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Sfaturi practice pentru lucrãtori privind
combaterea stresului în muncã ºi a cauzelor sale
Introducere
În cadrul Uniunii Europene, mai mult de unul din patru angajaþi sunt
afectaþi de stresul în muncã. Este vorba de un fenomen îngrijorãtor
pentru toþi factorii implicaþi - angajatori, angajaþi ºi societate deoarece stresul poate genera probleme de sãnãtate, poate
amplifica absenteismul ºi reduce productivitatea ºi competitivitatea
întreprinderilor. Din acest motiv, tema Sãptãmânii Europene pentru
Sãnãtate ºi Securitate în Muncã 2002 este «Munca fãrã stres».

Cui se adreseazã prezenta fiºã informativã ?
Oricare dintre noi poate fi afectat de stres în muncã. Prezenta fiºã
informativã furnizeazã lucrãtorilor informaþii ºi sugestii privind
modul de combatere a stresului în muncã ºi a cauzelor sale. Puteþi fi,
spre exemplu, director sau maistru, liber profesionist, tehnician, sau
muncitor în producþie. Stresul în muncã poate avea un impact
considerabil asupra vieþii Dvs. private, motiv pentru care prezenta
fiºã îºi mai propune sã ajute rudele ºi prietenii sã acorde sprijin. În
ultimul paragraf al prezentei fiºe informative se prezintã detalii
privind modul în care pot fi gãsite ºi alte informaþii legate de
combaterea stresului.

What is work-related stress?
Stresul este resimþit atunci când cerinþele mediului de muncã depãºesc
capacitatea lucrãtorilor de a le face faþã sau de a le þine sub control.
Stresul nu este o boalã în sine, însã - dacã este intens ºi dureazã destul
de mult timp - poate sã genereze probleme de sãnãtate mentalã sau
fizicã (cum sunt depresia, cãderile nervoase ºi maladiile
cardiovasculare). Munca efectuatã în condiþiile unei anumite tensiuni
poate îmbunãtãþi performanþele ºi aduce o anumitã satisfacþie, atunci
când obiectivele urmãrite sunt atinse. Când însã cerinþele ºi tensiunea
depãºesc anumite limite, acestea conduc la stres. Stresul poate sã fie
cauzat de probleme survenite în cadrul lucrului, în afara acestuia,
precum ºi în ambele situaþii. Prezenta fiºã informativã se referã la
stresul în muncã – altfel spus, la stresul cauzat sau agravat de muncã.

Care sunt cauzele stresului în muncã?
Stresul poate sã fie cauzat de modul în care sunt organizate
activitãþile de la locul Dvs. de muncã ºi de sarcinile care revin
lucrãtorului. Printre factorii de risc care pot constitui surse de stres în
muncã se recomandã a se urmãri:
■

■

■

■

■

■

■
■

Atmosfera (sau ‘cultura’) de la locul Dvs. de muncã ºi modul în
care este privit stresul în respectivul mediu;
Cerinþele la care sunteþi supus, respectiv dacã aveþi prea mult sau
prea puþin de lucru ºi/sau dacã sunteþi expus la riscuri fizice, cum
sunt cele legate de substanþele chimice periculoase sau de
zgomot;
Controlul – gradul de influenþã pe care îl aveþi în privinþa modului
în care vã desfãºuraþi lucrul;
Relaþiile sociale de la locul Dvs. de muncã, inclusiv în ce priveºte
existenþa hãrþuirii morale;
Schimbarea – cât de multe informaþii primiþi în privinþa
schimbãrilor ºi dacã acestea vã apar ca fiind bine planificate;
Rolul – vã sunt clare atribuþiile postului pe care-l ocupaþi? existã
unele conflicte?
Sprijinul din partea colegilor ºi a conducerii; ºi
Formarea profesionalã pentru a vã oferi calificarea necesarã
executãrii sarcinilor.

