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Wprowadzenie

Naszym szalonym marzeniem, jako
Międzynarodowej Grupa Terapeutów
Supporters.pl jest sprawienie, aby
kiedyś depresja była w Polsce tylko
wspomnieniem, zjawiskiem
historycznym. Wierzymy głęboko, że
możemy pomagać zwiększać poziom
wewnętrznego spokoju, poczucia
wartości oraz szczęścia. Jesteśmy pewni,
że jest to możliwe dzięki podnoszeniu
Inteligencji Emocjonalnej Polaków,
a także edukacji psychologicznej od
etapu szkoły podstawowej.

Wykorzystując wyniki badań ze świata,
Europy oraz bazując na naszych
badaniach i działaniach terapeutycznych
chcemy działać profilaktycznie, aby nie
doprowadzać do tzw. Ciemnej Czwórki,
czyli stresu, wypalenia, marazmu
i depresji oraz pomagać w wychodzeniu
z tych stanów. Jako “supportersi”
chcemy wspierać ludzi w ich zmianie i
zrozumieniu co prowadzi do Ciemnej
Czwórki i jak warto dbać o siebie, swoje
życie i pracę, aby jakość funkcjonowania
była na wyższym poziomie.

Dlaczego Ciemna Czwórka
i dlaczego akurat te zjawiska
psychologiczne? Przez lata pracy
psychologicznej i terapeutycznej
współzałożyciel Międzynarodowej Grupy

Terapeutów: Supporters.pl - Adam
Dębowski zidentyfikował ponad 20
źródeł depresji oraz szczęścia.

Opisując te zjawiska stworzył
metaforyczną nazwę Ciemna Czwórka,
która w swojej nazwie oddaje to z czym
się mierzymy. Zauważył, że wiele osób
przechodzi przez etapy, które mogą
prowadzić do stanów depresyjnych. Te
etapy to doświadczanie długofalowego
stresu, który może prowadzić do
wypalenia zawodowego lub życiowego.
To z kolei może powodować stany
marazmu, czyli apatii, stany
przeddepresyjne i okołodepresyjne,
przez wielu nazywane stadiami lekkiej
czy średniej depresji.

To wszystko następnie może prowadzić
do ciężkiej depresji i depresji klinicznej.
Znane są oczywiście sytuacje, w której
pacjenci i klienci mówią, że depresja
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nagle do nich przyszła. Że nie
doświadczali wcześniej dużego stresu,
wypalenia czy marazmu. Po prostu
nagle ich dopadło. Wiemy
z doświadczenia, że takie mogą być
reakcje i odczucia osób, jednak prawda
jest taka, że Ciemna Czwórka działa się

pod powierzchnią, nie była
uświadomiona, ale była aktywna.
Dlatego też publikujemy to pierwsze
badanie razem z premierą
Supporters.pl, aby towarzyszyć ludziom
w ich drodze do spokoju wewnętrznego,
poczucia wartości i szczęścia w życiu.

Pozdrawiam inspirująco
Dyrektor ds. Rozwoju Supporters.pl, terapeuta

Wojtek Wolnik

Kim jesteśmy
i co stworzyliśmy

Badanie zostało przeprowadzone
przez zespół Centrum Badawczego,
które powstaje w ramach
Międzynarodowej Grupy Terapeutów:
Supporters.pl oraz powstającego
Międzynadorowego Stowarzyszenia
Psychologii i Terapii Integralnej.

Supporters.pl to centrum terapii
i wsparcia psychologicznego, którego
celem jest pomoc ludziom w
uwalnianiu się od tzw. Ciemnej
Czwórki, czyli Stresu, Wypalenia,
Marazmu i Depresji oraz
w odnajdywaniu Spokoju,
Wdzięczności, Miłości i Dopuszczenia
do siebie swojego poczucia wartości
i zmian w życiu.

W realizacji badania wzięło udział 12 osób. Chcę bardzo gorąco podziękować całemu
zespołowi, który wiele godzin spędził na tworzeniu ankiety, realizacji badania oraz na
analizach i tworzeniu raportów. Więcej o zespole badawczym piszemy na końcu raportu.
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W 2022 roku przekazujemy
Wam trzy raporty:

1.

Bazuje na naszej ankiecie
przeprowadzonej na ponad
500 kobietach:
www.supporters.pl/badanie-

ciemnaczworka2022

2.

To surowe dane, które
udostępniamy, aby móc
przyjrzeć się analitycznym
okiem wielu tabelom i liczbom
w celu wyciągnięcia własnych
wniosków.
www.supporters.pl/badanie-sur
owedane2022

3.

Ten, w którym właśnie
jesteśmy bazuje na
metaanalizie polskich i
europejskich badań, do
których dotarliśmy w okresie
lipiec - sierpień 2022.
www.supporters.pl/badanie-
metaanaliza2022

Naszą misją jest to, aby dzieląc się tymi raportami nie tylko pokazywać pewien obszar
rzeczywistości Polaków, ale przede wszystkim inspirować do refleksji, zmian i decyzji,
które będą poprawiały nasz psychologiczny dobrostan.

Mam nadzieję, że nasze przemyślenia będą dla Ciebie inspiracją do podejmowania
ważnych decyzji i zmian. Jeśli poczujesz potrzebuję wsparcia i umówienia się na sesję
z jednym z naszych specjalistów, napisz do nas na adres e-mail info@supporters.pl lub
wejdź na stronę supporters.pl i wybierz dla siebie najlepszą osobę do pracy.

Zapraszam do wspólnej praktycznej podróży w świat naszych umysłów i emocji.

Pozdrawiam badawczo
Dyrektor Centrum Badawczego Supporters, terapeuta

Marcin Kozic
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Podziękowania dla zespołu

Pierwszy raz pomyślałem, aby zacząć tworzyć Centrum Badawcze w 2013 roku.
Wówczas, w ramach Instytutu Liderów Zmian stworzyliśmy pierwszy raport dotyczący
Kompetencji Przyszłości. Następne działania dotyczyły zbadania rynku pracy oraz
środowiska menadżerów. Były to pierwsze kroki w nauce przeprowadzania badań. Teraz
w 2023 mam żywą nadzieję, że poprzez realizację pojedynczego badania dojdziemy
z czasem do stworzenia czegoś większego - wieloletniego i wielowymiarowego projektu.

Dlatego też dziękuję bardzo całemu zespołowi za wspólną przygodę i realizację
kolejnego elementu układanki we wspieraniu innych w rozwoju wewnętrznym,
w uwalnianiu się od Ciemnej Czwórki.

To był momentami wyczerpujący intelektualnie proces. Z jednej strony wiedzieliśmy co
chcemy zrobić, z drugiej było dziesiątki pomysłów jak do tego podejść. Wiele godzin
pracy koncepcyjnej doprowadziło do stworzenia finalnej koncepcji. Kolejne godziny
poświęciliśmy na szlifowanie pytań i struktury badania. Kolejne niezmierzone godziny to
analiza.

W tym samym czasie pracował także zespół metaanalizy, który zbierał zarówno badania
z Polski jak i z innych krajów. To również nie był łatwy orzech do zgryzienia. Ustalaliśmy
jakie badania warto przeanalizować, jakie wyniki zawrzeć w raporcie oraz w jakiej formie
je opisać. Oba zespoły spisały się świetnie.

Dziękuję. Mam nadzieję, że to początek czegoś wspaniałego, nowoczesnego Centrum
Badawczego Supporters, w którym będziemy mogli od 2023/24 roku realizować wiele
ambitnych planów.
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Marcin Kozic - dziękuję za zaangażowanie, pomysł na ankietę, Twój
wkład analityczno-psychologiczny oraz wspólne porządkowanie danych
i ostatecznie wspólnie pisanie tego raportu.

Agnieszka Zatorska - dziękuję za Twoje zaangażowanie i wspólną
pracę nad pytaniami, ułożeniem ankiety oraz za szlifowanie jej
w ostatnim stadium.

Marta Szmaus - dziękuję za pomoc w koordynacji, czuwaniu nad linią
czasu, etapami tworzenia, za zauważenie luk, a tym samym za dbanie
o profesjonalizm naszej pracy i obu raportów.

Ewelina Brzeska, Ania Kulagowska, Monika Gonciarz, Iga Głowacka
- dziękuję za stworzenie zespołu metaanalizy, za czas poświęcony na
poszukiwanie badań, za ich interpretację i przełożenie na ludzki język
praktycznych porad. Powstał z tego bardzo praktyczny raport, który
pomoże wielu osobom.

Dominik Ciurkot - dziękuję za ponowną współpracę. W 2020 roku, gdy
w ramach Instytutu Liderów Zmian realizowaliśmy badanie na temat
nastroju Polaków w Covidzie wiedziałem, że można zaufać Twoim
zdolnościom analitycznym i sposobie prezentacji danych. Po 2 latach
ponownie się spotkaliśmy i bardzo pomogłeś połączyć ze sobą wielość
danych.

Wojtek Wolnik - dziękuję za pomoc w promocji tego badania
i w popularyzowaniu raportu. Dziękuję za dotychczasową współpracę
przy rozwoju Klubu CVP oraz budowaniu pierwszych filarów Grupy
Terapautycznej Supporters.pl. Dziękuję za to co zrobisz z Supporters.pl

i jak wykorzystasz potencjał raportów i zespołu, bo wiem, że zrobisz to świetnie.
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W trakcie, gdy my łączyliśmy kropki, pisaliśmy dziesiątki stron i budziliśmy do życia
wnioski z badania, Ty miałeś kluczowy moment w swoim życiu i budziłeś razem z Niną
do życia Waszego synka. Gdy Maks już jest na świecie, gdy raporty są na świecie czas
ruszyć dalej, do kolejnego etapu podróży.

Dagmara Pużyńska - dziękuję za wieloletnią współpracę oraz za
opakowanie graficzne naszych raportów. Jak zawsze współpraca była
sprawna i efektywna.

Kamila Kurek-Dębowska - dziękuje za rozmowy koncepcyjne, za
wsparcie w tworzeniu całego przedsięwzięcia oraz za
ostateczną weryfikację całości.

Dziękuję raz jeszcze

Adam Dębowski
Pomysłodawca badania, współzałożyciel Supporters.pl,

terapeuta, twórca Szkoły Terapii CVP
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Ciemna Czwórka -
Dlaczego zajęliśmy się
tym problemem?

