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Dr Józef Dytfeld  

 
ERGONOMIA RODOWISKA SZKOLNEGO W ASPEKCIE 

ZAGRO  STRESEM 
 
 
WST P 
 

Stres odgrywa decyduj  rol  w ród czynników wywo uj cych u cz owieka ró ne 

schorzenia.  Dr  Rosenfeld  podaje,  e  do  70  %  wszystkich  chorób  mo e  mie  zwi zek  ze  

stresem.  Poj cie  stresu,  który  zosta  nazwany  przez  wiatow  Organizacj  Zdrowia  

„chorob  XX” wieku, jest dzisiaj trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Wynika to 

mi dzy innymi z wyj tkowej rozci gliwo ci i wielowymiarowo ci samego zjawiska, które 

zwi zane jest z problemami indywidualnymi cz owieka w zakresie jego zdrowia, jak 

równie  z wieloma aspektami ycia spo ecznego. Wieloznaczno  poj cia stresu 

powoduje, e mo na o nim pisa  w ró nych uj ciach, st d te  powsta a wielka ilo  

osobliwych teorii i koncepcji rozpatruj cych stres nie tylko z punktu widzenia 

medycznego, ale równie  w sformu owaniach fizjologicznych, psychologicznych, 

socjologicznych, pedagogicznych, a nawet antropologicznych i innych. Gdy dodamy do 

tego jeszcze fakt, e w pi miennictwie niespecjalistycznym poj cie stresu mo e by  

mylone z ró nymi czynnikami i bod cami stresowymi, tzw. Stresorami, i ró norodno ci  

negatywnych emocji, to liczba tytu ów dotycz ca tego zagadnienia mo e przekracza  

tysi ce. Pojecie stresu do nauk o zdrowiu wprowadzi  w 1926 roku dr Hans Selye. Wed ug 

niego w psychofizjologicznej reakcji stresowej wyró niamy trzy podstawowe etapy: 

 syndrom natychmiastowej reakcji na stresor, 

 uruchomienie rednioterminowej reakcji osi neurohormonalnej „walcz lub uciekaj”, 

 reakcj  d ugoterminowych osi endokrynologicznych. 

Pierwszy etap wzbudzenia procesu stresowego polega na odebraniu stresora, tj. 

bod ca wyzwalaj cego stres, przez receptory sensoryczne obwodowego uk adu 

nerwowego tzw. eksteroreceptory i nast pnie przekazanie go do „obróbki” na trzech 

poziomach funkcjonalnych mózgu. Pierwszym najwa niejszym poziomem jest tu kora 

nowa, drugim uk ad limbiczny (przede wszystkim podwzgórze, przysadka mózgowa, cia o 

migda owate i hipokamp) oraz trzecim uk ad siatkowaty. 

Drugim etapem reakcji stresowej, charakteryzuj cym si  pe niejsz  zdolno ci  

odbioru pobudzenia stresowego, jest rednioterminowa o  neurohormonalna – nazwana 
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przez Waltera Cannona, fizjologa ameryka skiego, mianem reakcji „walcz lub uciekaj”. 

 reakcji stresowej „walcz lub uciekaj” zaczyna si  od uruchomienia bezpo redniego 

dzia ania autonomicznego uk adu nerwowego, a nast pnie adrenergicznej osi: tylna cz  

cia a migda owatego – podwzgórze – rdze  nadnerczy. Efektem tego jest wydzielenie 

przez rdze  nadnerczy adrenaliny. 

Trzeci etap reakcji stresowej, maj cy charakter d ugoterminowy, tworz  trzy osie 

endokrynologiczne: adrenokortynalna, somatropowa i tarczycowa. Osie te stanowi , 

wed ug Selye’go, ostatni  drog  reagowania na bod ce stresowe i aktywacja ka dej z nich 

mo e zachodzi  w czasie na aktywacj  innej. Dotyczy to równie  równoczesnej aktywacji 

osi neurohormonalnej z endokrynologiczn .  
Z psychofizjologiczn  reakcj  stresow , oprócz trzech powy ej wymienionych osi, 

zwi zane s  jeszcze inne, oparte na funkcji tylnego p ata przysadki mózgowej jako ogniwa 

po redniego pomi dzy uk adem nerwowym i dokrewnym.  

