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Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ Διιήλσλ λνζειεπηψλ θαη ε ζρέζε 

ηεο κε ηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπο πγεία 

 

 

εκαληηθνί Όξνη: Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ζσκαηηθή 

θαη ςπρηθή πγεία, εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, παξάγνληεο θηλδχλνπ, ζηξαηεγηθέο 

δηαρείξηζεο. 

 

 

 

Πεξίιεςε 

 

       Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε απνηειεί ηελ ζχγρξνλε αζζέλεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηνλ 21
ν 

αηψλα. Ζ λνζειεπηηθή είλαη έλα απφ ηα αλζξσπηζηηθά επαγγέικαηα πνπ 

πιήηηνληαη ζεκαληηθά απφ ην επψδπλν ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο.  

       Μπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ην ζχλδξνκν ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο 

εμάληιεζεο ηνπ επαγγεικαηία πγείαο. Ο λνζειεπηήο ράλεη ην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο 

αξξψζηνπο ηνπ, παχεη λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ δνπιεηά ηνπ θαη ζρεκαηίδεη 

αξλεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. 

       Σν ζχλδξνκν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο δελ έρεη αλαγλσξηζηεί σο λφζεκα κε 

ζπγθεθξηκέλε ζπκπησκαηνινγία θαη γηα απηφ εκθαλίδεη δπζθνιία ζηελ αλαγλψξηζή 

ηνπ. Γίλεηαη αληηιεπηφ κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο ησλ 

λνζειεπηψλ, πνπ ζπρλά ζπλνδεχνληαη απφ νξγαληθά θαη ςπρνζσκαηηθά ζπκπηψκαηα. 

       Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπλδξφκνπ, ν λνζειεπηήο θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη 

κφλνο ηνπ ηηο αδπλακίεο θαη ηα φξηά ηνπ, ψζηε λα πξνιάβεη ή λα αληηκεησπίζεη έγθαηξα 

ηα ζπκπηψκαηα. 

       Πξψηνο ζηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζε αηνκηθφ θαη νξγαλσηηθφ επίπεδν θαζψο θαη ηεο 

αληηκεηψπηζήο ηνπο. Ο δεχηεξνο ζηφρνο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηνπ ζπλδξφκνπ 

κε δεκνγξαθηθνχο, θνηλσληθφ-νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο θαη παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ 

ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Ο ηειεπηαίνο ζηφρνο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηεο 
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ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο ησλ λνζειεπηψλ κε ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

       Αλ θαη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη έλα πνιππαξαγνληηθφ θαηλφκελν, νη 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαίλεηαη λα αζθνχλ 

ηζρπξφηεξε ζηξεζνγφλν επίδξαζε ζπγθξηηηθά κε ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

       Ζ χπαξμε επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο, απνηειεί νπζηαζηηθφ δείθηε ρακειήο πνηφηεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ 

θξνληίδαο. Οθείιεη ε δηνίθεζε ησλ λνζνθνκείσλ λα ελδηαθεξζεί, βξίζθνληαο 

απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο ρεηξηζκνχ ησλ πξνβιεκάησλ θαη εμαζθαιίδνληαο 

ηαπηφρξνλα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ζηνπο ρξήζηεο ππεξεζηψλ 

πγείαο. 
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Burnout of Greek nurses and its relationship to the physical and 

mental health 

 

 

Keywords: Burnout, nursing staff, physical and mental health, working environment, 

risk factors, management strategies. 

 

 

 

Abstract 

 

       Burnout is the modern disease of workers in the 21st century. Nursing is among the 

caring professions which are significantly affected by the painful burnout syndrome. 

       Can be characterized as the syndrome of physical and psychological exhaustion of a 

health professional. Nurse loses interest to the patients, he ceases to be satisfied with 

work and creates a negative self-image. 

       Burnout syndrome is not recognized as a disease with a specific symptomatology 

and this shows difficulty in identification. Perceived through specific behaviors and 

attitudes of nurses, often accompanied by organic and psychosomatic symptoms. 

       For the treatment of the syndrome, the nurse called to recognize the weaknesses and 

limitations, in order to forestall or cope with early symptoms. 

       The first objective of this study is to investigate the causes of professional burnout 

at the individual and organizational level and to deal with them. The second objective is 

to investigate the relationship of the syndrome with demographic, socio-economic 

factors and factors relating to working conditions. The ultimate objective is to 

investigate the relationship of physical and mental health of nurses with the three 

dimensions of Burnout syndrome. 

       Although Burnout is a multifactor phenomenon, factors related to the working 

environment seems to wield stronger effect compared to their individual characteristics. 

       The existence of professional burnout, as indicated by the results of research, is an 

essential indicator of low quality care services. Hospital administration must be 
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interested in finding effective ways to handle problems and ensuring the quality of the 

services provided to users of health services. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 

 

 

1.1 Ηζηνξηθή εμέιημε ηεο έλλνηαο επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

 

Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (burnout) κειεηήζεθε γηα πξψηε θνξά σο ςπρνινγηθφ 

ζχλδξνκν ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 απφ ηνλ βξαβεπκέλν κε Νφκπει Herbert 

Freundenberger θαη νξίδεηαη σο εμάληιεζε ηνπ αηφκνπ, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ 

παξαηεηακέλε ρξήζε ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπ απνζεκάησλ. 

       Ο Freundenberger ην 1974 θαηέιεμε ζε απηφλ ηνλ νξηζκφ γηα λα πεξηγξάςεη κηα 

θαηάζηαζε εμάληιεζεο ησλ επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο ζην εξγαζηαθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ. Παξαιιήιηζε ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (burnout) 

κε έλα θηίξην πνπ έρεη θαηαζηξαθεί απφ ππξθαγηά. Οη παξαηεξήζεηο ηνπ βαζίζηεθαλ 

ζε επαγγεικαηίεο θαη εζεινληέο εξγαδφκελνπο ηεο θιηληθήο ηνπ. Καζφξηζε ηελ 

θαηάζηαζε απηή σο «αδπλακία γηα επίδνζε ή εμνπζέλσζε ιφγσ ππεξβνιηθψλ 

απαηηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ελέξγεηα, ηε δχλακε ή ηηο δπλαηφηεηεο». Σν άηνκν 

γίλεηαη άθακπην, μεξνθέθαιν θαη αλειαζηηθφ, εκπνδίδεη ηελ πξφνδν θαη ηηο δνκηθέο 

αιιαγέο επεηδή νη αιιαγέο απηέο απαηηνχλ πξνζπάζεηα γηα πξνζαξκνγή. Ο 

Freundenberger ζεσξεί φηη πεξηζζφηεξν επάισηνη λα αλαπηχμνπλ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε είλαη νη αθνζησκέλνη θαη νη απνξξνθεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο, εθείλνη 

δειαδή πνπ αηζζάλνληαη ηφζν κηα εζσηεξηθή πίεζε λα πξνζθέξνπλ φζν θαη κηα 

εμσηεξηθή λα απνδψζνπλ. Πεξηέγξαςε ηνλ «αθνζησκέλν εξγαδφκελν» (dedicated), ν 
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νπνίνο αλαιακβάλεη ππεξβνιηθά πνιιή δνπιεηά, ηνλ «ππέξ-δεζκεπκέλν εξγαδφκελν» 

(overcommitted), ηνπ νπνίνπ ε δσή έμσ απφ ηελ εξγαζία δελ δίλεη ηθαλνπνίεζε θαη 

ηνλ «απηαξρηθφ εξγαδφκελν» (authoritarian), ν νπνίνο λνηψζεη φηη θαλείο άιινο εθηφο 

απφ απηφλ δελ κπνξεί λα θάλεη ηελ δνπιεηά ην ίδην απνηειεζκαηηθά (Freundenberger, 

1975). 

       Ζ Jones (1980) ραξαθηεξίδεη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε σο ζχλδξνκν 

ζπλαηζζεκαηηθνχ θαη ζσκαηηθνχ θελνχ, ην νπνίν εκπεξηέρεη ηελ αξλεηηθή ζηάζε γηα 

ηελ εξγαζία, ηε ρακειή απηνεθηίκεζε θαη ηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο 

αζζελείο. πλήζσο εθδειψλεηαη σο ζπρλφο εθλεπξηζκφο θαη ζπκφο πξνο ηνπο αζζελείο, 

απφζπξζε απφ ηελ εξγαζία, απνπζίεο, παξαίηεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ, ρακειή 

παξαγσγηθφηεηα, εξγαζηαθή δπζαξέζθεηα θαη έιιεηςε δεκηνπξγηθφηεηαο. 

       Ζ Seuntjens (1982) νξίδεη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε σο εμαζζέλεζε ηεο 

ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο, ε νπνία πξνθαιείηαη απφ ηελ δηάςεπζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ειπίδσλ, κε απνηέιεζκα ηελ κεησκέλε απνδνηηθφηεηα θαη ην ρακειφ 

εζηθφ, ηα νπνία νδεγνχλ ζε απνπζίεο, απνρψξεζε απφ ηελ εξγαζία θαη 

ςπρνζσκαηηθέο αξξψζηηεο. Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη κηα απάληεζε ζην 

ζηξεο, είλαη κηα ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή εμάληιεζε. Οη επαγγεικαηίεο πγείαο νη 

νπνίνη αλαπηχζζνπλ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε δελ έρνπλ πηα ζεηηθά αηζζήκαηα γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο αζζελείο θαη ίζσο λα ηνπο ζπκπεξηθέξνληαη κε απάλζξσπν 

θπληζκφ (Seuntjens, 1982). 

       Άιινη ζπγγξαθείο πεξηγξάθνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε σο ηελ 

«πξννδεπηηθή απψιεηα ηνπ ηδεαιηζκνχ, ηεο ελέξγεηαο θαη ηνπ ζθνπνχ, ε νπνία 

βηψλεηαη απφ αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη ζε επαγγέικαηα πξνζθνξάο, σο απνηέιεζκα 

ηεο εξγαζίαο ηνπο» (Sturgess et al, 1983). Ο Cherniss (1980) πεξηγξάθεη ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε σο ηελ αξξψζηηα ησλ «ππέξ-αθνζησκέλσλ». Οη Cronin-

Stubbs & Rooks (1985) ηελ νξίδνπλ σο ςπρνβηνινγηθή δπζθνιία πξνζαξκνγήο θαη 

ζπκπεξηθνξηζηηθή απάληεζε ζηνπο επαγγεικαηηθνχο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο. Οη 

Brezniak & Ben Yalr (1989) πηζηεχνπλ φηη νθείιεηαη ζηελ αληζνξξνπία κεηαμχ ησλ 

δπλαηνηήησλ, ησλ αμηψλ, ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο. 

       Ζ θιηληθή ςπρνιφγνο Christina Maslach (1978 & 1982) έδσζε ηνλ πην πεξηεθηηθφ 

ίζσο νξηζκφ πεξηιακβάλνληαο ηφζν ηε ζσκαηηθή φζν θαη ηελ ςπρηθή θαη λνεηηθή 

εμνπζέλσζε, ε νπνία παξαηεξείηαη ζε θάζε επαγγεικαηία πνπ ε δνπιεηά ηνπ απαηηεί 

ηελ ζπλερή επαθή κε άιινπο αλζξψπνπο. Ζ Maslach αλαθέξεη φηη ην ζχλδξνκν απηφ 
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δελ εκθαλίδεηαη μαθληθά αιιά είλαη ην απνηέιεζκα παξαηεηακέλεο εξγαζίαο ππφ 

πίεζε. Πεξηγξάθεη ην ζχλδξνκν σο «δείθηε θζνξάο» ησλ αμηψλ, ηεο αμηνπξέπεηαο θαη 

ηεο ζέιεζεο ηνπ εξγαδφκελνπ. χκθσλα κε ηηο Christina Maslach θαη Jackson Susan 

(1986), ππάξρνπλ ηξείο δηαζηάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ην θαηλφκελν ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο: ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ε απνπξνζσπνπνίεζε θαη ε κείσζε 

ησλ πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ. ηελ αξρή ηνπ ζπλδξφκνπ εκθαλίδεηαη πξψηε ε 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε. Ο εξγαδφκελνο αηζζάλεηαη θνπξαζκέλνο απφ ηελ δνπιεηά 

ηνπ θαη δελ έρεη ηελ ςπρνινγηθή δχλακε λα επελδχζεη ζε απηήλ. Απηφ έρεη ζαλ 

ζπλέπεηα ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ακπλζεί θαη λα πξνζηαηέςεη ηνλ εαπηφ ηνπ, 

«κνλψλνληαο» ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη αλαπηχζζνληαο απξφζσπεο ζρέζεηο κε 

ζπλαδέιθνπο θαη αζζελείο γηα λα απνθχγεη ηελ πίεζε. Απηφο ν κεραληζκφο νδεγεί 

ζηελ ηειηθή θάζε ηεο εμνπζέλσζεο, δειαδή ζηελ πηψζε ηεο απφδνζεο ζηελ δνπιεηά. 

πσο ην έζεζε έλαο επαγγεικαηίαο, «δελ είλαη φηη δελ ζέισ λα βνεζήζσ αιιά δελ 

κπνξψ, θαίλεηαη φηη έρσ θνπξαζηεί λα ζπκπάζρσ» (Firth-Cozens and Payne, 1999). 

       Ο παξαπάλσ νξηζκφο ησλ Maslach & Jackson ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε θαη 

ηεθκεξίσζε ελφο κεζνδνινγηθνχ εξγαιείνπ γηα ηελ κειέηε θαη κέηξεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο απνηέιεζε νξφζεκν γηα ηελ εκπεηξηθή κειέηε. Σν 

ηππνπνηεκέλν απηφ εξγαιείν κέηξεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο νλνκάδεηαη 

MBI (Maslach Burnout Inventory, 1981 & 1986) θαη δίλεη ζηνπο εξεπλεηέο ηα 

απαξαίηεηα εθφδηα γηα ηελ κειέηε ηνπ ζπλδξφκνπ. 

 επαγγεικαηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα (professional efficacy). 

       Σέινο ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε εξκελεία πνπ δφζεθε απφ ηελ Pines (1993) γηα 

ην θαηλφκελν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Ζ Pines ππνζηεξίδεη φηη ε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ λα πηζηεχεη φηη ε 

δσή ηνπ έρεη λφεκα θαη φ,ηη θάλεη είλαη ρξήζηκν θαη έρεη θάπνηα ζεκαζία. Οη άλζξσπνη 

πξνζπαζνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ απηή ηελ αλάγθε κέζα απφ ηελ δνπιεηά ηνπο. ζνη δελ 

είλαη ηδηαίηεξα αθνζησκέλνη ζηελ δνπιεηά ηνπο έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

βηψζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Αληίζεηα, εθείλνη πνπ είλαη αθνζησκέλνη 

ζηελ δνπιεηά ηνπο, πνπ αηζζάλνληαη φηη ε εξγαζία ηνπο δίλεη λφεκα ζηε δσή ηνπο 

αιιά παξάιιεια αηζζάλνληαη φηη έρνπλ απνηχρεη ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα, είλαη 

επηξξεπείο ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε.  

       ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη νη θαηαζηάζεηο πνπ βηψλεη ν εξγαδφκελνο 

θαζψο κεηψλεηαη ε εξγαζηαθή ηνπ απφδνζε θαη ηθαλνπνίεζε θαη απμάλεηαη ε αίζζεζε 
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θελφηεηαο θαη επηέιεηαο. πσο αλαθέξζεθε ν εξγαδφκελνο μεθηλά λα εξγάδεηαη 

έρνληαο ππεξβνιηθέο πξνζδνθίεο θαη θαζψο κεηψλεηαη ε εξγαζηαθή ηνπ απφδνζε θαη 

ηθαλνπνίεζε θαη απμάλεηαη ε αίζζεζε θελφηεηαο θαη επηέιεηαο θαηαιήγεη ζηελ 

εμνπζέλσζε. 

 

Πίλαθαο 1.1 

Ζ θακπχιε ηεο εμνπζέλσζεο 

 

 

                                 Αίζζεζε θελνχ θαη επηέιεηαο  

Πεγή: Coyote, C. (2006), Slow Leadership  

           Αλαθηήζεθε  απφ www.slowleadership.com/2006/12/understanding-burnout-part-1-html 

 

 

1.2 Θεσξεηηθά κνληέια ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

 

Σα πεξηζζφηεξα ζεσξεηηθά κνληέια πξνζπαζνχλ λα εξκελεχζνπλ ην ζχλδξνκν ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ππφ ην πξίζκα κηαο δπλακηθήο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ 

αηφκνπ θαη πεξηβάιινληνο. Τπάξρνπλ δχν βαζηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ εξεπλεηψλ: 

 

 Ζ πξψηε νκάδα ηνλίδεη ηελ ζεκαζία ησλ αηνκηθψλ παξαγφλησλ, 

ππνζηεξίδνληαο φηη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε εμαξηάηαη απφ ηηο 

 Τπεξβνιηθέο πξνζδνθίεο 

 θιεξή δνπιεηά, ρακειφο κηζζφο 

 Απμεκέλε πξνζπάζεηα, θαλέλα απνηέιεζκα 

 Καλέλα ηέινο ζηα ζπκπηψκαηα 

 Θπκφο πξνο ηνπο άιινπο 

 Φπρηθή θαη ζσκαηηθή εμαζζέλεζε 

 Κπληζκφο 

 Αίζζεκα απνγνήηεπζεο θαη απειπηζίαο 

 Έιιεηςε πίζηεο ζε έλα θαιχηεξν κέιινλ 

 Καηάξξεπζε  

 

 

Δξγαζηαθή 

απφδνζε θαη 

ηθαλνπνίεζε 

http://www.slowleadership.com/2006/12/understanding-burnout-part-1-html
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πξνζδνθίεο πνπ έρεη ν επαγγεικαηίαο απφ ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ αιιά θαη 

απφ ηνλ ρψξν ζηνλ νπνίν εξγάδεηαη. 

 Ζ δεχηεξε νκάδα ππνζηεξίδεη φηη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε νθείιεηαη 

θπξίσο ζε ζηξεζνγφλεο θαη δπζκελείο επαγγεικαηηθέο ζπλζήθεο, φπσο ην 

ηδηαίηεξα θνξησκέλν πξφγξακκα, ε έιιεηςε απηνλνκίαο θαη εμνπζίαο, ε 

αλεπαξθήο ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη ε απηαξρηθή δηνίθεζε ηνπ 

νξγαληζκνχ (Dekker & Schaufeli,1995 θαη Antoniou,1999). 

 

 

1.2.1 Σν δηαδξαζηηθφ κνληέιν ηνπ Cherniss (1980)  

 

χκθσλα κε ηνλ C. Cherniss, ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε απνηειεί πεξηζζφηεξν κηα 

δηαδηθαζία παξά έλα κεκνλσκέλν ζπκβάλ θαη αθνινπζεί ηξείο θάζεηο. 

 

i. Φάζε «εξγαζηαθνχ ζηξεο»: ην εξγαζηαθφ ζηξεο είλαη απνηέιεζκα ηεο 

δηαηάξαμεο ηεο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηνπο απαηηνχκελνπο θαη ηνπο 

δηαζέζηκνπο πφξνπο, ε νπνία δεκηνπξγείηαη φηαλ νη δηαζέζηκνη πφξνη δελ 

επαξθνχλ γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ κε θαηάιιειν ηξφπν ηνπο πξνζσπηθνχο 

ζηφρνπο θαη ηα αηηήκαηα ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Απηή ε δηαηάξαμε 

κπνξεί λα ζπκβεί ζε νπνηνλδήπνηε εξγαδφκελν, αιιά δελ νδεγεί απαξαίηεηα 

ζε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

 

ii. Φάζε «εμάληιεζεο»: Ζ πξνεγνχκελε δηαηάξαμε ηεο ηζνξξνπίαο εθδειψλεηαη 

κε ηελ κνξθή ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο, ζηξεο, θφπσζεο, αλίαο, έιιεηςεο 

ελδηαθέξνληνο θαη απάζεηαο. Ο εξγαδφκελνο βξίζθεηαη ζε κηα θαηάζηαζε 

ζπλερνχο έληαζεο, ηελ νπνία εάλ δελ θαηαθέξεη λα δηαρεηξηζηεί ζσζηά, κπνξεί 

λα νδεγεζεί ζε απνγνήηεπζε θαη παξαίηεζε. 

 

 

iii. Φάζε «ακπληηθήο θαηάιεμεο»: ε απηφ ην ζηάδην πξαγκαηνπνηνχληαη 

αιιαγέο ζηε ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγαδφκελνπ. Δθδειψλεηαη 

θπληζκφο, αξλεηηζκφο, νξγή, θαρππνςία, νηθνγελεηαθέο ζπγθξνχζεηο θαη 
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απάζεηα γηα ηνπο άιινπο έηζη ψζηε λα κπνξέζεη ν εξγαδφκελνο λα επηβηψζεη 

επαγγεικαηηθά.  

 

 

1.2.2 Σν κνληέιν ησλ Edelwich & Brodsky (1980) 

 

Οη Edelwich & Brodsky πεξηέγξαςαλ κηα ζεηξά απφ ηέζζεξα ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, ηα νπνία αθνινπζεί ν εξγαδφκελνο απφ ηελ αξρή ηεο 

θαξηέξαο ηνπ. 

 

i. ηάδην ελζνπζηαζκνχ: Ο εξγαδφκελνο μεθηλάεη ηελ θαξηέξα ηνπ κε 

ελζνπζηαζκφ, έρεη ππεξβνιηθά πςεινχο ζηφρνπο θαη ζπρλά κε ξεαιηζηηθέο 

πξνζδνθίεο. ε απηφ ην ζηάδην ππέξ-επελδχεη ζηελ εξγαζία ηνπ, αθηεξψλνληαο 

ην ρξφλν θαη ηελ ςπρή ηνπ. Γηαπηζηψλνληαο, φκσο, φηη ην έξγν πνπ παξάγεη 

δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ, απνγνεηεχεηαη. 

 

ii. ηάδην ακθηβνιίαο θαη αδξάλεηαο: ε εξγαζηαθή θαζεκεξηλφηεηα δηαςεχδεη 

ηηο πξνζδνθίεο θαη νη αλάγθεο ηνπ δελ θαιχπηνληαη κέζα απφ ηελ δνπιεηά. Ο 

εξγαδφκελνο θαηεγνξεί ηνλ εαπηφ ηνπ γηα ηελ απνηπρία θαη πξνζπαζεί λα 

επελδχζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ζην επάγγεικά ηνπ, ρσξίο φκσο ζεηηθφ 

απνηέιεζκα. ηαδηαθά ε εξγαζία παχεη λα θαληάδεη ηδαληθή, αθφκε φκσο δελ 

έρεη αλαζεσξήζεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ. 

 

iii. ηάδην απνγνήηεπζεο θαη καηαίσζεο: ν εξγαδφκελνο βιέπεη φηη νη 

πξνζπάζεηέο ηνπ λα νινθιεξσζεί κέζα απφ ηελ εξγαζία καηαηψλνληαη θαη 

νδεγείηαη ζηελ απνζάξξπλζε θαη ηελ απνγνήηεπζε. Γηα λα μεθχγεη απφ απηή 

ηελ θαηάζηαζε ζα πξέπεη είηε λα αλαζεσξήζεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ, είηε λα 

απνκαθξπλζεί απφ ηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν. 

 

iv. ηάδην απάζεηαο: ν εξγαδφκελνο απνθεχγεη θάζε ππεπζπλφηεηα ελψ 

πξνζπαζεί λα θαηαπνιεκήζεη ηελ απνγνήηεπζε θαη ηε καηαίσζε πνπ ηνπ 

πξνθαιεί ην επάγγεικά ηνπ. πλερίδεη λα εξγάδεηαη γηα βηνπνξηζηηθνχο ιφγνπο, 
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φκσο επελδχεη ειάρηζηε ελέξγεηα ζηελ εξγαζία ηνπ θαη αγλνεί ηηο αλάγθεο ησλ 

αζζελψλ/πειαηψλ ηνπ. 

 

 

1.2.3 Σν κνληέιν ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ ησλ Maslach &Jackson (1982) 

 

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ην κνληέιν απηφ αλαδεηθλχεη ηξεηο δηαζηάζεηο ηνπ 

ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, πνπ θάζε κηα αληηπξνζσπεχεη θαη 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ζπκπησκάησλ. 

 

1
ε
 δηάζηαζε               πλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε (emotional exhaustion): 

Θεσξείηαη ε πην ζεκαληηθή απφ ηη ηξείο δηαζηάζεηο. Ο εξγαδφκελνο αηζζάλεηαη ςπρηθή 

θαη ζσκαηηθή θφπσζε, θαζψο θαη απψιεηα ελέξγεηαο θαη δηάζεζεο. πλήζσο 

ζπλνδεχεηαη απφ ζπλαηζζήκαηα απνγνήηεπζεο θαη έληαζεο. Οη πξνζδνθίεο 

δηαςεχδνληαη, πεγέο αλαλέσζεο ηεο ελέξγεηαο δελ ππάξρνπλ θαη ηα άηνκα δελ είλαη 

ηθαλά λα πξνζθέξνπλ. 

 

2
ε
 δηάζηαζε               Απνπξνζσπνπνίεζε (depersonalization): ν εξγαδφκελνο 

απνκαθξχλεηαη θαη απνμελψλεηαη απφ ηνπο αζζελείο/πειάηεο θαη έρεη απξφζσπεο, 

επηζεηηθέο θαη θπληθέο ζρέζεηο κε απηνχο. Ο λνζειεπηήο έρεη θπληθή, αξλεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηνπο αζζελείο ηνπ. Δίλαη αγελήο, έρεη θαθή επηθνηλσλία καδί ηνπο, ηνπο 

βιέπεη κφλν ζαλ «λνχκεξα». Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε ηάζε λα αλαθέξεηαη 

ζηνπο αζζελείο φρη κε ηα νλφκαηά ηνπο αιιά κε ην αξηζκφ ηνπ δσκαηίνπ ηνπο ή ηελ 

αζζέλεηά ηνπο. Ζ απνπξνζσπνπνίεζε ζεσξείηαη σο έλαο κεραληζκφο αληηκεηψπηζεο 

ηεο εμνπζέλσζεο απφ πιεπξάο εξγαδνκέλσλ, ν νπνίνο δελ είλαη κφλν κηα απνδεθηή 

αληίδξαζε αιιά θαη επαγγεικαηηθή.  

 

3
ε
 δηάζηαζε       Έιιεηςε πξνζσπηθήο επίηεπμεο (loss of personal 

accomplishment): Ο εξγαδφκελνο έρεη ηελ αίζζεζε φηη είλαη αλίθαλνο λα πξνζθέξεη 

ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ θαη λα έρεη ζεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο κε ην εξγαζηαθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ. Αθφκε θαη εάλ έρεη επηηπρίεο ηηο ππνηηκά θαη αηζζάλεηαη αλεπαξθήο. 
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1.2.4 Σν κνληέιν ηεο Pines (1988) 

 

Ζ Pines ηνλίδεη πεξηζζφηεξν ην ξφιν ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Θεσξεί φηη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηα θίλεηξα παίδνπλ ξφιν κφλν γηα ηελ 

ππξνδφηεζε θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο βαξχηεηαο ηνπ ζπλδξφκνπ. Χζηφζν ηνλίδεη φηη νη 

πεξηζζφηεξν αθνζησκέλνη εξγαδφκελνη εκθαλίδνπλ βαξχηεξεο κνξθέο εμνπζέλσζεο 

θαη θαηά ηελ γλψκε ηεο ε αηηία ηεο εμνπζέλσζεο απηήο είλαη ππαξμηαθή θαη νθείιεηαη 

ζηελ αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ λα δψζεη λφεκα ζηε δσή ηνπ. ηαλ ε εξγαζία 

απνηπγράλεη λα ην θάλεη, ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη αλαπφθεπθηε. Ζ Pines 

θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο δελ πεξηνξίζηεθαλ κφλν ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, αιιά 

δηεξεχλεζαλ θαη άιινπο ηνκείο, φπσο νη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο (Pines & Aronson, 

1988) θαη νη πνιηηηθέο ζπγθξνχζεηο. Ζ κέηξεζε πνπ εθαξκφδεη ε Pines (Burnout 

Measure, 2005) αληηκεησπίδεη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε σο κνλνδηάζηαηε 

έλλνηα πνπ αμηνινγείηαη απφ κηα κφλν θιίκαθα πνπ δίλεη κηα ζπλνιηθή βαζκνινγία. 

 

 

1.2.5 Σν κνληέιν απαηηήζεσλ-ειέγρνπ ηνπ Karasek (The demand-control model) 

 

Tν κνληέιν απαηηήζεσλ-ειέγρνπ-θνηλσληθήο ζηήξημεο (Karasek, 1979, Karasek & 

Theorell, 1990, Johnson & Hall, 1988), είλαη έλα απφ ηα πην γλσζηά θαη επξέσο 

δηαδεδνκέλα κνληέια. Σν κνληέιν απηφ νξίδεη ηξεηο βαζηθνχο παξάγνληεο άγρνπο νη 

νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ επεμία ησλ εξγαδνκέλσλ: 

 

    1. Φπρνινγηθέο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο 

    2. Έιεγρνο ή εχξνο ιήςεο απνθάζεσλ 

    3. Κνηλσληθή ζηήξημε απφ πξντζηάκελνπο, ζπλαδέιθνπο θαη πθηζηάκελνπο 

 

       χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν, νη αξλεηηθέο αληηδξάζεηο άγρνπο (φπσο ε θφπσζε, 

ε αγσλία, ε θαηάζιηςε θαη ε ζσκαηηθή αζζέλεηα) εκθαλίδνληαη φηαλ νη ςπρνινγηθέο 

απαηηήζεηο είλαη πςειέο θαη ν έιεγρνο ηεο εξγαζίαο θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ είλαη 

ρακειφο. Ζ θνηλσληθή ζηήξημε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο εληζρπηηθφο παξάγνληαο. Ζ 

εξγαζία πξνθαιεί ζηξεο ζηνλ εξγαδφκελν φηαλ δελ ηνπ θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ, είλαη 

βαξεηή, κνλφηνλε θαη δελ ηνλ βνεζά λα αλαπηχζζεη θαη λα αμηνπνηεί ηηο θιίζεηο θαη ηηο 



9 

  

γλψζεηο ηνπ ή λα απνθηήζεη λέεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. Σν κνληέιν απηφ ζπζρεηίδεη 

ηα δηάθνξα επαγγέικαηα κε ην εξγαζηαθφ άγρνο θαη κε ηνλ θίλδπλν αζζέλεηαο. Έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε επηδεκηνινγηθέο κειέηεο ρξφλησλ λφζσλ, φπσο ε ζηεθαληαία λφζνο. 

 

 

1.2.6 Σν κνληέιν αληζνξξνπίαο κεηαμχ πξνζπάζεηαο-αληακνηβήο (ERI: The 

effort-reward imbalance model) 

 

Σν 1990 νη Siegrist et al πξφηεηλαλ έλα λέν κνληέιν γηα ηε ζρέζε εξγαζηαθψλ 

ζπλζεθψλ θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ βαζηθή ππφζεζε είλαη φηη πξέπεη λα ππάξρεη 

ηζνξξνπία αλάκεζα ζε απηφ πνπ ν εξγαδφκελνο «επελδχεη» ζηε δνπιεηά ηνπ θαη ζε 

απηφ πνπ παίξλεη πίζσ σο αληαπφδνζε. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ληψζεη πηεζκέλνο θαη 

δπζαξεζηεκέλνο θαη απηφ καθξνπξφζεζκα επηβαξχλεη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ. 

Ση ελλνεί ν Siegrist φηαλ κηιά γηα πξνζπάζεηα θαη αληαπφδνζε; Ο φξνο πξνζπάζεηα 

έρεη δχν δηαζηάζεηο: 

 

1) ηελ εμσγελή πξνζπάζεηα, δειαδή ην έξγν πνπ θαηαβάιιεη ν εξγαδφκελνο 

πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζεη ηα βαζηθά εξγαζηαθά ηνπ θαζήθνληα (ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ νξνινγία ηνπ Karasek, ηηο απαηηήζεηο ηεο δνπιεηάο), θαη 

2) ηελ ελδνγελή πξνζπάζεηα, δειαδή ηα εζσηεξηθά θίλεηξα ηνπ εξγαδφκελνπ πνπ ηνλ 

σζνχλ λα απνδψζεη ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν. 

 

       Σέηνηα θίλεηξα είλαη ε αλάγθε ηνπ γηα ιήςε πξσηνβνπιηψλ, ε αλάγθε ηνπ γηα 

θνηλσληθή αλαγλψξηζε, ε αληαγσληζηηθφηεηά ηνπ, ν βαζκφο επεξεζηζηφηεηάο ηνπ θαη 

ε ηθαλφηεηα ηνπ λα απνζπλδέεη ηελ επαγγεικαηηθή απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή. Χο 

αληαπφδνζε ν εξγαδφκελνο ιακβάλεη απφ ηε δνπιεηά ηνπ θνηλσληθή αλαγλψξηζε, 

ρξεκαηηθή αληακνηβή, ηε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ηεο εξγαζηαθήο ηνπ ζέζεο θαη 

επαγγεικαηηθή/νηθνλνκηθή αζθάιεηα. Οη κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί κέρξη ζήκεξα, 

θπξίσο απφ ηνλ ίδην ηνλ Siegrist θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (Siegrist, Peter, Junge, 

Cremer & Seidel, 1990. Siegrist, Peter, Cremer & Seidel, 1997.), ζπκθσλνχλ κε ηηο 

ππνζέζεηο ηνπ, φηη ε έιιεηςε ηζνξξνπίαο κεηαμχ απηψλ ησλ παξαγφλησλ ζπλδέεηαη 

ζπρλά κε πςειά πνζνζηά θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ. 
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       Σν κνληέιν αληζνξξνπίαο κεηαμχ πξνζπάζεηαο/αληαπφδνζεο, αλ θαη πνιιά 

ππνζρφκελν, ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε νξζφηεηα 

ησλ ππνζέζεψλ ηνπ, αιιά θαη λα βξεζνχλ ηα φξηα ησλ εθαξκνγψλ ηνπ. 

 

 

1.2.7 Σν κνληέιν εξγαζηαθψλ απαηηήζεσλ-πφξσλ (JD: The Job Demands-

Resources Model) 

 

χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ, ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε εκθαλίδεηαη φηαλ νη 

απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο είλαη ηφζεο ψζηε λα κελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ ηηο 

πεγέο θαη απφ ην ζχλνιν ησλ επεξγεηεκάησλ πνπ απηή πξνζθέξεη. 

       Οη εξγαζηαθέο απαηηήζεηο αλαθέξνληαη ζηηο ζσκαηηθέο, θνηλσληθέο ή νξγαλσηηθέο 

πιεπξέο ηεο εξγαζίαο, νη νπνίεο απαηηνχλ δηαξθή ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή πξνζπάζεηα 

θαη ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο ζσκαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο ζπζίεο (Demerouti θαη 

ζπλ., 2001). 

       Οη εξγαζηαθνί πφξνη αλαθέξνληαη ζηηο ζσκαηηθέο, ςπρνινγηθέο, θνηλσληθέο ή 

νξγαλσηηθέο πιεπξέο ηεο εξγαζίαο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα: 

i. Δίλαη ιεηηνπξγηθέο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ εξγαζηαθψλ ζηφρσλ. 

ii. Μεηψλνπλ ηηο εξγαζηαθέο απαηηήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο θπζηθέο θαη 

ςπρνινγηθέο ζπζίεο. 

iii. Πξνσζνχλ ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη εμέιημε. (Bakker & Demerouti, 2007. 

Demerouti θαη ζπλ, 2001). 

 

 

1.3 Κιίκαθεο κέηξεζεο ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

 

Πνιινί εξεπλεηέο ηεο νξγαλσηηθήο ςπρνινγίαο θαη νξγαλσηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

αζρνινχληαη κε ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, 

βαζηδφκελνη ζηα ζεσξεηηθά κνληέια πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Γηα λα δηεμαρζνχλ 

απνηειεζκαηηθέο έξεπλεο, νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ ζηε δεκηνπξγία ζεσξεηηθήο βάζεο 

θαη πξαθηηθψλ πνπ ζα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ, πξνζπάζεζαλ λα θαηαζθεπάζνπλ 

εξγαιεία κέηξεζεο απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ. Ζ δεκηνπξγία ζεσξεηηθήο βάζεο αθνξά ηα 

αίηηα ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, ηε δπλακηθή ηνπ θαη ηα 
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απνηειέζκαηά ηνπ, θπξίσο γηα λα κπνξεί λα γίλεη πξφιεςε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

ζπλδξφκνπ ζηνπο εξγαδφκελνπο. Δπίζεο απφ ηηο έξεπλεο κε ηα δηάθνξα εξγαιεία 

παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπλδξφκνπ , ηφζν ζε ζεσξεηηθφ 

φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν, αλάινγα κε ην ζηάδην ζην νπνίν γίλεηαη ε δηάγλσζε 

(Burke & Richardsen, 1993). 

    Σα πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελα εξγαιεία κέηξεζεο ηνπ ζπλδξφκνπ 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο αλαιχνληαη παξαθάησ. 

 

 

1.3.1 Κιίκαθα ηεο Maslach (The Maslach Burnout Inventory-MBI) 

 

Πξφθεηηαη γηα ηελ πην δεκνθηιή θαη δηαδεδνκέλε θιίκαθα κέηξεζεο ηνπ ζπλδξφκνπ 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο Maslach (Maslach, 1982. 

Maslach & Jackson, 1981, 1986. Maslach & Leiter, 1997) απνηειείηαη απφ 22 

εξσηήκαηα, ηα νπνία κεηξνχλ ηα ηξία δνκηθά ζηνηρεία ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. 

       Ζ ππνθιίκαθα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο απνηππψλεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν 

ην άηνκν λνηψζεη ζπλαηζζεκαηηθά ππεξθνξηηζκέλν θαη εμνπζελσκέλν απφ ηελ 

εξγαζία ηνπ. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή εμνπζέλσζε, δειαδή ε εμάληιεζε ησλ απνζεκάησλ 

ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ πφξσλ ηνπ εξγαδφκελνπ, ζεσξείηαη ν ππξήλαο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη απνηειεί ην θπξίαξρν ζπζηαηηθφ ηνπ ζπλδξφκνπ 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (Maslach, Shaufeli, Leiter, 2001). 

       Ζ ππνθιίκαθα ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηε ζηάζε πνπ θξαηνχλ ηα 

άηνκα απέλαληη ζηνπο αζζελείο/πειάηεο θαη ε νπνία ηείλεη λα είλαη κεραληθή, θπληθή 

θαη απνζηαζηνπνηεκέλε. 

       Ζ ππνθιίκαθα ηεο κεησκέλεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο θαηαγξάθεη ηα αηζζήκαηα 

κεησκέλεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη επίδνζεο ηνπ εξγαδφκελνπ ζε ζρέζε κε ηα 

πξνζδνθψκελα απφ ηνλ εαπηφ ηνπ.  

       Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν δεηά απφ ηνπο εξγαδφκελνπο λα δείμνπλ ηελ ζπρλφηεηα 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ έηνπο. Κάζε έλα απφ ηα 

εξσηήκαηα βαζκνινγείηαη απφ κηα επηαβάζκηα θιίκαθα Likert, κε ην 0 λα ζεκαίλεη φηη 

πνηέ δελ εκθαλίδεη απηφ πνπ εξσηάηαη θαη ην 6 λα ζεκαίλεη φηη ην αηζζάλεηαη θάζε 

κέξα.  
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       Ζ Maslach δηακφξθσζε αξγφηεξα ηελ νλνκαηνινγία ησλ δχν ηειεπηαίσλ δνκηθψλ 

ζηνηρείσλ (Maslach et al, 2001). Ζ απνπξνζσπνπνίεζε νλνκάζηεθε «θπληζκφο», 

πεξηγξάθνληαο φιεο ηηο αξλεηηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο (απνγνήηεπζε, 

απνκπζνπνίεζε, έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζε αλζξψπνπο θαη θαηαζηάζεηο) πνπ 

εθδειψλνπλ νη εξγαδφκελνη ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο. Ζ κεησκέλε πξνζσπηθή επίηεπμε 

κεηνλνκάζηεθε ζε «κεησκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα» θαη αλαθέξεηαη ζηα αηζζήκαηα 

ηνπ εξγαδφκελνπ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε κηα πξνζσπηθή εθηίκεζε ηνπ ειιείκκαηνο 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο επίηεπμεο, ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ 

λα αληαπεμέιζεη ζε νπνηαδήπνηε εξγαζία ηνπ αλαηεζεί (Leiter & Maslach, 2001). 

       Ζ θιίκαθα ηεο Maslach αλαθέξεηαη θπξίσο ζηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ παξνρή 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ζ ρξήζε ηεο ζε άιινπο θιάδνπο δελ 

είρε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα (Evans & Fisher,1993. Boles, Dean, Ricks, Short & 

Wang, 2000). Γηα λα θαιπθζεί ην θελφ δεκηνπξγήζεθε κηα λέα θιίκαθα, ε Maslach 

Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS), γηα έξεπλα ζε φιεο ηηο επαγγεικαηηθέο 

θαηεγνξίεο (Maslach, Jackson & Leiter, 1996). 

 

 

1.3.2 Κιίκαθα κέηξεζεο ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (Burnout 

Inventory-BI) 

 

Ζ θιίκαθα BI δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο Pines, Aronson θαη Kafry (1981). Απνηειείηαη 

απφ 21 εξσηήκαηα, ηα νπνία βαζκνινγνχληαη κε κηα θιίκαθα Likert κε ην 0 λα 

ζεκαίλεη «πνηέ» θαη ην 6 λα ζεκαίλεη «πάληα». Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία είλαη ν κέζνο 

φξνο ησλ απαληήζεσλ. Σα εξσηήκαηα αληηπξνζσπεχνπλ ηα ηξία δνκηθά ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

       Αληίζεηα κε ην MBI δελ αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ηχπν εξγαζίαο, έρεη 

αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηα (Schaufeli & Enzmann, 1988). 

 

 

1.3.3 Κιίκαθα πξνζσπηθνχ (Stuff Burnout Scale-SBS) 

 

Ζ θιίκαθα πξνζσπηθνχ αλαθέξεηαη ζην πξνζσπηθφ ησλ επαγγεικάησλ πγείαο (Jones, 

1980). Απνηειείηαη απφ 30 εξσηήκαηα βαζηζκέλα ζηελ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο 
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Maslach αιιά πεξηέρεη θαη εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ 

θπζηνινγία. Σα δέθα ηειεπηαία εξσηήκαηα απνηεινχλ κηα θιίκαθα ςεχδνπο, έηζη 

ψζηε λα αληρλεπζνχλ ηάζεηο γηα «θαιέο απαληήζεηο». Σν SBS αμηνινγεί ηηο αξλεηηθέο 

γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, ζπκπεξηθνξηζηηθέο, ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληνινγηθέο 

αληηδξάζεηο ηνπ αηφκνπ πνπ πξνθαινχλ ην ζχλδξνκν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

       Ο Jones αλαθέξεη ηελ χπαξμε ηεζζάξσλ παξαγφλησλ: ηελ δπζαξέζθεηα γηα ηελ 

εξγαζία, ηελ ςπρνινγηθή θαη δηαπξνζσπηθή έληαζε, ηε θπζηθή αζζέλεηα θαη ηνλ 

θίλδπλν θαη ηέινο ηελ κε επαγγεικαηηθή ζρέζε κε ηνπο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ. 

 

 

1.3.4 Κιίκαθα Oldenburg (Oldenburg Burnout Inventory-OLBI) 

 

Ζ θιίκαθα OLBI δεκηνπξγήζεθε ζρεηηθά πξφζθαηα θαη πεξηιακβάλεη ηα δνκηθά 

ζηνηρεία ηεο εμνπζέλσζεο, ηεο απνδέζκεπζεο καδί κε ηνλ θπληζκφ θαη ηελ κεησκέλε 

πξνζσπηθή επίηεπμε. θνπφο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο θιίκαθα OLBI ήηαλ ε ακθίπιεπξε 

δηαηχπσζε ησλ εξσηεκάησλ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. Δλψ ην MBI είρε κφλν αξλεηηθέο δηαηππψζεηο ζηηο εξσηήζεηο ηνπ, ην 

OLBI έρεη κηζέο αξλεηηθέο θαη κηζέο ζεηηθέο δηαηππψζεηο, ψζηε λα θαιχςεη ηελ 

πεξηγξαθή ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ακθίπιεπξα. 

       Ζ θιίκαθα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ, δειαδή θαη γηα 

επαγγέικαηα ζηα νπνία δελ ππάξρνπλ επαθέο θαη ζρέζεηο ηχπνπ πάξνρνο-πειάηεο 

(Demerouti & Bakker, 2008). 

 

 

1.3.5 Κιίκαθα ηεο Κνπεγράγεο (Copenhagen Burnout Inventory-CBI) 

 

ρεηηθά πξφζθαηα ν Kristensen θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2005) δεκηνχξγεζαλ έλα 

θαηλνχξην εξγαιείν γηα ηελ κέηξεζε ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Σν 

CBI αλαπηχρζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κειέηεο PUMA ζε εξγαδφκελνπο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ζηε Γαλία. Θεσξήζεθε φηη ε απφδνζε ηεο έλλνηαο ηνπ ζπλδξφκνπ 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο κε ην MBI είλαη αζαθήο. Οη εξεπλεηέο ζεψξεζαλ φηη 

δελ εμεηάδεηαη ε πηζαλή εξκελεία ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο σο κηα ζηξαηεγηθή 

αληηκεηψπηζεο ηεο εξγαζηαθήο πίεζεο θαη ε εξκελεία ηεο κεησκέλεο επαγγεικαηηθήο 
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επίηεπμεο σο κηα επίδξαζε ηνπ δηαξθνχο ζηξεο πάλσ ζηνλ εξγαδφκελν. Ζ δηαηχπσζε 

ηνπ MBI δελ έγηλε απνδεθηή απφ ηνπο Γαλνχο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, 

πξνθαιψληαο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο (Engelbrecht, 2006). 

       To CBI είλαη ζρεδηαζκέλν κεηά απφ πξνζεθηηθή έξεπλα θαη βαζίδεηαη ζε έλα 

ζχλνιν ζεσξεηηθψλ ππνζέζεσλ. Πεξηέρεη ηξεηο δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο: κηα θιίκαθα 

πνπ κεηξά ηε γεληθή εμνπζέλσζε θαη νλνκάδεηαη πξνζσπηθφ ζχλδξνκν 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, κηα δεχηεξε πνπ ζρεηίδεηαη κε ην εξγαζηαθφ θνκκάηη 

θαη κηα ηξίηε θιίκαθα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ζρέζε εξγαδφκελνπ-πειάηε. Σα 

εξσηήκαηα ηεο πξψηεο θιίκαθαο εκπλένληαη απφ ην BI, ηεο δεχηεξεο απφ ηελ 

ππνθιίκαθα ζπλαηζζεκαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ MBI θαη MBI-GS. 

Οη εξσηήζεηο ηεο ηξίηεο θιίκαθαο πνπ αθνξνχλ ηελ ζρέζε εξγαδφκελνπ-πειάηε 

δηαηππψζεθαλ πξφζθαηα θαη είλαη θαηλνχξηεο. Οη ήδε ππάξρνπζεο κειέηεο δείρλνπλ 

φηη ε κέηξεζε ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζε δηαθνξεηηθά 

επαγγέικαηα είλαη δπλαηή κε ηε ρξήζε ηνπ CBI. 

 

 

1.3.6 Σν ςπρνθνηλσληθφ εξσηεκαηνιφγην ηεο Κνπεγράγεο (The Copenhagen 

Psychosocial Questionnaire-COPSOQ II) 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην COPSOQ II είλαη ε εμέιημε ηνπ COPSOQ Η. Δίλαη έλα πιήξεο 

εξγαιείν πνπ θαηαγξάθεη πιήζνο ςπρνινγηθψλ, πξνζσπηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ 

παξαγφλησλ νη νπνίνη ζπληεινχλ ζηελ εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο, αιιά θαηαγξάθεη θαη ηελ εκθάληζε ησλ επηπηψζεσλ ζην ζσκαηηθφ, 

ςπρνινγηθφ θαη δηαλνεηηθφ επίπεδν ηνπ εξγαδφκελνπ (Pejtersen et al, 2010. Kristensen 

et al, 2005). Πεξηιακβάλεη 41 ππνθιίκαθεο κε ζπλνιηθά 127 εξσηήκαηα. Κάπνηεο απφ 

ηηο πην πξφζθαηεο ππνθιίκαθεο αλαθέξνληαη ζηελ εκπηζηνζχλε, ζηε δηθαηνζχλε, ζηελ 

θνηλσληθνπνίεζε κέζα ζηελ εξγαζία, ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο εξγαζίαο, ζην ξπζκφ ηεο 

εξγαζίαο, ζηελ αλαγλψξηζε, ζηε ζχγθξνπζε νηθνγέλεηαο-εξγαζίαο, ζε ζέκαηα 

αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

       Σν COPSOQ II βαζίζηεθε ζηελ έξεπλα κε εξσηεκαηνιφγηα ζε 3500 Γαλνχο θαη 

είλαη έλα πνιππαξαγνληηθφ εξγαιείν κέηξεζεο ςπρνθνηλσληθψλ παξαγφλησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, ζε κηα απφ 

ηηο ππνθιίκαθέο ηνπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΞΟΤΘΔΝΧΖ 

 

 

2.1 πληζηψζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

 

Σξείο είλαη νη ζπληζηψζεο πνπ ζπλζέηνπλ ην ζχλδξνκν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

(Maslach et al, 1996): 

 πλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε (emotional exhaustion): είλαη ην πξψην ζηάδην ηνπ 

ζπλδξφκνπ. Υαξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε ελέξγεηαο, αδπλακία ζπγθέληξσζεο ζηα 

εξγαζηαθά θαζήθνληα θαη ηελ αίζζεζε φηη έρνπλ εμαληιεζεί νη ζπλαηζζεκαηηθέο 

εθεδξείεο ηνπ εξγαδφκελνπ. ηελ πνξεία ηεο εμάληιεζεο ηα άηνκα λνηψζνπλ 

αλίθαλα λα δψζνπλ θάηη απφ ηνλ εαπηφ ηνπο ζηνπο άιινπο, πηζηεχνπλ φηη δελ είλαη 

ηφζν ππεχζπλα ζηελ εξγαζία ηνπο φζν παιηά θαη ππάξρεη ε αίζζεζε δηάςεπζεο ησλ 

πξνζδνθηψλ ηνπο. 

 Απνπξνζσπνπνίεζε (depersonalization): ν λνζειεπηήο κεηαρεηξίδεηαη ηνπο 

αζζελείο πεξηζζφηεξν σο αληηθείκελα παξά σο αλζξψπνπο. Κξαηάεη απφκαθξε, 

αξλεηηθή θαη θπληθή ζηάζε απέλαληη ηνπο, γίλεηαη αληηθνηλσληθφο θαη αγελήο. 

Παχεη λα αλαθέξεηαη ζηνπο αζζελείο κε ην φλνκά ηνπο, θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ 

αζζέλεηα ή ηνλ αξηζκφ ηνπ θξεβαηηνχ ηνπ. Ο λνζειεπηήο πξνζπαζεί λα βξίζθεηαη 

φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ρξφλν καθξηά απφ ηνπο αζζελείο θαη ηα δηαιείκκαηα 

κεγαιψλνπλ.   

