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Kas yra „perdegimo 

sindromas“?



Kas yra „perdegimo sindromas“?

ši būsena apibrėžiama, kaip 

kraštutinė profesinės 

nesėkmės išgyvenimo 

situacija, kai žmogus pajunta 

tris svarbius požymius:



Emocinis išsekimas

 gali būti fizinio ir 

emocinio nuovargio 

požymiai;



Depersonalizacija

 jaučiasi šaltas ir nutolęs ir 

negali įsitraukti į emocinio 

ryšio reikalaujantį santykį su 

kitais;



Didelis nepasitenkinimas savo darbo 

rezultatais.



atsiradus perdegimo sindromui, 

nebeveikia įprastos pusiausvyros 

atgavimo strategijos, kurias asmuo 

įpratęs naudoti. 



PERSPĖJAMIEJI SIMPTOMAI

 Pradinės fazės perspėjamieji simptomai:

 Padidėjęs atsidavimas siekiant užsibrėžtų tikslų

 labai padidėjęs aktyvumas;

 Savanoriškai neapmokami viršvalandžiai;

 Nepakeičiamumo jausmas;

 Jausmas, jog niekada neturi laiko;

 Socialinių kontaktų apribojimai tik klientų 

aptarnavimu



PERSPĖJAMIEJI SIMPTOMAI

Pradinės fazės perspėjamieji simptomai:

IŠSEKIMAS

Nuolatinis nuovargis;

Energijos stoka;

Nemiga;

Padidėjęs nelaimingų atsitikimų pavojus.



SUMAŽĖJĘS ATSIDAVIMAS

KLIENTAMS AR PACIENTAMS

Nelieka teigiamų jausmų klientams;

Nutolstama nuo klientų;

Klientai kaltinami dėl iškilusių 

problemų;

Specialistų žargono akcentavimas.



SUMAŽĖJĘS ATSIDAVIMAS

VISIEMS KITIEMS

Nenoras duoti;

Šaltumas;

Nesupratimas;

Nesugebėjimas įsijausti;

Nenoras klausyti kitų;

Cinizmas;



SUMAŽĖJĘS ATSIDAVIMAS

DARBUI

Neigiamas požiūris į darbą;

Nuobodulys ir bjaurėjimasis;

Nenoras kasdien eiti į darbą;

Nuolatinis žvilgčiojimas į laikrodį;

Mintys kaip nuo to pabėgti;

Ilginamos darbo pertraukos;

Vėluojamapradėti dirbti,o darbo diena užbaigiama anksčiau;

Laisvalaikio sureikšminimas;

Atgaiva savaitgaliais;

Labiau vertinamos materialinės sąlygos, o ne pasitenkinimas darbe.



SUMAŽĖJĘS ATSIDAVIMAS

PADIDĖJUSIOS PRETENZIJOS

Idealų praradimas;

Nepakankamo pripažinimo 

jausmas;

Jausmas, jog esi išnaudojams;

Problemos su partneriu;

Konfliktai su savais vaikais.



EMOCINĖS REAKCIJOS
 DEPRESIJA

 Kaltės jausmas;

 Sumažėjęs dėmesys sau;

 Savęs gailėjimas;

 Humoro jausmo praradimas;

 Neaiški baimė ir nervingumas;

 Staigi nuotaikų kaita;

 Apmaudas;

 Apmirimo ir tuštumo jausmas;

 Jausmas, jog visai susipainiojai;

 Emocinis silpnumas;

 Pesimizmas;

 Fatalizmas;

 Polinkis verkti;

 Neramumas;

 Silpnumo jausmas;

 Mintys apie savižudybę.



EMOCINĖS REAKCIJOS

 AGRESIJA

 Kaltinami kiti ar sistema;

 Priekaištaujam kitiems;

 Savo kaltės neigimas;

 Nekantrumas;

 Aikštingumas;

 Tolerancijos stoka;

 Bekompromisiškumas;

 Priekabių ieškojimas;

 Negatyvizmas;

 Irzlumas;

 Pyktis ir priešiškumas;

 Puolimai;

 Paranojiškas elgesys;

 Nepasitikįjimas;

 Dažni konfliktai su aplinkiniais.



SUSILPNĖJIMAS

 PAŽINTINIO PAJĖGUMO:

 Nesugebama susikaupti;

 Atminties susilpnėjimas;

 Nepajėgiama kompleksiškai spręsti užduočių;

 Netikslumai;

 Neorganizuotumas;

 Nesugebėjimas aiškiai nurodyti.



SUSILPNĖJIMAS

MOTYVACIJOS:

sumažėjusi iniciatyva;

Sumažėjęs produktyvumas;

Darbas tik pagal instrukcijas.



SUSILPNĖJIMAS

KŪRYBINGUMO:

sumažėjusi fantazija;

Sumažėjęs lankstumas.



