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Burnout szindróma
A burnout, vagyis kiégési szindróma 

egy olyan speciális munkahelyi ártalom 
orvosi elnevezése, amely vezető tüne-
te a fizikai-érzelmi-mentális kimerülés. 
A kiégés hosszabb ideig tartó stressz, 
elsősorban fokozott érzelmi megterhe-
lés következtében alakul ki. Az állapot 
során a személy tartós tehetetlenséget, 
inkompetencia-érzést, csökkent mun-
kakedvet él meg, motivációja és telje-
sítménye csökken, munkahelyi elfog-
laltságait monotonnak és értéktelennek 
ítélheti meg.

Az érintettel beszélgetve a burn- 
out szindróma egyes szakaszai jól felis-
merhetőek. A munkavállalónak jelezheti a 
problémát, ha hangulati élete megválto-
zott, fáradékony, motivációja, munkahelyi 
teljesítménye csökkent, emberi kapcso-
latai elszemélytelenedtek. Mindemellett 
rendelkezésre állnak olyan tünetbecslő 
kérdőívek is, melyek segítségével azono-
sítani lehet a kiégés kezdeti jeleit.

Külső segítség nélkül nehéz leküzdeni 
ezt az állapotot, így ajánlatos a panaszok 
enyhítése végett szakemberhez fordulni.

Mi ez és honnan 
ismerhető fel?
A félreértések elkerülése érdekében már 
most le kell szögezni: kiégés nem csak a 
munka világában érhet utol minket. A 
hosszú ideje fennálló, érzelmileg igénybe 
vevő helyzetek is előidézhetik. Példának 
okáért a gyermeküket egyedül nevelő szü-
lők, a tartós ellátásra szorulókat gondo-
zók is érezhetik úgy, hogy ,,elfogynak” az 
igénybevételtől. Ha közönyösség, fásultság 
vagy épp túlérzékenység jellemez minket, 
ha elhanyagoljuk magunkat, érdemes az 
alábbi kérdéseket végiggondolni. 

Kapok pozitív visszajelzést az ,,otthoni 
műszakban”? Elismerik ezen tevékenysé-
geim értékét? Tudok érdemben segítsé-
get kérni, ha elfáradtam a kihívásokban? 
Van-e hobbim, támogató baráti köröm a 
kötelességeimen kívül? Van lehetőségem 
időnként kikerülni ebből az érzelmileg 
és fizikailag is megterhelő térből? Fontos 
emlékeztetni magunkat arra is, hogy éle-
tünk színterei csak mesterségesen szét-
választhatók, valójában minden történés 
kihat a többi területre is. 

 A HÓNAP AKTUALITÁSA

Ha magánéletünkben megjelenik a 
pszichének ez a védekező mechanizmu-
sa – hiszen tulajdonképpen ez a teljes 
elidegenedés óvja meg az idegrendszert 
az összeomlástól –, akkor hivatásunk-
ban is résen kell lenni. Persze  ettől füg-
getlenül is lehet, hogy azt vesszük észre, 
hogy a munkavégzés során egyre több-
ször, szinte a mondat közepén felejtjük 
el a szavakat. Esetleg gondolataink meg-
állíthatatlanul száguldanak? Vagy azt 
érezzük, hogy kifejezetten nehéz kon-
centrálni? Netalán teljesen elvesztettük 
érdeklődésünket, céljainkat? Amikor 
végiggondoljuk ezeket a kérdéseket, ne 
hazudjunk magunknak! A valóságot kell 
feltárni, még ha fájdalmas is. 

Nem csak 
az úri népek baja
Kutatások azt bizonyítják, hogy nem a 
munka jellege, hanem bizonyos örök-
lött tényezők, személyiségjegyek és ter-
mészetesen a munkahelyi körülmények 
is előre jelezhetik: ki fog kiégni. A ge-
netikai alapokhoz sorolhatjuk, hogy ki 
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A kiégés nem egyszerűen 
,,kétoldali munkaundor” 
vagy végtelen kimerült-

ség. A szimpla stressztől 
is különbözik, ugyanis 

a stresszes ember még 
el tudja képzelni, hogy ha 

kordában tartja a dolgo-
kat, akkor jól érezheti 

magát. A kiégett személy 
erre már képtelen. 

