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Gyakorlati tanácsok a dolgozók számára a munkával kapcsolatos stresszel és az
azt előidéző okokkal való megbírkózáshoz
Bevezetés

Mit kellene a munkáltatómnak tennie az engem ért munkával
kapcsolatos stressz csökkentése érdekében?

Az Európai Unióban minden négy dolgozó közül legalább egyet
érint a munkával kapcsolatos stressz. Nagy probléma ez mindenki
számára – munkáltatók, dolgozók és társadalmunk tekintetében –
mivel egészségügyi problémákat okozhat, előidézheti a hiányzások
számának növekedését, valamint csökkentheti a vállalati
termelékenységet és versenyképességet. Ez az oka annak, hogy a
2002. Évi Európai Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelmi Hét
témája a „Dolgozunk a Stresszen”.

Munkáltatójának törvényi kötelezettsége az Ön munkahelyi
egészségét és biztonságát megvédeni. A munkavédelmi felügyelő
tanácsadók segítenek biztosítani, hogy a munkáltatók ezt
megtegyék.

Kinek a számára készült ez a tájékoztatás?
A munkahelyi stressz bárkit érinthet. Ez a tájékoztatás információt
ad a munkahelyi stressz és az azt előidéző okok felismeréséről,
valamint tanácsot ad a megelőzés lehetőségeiről. Lehet Ön
igazgató, vagy felettes, szakember, vagy technikus, vagy
gyártásban dolgozó munkavállaló a munkahelyi stressz jelentős
kihatással járhat a magánéletére, így ez az ismertető segíthet a
rokonainak és barátainak, hogy támogatást nyújthassanak Önnek.
A tájékoztató legutolsó fejezetében további információkat talál arra
vonatkozóan, hogy e témában hol tud további ismeretekre szert
tenni.

Van-e munkával kapcsolatos stressz probléma az én
munkahelyemen?

Mi az a munkával kapcsolatos stressz?

Az alábbi kérdésekre adott válaszai megmutatják, hogy van-e
probléma:

A munkával kapcsolatos stressz akkor éri a munkavállalókat amikor
a munkakörnyezet által támasztott követelmények meghaladják a
dolgozók képességeit, nem képesek a feladattal megbírkózni.
A stressz nem betegség, de ha nagyfokú és bizonyos időn keresztül
tart, akkor idegi és fizikai betegségekhez (például depresszió,
idegösszeomlás és szívbetegség) vezethet. A munka némi nyomás
alatt való végzése javíthatja a teljesítményt és megelégedettséget
adhat az, amikor sikerül a kihívásoknak megfelelni. De ha a
követelmények és a nyomás túl nagy lesz, akkor stresszhez
vezethetnek. Stresszt okozhatnak munkahelyi és /vagy nem
munkahelyi problémák. Ez a tájékoztatás a munkával kapcsolatos
stresszről szól, arról a stresszről, amit a munka okoz, vagy súlyosbít.

Mi okoz stresszt a munkahelyen?
Stresszt okozhat a munka megszervezése az Ön munkahelyén, vagy
az Ön által végzett munka. A kockázati tényezők melyekre figyelni kell
az alábbiak:
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Munkáltatójának azonosítania kell a munkával kapcsolatos stressz
okait, fel kell mérnie a kockázatát és megelőző lépéseket kell
tennie mielőtt a dolgozók megbetegednének. Önnel vagy a
munkavédelmi érdekképviselettel konzultációt kell folytatni olyan
munkahelyi változásokról, melyek érintik az Ön egészségét és
biztonságát, köztük azokról is, melyek munkahelyi stresszhez
vezethetnek.
Önnek együtt kell működnie azáltal, hogy betartja az előírásokat és
segít azonosítani a problémákat és megoldásaikat.

■ Munkahelyi légkör
(vagy kultúra) és az hogy hogyan
tekintenek a stresszre;
■ Követelmények, melyeket önnel szemben támasztanak (például
túl sok, vagy túl kevés teendője van-e, vagy ki van-e téve olyan
fizikai veszélyeknek, mint például veszélyes vegyi anyagok vagy
zaj);
■ Irányítás: mekkora befolyása van arra, hogy hogyan végzi a
munkáját;
■ Kapcsolatok a munkahelyén, beleértve, hogy előfordul-e
terrorizálás;
■ Változás: mennyi információt kap a változásokról, és hogy ezek
jól megtervezettnek tűnnek-e;
■ Feladat: mennyire van tisztában azzal, hogy mi a munkája, és
hogy vannak-e konfliktusok;
■ Támogatás a kollégák és a vezetők részéről; és
■ Képzés, hogy megkapja a munkája ellátásához szükséges
szakértelmet

Emlékeztetőül – a munkával kapcsolatos stressz szervezeti
probléma tünete, nem egyéni gyengeség!