Takie rozumienie stresu psychofizjologicznego sta o si  punktem wyj cia do próby 

opracowania tematu z dziedziny ergonomii szkolnego rodowiska pracy, a w szczególno ci 

ergonomicznych norm temperatury, o wietlenia i ha asu oraz zdrowotnych zagro  

stresem szkolnym. 
 

ERGONOMICZNE NORMY TEMPERATURY, O WIETLENIA I HA ASU W 

KONTEK CIE PSYCHOFIZJOLOGICZNEJ REAKCJI STRESU SZKOLNEGO 

 

Szko a jest specyficzn  organizacj  us ugow  o charakterze publicznym, w której 

dwa jej g ówne podmioty: ucze  i nauczyciel, w szczególny sposób nara eni s  na 

oddzia ywanie ró nych stresorów o charakterze ekspozycji spo eczno-psychologicznej i 

fizycznej.  
ród stresorów fizycznych w praktyce szkolnej bardzo szkodliwe mog  okaza  

si  stresory termiczne, wiat a i ha asu. Zwi zane s  one z trzema rodzajami 

promieniowania elektromagnetycznego, którego stresowy charakter jest empirycznie 

zbadany. Temperatura, wiat o i ha as to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego, 

które mo na uj  w kategoriach ilo ciowych i dokona  opisu zewn trznego. W 

przeciwie stwie do stresorów psychogennych, stresory te daj  si  do wiadczalnie zbada  i 

mo na wyznaczy  w ród nich pewien próg stresu, który narusza parametry homeostazy. 

Przekroczenie tego progu, okre laj  normy ergonomiczne i wi e si  to z uruchomieniem 

patologicznych mechanizmów, mog cych powodowa  utrat  zdrowia. Spójrzmy wi c na 
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ergonomiczne normy temperatury, wiat a i ha asu w rodowisku szkolnym w kontek cie 

psychofizjologicznej reakcji stresu szkolnego. 

Stresowy charakter warunków termicznych w szkole zwi zany jest z 

przetwarzaniem energii pól energomagnetycznych w energi  termiczn . Proces ten poci ga 

za sob  zaburzenia degeneruj ce w komórkach organów wegetatywnych (w tym przede 

wszystkim mi nia sercowego), powoduj c procesy dystroficzne w synapsach oraz w 

komórkach narz dów centralnego uk adu nerwowego. Gro ne s  równie  zmiany 

fizjologiczne zwi zane z zaburzeniami mechanizmów termoregulacyjnych w rodzaju 

przegrzania – pocenia si  (utrata sodu) lub d ugotrwa ego ozi bienia i zwi zanego z nim 

zjawiska termogenezy dr eniowej, poci gaj cej za sob  zaburzenia psychiczne oraz 

sprawno ci uk adu kr enia. D ugotrwa y proces wyst powania stresorów termicznych, np. 

ugi  okres  nauki  w  przegrzanych  klasach  (powy ej  26  stopni  C)  mo e  by ród em  

powstania nerwicy termicznej w ród uczniów i nauczycieli. Objawia si  ona takimi 

zaburzeniami jak: ucisk w gardle, dzwonienie lub szum w uszach, bólami lub zawrotami 

owy, uczuciem senno ci, os abieniami ze sk onno ciami do omdle . S  to w wi kszo ci 

zaburzenia i dolegliwo ci odwracalne, ale odczuwane w praktyce szkolnej jako wysoce 

dyskomfortowe (przede wszystkim omdlenia na lekcji). Ten subiektywny dyskomfort 

wymaga przestrzegania w praktyce przepisów Polskiej Normy PN-92/B-02402 odno nie 

temperatury w pomieszczeniach szkolnych, która powinna wynosi  od 18 do 26 stopni C. 

