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TÜKENM‹ﬁL‹K (BURNOUT) SENDROMU
BURNOUT SYNDROME
Nazmiye KAÇMAZ*

ÖZET
Tükenmiﬂlik sendromunun özellikle sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n ruh sa¤l›¤›na yönelik vurgulanmas› gereken önemli bir
konu olmas› nedeniyle, bu derlemede tükenme kavram›, boyutlar› ve belirtileri ve tükenmiﬂlik sendromu önleme
ve baﬂa ç›kma stratejileri tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.

ABSTRACT
Burnout syndrome provokes serious problems in occupational behavior especially in health care professionals. The aim of this review is to discuss the concept of “burnout”, its determinants and prevention and management strategies.

G‹R‹ﬁ
Meslekten kiﬂilerin mesle¤in özgün anlam› ve amac›ndan
kopmas› ve hizmet götürdü¤ü insanlarla art›k gerçekten ilgilenemiyor oluﬂu ya da aﬂ›r› stres ve doyumsuzlu¤a tepki
olarak kiﬂinin kendini psikolojik olarak iﬂinden geri çekmesi olarak tan›mlanan tükenmiﬂlik daha çok do¤rudan
insana hizmet eden, hizmetin kalitesinde insan etmeninin
çok önemli bir yere sahip oldu¤u alanlarda görülmektedir.
Bu durum sunulan hizmeti, hizmetin kalitesini do¤rudan
olumsuz yönde etkilemektedir. Yap›lan çal›ﬂmalar tükenmenin iﬂ kayb›ndan aile içi iliﬂki sorunlar›na, psikosomatik hastal›klardan alkol-madde-sigara kullan›m›na ve hatta uykusuzluk, depresyon gibi ruhsal hastal›klara kadar
uzanan çok çeﬂitli ciddi sonuçlar› oldu¤unu göstermektedir (1, 12, 13, 24). Bu nedenle, son 20 y›ld›r, tükenme kavram› farkl› iﬂ alanlar›nda daha s›kl›kla ele al›nmaktad›r
(26, 27).
Tükenmiﬂlik, konsültasyon liyezon psikiyatrisinin hizmet
yelpazesi içinde yer alan sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n ruh sa¤l›¤›na yönelik vurgulanmas› gereken önemli bir konudur. Tükenmiﬂli¤i önlemek ya da azaltmak için tükenmiﬂlik fenomeninin bilinmesi gerekir. Bu nedenle yaz›da tükenme
sendromu, önleme ve baﬂa ç›kma stratejileri tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.
TÜKENME KAVRAMI ve BOYUTLARI
Tükenme kavram›, ilk olarak gönüllü sa¤l›k çal›ﬂanlar›
aras›nda görülen yorgunluk, hayal k›r›kl›¤› ve iﬂi b›rakmayla karakterize bir durumu tan›mlamak için Freuden-

berger taraf›ndan ortaya at›lm›ﬂ ve daha sonra Maslach ve
Jackson taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂtir (14, 22). Uzun dönemli iﬂ stresinin tükenmiﬂli¤e yol açt›¤›n› söyleyen Maslach
tükenmiﬂli¤i “profesyonel bir kiﬂinin mesle¤inin özgün
anlam› ve amac›ndan kopmas›, hizmet verdi¤i insanlar ile
art›k gerçekten ilgilenemiyor olmas›” biçiminde tan›mlam›ﬂt›r. Tükenmiﬂli¤in majör özellikleri enerji kayb›, motivasyon eksikli¤i, di¤erlerine karﬂ› negatif tutum ve aktif
olarak di¤erlerinden geri çekilmeyi içerir (20, 22).
Cotton tükenmiﬂli¤i stresle etkin ﬂekilde baﬂa ç›kmadaki
baﬂar›s›zl›¤›n sonucu olarak göstermekte (3), baﬂka yazarlar da olay›n özünde mesle¤e iliﬂkin bir yan›lsamayla yüzleﬂme süreci yatt›¤›n› belirtmektedirler (12).
