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Περίληψη 

 
Εισαγωγή: Το στρες έχει αρνητικές και θετικές επιδράσεις. Η νοσηλευτική είναι από 

τη φύση του στρεσσογόνο επάγγελμα και για αυτό το λόγο όλα τα αρνητικά στοιχεία 

του στρες θα πρέπει να ελεγχθούν και να αντιμετωπιστούν. Το εργασιακό άγχος είναι 

μια ομάδα συναισθηματικών και γνωστικών συμπτωμάτων που περιλαμβάνουν 

κατάθλιψη, άγχος και θυμό και είναι ιδιαίτερα εμφανή όταν τα γεγονότα της ζωής δεν 

είναι επιθυμητά ή / και δεν ελέγχονται. Οι κυριότερες πηγές στρες είναι ο αυξημένος 

φόρτος εργασίας, ο θάνατος, οι συγκρούσεις με τους ιατρούς, τους νοσηλευτές, τους 

ανωτέρω, τους ασθενείς και τους συγγενείς τους, η έλλειψη υποστήριξης, η έλλειψη 

κύρους, η λεπτή ισορροπία σπίτι/εργασία, η προσπάθεια για διατήρηση ποιοτικών 

παρεχόμενων υπηρεσιών, η ανεπαρκής εκπαίδευση, η έλλειψη εξειδικευμένου 

προσωπικού, οι συνθήκες εργασίας και οι επείγουσες καταστάσεις 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η διερεύνηση του εργασιακού άγχους των 

νοσηλευτών που απασχολούνται σε κλειστά τμήματα στο Γενικό Νοσοκομείο Νέας 

Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο». 

Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτες αποτέλεσαν 93 νοσηλευτές, οι οποίοι 

εργάζονταν σε κλειστά τμήματα. Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης επινοήθηκε ένα 

ερωτηματολόγιο το οποίο αποτελείται από 4 μέρη και 43 συνολικά ερωτήσεις. Το 

πρώτο μέρος περιλαμβάνει τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων, το δεύτερο 

μέρος περιγράφει την εργασιακή κατάσταση των νοσηλευτών, το τρίτο μέρος 

διερευνάει τις ενέργειες που δημιουργούν στρες στους νοσηλευτές και το τέταρτο μέρος 

προσδιορίζει τον τύπο της προσωπικότητας των ερωτηθέντων. 

Αποτελέσματα: Οι περισσότεροι νοσηλευτές ήταν γυναίκες (84.9%), ηλικίας 40-49 

ετών (48.4%), έγγαμοι (63.4%) και τεχνολογικής εκπαίδευσης (58.1%). Ο χρόνος 

υπηρεσίας των συμμετεχόντων στα κλειστά τμήματα ήταν 16.1±7.5 έτη. Οι 
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περισσότεροι νοσηλευτές (71%) υποστήριξαν ότι η εργασία τους δεν είναι βαρετή και 

μονότονη και ότι δεν επιθυμούν να αλλάξουν τμήμα (59.1%). Επίσης, δήλωσαν ότι 

έχουν συνεχή πίεση χρόνου λόγω υψηλού φόρτου εργασίας (55.9%) και ότι έχουν 

πολλές ευθύνες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους (69.9%). Επιπλέον, οι 

συμμετέχοντες στη μελέτη ανέφεραν ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη προσωπικού 

(49.5%), ενώ διαφωνούν με την άποψη ότι η ζωή τους επηρεάζεται αρνητικά από τα 

προβλήματα της εργασίας τους (50.5%). Επιπρόσθετα, οι νοσηλευτές που συμμετείχαν 

στη μελέτη πιστεύουν ότι οι επαγγελματικές τους προσδοκίες και φιλοδοξίες δεν έχουν 

πραγματοποιηθεί (57%). Οι στρεσσογόνες καταστάσεις που αναφέρθηκαν είναι οι 

αυξημένες απαιτήσεις της Μονάδας/Τμήματος (62.4%), η αντίληψη ότι αν δεν κάνουν 

κάτι καλά θα έχει επιπτώσεις (60.2%), ο φόβος του να κάνουν κάποιο λάθος (62.3%) 

και η οικονομική κρίση (83.9%). Αντιθέτως, οι κύριοι παράγοντες που δεν είναι 

στρεσσογόνοι ή είναι σε μικρό βαθμό για τους υπό μελέτη νοσηλευτές είναι οι 

υπερβολικές προσδοκίες των ανωτέρων τους (65.2%), οι υπερβολικές απαιτήσεις των 

ασθενών και των συγγενών τους (75%) και η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων 

(65.2%). Οι γυναίκες ανέφεραν σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους 

άνδρες ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη προσωπικού στο τμήμα τους (2.94 έναντι 2.5, 

p<0.05). Επίσης, οι γυναίκες θεωρούν σημαντικά περισσότερο στρεσσογόνους 

παράγοντες τις διαπροσωπικές σχέσεις και τη σύγκρουση ρόλων (2.54 έναντι 2.07, 

p<0.05), το φόβο του να κάνουν κάποιο λάθος (2.87 έναντι 2.36, p<0.05) και την 

αίσθηση ότι ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους τελειώνει (2.22 έναντι 1.79, p<0.05). 

Οι έγγαμοι σε σχέση με τους άγαμους και οι έχοντες παιδιά ανέφεραν, επίσης, 

σημαντικά περισσότερο ότι οι αυξημένες απαιτήσεις της Μονάδας/Τμήματος που 

απασχολούνται τους δημιουργούν έντονο στρες (p=0,045). Οι νοσηλευτές με ανώτατη 

εκπαίδευση ήταν σημαντικά πιο πιθανό να αναφέρουν ότι επιθυμούν να εργαστούν σε 

άλλο τμήμα σε σχέση με τους υπολοίπους (3 έναντι 1.8, p<0.05), ανέφεραν ότι οι 

διαπροσωπικές σχέσεις και η σύγκρουση ρόλων, καθώς και η αίσθηση ότι ο χρόνος που 

έχω στη διάθεσή τους τελειώνει (p<0.05) και είναι συνεχώς σε ένταση (3.7 έναντι 2.4. 

p<0.05).  

Συμπεράσματα: Οι νοσηλευτές βρίσκουν ενδιαφέρουσα την εργασία τους και οι 

περισσότεροι δεν επιθυμούν να αλλάξουν τμήμα. Έχουν αυξημένο φόρτο εργασίας και 

σοβαρή έλλειψη προσωπικού. Οι γυναίκες βιώνουν περισσότερο εργασιακό άγχος. Η 

μείωση του άγχους των νοσηλευτών στα κλειστά τμήματα είναι ένας τρόπος αύξησης 
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της ικανοποίησης των νοσηλευτών από την εργασία τους και αύξησης της ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
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OCCUPATIONAL STRESS AMONG HOSPITAL NURSES IN 

SPECIAL CLINICS TO KONSTANTOPOYLEIO G.H.N.IONIAS 

 

Key Words: occupational stress, nurses, special clinics, sources of stress, impact, 

satisfaction 

 

Abstract 

Introduction: Stress has negative and positive effects. Nursing is inherently a stressful 

profession and for this reason all the negative aspects of stress should be checked and 

treated. The work-related stress is a group of affective and cognitive symptoms which 

include depression, anxiety and anger and are particularly evident when the facts of life 

are not desired and / or controlled. The main sources of stress is the increased workload, 

death and dying, conflicts with doctors-nurses-head nurse-patients and their relatives, 

the lack of support, lack of prestige, no balance home / work, the continuous effort for 

providing quality services, poor education, lack of qualified staff, working conditions 

and the emergencies situations. 

Aim: The aim of this study was to investigate the occupational stress of nurses in 

special departments in Konstantopouleio Nea Ionia Hospital. 

Material and Method: The study sample consisted of 93 nurses who worked in special 

departments. For the purposes of this study a questionnaire was constructed which 

consists of four parts and a total of 43 questions. The first part contains the 

demographics of respondents, the second part describes the work situation of nurses, the 

third part explore theactions/sources that create stress to nurses and the fourth part 

identifies the type of personality of respondents. 

Results: Most nurses were women (84.9%) aged 40-49 years (48.4%), married (63.4%) 

and had technology education (58.1%). The time of participants worked in special 

departments was 16.1 ± 7.5 years. Most nurses (71%) claimed that their work is not 

boring and monotonous, and they do not want to work somewhere else (59.1%). Also, 

they referred they have constant time pressure due to a high workload (55.9%) and that 

they have many responsibilities during their shift (69.9%). In addition, participants in 

the study indicated that there is a serious lack of staff (49.5%) and disagreed with the 

view that their life is adversely affected by the problems of their work (50.5%). In 

addition, nurses who participated in the study believe that their professional aspirations 
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and ambitions have not been performed (57%). The stressful situations which were 

mentioned are the increased demands of the Unit / Department (62.4%), the perception 

that if they do not something well they will have negative sequences (60.2%), fear of 

making a mistake (62.3%) and the economic crisis (83.9%). Instead, the main factors 

that are not stressful or are poorly stressful for the nurses in this study are exaggerated 

expectations of their superiors (65.2%), excessive demands of patients and their 

relatives (75%) and the assessment of civil servants (65.2%). The women reported 

significantly more than men that there is a serious shortage of staff in their department 

(2.94 versus 2.5, p <0.05). Women also felt significantly more that stress factors are 

interpersonal relationships and role conflict (2.54 versus 2.07, p <0.05), the fear of 

making a mistake (2.87 versus 2.36, p <0.05) and feel that the time has at their disposal 

finishes (2.22 versus 1.79, p <0.05). Married compared with single persons and those 

with children also reported significantly more that the increased demands of the Unit / 

Department cause them intense stress (p = 0,045). Nurses with higher education were 

significantly more likely to report that they wish to work in another department in 

relation to the others (3 versus 1.8, p <0.05), reported that interpersonal relationships 

and conflict of roles, and the feeling that time they have available to them ending are the 

main causes of occupational stress (p <0.05) and they are constantly in tension (3.7 

versus 2.4. p <0.05). 