 Μείσζε ησλ πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ (loss of personal accomplishment): 

έρεη λα θάλεη κε ηνλ ηξφπν πνπ βιέπεη ν λνζειεπηήο ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηελ ζρέζε 
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ηνπ κε ηνπο αζζελείο θαη ηελ εξγαζία. Ννηψζεη απνηπρεκέλνο ζηελ εξγαζία ηνπ, 

κεηψλεηαη ε απηνεθηίκεζή ηνπ θαη κπνξεί λα νδεγεζεί ζηελ θαηάζιηςε, ζηελ 

αλαδήηεζε εξγαζίαο πνπ δελ απαηηεί ζηελή επαθή κε αλζξψπνπο ή ζηελ παξαίηεζε 

απφ ηελ εξγαζία 

 

 

Oη ηξεηο ζπληζηψζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο

 

 

 

 

2.2 Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη εξγαζηαθφ ζηξεο 

 

Παξαηεξείηαη ζπρλά κηα ηαχηηζε ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο κε ηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε. πσο έρνπλ αλαθέξεη νη Pines & Aronson (1988) ε επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε είλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζπλέπεηεο ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο ρσξίο 

φκσο νη δχν απηνί φξνη λα είλαη ηαπηφζεκνη.  

       Σν εξγαζηαθφ ζηξεο είλαη απνηέιεζκα ηεο αληίιεςεο ηνπ εξγαδφκελνπ φηη 

ππάξρεη αληζνξξνπία αλάκεζα ζηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ 

λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά (OSHA, 2000). Οθείιεηαη θπξίσο ζε ζπλζήθεο ηνπ 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, φπσο σξάξην, θφξηνο εξγαζίαο, εξγαζηαθέο ζρέζεηο, 

ζηαδηνδξνκία, νξγαλσηηθή δνκή, εξγαζηαθφ θιίκα, αιιειεπίδξαζε νηθνγελεηαθνχ θαη 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο (Cooper, 1983 & 1985). Σν πξφβιεκα ηνπ ζηξεο είλαη 

πνιχ ζπρλφ, επεξεάδεη φινπο ηνπο αλζξψπνπο θαη κπνξεί λα πξνθαιείηαη απφ κεγάιν 

αξηζκφ θαηαζηάζεσλ. Σα ζεκεία θαη ζπκπηψκαηα ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο είλαη πνηθίια 

θαη κηκνχληαη πνιιέο αζζέλεηεο. Οη επηδξάζεηο ηνπ ζηξεο ζηελ πγεία εμαξηψληαη απφ 
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ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην βηψλεη θαη ην αληηκεησπίδεη ν θάζε άλζξσπνο. Ζ 

πξνζσπηθφηεηα, δειαδή, ηνπ εξγαδφκελνπ είλαη ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο πνπ 

επεξεάδεη ηνλ ηξφπν αληίιεςεο θαη δηαρείξηζεο κηαο θαηάζηαζεο ζηξεο. 

       Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο Pines (2005), 

νθείιεηαη ζηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ ρξφληνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο ζηελ πγεία, αιιά 

θαη ζε ςπρνθνηλσληθνχο παξάγνληεο. Σν ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, 

ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο, απνηειεί κηα απφ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο. 

Θεσξείηαη φκσο κηα θαηάζηαζε πνιχ πην ζχλζεηε, γηαηί δελ ραξαθηεξίδεηαη κφλν απφ 

ηνπο αληηθεηκεληθνχο θαη ππνθεηκεληθνχο παξάγνληεο πνπ ζπλζέηνπλ ην ζηξεο, αιιά 

εμαξηάηαη θαη απφ πνηθίιεο θνηλσληθέο θαη κνξθσηηθέο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο δξνπλ 

σο θαηαιχηεο γηα ην πέξαζκα απφ ην ζηξεο ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηαρεία θαηαλάισζε ησλ ελεξγεηαθψλ ςπρνζσκαηηθψλ 

απνζεκάησλ θαη κείσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ επηδφζεσλ. 

       ην εξγαζηαθφ ζηξεο ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ην κεησκέλν αίζζεκα 

επίηεπμεο ή νη αξλεηηθέο απηφ-αμηνινγήζεηο απνηεινχλ βαζηθά ζηνηρεία, δελ ηζρχεη 

φκσο ην ίδην θαη γηα ηελ απνπξνζσπνπνίεζε, ε νπνία απνηειεί θχξην ζηνηρείν ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (Καληάο, 1998). ηνλ Πίλαθα 2.1 πνπ αθνινπζεί 

θαίλνληαη επηγξακκαηηθά νη δηαθνξέο αλάκεζα ζην επαγγεικαηηθφ ζηξεο θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (Pines & Keinan, 2005). 
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Πίλαθαο 2.1 

Γηαθνξέο αλάκεζα ζε ζηξεο θαη εμνπζέλσζε 

 

Δπαγγεικαηηθφ ζηξεο Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

 Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ππέξ-

εκπινθή. 

 Πξνθχπηεη απφ ηελ 

απνζηαζηνπνίεζε. 

 Σα ζπλαηζζήκαηα ππέξ-

δξαζηεξηνπνηνχληαη. 

 Σα ζπλαηζζήκαηα ακβιχλνληαη. 

 Ζ ζσκαηηθή θζνξά είλαη 

πξσηαξρηθή. 

 Ζ ζπλαηζζεκαηηθή θζνξά είλαη 

πξσηαξρηθή. 

 Ζ εμνπζέλσζε επεξεάδεη ηε 

ζσκαηηθή ελεξγεηηθφηεηα. 

 Ζ εμνπζέλσζε επεξεάδεη ηα 

θίλεηξα θαη ηελ νξκή. 

 Παξάγεη απνζπληνληζκφ.  Παξάγεη απνζάξξπλζε. 

 Γίλεηαη θαηαλνεηφ σο απψιεηα 

ελέξγεηαο θαη «θαπζίκσλ». 

 Γίλεηαη θαηαλνεηή σο ε απψιεηα 

ηδαληθψλ θαη ειπίδαο. 

 Ζ θαηάζιηςε πξνθαιείηαη απφ ηελ 

αλάγθε ηνπ νξγαληζκνχ λα 

πξνζηαηεπζεί θαη λα θξαηήζεη 

απνζέκαηα ελέξγεηαο. 

 Ζ θαηάζιηςε πξνθαιείηαη απφ 

ηνλ ζξήλν γηα ηελ απψιεηα 

ηδαληθψλ θαη ειπίδαο. 

 Παξάγεη κηα αίζζεζε επείγνληνο θαη 

ππεξδξαζηεξηφηεηα. 

 Παξάγεη κηα αίζζεζε φηη είζαη 

αβνήζεηνο θαη δελ ππάξρνπλ 

ειπίδεο. 

 Παξάγεη παληθφ θαη αγρψδεηο 

δηαηαξαρέο 

 Παξάγεη παξάλνηα, 

απνπξνζσπνπνίεζε θαη 

απνζηαζηνπνίεζε. 

 Μπνξεί λα ζε ζθνηψζεη πξφσξα θαη 

λα κελ πξνιάβεηο λα ηειεηψζεηο 

απηφ πνπ άξρηζεο  

 Γελ ζα ζε ζθνηψζεη αιιά ζα 

ζνπ θαλεί πσο δελ βξίζθεηο 

λφεκα ζηε δσή ζνπ  

 

Πεγή: Pines & Keinan (2005), Stress and Burnout: The significant difference 
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2.3 Παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ην ζχλδξνκν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

 

Αξρηθά φιεο νη κειέηεο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ πνπ πξνθαινχλ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε πεξηζηξάθεθαλ γχξσ απφ ηνπο παξάγνληεο εξγαζίαο θαη ηνπο 

πξνζσπηθνχο παξάγνληεο. Οη δχν απηνί παξάγνληεο δξνπλ ζαλ ζπγθνηλσλνχληα 

δνρεία πνπ θαζνξίδνπλ ην κέγεζνο θαη ηελ έληαζε ηεο εμνπζέλσζεο γηα ην θάζε 

άηνκν. Ζ Maslach (1978) ζεψξεζε φηη ε θχξηα αηηία ηεο εμνπζέλσζεο γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζηα επαγγέικαηα πνπ παξάγνπλ αλζξσπηζηηθήο κνξθήο εξγαζία είλαη ε 

ζπλερήο επαθή κε αλζξψπνπο θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπο. 

    ήκεξα επηθξαηεί ε άπνςε φηη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη απνηέιεζκα 

ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ απαηηήζεσλ ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ησλ πξνζσπηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. χκθσλα κε ηνπο Maslach et al (2001) ε 

εμνπζέλσζε είλαη κηα αηνκηθή εκπεηξία. Απηφ ζεκαίλεη φηη νηηδήπνηε ηθαλνπνηεί έλαλ 

εξγαδφκελν κπνξεί λα εμνπζελψζεη θάπνηνλ άιιν. Οκνίσο ε Vachon (1987) αλαθέξεη 

πσο ππάξρνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ηελ εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, θαη έρνπλ σο ππξήλα αηνκηθά θξηηήξηα. Πηζηεχεη φηη ε 

αληνρή ηνπ εξγαδφκελνπ ζην ζηξεο κεηψλεηαη απφ ζπλζήθεο φπσο: 

 

 Αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά (θχιιν, ειηθία, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θ.α.). 

 Αηνκηθνί παξάγνληεο (θίλεηξα ηνπ αηφκνπ, επηζπκίεο θαη απαηηήζεηο, 

πξνζσπηθφηεηα θ.α.). 

 Γηαπξνζσπηθνί παξάγνληεο (ζηήξημε ηνπ πεξηβάιινληνο).  

 Κνηλσληθφ-πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο. 

 

       Άιιεο κειέηεο, φπσο απηή ηνπ θνηλσληθνχ-ςπρνινγηθνχ κνληέινπ ηεο Pines 

(1988) ζεσξνχλ φηη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο είλαη απηέο πνπ θαζνξίδνπλ ην θαηά πφζν 

έλα άηνκν ζα εκθαλίζεη επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Οη αηνκηθνί παξάγνληεο 

επεξεάδνπλ κφλν ην ρξφλν εκθάληζεο θαη ηελ έληαζε ησλ ζπκπησκάησλ. Οη 

εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ πςεινχο ζηφρνπο φηαλ μεθηλνχλ ηελ θαξηέξα ηνπο, φηαλ 

εληαρζνχλ ζε έλα «ζεηηθφ» εξγαζηαθφ ρψξν απνδίδνπλ ζην κέγηζην βαζκφ. Αληίζεηα, 

φηαλ εληαρζνχλ ζε έλα πηεζηηθφ γηα ηνλ ςπρηζκφ ηνπο ρψξν εξγαζίαο, ηφηε είλαη 

επηξξεπείο ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 
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       ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη κηα ζεηξά απφ πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηα νπνία θαίλεηαη φηη ζπληεινχλ ζηελ εκθάληζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο: 

 

 Ζιηθία: θαίλεηαη φηη νη λεψηεξνη ζε ειηθία εξγαδφκελνη έρνπλ πςειφηεξα 

επίπεδα εμνπζέλσζεο (Maslach, 1982. Maslach, Shaufeli, Leiter, 2001. 

Chang, Daly, Hancock, 2006). Οη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία έρνπλ θαη 

κεγαιχηεξε εξγαζηαθή εκπεηξία, είλαη πην ψξηκνη θαη ζηαζεξνί, πηζαλφλ 

έρνπλ πην ηζνξξνπεκέλε άπνςε γηα ηε δσή θαη επνκέλσο είλαη ιηγφηεξν 

επηξξεπείο ζηελ εμνπζέλσζε. 

 

 Φχιιν: Ζ Maslach (1982) ππνζηεξίδεη φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηα 

δχν θχιια, νη νπνίεο είλαη απνηέιεζκα θπξίσο ησλ επαγγεικάησλ πνπ 

αθνινπζνχλ θαη φρη ησλ δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αξζεληθνχ κε ην 

ζειπθφ θχιιν. Ζ Martin (2000) απφ ηελ άιιε ππνζηεξίδεη φηη πξάγκαηη 

ππάξρεη ζέκα θχιινπ ζηελ εμνπζέλσζε ιφγσ φκσο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ δηέπνπλ ηα δχν θχιια. Σν γπλαηθείν θχιιν έρεη 

κεγαιχηεξε επηζπκία λα θαηαζέζεη θαη λα εθθξάζεη ζπλαηζζήκαηα. 

 

 Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Οη παληξεκέλνη αλαθέξνπλ ρακειφηεξα επίπεδα 

εμνπζέλσζεο απφ φηη νη εξγέλεδεο θαη νη εξγαδφκελνη κε κηθξά παηδηά 

ιηγφηεξα ζπκπηψκαηα εμνπζέλσζεο απφ φηη νη εξγαδφκελνη ρσξίο παηδηά. Σν 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαίλεηαη φηη ζπρλά ζηεξίδεη ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο 

εξγαδφκελνπο, ελψ παξάιιεια νη εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ νηθνγέλεηα είλαη 

ζπλήζσο κεγαιχηεξνη ζε ειηθία, πην ψξηκνη θαη κε πην ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο 

(Lemkau, Rafferty, Gordon, 1994. Maslach, 1982). 

       Απφ ηελ άιιε, νη απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο πνιιέο θνξέο δελ 

ζπκβαδίδνπλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο νηθνγέλεηαο. ηαλ ηα πξνβιήκαηα ηεο 

εξγαζίαο κεηαθέξνληαη ζην ζπίηη, φηαλ ν έλαο απφ ηνπο δχν ζπδχγνπο θάλεη 

ζπρλά επαγγεικαηηθά ηαμίδηα ή ππνρξεψλεηαη λα κεηαθνκίζεη γηα 

επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο, ηφηε πξνθαιείηαη κεγάιν άγρνο. Δηδηθφηεξα ζηηο 

νηθνγέλεηεο «δηπιήο θαξηέξαο», φπνπ θαη νη δχν ζχδπγνη επηδηψθνπλ 

επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία, φια ηα πξναλαθεξζέληα πξνβιήκαηα 

δηπιαζηάδνληαη θαη ην άγρνο γίλεηαη αθφκε κεγαιχηεξν (Αλησλίνπ, 2006). 
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 Δπάγγεικα: Σν επάγγεικα σο παξάγνληαο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

έρεη κειεηεζεί πάξα πνιχ. Φαίλεηαη φηη ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ζρεηίδεηαη 

πην ηζρπξά κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε απφ φηη ε πξνζσπηθφηεηα θαη 

νη θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο (Burke et al,1984. Maslach & 

Jackson, 1986). Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ν βαζκφο εμνπζέλσζεο δελ είλαη ν 

ίδηνο γηα θάζε ρψξν εξγαζίαο. Οξηζκέλεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηψλ 

αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν λα λνζήζνπλ απφ φηη άιιεο, επεηδή νη 

εξγαζηαθέο ηνπο ζέζεηο:  

 

- Απαηηνχλ κεγαιχηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο. 

- Παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξνπο θηλδχλνπο. 

- Ζ επαθή κε ηνπο πειάηεο είλαη πεξηζζφηεξν ζπλαηζζεκαηηθά 

θνξηηζκέλε. 

 

 

               Παξάγνληεο ηνπ επαγγέικαηνο πνπ ζπληεινχλ ζηελ εμνπζέλσζε: 

 

               Φφξηνο εξγαζίαο: Έλαο κεγάινο αξηζκφο αηφκσλ πξέπεη λα εμππεξεηεζεί ζε  

πνιχ ιίγν ρξφλν απφ έλα κηθξφ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ. ηαλ ν θφξηνο είλαη 

κεγάινο, ε επαθή ηνπ επαγγεικαηία κε ηνλ ρξήζηε ησλ ππεξεζηψλ είλαη 

κηθξή. Γαπαλάηαη ιηγφηεξνο ρξφλνο, πξνζθέξνληαη ιηγφηεξεο ππεξεζίεο θαη ν 

επαγγεικαηίαο επηθεληξψλεηαη ζε ιίγα κφλν πξνβιήκαηα (Maslach, 1982). 

χκθσλα κε ηνπο Maslach & Pines, 1977 φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο 

ησλ αηφκσλ πνπ έρεη λα εμππεξεηήζεη έλαο εξγαδφκελνο, ηφζν πςειφηεξα 

επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο βηψλεη θαη ηαπηφρξνλα δελ έρεη ηελ 

αίζζεζε ηεο νινθιήξσζεο θαη ηεο επηηπρίαο (Pines & Kanner, 1982). 

       Δθηφο απφ ηνλ ππεξβνιηθφ θφξην εξγαζίαο θαη ε ππναπαζρφιεζε 

ζπλδέεηαη κε αλία, κεησκέλα θίλεηξα γηα ηελ εξγαζία θαη ζπρλά κε πςειά 

επίπεδα άγρνπο (Occupational Wellbeing Group, 2007. Health and Safety 

Executive, 2004. Cooper et al, 2002). 

Καθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο: Ο ρψξνο πνπ δνχκε αιιά θαη ν ρψξνο πνπ 

εξγαδφκαζηε επεξεάδεη ηηο ζσκαηηθέο, εγθεθαιηθέο θαη ςπρηθέο καο 
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ιεηηνπξγίεο. ηνπο πεξηζζφηεξνπο ρψξνπο εξγαζίαο νη ζπλζήθεο είλαη ζπρλά 

δπζάξεζηεο θαη πνιιέο θνξέο επηθίλδπλεο. 

       Ο έληνλνο ηερλεηφο θσηηζκφο, ν αλχπαξθηνο θσηηζκφο, ν έληνλνο θαη 

δηαξθήο ζφξπβνο, νη αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο, νη δπζάξεζηεο κπξσδηέο, ην 

αλχπαξθην ή ειιηπέο ζχζηεκα εμαεξηζκνχ, ν «θαηαζιηπηηθφο» ρξσκαηηζκφο 

ηνπ ρψξνπ, ηα θαθνζρεδηαζκέλα γξαθεία, νη θίλδπλνη απφ ηνμηθέο νπζίεο, 

θαξθηλνγφλα πιηθά, αθηηλνβνιία, φια απηά δεκηνπξγνχλ έλα ερζξηθφ γηα ηνλ 

εξγαδφκελν πεξηβάιινλ, ην νπνίν επεξεάδεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ. 

Δπηπιένλ έλα ηέηνην πεξηβάιινλ δεκηνπξγεί ελνριήζεηο φπσο, πνλνθεθάινπο, 

εθλεπξηζκφ, ππεξέληαζε, αδπλακία ζπγθέληξσζεο θαη ηέινο έληνλν άγρνο 

(Occupational Wellbeing Group, 2007. Health and Safety Executive, 2004). 

    Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη δελ επεξεάδνληαη ην ίδην φια ηα άηνκα απφ 

ηηο θαθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Τπάξρνπλ γηα παξάδεηγκα άηνκα πνπ είλαη 

πεξηζζφηεξν αλζεθηηθά ζηα πςειά επίπεδα ζνξχβνπ ή ζηα πςειά-ρακειά 

επίπεδα ζεξκνθξαζίαο. 

Δξγαζία ζε βάξδηεο: ζσκαηηθέο θαη ςπρηθέο επηπηψζεηο έρνπλ θαη νη 

ελαιιαγέο ησλ δηαζηεκάησλ εξγαζίαο. Σν αλζξψπηλν ζψκα δελ είλαη 

πξνγξακκαηηζκέλν λα εξγάδεηαη φιν ην 24σξν θαη λα έρεη ηελ ίδηα απφδνζε. 

Δίλαη πξνγξακκαηηζκέλν λα βξίζθεηαη ζε επαγξχπλεζε ηελ εκέξα θαη λα 

θνηκάηαη ηηο λπρηεξηλέο ψξεο. Ο λπρηεξηλφο χπλνο ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθφο 

γηα ηελ μεθνχξαζε θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ θαη δελ κπνξεί λα 

αλαπιεξσζεί απφ ηνλ εκεξήζην χπλν, ν νπνίνο δελ είλαη ην ίδην πνηνηηθφο. 

       Ζ εξγαζία ζε λπρηεξηλέο βάξδηεο έρεη απνδεηρζεί φηη ζπλδέεηαη κε πςειά 

πνζνζηά ππλειίαο θαη θφπσζεο, κε πξνβιήκαηα ζην ξπζκφ ηνπ 

κεηαβνιηζκνχ, κε δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ, κε βηνινγηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά 

πξνβιήκαηα (Αλησλίνπ, 2006). 

       Ζ εξγαζία ζε βάξδηεο απνηειεί ζεκαληηθή πεγή εξγαζηαθνχ άγρνπο 

θαζψο επεξεάδεη άκεζα ηηο θπζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηελ πλεπκαηηθή δηαχγεηα 

θαη θαζηζηά ην άηνκν επηξξεπέο ζε αηπρήκαηα. Απφ ηελ άιιε, ε εξγαζία ζε 

βάξδηεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη έληνλν άγρνο κέζσ ησλ θνηλσληθψλ 

επηπηψζεσλ πνπ ζπλεπάγεηαη, θαζψο δηαηαξάζζεη ηελ νηθνγελεηαθή θαη 

θνηλσληθή δσή ηνπ εξγαδφκελνπ. 
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Παξαηεηακέλν σξάξην εξγαζίαο: Πνιχ ζπρλά ην εβδνκαδηαίν σξάξην 

εξγαζίαο μεπεξλά ηηο 48 ψξεο θαη απηφ έρεη ηηο αλάινγεο ζπλέπεηεο ζηηο 

αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη επλνεί ηελ εθδήισζε ηνπ άγρνπο (Occupational 

Wellbeing Group, 2007). Ηδηαίηεξα επηξξεπείο ζην εξγαζηαθφ άγρνο είλαη νη 

εηδηθεπφκελνη γηαηξνί, νη νπνίνη κπνξεί λα δνπιεχνπλ αθφκε θαη εθαηφ ψξεο 

ηελ εβδνκάδα (Jones, 1980). 

Πνιιά ηαμίδηα: ηα ζπρλά ηαμίδηα ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο κπνξεί λα 

απνδεηρζνχλ ζνβαξή πεγή άγρνπο. Οη γάκνη θαη νη νηθνγέλεηεο 

αλαζηαηψλνληαη θαη ε νκαιή δσή ηνπ ζπηηηνχ δηαηαξάζζεηαη. Ο εξγαδφκελνο 

αθηεξψλεη ιηγφηεξν ρξφλν ζηελ νηθνγέλεηα αιιά θαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο, θαη 

ίζσο ληψζεη απνθνκκέλνο απφ ηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπ (Cooper et al, 2002). 

χγθξνπζε ξφισλ: Ο εξγαδφκελνο ιακβάλεη πνιιέο θνξέο αληηθξνπφκελεο 

απαηηήζεηο απφ ηα άηνκα ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν θαη δελ έρεη αξθεηή 

πιεξνθφξεζε ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά. Οη 

επηρεηξήζεηο/νξγαληζκνί πνπ ελζαξξχλνπλ πςειά επίπεδα ζχγθξνπζεο ξφισλ 

δεκηνπξγνχλ δπζαξέζθεηα θαη δπζθνιίεο ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη επνκέλσο 

ελζαξξχλνπλ θαη πςειφηεξα επίπεδα εμνπζέλσζεο (Maslach & Leiter, 1997). 

       Πνιιέο θνξέο νη απαηηήζεηο ηνπ εξγαζηαθνχ ξφινπ βξίζθνληαη ζε 

ζχγθξνπζε κε ηηο πξνζσπηθέο αμίεο ηνπ εξγαδφκελνπ θαη κε ην θνηλσληθφ ή 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, π.ρ. κηα εξγαδφκελε γπλαίθα πνπ είλαη ηαπηφρξνλα 

ζχδπγνο, κεηέξα θαη λνηθνθπξά (Αλησλίνπ, 2006. Layne, 2001). 

Αζάθεηα εξγαζηαθνχ ξφινπ: Αζάθεηα ξφινπ κπνξεί λα ππάξμεη φηαλ έλα 

άηνκν πξνζιακβάλεηαη ζε κηα ζέζε εξγαζίαο ή αιιάδεη ζέζε εξγαζίαο θαη 

ηνπ γίλεηαη κεξηθή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ θαη ηα θαζήθνληά 

ηνπ. Δπίζεο, αζάθεηα κπνξεί λα ππάξμεη φηαλ ν ίδηνο ν εξγαδφκελνο δελ 

αληηιεθζεί ή δελ θαηαλνήζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο εηαηξείαο θαη ηηο απαηηήζεηο 

ησλ αλσηέξσλ ηνπ (Occupational Wellbeing Group, 2007. Health and Safety 

Executive, 2004. Layne, 2001). 

Πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο: ηαλ ηα θαζήθνληα πνπ αλαηίζεληαη ζηνπο 

εξγαδφκελνπο ραξαθηεξίδνληαη απφ εληαηηθή αιιειεπίδξαζε θαη ζρέζε 

κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ, είλαη πηζαλφηεξν λα νδεγήζνπλ ζε εμνπζέλσζε ηνλ 

εξγαδφκελν (Cordes & Dougherty, 1993). 
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Σξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο: ε κηα θάζεηε ηεξαξρηθή δνκή νη 

εξγαδφκελνη έρνπλ κηθξή απηνλνκία, κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ θάπνηα 

πξνβιήκαηα αιιά δελ κπνξνχλ λα πάξνπλ πξσηνβνπιία λα ηα ιχζνπλ. Έηζη 

νη εξγαδφκελνη έρνπλ κηθξή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ δνπιεία ηνπο θαη απμάλεηαη 

ε ζπλαηζζεκαηηθή εμνπζέλσζε (Maslach & Leiter, 1997). 

Αλεπάξθεηα κηζζνινγηθψλ απνδνρψλ: Δθηφο απφ ηελ κεησκέλε εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε δεκηνπξγεί επίζεο άγρνο, αλαζθάιεηα θαη κηθξφηεξν εξγαζηαθφ 

γφεηξν. Τπνηίζεηαη φηη νη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα είλαη επραξηζηεκέλνη πνπ 

έρνπλ δνπιεηά, κε δεδνκέλε ηελ κεγάιε αλεξγία θαη ηηο πεξηθνπέο ζέζεσλ, 

παξφιν πνπ ν κηζζφο κέλεη «παγσκέλνο» ή κεηψλεηαη θαη ηα θαζήθνληα 

απμάλνληαη (Rice et al, 1990). 

Απνπζία δηθαηνζχλεο: Ζ ζεσξία απηή, εηζεγεηήο ηεο νπνίαο είλαη ν J. Stacy 

Adams (1965), ππνζηεξίδεη, φπσο έρεη απνδείμεη θαη ε εκπεηξηθή έξεπλα, πσο 

νη εξγαδφκελνη αθνινπζνχλ ζηελ εξγαζία ηνπο ηηο λφξκεο ηεο ηζφηεηαο θαη 

ηεο δηθαηνζχλεο. Οη εξγαδφκελνη ζπγθξίλνπλ φια φζα επελδχνπλ γηα ηελ 

επηρείξεζε κε ηα απνηειέζκαηα πνπ ιακβάλνπλ απφ απηή θαη ηαπηφρξνλα κε 

ηα απνηειέζκαηα ελφο άιινπ αηφκνπ ή νκάδαο πνπ πξνζθέξεη εμίζνπ κε ηνπο 

ίδηνπο. Ο εξγαδφκελνο, κπνξεί λα δπζαξεζηεζεί φηαλ ππάξρεη αζπκθσλία 

αλάκεζα ζε απηά πνπ ν ίδηνο πξνζθέξεη γηα ηελ επηρείξεζε θαη ζηελ ακνηβή 

(εμσγελή ή εζσγελή) πνπ ιακβάλεη απφ απηή. ηαλ έλαο νξγαληζκφο 

ιεηηνπξγεί σο θνηλφηεηα, νη εξγαδφκελνη έρνπλ εκπηζηνζχλε ν έλαο πξνο ηνλ 

άιιν, επηθνηλσλνχλ αλνηρηά θαη ζέβνληαη ηελ εξγαζία ν έλαο ηνπ άιινπ. 

Αληηζέησο νη νξγαληζκνί δελ ιεηηνπξγνχλ έηζη, έρνπλ κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ινγηθή θαη δελ ελδηαθέξνληαη γηα ην αληίθηππν πνπ ζα έρνπλ νη ελέξγεηέο ηνπο 

ζηνπο εξγαδφκελνπο. Ζ δηθαηνζχλε πεξηιακβάλεη ηελ ελεκέξσζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ ιφγσλ γηα αιιαγέο, ζηνηρεία ηα νπνία 

φηαλ απνπζηάδνπλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αηηία γηα ηελ εκθάληζε 

εμνπζέλσζεο. 

πγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ: Οη ζπγθξνχζεηο απηέο αθνξνχλ ηηο 

αμίεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ θάζε πηπρή ηεο εξγαζίαο 

ηνπο. Σα ζπζηήκαηα πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ ζπρλά πεξηνξίδνπλ 

ηελ πξνζσπηθή επαθή θαη επλννχλ ηηο ζπγθξνχζεηο αμηψλ κεηαμχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ (Αλησλίνπ, 2006). 
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       Δπηπιένλ, φηαλ ε νκάδα ησλ ζπλαδέιθσλ απνηειείηαη απφ άηνκα 

αληαγσληζηηθά θαη επηζεηηθά (πξνζσπηθφηεηα ηχπνπ Α), ηα νπνία έρεη 

απνδεηρζεί φηη είλαη επηξξεπή ζην άγρνο, δελ θαιιηεξγνχληαη ζρέζεηο 

αιιειεγγχεο θαη αιιεινζπκπαξάζηαζεο, θπξηαξρεί ε επηθπιαθηηθφηεηα θαη 

δελ ιχλνληαη ηα πξνβιήκαηα. Απηή ε έιιεηςε ππνζηεξηθηηθνχ δηθηχνπ κέζα 

ζηελ νκάδα εξγαζίαο απνηειεί ζεκαληηθή πεγή άγρνπο (Molnar, 2009). 

       Σέινο αο κελ μερλάκε ηα θαηλφκελα ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο θαη βίαο 

ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο κεηαμχ εξγαδφκελσλ αλεμαξηήηνπ ηεξαξρηθήο 

βαζκίδαο. Σα θαηλφκελα απηά πξνθαινχλ κεγάιν άγρνο ζηα ζχκαηα θαη 

επεξεάδνπλ ηφζν ηελ δηαλνεηηθή φζν θαη ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία (European 

Agency for Safety and Health at Work, 2010. PRIMA-EF Guidance Sheet, 

2008). 

 

 Μνξθσηηθφ επίπεδν: χκθσλα κε ηελ Maslach νη πηπρηνχρνη εξγαδφκελνη 

ζε ηνκείο παξνρήο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζε ζχγθξηζε κε εθείλνπο πνπ 

έρνπλ κεηαπηπρηαθφ δίπισκα παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα επίπεδα 

ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη απνπξνζσπνπνίεζεο θαη ρακειφηεξα 

επίπεδα γηα ηα πξνζσπηθά επηηεχγκαηα. 

 

 Σχπνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο: Ο ηχπνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

εξγαδφκελνπ θαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα πξνζαξκφδεηαη ζε ζηξεζνγφλεο 

θαηαζηάζεηο έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (Gomez & Michaelis, 1995). πλήζσο φζνη 

πιήηηνληαη είλαη άηνκα ηδηαίηεξα ζρνιαζηηθά, πνπ έρνπλ αλάγθε λα 

απνδεηθλχνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζηνπο άιινπο φηη είλαη ηθαλά, ζέινπλ λα 

απνιακβάλνπλ ηελ επηδνθηκαζία, ηελ εθηίκεζε θαη ηελ αγάπε ησλ 

ζπλαλζξψπσλ ηνπο. Σα άηνκα απηά εκθαλίδνληαη σο αγρψδε, εζσζηξεθή, 

ςπραλαγθαζηηθά, ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ ελζνπζηψδε θαη κε ηαχηηζε πξνο ηνλ 

πάζρνληα ζπλάλζξσπφ ηνπο. Απφ ηελ άιιε ππάξρνπλ άηνκα πνπ είλαη 

αλζεθηηθά ζην άγρνο, αθνζηψλνληαη ζηελ εξγαζία ηνπο, απηνειέγρνληαη θαη 

αληηιακβάλνληαη ηηο δπζθνιίεο ηεο εξγαζίαο ηνπο σο πξνθιήζεηο. 

       Σελ δεθαεηία ηνπ ’50 νη θαξδηνιφγνη Meyer Friedman θαη Ray Rosenman 

(1959) πεξηέγξαςαλ έλα ηχπν πξνζσπηθφηεηαο, ν νπνίνο θαίλεηαη φηη 
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ζρεηίδεηαη ζπρλά κε ηελ εκθάληζε θαξδηαγγεηαθψλ επεηζνδίσλ. Ο ηχπνο 

απηφο νλνκάζηεθε πξνζσπηθφηεηα ηχπνπ Α (TAB–type A behavioral pattern). 

Σα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη ε κεγάιε θηινδνμία θαη 

αληαγσληζηηθφηεηα, ε πξνζπάζεηα γηα γξήγνξε θνηλσληθή άλνδν θαη 

επαγγεικαηηθή επηηπρία. Σα άηνκα απηά έρνπλ ζπλερή αίζζεζε έιιεηςεο 

ρξφλνπ, είλαη αεηθίλεηα, βηάδνληαη λα ηειεηψζνπλ φηη αξρίδνπλ, δηαθφπηνπλ 

ζπρλά ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπο, αζρνινχληαη κε πνιιά πξάγκαηα ηαπηφρξνλα, 

είλαη απζηεξά νξγαλσκέλα, αλππφκνλα θαη δελ αλαζέηνπλ εχθνια 

αξκνδηφηεηεο ζε άιινπο (Friedman & Rosenman, 1971). Ζ πξνζσπηθφηεηα 

ηχπνπ Α έρεη ζρεηηζηεί κε ην άγρνο. ε αληίζεζε κε ηνλ ηχπν Α είλαη ε 

πξνζσπηθφηεηα ηχπνπ Β (TBBP), πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη θηινδνμίαο, δελ επηδεηά ηελ γξήγνξε θνηλσληθή θαη 

επαγγεικαηηθή άλνδν, θαηαβάιιεη ήπηα πξνζπάζεηα, δελ λνηψζεη πίεζε 

ρξφλνπ, δελ βηάδεηαη θαη δελ εθλεπξίδεηαη (Huezynski & Buchanan, 2007). 

       Μηα πην πξφζθαηε κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηχπνπ Α (Καληάο, 1992) ππνζηεξίδεη φηη πίζσ απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηχπνπ 

Α ππάξρεη κηα λεπξσηηθή πξνζσπηθφηεηα θαη φρη κηα δηαθνξεηηθή δηάζηαζε 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο. 

 

 Κίλεηξα: Σα θίλεηξα πνπ νδήγεζαλ ηνλ εξγαδφκελν ζην επάγγεικα, νη 

πξνζδνθίεο πνπ έρεη απφ απηφ θαη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία κπνξνχλ 

λα ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ. Ζ εμνπζέλσζε αξρίδεη λα 

εκθαλίδεηαη φηαλ ππάξρεη δηάζηαζε κεηαμχ απηψλ πνπ πίζηεπε ν 

εξγαδφκελνο φηη ζα πεηχραηλε θαη απηψλ πνπ έρεη πεηχρεη (Cordes & 

Dougherty, 1993). Δηδηθφηεξα ε έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (Aiken et al, 2002. 

Bennett et al, 2005). Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε έρεη άκεζε ζρέζε ηφζν 

κε ηελ ςπρηθή πγεία ηνπ εξγαδφκελνπ φζν θαη κε ην ελδηαθέξνλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα έρνπλ πςειή απνδνηηθφηεηα θαη ζηαζεξφ, κφληκν θαη 

ηθαλνπνηεκέλν πξνζσπηθφ (Καληάο, 1998).  

 

 Δπαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία: Ζ πξφνδνο ηεο επαγγεικαηηθήο 

ζηαδηνδξνκίαο είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ 
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(Cordes & Dougherty, 1993). Σα άηνκα πνπ πξνάγνληαη ζηελ εξγαζία ηνπο 

βηψλνπλ κηθξφηεξα επίπεδα εμνπζέλσζεο. Απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηελ 

κηθξφηεξε ζε ζπρλφηεηα θαη έληαζε επαθή κε ηνπο πειάηεο αιιά θαη ζην 

πςειφηεξν ζπλαίζζεκα πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ, ην νπνίν αληηζηαζκίδεη 

ηα επίπεδα εμνπζέλσζεο. 

    Οη Maslach θαη Leiter (1997) δηαηχπσζαλ ηξεηο αθφκε ιφγνπο, νη νπνίνη 

ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ ηεο εμνπζέλσζεο. Απηνί είλαη: 

 

a. Οη ηάζεηο ηεο νηθνλνκίαο, πνπ αθνξνχλ ηελ ζπλερψο απμαλφκελε επηζπκία ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα θέξδνο, γεγνλφο πνπ ηηο νδεγεί ζε ρξεζηκνπνίεζε εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ κε κηθξφηεξν θφζηνο, ζπρλά απφ άιιεο ρψξεο θαη ζε πεξηθνπέο 

πξνυπνινγηζκνχ ζε θνηλσληθήο κνξθήο ππεξεζίεο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο. 

b. Ζ ηερλνινγηθή εμέιημε, εθηφο ηνπ φηη κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ κε  κεραλήκαηα, απαηηεί θαη ελεκεξσκέλνπο εξγαδφκελνπο κε 

γλψζεηο πςειήο ηερλνινγίαο. Οη εξγαδφκελνη κέρξη λα ελεκεξσζνχλ θαη λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε πηέδνληαη ππεξβνιηθά. 

c. Ζ θηινζνθία ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. ηαλ ν εξγαδφκελνο δέρεηαη 

θνηλσληθή ππνζηήξημε ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο ηνπ κεηξηάδνληαη νη ζπλέπεηεο 

ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο. Ζ ππνζηήξημε απηή κπνξεί λα πξνέιζεη απφ ηνπο 

πξντζηάκελνπο κε έλαλ επίζεκν ραξαθηήξα, φπσο ε αλαηξνθνδφηεζε 

πιεξνθφξεζεο, νη πηζαλφηεηεο πξναγσγήο θαη ε επηβξάβεπζε, αιιά θαη απφ 

ηνπο ζπλαδέιθνπο κε αλεπίζεκν ηξφπν, κέζν ηεο θηιίαο θαη ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ππνζηήξημεο γεληθφηεξα (Leiter, 1991. Jenkins & Elliot, 

2004).  
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Πίλαθαο 2.2 

Παξάγνληεο ηνπ επαγγέικαηνο πνπ ζπληεινχλ ζηελ εκθάληζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

    ΠΖΓΔ ΑΓΥΟΤ                                                          ΤΝΔΠΔΗΔ ΑΓΥΟΤ                        
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2.4 Φάζεηο εμέιημεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο  

 

Φπρνιφγνη φπσο ν Herbert Freudenberger & Gail North (1987) έρνπλ δηαηππψζεη ηελ 

άπνςε φηη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε κπνξεί λα δηαηξεζεί ζε 12 θάζεηο, νη νπνίεο 

δελ αθνινπζνχληαη θαη’ αλάγθε δηαδνρηθά. 

 

1. Ο θαηαλαγθαζκφο γηα λα απνδείμεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Ο εξγαδφκελνο βξίζθεηαη 

ζηελ αξρή ηεο θαξηέξαο ηνπ, έρεη ππεξβνιηθέο θηινδνμίεο, πςεινχο ζηφρνπο 

θαη επελδχεη ππεξβνιηθά ζηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζεη κε αζζελείο/πειάηεο θαη 

ζπλαδέιθνπο. 

2. θιεξφηεξε εξγαζία. Ο εξγαδφκελνο λνκίδεη φηη εάλ δνπιέςεη πην εληαηηθά 

ζα θαιχςεη ηελ αίζζεζε φηη ην έξγν πνπ παξάγεη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

πξνζδνθίεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. Αξρίδεη λα αθηεξψλεη πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηε 

δνπιεηά ηνπ, παξαθνινπζεί ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα θαη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο. 

3. Παξακέιεζε ησλ αλαγθψλ. Γεδνκέλνπ φηη εξγάδεηαη ζθιεξφηεξα, δελ έρεη 

ρξφλν θαη ελέξγεηα γηα ηίπνηε άιιν. Οη θίινη, ε νηθνγέλεηα, ην θαγεηφ, ν χπλνο 

ζεσξεί φηη κεηψλνπλ ηνλ ρξφλν θαη ηελ ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα δψζεη ζηελ 

εξγαζία ηνπ. 

4. Μεηαηφπηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ. Σν άηνκν ζπλεηδεηνπνηεί φηη απηφ πνπ θάλεη 

δελ είλαη ζσζηφ, αιιά δελ είλαη ζε ζέζε λα δεη ηελ πεγή ηνπ πξνβιήκαηνο. 

5. Αλαζεψξεζε ησλ αμηψλ. Σν άηνκν απνκνλψλεηαη απφ ηνπο άιινπο, 

απνθεχγεη ηηο ζπγθξνχζεηο θαη πέθηεη ζε κηα θαηάζηαζε άξλεζεο γηα ηηο 

βαζηθέο ηνπ αλάγθεο. Μπνξεί επίζεο λα αιιάμεη ην ζχζηεκα αμηψλ ηνπ. Ζ 

εξγαζία θαηαλαιψλεη φιε ηελ ελέξγεηα πνπ έρεη απνκείλεη θαη δελ αθήλεη 

ρξφλν γηα ηνπο θίινπο θαη ηα ρφκπη. 

6. Άξλεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ. Ζ θνηλσληθή επαθή γίλεηαη 

αλππφθνξε. Οη μέλνη αληηκεησπίδνληαη κε επηζεηηθφηεηα θαη ζαξθαζκφ θαη ν 

εξγαδφκελνο ηνπο ζεσξεί αηηία αχμεζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ. 

7. Απφζπξζε. Σν άηνκν απνκνλψλεηαη θαη πηζηεχεη φηη δελ ππάξρεη ειπίδα. 

Βνήζεηα κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζην αιθνφι ή ηα λαξθσηηθά  

8. Δκθαλείο αιιαγέο ζηελ ζπκπεξηθνξά πξνο ζπλεξγάηεο, νηθνγέλεηα, θίινπο 

θαη άιινπο αλζξψπνπο απφ ηνλ άκεζν θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν. 
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9. Απνπξνζσπνπνίεζε. Σν άηνκν ράλεη ηελ επαθή κε ηνλ εαπηφ ηνπ, έρεη 

αξλεηηθή, θπληθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο αλζξψπνπο, αγλνεί ηηο αλάγθεο ηνπο, 

ελψ ε δσή ηνπ κεηαηξέπεηαη ζε κηα ζεηξά απφ κεραληθέο ιεηηνπξγίεο. 

10. Δζσηεξηθή θελφηεηα. Σν άηνκν αδεηάδεη εζσηεξηθά, κπνξεί λα έρεη 

πξνβιήκαηα χπλνπ, βάξνπο, ππεξβνιηθήο θαηαλάισζεο αιθνφι. Σα αηζζήκαηα 

απηνιχπεζεο είλαη ζπρλά. 

11. Καηάζιηςε. πκπηψκαηα θαηάζιηςεο εκθαλίδνληαη, φπσο δπζθνξία, ρακειή 

ελεξγεηηθφηεηα, θνχξαζε (ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή), αληθαλφηεηα 

ζπγθέληξσζεο θ.α.. 

12. χλδξνκν Burnout. ην ηειεπηαίν ζηάδην ην άηνκν θαηαξξέεη ζσκαηηθά θαη 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη ζα πξέπεη λα αλαδεηήζεη άκεζε ηαηξηθή βνήζεηα. ε 

αθξαίεο πεξηπηψζεηο, φηαλ εκπιέθεηαη ε θαηάζιηςε, κπνξεί λα ππάξρεη θαη 

απηνθηνληθφο ηδεαζκφο (κφλν ιίγνη άλζξσπνη δηαπξάηηνπλ πξαγκαηηθά 

απηνθηνλία). 

 

 

2.5 πλέπεηεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο  

 

Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε νκαδνπνηνχλ ηηο 

ζπλέπεηεο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο (Cushway, 1992. Sandstrom, Rhodin, Lundberg et al, 

2005):  

1. σκαηηθέο 

2. Φπρνινγηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

3. πκπεξηθνξηζηηθέο 

 

       Οη ζσκαηηθέο ζπλέπεηεο ζρεηίδνληαη κε ρακειά επίπεδα ελεξγεηηθφηεηαο, 

εμάληιεζε θαη ρξφληα ζσκαηηθή θνχξαζε. Γηαηαξαρέο ζηελ δηαηξνθή θαη δηαηαξαρέο 

ζηνλ χπλν είλαη ζπρλέο. Ο εξγαδφκελνο έρεη απμεκέλε επαηζζεζία ζε αζζέλεηεο θαη ζε 

ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα (Pines & Aronson, 1988). Πξνβιήκαηα πγείαο φπσο 

πνλνθέθαινη, ρξφληεο εκηθξαλίεο, ππεξέληαζε, ζπρλά θξπνινγήκαηα, έιθνο ζηνκάρνπ, 

πφλνη ζηε κέζε, ζεμνπαιηθέο δπζιεηηνπξγίεο, δχζπλνηεο, πςειή αξηεξηαθή πίεζε, 
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θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο εκθαλίδνληαη ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (Tyler & 

Cushway, 1998). 

       ηηο ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο αλήθνπλ ε απάζεηα ηνπ εξγαδφκελνπ, ε αδηαθνξία 

θαη ε παξαίηεζε, ε αίζζεζε φηη δελ κπνξεί θαλείο λα ηνλ βνεζήζεη, ζηελαρψξηα, 

άγρνο, λεπξηθφηεηα, επεξεζηζηφηεηα, ζπκφο, θαρππνςία, παξαλντθέο ζθέςεηο, πιήμε, 

απνζάξξπλζε θαη απέρζεηα. Ο εξγαδφκελνο θηάλεη ζην ζεκείν λα πηζηεχεη φηη δελ έρεη 

ηίπνηε άιιν λα πξνζθέξεη. Παξνπζηάδεη έιιεηςε ζπγθέληξσζεο θαη πξνζνρήο, έρεη 

αξλεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο ζπλαδέιθνπο 

θαη ηνπο πειάηεο (Pines & Aronson, 1988. Rogers & Dodson, 1988. Maslach, 1982). 

       Οη ζπλέπεηεο ζηελ ζπκπεξηθνξά αθνξνχλ φρη κφλν ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

αιιά θαη ζηελ πξνζσπηθή θαη ζηελ θνηλσληθή δσή ηνπ εξγαδφκελνπ. Σν άηνκν 

κεηαθέξεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπ ρψξνπ ζηηο νηθνγελεηαθέο θαη 

θνηλσληθέο ηνπ ζρέζεηο, πξνθαιψληαο έληαζε, δηακάρεο, θπληθή ζπκπεξηθνξά. Ζ 

εμνπζέλσζε κεηψλεη ην ελδηαθέξνλ γηα θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο, πξνθαιεί ηελ 

απνκφλσζε ηνπ αηφκνπ θαη κπνξεί λα νδεγήζεη αθφκε θαη ζε δηαδχγην (Griffith et al, 

1999. Maslach, 1982). Γελ είλαη ιίγα ηα άηνκα πνπ κπνξεί λα αξρίζνπλ ή λα απμήζνπλ 

ην θάπληζκα, ην αιθνφι θαη ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ (Cordes & Dougherty, 1993).  

       ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ παξαηεξνχληαη απμεκέλε ζπρλφηεηα ιαζψλ, 

αξγνπνξίεο, απνπζίεο, αθφκε θαη παξαηηήζεηο. Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ 

θαη ησλ πειαηψλ επεξεάδεηαη αξλεηηθά. Ο εξγαδφκελνο εκθαλίδεη ζθιεξή 

ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο άιινπο θαη αδηαθνξία γηα ηελ ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ηνπο. Μπνξεί λα ππάξμνπλ έληνλνη δηαμηθηζκνί θαη δηακάρεο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη ησλ πειαηψλ (Rogers & Dodson, 1988). πλνπηηθά εκθαλίδνληαη νη ζπλέπεηεο ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο γηα ηνλ εξγαδφκελν ζηνλ Πίλαθα 2.2 πνπ αθνινπζεί. 
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Πίλαθαο 2.2 

πλέπεηεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

γηα ηνλ εξγαδφκελν 

 

σκαηηθά Φπρνινγηθά πκπεξηθνξηζηηθά 

 Αυπλία  Κπληζκφο  Υακειή εξγαζηαθή 

απφδνζε θαη ηθαλνπνίεζε 

 Πνλνθέθαινη  Απάζεηα  Μεησκέλε επηθνηλσλία 

 Γηαηαξαρέο 

θελψζεσλ  

 Αίζζεκα 

αλεπάξθεηαο 

 Απνπζίεο 

 Γηαηξνθηθέο 

δηαηαξαρέο 

 Δπεξεζηζηφηεηα  ↑ ρξήζε θαξκάθσλ 

 Φάγσκα λπρηψλ  Αίζζεζε 

καηαηφηεηαο 

 Κάπληζκα/Αιθνφι 

 Κιάκα  Λχπε  ↑ νηθνγελεηαθέο 

ζπγθξνχζεηο 

 Τπεξέληαζε  Πιήμε   Αδπλακία ιήςεο 

απφθαζεο 

 Αλαπλεπζηηθά 

πξνβιήκαηα 

 Καρππνςία  Αδπλακία αληηκεηψπηζεο 

θαηαζηάζεσλ 

 Μπνζθειεηηθά 

πξνβιήκαηα 

 Απψιεηα 

ρηνχκνξ 

 Δξγαζηνκαλία 

 εμνπαιηθή 

δπζιεηηνπξγία 

 Φφβνο γηα ην 

κέιινλ 

 Παξαίηεζε 
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2.4 πλέπεηεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο γηα ηελ επηρείξεζε 

 

Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε έρεη θφζηνο, άκεζν θαη έκκεζν θαη γηα ηελ ίδηα ηελ 

επηρείξεζε (Sutherland & Cooper, 1990). χκθσλα κε ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ 

Δξγαζίαο (ILO-2001) ε εξγαζηαθή εμνπζέλσζε ζηνηρίδεη ζηελ ακεξηθαληθή 

βηνκεραλία 200 δηο $ ην ρξφλν ζε απνπζίεο απφ ηελ εξγαζία, απψιεηα 

παξαγσγηθφηεηαο, ηαηξηθέο αζθάιεηεο, αηπρήκαηα, αζζέλεηεο θαη πξφσξνπο ζαλάηνπο 

(Kulkarni, 2006), ελψ ζηελ επξσπατθή νηθνλνκία ζηνηρίδεη πάλσ απφ 20 δηο € ην 

ρξφλν. Πεξίπνπ νη κηζέο εξγάζηκεο εκέξεο ράλνληαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θάζε 

ρξφλν εμαηηίαο απνπζηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην άγρνο 

θαη ηελ εμνπζέλσζε (έξεπλα ηεο European Agency for Safety and Health at Work, 

2000). Ζ ίδηα πεγή αλαθέξεη ζε έξεπλα ηνπ 2000 απφ ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Δξγαζίαο 

φηη έλα ζηα δέθα αλψηεξα ζηειέρε ππνθέξεη απφ εμνπζέλσζε. Δπίζεο, έλα πνζνζηφ 

30-50% ησλ εξγαδνκέλσλ αλαθέξνπλ δηαηαξαρέο θαη λνζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε.  

