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Skutki zdrowotne i psychologiczne 
przewlekłego stresu 
Rozpoznanie i sposoby radzenia sobie

Instytut Psychologii 
Zdrowia PTP
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Reakcja psychiczna i fizjologiczna organizmu człowieka na sytuację ze- ▶

wnętrzną, którą człowiek ocenia jako zagrażającą.

Stresorem nie musi być rzeczywista sytuacja, w której się człowiek  ▶

znajduje, ale samo przewidywanie potencjalnej sytuacji.

Stres jest objawem mobilizacji organizmu człowieka (uciekaj albo walcz). ▶

Życie bez stresu nie jest możliwe. ▶

Co to jest stres?
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Możemy podzielić je na trzy 
kategorie za względu na ich 
pochodzenie:

frustracje ▶

konflikty ▶

przymus ▶

Stresory (stres psychologiczny)
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Pojawiają się gdy jakieś przeszkody utrudniają dążenie do celu  ▶

lub gdy brak odpowiedniego celu.

Te przeszkody mogą mieć charakter wewnętrzny (np. upo- ▶

śledzenie, niedostateczna samokontrola) lub zewnętrzny 
(np. dyskryminacja, śmierć bliskiej osoby).

Powodują poczucie rozczarowania samym sobą, poczucie  ▶

mniejszej wartości i braku kompetencji.

Frustracje
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Jednoczesne pojawie- ▶

nie się dwóch lub więcej 
trudnych do pogodzenia 
potrzeb lub motywów, 
gdzie zaspokojenie jedne-
go wyklucza zaspokoje-
nie drugiego (np. awans 
lub zaangażowanie w ro-
dzinę).

Konflikty
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Przymus osiągnięcia danego celu lub przymus  ▶

określonego zachowania (np. przymus zwięk-
szonego tempa, przymus wysiłku, przymus 
zmiany kierunku działania)

Źródła przymusu:  ▶

wewnętrzne – np. perfekcjonizm 
zewnętrzne – np. oczekiwania partnera

Przymus
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Wynika z interakcji pomiędzy rodzajem stre- ▶

sora a indywidualnymi zasobami, pozwalający-
mi radzić sobie z sytuacją.

Jeśli ktoś czuje, że łatwo poradzi sobie z sy- ▶

tuacją, to stres będzie niewielki, bez względu 
na rodzaj stresora.

Poziom 
stresu
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ogólne fizyczne napięcie ciała (podwyższenie ciśnienia, bur- ▶

czenie w żołądku, suchość w ustach, wzmożone pocenie, 
uczucie słabości)

zaburzenia koordynacji ▶

zwolniony refleks ▶

zamęt w głowie ▶

brak koncentracji i niemożność normalnego myślenia ▶

lęk ▶

stany depresyjne ▶

choroby psychosomatyczne ▶

absencje w pracy ▶

Zbyt wysoki poziom stresu
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odprężenie fizyczne i jednoczesny przypływ energii ▶

świadomość dobrej formy i właściwego funkcjonowania ▶

wyostrzona uwaga ▶

wiara w siebie, poczucie mocy ▶

szybki refleks ▶

zaangażowanie, łatwość realizacji zadań ▶

Optymalny poziom stresu
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poczucie znudzenia i bezużyteczności ▶

brak zaangażowania i zainteresowania ▶

odpływ energii ▶

przygnębienie ▶

brak sensu w wykonywanych zadaniach ▶

zaleganie prac ▶

zaniedbywanie obowiązków ▶

Zbyt niski poziom stresu
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W sferze fizjologii:

bladość, pocenie się, przyśpie- ▶

szone bicie serca, napięcie mię-
śni, zmiany ciśnienia krwi, odpływ 
krwi do mięśni, suchość w ustach 
i gardle, bóle pleców, szyi, za-
burzenia menstruacji, niestraw-
ność, bóle głowy, częste przezię-
bienia, bezsenność, pobudzenie

W sferze sprawności myślenia:

luki w pamięci, zapominanie, brak  ▶

koncentracji, szybkie uczenia

W sferze zachowań:

trudności z mówieniem, gada- ▶

tliwość, impulsywność, głośny 
śmiech, uleganie wypadkom, in-
tensywne korzystanie z używek 
i leków, zmian w odżywianiu

W sferze emocji:

lęk, rozdrażnienie, złość, mobi- ▶

lizacja, rywalizacja

Oznaki stresu
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niejasny podział zadań, obowiązków ▶

brak procedur ▶

nieodpowiedni przepływ informacji ▶

nierealistyczne oczekiwania związane z wydajnością pracy ▶

konflikty interpersonalne ▶

zaburzona komunikacja między pracownikami ▶

kontakty z trudnymi klientami ▶

złe gospodarowanie czasem ▶

braki w umiejętnościach zawodowych ▶

mała wiara we własne kompetencje, możliwości ▶

Sytuacje zawodowe 
zwiększające poziom stresu:
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1.  Reakcja alarmowa – postawienie w stan gotowości sił 
obronnych organizmu poprzez aktywację układu wegeta-
tywnego.