Conclusions: Nurses find their work interesting and most do not wish to change 

department. They have an increased workload and severe lack of staff. Women 

experience more occupational stress. The reduction of occupational stress of nurses in 

special departments is a way to increase the satisfaction of nurses from their work and 

increase the quality of health care services. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το στρες μπορεί να προκληθεί από τέσσερις κύριους παράγοντες: το περιβάλλον, τους 

στρεσσογόνους παράγοντες, τη συνεργασία και το επίπεδο υγείας. Κάθε ένα από αυτά 

έχει αρνητικές και θετικές επιδράσεις. Όλα τα αρνητικά στοιχεία του στρες θα πρέπει 

να ελεγχθούν και να αντιμετωπιστούν, επειδή η νοσηλευτική είναι ένα αγχωτικό 

επάγγελμα (Lützen et al., 2003, Söderberg et al., 1996, Sǿrlie et al., 2000). Εάν οι 

νοσηλευτές δεν ελέγξουν τα αρνητικά συστατικά τους, θα έρθουν αντιμέτωποι με 

αρνητικό στρες. 

Το στρες έχει συναισθηματικό υπόβαθρο. Οι Lützen et al., (2003, σελ 312-322) 

αναφέρουν ότι «το ηθικό στρες είναι ανεξάρτητο από το περιεχόμενο δεδομένου ότι 

υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις: 1) οι νοσηλευτές είναι ηθικά ευαίσθητοι στην ευπάθεια 

του ασθενούς, 2) οι νοσηλευτές βιώνουν εξωτερικούς παράγοντες εμποδίζοντάς τους να 

κάνουν ό, τι είναι καλύτερο για τον ασθενή και 3) οι νοσηλευτές νιώθουν ότι δεν έχουν 

κανέναν έλεγχο πάνω σε μία συγκεκριμένη κατάσταση». Σε αυτό το πλαίσιο, οι 

νοσηλευτές δείχνουν ότι «...το άγχος είναι η συναισθηματική και φυσιολογική 

αντίδραση σε απρόβλεπτες περιβαλλοντικές αλλαγές». 

Είναι πολύ σημαντικό να αναλυθούν οι κύριες αιτίες του στρες, γιατί μόνο αν γίνουν 

γνωστοί οι λόγοι θα μπορεί να ελεγχθεί και να αντιμετωπιστεί. Οι κύριες αιτίες του 

στρες είναι περιβαλλοντικές (συχνή αλλαγή των ανθρώπων, θερμοκρασία στην 

ατμόσφαιρα, θόρυβος, φωτισμός, προσωπικότητας, ζήλια, σύγκρουση μεταξύ των 

διαφόρων ανθρώπινων ρόλων), κοινωνικοί (συνεχή προβλήματα, συμπάθειες και 

αντιπάθειες μεταξύ των συναδέλφων, οικογενειακές σχέσεις που φέρνουν αταξία, 

συγκρούσεις με τους ασθενείς και τους ανωτέρους), οικονομικοί (ανησυχίες, φόβος να 

δεχτεί παρατήρηση, σύγκρουση συμφερόντων, φόβος απώλειας εργασίας). Μία από την 

πιο σημαντική συνιστώσα της δομής του στρες είναι το περιβάλλον εργασίας. Το καλό 

μικροκλίμα έχει σημαντική επιρροή. Εάν είναι καλό, τότε το προσωπικό είναι 

ικανοποιημένο από την εργασία του. Οι Willcock et al., (2004) ανέφεραν ότι «τα 

μεγάλα προβλήματα είναι το στρεσσογόνο περιβάλλον εργασίας, οι πολλές ώρες 

εργασίας και οι συγκρούσεις μέσα στην εργασία». 

Το μικροκλίμα δεν εξαρτάται μόνο από το προσωπικό (νοσηλευτές, ιατροί, 

βοηθητικό προσωπικό), αλλά και από τους ασθενείς. Όταν οι επαγγελματίες υγείας 

βλέπουν έναν ασθενή που πονάει, νιώθουν οίκτο για αυτόν ή ο πόνος του ασθενή του 
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προκαλεί κάποιου είδους άγχους εμπάθειας. Αυτό το άγχος, όμως, λειτουργεί στους 

νοσηλευτές ως κινητήριος μηχανισμός για να προσφέρουν βοήθεια στους ασθενείς, 

γιατί ο πόνος είναι μια αντίληψη του λόγου, ένας λόγος για τους νοσηλευτές 

προκειμένου να αλλάξουν την κατάσταση του ατόμου. Οι ασθενείς και οι νοσηλευτές 

είναι αλληλεξαρτώμενοι σε μεγάλο βαθμό. Η ευαισθησία και η παροχή φροντίδας στη 

νοσηλευτική είναι πολύ στρεσσογόνοι παράγοντες. 

Η συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας είναι ζωτικής σημασίας 

παράγοντας άγχους. Εάν σε ένα κλειστό τμήμα η συνεργασία δεν είναι καλή, οι 

νοσηλευτές θα έχουν προβλήματα με την εργασία τους. Αυτό ίσως αποτρέπει νέους 

συναδέλφους να επιλέξουν κλειστό τμήμα για εργασία, αλλά ίσως είναι και ο πιο 

σημαντικός παράγοντας που δημιουργεί στρες στους νέους νοσηλευτές και επιθυμούν 

να αλλάξουν τμήμα. 

Η πλειοψηφία των νοσηλευτών πιστεύουν ότι το άγχος δημιουργεί αρνητικά 

συναισθήματα. Το άγχος προκαλεί αύξηση της αρτηριακής πίεσης, ταχυπαλμία και 

ταχύπνοια, πονοκεφάλους, εφίδρωση και πόνο στην πλάτη. Πολλοί νοσηλευτές που 

βιώνουν στρες αισθάνονται νευρικοί, σωματικά εξαντλημένοι, ζάλη και επιθυμία να 

μην κάνουν τίποτα. Το μακροχρόνιο άγχος εξαντλεί συναισθηματικά τους ανθρώπους 

και χάνουν το ενδιαφέρον τους για εργασία και την ικανότητά τους να αναλύουν όλες 

τις καταστάσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΑΓΧΟΣ 

 

1.1 Ορισμός άγχους 

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν τον τελευταίο μισό αιώνα, δεν υπάρχει 

ικανοποιητικός ορισμός του άγχους. Το άγχος είναι η απάντηση των ατόμων σε 

διάφορα ερεθίσματα (στρεσσογόνοι παράγοντες) που εκτίθενται και αναφέρεται σε 

συνθήκες όπου η ευημερία των ατόμων επηρεάζεται καταστροφικά από την αποτυχία 

τους να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις ανάγκες των γύρω τους (Erkutlu & Chafra, 

2006). Οι Laposa et al., (2003) ορίζουν το άγχος ως ψυχο-αντίδραση του σώματος σε 

φυσικές ή ψυχολογικές ανάγκες που απειλούν ή αμφισβητούν την ατομική τους 

ευημερία. Οι Welbourne et al., (2007), ορίζουν το άγχος ως την συναισθηματική και 

σωματική απάντηση που βιώνει το άτομο όταν αντιλαμβάνεται μια ανισορροπία μεταξύ 

των απαιτήσεων και πόρων του ατόμου. 

Σε ορισμένους ορισμούς, η βασική ιδέα είναι ότι το στρες σχετίζεται τόσο με την 

αντίληψη των αναγκών του ατόμου όσο και με την αντίληψη της ικανότητάς τους να 

ανταποκριθούν σε αυτές τις ανάγκες. Μια διαφορά θα σημαίνει ότι έχει σημειωθεί 

άγχος σε ένα άτομο, παράγοντας μια αντίδραση (Clancy & McVicar, 2002). Η HSE 

(Healthand Safety Executive) (2001:1) ορίζει το άγχος ως εξής: «Οι δυσμενείς 

αντιδράσεις των ανθρώπων απέναντι σε υπερβολικές πιέσεις ή άλλους τύπους 

απαιτήσεων που εκτίθενται». Το άγχος, σύμφωνα με το γνωστικό ορισμό των Palmer et 

al., (2003:2), συμβαίνει όταν το αναμενόμενο άγχος υπερβαίνει την ικανότητα ενός 

ατόμου να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Οι Blaug et al., (2007) κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι το άγχος είναι μια προσωπική εμπειρία που προκαλείται από τις 

απαιτήσεις του ατόμου και επηρεάζουν την ικανότητα του ατόμου να αντιμετωπίσουν 

την κατάσταση. 

Το «Eustress» είναι ένας όρος που συνήθως χρησιμοποιείται σε θετική ψυχολογική 

αντίδραση σε ένα στρεσσογόνο παράγοντα, όπως υποδεικνύεται από την παρουσία της 

θετικής ψυχολογικής κατάστασης, ενώ ο όρος «Distress» περιγράφει μία αρνητική 

ψυχολογική αντίδραση σε ένα στρεσσογόνο κατάσταση, όπως υποδεικνύεται από την 

παρουσία της αρνητικής ψυχολογικής κατάστασης (Simmons & Nelson, 2001). Οι 

Cohen et al (1997) θεωρούν την αντίδραση στρες ως μια διαδικασία κατά την οποία ο 

οργανισμός υπερβαίνει την ικανότητα προσαρμογής του, με αποτέλεσμα την παρουσία 
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βιο-ψυχολογικών αλλαγών που μπορεί να θέσουν τα άτομα σε κίνδυνο για ανάπτυξη 

νόσου. 

Οι Williams και Cooper (2002: 16-17) περιγράφουν τρεις αλλαγές που μπορεί να 

υποδηλώνουν ότι κάποιος πάσχει από άγχος: Η πρώτη αλλαγή είναι η διαφορετική 

εμφάνιση που κάνει το άτομο να φαίνεται κουρασμένο, νευρικό και ταραγμένο. Η 

δεύτερη αλλαγή είναι η αλλαγή των καθημερινών συνηθειών του ατόμου, όπως για 

παράδειγμα κατανάλωση μεγαλύτερης ή λιγότερης ποσότητας τροφής, κατανάλωση 

μεγαλύτερης ποσότητας αλκοόλ, κάπνισμα περισσοτέρων τσιγάρων κτλ. Η τρίτη 

αλλαγή είναι η αλλαγή στη συμπεριφορά που καθιστά το άτομο ευερέθιστο, επιθετικό, 

κυκλοθυμικό και με απουσία ή περιορισμένη συγκέντρωση. Οι Cartwright και Cooper 

(1997: 13-14) ανέφεραν σημεία και συμπτώματα του στρες που σχετίζονται με το χώρο 

εργασίας: υψηλό ποσοστό απουσιών, υψηλός κύκλος εργασιών, κακές σχέσεις και 

ανεπαρκής έλεγχος της ποιότητας. 

