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Munkahelyi ártalom: kiégés
Mentális eltávolodás a választott szakmától
• Manapság, amikor a
mindennapjainkat leg-
inkább úgy írhatnánk
le, hogy a teljesítmény
és a karrier világa,
egyre többeket érint a
munkahelyüktől való
mentális eltávolodás,
a kiégés. Noha térsé-
günkben még újnak
számító fogalomról van
szó, ez nem jelenti azt,
hogy ne lenne fokozot-
tan jelen nálunk is.

MOLNÁR RAJMOND

H osszú távú fokozott érzel-
mi megterhelést, illetve 
kedvezőtlen stresszhatások 

következtében létrejövő fi zikai-ér-
zelmi-mentális kimerülést jelent az 
egységes meghatározás szerint a 
kiégés, angol nevén a burnout. Leg-
inkább azok vannak kitéve ennek, 
akiket a munkájuk által fokozott 
érzelmi stressz veszélyeztet, jellem-
zően már közel vagy több mint egy 
évtizede ugyanazt a munkát végzik, 
s valamilyen humán szakterüle-
ten dolgoznak. Hogy csak néhány 
jellemző szakmát említsünk, ide 
tartoznak többek között a peda-
gógusok, az orvosok, az ápolók, a 
mentősök vagy épp a rendőrök is.

Tünetek, következmények

A burnout szindróma főbb tünetei 
a következők: fáradtság és fi zikai 
kimerülés, emellett negatív érzések 
a munkával kapcsolatosan, illetve 
mentális eltávolodás attól és lecsök-
kent hatékonyság, munkakedv az il-
lető szakterületen. Kiváltó okai közé 
sorolhatjuk a sok stresszt, a hiányos 
teljesítménymérést a munkában, 
azaz az érintett nem kap elégséges 
pozitív visszajelzést, megerősítést. 
De a nem megfelelő bérezés is hoz-
zájárulhat a burnout kialakulás-
hoz, illetve a túl hosszú munkaidő 
vagy épp, ha az extra igénybevétel 
mellett nagy felelősség hárul az il-
letőre. Ezek következménye, hogy 
az érintett munkahelyi kapcsola-
tai megromlanak, az önértékelése 
csökken, egyre jobban eltávolodik 
mentálisan a munkájától.

Kiégés és depresszió

Dósa Zoltán pszichológus úgy lát-
ja, hogy bár térségünkben ez még 
viszonylag ismeretlen jelenségnek 
számít, az egyre növekvő teljesít-
ménykényszer és a fokozott mun-
kahelyi stressz hatására ugyanúgy 

jelen van, mint tőlünk nyugatabbra, 
ahol már tényleges betegségként ke-
zelik. Ugyanakkor elmondta, a kié-
géses tünetek nyilván kihatnak fi zi-
kailag is a szervezetre. Megjelennek 
a pszichoszomatikus betegségek 
(lelki bajok testi tünetekben), mint 
például a magas vérnyomás, külön-
böző izomfájdalmak, álmatlanság, 
étvágytalanság stb. A depresszió is 
egyenes következménye lehet a ki-
égésnek. A kiégést egyébként gyak-
ran tévesztik össze a depresszióval, 
az alapvető különbség, hogy míg a 
depressziós emberek a munkájuk 
mellett sem találnak értelmet az 
életben, a burnout tünetei kimon-
dottan a munkához kötődnek.

Kiégés mentősként

A jelenség kapcsán Péter Szilárd, 
a Hargita Megyei Mentőszolgálat 
vezérigazgatója egy náluk végzett 
korábbi felmérés eredményére hi-
vatkozva rámutatott, a kiégés nagy-
mértékben jelen van a mentős szak-
mában. „Sokszor lelkileg megterheli 
az alkalmazottakat egy nagyon sú-
lyos beteg ellátása, a baleseteknél 
együttéreznek a hozzátartozókkal, 
akik elvesztették szeretteiket. A sok 
munka és stressz mellett ez is meg-
határozó tényező a burnout kialaku-
lásában.” Ugyanakkor Romániában 
a legtöbb szakterületen nincs meg 
az, hogy egy munkahelyen csak 
azért alkalmaznak pszichológust, 
hogy segítsen megelőzni vagy ke-
zelni az eff éle problémákat. Nyuga-
tabbra egy tömegbalesetnél már a 
mentősöknek is pszichológusok se-
gítik feldolgozni a történteket. Péter 
Szilárd szerint a kiégésre a főnöktől, 
a kollégáktól vagy akár szakember-
től érkező segítség jelenthet megol-

dást, hiszen egyedül nagyon nehéz 
megbirkózni vele.