Ce trebuie sã facã angajatorul pentru a reduce stresul în muncã?
Angajatorului îi revine obligaþia legalã de a vã proteja sãnãtatea ºi
securitatea în muncã. Inspectorii de muncã trebuie sã vegheze la

respectarea acestui principiu. Angajatorul trebuie sã identifice
cauzele stresului în muncã, sã evalueze riscurile ºi sã adopte mãsuri
de prevenire, înainte ca lucrãtorii sã se îmbolnãveascã.
Dumneavoastrã, sau reprezentasntul Dvs., ar trebuie sã fiþi consultaþi
în privinþa tuturor schimbãrilor de la locul de muncã care vã
afecteazã sãnãtatea ºi securitatea, inclusiv a acelora care sunt
susceptibile de a genera stres.
Lucrãtorul trebuie sã colaboreze prin respectarea regulilor în vigoare
în cadrul întreprinderii ºi sã contribuie la identificarea problemelor,
ca ºi a soluþiilor posibile.
Nu trebuie uitat un lucru: stresul în muncã este simptomul unei
probleme la nivel de organizare, ºi nu al unei slãbiciuni a
individului !

Stresul reprezintã o problemã la locul meu de muncã?
Rãspunsurile la urmãtoarele întrebãri vã vor ajuta sã stabiliþi dacã o
astfel de problemã existã sau nu.

Atmosfera
Consideraþi cã trebuie sã efectuaþi multe ore suplimentare pentru a
vã pãstra postul sau pentru a fi promovat?
Faptul de a fi victimã a stresului este considerat ca o slãbiciune
individualã sau este luat în serios ?
Munca ºi sugestiile Dvs. sunt apreciate?
Aveþi impresia cã asupra Dvs. se exercitã în permanenþã o presiune
pentru a fi mai productiv ºi mai rapid în muncã?

Cerinþe
Aveþi mult prea mult lucru de efectuat în prea puþin timp ?
Consideraþi cã munca Dvs. este prea dificilã?
Munca Dvs. vã aduce satisfacþii?
Vã plictiseºte munca pe care o faceþi?
Locul Dvs. de muncã este prea zgomotos?
Temperatura este confortabilã?
Ce pãrere aveþi despre ventilaþie ºi iluminat ?
Sunteþi îngrijorat în legãturã cu pericolele de la locul Dvs. de muncã,
în special în privinþa folosirii produselor chimice ?
Vã simþiþi uneori expus riscului de violenþã din partea clienþilor,
utilizatorilor sau publicului ?

Control
Puteþi influenþa modul în care vã efectuaþi lucrul?
Sunteþi implicat în luarea de decizii?

Relaþii sociale
Relaþiile cu ºeful Dvs. sunt satisfãcãtoare?
Dar relaþiile cu colegii sau, în cazul în care sunteþi un manager, cu
subordonaþii?
Sunteþi supus hãrþuirii morale din partea vreunei persoane de la locul
Dvs. de muncã, de exemplu prin insulte, prin comportament jignitor
sau prin aceea cã ºeful Dvs. abuzeazã de putere?
Sunteþi hãrþuit datoritã culorii pielii, sexului, originii etnice, unui
handicap, etc.?

Schimbare
Vi se dau informaþii despre schimbãrile de la locul Dvs. de muncã ?
Sunteþi implicat în efectuarea unor schimbãri privind postul Dvs.?
Beneficiaþi de sprijin în timpul realizãrii schimbãrilor?
Aveþi senzaþia cã existã prea multã schimbare, sau poate nu
îndeajuns?
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Rolul
Vã cunoaºteþi exact aria atribuþiilor ºi responsabilitãþilor?
Trebuie sã îndepliniþi sarcini despre care consideraþi cã nu intrã în
atribuþiile Dvs.?
Aveþi de îndeplinit vreodatã roluri care nu sunt compatibile?

Sprijin
Beneficiaþi de sprijinul ºefului ºi de cel al colegilor Dvs.?
Sunteþi apreciat atunci când realizaþi bine un lucru?
Primiþi comentarii constructive sau consideraþi cã nu aveþi parte
decât de critici ?