Υπάρχουν διάφορα μοντέλα και θεωρίες του εργασιακού άγχους (El Shikieri & 

Musa, 2012). Καθένα έχει τα δικά του θέματα και ανεπάρκειες σε κάποιο βαθμό. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται τέσσερα μοντέλα εργασιακού άγχους: η Παράδοση Cannon-

Selye, η θεωρία Άτομο-Περιβαλλοντική Προσαρμογή, το μοντέλο Απαιτήσεις εργασίας 

- Έλεγχος και η Συναλλακτική Θεωρία του στρες και η αντιμετώπιση. 

 

1.2 Θεωρίες Εργασιακού Άγχους 

1.2.1 Παράδοση Cannon-Selye 

Σύμφωνα με τον Cannon (1932), ο ανθρώπινος οργανισμός διαθέτει έναν εσωτερικό 

μηχανισμό για να διατηρεί το σώμα σε συνεχή λειτουργία (ισορροπία ή ομοιόσταση). 

Δεδομένου ότι το περιβάλλον παρουσιάζει στο άτομο διάφορες προκλήσεις, το σώμα 

πρέπει να αντιδρά σε κάθε νέα κατάσταση με την προσαρμογή των διαφόρων 

φυσιολογικών συστημάτων για την αντιστάθμιση των πόρων που επηρεάζονται. Η 

αποτυχία του σώματος να αντιδρά στις περιβαλλοντικές προκλήσεις οδηγεί σε βλάβες 

στα όργανα του σώματος και τελικά στο θάνατο. 

Αν και το άγχος είχε αρχικά θεωρηθεί ως ένα εξωτερικό ερέθισμα, ο Cannon 

μελέτησε τη φυσική τάση των ανθρώπων να αντισταθούν στις δυνάμεις αυτές, με 

ιδιαίτερη αναφορά στην αντίδραση «πάλης ή φυγής» (Cartwright & Cooper, 1997: 4). 

Ο Cannon έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις του κρύου, την έλλειψη οξυγόνου 

και άλλων περιβαλλόντων στρεσσογόνων παραγόντων στον ανθρώπινο οργανισμό 

(Hobfoll, 1989). Ο Hans Selye συνέχισε την έμφαση που έδωσε ο Cannon στην 
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απάντηση στο στρες (Hobfoll, 1989). Για να εξηγήσει τη διαδικασία του άγχους που 

σχετίζεται με τις νόσους, ο Selye ονόμασε το γενικό σύνδρομο προσαρμογής και 

περιέγραψε τα τρία πολύ γνωστά στάδια της αντίδρασης συναγερμού, της αντοχής και 

της εξάντλησης (Selye, 1950). Το σύνδρομο της γενικής προσαρμογής του Selye 

(General Adaptation Syndrome - GAS) τόνισε ότι ο στρεσσογόνος παράγοντας θα 

παράγει αντίδραση στρες και μπορεί να θεωρηθεί ως το φυσιολογικό ανάλογο της 

ψυχολογικής έννοιας της αντιμετώπισης (Lazarus, 1993). Ο Selye βλέπει το άγχος από 

το σημείο του αποτελέσματος. Ένα άτομο θεωρείται ότι βρίσκεται υπό πίεση εάν 

λαμβάνει χώρα μία σειρά γενικής προσαρμογής (Hobfoll, 1989). Ο Selye επικρίθηκε ότι 

αγνοεί τόσο την ψυχολογική επίδραση του στρες όσο και τη δυνατότητα του ατόμου να 

συμπεριφέρεται με διαφορετικούς τρόπους στην προσπάθειά του να αλλάξει την 

αγχωτική του κατάσταση (Cartwright & Cooper, 1997: 4). Επίσης, είχε επικριθεί για τις 

απόψεις του ότι οι αντιδράσεις των ανθρώπων στο στρες είναι ομοιόμορφες (Lazarus & 

Folkman, 1984) και για την εξήγηση του στρες βάσει των αποτελεσμάτων, γεγονός που 

υποδηλώνει ότι κάποιος είναι αναγκασμένος να περιμένει μέχρι το αποτέλεσμα χωρίς 

να γνωρίζει πότε θα εκδηλωθεί το άγχος (Hobfoll, 1989). 

 

1.2.2 Θεωρία Άτομο-Προσαρμογή στο Περιβάλλον (P-E Fit Theory) 

Η θεωρία άτομο-προσαρμογή στο περιβάλλον (P-EΘεωρία Fit) αναπτύχθηκε από τους 

French et al., (1982). Είναι ένα από τα πρώτα θεωρητικά μοντέλα στον τομέα του 

εργασιακού άγχους (Cooper, 1998: 2). Είναι μια περιεκτική έννοια που περιλαμβάνει τη 

συμβατότητα ενός ατόμου με πολλά συστήματα στο εργασιακό του περιβάλλον 

(Kristof-Brown et al., 2002). Σύμφωνα με τους Schreuder & Coetzee (2006), η 

προσαρμογή ΡΕ ορίζεται ως ένας αγώνας μεταξύ των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων 

ενός ατόμου και τις απαιτήσεις της εργασίας. Η κεντρική ιδέα της θεωρίας είναι ότι το 

άγχος προκύπτει από την προσαρμογή ή την ταύτιση με το πρόσωπο και το περιβάλλον 

και όχι από το άτομο ή το περιβάλλον ξεχωριστά (French et al., 1982).Προτείνει ότι η 

κακή προσαρμογή μπορεί να οδηγήσει σε φυσιολογική καταπόνηση ή ψυχολογικό 

στρες ή και τα δύο (Sadri, 1997). Οι Edwards et al., (1998), δίνουν έμφαση σε τρεις 

διακρίσεις σχετικά με την προσαρμογή. Η πρώτη είναι μεταξύ του περιβάλλοντος και 

του ατόμου, η δεύτερη είναι μεταξύ της υποκειμενικής αναπαράστασης (αντιλήψεις 

ενός ατόμου για το περιβάλλον εργασίας του) και της αντικειμενικής αναπαράστασης 

(πραγματικότητα του εργασιακού περιβάλλοντος) και η τρίτη είναι μεταξύ των 

απαιτήσεων και των ικανοτήτων. Οι Brewer & McMahan-Landers (2003) κατέληξαν 



6 
 

στο συμπέρασμα ότι η ανισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων και των ικανοτήτων 

επηρεάζει τα αντικειμενικά και υποκειμενικά περιβάλλοντα. Η έννοια της προσαρμογής 

ΡΕ ουσιαστικά δείχνει ότι η ευθυγράμμιση μεταξύ των χαρακτηριστικών των 

ανθρώπων και του εργασιακού τους περιβάλλοντος, μπορεί να οδηγήσει σε θετικά 

αποτελέσματα τόσο για το άτομο όσο και το περιβάλλον (Sekiguchi, 2004). Τα άτομα 

είναι πιο αποτελεσματικά, πιο ικανοποιημένα και πιο αφοσιωμένα στην εργασία τους 

όταν τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά ταιριάζουν με τα χαρακτηριστικά της 

κατάστασης του περιβάλλοντός τους (Awoniyi et al., 2002). Η έρευνα ΡΕ έχει επικριθεί 

κατά κύριο λόγο για την έλλειψη της θεωρίας του περιβάλλοντος (Schneider, 2001). 

 

1.2.3 Μοντέλο Απαιτήσεις Εργασίας - Έλεγχος (JD-C) 

Το μοντέλο απαιτήσεις εργασίας – έλεγχος αναπτύχθηκε από τον Karasek (1979). Η 

κύρια προϋπόθεση του μοντέλου είναι ότι ο έλεγχος ρυθμίζει την επίδραση των 

εργασιακών απαιτήσεων σχετικά με το στρες και μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της 

ικανοποίησης των εργαζομένων από την εργασία με την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε 

δύσκολες λειτουργίες και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες (Karasek, 1979). Αυτό το 

μοντέλο κατηγοριοποιεί τις θέσεις εργασίας σε τέσσερις τύπους που βασίζονται σε 

διαφορετικούς συνδυασμούς των απαιτήσεων και του ελέγχου. Ο πρώτος τύπος 

ονομάζεται «ενεργός» και εμφανίζεται όταν οι εργαζόμενοι έχουν υψηλές ανάγκες και 

υψηλό έλεγχο ταυτόχρονα και αντιστρόφως. Ο δεύτερος τύπος ονομάζεται «παθητικός» 

και συμβαίνει όταν οι εργαζόμενοι βιώνουν λίγες απαιτήσεις και δεν χρειάζονται υψηλό 

έλεγχο. Ο τρίτος τύπος ονομάζεται «χαλαρός» και συμβαίνει όταν οι εργαζόμενοι 

βιώνουν λίγες απαιτήσεις, ενώ έχουν υψηλό έλεγχο. Το τέταρτο είδος το οποίο είναι η 

πιο αγχωτική κατάσταση ονομάζεται «στέλεχος εργασίας» και συμβαίνει όταν οι 

εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν πολύ υψηλές απαιτήσεις και όπου έχουν ελάχιστο έλεγχο 

για να αντιμετωπίσουν τον αυξημένο φόρτο εργασίας, τις συγκρούσεις, τις ασάφειες και 

το άγχος (Karasek, 1979). Οι Jones & Bright (2001) αναφέρθηκαν στη μεγάλη 

επίδραση του μοντέλου JD-C στο σχεδιασμό της εργασίας και στη βιβλιογραφία των 

επαγγελματιών υγείας στις πρακτικές και ελέγξιμες πτυχές του. Αργότερα, στο μοντέλο 

JD-C προστέθηκαν η αυτο-αποτελεσματικότητα και η κοινωνική υποστήριξη 

(Schaubroeck & Meritt 1997). 
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1.2.4 Συναλλακτική Θεωρία του στρες και Αντιμετώπιση 

Η Συναλλακτική Θεωρία του στρες και Αντιμετώπιση που αναπτύχθηκε από τους 

Lazarus και Folkman (1984), δίνει έμφαση στην εξέλιξη και την αμοιβαία 

αλληλεπίδραση μεταξύ του ατόμου και του περιβάλλοντος (Zedeck, 2009). Με βάση 

αυτή τη θεωρία, το άγχος δεν βρίσκεται στο πρόσωπο ή στο περιβάλλον ξεχωριστά, 

αλλά στη σχέση ανάμεσα στο περιβάλλον, στις εκτιμήσεις των προσώπων για το 

περιβάλλον, καθώς και στις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την αντιμετώπιση των 

ζητημάτων που ανακύπτουν (Cooper et al., 2001). 