Temperatura w klasach powinna by  równomierna, a w okresie wiosenno – letnim, przy 

intensywnym promieniowaniu s ca okna powinny by  os oni te aluzjami lub bia ymi 

zas onami. Nale y równie  przestrzega  wietrzenia, tj. wymiany powietrza za pomoc  

systemu grawitacyjnego (wentylacyjnego) i poprzez ci e przewietrzanie klas w czasie 

przerw i na lekcjach (bez wi kszych przeci gów). W ka dej klasie powinien znajdowa  si  

termometr, umieszczony na wysoko ci 1,5 m nad pod og , z dala od ród a ciep a. 

Stresory wiat a zwi zane s  z cz ci  widma promieniowania 

elektromagnetycznego tzw. widzialnego, o którego jako ci decyduj :  

 ugo  fali widma promieniowania widzialnego; 

 strumie wietlny – inaczej moc promienista widma; 

 nat enie wiat a, tj. g sto  strumienia wietlnego padaj cego na dany element 

powierzchni; 

 wiat  tj. k towa g sto  strumienia wietlnego; 

 luminacja – potocznie rozumiana jako jaskrawo  lub jasno . 
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Parametry tych jako ci wiat a mog  by  dla cz owieka korzystne lub po przekroczeniu 

okre lonej granicy adaptacyjnej negatywne – powoduj ce reakcje stresowe oraz zwi zane 

z nimi nast pstwa zdrowotne.  

 W poczet niekorzystnego oddzia ywania stresorów wiat a w szkole zalicza si  

przede wszystkim: 

 poziom ergonomicznego o wietlenia miejsca pracy ucznia i nauczyciela; 

 nadmiar bod ców zjawisk wietlnych TV i komputerowych; 

 brak dost pu do o wietlenia naturalnego i kontaktu wzrokowego uczniów z otoczeniem 

szko y. 

Wp yw stresorów wiat a na zaburzenia psychofizjologiczne, zwi zany jest z 

zale no ciami procesów fizjologicznych i elektrodynamicznych zachodz cych w 

organizmie cz owieka. Fotony – cz stki fali wietlnej – s  no nikami si  

elektromagnetycznych, przekazuj cymi energi  miedzy elektronami, co w mitochondriach 

komórek przek adane jest na zjawiska energetyczne – fotobiologiczne i biochemiczne. Ma 

to wp yw na zmian  parametrów mikrohomeostazy komórkowej, stymuluj c jej aktywno  

i regulacj  redoksow . Istnieje równie  swoiste sprz enie homeostazy elektrodynamicznej 

z procesami fizjologicznymi, psychologicznymi i umys owymi cz owieka. W tym uj ciu, 

elektrodynamiczne pole ze swoist  energetyczn  anatomi , nak ada si  na anatomi  

fizyczn  organizmu, magazynuj c swój potencja  na ró nych „g boko ciach” procesów 

fizjologicznych i biochemicznych. Na enie si  paradygmatów masy i energii w 

organizmie cz owieka wyra nie widoczne jest w neurohormonalnych stadiach procesu 

reakcji stresowej, gdzie sploty nerwowe autonomicznego uk adu nerwowego i osie 

endokrynologiczne wyst puj  obok siebie. 

Warto w tym miejscu zaznaczy , e rola wiat a i d wi ku nie ogranicza si  jedynie 

do funkcji narz dowej – bior c udzia  w skomplikowanych procesach foto- i 

fonochemicznych narz du wzroku i s uchu, ale wiat o i d wi k uczestniczy równie , 

poprzez struktury komórek nerwowych, w kszta towaniu systemu psychosomatycznego. 