Stres, wypalenie zawodowe, marazm
i depresja to tematy, z którymi terapeuci
supporters.pl stykają się na co dzień
w swojej praktyce. Zostały one określone
mianem Ciemnej Czwórki1. W ostatnich
dwóch latach, w związku z bezpre-
cedensowymi zjawiskami na świecie
obserwujemy nasilenie się tych stanów
emocjonalnych w społeczeństwie.
Postanowiliśmy więc nie tylko zająć się
tym problemem w naszym badaniu, ale
i zestawić je z innymi opracowaniami,
przedstawiającymi sytuację w Polsce i na
świecie.

1

https://adamdebowski.pl/blog/stres-emocje-wypalenie/ciemna-czwor
ka/

Dzięki tej publikacji poznasz powiązania
pomiędzy stresem, wypaleniem
zawodowym, marazmem i depresją, a co
najważniejsze spojrzysz na Ciemną
Czwórkę z zupełnie innej perspektywy.
Nawet jeśli obecnie nie dotyka Cię żaden
z tych stanów, możliwe, że masz w swoim
otoczeniu osoby, u których je
rozpoznajesz i zastanawiasz się, z czego
to wynika, jak można temu zapobiegać,
a w razie potrzeby pomóc sobie i innym.
Poniższe opracowanie pozwoli na
zrozumienie danych statystycznych,
poznanie szerszego kontekstu
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opisywanych zjawisk i co ważne, może
stać się impulsem do podjęcia kroku,
który pozwoli zarówno na opanowanie
Ciemnej Czwórki, jak i zyskanie nowych
narzędzi do dalszego rozwoju.

Misją supporters.pl jest bowiem
wspieranie ludzi w ich drodze do
spokoju, wdzięczności, miłości,
dopuszczania do siebie poczucia
swojej wartości, zmian i akceptacji
siebie.

Proces ten zaczyna się od uświadomienia
sobie swojego stanu, przyjrzenia się
sobie, swoim talentom, osobowości oraz
zrozumienia, co jest dla nas ważne na
danym etapie życia. Kolejnym etapem

jest początek zmiany, podjęcie kroków,
które nas przybliżą do celu lub
wyznaczenia kierunku zmian i znalezienie
odpowiedniej dla siebie formy wsparcia.
Dalej następuje budowanie nowego
sposobu myślenia, działania, praca nad
nawykami, blokadami, przekonaniami
i tworzenia naszej nowej rzeczywistości.
Pełna transformacja to efekt głębokiej
przemiany, przejście całego cyklu zmian
na wielu poziomach i domknięcie pracy
nad sobą.2

Do depresji prowadzi
6 poziomów:

2 tamże
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Czym jest
Ciemna Czwórka?

Stres, wypalenie zawodowe oraz
depresja są stanami szeroko opisanymi
w różnych dziedzinach nauki. Marazm
jest przedstawiany głównie w kontekście
medycznym i psychologicznym. Poniżej
zamieszczamy kilka wybranych definicji,
które wyjaśniają, czym się
charakteryzują.

Problematyką stresu jako pierwszy w XIX
wieku zainteresował się francuski fizjolog
Claude’a Bernard. Stwierdził, “że
w organizmie istnieją mechanizmy
obronne, których współdziałanie
umożliwia organizmowi zwalczanie
zagrożeń, a przez to utrzymywanie się
przy życiu.”3 Bernhard jest też twórcą
prawa stałości w organizmie.

Te założenia przyczyniły się kilkadziesiąt
lat później do opracowania koncepcji
homeostazy przez amerykańskiego
fizjologa Waltera Cannona (1871–1945).
Jest to “stan dążenia organizmu do
zachowywania równowagi funkcjo-

3 Waszkowska M., Potocka A., Wojtaszczyk P.:Miejsce pracy na
miarę oczekiwań. Poradnik dla pracowników socjalnych,str.11

nalnej.”4 Cannon patrzył na stres
w kontekście tzw. stanu alarmowego.
Według niego stres ma właściwości
adaptacyjne i jest to reakcja na
zagrożenie, której funkcją jest stworzenie
warunków dla przetrwania organizmu.
Stres przygotowuje więc niejako
organizm do radzenia sobie
z niebezpieczeństwem. “Tę reakcję
organizmu wobec niebezpieczeństwa
nazwał reakcją walki lub ucieczki (fight or
flight response)”.5

Polski psycholog Jan Strelau w swej
definicji skłania się do podejścia
relacyjnego określając stres jako „stan,
który charakteryzowany jest przez silne
emocje negatywne, takie jak strach,
złość, wrogość, a także inne stany
emocjonalne wywołujące dystres oraz
sprzężone z nimi zmiany fizjologiczne
i biochemiczne, ewidentnie
przekraczające stan normalny”. Wywołuje
go „brak równowagi (wystąpienie
rozbieżności) pomiędzy wymaganiami, a
możliwościami jednostki co do radzenia
sobie z nimi”. 6

6 Strelau J.: Temperament a stres: Temperament jako czynnik
moderujący stresory, stan i skutki stresu oraz radzenie sobie ze
stresem. W: Heszen-Niejodek I., Ratajczak Z. (red.): Człowiek w
sytuacji stresu. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
1996, S.92, cyt. za: Widerszal-Bazyl, M.
http://nop.ciop.pl/m5-3/m5-3_1.htm

5 tamże

4 tamże
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| STRES
Stres w teoriach psychologicznych był
definiowany na przestrzeni lat w trzech różnych
ujęciach: jako bodziec, reakcja oraz relacja
między jednostką, a otoczeniem.

Stres jako bodziec, czyli sytuacja lub wydarzenie
wywołujące napięcie i silne stany emocjonalne,
np. Stresuje mnie dzisiejsza rozmowa o pracę albo
To dzisiejsze przemówienie jest dla mnie stresujące,
czy też Dziś poznam swoich przyszłych teściów - ale
jestem zestresowana!

Stres jako reakcja, czyli odpowiedź organizmu na stresową sytuację:
- na poziomie emocjonalnym, np. odczuwanie złości,
lęku strachu pod wpływem stresu,
- na poziomie poznawczym, np. problem z koncentracją
czy z podejmowaniem decyzji,
- na poziomie zachowania, np. agresja w stosunku do innej osoby, wycofanie,
kłótnia, płacz.

Stres jako relacja, czyli powiązanie i zależność między człowiekiem,
a otoczeniem. Zgodnie z tą koncepcją określony bodziec z otoczenia
wpływa na osobę, która ma swoje naturalne cechy osobowości,
temperament, doświadczenia, sposoby radzenia sobie w ciężkich
sytuacjach i połączenie dopiero tych dwóch czynników wpływa na to, czy
odczuwamy stres czy nie.7

8

8 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/stres;3980346.html
7 Waszkowska M., Potocka A., Wojtaszczyk P.:Miejsce pracy na miarę oczekiwań. Poradnik dla pracowników socjalnych,str.13-15
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|WYPALENIE ZAWODOWE

Pojawiło się w opracowaniach naukowych w latach
70 XX wieku. Jako pierwszy tego określenia użył
amerykański psychiatra Herbert J. Freudenberg.
Obszerne badania tego zjawiska prowadziła
Christina Maslach i zdefiniowała je przyjmując trzy
wymiary, które określiła „syndromem
emocjonalnego wyczerpania, depersonalizacji
i braku satysfakcji zawodowej, które może wystąpić
u osób wykonujących zawody oparte na kontaktach
z innymi ludźmi”.9

Warto podkreślić, że wypalenie
zawodowe to coś więcej niż zwykłe
zmęczenie, które odczuwamy w związku
z pracą, w wyniku natłoku zajęć, wysokiej
intensywności działań, napiętych
terminów etc.

Według definicji WHO wypalenie
zawodowe to syndrom wynikający
z przewlekłego stresu w miejscu pracy,
który nie został skutecznie opanowany.
Charakteryzuje się trzema wymiarami:
uczuciem wyczerpania i brakiem energii, większym dystansem mentalnym w stosunku do pracy
lub poczuciem negatywizmu lub cynizmu związanego z wykonywaną pracą oraz zmniejszoną
skutecznością zawodową.10

Ciekawą obserwacją wydaje się ta dotycząca osób, u których to zjawisko występuje najczęściej. Są
to mianowicie osoby podejmujące aktywność zawodową z energią, misją, wizją, pełnym
zaangażowaniem i wysokim oczekiwaniem, że praca przyniesie im radość, satysfakcję i poczucie
sensu. W przypadku, kiedy rzeczywistość nie spełnia tych nadziei, zaczyna się u nich proces
wypalenia. Badacz tego zjawiska J. Schmidt podsumowuje to stwierdzeniem: „Nie możesz się
wypalić, jeśli nigdy nie płonąłeś”.’11

11 Kraczla, M. (2013) Wypalenie zawodowe jako efekt długotrwałego stresu, w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2013,
nr 2, s. 69-81, S. 81

10https://www.who.int/news/item/28-05-2019-burn-out-an-occupational-phenomenon-international-classification-of-diseases

9 Maslach, C. (1982a). Burnout: The cost of caring. Englewood Cliffs, NY: Prentice-Hall, cyt. za: Tucholska, S.
https://www.kul.pl/files/714/media/3.44.2001.art.2.pdf..pdf
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|MARAZM

Marazm “w medycynie oznacza stan wyniszczenia
organizmu, niekiedy ze zmianami w korze
mózgowej, prowadzący do zmniejszenia sprawności
myślenia i apatii.”12 Marazm w psychologii określa
się jako stan emocjonalny bliski bierności,
zobojętnieniu, przygnębieniu. Cechuje się
negatywnym nastawieniem do życia, biernością,
brakiem chęci do podejmowania aktywności.
W odróżnieniu od depresji jest stanem
przejściowym, może być jednak jej objawem,
dlatego też nie należy go lekceważyć.