Instruire
Aveþi calificarea potrivitã pentru postul Dvs.?
Sunteþi încurajaþi sã vã dezvoltaþi competenþele?

Simptome semnificative ce trebuie urmãrite pentru a identifica stresul
în muncã:
■

■

■

■

Schimbãri ale dispoziþiei ºi comportamentului, cum sunt, de
exemplu, problemele cu colegii, stãri de iritabilitate ºi de
nehotãrâre, dificultãþile privind randamentul în muncã;
Sentimentul de a nu fi capabil sã faceþi faþã sau sã þineþi o
situaþie sub control;
Creºterea consumului de alcool sau de tutun, sau chiar
trecerea la consumul de droguri ilegale; ºi
Acuze privind starea de sãnãtate, cum ar fi durerile de cap
frecvente, insomniile, problemele cardiace ºi tulburãrile
digestive.

Cum aº putea contribui la combaterea stresului în muncã ?
Angajatorului Dvs. îi revine responsabilitatea prevenirii stresului în
muncã. Cu toate acestea, pentru a obþine cele mai bune efecte, este
necesar sã conlucraþi cu angajatorul Dvs., cu managerul ºi cu
sindicatul ori reprezentantul angajaþilor. Iatã câteva sugestii :
■ În cazul în care existã vreo problemã , discutaþi cu angajatorul ºi cu
sindicatul sau cu un alt reprezentant al angajaþilor; dacã existã
dificultãþi privind abordarea directã a angajatorului, problema
poate fi ridicatã de reprezentantul Dvs.;
■ Prin implicarea Dvs. în evaluarea riscului de stres efectuatã de
angajator, contribuiþi la identificarea problemelor, a soluþiilor
posibile ºi a modului în care acestea pot fi implementate;
întrebãrile de mai sus vã pot ajuta la identificarea problemelor,
dupã care va trebui sã gândiþi la soluþii potrivite pentru locul Dvs.
de muncã;
■ Contribuiþi, alãturi de angajatorul Dvs., pentru a verifica dacã
soluþiile adoptate rezolvã problemele;
■ Discutaþi cazul Dvs. cu serviciul de medicina muncii sau cu serviciul
de asistare a angajatului, dacã acesta din urmã existã;
■ În cazul în care aceste soluþii nu dau rezultate, aveþi ºi posibilitatea
de a contacta inspectoratul teritorial de muncã pentru consultanþã
suplimentarã; ºi
■ Dacã sunteþi îngrijorat de starea Dvs. de sãnãtate, consultaþi-vã
doctorul.
Sugestii privind colaborarea pentru gãsirea unor soluþii la problema
stresului în muncã:

Atmosfera

✔ Încercaþi sã propuneþi idei constructive privind modul în care
lucrurile ar putea fi îmbunãtãþite.
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Control

✔ Solicitaþi mai multe responsabilitãþi în privinþa organizãrii
propriei munci.
✔ Solicitaþi sã fiþi implicat în procesul de luare a deciziilor privind
zona Dvs. de lucru.

Relaþii sociale

✔ Dacã consideraþi cã sunteþi supus unei hãrþuiri morale, acþionaþi
din timp prin informarea ºefului Dvs., a reprezentantului
angajaþilor sau a unui alt coleg care vã poate oferi ajutorul.
Dacã ºeful Dvs. este implicat în respectiva hãrþuire, aþi putea
discuta cu superiorul acestuia. Fiþi pregãtit sã prezentaþi dovezi
în sprijinul reclamaþiei Dvs.; acestea pot include o evidenþã a
cazurilor în care consideraþi cã aþi fost hãrþuit moral ºi descrierea
detaliatã a respectivelor situaþii.
✔ Aveþi grijã ca, prin comportamentul Dvs. faþã de alþii, sã daþi
un bun exemplu.

Schimbare

✔ Solicitaþi informaþii privind schimbãrile: cum vã vor afecta, care
este graficul pentru implementarea acestora, precum ºi
avantajele ºi dezavantajele probabile.