Légkör
Úgy érzi, hogy túlóráznia kell ahhoz, hogy megtartsa állását, vagy
hogy előléptessék?
A munkával kapcsolatos stressztől való szenvedést gyengeségnek
tekintik, vagy komolyan veszik?
Munkáját és javaslatait értékelik?
Állandó nyomást érez hogy többet tegyen, és gyorsabban?

Követelmények
Túl sok munkát kell elvégeznie túl rövid idő alatt?
Úgy véli, hogy a munkája túl nehéz?
Munkája kielégítő?
Munkája untatja?
Munkahelye túl zajos, kényelmes a hőmérséklete, és mi a
helyzet a szellőzéssel és a megvilágítással?
Aggódik a munkahelyén található veszélyek, mint például vegyi
anyagok használata miatt?
Úgy érzi, hogy erőszak fenyegeti a vásárlók, ügyfelek, vagy a
lakosság egyes tagjai részéről?

Irányítás
Van befolyása arra, mi módon végzi a
munkáját? Részt vesz a döntéshozatalban?

Kapcsolatok
A főnökével való kapcsolata rendben van?
Mi a helyzet a kollégákkal való kapcsolattal, vagy a beosztottakkal,
amennyiben Ön vezető?
Terrorizálja Önt valaki a munkahelyén, például tapasztal
sértegetést, sértő viselkedést, vagy hogy a főnökei visszaélnek
a hatalmukkal?
Zaklatják Önt bőrszíne, neme, kisebbséghez való tartozása,
megváltozott munkaképessége stb miatt?

Feladat
Tisztában van azzal, hogy mi a munkája és mik a kötelességei?
El kell végeznie olyan feladatokat melyek véleménye szerint nem
tartoznak a munkájához?
Előfordulnak egymásnak ellentmondó feladatok?
Támogatás
Bírja főnöke és kollégái támogatását?
Megdícsérik amikor jól végzi munkáját?Kap konstruktív
megjegyzéseket, vagy úgy érzi, hogy csak kritizálják?
Képzés
Megvan a munka elvégzéséhez szükséges
szakképzettsége?
Bátorítják képességeinek fejlesztésére?
A munkával kapcsolatos stressz árulkodó jelei, melyekre figyelni kell:
■

■
■
■

Változások a kedélyállapotban, vagy a viselkedésben,
például problémák a munkatársakkal, ingerlékenység, vagy
döntésképtelenség érzése, problémák a munkahelyi
teljesítménnyel;
Megbírkózás, vagy önuralom elvesztésének érzése;
Több alkohol fogyasztása, nagyobb mértékű dohányzás,
sőt, illegális drogokhoz való menekülés; valamint
Egészségügyi panaszok, mint például gyakori fejfájás,
alvásképtelenség, szívproblémák, gyomorfájás.

Hogyan tudok megbírkózni a munkával kapcsolatos stresszel?
A munkáltatója felelős a munkahelyi stressz megelőzéséért.
Azonban a legjobb hatás elérése érdekében Önnek együtt kell
működnie a munkáltatójával, vezetőjével, valamint a szakszervezeti
vagy munkahelyi érdekképviselettel. Néhány ötlet erre:
■ Amennyiben problémákat tapasztal beszéljen munkáltatójával
valamint
a
szakszervezeti
vagy
munkavédelmi
érdekképviselettel, ha nehézséget okoz közvetlenül a
munkáltatóhoz fordulnia, úgy a munkavédelmi érdekképviselet
tudja felvetni a kérdést az Ön nevében;
■ Segítsen azonosítani a problémákat, lehetséges megoldásaikat
és hogy miként lehetne ezeket megvalósítani, azáltal, hogy részt
vesz munkáltatója stressz kockázatfelmérésében; a probléma
azonosításához segítséget nyújthat a fenti kérdések használata,
aztán próbáljon megoldásokat találni az Ön munkahelye
számára;
■ Segítsen ellenőrizni, hogy működnek-e a megoldások;
■ Beszélje meg a helyzetet a munkáltató foglalkozásegészségügyi
szolgálatával, vagy a munkavédelmi érdekképviselettel;
■ Menjen el orvosához, amennyiben aggódik az egészsége miatt.