       ηελ Ηαπσλία νη ζάλαηνη απφ ππεξβνιηθφ θφξην εξγαζίαο θαη εληαηηθνπνίεζε ηεο 

εξγαζίαο αλήιζαλ ην 2005-2006 ζε 20.000 (Nishiyama & Johnson, 2010). Σν 2009 

ζηελ Γαιιία, 24 ππάιιεινη ηνπ γλσζηνχ γαιιηθνχ ηειεπηθνηλσληαθνχ θνινζζνχ 

France Telecom απηνθηφλεζαλ θαη 13 άιινη έθαλαλ απφπεηξα απηνθηνλίαο κέζα ζε 

δηάζηεκα 18 κελψλ, εμαηηίαο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο πνπ ήηαλ απνηέιεζκα 

ηεο δηαξθνχο αλαδηάξζξσζεο πνπ γηλφηαλ ζηελ εηαηξία (Chrisafis, A. - The Guardian, 

2009).  

       ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο 

Δξγαζίαο (2014), νη εξγαδφκελνη απαζρνινχληαη πεξηζζφηεξεο ψξεο απφ φηη ζηελ 

ππφινηπε Δπξψπε (45,4 ψξεο ηελ εβδνκάδα ζε ζχγθξηζε κε 38,4 ψξεο θαηά κέζν φξν 

ζηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ). ρεδφλ έλαο ζηνπο δχν Έιιελεο εξγαδφκελνπο αλαθέξεη 

πξνβιήκαηα ζηελ πιάηε θαη άγρνο εμαηηίαο ηεο εξγαζίαο. Σν πνζνζηφ απηφ είλαη 

δηπιάζην απφ ην αληίζηνηρν επξσπατθφ. Δπίζεο νη ππφινηπνη επξσπαίνη εξγαδφκελνη 

έρνπλ ηηο κηζέο εκέξεο απνπζίαο ιφγσ αζζέλεηαο θαη πξνβιεκάησλ πγείαο. 

       Γεληθά, ππνζηεξίδεηαη φηη αλ ζε κηα επηρείξεζε ην 40% ησλ εξγαδνκέλσλ 

εκθαλίδεη ζπκπηψκαηα άγρνπο, ηφηε απηφο ν νξγαληζκφο ραξαθηεξίδεηαη σο 

«αλζπγηεηλφο» (EUOSHA, 2000). Πην ζπρλά εκθαλίδεηαη κεησκέλν ελδηαθέξνλ γηα 

εξγαζία, ζπρλέο απνρσξήζεηο, απνπζίεο, κε ηήξεζε ησλ σξαξίσλ, ρακειή 
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απνδνηηθφηεηα- παξαγσγηθφηεηα, αχμεζε παξαπφλσλ πειαηψλ (Jones et al, 1998). Οη 

Cooper et al (1996) ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ φξν Presenteeism ζε αληίζεζε κε ηνλ φξν 

Absenteeism γηα λα πεξηγξάςνπλ ην θαηλφκελν ηνπ εξγαδνκέλνπ ν νπνίνο έρεη θπζηθή 

παξνπζία ζηελ εξγαζία ελψ λνεηηθά απνπζηάδεη, εκθαλίδνληαο θαηά ζπλέπεηα ρακειή 

απνδνηηθφηεηα. Δίλαη θάηη αληίζηνηρν ηνπ φξνπ boreout σο αληίζεζε ηνπ burnout θαη 

πεξηγξάθεη ηελ αλία θαη ηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εξγαζία. 

       πλνπηηθά αλαθέξνληαη νη ζπλέπεηεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο γηα ηελ 

επηρείξεζε: 

 

 

Πίλαθαο 2.3 

πλέπεηεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο γηα ηελ επηρείξεζε 

 

 Αιιαγή εξγαζηαθήο απφδνζεο ζε πνηφηεηα θαη πνζφηεηα 

 Αχμεζε ζε απνπζίεο, απνρσξήζεηο θαη ζπληαμηνδνηήζεηο 

 Μείσζε ζηα θέξδε 

 Γπζθνιία ζηελ πξφζιεςε θαη δηαηήξεζε θαηάιιεισλ εξγαδνκέλσλ 

 Γπζθνιία ζηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ 

 Αχμεζε ησλ απεξγηψλ 

 Αιιαγή ζηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζηαθήο δσήο 

 

Πεγή: Sutherland & Cooper (1986) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΞΟΤΘΔΝΧΖ ΣΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ 

 

 

3.1 Σν ζχλδξνκν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 

 

Αλάκεζα ζηα ηδηαίηεξα ζηξεζνγφλα επαγγέικαηα αλήθνπλ ηα επαγγέικαηα πγείαο 

ζηελ Σξηηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο. Γεληθά νη επαγγεικαηίεο πγείαο είλαη πεξηζζφηεξν 

επηξξεπείο ζην ζηξεο θαη ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε απφ άιινπο εξγαδφκελνπο, 

γηαηί απηνί έξρνληαη ζε θαζεκεξηλή επαθή κε ηνλ αλζξψπηλν πφλν, είλαη ππεχζπλνη γηα 

αλζξψπηλεο δσέο θαη νη πξάμεηο ή νη παξαιείςεηο ηνπο έρνπλ ζνβαξφ αληίθηππν ζηνπο 

αζζελείο. Ζ πιεηνςεθία ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ γηα ηελ  επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε έρνπλ σο πιεζπζκφ κειέηεο ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. 

       Ζ Firth-Cozens et al (1997), αλαθέξεη φηη ην 1/3 ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ζε φιν ηνλ θφζκν παξνπζηάδεη ζπκπηψκαηα εμνπζέλσζεο απφ ηελ αξρή αθφκε ηεο 

θαξηέξαο ηνπ, ελψ ν θίλδπλνο γηα ηελ εκθάληζε ζνβαξψλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ είλαη 

πνιχ πςειφο. Δπίζεο νη λνζειεπηέο/ηξηεο θαζψο θαη νη ςπρίαηξνη έρνπλ ηα πςειφηεξα 

πνζνζηά απηνθηνληψλ. 

      Σν 1998 ε Γεκεηξίνπ δεκνζηεχεη άξζξν γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο ησλ λνζειεπηψλ ζην νπνίν κειεηάεη ηα ζπκπηψκαηα θαη ηνπο ηξφπνπο 

κε ηνπο νπνίνπο νη λνζειεπηέο πξνζαξκφδνληαη ζηελ εξγαζηαθή εμνπζέλσζε. Υσξίδεη 

ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε εμνπζέλσζε ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

 Δλδνγελείο: βαξχηεηα αζζελψλ, αλαζθάιεηα, πξνζσπηθά πξνβιήκαηα. 
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 Γηαπξνζσπηθνχο: ζρέζε κε ζπλαδέιθνπο, έληαζε ζηελ νκάδα εξγαζίαο, 

έιιεηςε επηθνηλσλίαο, έιιεηςε θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, έιιεηςε αλαγλψξηζεο 

έξγνπ απφ ηνπο πξντζηάκελνπο. 

 Δμσγελείο: θφξηνο εξγαζίαο, γξαθεηνθξαηία, ζέζε εξγαζίαο, νξγαληζκφο. 

       Ο ρψξνο πνπ εξγάδεηαη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαίλεηαη φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ 

χπαξμε θαη ηνλ βαζκφ ηεο εμνπζέλσζεο. χκθσλα κε έξεπλα ησλ Hanningan et al 

(2000) θαη Kilfedder CJ et al (2001), ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζε 

ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν παξνπζηάδεη έληνλα ζπκπηψκαηα επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο.  

       Δθηφο φκσο απφ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζε ςπρηαηξηθά 

λνζνθνκεία θαη νη λνζειεπηέο ησλ Μνλάδσλ Δληαηηθήο Θεξαπείαο βηψλνπλ πην ζπρλά 

ην ζχλδξνκν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Απφ έξεπλα ησλ Poncet et al (2007) ζε 

λνζειεπηέο ζηε Γαιιία, θαίλεηαη φηη ην 1/3 ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ΜΔΘ 

είραλ βηψζεη ην ζχλδξνκν. Οη θχξηνη παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ εμνπζέλσζε 

είλαη ε έιιεηςε νξγάλσζεο, νη ζρέζεηο κε ηνπο πξντζηάκελνπο θαη ηνπο γηαηξνχο, ν 

θφβνο γηα ηνλ ζάλαην ηνπ αζζελνχο θαη ε ζχγθξνπζε ζηηο απνθάζεηο γηα ηελ πνξεία 

ηνπ αζζελή. 

       Μεγάινπ βαζκνχ εμνπζέλσζε εκθαλίδνπλ θαη νη παζνινγηθνί θαη ρεηξνπξγηθνί 

λνζειεπηέο, ζχκθσλα κε έξεπλα ησλ Zhu W. et al (2007). Οη γξήγνξνη ξπζκνί 

εξγαζίαο, ν κεγάινο θφξηνο δνπιεηάο θαη ε αλεπάξθεηα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο είλαη 

νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ. 

       Οη Jaracz Κ. et al (2005), κειέηεζαλ λνζειεπηέο απφ γεληθά, λεπξνινγηθά θαη 

ςπρηαηξηθά ηκήκαηα θαη θαηέιεμαλ φηη ν βαζκφο πίεζεο πνπ δέρνληαη νη λνζειεπηέο 

θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο ζπκβάιιεη ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Ο 

βαζκφο πίεζεο κπνξεί λα είλαη ηφζν κεγάινο πνπ ζχκθσλα κε ηνπο Pompili M. et al 

(2006) κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαηάζιηςε ή απφπεηξα απηνθηνλίαο. 

       Ο ρψξνο εξγαζίαο ζπκβάιιεη ζηελ εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο θαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο είλαη ε ςπρνινγηθή δηάζεζε ησλ λνζειεπηψλ, 

ε νπνία επηδεηλψλεηαη φηαλ απηνί εξγάδνληαη ζε ρψξνπο κε απμεκέλε ζλεζηκφηεηα 

αζζελψλ. Πνιιέο έξεπλεο, γηα λα εμεηάζνπλ ην πψο ζπκβάιιεη ε παξάκεηξνο 

«ςπρνινγηθή δηάζεζε» ζηελ εμνπζέλσζε, επηθεληξσζήθαλ ζε λνζειεπηέο 

λνζνθνκείσλ κε θαξθηλνπαζείο αζζελείο. 
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       Οη Grunfeld et al (2000) δηεμήγαγαλ έξεπλα ζε 1016 εξγαδφκελνπο νγθνινγηθψλ 

κνλάδσλ ηνπ Οληάξην, ρξεζηκνπνηψληαο ην εξσηεκαηνιφγην MBI ηεο Maslach. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε ςπρνινγηθή εμάληιεζε, ε απνπξνζσπνπνίεζε θαη ην 

κεησκέλν αίζζεκα πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ είλαη πην ζπρλά ζηνλ ηνκέα ησλ 

ζεξαπεπηψλ απφ φηη ζην ππφινηπν πξνζσπηθφ. Σα επξήκαηα έδεημαλ φηη ην 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ νγθνινγηθψλ ηκεκάησλ έρεη πςειά επίπεδα άγρνπο θαη 

ζθέθηεηαη ηελ παξαίηεζε ή ηελ κείσζε ησλ σξψλ εξγαζίαο. Παξφκνηα έξεπλα είρε 

δηεμαρζεί θαη ζηελ Διιάδα απφ ηνπο Παπαδάηνπ & Αλαγλσζηφπνπιν ην 1994 ζε 217 

λνζειεχηξηεο νγθνινγηθψλ ηκεκάησλ ηεο Αζήλαο θαη ζε 226 λνζειεχηξηεο γεληθνχ 

λνζνθνκείνπ ηεο Αζήλαο. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ ίδηα κε απηά ησλ Grunfeld et 

al. 

       Ο παξάγνληαο πξνζσπηθφηεηα είλαη πνιχ ζεκαληηθφο ζηελ δηεξεχλεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Οη Ηαθσβίδεο θαη ινηπνί ην 1997 κειέηεζαλ ηε ζρέζε 

ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ λνζειεπηή. 

Υξεζηκνπνηήζεθε ην κνληέιν Maslach θαη ε αλάιπζε έδεημε φηη ππάξρεη κηα 

πνιχπινθε ζρέζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ δείγκαηνο ε νπνία 

νδεγεί ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Δπίζεο, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη έλα πξαγκαηηθφ θιηληθφ ζχλδξνκν κε λεπξσζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη φρη ην θπζηνινγηθφ απνηέιεζκα κηαο ππεξβνιηθήο θνχξαζεο. 

       Ο ξφινο ηνπ νξγαληζκνχ θαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζεί κειεηήζεθαλ επίζεο 

ζε ζρέζε κε ηελ εμνπζέλσζε ησλ λνζειεπηψλ. Ζ έξεπλα ησλ Blumenthal et al (1998) 

ζχγθξηλε λνζειεπηέο απφ ην δεκφζην ηνκέα ηεο Βξεηαλίαο κε λνζειεπηέο πνπ 

αζρνινχληαλ ζε επεξγεηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηδξχκαηα. Σν πξνζσπηθφ ζηνπο 

επεξγεηηθνχο νξγαληζκνχο είρε μεθάζαξνπο ξφινπο ζηελ εξγαζία, ζεηηθφηεξε ζηάζε 

απέλαληη ζηελ δνπιεηά ηνπ θαη ηα επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο ήηαλ 

ρακειφηεξα απφ απηά ησλ λνζειεπηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Παξφια απηά ηα επίπεδα 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ήηαλ ζπγθξίζηκα ζηηο δχν νκάδεο. 

       Νεφηεξε έξεπλα ησλ Demir et al (2003) έγηλε ζε 333 άηνκα ζε δχν λνζνθνκεία 

ηεο Σνπξθίαο, έλα δεκφζην θαη έλα παλεπηζηεκηαθφ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ λνζνθνκείνπ παξνπζίαζε ρακειφηεξα 

επίπεδα εμνπζέλσζεο θαη απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην φηη νη λνζειεπηέο ηνπ 

παλεπηζηεκηαθνχ λνζνθνκείνπ αηζζάλνληαη πην αλεμάξηεηνη ζηηο εξγαζηαθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο. Καη ζηα δχν λνζνθνκεία ε κεγαιχηεξε εξγαζηαθή εκπεηξία θαη ην 
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πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν ζρεηίδνληαη κε ρακειφηεξα επίπεδα εμνπζέλσζεο, ελψ 

νη πνιιέο λπρηεξηλέο βάξδηεο, νη θαθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, πξνβιήκαηα ηεο 

πξνζσπηθήο δσήο απμάλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

       ε κηα εξγαζία ησλ Bernardi et al (2005) κειεηήζεθαλ 40 άξζξα κε ζέκα ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε απφ φιεο ηηο επείξνπο εθηφο απφ ηελ Νφηηα Ακεξηθή. ηελ 

εξγαζία απηή θάλεθε φηη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζρεηίδεηαη κε ηηο ζηξαηεγηθέο 

ηνπ θάζε νξγαληζκνχ. 

      Οη Jenkins & Elliott (2004) ζε κειέηε ηνπο ζε θαηαξηηζκέλν θαη κε θαηαξηηζκέλν 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηεο Αγγιίαο δηαπίζησζαλ φηη ν βαζκφο εθπαίδεπζεο ησλ 

λνζειεπηψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. Σν κηζφ πεξίπνπ λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ παξνπζίαζε ζεκεία 

εμνπζέλσζεο. Απφ απηνχο ην θαηαξηηζκέλν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ βίσλε πςειφηεξε 

πίεζε θφξηνπ εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ην αλαξκφδην. Ζ αλεπαξθήο ζηειέρσζε θαη 

νξγάλσζε ήηαλ ν θχξηνο παξάγνληαο άγρνπο ηνπ θαηαξηηζκέλσλ εξγαδφκελσλ, ελψ νη 

δχζθνινη θαη απαηηεηηθνί αζζελείο ήηαλ ε θχξηα πεγή άγρνπο γηα ην αλαξκφδην. 

       Οη Fallowfield & Jenkins (1999), εζηηάδνληαο ζηνπο εξγαδφκελνπο (γηαηξνχο θαη 

λνζειεπηέο) ησλ νγθνινγηθψλ θιηληθψλ, ζεσξνχλ φηη ε εθπαίδεπζε ζηελ 

επηθνηλσλία είλαη βαζηθφ πξνζφλ. Ζ αλεπαξθήο εθπαίδεπζε ζηελ επηθνηλσλία 

πξνθαιεί άγρνο ζηνπο αζζελείο θαη ηνπο ζπγγελείο, ελψ απφ ηελ άιιε ζπκβάιιεη ζηελ 

δεκηνπξγία άγρνπο ζηνπο εξγαδφκελνπο, έιιεηςε εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

       Ζ ηθαλφηεηα ειέγρνπ θαηαζηάζεσλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη ζηελ δσή έρεη 

κεγάιε ζεκαζία ζηελ εκθάληζε εμνπζέλσζεο ζηνπο λνζειεπηέο. Οη Schmitz et al 

(1999) κειέηεζαλ 361 λνζειεπηέο απφ ελλέα λνζνθνκεία θαη βξήθαλ φηη φηαλ είλαη 

απμεκέλε ε ηθαλφηεηα πνπ έρνπλ νη εξγαδφκελνη λα ειέγρνπλ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο 

δσήο ηνπο, ηφηε νη πηζαλφηεηεο λα αληαπεμέιζνπλ ζην άγρνο είλαη κεγαιχηεξεο θαη ηα 

επίπεδα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο είλαη ρακειά. Απφ ηελ άιιε, φηαλ νη 

εξγαδφκελνη είλαη εμνπζελσκέλνη, αδπλαηνχλ λα πηνζεηήζνπλ ζηξαηεγηθέο ψζηε λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζε πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο.  

      Απφ ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία θαίλεηαη φηη ε ηθαλφηεηα ειέγρνπ θαηαζηάζεσλ 

παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμνπζέλσζε θαη γεληθφηεξα ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ 

λνζειεπηψλ. Σειεπηαία φκσο, ζην «παξαζθήλην» ηεο ηθαλφηεηαο ειέγρνπ, αλαθέξεηαη 

ζπρλά θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. Ζ πεξηγξαθή ηνπ Goleman (1998) γηα ηελ 
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ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη ε πην δηαδεδνκέλε. Σα ραξαθηεξηζηηθά ελφο αηφκνπ 

κε πςειή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη: ε αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ, ν 

έιεγρφο ηνπο, ε εμεχξεζε θηλήηξσλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ε αλαγλψξηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ θαη ε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεψλ ηνπ.  

       Ζ Linda Gerits ζε έξεπλά ηεο ζρεηηθά κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ησλ 

λνζειεπηψλ θαηάιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη, ζε εξγαζηαθά πεξηβάιινληα κε πςειέο 

απαηηήζεηο, ε επηινγή θαη ν έιεγρνο ζηξαηεγηθψλ άκεζεο αληηκεηψπηζεο δχζθνισλ 

θαηαζηάζεσλ απφ ηνλ εξγαδφκελν επεξεάδνληαη απφ ην επίπεδν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ηνπ λνεκνζχλεο. Ζ Gerits αλαθέξεη φηη πςειά επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο 

ζρεηίδνληαη κε κηθξφηεξα επεηζφδηα εμνπζέλσζεο, ιηγφηεξεο απνπζίεο θαη ιηγφηεξεο 

παξαηηήζεηο. Οη Gerits et al (2004) ζπζρέηηζαλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε κε ηηο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Με ηνλ φξν θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πεξηγξάθεηαη ε ηθαλφηεηα 

ηνπ εξγαδφκελνπ λα κνηξάδεηαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ κε άιινπο, ε ηθαλφηεηα γηα 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ε ηθαλφηεηα λα επηδείμεη θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα. Ζ 

έξεπλα έδσζε έκθαζε ζηηο δηαθνξέο ησλ δχν θχισλ θαη έδεημε φηη νη γπλαίθεο κε 

πςειά πξνθίι ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ρακειά επίπεδα θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ είραλ ιηγφηεξα ζπκπηψκαηα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Απηφο ν 

ζπλδπαζκφο ίζσο λα απνηειεί κηα θαιή ζηξαηεγηθή γηα λα αληαπνθξηζνχλ νη 

εξγαδφκελνη ζηηο αληίμνεο ζπλζήθεο. Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο δε θάλεθε λα έρνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εκθάληζε εμνπζέλσζεο θαη ζηνπο άλδξεο. 

       Οη εξγαζηαθνί παξάγνληεο θαίλεηαη απφ πιεζψξα δηεζλψλ εξεπλψλ φηη 

ζπκβάιινπλ πεξηζζφηεξν ζηελ εκθάληζε θαη ζηελ εμέιημε ηνπ ζπλδξφκνπ 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Μηα κειέηε πνπ επηθεληξψλεηαη απνθιεηζηηθά ζην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ ζρέζε ηνπ κε ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο εμνπζέλσζεο 

είλαη απηή ησλ Fernet et al (2008). Φαίλεηαη φηη φηαλ νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα 

ειέγρνπλ ηελ εξγαζία ηνπο θαη λα απηνπξνζδηνξίδνληαη κέζα ζε απηή, ηφηε ε 

εκθάληζε εμνπζέλσζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη 

απνπξνζσπνπνίεζεο είλαη ζπάληα. Ο λνζειεπηήο βηψλεη εξγαζηαθή αλαζθάιεηα, πνπ 

απνξξέεη απφ ηελ αβεβαηφηεηα δηαηήξεζεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο, ην επίπεδν ακνηβήο, 

ηηο ψξεο εξγαζίαο, ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο 

(Hellgren et al, 1999). 

       Οη Sverke et al (2002) αλαθέξνπλ φηη ε κνξθή απαζρφιεζεο ζπκβάιιεη ζηελ 

εξγαζηαθή αλαζθάιεηα. ζνη λνζειεπηέο εξγάδνληαη ζε κφληκε βάζε εκθαλίδνπλ 
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ρακειφηεξα επίπεδα εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ εξγάδνληαη κε 

ζπκβάζεηο. Οη εξγαδφκελνη ζε κφληκε βάζε έρνπλ ηελ αίζζεζε φηη απνηεινχλ κέξνο 

ηνπ νξγαληζκνχ, έρνπλ δειαδή κεγαιχηεξε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζπκβαζηνχρνπο. 

       Ζ έξεπλα ησλ Baker et al (2000) αλαθέξεηαη ζε έλαλ ζεκαληηθφ εξγαζηαθφ 

παξάγνληα: ην ηζνδχγην ακνηβήο-εξγαζηαθήο πξνζπάζεηαο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ 

φηη φζνη λνζειεπηέο έρνπλ αξλεηηθφ ηζνδχγην, έρνπλ θαη πςειφηεξα επίπεδα 

ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη απνπξνζσπνπνίεζεο. 

       Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη έλαο εξγαζηαθφο παξάγνληαο ν νπνίνο έρεη 

απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο εδψ θαη δεθαεηίεο (Locke, 1976. Jayaratne & Chess, 

1984. Maslach & Jackson, 1982. Antoniou, Davidson & Cooper, 2003). Ζ πξψηε 

λνζειεπηηθή κειέηε γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

ηθάγν απφ ηνλ Nahm ην 1940. Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε κπνξεί λα νξηζηεί σο ε 

ζεηηθή ζηάζε ηνπ εξγαδφκελνπ πξνο ην επαγγεικαηηθφ ηνπ έξγν. Θεσξείηαη φηη έρεη 

άκεζε ζρέζε ηφζν κε ηελ ςπρηθή πγεία ηνπ εξγαδφκελνπ φζν θαη κε ην ελδηαθέξνλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ λα έρνπλ πςειή απνδνηηθφηεηα θαη ζηαζεξφ, κφληκν θαη 

ηθαλνπνηεκέλν πξνζσπηθφ (Καληάο, 1998). Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε δελ είλαη 

κηα κνλνδηάζηαηε έλλνηα, αιιά απνηειείηαη απφ επηκέξνπο ζηνηρεία θαη κπνξεί λα 

δηαθξηζεί ζε εζσγελή θαη εμσγελή. Ζ εζσγελήο ηθαλνπνίεζε έρεη λα θάλεη κε ην 

πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο, π.ρ. ειεπζεξία επηινγψλ, βαζκφο ππεπζπλφηεηαο, πνηθηιία 

δξαζηεξηνηήησλ, ρξήζε δεμηνηήησλ θ.α. Ζ εμσγελήο έρεη λα θάλεη κε ην πιαίζην κέζα 

ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε εξγαζία, π.ρ. ζπλζήθεο εξγαζίαο, θφξηνο εξγαζίαο, 

σξάξην, αζθάιεηα, ακνηβέο. 

       Ο Jansen (1996) ζε δείγκα 402 λνζειεπηψλ βξήθε φηη νη λνζειεπηέο βηψλνπλ 

κέηξηα επίπεδα εμνπζέλσζεο θαη εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, σζηφζν ε ηθαλνπνίεζε 

επεξεάδεηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο, ελψ ε 

εμνπζέλσζε απφ ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

       Ο θφξηνο εξγαζίαο, απφξξνηα ηεο αλεπαξθνχο ζηειέρσζεο, είλαη ζνβαξή απεηιή 

θηλδχλνπ πξνο ηνλ αζζελή. Θέηεη ζε θίλδπλν ηελ επαγγεικαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ 

λνζειεπηψλ θαη ηνπο νδεγεί ζε αλππεξάζπηζηε ζέζε απφ φπνπ αλαπφθεπθηα 

νδεγνχληαη ζηελ δπζαξέζθεηα (Godfrey, 1978). Οη Claus & Bailey (1980) ζπλδένπλ 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ λνζειεπηψλ κε ηνλ απμεκέλν θφξην εξγαζίαο, ηελ βειηησκέλε 

αλαινγία ζηειέρσζεο θαη ηελ δηεμαγσγή ηεο εξγαζίαο κέζα ζηα επηζπκεηά επίπεδα 
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ηεο λνζειεπηηθήο. Αιιά θαη ν ππφ-θφξηνο εξγαζίαο φηαλ αθνινπζείηαη απφ 

αθαλφληζηεο πεξηφδνπο έληαζεο παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εκθάληζε ηνπ ζηξεο 

(Καληάο, 1996).  

       Οη Price & Mueller (1981) ζπλέδεζαλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε κε ηελ 

κείσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηελ εξγαζηαθή ξνπηίλα. ζν 

κεγαιχηεξε πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ έρεη κηα εξγαζία ηφζν κεησκέλε είλαη ε αίζζεζε 

ηεο ξνπηίλαο. Ζ πνηθηιία ζηελ εξγαζία, νη επθαηξίεο αλάπηπμεο θαη ε θαζηέξσζε λέσλ 

επθαηξηψλ θαηάξηηζεο ζπλδένληαη κε ζεηηθή αληαπφθξηζε ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

θαη άξα κε ρακειά επίπεδα εμνπζέλσζεο (Cross & Fallon, 1985). 

       ε έξεπλα ησλ Μνπζηάθα θαη ζπλ (2010) ζε 328 Έιιελεο λνζειεπηέο ζε 

λνζνθνκεία ηεο πξσηεχνπζαο θαη ηεο επαξρίαο κειεηήζεθε ε θνηλσληθή αλαγλψξηζε 

σο παξάγνληαο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ν 

παξάγνληαο “κεησκέλε θνηλσληθή αλαγλψξηζε” πθίζηαηαη γηα ην λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ ησλ ειιεληθψλ λνζνθνκείσλ, ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο έληαζεο ηνπ 

εξγαζηαθνχ ζηξεο θαη νδεγεί ηνπο λνζειεπηέο ζην λα εγθαηαιείςνπλ ην επάγγεικά 

ηνπο. Σα απνηειέζκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε πξνγελέζηεξε έξεπλα ησλ Lawrence et al 

(1996) πνπ αλαγλσξίδoπλ ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα ηεο θνηλσληθήο 

αλαγλψξηζεο ζηελ ελζάξξπλζε ησλ λνζειεπηψλ λα παξακείλνπλ ζην λνζειεπηηθφ 

επάγγεικα θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία. 

       Ζ ζρέζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κε ηελ εμνπζέλσζε έρεη εμεηαζηεί απφ 

πνιινχο εξεπλεηέο. Δμαθνινπζεί λα είλαη έλα δήηεκα ακθηιεγφκελν. Ζ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε νδεγεί ηνπο εξγαδφκελνπο ζην λα κελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ 

εξγαζία ηνπο ή ε κείσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιεηηνπξγεί σο παξάγνληαο 

ηεο εμνπζέλσζεο; 

 

 

3.2 Μειέηεο γηα ην ζχλδξνκν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν 

 

ηελ Διιάδα ε Αδαιή (2000) εθπφλεζε κειέηε κε δείγκα 233 λνζειεπηέο πνπ 

εξγάδνληαλ ζε παζνινγηθά ηκήκαηα πέληε θξαηηθψλ λνζνθνκείσλ ηεο Αζήλαο. θνπφο 

ήηαλ λα κειεηεζεί ην επίπεδν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ λνζειεπηψλ θαη ε 

ζρέζε ηεο κε ηα θνηλσληθά-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σν θχιιν θάλεθε λα έρεη 

ζρέζε κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ελψ ε ειηθία δελ θάλεθε λα έρεη ηδηαίηεξν 
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ξφιν. Ζ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε έρεη ζρέζε κε ηελ απνπξνζσπνπνίεζε θαη ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο κε ηελ απμεκέλε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. ε κεηαγελέζηεξε 

κειέηε νη Αδαιή θαη ζπλ (2002) βξήθαλ φηη νη εξγαζηαθνί παξάγνληεο ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εκθάληζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ λνζειεπηψλ. Λφγσλ ησλ πςειψλ 

πνζνζηψλ ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο πνπ βξέζεθε ζην δείγκα, νη επαγγεικαηίεο 

πγείαο αηζζάλνληαη θφπσζε, δελ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε 

ηνπο αζζελείο ηνπο, δελ αλαπηχζζνπλ ζηελφηεξεο ζρέζεηο κε αλζξψπνπο πνπ 

ρξεηάδνληαη ηελ επηζηεκνληθή θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο ζηήξημε. Πξνζπαζνχλ λα 

θξαηήζνπλ κηα απφζηαζε αζθαιείαο απφ ηα άηνκα πνπ ζεσξνχλ πεγή ηεο εμάληιεζήο 

ηνπο. 

       ε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα έξρεηαη ε κειέηε ησλ Καλδξή θαη 

ζπλ (2004), ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ε θαιή ζπλεξγαζία, ε πγηήο επηθνηλσλία, ε θαιή 

νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο θαη έλα άηππν ππνζηεξηθηηθφ ζχζηεκα εξγαζίαο, βνεζνχλ ηνλ 

λνζειεπηή λα αληηζηαζεί ζηελ εκθάληζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

       Δπίζεο δπζκελείο ζπλζήθεο εξγαζίαο, φπσο βεβαξεκέλν εξγαζηαθφ πξφγξακκα, 

έιιεηςε απηνλνκίαο, απηαξρηθή δηνίθεζε, αλεπαξθήο ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, 

νδεγνχλ ζε αχμεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ λνζειεπηψλ (Αλησλίνπ, 

2003). 

       Ζ Αλησλίνπ θαη ζπλ (2005) ζε κειέηε εξγαδνκέλσλ ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία, 

ζπλέδεζε ηα πςειά επίπεδα εξγαζηαθνχ ζηξεο κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ηε ζσκαηηθή 

δπζιεηηνπξγία, θπξίσο ζε εξγαδφκελνπο κηθξφηεξσλ ειηθηψλ. 

       Ζ εξγαζία ησλ ηνπξνχλε θαη ζπλ (2006) γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην Φπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν Σξίπνιεο, παξαηεξεί 

πςειφηεξεο ελδείμεηο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη απνπξνζσπνπνίεζεο ζε άηνκα 

πνπ εξγάδνληαη ζε ρψξνπο φπνπ έρνπλ σο θχξην ζθνπφ ηελ ζεξαπεία, ζε ζχγθξηζε κε 

εθείλνπο πνπ εξγάδνληαη ζε ηκήκαηα απνθαηάζηαζεο. 

       εκαληηθή ζεσξείηαη θαη ε εξγαζία ησλ ηαχξνπ θαη ζπλ (2005) γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Άκεζεο Βνήζεηαο 

(ΔΚΑΒ) ηεο επαξρίαο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δηαθνκηδνκέλσλ αζζελψλ. Φαίλεηαη 

φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ εξγαζηαθή 

απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ απνπξνζσπνπνίεζε επεξεάδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 

πιεξσκάησλ απέλαληη ζηνπο αζζελείο, αιιά θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ γηαηξφ 
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ππνδνρήο. Σέινο θαη νη ηξεηο καδί δηαζηάζεηο ηνπ ζπλδξφκνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα 

ηελ κεησκέλε ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ. 

       ε κειέηε ηεο Καδδά (2005) ζε 42 δεκφζηα λνζνθνκεία δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε 

ηνπ ζηξεο θπξίσο ζηα νγθνινγηθά θαη ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία. Σν ζεκαληηθφηεξν ζε 

απηή ηε κειέηε είλαη ε δηαπίζησζε φηη ππάξρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηα ιίγα 

λνζνθνκεία πνπ έρνπλ αλαπηχμεη νξγαλσκέλεο παξεκβάζεηο δηαρείξηζεο φπσο, 

ζπδεηήζεηο κε εηδηθνχο επηζηήκνλεο, δεκηνπξγία νκάδσλ εξγαζίαο θαη πινπνίεζε 

ζεκηλαξίσλ θαη εκεξίδσλ. 

       Ο Καληάο (1998) φπσο θαη νη Cooper et al (2002) αλαθέξνπλ φηη θαθέο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο φπσο, θαθή αξρηηεθηνληθή δηαξξχζκηζε, θαθφο θσηηζκφο, ηνμηθέο 

νπζίεο/αθηηλνβνιία, δπζάξεζηεο κπξσδηέο, αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο δεζηέο ή θξχεο, 

έληνλνο ζφξπβνο, θαθφο αεξηζκφο ησλ λνζνθνκείσλ δεκηνπξγνχλ ελνριήζεηο, 

επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη πξνθαινχλ αηζζήκαηα θιεηζηνθνβίαο ζην 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ.  

       Δπίζεο ν Καληάο ζηελ ίδηα έξεπλα αλαθέξεηαη θαη ζε κηα αθφκε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ 

λνζειεπηηθνχ επαγγέικαηνο, ην θπθιηθφ σξάξην εξγαζίαο. Ζ ελαιιαγή ησλ 

δηαζηεκάησλ εκέξαο θαη λχρηαο θαηά ηα νπνία δηεμάγεηαη ε εξγαζία ησλ λνζειεπηψλ 

έρεη ζσκαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο ζηνλ εξγαδφκελν. Ζ αιιαγή ησλ 

βηνξπζκψλ επεξεάδεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ηνλ θάλεη επηξξεπή ζηα 

αηπρήκαηα. Οη ελαιιαγέο βαξδηψλ έρνπλ επίδξαζε ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο, 

ζην ξπζκφ κεηαβνιηζκνχ, ζηα επίπεδα ζαθράξνπ ζην αίκα, ζηε λνεηηθή απφδνζε αιιά 

θαη ζηα θίλεηξα ησλ εξγαδνκέλσλ. Αθφκε έρνπλ επίδξαζε θαη ζηελ νηθνγελεηαθή θαη 

θνηλσληθή δσή ηνπ εξγαδφκελνπ. ε κειέηε ησλ Cooper et al (1996), θαίλεηαη φηη νη 

λνζειεπηέο πνπ εξγάδνληαη κε θπθιηθφ σξάξην παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξε θαηαλάισζε 

αιθνφι, πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ζηελ ζεμνπαιηθή ηνπο δσή θαη ρακειφηεξν δείθηε 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή.  

       ηελ Διιάδα ν αξηζκφο ησλ λνζειεπηψλ είλαη πεξίπνπ 10.700, αλαινγία 

1.79/1000 θαηνίθνπο θαη θέξλεη ηελ ρψξα καο ζηελ ηειεπηαία ζέζε κεηαμχ ησλ 

Δπξσπατθψλ ρσξψλ (Κπξηφπνπινο θαη ζπλ 2012). Πνιινί εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη ην 

θαηλφκελν απηφ νθείιεηαη ζε ηξεηο ιφγνπο, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο:  

a. Έιιεηςε θνηλσληθήο θαηαμίσζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ επαγγέικαηνο. 

b. Υακειέο απνδνρέο. 
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c. Αληίμνεο ζπλζήθεο άζθεζήο ηνπ. 

       Σν 1995 νη Παηεξάθε θαη ινηπνί αλαθέξζεθαλ φρη κφλν ζηα αίηηα αιιά θαη ζηελ 

πξφιεςε θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο επαγγεικαηηθήο θφπσζεο ησλ λνζειεπηψλ. 

Αλαθέξνπλ κέηξα πξφιεςεο ηεο θφπσζεο, φπσο, πνιπκνξθία ζηελ εξγαζία, βειηίσζε 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θ.α. πάληα έρνπλ κειεηεζεί παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο.  

       ε κειέηε ησλ Παπαδνπνχινπ θαη ζπλ (1997) ζε εξγαδφκελνπο ζην Κνηλνηηθφ 

πίηη «Ζ Θέηηο», θαίλεηαη φηη ε θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ πιαηζίνπ εξγαζίαο κε ζαθψο 

πξνζδηνξηζκέλνπο ξφινπο θαη αξκνδηφηεηεο, ε ελίζρπζε ζπλαληήζεσλ ησλ κειψλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ γηα ηελ βειηίσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ηνπο ζρέζεσλ, ε ζπλεξγαζία θαη ηα 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο 

εξγαδφκελνπο. 

       Ζ Μηραινπνχινπ (2003) κειέηεζε ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ άγρνο ζηνπο 

λνζειεπηέο ηνπ Σκήκαηνο Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ (ΣΔΠ). Σφληζε ζηελ εξγαζία ηεο 

ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηεο δηδαζθαιίαο ηξφπσλ κείσζεο ηνπ άγρνπο ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε.  

       ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη ζπλνπηηθά νη παξάγνληεο, πνπ ζχκθσλα κε ηελ 

ειιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία, ζπληεινχλ ζηελ εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνπο λνζειεπηέο.  
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Πίλαθαο 3.1 

Παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνπο λνζειεπηέο. 

 

 Πξνζσπηθφηεηα  Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

 Βαζκφο εθπαίδεπζεο  Δξγαζηαθή αλαζθάιεηα 

 Δθπαίδεπζε ζηελ επηθνηλσλία  Δπίπεδν ακνηβήο 

 Ηθαλφηεηα ειέγρνπ θαηαζηάζεσλ  Χξάξην εξγαζίαο 

 πλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε  Μνξθή απαζρφιεζεο 

 ρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο  Φφξηνο εξγαζίαο 

 Κνηλσληθνδεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά  

 Δξγαζηαθή ξνπηίλα 

 Υψξνο εξγαζίαο  Έιιεηςε θνηλσληθήο θαηαμίσζεο 

 Ρφινο ηνπ νξγαληζκνχ  Καθέο θηηξηαθέο ππνδνκέο 
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3.3 ρέζε επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο κε ηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ 

λνζειεπηψλ 

 

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (2001) νη δηαηαξαρέο πγείαο ηνπ 

γεληθνχ πιεζπζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζηξεο, είλαη ε θπξηφηεξε αηηία πξφσξσλ 

ζαλάησλ ζηελ Δπξψπε. Μπνξεί γεληθά ην ζηξεο λα είλαη κηα ππνθεηκεληθή θαηάζηαζε 

δπζθνξίαο, ην εξγαζηαθφ φκσο ζηξεο είλαη απνηέιεζκα ηεο αληίιεςεο ηνπ 

εξγαδφκελνπ φηη ππάξρεη αληζνξξνπία αλάκεζα ζηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη 

ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά. Σν εξγαζηαθφ ζηξεο είλαη ε 

αληίδξαζε ηνπ εξγαδφκελνπ φηαλ δέρεηαη πηέζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 

       Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, φπσο έρνπκε αλαθέξεη ήδε, είλαη κηα θαηάζηαζε 

ρξφληαο κείσζεο ησλ πξνζσπηθψλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ ιφγσ παξαηεηακέλεο έθζεζεο 

ζην εξγαζηαθφ ζηξεο (Freudenberger, 1974. Maslach & Jackson, 1981). Σα φξηα 

κεηαμχ ζηξεο θαη εμνπζέλσζεο ζην ρψξν εξγαζίαο είλαη αζαθή θαη ζπρλά 

επηθαιππηφκελα, ελψ πνιινί εξεπλεηέο επηβεβαηψλνπλ ηελ κεηαμχ ηνπο ζρέζε 

(Shaufeli et al, 1993. Cooper & Payne, 1988. Maslach et al, 1996). Οη επηπηψζεηο ηεο 

εμνπζέλσζεο, ηφζν ζηνλ εξγαδφκελν φζν θαη ζην εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ, είλαη 

εκθαλείο. 

       Οη επηπηψζεηο ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

(πίλαθαο 3.1) ζηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπ λνζειεπηή γίλνληαη αληηιεπηέο 

κέζσ δηαθφξσλ ζπκπησκάησλ/ελδείμεσλ. ε νξγαληθφ επίπεδν εθδειψλνληαη ήπηα ή 

ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ην θαξδηαγγεηαθφ, ην αλνζνπνηεηηθφ, ην 

γαζηξεληεξηθφ, ην κπνζθειεηηθφ, ην ελδνθξηληθφ θαη ην αλαπαξαγσγηθφ. ε ςπρνινγηθφ 

επίπεδν εθδειψλνληαη ζπκπηψκαηα ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο, ζε ζπλαηζζεκαηηθφ 

επίπεδν θαη ζε γλσζηηθφ επίπεδν. Σέινο ζε θνηλσληθφ επίπεδν αλαθέξεηαη ζπρλά ε 

απφζπξζε, ν πεξηνξηζκφο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ε κεηαθνξά ησλ εξγαζηαθψλ 

πξνβιεκάησλ ζηελ νηθνγέλεηα. 

 

ηξεο θαη θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα 

Ζ έθζεζε ηνπ λνζειεπηή ζε ζπλερέο έληνλν ζηξεο κπνξεί καθξνπξφζεζκα λα επηθέξεη 

ζνβαξά θαξδηνινγηθά λνζήκαηα. Άηνκα κε ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο ηχπνπ Α, 

δειαδή κεγάιε αληαγσληζηηθφηεηα, δηαξθή αίζζεζε ηνπ επείγνληνο, θηινδνμία γηα 
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ηαρεία θνηλσληθή άλνδν, πςειέο πξνζδνθίεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο, 

αδπλακία ραιάξσζεο, ηάζε γηα γξήγνξν πεξπάηεκα θαη ρακειή απηνεθηίκεζε, έρνπλ 

πξνδηάζεζε γηα πςειή αξηεξηαθή πίεζε θαη ζηεθαληαία λφζν (Friedman & Rosenman, 

1959. Σνχληαο, 1999, Robin & Leslie, 2006). 

       Ζ ερζξηθή ζπκπεξηθνξά πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηχπνπ Α ζπλδέεηαη 

κε κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, ηεο θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο θαη ηνπ 

επηπέδνπ νξκνλψλ ηνπ ζηξεο ζην αίκα. Οη Suarez et al (1998) θαη Richards et al (2000) 

κειέηεζαλ άηνκα κε αηζζήκαηα ζπκνχ, επηζεηηθή θαη αληαγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη 

θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα παξαπάλσ πξφηππα ζπκπεξηθνξάο ζπλδένληαη κε 

ηελ αχμεζε ηεο νιηθήο ρνιεζηεξφιεο θαη ηελ ρακειήο ππθλφηεηαο ιηπνπξσηετλε. Σν 

ρξφλην ζηξεο απμάλεη επίζεο ηα επίπεδα ηεο νκνθπζηετλεο ηνπ πιάζκαηνο θαη ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ αηκνπεηαιίσλ γεγνλφηα πνπ νδεγνχλ ζε ρξφληα αηκνζπκπχθλσζε 

θαη απμεκέλε ζπγθνιιεηηθφηεηα ησλ αηκνπεηαιίσλ. Οη παξάγνληεο απηνί ζπκβάιινπλ 

θαζνξηζηηθά ζην ζρεκαηηζκφ ζξφκβσλ ζην αίκα θαη ζηελ εκθάληζε θαξδηαγγεηαθψλ 

επεηζνδίσλ (Muldoon et al, 1995. Stoney, 1999). Ζ νκνθπζηετλε είλαη έλα κε 

πξσηετληθφ ακηλνμχ πνπ ηα πςειά ηεο επίπεδα έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε θαξδηαγγεηαθέο 

παζήζεηο, θαηαζηξνθή ησλ λεπξψλσλ θαη επηπινθέο θαηά ηελ εγθπκνζχλε. 

       χκθσλα κε κεγάιεο επηδεκηνινγηθέο έξεπλεο, φπσο ε Whitehall II (1982-

University College London) ζε 10.308 δεκνζίνπο ππαιιήινπο, 35 έσο 55 ρξφλσλ θαη 

ε ζθαλδηλαβηθή Stockholm Heart Epidemiology Program (SHEEP-1992 έσο 1994) ζε 

φινπο ηνπο νπεδνχο πνιίηεο 45 έσο 70 ρξφλσλ, ρσξίο πξνεγνχκελε εκθάληζε 

εκθξάγκαηνο, έδεημαλ φηη αλεμάξηεηα απφ ηελ ζπλχπαξμε ησλ θιαζηθψλ παξαγφλησλ 

θηλδχλνπ, ε εξγαζία πςειψλ απαηηήζεσλ-ρακεινχ ειέγρνπ απφθαζεο (high demand-

low decision control) φπσο θαη ε εξγαζία πςειψλ απαηηήζεσλ-ρακειήο απνιαβήο 

(high demand-low reward) απμάλνπλ ζεκαληηθά ηελ πηζαλφηεηα εθδήισζεο 

ζηεθαληαίαο λφζνπ. Ζ έλλνηα ηεο εξγαζίαο ρακειήο απνιαβήο ζηηο παξαπάλσ κειέηεο 

δελ νξίδεηαη κφλν σο ρακειή ρξεκαηηθή ακνηβή, αιιά επίζεο θαη σο ρακειή 

πηζαλφηεηα πξναγσγήο θαη εμέιημεο. 

       Αξθεηέο έξεπλεο εμέηαζαλ ηελ ζρέζε ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο κε θπζηνινγηθνχο 

κεραληζκνχο εκθάληζεο θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα έξεπλα ησλ 

Nordstrom et al (2001), κεηξψληαο ηελ ζηέλσζε ησλ θαξσηίδσλ, κέζσ ππεξήρσλ, 

έδεημε ηε ζρέζε εξγαζηαθνχ ζηξεο θαη πξψηκεο αζεξνζθιήξσζεο. 
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       Σν εξγαζηαθφ ζηξεο κπνξεί λα επηδξάζεη ζην θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα φρη κφλν 

κέζσ ησλ βηνινγηθψλ κεηαβνιψλ πνπ πξνθαιεί αιιά θαη κέζσ ηεο δηαηξνθηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ. Σα πεξηζζφηεξα άηνκα, φηαλ έρνπλ ζηξεο, αλαδεηνχλ σο 

ςπρνινγηθή δηέμνδν ηελ απφιαπζε θαγεηνχ πινχζηνπ ζε ιηπαξά, αιάηη θαη δάραξε 

(Olszewski & Levine, 2007). 

 

ηξεο θαη αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα 

Ζ κειέηε ησλ Ader & Cohen (1975) ήηαλ απφ ηηο πξψηεο πνπ αλέθεξαλ φηη ην 

αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα δελ είλαη απηφλνκν αιιά αιιειεπηδξά κε άιια νξγαληθά 

ζπζηήκαηα. Ζ κειέηε απηή απνηέιεζε ηελ βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ςπρνλεπξναλνζνινγίαο (psychoneuroimmunology), ε νπνία ζεσξεί φηη ε ςπρνινγηθή 

θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ην αλνζνπνηεηηθφ ηνπ ζχζηεκα κέζσ ηνπ 

λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη αθξηβείο κεραληζκνί πνπ επζχλνληαη γηα ηελ αιιειεπίδξαζε 

ηνπ ζηξεο κε ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα δελ έρνπλ δηαιεπθαλζεί πιήξσο, φκσο ε 

ελεξγνπνίεζε ιφγσ ζηξεο ηνπ ππνζαιάκνπ – ππνθπζηαθνχ – επηλεθξηδηαθνχ άμνλα 

είλαη θάηη παξαπάλσ απφ βέβαηε. Μηα απφ ηηο βαζηθέο απαληήζεηο ηνπ εγθεθάινπ ζην 

ζηξεο είλαη ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο ζηνλ ππνζάιακν κηαο νξκφλεο πνπ νλνκάδεηαη 

εθιπηηθφο παξάγνληαο θνξηηθνηξνπίλεο (CRF). Ζ CRF κεηαθέξεηαη απφ ηνλ 

ππνζάιακν ζηελ ππφθπζε γηα λα απειεπζεξψζεη κηα άιιε νξκφλε, ηνλ εθιπηηθφ 

παξάγνληα ηεο θινηνεπηλεθξηδηνηξφπνπ νξκφλεο (ACTH). Ζ νξκφλε απηή 

κεηαθέξεηαη κέρξη ηα επηλεθξίδηα γηα λα απειεπζεξψζεη ηηο ζηεξνεηδείο νξκφλεο, νη 

νπνίεο είλαη απφ ηνπο πιένλ ηζρπξνχο αλαζηνιείο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ. 

       Σν εξγαζηαθφ ζηξεο ελνρνπνηείηαη θαη γηα απηνάλνζεο ζπξενεηδνπάζεηεο, φπσο ε 

ρξφληα ζπξενεηδίηηδα Hashimoto θαη ε ζπξενεηδίηηδα ηεο ινρείαο, νη νπνίεο είλαη πιένλ 

νη πην ζπρλέο απηνάλνζεο δηαηαξαρέο πνπ πξνζβάιινπλ ζρεδφλ ην 5% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ. χκθσλα κε επξήκαηα εξεπλψλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εκθάληζε απηψλ 

ησλ λνζεκάησλ θαηέρεη ην επίκνλν ζηξεο (Ferracci et al, 2003. Brent, 2008). 

       Σν ζηξεο έρεη επίζεο ζπλδεζεί κε ηελ αχμεζε ηεο επαηζζεζίαο ζε ηνγελείο 

ινηκψμεηο, νη νπνίεο ζπλήζσο εθδειψλνληαη ηα ζαββαηνθχξηαθα κεηά απφ 

πνιπάζρνιε θαη αγρσηηθή εβδνκάδα (McEwen & Stellar, 1993). 

       Ο κεραληζκφο θαη ν ζρεκαηηζκφο ηνπ θαξθίλνπ είλαη πάληα έλα ζέκα πνπ 

πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο. Οη επηζηήκνλεο αλαθέξνπλ 

πσο ζε παξαηεηακέλεο δηάξθεηαο ζηξεζνγφλα γεγνλφηα ν ππνζάιακνο ελεξγνπνηεί ηνλ 



49 

  

βιελλνγφλν αδέλα, ν νπνίνο κε ηελ ζεηξά ηνπ ελεξγνπνηεί ηνπο επηλεθξίδηνπο αδέλεο 

λα παξάγνπλ νξκφλεο πνπ πξνθαινχλ ρεκηθέο αιιαγέο ζε θχηηαξα θαη ηζηνχο. Απηή ε 

δηαδηθαζία νλνκάδεηαη «αληίδξαζε κάρεο ή θπγήο» (Fight or Flight response). Καηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα θαηαζηαιεί. 

Ζ θαηαζηνιή ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ νδεγεί ζηελ πξνδηάζεζε αλάπηπμεο αζζελεηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θαξθίλνπ (National Cancer Institute, 2012).  

