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Santrauka
Slaugytojų profesija priskiriama prie dažniausiai darbe
patiriančių stresą. Šios profesijos atstovams keliama daug
reikalavimų – turėti gerus profesinius įgūdžius, rūpintis
pacientais visą darbo laiką, mokėti dirbti komandoje,
teikti kvalifikuotas slaugos paslaugas. Slaugytojų veikla reikalauja ne tik šiuolaikinės slaugos bei medicinos
žinių, fizinės ištvermės, bet ir pedagoginių, psichologinių, socialinių, vadybos žinių, o svarbiausia – stipraus
psichologinio pasiruošimo.
Didelis darbo krūvis, paramos trūkumas, nesėkmingų
sprendimų padariniai, sudėtingi santykiai, konfliktai su
komandos nariais, nesutapimas profesinių ir asmeninių
įsitikinimų, dažnas susidūrimas su pacientų mirtimi yra
dažniausi stresą slaugytojų darbinėje aplinkoje keliantys
veiksniai. Ilgalaikis stresas turi įtakos slaugytojų sveikatai – prastėja fizinė bei psichologinė sveikata, didėja
nerimo, išsekimo ar depresijos atsiradimo rizika. Streso
poveikyje mažėja darbo produktyvumas, kokybė, pacientų saugumas, pasitenkinimas darbu ir gyvenimu.
Tyrimo tikslas – išanalizuoti mokslinę literatūrą apie
slaugytojų patiriamą psichosocialinį stresą ir jo poveikį
sveikatai bei gyvenimo kokybei. Tyrimo metodai. Sisteminga straipsnių paieška PubMed ir Google Scholar
duomenų bazėse. Gauti rezultatai parodė, kad slaugytojai
savo profesinėje veikloje susiduria su daugeliu stresogeninių veiksnių. Nuolat patiriamo streso poveikyje dauguma slaugytojų patiria tiek fizinių, tiek ir psichologinių
sveikatos sutrikimų, kurie turi įtakos jų pasitenkinimui
gyvenimu ir bendrai gyvenimo kokybei.
Įvadas
Visame pasaulyje kiekvienais metais vyksta neišvengiami
darbo aplinkos pokyčiai. Globalizacija, ekonominės krizės,
naujų technologijų atsiradimas, populiacijos pokyčiai, tokie
Žurnalo tinklalapis: https://sm-hs.eu

kaip senėjimas, migracija – tai tik keli aspektai, darantys
įtaką darbo pobūdžio pokyčiams. Visa tai neišvengiamai paveikia darbuotojų profesinį gyvenimą ir darbo sąlygas [1,2]:
didinamas darbo krūvis, reikalaujama didesnės kvalifikacijos,
sudaromos terminuotos darbo sutartys. Tokiomis sąlygomis
dirbantys asmenys jaučia finansinį nestabilumą, motyvacijos
ir kompetencijos stoką, produktyvumo sumažėjimą bei darbinio ir asmeninio gyvenimo nesuderinamumą [2,3]. Europos
darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros duomenimis, šie
pokyčiai didina įtampos pasireiškimo riziką ir gali pakenkti
darbuotojų fizinei bei psichinei sveikatai [4]. Viena didžiausių problemų su kuria susiduria darbuotojai – stresas [3].
Stresas – tai fiziologinių apsauginių reakcijų visuma,
kurią žmogaus organizmas naudoja kaip atsaką į nepalankius veiksnius [5]. Streso teorijos pradininkas, Kanados
mokslininkas Hans Selye stresą apibūdina kaip „žmogaus
psichinės ir fizinės įtampos būseną, atsirandančią dėl išorinių ir vidinių dirgiklių, arba stresorių, poveikio“ [6]. Streso
metu organizmas fiziologiškai reaguoja į pavojų: padažnėja
širdies ritmas, kvėpavimas, kyla kraujospūdis, gausiau prakaituojama, įsitempia raumenys, didėja energijos poreikis,
išsiskiria endorfinai [4]. Dėl darbinėje aplinkoje patiriamo
streso kenčia ne tik darbuotojas, bet ir visos organizacijos
veikla, šalies ekonomika [7].
