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Тема 2. Стрес в професійній діяльності поліцейського.

1.
2.

План лекції
Стресогенні фактори в роботі поліцейського. Поняття професійного
стресу. Синдром «емоційного вигорання».
Негативні наслідки тривалого стресу: психосоматичні захворювання.
Травматичний стрес, причини та наслідки. Посттравматичний стресовий
розлад.

1.

Поняття професійного стресу. Стресогенні фактори в роботі
поліцейського. Синдром «емоційного вигорання»

Службова діяльність нерідко пов’язана з підвищеними фізичними та
психоемоційними навантаженнями, напруженими конфліктними ситуаціями,
реальним ризиком для життя, необхідністю діяти не тільки у своєму регіоні,
але і по усій території Держави.
Будь-яка ситуація службової діяльності, зокрема, перевірка документів;
припинення порушень громадського порядку (у тому числі – групових);
затримання і конвоювання правопорушників; огляд транспортних засобів;
охорона і захист учасників кримінального судочинства, фізичних і
юридичних осіб, значних матеріальних цінностей; супроводження
оперативно-розшукових заходів і слідчих дій, пов’язана з психічною
напругою і потенційною загрозою «психологічного вибуху», що може
перерости в гостре протистояння.
Фактори, що негативно впливають на ефективність професійних
дій в екстремальних умовах:
1.
Непередбачуваність
обставин.
Екстремальні
ситуації
підвищеної складності виникають не щодня, несподівано, вони є незвичними
для працівників і потребують від них спроможності вірно орієнтуватися в
непередбачуваних обставинах, гнучкості, винахідливості, зваженості в діях.
2.
Швидкість перебігу подій. Більшість складних ситуацій
розвивається досить швидко, іноді блискавично. Це вимагає від працівника
пильності, уміння не розгубитися за умов дефіциту часу, адекватно
відреагувати на зміни обстановки і перебіг подій, готовності до будь-яких
ускладнень, у тому числі вірогідності виникнення загрози власній безпеці.
3.
Значні психічні та фізіологічні навантаження. За незвичних
обставин працівники можуть зазнати комплексного впливу розумових,
емоційних, вольових, фізичних навантажень, зміни режиму прийому їжі,
погіршення умов для особистої гігієни, відпочинку і сну, несприятливих
кліматичних і техногенних факторів тощо).
4.
Невизначеність. Практично завжди працівникам міліції
доводиться діяти за інформаційної невизначеності: неясності щодо
розгортання подій, нестачі інформації, різноманітних, іноді суперечливих

даних.
5.
Рівень особистої витривалості. Професійна діяльність
здійснюється за умов постійного поспіху, необхідності вирішення складних
відповідальних задач, порушення планів іншими терміновими завданнями,
без перерв, у тісноті, іноді за відсутності належного освітлення, вентиляції,
опалення, в польових умовах тощо. Це потребує від працівників міліції
високого самовладання, стриманості, уміння мобілізувати себе для
продовження якісної роботи і запобігання можливих ризиків.
6.
Здатність приймати рішення. У екстремальних умовах, кожен
працівник зазнає значних, а іноді навіть надмірних навантажень,
спостерігаючи за тим, що відбувається і виконуючи необхідні професійні дії.
Він багато і напружено розмірковує, оцінює, співставляє, робить висновки,
приймає необхідні рішення, продумує різні способи поведінки, мобілізує
власні сили і можливості для досягнення визначеної мети.
7.
Ризик. Ризики є у будь-якій професії і будь-якій справі. Однак, у
правоохоронній діяльності працівників підрозділів спеціального та
особливого призначення він присутній майже постійно, а ступінь ризику,
вірогідність допущення помилки та відповідальність за свої дії надто високі.
Помилкові дії працівників підрозділів спеціального призначення,
несвоєчасність їх реагування на актуальні події, можуть призвести до
серйозних наслідків, зокрема:
• втрати власного життя або отримання важкого поранення, що в
подальшому може призвести до серйозних фізичних або психічних вад;
• загрози життю та здоров’ю оточуючих;
• руйнування власного соціального статусу, престижу (звільнення з
посади або притягнення до кримінальної відповідальності внаслідок
непрофесійних дій);
• уникнення кримінальної відповідальності злочинцями;
• виникнення помсти з боку криміналітету, ймовірність фізичної
розправи тощо.
Якості, що найбільш негативно впливають на успішність
професійної діяльності правоохоронців в екстремальних умовах:
•
надмірно висока інтенсивність психічної напруги;
•
неспокій, тривога;
•
розгубленість, нерішучість, уповільнення реакцій;
•
побоювання невдачі;
•
прагнення уникнути відповідальності;
•
зниження спостережливості, пам’яті, кмітливості;
•
погіршення спроможності об’єктивно та оперативно
оцінити обстановку;
•
пасивність,
зниження
активності,
наполегливості,
цілеспрямованості, винахідливості у досягненні професійної мети;
•
відчуття слабкості, безсилля, втома без об’єктивних причин
(відсутність травм, поранень, надмірних і тривалих навантажень),