SUSILPNĖJIMAS

DIFERENCIJACIJOS:

rigidiškas juoda – balta 

mąstymas;

Priešinimasis bet kokiems 

pasikeitimams.



PSICHOSOMATINĖS REAKCIJOS

 Imuninių sistemų susilpnėjimas;

 Sutrikęs miegas, košmarai;

 Seksualinės problemos;

 Nugaros, galvos, pilvo skausmai;

 Sutrikęs virškinimas, pykinimas;

 Nervinis tikas;

 Pakitęs svoris, valgymo įpročiai;

 Didesnis kiekis vartojamo alkoholio, kavos, tabako, kitų toksinių medžiagų.



Gali pasirodyti, jog keli iš minėtų 

simptomų yra įprasti ir gerai 

pažįstami, ypač pradinės stadijos 

simptomai. 

Atskiri simptomai rodo tik atskirus 

viso proceso etapus. 

Tik įvairių simptomų sankaupa ir jų 

laipsniškas daugėjimas atveda iki 

,,perdegimo” sindromo.



Rizikos faktoriai, įgyti perdegimo sindromą

 Su asmenybe susiję – vienišiai, idealistai, 

atsidavę darbui, siekiantys teigiamo 

įvertinimo ir pripažinimo;

Su darbo ypatumais susiję. Kaip pavyzdį 

galima pateikti specialistus, kurių darbas 

reikalauja ypatingai didelio atsidavimo bei 

emocinių resursų, tačiau dažnai negaunama 

nei norimų rezultatų, nei trokštamo 

teigiamo įvertinimo.



Galimos perdegimo sindromo 

pasekmės

 Problemos šeimoje;

 Piktnaudžiavimas alkoholiu ir/ar kitomis 

psichoaktyviomis medžiagomis, kad 

atsipalaiduoti;

 Padidintas rūkymas, siekiant nusiraminti;

 Darbo praleidinėjimas be pateisinamų priežasčių;

 Darbo ar net profesijos keitimas;

 Depresija ir savižudybė.



Kaip pastebėti perdegimo sindromą 

savyje?

 Stebėkite savo mintis ir, jei aptinkate bent vieną iš šių 

penkių, susirūpinkite:

 Man privalo sektis  visame kame, ką aš darau, ir su visais 

klientais”;

 “Aš turiu būti vienas iš pačių geriausių savo srities 

specialistų”;

 “Visi klientai turi mane gerbti ir mylėti”;

 “Aš labai daug ir gerai dirbu, todėl visi klientai turi būti 

patenkinti”;

 “Aš turiu gerai jaustis ir gerai atrodyti darbe”.



Perdegimo sindromo įveikimo 

būdai



„Apsauginiai“ veiksniai: 

domėjimasis savo darbu,

organizuotumas;

darbo aplinkos kontrolė;

rūpinimasis savo sveikata;

laikas atsipalaidavimui;

dėmesys asmeniniams santykiams.



,,Apsauginiai”veiksniai
 praktikuojama savirefleksija;

 negatyvių emocijų atpažinimas;

 ribų nustatymas;

 kokybiškas laikas su šeima ir draugais;

 fizinis aktyvumas;

 įvairūs atsipalaidavimo būdai; 

 humoro jausmo išlaikymas;

 asmeninės pusiausvyros atradimas ir išsaugojimas.



„Nesveiki“ būdai

– tai alkoholis ir/ar kitos 

psichoaktyvios medžiagos, 

perdėtas vienatvės 

ieškojimas ir atsiribojimas 

nuo kitų.



„Sveiki“ būdai –

relaksacija, meditacija, 
fiziniai ir 
intelektualiniai 
žaidimai, vakarėliai su 
draugais, skaitymas ir 
rašymas, hobi, kelionės 
ir t.t.



Rekomenduojama savęs puoselėjimu 

pagrįsta praktika.

 Svarbu tai, kad savęs 

puoselėjimo tikslai turėtų 

būti realistiški, nes perdėti 

planai dažnai 

neįgyvendinami.





1. Aktyviai palaikyti bendravimą su kitais asmenimis už darbinių santykių 

ribos.

2. Mažiau bendrauti su kolegomis už darbo ribų, nes neformalus bendravimas 

staiga ir nepastebimai gali tapti tiesiog darbo grupės susiėjimu.

3. „Įtraukti į dienotvarkę“ skambučius šeimai ir draugams.

4. Saugoti asmeninį laiką nuo darbinių reikalų (pvz. nedarbo ar išeiginių dienų 

metu atjungti mobilųjį telefoną, neskaityti elektroninio pašto žinučių).

5. Prisiminti miego, fizinio aktyvumo, mitybos ir poilsio svarbą.

6. Atidžiai pasverti, kada dirbama dėl to, kad to reikia, o kada todėl, kad 

sunku atsispirti galimybei uždirbti dar daugiau pinigų (ir kada dirbama ne dėl 

pinigų…).

