Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na udział w badaniu „Wypalenie
zawodowe, przewlekłe zmęczenie, bezsenność, psychospołeczne warunki pracy wśród pielęgniarek
i położnych zatrudnionych w szpitalach w Małopolsce”. Badanie prowadzą pracownicy Zakładu
Zarządzania Pielęgniarstwem i Pielęgniarstwa Epidemiologicznego Instytutu Pielęgniarstwa
i Położnictwa WNZ UJ CM w Krakowie we współpracy z Małopolską Izbą Pielęgniarek i Położnych.
Pielęgniarki podkreślają, że stres w pracy związany jest z nadmiernym obciążeniem pracą,
niskimi zarobkami i brakami w wyposażeniu.Jako wynik chronicznego stresu pojawia się wypalenie
zawodowe, które przychodzi nagle, może oznaczać kres dotychczasowej kariery zawodowej, albo
przynajmniej poważne problemy w pracy. Objawów wypalenia zawodowego nie można lekceważyć.
W związku z tym podjęliśmy inicjatywę przeprowadzenia ankiety wśród pielęgniarek zrzeszonych
w Małopolskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych pracujących w szpitalach, której celem jest
rozpoznanie częstości występowania tego niepokojącego zjawiska. Aby zaproponować pomoc
i wsparcie w postaci warsztatów i/lub interwencji indywidualnych musimy wiedzieć jaka jest skala
problemu. W przypadku wyników niepokojących samorząd zawodowy będzie wnioskował
w Ministerstwie Zdrowia RP o rozwiązanie legislacyjne urlopu zdrowotnego dla pielęgniarek
i położnych.
Pana/Pani uczestnictwo w badaniu oraz udzielone odpowiedzi są całkowicie anonimowe
i poufne. Nie będziemy pytać o nazwisko, czy o jakiekolwiek inne dane umożliwiające identyfikację.
Udzielone odpowiedzi nie zostaną udostępnione innym podmiotom.
Mamy nadzieję, że zdecyduje się Pan(i) na uczestnictwo w ankiecie. Jest to dla nas bardzo
ważne. Prosimy o wyrażenie zgody na przesłanie ankiety na dołączonym formularzu i odesłanie go
w załączonej kopercie (nie trzeba naklejać znaczka wystarczy wrzucić do skrzynki). W ślad za tym
prześlemy Panu/Pani ankietę. Dziękujemy!
Wszelkie pytania dotyczące ankiety prosimy przesłać na adres: anna.nowacka@uj.edu.pl,
renata.wolfshaut-wolak@uj.edu.pl lub prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 608 633 556.
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