нездатність мобілізуватися;
•
зростання дратівливості, втрата контролю над собою,
імпульсивні, необдумані дії, що можуть становити небезпеку для себе і
оточуючих тощо.
Узагальнений психологічний портрет працівників правоохоронних
органів, які загинули при виконанні службових обов’язків.
За даними вітчизняних і зарубіжних дослідників загиблим працівникам
були притаманні:
1.
Недостатні особистісні передумови для нормального
виконання службових обов’язків: недостатні фізичні дані і низький
рівень професійної підготовленості, несприятливі психічні стани,
перевтома, віктимні якості тощо;
2.
Нехтування або неправильне використання засобів
індивідуального захисту (бронежилет, захисний шолом, щит тощо);
3.
Порушення встановлених правил несення служби,
зокрема під час затримання, арешту, обшуку, конвоювання тощо
(наприклад працівник самостійно проводить огляд або конвоювання
кількох осіб, яких застав за вчиненням злочину, допускає на пост чи
охоронюваний об’єкт сторонніх осіб);
4.
Переоцінка своїх можливостей щодо розпізнавання
намірів інших людей;
5.
Нехтування можливістю забезпечення прикриття або
допомоги з боку інших працівників;
6.
Зниження пильності і довірливість (звичка очікувати від
людей тільки добрих вчинків);
7.
Використання фізичної сили, спецзасобів, зброї тільки
за останньої можливості іноді тільки після отримання поранення, що
призводить до запізнення при силовому чи збройному протистоянні
(наприклад, працівник отримує декілька ножових поранень, однак
продовжує здійснювати тільки попереджувальні постріли у повітря);
8.
Невміння передбачати небезпеку;
9.
Помилкові дії в ситуації небезпеки (наприклад, працівник
повертався спиною до правопорушників, дозволяв безперешкодно
скоротити дистанцію, не рухався, не маскувався, не шукав укриття,
поводив себя самовпевнено, не застосовував наручників або засобів
зв’язування, не проводив огляд правопорушника для вилучення зброї,
вибухових пристроїв або інших небезпечних предметів, провокував
агресію, перебував на лінії ведення вогню іншими працівниками, не
стежив за пересуванням транспортних засобів тощо);
10. Невірні рішення і невдала тактика дій в ситуації
небезпеки (наприклад, працівник намагається зламати двері і увійти до
приміщення, де забарикадувався озброєний злочинець без проведення
заходів відволікання; маючи тільки короткоствольну табельну зброю
вступає у перестрілку на далекій дистанції зі злочинцями, озброєними