2.  Reakcja adaptacyjna, w której adaptacja biologiczna po-
chłania najwięcej zasobów organizmu.

3.  Reakcja wyczerpania – rezerwy ulegają wyczerpaniu, 
organizm traci zdolność do obrony, a dalsze narażenie 
na stres prowadzi do choroby, a nawet śmierci.

Reakcja na stres – fazy
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W reakcji na stres uruchamianych jest szereg reakcji fizjologicznych, których 
celem jest mobilizacja energii i zahamowanie dalszego jej gromadzenia:

na czas trwania kryzysu organizm zatrzymuje wszystkie kosztowne proce- ▶

sy budulcowe ponieważ nagromadzona energia jest niezbędna dla zapew-
nienia przetrwania. Zatrzymany zostaje wzrost i naprawa uszkodzonych 
tkanek, zahamowane zostaje trawienie, obniża się popęd seksualny, u ko-
biet zmniejsza się prawdopodobieństwo owulacji, mężczyźni reagują pro-
blemami z erekcją i produkują mniej testosteronu

magazynowana glukoza musi zostać jak najszybciej dostarczona do kluczo- ▶

wych mięśni, by umożliwić reakcję na zagrożenie

Reakcja organizmu na stres
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częstość akcji serca oraz oddychania i ciśnienie krwi rosną,  ▶

aby transportować składniki odżywcze i tlen jeszcze szyb-
ciej,

współczulny układ nerwowy pomaga utrzymać na wysokim  ▶

poziomie czujność, pobudzenie, aktywację i mobilizację. Za-
kończenia nerwowe tego układu uwalniają adrenalinę i no-
radrenalinę, za pomocą których intensyfikowana jest praca 
wszystkich narządów.

Reakcja organizmu na stres
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Współczulny układ nerwowy w odpowiedzi na zagro-
żenie pobudza wydzielanie adrenaliny, przygotowując 
w ten sposób organizm do utrwalonej ewolucyjnie re-
akcji – walki lub ucieczki, co skutkuje:

przyspieszeniem czynności serca ▶

zwiększeniem przepływu krwi przez duże mięśnie  ▶

(wzrost ciśnienia)

rozszerzeniem źrenic, by przepuścić więcej światła ▶

kurczeniem się skóry (by w razie zranienia zmniej- ▶

szyć utratę krwi)

podwyższeniem poziomu cukru we krwi (by zwięk- ▶

szyć wytwarzanie energii)

jeśli stres jest długotrwały, to trudno wyłączyć alar- ▶

mowe reakcje adaptacyjne i wrócić do stanu home-
ostazy (podobnie, jak przemęczonemu człowiekowi 
trudno jest zasnąć)

Biologiczna 
reakcja 
organizmu
na stres
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chroniczne zbyt duże obciążenie pracą (nadmierne wymaga- ▶

nia, za dużo obowiązków, zbyt krótki czas na realizację)

brak kontroli i współdecydowania ▶

niedostateczne wynagrodzenie ▶

rozpad wspólnoty – konflikty, brak wsparcia ▶

brak sprawiedliwości – stronniczość, nierówny podział ▶

konflikt wartości (między wymaganiami w pracy a standarda- ▶

mi osobistymi, między misją pracy a stosowaną praktyką)

Chroniczny stres i jego źródła
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niesatysfakcjonująca praca, od której  ▶

człowiek nie widzi ucieczki

trwanie latami w nieudanym, skonflikto- ▶

wanym związku

upośledzenie fizyczne lub długotrwała  ▶

choroba

Gdy działanie stresora jest 
długotrwałe, to zwykle na-
stępuje obniżenie możliwości 
adaptacyjnych, aż do zała-
mania (dekompensacja oso-
bowości).

Organizm, który jest skon-
centrowany na przeciwsta-
wianiu się jednemu poważne-
mu stresorowi ma mniejszą 
tolerancję na kolejne.

Chroniczny stres i jego źródła
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Aby sprostać wymogom stresora, organizm używa adrenali-
ny, która mobilizuje zasoby fizyczne. Przedłużający się stres 
utrzymuje organizm w stanie ciągłej mobilizacji, która się utrzy-
muje, nawet, gdy już nie ma takiej potrzeby (obciążenie allosta-
tyczne). Prowadzi to do stopniowego zużywania zasobów, aż 
do ich wyczerpania.

Chroniczny stres prowadzi do patologicznej nadreaktywności 
na stresory (reakcje nadmiarowe) lub patologicznej niewrażli-
wości na stresory (utrata nadziei, skrajna apatia).