Organizm cz owieka posiada zaprogramowan , sta  cz stotliwo  energetyczn  

elementarnych cz stek – fotonów i fononów, której naruszenie powoduje zak ócenie si  

elektromagnetycznych, które z kolei przekazuj  energi  mi dzy elektronami, co w 

mitochondriach komórek przek adane jest na zjawiska fotobiologiczne, oddzia uj ce na 

mikrohomeostaz  komórek. W zwi zku z tym wszelkie zak ócenia spowodowane w 

organizmie stresorami wiat a i d wi ku (ha asem), poci gaj  za sob  zak ócenia nie tylko 

w narz dach wzroku i s uchu, ale równie  powa ne zaburzenia psychofizjologiczne, 
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których poziom okre laj  wymienione powy ej trzy etapy reakcji stresowej. Nale y tak e 

nadmieni ,  i wiat o  i wi k, odpowiednio stymulowane, mog  by  wykorzystywane 

równie  w terapii, reguluj c niektóre procesy immunologiczne i regeneracyjne cia a. W 

praktyce szkolnej problematyka ochrony zdrowia przed szkodliwymi stresorami wiat a i 

wi ku regulowana jest specjalnymi przepisami, które szczegó owo okre laj  normy 

ergonomicznego o wietlenia miejsca pracy ucznia i nauczyciela oraz dopuszczalny poziom 

bod ców wietlnych w pracowniach komputerowych i dyskotekach szkolnych. Wp yw 

stresorów wiat a i d wi ku na negatywny stan zdrowia uczniów w wielu szko ach jest 

alarmuj cy. Ca y szereg wad rozwojowych (wzroku i s uchu) oraz stanów patologicznych 

ród dzieci i m odzie y szkolnej w mniejszym lub wi kszym stopniu ma zwi zek ze 

szko .  

 Podstawowym o wietleniem w szkole jest o wietlenie naturalne, zwane inaczej 

dziennym, które zale y przede wszystkim od dwóch czynników, tj. od orientacji wietlnej 

pomieszcze  lekcyjnych oraz wielko ci oszklonej powierzchni okien. Orientacja wietlna 

sal lekcyjnych przy jednostronnym o wietleniu powinna by : po udniowo-zachodnia, 

po udniowo-wschodnia, po udniowa, wschodnia lub zachodnia. Orientacja pó nocna jest 

przeciwwskazana. 

wietlenie dzienne uznaje si  za prawid owe, gdy stosunek powierzchni okien (w 

wietle o cie nic) do powierzchni pod ogi w klasie wynosi od 1:4 do 1:5. Do tej 

geometrycznej prawid owo ci dochodzi jeszcze odpowiednie rozmieszczenie okien, 

mi dzy którymi s up ciany nie powinien przekracza  jednego metra szeroko ci, natomiast 

wysoko  parapetu powinna równa  si  wysoko ci pulpitu awki, tj. 70 – 80 cm. Wp yw na 

prawid owo  o wietlenia ma równie  usytuowanie szko y w terenie – drzewa i wysokie 

budynki, zas aniaj ce dost p promieni wietlnych, znacznie pogarszaj  jako wiat a w 

klasach lekcyjnych. Tak e barwa pomalowanych cian i stosowanie kolorowych zas on i 

firanek (poch aniaj wiat o i kurz) ma du y wp yw na jako  o wietlenia dziennego w 

klasie. Sufit powinien by  najlepiej bia y lub jasnego koloru, ciany jasno te lub 

jasnob kitne bez wzorów i linii.  

wietlenie za  sztuczne powinno odpowiada  nat eniu wiat a, w p aszczy nie 

pracy ucznia, równemu 300 luksów. Rz dy lamp powinny by  rozmieszczone 

segmentowo, równolegle do ciany z oknami, a oprawy zapewnia wiat o rozproszone 

zbli one do dziennego. Tablice i inne miejsca demonstracji powinny by  o wietlone 

dodatkowo. Zdecydowanie nale y wystrzega  si  ol nie , wywo anych z ymi os onami lub 

odbiciem wiat a z b yszcz cych p aszczyzn. Stanowiska pracy uczniów i nauczyciela 
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nale y tak usytuowa , by do wietlanie pada o z lewej strony, a uczniowie nie siedzieli 

twarzami do okien.  

Odr bny problem stanowi ograniczanie nadmiaru szkodliwych bod ców i zjawisk 

wietlnych w szkolnych pracowniach, laboratoriach i dyskotekach (tv, komputery, 

eksperymenty fizyczne i chemiczne, efekty specjalne na dyskotekach itp.). W celu 

unikni cia stresorów wietlnych, powinny funkcjonowa  odr bne regulaminy ustalane 

przez opiekunów tych e pracowni i dyskotek. 