12 https://pl.wikipedia.org/wiki/Marazm
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|DEPRESJA

Depresja to zaburzenie psychiczne, które
powoduje obniżenie nastroju prowadzące do
zaniku aktywności, a w konsekwencji do braku
możliwości funkcjonowania. ‘Zdaniem Stanisława
Pużyńskiego, depresja to chorobliwe zaburzenie
„życia uczuciowego i emocjonalnego, którego
podstawowym objawem jest dominujące uczucie
smutku, przygnębienia, zniechęcenia, ujemny ton
uczuciowy towarzyszący ogółowi przeżyć,

obniżenie lub niezdolność przeżywania uczuć, radości, satysfakcji, przyjemności. Zamiast uczucia
smutku może się pojawiać stan zobojętnienia i niezdolności do przeżywania wszelkich stanów
emocjonalnych (zarówno smutku, jak i szczęścia)”.’13

Według definicji WHO depresja
„charakteryzuje się okresem obniżonego
nastroju lub zmniejszonego zainteresowania
czynnościami występującymi przez większość
dnia, prawie codziennie przez okres co
najmniej dwóch tygodni, którym towarzyszą
inne objawy, takie jak trudności z kon-
centracją, poczucie bezwartościowości lub
nadmiernego lub niewłaściwego poczucia
winy, beznadziejność, nawracające myśli
o śmierci lub samobójstwie, zmiany apetytu
lub snu, pobudzenie lub spowolnienie
psychoruchowe oraz zmniejszona energia lub
zmęczenie”.14

14 https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/1669279433

13 Pużyński, S. (1993). Depresja. W: S. Pużyński (red.), Leksykon psychiatrii. Warszawa: PZWL, S. 87-88, cyt. za: Panasiuk, B. Panasiuk, K.,
Panasiuk, A. Zaburzenia depresyjne i afektywne (diagnoza, terapia i profilaktyka), w: Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 2018, Nr
4(21), s. 49–64, tu: S. 50
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Badania w Polsce
i na świecie

3.1. Stres

Badania poziomu stresu są często
kierowane do pracowników firm,
ponieważ pozwalają określić poziom
motywacji, higienę pracy, jakość relacji
pracowniczych i kulturę organizacyjną.
Wyniki te są również wskaźnikiem

pomocnym w estymacji absencji i rotacji
kadry.

Dane na temat poziomu stresu
w ostatnich latach są niepokojące,
ponieważ odsetek odczuwających go
pracowników rośnie, a jedna piąta
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badanych wskazuje na dużą
częstotliwość czynników stresogennych.
W badaniach potwierdza się także, że
stres dotyczy w większym stopniu kobiet
niż mężczyzn.

Firma ADP Research Institute®
przeprowadza cykliczne badania na
temat stosunku pracowników do pracy
oraz ich oczekiwań i nadziei związanych
z miejscem pracy na próbie blisko 33
tys. pracowników z 17 krajów. W 2020 r.
stresu w pracy – przynajmniej raz
w tygodniu – w skali globalnej
doświadczyło aż 62% pracowników.
Według danych z 2021 roku wskaźnik
ten zwiększył się o 5% i wynosił 67%.
“Natomiast jedna na siedem osób (15%)
czuje się zestresowana codziennie.

Osoby zmagające się ze stresem
najczęściej jako jego przyczynę wskazują
zwiększony w związku z pandemią
zakres odpowiedzialności (tak twierdzi
41%), co jest również głównym
czynnikiem przyczyniającym się do
niezadowolenia z pracy. Do innych
istotnych źródeł stresu można zaliczyć
długość dnia pracy (28%), problemy
z używaniem technologii (26%) oraz
obawy o bezpieczeństwo zatrudnienia
(25%).”
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Według badania “Polacy a stres”
z września 2020 r. przeprowadzonego
przez ARC Rynek i Opinia, “Polacy
wymieniają stres jako jedną z częściej
towarzyszących im emocji (45% osób
odczuwało stres w ciągu ostatnich 3
miesięcy). Nawet osoby, które nie
wymieniły stresu jako towarzyszącego
im odczucia, wymieniają wiele
stresogennych sytuacji w swoim życiu. W
ciągu ostatniego kwartału jedynie 8%
osób nie miało żadnego powodu/
sytuacji powodującej stres. Jako
najczęstszy powód stresu ankietowani
wskazywali pandemię (48%), sytuację
gospodarczą kraju, chorobę – własną
lub kogoś z bliskich (po 33% wskazań)
oraz własną sytuację finansową (32%).”15

Według Raportu “Stres w pracy 2021”
drastycznie wzrósł odsetek osób, które
nieustannie odczuwają stres w swojej
pracy – z 4% do aż 19% badanych
(biorąc pod uwagę dane z 2020 roku w
porównaniu z 2021 roku), a 25%
badanych pracowników stresuje się
nawet kilka razy w tygodniu.16

Nie tylko praca jest źródłem stresu.
Badania wskazują również grupy ludzi,
których bardziej dotyka stres związany z
życiem prywatnym. Są to głównie osoby
w wieku 65+ o niskich lub średnich
dochodach, kobiety i osoby będące

16 https://hrk.pl/hrk/files/report/stres_w_pracy_2021-26.pdf

15 Polacy a Stres, Raport dla Sanprobi, 2020,ARC Rynek i opinia;
https://biznes.newseria.pl/files/1097841585/raport-sanprobi--polac
y-a-stres-09.2020.pdf

rodzicami. W pracy stresuje się 45%
mężczyzn i 27% kobiet, natomiast w
domu stres odczuwa 55% kobiet i 37%
mężczyzn.17 Korelację między różnicą
w źródle stresu dla kobiet i mężczyzn
podaje również badanie z 2021 ‘Stres
w pracy’18. W badaniu z 2021 roku
mężczyźni częściej za istotne źródło
stresu wskazują życie prywatne, co
może wynikać ze zmiany trybu pracy na
zdalny w związku z pandemią.

Z badania tego wynika również, że “do
najbardziej zestresowanych pra-
cowników należą osoby pracujące w kor-
poracjach, wśród których kobiety
odczuwają stres nawet kilka razy
w tygodniu (38%), a mężczyźni kilka razy
w miesiącu (30%).” Ciekawym wnioskiem
płynącym z badania jest fakt, że w dobie
pandemii największym wyzwaniem,
z jakim musieli zmierzyć się pracodawcy,
jest przemęczenie pracowników. Tabela
pokazuje jego przyczyny u kobiet
i mężczyzn.

18 https://hrk.pl/hrk/files/report/stres_w_pracy_2021-26.pdf

17 Raport z badania ilościowego. Warszawa, 23 marca GfK August
10, 2016 Polacy a stres
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Kobiety Mężczyźni

● Nadmiar obowiązków (55%)
● Napięte terminy realizacji zadań

(50%)
● Zachowanie bezpośredniego

przełożonego (45%)

● Nadmiar obowiązków (52%)
● Zachowanie bezpośredniego

przełożonego (50%)
● Napięte terminy realizacji zadań

(45%)

Do innych czynników wymienianych przez obie płcie należą: niejasny podział zadań
(46%), niejasna komunikacja kierownictwa z pracownikami (33%), niezadowalający
poziom wynagrodzenia (30%) oraz zła atmosfera w zespole (28%).19

Na stres w życiu prywatnym wpływają najczęściej kwestie finansowe i zdrowotne. Dla
większości respondentów mierzenie się z nimi jest stresujące. Odczuwanie stresu
w miejscu pracy jest natomiast wynikiem presji czasu i natłoku obowiązków, które
nierzadko wynikają z niewłaściwej organizacji pracy i w konsekwencji prowadzą do
braku realizacji celów. Wszystkie te aspekty pojawiają się w odpowiedziach, ponieważ
badani postrzegają je jako przyczyny swego stresu w pracy. 20

20https://nervomix.pl/wp-content/uploads/2021/03/Polacy-a-stres.-Raport-z-badania-ilosciowego.-Warszawa-23-marca-GfK-August-10-2016-Polac
y-a-stres-1.pdf

19 tamże
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| 5 głównych przyczyn stresu w życiu prywatnym

| 5

głównych przyczyn stresu w pracy

21

21https://nervomix.pl/wp-content/uploads/2021/03/Polacy-a-stres.-Raport-z-badania-ilosciowego.-Warszawa-23-marca-GfK-August-10-2016-Polac
y-a-stres-1.pdf
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Przewlekły stres występuje, gdy
częstotliwość i intensywność narażenia
na stres przekracza istniejące zasoby
jednostki do radzenia sobie ze stresem.
W badaniu zdrowia dorosłych w Niem-
czech (DEGS1) 13,9% kobiet i 8,2%
mężczyzn w wieku od 18 do 64 lat
zgłosiło silne narażenie na przewlekły
stres. Osoby o niskim statusie
społecznym i niewielkim wsparciu
społecznym w otoczeniu częściej
doświadczają stresu niż przeciętna
populacja. Przewlekły stres często wiąże
się z innymi zaburzeniami, takimi jak
objawy depresyjne, zaburzenia snu
i zdiagnozowany zespół wypalenia.
Dolegliwości narastają wraz ze
wzrostem narażenia na przewlekły stres.
Według badania przeprowadzonego
przez Human Highway, liczba
zestresowanych Włochów rośnie. Ośmiu
na dziesięciu obywateli deklaruje, że
w 2020 roku cierpieli na co najmniej
jedno zaburzenie związane ze stresem.
Dane uzyskane w trakcie drugiej fali

pandemii Covid 19 (listopad 2020 r.),
podkreślają związek między pandemią,
a wynikającymi z niej ograniczeniami
(lockdown) oraz ze wzrostem stresu
i powiązanych zaburzeń. Co więcej, dla
siedmiu na dziesięciu Włochów nawet
najmłodsze dzieci, choć w mniejszym
stopniu ,,doświadczyły chwil stresu
i niepokoju podczas pandemii. Było to
spowodowane zamieszaniem genero-
wanym przez ciągłą zmianę zasad
i nawyków, od nauki na odległość, po
ograniczenie zajęć i możliwości zabawy
pozalekcyjnej”.22

Raport ośrodka badań opinii publicznej
"State of the Global Workplace"
wskazuje na to, że pracownicy
amerykańscy i kanadyjscy uplasowali się
najwyżej pod względem poziomu
codziennego stresu spośród wszystkich
badanych grup. Ok. 57% odczuwało
stres każdego dnia. Stanowiło to wzrost
o osiem punktów procentowych
w porównaniu z wcześniejszym rokiem.
Jednocześnie podobne zjawisko
zaobserwowano u 43% pracowników na
całym świecie.