Darbo aplinkoje patiriama tiek pozityvių, tiek negatyvių
pasekmių, tačiau iš visų veiksnių aktualiausi yra psichosocialiniai rizikos veiksniai [8]. Lietuvos teisės aktuose psichosocialiniai rizikos veiksniai aprašomi kaip veiksniai, kurie
dėl darbo sąlygų, darbo reikalavimų, organizavimo ir turinio,
darbuotojų tarpusavio ar darbdavio ir darbuotojo tarpusavio
santykių dirbančiam žmogui sukelia psichinį stresą [2].
Vienas svarbiausių žingsnių, gerinančių darbuotojų saugą
ir sveikatą, buvo 1989 m. priimta Europos darbuotojų saugos
ir sveikatos pagrindų direktyva 89/391/EEC [9]. Kaip ir ES,
Lietuvoje yra patvirtinti teisės aktai - Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugpjūčio 24 d.
įsakymas Nr. V-699/A1-241 „Dėl psichosocialinių rizikos
veiksnių tyrimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ [10],
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įpareigojantis darbdavius užtikrinti streso ir jo sukeliamų
neigiamų pasekmių valdymą, kad dėl psichosocialinių veiksnių poveikio darbuotojas nepatirtų žalos [11].
Slaugytojai – tai didžiausia sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojų grupė, be kurios indėlio ši sritis neįsivaizduojama [8]. Slaugytojų darbo pobūdis reikalauja ne
tik plataus medicinos žinių spektro, fizinės ištvermės, bet ir
pedagoginių, socialinių, vadybos žinių, o svarbiausia – stipraus psichologinio pasiruošimo, kadangi tai yra profesija,
kurioje kasdien susiduriama su stresu. Slaugytojų stresas
yra neišvengiamas dėl menkų savarankiškumo galimybių
ir keliamų aukštų fizinių ir psichologinių reikalavimų [12].
Kasmet daugėja mokslinės literatūros apie pagrindinius slaugytojų stresą sukeliančius veiksnius, jų sukeliamas neigiamas
pasekmes, streso mažinimo būdus ir įvairių streso įveikos
programų kūrimą, tačiau tai vis dar išlieka opi problema.
Tyrimo tikslas – išanalizuoti mokslinę literatūrą apie
slaugytojų patiriamą psichosocialinį stresą ir jo poveikį sveikatai bei gyvenimo kokybei.

psichosocialinius darbo rizikos veiksnius, dažniausiai naudojamas subjektyvusis tyrimo metodas, siekiant darbuotojams
patiems įvertinti darbinę aplinką apklausos būdu (1 pav.) [3].
Psichosocialinis stresas aprašomas kaip stresas, pasireiškiantis darbuotojams dėl kompetencijų ar galimybių stokos
iškeltiems darbo reikalavimams vykdyti [13]. Psichosocialinių pavojų keliamą riziką darbuotojų sveikatai ir saugai
bei organizacijos produktyvumui galima įvertinti remiantis
sukurtais modeliais [14]:
• R. Karaseko „Darbo reikalavimų ir kontrolės modelis“;
• J. Siegristo „Pastangų-atlygio disbalanso modelis“;
• Organizacinio teisingumo koncepcija;
• Smurto darbinėje aplinkoje koncepcija [15, 16].
S. Leka, T. Cox ir G. Zwetsloot Europos psichosocialinės
rizikos valdymo sistemoje PRIMA-EF pateikė sukurtą modelį, kuriame išskirti pagrindiniai psichosocialiniai rizikos
veiksniai, susiję su darbu (1 lentelė) [14].
Slaugytojų patiriamas psichosocialinis stresas. Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Sveikos

Tyrimo medžiaga ir metodai
Mokslinių straipsnių paieška buvo atliekama tarptautinėje
medicinos duomenų bazėje PubMed (Medline) ir Google
Scholar. Paieškai buvo naudojami lietuviški ir angliški raktažodžiai: slaugytojai (angl. Nurses), stresas (angl. Stress), psichosocialinis stresas (angl. Psychosocial stress), slaugytojų
gyvenimo kokybė (angl. Nurses‘ quality of life), slaugytojų
pasitenkinimas gyvenimu (angl. Nurses‘ life satisfaction),
slaugytojų sveikata (angl. Nurses‘ health). Straipsniai buvo
filtruojami pagal publikavimo kalbą (anglų, lietuvių) ir datą
(2011-2021 m.). PubMed duomenų bazėje buvo naudojami
jungtukai AND ir OR. Į sisteminę apžvalgą įtraukti moksliniai straipsniai, atvejų apžvalgos, atsitiktinių imčių kontroliuojami tyrimai, atitinkantys nurodytus kriterijus.