Σε αυτή τη θεωρία, δύο διαδικασίες προσδιόρισαν την αλληλεπίδραση μεταξύ του 

ατόμου και του περιβάλλοντος. Στην πρώτη διαδικασία τη «γνωστική εκτίμηση», ένα 

άτομο αξιολογεί τη συνάφεια και την επίπτωση μίας συγκεκριμένης συνάντησης με το 

περιβάλλον στην ευημερία του ατόμου. Αυτό προϋποθέτει την εκτίμηση των πιθανών 

παραγόντων άγχους ως απειλή και θέτει κάποια απειλή για το άτομο. Η γνωστική 

αξιολόγηση πιστεύεται ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία 

αντιμετώπισης. Δεδομένου ότι το περιβάλλον αλλάζει συνεχώς, τα άτομα 

αντιλαμβάνονται διαφορετικές αγχωτικές καταστάσεις με διαφορετικό τρόπο, ενώ 

διαφέρει και η χρήση των στρατηγικών αντιμετώπισης όλων των στρεσσογόνων 

καταστάσεων. Αυτό σημαίνει ότι η ευέλικτη εκτίμηση του στρες διευκολύνει τις 

ευέλικτες τακτικές αντιμετώπισης (Cheng & Cheung, 2005). 

Η δεύτερη διαδικασία «αντιμετώπισης» διαχειρίζεται ειδικότερα τις εξωτερικές και 

εσωτερικές ανάγκες που αξιολογούνται ως προκλητικές ή υπερβαίνουν τους πόρους 

ενός ατόμου μεταβάλλοντας τις γνωστικές και συμπεριφορικές προσπάθειες (Lazarus & 

Folkman, 1984: 141). Αυτό περιλαμβάνει την αξιολόγηση των πόρων αντιμετώπισης 

και τις εναλλακτικές απαντήσεις. Εάν ένα άτομο αντιλαμβάνεται ότι η κατάσταση είναι 

απειλητική, αλλά έχει τη δυνατότητα να την αντιμετωπίσει, τότε το άτομο δε βιώνει 

«κακό» άγχος και αυτή η κατάσταση γίνεται αντιληπτή ως προκλητική (Zedeck, 2009). 

Στο μοντέλο, η αντιμετώπιση θεωρείται ως μια θεμελιώδης διαδικασία για τον τρόπο 

με τον οποίο τα άτομα αλληλοεπιδρούν με το περιβάλλον και είναι μια συνεχής, 

αυξανόμενη διαδικασία που πραγματοποιείται στα πλαίσια της αλλαγής τω απαιτήσεων 

των προσώπων και των καταστάσεων (Cheng & Cheung, 2005). Ομοίως, οι Folkman & 

Moskowitz (2004) έχουν ορίσει την αντιμετώπιση ως τις σκέψεις και τις συμπεριφορές 

που χρησιμοποιούνται από τα άτομα για τη διαχείριση τόσο των εξωτερικών όσο και 

των εσωτερικών απαιτήσεων των καταστάσεων, οι οποίες αξιολογούνται ως αγχωτικές. 

Ο Wilhelm (2002) διαπίστωσε ότι ορισμένα άτομα έχουν την τάση να διαφέρουν οι 
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τρόποι αντιμετώπισης σε διαφορετικές καταστάσεις, ενώ άλλοι τείνουν να 

χρησιμοποιούν τους ίδιους τρόπους, ανεξάρτητα του χαρακτήρα της κατάστασης.  

Μια διάκριση που γίνεται συνήθως είναι μεταξύ του προβλήματος που εστιάζεται 

στην αντιμετώπιση, η οποία επιδιώκει να λύσει τις απαιτήσεις ενός στρεσσογόνου 

παράγοντα και του αισθήματος που εστιάζεται στην αντιμετώπιση, η οποία βοηθά το 

άτομο να αισθανθεί καλύτερα τον στρεσσογόνο παράγοντα (Cooper et al., 2001). Το 

«κακό» άγχος προκύπτει όταν ένα άτομο αξιολογεί τις απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης 

κατάστασης ως υπέρβαση των διαθέσιμων πόρων και θεωρεί ότι απειλεί την ευημερία 

του/της, απαιτώντας αλλαγή της λειτουργίας του ατόμου προκειμένου να επανέλθει η 

ισορροπία (Lazarus, 1966). 

Ο Fickova (2002) ανέφερε ότι η συναισθηματικότητα (θετική και αρνητική) 

καθορίζει ποια στρατηγική αντιμετώπισης θα χρησιμοποιηθεί τη στιγμή της αγχωτικής 

κατάστασης. Αν τα συναισθήματα ήταν εντατικά, αλλάζουν τη φύση της προσέγγισης 

επεξεργασίας των πληροφοριών και υποδεικνύουν στο άτομο ότι κάτι δεν πάει καλά 

(Boekaerts, 2002, Klinger, 1996). Εάν τα συναισθήματα ήταν χαμηλής έντασης, τότε 

όλα είναι μια χαρά (Fredrickson, 2001). 

Οι Folkman & Lazarus, (1991) συνόψισαν τη διαδικασία σε αυτό το μοντέλο. Ένα 

δυνητικά αγχωτικό γεγονός θα παράγει την κύρια διαδικασία αξιολόγησης κατά την 

οποία ένα άτομο αξιολογεί την έκταση του κινδύνου σε σχέση με την ευημερία του/της. 

Όταν ένα γεγονός γίνεται αντιληπτή ως απειλή ή πρόκληση, η δευτερεύουσα 

διαδικασία αξιολόγησης παρέχει μια συνολική αξιολόγηση των πόρων αντιμετώπισης 

του ατόμου και της ικανότητας να διαχειριστεί την απειλή/πρόκληση. Οι απαντήσεις 

αντιμετώπισης ξεκινούν μετά τις γνωστικές εκτιμήσεις και τα αποτελέσματα του στρες 

αυτού του δυνητικά αγχωτικού γεγονότος στηρίζονται στην αποτελεσματικότητα των 

γνωστικών εκτιμήσεων και στην αντιμετώπιση των διαδικασιών. Τα αποτελέσματα του 

στρες θα ανατροφοδοτήσουν τότε με τα γνωστικά στάδια αξιολόγησης για 

περισσότερες ενέργειες, εφόσον απαιτείται. 

Παρά το γεγονός ότι η συναλλακτική θεωρία μπορεί να προβλέψει τις ατομικές 

διαφορές στην εμπειρία και την αντίδραση στο στρες, δεν μπορεί να προβλέψει ποιες 

πτυχές του εργασιακού περιβάλλοντος θα είναι αγχωτικές (Cheng & Cheung, 2005). 

Η συναλλακτική θεωρία του στρες και το πλαίσιο αντιμετώπισης θεωρείται ως η 

πλέον ευέλικτη μέθοδος (Ross & Altmaier, 1994). Εκτός από αυτό, η συναλλακτική 

θεωρία έχει αρκετά δυνατά σημεία. Εξηγεί την αντιμετώπιση σε βήματα, υπογραμμίζει 

τη σημασία της σκέψης, της αντίληψης και προσδιορίζει τη δυνατότητα ελέγχου, 



9 
 

υπογραμμίζει το ρόλο των χρόνιων στρεσσογόνων παραγόντων ή τις καθημερινές 

ενοχλήσεις ότι είναι πιο σημαντικοί σε σχέση με τα γεγονότα που συμβαίνουν μία φορά 

στη ζωή του ατόμου. Λαμβάνει υπόψη και παρακολουθεί την αλληλεπίδραση μεταξύ 

του ατόμου και του περιβάλλοντος και διαθέτει ένα μηχανισμό ανατροφοδότησης, με 

τη μορφή της αξιολόγησης (Sharma & Romas, 2012). 

 

1.3 Συνθήκες Εργασίας 

Οι συνθήκες εργασίας αφορούν κυρίως τους οργανωτικούς παράγοντες, τις σωματικές 

και ψυχοκοινωνικές συνθήκες εργασίας. 

 

1.3.1 Οργανωτικοί παράγοντες 

Οι οργανωτικοί παράγοντες αποτελούνται από τη διαδικασία του σχεδιασμού της 

εργασίας, το χρόνο εργασίας, το πρόγραμμα εργασίας (π.χ. μέρα και βάρδιες), καθώς 

και τον τρόπο κατανομής των καθηκόντων μεταξύ των εργαζομένων. Υπάρχουν 

ενδείξεις ότι οι επαγγελματίες υγείας βιώνουν αντίξοες σωματικές και ψυχοκοινωνικές 

συνθήκες εργασίας εξαιτίας του γεγονότος ότι εργάζονται σε βάρδιες (Nabe-Nielsen et 

al., 2009). Μία μελέτη έδειξε ότι οι βαθμολογίες που σημειώθηκαν σχετικά με τη 

συμμετοχή της εργασίας, την ικανοποίηση με την αμοιβή και τα κίνητρα ήταν 

υψηλότερες μεταξύ των νοσηλευτών με σταθερές νυχτερινές βάρδιες σε σχέση με 

εκείνους που έκαναν εναλλασσόμενες βάρδιες. Ο ύπνος και η ικανοποίηση με τις ώρες 

εργασίας ήταν χαμηλότερες στους νοσηλευτές που εργάζονταν σε κυκλικό ωράριο σε 

σχέση με τους νοσηλευτές που εργάζονταν μόνο πρωινές βάρδιες (Camerino et al., 

2008). Ο McNeely (2005) παρατήρησε ότι υπάρχουν μελέτες στο χώρο της υγείας που 

έχουν δείξει ότι οι οργανωσιακές συνθήκες που επικρατούν στον τομέα της υγείας είναι 

περισσότερο αγχώδεις από ποτέ. 