Az orvosokat is érinti

Az egészségügy kötelékében ma-
radva, ugyanúgy jelen van az orvo-
soknál is a jelenség – de szerencsé-
re, mondta Tar Gyöngyi, a Hargita 
Megyei Egészségügyi Igazgatóság 
vezetője – amióta nagymértékben 
megemelték az orvosok bérét, és 
egyre több pályakezdő orvos kez-
dett el dolgozni, kevésbé érzékel-
hetők a burnout tünetei az itteni 
orvostársadalomnál. Ez akár an-
nak is köszönhető, hogy nagyobb 
a versenyhelyzet közöttük, illetve 
a nagyobb bérezés nyilván hozzájá-
rul az elhivatottság megéléséhez is. 
Ennek ellenére kár lenne tagadni, 
hogy a jelenség ebben a szakmában 
is érzékelhető. Tar Gyöngyi hang-
súlyozta, a kiégés megelőzhető, 
amennyiben az adott egyén folya-
matosan képezi magát választott 
szakmájában. „Minden orvos, aki 
úgy érzi, hogy túl sok feladat és túl 
nagy teher hárul rá, ő maga is kell 
tegyen ez ellen. Aktív hozzáállás 
szükséges, hogy ne alakuljon ki a 
kiégés, vagy ha már kialakult, le-
győzhető legyen. Mindemellett a ki-
égett orvost saját páciensei büntetik 

meg azáltal, hogy már nem fordul-
nak hozza” – húzta alá.

Ahogy a tanárokat is

„Pedagógusként tapasztalom, hogy 
mutatkoznak esetleges jelei a 
kiégésnek a kollégáim körében” – 
mondta érdeklődésünkre Ferencz 
Salamon Alpár csíkszeredai isko-
laigazgató. Kifejtette, tény és való, 
hogy a közoktatási rendszerünk 
nem foglalkozik a pedagógusok 
„burnout-megelőzésével”. Épp ezért 
különböző oktatói fórumokon – 
mint például a Bolyai Nyári Akadé-
mia – ez hangsúlyos szerepet kap, 
hiszen olyan szakmáról beszé-
lünk, ahol hosszú távon könnyen 
kialakulhat. „Felelősség tekinteté-
ben nemcsak azé a felelősség, aki 
a kiégés szenvedő alanya, hanem 
azé az intézményé is, aki őt alkal-
mazza. Hiszen a munkáltatónak 
messzemenően érdeke, hogy va-
lamilyen formában érzékelje és se-
gítsen ennek megelőzésében vagy 
akár helyrehozásában az alkalma-
zottak esetében” – zárta.

H I R D E T É S

Már ötven éve ismert jelenség  
A kiégés fogalmát elsőként Herbert Freudenberger amerikai pszichológus 
írta le az 1970-es években, és közel 50 évvel később, 2019-ben hivatalosan 
is betegségnek nyilvánította a munkahelyi kiégést az ENSZ Egészségügyi 
Világszervezetének hivatalos diagnosztikai kézikönyve. A burnout megelő-
zését vagy kezelését taglaló szakcikkek szerint a vezetők sokat segíthet-
nek beosztottjaikon e tekintetben, rendszeres konstruktív értékeléssel. 
Mindemellett munkavállalóként is fontos, hogy az illető figyeljen magára, 
az önértékelésére és egészségére, illetve képezze magát választott szak-
területén, hiszen a belefásulás, az unalom előszobája is lehet a kiégésnek.
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Félsávos útlezárás
A csíkszeredai Hunyadi János 
utcában félsávos útlezárásra 
kell számítani a Hunyadi János 
és a Venczel József utcák találko-
zásától a Kalász negyedi temető 
közötti szakaszon július 22-étől, 
hétfőtől kezdődően. A forgalmat 
jelzőlámpák fogják irányítani 
– tájékoztatott közleményében 
a csíkszeredai városháza. Mint 
írják, a Csíkszereda Polgármes-
teri Hivatala, illetve a Nest nevet 
viselő üzletközpont beruházását 
végző North Gate Plaza és az RC 
Europe Development vállalko-
zásokkal kötött megállapodás 
szerint a beruházó az említett 
útszakaszt felújítja – esővízcsa-
torna-hálózatot fektet le, köz-
világítást modernizál, továbbá 
a szakaszt újraaszfaltozza –, 
illetve a Székely Károly Szak-
középiskola előtt körforgalmat 
létesít. A munkálatok időtartama 
várhatóan három hónap.

Koncertfilm
André Rieu Táncolunk? című 
koncertfilmjére várják az 
érdeklődőket július 27-én, 
szombaton este 8 órakor a 
marosvásárhelyi Művész mozi 
nagytermébe. Jegyek 45 lejért 
a helyszínen vásárolhatók.

• RÖVIDEN

A tűrőképesség határán. 
Székelyföldön is sokakat érint a 
burnout
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