Tükenmiﬂlik duygusal tükenme, duyars›zlaﬂma ve kiﬂisel baﬂar› boyutlar› ile incelenir. Duygusal tükenme, kiﬂinin yapt›¤› iﬂ nedeniyle emosyonel olarak kendini aﬂ›r› yüklenmiﬂ, tükenmiﬂ hissetmesidir ve tükenmiﬂli¤in
en önemli belirleyicisidir. Duyars›zlaﬂma, kiﬂinin hizmet verdiklerine karﬂ› –bu kiﬂilerin birer birey olduklar›n› dikkate almaks›z›n- duygudan yoksun biçimde tutum ve davran›ﬂlar sergilemesidir. Kiﬂiye nesnel olarak
e¤ilimi yans›t›r. Kiﬂisel baﬂar› eksikli¤i ise, sorunun baﬂar› ile üstesinden gelememe ve kendini yetersiz görme
olarak tan›mlan›r. Kiﬂinin iﬂe karﬂ› motivasyonu düﬂmüﬂtür, kontrol eksikli¤i ve çaresizlik hisseder. Bireyde
tükenme, duygusal tükenme ile duyars›zlaﬂman›n artmas›, kiﬂisel baﬂar›n›n ve baﬂar› duygusunun azalmas› ile
ortaya ç›kmaktad›r (21, 22).
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TÜKENM‹ﬁL‹⁄‹N EVRELER‹
Tükenme dört evre ile tan›mlanm›ﬂt›r. Bu evrelendirme tükenmeyi anlamay› kolaylaﬂt›ran bir bak›ﬂ aç›s› sa¤lamaktad›r. Ancak asl›nda tükenme kiﬂinin bir evreden di¤erine
geçti¤i kesikli bir süreç de¤il, sürekli bir olgudur (9).
I. Evre: ﬁevk ve Coﬂku Evresi (Enthusiasm): Bu evrede
yüksek bir umutluluk, enerjide artma ve gerçekçi olmayan
boyutlara varan mesleki beklentiler sergilenmektedir. Kiﬂi
için mesle¤i her ﬂeyin önündedir, uykusuzlu¤a, gergin çal›ﬂma ortamlar›na, kendine ve yaﬂam›n di¤er yönlerine zaman›n› ve enerjisini ay›ramay›ﬂ›na karﬂ› üstün bir uyum
sa¤lama çabas›ndad›r.
II. Evre: Dura¤anlaﬂma Evresi (Stagnation): Bu evrede art›k istek ve umutlulukta bir azalma olur. Mesle¤ini uygularken karﬂ›laﬂt›¤› güçlüklerden, daha önce umursamad›¤›
ya da yads›d›¤› baz› noktalardan giderek rahats›z olmaya
baﬂlam›ﬂt›r. Sorgulanmaya baﬂlanan “iﬂten baﬂka bir ﬂey
yapm›yor olmak”t›r. Zira, mesle¤i kuramsal ve pratik tüm
yönleri ile kiﬂinin varoluﬂunu tamamen dolduramam›ﬂt›r.
III. Evre: Engellenme Evresi (Frustration): Baﬂka insanlara yard›m ve hizmet etmek için çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂ olan
kiﬂi, insanlar›, sistemi, olumsuz çal›ﬂma koﬂullar›n› de¤iﬂtirmenin ne kadar zor oldu¤unu anlar. Yo¤un bir engellenmiﬂlik duygusu yaﬂar. Bu noktada 3 yoldan biri seçilmektedir. Bunlar; adaptif savunma ve baﬂa ç›kma stratejilerini
harekete geçirme, maladaptif savunmalar ve baﬂa ç›kma
stratejileri ile tükenmiﬂli¤i ilerletme, durumdan kendini
çekme veya kaç›nmad›r.