1 lentelė. Su darbu susiję pagrindiniai psichosocialiniai rizikos
veiksniai [14].

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas
Pagrindiniai su darbu susiję psichosocialiniai rizikos
veiksniai. Psichosocialinius rizikos veiksnius darbinėje aplinkoje sunku apibrėžti, kadangi jie priklauso nuo paties dirbančiojo individualių savybių ir aplinkos suvokimo. Vertinant

1 pav. Streso darbinėje aplinkoje vertinimo metodai [3]

Darbo įvairovės trūkumas, nepakankamas darDarbo turinys buotojų įgūdžių panaudojimas, didelis darbo
neapibrėžtumas ir kt.
Per didelis arba per mažas darbo krūvis, darDarbo krūvis
buotojų „spaudimas“, terminuotas užduočių
ir tempas
atlikimo laikas
Darbas pamainomis, naktinės pamainos, neDarbo grafilankstus darbo grafikas, nenuspėjamos darbo
kas
valandos
Menkas dalyvavimas priimant sprendimus, neKontrolė
pakankama darbo krūvio, darbo tempo kontrolė
Netinkamas įrangos prieinamumas, tinkamumas
Aplinka ir
ar priežiūra, prastos darbo aplinkos sąlygos, paįranga
vyzdžiui, erdvės trūkumas, prastas apšvietimas,
per didelis triukšmas
Organizacinė Prasta darbuotojų komunikacija, menka parama
kultūra ir
sprendžiant problemas ir asmeniniam tobulėjifunkcija
mui, vadybinių įgūdžių stoka
Socialinė ar fizinė izoliacija, blogi santykiai
Tarpasmenisu darbo vadovais, tarpasmeniniai konfliktai,
niai santykiai
socialinės paramos trūkumas, patyčios, priedarbe
kabiavimas
Vaidmuo orVaidmenų dviprasmiškumas, nepakankamumas,
ganizacijoje
vaidmenų konfliktai
Karjeros galimybių stoka, nepakankamas paKarjeros
aukštinimas, pažeminimas pareigose, menkas
raida
darbo užmokestis, darbo nesaugumas, maža
socialinė darbo vertė
Namų ir
Prieštaringi darbo ir namų poreikiai, mažas padarbo sąsaja
laikymas namuose
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darbo vietos modeliu (angl. Healthy workplaces model),
norint užtikrinti sveiką, saugią ir gerovę skatinančią darbo
aplinką, būtina atkreipti dėmesį į šias organizacijos sritis:
fizinę darbo aplinką, asmeninius išteklius, organizacijos
bendruomenės įtraukimą ir psichosocialinę darbo aplinką.
Slaugytojų darbo aplinka nėra saugi, šios profesijos atstovams keliama daug reikalavimų: turėti gerus profesinius
įgūdžius, rūpintis pacientais visą darbo laiką, mokėti dirbti
komandoje ir kita [12,17]. Išskiriamos šešios slaugytojams
įtampą darbo aplinkoje keliančios sritys:
1) darbo užduotys ir krūvis;
2) tarpasmeniniai santykiai darbe;
3) santykiai su pacientais ir jų šeimos nariais;
4) darbo organizavimas ir vadyba;
5) techniniai slaugos aspektai;
6) asmeniniai sunkumai (kylantys dėl žinių ir įgūdžių
trūkumo) [8].
P. Gray-Toft ir J. G. Anderson [18] išskyrė kitus slaugytojų įtampą ir stresą keliančius aspektus: konfliktai su
gydytojais ir kitais slaugytojais, pacientų mirtis, per didelis
darbo krūvis, paramos trūkumas ir paciento sveikatos klausimai. S. E. French, R. Lenton ir kt. šią klasifikaciją papildė
diskriminacijos apraiškomis ir probleminiais santykiais su
vadovais [19]. A. Žiedelio (2019) atliktame tyrime pateikiami tokie rizikos veiksniai, kaip visuomenės senėjimas,
darbo krūvio didėjimas, pacientų smurto apraiškos ir kiti
traumuojantys įvykiai, sudėtingi santykiai su gydytojais,
per dideli įstaigos reikalavimai [8]. Dažni darbo aplinkos
pokyčiai, darbuotojų trūkumas ar kaita, medicininių išteklių
stoka, viršvalandžiai, nesėkmingų sprendimų padariniai,
profesinių ir asmeninių įsitikinimų nesutapimas – tai dar
keletas neigiamai veikiančių darbo aplinkos veiksnių, su
kuriais susiduria slaugos specialistai [12].
