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Սթրեսը կարելի է սահմանել կյանքի գործոնների ազդեցության հետևանքով 
մարդու օրգանիզմի որոշ օրգան-համակարգերի «մաշում»։ Աշխատանքի վայրում 
սթրեսը լուրջ խնդիր է հանդիսանում։ Բուժքույրական և բժշկական մասնա-
գիտությունները պահանջում են ուժերի լուրջ լարում և հաճախ առաջացնում են 
լարվածության զգացում։ Բուժքույրերի աշխատանքը ծանր է աշխատանք է. մեծ
ջանքեր պահանջվող աշխատանքը հաճախ ուղեկցվում է սթրեսով: Նրանց առող-
ջությունը ևս կարող է ենթարկվել սթրեսի: Սթրեսի ընկալումը չափազանց սուբյեկ-
տիվ է: Այդ պատճառով, բուժքույրական գործի բարդությունը տարբեր բաժիններում 
աշխատող բուժքույրերի մոտ կարող է առաջացնել սթրեսի տարբեր աղբյուրների 
իդենտիֆիկացում` մասնավորապես հաշվի առնելով տարբեր աշխատանքի վայրերը 
և դերերը, ինչն ակնառու է, օրինակ` Մեծ Բրիտանիայի առողջապահական համա-
կարգում։ Սույն հետազոտության նպատակն էր` բացահայտել ինտենսիվ թերապիայի 
բաժանմունքներում աշխատող և սթրեսի ազդեցությանը ենթարկվող բժիշկների, 
բուժքույրերի մոտ տագնապի զգացողության աստիճանը և տեսակը, ինչպես նաև, 
ուսումնասիրել նշված փոփոխականների մեծության միջև հնարավոր կապը։ Ուսում-
նասիրությանը ընդգրկված են եղել 106 բուժքույր և բժիշկ, որոնք աշխատոմ են 
Երևանի չորս հիվանդանոցների ինտենսիվ թերապիայի և վերակենդանացման 10 
բաժանմունքներում։ Նրանք լրացրել են 40 հարցից բաղկացած Բերգերի տագնապի 
հարցաթերթիկները։ Մենք ուսումնասիրել ենք տարիքի, սեռի, կրթական մակարդակի, 
ընտանեկան կարգավիճակի, ընտանիքի տեսակի, օրվա և ամսվա կտրվածքով 
աշխատանքային ժամերի քանակի միջև կապը, իսկ տվյալների հավաքագրման 
համար` օգտագործել ենք 10 հարց պարունակող ժողովրդագրական հարցաթերթիկ 
և Բերգերի տագնապի հարցաթերթիկ, բաղկացած 40 հարցից (20 հարց իրավիճակային 
տագնապի և 20 հարց` անձնական տագնապի վերաբերյալ): Տվյալների հավաքագրման 
ավարտից հետո, SPSS 15-ի կիրառմամբ, անց է կացվել կոդավորման վերլուծություն։ 
Ուսումնասիրությանն ընդգրկվել են 106 մասնակից. 70 (66%) բուժքույր և 6 (5.7%) 
բուժեղբայր, 30 բժիշկ (5 (4.7 %) տղամարդ և 25 (23.6%) կին: Բուժքույրերի և 
բուժեղբայրների միջին տարիքը 40 տարեկանն էր, իսկ բժիշկների միջին տարիքը՝ 36-
ը։ Իրավիճակային տագնապի միջին ցուցանիշը բժիշկների մոտ գրանցվել է 39.40 
(SD=4.22), իսկ բուժքույրերի և բուժեղբայրների մոտ՝ 46.96 (SD=7.36) համապա-
տասխանաբար: Անձնական տագնապի միջին ցուցանիշը բժիշկների մոտ գրանցվել է
36.73 (SD=4.22), իսկ բուժքույրերի և բուժեղբայրների մոտ՝ 40.96(SD=7.36)։ 
Սոցիալական ծառայությունների ոլորտի մասնագետների ընտրությունը (բժիշկներ և 
բուժքույրեր) եղել է ներկայացուցչական և համապատասխանել է ուսումնասիրության
համար: Եզրափակելով, նշենք, որ այս ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս դիտարկել
ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքների անձնակազմի մոտ առկա փաստացի և
ընկալվող սթրեսը: Ուսումնասիրության արդյունքները հիմք են ստեղծում բուժանձնա-
կազմի շրջանակներում սթրեսի հետագա ուսումնասիրության համար` 
բուժանձնակազմի ադապտացման մոդելի համատեքստում։