IV. Evre: Umursamazl›k Evresi (Apathy): Bu evrede, çok
derin duygusal kopma ya da k›s›rlaﬂma, derin bir inançs›zl›k ve umutsuzluk gözlenmektedir. Mesle¤ini ekonomik
ve sosyal güvence için sürdürmekte, ondan zevk almamaktad›r. Böyle bir durumda iﬂ yaﬂam› kiﬂi için bir doyum
ve kendini gerçekleﬂtirme alan› olmaktan çok uzak, kiﬂiye
ancak s›k›nt› ve mutsuzluk veren bir alan olacakt›r (8, 12).
TÜKENM‹ﬁL‹⁄‹N B‹REYSEL VE
ORGAN‹ZASYONEL BEL‹RT‹LER‹
Bireyde tükenme durumunda ortaya ç›kabilecek baﬂl›ca
belirtiler ﬂunlard›r: Psikofizyolojik belirtiler: yorgunluk
ve bitkinlik hissi, enerji kayb›, kronik so¤uk alg›nl›¤›,
s›k baﬂ a¤r›lar› ve uyku bozukluklar›, gastrointestinal
bozukluklar ve kilo kayb›, solunum güçlü¤ü, psikosomatik hastal›klar, koroner kalp rahats›zl›¤› insidans›nda
artma. Psikolojik belirtiler: duygusal bitkinlik, kronik
bir sinirlilik hali, çabuk öfkelenme, zaman zaman biliﬂsel becerilerde güçlükler yaﬂama, hayal k›r›kl›¤›, çökkün duygu durum, anksiyete, huzursuzluk, sab›rs›zl›k,
benlik sayg›s›nda düﬂme, de¤ersizlik, eleﬂtiriye aﬂ›r› duyarl›l›k, karar vermekte yetersizlik, apati, boﬂluk ve anlams›zl›k hissi, ümitsizlik. Davran›ﬂsal belirtiler: hatalar yapma, baz› ﬂeyleri erteleme yada sürüncemede b›rakma, iﬂe geç gelme, izinsiz olarak yada hastal›k nedeni ile iﬂe gelmeme, iﬂi b›rakma e¤ilimi, hizmetin niteli¤inde bozulma, iﬂte ve iﬂ d›ﬂ›ndaki iliﬂkilerde bozulma,
kaza ve yaralanmalarda art›ﬂ, meslektaﬂlara ve hizmet
verilen kiﬂilere, mesle¤e vb.. karﬂ› alayc› bir tav›r sergi-

leme, iﬂle ilgilenmek yerine baﬂka ﬂeylerle vakit geçirme, kuruma ilginin kayb› (2, 4, 5).
Bir sa¤l›k örgütü hizmetinde yada sisteminde ciddi bir tükenmiﬂlik sorunu oldu¤unu gösterebilecek belirti ve bulgular, tükenmiﬂli¤in sonuçlar› oldu¤u kadar onu ortaya ç›kart›c› ya da ilerletici faktörlerdir. Bunlar iﬂi b›rakanlarda
ya da personel döngüsünde artma, hastalar ve yak›nlar›ndan gelen bak›ma iliﬂkin yak›nmalar›n fazlal›¤› ve hasta
bak›m›n›n niteli¤inin düﬂtü¤üne iﬂaret eden di¤er bulgular,
personelin iﬂten uzak kalma süresinin artmas›, kurum çal›ﬂanlar›nda emosyonel, kiﬂileraras› ve bedensel sorunlar›n
artmas›, meslektaﬂlarla ya da di¤er disiplinlerle iletiﬂim ve
uyumda belirgin güçlüklerin olmas›, yap›c› eleﬂtirilerin,
yeniliklerin, üretken ve yarat›c› çabalar›n yetersizli¤i, demokratik ve kat›l›mc› olmayan, hiyerarﬂik, merkeziyetçi
ve bürokratik bir yönetim anlay›ﬂ›n›n olmas›, objektif
ödüllendirme araçlar›n›n eksikli¤i, güvensizlik ve çal›ﬂanlar›n terfi ve mesleki gelecek konusunda belirsizlik yaﬂamalar›d›r (12).