Üresség és motiváció 
nélküliség jellemzi, 

aki már nem hisz 
a pozitív változásokban. 

miként küzd meg a stresszhatásokkal. 
Vagyis akik kisebb problémákkal sem 
tudnak hatékonyan szembenézni, azok 
nagyobb valószínűséggel kiégnek azok-
hoz képest, akik intenzív megterhelés 
mellett is előremutató módon oldják 
meg a helyzeteket.

Személyiségvonások közül rizikófak-
tort jelent a perfekcionizmus, a pesz-
szimizmus és az állandó hatékony-
ságlázban égő, úgynevezett A-típusú 
személyiség. És hogy a munkáltatóknak 
is legyen min elgondolkodni… Nagy-

ban növeli a kiégés esélyét a szakmai el-
ismerés hiánya, az alacsony jövedelem, 
a hosszú munkaidő, a kevés szabadidő, 
ha nincs lehetőség karrierépítésre, vagy 
ha értelmetlenül sok az adminisztráció.

Legyünk kíméletesek
magunkkal szemben!
A kiégést nehéz észrevenni és ugyano-
lyan nehéz felépülni belőle. A hétköz-
napokban megélt tudatosság segíthet 
megelőzni ezt az állapotot. Tehát gyanú 
esetén először is kerüljünk a saját fon-

tossági listánk élére! Figyeljük csak meg 
magunkat egy kicsit! Mik azok a hely-
zetek, amik feszültséget keltenek ben-
nünk? Mikor érezzük úgy, hogy elfogy 
a türelmünk? Milyen helyzetekben tör-
ténik ez, és mi jellemzi ezeket? Hogyan 
viselkedünk ezekben a helyzetekben? 
Milyen okok állhatnak mögöttük?   Le-
gyünk őszinték! Ezeket végiggondolva 
ki kell tudni mondani magunknak, hogy 
,,elég, ez túl sok nekem!” Ha ezzel meg-
vagyunk, akkor pedig folytassuk a sort 
azzal, hogy az alábbi javaslatokból leg-
alább egyet elkezdünk beépíteni a hét-
köznapjainkba.

Például felejtsük el, hogy terhet je-
lentünk a környezetünknek! Merjünk 
kapcsolódni a hozzánk közel állókhoz 
és legyünk közvetlenebbek munkatár-
sainkkal. Ha már mindenáron kerülni 
akarunk valamit, akkor az legyen a ne-
gatív emberekkel való kapcsolattartás. 
Szánjunk időt napi szinten valami kre-
atív időtöltésre vagy egy 10 perces, min-
den és mindenki nélküli” sétára. No és 
persze igyekezzünk minél többet aludni 
és a destruktív megküzdési módokat 
(mint pl. cigaretta és alkohol) elfelejteni. 

Katona Katalin
okleveles pszichológusAmikor kicsúszik 

       kezünkből az irányítás

Az elhanyagolt hallásveszteség kutatások szerint a depresszió, az Alzheimer-kór és a demencia 
előfordulásában is szerepet játszik. Mentális és fizikai egészségünk megőrzése érdekében 
fontos, hogy hallásunk rendszeres vizsgálata is rutinná váljon.   

A résztvevők száma a szűrővizsgálatokra korlátozott. A szűrések előre kiadott időpont alapján 
történnek. 

Időpontra regisztráció a következő ingyenes telefonszámon: 06 80 182 182
Mire számíthat? 

 Fájdalommentes, ingyenes hallásvizsgálat

 Ingyenes véroxigénszint mérés, mely által tájékozódhat a szervezet oxigén-szállító kapacitásáról.*

 Biztonságos, higiénikus környezet, minden ügyfél után fertőtlenítés

 Nincs sorban állás, egyszerre egy ügyféllel foglalkozunk

 Azonnali eredmény 

Ön mikor járt utoljára hallásvizsgálaton?

Ingyenes hallásvizsgálat és véroxigénszint mérés
45 év feletti helyi lakosok számára
2022. június 1-30. között
Szánjon 15 percet hallása egészségére!

*A kapott eredmény tájékoztató jellegű. Amennyiben rendelkezik hallókészülékkel kérjük, annak kiskönyvét hozza magával!

Üzleteink listáját megtalálja honlapunkon:  www.geers.hu
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