 

1.3.2 Φυσικές συνθήκες εργασίας 

Οι φυσικές και εργονομικές συνθήκες στη νοσηλευτική αφορούν την ανύψωση βαριών 

φορτίων ή ασθενών, τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, την κάμψη και την εργασία 

σε άβολες στάσεις. Γενικά αυτές οι φυσικές συνθήκες εργασίας αξιολογούν το φόρτο 

εργασίας αναφορικά με την ένταση, τη συχνότητα και τη διάρκεια (Trinkoff et al., 

2002, 2003). Μελέτες στη νοσηλευτική έχουν ασχοληθεί με τη σύνδεση των 

εργονομικών κινδύνων και την κακή έκβαση της υγείας των νοσηλευτών (Aust et al., 

2007) και συγκεκριμένα με τις μυοσκελετικές παθήσεις (Kim et al., 2010). 
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Η σχέση μεταξύ των φυσικών κινδύνων και των προβλημάτων υγείας είναι σύνθετη 

και δεν θα πρέπει να θεωρείται ως μια αλληλεπίδραση μεταξύ δύο μόνο παραγόντων. Η 

σχέση μεταξύ των φυσικών συνθηκών εργασίας και των αποτελεσμάτων που 

σχετίζονται με την εργασία φαίνεται συχνά να είναι μία φυσιο-βιολογική σχέση. Όταν 

εκ των πραγμάτων ο φόρτος εργασίας είναι μεγάλος, η κατάσταση αυτή σε συνδυασμό 

με την έλλειψη ελέγχου της εργασίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε διέγερση των 

ορμονών του στρες, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε παθολογικά συμπτώματα και 

προβλήματα υγείας (Danna & Griffin, 1999). Επιπλέον, οι εργαζόμενοι εκτίθενται 

τυπικά σε ένα συνεργικό αποτέλεσμα πολλαπλών παραγόντων στο χώρο εργασίας. Για 

παράδειγμα, τα αποτελέσματα μιας μελέτης σε εργαζομένους στο δημόσιο τομέα 

(Vingard et al., 2000) έδειξαν ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του πόνου στη μέση που 

σχετίζεται με την εργασία και της σωματικής και ψυχοκοινωνικής έκθεσης. 

Πρόσφατες μελέτες σε επαγγελματίες υγείας ανέφεραν ότι οι φυσικοί παράγοντες 

από μόνοι τους ή σε συνδυασμό με άλλους επαγγελματικούς και μη επαγγελματικούς 

παράγοντες, συμβάλουν στα αποτελέσματα της υγείας των εργαζομένων. Για 

παράδειγμα, σε μια διαχρονική μελέτη που διεξήχθη σε φροντιστές στις ΗΠΑ, οι Kim 

et al., (2010) διαπίστωσαν ότι οι σωματικές απαιτήσεις της συγκεκριμένης εργασίας 

αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση μυοσκελετικών 

παθήσεων. Διαφορετικοί συνδυασμοί των παραγόντων εργασίας (φυσικοί και 

ψυχοκοινωνικοί) με καθιστικούς και συγκυριακούς παράγοντες μπορεί επίσης να 

αυξήσουν τον κίνδυνο της κακής υγείας μεταξύ των νοσηλευτών (Josephson et al., 

2008) και των μυοσκελετικών διαταραχών μεταξύ των εργαζομένων στη Σουηδία και 

τη Φινλανδία (Aittomäki et al., 2007,  Leijon et al., 2007). Εν κατακλείδι, για τη 

μέτρηση του σωματικού φόρτου εργασίας σε μελέτες με επαγγελματίες υγείας, 

προτείνεται ένας συνδυασμός παραγόντων – εκθέσεων, όπως ψυχοκοινωνικές, 

οργανωτικές και ατομικές μεταβλητές. 

 

1.3.3 Ψυχοκοινωνικές συνθήκες εργασίας 

Οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες εργασίας μπορεί να οριστούν ως το αποτέλεσμα της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ της οργάνωσης της εργασίας και των εργαζομένων. Έτσι, η 

έννοια αυτή περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο επηρεάζεται από τους 

οργανωτικούς παράγοντες και το κοινωνικό περιβάλλον εργασίας και αντίστροφα, 

δηλαδή πώς ο κάθε εργαζόμενος με τη σειρά τους επηρεάζουν τους παράγοντες αυτούς 

(Karasek, 1979, Siegrist, 1996). Μελέτες σχετικά με την εργασιακή κατάσταση στη 
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νοσηλευτική έχουν στηριχθεί σε ένα ευρύ φάσμα διαπροσωπικών σχέσεων, όσον αφορά 

την επικοινωνία με τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, καθώς και με το 

νοσηλευτικό προσωπικό (Gunnarsdottir et al., 2003, Aust et al., 2007, Fakhr-Movahedi 

et al., 2011). Τα αποτελέσματα μιας ανασκοπικής μελέτης από τους Bambra et al., 

(2007) έδειξαν ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των ψυχοκοινωνικών συνθηκών εργασίας 

και των αρνητικών αποτελεσμάτων για την υγεία των εργαζομένων. Υπήρξε μια 

έμφαση στις ψυχοκοινωνικές συνθήκες σε μεγάλο αριθμό μελετών επαγγελματιών 

υγείας κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών. Ως εκ τούτου, έχουν 

δημιουργηθεί πολλές θεωρίες σε αυτόν τον τομέα, οι οποίες αντιλαμβάνονται το 

εργασιακό άγχος και την ικανοποίηση από την εργασία (Kompier, 2002, Kristensen et 

al., 2005). 

 

1.3.3.1 Θεωρίες ψυχοκοινωνικών συνθηκών εργασίας 

Δύο εξέχοντα μοντέλα ψυχοκοινωνικών συνθηκών εργασίας που έχουν χρησιμοποιηθεί 

ευρέως είναι το μοντέλο Ζήτηση-Έλεγχος-Υποστήριξη (Demand-Control-Support, 

DCS) (Karasek & Theorell, 1990) και το μοντέλο Προσπάθεια-Ανταμοιβή-

Ανισορροπία (Effort-Reward-Imbalance, ERI) (Siegrist, 1996). Το μοντέλο DCS 

προβλέπει ότι οι υψηλές ψυχοκοινωνικές απαιτήσεις της εργασίας σε συνδυασμό με το 

χαμηλό έλεγχο των εργασιών αυξάνουν το άγχος στην εργασία, το οποίο με τη σειρά 

του μπορεί να οδηγήσει σε δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων. Έτσι, οι 

παράγοντες που παρέχουν προστασία σε αυτή τη διαδικασία είναι αποφάσεις υψηλού 

επιπέδου και υποστήριξη από τους προϊστάμενους και τους συναδέλφους (Howard, 

1990). 

Το μοντέλο της προσπάθειας-ανταμοιβής-ανισορροπίας βασίζεται στην αυξανόμενη 

συναίνεση σχετικά με τον ορισμό του εργασιακού άγχους σε μία αλληλεπίδραση με 

βάση το άτομο. Όταν οι απαιτήσεις από το περιβάλλον εργασίας υπερβαίνουν την 

ικανότητα του εργαζομένου να το αντιμετωπίσει ή να το ελέγξει, τότε ο εργαζόμενος 

βιώνει άγχος. Το μοντέλο προβλέπει ότι μια μεγάλη προσπάθεια που ακολουθείται από 

μικρή ανταμοιβή θα μπορούσε να οδηγήσει σε συναισθηματικό στρες, το οποίο με τη 

σειρά του μπορεί να επηρεάσει την υγεία του εργαζομένου (Siegrist, 1996). 

Όσον αφορά τη σημασία της υγείας των εργαζομένων, πολλές πρόσφατες μελέτες 

έχουν επισημάνει ότι η υγεία των εργαζομένων μπορεί επίσης να επηρεαστεί από το 

είδος της ηγεσίας. Έχει προταθεί ότι η ηγεσία της συμπεριφοράς και η σχέση μεταξύ 

του ηγέτη και των υφισταμένων θα πρέπει να θεωρούνται ως οι δύο κύριες διαστάσεις 
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της ηγεσίας. Η ηγεσία θα μπορούσε να προκύψει από την προσωπικότητα, την εμπειρία 

και τις γνώσεις του κάθε ηγέτη. Ένα μοντέλο που έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε αυτόν 

τον τομέα ήταν εκείνο από τη μελέτη των Ohio και Michigan (Ekvall, 1993). Οι 

ερευνητές του Michigan εντόπισαν δύο κατευθύνσεις ηγεσίας, την εστιασμένη στην 

παραγωγή και την εστιασμένη στους εργαζόμενους (Michigan & Likert, 1967), ενώ οι 

ερευνητές του Οχάιο εντόπισαν και εκείνοι δύο κατευθύνσεις ηγεσίας που ονόμασαν 

έναρξη δομής και εξέταση (Ohio et al, 1962). Τόσο οι ερευνητές του Οχάιο όσο και οι 

ερευνητές του Michigan κατέληξαν σε συμφωνία ότι η αποτελεσματική ηγεσία 

εξαρτάται από την αλληλεπίδραση μεταξύ του προσανατολισμού των εργαζομένων 

(εξέταση) και του προσανατολισμού της παραγωγής (έναρξη δομής) (Sellgren et al., 

2006). Αυτά τα στυλ ηγεσίας έχουν αναπτυχθεί με μεγαλύτερη έμφαση στην αλλαγή 

στην οργάνωση και θεωρούνται ως ένας συνδυασμός τριών διαστάσεων: της αλλαγής, 

της παραγωγής και των εργαζομένων/σχέσεις (Ekvall & Arvonen, 1991). 

Ένα εργαλείο εκτίμησης των ψυχοκοινωνικών πτυχών της νοσηλευτικής εργασίας 

είναι το ψυχοκοινωνική ερωτηματολόγιο της Κοπεγχάγης (COPSOQ), το οποίο 

αναπτύχθηκε με βάση τα προαναφερθέντα ψυχοκοινωνικά μοντέλα εργασίας. Το 

ερωτηματολόγιο COPSOQ έχει χρησιμοποιηθεί σε νοσηλευτικό προσωπικό σε 

διάφορες χώρες. Για παράδειγμα, σε μια μελέτη 4590 επαγγελματιών υγείας στη Δανία, 

συγκρίθηκαν εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν σταθερό ωράριο και εργαζόμενοι οι οποίοι 

έκαναν κυκλικό ωράριο. Το αποτέλεσμα έδειξε ότι η τελευταία ομάδα ήταν 

περισσότερο εκτεθειμένη σε χαμηλό έλεγχο της εργασίας, χαμηλή υποστήριξη από τους 

προϊσταμένους, βία και υψηλή σωματική προσπάθεια, αλλά ήταν λιγότερο εκτεθειμένη 

σε υψηλές ψυχοκοινωνικές απαιτήσεις σε σύγκριση με τους εργαζομένους που 

εργάζονταν μόνο πρωινή βάρδια (Nabe-Nielsen et al., 2009). Μια άλλη μελέτη 

πραγματοποιήθηκε σε 3088 γυναίκες κλινικές νοσηλεύτριες στην Κίνα, και τα 

αποτελέσματα αυτής της διαχρονικής μελέτης έδειξαν ότι οι αυξημένες 

συναισθηματικές απαιτήσεις, η μειωμένη σημασία της εργασίας, η μειωμένη δέσμευση 

στο χώρο εργασίας και η μειωμένη ικανοποίηση από την εργασία συσχετίστηκαν με την 

πρόθεση των νοσηλευτών να εγκαταλείψουν την εργασία τους (Li et al., 2010). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

 

2.1 Επίπτωση του εργασιακού άγχους μεταξύ των νοσηλευτών 

Το εργασιακό άγχος είναι μια ομάδα συναισθηματικών και γνωστικών συμπτωμάτων 

που περιλαμβάνουν κατάθλιψη, άγχος και θυμό (Perrault, 1989) και είναι ιδιαίτερα 

εμφανή όταν τα γεγονότα της ζωής δεν είναι επιθυμητά ή / και δεν ελέγχονται (Suls & 

Mullen, 1981). 