Drugim, obok stresorów wiat a, powa nym zagro eniem dla zdrowia w szkole jest 

ha as jako stresor d wi ku. Pod poj ciem ha asu rozumie si  przede wszystkim te stresory 

wi ku, które mog  wywo ywa  niekorzystne, stresogenne reakcje, niszcz ce nie tylko 

narz d s uchu, ale powoduj ce równie  inne zaburzenia psychofizjologiczne wynikaj ce z 

nast pstw trzech etapów reakcji stresowej. 

W praktyce szkolnej ha as jako bodziec stresowy powoduje oprócz ogólnego 

dyskomfortu psychicznego powa ne zak ócenia w komunikacji werbalnej i rozproszenia 

uwagi. Mo e on równie  wywo ywa  w ród uczniów i nauczycieli ró ne zmiany 

wegetatywne zwi zane ze zw eniem obwodowych naczy  krwiono nych i zmniejszeniem 

obj to ci wyrzutowej i minutowej serca. W sytuacji, gdy stresogenno  ha asu w szkole 

przybiera charakter chroniczny, nale y si  liczy  z tym, e uczniowie i nauczyciele mog  

by  nara eni nie tylko na ryzyko rozwoju nadci nienia t tniczego, ale równie  mo e 

wyst pi  zapadalno  na chorob  wrzodow dka i dwunastnicy.  

 Ha as w szkole mo e by  spowodowany ró nymi czynnikami, np. krzykiem i 

wrzaw  „niewy ytych” ruchowo uczniów, z  akustyk  szkolnego radiow a, trzaskaniem 

ró nych automatów, piskami le konserwowanych instalacji hydraulicznych, skrzypieniem 

drzwi, pod óg i ró nych zawiasów meblowych itp. Poziom nat enia d wi ku w czasie 

trwania lekcji nie powinien przekracza  50 dB. Przekroczenie tego ergonomicznego dla 

szko y progu d wi ku mo e powodowa  wi ksze lub mniejsze oznaki reakcji stresowych, 

zwi zanych z tzw. ha liwo ci  szkoln . Przed ha asem w szkole nie ochroni  nawet 

najnowocze niejsze izolacje d wi koch onne, je li sami uczniowie nie b  wraz z 

nauczycielami stara  si  o wypracowanie odpowiednich wzorców pracy w ciszy i spokoju. 

Problem ten jest tym powa niejszy, i  stresory d wi kowe spowodowane ha asem, w 

przeciwie stwie do stresorów termicznych czy wietlnych, wykluczaj  elementy adaptacji 

psychofizjologicznej. Jedyn  wi c ochron  przed nimi jest likwidacja ród a ha asu. 
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W takiej sytuacji podejmowanie ró nego rodzaju dzia  wychowawczych, 

maj cych na celu ochron  przed nadmiernie wysokim poziomem ha asu, powinno 

stanowi  podstaw  kultury zdrowotnej szko y.  

 

ZDROWOTNE ASPEKTY ZAGRO  STRESEM SZKOLNYM 

 

Wej cie w ycie ustawy o s bie medycyny pracy z dniem 01.01.1998 r.1 

teoretycznie gwarantuje profilaktyczn  opiek  zdrowotn  w Polsce wszystkim pracuj cym, 

w tym równie  nauczycielom, uczniom i studentom. 

 W praktyce jest jednak inaczej, wiele zagro  zdrowotnych nie figuruje w 

wykazie chorób zawodowych2, a wi kszo  pracodawców w ogóle nie wie, na jakie 

czynniki szkodliwe dla zdrowia mog  by  nara eni ich pracownicy. Tak te  dzieje si  w 

odniesieniu do szkolnego rodowiska pracy, które wed ug wy ej wymienionego wykazu 

chorób zawodowych nara one jest jedynie na choroby narz du g osu zwi zane z 

nadmiernym wysi kiem g osowym (niedow ady strun g osowych, zmiany przerostowe). 

