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A stressz a stresszorok hatására a szervezetben 
fellépő testi-lelki változásokat jelenti

Pszichológiai értelemben stressz állapot akkor 
jön létre, ha az egyén olyan helyzettel jön létre, ha az egyén olyan helyzettel 
találkozik, amely az egyén saját megítélése 
szerint meghaladja a rendelkezésre álló 
erőforrásokat



Az emberi szervezet funkcióképességének 
fenntartásához magas fokú állandóságra van 
szükség (lelkileg és biológiailag egyaránt) és a 
szervezet működésének jelentős része ennek az 
állandóságnak a fenntartására fordítódik. Nagy 
általánosságban igaz, hogy minden hatás, ami az általánosságban igaz, hogy minden hatás, ami az 
állandóság fennmaradása ellen hat, stressz keltő 
jellegű.



Stressznek nevezzük azt az állapotot, 
élethelyzetet, amely valamilyen lelki vagy 
testi megpróbáltatást jelent. Ebben az esetben 
a szervezet kilendül nyugalmi állapotából, a szervezet kilendül nyugalmi állapotából, 
fokozottan reagál az ingerekre, amikor 
általában aktiválódnak az egyensúlyt újra 
megteremtő szabályozó rendszerek.
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A stabilitást, biztonságot fenyegető 
esemény megjelenése

Fenyegetettség szubjektív 
megitélése Egyéni adottságok, Környezeti tényezők: megitélése Egyéni adottságok, 

személyiségjegyek

Környezeti tényezők: 
család, 

életesemények stb.

Fellép a stressz állapot

Megoldás keresése
A megoldás sikeres: a 

fenyegetettség és a 
stressz állapot 

megszünik

A megoldás sikertelen: a 
fenyegetettség és a stressz 

állapot továbbra is hat



� Befolyásolhatatlan
� Bejósolhatatlan� Bejósolhatatlan
� Az egyén képességeinek határát érintik, 

negatívan befolyásolják az énképet



� Mennyiségi vagy minőségi túl- vagy 
alulterhelésalulterhelés
� Munkafeltételek nem megfelelő volta
� Nem megfelelő munkakörnyezet (zaj, hő, 

megvilágítás, légszennyeződés stb.)



� Szerep-kétértelműség
� Szerepkonfliktus
� Túl sok vagy túl kevés felelősség más 

dolgozókértdolgozókért
� Karrier-fejlődés
� Összetartozás hiánya
� Jó munkatársi kapcsolatok hiánya
� Csoporton belüli konfliktusok
� Felettessel/beosztottal való kapcsolat
� Szervezeti légkör
� Ellenőrzési rendszerek



� Munkahely komfortja
� Munkaidő, munkaidőbeosztás
� Munkavégzés etikai aspektusai
� Munkafeladathoz való hozzáállás (motiváltság)� Munkafeladathoz való hozzáállás (motiváltság)
� Effektív munkaterhelés
� Anyagi elismertség
� A végzett munkatársadalmi megítélése
� Egyéni felelősség
� Szervezet elvárásai
� Szervezeten belül elfoglalt pozíció



� Családi kapcsolatok, anyagi problémák, 
társadalmi problémák
� Családi és munkahelyi szerepek � Családi és munkahelyi szerepek 

összeegyeztetésének nehézségei
� Személyes hitek, meggyőződések és a 

munkahelyi feladatok közti konfliktusok



� Az alkalmazkodási készség alacsony szintje, 
túlzott rigiditás

� Asszertívitás alacsony szintje, bizonytalan énerő
� Belső kontroll túlzott dinamikája
� Negatív énkép, önbizalom hiánya
� Motiváltság alacsony szintje, hiánya
� Szociabilitás alacsony szintje
� Aktivációs szint alacsony volta
� Pszichés terhelhetőség alacsony szintje
� Szorongásra, depresszióra való hajlam



Első szakasz: a szervezet mozgósítja védekező
rendszereit, felkészül a veszéllyel való találkozásra.
Második szakasz: a szervezet vagy alkalmazkodik a
veszélyhez vagy legyőzi azt és újra megteremti az
egyensúlyt.

A STRESSZ  ÁLLAPOT SZAKASZAIA STRESSZ  ÁLLAPOT SZAKASZAI

egyensúlyt.
Harmadik szakasz: tartós stresszhatásra jön létre és a
szervezetben - mivel kifogynak a védekezést segítő
stresszhormonok - betegségek jelennek meg, de
változik a magatartás és a viselkedés is.