Stres chroniczny
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charakteru stresora – jak ważny jest stresor dla danej oso- ▶

by w danym momencie, jak długa trwa stres, czy występu-
je sam, czy w połączeniu z innymi stresorami, czy osoba 
ma poczucie wpływu na dany stresor

wpływ stresora jest tym silniejszy, im dłużej jesteśmy nara- ▶

żeni na jego działanie – długotrwałe wyczerpanie naraża nas 
na silniejszy stres niż chwilowe zmęczenie

wpływ stresorów się kumuluje ▶

stresor staje się silniejszy przy braku wsparcia (np. Siegel  ▶

i Kaykendall odkryli, że wdowy uczęszczające do kościoła 
rzadziej zapadają na depresję)

Poziom zaburzeń spowodowanych 
stresem zależy od:
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nadciśnienie – w efekcie stresu naczynia organów trzewnych kurczą się, a krew  ▶

przepływa w większych ilościach do mięśni tułowia i kończyn (reakcja alarmo-
wa), serce wzmaga swoją pracę – szybciej bije, wzrasta puls i ciśnienie krwi, 
jeśli stres jest przewlekły, to wysokie ciśnienie może stać się stanem chro-
nicznym

podwyższone ciśnienie krwi prowadzi do chorób układu sercowo-naczyniowe- ▶

go, jak zmiany miażdżycowe w sercu i naczyniach krwionośnych, choroba wień-
cowa serca, ryzyko nadciśnienia, zawału serca lub udaru, a także choroby 
nerek, czy ślepoty

z powodu nadciśnienia krew powraca do serca z większą siła i powoduje więk- ▶

sze obciążenie ściany mięśnia sercowego, która z czasem pogrubia się (prze-
rost lewej komory) – serce staje się asymetryczne, co prowadzi do arytmii

Biologiczne następstwa 
przewlekłego stresu
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miażdżyca połączona ze stresem prowadzi do choroby niedokrwiennej serca,  ▶

której towarzyszą ostre bóle w klatce piersiowej (dusznica bolesna)

migrenowe bóle głowy ▶

zaburzenia jelitowo-żołądkowe ▶

osłabienie układu odpornościowego – większa podatność na choroby ▶

wzmaganie reakcji chorobowej – szybszy i bardziej intensywny rozwój choroby  ▶

pod wpływem stresu

Biologiczne następstwa 
przewlekłego stresu
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szybsze tempo starzenia się (systematyczny ubytek energii adaptacyjnej su- ▶

muje się)

większe ryzyko wystąpienia uzależnień ▶

zwiększone ryzyko zachorowania na niektóre typy nowotworu ▶

śmierć ▶

nagła śmierć sercowa jest uznawana przez kardiologów za ekstremalną wer- ▶

sję ostrego stresu, wywołującego arytmię komór lub migotanie komór z towa-
rzyszącym niedokrwieniem serca

Biologiczne następstwa 
przewlekłego stresu
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postępujące ograniczenie pola percepcji ▶

usztywnienie procesów poznawczych ▶

trudności w obiektywnej ocenie sytuacji i istniejących alternatyw ▶

trudności z tworzeniem realistycznych planów na przyszłość ▶

kłopoty z koncentracją ▶

drażliwość ▶

nadmierna impulsywność ▶

stany lękowe (natręctwa myślowe, kompulsje, zespół lęku uogól- ▶

nionego, napady paniki)

Psychologiczne następstwa 
przewlekłego stresu
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postępujące ograniczenie pola percepcji ▶

usztywnienie procesów poznawczych ▶

trudności w obiektywnej ocenie sytuacji i istniejących alternatyw ▶

trudności z tworzeniem realistycznych planów na przyszłość ▶

kłopoty z koncentracją ▶

drażliwość ▶

nadmierna impulsywność ▶

stany lękowe (natręctwa myślowe, kompulsje, zespół lęku uogól- ▶

nionego, napady paniki)

Psychologiczne następstwa 
przewlekłego stresu



        

26 Materiał opracowany na zlecenie Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej
przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

brak motywacji do pracy ▶

poczucie braku skuteczności, wpływu na własne działania ▶

działania chaotyczne (od skrajnej mobilizacji do depresji) ▶

nerwowość w kontaktach z trudnymi klientami ▶

zamykanie się na wsparcie, pomoc ze strony innych ▶

nieradzenie sobie z bieżącymi obowiązkami ▶

unikanie zadań ▶

choroby psychosomatyczne ▶

absencja w pracy ▶

Chroniczny stres a praca zawodowa



        

27 Materiał opracowany na zlecenie Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej
przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Długotrwały stres może doprowadzić 
do wypalenia zawodowego. Zjawisko skła-
da się z trzech podstawowych elementów 
(Ch. Maslach):

wyczerpanie emocjonalne (zmiany emo- ▶

cjonalne – napięcie i somatyczne)

depersonalizacja (obojętne reagowanie  ▶

na klientów – forma obrony przed zaan-
gażowaniem)

obniżenie oceny własnych dokonań (za- ▶

dowolenia z osiągnięć i poczucia kompe-
tencji)

Konsekwencje 
– Wypalenie