Nic nie mówi si  tu o zdrowotnych aspektach zagro  stresem w szkole oraz o 

zwi zanych z tym patologiach zawodowych o charakterze znamion wypalenia 

zawodowego, chorób psychosomatycznych i kryzysu psychologicznego. 

 

Wypalenie zawodowe nauczycieli 

ugotrwa y okres oddzia ywania przeci enia intelektualnego, ekspozycji 

spo ecznej i dopasowywania si  do rodowiska pracy mo e spowodowa  dotkliwe 

zaburzenia psychofizjologiczne, objawiaj ce si  nerwowo ci  i rozdra nieniem, 

poczuciem sta ego zm czenia, senno ci , niecierpliwo ci  wobec uczniów na lekcji i 

kolegów z pracy, skracaniem kontaktów ze szko , ucieczk  przed problemami 

dydaktycznymi i wychowawczymi itp. Stan takiego i podobnego wyczerpania zwi zanego 
                                                
1 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o s bie medycyny pracy. Dz. U. z dnia 13 sierpnia 1997 r. Nr 96, poz. 
593 
oraz art. 226 znowelizowanego Kodeksu pracy w brzmieniu ustalonym ustaw : Dz. U. z 2003 r. Nr 213, poz. 
2081 (m. in. o zasadach ochrony przed zagro eniami w pracy.) Nale y te  nadmieni , i  w Unii Europejskiej 
praktycznie aden kraj nie doszed  do tego, aby móg  mówi  o pe nym obj ciu pracuj cych profilaktyczn  
opiek  zdrowotn . W Niemczech, gdzie tradycje medycyny pracy jako specjalno ci lekarskiej i dziedziny 
nauki si gaj  ponad 100 lat (kraj w którym rozwi zania w dziedzinie medycyny pracy uznawane s  za 
modelowe), szacuje si , e rzeczywist  profilaktyczn  opiek  zdrowotn  obj tych jest oko o 50% 
pracuj cych.  
2 Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2002 r. Nr 132, poz. 1115. Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 
r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegó owych zasad post powania w sprawach zg oszenia 
podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów w ciwych w tych 
sprawach. Zob. te  art. 237 § 1 pkt. 2 i 3 Kodeksu pracy. 
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z prac  nauczyciela nazywa si  zespo em wypalenia si  zawodowego nauczyciela. 

Syndrom ten zwi zany jest z prac  polegaj  na ci ym wspieraniu innych ludzi. 

Wiadomo za , e osoby wspieraj ce (psychologowie, lekarze, nauczyciele itp.), nios ce na 

swoich barkach, obok w asnych problemów, sprawy innych, s  szczególnie nara one na 

ubytek posiadanych zasobów empatii i energii, których zarówno utrata, jak i pozyskanie, 

mo e prowadzi  do ró nych stadiów reakcji stresowych i zwi zanych z nimi konsekwencji 

psychofizjologicznych.  

Objawy stresowego wypalenia si  zawodowego nauczyciela w zakresie si  (burn – 

out – syndrom) i zasobów empatii (compassion fatione) mo na uj  w czterech 

kategoriach: 

 psychofizjologicznej – uporczywe niedomagania, bóle pleców, utrata apetytu, senno , 

ki nerwicowe, depresja, odczuwanie kra cowego zm czenia; 

 spo ecznej – powtarzaj ce si  irytacje, niepewno  w kontaktach z rodzicami uczniów 

oraz w adzami szkolnymi, l k przed posiedzeniami rady pedagogicznej, konferencjami 

metodycznymi, okresy wzgl dnej bezczynno ci itp.; 

 intelektualnej – zaburzenia w my leniu logicznym, cz ste zapominanie, zaburzenia w 

mowie i pi mie (cz ste przej zyczenia na lekcji, b dy w zapisach w dzienniku i innych 

dokumentach szkolnych), dekoncentracja uwagi, zak ócenia procesu podejmowania 

decyzji na lekcji (ucieczka przed decyzjami) itp.; 

 duchowej – utrata wyznawanej wiary i warto ci etycznych, powierzchowne interakcje 

spo eczne, niezadowolenie z ycia, szukanie jego sensu w wymiarach 

transcendentalnych itp. 