Ülkemizde ve dünyada bu konuda yap›lan araﬂt›rmalara
bak›ld›¤›nda, ilk deneysel çal›ﬂmalar yaln›z direkt kiﬂilikle ilgili oldu¤u yönündeyken, son y›llarda yap›lan çal›ﬂmalar genelde organizasyonel faktörlerin neden oldu¤u tükenmiﬂlik üzerine odaklanmaktad›r. Bu konuda di¤er bir
görüﬂ de hem organizasyonel ve hem de kiﬂisel problemlerin tükenmiﬂli¤e neden oldu¤u ve tükenmiﬂli¤in çok boyutlu kompleks bir fenomen oldu¤u yönündedir.
Ergin’in 1996 y›l›nda 28 ilde uzman ve pratisyen doktorlar, diﬂ hekimleri, eczac›lar, hemﬂireler, sa¤l›k teknisyenleri ve ebelerden oluﬂan 7255 sa¤l›k personeli üzerinde
Maslach Tükenmiﬂlik Ölçe¤inin Türkiye Sa¤l›k Personeli
Normlar›n› belirlemek üzere yapt›¤› çal›ﬂmas›nda, meslek
gruplar› aras›nda büyük farklar olmamakla birlikte pratisyen doktorlar›n ve hemﬂirelerin duygusal tükenme ve duyars›zlaﬂma puanlar›n›n di¤er mesleklerden daha yüksek
oldu¤u saptanm›ﬂt›r (10). Gülseren ve arkadaﬂlar›n›n 2000
y›l›nda 41 hemﬂire ve 16 sa¤l›k teknisyeninin tükenmiﬂlik
sendromu ve depresif belirti düzeylerini araﬂt›rd›klar› çal›ﬂmalar›nda, hemﬂirelerde duygusal tükenme alt ölçek puan›n›n teknisyen grubuna göre üst s›n›rda oldu¤u ve iki
grup aras›ndaki bu fark›n anlaml› oldu¤u saptanm›ﬂt›r
(18).
Duquette ve ark. 1990 sonras› yay›nlanan 36 araﬂt›rmay›
incelediklerinde en yayg›n olarak kullan›lan de¤iﬂkenlerin
organizasyonel stresörler, sosyodemografik de¤iﬂkenler
ve tampon faktörleri içerdi¤i, kiﬂilik faktörünün hiç çal›ﬂ›lmad›¤›n› bildirmiﬂlerdir (7). Melchior ve ark. 43 tükenmiﬂlikle ilgili de¤iﬂkenin meta analizinde rol çat›ﬂmas›n›n
tükenmiﬂli¤i tetikleyen en önemli bireysel de¤iﬂkenlerden
biri olarak bulundu¤u bildirilmiﬂtir (23). Kendini suçlama
da tükenmiﬂlikle ilgili bulunmuﬂ olup, psikiyatri elemanlar›nda durumluk anksiyetenin yüksek olmas›n›n özellikle
duygusal tükenme ile ilgili oldu¤u bildirilmiﬂtir (19). Gilloran ve ark. kronik hastal›¤› olan kiﬂilerle çal›ﬂman›n iﬂle
ilgili frustrasyona neden oldu¤unu bulmuﬂlard›r (16).