автоматами, гвинтівками або рушницями);
11. Невиправданий ризик (наприклад, працівник без крайньої
необхідності намагається самостійно голіруч затримати озброєного
правопорушника; зупинити транспортний засіб, перешкоджаючи його
руху без спеціальних засобів; не маючи альпіністського спорядження і
відповідного досвіду проникнути у вікно з даху; переслідуючи
злочинця, самостійно заходить у невідоме неосвітлене приміщення
тощо).
Емоційне вигорання – це реакція фізіологічної та психологічної сфер
людини, що виникає внаслідок тривалого впливу стресів середньої
інтенсивності, що обумовлені її провідною діяльністю.
Емоційне вигорання – це психічний стан, який характеризується
виникненням відчуття емоційної спустошеності та втоми, викликаний
провідною діяльністю людини, і поєднує в собі емоційну спустошеність,
деперсоналізацію і редукцію професійних досягнень.
Синдром емоційного вигорання розглядається як механізм
психологічного захисту у формі повного/часткового виключення емоцій у
відповідь на окремі психотравмуючі дії. Включення цього механізму сприяє
послабленню надмірно інтенсивної емоційної реакції задля збереження
власного «я» і підтримці соціально адекватних стосунків. Наявність
психологічного захисту проявляється не тільки в постійному виправдуванні
своїх дій і виправдуванні інших, але й у «сліпоті», «глухоті» щодо проблем
інших людей у зв’язку з високим ступенем концентрації уваги на собі.
Cиндром емоційного вигорання, як психологічний захист, виникає
внаслідок дії психотравмируючих обставин і сприяє зниженню травмуючих
особистість переживань, зменшенню тривоги, дозволяє нейтралізувати стан
емоційної напруги. Вигорання частково розуміється як функціональний
стереотип, адже дозволяє людині дозувати і економно витрачати енергетичні
ресурси. Таким чином вигорання виникає в тих стресогенних ситуаціях, коли
адаптаційні можливості суб’єкта праці перевищені.
Причини емоційного вигоряння, це причини професійної кризи:
•
одноманітність дій, що повторюються;
•
напружений ритм праці;
•
недостатнє заохочення праці (відсутність вдячності та віддачи,
матеріальні та психологічні);
•
часта незаслужена критика;
•
неясна постановка задач;
•
відчуття недооцінювання чи непотрібності;
•
надлишок спілкування;
•
відсутність повноцінного результату.
Основні етапи зростання психичної напруги (“стадії емоційного
вигоряння») (за Дж.Гринбергом):

1. Людина задоволена своєю роботою. Але постійні
стреси поступово забирають енергію.
2. Перші ознаки синдрому: безсоння, зниження
працездатності, часткова втрата зацікавленості своєю справою.
3. Людині настільки важко зосередитись на роботі, що
все виконується надто повільно. Спроби «наздогнати згаяне»
перетворюються у постійну звичку працювати пізно ввечері чи
у вихідні
4. Хронічна втома впливає на фізичне здоров*я:
знижується імунітет, застуди стають хронічними, з*являються
«старі» хвороби
5. Емоційна нестабільність, занепад сил, загострення
хронічних хвороб
Вигорання, згідно з думкою деяких авторів, є довготривалим процесом
вичерпання ресурсів індивіда без можливості їх адекватного відновлення. В
ресурсних концепціях вигорання дослідники припускають, що на ранніх його
стадіях людина намагається протистояти професійним стресорам шляхом
наявних ресурсів. На цій стадії у працівників часто спостерігаються напруга,
тривожність та фрустрація через недостатність ресурсів, які можуть
вплинути на рішення проблеми. Наслідком такої поведінки є емоційне
спустошення, почуття деперсоналізації та невдачі та різноманітні супутні
негативні переживання, такі як тривожність та депресія.

1.

2.