Néhány ötlet az együttműködésre annak érdekében, hogy
megoldásokat találjanak a munkahelyi stresszre:
Légkör
v Próbáljon konstruktív ötleteket felvetni, hogy miként lehetne a
dolgokon javítani.

Követelmények
v Tegye fontossági sorrendbe feladatait, és amennyiben túl sok
van, tegyen javaslatot arra, hogy mit lehetne elvégzetlenül hagyni.
elhalasztani, vagy másnak átadni, anélkül, hogy túl sok követelményt
támasztana másokkal szemben.
v Amennyiben kezdi azt érezni, hogy nem tud a helyzettel
megbírkózni, szóljon főnökének vagy szakszervezeti vagy
más alkalmazotti érdekképviselőjének, és tegyen javaslatot arra,
hogyan lehetne a helyzeten javítani,.
v Amennyiben nagyobb változatosságra vágyik,
azonosítson olyan új teendőket amelyeket el tudna végezni.
v Amennyiben aggodalmai vannak, kérjen információt a
munkahelyén található veszélyekről és elővigyázatosságokról.
v Gondoskodjon róla, hogy betartsa a vonatkozó előírásokat, ahol
vannak ilyenek.

Irányítás
v Kérjen több feladatot saját munkája megtervezésében.
v Kérje meg, hogy részt vehessen a munkaterületével kapcsolatos
döntéshozatalban.

Kapcsolatok
v Amennyiben úgy véli, hogy terrorizálásnak van kitéve,
cselekedjen mielőbb, azáltal, hogy beszél főnökével, alkalmazotti
érdekképviselőjével, vagy más támogató kollégával.
Amennyiben főnöke a probléma része, esetleg beszéljen a
főnöke főnökével. Készüljön fel arra, hogy bizonyítékot
szolgáltasson állítása alátámasztására; ez lehet feljegyzés,
részletekkel, azokról az esetekről amelyekről úgy véli,
erőszakosak voltak.
v Gondoskodjon róla, hogy a másokkal szemben való
viselkedésével mindig jó példát mutasson.

Változás
Kérjen információt a változásokról – miként fogják Önt érinteni, mi a
menetrendjük és mik a valószínűsíthető előnyök és hátrányok.

Feladat
Amennyiben a munkájában való kötelességei nem világosak,
beszéljen főnökével; esetleg kérjen új munkaköri leírást.

Támogatás
Kérjen visszajelzést arról, hogy hogyan végzi munkáját. Amennyiben
kritikát kap, kérjen helyette javaslatokat.

Képzés
Amennyiben úgy érzi, hogy képességei javításra szorulnak, tegyen
javaslatot arra, hogy ezt miként tudná kivitelezni.
Az életmódbeli változtatások is segíthetnek; nem fogják megoldani
a problémát, de segíthetnek elkerülni vagy csökkenteni a káros
hatást. Ezek a változtatások kiterjednek az egészségesebb
táplálkozásra, több testmozgásra, a javasolt mennyiséget meg nem
haladó alkoholfogyasztásra, a dohányzás csökkentésére vagy
abbahagyására, valamint kapcsolattartásra a családdal és a
barátokkal.

Mit tegyek stresszel kapcsolatos betegség után?
Ismét csak azt mondhatjuk, beszéljen munkáltatójával és
szakszervezeti, vagy munkavédelmi érdekképviselettel arról, hogy
miért lett beteg és hogyan lehet megelőzni a további problémákat.
Amennyiben táppénzen volt, próbálja meg ezt még a munkahelyére
való visszatérés előtt megtenni, vagy a visszatérése után a lehető
leggyorsabban.

Hogyan segíthetek munkahelyi stressztől szenvedő
kollégáimnak, családtagjaimnak, vagy barátaimnak?
A támogatás nagyon sokat segít. Bátorítsa kollégáját, rokonát, vagy
barátját, hogy első lépésként beszélje meg problémáját főnökével,
szakszervezeti, vagy munkavédelmi érdekképviseletével. Mindig
segítséget jelent a probléma lehetséges megoldásainak azonosítása,
és Ön segíthet ily módon.

Hol kaphatok még információt a munkával kapcsolatos
stresszről és az előidéző okokról?
További információ található a http://osha.eu.int/ew2002/ címen.
További tények találhatóak itt a stresszel, terrorizálással, erőszakkal
foglalkozó sorozatból.
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