Arslan ve arkadaﬂlar›n›n 1996 y›l›nda 205 hemﬂire üzerinde tükenme, iﬂ doyumu ve ruhsal belirtiler ile çeﬂitli sos-
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yodemografik ve mesleki de¤iﬂkenler aras›ndaki iliﬂkiyi
araﬂt›rd›¤› çal›ﬂmada bekar ve daha genç olan hemﬂirelerde tükenmenin daha yüksek düzeylerde oldu¤u, çal›ﬂma
süresi, dönüﬂümlü ya da yaln›z gündüz çal›ﬂma ve günlük
uyku saatiyle duygusal tükenme, duyars›zlaﬂma, kiﬂisel
baﬂar›, iﬂ doyumu ve ruhsal belirti düzeyleri aras›nda iliﬂki oldu¤u belirlenmiﬂtir. Meslekten olumlu beklentisi olmayanlar›n duygusal tükenme, duyars›zlaﬂma ve ruhsal
belirti düzeyleri daha yüksektir. Kendilerine güç gelen yaﬂam olay› olarak “iﬂi” bildirenlerde de duygusal tükenme
ve duyars›zlaﬂman›n daha yo¤un, kiﬂisel baﬂar› ve iﬂ doyumunun daha düﬂük düzeylerde yaﬂand›¤› bulunmuﬂtur (1).
‹ﬂ memnuniyeti ve iﬂ performans› aras›ndaki iliﬂkiyi inceleyen bir çal›ﬂmada, iﬂ memnuniyeti ile iﬂ performans›
aras›nda güçlü iliﬂki oldu¤u, iﬂ performans›na yönelik verilen ödüllerin iﬂ memnuniyetini artt›rd›¤› bulunmuﬂtur
(17). De Jonge ve ark. iﬂte memnuniyet ve coﬂkunun çal›ﬂan› tükenmeden korudu¤unu ve beklentinin az olmas›n›n,
sosyal deste¤in yüksek olmas›n›n tükenmiﬂlik düzeyini
azaltaca¤›n› bulmuﬂlard›r (6).
ÖNLEME VE BAﬁA ÇIKMA STRATEJ‹LER‹
Genellikle bireysel, kurumsal ve hatta sistemden kaynaklanan etmenlerin bir arada rol oynamas› ile ortaya ç›kan
tükenmiﬂlik, bir sendrom ve sistem sorunu olarak ele al›nmal›d›r. Etkili müdahale, hem bireysel hem de örgütsel zeminde olmal›d›r. En önemlisi baﬂtan ortaya ç›kar›c› etmenlerin giderilmesi, bu olmuyorsa erken dönemde tan›narak h›zla müdahale edilmesidir. Tükenmeyi önlemek ve
onunla baﬂa ç›kmak için yap›labilecekler organizasyonel
ve bireysel düzeyde ele al›nm›ﬂt›r (8, 11, 12, 15, 25, 26,
27, 28).
I:ORGAN‹ZASYON DÜZEY‹NDE
Devlet yönetimi düzeyinde yap›lmas› gerekenler: Ülkemizde hastanelerin ça¤daﬂ yönetim ilkelerine uygun olarak örgütlenmesi için çal›ﬂanlar›n görevlerini ve yetkilerini belirleyen gerekli yasal düzenlemelerin yap›lmas› ve
yaﬂama geçirilmesi. Demokratik, yatay sorumluluk ve yetkileri paylaﬂt›ran yönetim yaklaﬂ›m›n›n benimsenmesi,
sistemdeki ödül kaynaklar›n›n artt›r›lmas›, uzun çal›ﬂma
saatlerinin azalt›lmas›, düﬂük ücret sorunun giderilmesi,
tatil ve sosyal aktivite olanaklar›n›n artt›r›lmas›, personel
yetersizli¤i sorununun giderilmesi.