7. Įvardinti sau aiškiai, kiek, už kiek ir kada jūs dirbate.

8. Išmokti pasakyti „ne“.



 Jei jūsų paties taikomos metodikos nėra 

veiksmingos, jei atsiranda nerimas, pažeminta 

nuotaika, sutrinka miegas, dingsta prasmės ir 

pasitenkinimo jausmas, verta pasikonsultuoti su 

psichiatru ar psichologu.

Gal jums reikia psichoterapinės pagalbos?

Gal jums reikia vaistų?

Nes perdegimo sindromas iš tiesų yra labai 

nemaloni būsena, ir ne tik jums pačiam, o ir jūsų 

artimiems žmonėms.



Mylėkite save ir kitą.

 Kad jaustumėtės gerai, net jeigu ir kas nors Jūsų nesupranta, pirmiausia 

turite mylėti pats save.

 Kodėl? Todėl, kad yra, kas Jus myli ir tikrai supranta, net kai nesuprantate 

pats savęs.



Darbuotojų perdegimo sindromo įveikai ir 

prevencijai efektyvios dvi pagrindinės 

prielaidos ir jų įgyvendinimo kryptys bei 

priemonės:

 Darbuotojų mokymai, skirti emocinei įtampai mažinti ir asmenybės savybėms 

tobulinti. 

 Šios strategijos įgyvendinimas apimtų tokias veiklos kryptis:  darbuotojų 

emocinės įtampos mažinimo ir psichinės savireguliacijos kryptis, 

įgyvendinama mokant darbuotojus atpažinti emocinius stresorius, reguliuoti jų 

poveikį, naudojant refleksiją, relaksacines ir veiklos keitimo priemones;

 Darbuotojų elgsenos ir veiklos ugdymas 

 Aktyvi socialinė įtrauktis analizės kryptis, įgyvendinama mokant darbuotojus 

elgsenos savireguliacijos: stebėti, analizuoti ir vertinti savo elgesį kiekybės, 

kokybės, vertybiniu požiūriais, planuoti elgesį (veiksmus) bei jų raiškos formas 

ir numatyti jų pasekmes, tobulinti elgesio motyvus, naudojant superviziją.



Darbuotojų darbinės veiklos organizavimo 

tobulinimas, kuriant palaikančią ir savitarpio 

parama pagrįstą darbo aplinką.
 Veiklos kryptys:

 a) grįžtamojo ryšio ir bendradarbiavimo santykių 
kūrimas institucijoje, panaudojant skatinimo metodų 
plėtrą, komandinio darbo ir demokratinį vadovavimo 
stiliaus privalumus;

 b) socialinės veiklos organizavimo pertvarka, 
atsižvelgiant į institucijos veiklos organizavimo 
specifiką, galimybes ir darbuotojų pasiūlytas priemones 
– tobulinti veiklos organizavimą, kelti  darbuotojų 
kvalifikaciją, gerinti darbuotojų materialinį aprūpinimą, 
plėtoti psichologinį darbuotojų palaikymą.



 Kiekvienas darbuotojas skatinamas susidaryti individualią 

rūpinimosi savimi programą, kurioje išskiriamos svarbiausių 

gyvenimo ir darbo sritys (kryptys), kurias reikėtų „prižiūrėti “ ar 

keisti:

 1) geros fizinės formos palaikymas (mitybos ir svorio 

reguliavimas, gyvenimo būdo pasirinkimas ) 

 2) darbo ir poilsio pusiausvyros siekimas (nusistatyti gyvenimo ir 

veiklos prioritetus, nusibrėžti ribas tarp darbo ir namų, užsiimti 

mėgstama veikla, nesusijusia su darbu); 

 3) savistabos ir savireguliacijos žinių didinimas ir įgūdžių 

tobulinimas (relaksacijos būdų pasirinkimas, vaizduotės ir 

kūrybiškumo lavinimas, savo jausmų analizė ir ugdymas,

 4) draugų ir bendraminčių turėjimas (dalijimasis savo 

išgyvenimais su kitais, gyvenimo prasmės ir vertės pajautimas, 

dvasingumo ir filosofinio požiūrio į gyvenimą ugdymas). 



Kartais labai norisi būti visiems

reikalingu, neparodyti, kad kažko negali

– tiesiog būti tokiu ,,supermene(u)“, 

kuri(s) gali viską ir yra nepakeičiama(s).



Siekiant neperžengti ribos ir 

„nesudegti“, pirmiausia pradėkime nuo 

to, ką galime padaryti patys –

nepamiršti, koks prasmingas mūsų 

darbas ir gyvenimas, bei išlaikyti 

pusiausvyrą tarp to, ką veikiame ir kas 

esame.