       Δπίζεο ζχκθσλα κε ηνπο Conti et al (2011), έλαο αλψκαινο ξπζκφο έθθξηζεο 

θνξηηδφιεο ππνλνεί κηα αληίδξαζε άγρνπο θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ θαηαζηνιή 

ηεο αλνζνπνηεηηθήο αληίδξαζεο, κεηψλνληαο ηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ ιεκθνθπηηάξσλ. 

Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε θαθή ξχζκηζε ηεο θνξηηδφιεο ζπλδέεηαη κε ξαγδαία 

εμέιημε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ. Δπίζεο ε κείσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

ιεκθνθπηηάξσλ έρεη ζπλδπαζηεί κε ηελ κείσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ θνληθψλ 

θπηηάξσλ (natural killers) (Glaser et al, 1986). 

 

ηξεο θαη γαζηξεληεξηθφ ζχζηεκα 

Ζ αιιειεπίδξαζε ηνπ ζηνκάρνπ κε ηνλ εγθέθαιν δελ έρεη θαηαλνεζεί πιήξσο απφ 

ηνπο επηζηήκνλεο. Χζηφζν, νη νξκφλεο ηνπ ζηξεο θαίλεηαη πσο πξνθαινχλ 

ππεξδηέγεξζε ζηηο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ ξπζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ εληέξνπ. 

Απηφ κπνξεί λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε λαπηία θαη ηνλ εξεζηζκφ ηνπ ζηνκάρνπ, 

ζχκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Παλεπηζηήκην UCLA ηεο 

Καιηθφξληα. 

       Ο Wolff (1962) εθηίκεζε ηελ γαζηξηθή έθθξηζε θάησ απφ δηαθνξεηηθέο 

θαηαζηάζεηο ζπλαηζζεκαηηθνχ ζηξεο. Σν νμχ ζηξεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

επηβξάδπλζε ηεο γαζηξηθήο θέλσζεο, επεξεάδεη ηελ πέςε ησλ ηξνθίκσλ, αιιά θαη ηελ 

απνξξφθεζε ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ απφ ην έληεξν. Οη ελαιιαγέο δπζθνηιηφηεηαο θαη 

δηάξξνηαο απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ ζχκπησκα ζηξεο. Οη απαηηεηηθνί θαη 

εμνλησηηθνί ξπζκνί εξγαζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζηξεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ εκθάληζε πεπηηθνχ έιθνπο. 

 

ηξεο θαη κπνζθειεηηθφ ζχζηεκα 

Χο κπνζθειεηηθέο παζήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία, ζεσξνχληαη νη βιάβεο 

κεξψλ ηνπ ζψκαηνο, φπσο νη κχεο, νη ζχλδεζκνη, νη ηέλνληεο, νη αξζξψζεηο, ηα λεχξα, 

ηα νζηά θαη ηα αγγεία, νη νπνίεο πξνθαινχληαη ή επηδεηλψλνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ 
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ηελ εξγαζία θαη απφ ηηο επηπηψζεηο ηνπ άκεζνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

(Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ Τγεία ζηελ Δξγαζία, FACTS 71, 

2007). 

       Σα κπνζθειεηηθά λνζήκαηα απνηεινχλ ηελ κεγαιχηεξε πεγή επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο θαη αληθαλφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ρψξνπο πγείαο ζε Δπξψπε, 

Ακεξηθή θαη Καλαδά. Ζ θαθή ςπρνινγηθή θαηάζηαζε είλαη γελεζηνπξγφο αηηία 

ξαρηαιγίαο ζηελ απρεληθή, ζσξαθηθή θαη νζθπτθή κνίξα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. 

       ε ζπλζήθεο ζηξεο, νη κχεο «ηεληψλνληαη», δειαδή ζπζπψληαη. Ζ ζχζπαζε απηή 

γηα παξαηεηακέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηηο επνλνκαδφκελεο 

θεθαιαιγίεο ηάζεσο (είλαη ε πην ζπρλή κνξθή πνλνθεθάινπ), εκηθξαλία θαη δηάθνξα 

κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα (π.ρ. πφλν ζηε κέζε). 

       Ο Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ Τγεία ζηελ Δξγαζία 

(FACTS 75, 2007) αλαγλσξίδεη, αλάκεζα ζε άιινπο, θαη ςπρνθνηλσληθνχο 

παξάγνληεο ζηελ εξγαζία πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ εθδήισζε 

κπνζθειεηηθψλ παζήζεσλ. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη: 

 Απαηηεηηθή εξγαζία, έιιεηςε ειέγρνπ επί ησλ εθηεινχκελσλ θαζεθφλησλ θαη 

ρακειφο βαζκφο απηνλνκίαο. 

 Υακειφο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία. 

 Έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ζπλαδέιθνπο, πξντζηάκελνπο θαη δηεπζπληέο. 

 Έληνλνο ξπζκφο εξγαζίαο θαη πίεζε ρξφλνπ. 

 

ηξεο θαη ελδνθξηληθφ ζχζηεκα 

ηαλ ν νξγαληζκφο βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζηξεο, ηα επηλεθξίδηα – θάησ απφ ηνλ 

έιεγρν ηεο ππφθπζεο θαη ηνπ ππνζαιάκνπ – παξάγνπλ θνξηηδφιε θαη επηλεθξίλε 

(αδξελαιίλε), ηηο επνλνκαδφκελεο «νξκφλεο ηνπ ζηξεο». Ζ θνξηηδφιε έρεη 

αληηθιεγκνλψδε δξάζε, επεξεάδεη ην κεηαβνιηζκφ θαη ζπκκεηέρεη ζε δηαδηθαζίεο 

αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ ζπλαηζζεκαηηθήο θφξηηζεο. Ζ αδξελαιίλε ζπκκεηέρεη 

θαη απηή ζηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθήο θφξηηζεο θαη 

ελεξγνπνηεί ηνλ νξγαληζκφ (αχμεζε θαξδηαθνχ θαη κεηαβνιηθνχ ξπζκνχ, αχμεζε ηνπ 

ξπζκνχ ηεο αλαπλνήο θαη ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο). 

    Σν ζηξεο, φηαλ παξαηείλεηαη ε δηάξθεηά ηνπ αξθεηά, γίλεηαη θίλδπλνο γηα ηνλ 

νξγαληζκφ. Ζ θνξηηδφιε απμάλεη ην ζάθραξν ηνπ αίκαηνο δηαζπψληαο ην γιπθνγφλν 

θαη πξνσζψληαο ηε κεηαηξνπή ησλ ακηλνμέσλ ζε γιπθφδε ζην ήπαξ, δηαδηθαζία πνπ 
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νλνκάδεηαη γιπθνλενγέλεζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε θνξηηδφιε είλαη κηα δηαβεηνγφλνο 

νξκφλε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά εληζρχεη ηνλ θαηαβνιηζκφ ησλ πξσηετλψλ, κε ζπλέπεηα 

ηελ κείσζε ηεο κπτθήο κάδαο θαη ηελ παξνπζία νζηενπφξσζεο. Παξφιν πνπ ε 

θνξηηδφιε εληζρχεη ηελ ιηπφιπζε, κε ηελ παξνπζία ηεο ην ιίπνο έρεη ηελ ηάζε λα 

ζπγθεληξψλεηαη ζηνλ ηξάρειν θαη ζηνλ θνξκφ. Ζ θνξηηδφιε θαηαζηέιιεη ην 

αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα, θαη θπξίσο ηα ιεκθνθχηηαξα, ελψ πεξηνξίδεη ηελ εθδήισζε 

ηεο θιεγκνλψδνπο απάληεζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, απμάλεηαη ε επηξξέπεηα ηνπ 

νξγαληζκνχ απέλαληη ζηηο ινηκψμεηο. ηαλ ππάξρεη ππεξέθθξηζε θνξηηδφιεο, κπνξεί 

λα παξαηεξεζνχλ ςπρηθέο δηαηαξαρέο (Σνχληαο, 1999). Σέινο ε θνξηηδφιε κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη λέν έιθνο ζην γαζηξεληεξηθφ ζχζηεκα ή λα αλαδσππξψζεη παιαηφ έιθνο. 

       ηα επηλεθξίδηα εθθξίλεηαη επίζεο θαη ε νξκφλε αιδνζηεξφλε, ε νπνία ξπζκίδεη 

ηελ νκνηφζηαζε λαηξίνπ (Να
+) θαη θαιίνπ (Κ

+
). ε παξαηεηακέλεο δηάξθεηαο ζηξεο ε 

νκνηφζηαζε Να
+ - Κ

+
 δηαηαξάζζεηαη κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο αξηεξηαθήο 

πίεζεο ιφγσ θαηαθξάηεζεο ρισξηνχρνπ λαηξίνπ. 

       ε κειέηε ζηελ Αγγιία ην 2006 εμεηάζηεθε ε ζρέζε ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο κε ην 

κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν. Οη Chandola et al δηεμήγαγαλ έξεπλα ζε 10.308 δεκφζηνπο 

ππαιιήινπο απφ ην 1985 έσο ην 1999. Σα επξήκαηά ηνπο ππνζηεξίδνπλ φηη ε έθζεζε 

ζε εξγαζηαθφ ζηξεο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κπνξεί λα επεξεάζεη ην απηφλνκν 

λεπξηθφ ζχζηεκα θαη λα πξνθαιέζεη δηαηαξαρέο λεχξν-ελδνθξηληθνχ ηχπνπ, 

ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ αλάπηπμε ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ. Σν ζχλδξνκν 

ραξαθηεξίδεηαη απφ παρπζαξθία, απμεκέλε πεξίκεηξν θνηιηάο, πςειή αξηεξηαθή 

πίεζε, πςειά επίπεδα ηξηγιπθεξηδίσλ, πςειή ρνιεζηεξφιε (LDL), αλζεθηηθφηεηα 

ζηελ ηλζνπιίλε θαη απμεκέλε γιπθφδε αίκαηνο λεζηείαο θαη έρνπλ δηπιάζηα 

πηζαλφηεηα λα ην εκθαλίζνπλ φζνη έρνπλ εξγαζηαθφ ζηξεο 

 

ηξεο θαη αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα 

ηηο γπλαίθεο, ην ζηξεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηαηαξαρή ηνπ εκκήλνπ θχθινπ, 

δηαθνπή ηεο εκκήλνπ ξήζεσο, πφλν ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη ειάηησζε ηεο 

εξσηηθήο επηζπκίαο. ηνπο άλδξεο, ε ππεξπαξαγσγή θνξηηδφιεο ιφγσ ζηξεο κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο αλαπαξαγσγήο. ην ρξφλην 

ζηξεο κπνξεί λα δηαηαξαρζνχλ ηα επίπεδα ηεζηνζηεξφλεο θαη ε παξαγσγή 

ζπεξκαηνδσαξίσλ, κε ζπλέπεηα ηελ ππνγνληκφηεηα. 
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       χκθσλα κε έξεπλα ηνπ πεξηνδηθνχ «Fertility and Sterility» (2011), γπλαίθεο πνπ 

είραλ ζην ζάιην πςειή ζπγθέληξσζε άιθα ακπιάζεο (ελφο βηνινγηθνχ δείθηε ζηξεο) 

είραλ 12% ιηγφηεξε πηζαλφηεηα λα ζπιιάβνπλ απφ απηέο πνπ είραλ ρακειφηεξε 

ζπγθέληξσζε. 

       Ο κεραληζκφο πνπ δεκηνπξγεί ππνγνληκφηεηα έρεη πηζαλφλ λα θάλεη κε ηελ 

θπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο, δειαδή ηα απμεκέλα επίπεδα πξνιαθηίλεο, ηε δηαηάξαμε 

ηνπ άμνλα ππνζαιάκνπ-ππφθπζεο-επηλεθξηδίσλ, θαζψο θαη κε ηελ δπζιεηηνπξγία ηνπ 

ζπξενεηδνχο. 

 

ηξεο θαη ςπρηθή πγεία 

Ζ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο (ΠΟΤ) νξίδεη ηελ χπαξμε ςπρηθήο πγείαο σο «κηα 

θαηάζηαζε επεμίαο ζηελ νπνία ν θάζε άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη ηε δηθή ηνπ 

δπλακηθή, κπνξεί λα εξγάδεηαη παξαγσγηθά θαη απνηειεζκαηηθά θαη είλαη ηθαλφο λα 

ζπλεηζθέξεη ζηε δηθή ηνπ θνηλσλία». 

       Ζ ΠΟΤ ππνινγίδεη φηη κέρξη ην 2020 ε θαηάζιηςε ζα θαηαζηεί ε δεχηεξε πην 

ζεκαληηθή αηηία αληθαλφηεηαο ζηνλ θφζκν. Ζ νηθνλνκηθή πηπρή ηεο ςπρηθήο πγείαο 

είλαη ζεκαληηθή. Σν θφζηνο ησλ αζζελεηψλ ςπρηθήο πγείαο ππνινγίδεηαη ζηα 240 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ ην ρξφλν. Σν θφζηνο ηνπ εξγνδφηε απφ ηελ απψιεηα ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο πνπ νθείιεηαη ζε ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα πγείαο, είλαη πςειφηεξν 

απφ φηη εθείλν πνπ νθείιεηαη ζε άιια πξνβιήκαηα πγείαο. 

       Τπάξρεη, άξαγε, ζρέζε κεηαμχ ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ησλ 

ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ ηεο εξγαζίαο; Έξεπλα ησλ Tsutsumi et al (2000) έξρεηαη λα 

επηβεβαηψζεη φηη ην θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα ζηνπο εξγαδφκελνπο ζρεηίδεηαη κε 

ζηξεζνγφλεο ζπλζήθεο ζηελ εξγαζία ηνπο. Σν ζηξεο ππξνδνηείηαη ζπρλά απφ 

θαηαζηάζεηο φπνπ δεηείηαη απφ έλα άηνκν λα πξάμεη πεξηζζφηεξα απφ φζα πηζηεχεη φηη 

κπνξεί λα θαηνξζψζεη. Πνιιέο εκηηειείο ή δχζθνια επηηεχμηκεο εξγαζίεο κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ ζηξεο. Δάλ κηα αγρψδεο θαηάζηαζε ζπλερηζηεί γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, απμάλεηαη ν θίλδπλνο εκθάληζεο θαηάζιηςεο. 

       ηνπο επηβαξπληηθνχο παξάγνληεο, εθηφο ηνπ θχιινπ, ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

ηζηνξηθνχ γηα ςπρηαηξηθή λφζν θαη ηνπ ρακεινχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ 

εκθαλίδεηαη θαη ην είδνο ηνπ επαγγέικαηνο (Lorant et al, 2003. Muntaner et al, 2004). 

Πιήζνο εξεπλψλ ππνζηεξίδνπλ απμεκέλα πνζνζηά ςπρνινγηθψλ θαη ςπρηαηξηθψλ 

δηαηαξαρψλ ζε απαζρνινχκελνπο ζε αλζξσπηζηηθά επαγγέικαηα, κε ηνπο 
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επαγγεικαηίεο πγείαο λα θαηαιακβάλνπλ ηδηαίηεξα πςειά πνζνζηά (Edwards et al, 

2000. Tennant, 2001). Ο απμεκέλνο θίλδπλνο ςπρνινγηθψλ θαη ςπρηαηξηθψλ 

δηαηαξαρψλ ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο εξκελεχεηαη σο απνηέιεζκα ησλ ηδηαίηεξσλ 

εξγαζηαθψλ παξαγφλησλ ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη νη εξγαδφκελνη ζε απηά, φπσο 

αζηαζέο σξάξην εξγαζίαο, επαθή κε ηνλ ζάλαην, ιήςε ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ, 

δηάπξαμε ζθαικάησλ θαη απεηιή δηθαζηηθψλ κελχζεσλ απφ ηνπο αζζελείο, ζχγθξνπζε 

κεηαμχ νηθνγέλεηαο θαη εξγαζίαο (Kandri et al, 2004). Δίλαη απαξαίηεην λα ηνληζηεί 

φηη νη επαγγεικαηίεο πγείαο είλαη πεξηζζφηεξν επηξξεπείο ζηελ εθδήισζε ςπρηθήο 

δηαηαξαρήο, γηαηί αθελφο είλαη ππεχζπλνη γηα αλζξψπηλεο δσέο θαη φρη γηα απξφζσπα 

αληηθείκελα θαη αθεηέξνπ νη πξάμεηο ή νη παξαιείςεηο ηνπο έρνπλ ζεκαληηθφ 

αληίθηππν ζηνπο αλζξψπνπο απηνχο (Sapountzi & Lemonidou, 1994). 

       Ο βαζκφο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηαπφλεζεο, ην ζηξεο θαη ε έληαζε πνπ βηψλνπλ νη 

επαγγεικαηίεο πγείαο είλαη ηφζν έληνλα, πνπ κπνξεί λα ηνπο νδεγήζνπλ φρη κφλν ζε 

θαηάζιηςε αιιά θαη ζε απφπεηξα απηνθηνλίαο (Pompili et al, 2006). ε κειέηε ζηηο 

ΖΠΑ, ε ζπρλφηεηα ησλ απηνθηνληψλ ήηαλ 1.15 θνξέο πςειφηεξε γηα ηνπο άλδξεο 

γηαηξνχο/λνζειεπηέο ζε ζρέζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ θαη 3 θνξέο πςειφηεξε γηα ηηο 

γπλαίθεο γηαηξνχο/λνζειεχηξηεο (Firth-Cozens, 1997). 

       Ο ΠΟΤ επηζεκαίλεη φηη ην 75% ησλ αηφκσλ πνπ αλαδεηνχλ ςπρηαηξηθή 

ππνζηήξημε είλαη άηνκα κε κεησκέλε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη έληνλν εξγαζηαθφ 

ζηξεο. Σν εξγαζηαθφ ζηξεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηάζεηο φπσο αλεζπρία, 

θαηάζιηςε, αυπλίεο θαη αηζζήκαηα αλεπάξθεηαο (American Psychological Association-

APA, 2005). Ζ ζπρλφηεηα θαη ε έληαζε απηψλ ησλ ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ 

θαζνξίδεη ηε κεηέπεηηα εμέιημή ηνπο ζε δηάθνξεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο, νη νπνίεο ελίνηε 

ρξήδνπλ θαη ζεξαπεπηηθήο αγσγήο. 

       Σέινο εθηφο απφ ηα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα θαη ηηο ςπρηθέο δηαηαξαρέο κηα 

πιεζψξα εμαξηεκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ νινέλα θαη ζρεηίδνληαη κε ην ζηξεο, φπσο 

δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο, ηπρεξά παηρλίδηα, ρξήζε παξάλνκσλ νπζηψλ, θαηαλάισζε 

νηλνπλεχκαηνο (Arnold et al, 1995), θάπληζκα αιιά θαη πξνθίι αηφκσλ πνπ είλαη 

επηξξεπή ζε αηπρήκαηα θαη έρνπλ βίαηε ζπκπεξηθνξά (Sinha, 2009). 

       νβαξή θαηάρξεζε νηλνπλεχκαηνο πνιχ ζπρλά ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηάζιηςε. Ζ 

θαηάρξεζε ηνπ νηλνπλεχκαηνο πεξηπιέθεη ηελ πνξεία ηεο θαηάζιηςεο, φρη ζπάληα 

φκσο είλαη ε αηηία ηεο. Ζ θαηάρξεζε νηλνπλεχκαηνο ζπλδπάδεηαη ζπρλά κε θαηάρξεζε 

θαη άιισλ νπζηψλ-θαξκάθσλ θαη κε πςειή ζπρλφηεηα απηνθηνληψλ. Οη 
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λνζειεπηέο/ηξηεο θαη νη ςπρίαηξνη δείρλνπλ λα έρνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά 

απηνθηνληψλ θαη ρξήζεο αιθνφι (Arnold et al, 1995). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ 

ΤΝΓΡΟΜΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΞΟΤΘΔΝΧΖ 

 

 

4.1 Γηαρείξηζε ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

 

Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε έρεη ζνβαξφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ αληίθηππν. 

Αλαθέξεηαη φηη ζεκαληηθφο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ παξαηηνχληαη πξφσξα ιφγσ 

εμνπζέλσζεο (Claxton et al, 1998. Molassiotis et al, 1996). Αθφκε πεξηζζφηεξνη 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά ηηο ππεξεζίεο πγείαο. Οη εκέξεο εξγαζίαο πνπ ράλνληαη θαη ε 

απψιεηα παξαγσγηθφηεηαο είλαη ζεκαληηθέο. Μειέηεο ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ 

γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ Τγεία ζηελ Δξγαζία (2000) δείρλνπλ φηη ην 50-60% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ρακέλσλ εκεξψλ εξγαζίαο κπνξεί λα απνδνζεί ζην εξγαζηαθφ άγρνο θαη 

ζηνπο ςπρνθνηλσληθνχο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία. Πξφθεηηαη γηα ην 

δεχηεξν ζπρλφηεξν πξφβιεκα πγείαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εξγαζία ζηελ Δπξψπε κεηά 

ηηο κπνζθειεηηθέο δηαηαξαρέο. Σν εζληθφ θφζηνο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηε 

Γαιιία ππνινγίζηεθε κεηαμχ 2 θαη 3 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ γηα ην 2007. ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην θαηά ηελ πεξίνδν 2009-2010 ράζεθαλ πεξίπνπ 9,8 εθαηνκκχξηα 

εκέξεο εξγαζίαο ιφγσ ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο θαη νη εξγαδφκελνη απνπζίαζαλ θαηά 

κέζν φξν 22,6 εκέξεο απφ ηελ εξγαζία ηνπο. ηελ Απζηξία ην 42% ησλ πεξηπηψζεσλ 

πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο εξγαδνκέλσλ ζε ζέζεηο ζηειερψλ αλαθέξνπλ σο θχξην 

ιφγν ηηο ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο. 
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       ην ρψξν παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ε πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ 

απφ ην εμνπζελσκέλν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ επηδεηλψλεηαη. Σν λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ αλαπηχζζεη θπληθή δηάζεζε, κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε πξνβιεκαηηθψλ 

θαη επηθίλδπλσλ ζπκπεξηθνξψλ ζην ρψξν ηεο πγείαο. 

       Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε κπνξεί λα βιάςεη ηηο δηαπξνζσπηθέο θαη 

θνηλσληθέο ζρέζεηο ηνπ εξγαδφκελνπ θαη λα ηνλ νδεγήζεη ζε κηα αξλεηηθή δηάζεζε 

απέλαληη ζηε δσή. Τπφ απηή ηελ έλλνηα κπνξεί λα έρεη θάπνηα θνηλά ζηνηρεία κε ηελ 

θιηληθή θαηάζιηςε (Iacovides et al, 1999). 

       Γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ ζπλδξφκνπ, ν επαγγεικαηίαο πγείαο 

θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη αξρηθά κφλνο ηνπ ηηο αδπλακίεο θαη ηα φξηά ηνπ, έηζη ψζηε λα 

πξνιάβεη ή λα αληηκεησπίζεη έγθαηξα ηα ζπκπηψκαηα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

Οθείιεη φκσο θαη ε δηνίθεζε ησλ λνζνθνκείσλ λα ελδηαθεξζεί κε ηελ εμεχξεζε 

απνηειεζκαηηθψλ ηξφπσλ ρεηξηζκνχ ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ζηνπο ρξήζηεο. 

 

    Ζ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο επηηπγράλεηαη κε: 

 

 ηελ πξφιεςε θαη ηελ άκεζε αλαγλψξηζε ησλ ζπκπησκάησλ, πξηλ εκθαληζηνχλ 

ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ε απνπξνζσπνπνίεζε θαη ε αίζζεζε κεησκέλσλ 

πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ.  

 ηελ ζσζηή θαη έγθαηξε αληίδξαζε ζε ζπλδπαζκφ κε κηα ζεηξά ελεξγεηψλ, 

πνπ βαζίδεηαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ απφ ηελ εγεζία ή ηελ νκάδα. Ο 

ζηφρνο είλαη λα βειηησζεί ε νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα εληνπηζκνχ 

θαη αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ. 

 ηελ απνθαηάζηαζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη επξέσο γλσζηέο δηαδηθαζίεο 

ζηήξημεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ θαη ζεξαπείαο, ψζηε 

νη εξγαδφκελνη λα κπνξέζνπλ λα μεπεξάζνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο 

 

       ην παξειζφλ, ε δηαρείξηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο βαζηδφηαλ ζε 

παξεκβάζεηο νη νπνίεο αθνξνχζαλ κεκνλσκέλεο πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο (π.ρ. 

νξγαλσηηθφ θιίκα). ήκεξα ε δηαρείξηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο βαζίδεηαη 

ζε κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. Τηνζεηνχληαη ζηξαηεγηθέο 

πεξηζζφηεξν επξείεο πνπ κπνξνχλ λα αμηνινγνχλ πξνβιήκαηα, πνπ αθνξνχλ ηφζν ζε 
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αηνκηθφ φζν θαη ζε δηαπξνζσπηθφ θαη νξγαλσηηθφ επίπεδν. Οη παξάγνληεο πνπ 

νδεγνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη ζχλζεηνη θαη δηαθνξεηηθνί κεηαμχ 

ηνπο κε απνηέιεζκα, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, αλ αληηκεησπηζηνχλ απνζπαζκαηηθά ή 

φινη καδί ζην ζχλνιφ ηνπο, ε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο λα είλαη επηθαλεηαθή. 

Δίλαη αλαγθαίν ε εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο λα πινπνηείηαη ζε θάζεηο, αλαδεηθλχνληαο ηνπο αηηηνινγηθνχο 

παξάγνληεο, νη νπνίνη κε ηελ ζεηξά ηνπο ζα νδεγήζνπλ ζηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ 

παξεκβαηηθψλ κέηξσλ (Cox et al,2000). Πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ δηαθνξνπνηεκέλεο 

ζηξαηεγηθέο παξέκβαζεο ζε νξγαλσηηθφ, ζπιινγηθφ θαη αηνκηθφ επίπεδν (Leka et al, 

2008). 

 

 

4.1.1 Παξεκβάζεηο ζε νξγαλσηηθφ επίπεδν 

 

Οη παξεκβάζεηο ζε νξγαλσηηθφ επίπεδν (πξσηνγελείο παξεκβάζεηο) ζηνρεχνπλ ζηελ 

κείσζε ησλ πεγψλ έληαζεο ζηνλ νξγαληζκφ κέζσ ηεο εξγνλνκίαο θαη ζηνλ εξγαζηαθφ, 

δηνηθεηηθφ θαη πεξηβαιινληηθφ αλαζρεδηαζκφ. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη αθνξνχλ 

ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ζηνλ εμνπιηζκφ εξγαζίαο-ηερλνινγία, ζηνπο ξπζκνχο ηεο 

εξγαζίαο, ζηα σξάξηα, ζην ζχζηεκα επηβξάβεπζεο-αλέιημεο(Wiili-Peltola et al, 2007). 

Οη πξσηνγελείο παξεκβάζεηο είλαη πξνιεπηηθνχ θαη δηνξζσηηθνχ ραξαθηήξα θαη 

αμηνινγνχληαη κε φξνπο θφζηνπο-απνηειέζκαηνο. Παξά ην γεγνλφο φηη ε επηζηεκνληθή 

έξεπλα γηα ηε ζρέζε θφζηνπο-απνηειέζκαηνο δελ είλαη εχθνιε, πνιιέο νξγαλψζεηο θαη 

θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα πξνζδηνξίζνπλ ην θφζηνο θαη ηα 

νθέιε ησλ παξεκβάζεσλ φζνλ αθνξά ζηηο παξεκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

άγρνπο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. Σν θέληξν ηνπ Sainsbury γηα ηελ ςπρηθή πγεία (SCMH, 

2007) ζηελ Βξεηαλία εθηηκά ην εηήζην επαγγεικαηηθφ θφζηνο πνπ αθνξά ζηελ ςπρηθή 

πγεία ζην ρψξν εξγαζίαο σο εμήο: 

 

 Απνπζία ιφγσ αζζέλεηαο: 8,4 δηζεθαηνκκχξηα ιίξεο Αγγιίαο (~ 9,7 δηο. €) 

 Μεησκέλε παξαγσγηθφηεηα: 5,1 δηζεθαηνκκχξηα ιίξεο Αγγιίαο (~ 5,9 δηο. €) 

 Αλαλέσζε ηνπ πξνζσπηθνχ: 2,4 δηζεθαηνκκχξηα ιίξεο Αγγιίαο (~ 2,8 δηο. €) 
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       Οη Wang et al (2007) αλαθνίλσζαλ ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο ζηηο ΖΠΑ, ζηελ 

νπνία θαίλεηαη φηη ην εηήζην νηθνλνκηθφ φθεινο ηεο εθαξκνγήο εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο 

γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη παξέκβαζε φζνλ αθνξά ζηα ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο 

πνπ εκθαλίδνπλ νη εξγαδφκελνη αλέξρεηαη ζε 1800$ αλά ππάιιειν, έλαληη εηήζηνπ 

θφζηνπο αλά ππάιιειν πνπ θπκαηλφηαλ κεηαμχ 100-400$. 

 

     Οη παξεκβάζεηο ζε νξγαλσηηθφ επίπεδν απνζθνπνχλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αηηηψλ 

ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο θαη πεξηιακβάλνπλ κέηξα φπσο(Elkin & Rosch, 1990): 

 

 Δπαλαζρεδηαζκφο ηεο εξγαζίαο 

Ο επαλαζρεδηαζκφο ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηε κεηαβνιή ησλ εξγαζηαθψλ 

απαηηήζεσλ δηαζθαιίδνληαο φηη νη εξγαδφκελνη δηαζέηνπλ ή πξφθεηηαη λα 

απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. Με 

ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηεο εξγαζίαο βειηηψλεηαη ε εθηέιεζε ηεο δνπιεηάο απφ 

ηνλ εξγαδφκελν θαζψο θαη ε πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο. Οη 

ελέξγεηεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζηνρεχνπλ: 

a. Σνπνζέηεζε ηνπ θαηάιιεινπ επαγγεικαηία ζηελ θαηάιιειε ζέζε. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ απμάλεηαη ε απφδνζε ηνπ λνζειεπηή θαη παξέρνληαη πνηνηηθέο 

ππεξεζίεο. Αλαγθαίν είλαη λα κειεηεζνχλ ηα πξνζσπηθά θίλεηξα ηνπ 

επαγγεικαηία, ηα νπνία επεξεάδνπλ άκεζα ηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ απφδνζε 

ηνπ ζην ρψξν εξγαζίαο. 

b. Ζ απνζαθήληζε ηνπ ξφινπ θαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπ λνζειεπηή θαη ε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ιήςε απνθάζεσλ. Απμάλεηαη ν απηνέιεγρνο, ε 

ππεπζπλφηεηα θαη ε αλεθηηθφηεηα ζηηο ηδηαίηεξα αγρνγφλεο ζπλζήθεο ηνπ 

λνζειεπηηθνχ επαγγέικαηνο. Παξάιιεια δεκηνπξγείηαη έλα εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ ην νπνίν δηνηθείηαη δεκνθξαηηθά. 

c. Ζ πνιπκνξθία ζηελ εξγαζία είλαη απαξαίηεηε ζε εξγαζίεο πνπ επεξεάδνπλ 

ςπρνινγηθά ηνπο εξγαδφκελνπο. Σα λέα εξεζίζκαηα ζην ρψξν εξγαζίαο 

ηθαλνπνηνχλ θαη αλαδσνγνλνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο. 

d. Ζ δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθήο εμέιημεο απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

θίλεηξα γηα ηνλ εξγαδφκελν. 
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e. Ζ δπλαηφηεηα δηαιεηκκάησλ θαη εηδηθψλ αδεηψλ βνεζνχλ ηνλ λνζειεπηή λα 

απνκαθξπλζεί απφ ην αγρνγφλν πεξηβάιινλ θαη λα επαλαθνξηίζεη ηηο δπλάκεηο 

ηνπ. 

 

 Γεκνθξαηηθή δηνίθεζε  

Ζ δεκνθξαηηθή δηνίθεζε είλαη έλαο αλαγθαίνο παξάγνληαο έηζη ψζηε λα 

ππάξμεη θιίκα ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Ο ξφινο ηνπ 

πξντζηάκελνπ είλαη κελ εγεηηθφο αιιά ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα ηηο απφςεηο ηνπ 

εξγαδφκελνπ, πξνσζείηαη ε ζπλεξγαζία θαη ην θάζε άηνκν αλαιακβάλεη 

επζχλεο θαη πξσηνβνπιίεο. Σα πξνβιήκαηα ζπδεηνχληαη θαη αλαδεηνχληαη απφ 

θνηλνχ ιχζεηο, απνθεχγνληαη νη αληαγσληζκνί θαη ε επηδίσμε πξνζσπηθήο 

αλάδεημεο. 

 

 Γεκηνπξγία ζπλεθηηθψλ νκάδσλ 

Ζ δεκηνπξγία ζπλεθηηθψλ νκάδσλ εληζρχεηαη κε ηηο ζπλαληήζεηο ησλ κειψλ 

ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ βειηίσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ηνπο ζρέζεσλ θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο. 

 

 Δπαλαζρεδηαζκφο ηνπ νξγαλσηηθνχ πεξηβάιινληνο 

Με ηηο αιιαγέο απηέο γίλεηαη πξνζπάζεηα κείσζεο ησλ αξλεηηθψλ ζηνηρείσλ 

ηεο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο. Απαηηείηαη επαλαζρεδηαζκφο ηεο εξγαζίαο κε 

ζθνπφ ηελ απφθηεζε κεγαιχηεξνπ ειέγρνπ απφ ηνλ εξγαδφκελν πάλσ ζην 

αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

(Luceno & Martin, 2008). Οη παξεκβάζεηο γηα ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηνπ 

νξγαλσηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

πεξηιακβάλνπλ (EU-OSHA, 2002): 

 

a.   Βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ζηειέρσζεο θαηά ηηο ψξεο αηρκήο κε ζηφρν ηελ κείσζε 

ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο , ηελ εθαξκνγή βειηηψζεσλ ζηελ νξγάλσζε βαξδηψλ θαη 

ηελ αλαπιήξσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ απνπζηψλ θαη έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ. 

b.   Καζνξηζκφο ιεηηνπξγηψλ θαη επζπλψλ. 

c. Καζηέξσζε ειαζηηθψλ πξνγξακκάησλ εξγαζίαο. 
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d.   Θέζπηζε πξσηνθφιινπ επηθνηλσλίαο γηα θαηαζηάζεηο νη νπνίεο εγθπκνλνχλ 

θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ λνζειεπηψλ. 

e.   Αλαγλψξηζε ελφο βαζκνχ δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ζε νκάδεο εξγαδνκέλσλ, νη 

νπνίνη ζα κπνξνχλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο κε βάζε θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο πνπ ζα ραξάδνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο 

απηνλνκίαο θαη ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ. 

f.   Πξναγσγή ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ, ε νπνία ζα ηνπο επηηξέπεη λα 

ζπκκεηέρνπλ κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπο, ηηο ηδέεο θαη ηηο απφςεηο ηνπο. 

g.   πκπεξίιεςε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ. 

h.   Καζηέξσζε δίθαησλ εξγαζηαθψλ πνιηηηθψλ. 

 

 

4.1.2 Παξεκβάζεηο ζε επίπεδν κηθξήο νκάδαο 

 

Οη παξεκβάζεηο ζε επίπεδν κηθξήο νκάδαο (δεπηεξνγελείο παξεκβάζεηο) είλαη θαη 

απηέο πξνιεπηηθνχ ραξαθηήξα θαη ζηνρεχνπλ ζηελ ελεκέξσζε-εθπαίδεπζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ζε ζπιινγηθφ θαη αηνκηθφ επίπεδν, αλαθνξηθά κε ηηο ζσζηέο πξαθηηθέο 

εξγαζίαο θαη ηνλ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. θνπφο ησλ 

παξεκβάζεσλ απηψλ είλαη ε αλάπηπμε ησλ αηνκηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ εξγαδφκελσλ λα 

δηαρεηξίδνληαη ην άγρνο κέζσ εμεηδηθεπκέλεο επηκφξθσζεο. Παξεκβάζεηο ζε επίπεδν 

κηθξήο νκάδαο είλαη: 

 

 εκηλάξηα-Ζκεξίδεο-Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα  

Ζ νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ-εκεξίδσλ θαη ε παξνρή δπλαηνηήησλ ζπλερηδφκελεο 

εθπαίδεπζεο βνεζάεη ζε ζέκαηα αληηκεηψπηζεο ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο. Ζ 

εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο ρξφλνπ, δεμηνηήησλ γηα 

επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ζπκβνπιεπηηθήο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο (Cooper, 2001). 

 

   Μειέηεο-εξγαζίεο 

Δίλαη αλαγθαία ε πεξηνδηθή δηελέξγεηα κειεηψλ-εξγαζηψλ γηα ηνλ βαζκφ ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ 
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πξνθαινχλ θαη γηα ηελ πξνζπάζεηα εμάιεηςεο απηψλ ησλ ζηξεζνγφλσλ 

παξαγφλησλ. 

 

   Γεκηνπξγία εηδηθψλ ηκεκάησλ 

Ζ δεκηνπξγία απηψλ ησλ ηκεκάησλ κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ-ςπρίαηξνη, 

ςπρνιφγνη θαη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί-βνεζάεη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ 

ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ, ζηνλ ζπληνληζκφ θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, ζηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ αζζελή θαη 

ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο ζπκπάζεηαο πξνο ηνπο αζζελείο. Δηδηθφηεξα 

νη νκάδεο απηέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ (EU-OSHA, 2002. Marine et al, 2009. 

Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο-Μνλάδα ππνζηήξημεο & 

παξαθνινχζεζεο «Φπραξγψο»-β΄ θάζε): 

 Με ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ φπσο ν 

ζάλαηνο, ν πφλνο θαη ην ηειηθφ ζηάδην αζζελεηψλ. 

 Με ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε 

ηνπ άγρνπο θαη ζηελ βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ θαη ηεο επαθήο κε ηνπο αζζελείο. 

 Με πξνγξάκκαηα κείσζεο ηνπ άγρνπο βαζηζκέλα ζηελ απηνζπγθέληξσζε, ζηελ 

εθπαίδεπζε γηα ηελ βειηίσζε ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, ζηελ εθκάζεζε 

ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο αληηδξάζεσλ άγρνπο. 

 Με ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζηφρν ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηνλ 

απηνζεβαζκφ. 

 Με ηελ βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ζπλαδέιθσλ θαη δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ 

ζην ρψξν εξγαζίαο. 

 Με ηελ βειηίσζε ηεο ελαξκφληζεο ηνπ λνζειεπηή κε ην πεξηβάιινλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ. 

 Με ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο απηνλνκίαο. 

 Με ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ εξγαδφκελνπ γηα ηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. 

 

   Κιηληθέο επνπηείεο 

Οη θιηληθέο επνπηείεο βνεζνχλ ηνπο λνζειεπηέο λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο θαη 

επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο ρξήζηκεο γηα ηελ θαξηέξα ηνπο (Darley, 1995). 

Απεπζχλνληαη ζε έλαλ εξγαδφκελν ή κηα νκάδα επαγγεικαηηψλ πνπ κε ηελ 
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ππνζηήξημε εηδηθνχ ζπκβνχινπ αλαγλσξίδνπλ θαη αμηνπνηνχλ δεκηνπξγηθά ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηνλ ρψξν 

εξγαζίαο. Ο ζχκβνπινο δελ αληηκεησπίδεη ηνλ επαγγεικαηία πγείαο σο 

«πξνβιεκαηηθφ» πνπ ρξήδεη ςπρνζεξαπείαο. Αληίζεηα, ηνλ ζεσξεί ηθαλφ θαη 

ππεχζπλν ζην ξφιν ηνπ θαη ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

θαηάζηαζεο πνπ ηνλ δπζθνιεχεη θαη ηελ αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ 

αληηκεηψπηζήο ηεο (Steinberg, 1995). 

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ δηαζέηεη εδψ θαη πνιιά 

ρξφληα θιηληθέο επνπηείεο, γεγνλφο πνπ έρεη βνεζήζεη λα δηαηεξείηαη πςειφ ην 

εζηθφ θαη ην επαγγεικαηηθφ ηνπο ελδηαθέξνλ, έρεη βνεζήζεη ζην λα 

απνθηήζνπλ επαγγεικαηηθέο θηινδνμίεο θαη ελδηαθέξνληα θαη έρεη κεησζεί ν 

θίλδπλνο γηα επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

 

   Πξνγξάκκαηα θπζηθήο άζθεζεο 

Ζ άζθεζε βειηηψλεη ηελ δηάζεζε, βνεζάεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ήπηαο 

θαηάζιηςεο, βειηηψλεη ηελ κλήκε θαη ηελ πλεπκαηηθή δηαχγεηα, βειηηψλεη ηνλ 

χπλν, απμάλεη ηελ απηνεθηίκεζε θαη εληζρχεη ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα. Σα 

πξνγξάκκαηα θπζηθήο άζθεζεο είλαη δηαδεδνκέλα κεηαμχ ησλ λνζνθνκείσλ 

ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο. ηα λνζνθνκεία απηά παξέρνληαη αζθήζεηο γηα ηελ 

θαξδηά, δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνλψλνπλ ηνπο κχεο θαη δίλνπλ επιπγηζία ζην 

ζψκα, παξνρή ζπκβνπιψλ γηα ηνλ ηξφπν δσήο θαη δηαζθέδαζεο θαη επθαηξίεο 

γηα θνηλσληθέο επαθέο. Τπνζηεξίδεηαη φηη ηα πξνγξάκκαηα απηά κεηψλνπλ ηηο 

δαπάλεο γηα αζζέλεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ, απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη 

ζπληεξνχλ ηελ θαιή πγεία (Mayo Clinic, 2012. American Psychological 

Association, 2011). 

 

 

4.1.3 Παξεκβάζεηο ζε αηνκηθφ επίπεδν 

 

Οη παξεκβάζεηο ζε αηνκηθφ επίπεδν (ηξηηνγελείο παξεκβάζεηο) αθνξνχλ ζηνλ 

εληνπηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πάζρνπλ απφ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ζηε 

ιήςε κέηξσλ επαλνξζσηηθνχ-ζεξαπεπηηθνχ ραξαθηήξα. ηνρεχνπλ ζηελ εμάιεηςε 

ή κείσζε ηεο έληαζεο ησλ ζπκπησκάησλ ηεο εξγαζηαθήο εμνπζέλσζεο ζε αηνκηθφ 
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επίπεδν θαη ζηηο δηαδηθαζίεο αλάξξσζεο πξνθεηκέλνπ ν εξγαδφκελνο λα επηζηξέςεη 

θαη λα επαλεληαρζεί ζηελ εξγαζία ηνπ. Ζ αμηνιφγεζε ησλ κέηξσλ γίλεηαη κε φξνπο 

ζνβαξφηεηαο ησλ ζπκπησκάησλ-νθέινπο. 

       Οη παξεκβάζεηο ζε αηνκηθφ επίπεδν πξέπεη λα γίλνληαη αθνχ εμαληιεζνχλ 

ελδερφκελεο παξεκβάζεηο ζε νξγαλσηηθφ θαη ζπιινγηθφ (κηθξήο νκάδαο) επίπεδν. 

ηελ πξάμε φκσο, ε δηαρείξηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο βαζίδεηαη ζε 

αηνκηθέο παξεκβάζεηο, θπξίσο ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο ιήςεο πξσηνγελψλ θαη 

δεπηεξνγελψλ παξεκβάζεσλ. Οπνηαδήπνηε ζηξαηεγηθή αθνινπζεζεί ζα πξέπεη νη 

παξεκβάζεηο λα εθαξκφδνληαη αξρηθά ζε πεξηνξηζκέλε θιίκαθα θαη λα ππάξρεη 

ζπκκεηνρή εθηφο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο θαη ηεο δηνίθεζεο ηνπ 

λνζνθνκείνπ.  

       Τπάξρεη κηα πιεζψξα πξνηεηλφκελσλ ζηξαηεγηθψλ παξέκβαζεο ζε αηνκηθφ 

επίπεδν πνπ άιιεο έρνπλ ηαηξνθεληξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη επηθεληξψλνληαη ζηελ 

άκεζε βξαρππξφζεζκε ζεξαπεία ησλ ζπκπησκάησλ ηεο εξγαζηαθήο εμνπζέλσζεο θαη 

άιιεο έρνπλ ςπρνζεξαπεπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, επηθεληξψλνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ αηηηψλ, ζε καθξνπξφζεζκε βάζε, θαη φρη απιά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

ζπκπησκαηνινγίαο. Οη ςπρνζεξαπεπηηθνί ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηεο εξγαζηαθήο 

εμνπζέλσζεο εθνδηάδνπλ ην άηνκν κε ηα θαηάιιεια εθείλα εξγαιεία πνπ ηνπ 

επηηξέπνπλ λα είλαη πξνεηνηκαζκέλν νπνηαδήπνηε ζηηγκή έξζεη αληηκέησπν κε 

αγρνγφλν θαηάζηαζε.  

       ηηο αηνκηθέο παξεκβάζεηο πεξηιακβάλνληαη: 

 

 Έγθαηξε αλαγλψξηζε ησλ ζπκπησκάησλ 

πλήζσο νη πξψηκεο ελδείμεηο αγλννχληαη, είηε γηαηί ν εξγαδφκελνο πηζηεχεη φηη 

«αληέρεη», είηε γηαηί ζέιεη λα απνδείμεη ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο 

φηη κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο. Σα 

ζπκπηψκαηα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο απνηεινχλ πξνεηδνπνίεζε 

δπζιεηηνπξγίαο ηεο βηνςπρνθνηλσληθήο ππφζηαζεο ηνπ αηφκνπ. 

 

 Δπαλεθηίκεζε πξνζσπηθψλ ζηφρσλ θαη πξνζδνθηψλ 

Με ξεαιηζηηθνί ζηφρνη θαη πξνζκνλέο ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε ζχγρπζε, 

απνγνήηεπζε θαη αίζζεζε πξνζσπηθήο απνηπρίαο θαη αδπλακίαο, πνπ 

θαζηζηνχλ ηνλ εξγαδφκελν επάισην ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 
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 Αλαγλψξηζε ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο 

Ζ αλαγλψξηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ απηψλ επηηξέπεη ζηνλ επαγγεικαηία λα 

αμηνινγήζεη πνηεο έρνπλ απνηειεζκαηηθφ αληίθηππν ζηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζην ρψξν εξγαζίαο θαη 

πνηεο δπζθνιεχνπλ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ θαη απμάλνπλ ην ζηξεο πνπ βηψλεη. 

 

 Αλαδήηεζε ζπλαηζζεκαηηθήο ππνζηήξημεο 

Ζ ππνζηήξημε ηφζν απφ θίινπο θαη ζπλεξγάηεο φζν θαη απφ επαγγεικαηίεο ηεο 

ςπρηθήο πγείαο κεηψλεη ην ζηξεο πνπ βηψλεη ην άηνκν, αιιά θαη ηηο πηζαλφηεηεο 

λα λνζήζεη. 

 

 Δλαζρφιεζε κε ελδηαθέξνληα θαη δξαζηεξηφηεηεο 

Οη Jaffe & Scott (1984) αλαθέξνληαη ζηελ ζεκαζία ηεο θαηαλνκήο ηνπ ρξφλνπ 

θαη ηεο ελέξγεηαο ζε ηέζζεξηο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ: ηελ εξγαζία, ηηο 

ζρέζεηο κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο, ηελ ζρέζε κε ηνλ εαπηφ θαη ηελ 

δηαζθέδαζε. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο δελ αξθνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

εμνπζέλσζεο, είλαη δπλαηφ φκσο λα αλαθνπθίζνπλ αξθεηά ην άηνκν, δίλνπλ 

ηελ δπλαηφηεηα εθηφλσζεο θαη πξνάγνπλ ηελ επηθνηλσλία. 

 

 Γηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ 

ε επαγγεικαηηθέο ζηξεζνγφλεο ζπλζήθεο ε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ απνηειεί 

κηα απφ ηηο πην βαζηθέο ηερληθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ άγρνπο, θαζψο απηφ 

πεγάδεη φρη απφ ηελ πνζφηεηα ηνπ δηαζέζηκνπ εξγαζηαθνχ ρξφλνπ αιιά απφ 

ηνλ κε νξζφ ηξφπν αμηνπνίεζήο ηνπ θαη απφ ηελ αίζζεζε έιιεηςεο ειέγρνπ 

πάλσ ζε απηφλ. 

Ζ ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ ζχκθσλα κε ηνπο Sutherland & Cooper (2003) 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο επαγγεικαηίεο: 

 Να αλαπηχμνπλ κηα πξνζσπηθή αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ 

 Να ζέηνπλ ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο 

 Να κεηψλνπλ ηηο ρξνληθέο πηέζεηο 

 Να απαιιαγνχλ απφ άζθνπεο θαη ρξνλνβφξεο δξαζηεξηφηεηεο 

 Να αλαζέηνπλ δξαζηεξηφηεηεο 
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 Να θάλνπλ ηνλ ρξφλν ζχκκαρφ ηνπο 

 Πξνζσπηθή επηινγή ηεο ζέζεο εξγαζίαο 

Ζ πξνζσπηθή επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο εξγαζίαο δίλεη ζηνλ 

εξγαδφκελν ηελ αίζζεζε φηη είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο απνθάζεηο. Ζ αιιαγή 

ρψξνπ εξγαζίαο, φηαλ δελ απνηειεί αληίδξαζε θπγήο, ζεσξείηαη κηα 

ελαιιαθηηθή κέζνδνο αληηκεηψπηζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Ζ 

αιιαγή πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ απαξαίηεηε απηνγλσζία, πνπ βνεζά ην 

άηνκν λα θαηαλνήζεη ηηο πξαγκαηηθέο θαη ζπρλά αζπλείδεηεο αηηίεο πνπ ηνπ 

δεκηνπξγνχλ άγρνο θαη ηηο κεζφδνπο αληηκεηψπηζεο πνπ εθαξκφδεη 

(Παπαδάηνπ & Αλαγλσζηφπνπινο, 1994). 

 

   Οκάδεο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο 

Οη νκάδεο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο παξέρνπλ βνήζεηα ηφζν ζηνπο 

επαγγεικαηίεο, φζν θαη ζηνπο ζπγγελείο ηνπο. Βνεζνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο 

ζην: 

 Να κνηξάδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ 

αξξψζηηα, ηελ αλαπεξία, ηνλ ζάλαην θαη ηε δσή. 

 Να θαηαλννχλ ηηο αληηδξάζεηο ηνπο θαη λα επεμεξγάδνληαη νδπλεξέο εκπεηξίεο 

πνπ βηψλνπλ ζην ρψξν εξγαζίαο. 

 Να αλαδεηνχλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο δχζθνισλ πεξηπηψζεσλ. 

 Να ζπδεηνχλ ηηο επηηπρείο παξεκβάζεηο, εληζρχνληαο έηζη ηελ απηνπεπνίζεζή 

ηνπο. 