Симптоми емоційного вигоряння
Фізичні прояви:
 хронічна втома;
 слабкість і в’ялість м’язів;
 часті мігрені;
 зниження імунітету;
 підвищене потовиділення;
 безсоння;
 головокружіння і потемніння в очах;
 «ниючі» суглоби і поперек.
Соціально-поведінкові ознаки:
 прагнення до ізоляції, мінімізація спілкування з
іншими людьми;
 ухилення від обов’язків та відповідальності;
 бажання звинуватити навколишніх у власних
проблемах;
 прояви злоби і заздрощів;
 скарги на життя, на те, що треба працювати
“цілодобово”;
 звичка до моторошних прогнозів (від поганої погоди

на найближчий місяць до світового колапсу).
Психоемоційні ознаки:
 байдужість до подій, що відбуваються навколо;
 зневіра у власні сили;
 руйнування особистих ідеалів;
 втрата професійної мотивації;
 запальність (гарячність) і незадоволення близькими
людьми;
 постійний поганий настрій.
Суттєвою відмінністю між вигоранням та стресом є специфіка впливу
на поведінку та діяльність суб’єкта. Якщо стрес як адаптаційний синдром
може мобілізувати всі сторони психіки людини та не тільки знижувати
показники ефективності професійної діяльності, але й покращувати їх, то
вигорання приводить до зниження самооцінки в області професійної
успішності та в подальшому к погіршення показників діяльності. Ще одна
відмінність вигорання від стресу – ступінь його розповсюдженості. На
відміну від стресу, що виникає у багатьох соціальних ситуаціях (війна,
стихійні лиха, безробіття, хвороба, сімейні проблеми та ін.), вигорання являє
собою професійний синдром, що найбільше проявляється в соціальноорієнтованих професіях.
До професійного вигорання найбільш схильні:

люди з наступними індивідуальними особливостями:
максималізм,
бажання
все
робити
ідеально;
підвищена
відповідальність, здатність приносити в жертву власні інтереси;
мрійливість, що призводить до неадекватної оцінки своїх можливостей
і здібностей; схильність до ідеалізму.

особи із схильністю до зловживання алкоголем, цигарками,
енергетиками

співробітники, які по роду служби змушені багато та
інтенсивно спілкуватись з різними людьми, знайомими і незнайомими.
Передусім, це керівники, менеджери по продажах, медичні і соціальні
працівники, консультанти, викладачі, вихователі та ін.;

люди, які відчувають постійний внутрішньоособистісний
конфлікт у зв’язку з роботою;

люди, які часто потрапляють в нову, незвичну обстановку,
де вони повинні проявити високу ефективність;

робітники, професійні діяльність яких проходить в умовах
гострої нестабільності і хронічного страху втрати робочого місця;

мешканці великих мегаполісів, які живуть в умовах
нав’язаного спілкування і взаємодії з великою кількістю незнайомих
людей у суспільних місцях.
3.

ПРОФІЛАКТИКА ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРЯННЯ:
1.
Фізична профілактика емоційного вигоряння:

дієтична їжа з мінімальною кількістю жирів, але
вітамінізована, з рослинною клітковиною і мінералами;

заняття фізкультурою або, як мінімум, прогулянки на
свіжому повітрі;

повноцінний сон не менше восьми годин;

дотримання режиму дня.
2.Психологічна профілактика синдрому емоційного вигоряння:

обов’язковий вихідний раз на тиждень, впродовж якого слід
робити тільки те, що бажаєш;

«очищення» голови від думок, що непокоять, шляхом
аналізу (на папері чи в бесіді з уважним слухачем);

розстановка пріоритетів (у першу чергу виконувати
насправді важливі справи, а інші – в міру можливостей);

медитації і аутотренінги;

аромотерапія
Лікування

Збільшити час на спілкування із близькими, домашніми
тваринами

Тривалий відпочинок на природі, іноді на самоті

Нормалізація сну та відпочинку

Збільшити увагу до свого зовнішнього вигляду: обов’язкове
слідкування за гігієною, зачіскою, манікюром (для жінок), охайністю
одягу

Збільшити увагу до стабільності розкладу дня та тижня.
Намагатись уникнути раптових змін планів