•Nő a vérnyomás és a szívritmus
•Felgyorsul a légzés
•Nő az izomfeszültség•Nő az izomfeszültség
•Kitágulnak a pupillák
•Fokozódik az izzadás
•Csökken az emésztés, nyálelválasztás
•Emelkedik a vércukorszint
•Endorfinok szabadulnak fel
•Felületi erek összehúzódnak



Ha a stresszor folyamatos hatása mellett 
lehetséges a teljes vagy még kielégítő lehetséges a teljes vagy még kielégítő 
alkalmazkodás, akkor kifejlődhet a 
megfelelő ellenállás. Az alarm reakció jelei 
látszólag eltűnnek és az ellenálló képesség 
a normális szint fölé emelkedik



Az alkalmazkodási energia kimerül. Újra 
megjelennek az alarm reakció fiziológiai megjelennek az alarm reakció fiziológiai 
jelei, de már erősebb, tartósabb kóros és 
gyakran végzetes hatással járnak 



aggodalom, bizalmatlanság, aktivitás csökkenése, 
depresszió, döntésképtelenség, agresszivitás, 

TARTÓS  STRESSZ HATÁSÁRA TARTÓS  STRESSZ HATÁSÁRA 

KIALAKULÓ SZEMÉLYISÉG KIALAKULÓ SZEMÉLYISÉG 

PROBLÉMÁKPROBLÉMÁK

depresszió, döntésképtelenség, agresszivitás, 
hangulatváltozások, örömtelenség, kisebbrendűségi 
érzés, körömrágás, mások hibáztatása, nyugtalanság, 
panaszkodás, rendszeres fogcsikorgatás, 
sértődékenység, túlzott alkoholfogyasztás és 
dohányzás
Feledékenység, fantázia és kreativitás hiánya, jövő 
helyett múltba tekintés, figyelmetlenség



�Azonnali fázis
�Akut fázis�Akut fázis
�Krónikus fázis



Az azonnali fázis Az azonnali fázis a traumatikus helyzettel 
kezdődik, de fennmaradhat órákig vagy 
napokig a trauma után és amorf, lebegő –
konkrétan meg nem határozható, lebegő konkrétan meg nem határozható, lebegő 
aggodalommal, viselkedési és érzelmi 
tünetekkel jellemezhető.



Az akut fázis Az akut fázis hetekig, hónapokig tarthat és 
valamilyen sajátos, a személyre jellemző valamilyen sajátos, a személyre jellemző 
viselkedési mechanizmusban jut 
kifejezésre, mely szervesen kapcsolódik 
valamely korábbi védekező 
mechanizmushoz.



A krónikus fázisban A krónikus fázisban az akut 
szakaszt követő hónapok 
során a tünetek nagy része során a tünetek nagy része 
csökken, de a poszt-
traumatikus szindróma 
fennmaradhat.



� Milyen pszichikai megterhelést jelentettek az elmúlt időszak 
életeseményei?

� Milyen pszichikai megterhelést jelentettek az elmúlt időszak 
munkahelyi eseményei?

� Melyek a végzett munka pszichikai terhelést kiváltó tényezői és 
ezek milyen mértékűek?ezek milyen mértékűek?

� Milyen a vizsgált személy aktivitása, motiváltsága a végzett 
munkát illetően?

� Milyen a vizsgált személy alkalmazkodóképessége a végzett 
munkát illetően?

� Milyen a vizsgált személy elégedettségi szintje a munkahelyet, 
végzett munkát illetően?

� Milyen a vizsgált személy közösségi (munkatársak, család, 
barátok stb.) támogatottsága az életviteli problémákat illetően?

� Milyen a vizsgált személy problémamegoldó szokásrendszere?  



� Stressz okozta feszültségek elfojtása� Stressz okozta feszültségek elfojtása
� Alkohol, kábítószer, nyugtató szerek
� Acting out a feszültségek levezetésére



� A stresszhelyzet tudatos, önismereten alapuló 
átgondolása
� A stresszhelyzet verbális oldása családi, 

baráti, munkahelyi közösségbenbaráti, munkahelyi közösségben
� Testedzés alkalmazása a feszültségek 

levezetésére
� Egészséges, az immunrendszert erősítő 

életmód fenntartása
� Pozitív gondolkodásmód erősítése



AkikAkik, ha kihívással találkoznak, a 
problémákat pozitívan közelítik meg

akikakik konfliktushelyzetre tudatosan és nem 
indulatosan reagálnak

akiknekakiknek jól meghatározott személyes 
céljaik vannakcéljaik vannak

akikakik értelmes, kiegyensúlyozott életmódot 
folytatnak (rendszeres testedzés, lazítás)

akikakik társasági életet élnek
jóval kisebb valószínűséggel jelentkeznek jóval kisebb valószínűséggel jelentkeznek 

stressz hatások.stressz hatások.