 

   Πξνγξάκκαηα ζηήξημεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ε πνιιέο Δπξσπατθέο ρψξεο θαη ζηελ Ακεξηθή ιεηηνπξγνχλ εμσηεξηθά 

γξαθεία παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη παξαπνκπήο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, γλσζηά σο Πξνγξάκκαηα ηήξημεο Δξγαδνκέλσλ (Murphy, 

1999). Πνιιά απφ απηά ηα πξνγξάκκαηα μεθίλεζαλ σο πξνγξάκκαηα 

αληηκεηψπηζεο ηνπ αιθννιηζκνχ ηνπ ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

θαη ζηαδηαθά εμειίρζεθαλ ζε πξνγξάκκαηα αληηκεηψπηζεο επξχηεξσλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ. Βνεζνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο λα 

αληηκεησπίζνπλ ηφζν ηα πξνζσπηθά ηνπο πξνβιήκαηα φζν θαη απηά πνπ 

απνξξένπλ άκεζα απφ ηελ εξγαζία. χκθσλα κε ηελ BNA Policy and Practice 
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Series (1996-1999) θαη ηελ WHO (2001), ηα πξνγξάκκαηα απηά πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ: 

  πκβνπιεπηηθή κέζσ ηειεθψλνπ θαη δηαδηθηχνπ 

  Παξαπνκπή γηα ςπρνινγηθά ζπκπηψκαηα ή δηαηαξαρέο 

  Οηθνγελεηαθή ζηήξημε 

  πκβνπιεπηηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε λνκηθψλ ή νηθνλνκηθψλ  πξνβιεκάησλ 

  ηήξημε ζε ζνβαξά ηαηξηθά πξνβιήκαηα 

  Πξνεηνηκαζία γηα ηελ ζπληαμηνδφηεζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο 

  Γπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηινγή ηεο θαξηέξαο 

 

 Φαξκαθεπηηθή αγσγή 

Σν άηνκν πνπ βηψλεη έληνλα ηα ζπκπηψκαηα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

κπνξεί λα βνεζεζεί κε θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία κε: 

1. Διάζζνλα εξεκηζηηθά, πνπ είλαη ρξήζηκα γηα ηελ θαηαζηνιή ηνπ άγρνπο. 

2. Αληηθαηαζιηπηηθά κε αγρνιπηηθέο ηδηφηεηεο. 

3. Αληηςπρσηηθά. 

Σα αγρνιπηηθά θάξκαθα πεξηέρνπλ βελδνδηαδεπίλεο, νη νπνίεο πξνθαινχλ φρη 

κφλν ςπρνινγηθή αιιά θαη βηνινγηθή/νξγαληθή εμάξηεζε. Γηα ην ιφγν απηφ 

δελ πξέπεη λα ρνξεγνχληαη γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 6 κελψλ. Ζ 

ρνξήγεζή ηνπο αλαθνπθίδεη πξφζθαηξα κφλν απφ ην άγρνο θαη ε πηζαλφηεηα 

ππνηξνπήο είλαη κεγάιε. πζηήλεηαη λα ρνξεγνχληαη κφλν φηαλ ε 

ζπκπησκαηνινγία είλαη βαξηά θαη γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα κε ζηφρν λα 

έξζεη ην άηνκν ζε έλα ηέηνην επίπεδν πνπ ζα είλαη δπλαηή ε ςπρνζεξαπεπηηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο εμνπζέλσζεο. 

 

  Βηναλάδξαζε 

Ζ κέζνδνο ηεο βηναλάδξαζεο βαζίδεηαη ζε έλα κεραληθφ ζχζηεκα κε ην νπνίν, 

κέζσ ειεθηξνδίσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο, ην 

άηνκν ιακβάλεη ζήκα λα εθδειψζεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζσκαηηθή αληίδξαζε, 

ζπλήζσο φρη άκεζα νξαηή. Απηή ε αληίδξαζε ζηφρν έρεη λα κεηαβάιιεη, γηα 

παξάδεηγκα, ηελ έληαζε ησλ κπψλ ηνπ κεηψπνπ, ηελ πνζφηεηα ηνπ αίκαηνο πνπ 

ξέεη πξνο ηα άλσ θαη θάησ άθξα ή ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ δέξκαηνο. Οη 
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ιεηηνπξγίεο απηέο κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ κε ειεθηξφδηα, ηα νπνία 

ηνπνζεηνχληαη ζηα αληίζηνηρα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο.  

Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθά είδε βηναλάδξαζεο, αλάινγα κε ηελ ζσκαηηθή 

ιεηηνπξγία πνπ κεηξάηαη. Ζ βηναλάδξαζε πνπ κεηξά ηελ κπτθή έληαζε, δειαδή 

ηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ κπτθψλ ηλψλ πνπ παξάγεηαη απφ ηνπο κχεο φηαλ 

θηλνχληαη ή ζπζηέιινληαη, νλνκάδεηαη ειεθηξνκπνγξαθηθή (ΖΜΓ) 

βηναλάδξαζε. Τπάξρεη επίζεο ε ζεξκηθή βηναλάδξαζε, ε νπνία κεηξά ηε 

ζεξκνθξαζία θαη ηελ ξνή ηνπ αίκαηνο. Οη κέζνδνη απηνί βαζίδνληαη ζηηο αξρέο 

ηεο θιαζζηθήο εμαξηεκέλεο κάζεζεο. Σα άηνκα εθπαηδεχνληαη λα απνθηνχλ 

επίγλσζε ησλ ζσκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο θαη λα ηηο ηξνπνπνηνχλ ζπλεηδεηά. 

Μαζαίλνπλ λα ελεξγνπνηνχλ ην παξαζπκπαζεηηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν 

πξνθαιεί ραιάξσζε, σο αληίδξαζε ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπκπαζεηηθνχ 

λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο θαηάζηαζεο πνπ πξνθαιεί θφβν ή 

άγρνο (DiMatteo & Martin, 2006). 

 

 Αληίδξαζε απέλαληη ζηελ απεηιή 

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ πξνθαιείηαη κηα αγρσηηθή θαηάζηαζε, κπνξεί λα 

εμαιεηθζεί κε έλαλ απφ ηνπο ηξεηο αθφινπζνπο ηξφπνπο (Spielberger, 1980): 

 

i. Δμαιείςηε ή απνθχγεηε ηνλ θίλδπλν: ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζε ζηξεζνγφλα 

επαγγέικαηα κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηα άγρνο ηνπο είηε παίξλνληαο άδεηα, είηε 

αιιάδνληαο δνπιεηά. Οη γηαηξνί ζπρλά ζπληζηνχλ ζαιαζζηλά ηαμίδηα ή 

μεθνχξαζηεο δηαθνπέο ζε άηνκα πνπ ε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπο πγεία 

απεηιείηαη απφ ηηο πηεζηηθέο ζπλζήθεο ηεο εξγαζίαο. Βέβαηα ε εμάιεηςε ή ε 

απνθπγή ελφο ζηξεζνγφλνπ εξεζίζκαηνο δελ κεηψλεη πάληα ην άγρνο. 

ii. Ρίμηε κηα δεχηεξε καηηά: κηα αγρσηηθή θαηάζηαζε κπνξεί λα κεησζεί αλ 

επαλεθηηκεζεί ζαλ ιηγφηεξν απεηιεηηθή. Ο θξίζηκνο θξίθνο ζηελ αιπζίδα 

ζηξεο-απεηιή-άγρνο είλαη ε εθηίκεζε ηεο απεηιήο θαη φρη ν αληηθεηκεληθφο 

θίλδπλνο. Αλ ην άηνκν ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ε θαηάζηαζε δελ είλαη ηφζν 

επηθίλδπλε φζν είρε θαλεί αξρηθά, ηφηε ζα κεησζεί ε αγρσηηθή θαηάζηαζε. 

iii. Πξνζπνηεζείηε φηη δελ ππάξρεη: αλ ε πεγή ηνπ θηλδχλνπ ζπλδέεηαη κε 

απσζεκέλεο ζθέςεηο ή αηζζήκαηα, έξρνληαη «επί ζθελήο» ςπρνινγηθνί 
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ακπληηθνί κεραληζκνί γηα λα κεηψζνπλ ηελ αγρσηηθή θαηάζηαζε πνπ 

πξνμέλεζαλ νη απσζεκέλεο ζθέςεηο ή ηα αηζζήκαηα. 

 

 πζηεκαηηθή απεπαηζζεηνπνίεζε 

Ζ ζπζηεκαηηθή απεπαηζζεηνπνίεζε είλαη κηα κνξθή ςπρνινγηθήο ζεξαπείαο, 

πνπ έρεη πνιχ θαιά απνηειέζκαηα ζηε κείσζε ηνπ άγρνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε 

παξάινγνπο θφβνπο θαη θνβίεο. Οη ζεξαπείεο απηέο ζπλδπάδνπλ κηα 

ραιαξσκέλε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή θαηάζηαζε κε κηα άγρν-δηεγεξηηθή ζθελή. 

Σν ζθεπηηθφ ηεο ζεξαπείαο είλαη φηη ε ραιαξσκέλε θαηάζηαζε είλαη 

αζπκβίβαζηε κε ηελ έληαζε θαη ηελ αλεζπρία πνπ βηψλεη ην άηνκν ζε έληνλεο 

θαηαζηάζεηο άγρνπο (Spielberger, 1980). 

Ο ζεξαπεπηήο, κέζσ εληαηηθψλ ζπλεληεχμεσλ, εληνπίδεη ηηο ζπλζήθεο πνπ 

πξνθαινχλ άγρνο ζην άηνκν. ηε ζπλέρεηα ην εθπαηδεχεη ζε αζθήζεηο βαζηάο 

κπτθήο ραιάξσζεο, πνπ ην βνεζνχλ λα απνθηήζεη κεγαιχηεξε επίγλσζε ηεο 

κπτθήο έληαζεο πνπ ζπλνδεχεη ηηο αγρσηηθέο θαηαζηάζεηο. Με ηηο αζθήζεηο 

απηέο ην άηνκν καζαίλεη πψο λα ραιαξψλεη ηνπο κχεο ζε φια ηα κέξε ηνπ 

ζψκαηφο ηνπ. Καζψο ην άηνκν ραιαξψλεη ηνπ δεηείηαη λα θαληαζηεί κηα κηθξή 

ζε έληαζε αγρσηηθή θαηάζηαζε. Αλ δελ παξνπζηάζεη θαζφινπ άγρνο 

θαζνδεγείηαη λα θαληαζηεί κηα κέηξηα ζε έληαζε αγρσηηθή θαηάζηαζε. Ζ 

δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη έσο φηνπ λα είλαη ηθαλφο λα θαληάδεηαη 

θαηαζηάζεηο πνπ ηνπ πξνμελνχζαλ έληνλν άγρνο, ρσξίο λα αηζζάλεηαη θακία 

απνιχησο δπζθνξία. Σν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ ζεξαπεπηεί ή 

παξνπζηάζεη αμηφινγε βειηίσζε κε ηελ κέζνδν απηή θηάλεη ην 90%  

(Spielberger, 1980). 

 

 Οξζνινγηθή ππνβιεηηθή ζεξαπεία (Ο.Τ.Θ.) 

Ζ ζεξαπεία απηή αλαπηχρζεθε απφ ηνλ δηάζεκν Ακεξηθαλφ ςπρνιφγν Albert 

Ellis (1974). Ο ζηφρνο ηεο Ο.Τ.Θ. είλαη λα πείζεη ην άηνκν φηη ην λεπξσηηθφ 

άγρνο πξνθαιείηαη απφ ηηο παξάινγεο πεπνηζήζεηο ηνπ θαη απφ ην γεγνλφο φηη 

αληηιακβάλεηαη ιαλζαζκέλα νξηζκέλα ζηξεζνγφλα πεξηζηαηηθά. Σν δηδάζθεη 

λα παξαηεξεί ηηο δηθέο ηνπ ζθέςεηο, έηζη ψζηε λα αλαιχεη θαη λα ακθηζβεηεί ηηο 

παξάινγεο πεπνηζήζεηο, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηα ζπγθηλεζηαθά ηνπ 
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πξνβιήκαηα. Ζ Ο.Τ.Θ. έρεη πεηχρεη φηαλ έρνπλ εμαιεηθζεί νη παξάινγεο 

ζθέςεηο θαη πεπνηζήζεηο. 

 

 Φπραλάιπζε  

πσο θαη ε Ο.Τ.Θ., ε ςπραλάιπζε απνβιέπεη ζηελ αιιαγή ηεο εθηίκεζεο γηα 

ηελ απεηιή, ε νπνία νδεγεί ζε λεπξσηηθέο- αγρσηηθέο αληηδξάζεηο. ε αληίζεζε 

φκσο κε ηελ Ο.Τ.Θ., ε νπνία εμεηάδεη ηηο έθδειεο παξάινγεο πεπνηζήζεηο ηνπ 

αηφκνπ, ε ςπραλάιπζε δηεξεπλά ηα βαζχηεξα αίηηα ησλ πξνβιεκάησλ. Ο 

ςπραλαιπηήο βνεζά ην άηνκν λα αλαθαιχςεη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ηεο 

παηδηθήο ηνπ ειηθίαο πνπ ζπλερίδνπλ λα επεξεάδνπλ ηηο ζθέςεηο, ηα αηζζήκαηα 

θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ. Ο ζηφρνο είλαη λα απνθηήζεη ην άηνκν επίγλσζε ηνπ 

πψο ηα απσζεκέλα αηζζήκαηα ζπλδένληαη κε ηα ησξηλά πξνβιήκαηά ηνπ. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηεο ςπραλάιπζεο είλαη ε πείξα ηνπ 

ζεξαπεπηή (Spielberger, 1980). 

 

 Μεραληζκνί άκπλαο 

Οη κεραληζκνί άκπλαο είλαη νη θχιαθεο ηνπ «εγψ», νη θξνπξνί ηεο ςπρηθήο 

πγείαο. Με ηνπο κεραληζκνχο άκπλαο κεηψλεηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε πνπ 

δεκηνπξγείηαη ιφγσ ησλ καηαηψζεσλ, κεηψλεηαη ην άγρνο θαη πξνζηαηεχεηαη ην 

«εγψ». Δίλαη επίθηεηεο αληηδξάζεηο θαη βνεζνχλ ην άηνκν λα απνθχγεη ηα 

πξνβιήκαηα εθείλα πνπ δελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά. Οη 

θπξηφηεξνη κεραληζκνί άκπλαο είλαη (Πνηακηάλνο, 2002): 

 Μεηνπζίσζε: κε απηήλ ε παξφξκεζε ζηξέθεηαη ζε άιιε δηέμνδν, 

πεξηζζφηεξν ρξήζηκε θαη παξαδεθηή. 

 Απψζεζε: κε απηήλ αζπλείδεηα αιιά ζθφπηκα μερληνχληαη νδπλεξά 

γεγνλφηα. 

 Πξνβνιή: είλαη ην «θαηεγνξψ» πνπ απνδίδνπκε ζηνπο άιινπο γηα 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπκε, ελψ ε επζχλε αλήθεη κφλν ζε εκάο. 

 Άξλεζε: κε ηνλ κεραληζκφ απηφ ην άηνκν αξλείηαη επηζπκίεο, 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηδέεο. 

 Δλδνβνιή: είλαη ην αληίζεην ηεο πξνβνιήο. ηελ πξνβνιή ην άηνκν 

απνδίδεη δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα ζε άιινπο, ελψ ζηελ ελδνβνιή 

ελζσκαηψλεη ραξαθηήξεο θαη ζπλαηζζήκαηα άιισλ. 
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 Σαπηνπνίεζε: είλαη ε πξνζπάζεηα ηαχηηζεο κε θάπνηνλ πνπ θαηέρεη 

εμέρνπζα ζέζε ή κε θάπνηα επράξηζηε θαηάζηαζε. 

 Δθινγίθεπζε: είλαη ε αληηθαηάζηαζε ελφο απαξάδεθηνπ ιφγνπ κε 

παξαδεθηφ. 

 Απνκφλσζε: είλαη ν δηαρσξηζκφο ηεο αξρηθήο κλήκεο απφ ην απνηέιεζκα. 

 Αληίδξαζε ή ππεξαλαπιήξσζε: πξνιαβαίλεη ηελ αλάδπζε κηαο νδπλεξήο 

ζθέςεο κε άκεζε αληηθαηάζηαζε ηεο κε κηα επράξηζηε. 

 

 Φπρνζεξαπεία  

Δίλαη ε εθαξκνγή ςπρνθπζηθψλ κεζφδσλ κε ζθνπφ ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

παζνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο. Δίλαη κεζνδηθή θαη ζπγθεθξηκέλε επηζηεκνληθή 

πξνζπάζεηα γηα ζεξαπεία ηνπ ςπρηθά πάζρνληα, ν νπνίνο ζεσξείηαη 

ςπρνζσκαηηθή νιφηεηα, πξνηθηζκέλε κε ην αγαζφ ηεο ειεπζεξίαο ηνπ 

πλεχκαηνο. Τπάξρνπλ δηάθνξεο κνξθέο ςπρνζεξαπείαο, φπσο (Πνηακηάλνο, 

2002. Freud, 2007): 

 Αηνκηθή: είλαη ε βάζε θάζε κνξθήο ςπρνζεξαπείαο, αζθείηαη κεηαμχ ηνπ 

ςπρνζεξαπεπηή θαη ηνπ αζζελνχο θαη βνεζάεη ηνλ αζζελή λα πξνζαξκνζηεί 

θαιχηεξα ζηηο εληάζεηο ηεο δσήο. Βαζηθή πξνυπφζεζε ε ζέιεζε ηνπ αζζελή λα 

ζεξαπεπηεί.  

 Οκαδηθή: νη ζεξαπεπηηθέο νκάδεο (6-8 άηνκα) είλαη ζπλήζσο «θιεηζηέο». Ο 

αζζελήο βιέπεη φηη δελ είλαη ν κφλνο πνπ ππνθέξεη, δέρεηαη παξαηλέζεηο θαη 

δεκηνπξγεί δεζκνχο κε ηνπο ζπλαζζελείο ηνπ. 

 πκπεξηθνξάο: ζηεξίδεηαη ζηελ ςπρνινγία ηεο κάζεζεο. Γηα ηελ ζεξαπεία 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ελίζρπζε θαη ε επηβξάβεπζε. 

 Πεξηβάιινλ θαη ςπρνζεξαπεία: ρξεζηκνπνηείηαη ην πεξηβάιινλ γηα λα επέιζεη 

αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αζζελνχο. Ζ ζπλεξγαζία κε άιινπο, ε εμάζθεζε 

εμνπζίαο θαη ε πξαθηηθή ζηελ αλάιεςε επζπλψλ ελζαξξχλεη ηνλ απηνζεβαζκφ 

ηνπ αζζελνχο 

 Αλαςπρή-ςπρφδξακα: ππάξρεη ε νξγαλσκέλε αλαςπρή, θαηά ηελ νπνία νη 

αζζελείο αζρνινχληαη φινη καδί κε παηρλίδηα, ζέαηξν, ρνξνχο, ρνξσδία, 

αζθήζεηο θηι. Σν ςπρφδξακα είλαη κηα κέζνδνο νκαδηθήο ςπρνζεξαπείαο θαηά 

ηελ νπνία κέζα απφ θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δξακαηηθνχο ξφινπο 
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αληρλεχνληαη ζηνηρεία ηεο δνκήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, νη δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο, ζπγθξνχζεηο θαη ςπρηθά πξνβιήκαηα. 

 Φπζηθή άζθεζε: ε ζσζηή δηαηξνθή, ε άζθεζε, νη πγηεηλέο ζπλήζεηεο θαη ε 

επαξθήο αλάπαπζε ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ εξγαδφκελνπ απφ ηηο 

επηπηψζεηο ηνπ ρξφληνπ ζηξεο. Δηδηθά ε αεξνβηθή άζθεζε έρεη απνδεηρζεί φηη 

κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ θαηάζιηςε, ην άγρνο, ηελ ζπλαηζζεκαηηθή δπζθνξία 

θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε ζηεθαληαίαο λφζνπ, ελψ 

ηαπηφρξνλα βειηηψλεη ηελ δηάζεζε, ηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ απηνεηθφλα 

(Anthony, 1991. Travers & Cooper, 1996). Αθφκε θαη αλ αζθεζεί θάπνηνο γηα 

κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ηα νθέιε ζε ςπρνινγηθφ επίπεδν έρνπλ πνιιή κεγάιε 

ρξνληθή δηάξθεηα. πσο θάλεθε απφ έλα πξφγξακκα δηάξθεηαο 12 εβδνκάδσλ, 

ην νπνίν ζηφρεπε ζηελ βειηίσζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο κέζσ αεξνβηθήο 

άζθεζεο, νη ζπκκεηέρνληεο φρη κφλν αηζζάλνληαλ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή επεμία 

φηαλ ην πξφγξακκα νινθιεξψζεθε, αιιά ην ζπλαίζζεκα απηφ δηαηεξνχληαλ 

αθφκε θαη κεηά απφ δψδεθα κήλεο (DiMatteo & Martin, 2006). 

 Δξγνζεξαπεία-απαζρνιεζηνζεξαπεία: είλαη ε κεηά απφ ηαηξηθή ζχζηαζε θαη 

θάησ απφ επαγγεικαηηθή θαζνδήγεζε δξαζηεξηφηεηα πνπ απνζθνπεί ζην: 

i. λα βνεζήζεη ηνλ αζζελή λα πξνζαξκνζηεί ζηα δηάθνξα πξνβιήκαηα. 

ii.  λα δηαηεξήζεη, μαλαβξεί ή αλαπηχμεη θαιέο ζπλήζεηεο εξγαζίαο. 

iii. Να βνεζήζεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο κεηά 

απφ ζσκαηηθφ αηχρεκα ή αζζέλεηα. 

 Γλσζηηθή ζεξαπεία: αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Aaron T. Beck σο κέζνδνο 

θαηαλφεζεο θαη ζεξαπείαο ηεο θαηάζιηςεο. Μπνξεί λα βνεζήζεη δηνξζψλνληαο 

ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο ησλ αζζελψλ γηα ηα αηζζήκαηα, ηηο αλάγθεο ηνπο θαη 

ηελ ηθαλφηεηα λα ειέγμνπλ ηελ δσή ηνπο. Δζηηάδεη ζηελ πξάμε θαη φρη ζην 

πξφβιεκα. Θεσξεί φηη κηα αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο κπνξεί λα αιιάμεη ηηο 

ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα (Beck, 2000). 

 

 Θεξαπεία ηεο κνπζηθήο 

Με ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο έρεη απνδεηρζεί ε επίδξαζε ηεο κνπζηθήο ζηνλ 

αλζξψπηλν εγθέθαιν. Πνιινί γηαηξνί ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κνπζηθή σο θάξκαθν 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ, ηνπ ζηξεο θαη ηεο θαηάζιηςεο. Αζπλείδεηα ε 

αθξφαζε ελφο γξήγνξνπ κνπζηθνχ ηέκπν απμάλεη ηελ ζπρλφηεηα ηεο αλαπλνήο 
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θαη ηνλ θαξδηαθφ παικφ, ελψ αληίζεηα ε αθξφαζε ελφο αξγνχ ηέκπν ηα 

ειαηηψλεη. Ζ κνπζηθνζεξαπεία είλαη κηα ηερληθή κνπζηθά ππνβνεζνχκελεο 

ςπρνζεξαπείαο, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηε δχλακε ηεο κνπζηθήο γηα λα εγείξεη 

λνεηηθέο εηθφλεο, ζπλαηζζήκαηα, ζσκαηηθέο αηζζήζεηο, ζθέςεηο ή αλακλήζεηο. 

Σν πιηθφ απηφ αμηνινγείηαη ζεξαπεπηηθά. (American Music Therapy 

Association, 2014). 

 

 Σερληθέο ραιάξσζεο 

Ζ πξννδεπηηθή κπτθή ραιάξσζε απνηειεί κηα ηερληθή κέζσ ηεο νπνίαο ην  

άηνκν εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο κπτθέο νκάδεο θαη 

ζπζθίγγεη θαη ραιαξψλεη ελαιιάμ ηνπο κχεο ηνπ. Γηα θάζε κπτθή νκάδα 

απαηηείηαη ζχζθημε ησλ κπψλ γηα πεξίπνπ 10 δεπηεξφιεπηα, ε νπνία 

αθνινπζείηαη απφ ραιάξσζε ίδηαο ρξνληθήο δηάξθεηαο. Καηά ηελ θάζε ηεο 

ραιάξσζεο δεηείηαη απφ ην άηνκν λα ζθεθηεί θάηη επράξηζην. πλήζσο κεηά 

απφ έλα ρξνληθφ δηάζηεκα εθπαίδεπζεο, ην άηνκν είλαη ζε ζέζε λα επηηχρεη λα 

ραιαξψζεη ελζπκνχκελν ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ην δηαθαηείραλ θαη ηηο ζθέςεηο 

πνπ έθαλε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο (DiMatteo & Martin, 2006). 

Ο δηαινγηζκφο πεξηιακβάλεη δηάθνξεο ηερληθέο, ζηφρνο ησλ νπνίσλ είλαη ε 

εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ζε κία ζπγθεθξηκέλε ζθέςε ή εηθφλα. Ζ πξαθηηθή ηνπ 

δηαινγηζκνχ έρεη απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθή ζηελ κείσζε ηνπ ζηξεο θαη ηνπ 

άγρνπο, ζηελ ππέξηαζε θαη ζηελ εμάιεηςε θάπνησλ θφβσλ (Shapiro, 1989). 

Ζ αληίδξαζε ραιάξσζεο είλαη κηα κέζνδνο δηαρείξηζεο ηνπ άγρνπο πνπ κνηάδεη 

κε ηνλ δηαινγηζκφ. Αλαπηχρζεθε απφ ηνλ θαξδηνιφγν Herbert Benson (1975) 

θαη είλαη πνιχ δεκνθηιήο αλάκεζα ζηα δηνηθεηηθά ζηειέρε επεηδή εθαξκφδεηαη 

εχθνια θαη κπνξεί λα εληαρζεί ζην θαζεκεξηλφ πξφγξακκα ελφο εξγαδφκελνπ. 

Ζ αληίδξαζε ραιάξσζεο ζπλδπάδεη ηελ κπτθή ραιάξσζε, ηελ αλαπαπηηθή θαη 

παζεηηθή ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ην ήζπρν πεξηβάιινλ θαη έλαλ 

επαλαιακβαλφκελν ήρν. Σν άηνκν κέλεη κε ηα κάηηα θιεηζηά γηα 20 πεξίπνπ 

ιεπηά θαη επαλαιακβάλεη ζησπειά κηα ιέμε πνπ έρεη επηιέμεη. 

Δπαλαιακβάλνληαο απηή ηε ιέμε εκπνδίδεη νπνηαδήπνηε ζθέςε λα δηαζπάζεη 

ηελ πξνζνρή ηνπ θαη λα ηνπ ραιάζεη ηελ ραιάξσζε. Δίλαη κηα απνηειεζκαηηθή 

ηερληθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ άγρνπο θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ 

(DiMatteo & Martin, 2006. Lavey & Taylor, 1985. English & Baker, 1983). 
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 Φπρνλεπξναλνζνινγία 

Ζ ςχρν-λεχξν-αλνζνινγία ελνπνηεί κεηά απφ 2.500 ρξφληα ηηο απφςεηο ηνπ 

Αζθιεπηνχ θαη ηνπ Ηππνθξάηε κε ηα ζχγρξνλα ηαηξηθά δεδνκέλα. Ζ ξαγδαία 

αλάπηπμε ησλ λεπξνεπηζηεκψλ ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα βνήζεζε ζηελ 

αλαγλψξηζε ηεο ζπζρέηηζεο ΚΝ, αλνζηαθνχ θαη ελδνθξηληθνχ ζπζηήκαηνο 

ζηελ ςπρηθή «δηάζεζε» ηνπ αλζξψπνπ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ αληίζηξνθε 

κεηαμχ ηνπο ζρέζε. Ζ ςπρνλεπξναλνζνινγία απνδεηθλχεη φηη απηφ πνπ 

ζπκβαίλεη ζην κπαιφ καο ζην επίπεδν ηεο αληίιεςήο καο θαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή καο αληίδξαζε ζε απηήλ ηελ αληίιεςε κπνξεί λα επεξεάζεη 

ηελ θπζηνινγία καο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην αλνζνπνηεηηθφ καο ζχζηεκα. 

Αθνχ ν άλζξσπνο είλαη κηα ςχρν-ζσκαηηθή νληφηεηα, ηφηε θάζε αληίδξαζε 

ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ, πνπ αξγφηεξα αλαγλσξίδεηαη ζαλ λφζνο ή ζχλδξνκν, είλαη 

επίζεο ςπρνζσκαηηθή, είλαη ςχρν-λεχξν-ελδνθξηλν-αλνζνινγηθή, κε 

δηαθνξεηηθή σζηφζν ηελ πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ηνπ θάζε παξάγνληα ζε θάζε 

λφζν θαη ζε θάζε δηαθνξεηηθφ άλζξσπν.  

Οη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ν λνπο θαη ην ζψκα αιιειεπηδξνχλ ζαλ κηα 

νιφηεηα (Watkins, 1997). Ζ εκθάληζε ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ ζρεηίδεηαη 

ζηελά κε ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο – ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ην ζηξεο 

θαη ην άγρνο. Γηα παξάδεηγκα, θαίλεηαη φηη ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ππφ ηελ 

επήξεηα έληνλνπ θαη ρξφληνπ ζηξεο έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

παξνπζηάζνπλ ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα κεηά απφ ηελ έθζεζή ηνπο ζην ξηλντφ, ν 

νπνίνο πξνθαιεί ην θνηλφ θξπνιφγεκα (Cohen, 1996. Cohen et al, 1998).  

Έξεπλεο ζην ρψξν ηεο ςπρνλεπξναλνζνινγίαο απνθάιπςαλ κηα ζεηξά απφ 

ηξφπνπο ελδπλάκσζεο ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ, φπσο: ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 

ζρέζεο λνπ-ζψκαηνο, εθκάζεζε ηνπ πψο λα βιέπνπκε ηε δσή, αλάπηπμε 

δχλακεο αλάθακςεο κεηά απφ θάπνηα απψιεηα θαη δπλαηφηεηα λα 

απνθαιχπηνπκε ηα ηξαπκαηηθά καο ζπλαηζζήκαηα ζηνλ εαπηφ καο θαη ζε 

άιινπο. Ζ ζεξαπεία δελ βαζίδεηαη ζε έλα κφλν ζχζηεκα. Δίλαη εθιεθηηθή θαη 

ρξεζηκνπνηεί πνηθίιεο ηερληθέο θαη ζεξαπείεο. 
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4.1.4 Παξεκβάζεηο κε ηελ εθαξκνγή νξζψλ πξαθηηθψλ 

 

Ο ζπλδπαζκφο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ δηαθφξσλ παξεκβάζεσλ ηφζν ζε αηνκηθφ, 

φζν θαη ζε νξγαλσηηθφ επίπεδν είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ ζεξαπεία 

ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ λνζειεπηψλ. Ζ πξνζεθηηθή 

εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο, ε βειηίσζε ησλ εξγαζηαθψλ 

ζπλζεθψλ θαη πξαθηηθψλ, ε παξνρή απηνλνκίαο ζηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο, ε 

ζπκπεξίιεςε ησλ λνζειεπηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, ε ηζνζθέιηζε ηεο πξνζπάζεηαο θαη ακνηβήο, ε βειηίσζε ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηεο αλαηξνθνδφηεζεο πιεξνθνξηψλ, ν θαζνξηζκφο επθξηλψλ 

ξφισλ, ε ελζάξξπλζε θαη ελδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ε ζπλερήο 

εθπαίδεπζε θαη ε εθαξκνγή πνιπζεκαηηθήο κεζνδνινγίαο, νη ηερληθέο ραιάξσζεο 

θαη νη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη παξαδείγκαηα παξεκβάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ ζηνπο ρψξνπο πγείαο. Παξαθάησ αλαθέξνληαη πεξηιεπηηθά νξηζκέλεο 

παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζε δηάθνξα λνζνθνκεία. 

 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ Α΄: Οη Murphy et al (1995), εθάξκνζαλ έλα πηινηηθφ πξφγξακκα πνπ 

ζθνπφ είρε ην ζρεδηαζκφ ιεηηνπξγίαο ελφο λνζνθνκείνπ ζε θάπνηα πξναζηηαθή 

πεξηνρή. Ππξήλαο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ απνηεινχζε ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηε δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. πζηάζεθε κηα νκάδα 

απφ επαγγεικαηίεο πγείαο απφ φιεο ηηο εηδηθφηεηεο, ε νπνία είρε ζηφρν λα κειεηήζεη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θξνληίδαο ησλ αζζελψλ, λα αλαγλσξίζεη ηηο αδπλακίεο 

ηνπ κνληέινπ θαη λα πξνηείλεη ηξφπνπο βειηίσζήο ηνπ. 

       Ζ δηεπηζηεκνληθή νκάδα είρε εβδνκαδηαίεο ζπλαληήζεηο ζηηο νπνίεο ζπδεηνχζε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο. Ζ νκάδα δηαπίζησζε φηη ν 

ππεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο απνηεινχζε ηνλ βαζηθφηεξν παξάγνληα επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφηεηλε ηε δεκηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο 

αληηκεηψπηζεο. 

       Γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο νξίζηεθε έλαο εμσηεξηθφο 

ζχκβνπινο. Δθαξκφζηεθε θαηλνχξην πξφγξακκα παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ είρε σο 

πξσηαξρηθφ ζηφρν ηε δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία θαη ηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

αζζελψλ πνπ ζα αλαιάκβαλε ε θάζε νκάδα επαγγεικαηηψλ πγείαο. Μεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο απμήζεθε ζεκαληηθά ην αίζζεκα 
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επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, βειηηψζεθε ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

ζπλαδέιθσλ, κεηψζεθε ην εξγαζηαθφ ζηξεο θαη ε ζπαηάιε ηνπ εξγαζηαθνχ 

ρξφλνπ. 

 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ Β΄: Οη ηερληθέο πνπ αθνινπζνχλ ζπζηήλεηαη λα εθαξκφδνληαη ζε 

εξγαδφκελνπο κε αζζελέο λεπξηθφ ζχζηεκα, απμεκέλα επίπεδα αλεζπρίαο θαη ρακειφ 

απηνζεβαζκφ (Central and Eastern European Harm Reduction Network, 2006): 

 

 Μηθξφηεξα θαζήθνληα – κεγαιχηεξα δηαιείκκαηα. 

 Οξγάλσζε κηαο δηαδηθαζίαο εθπαίδεπζεο ε νπνία ζα μεθηλά απφ εχθνια 

ηκήκαηα ζε δπζθνιφηεξα, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε αίζζεζε ηεο επηηπρίαο – 

πξνφδνπ. 

 Δλίζρπζε ηεο αλαηξνθνδφηεζεο κε επαίλνπο θαηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

θαζεθφλησλ. 

 Μέγηζηε δηάθξηζε ζε εμσηεξηθέο αμηνινγήζεηο κε ελίζρπζε ηεο ζεηηθήο 

πιεπξάο ησλ απνηειεζκάησλ. 

 Υξήζε αλαιπηηθνχ αιγφξηζκνπ – θάζε εξγαζία πξέπεη λα αλαιχεηαη ζηα 

βαζηθά ηεο ηκήκαηα. 

 Μείσζε ησλ επηπέδσλ εξγαζηαθνχ άγρνπο – απνθπγή ηφζν ηεο θξηηηθήο, φζν 

θαη ηεο ππεξβνιήο ζηε ζεηηθή αμηνιφγεζε. 

 Απνθπγή θαηαζηάζεσλ αληαγσληζκνχ – είλαη πξνηηκφηεξν λα αληαγσλίδεηαη 

θάπνηνο ηoλ εαπηφ ηνπ κε βάζε ηελ αξρή «ζήκεξα είλαη θαιχηεξα απφ φηη ήηαλ 

ρζεο». 

 Οξγάλσζε ηεο εξγαζίαο θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε ην άηνκν λα έρεη πεξηνδηθά 

επηηπρίεο πνπ απμάλνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ. 

 Ο ζθνπφο πξέπεη λα αθνξά φρη κφλν ζην απνηέιεζκα αιιά ζηελ δηαδηθαζία θαη 

ηα κέζα κε ηα νπνία επηηπγράλεηαη. 

 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ Γ΄: Οη Jane΄-Llopis et al (2005) εθαξκφδνπλ έλα πξφγξακκα ζηήξημεο 

θξνληηζηψλ, ην νπνίν έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε λα απμήζεη ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ 

θνηλσληθή ζηήξημε ησλ θξνληηζηψλ φζνλ αθνξά ηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εξγαζία ζε εγθαηαζηάζεηο πεξίζαιςεο ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο. 
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       Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη έμη εθπαηδεπηηθέο ζπλεδξίεο (4 έσο 5 ψξεο) θαη 

ζπκκεηέρνπλ 10 δηεπζπληέο ηδξπκάησλ θαη 10 κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ άκεζεο 

θξνληίδαο. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη ελίζρπζε ησλ 

πθηζηάκελσλ, ε αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ, ε αλάπηπμε θαη 

θαζνδήγεζε εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε εθκάζεζε ηερληθψλ γηα ηελ 

δηαηήξεζε ησλ λέσλ δεμηνηήησλ. 

       Σν πξφγξακκα πξνθάιεζε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ζρνιίσλ 

φζνλ αθνξά ηελ εξγαζία, ελίζρπζε ηελ πεπνίζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ φηη 

κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνπλ επνηθνδνκεηηθά ηηο δηαθσλίεο θαη ηνλ θφξην 

εξγαζίαο θαη ηέινο ελίζρπζε ην νκαδηθφ πλεχκα, ηελ ςπρηθή πγεία θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία.  

 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ Γ΄: Με εξγαηηθφ δπλακηθφ πεξίπνπ 8.500 ππαιιήισλ, ην δεκφζην 

λνζνθνκείν Rigshospitalet είλαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο εξγνδφηεο ζηε Γαλία. 

Χζηφζν, ζχκθσλα κε κηα έξεπλα ηνπ 2011 ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ 

ηελ εξγαζία, ην άγρνο, ν εθθνβηζκφο θαη ε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε αλαδείρζεθαλ σο 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. 

       Ζ βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο έγηλε βαζηθή πξνηεξαηφηεηα γηα ηα 

αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε. Αληί λα εθαξκφζνπλ κηα πξνζέγγηζε απφ πάλσ πξνο ηα 

θάησ, εξγάζηεθαλ ζε νκάδεο αμηνιφγεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ζε επηκέξνπο 

ηκήκαηα ζε νιφθιεξν ην λνζνθνκείν. πλεξγάζηεθαλ επίζεο κε εθπξνζψπνπο 

ζπλδηθάησλ θαη εξγαδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζνπλ λέεο πξαθηηθέο γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο, ηνπ εθθνβηζκνχ θαη ηεο ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο. 

       Μέζα απφ ηελ δηαδηθαζία απηή αλαδείρζεθε ε ζεκαζία ηεο αληαιιαγήο γλψζεσλ 

θαη ηεο ππνβνιήο ζρνιίσλ, κε απνηέιεζκα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ έξγνπ ησλ 

πθηζηάκελσλ νκάδσλ. Δθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ ζπκκεηείραλ ζηνλ ζρεδηαζκφ 

νδεγηψλ θαη πνιηηηθψλ γηα ηελ πξφιεςε ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο, ηνπ εθθνβηζκνχ θαη 

ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο. πγθξνηήζεθε επίζεο έλα δίθηπν δηαρείξηζεο γηα ηελ 

πξφιεςε ησλ θαηαρξεζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, ελψ ην ειεθηξνληθφ ελεκεξσηηθφ δειηίν 

ηνπ λνζνθνκείνπ πεξηέιαβε παξαδείγκαηα πεξηπηψζεσλ φπνπ επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ 

λνζνθνκείνπ είραλ βειηηψζεη ζεκαληηθά ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο (Δπξσπατθφο 
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Οξγαληζκφο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ Τγεία ζηελ Δξγαζία – Healthy Workplaces, 

2014-15). 

       Ζ πξνζπάζεηα απηή, ε νπνία βξαβεχηεθε ζηνλ δηαγσληζκφ ησλ Δπξσπατθψλ 

Βξαβείσλ Καιήο Πξαθηηθήο 2012-2013 γηα ηνπο Αζθαιείο θαη Τγηείο Υψξνπο 

Δξγαζίαο, βειηίσζε ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία θαη κείσζε ην 

άγρνο ηνπ πξνζσπηθνχ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

 

Ζ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ 

ΣΖ ΤΓΔΗΑ 

 

 

5.1 Δηζαγσγή  

 

Οη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζην θφζηνο θαη ζηελ 

πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ έρνπλ ηεθκεξησζεί ηφζν ζε εξεπλεηηθφ φζν θαη 

ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν. Παξφια απηά δελ έρεη γίλεη αξθεηή έξεπλα, ε νπνία λα αθνξά 

πξνγξάκκαηα ζηξαηεγηθψλ παξέκβαζεο πνπ έρνπλ ζηφρν λα ηελ κεηψζνπλ.  

       πσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα ππάξρνπλ δχν πξνζεγγίζεηο ζηα 

πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο γηα ηελ κείσζε ηεο εμνπζέλσζεο. Ζ πξψηε πξνζέγγηζε 

αθνξά ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ ην ζηξεο κε 

δηάθνξεο δεμηφηεηεο, έηζη ψζηε λα κελ νδεγεζνχλ ζηελ εμνπζέλσζε. Ζ πξνζέγγηζε 

απηή είλαη ε πην δηαδεδνκέλε, ίζσο γηαηί ππάξρεη ε πεπνίζεζε φηη ηα πξνζσπηθά 

πξνβιήκαηα είλαη απηά πνπ πξνθαινχλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Με απηή ηε 

ινγηθή ζεσξείηαη πην εχθνιν λα αιιάμεη ην άηνκν παξά έλαο νξγαληζκφο. Σα 

απνηειέζκαηα φκσο απηήο ηεο πξνζέγγηζεο δελ είλαη κφληκα. 

       Ζ δεχηεξε πξνζέγγηζε αθνξά ηελ νξγάλσζε θαη ηελ αιιαγή ησλ εξγαζηαθψλ 

ζπλζεθψλ πνπ κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζηελ εμνπζέλσζε. Πνιινί κειεηεηέο ζεσξνχλ 

φηη ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πξέπεη λα αιιάμεη, ψζηε ε κείσζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο λα είλαη κεγαιχηεξε. Δίλαη ηεθκεξησκέλν φηη ε ελίζρπζε ηνπ δηθηχνπ 

ππνζηήξημεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη νη αιιαγέο ζηα δηάθνξα νξγαλσηηθά επίπεδα, φπσο 
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δηνηθεηηθέο απνθάζεηο θαη αιιαγέο πνιηηηθήο ηνπ νξγαληζκνχ, ζπκβάιινπλ ζηελ 

κείσζε ηεο εμνπζέλσζεο θαη ζηε ζπγθξάηεζή ηεο ζε ρακειά επίπεδα. Μάιηζηα ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο δίλεηαη κεγάιε έκθαζε ζην ξφιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ε 

Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. 

 

 

5.2 Οξηζκφο θαη ζηφρνη ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ 

 

Ζ Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ (ΓΑΠ) απνηειεί κηα ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ ε 

νπνία κειεηά ην πξνζσπηθφ φρη σο παξάγνληα-ζπληειεζηή πνπ πξνθαιεί θφζηνο, αιιά 

σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζην νπνίν θάζε επηρείξεζε ή νξγαληζκφο νθείιεη λα επελδχεη 

(Σεξδίδεο & Σδσξηδάθεο, 2004). Αλαιακβάλεη ζηξαηεγηθφ ξφιν, δηακνξθψλνληαο ηηο 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο, ψζηε ε επηρείξεζε λα κπνξέζεη λα ππνθηλήζεη θαη λα 

αμηνπνηήζεη ηνπο εξγαδφκελνπο. Με ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ αηφκνπ, ηεο 

εξγαζίαο θαη ηνπ νξγαληζκνχ επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο. 

       Ζ ΓΑΠ κπνξεί λα νξηζηεί  «σο κηα ζεηξά απφ ξφινπο θαη ιεηηνπξγίεο, πνπ 

αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηελ εξγαζία θαη ζηνρεχνπλ 

ζηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο 

ελφο ηθαλνχ θαη αθνζησκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη κέζσ ηεο ρξήζεο ηερληθψλ 

δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ επεξεάδνπλ ηελ θνπιηνχξα θαη ηελ δνκή ελφο 

νξγαληζκνχ, ζπκβάιινληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ ελαξκφληζή ηεο κε ηηο γεληθέο 

ζηξαηεγηθέο ηεο θαη ην πεξηβάιινλ» (Μπνπξαληάο & Παπαιεμαλδξή, 2003). Ζ ΓΑΠ 

ζπγθεληξψλεη κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο κε επίθεληξν ηε δηαρείξηζε 

(δηνίθεζε θαη αλάπηπμε) ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα: 

 

 Αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ζέζεσλ εξγαζίαο 

 Πξνγξακκαηηζκφο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 Πξνζέιθπζε πξνζσπηθνχ 

 Δπηινγή πξνζσπηθνχ 

 Δθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε εξγαδνκέλνπ 

 Αμηνιφγεζε εξγαδνκέλνπ 

 Ακνηβέο θαη παξνρέο 
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 Γηνίθεζε απφδνζεο 

 Δξγαζηαθέο ζρέζεηο 

 Δζσηεξηθή επηθνηλσλία 

 Οξγαλσζηαθή θαη δηνηθεηηθή αλάπηπμε 

 

       Οη βαζηθνί ζθνπνί ηεο ΓΑΠ είλαη (Καλειιφπνπινο, 1991): 

 

 Ζ ππνζηήξημε ηεο επίηεπμεο ησλ ζπιινγηθψλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο σο 

ηκήκα ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο. 

 Ζ δπλαηφηεηα παξνρήο ζηελ επηρείξεζε λα απνθηά θαη λα δηαηεξεί ην 

εηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ ρξεηάδεηαη. 

 Ζ παξνρή νδεγηψλ ζηελ επηρείξεζε γηα λα πξνζαξκφδεηαη θαη λα ηθαλνπνηεί ηηο 

αλάγθεο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ ηεο. 

 Ζ απφθηεζε θαη δηαηήξεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

 Ζ δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ε νκαδηθή εξγαζία θαη ε επειημία 

κπνξνχλ λα αθκάζνπλ. 

 Ζ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζε φινπο θαη ε αμηνιφγεζε κε ίζνπο φξνπο. 

 Ζ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ. 

 Ζ παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ κέζσ αληακνηβψλ γηα ηελ αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηάο ηνπο. 

 Ζ δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ζεβφκελνη ηα 

δηθαηψκαηά ηνπο. 

 

 

5.3 Ο ξφινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο 

 

Σφζν νη ππεχζπλνη ηεο δηνίθεζεο φζν θαη νη ππεχζπλνη ησλ νηθνλνκηθψλ ζε θάζε 

επηρείξεζε αζρνινχληαη κε ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε 

απφ ηελ εξγαζία, επεηδή ρσξίο ην ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ δχν παξαγφλησλ δελ κπνξεί 

λα κηιά θαλείο γηα βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Ζ 

αλάπηπμε ηεο παξαγσγηθφηεηαο είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ πνιηηηθή δηαρείξηζεο ηνπ 
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αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ο ζηφρνο θάζε επηρείξεζεο θεξδνζθνπηθνχ ή κε ραξαθηήξα 

είλαη λα θάλεη ηνλ θαιχηεξν ζπλδπαζκφ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ.  

       Ο ζεκαληηθφηεξνο παξαγσγηθφο ζπληειεζηήο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο είλαη νη 

αλζξψπηλνη πφξνη θαη απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη ην δηνηθεηηθφ έξγν λα εζηηάδεηαη 

ζηε ζσζηή αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Οη λέεο πξνθιήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ 

πεξηβάιινληνο θαη νη ξαγδαίεο εμειίμεηο ιφγσ αιιαγψλ ζηελ ηερλνινγία, ζηελ 

νξγάλσζε, ηελ θνπιηνχξα θ.η.ι. πξνηξέπνπλ ηνπο νξγαληζκνχο πγείαο θαη ηα 

ζπζηήκαηα ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ λα πξνρσξνχλ ζε ξηδηθέο αιιαγέο έηζη ψζηε 

ε ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ λα βξίζθεηαη ζε πςειφ επίπεδν. ε απηή ηελ πξνζπάζεηα 

βειηίσζεο ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. Έλα θαιά 

ππνθηλνχκελν θαη εηδηθεπκέλν εξγαδφκελν δπλακηθφ είλαη θξίζηκν γηα ηελ επηηπρία 

παξνρήο ηεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο (Παπαιεμαλδξή & Μπνπξαληάο, 2003). 

       Ζ έιιεηςε πξνζνρήο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ ζηηο κνλάδεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, είλαη γλσζηή. Οη 

κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ηνκέα πγείαο εζηηάδνληαλ ζε δνκηθέο αιιαγέο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

ζηε ζπγθξάηεζε δαπαλψλ, ηε δηεξεχλεζε ησλ κεραληζκψλ αγνξάο θαη ηεο 

θαηαλαισηηθήο επηινγήο ησλ πνιηηψλ ρσξίο λα εμεηάδνληαη νη ηνκείο πνπ αθνξνχζαλ 

ηελ δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Buchan, 2004). 

       Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαγλσξηζηεί φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ είλαη απηφ πνπ 

θαζνξίδεη ηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία ελφο κεηαζρεκαηηζκνχ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. 

Οη θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο ζεσξνχλ πιένλ φηη ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε είλαη έλα 

αλζξψπηλν ζχζηεκα θαη φηη νη κεηαξξπζκίζεηο πξέπεη λα έρνπλ σο ζηφρν ην 

πξνζσπηθφ πνπ επαλδξψλεη ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο (Kolehmaine ,1997) θαη φρη 

κφλν ηα δεηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο θαη δνκηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. ε κειέηε ησλ 

Dussault & Dubois (2003) αλαθέξεηαη φηη πνιινί αλαιπηέο ζεσξνχλ σο θχξην ιφγν 

ηεο απνηπρίαο ησλ πνιηηηθψλ πγείαο ηελ αλεπαξθή πξνζνρή πνπ δίλεηαη ζηα δεηήκαηα 

δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Οη επηπηψζεηο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ησλ κνλάδσλ πγείαο ζπλήζσο εμεηάδνληαη εηεξνρξνληζκέλα. Απηφ ην 

γεγνλφο θαηά ηνπο Dussault & Dubois (2003) πξνθαιεί έθπιεμε αλ ιεθζεί ππφςε ν 

θξίζηκνο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο πγείαο ζηα δηάθνξα 

ζηάδηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη απφ ηηο πνιηηηθέο πγείαο. 

       ε κειέηεο πνπ έγηλαλ ζηελ Ακεξηθή γηα ην Ακεξηθάληθν Κέληξν Πηζηνπνίεζεο 

Ννζειεπηψλ (American Nurses Credentialing Center-ANCC 2002 & 2013) βξέζεθε 
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φηη ππάξρνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ζηηο κνλάδεο πγείαο πνπ θαινχληαη «καγλήηεο». 

Οη κνλάδεο «καγλήηεο» είλαη γλσζηέο γηα ηηο επηηπρεκέλεο πξνζιήςεηο, ηελ ππνθίλεζε 

θαη ηελ δηαηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. Ζ δηνίθεζε ζηα λνζνθνκεία απηά 

πεξηγξάθεηαη σο ελζαξξπληηθή γηα ην πξνζσπηθφ, επηζπκεί θαη εθηηκά ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε, είλαη μεθάζαξε θαη νξαηή, θαη δηαηεξεί αλνηθηέο 

γξακκέο επηθνηλσλίαο. Σν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ λνζνθνκείσλ-«καγλεηψλ» 

βηψλεη ρακειφηεξα επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη αηζζάλεηαη πεξηζζφηεξν 

ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ εξγαζία ηνπ ζε ζρέζε κε άιια λνζνθνκεία. 