R. Jonikaitės ir I. Brasaitės (2016) tyrimo rezultatuose
teigiama, kad 46,3 proc. apklausoje dalyvavusių slaugytojų
nurodė, jog intensyvus darbas yra pagrindinis žalingas darbo
aplinkos veiksnys. 20,3 proc. slaugytojų patiria pacientų
psichologinį smurtą. Ne ką mažesnį stresą kelia ir kvalifikacijos bei profesinių žinių stoka [17]. Kitų tyrėjų duomenimis,
darbo krūvis, konfliktiniai atvejai su gydytojais ir abejonės
dėl tolimesnių gydymo veiksmų buvo dažniausiai slaugytojų
patiriami stresoriai [20].
Su psichosocialinės darbo aplinkos rizikos veiksniais
daugiausia susiduria skubiosios pagalbos − priėmimo ir psichiatrijos skyrių slaugytojų. Pagrindiniai psichosocialiniai
rizikos veiksniai priėmimo skyriuose yra pacientų agresija,
smurtas prieš personalą, gaivinimo atvejai ar mirtis. Su tokiais rizikos veiksniais asmenims yra labai sunku susitaikyti, jie dažnai slaugytojams sukelia fizinių bei emocinių
sunkumų [12].

Verbalinis ir fizinis smurtas – tai pagrindiniai stresoriai,
su kuriais susiduria psichiatrijos sektoriuje dirbantis personalas [21]. Manoma, kad smurto rizika didėja dėl slaugytojų
ir pacientų santykių, kai neįgyvendinami paciento ar jų artimųjų prašymai [22]. Įtakos turi didelis darbo krūvis, dėl
kurio slaugytojai ne visada spėja skirti pacientams pakankamai laiko, todėl padidėja pacientų agresyvumas ir smurto
proveržiai [21].
Psichosocialinio streso įtaka slaugytojų pasitenkinimui
gyvenimu ir gyvenimo kokybei. Pasitenkinimas gyvenimu
apibrėžiamas daugeliu veiksnių, kurie apima asmens subjektyvią gerovę, psichologinę gerovę ir yra glaudžiai siejami
su laimės jausmu [23,24]. Gera fizinė ir psichologinė sveikata, išsilavinimas, santuoka, finansinė padėtis – tai tik keli
veiksniai, lemiantys asmens pasitenkinimą gyvenimu [24].
Slaugos profesijoje svarbiausias aspektas yra kokybiškai
teikiamos pacientų priežiūros paslaugos, pacientų pasitenkinimas suteiktomis paslaugomis ir slaugytojų pasitenkinimas
darbu bei tolimesnėmis profesinėmis galimybėmis. Slaugos
veikla priklauso nuo daugelio veiksnių – fiziologinių, socialinių, pagarbos poreikių, slaugytojų saviraiškos ir profesinių
lūkesčių. Slaugytojų pasitenkinimas darbu didina kokybišką
pacientų priežiūrą, darbo našumą ir atlikimą, pacientų saugą,
skatina darbuotojų entuziazmą, nuoširdumą ir moralės normas darbui. Teigiama darbo aplinka skatina slaugos specialistus tobulėti, didinti darbo rezultatus, keisti organizacijos
veiklą priimant naujoves ir jas įgyvendinant slaugos praktikoje [23]. Palanki darbo aplinka mažina nepageidaujamų
įvykių darbe atvejus, darbuotojų kaitą bei perdegimo riziką
[17]. Pasak G. Tirvienės (2020), pasitenkinimas darbu yra
glaudžiai susijęs su pasitenkinimu asmeniniu gyvenimu, o
dažniausiai įvardinti veiksniai buvo didesnis savarankiškumas darbe ir didesnis pasitenkinimas laisvalaikiu [25].
Psichosocialinio streso įtaka slaugytojų pasitenkinimui sveikata. Slaugytojų profesija reikalauja didelio fizinio
ir psichologinio atsparumo, nes tai yra pagrindiniai veiksniai,
lemiantys kokybišką ir efektyvų darbą su pacientais [26].