“Podsumowując praca jest jednym
z najczęstszych stresorów. Konflikt
pomiędzy pracą a życiem osobistym
jest w Europie powszechny. Szacuje
się, że w jakiejś formie doświadcza go
ponad 25% Europejczyków.”23

23https://www.studocu.com/pl/document/wyzsza-szkola-bankowa-w
-poznaniu/psychologia-rozwoju-czlowieka/stress-a-balance-of-livin
g-content-file-pdf/30159825, str 125

22https://semplicementesalute.it/magazine/stress-e-covid-19-8-italia
ni-su-10-hanno-sofferto-di-almeno-un-disturbo-nellultimo-anno-in-a
umento-dallinizio-della-pandemia/

20

https://www.studocu.com/pl/document/wyzsza-szkola-bankowa-w-poznaniu/psychologia-rozwoju-czlowieka/stress-a-balance-of-living-content-file-pdf/30159825
https://www.studocu.com/pl/document/wyzsza-szkola-bankowa-w-poznaniu/psychologia-rozwoju-czlowieka/stress-a-balance-of-living-content-file-pdf/30159825
https://www.studocu.com/pl/document/wyzsza-szkola-bankowa-w-poznaniu/psychologia-rozwoju-czlowieka/stress-a-balance-of-living-content-file-pdf/30159825
https://semplicementesalute.it/magazine/stress-e-covid-19-8-italiani-su-10-hanno-sofferto-di-almeno-un-disturbo-nellultimo-anno-in-aumento-dallinizio-della-pandemia/
https://semplicementesalute.it/magazine/stress-e-covid-19-8-italiani-su-10-hanno-sofferto-di-almeno-un-disturbo-nellultimo-anno-in-aumento-dallinizio-della-pandemia/
https://semplicementesalute.it/magazine/stress-e-covid-19-8-italiani-su-10-hanno-sofferto-di-almeno-un-disturbo-nellultimo-anno-in-aumento-dallinizio-della-pandemia/


| 5 głównych przyczyn stresu

| 5 główne przyczyny stresu

21



Z sondażu przeprowadzonego w 2015 r. najczęstszymi przyczynami stresu na świecie są
pieniądze, wewnętrzna presja i brak snu. Stres Polaków głównie wywoływany jest przez
pieniądze (37,5 % deklaracji), a w dalszej kolejności przez nadmiar obowiązków w pracy
(24%), brak czasu na realizację własnych zainteresowań (24%), zdrowie (23%) oraz presję
własną (22 %).24

Jeśli chodzi o to, jakie dolegliwości są najczęściej wynikiem stresu, badania
przeprowadzone we Włoszech przez Human Highway wskazują na ból głowy (48%)
i niepokój, drażliwość, nerwowość (42,8%) oraz napięcie mięśni (39,6%) i bezsenność
(32,2%).25

Z badania RAPORT HUMAN POWER Stresoodporni „Odporność psychiczna polskich
organizacji 2020” dowiadujemy się więcej o wpływie stresu na stan emocjonalny
badanych w okresie pandemii. Wśród nich:

55,4% Często nie umie nazwać emocji, którą odczuwa lub wydaje im się, że nic nie czują

77,1% Doświadcza ataków paniki, które trudno im opanować

46,9% Uważa, że trudno im nad sobą zapanować w sytuacjach stresujących. Zdarza im
się zachowywać się w sposób niepodobny do nich

22,7% W sytuacji pandemii częściej doświadcza smutku, przygnębienia lub zniechęcenia

22,4% Czuje, że obecnie funkcjonuje w stałym napięciu (fizycznym lub psychicznym)

25https://semplicementesalute.it/magazine/stress-e-covid-19-8-italiani-su-10-hanno-sofferto-di-almeno-un-disturbo-nellultimo-anno-in-aumento-dall
inizio-della-pandemia/

24 https://www.gfk.com/pl/prasa/najczestsze-przyczyny-wywolujace-stres
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3.2. Wypalenie zawodowe

Rozliczne badania nad poziomem stresu
w miejscu pracy nie pozostawiają
złudzeń, co do konsekwencji, jakie niesie
ze sobą nasilanie się tego zjawiska.
Jedną z nich jest stan wypalenia
zawodowego. Osoby poddane
długotrwałemu stresowi skarżą się na
przewlekłe zmęczenie fizyczne i psy-
chiczne, poczucie utraty sensu,
obniżoną efektywność, wahania emocji,
problemy z utrzymaniem koncentracji.
Wypalenie zawodowe negatywnie
wpływa na ich funkcjonowanie w życiu
zawodowym i prywatnym.

Z badania z 2021 roku dotyczącego
dobrostanu mentalnego w firmach
z całej Polski dowiadujemy się m.in., że
60% pracowników czuje się
zestresowana, w tym 11% bardzo.
Wskaźnik ten jest znacząco wyższy
wśród kobiet (69%) niż u mężczyzn
(49%). Na pytanie: Czy w perspektywie
ostatniego roku odczuwałeś/aś wypalenie
zawodowe? 50% odpowiedziała
twierdząco. Problem ten dotyczy dużo
częściej grupy wiekowej 25-35 lat,
pojawia się on 1,5x częściej niż w grupie
46-55 lat.26

26 Wellbeing mentalny pracowników w Polsce, wrzesień 2021,
Activy& Mindy
https://activylandingslxcontent.blob.core.windows.net/content-bike/
Raport_Wellbeing_mentalny_pracownikow-Mindy_2021.pdf
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Z badania „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2019” przeprowadzonego wśród
pracowników biurowych i fizyczno-umysłowych wynika, że 85% odczuwa stres w pracy.
Jak pokazuje poniższe zestawienie częstotliwość odczuwania stresu jest znaczna dla
dużej grupy badanych.

42% Często

14% Praktycznie cały czas, stres jest wpisany w to co robię

29% Od czasu do czasu, w wybranych sytuacjach

13% Bardzo rzadko, zdarzał się w pojedynczych sytuacjach

3% Praktycznie nigdy, moja praca nie jest stresująca

Niemal połowa badanych
doświadczających stresu określa jego
charakter jako neutralny i traktuje go
jako stały element pracy (48%). Spora
część, bo aż 37% określa stres jako
negatywny, powodujący zniechęcenie do

działania i paraliż. Tylko 15% postrzega
stres pozytywnie, mobilizująco.

Najbardziej stresującymi czynnikami
w miejscu pracy są: presja czasu, zbyt
mało czasu na wykonanie zadań (39%),
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nadmiar obowiązków, „przeładowanie”
pracą (37%), niewystarczające
wynagrodzenie za wykonywaną pracę
(31%), odpowiedzialność zawodowa,
obawa przed wyrządzeniem szkody,
straty, krzywdy (30 %) oraz krytyka ze
strony przełożonego (25%). Interesujące
jest to, że pracownicy bardziej stresują
się wspomnianą krytyką ze strony
przełożonego niż relacjami
i interakcjami z przełożonym (18%
wskazywało ten czynnik jako wywołujący
stres). Świadczy to o problemie z przyj-
mowaniem krytyki, konstruktywnej
oceny. Potrzeba potwierdzenia, że robi
się coś dobrze, jest silniejsza niż lęk
przed utratą pracy, niepewność
zatrudnienia, które to dla 21% badanych
są czynnikami stresogennymi.27

Powyższe wyniki są zbieżne z wynikami
badań z 2018 roku Hays Poland „Stres
i satysfakcja”, według których nawet
84% pracowników odczuwa w obecnej
pracy czynniki powodujące stres.
Negatywnych konsekwencji
w samopoczuciu z powodu nadgodzin
i towarzyszącego stresu doświadcza 74%
ankietowanych.28

Wyniki pochodzące z badania Power
Audit, które przeprowadzone zostało
w dużych organizacjach w okresie
wrzesień - grudzień 2020 r. na próbie

28 Raport Satysfakcja, stres i konsekwencje dla samopoczucia,
2018 rok, Hays Poland
https://www.hays.pl/documents/63327/2210536/hays_2285704.pdf
/1b1c9a59-b79c-9f60-4736-deb8f7549c6f?t=1566537819287

27 Raport z badania opini Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2019,
Koalicja Bezpieczni w Pracy
https://bezpieczniwpracy.pl/wp-content/uploads/2019/10/Raport-Be
zpiecze%C5%84stwo-Pracy-w-Polsce-2019.pdf

421 liderów pokazują, że “co drugi
badany ma wysoki lub bardzo wysoki
poziom zmęczenia i zaniedbuje obszar
związany z dbaniem o siebie, np. praca
bez przerw, długie godziny pracy,
posiłkowanie się daniami typu fast food,
brak aktywności ruchowej – chociażby
takiej jak spacer. Liderzy nadal mówią,
że zadania sprawiają im satysfakcję,
radość, widzą sens w tym, co robią.
Z drugiej strony komunikują, że obecnie
w ich życiu zawodowym bardzo często
jest więcej emocji takich jak: irytacja,
złość, gniew, niż spokój, optymizm,
nadzieja. Dominującymi stanami są lęk
i stres.”29

Podobnie jak w przypadku stresu, stan
wypalenia zawodowego częściej dotyczy
kobiet niż mężczyzn.

Dane z badania zdrowia dorosłych
w Niemczech (DEGS1) są pierwszymi
reprezentatywnymi danymi
populacyjnymi dostępnymi do
oszacowania częstości występowania
zespołu wypalenia zawodowego.
W ciągu ostatnich lat u 1,9% kobiet
i 1,1% mężczyzn zdiagnozowano zespół
wypalenia zawodowego. Zespół
wypalenia jest diagnozowany
szczególnie często u osób w średnim
wieku o średnim lub wysokim statusie
społecznym.

Statystyki z rynku pracy w Hiszpanii
opublikowane w 2022 r wykazały, że

29 Raport HUMAN POWER Stresoodporni „Odporność psychiczna
polskich organizacji 2020”
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43% pracowników odczuwa objawy
wypalenia zawodowego, takie jak

poczucie wyczerpania i zmęczenie. 70%
z nich potwierdza ich nasilenie od czasu
pandemii Covid 19. Jako przyczynę
takiego stanu rzeczy wskazuje się stres,
przeciążenie nadmiarem obowiązków,
brak interakcji społecznych oraz brak
polityki HR zapewniającej wsparcie
pracowników. 51% badanych
potwierdza, że pracuje więcej godzin niż
przed pandemią. 59% przebadanych
pracowników ma trudności
z psychicznym odłączeniem się od pracy,
szczególnie dotyczy to osób na
stanowiskach kierowniczych (68% z tej
grupy wskazuje na taki problem).

Według badań przeprowadzonych przez
Adecco między majem 2020 a czerwcem
2021, aż 37% respondentów z Hiszpanii
stwierdziło pogorszenie stanu zdrowia

psychicznego w związku z pandemią
Covid 19. Statystyki te wykazały, że 39%
badanych w Hiszpanii doznało objawów
wypalenia zawodowego. Dla
porównania badanie to wykazało, że
najwięcej, bo aż 68% badanych
zmagających się z problemem wypalenia
zawodowego było w Rumunii, 33%
w Polsce i 20% w Japonii.

Wygląda więc na to, że wypalenie
zawodowe w Hiszpanii jest zjawiskiem
wykazującym negatywny trend rok do
roku. Innym aspektem stanu wypalenia
zawodowego jest fakt, że dotyka
szczególnie zawodów związanych
z bezpośrednimi kontaktami z ludźmi.
Szczególnie często raporty wskazują na
personel medyczny. Było to widoczne
już przed pandemią.