‹ﬂ yeri yöneticileri düzeyinde yap›lmas› gerekenler: Görev tan›mlar›n›n aç›k ve net olmas›, iﬂe yeni baﬂlayan kiﬂinin oryantasyon program›na kat›l›m› ve süpervizyon sa¤lanmas›, iﬂ ile çal›ﬂan aras›nda uyumu sa¤lamak için iﬂin
modifiye edilmesi, bölümlerin özelliklerine göre etkin
personel plan›n›n yap›lmas›, düzenli ekip içi toplant›lar›
ile öneri ve eleﬂtirilerin al›nmas›, sorun çözmede kal›c›
mekanizmalar›n oluﬂturulmas›, sorunlar›n ilk ortaya ç›k›ﬂ
an›nda ele al›nmas›, yöneticilerin çal›ﬂan› destekledikleri,
s›k›nt›l› bir durumda kendilerinden yard›m alabilecekleri,
elemanlar›n gereksinim duydu¤u sürekli e¤itim olanaklar›n›n sa¤lanmas›, sistemdeki ödül kaynaklar›n›n ço¤alt›lmas›, çal›ﬂanlar›n bireysel ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›na

önem verilmesi ve kolaylaﬂt›r›lmas›, al›nan kararlara kat›l›m›n sa¤lanmas› gereklidir. Hoﬂgörülü, esnek, adaletli,
kat›l›mc› bir yönetim anlay›ﬂ› ve dinleyen, de¤er veren bir
yönetici, tükenmenin önlenmesi ve giderilmesinde son derece önemlidir.
II:B‹REYSEL DÜZEYDE
Bireysel düzeyde yap›lmas› gerekenler: ‹ﬂ ortam›n› kontrol etme olas›l›¤›n›n az oldu¤u yerlerde bireysel baﬂ etme
yöntemleri öncelik kazanmaktad›r.
• Tükenmiﬂlik seviyesine gelmiﬂ olan bireyin en
önemli ihtiyac› güç ve inançt›r. Bu aﬂamadan ç›k›ﬂ
için bak›ﬂ aç›lar›n›n, düﬂünce sisteminin, de¤erler
s›ralamas›n›n de¤iﬂtirilmesi ve geliﬂtirilmesi gerekir. “Her ﬂey benim kontrolümde olsun, mükemmel
olursam kontrolü ele alabilirim, baﬂkalar›n› memnun etmek zorunday›m, insanlar› incitmemem gerekir, herkes beni sevsin” gibi... mant›ks›z inançlar›n, otomatik düﬂüncelerin, olumsuz alg›lar›n farkedilmesi ve düﬂüncelerin yeniden yap›land›r›lmas›
gerekir.
• ‹ﬂe baﬂlamadan önce kiﬂi yapt›¤› iﬂin zorluklar›n› ve
risklerini ö¤renmelidir.
• Tükenmenin ne oldu¤unun ve belirtilerinin bilinmesi kiﬂinin kendindeki durumu erkenden tan›mas›n›
ve çözüm aramaya yönelmesini sa¤layacakt›r.
• Kiﬂiler duygular›n› ve zorluklar›n› paylaﬂmalar› gerekti¤inde yard›m istemeleri konusunda teﬂvik edilmelidirler.
• Kiﬂinin insan olarak s›n›rl›l›klar› olan bir birey oldu¤unu ve sorumluluklar›n›n s›n›rlar›n› bilmesi, gereksiz ve kald›ramayaca¤› yüklerin alt›na girmesini
önleyebilir. Kiﬂi hizmet sundu¤u kiﬂilere ancak
kendi sorumluluk s›n›rlar› içinde yard›m edebilece¤ini, kurumun s›n›rl›l›klar›n› kendisinin aﬂamayaca¤›n›, aﬂmas›n›n da gerekmedi¤ini, tüm sistemin
sorunlar›ndan de¤il ancak kendi yapt›klar›ndan sorumlu oldu¤unu bilmelidir.
• Kiﬂi yaﬂam›n›n iﬂ d›ﬂ›ndaki alanlar›n› geliﬂtirmesi
için teﬂvik edilmelidir. Hobileri olan, sosyal iliﬂkileri zengin kiﬂiler tükenmeye karﬂ› daha donan›ml›d›rlar.