Започаткувати традицію активного відпочинку: бойові
мистецтва, йога, медитації, латиноамериканські танці, пейнтбол, біг,
фітнес

Для одинаків: спробувати знайти собі пару

Нормалізація харчування, збільшення відсотку овочів та
фруктів в раціоні

Вживання вітамінів, особливо групи В

Вживання (після обов’язкової консультації у лікарів)
препаратів-адаптогенів (апілак, елеутерокок, лимонник та ін)

Використання допомоги психолога

Зміна виду та роду діяльності

Збільшення часу на відпочинок, особливо активний

Спробувати нові хобі, нові емоції, додати яскравості у
життя

2. Негативні наслідки тривалого стресу: психосоматичні
захворювання. Травматичний стрес, причини та наслідки.
Посттравматичний стресовий розлад.
Психосоматичні розлади – це стани, що з’являються в результаті
взаємодії психічних і фізіологічних соматичних чинників у організмі. Це
перш за все психічні розлади, що проявляються на фізіологічному рівні, або
фізіологічна патологія, що розвивається під впливом психогенних факторів.
Слово «психосоматичний» перекладаєтся з давньогрецької як
«належить тілу і душі».Термін був введений в XIX столітті, тоді і почався
розвиток психосоматики як напрямку психології. Такі розлади знаходяться
на стику медицини та психології. Вивчення зв’язку психики (psyche) і тіла
(soma) триває й досі. Психосоматичні захворювання – це ті хвороби, які
проявляються симптомами захворювань внутрішніх органів, але їх основна
причина все ж полягає в порушеннях функціонування нервової системи.
До них відносяться:
шлунково-кишкові розлади (функціональна шлункова диспепсія та
синдром подразненого кишечника)
больовий синдром в проекції суглобів (фіброміалгія)
відчуття нестачі повітря і потреба в частому диханні
(гіпервентіляціонний синдром) і багато іншого.
Головний діагностичний критерій: коли обстеження і неодноразові не
виявляють ознак органічного захворювання.
Саме це має бути приводом для консультації з психіатром або
психотерапевтом.
Для психосоматичних розладів характерна поява і посилення після
стресу, будь-якої перенапруги (інтелектуальної, емоційної, фізичної). Іноді
бувають відстрочені реакції, що ускладнює постановку правильного діагнозу.
Потрібно знати, що симптоми захворювання можуть виникнути на тлі
позитивних емоцій: приємного очікування або досягнення успіху.
До групи ризику входять інтроверти – люди, які звикли тримати все в
собі. Низька самооцінка, комплекси, меланхолія, психічна й емоційна
неврівноваженість сприяють виникненню психосоматичних розладів.
Особистості, які страждають психосоматичними захворюваннями
дотримуються песимістичних поглядів на оточення, мають низьку
самооцінку, і головне не здатні протистояти стресам і долати елементарні
побутові та виробничі трудності.
Основи діагностики – це довірчі бесіди з пацієнтом, збір анамнезу.