Το εργασιακό άγχος μεταξύ των νοσηλευτών εκτιμάται με διαφορετικά εργαλεία στη 

βιβλιογραφία. Τα πιο συνηθισμένα εργαλεία είναι η λίστα ελέγχου 25 συμπτωμάτων 

του Hopkins (Hopkins Symptom Checklist-25, HSCL-25), το αυτοαναφερόμενο 

ερωτηματολόγιο 20 αντικειμένων (Self-Reporting Questionnaire 20 items, SQR-20) και 

το Ερωτηματολόγιο Γενικής Υγείας (General Health Questionnaire, GHQ). Το 

Ερωτηματολόγιο Γενικής Υγείας είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο μέσο για την 

ανίχνευση μη-ψυχωτικών ψυχιατρικών «περιπτώσεων» (Molina et al., 2006). 

 

2.1.1 Ασία 

Στην Ασία, οι Fazelzadeh et al., (2008) βρήκαν με τη χρήση GHQ-28 (cut-off>4) ότι το 

70% των Ιρανών νοσηλευτών που εργάζονται σε τέσσερα δημόσια νοσοκομεία είχαν 

ψυχιατρική δυσχέρεια. Το ποσοστό ανταπόκρισης των συμμετεχόντων ήταν 100% και 

η πλειοψηφία αυτών ήταν γυναίκες (62.2%). Οι Ardekani et al., (2008) έδειξαν με τη 

χρήση της περσικής έκδοσης του GHQ-28 (cut-off = 6) ότι ο επιπολασμός του 

εργασιακού άγχους μεταξύ των νοσηλευτών στο νοσοκομείο Σιράζ ήταν 45,4%. Από 

τους 1396 νοσηλευτές, 1195 (89% γυναίκες) συμπλήρωσαν και επέστρεψαν το 

ερωτηματολόγιο στο Διευθυντή του υπό εξέταση νοσηλευτικού κέντρου, έχοντας 

υψηλό ποσοστό ανταπόκρισης (85,6%). Μια περιγραφική συγχρονική έρευνα διεξήχθη 

από τους Abdi masooleh et al., (2007), διερευνώντας τη σχέση μεταξύ της 

επαγγελματικής εξουθένωσης και της ψυχικής υγείας των νοσηλευτών σε 

πανεπιστημιακά νοσοκομεία στην Τεχεράνη. Το δείγμα αποτελείτο από 200 νοσηλευτές 

που επιλέχθηκαν με τυχαία δειγματοληψία. Ο επιπολασμός της δυσχέρειας με τη χρήση 

του GHQ-28 (cut-off = 6) ήταν 43%. 

Οι Arimura et al., (2010), προσπάθησαν να αξιολογήσουν τον πιθανό αντίκτυπο της 

υγείας των νοσηλευτών στις υπηρεσίες του ασθενή. Ένα αυτοσυμπληρώμενο 
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ερωτηματολόγιο GHQ-28 χρησιμοποιήθηκε σε 454 (420 γυναίκες) Ιάπωνες νοσηλευτές 

που εργάζονται σε νοσοκομεία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 65% των 

συμμετεχόντων είχαν σκορ GHQ-28 πάνω από το σημείο cut-off (=6). Ο στόχος της 

μελέτης των Suzuki et al., (2004) ήταν να καθοριστεί η ψυχιατρική δυσχέρεια σε 4.407 

γυναίκες Ιάπωνες νοσηλευτές (ποσοστό ανταπόκρισης = 94,04%) που εργάζονταν σε 8 

νοσοκομεία χρησιμοποιώντας το GHQ-12. Περισσότερο από το 75% των 

συμμετεχόντων δεν ήταν παντρεμένοι. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 68,8% είχε 

εργασιακό άγχος, σύμφωνα με το όριο cut-off (3/4) του GHQ. Οι Matsuoka et al., 

(2001) βρήκαν ότι η ψυχιατρική δυσχέρεια σε 100 νοσηλευτές οι οποίοι είχαν υποστεί 

σεξουαλική παρενόχληση, όπως εκτιμήθηκε με το GHQ-30 (cut-off> 7) ήταν 41%. 

Οι Tam et al., (2005) διαπίστωσαν ότι η επικράτηση της εργασιακού άγχους με τη 

χρήση του GHQ-28 (cut-off ≥ 5) μεταξύ των νοσηλευτών που εργάζονταν σε Τμήμα 

Επειγόντων Περιστατικών στη Σιγκαπούρη έξι μήνες μετά την εξάπλωση του Σοβαρού 

Οξέος Αναπνευστικού Συνδρόμου (SARS) το 2003, ήταν 20,7%. Οι ερευνητές 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να έχουν υποτιμήσει 

την πραγματική δυσχέρεια, γιατί η μελέτη πραγματοποιήθηκε λίγους μήνες μετά την 

επιδημία (SARS). Σε μια άλλη μελέτη από τη Σιγκαπούρη, οι Sim et al., (2004) 

εκτίμησαν τον επιπολασμό της εργασιακού άγχους και τις στρατηγικές αντιμετώπισης 

σε 277 επαγγελματίες υγείας (91 ιατρούς και 186 νοσηλευτές) που εργάζονταν μέσα σε 

ένα περιβάλλον φροντίδας για τη δημόσια υγεία. Η έρευνα που διεξήχθη ήταν 

συγχρονική. Ο επιπολασμός της ψυχιατρικής νοσηρότητας ήταν 20,6%, όπως 

εκτιμήθηκε από το GHQ-12 (cut-off = 4). 

Οι Tzeng et al., (2009) υπολόγισαν τον επιπολασμό του εργασιακού άγχους μεταξύ 

των επαγγελματιών υγείας σε στρατιωτικά νοσοκομεία στην Ταϊβάν. Το δείγμα 

αποτελούνταν από 65 γιατρούς, 416 νοσηλευτές και 304 άλλες κατηγορίες 

εργαζομένων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι νοσηλευτές είχαν τις υψηλότερες 

βαθμολογίες GHQ-12 σύμφωνα με το όριο ≥3 (νοσηλευτές 32,1%, ιατροί 28,3% και 

άλλοι 22,4%). Οι Kaewboonchoo et al., (2009) πραγματοποίησαν μια περιγραφική 

μελέτη διατομής σε 390 νοσηλεύτριες στην Ταϊλάνδη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 

10,3% των νοσηλευτών είχαν δυσχέρεια, όπως υποδεικνύεται από την Ταϊλανδική 

έκδοση του GHQ-28 (cut-off 6 ή περισσότερο).  

Οι Jayawardene et al., (2011) αξιολόγησαν τη δυσχέρεια σε νοσηλευτές 2 

νοσοκομείων στα οποία θεραπεύονταν τα θύματα του πολέμου στη Σρι Λάνκα. Οι 

ερευνητές χρησιμοποίησαν μία περιγραφική μελέτη διατομής και η συλλογή των 



15 
 

δεδομένων έγινε σε 241 νοσηλευτές οι οποίοι επελέγησαν τυχαία. Ο επιπολασμός του 

εργασιακού άγχους ήταν 21%, όπως μετράται με το αυτοσυμπληρώμενο 

ερωτηματολόγιο GHQ-30 (cut-off = 4). 

 

2.1.2 Αφρική 

Όσον αφορά την Αφρική, τα ερευνητικά δεδομένα είναι περιορισμένα, λόγω των 

περιορισμένων ερευνητικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των νοσηλευτών στην Αφρική 

να δημοσιεύσουν (Adejumo & Lekalakala-Mokgele, 2009). Ο Yussuf (2007) βρήκε ότι 

η επικράτηση της εργασιακού άγχους με τη χρήση του GHQ-30 (cut-off> 4) σε 280 

νοσηλευτές (ποσοστό απόκρισης = 72,7%) στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ilorin 

στη Νιγηρία ήταν 17,9%. Οι Lasebikan & Oyetunde (2012) πραγματοποίησαν μια 

μελέτη σε 270 νοσηλευτές στη Νιγηρία που εργάζονταν σε Γενικό Νοσοκομείο της 

Νιγηρίας διερευνώντας την επικράτηση της επαγγελματικής εξουθένωσης και της 

δυσχέρειας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 110 (40,7%) νοσηλευτές από το σύνολο 

του δείγματος βαθμολογήθηκαν θετικά με το GHQ-12 (cut-off = 2). 