Rol

✔ Dacã responsabilitãþile postului vostru nu sunt clar definite,
discutaþi cu ºeful Dvs.; poate cã este bine sã-i cereþi o nouã
fiºã a postului.

Sprijin

✔ Solicitaþi comentarii asupra modului în care vã desfãºuraþi
activitatea. Dacã vi se aduc critici, solicitaþi sã vi se facã ºi
sugestii de îmbunãtãþire.

Instruire

✔ Dacã consideraþi cã este necesar sã vã ridicaþi nivelul de
calificare, faceþi sugestii privind modul în care aþi putea-o face

Încercarea de a vã îmbunãtãþi stilul de viaþa se poate, de asemenea,
dovedi beneficã; chiar dacã nu vor rezolva problema, aceste
îmbunãtãþiri ar trebui sã contribuie la evitarea sau reducerea
prejudiciilor. Respectivele îmbunãtãþiri includ o alimentaþia mai
sãnãtoasã, mai mult exerciþiu fizic, respectarea recomandãrilor
privind consumul de alcool, încercarea de a reduce sau elimina
fumatul ºi, în sfârºit, relaþii armonioase cu rudele ºi prietenii.

Ce ar trebui fãcut dupã o boalã cauzatã de stres ?
ªi în acest caz ar trebui sã discutaþi cu angajatorul Dvs., cu sindicatul
sau cu alt reprezentant al angajaþilor despre cauza îmbolnãvii Dvs. ºi
despre modul de evitare a unor asemenea probleme în viitor. Dacã
aþi fost absent de la locul de muncã, încercaþi sã faceþi acest lucru
înainte de a vã întoarce la lucru sau cât mai curând posibil dupã
momentul revenirii.

Cum vã puteþi ajuta colegii, membrii familiei sau prietenii, dacã
aceºtia suferã de stres cauzat de muncã ?

Cerinþe

✔ Stabiliþi-vã prioritãþile în muncã ºi, dacã sarcinile sunt prea
multe, faceþi propuneri referitoare la cele la care s-ar putea
renunþa, ar putea fi lãsate în aºteptare sau ar putea fi
transferate, fãrã însã a greva în mod excesiv pe altcineva.
✔ Dacã începeþi sã simþiþi cã nu mai puteþi face faþã, discutaþi cu
superiorul Dvs., cu sindicatul sau cu alt reprezentant al
angajaþilor ºi faceþi sugestii privind modul în care situaþia ar
putea fi îmbunãtãþitã.
✔ Dacã doriþi o diversificare a activitãþilor Dvs., identificaþi noile
sarcini pe care le-aþi putea efectua.
✔ Solicitaþi informaþii privind pericolele ºi mãsurile de precauþie
aplicabile la locul Dvs. de muncã, dacã acestea vã îngrijoreazã.
✔ Aveþi grijã ca, odatã ce acestea au fost stabilite, sã respectaþi
regulile aplicabile.

Sprijinul Dvs. îi ajutã mult. Într-o primã etapã, încurajaþi-vã colegul,
ruda sau prietenul, ca sã discute despre problemele sale cu ºeful sãu,
cu sindicatul sau cu un alt reprezentant al angajaþilor. Dacã ºeful este
el însuºi parte a problemei, puteþi sã-l reprezentaþi pe colegul Dvs.
sau sã propuneþi ca un alt manager sã contribuie la rezolvarea
situaþiei. În toate cazurile, este util sã se identifice soluþiile posibile,
iar Dvs. puteþi contribui la aceasta.

Unde gãsiþi alte informaþii privind stresul în muncã ºi cauzele sale ?
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Pentru
mai
multe
informaþii
consultaþi
site-ul
http://osha.eu.int/ew2002/. In aceastã serie sunt disponibile ºi alte
fiºe informative privind stresul, hãrþuirea moralã ºi violenþa în muncã.
Adresa website-ul Agenþiei este: http://agency.osha.eu.int