       Σα ηειεπηαία ρξφληα ηα λνζνθνκεία-«καγλήηεο» έρνπλ κειεηεζεί απφ πνιινχο. 

Παξάγνληεο ηεο επηηπρίαο ηνπο είλαη ε θαιχηεξε απφδνζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε 

βειηίσζε ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο. Σα απνηειέζκαηα απηά απνδίδνληαη ζηε ζπλερή 

εθαξκνγή παξεκβάζεσλ ζην πιαίζην ηεο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Οη 

παξεκβάζεηο απηέο επηηξέπνπλ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, 

δηεπθνιχλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη επηηξέπνπλ ζην πξνζσπηθφ λα 

ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά δεμηφηεηεο πςεινχ επηπέδνπ (Scott et al, 1999). 

       Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (WHO), ην 2005, αλαγλσξίδνληαο ηνλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ηεο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην ρψξν ηεο πγείαο εμέδσζε 

έλαλ νδεγφ, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηε δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο κνλάδεο 

ςπρηθήο πγείαο. ηνλ νδεγφ απηφ αθηεξψλεηαη έλα θεθάιαην ζηε ζρέζε κεηαμχ 

εμνπζέλσζεο, εγεζίαο θαη ππνθίλεζεο. 

       Ζ δηνίθεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη κε πνιινχο ηξφπνπο ζηελ 

αχμεζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην ρψξν ηεο 

πγείαο. Ζ εγεζία, ε ππνθίλεζε-παξαθίλεζε, ε ελδπλάκσζε θαη ε εκπηζηνζχλε είλαη 

ηέζζεξεηο ζεκαληηθέο πηπρέο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.  

 

 

5.3.1 Ο ξφινο ηεο ππνθίλεζεο (motivation) 

 

Ζ ππνθίλεζε είλαη ε ζεκαληηθφηεξε ίζσο ηξνθνδνηηθή, εζσηεξηθή δχλακε πνπ 

κπνξεί λα αζθεζεί ζε έλαλ εξγαδφκελν ψζηε λα δξαζηεξηνπνηεζεί πξνο ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ελφο νξγαληζκνχ. Ο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνδειψζεη ην ζχλνιν 

ησλ κέηξσλ ή κέζσλ πνπ παίξλεη έλαο νξγαληζκφο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε παξνξκήζεσλ, 

αλαγθψλ ή επηζπκηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζηφρν λα ηνπο παξαθηλήζεη λα ελεξγήζνπλ 
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κε ηνλ επηζπκεηφ ηξφπν. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρεη πνηθηιία νξηζκψλ γηα ηελ 

ππνθίλεζε. χκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ Montana & Charnov (1993), ε ππνθίλεζε 

είλαη ε δηαδηθαζία θηλεηνπνίεζεο ελφο αηφκνπ ζε ελέξγεηεο κε ζθνπφ ηελ 

εθπιήξσζε κηαο αλάγθεο ή ηελ επηηπρία ελφο επηζπκεηνχ ζηφρνπ. Έλαο άιινο 

νξηζκφο δίλεηαη απφ ηνπο Janssen et al, νη νπνίνη ηελ νξίδνπλ σο ην βαζκφ κε ηνλ 

νπνίν ν εξγαδφκελνο ζέιεη λα απνδψζεη θαιά ζηε δνπιεηά ηνπ πξνο επίηεπμε 

εζσηεξηθήο ηθαλνπνίεζεο. 

       Ζ έληαζε ηεο ππνθίλεζεο εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ 

λα εληνπίζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο θαη απφ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

ηθαλνπνηήζνπλ απηέο ηηο αλάγθεο ή επηζπκίεο. Οη δπλάκεηο πνπ παξαθηλνχλ δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά φρη κφλν απφ άηνκν ζε άηνκν, αιιά επίζεο θαη δηαρξνληθά ζην ίδην άηνκν. 

Οη δπλάκεηο απηέο νλνκάδνληαη αλάγθεο θαη είλαη: 

 

 Βηνινγηθέο: είλαη νη πην θαλεξέο θαη αλαγλσξίζηκεο. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη 

ε ηξνθή, ην λεξφ, ε ζηέγε, ν ξνπρηζκφο, ν χπλνο, ε μεθνχξαζε, ε ζεμνπαιηθή 

ηθαλνπνίεζε θαη αζθνχλ ηεξάζηηα επίδξαζε ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. 

 Κνηλσληθέο: πξνθχπηνπλ απφ ηελ επαθή-ζρέζε κε άιινπο αλζξψπνπο. Σέηνηεο 

είλαη ε αλάγθε λα αλήθεηο θάπνπ, ε αλάγθε γηα αγάπε θαη επίδξαζε, ε αλάγθε 

γηα απνδνρή απφ ηνπο άιινπο. 

 Φπρνινγηθέο: δηαθέξνπλ απφ ηηο θνηλσληθέο επεηδή αλαθέξνληαη κφλν ζηελ 

αηνκηθή ζεψξεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ γηα ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο 

άιινπο. Απηέο είλαη ε αλάγθε γηα αλαγλψξηζε, επίηεπμε, επηξξνή, εμνπζία, 

θχξνο. 

 

       Οη αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ κηα ηεξαξρηθή δνκή, αλ θαη 

φρη πάληα ίδηα γηα φινπο. Μφλν εάλ έρνπλ ηθαλνπνηεζεί ζε πςειφ βαζκφ νη αλάγθεο 

ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο, ην άηνκν αηζζάλεηαη ηελ πίεζε λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο 

ησλ δχν επφκελσλ θαηεγνξηψλ. Ζ κε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ πξνθαιεί 

απνγνήηεπζε, πνπ ζα νδεγήζεη ην άηνκν ζε επηζεηηθφηεηα, εκκνλή ή θαη ςπρνινγηθή 

παξαίηεζε. 
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Πίλαθαο 5.1 

Σξφπνο επεξεαζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηα κέζα ππνθίλεζεο 

 

 

 

                                                                                              ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 

 

 

       Οη ζεσξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ππνθίλεζε κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε δχν 

θαηεγνξίεο:  

 

α. ζε απηέο πνπ αθνξνχλ ηελ θχζε ηεο ππνθίλεζεο: εμεηάδνπλ ηηο αλάγθεο πνπ 

έρνπλ νη άλζξσπνη, πψο απηέο ηεξαξρνχληαη θαη πψο νη άλζξσπνη πξνζπαζνχλ λα ηηο 

ηθαλνπνηήζνπλ θαη επίζεο εμεηάδνπλ ηη πξαγκαηηθά ππνθηλεί ηα άηνκα (Maslow, 1943. 

Herzberg, 1968. Alderfer 1969 θ.α.) 

β. ζε απηέο πνπ αθνξνχλ ηελ δηαδηθαζία ηεο ππνθίλεζεο: εμεηάδνπλ ηηο κεηαβιεηέο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλζξψπηλε παξαθίλεζε γηα εξγαζία, θαζψο θαη ην πψο νη 

κεηαβιεηέο απηέο ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο (Adams, 1965. Porter & Lawer, 1968. 

Locke, 1976. Skinner, 1974 θ.α.) 

 

       ην ρψξν ηεο πγείαο ε ππνθίλεζε θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο κφιηο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. Ζ δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε κηα λνζειεπηηθή ππεξεζία είλαη κηα 

εηδηθή πεξίπησζε θαη νη γεληθέο ζεσξίεο ηεο ππνθίλεζεο κπνξεί λα κελ έρνπλ ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα (Γηθαίνο & ζπλ., 2000). Ζ λνζειεπηηθή εξγαζία είλαη ζε 

κεγάιν βαζκφ θνηλσληθφ ιεηηνχξγεκα, πξνζθέξνληαο ζεξαπεία θαη θξνληίδα πγείαο 

ζηνλ αζζελή θαη έκκεζα ζην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Δπίζεο ε λνζειεπηηθή 

εξγαζία δελ απνηηκάηαη πνζνηηθά. Οη απαηηήζεηο γηα γλψζεηο, εηδίθεπζε θαη εκπεηξία 

ΑΝΑΓΚΕ 

•βιολογικζσ 

•κοινωνικζσ 

•ψυχολογικζσ 

ΜΕΑ 
ΤΠΟΚΙΝΗΗ 

•μζτρα για τθν 
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αναγκϊν 

ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

ΕΠΙΔΙΩΞΗ 
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είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηαθψλ θαζεθφλησλ. Σέινο ε 

λνζειεπηηθή εξγαζία απαηηεί πςεινχ επηπέδνπ θιίκα εκπηζηνζχλεο είηε κεηαμχ 

δηνίθεζεο θαη πξνζσπηθνχ, είηε κεηαμχ αζζελψλ θαη πξνζσπηθνχ. 

       Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ηα θίλεηξα πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζην 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη λα είλαη ξεαιηζηηθά είλαη (Bartlett et al, 2004): 

 Καηάξηηζε θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε 

εξγαζηαθά αληηθείκελα, ζε λέα αληηθείκελα θαη ζε δεηήκαηα εξγαζηαθήο 

ζπκπεξηθνξάο. 

 χλδεζε ηεο θαηάξηηζεο κε ηελ επηβξάβεπζε θαη ηελ παξαθίλεζε γηα 

επαγγεικαηηθή εμέιημε. 

 Θεηηθή αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απνδεδεηγκέλα εξγάδεηαη κε δήιν θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη πεηπραίλεη ηνπο ζηφρνπο. 

 Γηαξθήο θαη ζπλερήο επαλαπιεξνθφξεζε, αλνηθηή επηθνηλσλία πξντζηακέλνπ 

θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο ζηελ ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ, έηζη ψζηε λα εληζρπζεί ην θιίκα εκπηζηνζχλεο. 

 Αληηθεηκεληθφο, νξζνινγηθφο θαη ακεξφιεπηνο θαηακεξηζκφο εξγαζηψλ θαη 

αξκνδηνηήησλ ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. 

 Γίθαηε θαηαλνκή βαξδηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ, ιακβάλνληαο ππφςε αληηθεηκεληθά 

θξηηήξηα (νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ρξφλνο πξνυπεξεζίαο, πξνζσπηθέο 

αλάγθεο) 

 Πεξηνδηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνλ πξντζηάκελν. 

 Γηνξγάλσζε θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ γηα ζχζθημε ζρέζεσλ. 

 Δπκελήο κεηαθίλεζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ έρεη ζεηηθά εξγαζηαθά 

απνηειέζκαηα. 

 Ζζηθή επηβξάβεπζε θαη δεκφζηα πξνβνιή ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ 

παξαθηλείηαη ζηελ εξγαζία ηνπ θαη είλαη απνηειεζκαηηθφ. 

 Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ θαη αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ. 

 Πξναγσγή θαη εμέιημε κε βάζε θάπνηεο κεηαβιεηέο θαη φρη απζαίξεηα. 

 

       Παξαηεξνχκε φηη απφ ηα θίλεηξα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ γηα ηελ ππνθίλεζε 

ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ απνπζηάδνπλ ηα νηθνλνκηθά θαη ηα αξλεηηθά θίλεηξα. 

Σα νηθνλνκηθά θίλεηξα, νη απνδνρέο θαη ηα επηδφκαηα ζε έλα δεκφζην λνζνθνκείν 

θαζνξίδνληαη απφ εζληθέο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ν πξντζηάκελνο ή ε 
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δηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ δελ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο θαη 

λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ σο θίλεηξν εξγαζηαθήο απφδνζεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη κε ηα 

ιεγφκελα αξλεηηθά θίλεηξα (απφιπζε, ηηκσξία θ.η.ι.), ηα νπνία ελψ ππάξρνπλ ζηνλ 

ππαιιειηθφ θψδηθα, ζπάληα εθαξκφδνληαη. 

       Πξφζθαηα, δηεζλήο βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε γηα ηελ ππνθίλεζε ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζπκπέξαλε φηη νη πέληε βαζηθνί παξάγνληεο πνπ ηελ 

επεξεάδνπλ είλαη : ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ, νη ζπλζήθεο εξγαζίαο, 

ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζσπηθνχ, νη πξνζσπηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη ε 

ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ (Toode et al, 2011). 

 

 

5.3.2 Ο ξφινο ηεο εγεζίαο  

 

Ζ εγεζία είλαη ε δηαπξνζσπηθή πιεπξά ηεο δηνίθεζεο θαη απνηειεί έλα θξίζηκν 

ζπζηαηηθφ ηεο “ζπληαγήο” γηα επηρεηξεζηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα. Οη πεξηζζφηεξνη 

νξηζκνί ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζπγθιίλνπλ ζε έλαλ θνηλφ παξνλνκαζηή γηα ηελ 

επεμήγεζε ηεο έλλνηαο ηεο εγεζίαο θαη επηζεκαίλνπλ πσο «σο εγεζία νξίδεηαη ε 

δηαδηθαζία επεξεαζκνχ ηεο ζθέςεο, ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ κηα κηθξήο ή κεγάιεο, ηππηθήο ή άηππεο νκάδαο αλζξψπσλ απφ 

έλα άηνκν (εγέηε), κε ηέηνην ηξφπν ψζηε εζεινληηθά θαη πξφζπκα θαη κε ηελ 

θαηάιιειε ζπλεξγαζία λα δίλνπλ ηνλ θαιχηεξφ ηνπο εαπηφ γηα λα πινπνηνχλ 

απνηειεζκαηηθνχο ζηφρνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ απνζηνιή ηεο νκάδαο θαη ηε 

θηινδνμία ηεο γηα πξφνδν ή γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ» (Μπνπξαληάο, 2005). 

       χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ δχν είλαη ηα θχξηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ 

εγέηε. Σν πξψην έρεη λα θάλεη κε ηελ άζθεζε επηξξνήο ελφο αηφκνπ πάλσ ζε άιινπο 

αλζξψπνπο κε απνηέιεζκα νη ηειεπηαίνη λα δίλνπλ ηνλ θαιχηεξφ ηνπο εαπηφ γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ εγέηε. Σν δεχηεξν ζπζηαηηθφ ζηνηρείν πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηνλ νξηζκφ ηεο εγεζίαο έρεη λα θάλεη κε ηελ πξνζπκία ησλ αλζξψπσλ λα πινπνηνχλ 

ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ αιιαγέο γηα πξφνδν θαη έλα θαιχηεξν κέιινλ Ζ 

απνηειεζκαηηθή εγεζία είλαη εθείλε πνπ ιακβάλεη ππφςε ηεο ηφζν ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ηα θίλεηξα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, φζν θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 
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       ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ζπλαληάηαη κεγάινο αξηζκφο ζεσξηψλ πεξί εγεζίαο. Tα 

ηειεπηαία ρξφληα πνιινί έρνπλ αζρνιεζεί κε ηε δηαθνξά κεηαμχ εγεζίαο (Leadership) 

θαη κάλαηδκελη (Management). Ο δηεπζπληήο είλαη έλα άηνκν δηνξηζκέλν ζην νπνίν 

ρνξεγείηαη επζχλε θαη εμνπζία, κέζα ζε νξηζκέλα φξηα. Ζ ηθαλφηεηά ηνπ λα επεξεάδεη 

ηνπο άιινπο πεγάδεη απφ ηελ ηππηθή (λφκηκε) εμνπζία πνπ ηνπ παξέρεη ε ζέζε ηνπ. Ο 

εγέηεο απφ ηελ άιιε κπνξεί λα δηνξηζηεί (ηππηθή εγεζία), ή κπνξεί λα αλαδπζεί κέζα 

απφ κηα νκάδα αηφκσλ (θπζηθή εγεζία) θαη κπνξεί λα επεξεάζεη ηνπο άιινπο λα 

παξάγνπλ έξγν ρσξίο ηελ ρξήζε ηππηθήο εμνπζίαο πνπ ηνπ παξέρεη ε ζέζε ηνπ. Ζ 

εγεζία ζπλήζσο πηζηεχεη ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ ζπκπεξηθνξάο 

θαη λννηξνπίαο ησλ αλζξψπσλ, αθφκε θαη ζηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο κηαο 

επηρείξεζεο. Ζ δηνίθεζε απφ ηελ άιιε κεξηά αλαθέξεηαη ζηελ δηαηήξεζε θαη 

ππνζηήξημε ησλ ιεηηνπξγηψλ, ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Έρεη 

δειαδή ηνλ ξφιν ηεο εθαξκνγήο. Γεληθά, ν εγέηεο απνθαζίδεη γηα ην ηη ρξεηάδεηαη λα 

γίλεη, ελψ ν δηεπζπληήο απνθαζίδεη γηα ην πψο ζα πξαγκαηνπνηήζεη απηά πνπ 

απνθάζηζε ν εγέηεο (Εαβιάλνο,2006). Δπνκέλσο ε εγεζία είλαη ε πην ζπνπδαία 

ηδηφηεηα ηεο δηεχζπλζεο θαη ν ηξφπνο εγεζίαο ελφο κάλαηδεξ, ζπρλά θαζνξίδεη ην πφζν 

απνηειεζκαηηθφο είλαη θαηά ηελ άζθεζε ιεηηνπξγίαο ηεο δηεχζπλζεο. 

       Ο Peter Drucker (1982) είρε πεη: “Οη κάλαηδεξο είλαη άηνκα πνπ θάλνπλ ηα 

πξάγκαηα κε ην ζσζηφ ηξφπν, ελψ νη εγέηεο είλαη νη άλζξσπνη πνπ θάλνπλ ηα ζσζηά 

πξάγκαηα” Ο εγέηεο είλαη ν άλζξσπνο πνπ είλαη ηθαλφο λα αλαπηχμεη θαη λα 

επηθνηλσλήζεη έλα φξακα, ην νπνίν δίλεη λφεκα ζηελ εξγαζία ησλ άιισλ (Handy, 

1988).  

       ην ρψξν ηεο πγείαο θαίλεηαη φηη ππάξρεη κηα ζρέζε κεηαμχ ηεο εμνπζέλσζεο θαη 

ηεο εγεζίαο. Ζ ρακεινχ επηπέδνπ εγεζία ζπληζηά θξίζηκν παξάγνληα, ν νπνίνο κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη εμνπζέλσζε ζηνπο εξγαδφκελνπο ζε επαγγέικαηα παξνρήο ππεξεζηψλ 

πγείαο (Fletcher, 2001. Cherniss, 1980). χκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα ησλ Krogstad 

et al (2006) ζε εξγαδφκελνπο λνζνθνκείσλ ηεο Ννξβεγίαο, ε ελζάξξπλζε θαη ε 

ζηήξημε απφ ηνπο εγέηεο είλαη ελέξγεηεο πνπ εθηηκνχληαη ηδηαίηεξα απφ ην πξνζσπηθφ. 

       Ζ Δηαηξεία Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Φπρηθήο Τγείαο ζηνλ νδεγφ πξφιεςεο 

ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (2002) αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο εγεζίαο 

θαη δηαηππψλεη ζε δέθα ζεκεία ηνπο θαλφλεο πνπ ζα πξέπεη λα δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο 

ηεο κε ηνπο πθηζηακέλνπο. Οη θαλφλεο απηνί κπνξνχλ λα απνδεηρηνχλ 
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απνηειεζκαηηθνί ζηε κείσζε ηνπ ζηξεο θαη ζηελ δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο 

κεηαμχ ηνπ εγέηε θαη ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ: 

 

 Να πιεξνθνξεί θαη λα ζπκβνπιεχεηαη ηνπο πθηζηακέλνπο ζρεηηθά κε ηηο 

απνθάζεηο πνπ ηνπο αθνξνχλ. 

 Να ζπκβνπιεχεη θαη λα ελζαξξχλεη ηνπο πθηζηακέλνπο, βνεζψληαο ηνπο λα 

αζθνχλ αξκνδηφηεηεο θαη λα εληζρχνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο, ζεβφκελνο θαη 

αληακείβνληαο ηε δνπιεηά ηνπο. 

 Να αλαζέηεη εξγαζηαθά θαζήθνληα ηζφηηκα, κε δηαθαλή ηξφπν θαη εληφο ησλ 

ρξνληθψλ νξίσλ πνπ είλαη αλαγθαίνη. 

 Να δείρλεη θαηαλφεζε γηα ηα πξνζσπηθά ηνπο πξνβιήκαηα. 

 Να ππεξαζπίδεηαη ηα ζπκθέξνληα ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ. 

 Να δείρλεη ζεβαζκφ γηα ηελ ηδησηηθή ηνπο δσή. 

 Να απνθεχγεη ηα θνπηζνκπνιηά. 

 Να βξίζθεη ηξφπνπο ψζηε ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ λα είλαη αμηνπξεπέο θαη 

επράξηζην. 

 Να ζέβεηαη ηηο εζηθέο αμίεο ηνπο ρσξίο λα ηνπο δεηάεη λα ηηο παξαβηάδνπλ. 

 

 

5.3.3 Ο ξφινο ηεο ελδπλάκσζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο 

 

Απψηεξνο ζηφρνο ηεο εγεζίαο είλαη λα ππνθηλήζεη θαη λα ελδπλακψζεη ηνπο 

εξγαδφκελνπο, ρσξίο λα δηαηαξαρηεί ε ςπρνζχλζεζή ηνπο θαη βαζηδφκελε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο. Ζ δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο κε ηνπο εξγαδφκελνπο 

είλαη απαξαίηεηε. Υσξίο απηφ πνιιέο απφ ηηο πξνζπάζεηεο ηεο εγεζίαο ζα είλαη 

απνηπρεκέλεο. Ζ ελδπλάκσζε είλαη έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη ζαλ αζπίδα θαη λα πξνζηαηέςεη ηνλ εξγαδφκελν απφ ηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε. 

       Δλδπλάκσζε ζεκαίλεη αλάζεζε εμνπζίαο ζε άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε 

θαηψηεξα θιηκάθηα κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηνχλ φιεο ηηο πεγέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. Σν 

ζηνηρείν απηφ βνεζάεη ην άηνκν λα παίξλεη πξσηνβνπιίεο. Ο κάλαηδεξ είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ελδπλακψλεη ηνπο εξγαδφκελνπο. Πξέπεη (Εαβιάλνο, 2006): 
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 Να μεθχγεη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ζήκεξα ε εξγαζία. 

 Να ζθεθηεί κε πνηφλ ηξφπν ζα θάλεη θαιχηεξε ηελ εξγαζία. 

 Να ππνβάιιεη εξσηήζεηο θαη λα απαληάεη. 

 Να αξρίδεη λα θάλεη ακέζσο ηηο βειηηψζεηο. 

 Να δηνξζψλεη ακέζσο ηα ζθάικαηα. 

 

       Ζ εκπηζηνζχλε είλαη ην «ζπζηαηηθφ» εθείλν πνπ ζα βνεζήζεη ην λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ λα αηζζαλζεί εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, αθνζίσζε, ζαθήλεηα εξγαζηαθψλ 

ξφισλ θαη ελδπλάκσζε. ε κειέηε πνπ δηεμήρζε ην 2000 απφ ηνπο Laschinger et al ζε 

412 λνζειεπηέο ζην Οληάξην ηνπ Καλαδά, δηαπηζηψζεθε φηη ε ελδπλάκσζε είρε άκεζε 

επίδξαζε ζηε ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζηαθή ππνρξέσζε (εξγαζία ππαιιήισλ επεηδή ην 

ζέινπλ) θαη ζηελ έλδεημε εκπηζηνζχλεο ζηε δηνίθεζε. Γηεπζπληέο θαη ζηειέρε 

λνζνθνκείσλ ηα νπνία δεκηνπξγνχζαλ έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ πξνσζνχζε ηελ 

ελδπλάκσζε ησλ εξγαδνκέλσλ, είραλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα «θεξδίζνπλ» ηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ ππαιιήισλ ηνπο. Ζ έξεπλα θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη φηαλ ην 

πξνζσπηθφ έρεη ηθαλνπνηεηηθή πξφζβαζε ζηελ ππνζηήξημε, ζηνπο πφξνπο θαη ζηηο 

πιεξνθνξίεο, είλαη πηζαλφηεξν λα έρεη εκπηζηνζχλε ζηνπο δηεπζπληέο ηνπ θαη λα 

αηζζάλεηαη δεζκεπκέλν θαη πξνζεισκέλν ζηνπο ζηφρνπο θαη ζηηο πνιηηηθέο ηνπ 

λνζνθνκείνπ. 

       ηελ ίδηα έξεπλα εμεηάζηεθαλ θαη ηα απνθαινχκελα λνζνθνκεία «καγλήηεο» θαη 

δηαπηζηψζεθε φηη ηα πςειφηεξα επίπεδα απηνλνκίαο, ειέγρνπ θαη ζπλεξγαζίαο 

ζπλδένληαη κε πςειφηεξα επίπεδα εκπηζηνζχλεο πξνο ηελ δηνίθεζε, κε κεγαιχηεξε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία θαη κε ρακειφηεξα επίπεδα επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. 

       Οη Ray et al (2000) ζε έξεπλά ηνπο ζέιεζαλ λα αλαθαιχςνπλ κε πνην ηξφπν ηα 

λνζνθνκεία θξνληίδνπλ γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπο, ιακβάλνληαο ηαπηφρξνλα ππφςε 

ηνπο ην θφζηνο. Ζ έξεπλα έδεημε φηη ππάξρεη απψιεηα εκπηζηνζχλεο απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο πξνο ηελ δηνίθεζε φηαλ ε κνλάδα πγείαο θαζνδεγείηαη απφ νηθνλνκηθά 

θίλεηξα. Ζ έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ηελ δηνίθεζε, ε έιιεηςε ζεβαζκνχ πξνο ην 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ε κε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη δηαθάλεηα ζηα 

δηνηθεηηθά, θαζψο θαη ε αλχπαξθηε αλάκεημε ησλ λνζειεπηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο 
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απνθάζεσλ, απνηέιεζαλ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο κε δεκηνπξγίαο θιίκαηνο 

εκπηζηνζχλεο. 

       ε έξεπλα ησλ Hochwälder & Brucefors (2005) ζε λνζειεπηέο, ζπζρεηίζηεθε 

ζεηηθά ε ελδπλάκσζε θαη ε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη ζηνπο λνζειεπηέο ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ κε ηε κείσζε ησλ επηπέδσλ εμνπζέλσζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ – ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

6.1 Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

 

Απφ πνιιέο κειέηεο, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, έρεη δηαπηζησζεί φηη νη 

λνζειεπηέο απνηεινχλ κηα επαγγεικαηηθή νκάδα πνπ εκθαλίδεη ζπρλά ην θαηλφκελν 

ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Ζ εμνπζέλσζε πξνέξρεηαη: 

 

 Απφ ηνλ ίδην ηνλ λνζειεπηή (δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, πξνζσπηθφηεηα, 

πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο-επαγγεικαηηθέο ή πξνζσπηθέο). 

 Απφ ην λνζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο (ζπλζήθεο δνπιεηάο, 

νξγαλσηηθά/δηνηθεηηθά ζέκαηα, ζπλαδειθηθέο ζρέζεηο). 

 Απφ ηελ επαθή κε ηνλ αζζελή θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπ (θχζε αζζέλεηαο, ζρέζεηο 

κε αζζελή θαη ζπγγελείο). 

 

       Οη επηπηψζεηο ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπ 

λνζειεπηή γίλνληαη αληηιεπηέο κέζσ δηαθφξσλ ζπκπησκάησλ/ελδείμεσλ: 

 

 ε νξγαληθφ επίπεδν, κέζσ ήπησλ ή ζνβαξφηεξσλ ςπρνζσκαηηθψλ 

πξνβιεκάησλ. 

 ε ςπρνινγηθφ επίπεδν εθδειψλνληαη ζε: α) επίπεδν ζπκπεξηθνξάο 

(επεξεζηζηφηεηα, αλεζπρία, ιάζε, αηπρήκαηα, επηζεηηθέο δηαπξνζσπηθέο 
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ζρέζεηο, απνπζίεο, εμαξηήζεηο απφ νπζίεο, πξνβιήκαηα ζηελ πξνζσπηθή δσή). 

β) ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν (άγρνο, ζπλαηζζεκαηηθέο κεηαπηψζεηο, ρακειή 

απηνεθηίκεζε, ζπκφ, απάζεηα, αδηαθνξία, έιιεηςε ελδηαθέξνληνο, δπζζπκία 

έσο θαη θαηάζιηςε). γ) γλσζηηθφ επίπεδν (δηαηαξαρέο απηνζπγθέληξσζεο, 

νλεηξνπφιεζε, ζθέςεηο απνηπρίαο). 

 ε θνηλσληθφ επίπεδν αλαθέξνληαη ζπρλά ε απφζπξζε θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαζψο θαη νη ζπγθξνχζεηο ζηελ νηθνγέλεηα ιφγσ ηεο 

κεηαθνξάο ησλ εξγαζηαθψλ πξνβιεκάησλ. 

       ην θεθάιαην απηφ ηεο εξγαζίαο πεξηέρεηαη ε εκπεηξηθή έξεπλα. Απαξηίδεηαη απφ 

πέληε βαζηθέο ελφηεηεο πνπ αθνξνχλ: 

 

 ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζθνπφ ηεο έξεπλαο 

 ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 ηελ πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο 

 ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

 ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ εξκελεία ηνπο. 

 

 

6.1.1 θνπφο θαη ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο 

 

Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ επηπέδνπ επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο ησλ λνζειεπηψλ πνπ εξγάδνληαη ζε έλα δεκφζην λνζνθνκείν θαζψο θαη 

ε ζπζρέηηζε ησλ παξαγφλησλ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο κε ηελ απηνεθηίκεζε 

ηεο πγείαο ηνπο. Εεηνχκελν, επίζεο, είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο νξηζκέλσλ 

αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εξγαδoκέλσλ θαη παξαγφλησλ ηεο εξγαζίαο κε ηελ 

εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ. 

       πσο πξνθχπηεη απφ ηελ κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο (Κεθάιαην 3), 

παξάγνληεο (κεηαβιεηέο) επηξξνήο ραξαθηεξίδνληαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ 

λνζειεπηψλ, ηα πξνζσπηθά/δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπο θαη ζηνηρεία ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. Πξνζδνθάηαη κε έξεηζκα ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία φηη ε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ λνζειεπηψλ 

κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα απηψλ ησλ παξαγφλησλ. Σέινο εμεηάδεηαη ε άπνςε ησλ 

λνζειεπηψλ γηα ην πνηά ζηνηρεία ζεσξνχλ φηη ζα βνεζνχζαλ ζηελ βειηίσζε θαη 
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αλαβάζκηζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο. Απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ είλαη 

δπλαηφλ λα δηαηππσζνχλ πξνηάζεηο πνπ λα αθνξνχλ ζηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, 

ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν. 

 

 

6.1.2 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

Σα αθφινπζα εξσηήκαηα αληηπξνζσπεχνπλ ην βαζηθφ ζηφρν ηεο έξεπλαο: 

 

1ν εξψηεκα: Δίλαη ηα επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο απμεκέλα ζην 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ; 

2o εξψηεκα: Τπάξρνπλ πξνζσπηθνί θαη δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ 

ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε; 

3o εξψηεκα: Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ λνζειεπηψλ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε; Πνηέο ζπλζήθεο έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε, ζεηηθή ή 

αξλεηηθή; 

4o εξψηεκα: Ζ χπαξμε ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο επεξεάδεη 

θαη ζε πνηφλ βαζκφ ηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ λνζειεπηψλ; 

5o εξψηεκα: Τπάξρνπλ παξάγνληεο πνπ αλ ηξνπνπνηεζνχλ ζα βνεζήζνπλ ζηελ 

πξφιεςε ή ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο; 

 

 

6.1.3 Πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο 

 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Ννζεκάησλ Θψξαθνο Αηηηθήο “σηεξία” 

πγθεθξηκέλα, ηα ηκήκαηα πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ έξεπλα ήηαλ: έληεθα 

πλεπκνλνινγηθέο θιηληθέο, δχν παζνινγηθέο θιηληθέο, κηα θαξδηνινγηθή θιηληθή, κηα 

ΧΡΛ θιηληθή, δχν ρεηξνπξγηθέο θιηληθέο, ην ηκήκα επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ, θαη νη 

δπν ΜΔΘ. 

       Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε έξεπλα ζην ρψξν εξγαζίαο ησλ λνζειεπηψλ 

δεηήζεθε ε άδεηα πξφζβαζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ λνζνθνκείνπ, δηα 

κέζνπ ηεο Ννζειεπηηθήο Γηεχζπλζεο (εγθξίζεθε 11/12/2014). 
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       Ζ έξεπλα έιαβε ρψξα θαηά ηνπο κήλεο Οθηψβξην έσο Ννέκβξην 2014, πξηλ ηελ 

έλαξμε ησλ αδεηψλ ιφγσ γηνξηψλ, γηα λα εμαζθαιηζηεί ε κεγαιχηεξε δπλαηή 

ζπκκεηνρή ηνπ ππφ κειέηε πιεζπζκνχ. 

       Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηεινχληαλ απφ 270 λνζειεπηέο πνπ εξγαδφηαλ ζηα 

ηκήκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Δπηιέρζεθε φιν ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 

δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δειαδή βνεζνί λνζειεπηψλ, 

απφθνηηνη Σ.Δ.Η. λνζειεπηηθήο θαη απφθνηηνη Α.Δ.Η. λνζειεπηηθήο. Σα 

εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ αλψλπκα θαη απηνζπκπιεξνχκελα θαη κνηξάζηεθαλ κεηά απφ 

ζπλερείο επηζθέςεηο θαη πξνζσπηθή επαθή κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Γηα ηελ 

ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη λνζειεπηέο ελεκεξψζεθαλ γξαπηά θαη 

πξνθνξηθά θαη ηνπο παξέρνληαλ δηεπθξηλήζεηο ζε ηπρφλ απνξίεο. Ο ρξφλνο πνπ 

απαηηνχληαλ γηα ηελ ζπκπιήξσζή ηνπ ήηαλ 15 πεξίπνπ ιεπηά. σζηά ζπκπιεξσκέλα 

επεζηξάθεζαλ 189 εξσηεκαηνιφγηα (πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 70%). 

 

 

6.1.4 Δξεπλεηηθά εξγαιεία 

 

Γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αξρηθά θαζνξίζηεθαλ νη πιεξνθνξίεο πνπ 

πξέπεη λα ζπιιερζνχλ κε βάζε ηελ δηεζλή θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία. Έπεηηα 

πξνζδηνξίζηεθε ν ηχπνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ. 

Γηαλεκήζεθαλ αξρηθά δεθαπέληε εξσηεκαηνιφγηα, έηζη ψζηε λα ειεγρζεί ε 

θαηαιιειφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη λα γίλεη ν απαξαίηεηνο πξνέιεγρνο θαη νη 

δηνξζψζεηο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην φξγαλν ήηαλ εχρξεζην θαη θαηαλνεηφ. 

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 4 νκάδεο θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεσλ. 

 

       Ζ νκάδα Α πεξηιακβάλεη 9 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα θνηλσληθά-δεκνγξαθηθά 

θαη επαγγεικαηηθά ζηνηρεία ηνπ εξγαδφκελνπ. Ζ 9ε εξψηεζε θαηαγξάθεη ηα θίλεηξα 

επηινγήο ηνπ λνζειεπηηθνχ επαγγέικαηνο. Ο λνζειεπηήο ζηελ 9ε εξψηεζε κπνξεί λα 

επηιέμεη κία ή πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο. 

 

       Ζ νκάδα Β πεξηιακβάλεη 18 θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο ησλ απνθξηλφκελσλ. Ζ 18ε εξψηεζε δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λνζειεπηέο λα πξνηείλνπλ θάπνηεο αιιαγέο, νη νπνίεο θαηά ηελ γλψκε 
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ηνπο ζα κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ θαη λα αλαβαζκίζνπλ ην επάγγεικα ηνπ 

λνζειεπηή. Οη εξσηήζεηο απηέο είλαη βαζηζκέλεο ζην «Job Descriptive Index» (JDI). 

Σν JDI εηζήρζε επίζεκα ην 1969 απφ ηνπο Smith, Kendal & Hulin θαη έρεη 

ραξαθηεξηζηεί σο ην πην δεκνθηιέο θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν κέηξν ηθαλνπνίεζεο 

απφ ηελ εξγαζία (Buckley, Carraher & Cote 1989. De Meuse 1985). Έρνπλ εθδνζεί 

ηξεηο ζεκαληηθέο εθδφζεηο, ε πξψηε ην 1985, ε δεχηεξε ην 1997 θαη ε ηξίηε ην 2010. 

Έρεη κεηαθξαζηεί ζε 9 γιψζζεο θαη ρνξεγείηαη ζε ηνπιάρηζηνλ 17 ρψξεο. Σν JDI 

κεηξάεη πέληε παξάγνληεο:  

 

 ηελ ίδηα ηελ θχζε ηεο εξγαζίαο  

 ηελ ζηάζε απέλαληη ζηηο επνπηηθέο αξρέο  

 ηελ ακνηβή θαη ηηο παξνρέο  

 ηηο επθαηξίεο γηα πξνψζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ εξγαδφκελνπ  

 ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. 

 

       Ζ νκάδα Γ πεξηιακβάλεη 25 εξσηήζεηο απφ ηηο νπνίεο νη 24 πξψηεο εμεηάδνπλ ηελ 

ζσκαηηθή πγεία ηνπ αηφκνπ. Ζ 25ε εξψηεζε πεξηιακβάλεη 12 ππνεξσηήκαηα ηα νπνία 

κεηξνχλ ηελ ςπρηθή πγεία ηνπ εξγαδφκελνπ. Οη εξσηήζεηο νκαδνπνηνχληαη ζε έμη 

θιίκαθεο κέηξεζεο: 

 

1. ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα (6-9-10-11-12-19-21) 

2. ζσκαηηθφο πφλνο (8-13-14-20) 

3. γεληθή πγεία (15-17-18-22-23-24) 

4. δσηηθφηεηα (16) 

5. ηξφπνο δσήο (1-3-5-7) 

6. ςπρηθή πγεία (25ε εξψηεζε κε ηα 12 ππνεξσηήκαηα) 

 

       Ζ νκάδα απηή ησλ εξσηήζεσλ είλαη πξντφλ εξγαζίαο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ηνπ ηκήκαηνο Φπρνινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. θαη ηνπ Κέληξνπ 

Πξφιεςεο Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ (ΚΔΠΔΚ Κεληξηθήο Διιάδνο). Οη εξσηήζεηο 

είλαη βαζηζκέλεο ζην Δξσηεκαηνιφγην Γεληθήο Τγείαο (General Health Questionnaire-

GHQ) πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Goldberg ην 1972 ζηελ Αγγιία γηα ηελ αλίρλεπζε 

ςπρηθήο δηαηαξαρήο. Οη εξσηήζεηο αθνξνχλ ηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα, ηελ θνηλσληθή 
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δπζιεηηνπξγία, ην άγρνο, ην θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα θαη ηελ απψιεηα εκπηζηνζχλεο. 

Σα 6 απφ ηα 12 ππνεξσηήκαηα ηεο 25εο εξψηεζεο είλαη δηαηππσκέλα ζεηηθά. Οη 

απαληήζεηο ιακβάλνπλ ηηκέο 0-3 Σν GHQ έρεη κεηαθξαζηεί ζε 38 γιψζζεο θαη 

θπθινθνξεί ζηελ αξρηθή έθδνζε ησλ 60 εξσηήζεσλ, ηα νπνία κεηψζεθαλ αξγφηεξα ζε 

30, 28 θαη 12. Ο ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θπκαίλεηαη απφ 0,78-

0,95 ζε δηάθνξεο κειέηεο (Chan et al, 1983). Υξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ 

επαγγεικαηηθή έξεπλα γηαηί επηηξέπεη απιέο ζπγθξίζεηο κε απνηειέζκαηα άιισλ 

εξεπλψλ. 

 

       Σέινο ε νκάδα Γ είλαη ην εξσηεκαηνιφγην θαηαγξαθήο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο ηεο Maslach (MBI). Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ είλαη αμηφπηζην, έγθπξν 

θαη εχθνιν ζηε ρξήζε ηνπ. Σν MBI είλαη κηα ππνθεηκεληθή κέζνδνο αμηνιφγεζεο ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη βαζίδεηαη ζηελ πξνζσπηθή γλψκε ησλ εξγαδνκέλσλ 

γηα ηηο αγρνγφλεο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο. ηελ Διιάδα έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο Παπαδάηνπ θαη ζπλ. (1994) θαη Αλαγλσζηφπνπινο & 

Παπαδάηνπ (1992), νη νπνίνη ζεσξνχλ φηη «ε ειιεληθή εθδνρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

απνηειεί έλα ζχληνκν, δνκηθά έγθπξν θαη εζσηεξηθά αμηφπηζην φξγαλν θαηαγξαθήο 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζηελ εξγαζία ηνπ». Ζ αλάιπζε αμηνπηζηίαο 

ππνινγίζηεθε κέζσ ηνπ ζπληειεζηή Cronbach’s alpha, ν νπνίνο βξέζεθε ίζνο κε 0,90 

γηα ηελ ππνθιίκαθα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο, 0,71 γηα ηελ ππνθιίκαθα ησλ 

πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ θαη 0,79 γηα ηελ ππνθιίκαθα ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο 

(Maslach & Jackson, 1986. Ν=11.000).  

    Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο Maslach απνηειείηαη απφ 22, θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο θαη 

έρεη ηξεηο ππννκάδεο πνπ εθθξάδνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ηα πξνζσπηθά 

επηηεχγκαηα θαη ηελ απνπξνζσπνπνίεζε. Ζ βαζκνινγία ππνινγίδεηαη κε δηαβάζκηζε 7 

ζεκείσλ ηεο θιίκαθαο Likert, απφ ην 0 έσο ην 6. Τςειή βαζκνινγία ζηελ ππνθιίκαθα 

ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο (εξσηήζεηο:1-2-3-6-8-13-14-16-20) θαη 

απνπξνζσπνπνίεζεο (5-10-11-15-22) απνηειεί έλδεημε πςεινχ θηλδχλνπ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Τςειή βαζκνινγία ζηελ 

ππνθιίκαθα ησλ πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ (4-7-9-12-17-18-19-21) απνηειεί έλδεημε 

ρακεινχ θηλδχλνπ γηα αλάπηπμε ηνπ ζπλδξφκνπ. Ζ βαζκνινγία γηα θάζε εξψηεζε 

είλαη: 
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Πνηέ δε κνπ   Λίγεο θνξέο   1 θνξά/κήλα   2-3 θνξέο   1 θνξά ηελ   Αξθεηέο θνξέο  

Κάζε 

  ζπκβαίλεη     ην ρξφλν         ή ιηγφηεξν     ην κήλα     εβδνκάδα     ηελ εβδνκάδα    κέξα 

       0                1                    2                   3                4                    5                  6 

 

Πίλαθαο 6.1 

Οξηαθέο ηηκέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ρακειά, κέηξηα θαη πςειά επίπεδα 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

 

Τπνθιίκαθα Υακειή  Μέηξηα  Τςειή  

 πλαηζζεκαηηθή  

εμάληιεζε (1,2,3,6,8,13,14,16,20) 

≤20 21-30 ≥31 

 Πξνζσπηθά  

επηηεχγκαηα (4,7,9,12,17,18,19,21) 

≥42 41-36 ≤35 

 Απνπξνζσπνπνίεζε 

(5,10,11,15,22) 

≤5 6-10 ≥11 

Πεγή: Αλαγλσζηφπνπινο – Παπαδάηνπ 1992 

 

 

      Δπεηδή ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε βαζίδεηαη ζε δηεζλή 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ έρνπλ αμηνινγεζεί, δελ ηίζεληαη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

αμηνπηζηία (reliability) θαη ηελ εγθπξφηεηα (validity) ησλ εξσηήζεσλ. Να αλαθέξνπκε 

ζε απηφ ην ζεκείν φηη έλα εξγαιείν κέηξεζεο ζεσξείηαη αμηφπηζην φηαλ ζε 

επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο ζε ίδην δείγκα θαη ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο, 

εκθαλίδεη ζηαζεξά ηα ίδηα απνηειέζκαηα θαη ζηαηηζηηθά εθηηκάηαη κε ην ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο r (correlation coefficient). Έλα εξγαιείν κέηξεζεο ζα πξέπεη εθηφο απφ 

αμηφπηζην λα είλαη θαη έγθπξν, δειαδή λα «αληαλαθιά» ηελ έλλνηα (ηε κεηαβιεηή) 

πνπ πξνηίζεηαη φηη κεηξάεη, νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα εμαρζνχλ απφ ηα δεδνκέλα λα είλαη 

ζρεηηθέο κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο θαη λα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

επαλεηιεκκέλα κε επηηπρία ζε πιεζπζκφ γηα ηνλ νπνίν έρεη ζρεδηαζηεί εξεπλεηηθά. 

       Ζ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο έγηλε ζην πεξηβάιινλ ηνπ Microsoft 

Excel 2010. Οη πιεξνθνξίεο, πνπ ζπιιέρζεθαλ, θσδηθνπνηήζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ κε 

ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS 15.0. Οη ηξεηο δηαζηάζεηο ηνπ ζπλδξφκνπ 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο. Οη 

παξάγνληεο απηνί εμεηάζηεθαλ ζε ζρέζε κε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεκνγξαθηθά, 
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νηθνγελεηαθά θαη επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, φπσο: 

ειηθία, λνζειεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, αξηζκφο αζζελψλ, βάξδηεο εξγαζίαο, ζπλζήθεο 

εξγαζίαο. Δμεηάζηεθαλ επίζεο ζε ζρέζε κε ηελ απηφ-αλαθεξφκελε θαηάζηαζε πγείαο 

ηνπ δείγκαηνο. 
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6.2 Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

 

6.2.1 Γεκνγξαθηθά, επαγγεικαηηθά θαη πξνζσπηθά ζηνηρεία 

 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα δεκνγξαθηθά, επαγγεικαηηθά θαη πξνζσπηθά 

ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ 189 λνζειεπηέο. ηνπο Πίλαθεο 6.2 

θαη 6.3 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο αλά θχιν θαη ειηθία 

Πίλαθαο 6.2 

Καηαλνκή λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ σο πξνο ην θχιν 

Φχιν  πρλφηεηα  

      Ν 

Πνζνζηφ  

      % 

Άλδξαο 34 18 

γπλαίθα 155 82 

χλνιν 189   100 

 

 

 

Γξάθεκα 6.1 

Καηαλνκή λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ σο πξνο ην θχιν  

 

       Παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο είλαη γπλαίθεο (82%), 

γεγνλφο πνπ αληαπνθξίλεηαη θαη ζηελ πξαγκαηηθή ζχλζεζε ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, θαζψο ην λνζειεπηηθφ επάγγεικα είλαη γπλαηθνθξαηνχκελν. ηελ 

Γεξκαλία νη άληξεο απνηεινχλ ην 14% ησλ λνζειεπηψλ (Euromedicals, 2014) θαη 

ζηελ Ακεξηθή ην 9,1% (Minority Nursing Statistics, 2013). 

82% 

18% 

Φφλο 

γυναίκεσ ανδρεσ 
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Πίλαθαο 6.3 

Καηαλνκή λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ σο πξνο ηελ ειηθία 

Ζιηθία  

 

πρλφηεηα  

      Ν 

Πνζνζηφ  

      % 

21-30 23 12,17 

31-40 51 26,98 

41-50 93 49,20 

51 + 22 11,65 

χλνιν 189   100 

 

 

 

Γξάθεκα 6.2 

Καηαλνκή λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ σο πξνο ηελ ειηθία 

 

 

       Έλα κηθξφ κφλν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο (12%) είλαη ειηθίαο 21-30 εηψλ. Σν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ, 61% πεξίπνπ είλαη άλσ ησλ 41 εηψλ, γεγνλφο πνπ 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ ζεσξεία φηη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ γεξλάεη. χκθσλα κε ηνλ 

χλδεζκν Ακεξηθαληθψλ Ννζνθνκείσλ ε κέζε ειηθία ησλ εξγαδφκελσλ λνζειεπηψλ 

ήηαλ ηα 42,5 έηε ην 2000, απμήζεθε ζε 44,6 ην 2010 θαη αλακέλεηαη λα θηάζεη ζηα 

45,1 έηε ην 2020. Ζ κέζε ειηθία ηνπ δείγκαηφο καο ήηαλ ηα 43,1 έηε. 

12% 

27% 

49% 

12% 

Ηλικία 

21-30 31-40 41-50 51+
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Πίλαθαο 6.4 

Καηαλνκή λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ σο πξνο ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

Οηθνγελεηαθή  

θαηάζηαζε  

 

πρλφηεηα  

       Ν 

Πνζνζηφ  

      % 

Άγακνο/ε 68 35,97 

Έγγακνο/ε 88 46,56 

Γηαδεπγκέλνο/ε 20 10,58 

Υήξνο/α 4 2,11 

πκβίσζε 9 4,76 

χλνιν 189     100 

 

 

 

 

Γξάθεκα 6.3 

Καηαλνκή λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ σο πξνο ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

 

 

       Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο ησλ λνζειεπηψλ (46%) είλαη έγγακνη ή 

ππήξμαλ έγγακνη (δηαδεπγκέλνη 10%). Σν 35,97% είλαη άγακνη, ελψ ππάξρνπλ θαη 

κηθξά πνζνζηά ρεξείαο (2%) θαη ζπκβίσζεο (4%).  

36% 

46% 

11% 

2% 

5% 

Οικογενειακή Κατάςταςη 

Άγαμοσ/θ Ζγγαμοσ/θ Διαηευγμζνοσ/θ Χιροσ/α υμβίωςθ 



104 

  

Πίλαθαο 6.5 

Αξηζκφο παηδηψλ ηνπ δείγκαηνο 

Αξηζκφο  

παηδηψλ 

πρλφηεηα  

       Ν 

Πνζνζηφ  

      % 

Καλέλα 61 32,27 

1 88 46,56 

2 20 10,58 

3 14 7,40 

4 6 3,17 

χλνιν 189     100 

 

 

 

Γξάθεκα 6.4 

Αξηζκφο παηδηψλ ηνπ δείγκαηνο 

 

 

       Μεγάιν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο (32%) δελ έρεη θαλέλα παηδί θαη έλα επίζεο 

κεγάιν πνζνζηφ (46%) έρεη έλα κφλν παηδί. Σα απνηειέζκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε 

δεκνγξαθηθέο έξεπλεο, νη νπνίεο αλαθέξνπλ φηη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ’90 θαη κεηά ν 

κέζνο αξηζκφο παηδηψλ αλά νηθνγέλεηα ζηε ρψξα καο αλέξρεηαη ζε ιηγφηεξν απφ 2 

(Λψιεο, 2001). 

32% 

47% 

11% 
7% 

3% 

Αριθμόσ παιδιών 

Κανζνα 1 2 3 4
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Πίλαθαο 6.6 

Καηαλνκή λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ σο πξνο ην επίπεδν ζπνπδψλ 

Σίηινο πηπρίνπ πρλφηεηα  

      Ν 

Πνζνζηφ  

      % 

ΓΔ 81 42,85 

ΣΔΗ 95 50,26 

ΑΔΗ 13 6,89 

χλνιν 189   100 

 

 

 

 

Γξάθεκα 6.5 

Καηαλνκή λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ σο πξνο ην επίπεδν ζπνπδψλ 

 

       Σν 58% ηνπ δείγκαηνο είλαη πηπρηνχρνη λνζειεπηέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ο 

κηθξφο ζρεηηθά αξηζκφο πηπρηνχρσλ Ννζειεπηψλ/ηξηψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ζπλεπάγεηαη απμεκέλε επηθηλδπλφηεηα γηα ηε δεκφζηα πγεία, αθνχ ηζνδπλακεί κε 

ρακειφηεξεο πνηφηεηαο λνζειεπηηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη ζήκεξα απφ ηα δεκφζηα 

λνζνθνκεία, γεγνλφο πνπ απνηππψλεηαη ζηηο ζρεηηθέο έξεπλεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

ρξεζηψλ ησλ Τπεξεζηψλ Τγείαο (Garelli, 2004). 

