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Istnieje co najmniej kilka zawodów, w jakich sukces w dużej mierze uzależniony jest od odporności na stres.
Jednym z nich bywa zawód lekarza. Medycyna to wręcz synonim walki o ludzkie zdrowie oraz życie -
wartości dla każdego z nas najwyższych. Wiadomo wszak, że jak w każdej innej dziedzinie, tak oraz na tym
polu zdarzają się porażki, jakich efekty mają szeroki wpływ nie tylko na bliskich pacjenta. Szczególnej próbie
poddawani są młodzi lekarze. Pierwsze lata ich praktyki lekarskiej to swoista próba charakteru i sprawdzian
ich psychicznej odporności. Nie właściwie każdy ten sprawdzian zdaje pomyślnie. Są ludzie, które - ku
własnemu zaskoczeniu - nie wytrzymują presji. Problemem nie w każdej sytuacji może być śmierć pacjenta,
praca w nieprostych zobowiązaniach także dla wielu okazuje się zbyt trudna. Zawód lekarza wiąże się bo z
podejmowaniem decyzji wpływających na ludzkie życie pod ogromną presją oraz najczęściej w dużym
pośpiechu. O ludzkim życiu czasami decydują sekundy i właściwa reakcja oraz decyzja lekarza. To olbrzymie
brzemię odpowiedzialności mogą udźwignąć jedynie najlepsi. Zresztą nie musi chodzić zawsze o tak
dramatyczne sytuacje, nawet dentysta wszakże przeprowadza zabiegi, które mają wielki wpływ na dalsze
życie pacjentów. Weźmy na przykład leczenie kanałowe szczecin. Choć mało ludzi zdaje sobie z tego sprawę,
bywa to niezmiernie trudny zabieg (masz okazję przekonać się o tym czytając dane z tej witryny klinika
stomatologiczna Szczecin). Też dopasowywanie implantów jest poważniejsze niż na to wygląda (implanty
Szczecin) Częstokroć w pracy lekarza nie ma czasu na wahanie czy też konsultacje. Może być się zdanym na
swą wiedzę i intuicję. Opinia publiczna niezwykle surowo obchodzi się z lekarskimi błędami.
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