Choroby psychosomatyczne w szkole 

Zdaniem H. Weinera chorob  psychosomatyczn  i jej patogenez  nale y 

rozpatrywa  komplementarnie na tle ró nych, funkcjonuj cych wspó cze nie stresorów 

fizycznych, psychologicznych, spo ecznych, ekonomicznych i innych jako modyfikatorów 

nasilenia i przebiegu patologicznych procesów reakcji stresowej.3 Obecnie model ten jest 

modyfikowany i poszerzany. 

Do najcz ciej wyst puj cych w praktyce szkolnej schorze  psychosomatycznych 

mo na zaliczy : 

                                                
3 H. Weiner, The prospects for psychosomatic medicine: selected topics, “Psychosomatic Medicine”  
  1982, nr 44, s. 491-517. W dysertacji tej autor dokonuje przegl du podsumowuj cego dotychczasowe 
modele  
  medycyny psychosomatycznej oraz stawia hipotezy metodologiczne przysz ych bada  w tym zakresie. 
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 zaburzenia uk adu oddechowego na tle immunosupresyjnym i hiperwentylacji; 

 zaburzenia czynno ciowe uk adu kr enia wraz z nadci nieniem t tniczym i 

naczynioworuchowymi bólami g owy; 

 zaburzenia uk adu trawienia i efekt cukrzycopodobny; 

 zaburzenia uk adu mi niowo-kostnego; 

 zaburzenia neurodermatologiczne. 

Szkolne choroby psychosomatyczne uk adu oddechowego po czono tu z 

immunosupresj , tj. stresowym obni eniem odporno ciowym organizmu. Zjawisko to jest 

nast pstwem inwolucji grasiczo-lifatycznej i limfopenii. Ma to tak e wp yw nie tylko na 

typowe choroby psychosomatyczne uk adu oddechowego w rodzaju zaburze  

alergicznych, dychawicy oskrzelowej czy hiperwentylacji, ale równie  na choroby 

infekcyjne gard a cz sto wyst puj ce u nauczycieli i uczniów.  

Drugim z kolei uk adem nara onym na patologiczne oddzia ywanie 

ugoterminowej reakcji stresowej w szkole jest uk ad kr enia. Do najcz stszych 

zaburze  psychosomatycznych tego uk adu u uczniów i nauczycieli nale y zaliczy : 

nadci nienie t tnicze, arytmi  serca, migreny i chorob  Raynauda.  

Istniej  tak e przes anki zwi zku przyczynowego mi dzy stresem szkolnym a 

psychosomatycznymi schorzeniami uk adu trawiennego, zw aszcza wrzodami dka i 

dwunastnicy oraz wrzodziej cego zapalenia okr nicy. 

Z mechanizmami hamuj cymi w reakcji stresowej natury psychologicznej 

zwi zany jest równie  psychosomatyczny proces wywo uj cy efekt cukrzycopodobny. Do 

hormonów maj cych wp yw regulacyjny na przemian  w glowodanow  i zwi zan  z ni  

hiperglikemi  nale  steroidowe hormony kory nadnerczy – hydrokortyzon i 

kortykosteron, i hormon rdzenia nadnerczy – adrenalina oraz hormon wzrostowy przysadki 

– sematotropina. 

Ze rednioterminow  osi  reakcji stresowej „walcz lub uciekaj” mog  by  równie  

zwi zane zaburzenia psychosomatyczne mi ni i ko ci organizmu. Wa  rol  w tej 

adrenologicznej synergii odgrywaj  napi cia mi ni pr kowanych, zwi zane z fizjologi  

dop ywu krwi i zwi kszon  przemian  materii. Napr enia te, objawiaj ce si  ró nymi 

skurczami mi ni, maj  na celu przygotowa  organizm do walki lub ucieczki od 

stresuj cych sytuacji, do których zalicza si  w szkole przede wszystkim negatywne 

stresory psychospo eczne i fizyczne. 
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ki szkolne oraz zak ócenia psychofizyczne, zwi zane z omówionymi ju  