Ankieta przeprowadzona w 2017 roku
wśród 15 000 lekarzy w USA wykazała,
że 42% z badanych odczuwało objawy
wypalenia zawodowego, a 15% objawy
depresji. Jako przyczyny wypalenia
zawodowego najczęściej podawano
biurokrację i wymogi administracyjne
(56% badanych). Dalsze w kolejności
były zbyt długie godziny pracy oraz brak
szacunku ze strony współpracowników
i administracji.30

Pandemia uwydatniła problem
wypalenia w grupach zawodowych,
które były nią szczególnie obciążone

30

https://biuletyn.servier.pl/35632/wypalenie-zawodowe-i-depresja-w
srod-amerykanskich-lekarzy
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z racji wykonywanej pracy, takich jak
personel medyczny.

We Włoszech, w Lombardii, po czwartej
fali Covid 19, objawy wypalenia dotykają
dwóch na trzech lekarzy. Badanie
on-line przeprowadzone na 958
lekarzach, pokazuje, że 71,6% badanych
lekarzy podejrzewa, że cierpieli w na
wypalenie zawodowe, a 59,5% obawia
się, że mogą cierpieć z tego powodu
w przyszłości. Kobiety najbardziej cierpią
na wypalenie zawodowe, połączone
z lękiem, depresją i niskim
postrzeganiem własnej skuteczności.
Wreszcie, 87,4% lekarzy z Lombardii
deklaruje, że pandemia i nadejście
czwartej jej fali miały średni lub poważny
wpływ na ich samopoczucie
w pracy, pomimo faktu, że usługa
w obszarze Covid-19 nie jest czynnikiem
samym w sobie związanym z wyższym
poziomem wypalenia, depresji lub
zaburzeń lękowych.31

31https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-profes
sione/2022-04-20/lombardia-sintomi-burnout-e-stress-due-
medici-tre-la-quarta-ondata-125656.php?uuid=AEo3OBTB
&refresh_ce=1

3.3. Marazm i Depresja

W kontekście marazmu warto
przytoczyć międzynarodowe Badanie
Zdrowia, Starzenia się i Przechodzenia
na Emeryturę w Europie (SHARE).32

Wynika z niego, że Polacy najwcześniej
przechodzą na emeryturę
w porównaniu do mieszkańców innych
europejskich krajów i najgorzej
wypadają w testach percepcyjnych.
Polscy seniorzy często nie korzystają
w tym czasie z życia, zamykają się w
domu, popadają w marazm. Przestają
utrzymywać kontakty z bliskimi, kształcić
się i brać udział w aktywnościach
społecznych. Efektem jest to, że starsi
Polacy najgorzej spośród badanych
narodów radzą sobie w testach
poznawczych – zapamiętują najmniej
słów, najwolniej konstruują wypowiedzi.
W żadnym innym kraju decyzja
o przejściu na emeryturę nie jest tak
silnie związana z nabyciem do niej praw
oraz ze stanem zdrowia. Spośród
wszystkich Europejczyków to Polacy,
obok Węgrów i Estończyków, deklarują
najgorszy stan zdrowia.

To badanie pokazuje, że w Polsce
emerytura łączy się z marazmem.
Badania wskazują, że starsi Polacy mają
problem nie tylko z pracą, lecz także
z aktywnością społeczną, intelektualną
i fizyczną. Jeśli nie liczyć uczestnictwa

32http://www.share-project.org/t3/share/fileadmin/pdf_questionnaire
_wave_2/country_specific_questionnaire/Poland/Pl_Drop_off_A.pd
f

27

https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2022-04-20/lombardia-sintomi-burnout-e-stress-due-medici-tre-la-quarta-ondata-125656.php?uuid=AEo3OBTB&refresh_ce=1
https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2022-04-20/lombardia-sintomi-burnout-e-stress-due-medici-tre-la-quarta-ondata-125656.php?uuid=AEo3OBTB&refresh_ce=1
https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2022-04-20/lombardia-sintomi-burnout-e-stress-due-medici-tre-la-quarta-ondata-125656.php?uuid=AEo3OBTB&refresh_ce=1
https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2022-04-20/lombardia-sintomi-burnout-e-stress-due-medici-tre-la-quarta-ondata-125656.php?uuid=AEo3OBTB&refresh_ce=1
https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie


w życiu religijnym, tylko 15 proc.
polskich seniorów jest aktywnych
społecznie. Dla porównania: we Francji,
w Szwecji, Austrii czy Niemczech
aktywnych jest ponad 40%.

Brak aktywności widać w wynikach
testów poznawczych. Poza Hiszpanami,
Polacy mieli w nich najgorsze wyniki.
Z 10 słów, które respondentom
odczytywał badacz, Czesi, Francuzi,
Niemcy i Szwedzi potrafili odtworzyć
średnio ponad pięć. Polacy i Hiszpanie
poradzili sobie o słowo gorzej. Podobna
różnica wystąpiła w teście, gdzie badacz
prosił o powtórzenie tych dziesięciu
słów po upływie pewnego czasu. Ci,
którzy dobrze radzili sobie we
wcześniejszym teście, wymieniali
średnio około czterech słów. W Polsce i
Hiszpanii było o słowo gorzej. Polscy
seniorzy rzeczywiście są w znacznie
gorszej kondycji niż ich rówieśnicy
w Europie Zachodniej. To skutek
słabszej opieki zdrowotnej i niższej
świadomości czynników ryzyka.33

Wyniki Europejskiego Ankietowego
Badania Zdrowia (European Health
Interview Survey – EHIS), które
opublikował GUS w raporcie “Stan
zdrowia ludności Polski 2019 r.” w dziale
Zdrowie psychiczne, pokazały, że niemal
16% populacji dotknęły objawy, mogące
świadczyć o depresji, niezależnie od
stopnia nasilenia. Łagodne objawy

33https://share50plus.pl/sites/share50plus.pl/files/2021-01/Raport%
20SHARE%202019%20wersja%20www.pdf

wymieniło ponad 11%, umiarkowane –

niecałe 3%, a nasilone i silne – prawie
2%. W badanej populacji nie
zaobserwowano istotnych zmian w tym
zakresie w stosunku do badania z 2014
roku. Odsetek osób wskazujących
objawy mogące świadczyć o tej chorobie
wzrastał wraz z wiekiem respondentów,
im osoba jest starsza, tym częściej one
występują. Wśród osób w wieku 60-69
lat 20% wspominało o występowaniu
objawów mogących świadczyć
o depresji, 31% wśród osób w wieku
70-79 lat i prawie 48% osób w wieku co
najmniej 80 lat. Na objawy mogące
świadczyć o depresji (niezależnie od
stopnia jej nasilenia) częściej
wskazywały kobiety (19%) niż mężczyźni
(12%) i zjawisko to występuje we
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wszystkich grupach wiekowych. Wśród
mieszkańców miast 17% zadeklarowało
występowanie objawów, mogących
wskazywać na depresję (niezależnie od
poziomu ich nasilenia), było to o nieco
ponad 2% więcej niż wśród
mieszkańców wsi.34

Dane NFZ wskazują, że w 2018 r.
świadczenia z rozpoznaniem (głównym
lub współistniejącym) depresji udzielono
631,6 tys. osobom — wartość ta
pozostawała od 2013 r. na zbliżonym
poziomie i stanowi około 1,7% całej
populacji Polski. W populacji pacjentów
pod względem płci dominowały kobiety
(73%), a pod względem wieku osoby
mające 55–64 lata (24%). Niepokojący
jest stale rosnący trend wśród osób
poniżej 18 roku życia. W roku 2013
odsetek osób z rozpoznaniem głównym
lub współistniejącym depresji wynosił
1,2%, natomiast w roku 2018 wynosił już
2%.

Pomimo stałej liczby osób z rozpo-
znaniem depresji, liczba pacjentów
realizujących recepty na leki
przeciwdepresyjne stale rosła w latach
2013–2018 (wzrost o 35%). Szczególnie
zauważalny jest wzrost liczby osób
poniżej 18 r.ż dla których takie recepty
zrealizowano (wzrost o 113%). Dane z
dokumentów realizacji recept wskazują,
że w 2019 r. recepty na leki
przeciwdepresyjne (refundowane

34 Stan zdrowia ludności Polski w 2019 r., GUS, Warszawa 2021 r.

i nierefundowane) zrealizowało 3,8 mln
osób, co stanowi około 10% populacji
kraju.

Liczba zwolnień z powodu dużej depresji
(F32, F33 wg ICD-10) wyniosła 300 tys.
w 2018 r. i utrzymywała się w latach
2013–2018 na podobnym poziomie.
Zwolnienia średnio trwały 19 dni. 35

European Health Interview Survey (EHIS)
przedstawia również aktualne dane dla
Niemiec w porównaniu do innych
krajów europejskich. W Niemczech
częstość występowania depresji jest
wyższa (9,2%), niż średnia europejska
(6,6%), z wyjątkiem Luksemburga,
Szwecji i Portugali. Osoby młodsze
w Niemczech częściej mają objawy
depresji (11,5% w porównaniu z innymi
krajami europejskimi 5,2%), a osoby
starsze rzadziej niż średnio w krajach UE
(6,7% w porównaniu z 9,1%). 36

W Hiszpanii według statystyk z 2020
roku ponad 2 mln osób cierpi na
depresję, co stanowi 5,25% populacji
powyżej 15. roku życia, większość z nich
to kobiety. Stawia to ten kraj na
czwartym miejscu w Europie pod
względem ilości przypadków. Hiszpania
i Portugalia należą również do krajów,
które notują najwyższe ilości
zażywanych leków antydepresyjnych

36https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundhei
tsberichterstattung/GBEDownloadsJ/FactSheets/JoHM_03_2017_
Praevalenz_Depression.pdf?__blob=publicationFile

35 NFZ o zdrowiu, Depresja, Warszawa, luty 2020, ISBN:
978-83-944034-9-2
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i przeciwlękowych.37 10,7% populacji
Hiszpanii zażywa środki uspokajające
lub tabletki nasenne, 4,8%
antydepresyjne i stymulanty. 5,4%
szukało pomocy psychologa,
psychoterapeuty lub psychiatry
w ostatnim roku (dane z 2018). 38