 

2.1.3 Ευρώπη 

Οι Jones et al., (2011) αξιολόγησαν την εργασιακό άγχος σε εξειδικευμένο προσωπικό, 

συμπεριλαμβανομένων των νοσηλευτών που εργάζονται σε ένα κέντρο καρκίνου στη 

Βορειοανατολική Σκωτία με τη χρήση του GHQ-12. Από τους 168 επαγγελματίες, μόνο 

οι 85 (ποσοστό απόκρισης = 50,6%) συμπλήρωσαν και επέστρεψαν το 

ερωτηματολόγιο. Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες ήταν γυναίκες (90,6%) και το 

58,8% ήταν παντρεμένοι. Ο επιπολασμός του εργασιακού άγχους με τη χρήση του 

GHQ-12ήταν 34,1% (σημείο cut-off= 4). Οι Ross et al (2009), προσπάθησαν να 

αξιολογήσουν την εργασιακό άγχος μεταξύ κλινικού και μη κλινικού προσωπικού σε 

δύο μονάδες τεχνητού νεφρού στο Λονδίνο. Εκατό τρία ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν 

και επιστράφηκαν 53 (ποσοστό ανταπόκρισης51,5%). Εκείνοι που δεν ανταποκρίθηκαν 

ακολουθήθηκαν μέχρι να ολοκληρώσουν τη συμπλήρωση ενός άλλου 

ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η επικράτηση της δυσχέρειας με τη 

χρήση του GHQ-12 ήταν 16% (cut-off 4 ή μεγαλύτερο). Οι Sharma et al., (2008), 

έστειλαν φυλλάδια σε 455 χειρουργούς παχέος εντέρου και 326 κλινικούς νοσηλευτές 

ειδικευμένους στη χειρουργική του παχέος εντέρου που εργάζονταν στο Εθνικό 

Σύστημα Υγείας. Το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 55,6% και 54,3% στους χειρουργούς 

και στους νοσηλευτές αντίστοιχα. Η εργασιακό άγχος ήταν παρόμοια στους 
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χειρουργούς και στους νοσηλευτές, όπως εκτιμήθηκε με το GHQ-12 (30,2% και 30,3% 

αντίστοιχα) και χρησιμοποιώντας όριο αποκοπής (≥4). Οι Regan et al., (2009) βρήκαν 

ότι η εργασιακό άγχος σε 87 νοσηλευτές ΜΕΘ στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν 9,20%, 

σύμφωνα με το GHQ-28 (cut-off 39/40 Likert). Οι Weinberg και Creed (2000) 

διεξήγαγαν τη μελέτη τους σε επαγγελματίες υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου 

(συμπεριλαμβανομένων των νοσηλευτών) που εργάζονταν σε ένα μεγάλο νοσοκομείο 

με σύνολο εργαζομένων μεγαλύτερο από 6000. Από τα 746 ερωτηματολόγια που 

διανεμήθηκαν, επεστράφησαν τα 503 (ποσοστό απόκρισης = 67,4%), εκ των οποίων τα 

495 συμπληρώθηκαν σωστά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 132 (26,7%) ερωτηθέντες 

σκόραραν πάνω από το όριο του GHQ(4 ή περισσότερο). Οι Patterson & Bell (2000) 

διαπίστωσαν ότι το 32,9% σε σύνολο 599 εργαζομένων (ποσοστό απόκρισης = 47,9%) 

ενός μεγάλου ψυχιατρικού νοσοκομείου της Σκωτίας ξεπέρασαν το όριο των τεσσάρων 

βαθμών του GHQ-28. 

Οι Escot et al., (2001) εκτίμησαν την εργασιακό άγχος μεταξύ των νοσηλευτών του 

αντικαρκινικού νοσοκομείου του Montpellierτης Γαλλίας. Τριάντα επτά νοσηλευτές 

συμφώνησαν να συμμετάσχουν (ποσοστό απόκρισης = 62,5%) και το 97% από αυτούς 

ήταν γυναίκες. Η επίπτωση ήταν 19,4%, όπως εκτιμήθηκε με το GHQ-12 (cut-off = 2). 

Οι Failde et al., (2000) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το 29,9% των εργαζομένων 

(συμπεριλαμβανομένων των νοσηλευτών) που εργάζονται σε ένα πανεπιστημιακό 

νοσοκομείο στη νότια Ισπανία ήταν πιθανόν ψυχιατρικές περιπτώσεις, όπως 

αποδείχτηκε με το GHQ-28, χρησιμοποιώντας μια βαθμολογία> 6 ως σημείο αποκοπής. 

Από τα 1104 ερωτηματολόγια που εστάλησαν, επέστρεψαν τα 890 (ποσοστό απόκρισης 

= 80,6%). Ο στόχος της μελέτης των Malinauskiene et al., (2009) ήταν να εκτιμηθούν 

οι συσχετίσεις μεταξύ των εργασιακών χαρακτηριστικών, της κοινωνικής υποστήριξης 

και της κατάστασης της ψυχικής υγείας των νοσηλευτών. Συνολικά 638 νοσηλευτές 

από τη Λιθουανία επιλέχθηκαν τυχαία και 372 συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο 

(ποσοστό απόκρισης = 58,3%). Μόνο το 23% των νοσηλευτών είχαν συμπτώματα 

εργασιακού άγχους, όπως εκτιμήθηκε με το GHQ-12 (cut-off> 3). 

Οι Bressi et al., (2008) προσπάθησαν να εκτιμήσουν τον επιπολασμό του 

εργασιακού άγχους μεταξύ Αιματολογικών ογκολόγων επαγγελματιών υγείας στην 

Ιταλία, χρησιμοποιώντας το GHQ-12. Διανεμήθηκαν 440 ερωτηματολόγια και 

επέστρεψαν τα 387 (87.95%). Ο εκτιμώμενος επιπολασμός ήταν 36,4% στους ιατρούς 

και 28,8% στους νοσηλευτές χρησιμοποιώντας το GHQ-12 με σημείο cut-off ≥4. Οι 

Tabolli et al., (2006) αξιολόγησαν την επαγγελματική εξουθένωση και την ψυχιατρική 
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νοσηρότητα σε νοσηλευτές που εργάζονται στο νοσοκομείο IDI-Sanita της Ρώμης, 

στην Ιταλία. Από τους 545 νοσηλευτές, οι 242 (ποσοστό απόκρισης = 44%) 

συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελείτο από τη Maslach Burnout 

Inventory και το GHQ-12. Περίπου το 33% των ερωτηθέντων είχαν ψυχιατρική 

νοσηρότητα σύμφωνα με το GHQ-12 (cut-off 4). Οι Koivu et al., (2011) βρήκαν ότι η 

εργασιακό άγχος, όπως εκτιμήθηκε από το GHQ-12 (cut-off σημείο 3/4) ήταν ελαφρώς 

υψηλότερη σε 124 νοσηλευτές που συμμετείχαν σε κλινική παρακολούθηση (32,8%), 

στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Κουόπιο στη Φινλανδία σε σύγκριση με το 204 μη 

συμμετέχοντες (26,2%). 

 

2.1.4 Βόρεια Αμερική 

Οι Edmonds et al., (2012) έδειξαν ότι το 50% των 700 επαγγελματιών υγείας 

συμπεριλαμβανομένων των νοσηλευτών που εργάζονται σε ογκολογικά παιδιατρικά 

τμήματα σε τέσσερα μεγάλα νοσοκομεία στο Οντάριο του Καναδά είχαν υψηλά 

επίπεδα εργασιακού άγχους, όπως μετρήθηκε με το GHQ (Lilert σημείο αποκοπής = 

12) πριν την παρακολούθηση μίας συνεδρίας διάρκειας μίας ημέρας που ονομάζεται 

Φροντίδα για το Πρόγραμμα των Επαγγελματιών Φροντιστών (CPCP). Οι Nickell et 

al., (2004) αξιολόγησαν την επικράτηση της ψυχοκοινωνικής δυσχέρειας μεταξύ των 

επαγγελματιών υγείας (συμπεριλαμβανομένων των νοσηλευτών) σε νοσοκομεία στο 

Τορόντο κατά τη διάρκεια της επιδημίας του SARS. Από τα 4283 ερωτηματολόγια που 

διανεμήθηκαν, επιστράφηκαν τα 2001 (ποσοστό απόκρισης 47%). Σύμφωνα με το 

GHQ-12 (cut-off> 3), τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 29% των συμμετεχόντων ήταν 

στενοχωρημένο. Οι Gunfeld et al., (2000) διερεύνησαν την επικράτηση της δυσχέρειας 

μεταξύ των επαγγελματιών υγείας (συμπεριλαμβανομένων των νοσηλευτών) που 

εργάζονται σε ιατρικές ογκολογικές υπηρεσίες στο Οντάριο. Από τα 961 

ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν, 681 (ποσοστό απόκρισης 70,9%) επιστράφηκαν. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η επικράτηση της δυσχέρειας ήταν 10,4% όπως 

μετρήθηκε με το GHQ-12 (cut-off 4 ή περισσότερο). 

 

2.1.5 Νότια Αμερική 

Οι Lindo et al., (2006) προσπάθησαν να αξιολογήσουν την εργασιακό άγχος σε 212 

(ποσοστό απόκρισης = 83,1%) ιατρούς και νοσηλευτές σε δύο νοσοκομεία των Δυτικών 

Ινδιών, τη Τζαμάικα. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκε ένα αυτοσυμπληρώμενο 

γενικό ερωτηματολόγιο ψυχικής υγείας 30 ερωτήσεων (GHQ 30). Τα αποτελέσματα 
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έδειξαν ότι το 27,4% των συμμετεχόντων είχαν υψηλή εργασιακό άγχος με σημείο 

αποκοπής μεγαλύτερο από 5. Οι Araujo et al., (2003) διαπίστωσαν ότι ο επιπολασμός 

του εργασιακού άγχους μεταξύ 502 νοσηλευτών που εργάζονται σε δημόσιο 

νοσοκομείο της πόλης Σαλβαδόρ, στη Βραζιλία ήταν 33,3%. Σε αυτή τη μελέτη 

χρησιμοποιήθηκε το αυτοσυμπληρώμενο ερωτηματολόγιο 20 αντικείμενων (SRQ-20) 

για τη μέτρηση της εργασιακού άγχους. 

 

2.1.6 Αυστραλία 

Ο Farrell (1998) αξιολόγησε την εργασιακό άγχος 270 νοσηλευτών του νοσοκομείου 

στην Τασμάνια. Περίπου το 85% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες. Τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι το 34% των συμμετεχόντων είχε δυσχέρεια όπως εκτιμήθηκε με το GHQ-

12 (cut-off 3 ή περισσότερο). Οι Oates & Oates (1995) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 

το 27% των 34 νεογνολόγων (ποσοστό απόκρισης = 78%) και το 32% των 192 

νοσηλευτών του νοσοκομείου (ποσοστό απόκρισης = 62%) είχαν βαθμολογία στο 

ερωτηματολόγιο GHQ-40 που έδειχνε ψυχολογική δυσλειτουργία (cut-off ≥ 5). 