• Kiﬂi tatil ve dinlenme olanaklar›n› mutlaka kullanmal›d›r. Örne¤in ö¤le tatilini çal›ﬂarak geçirmek, iﬂlerini bitiremedi¤i için izin kullanmamak do¤ru de¤ildir.
• ‹ﬂyerindeki rutin al›ﬂkanl›klar›n› b›rakmak, monotonlu¤u azaltmak, örne¤in her ö¤le tatilini ayn› kiﬂilerle ayn› yerde geçirmek yerine de¤iﬂik ö¤le tatili planlar› yapmak yararl› olabilir.
• ‹ﬂ ç›k›ﬂ› rahatlat›c› aktivitelerde bulunmak son derece yararl›d›r. Özellikle fiziksel boﬂal›m sa¤layan
spor aktiviteleri yararl›d›r.
• Rahatlamak asl›nda bazen iyi anlar› an›msamak kadar basittir.
• Nefes alma, gevﬂeme teknikleri, meditasyon yap›labilir.
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• Hayat›n›zda nükteye, mizah dergilerine yer verebilir, evinizde sakinleﬂip dinlenebilece¤iniz rahatlama köﬂesi oluﬂturabilirsiniz.
‹ﬂ arakadaﬂlar› düzeyinde yap›lmas› gerekenler:
• Ayn› yerde çal›ﬂan kiﬂilerin zaman zaman iﬂ d›ﬂ› konularda konuﬂmalar› ve birlikte hoﬂça vakit geçirmeleri, aralar›nda daha s›cak ve yak›n bir iliﬂki kurulmas›n› sa¤layarak birbirlerine olan desteklerini
artt›r›r.
• Birlikte çal›ﬂanlar›n uyumlu bir ekip çal›ﬂmas› içinde olmalar›, aralar›nda adil bir görev paylaﬂ›m›n›n
olmas›, hem hizmetin kalitesini artt›r›r, hem de iliﬂki sorunlar›n› önler.
• Birlikte çal›ﬂmadan do¤an sorunlar›n zaman›nda,
sorun kronikleﬂmeden çözülmesi gereklidir.
• ‹ﬂte karﬂ›laﬂ›lan sorunlar›n ve duygusal zorluklar›n
paylaﬂ›labilece¤i destekleyici gruplar›n oluﬂturulmas› da yararl›d›r.
• Daha k›demli iﬂ arkadaﬂlar›, iﬂe yeni baﬂlayan kiﬂilere gerçekçi rol modelleri olabilmelidirler.
• ‹ﬂ yerinde destekleyici bir ortam içinde olmak kritik
bir öneme sahiptir.
Aile düzeyinde yap›lmas› gerekenler:
• ‹ﬂ d›ﬂ›ndaki yaﬂamda ailenin ve di¤er yak›n kiﬂilerin
deste¤i vazgeçilmezdir, ayr›ca bu yolla kiﬂi, iﬂi d›ﬂ›nda var oldu¤u ve takdir edildi¤i bir alan bulmuﬂ
olacakt›r.
SONUÇ
Do¤rudan insana hizmet eden, hizmetin kalitesinde insan
etmeninin çok önemli bir yere sahip oldu¤u alanlarda s›kl›kla görülen tükenmiﬂlik, ekonomik zararlara, elemanlar›n iﬂten ayr›lmas›na, hizmetin kalitesinin düﬂmesine neden olmaktad›r. Sadece bireysel de¤il, kurumsal, toplumsal ve sa¤l›k politikas›yla ilgili önemli boyutlar› da olan
bu sorunu çözmek için at›lacak ad›mlar›n baﬂ›nda olgunun
tan›n›r ve tart›ﬂ›l›r k›l›nmas› gereklidir. Bu konuda yeterli
veriler elde etmek amac›yla ülkemizde de özellikle önleme ve baﬂa ç›kmada etkili yöntemleri saptamaya yönelik
çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.
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