Według Europejskiego Ankietowego
Badania Zdrowia przeprowadzonego
w 2019 roku w porównaniu ze średnią
krajów europejskich we Włoszech,
zaburzenia depresyjne były znacznie
mniej rozpowszechnione, przy czym
odsetek, odnoszący się do wszystkich
osób w wieku co najmniej 15 lat, wynosił
4,2%, podczas gdy w średniej krajów UE
wynosił 7%. Jeszcze bardziej uderzająca
była przewaga dla grupy wiekowej 15-64
lata: odsetek ten był niższy o połowę w
porównaniu ze średnią europejską: 3%
w porównaniu z 6,4%. Cypr i Grecja były
jednak lepsze od Włoch, podczas gdy na
dole rankingu znajdowały się Francja
i Szwecja z dwucyfrowymi odsetkami.39

Istituto Superiore di Sanità (ISS)
przeprowadził badanie we Włoszech
dotyczące występowania objawów
depresyjnych w populacji ogólnej
w 2020 roku w porównaniu z poprze-
dnimi dwoma latami. Jest to pierwsze
włoskie badanie, które zbadało trend
objawów depresyjnych podczas
pandemii w reprezentatywnych próbach

39 https://www.istat.it/it/archivio/266146

38http://www.medicosypacientes.com/articulo/espana-cuarto-pais-d
e-europa-con-mas-casos-de-depresion

37

https://www.rtve.es/noticias/20211215/datos-salud-mental-espana/
2238590.shtml

ogólnej populacji dorosłych i jedno
z niewielu badań na świecie, które
badało tak długi okres czasu.
Wykorzystano dane pochodzące
z ponad 55 000 wywiadów
przeprowadzonych w latach 2018-2020.
Wyniki wykazały wzrost objawów
depresyjnych w okresie dwu-
miesięcznym marzec-kwiecień 2020
roku z częstością występowania 7,1%
w porównaniu do 6,1% w latach
2018-19, a następnie spadek (4,4%)
w dwumiesięcznym okresie
maj-czerwiec (po zniesieniu lockdownu),
a następnie nowy i bardziej widoczny
wzrost w lipcu-sierpniu (8,2%). Kolejno
odnotowano stopniowy powrót, do
poziomów odnotowanych w dwuletnim
okresie przed pandemią: 7,5%
w miesiącach wrzesień-październik
i 5,9% w listopadzie-grudniu 2020 r.40

40

https://www.iss.it/web/guest/primo-piano/-/asset_publisher/3f4alMw
zN1Z7/content/id/6989413
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Raport Eurostatu z 2019 roku na temat depresji pokazuje jej skalę w Europie. Jeśli chodzi
o zaburzenia psychiczne w skali globalnej to depresja i zaburzenia dotyczące
nadużywania alkoholu plasują się najwyżej.41

We wszystkich krajach Unii Europejskiej kobiety częściej zgłaszają przewlekłą depresję
niż mężczyźni. Z danych Eurostatu wynika, że liczba zachorowań na depresję w Polsce
jest niższa niż średnia dla Unii Europejskiej i zbliżona do Słowacji, Węgier, Irlandii.

41 https://portalstatystyczny.pl/depresja-i-zdrowie-psychiczne-w-unii-europejskiej/
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Portugalia odnotowała najwyższy
odsetek kobiet zgłaszających przewlekłą
depresję (16,4%), następnie Chorwacja
i Szwecja (po 13,4%) oraz Niemcy
(13,1%). Najwyższy odsetek mężczyzn
zgłaszających przewlekłą depresję
odnotowano w Szwecji (10,0%),
Niemczech (9,9%), Danii i Chorwacji (po
9,2%).

Natomiast odsetek osób zgłaszających
przewlekłą depresję był najniższy w
Rumunii (1,0%), Bułgarii (2,7%) i na
Malcie (3,5%) i Grecji  (3,5%).42

Warto tutaj  wspomnieć, że
w porównaniu z dużymi krajami
europejskimi Włochy i Hiszpania mają
stosunkowo niskie wskaźniki depresji,
podczas gdy w Niemczech i Francji są
znacznie wyższe niż średnia UE. Co
więcej, dane te potwierdzają również
inne, bardziej skonsolidowane
wskaźniki, takie jak wskaźnik
samobójstw, który dla Włoch ma bardzo
niskie wartości w porównaniu z innymi
krajami europejskimi. Nie wiemy jak
bardzo klimat i uwarunkowania
społeczno-kulturowe mogą wpływać na
te różnice. Z pewnością możemy
podkreślić, że istnieją pewne grupy
krajów, takie jak te śródziemnomorskie
i bałkańskie z wyjątkiem Chorwacji,
w których zjawisko depresji jest rzadsze

42

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/edn
-20210910-1

niż w krajach Europy Północnej.
Najwyższy wskaźnik depresji ma
natomiast Portugalia.43

Amerykańskie Stowarzyszenie Anxiety &
Depression of America (ADAA) informuje
zaś, że w Stanach Zjednoczonych około
1 na 5 osób z zaburzeniami lękowymi
lub zaburzeniami nastroju, takimi jak
depresja, ma również zaburzenia
związane z używaniem alkoholu lub
substancji psychoaktywnych. Odwrotnie,
ten sam odsetek osób z zaburzeniami
używania alkoholu lub substancji
psychoaktywnych ma również
zaburzenia nastroju.44

44 https://adaa.org/understanding-anxiety/depression
43 https://www.istat.it/it/archivio/266146
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Przeciwdziałanie
Ciemnej Czwórce

Stres w naszym życiu jest nieunikniony. Nie znaczy to jednak, że nie mamy na niego
wpływu. Jeśli poznamy dobrze tego przeciwnika, możemy obrać odpowiednią strategię
poradzenia sobie z nim, aby w naszym życiu było więcej harmonii.
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Zanim przejdziemy do strategii, chcemy przybliżyć Ci na podstawie raportów i analiz jak
według badań radzimy sobie ze stresem.

Wg raportu HUMAN POWER ‘Stresodporni – Odporność psychiczna polskich organizacji
2020’, strategia radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami w czasie trwania pandemii
w 2020 r. (odsetek odpowiedzi na TAK) przedstawiała się następująco:

81,4% Sięgam po środki uspokajające, żeby poradzić sobie z lękiem i niepokojem

72,4% Sięgam po alkohol (w tym inne używki), żeby uspokoić swoje myśl

57,2% Codziennie wykonuję czynności, które sprzyjają relaksowi i regeneracji, np. czytanie,
rozwijanie pasji, rozmowy z przyjaciółmi, słuchanie muzyki itp.

49,5% Świadomie ograniczam czytanie, słuchanie, czy oglądanie informacji na temat
koronawirusa

35,3% Ćwiczę co najmniej 3 razy w tygodniu

29,9% Stosuję techniki oddechowe i relaksacyjne pozwalające na redukcję napięcia i stresu

Z tego samego raportu wynika, że coraz większa liczba firm podejmuje działania
zmierzające do zmniejszenia poziomu stresu u pracowników. Jednak pracownicy często
uznają działania pracodawców za niewystarczające.

● Wciąż zdecydowana większość respondentów uważa, że pracodawcy nie robią
wystarczająco wiele, by pomóc pracownikom w radzeniu sobie ze stresem (39%).

● 28% badanych przynajmniej raz skorzystało z wizyty u psychologa, a 21%
rozważało tę możliwość.

Firmy, które wdrażają rozwiązania korzystnie wpływające na zdrowie psychiczne
pracowników podejmują takie działania jak:
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● 24% oferuje szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem
● 21% posiada jasną procedurę zgłaszania działań niepożądanych, np. mobbingu
● 20% oferuje pakiet  medyczny uwzględniający wizyty u psychologa.45

Raport z badania ilościowego ‘Polacy a stres’ podaje następujące sposoby, za pomocą
których Polacy radzą sobie ze stresem:

● 39% regularnie stawia czoło przykrym sytuacjom
● 30% zwierza się bliskiej osobie
● 27% idzie na spacer
● 26% rozmawia z przyjacielem
● 19% unika sytuacji starając się o niej nie myśleć lub idzie spać
● 10% sięga po leki uspokajające
● 9% sięga po alkohol
● 6% szuka porady u specjalisty
● 5% medytuje
● 4% ćwiczy jogę lub piszę dziennik/bloga, w którym wyraża swoje emocje. 46

Włosi natomiast jako środek zaradczy stosują odpoczynek (52%), a następnie
stosowanie farmakologii (27%) i zdrowe odżywianie (26%).47

47 https://www.federchimica.it/webmagazine/dettaglio-news/2018/05/10/lo-stress
46 Raport z badania ilościowego. Warszawa, 23 marca GfK August 10, 2016 Polacy a stres

45 https://humanpower.pl/raport-2021-stresodporni-fdAdsaD8445fdS9C3981FF6D842D63C5-pobierz

35

https://www.federchimica.it/webmagazine/dettaglio-news/2018/05/10/lo-stress


Według badania ‘People at work 2022: a global workforce view’ 67% Włochów uważa, że
zdrowie psychiczne ma wpływ na wydajność w pracy. Wielu pracodawców zdaje sobie
sprawę z zagrożeń i dokłada wszelkich starań, aby znaleźć nowe sposoby promowania
zdrowia psychicznego.

Najważniejsze z nich to:

16% Częstsza komunikacja z pracownikami

18%
Przyznanie dni odpoczynku poświęconych dobremu samopoczuciu

13%
Oferowanie przerw na radzenie sobie ze stresem, takich jak sala zen, zajęcia wellness,
zajęcia medytacyjne czy więcej przerw w ciągu dnia

10%
Wsparcie psychologiczne ze strony profesjonalistów

8%
Działania integracyjne czy działania mające na celu lepsze poznanie współpracowników

13%
Prawo do ignorowania wiadomości otrzymywanych poza godzinami pracy

Prawie połowa ankietowanych Włochów (47%) twierdzi, że jest wspierana przez
menedżerów w kwestiach zdrowia psychicznego w pracy, a 38% zatrudnionych
wskazuje, że ich pracodawca nie robi nic w tej sprawie48.

48 https://metronews.it/2022/06/15/troppo-stress-sul-lavoro-per-la-meta-degli-italiani/
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Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologiczne podaje szereg zaleceń, jak radzić
sobie ze stresem:

● Zrozum, w jaki sposób się stresujesz. Każdy inaczej doświadcza stresu.
Zastanów się: po czym poznasz, że jesteś zestresowany? Czym różnią się twoje
myśli lub zachowania od sytuacji, gdy nie czujesz się zestresowany?

● Zidentyfikuj swoje źródła stresu. Jakie wydarzenia lub sytuacje wywołują
stresujące uczucia? Czy są one związane z twoimi dziećmi, rodziną, zdrowiem,
decyzjami finansowymi, pracą, związkami czy czymś innym?