 

  

43% 

50% 

7% 

Επίπεδο ςπουδών 

ΔΕ ΣΕΙ ΑΕΙ 
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Πίλαθαο 6.7 

Καηαλνκή λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ σο πξνο ηελ εθπαίδεπζε επηπιένλ ηεο 

βαζηθήο 

Δθπαίδεπζε 

επηπιένλ ηεο  

βαζηθήο 

πρλφηεηα  

      Ν 

Πνζνζηφ  

      % 

Δηδηθφηεηα 21 19,44 

Μεηαπηπρηαθφ 33 30,55 

Γηδαθηνξηθφ 0 0 

Δμεηδίθεπζε  7 6,48 

Κακία  47 43,51 

χλνιν 108   100 

 

 

       Απφ ηνπο πηπρηνχρνπο λνζειεπηέο (Ν=108) ηνπ δείγκαηνο έλαο αξθεηά κεγάινο 

αξηζκφο (43%) δελ έρεη θακία εθπαίδεπζε επηπιένλ ηεο βαζηθήο. Δλδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ην 30% είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο 

       Σν 60% ηνπ δείγκαηνο εξγαδφηαλ ζε θιηληθέο (παζνινγηθέο, πλεπκνλνινγηθέο, 

θαξδηνινγηθή, ζσξαθνρεηξνπξγηθή, ΧΡΛ, γεληθή ρεηξνπξγηθή), ελψ ην 39% εξγαδφηαλ 

ζε θιεηζηά ηκήκαηα (δχν Μνλάδεο Δληαηηθήο Θεξαπείαο θαη ην Σκήκα Δπεηγφλησλ 

Πεξηζηαηηθψλ) Σα ηκήκαηα ζηα νπνία δηεμήρζε ε έξεπλα θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.8. 

 

Πίλαθαο 6.8 

Καηαλνκή λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ σο πξνο ην ηκήκα εξγαζίαο 

Σκήκα  

εξγαζίαο 

πρλφηεηα  

      Ν 

Πνζνζηφ  

      % 

Σκήκα/Κιηληθή 114 60,31 

Κιεηζηφ ηκήκα/ΣΔΠ 75 39,68 

χλνιν 189   100 
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Πίλαθαο 6.9 

Καηαλνκή λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ σο πξνο ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο 

Υξφληα 

πξνυπεξεζίαο 

πρλφηεηα  

      Ν 

Πνζνζηφ  

      % 

1-5 27 14,28 

6-10 27 14,28 

11-15 34 17,98 

16-20 61 32,27 

>20 40 21,16 

χλνιν 189   100 

 

 

 

 

Γξάθεκα 6.6 

Καηαλνκή λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ σο πξνο ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο 

 

       ηνλ Πίλαθα 6.9 θαη Γξάθεκα 6.6 θαίλεηαη ε θαηαλνκή ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ σο πξνο ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο. Παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο έρεη 16-20 ρξφληα πξνυπεξεζίαο (32%) θαη αθνινπζνχλ ηα 

20+ ρξφληα κε κηθξφηεξν πνζνζηφ (21%). Απφ 1-5 ρξφληα εξγάδεηαη κφλν ην 14% θαη 

απφ 6-10 επίζεο ην 14%.  

15% 

14% 

18% 32% 

21% 

Χρόνια προχπηρεςίασ 

1 ζωσ 5 6 ζωσ 10 11 ζωσ 15 16 ζωσ 20 20+
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Πίλαθαο 6.10 

Καηαλνκή λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ σο πξνο ηα θίλεηξα επηινγήο επαγγέικαηνο 

Κίλεηξα  πρλφηεηα  

      Ν 

Πνζνζηφ  

      % 

Δπηζπκία λα βνεζάσ  

    ηνπο αλζξψπνπο 

60 31,74 

Πηζαλφηεηα επαγγεικαηηθήο  

    απνθαηάζηαζεο 

20 10,58 

Δπηξξνέο ηνπ πεξηβάιινληνο 27 14,28 

Σπραία βξέζεθα ζην  

   επάγγεικα 

82 43,38 

χλνιν 189   100 

 

 

 

Γξάθεκα 6.7 

Καηαλνκή λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ σο πξνο ηα θίλεηξα επηινγήο ηνπ 

επαγγέικαηνο 

 

       Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (43%) ησλ λνζειεπηψλ δελ επέιεμε ζπλεηδεηά ην 

λνζειεπηηθφ επάγγεικα θαη βξέζεθε ηπραία ζε απηφ. Σν 32% επέιεμε ηελ 

λνζειεπηηθή γηαηί επηζπκνχζε λα βνεζάεη ηνπο αλζξψπνπο. Θα πεξίκελε θαλείο ην 

πνζνζηφ απηφ λα είλαη κεγαιχηεξν ζε έλα θαηεμνρήλ αλζξσπηζηηθφ επάγγεικα. 

Μηθξφηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο επεξεάζηεθε απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ (14%) ή 

επέιεμε ηελ λνζειεπηηθή ιφγσ απμεκέλεο πηζαλφηεηαο γηα επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε (10%). 

 

32% 

11% 
14% 

43% 

Κίνητρα επιλογήσ επαγγζλματοσ 

Επικυμία να βοθκάω ανκρϊπουσ 

Αυξθμζνθ πικανότθτα επαγγελματικισ αποκατάςταςθσ 

Επιρροζσ περιβάλλοντοσ 

Συχαία βρζκθκα ςτο επάγγελμα 
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Πίλαθαο 6.11: Γεκνγξαθηθά, επαγγεικαηηθά θαη πξνζσπηθά ζηνηρεία 

Μεηαβιεηή     Ν    % Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απφθιηζε 

Φχιν                                 

Άλδξαο 34 18   

γπλαίθα 155 82   

Ζιηθία    41,74 7,99 

21-30 23 12,17   

31-40 51 26,98   

41-50    93    49,20                 

51+    22    11,65                 

Οηθνγελεηαθή 

Καηάζηαζε 

                                

Άγακνο/ε 68 35,97   

Έγγακνο/ε 88 46,56   

Γηαδεπγκέλνο/ε 20 10,58   

Υήξνο/α 4 2,11   

πκβίσζε 9 4,76   

Αξηζκφο παηδηψλ   0,92 1,03 

Καλέλα 61 32,27   

1 88 46,56   

2 20 10,58   

3 14 7,40   

4 6 3,17   

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο     

ΓΔ 81 42,85   

ΣΔΗ 95 50,26   

ΑΔΗ 13 6,89   

Δθπαίδεπζε επηπιένλ βαζηθήο     

Δηδηθφηεηα 21 19,44   

Μεηαπηπρηαθφ 33 30,55   

Γηδαθηνξηθφ 0 0   

Δμεηδίθεπζε 7 6,48   

Υψξνο εξγαζίαο     

Σκήκα/θιηληθή 114 60,31   

Κιεηζηφ ηκήκα/ΣΔΠ 75 39,68   

Υξφληα πξνυπεξεζίαο   15,55 8,68 

1-5 27 14,28   

6-10 27 14,28   

11-15 34 17,98   

16-20 61 32,27   

20+ 40 21,16   

Λφγνη επηινγήο επαγγέικαηνο      

Δπηζπκία λα βνεζάσ αλζξψπνπο 60 31,74   

↑ πηζαλφηεηα επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο 20 10,58   

Δπηξξνέο πεξηβάιινληνο 27 14,28   

Σπραία 82 43,38   
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6.2.2 πλζήθεο εξγαζίαο 

 

Πίλαθαο 6.12 

πλζήθεο εξγαζίαο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

Μεηαβιεηή  Ν % 

Αξηζκφο αζζελψλ (10)   

1-3 0 0 

4-7 0 0 

 8+ 189 100 

Νπρηεξηλέο βάξδηεο / κήλα (11)   

0 40 21,16 

1-4 27 14,28 

5-8 82 43,38 

9+ 40 21,16 

Απνγεπκαηηλέο βάξδηεο / κήλα (12)   

0 27 14,28 

1-4 47 24,86 

5-8 40 21,16 

9+ 75 39,68 

Ηθαλνπνίεζε απφ ηνλ ρψξν εξγαζίαο (13)   

Καζφινπ 75 39,68 

Λίγν 101 53,46 

Αξθεηά 7 3,70 

Πνιχ 6 3,17 

Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ακνηβή (14)   

 Καζφινπ 121 64,02 

Λίγν 54 28,57 

Αξθεηά 14 7,40 

Πνιχ 0 0 

Ηθαλνπνίεζε απφ ζρεδηαζκφ αδεηψλ (15)   

Καζφινπ 34 17,98 

Λίγν 74 39,15 

Αξθεηά 74 39,15 

Πνιχ 6 3,17 

Παξνρή εθπαίδεπζεο απφ ηελ ππεξεζία 

(16) 

  

 Καζφινπ 114 60,31 

Λίγν 47 24,86 

Αξθεηά 27 14,28 

Πνιχ 0 0 

Δπάξθεηα πξνζσπηθνχ (17)   

Ναη 0 0 

 ρη 189 100 

Αζθάιεηα & ζηαζεξφηεηα (18)   

Καζφινπ 54 28,57 

Λίγν 108 57,14 

Αξθεηά 27 14,28 

Πνιχ 0 0 
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πλζήθεο εξγαζίαο Ν % 

Δμήγεζε ηνπ ξφινπ ζην ρψξν εξγαζίαο (19)   

Καζφινπ 75 39,68 

Λίγν 47 24,86 

Αξθεηά 60 31,74 

Πνιχ 7 3,70 

πλαληήζεηο πξνζσπηθνχ (20)   

Πνηέ 40 21,16 

πάληα 108 57,14 

πρλά 40 21,16 

Καζεκεξηλά 0 0 

Δίλαη ρξήζηκεο νη ζπλαληήζεηο;(21)   

 Ναη 182 96,29 

ρη 7 3,70 

Ηθαλνπνηεηηθή ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο 

(22) 

  

Καζφινπ 0 0 

Λίγν 14 7,40 

 Αξθεηά 148 78,30 

Πνιχ 27 14,28 

Ηθαλνπνηεηηθή ζρέζε κε αλσηέξνπο (23)   

Καζφινπ 20 10,58 

Λίγν 27 14,28 

 Αξθεηά 122 64,28 

Πνιχ 20 10,58 

Αλαγλψξηζε πξνζθνξάο (24)   

Καζφινπ 14 7,40 

Λίγν 95 50,26 

Αξθεηά 60 31,74 

Πνιχ 20 10,58 

Ηζνξξνπία εξγαζίαο θαη 

πξνζσπηθήο/νηθνγελεηαθήο δσήο (25) 

  

Καζφινπ 20 10,58 

Λίγν 47 24,86 

Αξθεηά 102 53,96 

Πνιχ 20 10,58 

Πξφζεζε εγθαηάιεηςεο επαγγέικαηνο (26)   

 Ναη 128 67,72 

ρη 61 32,27 

 

 

 

       Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε κειέηε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, φπσο απνηππψλεηαη 

ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα. Σν ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο (100%) αζρνιείηαη κε 

πεξηζζφηεξνπο απφ νθηψ αζζελείο θαζεκεξηλά. Ζ αλαινγία απηή αζζελψλ αλά 

λνζειεπηή έρεη επίδξαζε φρη κφλν ζηνπο αζζελείο θαη ηνπο λνζειεπηέο αιιά 

γεληθφηεξα ζε φιν ην ζχζηεκα παξνρήο πγείαο. Σν δηεζλέο ζπκβνχιην λνζειεπηψλ 

πξνηείλεη 4 αζζελείο αλά λνζειεπηή θαη ηνλίδεη φηη απμάλνληαο ην θφξην εξγαζίαο ζε 
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6, απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα ησλ αζζελψλ θαηά 14% λα πεζάλνπλ κέζα ζε 30 εκέξεο 

απφ ηελ εηζαγσγή ηνπο. Σν κεησκέλν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζπζρεηίζηεθε κε πςειά 

πνζνζηά επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (Aiken et al, 2002).  

       Μεγάιν πνζνζηφ εξγάδεηαη 5-8 λπρηεξηλέο βάξδηεο ην κήλα (43%) θαη πάλσ απφ 

ελλέα απνγεπκαηηλέο (39%). Έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ (93%) είλαη απφ ιίγν έσο 

θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλν απφ ην ρψξν εξγαζίαο θαη (92%) είλαη απφ ιίγν έσο θαζφινπ 

ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ ακνηβή. 

       Παξά ην φηη ε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ζηελ παξερφκελε 

θξνληίδα πγείαο, εληζρχεη ηελ αζθάιεηα ζην ρψξν εξγαζίαο θαη κεηψλεη ην εξγαζηαθφ 

άγρνο (Griscti et al, 2006), ην 60% ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί φηη ε ππεξεζία ηνπ δελ ηνπ 

παξέρεη απηήλ ηελ εθπαίδεπζε. 

       Σν ζχλνιν ησλ λνζειεπηψλ ζεσξεί φηη δελ ππάξρεη επάξθεηα πξνζσπηθνχ. Σν 

85% αηζζάλεηαη ιίγε ή θαζφινπ αζθάιεηα θαη ζηαζεξφηεηα ζηελ εξγαζία ηνπ. ην 

39% δελ έρεη εμεγεζεί θαηαλνεηά ν ξφινο ηνπ ζην ρψξν εξγαζίαο. Οη ζπλαληήζεηο ηνπ 

πξνζσπηθνχ αλ θαη ζεσξνχληαη ρξήζηκεο (96%), γίλνληαη ζπάληα (57%). Απηφ πνπ 

είλαη αμηνζεκείσην είλαη φηη ηφζν ε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο (78%), φζν θαη κε 

ηνπο αλσηέξνπο (64%) ζεσξείηαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή. Σν 50% ζεσξεί φηη πνιχ ιίγν 

αλαγλσξίδεηαη ε πξνζθνξά ηνπ θαη ην 54% φηη ππάξρεη αξθεηή ηζνξξνπία κεηαμχ 

εξγαζίαο θαη πξνζσπηθήο/νηθνγελεηαθήο δσήο. 

        Σέινο ην 68% ζέιεη λα εγθαηαιείςεη ην λνζειεπηηθφ επάγγεικα. Παγθνζκίσο 

δηαπηζηψλεηαη κηα ηάζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ λα εγθαηαιείπεη ηηο 

λνζειεπηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο ζηα λνζνθνκεία. Ζ πξφζεζε απνρψξεζεο ζρεηίδεηαη κε 

κεησκέλε ηθαλνπνίεζε. ηα ειιεληθά λνζνθνκεία ε θηλεηηθφηεηα δελ εθδειψλεηαη 

κφλν κε παξαηηήζεηο, αιιά θπξίσο κε απνζπάζεηο εθηφο λνζνθνκείσλ ή κεηαηάμεηο ζε 

άιιεο ζέζεηο εξγαζίαο εληφο ή εθηφο ηνπ νξγαληζκνχ, γεγνλφο πνπ απνδπλακψλεη ηελ 

ζηειέρσζε ησλ λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ (Νηάθαο, 1994). 
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Πίλαθαο 6.13 

Πξνηεηλφκελεο αιιαγέο γηα βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ λνζειεπηηθνχ 

επαγγέικαηνο 

Αιιαγέο γηα αλαβάζκηζε ηνπ επαγγέικαηνο Ν % 

Βειηίσζε παξερφκελεο εθπαίδεπζεο 34 17,98 

 Αχμεζε νηθνλνκηθψλ απνδνρψλ 128 67,72 

 Βειηίσζε ζπλζεθψλ εξγαζίαο 101 53,43 

 Αχμεζε αξηζκνχ λνζειεπηψλ 149 78,83 

Με άζθεζε αιιφηξησλ θαζεθφλησλ 14 7,40 

Απφθηεζε εμεηδίθεπζεο 6 3,17 

πλερηδφκελε εθπαίδεπζε 41 21,69 

πκκεηνρή ζηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ 34 17,98 

Κνηλσληθή θαηαμίσζε 20 10,58 

Άιιν  1 0,05 

 

 

 

Γξάθεκα 6.8 

Καηαλνκή λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ σο πξνο ηηο αιιαγέο πνπ πξνηείλνπλ γηα ηελ 

βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ λνζειεπηηθνχ επαγγέικαηνο 

 

       Εεηήζεθε απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα ζεκεηψζνπλ ζηελ εξψηεζε 27 ηηο ηξείο πην 

ζεκαληηθέο γηα απηνχο απαληήζεηο. Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λνζειεπηψλ κε έλα 

πνιχ κεγάιν πνζνζηφ (79%) είλαη απηφ πνπ ζεσξνχλ νη πεξηζζφηεξνη λνζειεπηέο φηη 

7% 

24% 

19% 
28% 

3% 
1% 8% 

6% 

4% 

Αλλαγζσ για την αναβάθμιςη του  
νοςηλευτικοφ επαγγζλματοσ  

Βελτίωςθ εκπαίδευςθσ 

↑ αποδοχϊν 

Βελτίωςθ ςυνκθκϊν 
εργαςίασ 
↑ αρικμοφ νοςθλευτϊν 

Μθ άςκθςθ αλλότριων 
κακθκόντων 
Εξειδίκευςθ 

Επιμορφωτικά ςεμινάρια 

υμμετοχι ςτθ λιψθ 
αποφάςεων 
Κοινωνικι καταξίωςθ 
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ζα βειηηψζεη θαη ζα αλαβαζκίζεη ην επάγγεικά ηνπο. Αθνινπζνχλ κε επίζεο πςειά 

πνζνζηά ε αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνδνρψλ (68%) θαη ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

εξγαζίαο (53%). Ζ θνηλσληθή θαηαμίσζε (10%), ε νπνία έρεη κειεηεζεί αξθεηά σο 

παξάγνληαο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο (Lawrence et al 1996), δελ θαίλεηαη λα 

ζεσξείηαη απφ ην δείγκα φηη κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ λνζειεπηηθνχ 

επαγγέικαηνο.  

       Απαληψληαο ινηπφλ ζην 5ν εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα , ζα κπνξνχζακε λα πνχκε 

φηη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λνζειεπηψλ, ε αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνδνρψλ θαη 

ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο είλαη νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο, νη νπνίνη αλ 

ηξνπνπνηεζνχλ ζα απμήζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ίζσο λα 

βνεζήζνπλ ζηελ πξφιεςε θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 
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6.2.3 Δξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία ηνπ δείγκαηνο 

Πίλαθαο 6.14 

Δθηίκεζε ηεο ζσκαηηθήο πγείαο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

Δξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ζσκαηηθή πγεία Ν % 

Καπλίδεηαη; (1)   

 Ναη 108 57,14 

ρη 81 42,85 

Αξηζκφο ηζηγάξσλ (2)   

1-10 34 31,48 

11-20 61 56,48 

21+ 13 12,03 

Πίλεηαη αιθνφι;(3)   

Ναη 34 17,85 

ρη 155 82,14 

Πφζεο κνλάδεο αιθνφι/εβδνκάδα;(4)   

1-2 27 79,41 

3-4 7 19,85 

5+ 0 0 

Πφζν ζπρλά γπκλάδεζηε;(5)   

3θνξέο/εβδνκάδα 0 0 

1-2 θνξέο/εβδνκάδα 14 7,14 

Ληγφηεξν απφ 1 40 21,16 

 Γελ γπκλάδνκαη 135 71,42 

Ζκέξεο αλαξξσηηθήο άδεηαο ην ηειεπηαίν έηνο (6)   

0 135 71,42 

1-10 47 24,86 

11-20 7 3,70 

21+ 0 0 

Ώξεο βξαδηλνχ χπλνπ (7)   

3-5 47 24,86 

6-8 128 67,85 

9-10 13 7,14 

Πφλν ή ελφριεζε ζηνλ ζηήζνο ηνπο ηειεπηαίνπο 6 

κήλεο; (8) 

  

Ναη 67 35,71 

ρη  121 64,28 

Αξξπζκία ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο; (9)   

Ναη 81 42,85 

ρη  108 57,14 

Έρεηε πςειή αξηεξηαθή πίεζε; (10)   

Ναη 47 24,86 

ρη 141 74,60 

Δξεζηζκφ ή θαγνχξα ζην δέξκα; (11)   

Ναη 81 42,85 

ρη 108 57,14 

Αιιεξγηθφ εξεζηζκφ κεηά απφ ζηελαρψξηα; (12)   

 Ναη 108 57,14 

ρη 81 42,85 
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Δξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ζσκαηηθή πγεία Ν % 

Πφλν ή ελφριεζε ζε κέζε ή ζπνλδπιηθή ζηήιε ηνπο 

ηειεπηαίνπο 6 κήλεο; (13) 

  

 Ναη 169 89,28 

ρη 21 10,71 

πρλνχο πνλνθεθάινπο; (14)   

 Ναη 101 53,57 

ρη  88 46,42 

Μεησκέλε ζεμνπαιηθή ηθαλφηεηα; (15)   

Ναη 81 42,85 

ρη 108 57,14 

Κνπξάδεζηε εχθνια; (16)   

 Ναη 101 53,57 

ρη  88 46,42 

Απψιεηα κλήκεο ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο; (17)   

Ναη 88 46,42 

ρη  101 53,54 

Πην θηιάζζελνο ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο; (18)   

Ναη 48 25,39 

ρη 141 74,60 

↑ ηηκέο αξηεξηαθήο πίεζεο ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 

(19); 

  

Ναη 40 21,16 

ρη  149 78,83 

Πφλν ζην ζηνκάρη ή θανχξεο ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο; 

(20) 

  

 Ναη 101 53,57 

ρη  88 46,42 

↑ ηηκέο ζαθράξνπ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο; (21)   

Ναη 27 14,28 

ρη  162 85,71 

Απφηνκε ↑ ή ↓ ζσκαηηθνχ βάξνπο ηνπο ηειεπηαίνπο 12 

κήλεο; (22) 

  

 Ναη 88 46,42 

ρη  101 53,57 

αο έρεη απαζρνιήζεη θάπνην απηνάλνζν λφζεκα; (23)   

Ναη 40 21,16 

ρη  149 78,83 

Καηλνχξγηα θαξκαθεπηηθή αγσγή (24)   

Ναη 47 24,86 

ρη  141 74,60 

 

 

       χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.14, 

ην 57% ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη θαπληζηέο. Σν θέληξν Μειεηψλ 

Τπεξεζηψλ Τγείαο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Τγηεηλήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζε έξεπλά 

ηνπ αλαθέξεη φηη ην 42% ησλ Διιήλσλ λνζειεπηψλ είλαη θαπληζηέο. Έλα κεγάιν 
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πνζνζηφ (71%) δελ γπκλάδεηαη θαζφινπ, παξφιν πνπ σο επαγγεικαηίεο πγείαο 

γλσξίδνπλ πνιχ θαιά ηα νθέιε ηεο άζθεζεο. 

       Σν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πγείαο πνπ αλαθέξνπλ νη λνζειεπηέο είλαη ν πφλνο ή 

ε ελφριεζε ζε κέζε θαη ζπνλδπιηθή ζηήιε (89%). Σα κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα ησλ 

λνζειεπηψλ απνηεινχλ ηε κεγαιχηεξε πεγή επαγγεικαηηθήο αληθαλφηεηαο 

παγθνζκίσο. Κχξηα αηηία είλαη ε ρεηξσλαθηηθή κεηαθίλεζε ησλ αζζελψλ, ε θαθή 

ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ε πνιχσξε νξζνζηαζία θαη ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο. Σν πνζνζηφ 

απηφ ζπκθσλεί κε έξεπλεο ζηνλ δηεζλή ρψξν, ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη φηη νη πςειέο 

απαηηήζεηο ζηελ εξγαζία ζρεηίδνληαη κε κπνζθειεηηθνχο πφλνπο (Alexopoulos et al, 

2003). 

       Σν 57% ηνπ δείγκαηνο έρεη εκθαλίζεη αιιεξγηθφ εξεζηζκφ κεηά απφ ζηελαρψξηα. 

χκθσλα κε πνιινχο εξεπλεηέο, ην δέξκα κεηά απφ ζηξεο, εκθαλίδεη κηθξνζθνπηθέο 

ξσγκέο θαη γίλεηαη πην δηαπεξαηφ, επηηξέπνληαο ζηα επηβιαβή βαθηήξηα λα 

δηεηζδχζνπλ ζηα βαζχηεξα ζηξψκαηά ηνπ. Σν απνηέιεζκα είλαη λα εθδειψλνληαη 

δηάθνξα ζπκπηψκαηα, φπσο θαγνχξα θαη εμαλζήκαηα (Αιιεξγηνινγηθή Μνλάδα 

Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ «Αηηηθφ»). 

       Σν 53% πηζηεχεη φηη θνπξάδεηαη επθνιφηεξα ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, έρεη ζπρλνχο 

πνλνθεθάινπο θαη πφλν ζην ζηνκάρη. Σν γαζηξεληεξηθφ ζχζηεκα έρεη ραξαθηεξηζηεί 

«αληερείν ησλ ζπγθηλήζεσλ» γηαηί απνηειεί ηνλ πιένλ επαίζζεην δίαπιν έθθξαζεο 

ησλ ςπρηθψλ ζπγθηλήζεσλ. Οη πνλνθέθαινη ηάζεο, φπσο νλνκάδνληαη απηνί νη 

πνλνθέθαινη, απνηεινχλ ηνλ πην ζπρλφ ηχπν πνλνθεθάινπ ζηνπο ελήιηθεο, είλαη 

αξθεηά δπλαηνί ζε έληαζε θαη ζρεηίδνληαη κε ην ζηξεο. Οη εηδηθνί εθηηκνχλ φηη πεξίπνπ 

ην 70% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ παξνπζηάδνπλ πνλνθέθαιν ηάζεο θαηά θαηξνχο. 

Σέινο έλα πνζνζηφ 46% αλαθέξεη απφηνκε αχμεζε ή κείσζε ηνπ ζσκαηηθνχ ηνπ 

βάξνπο ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο. 
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Πίλαθαο 6.15 

Δθηίκεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (εξψηεζε 25) 

Δξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ςπρηθή πγεία Ν % 

Μπνξέζαηε λα ζπγθεληξσζείηε ζε απηφ πνπ θάλαηε (25.1)   

Καιχηεξα απφ ην ζπλεζηζκέλν 20 10,58 

Ίδην φπσο ζπλήζσο 108 57,14 

Ληγφηεξν απφ φ,ηη ζπλήζσο 61 32,14 

Πνιχ ιηγφηεξν απφ φ,ηη ζπλήζσο 0 0 

Γελ θνηκεζήθαηε ιφγσ αλεζπρίαο (25.2)   

Καζφινπ 40 21,16 

ρη πεξηζζφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν 81 42,85 

Μάιινλ πεξηζζφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν 68 35,71 

Πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν 0 0 

Νηψζαηε φηη είζηε ρξήζηκνο (25.3)   

Καιχηεξα απφ ην ζπλεζηζκέλν 34 17,85 

Ίδην φπσο ζπλήζσο 135 71,42 

Ληγφηεξν απφ φ,ηη ζπλήζσο 20 10,58 

Πνιχ ιηγφηεξν απφ φ,ηη ζπλήζσο 0 0 

Αηζζαλζήθαηε ηθαλφο λα πάξεηε απνθάζεηο (25.4)   

Καιχηεξα απφ ην ζπλεζηζκέλν 54 28,57 

Ίδην φπσο ζπλήζσο 108 57,14 

Ληγφηεξν απφ φ,ηη ζπλήζσο 20 10,58 

Πνιχ ιηγφηεξν απφ φ,ηη ζπλήζσο 7 3,57 

Αηζζαλζήθαηε ζπλερψο ππφ πίεζε (25.5)   

Καζφινπ 40 21,16 

ρη πεξηζζφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν 54 28,57 

Μάιινλ πεξηζζφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν 75 39,68 

Πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν 20 10,58 

Αηζζαλζήθαηε φηη δελ κπνξείηε λα μεπεξάζεηε ηηο δπζθνιίεο 

(25.6) 

  

Καζφινπ 61 32,14 

ρη πεξηζζφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν 101 53,57 

Μάιινλ πεξηζζφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν 20 10,58 

Πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν 7 3,57 

Αηζζαλζήθαηε ηθαλφο λα απνιαχζεηε ηηο θαζεκεξηλέο ζαο 

δξαζηεξηφηεηεο (25.7) 

  

Καιχηεξα απφ ην ζπλεζηζκέλν 7 3,57 

Ίδην φπσο ζπλήζσο 128 67,85 

Ληγφηεξν απφ φ,ηη ζπλήζσο 40 21,16 

Πνιχ ιηγφηεξν απφ φ,ηη ζπλήζσο 14 7,14 

Αηζζαλζήθαηε ηθαλφο λα αληηκεησπίζεηε ηα πξνβιήκαηα (25.8)   

Καιχηεξα απφ ην ζπλεζηζκέλν 40 21,16 

Ίδην φπσο ζπλήζσο 121 64,02 

Ληγφηεξν απφ φ,ηη ζπλήζσο 28 14,81 

Πνιχ ιηγφηεξν απφ φ,ηη ζπλήζσο 0 0 

Αηζζαλζήθαηε δπζηπρηζκέλνο ή θαηάζιηςε (25.9)   

Καζφινπ 88 46,42 

ρη πεξηζζφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν 68 35,71 

Μάιινλ πεξηζζφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν 33 17,85 

Πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν 0 0 



119 

  

Δξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ςπρηθή πγεία Ν % 

Υάζαηε ηελ εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ζαο (25.10)   

Καζφινπ 101 53,57 

ρη πεξηζζφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν 68 35,71 

Μάιινλ πεξηζζφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν 20 10,58 

Πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν 0 0 

Αηζζαλζήθαηε φηη δελ αμίδεηε ζαλ άηνκν (25.11)   

Καζφινπ 148 78,30 

ρη πεξηζζφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν 41 21,69 

Μάιινλ πεξηζζφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν 0 0 

Πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν 0 0 

Αηζζαλζήθαηε ραξνχκελνο ζε ινγηθά πιαίζηα (25.12)   

Καιχηεξα απφ ην ζπλεζηζκέλν 28 14,81 

Ίδην φπσο ζπλήζσο 148 78,30 

Ληγφηεξν απφ φ,ηη ζπλήζσο 7 3,57 

Πνιχ ιηγφηεξν απφ φ,ηη ζπλήζσο 6 3,17 

 

 

       ηελ εξψηεζε 25, γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ δείγκαηνο, νη ζεηηθέο 

εξσηήζεηο βαζκνινγήζεθαλ απφ 0 (Καιχηεξα απφ ην ζπλεζηζκέλν) έσο 3 (Πνιχ 

ιηγφηεξν απφ φ,ηη ζπλήζσο) θαη νη αξλεηηθέο απφ 3 (Πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην 

ζπλεζηζκέλν) έσο 0 (Καζφινπ). Τςειή βαζκνινγία (>11) ζε απηή ηελ εξψηεζε 

δείρλεη θαθή ςπρηθή πγεία. Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ δείγκαηφο καο ήηαλ 10 κε 

αλψηεξε ην 36. 

       Φαίλεηαη φηη ην δείγκα καο δελ αληηκεησπίδεη ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα (εξσηήζεηο 

6-9-10-11-12), θαζψο ε βαζκνινγία ηνπ είλαη 2 κε αλψηεξε ην 15. Τπάξρεη φκσο κηα 

κηθξή θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή δπζιεηηνπξγία (εξσηήζεηο 1-3-4-7-8) φπσο 

δείρλεη ε βαζκνινγία ηνπ δείγκαηνο πνπ είλαη 5 κε αλψηεξε ην 15. Σέινο ε ηειεπηαία 

νκάδα εξσηήζεσλ αθνξά ηηο γλσζηηθέο δηαηαξαρέο (εξσηήζεηο 2-5), νη νπνίεο είλαη 

κηα θαηεγνξία δηαηαξαρψλ ηεο ςπρηθήο πγείαο πνπ επεξεάδνπλ θαηά θχξην ιφγν ηε 

κάζεζε, ηελ κλήκε, ηελ αληίιεςε θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Οη γλσζηηθέο 

δηαηαξαρέο εθδειψλνληαη πην ζπρλά κε απάζεηα, θαηάζιηςε, άγρνο, αυπλία θαη 

επεξεζηζηφηεηα (Ellis, 1974). Ζ βαζκνινγία ζε απηήλ ηελ εξψηεζε ήηαλ 3 κε αλψηεξε 

ην 6 θαη ζεσξείηαη αξθεηά πςειή. 

  



120 

  

6.2.4 Καηαγξαθή ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ 

 

Πίλαθαο 6.16 

Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην βαζκφ εμνπζέλσζεο 

Τπνθιίκαθα  Υακειή  

% 

Μέηξηα  

% 

Τςειή  

% 

 πλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε 

31,70 32,27 35,97 

 Πξνζσπηθά 

επηηεχγκαηα 

10,58 28,57 60,84 

 Απνπξνζσπνπνίε-

ζε 

32,27 10,58 57,14 

 

 

       πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί (Τπνελφηεηα 6.1.4), πςειή βαζκνινγία ζηελ 

ππνθιίκαθα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη απνπξνζσπνπνίεζεο απνηειεί 

έλδεημε πςεινχ θηλδχλνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο, ελψ πςειή βαζκνινγία ζηελ ππνθιίκαθα ησλ πξνζσπηθψλ 

επηηεπγκάησλ απνηειεί έλδεημε ρακεινχ θηλδχλνπ.  

       ηνλ Πίλαθα 6.16 βιέπνπκε φηη ζην δείγκα καο ηα πνζνζηά ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

εμάληιεζεο θπκαίλνληαη ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα (31,70-32,27-25,97), ελψ ζηελ 

ππνθιίκαθα ησλ πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ έλα κεγάιν πνζνζηφ (60,84) έρεη πςειή 

βαζκνινγία. ηελ ππνθιίκαθα ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο ην 57,14 έρεη πςειή 

βαζκνινγία, πνζνζηφ πνπ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε απμεκέλν θίλδπλν γηα εκθάληζε 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Σα απνηειέζκαηα απηά δελ ζπκθσλνχλ κε άιιεο 

έξεπλεο πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ζηηο νπνίεο ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε είλαη 

απηή πνπ αλαπηχζζεηαη πξψηε θαη ε νπνία νδεγεί ζε ζηάζεηο απνπξνζσπνπνίεζεο θαη 

θαηφπηλ ζε ρακειά αηζζήκαηα πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ (Leiter & Maslach, 1988). 
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       Σν απμεκέλν πνζνζηφ ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο ζα κπνξνχζε ίζσο λα εξκελεπηεί 

σο ηξφπνο «άκπλαο» ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηηο αληίμνεο ζπλζήθεο ηνπ 

επαγγέικαηνο. 

 

Πίλαθαο 6.17 

Μέζεο ηηκέο ηεο έληαζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

 Τπνθιίκαθα 

ζπλαηζζεκαηηθήο 

εμάληιεζεο 

Τπνθιίκαθα 

πξνζσπηθψλ 

επηηεπγκάησλ 

Τπνθιίκαθα 

απνπξνζσπνπνίεζ

εο 

Μέζε ηηκή 27,44 31,37 11 

Μέγηζηε 46 45 24 

Διάρηζηε 11 13 0 

 

       πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 6.17 θαη απαληψληαο ζην 1
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ην 

δείγκα καο βηψλεη κέηξηνπ βαζκνχ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, πςειή αίζζεζε 

επίηεπμεο πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ θαη απμεκέλε απνπξνζσπνπνίεζε. 

 

 

6.3 Γηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο κε πξνζσπηθνχο-

δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

 

Ζ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο πνπ αθνινπζεί αλαδεηά απαληήζεηο ζην 2ν θαη 3ν 

εξψηεκα ηεο έξεπλαο. Γηεξεπλάηαη εάλ νη πξνζσπηθνί-δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο ησλ 

λνζειεπηψλ θαζψο θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο αζθνχλ επίδξαζε ζηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε θαη κε πνηα θαηεχζπλζε, ζεηηθή ή αξλεηηθή. Έγηλαλ απιέο 

παιηλδξνκήζεηο ψζηε λα αληρλεπηνχλ νη πην ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο-

παξάγνληεο (γηα α=0,10 θαη α=0,05). Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 

6.18. 
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Πίλαθαο 6.18 

ρέζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο κε πξνζσπηθνχο-δεκνγξαθηθνχο 

παξάγνληεο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

 

Δμαξηεκέλεο 

 

Αλεμάξηεηεο 

πλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε 

Πξνζσπηθά  

επηηεχγκαηα 

Απνπξνζσπν 

πνίεζε 

R
2 

B t R
2
 B t R

2
 B t 

Φχιν 0,04 6,18 3,02 

(0,00) 

__ __ __ __ __ __ 

Ζιηθία __ __ __ 0,03 0,16 2,54 

(0,01) 

0,02 -0,09 -1,90 

(0,06) 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 0,02 0,97 1,91 

(0,06) 

 0,38 3,70 11,84 

(0,00) 

__ __ __ 

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο __ __ __ 0,03 2,09 2,59 

(0,01) 

0,02 -1,30 -2,34 

(0,02) 

Σκήκα εξγαζίαο 0,02 0,24 2,05 

(0,04) 

__ __ __ __ __ __ 

Υξφληα πξνυπεξεζίαο 0,03 -0,42 -1,70 

(0,09) 

0,02 -0,32 -1,72 

(0,09) 

__ __ __ 

Δπηζπκία βνήζεηαο πξνο 

ηνπο αλζξψπνπο 

0,08 -7,18 -3,78 

(0,00) 

0,07 4,04 2,72 

(0,01) 

0,04 -3,97 -4,07 

(0,00) 

Αξηζκφο αζζελψλ 0,02 2,77 2,30 

(0,02) 

__ __ __ __ __ __ 

Νπρηεξηλέο βάξδηεο ην 

κήλα 

__ __ __ 0,02 -1,85 -2,27 

(0,02) 

__ __ __ 

Απνγεπκαηηλέο βάξδηεο ην 

κήλα 

0,02 1,89 2,08 

(0,04) 

__ __ __ 0,01 0,83 1,73 

(0,09) 

Ηθαλνπνίεζε απφ ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο 

0,11 -4,80 -5,22 

(0,00) 

0,04 2,28 3,09 

(0,00) 

0,04 -1,49 -2,95 

(0,00) 

Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

ακνηβή 

0,08 -4,74 -4,43 

(0,00) 

__ __ __ 0,03 -1,43 -2,47 

(0,01) 

Δπάξθεηα πξνζσπηθνχ 0,03 -7,57 -2,73 

(0,01) 

__ __ __ __ __ __ 

Δμήγεζε ηνπ ξφινπ ζην 

ρψξν εξγαζίαο 

0,05 -2,49 -3,32 

(0,00) 

0,32 5,07 10,32 

(0,00) 

0,02 -0,9 -2,24 

(0,03) 

πλαληήζεηο πξνζσπηθνχ 

ζην ρψξν εξγαζίαο 

__ __ __ 0,03 2,35 2,58 

(0,01) 

0,08 -2,67 -4,43 

(0,00) 

Δίλαη ρξήζηκεο νη 

ζπλαληήζεηο; 

__ __ __ 0,10 -24,2 -5,02 

(0,00) 

__ __ __ 

πλεξγαζία κε 

ζπλαδέιθνπο 

0,05 -4,66 -3,56 

(0,00) 

0,04 3,05 2,95 

(0,00) 

0,02 -1,57 -2,22 

(0,03) 
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πλεξγαζία κε αλσηέξνπο 0,02 -1,88 -2,30 

(0,02) 

0,40 6,1 12,33 

(0,00) 

0,02 -0,83 -1,93 

(0,06) 

 ε παξέλζεζε ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

 

       πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 6.18, θακία απφ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ 

εθπξνζσπνχλ ηνπο πξνζσπηθνχο-δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο δελ είλαη ζεκαληηθή θαη 

ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο εμνπζέλσζεο. Δμαίξεζε απνηειεί ε κεηαβιεηή πνπ αθνξά 

ηελ «επηινγή επαγγέικαηνο ιφγσ επηζπκίαο βνήζεηαο πξνο ηνπο ζπλαλζξψπνπο». Απφ 

ηηο κεηαβιεηέο ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ηέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ εκθαλίδνληαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζηελ εξκελεία θαη ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ ηεο εμνπζέλσζεο. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα πξφζεκα πνπ δέρνληαη νη κεηαβιεηέο θαη δείρλνπλ ηελ 

θνξά επηξξνήο ηνπο ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο εμνπζέλσζεο. 

       Σν θχιν παξνπζηάδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ κφλν γηα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε. Σν ζεηηθφ πξφζεκν δελ βνεζάεη ηδηαίηεξα ζηελ εξκελεία ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε, θαζψο ε πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο (82%) είλαη γπλαίθεο. 

       Ζ ειηθία ζρεηίδεηαη κε ηελ απνπξνζσπνπνίεζε θαη κάιηζηα φζν κεγαιχηεξε ε 

ειηθία ηφζν κηθξφηεξα ηα επίπεδα απνπξνζσπνπνίεζεο θαη πςειφηεξν ην αίζζεκα 

ησλ πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ. Μηα πηζαλή εμήγεζε είλαη φηη νη κεγαιχηεξνη ζε 

ειηθία λνζειεπηέο έρνπλ θαηά θαλφλα θαη πεξηζζφηεξα ρξφληα ζην επάγγεικα, νπφηε 

κέζα απφ ηελ πνξεία ηνπο έρνπλ θαηαθέξεη λα θαηαιαβαίλνπλ θαιχηεξα πψο λνηψζνπλ 

νη αζζελείο ηνπο, λα θαλνλίδνπλ πην απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα ησλ αζζελψλ θαη 

λα επεξεάδνπλ ζεηηθά ηε δσή ηνπο θαη γεληθφηεξα λα αληηκεησπίδνπλ ήξεκα ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηε δνπιεηά ηνπο. 

       Ο παξάγνληαο νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ζε κεγάιν 

βαζκφ γηα ηελ δηάζηαζε ησλ πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ γηα 

ηελ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε. 

       Σν πςειφηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο θαίλεηαη φηη ζπλδέεηαη κε κεγαιχηεξε 

αίζζεζε πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ θαη ρακειφηεξν επίπεδν απνπξνζσπνπνίεζεο. 

       Σν ηκήκα ζην νπνίν αλήθεη ν λνζειεπηήο εκθαλίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ 

κφλν γηα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ελψ αξλεηηθφ πξφζεκν ηεο πξνυπεξεζίαο 

δείρλεη φηη φζν πεξηζζφηεξα ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο, ηφζν κηθξφηεξα ηα επίπεδα 

ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο. Δλδερνκέλσο ε εκπεηξία πνπ απνθηά ν εξγαδφκελνο λα 

ηνλ βνεζά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο. 
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       Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα επξήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζπκία λα 

βνεζνχλ ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο. Σν θίλεηξν απηφ ζρεηίδεηαη θαη κε ηηο ηξεηο 

δηαζηάζεηο ηεο εμνπζέλσζεο κε ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε 

θαη ζηελ απνπξνζσπνπνίεζε θαη αξλεηηθέο ζην ζπλαίζζεκα ησλ πξνζσπηθψλ 

επηηεπγκάησλ. 

       Απφ ηνπο παξάγνληεο ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο πνιινί είλαη απηνί πνπ θαίλνληαη 

ζεκαληηθνί γηα ηελ χπαξμε εμνπζέλσζεο. Οη απνγεπκαηηλέο βάξδηεο επεξεάδνπλ ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θαη ηελ απνπξνζσπνπνίεζε θαη φρη ηα επίπεδα ησλ 

πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ. ζν πεξηζζφηεξεο νη απνγεπκαηηλέο βάξδηεο, ηφζν 

κεγαιχηεξα ηα επίπεδα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη ηεο 

απνπξνζσπνπνίεζεο. 

       Οη λπρηεξηλέο βάξδηεο δελ επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο 

ηεο εμνπζέλσζεο.  

       Ο αξηζκφο ησλ αζζελψλ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κφλν κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε. Απηφ δελ απνδπλακψλεη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο κεηαβιεηήο, θαζψο γηα 

πνιινχο εξεπλεηέο ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε απνηειεί ηνλ «πξνζάιακν» ηεο 

εμνπζέλσζεο.  

       Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαζψο θαη ε επεμήγεζε ηνπ ξφινπ 

ζηνλ ρψξν εξγαζίαο κεηψλνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θαη ηελ 

απνπξνζσπνπνίεζε θαη απμάλνπλ ηελ αίζζεζε πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ. Οη δχν 

απηνί παξάγνληεο ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαίλεηαη φηη είλαη νη ζεκαληηθφηεξνη απφ 

φινπο ηνπο εξγαζηαθνχο παξάγνληεο, αθνχ εκθαλίδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί θαη 

ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο εμνπζέλσζεο. 

       Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ακνηβή επηδξά κφλν ζηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θαη 

ηελ απνπξνζσπνπνίεζε, ελψ ε επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ αζθεί επηξξνή κφλν ζηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, απνηέιεζκα πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα επξήκαηα 

άιισλ εξεπλψλ. 

       Οη ζπλαληήζεηο πξνζσπηθνχ απνδεηθλχνληαη ζεκαληηθέο γηα ηα πξνζσπηθά 

επηηεχγκαηα  θαη ηελ απνπξνζσπνπνίεζε. ζν ζπρλφηεξα γίλνληαη νη ζπλαληήζεηο 

ηφζν κεγαιχηεξν ην επίπεδν πξνζσπηθνχ επηηεχγκαηνο θαη ηφζν κηθξφηεξα ηα επίπεδα 

απνπξνζσπνπνίεζεο. Ζ επεξγεηηθή ζπκβνιή ησλ ζπλαληήζεσλ ζηα επίπεδα 

πξνζσπηθνχ επηηεχγκαηνο ίζσο λα ππνδειψλεη φηη νη εξγαδφκελνη ζε απηέο ηηο 

ζπλαληήζεηο εηζπξάηηνπλ ζεηηθά ζρφιηα γηα ην έξγν πνπ παξάγνπλ. 
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       Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη απφ ηνπο πξντζηακέλνπο είλαη 

παξάγνληεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί. ζν πην ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε ζπλεξγαζία ηφζν 

πςειφηεξν ην ζπλαίζζεκα ηνπ πξνζσπηθνχ επηηεχγκαηνο θαη ηφζν ρακειφηεξα ηα 

επίπεδα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο. Έρεη 

επηβεβαησζεί απφ έξεπλεο, ε επεξγεηηθή επίδξαζε ησλ θαιψλ ζρέζεσλ κε 

ζπλαδέιθνπο θαη πξντζηακέλνπο ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

 

 

6.4 Γηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο κε ηελ ζσκαηηθή 

θαη ςπρηθή πγεία ησλ λνζειεπηψλ 

 

Ζ έξεπλα επεθηάζεθε θαη ζηελ θαηάζηαζε πγείαο ησλ λνζειεπηψλ θαη έγηλε 

πξνζπάζεηα λα απαληεζεί ην 4ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα. Αλαδεηήζεθε ε επηξξνή ησλ 

ηξηψλ δηαζηάζεσλ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία 

ησλ εξγαδνκέλσλ. 

       Σα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο (πίλαθαο 6.19) 

έδεημαλ φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε είλαη ν ζπνπδαηφηεξνο παξάγνληαο επηξξνήο 

ζηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ λνζειεπηψλ.  

       Ζ θιίκαθα ηεο δσηηθφηεηαο ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά θαη κε ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο 

εμνπζέλσζεο. Παξνπζίαζε ηε κηθξφηεξε βαζκνινγία θαηά ηελ ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ. 

Φάλεθε δειαδή, φηη ζην δείγκα ηεο έξεπλαο ε δσηηθφηεηα επεξεάδεηαη απφ ην 

επάγγεικα. Ζ δσηηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ ελέξγεηα πνπ έρεη θάπνηνο θαη δηαζέηεη 

θαηά ηελ εξγαζία ηνπ. πσο αλαθέξνπλ αξθεηνί εξεπλεηέο, νη εμνπζελσκέλνη 

λνζειεπηέο ζπρλά εκθαλίδνπλ απξνζπκία αλάιεςεο θαζεθφλησλ, αδηαθνξία θαη 

απάζεηα πξνο ηνλ άξξσζην θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπ, έιιεηςε δηάζεζεο γηα θνηλσληθέο 

επαθέο. 
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Πίλαθαο 6.19 

ρέζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο κε ηηο έμη θιίκαθεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ γεληθήο πγείαο 

 

Κιίκαθεο ηνπ GHQ πλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε 

Πξνζσπηθά 

επηηεχγκαηα 

Απνπξνζσπν-

πνίεζε  

 

σκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα 0,35** 0,02 0,08 

σκαηηθφο πφλνο 0,36** -0,02 0,06 

Γεληθή πγεία 0,44** 0,16** 0,12* 

Εσηηθφηεηα 0,60** 0,27** 0,27** 

Σξφπνο δσήο 0,45** 0,10 0,16** 

Φπρηθή πγεία 0,61** 0,29** 0,26** 

*P0,05, **P0,01 

 

       Ζ θιίκαθα ηεο ςπρηθήο πγείαο θαίλεηαη φηη ζπζρεηίδεηαη ζεκαληηθά θαη κε ηηο 

ηξείο δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, ελψ ε θιίκαθα ηεο ζσκαηηθήο 

πγείαο επεξεάδεηαη κφλν απφ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε. Γειαδή ε κεγαιχηεξε 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε κεηαθξάδεηαη σο ρεηξφηεξε ζσκαηηθή πγεία. Ζ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο πξνγλσζηηθφο δείθηεο ηεο 

ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο ηνπ λνζειεπηή. Με άιια ιφγηα ην λνζειεπηηθφ 

επάγγεικα είλαη έλα επάγγεικα πνπ επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ πγεία, φπσο ηελ αληηιακβάλνληαη νη ίδηνη νη λνζειεπηέο. 

 

 

6.5 πκπεξάζκαηα 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο έδεημαλ φηη ηα επίπεδα ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο ησλ λνζειεπηψλ, φπσο απηή εθθξάδεηαη απφ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο 

ηεο Maslach, είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζε κέηξηα επίπεδα. 

       Σα επίπεδα ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο είλαη πςειά, γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηνπο Leiter &Maslach (1988), νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε 
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ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε είλαη απηή πνπ αλαπηχζζεηαη πξψηε θαη νδεγεί ζε ζηάζεηο 

απνπξνζσπνπνίεζεο θαη ρακειά αηζζήκαηα πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ. 

       Ζ επηξξνή ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ λνζειεπηψλ έρεη 

εμεηαζηεί ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία. Τπάξρνπλ πνιιέο έξεπλεο, νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνίεζαλ ζηε δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ ηεο εμνπζέλσζεο κεηαβιεηέο φπσο ε 

ειηθία, ε κφξθσζε, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ε εξγαζηαθή εκπεηξία. Χζηφζν ηα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ επηξξνή απηψλ ησλ παξαγφλησλ είλαη κηθηά.  

       Δμεηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο, ην θχιν απνδείρζεθε ζεκαληηθφ 

ζε ζρέζε κε ηελ ζπληζηψζα ηεο επαγγεικαηηθήο εμάληιεζεο. Ζ Martin (2000) 

αλαθέξεη φηη ηίζεηαη δήηεκα θχινπ ζηελ εμνπζέλσζε, θπξίσο γηα ιφγνπο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα.  