Įvairių tarptautinių sveikatos agentūrų ir slaugos asociacijų
teigimu, sveikatos priežiūros sektoriuose privaloma užkirsti
kelią nesaugios ir nepalankios darbo aplinkos sąlygų atsiradimui, nes tai tiesiogiai daro įtaką darbuotojų sveikatos
prastėjimui, darbo produktyvumui, kokybei, pacientų saugumui ir pasitenkinimui [27]. T. Gómez-Garcia, M. RuzafaMartinez, C. Fuentelsaz-Gallego ir bendraautoriai (2016)
išskiria slaugytojams būdingas keturias problemines sritis:
1) padidėjęs nuovargis ir mieguistumas (dėl sutrumpėjusio miego);
2) suprastėjusi fizinė ir psichologinė sveikata;
3) asmeninio ir socialinio gyvenimo problemos;
4) profesinio gyvenimo problemos [27].
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Šveicarų mokslininkės R. Schwendiman ir bendraautorių
teigimu, pagrindiniai fiziniai sutrikimai, varginantys slaugos specialistus, yra nugaros, galvos skausmai, nuovargis ir
miego sutrikimai [28]. Nugaros skausmai priskiriami kaip neišvengiamas negalavimas slaugytojų profesijoje, atsirandantis
dėl atliekamo darbo pobūdžio. Raumenų ir kaulų sistemos
pakitimų ignoravimas gali sukelti nuolatinį diskomfortą,
padidinti traumų riziką, suprastinti gyvenimo kokybę [29].
D. B. Anap, C. Iyer ir K. Rao atlikto tyrimo duomenimis,
52,4 proc. tyrime dalyvavusių slaugytojų skundėsi skeleto
ir raumenų skausmais, susijusiais su paciento kūno padėties
keitimu [30]. Miego ritmo sutrikimai, atsirandantys dėl pamaininio ar naktinio darbo, yra viena didžiausių slaugytojų
sveikatos ir pacientų saugos rizikų. Nepakankama miego
trukmė, prasta miego kokybė, didesnis mieguistumas dienos metu išbalansuoja darbinį ir asmeninį gyvenimą, didina
slaugytojų dirglumą, nesugebėjimą tvardyti emocijų, dažnina blogą nuotaiką. Neišvengiami bendravimo pokyčiai
su kolegomis ar artimaisiais, blogėja gebėjimas išpildyti
pacientų slaugos poreikius [27]. Stuburo skausmai, apetito
stoka, galvos skausmas ir svaigimas bei nuovargis – pagrindiniai slaugytojų fiziniai sutrikimai, susiję su darbo režimu
[17]. Dėl psichosocialinio streso poveikio galimi širdies ir
kraujagyslių, kvėpavimo, nervų, endokrininės ir kitų sistemų
[31], o dėl patiriamo pacientų smurto – raumenų ir skeleto
sutrikimai. Stresoriai gali būti ir psichosomatinių ligų (aterosklerozės, skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opų, žvynelinės,
alerginių ligų ir kita) priežastis [21].
Slaugos kokybė priklauso nuo slaugytojo bendros savijautos ir darbingumo [25]. Dėl neigiamų psichosocialinio
streso veiksnių didėja slaugos profesijos atstovų psichinė
įtampa, didindama streso ir jo peraugimo į distresą riziką.
Tokiais atvejais slaugytojų emocinė savijauta tampa kritiška,
todėl dauguma išgyvena frustraciją, patiria nerimo, pykčio
epizodus, nesugeba suvaldyti baimės jausmo, o galiausiai išryškėja depresijos simptomai [21,25]. Didėja žalingų įpročių,
tokių kaip persivalgymas, rūkymas, alkoholio ar narkotinių
medžiagų vartojimas, rizika [32]. Kita sritis, kelianti slaugytojų stresines situacijas, susijusi su darbo pobūdžiu, dirbant
su terminalinės būklės, ar didelius skausmus kenčiančiais
pacientais. Tokioje aplinkoje slaugytojai patiria ne tik sunkius emocinius išgyvenimus, bet ir didelę nerimo, išsekimo
ar depresijos simptomų riziką, tačiau tinkamai atlikę savo
darbą, pajutę užuojautą ar gavę medicininę pagalbą, slaugytojai jaučia pasitenkinimą, nes jų darbas turi socialinę
vertę [33].
