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Синдром сагоревања на послу

• Психичко злостављање је могући узрок 
стреса

• Сагоревање на послу је могућа последица и 
психичког злостављања



• “Стање стреса на радном месту може се 
дефинисати као низ за појединца штетних 
физиолошких, психолошких и 
бихејвиоралних реакција на ситуације у бихејвиоралних реакција на ситуације у 
којима захтеви посла нису у складу са 
његовим способностима, могућностима и 
потребама.” 

(Sauter & Murphy, 1999)



Стрес и психичко злостављање на
радном месту

• Један од најчешћих узрока стреса на радном месту је 
стање међуљудских односа

• Мобинг: психички терор на радном месту, који 
запослени спроводе према својим колегама

• Најчешћи је сукоб из неког разлога, а затим и сплетке, • Најчешћи је сукоб из неког разлога, а затим и сплетке, 
подметања, понижавање и изолоција

• У страху за радно место код “кривца” може да се 
развије burn out синдром – синдром сагоревања на 
послу и хроничне здравствене тегобе

• Стрес на радном месту је чешће хроничне природе



Препоруке за суочавање са стресом 
и превенција мобинга

• Сагледавање проблема из другог угла или тражење савета
на правом месту могу довести и до уклањања неповољног
деловања стреса

• Делотворно суочавање са стресом подразумева
доношење одлуке о промени свог понашања

• Једна од корисних техника је вођење дневника стреса• Једна од корисних техника је вођење дневника стреса

• Тек када препознамо прави узрок можемо кренути у избор
одговарајућег начина суочавања са стресом:
– уклањање извора стреса

– контрола над ситуацијом

– решавање проблема

– повлачење и избегавање стресне ситуације



Прихватање стресне ситуације

• Подизање физичке и психичке отпорности на 
стресор и промену перцепције ситуације:

– позитивним размишљањем о себи и својим 
могућностима

– јасним заузимањем за своја права– јасним заузимањем за своја права

– остављањем времена за себе

– обезбеђивањем подршке на послу и у породици

– неговањем блиских односа са људима који су нам 
важни

– очувањем смисла за хумор



Овладавање методама за 
избегавање стреса

• Савремени човек би требао да овлада методама 
за избегавање стреса и смањење његових 
штетних ефеката и самостално:

– смањење обима дневних обавеза

– увођења правилне исхране

– избегавање психостимуланаса и седатива

– уредан ритам спавања

– редовна физичка активност

– технике опуштања и медитације