● Naucz się własnych sygnałów stresu. Ludzie doświadczają stresu na różne
sposoby. Możesz mieć trudności z koncentracją lub podejmowaniem decyzji,
odczuwać złość, rozdrażnienie lub brak kontroli lub odczuwać bóle głowy,
napięcie mięśni lub brak energii. Oceń swoje sygnały stresu.

● Rozpoznaj, , jak radzisz sobie ze stresem. Ustal, czy używasz niezdrowych
zachowań (takich jak palenie, picie alkoholu i przejadanie się lub niedojadanie),
aby sobie z tym poradzić. Czy jest to rutynowe zachowanie, czy jest
charakterystyczne dla określonych wydarzeń lub sytuacji? Czy w wyniku
pośpiechu i przytłoczenia dokonujesz niezdrowych wyborów?

● Znajdź zdrowe sposoby radzenia sobie ze stresem. Rozważ zdrowe, redukujące
stres czynności, takie jak medytacja, ćwiczenia, rozmowy
z przyjaciółmi lub rodziną. Pamiętaj, że niezdrowe zachowania rozwijają się
z czasem i mogą być trudne do zmiany. Nie bierz za dużo na raz. Skoncentruj się
na zmianie tylko jednego zachowania na raz.

● Dbaj o siebie. Jedz dobrze, wysypiaj się, pij dużo wody i regularnie uprawiaj
aktywność fizyczną. Upewnij się, że masz zdrowy umysł i ciało poprzez zajęcia
takie jak joga, krótkie spacery, chodzenie na siłownię lub uprawianie sportów,
które poprawią twoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Rób regularne wakacje lub
inne przerwy w pracy. Bez względu na to, jak szalone jest życie, znajdź czas dla
siebie - nawet jeśli są to tylko proste rzeczy, takie jak czytanie dobrej książki lub
słuchanie ulubionej muzyki.

● Sięgnij po wsparcie. Przyjmowanie pomocy od wspierających przyjaciół i
rodziny może poprawić twoją zdolność radzenia sobie ze stresem. Jeśli nadal
czujesz się przytłoczony stresem, możesz porozmawiać z terapeutą/coachem,
który pomoże Ci lepiej radzić sobie ze stresem i zmienić niezdrowe zachowania.49

49 https://www.apa.org/news/press/releases/2007/10/stress-tips
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Lazarus i Folkman wskazywali, że
strategie radzenia sobie ze stresem
można podzielić na takie, które
skoncentrowane są na problemie oraz
takie, które koncentrują się na
emocjach.50

Kierujemy więc swoje działania na
opanowanie stresora w celu jego
zmniejszenia lub usunięcia, aby
rozwiązać problem. Jeśli mamy wpływ
na źródło stresu - problem, to
każdorazowo zaczynamy właśnie od
tego. Zdarza się, że postrzegamy je jako
niemożliwe do eliminacji i rezygnujemy
z tej strategii, podczas gdy spojrzenie
z innej perspektywy, pokazuje nam, że
mamy znacznie większy wpływ, niż nam
się wydawało na początku i możemy
podjąć działanie. Ważne jest również,
aby pamiętać o tym, że działanie
możemy podjąć tylko w sytuacjach, na
które mamy wpływ. Na przykład jeśli
tracimy pracę z różnych przyczyn, to
zamiast się załamywać, możemy dać
sobie szansę na przeżycie emocjonalne
danej sytuacji, ale następnie nakreślić
plan i przystąpić do działania. Przede
wszystkim należałoby podsumować
czego się nauczyliśmy w poprzedniej
pracy, jakie doświadczenia oraz
umiejętności nabyliśmy i zaktualizować
CV. Następnie zastanowić się, czy to jest
może czas na przebranżowienie i dalszy
rozwój, szkolenia, czy jednak na
kontynuację w branży i dokonać

50 Stress, Appraisal, and Coping, Autorzy Richard S. Lazarus,
Susan Folkman, Springer Publishing Company,1984.

odpowiednich kolejnych kroków.
Niemniej, zawsze warto w ciężkich
sytuacjach zadać sobie pytania: Czego ta
sytuacja uczy mnie na przyszłość? Jakie
lekcje mogę z niej wyciągnąć? Takie
podejście powoduje, że nie
koncentrujemy się na problemie, tylko
na rozwiązaniu.

Jeśli zaś nie mamy wpływu na źródło
problemu, warto zastosować podejście
oparte na skupieniu uwagi na własnych
emocjach. Polega to na próbie
regulowania reakcji emocjonalnej
związanej z danym stresorem. Na
przykład w sytuacjach prywatnych
i zawodowych, które wywołują w nas
złość, warto na chwilę się zatrzymać,
skupić uwagę na oddechu, poczuć tę
emocję w ciele. Wtedy istnieje duża
szansa, że bardziej świadomie na nią
odpowiemy: konstruktywnie, a nie
reaktywnie i unikniemy eskalacji
konfliktu.

Jeśli zrobiłaś/zrobiłeś pierwszy krok
i rozumiesz źródła swojego stresu,
możesz poszukać technik, które będą
najbardziej efektywne dla Ciebie. Jest ich
wiele, my wskażemy Ci kilka, które nam
są bliskie i które rekomendujemy.
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Czy wiesz, że…

Zaburzenia nastroju towarzyszą nierozłącznie człowiekowi od zarania
dziejów. (...) opisy chorych na depresję spotkać można w wielu pismach
autorów starożytnych i średniowiecznych. Ojciec medycyny Hipokrates
(460-375 p.n.e.) opisał kilka form temperamentu - w tym temperament
melancholiczny. Wprowadził podstawowe pojęcia z zakresu psychopatologii
- melancholia, dystymia (złe samopoczucie) i lęk. Grecki lekarz, Galen
(129-200), który wywarł chyba największy wpływ na medycynę starożytności
i średniowiecza połączył teorię płynów ("soków") ustrojowych z koncepcją
czterech temperamentów. Mają one według Galena stałe powiązanie
i temperament zależy od przewagi oddziaływania jednego z płynów.
I tak temperament sangwinistyczny powiązany jest z krwią, choleryczny -
z żółcią, flegmatyczny - z flegmą, a melancholiczny (depresyjny!) - z czarną
żółcią. Słynny lekarz średniowieczny, Paracelsus (1493-1531) opisywał
objawy wynikające z obniżenia "spiritus vitae" określając takich chorych
"niewolnikami smutku". Lekarz angielski Ph. Burton (1577-1640) wydał
pierwszą książkę zawierającą dokładny opis depresji ("Anatomia
Melancholii") i zwrócił uwagę na osobowość przedchorobową, skłonność do
smutku i kontemplacji.’’51

W 2021 r. świat pobił wiele rekordów. Zyski przedsiębiorstw, finansowanie
kapitału podwyższonego ryzyka, emisje CO2 i temperatura oceanów
osiągnęły w ubiegłym roku rekordowe poziomy. Ale jest inny rekord, który
podbił świat. Jak można przeczytać w raporcie Gallupa, w 2021 roku trudne
emocje - suma stresu, smutku, złości, zmartwienia i fizycznego bólu, które
ludzie odczuwają na co dzień - osiągnęły nowy rekord w historii śledzenia
Gallupa.

51https://instytucja.pan.pl/index.php/internetowy-uniwersytet-medyczny/archiwum/4097-co-wiemy-o-depresji?jjj=1662800395795&jjj=16628007843
58
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Badania prowadzone na Harvardzie mają prawie 80 lat i dowiodły, że życie
w społeczności pomaga nam żyć dłużej i być szczęśliwszymi. Jest to jedno
z najdłuższych badań na świecie dotyczące dorosłego życia. Naukowcy
zebrali dane na temat zdrowia fizycznego i psychicznego mężczyzn.

Naukowcy zaczęli śledzić stan zdrowia 268 studentów drugiego roku
Harvardu w 1938 roku podczas Wielkiego Kryzysu. Kobiety na początku nie
brały udziału w pierwotnym badaniu, ponieważ kolegium wówczas było tylko
męskie. Ponadto naukowcy ostatecznie rozszerzyli swoje badania, aby objąć
potomstwo mężczyzn i dowiedzieć się, jak doświadczenia z wczesnego
okresu życia wpływają na zdrowie oraz starzenie się z biegiem czasu.

Niektórzy uczestnicy zostali odnoszącymi sukcesy biznesmenami, lekarzami,
prawnikami, a inni skończyli jako schizofrenicy lub alkoholicy. Ponad dziesięć
lat temu naukowcy zaczęli włączać żony do badań. Przez lata naukowcy
badali trajektorie zdrowia uczestników i ich szersze życie, w tym ich triumfy
i porażki w karierze i małżeństwie, a odkrycie dało początek lekcjom, nie
tylko dla naukowców.

„Zaskakującym odkryciem jest to, że nasze relacje i to, jak szczęśliwi
jesteśmy w naszych związkach, ma potężny wpływ na nasze zdrowie” –
powiedział Robert Waldinger, dyrektor badania, psychiatra z Massachusetts
General Hospital i profesor psychiatrii w Harvard Medical School. „Dbanie
o swoje ciało jest ważne, ale dbanie o relacje jest również formą dbania
o siebie. Myślę, że to jest objawienie”.52 Naukowcy odkryli silną korelację
między kwitnącym życiem mężczyzn a ich relacjami z rodziną, przyjaciółmi
i społecznością. Naukowcy odkryli również, że satysfakcja ze związku ma
ochronny wpływ na zdrowie psychiczne ludzi. Ci, którzy utrzymywali ciepłe
relacje, żyli dłużej i szczęśliwiej, powiedział Waldinger, a samotnicy często
umierali wcześniej. Wniosek jest taki, że samotność zabija, a jej wpływ jest
tak potężny, jak palenie czy alkoholizm. Naukowcy odkryli również, że osoby
z silnym wsparciem społecznym doświadczały mniejszego pogorszenia stanu
psychicznego wraz z wiekiem. 53

53tamże

52https://news.harvard.edu/gazette/story/2017/04/over-nearly-80-years-harvard-study-has-been-showing-how-to-live-a-healthy-and-happy-life/

40

https://news.harvard.edu/gazette/story/2017/04/over-nearly-80-years-harvard-study-has-been-showing-how-to-live-a-healthy-and-happy-life/


Powszechnie wierzymy, że dobra, solidna pensja zaspokaja potrzebę
poczucia spełnienia w pracy. W rzeczywistości, globalne niezadowolenie
z powodu pracy rośnie. Statystyki pokazują, że osoby aktywne zawodowo
częściej doświadczają negatywnych emocji niż bezrobotni.54

Badacze dowiedli, że żeński mózg jest bardziej wrażliwy na hormon
kortykotropinę (ACTH), który produkowany jest w okresie niepokojów. Poza
tym wykazali, że kobiety są wrażliwsze nie tylko na niski poziom
kortykotropiny, ale także, że gorzej sobie radzą, kiedy jej poziom jest
wysoki. Badania zostały wykonane na szczurach. Naukowcy przekonują, że
hormon ten pełni taką samą funkcję u wszystkich ssaków, w tym u ludzi.55

Jednym ze źródeł Ciemnej Czwórki jest samotność. Według raportu Gallupa
wynika, że 330 milionów dorosłych spędza co najmniej dwa tygodnie bez
rozmowy z jednym przyjacielem lub członkiem rodziny. I tylko dlatego, że
niektórzy ludzie mają przyjaciół, nie oznacza, iż mają dobrych przyjaciół.
Jedna piąta wszystkich dorosłych nie ma ani jednej osoby, na którą
mogłaby liczyć.56

56 State of the Global Workplace: 2022 Gallup Report
55 https://www.forbes.pl/life/dlaczego-kobiety-nie-radza-sobie-ze-stresem/18mwll7
54 State of the Global Workplace: 2022 Gallup Report
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Podsumowanie

Celem naszego opracowania było
wykazanie, jak kluczowe jest
zrozumienie, że w obecnych,
wymagających i zmiennych czasach
każdego z nas może dotknąć stres,
wypalenie zawodowe, marazm czy
depresja. Statystyki pokazują w jasny
sposób, że dzieje się tak coraz częściej
i stan ten ma zasięg globalny.