powy ej patologicznymi bod cami wietlnymi (np. niew ciwy poziom ergonomicznego 

wietlenia miejsca pracy ucznia i nauczyciela, nadmiar zjawisk wietlnych TV i 

komputerowych oraz d szy brak dost pu do o wietlenia naturalnego i kontaktu 

wzrokowego uczniów z otoczeniem szko y) mog  powodowa , wynikaj ce z 

adrenologicznej osi stresowej, ujemne skutki zdrowotne, których istot  stanowi  

nieroz adowane w sposób naturalny napi cia uk adu mi niowego. Gdy tego rodzaju 

reaktywno  stresu szkolnego utrzymuje si  d ej, mo e doj  do psychosomatycznych 

schorze  w rodzaju bólów napi ciowych g owy i dolnej cz ci pleców. W patogenezie 

tych dolegliwo ci uczestnicz  nieroz adowane skurcze mi ni oraz wtórne zaburzenia 

naczyniowe, które zaczynaj  si  ju  po procesie rozlu niaj cym mi nie. 

Mechanizm napi  mi niowych zwi zany z kryterialnymi reakcjami stresu 

szkolnego mo e mie  tak e wp yw na ryzyko krzywizn rozwojowych u uczniów (skoliozy, 

kifozy piersiowej i lordozy l wiowej). 

Kryzys psychologiczny w ród nauczycieli i uczniów 
 Z patogenez  zaburze  psychosomatycznych w szkole wi e si  te  zjawisko 

kryzysu psychologicznego, które mo e pojawi  si  w sytuacji, kiedy mechanizmy obronne 

i adaptacyjne zwi zane z osi  neurowegetatywn  i neurohormonaln  zawodz  i nast puje 

wyczerpanie o rodków reguluj cych funkcje anatomicznego uk adu nerwowego, uk adu 

hormonalnego oraz funkcji emocjonalnych i pop dowych.  

W praktyce szkolnej najcz ciej wyst puje kryzys psychologiczny pionu 

uniwersalnego, tj. rozwojowy. W kryzysie rozwojowym, jak ju  powiedziano, zwi zanym 

z naturalnym procesem przemian w ci gu ycia cz owieka od niemowl ctwa a  po wiek 

starczy, wyró nia si  dwie podstawowe kategorie:  

 kryzys podstawowego rozwoju osobowo ci; 

 kryzys osobowo ci dojrza ej. 

Najbardziej ostre kryzysy psychologiczne wyst puj  w sytuacjach nak adania si  

kryzysu rozwojowego z traumatycznym (sytuacyjnym, np. mobbingiem). Dotyczy to 

zw aszcza kryzysów adolescencyjnych zwi zanych z okresem dojrzewania u m odzie y 

szkolnej i kryzysów suplementacyjnych, zwi zanych z okresem przekwitania – menopauz  

i andropauz  u nauczycieli. 

 Gdy na kryzys rozwojowy - adolescencyjny na y si  kryzys traumatyczny – 

zwi zany z ró nymi stresorami szkolnymi i pozaszkolnymi, mo e nast pi  faza ostrej 

reakcji kryzysu psychologicznego, w której ucze  najcz ciej popada w narkomani , 
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uzale nienie od alkoholu b  te  ko czy swe ycie nag mierci , pope niaj c 

samobójstwo. 

W przypadku stresogennego zawodu nauczyciela, który nara ony jest na silne 

oddzia ywanie ekspozycji spo ecznej, ró nego rodzaju specyficznych stresów szkolnych, 

wypalenie zawodowe zwi zane ze stresami osoby wspieraj cej itp., mo e nast pi  

niebezpieczne sprz enie kryzysu osobowo ci dojrza ej z traumatycznym. W rezultacie 

tego, podobnie jak w kryzysie adolescencyjnym, mo e doj  do ostatniej fazy kryzysu 

psychologicznego, który przy braku profesjonalnej interwencji kryzysowej mo e 

przerodzi  si  w stan psychologicznego kryzysu chronicznego z wszelkimi jego 

konsekwencjami, nie wy czaj c epizodów suicydalnych. 

 