Навіть почувши, як пацієнт викладає скарги, можна припустити про
наявність психосоматичних розладів. А з’ясувавши обставини, пов’язані з
початком або загостренням захворювання, і з’ясування психотравмуючих
факторів і ситуації, можна з упевненістю говорити про навність у даного
хворого психосоматичних розладів, у тому числі тих, що не виключають
органічної патології. Тільки після повного і всебічного обстеження
виставляється попередній діагноз. Виявлені розбіжності між скаргами і
відсутністю органічної патології, неодноразово перевіреними, можна
розцінювати як аргумент на користь «психосоматики». Звичайно, розумний
обсяг дообстеження завжди необхідний, але він не повинен бути надмірним.
Іноді трапляється, що від початку захворювання до отримання професійної
допомоги проходять роки, так як лікарі або не діагностують психосоматичні
розлади, або ж не знають як її правильно лікувати.
Лікування залежить від симптомів, проявів хвороби, так як поняття
«психосоматичні розлади» аж надто широке. У легких випадках цілком
достатньо детальної бесіди лікаря з пацієнтом і роз’яснення суті, причин
неприємних симптомів. Справа в тому, що часто хворого турбують не так
самі симптоми, скільки невідомість і підозра на серйозні органічні
захворювання. Якщо пояснити, що за «відчуттям неповного вдиху» або
«поколювання в серці» не стоять органічні хвороби серця і легенів і
підтвердити це даними обстеження, багатьох це цілком влаштує і зніме
проблему. Психотерапія у всіх варіантах і тривала завжди дуже корисна
багатьом пацієнтам з психосоматичними розладами. При цьому захворюванні
не бажано створювати видимість лікування з використанням: плацебо,
вітамінів, «загальнозміцнюючих», «метаболічних», «судинних» препаратів,
які не знімають тривогу і симптоми, а лише зміцнюють хибне уявлення про
наявність важкого захворювання.
Травматичні події – екстремальні стресові ситуації, які мають
потужний негативний вплив, ситуації загрози життю для самого себе чи
значущих близьких.
– тортури,
– голод,
– бідність,
– несподівана вагітність,
– сімейний стрес,
– старіння,
– біль,
– нестерпна спека чи холод
– статус біженця,
– важка хвороба чи інформація про невиліковну хворобу,
– смерть чи хвороба близьких,
– утрата житла й майна,
– «невидимий стрес» радіаційної загрози чи бактеріологічного зараження
тощо.

Травматичний стрес виникає :
– учасників бойових дій,
– поліцейських, пожежників та жертв пожеж, а також
– жертв посух, газових отруєнь, землетрусів, ураганів, повеней,
аварій, насильницьких злочинів.
– в результаті заподіяння «моральної шкоди».
Характеристики травми, здатної викликати травматичний стрес:
1) те що подія усвідомлюється, тобто людина знає, що з нею сталося і через
що у неї погіршився психологічний стан;
2) цей стан зумовлено зовнішніми причинами;
3) пережите руйнує звичний спосіб життя;
4) подія, що відбулась викликає жах і відчуття безпорадності, безсилля щонебудь зробити чи застосувати.
Фази протікання травматичного стресу:
1.
ФАЗА Шок:
- пригнічення активності, порушення орієнтації у просторі,
дезорганізація діяльності;
- заперечення.
2.ФАЗА
- Інтенсивна виражена емоційна реакція на подію (гнів, страх, тривога і
т.п.)
- реакція критики і сумнівів з поступовим усвідомленням незворотності.
3. ФАЗА
- нормальне реагування або
- фіксація на травмі (перехід в хронічну форму).
Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) проявляється як
довготермінова реакція на стрес — за визначенням лікарів його дія
спостерігається щонайменше після чотирьох тижнів після травматичної події.
При ПТСР спостерігають 4 кластери симптомів, таких як уникнення,
гіперзбудженість (проблемами із сном, може виявлятись у ризиковій
поведінці, відчутті непереможності), перепроживання проблеми із пам'яттю
та емоційною сферою (наприклад, відчуття обрізаності власного життя,
ізольованості від людей). Із часом симптоми ПТСР мають тенденцію
посилюватись. ПТСР діагностують, якщо сила симптомів наростає, заважає
нормальному функціонуванню людини, та коли їхня тривалість перевищує
місяць від травматичної події. ПТСР супроводжують часті, повторювані
спогади про травматичні події, флеш-беки; відчуття нереальності події, так
наче подія трапилась не з потерпілим; високий рівень гнівливості, підвищена
чутливість до стресових ситуацій, психопатологічні переживання нових
стресів, уникнення або втрата лінійності подій у пам'яті, випадіння важливих

компонентів травматичної події, підвищена пильність, яка зберігається
упродовж більше місяця після психотравми.
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