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[…] Publikacja poświęcona jest zagadnieniom związanym 
ze stresem i z wypaleniem zawodowym w grupie lekarzy. 
Ma ona charakter poradnika, którego praktyczne walory 
pozwolą lekarzom na autodiagnozę i edukację w zakresie 
czynników ryzyka i czynników ochronnych wypalenia 
zawodowego, a także form profilaktyki i terapii.
Autorami poszczególnych rozdziałów są psycholodzy 
kliniczni i psychoterapeuci na co dzień pracujący 
w strukturach służby zdrowia. Korzystając ze swojego 
wieloletniego doświadczenia, tworzą przewodnik po 
problematyce stresu i wypalenia zawodowego.
Monografia obejmuje szeroki zakres zagadnień; skupiając 
się na praktycznych aspektach profilaktyki i terapii 
wypalenia zawodowego, naświetla główne trendy 
w diagnozie i pracy terapeutycznej z osobami wypalonymi 
zawodowo. Jednocześnie w książce Czytelnik znajdzie 
definicje, koncepcje i modele teoretyczne wypalenia 
zawodowego oparte na obszernej literaturze światowej.

dr hab. n. med. Ewa Rudnicka-Drożak

[…] Wnikliwe analizy teorii, a także czynników ryzyka 
związanych z wypaleniem zawodowym lekarzy, 
przedstawione przez Autorów w przystępnej formie, 
uzupełniają i aktualizują literaturę przedmiotu.
Zawarte w monografii informacje będą użyteczne 
w diagnozie, profilaktyce i terapii, ponadto mogą 
służyć jako kompendium wiedzy dla lekarzy, personelu 
medycznego, studentów medycyny i psychologii.
Książka może również stanowić praktyczny poradnik 
dla osób zmagających się z wypaleniem zawodowym 
bądź zagrożonych wypaleniem, wskazując na charakter 
zagrożeń i objawy w różnych sferach życia zawodowego, 
rodzinnego i społecznego.

dr n. med. Marian Kopciuch
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