       Ζ ειηθία θαίλεηαη λα αζθεί θάπνηα επηξξνή θαη κάιηζηα φζν κεγαιχηεξε ε ειηθία 

ησλ εξγαδνκέλσλ ηφζν κηθξφηεξα ηα επίπεδα απνπξνζσπνπνίεζεο θαη πςειφηεξν ην 

ζπλαίζζεκα ησλ πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ. Σν απνηέιεζκα απηφ ζπκθσλεί κε ηνπο 

Renzi et al, (2005). Σα επξήκαηα θάπνησλ εξεπλψλ έρνπλ βξεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ θάπνησλ δηαζηάζεσλ ηεο εμνπζέλσζεο θαη ηεο ειηθίαο, ελψ 

θάπνηεο άιιεο αλέδεημαλ ζεηηθή ζρέζε. 

       Ζ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε έρεη βξεζεί ζην επίθεληξν αξθεηψλ εξεπλψλ γηα ηελ 

επηξξνή ηεο ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Σα απνηειέζκαηα εξεπλψλ (Maslach, 

1982. Pines, 1988) έρνπλ δείμεη φηη νη εξγαδφκελνη κε κηθξά παηδηά παξνπζηάδνπλ 

ρακειφηεξα επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη απνπξνζσπνπνίεζεο ζε ζρέζε 

κε ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ δελ έρνπλ παηδηά. Ζ χπαξμε νηθνγέλεηαο κπνξεί λα έρεη 

ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ζηνπο πην ψξηκνπο θαη κε ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο ζηε δσή 

εξγαδφκελνπο (Maslach, 1981. Lemkau et al, 1994). Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο 

καο ηαπηίδνληαη κε απηά ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο. 

       Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο δελ παξνπζηάδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζηελ παξνχζα 

έξεπλα. ε αληίζεζε ε Maslach (1981) θαη νη Demir et al (2003) ππνζηεξίδνπλ φηη ην 

πςειφηεξν επίπεδν κφξθσζεο ζπλδέεηαη κε ρακειφηεξα επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο 

εμάληιεζεο θαη απνπξνζσπνπνίεζεο θαη κεγαιχηεξε αίζζεζε πξνζσπηθψλ 

επηηεπγκάησλ. 

       Ζ πξνυπεξεζία εκθαλίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζηηο δηαζηάζεηο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη ησλ πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ. Σα ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο ηνπ εξγαδφκελνπ, πνπ αληαλαθινχλ θαη ηελ εκπεηξία ηνπ, έρεη 
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απνδεηρζεί φηη ζπλδένληαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ εξγαδφκελνπ ζην ρψξν εξγαζίαο. Ζ 

εξγαζηαθή εκπεηξία είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζηα επαγγέικαηα πγείαο. 

       Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ην αξρηθφ θίλεηξν ησλ 

εξγαδνκέλσλ λα επηιέμνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. Ζ επηζπκία λα βνεζάλε ηνπο 

ζπλαλζξψπνπο ζρεηίδεηαη θαη κε ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο εμνπζέλσζεο, κε 

επεξγεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θαη απνπξνζσπνπνίεζε θαη 

αξλεηηθέο ζην ζπλαίζζεκα πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ. 

       ε αληίζεζε κε ηνπο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

θαη νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε απηφ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

κε ηελ εμνπζέλσζε. 

       Ο αξηζκφο ησλ αζζελψλ απμάλεη ηνλ θφξην εξγαζίαο θαη δεκηνπξγεί πξφζθνξν 

έδαθνο γηα ηελ χπαξμε επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (Franco, 2004). Ζ έξεπλά καο 

έδεημε φηη φζν κεγαιχηεξνο ν αξηζκφο ησλ αζζελψλ, ηφζν ζπρλφηεξα ηα ζπκπηψκαηα 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο. 

       Αλ θαη έρεη απνδεηρζεί φηη νη βάξδηεο επεξεάδνπλ ηελ εμνπζέλσζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ (Demir et al, 2003. Καληάο, 1998), ζηελ παξνχζα έξεπλα δελ θαίλεηαη 

θάηη αλάινγν. Μφλν νη απνγεπκαηηλέο βάξδηεο δείρλνπλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θαη ηελ απνπξνζσπνπνίεζε. 

       Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο αλαδείρζεθε έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Σν εχξεκα απηφ 

ζπκθσλεί κε πνιιέο άιιεο δηεζλείο έξεπλεο (Καληάο, 1998. Fernet et al, 2008). 

       Έλαο αθφκε ζεκαληηθφο εξγαζηαθφο παξάγνληαο γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε είλαη ε εμήγεζε ζηνλ εξγαδφκελν ηνπ ξφινπ ηνπ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. 

Σν εχξεκα απηφ ζπκθσλεί κε έξεπλα ησλ Cordes & Dougherty (1993), νη νπνίνη 

ππνζηεξίδνπλ φηη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ κπνξεί λα βηψζεη ρακειφηεξα επίπεδα 

εμνπζέλσζεο εάλ δελ έρεη λα αληηκεησπίζεη ηελ αβεβαηφηεηα ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπ 

ξφινπ. 

       Απφ απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ (Hellgren et al, 1999. Baker et al, 2000) 

πεξηκέλακε λα ππάξρεη ζρέζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ ακνηβή κε ηηο ηξεηο 

δηαζηάζεηο ηεο εμνπζέλσζεο. ηελ έξεπλά καο ε ρακειή ακνηβή δελ ζρεηίδεηαη κε 

κείσζε ηεο αίζζεζεο πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ. Σν εχξεκα απηφ ρξήδεη πεξαηηέξσ 

εμέηαζεο. 
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       ε αληίζεζε κε επξήκαηα άιισλ εξεπλψλ (Demir et al, 2003. Siegrist, 1996) ε 

επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ δελ θάλεθε λα επεξεάδεη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. Σν απνηέιεζκα απηφ ζπκθσλεί κε ηα επξήκαηα ησλ Fagin et al, 

(1996) πνπ αλαθέξνπλ φηη ε αλεπάξθεηα πξνζσπηθνχ δεκηνπξγεί ζηξεο ζην 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ ςπρηαηξείσλ. 

       Οη ζπλαληήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ απνδείρζεθαλ ζεκαληηθέο γηα ηα πξνζσπηθά 

επηηεχγκαηα θαη ηελ απνπξνζσπνπνίεζε. Ζ επεξγεηηθή ζπκβνιή ησλ ζπρλφηεξσλ 

ζπλαληήζεσλ ζην ζπλαίζζεκα ηνπ πξνζσπηθνχ επηηεχγκαηνο ηνπ εξγαδφκελνπ 

πηζαλφλ λα ζεκαίλεη φηη νη εξγαδφκελνη ζε απηέο ηηο ζπλαληήζεηο εηζπξάηηνπλ ζεηηθά 

ζρφιηα απφ ζπλαδέιθνπο ή αλσηέξνπο. Οη παξαπάλσ απφςεηο επηβεβαηψλνληαη απφ 

έξεπλα ηνπ Καλδξή (2004), ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ε πγηήο επηθνηλσλία βνεζάεη 

ηνλ λνζειεπηή λα αληηζηαζεί ζηελ εκθάληζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

       Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο θαη 

αλσηέξνπο έδεημε λα απνηειεί έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα θαη γηα ηηο ηξεηο 

δηαζηάζεηο ηεο εμνπζέλσζεο. ζν πην ηθαλνπνηεηηθή ε ζπλεξγαζία ηφζν πςειφηεξν 

ην ζπλαίζζεκα ηνπ πξνζσπηθνχ επηηεχγκαηνο (Maslach & Jackson, 1982. Renzi et al, 

2005). Θεσξείηαη φηη έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ 

(Καληάο, 1998). ε έξεπλα ησλ Wolpin et al (1991) βξέζεθε ηζρπξή ζπζρέηηζε ηεο 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο κε ηελ εμνπζέλσζε θαζψο θαη κε δηαλνεηηθά/ςπρνινγηθά 

πξνβιήκαηα. 

       Ζ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ λνζειεπηψλ ζπζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε. Ζ θιίκαθα φκσο ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ηεο 

δσηηθφηεηαο ζπζρεηίδεηαη θαη κε ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο εμνπζέλσζεο.  

       Ζ ηξέρνπζα δηεζλήο βηβιηνγξαθία πεξηιακβάλεη πνιιέο έξεπλεο ζηηο νπνίεο 

αλαδεηθλχεηαη ε ζρέζε επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ζσκαηηθήο πγείαο (Whitehall 

II, 1997. SHEEP, 1998). ηνλ Διιαδηθφ ρψξν, κειέηε γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο 

ςπρνζσκαηηθήο ηζνξξνπίαο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζε Διιεληθά λνζνθνκεία, 

έδεημε πςειά επίπεδα εμνπζέλσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζσκαηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή δπζιεηηνπξγία θπξίσο ζε επαγγεικαηίεο πγείαο κηθξφηεξσλ ειηθηψλ 

(Antoniou & Tzavara, 2005). Οη Firth-Cozens & Payne (1999), αλαθέξνπλ φηη ν 

θίλδπλνο γηα ηελ εκθάληζε ζνβαξψλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ζηνπο λνζειεπηέο είλαη 

πνιχ πςειφο. 
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       Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία 

ησλ λνζειεπηψλ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

είλαη ζεκαληηθφο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε θάπνηνο λα δηαηππψζεη πξνηάζεηο γηα 

ηελ πξφιεςε ή ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 

6.6 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη έγηλε ζε επξεία βάζε, φπσο απφ 

θάπνηνλ άξηηα νξγαλσκέλν θαη επαλδξσκέλν θνξέα. Μπνξεί λα ζπκπεξηέιαβε 

πνηθηιία ηκεκάησλ θαη απηφ είλαη έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηά ηεο, αιιά ν αξηζκφο ηνπ 

δείγκαηνο ζεσξείηαη αξθεηά κηθξφο. Δπηπιένλ ην δείγκα ήηαλ απφ έλα κφλν 

λνζνθνκείν, ην νπνίν πηζαλφλ λα κελ αληαλαθιά ην ηη ζπκβαίλεη κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο άιισλ λνζνθνκείσλ. 

       πκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαηεχζπλζε ηεο αηηηφηεηαο κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ δελ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ. Δπίζεο δελ κπνξνχλ λα δηεξεπλεζνχλ νη 

εζσηεξηθέο ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο ηνπ λνζειεπηή, πνπ δξνπλ ζαλ κεραληζκνί γηα ηελ 

ππνθεηκεληθή εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. 

       Ζ αθξηβήο ζρέζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο κε παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ 

ηελ ςπρηθή πγεία είλαη ακθηιεγφκελε. Ζ εμνπζέλσζε νδεγεί ηνπο εξγαδφκελνπο ζε 

πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο ή ηα πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο νδεγνχλ ζηελ 

εμνπζέλσζε; 

       Σέινο έλαο αθφκε πεξηνξηζκφο είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ε αλαινγία ησλ αλδξψλ 

λνζειεπηψλ (φπσο θαη ζε φισλ ησλ άιισλ εξεπλψλ) είλαη πάξα πνιχ κηθξφο. 

       Αλαγθαία θξίλεηαη ε δηεμαγσγή κειεηψλ κε ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ ζπκπησκάησλ ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

 

ΚΔΦΔΗ ΓΗΑ ΤΕΖΣΖΖ 

 

 

7.1 Πξνηάζεηο  

 

Ζ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο φρη 

κφλν γηα ηνπο ίδηνπο, αιιά θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξνπλ ζηνπο αζζελείο. Πξνζπάζεηεο ζα πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί έλα θαιφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Πην ζπγθεθξηκέλα πξνηείλνληαη: 

 Οη θνξείο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο ζα πξέπεη λα επαλδξψλνληαη κε 

ζηειέρε πνπ είλαη εθπαηδεπκέλα ζηελ πξνζέγγηζε θαη αλαγλψξηζε ηνπ 

εξγαζηαθνχ άγρνπο. 

 Σα γξαθεία Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο ζα πξέπεη λα ζηειερψλνληαη 

απφ κηα κεγάιε δηεπηζηεκνληθή νκάδα επηζηεκφλσλ, ε νπνία ζα απνηειείηαη 

απφ: ηαηξφ εξγαζίαο, ηερληθφ αζθαιείαο, λνζειεπηή εξγαζίαο, ςπρνιφγν 

εξγαζίαο, θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ (WHO, 2001) 

 ηειέρσζε ηκεκάησλ δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηα νπνία ζα ζρεδηάδνπλ 

θαη ζα ππνζηεξίδνπλ ηηο αιιαγέο πνπ απαηηνχληαη γηα λα εδξαησζεί ε θαηάιιειε 

νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα θαη ην θαηάιιειν εξγαζηαθφ θιίκα. 

 Πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο είλαη ε ιήςε κέηξσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ λνζνθνκείνπ 

πνπ ζα πξνιακβάλνπλ, φζν είλαη δπλαηφλ, ηηο ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο, κε ηνλ 
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θαιχηεξν ζρεδηαζκφ εξγαζίαο αιιά θαη ηελ δνκή ηεο ίδηαο ηεο νξγάλσζεο. 

Μεξηθά απφ ηα κέηξα πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ είλαη: 

 Γηαζθάιηζε πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο θαη απνθπγή έθζεζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζε βιαπηηθνχο εξγαζηαθνχο παξάγνληεο. 

 Μείσζε ή ηξνπνπνίεζε ηεο ζηξεζνγφλνπ θαηάζηαζεο ή απνκάθξπλζε 

ηνπ αηφκνπ απφ απηή. 

 Πξνζαξκνγή ηεο εξγαζίαο ζην άηνκν. 

 Αθξηβείο πεξηγξαθέο ηνπ έξγνπ, γηα λα απνθεχγεηαη ε αζάθεηα θαη ε 

ζχγθξνπζε ξφισλ. 

 Δπαλαζρεδηαζκφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ βάζεη εξγνλνκηθψλ αξρψλ, γηα 

κείσζε ηεο θφπσζεο θαη ησλ κπνζθειεηηθψλ πξνβιεκάησλ. 

 Γεκηνπξγία θνηλψλ επηηξνπψλ εξγαδνκέλσλ θαη δηνίθεζεο, κε ζηφρν ηελ 

επίιπζε παξφκνησλ πξνβιεκάησλ. 

 Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ θαηάιιεινπ επαγγεικαηία ζηελ θαηάιιειε ζέζε, 

ψζηε λα απμεζνχλ νη πηζαλφηεηεο απφδνζεο ηνπ θαη ηεο παξνρήο 

πνηνηηθήο θξνληίδαο. 

 Ζ πξνζσπηθή επηινγή ηεο ζέζεο εξγαζίαο ή ε αιιαγή ρψξνπ εξγαζίαο 

βνεζάεη ηνλ επαγγεικαηία λα λνηψζεη ππεχζπλνο γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ. 

 Λεηηνπξγία νκάδσλ ςπρνινγηθήο ζηήξημεο  

 Πξνγξάκκαηα ζηήξημεο εξγαδνκέλσλ πνπ ζα βνεζάλε ηνπο λνζειεπηέο 

λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ δεκηνπξγηθά ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο 

γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζην ρψξν εξγαζίαο, 

θαζψο θαη λα αληηκεησπίζνπλ δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαξηέξα 

θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. 

 Γπλαηφηεηα ζπλερηδφκελεο επηκφξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο. 

 πκκεηνρή ζηελ δηακφξθσζε ησλ αιιαγψλ ζηελ εξγαζία. 

 Μέξηκλα γηα κηα ηζνξξνπεκέλε εξγαζηαθή θαη πξνζσπηθή δσή. 

 Τπνζηήξημε ησλ εξγαδφκελσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 

 Αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ηνπ λνζειεπηή. 

 Δθπαίδεπζε θαη άζθεζε ζε ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη 

κείσζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

 ηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ζε αηνκηθφ επίπεδν, κε ζεκαληηθφηεξε ηελ έγθαηξε 

αλαγλψξηζε ησλ ζπκπησκάησλ. 
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7.1.1 Ζ αλάξξσζε ησλ λνζειεπηψλ θαη ε αιιαγή ηεο ζρέζεο κε ηελ εξγαζία 

Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο δελ απνηειεί κφλν 

ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο, αιιά θαη εζηθφ ρξένο γηα θάζε εξγαδφκελν. Ζ αλάξξσζε απφ 

ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη λνζειεπηέο 

αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ηνπ εαπηνχ ηνπο. Πξνυπνζέηεη ηε ζπλεηδεηή απφθαζε γηα 

αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο, αιιαγή ζηηο ζηάζεηο, ηηο αμίεο, ηα ζπλαηζζήκαηά θαη ηνπο 

ξφινπο πνπ ζπλήζηδαλ λα αλαιακβάλνπλ. ηαδηαθά αιιάδνπλ νη ζρέζεηο κε ηνπο 

αζζελείο, ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηνπο πξντζηακέλνπο, ηε δηνίθεζε θαη θπξίσο κε ηνλ ίδην 

ηνπο ην εαπηφ. 

 

 

Ζ αιιαγή ηεο ζρέζεο κε ηνπο αζζελείο 

 

Ζ θαζεκεξηλή παξνπζία δίπια ζηνλ αζζελή πνπ πνλάεη θαη ππνθέξεη δεκηνπξγεί 

ζηνπο λνζειεπηέο αλαζηάησζε, θφβν, άγρνο, ελνρέο, ζπκφ θαη αίζζεκα αλεπάξθεηαο. 

Οη λνζειεπηέο πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ απηά ηα ζπλαηζζήκαηα θαη λα ηα 

δηαρεηξηζηνχλ ζηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο αζζελείο. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα γίλεη απηφ 

είλαη ε απηνγλσζία θαη νη εκπεηξία ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο. 

       Οη ζπλαηζζεκαηηθέο απαηηήζεηο ηεο επαθήο κε ηνλ αζζελή κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ έληνλν άγρνο ζην λνζειεπηή θαη λα ηνλ νδεγήζνπλ ζηελ 

απνζηαζηνπνίεζε θαη ζηε δεκηνπξγία απξφζσπσλ ζρέζεσλ. Έηζη φκσο ράλεη ηελ 

δπλαηφηεηα ζεηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο θαη επαγγεικαηηθήο απηνπξαγκάησζεο πνπ 

πξνζθέξνπλ ε επηθνηλσλία θαη ε θξνληίδα ηνπ αζζελνχο. 

       Έλα ζπρλφ πξφβιεκα πνπ ππνηηκάηαη είλαη ε ππεξεκπινθή. Ηδηαίηεξα ζηα πξψηα 

ηνπ εξγαζηαθά ρξφληα, ν λνζειεπηήο βγαίλεη απφ ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπ ξφιν, έξρεηαη 

πνιχ θνληά ζηνλ αζζελή, εκπιέθεηαη ζπλαηζζεκαηηθά θαη κνηξάδεηαη πξνζσπηθά 

ζέκαηα. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ν λνζειεπηήο λα ράλεη ηελ αληηθεηκεληθφηεηά ηνπ 

θαη λα κελ θξαηάεη ην απαξαίηεην επίπεδν ζπλαηζζεκαηηθήο απφζηαζεο, κε 

απνηέιεζκα αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ θξίζε ηνπ. Ζ ζρέζεηο απηέο είλαη 

δπζιεηηνπξγηθέο θαη δελ επηηξέπνπλ ζηνλ επαγγεικαηία λα εθπιεξψζεη ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπ ξφινπ. 
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       Ο λνζειεπηήο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηζνξξνπεκέλα ηφζν ηηο γλσζηηθέο φζν 

θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο. Ζ ηζνξξνπεκέλε ρξήζε ινγηθήο θαη 

ζπλαηζζήκαηνο ηνλ βνεζάεη λα είλαη ηελ ίδηα ζηηγκή παξψλ θαη ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ 

αζζελή αιιά θαη ζε απφζηαζε απφ απηφλ. Ζ απφζηαζε απηή δηαθέξεη απφ ηελ 

απνζηαζηνπνίεζε θαη απαηηεί εκπεηξία γηα λα επηηεπρζεί. Οη λνζειεπηέο πηνζεηνχλ 

έλαλ πην επαγγεικαηηθφ ηξφπν θξνληίδαο, αιιά επίζεο αλαπηχζζνπλ κεραληζκνχο 

άκπλαο γηα θαηαζηάζεηο πνπ παιαηφηεξα ηνπο αλαζηάησλαλ. Γίλνληαη πην επέιηθηνη, 

σξηκάδνπλ, κπνξνχλ λα πξνζηαηέςνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο επθνιφηεξα, γλσξίδνπλ 

θαιχηεξα ηνλ εαπηφ ηνπο (απηνγλσζία) θαη ηνπο άιινπο (ελζπλαίζζεζε). 

 

 

Ζ αιιαγή ηεο ζρέζεο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο 

 

Πνιχ ζπρλά ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ είλαη δπζιεηηνπξγηθφ, θαηαπηεζηηθφ, 

πξνζβιεηηθφ , αθφκε θαη εθθνβηζηηθφ. Οη ζπλάδειθνη κπνξεί λα είλαη απφληεο, 

ςπρξνί, απφκαθξνη, αδηάθνξνη, αγελείο θαη απφηνκνη. Ζ ελδνζπλαδειθηθή 

επηζεηηθφηεηα θαη ε κεησκέλε ζπλαδειθηθή αιιειεγγχε απνηεινχλ πεγέο άγρνπο θαη 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

Πξαθηηθέο ζπκβνπιέο γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζπλαδειθηθψλ ζρέζεσλ 

- Απνπζία επηθξηηηθφηεηαο πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο 

- Πξνζθνξά βνήζεηαο πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο 

- Κξηηηθή ηεο πξνζσπηθήο εξγαζίαο πξηλ απφ νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα θξίζεο ηεο 

εξγαζίαο ησλ άιισλ 

- Γεκηνπξγία ζπκκαρηψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζε θάπνην νκαδηθφ ζηφρν θαη δελ 

απνθιείνπλ ή ππνλνκεχνπλ θαλέλα 

- Καηαλφεζε φηη ηα πξνβιήκαηα είλαη θνηλά γηα φινπο ηνπο λνζειεπηέο 

 

 

Ζ αιιαγή ηεο ζρέζεο κε ηνπο αλσηέξνπο θαη ηελ δηνίθεζε 

 

Ζ έιιεηςε ζπκπαξάζηαζεο απφ ηνλ πξντζηάκελν θαη ηελ λνζειεπηηθή δηνίθεζε είλαη 

έλα απφ ηα αίηηα ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Ζ 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνίθεζεο επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ζηελ εξγαζία ησλ 
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λνζειεπηψλ. Δπίζεο νη πξντζηάκελνη ζπρλά δηαζέηνπλ πςειή ηερλνγλσζία, αιιά 

έρνπλ έιιεηκκα ζε επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηα 

δεηήκαηα δηνίθεζεο. Έηζη κπνξεί λα εληζρχνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο θαη λα κε 

δηεπθνιχλνπλ ηηο νκαιέο ζρέζεηο 

       Απφ ηελ άιιε ε ζέζε ησλ πξντζηακέλσλ ζηνλ νξγαληζκφ είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε 

ιφγσ ηεο κεησκέλεο επηξξνήο ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο πξντζηάκελνπο ηεο 

ηαηξηθήο θαη δηνηθεηηθήο ππεξεζίαο, θαζψο θαη ησλ πηέζεσλ πνπ δέρνληαη απφ ηελ 

ηεξαξρία αιιά θαη απφ ηα άηνκα πνπ δηνηθνχλ. 

       Λφγσ απηψλ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ , ε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο αλσηέξνπο 

απαηηεί ρξφλν, επηκνλή θαη ππνκνλή. 

 

 

Ζ αιιαγή ηεο ζρέζεο κε ηνλ εαπηφ 

 

Οη πεξηζζφηεξνη λνζειεπηέο μεθηλνχλ ηελ ζηαδηνδξνκία ηνπο επηζπκψληαο λα 

παξέρνπλ θξνληίδα ζηνλ αζζελή. χληνκα φκσο ράλνπλ ην πάζνο θαη ηελ αηζηνδνμία 

ηνπο θαη ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο πνπ επηηάζζεη ε νκάδα. 

Παξάιιεια νη αμίεο θαη ηα θίλεηξά ηνπο γίλνληαη πεξηζζφηεξν πιηζηηθά θαη 

εγσθεληξηθά. Ζ κεηαζηξνθή απηή ραξαθηεξίδεη φια ηα επαγγέικαηα πγείαο θαη 

νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε απηνγλσζίαο. Ζ απηνγλσζία θαη ε ζχλδεζε ηνπ λνζειεπηή κε 

ηηο δηθέο ηνπ πιεγέο, κε ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν θαη ηελ ππνθεηκεληθφηεηά ηνπ ζα 

ηνλ βνεζήζνπλ λα θξνληίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα ππεξεηήζεη κε επαηζζεζία ηνλ 

άλζξσπν πνπ πάζρεη. 

Ο λνζειεπηήο πξέπεη ζηαδηαθά λα: 

- Δπηηξέπεη ζηνλ εαπηφ ηνπ λα έρεη αλάγθεο 

- Ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ κε πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν 

- Με δεηά απφ ηνλ εαπηφ ηνπ πεξηζζφηεξα απφ φζα κπνξεί λα δψζεη 

- Λέεη φρη θαη λα βάδεη φξηα, ζεβφκελνο ηνλ εαπηφ ηνπ 

- Οξίδεη πεξηζζφηεξν ξεαιηζηηθνχο θαη επηηεχμηκνπο ζηφρνπο 

- Αλαπηχζζεη ηηο ηθαλφηεηεο ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο 

- πλδέεηαη κε ηνλ επάισην εαπηφ ηνπ, απνθηψληαο νινέλα θαη κεγαιχηεξν βαζκφ 

απηνγλσζίαο 
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Ζ ζπγθξφηεζε κηαο ηζρπξήο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο 

 

Ζ δηακφξθσζε κηαο ηζρπξήο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο απαηηεί ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε 

ησλ επηινγψλ ηνπ επαγγεικαηία. Πάληα ε εθπαίδεπζε ζα δηδάζθεη ην νξζφ θαη ηo 

ηδεαηφ θαη ζα ζπγθξνχεηαη κε ηηο πξαγκαηηθέο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο. 

       Ο λνζειεπηήο πνπ είλαη ζε ζέζε λα επεμεξγαζηεί απηέο ηηο αληηθάζεηο ζα έρεη 

θαηαθέξεη λα ρηίζεη κηα ηζρπξή επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα. Ηζρπξά κέζα γηα ηελ 

επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ απνηεινχλ ε επηκφξθσζε κε νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν θαη 

ε επνπηεία. 

      Ζ επηκφξθσζε ηνλ βνεζάεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ λνζειεπηηθή πξαθηηθή θαη λα 

νηθνδνκήζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζεσξία. Ζ νκαδηθή επνπηεία ηνλ βνεζάεη λα 

εθηνλψζεη έληνλα ζπλαηζζήκαηα, λα ηα επεμεξγαζηεί, λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ 

εκπεηξία ηνπ, λα βάιεη πξνηεξαηφηεηεο θαη λα αλαθαιχςεη λένπο ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή πξνιακβάλεη αιιά θαη 

ζεξαπεχεη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

 

 

7.2  Δπίινγνο 

Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε έρεη κειεηεζεί πνιχ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη έρεη 

αλαδεηρζεί ν ξφινο ηεο ζηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία ηνπ λνζειεπηή, αιιά θαη 

ζηελ φιε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νξγάλσζεο. 

      Ήηαλ ζεκαληηθφ λα εμεηάζσ πψο επεξεάδεηαη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ 

ρψξνπ πνπ εξγάδνκαη απφ ην ζχλδξνκν θαη λα αλαδείμσ πνηνη παξάγνληεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ ην πξνθαινχλ. Ζ έξεπλα απηή πξνζπάζεζε λα 

επηηειέζεη ην έξγν ηεο θαη απνκέλεη ε γλψζε απηή λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ κείσζε 

ησλ ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ, γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη γηα ηελ βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

      Υξεηάδεηαη ε ζέιεζε θάπνησλ λα αζρνιεζνχλ νπζηαζηηθά θαη νη ηθαλφηεηα 

θάπνησλ λα πείζνπλ κε επηζηεκνληθά δεδνκέλα. Ννκνζεηηθέο θαη δηνηθεηηθέο 

ξπζκίζεηο θξίλνληαη απαξαίηεηεο. 

      Υξεηάδεηαη, φκσο θαη ν λνζειεπηήο λα αιιάμεη ηελ ζρέζε ηνπ κε ηελ εξγαζία αιιά 

θαη ηε ζπλνιηθή ζηάζε δσήο ηνπ. Ο λνζειεπηήο πξέπεη λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 
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νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηνπο αζζελείο, λα βειηηψζεη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη 

ηνπο αλσηέξνπο, λα επηδηψθεη ηε γλψζε ησλ αλαγθψλ ηνπ θαη ησλ νξίσλ ηνπ 

(απηνγλσζία), θαζψο θαη ηε γλψζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ 

(ελζπλαίζζεζε). 

       Σν λνζειεπηηθφ επάγγεικα δηαθξίλεηαη απφ πςειφ πνζνζηφ απαηηήζεσλ, ηφζν γηα 

ηνλ ίδην ηνλ λνζειεπηή φζν θαη γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ, γηα απηφ είλαη αλαγθαίν λα 

ππάξρνπλ ππνζηεξηθηηθέο δνκέο αηνκηθνχ ή νκαδηθνχ ραξαθηήξα κέζα θαη έμσ απφ ην 

ρψξν εξγαζίαο. Δίλαη ζίγνπξν φηη εάλ νη λνζειεπηέο ηχρνπλ ππνζηήξημεο ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο, ην απνηέιεζκα ζα είλαη πςεινχ επηπέδνπ πεξίζαιςε γηα 

ηνπο αζζελείο, θαζψο θαη θαιχηεξε πγεία θαη επεκεξία γηα ηνπο ίδηνπο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 

Δξσηεκαηνιφγην 
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ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ 

 

 

                  Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ θξαηάηε ζηα 

ρέξηα ζαο είλαη  ε πεγή γηα ηελ άληιεζε 

πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε ησλ Διιήλσλ Ννζειεπηψλ θαη ηηο 

επηπηψζεηο ηεο ζηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή 

ηνπο πγεία. Απνηειεί ην κεζνδνινγηθφ εξγαιείν 

ηεο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηψ ζηα πιαίζηα ηεο 

δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο γηα ην πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ «Γηνίθεζε 

ηεο Τγείαο», ηνπ ηκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά. 

Παξαθαιψ, εάλ ζέιεηε λα ζπκκεηάζρεηε, απαληήζηε ΟΛΔ ηηο παξαθάησ 

εξσηήζεηο κε εηιηθξίλεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο πνπ ζαο εθθξάδνπλ 

θαιχηεξα. 

Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν θαη ζαο βεβαηψλσ φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δψζεηε είλαη εκπηζηεπηηθέο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηνπο εξεπλεηηθνχο 

ζθνπνχο ηεο εξγαζίαο κνπ. Δάλ επηζπκείηε λα ζαο θνηλνπνηήζσ ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο κπνξείηε λα κνπ ζηείιεηε ην email ζαο.  

Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη πεξίπνπ 

15 ιεπηά. 

αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηνλ ρξφλν πνπ ζα δηαζέζεηε. 

 

 

Γεκεηξηάδνπ Υξπζή 

Ννζειεχηξηα 4
εο

 πλεπκνλνινγηθήο θιηληθήο Ν.Ν.Θ.Α. «σηεξία» 

Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά 

Σειέθσλν επηθνηλσλίαο: 6947864729 

Email: dimitriadou_xrysa@hotmail.gr 

 

ΑΘΖΝΑ  

ΝΟΔΜΒΡΗΟ  2014 

mailto:dimitriadou_xrysa@hotmail.gr


140 

  

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ  

ΔΞΟΤΘΔΝΧΖ ΣΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ 

 

 
Α. Κνηλσληθά-δεκνγξαθηθά ζηνηρεία: 

 

1.Φχιιν:  Άλδξαο □   Γπλαίθα  □ 

2.Ζιηθία:  
 
3.Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: 

 

    Άγακνο/ε     Έγγακνο/ε     Γηαδεπγκέλνο/ε     Υήξνο/α     πκβίσζε 

        □            □               □            □            □ 

 
4.Αξηζκφο παηδηψλ: 

 

    Καλέλα             1             2             3              4  □ □ □ □ □

 
5.Βαζηθφο ηίηινο πηπρίνπ ……………………………................................. 

 

    ΓΔ            ΣΔΗ            ΑΔΗ  □ □ □

 
6.Έρεηε θάλεη θάπνηα εθπαίδεπζε εθηφο ηεο βαζηθήο; 

 

    Δηδηθφηεηα    Μεηαπηπρηαθφ    Γηδαθηνξηθφ    Δμεηδίθεπζε 

          □             □              □             □ 

 
7.ε πνην ηκήκα εξγάδεζηε;……………………………………………........ 

 
8.Υξφληα  πξνυπεξεζίαο:   
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9.Ση ζαο νδήγεζε ζην επάγγεικα; (ζεκεηψζηε έλα ή πεξηζζφηεξα) 

 

     Ζ επηζπκία κνπ λα βνεζάσ ηνπο αλζξψπνπο.  □

     Ζ απμεκέλε πηζαλφηεηα γηα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε □

   □ Οη επηξξνέο πνπ δέρηεθα απφ ην πεξηβάιινλ κνπ   

     Σπραία βξέζεθα ζην επάγγεικα απηφ □

     Άιιν □
    Δάλ απαληήζαηε «άιιν», δηεπθξηλίζηε ην:     ________________ 

 

 
Β. πλζήθεο εξγαζίαο: 

 
10.Με πφζνπο αζζελείο αζρνιείζηε θαζεκεξηλά; 

    1-3              4-7                8 θαη άλσ  □ □ □

 
11.Καηά κέζν φξν λπρηεξηλέο βάξδηεο ην κήλα: 

    0               1-4 □ □               5-8                 9 θαη άλσ  □ □

 
12.Καηά κέζν φξν απνγεπκαηηλέο βάξδηεο ην κήλα: 

    0               1-4                5-8                9 θαη άλσ  □ □ □ □

 
13.Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ρψξν εξγαζίαο 

     ζαο; (πιηθνηερληθή ππνδνκή, ζπλζήθεο πγηεηλήο, θσηηζκφο, εμαεξηζκφο, 

     άλεζε ηνπ ρψξνπ θιπ.) 

     Καζφινπ            Λίγν            Αξθεηά □           Πνιχ   □ □ □

 
14.Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ ακνηβή ζαο; 

     Καζφινπ            Λίγν            Αξθεηά            Πνιχ   □ □ □ □
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15.Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην ζρεδηαζκφ ησλ αδεηψλ/δηαθνπψλ ζαο; 

     Καζφινπ            Λίγν            Αξθεηά            Πνιχ   □ □ □ □

 
16.αο παξέρεηαη απφ ηελ ππεξεζία ζαο επαξθήο εθπαίδεπζε γηα ηε ζέζε 

    εξγαζίαο ζαο; 

     Καζφινπ            Λίγν            Αξθεηά            Πνιχ   □ □ □ □

 
17.Πηζηεχεηε φηη ην πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο είλαη αξθεηφ; 

     Ναη                             ρη □ □ 

 
18.Αηζζάλεζηε αζθάιεηα θαη ζηαζεξφηεηα ζηελ εξγαζία ζαο; 

     Καζφινπ            Λίγν            Αξθεηά            Πνιχ   □ □ □ □

 
19.αο έρεη εμεγεζεί θαηαλνεηά ν ξφινο ζαο ζην ρψξν εξγαζίαο; 

     Καζφινπ            Λίγν □ □           Αξθεηά             Πνιχ  □ □

 
20.Γίλνληαη ζπλαληήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ζην ρψξν εξγαζίαο; 

     Πνηέ □          πάληα    □             πρλά               Καζεκεξηλά  □ □

 
21.Θεσξείηε ρξήζηκεο ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ; 

     Ναη                             ρη □ □ 

 
22.Θεσξείηε ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο ηθαλνπνηεηηθή;  

     Καζφινπ            Λίγν □ □           Αξθεηά             Πνιχ  □ □

 
23. Θεσξείηε ηε ζρέζε κε ηνπο αλσηέξνπο ζαο ηθαλνπνηεηηθή;    

     Καζφινπ □           Λίγν  □          Αξθεηά              Πνιχ □ □ 
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24.Αλαγλσξίδεηαη ε πξνζθνξά ζαο ζηελ εξγαζία απφ ηνπο γχξσ ζαο; 
     Καζφινπ □           Λίγν  □          Αξθεηά              Πνιχ □ □ 

 
25.Τπάξρεη ηζνξξνπία κεηαμχ εξγαζίαο θαη πξνζσπηθήο/νηθνγελεηαθήο δσήο; 

     Καζφινπ □           Λίγν  □          Αξθεηά              Πνιχ □ □ 

 
26.Θέιεηε λα εγθαηαιείςεηε ην επάγγεικά ζαο; 

     Ναη                             ρη □ □ 

 
27.Πνηέο αιιαγέο πξνηείλεηε γηα ηελ βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ 

     επαγγέικαηφο ζαο; 

     (εκεηψζηε  κέρξη ηξεηο απαληήζεηο, ηηο πην ζεκαληηθέο) 

 

     Βειηίσζε παξερφκελεο εθπαίδεπζεο □

     Αχμεζε νηθνλνκηθψλ απνδνρψλ □

     Βειηίσζε ζπλζεθψλ εξγαζίαο □

     Αχμεζε αξηζκνχ λνζειεπηψλ □

   □ Με άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηα ακηγψο    

         λνζειεπηηθά θαζήθνληα 

     Απφθηεζε εμεηδίθεπζεο □

     πλερηδφκελε εθπαίδεπζε κε ηελ παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ □
         ζεκηλαξίσλ 

     πκκεηνρή ησλ λνζειεπηψλ ζηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ □

     Κνηλσληθή θαηαμίσζε □

     Άιιν □
    Δάλ απαληήζαηε «άιιν», δηεπθξηλίζηε ην:   ………………………………. 
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Γ. Δξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία: 

 
1.Καπλίδεηε; 

   Ναη                             ρη □ □ 

 
2.Αλ λαη, πφζα ηζηγάξα ηελ εκέξα; 

 
3.Πίλεηε αιθνφι; 

   Ναη                             ρη □ □ 

 
4.Πφζεο κνλάδεο πίλεηε θαηά κέζν φξν εβδνκαδηαίσο; 
   (1 κνλάδα αιθνφι = 1 πνηήξη κπχξα ή 1 πνηήξη θξαζί ή ½ πνηήξη πνηφ)  

 
5.Πφζν ζπρλά γπκλάδεζηε ην ηειεπηαίν δηάζηεκα; 

   3 θνξέο ηελ εβδνκάδα 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα □              □ 

   Ληγφηεξν απφ 1 θνξά ηελ εβδνκάδα Γελ γπκλάδνκαη□           □

 
6.Πφζεο εκέξεο αλαξξσηηθή άδεηα πήξαηε ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν;        

 
7.Καηά κέζν φξν πφζεο ψξεο θνηκάζηε θάζε βξάδπ; 

 
8.Αηζζαλζήθαηε ελφριεζε ή πφλν ζην ζηήζνο ζαο θαηά ηε δηάξθεηα  

   ησλ ηειεπηαίσλ 6 κελψλ;  

   Ναη                             ρη □ □ 

 
9.Νηψζαηε αξξπζκία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 6 κελψλ;  

   Ναη                             ρη □ □ 

 
10.Έρεηε πςειή αξηεξηαθή πίεζε; 

   Ναη                             ρη □ □ 
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11.Έρεηε παξαηεξήζεη εξεζηζκφ ή θαγνχξα ζην δέξκα ζαο; 

     Ναη                             ρη □ □ 

 
12.Δίρε εκθαλίζεη πνηέ ην δέξκα ζαο αιιεξγηθφ εξεζηζκφ κεηά απφ  

     ζηελαρψξηα ή αλαζηάησζε; 

     Ναη                             ρη □ □ 

 
13.Αηζζαλζήθαηε πφλν ή ελφριεζε ζηε κέζε ή ζηελ ζπνλδπιηθή ζαο 

     ζηήιε θαηά  ηε δηάξθεηα ησλ  ηειεπηαίσλ 6 κελψλ;  

     Ναη                             ρη □ □ 

 
14.Έρεηε ζπρλνχο πνλνθεθάινπο; 

     Ναη                             ρη □ □ 

 
15.Έρεηε παξαηεξήζεη κεησκέλε ηθαλφηεηα ζηε ζεμνπαιηθή ζαο δσή; 

      Ναη                             ρη □ □ 

 
16.Κνπξάδεζηε εχθνια; 

    Ναη                             ρη □ □ 

 
17.Έρεηε παξαηεξήζεη απψιεηα κλήκεο ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο; 

     Ναη                             ρη □ □ 

 
18.Έρεηε γίλεη πην θηιάζζελνο ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο; 

      Ναη                             ρη □ □ 

 
19.Έρεηε παξαηεξήζεη απμεκέλεο ηηκέο αξηεξηαθήο πίεζεο ηνπο 

ηειεπηαίνπο 12κήλεο; 

    Ναη                             ρη □ □ 
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20.Έρεηε παξαηεξήζεη πφλν ζην ζηνκάρη ή θανχξεο ηνπο ηειεπηαίνπο 6  

     κήλεο; 

     Ναη                             ρη □ □ 

 
21.Έρεηε παξαηεξήζεη απμεκέλεο ηηκέο ζαθράξνπ ζην αίκα ηνπο  

     ηειεπηαίνπο 12 κήλεο; 

    Ναη                             ρη □ □ 

 
22.Έρεηε παξαηεξήζεη απφηνκε αχμεζε ή κείσζε ηνπ ζσκαηηθνχ ζαο 

βάξνπο  

     ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο; 

    Ναη                             ρη □ □ 

 
23.αο έρεη απαζρνιήζεη πνηέ θάπνην απηνάλνζν λφζεκα; 

    Ναη                             ρη □ □ 

 
24.Πνηά θαηλνχξγηα θαξκαθεπηηθή αγσγή μεθηλήζαηε ηνλ ηειεπηαίν 

ρξφλν; 

 

  ……………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………… 

 

 

 
25.Γψζηε ηελ απάληεζε πνπ πιεζηάδεη πεξηζζφηεξν ζε φ,ηη αηζζαλζήθαηε 

ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο: 

 
1.  Μπνξέζαηε λα ζπγθεληξσζείηε ζε απηφ πνπ θάλαηε. 

□ Καιχηεξα απφ ην ζπλεζηζκέλν 

□ Ίδην σο ζπλήζσο 

□ Ληγφηεξν απφ φ,ηη ζπλήζσο 

□ Πνιχ ιηγφηεξν απφ φ,ηη ζπλήζσο 
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2.  Γελ κπνξέζαηε λα θνηκεζείηε ιφγσ αλεζπρίαο. 
□ Καζφινπ 

□ ρη πεξηζζφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν 

□ Μάιινλ πεξηζζφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν 

□ Πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν 

 
3.  Νηψζαηε φ,ηη είζηε ρξήζηκνο. 

□ Καιχηεξα απφ ην ζπλεζηζκέλν 

□ Ίδην σο ζπλήζσο 

□ Ληγφηεξν απφ φ,ηη ζπλήζσο 

□ Πνιχ ιηγφηεξν απφ φ,ηη ζπλήζσο 

 
4.  Αηζζαλζήθαηε ηθαλφο λα πάξεηε απνθάζεηο ζρεηηθά κε δηάθνξα 

πξάγκαηα. 
□ Καιχηεξα απφ ην ζπλεζηζκέλν 

□ Ίδην σο ζπλήζσο 

□ Ληγφηεξν απφ φ,ηη ζπλήζσο 

□ Πνιχ ιηγφηεξν απφ φ,ηη ζπλήζσο 

 
5.  Αηζζαλζήθαηε ζπλερψο ππφ πίεζε. 

□ Καζφινπ 

□ ρη πεξηζζφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν 

□ Μάιινλ πεξηζζφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν 

□ Πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν 

 
6.  Αηζζαλζήθαηε φηη δελ ζα κπνξνχζαηε λα μεπεξάζεηε ηηο δπζθνιίεο. 

□ Καζφινπ 

□ ρη πεξηζζφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν 

□ Μάιινλ πεξηζζφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν 

□ Πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν 

 
7.  Αηζζαλζήθαηε ηθαλφο λα απνιαχζεηε ηηο θαζεκεξηλέο ζαο 

δξαζηεξηφηεηεο. 
□ Καιχηεξα απφ ην ζπλεζηζκέλν 

□ Ίδην σο ζπλήζσο 

□ Ληγφηεξν απφ φ,ηη ζπλήζσο 

□ Πνιχ ιηγφηεξν απφ φ,ηη ζπλήζσο 

 
8.  Αηζζαλζήθαηε ηθαλφο λα αληηκεησπίζεηε ηα πξνβιήκαηά ζαο. 

□ Καιχηεξα απφ ην ζπλεζηζκέλν 

□ Ίδην σο ζπλήζσο 

□ Ληγφηεξν απφ φ,ηη ζπλήζσο 

□ Πνιχ ιηγφηεξν απφ φ,ηη ζπλήζσο 
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9.  Αηζζαλζήθαηε δπζηπρηζκέλνο ή θαηάζιηςε. 

□ Καζφινπ 

□ ρη πεξηζζφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν 

□ Μάιινλ πεξηζζφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν 

□ Πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν 

 
10. Έρεηε ράζεη ηελ εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ζαο. 

□ Καζφινπ 

□ ρη πεξηζζφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν 

□ Μάιινλ πεξηζζφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν 

□ Πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν 

 
11. Αηζζαλζήθαηε φ,ηη δελ αμίδεηε ζαλ άηνκν. 

□ Καζφινπ 

□ ρη πεξηζζφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν 

□ Μάιινλ πεξηζζφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν 

□ Πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν 

 
12. Αηζζαλζήθαηε ραξνχκελνο ζε ινγηθά πιαίζηα. 

□ Καιχηεξα απφ ην ζπλεζηζκέλν 

□ Ίδην σο ζπλήζσο 

□ Ληγφηεξν απφ φ,ηη ζπλήζσο 

□ Πνιχ ιηγφηεξν απφ φ,ηη ζπλήζσο 

 

  



149 

  

Γ. Δξσηεκαηνιφγην εξγαζηαθήο εμνπζέλσζεο 

 

Κπθιψζηε ην λνχκεξν πνπ αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηελ 

θαηάζηαζή ζαο απηή ηε ζηηγκή. 

 
Πνηέ δε κνπ   Λίγεο θνξέο   1 θνξά / κήλα    2-3 θνξέο    1 θνξά ηελ   Αξθεηέο θνξέο     Κάζε 

ζπκβαίλεη        ην ρξφλν         ή ιηγφηεξν         ην κήλα        εβδνκάδα    ηελ εβδνκάδα      κέξα 

       0                      1                         2                      3                    4                      5                    6 

 

1.Νηψζσ ςπρηθά εμαληιεκέλνο/ε απφ ηελ δνπιεηά κνπ.  0 1    2                        3 4 5 6 

2.Νηψζσ άδεηνο/α ζαλ λα κελ έρεη κείλεη ηίπνηα κέζα  

   κνπ ηελ ψξα πνπ ζρνιάσ απφ ηε δνπιεηά . 
0 1 2 3 4 5 6 

3.Νηψζσ θνπξαζκέλνο/ε φηαλ μππλάσ ην πξσί θαη  

   έρσ λα  αληηκεησπίζσ αθφκε κηα κέξα ζηε δνπιεηά. 
0 1 2 3 4 5 6 

4.Μπνξψ εχθνια λα θαηαιάβσ πσο ληψζνπλ νη αζζελείο 

   κνπ γηα φζα ηνπο ζπκβαίλνπλ.   
0 1 2 3 4 5 6 

5.Νηψζσ φηη ζπκπεξηθέξνκαη απξφζσπα ζε κεξηθνχο  

   αζζελείο κνπ γηα φζα ηνπο ζπκβαίλνπλ.   
0 1 2 3 4 5 6 

6.Μνπ είλαη πνιχ θνπξαζηηθφ λα δνπιεχσ κε αλζξψπνπο 

   φιε ηε κέξα.  
0 1 2 3 4 5 6 

7.Καλνλίδσ πνιχ απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα ησλ  

   αζζελψλ κνπ.  
0 1 2 3 4 5 6 

8.Νηψζσ εμνπζελσκέλνο/ε απφ ηελ δνπιεηά κνπ. 0 1 2 3 4 5 6 

9.Νηψζσ φηη επεξεάδσ ζεηηθά ηε δσή ησλ αζζελψλ κέζα 

   απφ ηε δνπιεηά κνπ. 
0 1 2 3 4 5 6 

10.Νηψζσ ιηγφηεξν επαίζζεηνο/ε πξνο ηνπο αλζξψπνπο  

    απφ ηφηε πνπ άξρηζα απηή ηε δνπιεηά. 
0 1 2 3 4 5 6 

11.Με πξνβιεκαηίδεη φηη ζηγά-ζηγά απηή ε δνπιεηά κε  

    θάλεη ζπλαηζζεκαηηθά πην ζθιεξφ/ε. 
0 1 2 3 4 5 6 

12.Νηψζσ γεκάηνο/ε δχλακε θαη ελεξγεηηθφηεηα. 0 1 2 3 4 5 6 

13.Νηψζσ απνγνεηεπκέλνο/ε απφ ηελ δνπιεηά κνπ. 0 1 2 3 4 5 6 

14.Πηζηεχσ φηη εξγάδνκαη πνιχ ζθιεξά ζηε δνπιεηά κνπ. 0 1 2 3 4 5 6 

15.ηελ νπζία δελ κε ελδηαθέξεη ηη ζπκβαίλεη ζε  

     κεξηθνχο αζζελείο κνπ. 
0 1 2 3 4 5 6 

16.Μνπ δεκηνπξγεί κεγάιε έληαζε ην λα βξίζθνκαη ζε  

     άκεζε επαθή κε άιινπο αλζξψπνπο.  
0 1 2 3 4 5 6 

17.Μπνξψ λα δεκηνπξγψ κηα άλεηε αηκφζθαηξα κε  

     ηνπο αζζελείο κνπ.  
0 1 2 3 4 5 6 

18.ην ηέινο ηεο κέξαο έρσ θαιή δηάζεζε πνπ δνχιεςα  

     ζηελά κε ηνπο αζζελείο κνπ. 
0 1 2 3 4 5 6 
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19.Νηψζσ φηη έρσ θαηαθέξεη πνιιά αμηφινγα πξάγκαηα 

     ζε απηή ηε δνπιεηά. 
0 1 2 3 4 5 6 

20.Νηψζσ φηη δελ αληέρσ άιιν πηα…ληψζσ πσο ν  

     θφκπνο έθηαζε ζην ρηέλη. 
0 1 2 3 4 5 6 

21.Αληηκεησπίδσ πνιχ ήξεκα ηα πξνβιήκαηα. 

     πνπ πξνθχπηνπλ ζηε δνπιεηά. 
0 1 2 3 4 5 6 

22.Ννκίδσ φηη νη αζζελείο επηξξίπηνπλ ζε κέλα επζχλεο 

     γηα κεξηθά απφ ηα πξνβιήκαηά ηνπο. 
0 1 2 3 4 5 6 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 

Έγθξηζε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο 
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