Apibendrinant galime teigti, kad remiantis P. Gray-Toft
ir J.G.Anderson [18] bei A. Žiedelio [8] atliktais tyrimais,
vieni dažniausių slaugytojams darbo vietoje stresą keliančių
veiksnių yra didelis darbo krūvis bei nesutarimai su kitu me-

dicinos personalu. Tai patvirtina R. Jonikaitės ir I. Brasaitės
[17] tyrimo rezultatai, kai beveik pusė respondentų nurodė,
jog intensyvus darbas yra pagrindinis žalingas veiksnys, bei
E. Glumbakaitės ir A. Šeškevičiaus [20] tyrimas, nagrinėjęs
darbo krūvį ir konfliktinius atvejus su gydytojais, kaip dažniausiai slaugytojų patiriamus stresorius.
Pacientų mirtis – dar vienas aspektas, išskirtas P. GrayToft ir J. G. Anderson [18], didinantis įtampą ir trikdantis
normalų slaugytojų darbo pobūdį. Rūpinimasis mirštančiaisiais gali sukelti didelių emocinių sunkumų, o kartu ir
išsekimo, depresijos riziką.
Pasak R. Schwendiman [28], dažniausi fiziniai sutrikimai, varginantys slaugos specialistus, yra nugaros ir galvos
skausmai, nuovargis bei miego režimo disbalansas. Daugiau
nei pusė B. Anap, C. Iyer ir K. Rao [30] tyrimo respondentų
nurodė, kad skeleto ir raumenų sistemos skausmų atsiradimas susijęs su slaugytojų darbo specifika, keičiant pacientų
kūno padėtį. Panašūs rezultatai gauti ir A. Liumienės [34]
tyrimo metu, kuriuose nurodoma, jog darbo režimas turi
įtakos nuovargio, stuburo ir galvos skausmų pasireiškimui.
Miego režimo sutrikimai paveikia ne tik slaugytojų bendrą
savijautą, bet ir išbalansuoja darbinius, asmeninius santykius.
Išvados
1. Išskiriami pagrindiniai su darbu susiję psichosocialiniai rizikos veiksniai: darbo turinys, krūvis, tempas, kontrolė,
karjeros raida, darbo aplinka, organizacinė kultūra, tarpasmeniniai santykiai, namų ir darbo sąsaja.
2. Slaugytojai savo profesinėje veikloje susiduria su daugeliu stresogeninių veiksnių: dideli darbo krūviai, sudėtingi
tarpasmeniniai santykiai darbo komandoje, su pacientais ir
jų šeimos nariais, darbo organizavimas ir vadyba, techniniai
slaugos aspektai, asmeniniai sunkumai ir kt.
3. Nuolat patiriamo streso poveikyje dauguma slaugytojų
patiria tiek fizinių, tiek ir psichologinių sveikatos sutrikimų,
kurie turi įtakos jų pasitenkinimui gyvenimu ir gyvenimo
kokybei, darbingumui, darbuotojų kaitai, bendram kolektyvo
klimatui ir siekiamų darbo tikslų įgyvendinimui.
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Summary
Nursing profession is often described as one of the most
stressful professions. Professionals in this field must have great
professional skills, take a full time care of patients, must have teamwork skills and provide qualified nursing services. It requires not
only modern nursing and medical knowledge and physical stamina,
but also pedagogical, psychological, social, managerial knowledge
and, most importantly, strong psychological preparation.
Pressure, high paced environment, lack of funding, aftermath
and consequences of flawed decisions, complicated relations
between patients and colleagues, mismatch of professional and
personal beliefs and frequent sight of patient death are the leading
factors to higher levels of work-related stress in nurses. This kind
of latent stress impacts nurse health. Long-term stress has an impact on the health of nurses, leading to poorer physical and psychological health, and an increased risk of anxiety, exhaustion and depression. Stress reduces productivity, quality of work, patient safety
and job and life satisfaction.
The aim of the study was to analyze the scientific literature
on psychosocial stress experienced by nurses and its impact on
health and quality of life. Research methods - systematic search
of articles in PubMed and Google Scholar databases. The results
showed that nurses face many stressors in their professional activities. As a result of constant stress, most nurses experience both
physical and psychological health problems, and have an impact
on their life satisfaction and overall quality of life.
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