Najważniejszy wniosek to zbieżność
trendów wzrostowych, jeśli chodzi
o odsetek pracowników odczuwających
stres w miejscu pracy i wypalenie
zawodowe. Obecnie już 67%
pracowników globalnie doświadcza
stresu, 22% nawet codziennie, co
zwiększa ich ryzyko wypalenia
zawodowego w przyszłości. Polacy są
w czołówce, jeśli chodzi o poziom stresu
w porównaniu z innymi mieszkańcami
Europy. 48% pracowników traktuje go
jako stały, negatywny element pracy. Za
najważniejsze czynniki stresogenne
uważa się zdrowie, sytuację finansową
oraz presję własną. Szereg badań
wskazuje na to, że to kobiety częściej niż
mężczyźni doświadczają zarówno stresu,
wypalenia zawodowego, jak i depresji.

Wgląd w zjawisko marazmu wśród osób
starszych w Polsce i w innych krajach
prowadzi do ciekawych i jednocześnie
niepokojących konkluzji. Polacy
wyczekują osiągnięcia wieku
emerytalnego i możliwości zakończenia
aktywności zawodowej, po czym
wycofują się z pozostałych aktywności
i popadają w marazm. Dzieje się tak
często z powodów zdrowotnych. Stan
marazmu jest w dłuższej perspektywie
bardzo niekorzystny, ponieważ wpływa
negatywnie na utrzymanie zdolności
poznawczych, a nawet może prowadzić
do stanów depresyjnych. Na tym tle
pozytywnie wyróżnia się grupa wiekowa
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seniorów w Niemczech. Dane pokazują,
że rzadziej dotyka ich depresja.

Na przestrzeni lat 2013-2018 w Polsce
utrzymywał się stały trend, jeśli chodzi
o ilość diagnozowanych przypadków
depresji. Dane Eurostat z 2019 roku
pokazują, że nasz kraj plasuje się poniżej
europejskiej średniej, jeśli chodzi
o odsetek ludzi cierpiących na
chroniczna depresję. Depresja jest
diagnozowana rzadziej w krajach Europy
Południowej w porównaniu z resztą
Europy, mimo że odnotowuje się tam
również trend wzrostowy, jeśli chodzi
o ilość przypadków oraz stosowanie
leków przeciwdepresyjnych.

Opracowanie to pokazuje również
bardziej optymistyczne aspekty
związane z Ciemną Czwórką, czyli
rosnącą świadomość społeczną, a także
możliwości jej zapobiegania i zadbania
o swój dobrostan emocjonalny. Mamy
głęboką nadzieję, że nasze badanie
przyczyni się do usystematyzowania
wiedzy na temat stresu, wypalenia
zawodowego, marazmu i depresji oraz
zachęci do dalszych poszukiwań
rozwiązań, które zminimalizują
negatywne skutki opisywanych zjawisk
w najbliższych latach.

Powiązania między metaanalizą i analizą badania
“Ciemnej Czwórki” z 2022 roku

Na początku warto zaznaczyć, że
znalezienie powiązań było dość
skomplikowane. Źródła badań
w metaanalizie są heterogeniczne.
Należy brać pod uwagę między innymi
odmienną metodologię, różne próby
statystyczne, okresy badania, a nawet
sposoby analizowania wyników.
Pomimo tak wielu różnorodności
między badaniami zauważyliśmy pewne
podobieństwa.

Analiza badania “Ciemnej Czwórki”
potwierdza światową tendencję, że to
kobiety częściej zapadają na depresję.
Choroba ta dotyka przede wszystkim

mieszkańców dużych miast i występuje
we wszystkich grupach wiekowych.

Zdecydowanie większy stres odczuwają
osoby o niskich lub średnich dochodach,
kobiety oraz osoby będące rodzicami.
Występuje też duża zbieżność
w wynikach odpowiedzi na pytanie
dotyczące dolegliwości związanych ze
stresem. Badani wskazują między
innymi: ból głowy, niepokój, bezsenność,
niezadowolenie i nadmiar obowiązków
w pracy.

Ankietowani biorący udział w badaniu
“Ciemnej Czwórki” radzą sobie z tru-
dnymi sytuacjami i emocjami podobnie
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jak reszta Europejczyków - dzięki
rozmowom z bliskimi, słuchaniu muzyki,
czytaniu książek oraz spędzaniu czasu
na łonie natury. Uczucie samotności
dopada większość badanych, którzy
zmagają się z różnymi negatywnymi
emocjami (przede wszystkim ze

smutkiem i lękiem). Samotność jest
jedną z głównych przyczyn “Ciemnej
Czwórki”.

Dominującymi stanami emocjonalnymi
wśród Polaków są irytacja, złość, gniew i
lęk.

Mój sprawdzony sposób
na przeciwdziałanie Ciemnej Czwórce ?

ANNA KUŁAGOWSKA
Absolwentka Szkoły Terapii, Coachingu i Doradztwa Change Value Process, doradca
psychologiczny i coach w procesie certyfikacji

Moim sprawdzonym sposobem na dobrostan emocjonalny i regulację
poziomu stresu jest utrzymywanie codziennej rutyny. Chodzi
o czynności, które nie tylko służą zdrowiu, ale też jednocześnie
sprawiają, że mam poczucie sprawczości w świecie, gdzie tak wielu
okoliczności nie można przewidzieć. 10 minut praktyki mindfulness
i wieczorny spacer to stałe elementy dnia, których wykonanie przynosi
mi dobre samopoczucie i energię oraz chroni przed marazmem.

EWELINA BRZESKA
Absolwentka Szkoły Terapii, Coachingu i Doradztwa Change Value Process, teraupeta/ coach w
procesie certyfikacji

Dla mnie ważne jest pielęgnowanie w sobie poczucia wdzięczności.
Doceniam to co mam i kogo mam wokół. Staram się zauważać
pozytywy w swoim życiu i jestem za nie wdzięczna. Sama przekonałam
się, że jeśli skupiamy się na tym co dobre, to zaczynamy też
doświadczać więcej dobra. A jak nie doceniamy tego co mamy, to
otwieramy drogę, by to utracić.
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IGA GŁOWACKA
Socjolożka, studentka  Szkoły Terapii, Coachingu i Doradztwa Change Value Process

Podchodzę do siebie z samowspółczuciem. To pomaga mi lepiej radzić
sobie z życiowymi wyzwaniami i chroni mnie przed nadmiernym
stresem. Akceptuję fakt, że niedoskonałość to cecha nas wszystkich, a
życie w mniejszym lub większym stopniu jest trudne dla każdego. Nie
skupiam się na porażkach, ale na rozwiązywaniu problemów.
Codziennie cieszę się z cudownej zwyczajności. Ważne są też dla mnie
dobre relacje z innymi osobami. Nie zapominam o praktykowaniu
świadomego oddechu, medytacji i relaksacji.

MONIKA GONCIARZ
Absolwentka Szkoły Terapii, Coachingu i Doradztwa Change Value Process, coach
integralny/teraupeta w trakcie certyfikacji

Stres towarzyszy mi każdego dnia. Kiedyś nawet tego nie zauważałam.
Teraz bacznie obserwuję samą siebie, swoje emocje i odczucia w ciele,
żeby w odpowiednim czasie zatrzymać się i zapytać samej siebie: “Hej,
stop! Co się ze mną dzieje? Dlaczego czuję np. złość? Co ona chce mi
powiedzieć? Co domaga się mojej uwagi? Jaka moja wartość lub
potrzeba nie została zaspokojona?” Staram się przeprowadzić ze sobą
wewnętrzny dialog oraz dodatkowo korzystam z oddechu, aby
uspokoić ciało i spojrzeć na sytuację z innej perspektywy. Poznanie
siebie to według mnie podstawa i na dzień dzisiejszy uważam, że ten
proces nigdy się nie kończy

.
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MARTA SZMAUS
Koordynator badania, Absolwentka Szkoły Terapii, Coachingu i Doradztwa Change Value
Process, terapeuta w trakcje certyfikacji

Ważnym aspektem w wychodzeniu z ciemnej czwórki, jest dla mnie
wiara. Wiara w to, że wszystko ma swój cel, a życie jest dla mnie, że nie
jestem jego przedmiotem. Że to, co się dzieje - nawet jeśli negatywne -
jest tylko kolejnym krokiem to tego, żeby doprowadzić mnie tam, gdzie
znajdę najlepszą wersję mojego przeznaczenia. Wierzę, że życie jest
drogą, a nie ma jedynie prowadzić do celu. Jak ta droga będzie
wyglądała, zależy ode mnie, JA MAM WPŁYW. Dzięki temu czuję
sprawczość i mam motywację, żeby kolejny dzień podejmować
wyzwania jakie są przede mną stawiane.

Zapraszamy
do kontaktu

Napisz na
info@supporters.pl

- jeśli chcesz zapisać się na sesję 1na1 i pracować z terapeutą lub coachem nad swoimi
wyzwaniami lub wejdź na www.supporters.pl w celu wybrania dla siebie najlepszego
specjalisty

- jeśli chcesz podzielić się swoimi wnioskami, przemyśleniami lub chcesz nawiązać
z nami współpracę
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