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Polacy należą do najbardziej zapracowanych 

narodów świata – 2 miejsce w Unii Europejskiej i 6 

miejsce na świecie   

(Neuropsychiatria 3/2015) 



SYTUACJA W POLSCE 

• Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania kosztują ZUS najwięcej ze wszystkich 

chorób, na które Polacy pobierają świadczenia z tytułu niezdolności   do pracy. 

• W 2015r. ZUS wydał na konsekwencje zaburzeń psychicznych ok. 17,4% ogółu 

wydatków (na konsekwencje chorób układu krążenia i układu kostno-stawowego – ok. 

13,2% wydatków) 

• Zaburzenia psychiczne są drugą co do częstości grupą chorób powodującą czasową 

niezdolność do pracy – po chorobach układu krążenia u mężczyzn oraz ciąży, porodzie i 

połogu u kobiet 
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KONTROLA ZLA W GDAŃSKU 

 

 

• W okresie od 1.10.2016r do 31.10.2016r zbadałam 242 osoby przebywające na ZLA z 

powodu zaburzeń psychicznych 

• Wydałam 20 zaświadczeń korygujących 

• Najczęściej kontrolowani byli ubezpieczeni z zaburzeniami nastroju oraz zaburzeniami 

nerwicowymi – 228 osób 

• Pozostałe osoby to: psychozy (3 osoby), uzależnienia (7 osób), inne- pozostali 



PRZEDSTAWICIELE JAKICH ZAWODÓW BYLI 
NAJCZĘŚCIEJ KONTROLOWANI 
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PRZYCZYNY ZGŁASZANYCH DOLEGLIWOŚCI 

brak czynników 
reaktwynych; 38 

sytuacja w pracy; 97 

utrata pracy; 29 

rozwód; 12 

śmierć w rodzinie; 13 

problemy rodzinne i 
finansowe; 59 

ofiary przemocy; 5 

choroba somatyczna; 10 wypadki; 5 



DEPRESJA – CHOROBA CZY STAN DUCHA 

• We współczesnej kulturze narasta epidemia depresji. Wiąże się to z uwarunkowaniami 

kulturowymi – presja sukcesu i bycia szczęśliwym. Nie ma miejsca w naszym życiu na 

smutek, przygnębienie, żałobę, które mają charakter adaptacyjny i informacyjny dla 

naszej psychiki.  

 

• Depresjogenne środowisko, w którym żyjemy- rozwój technologiczny, nadmiar 

informacji, zaburzenia rytmu dnia i nocy, hałas, niehigieniczny tryb życia, przewlekły 

stres. 



STRES ZAWODOWY 

• Związany jest z koniecznością ryzyka wpisanego w specyfikę wykonywanego zawodu 

• Jest rodzajem stresu przewlekłego. 

• Prowadzi do obniżenia odporności fizycznej i psychicznej. 

• Nasilony stres powodu sztywne i nieadaptacyjne formy reagowania w miejsce 

rozwiązywania problemu 



STRES W MIEJSCU PRACY 

• Utrata pracy lub nadmierny stres w miejscu pracy są na ósmym miejscu najczęstszych 

powodów samobójstw na świecie. 

• Polacy szczególnie obawiają się utraty pracy z powodu dużych trudności w znalezieniu 

nowej satysfakcjonującej pracy. 

• Utrata pracy i bezrobocie  to jedno z najbardziej stresujących doświadczeń życiowych. 

• Wraz z utratą pracy tracimy: poczucie własnej wartości, pewności siebie, poczucie 

bezpieczeństwa, tożsamość zawodową, prestiż społeczny. 



SYTUACJA W PRACY 

• Pośpiech w pracy 

• Poniżanie pracowników 

• Brak pomocy ze strony przełożonych 

• Nadmiar obowiązków 

• Rotacje w pracy 

• Wypalenie zawodowe 

 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