Ο Πίνακας 2.1 συνοψίζει τις μελέτες της εργασιακού άγχους σε νοσηλευτές. 
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Πίνακας 2.1 

Μελέτες εργασιακού άγχους σε νοσηλευτές 

 

Συγγραφείς/Έτος Χώρα Εργαλείο Πληθυσμός Ευρήματα Σημείο 

Αποκοπής 

Ardekani et al., 2008 Ιράν GHQ-28 1195 κλινικοί νοσηλευτές 45% είχαν δυσχέρεια 6 

Arimura et al., 2010 Ιαπωνία GHQ-28 454 κλινικοί νοσηλευτές 65% είχαν δυσχέρεια 6 

Fazelzadeh et al., 2008 Ιράν GHQ-28 180 κλινικοί νοσηλευτές 70% είχαν δυσχέρεια 4 

Jayawardene et al., 2011 Σρι Λάνκα GHQ-30 241 κλινικοί νοσηλευτές 21% είχαν δυσχέρεια 4 

Kaewboonchoo et al., 2009 Ταϊλάνδη GHQ-28 390 γυναίκες νοσηλευτές 10,3% είχαν δυσχέρεια >6 

Matsuoka et al., 2001 Ιαπωνία GHQ-30 100 γυναίκες κλινικοί νοσηλευτές 41% είχαν δυσχέρεια >7 

Sim et al., 2004 Σιγκαπούρη GHQ-12 277 προσωπικό (91 ιατροί και 186 νοσηλευτές) 20,6% είχαν δυσχέρεια 4 

Suzuki et al., 2004 Ιαπωνία GHQ-12 4407 γυναίκες κλινικοί νοσηλευτές 68% είχαν δυσχέρεια ¾ 

Tham et al., 2005 Σιγκαπούρη GHQ-28 769 ιατροί και νοσηλευτές σε ΤΕΠ 21% είχαν δυσχέρεια >5 

Tzeng et al., 2009 Ταϊβάν GHQ-12 416 επαγγελματίες υγείας (και νοσηλευτές) 32% είχαν δυσχέρεια >3 

ΑΦΡΙΚΗ 

Lasebikan & Oyetunde, 2012 Νιγηρία GHQ-12 270 νοσηλευτές 40,7% είχαν δυσχέρεια 2 

Yussuf, 2007 Νιγηρία GHQ-30 280 νοσηλευτές 18% είχαν δυσχέρεια >4 

ΕΥΡΩΠΗ 

Bressi et al., 2008 Ιταλία GHQ-12 387 αιματο-ογκολογικοί νοσηλευτές 29% είχαν δυσχέρεια >4 
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Συγγραφείς/Έτος Χώρα Εργαλείο Πληθυσμός Ευρήματα Σημείο 

Αποκοπής 

Edwards et al., 2000 Ουαλία GHQ-12 301 νοσηλευτές ψυχικής υγείας 35% είχαν δυσχέρεια >2 

Escot et al., 2001 Γαλλία GHQ-12 37 ογκολογικοί νοσηλευτές 19% είχαν δυσχέρεια 2 

Failde et al., 2000 Ισπανία GHQ-28 890 προσωπικό σε νοσοκομείο 30% είχαν δυσχέρεια >6 

Jones et al., 2011 Σκωτια GHQ-12 85 επαγγελματίες υγείας (και νοσηλευτές) 34% είχαν δυσχέρεια >4 

Koivu et al., 2011 Φιλλανδία GHQ-12 124 κλινικοί νοσηλευτές 32,8% είχαν δυσχέρεια ¾ 

Malinauskiene et al., 2009 Λιθουανία GHQ-12 372 κλινικοί νοσηλευτές 23% είχαν δυσχέρεια >3 

Regan et al., 2009 Αγγλία GHQ-28 87 νοσηλευτές ΜΕΘ 9,2% είχαν δυσχέρεια 39/40 

Ross et al., 2009 Αγγλία GHQ-12 50 επαγγελματίες υγείας σε ΜΤΝ (με νοσηλευτές) 16% είχαν δυσχέρεια >4 

Weinberg & Creed, 2000 Αγγλία GHQ-12 503 επαγγελματίες υγείας 26,7% είχαν δυσχέρεια >4 

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ 

Grunfeld et al., 2000 Καναδάς GHQ-12 681 επαγγελματίες υγείας (με νοσηλευτές) 10% είχαν δυσχέρεια >4 

Nickell et al., 2004 Καναδάς GHQ-12 2001 επαγγελματίες υγείας 29% είχαν δυσχέρεια >3 

ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ 

Lindo et al., 2006 Τζαμάικα GHQ-30 212 κλινικοί νοσηλευτές και ιατροί 34% είχαν δυσχέρεια >5 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 

Farrell, 1998 Αυστραλία GHQ-12 270 κλινικοί νοσηλευτές 34% είχαν δυσχέρεια >3 

Oates & Oates, 1995 Αυστραλία GHQ-40 192 κλινικοί νοσηλευτές 32% είχαν δυσχέρεια >5 
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2.2 Πηγές εργασιακού άγχους στους νοσηλευτές 

Η νοσηλευτική είναι ένα επάγγελμα που υποβάλλεται σε υψηλό επίπεδο στρες. Οι 

νοσηλευτές αντιμετωπίζουν σοβαρά δεινά, τη θλίψη και το θάνατο καθημερινά, όπως 

κάνουν μερικά άλλα άτομα. Διάφορα εργαλεία έχουν χρησιμοποιηθεί σε αυτές τις 

μελέτες για τη μέτρηση των εργασιακών στρεσσογόνων παραγόντων μεταξύ των 

νοσηλευτών. Τα πιο ευρέως χρησιμοποιημένα είναι το ερωτηματολόγιο άγχους των 

νοσηλευτών (Nurse Stress Questionnaire), ο δείκτης εργασιακού άγχους (Occupational 

Stress Indicator, OSI), το Διεθνές ερωτηματολόγιο έκβασης του νοσοκομείου 

(International Hospital Outcomes Consortium Questionnaire), το ερωτηματολόγιο 

εκτίμησης άγχους των νοσηλευτών (Nursing Stress Evaluation Questionnaire, NSEQ) 

και η κλίμακα άγχους των νοσηλευτών (Nursing Stress Scale, NSS). Η κλίμακα άγχους 

των νοσηλευτών (NSS) είναι το πιο κοινό και ευρέως χρησιμοποιούμενο μέσο για την 

αξιολόγηση των εργασιακών στρεσσογόνων παραγόντων μεταξύ των νοσηλευτών μέσα 

σε διάφορους χώρους εργασίας (Riahi, 2011, French et al., 2000). 

 

2.2.1 Πηγές σχετιζόμενες με το επάγγελμα 

2.2.1.1 Ασία 

Οι Mehrabi et al., (2007) αξιολόγησαν τη σοβαρότητα των πηγών του στρες σε 170 

νοσηλευτές σε διαφορετικές πτέρυγες του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Isfahan. Τα 

ερωτηματολόγια NSS παραδόθηκαν στους νοσηλευτές περίπου μισή ώρα μετά την 

έναρξη της πρωινής, της απογευματινής και νυχτερινής βάρδιας. Η υποκλίμακα 

«σύγκρουση με τους ιατρούς» ήταν η πιο σοβαρή πηγή άγχους. 

Μια μελέτη από τους Li και Lambert (2008) διεξήχθη ανάμεσα σε 102 κινέζους 

νοσηλευτές ΜΕΘ σε τέσσερα νοσοκομεία. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν τέσσερα 

αυτοσυμπληρώμενα ερωτηματολόγια συμπεριλαμβανομένου του NSS. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι το «φόρτο εργασίας» ήταν ο πιο συχνός αναφερόμενος 

στρεσσογόνος παράγοντας στο χώρο εργασίας. Στη μελέτη των Qiao et al., (2011), ένα 

δείγμα 96 νέων πτυχιούχων νοσηλευτών στην κεντρική Κίνα συμπλήρωσαν τέσσερα 

ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς συμπεριλαμβανομένου του NSS. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι «ο θάνατος και η διαδικασία θανάτου», ο «φόρτος εργασίας» και η 

«ανεπαρκής προετοιμασία» ήταν οι πιο κοινές πηγές στρες των νοσηλευτών. Οι Wang 

et al., (2011), διεξήγαγαν περιγραφική μελέτη συσχέτισης με στόχο την εκτίμηση της 

συσχέτισης μεταξύ του εργασιακού άγχους και των στρατηγικών αντιμετώπισης σε 

νοσηλευτές στο Χονγκ Κονγκ που εργάζονται σε χειρουργικές μονάδες. Διανεμήθηκαν 
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150 ερωτηματολόγια και συλλέχθηκαν τελικά τα 98 (ποσοστό απόκρισης = 65,3%) 

χρησιμοποιώντας την κλίμακα άγχους των Νοσηλευτών (NSS). Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι το «φόρτο εργασίας», η «έλλειψη στήριξης» και η «ανεπαρκής 

προετοιμασία» είναι οι πιο συνηθισμένοι εργασιακοί στρεσσογόνοι παράγοντες για 

τους νοσηλευτές. Ο Yao (2008) έκανε μία ποσοτική έρευνα για τη διερεύνηση της 

συσχέτισης μεταξύ του εργασιακού άγχους, της κατάστασης της υγείας και της 

σωματικής δραστηριότητας σε 420 νοσηλευτές σε 5 πανεπιστημιακά νοσοκομεία στην 

Ταϊπέι, στην Ταιβάν. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο «φόρτος εργασίας» 

βαθμολογήθηκε υψηλότερα από τους συμμετέχοντες, όπως εκτιμήθηκε με το NSS. 

Οι Rosnawati et al., (2010) διαπίστωσαν ότι ο «φόρτος εργασίας» και η «σύγκρουση 

με τους ιατρούς» ήταν οι πιο συχνοί εργασιακοί στρεσσογόνοι παράγοντες σε 30 

(ποσοστό απόκρισης = 70%) νοσηλευτές της Μαλαισίας. Η συγκεκριμένη μελέτη 

επιβεβαίωσε επίσης την αξιοπιστία της Μαλαισιανής έκδοσης της κλίμακαςNSS. Οι 

Emilia και Hassim (2007) διεξήγαγαν τη μελέτη τους σε 181 Μαλαισιανούς 

παθολογικούς και χειρουργικούς νοσηλευτές. Οι πιο κοινές πηγές άγχους σύμφωνα με 

την κλίμακα NSSήταν το «υψηλό φόρτο εργασίας», οι «ανησυχίες σχετικά με το 

θάνατο και το πεθαίνουν» και η «σύγκρουση με τους ιατρούς». Η μελέτη Fathi et al., 

(2010) διεξήχθη σε 126 νοσηλευτές σε νοσοκομείο της Ινδονησίας. Οι περισσότεροι 

από αυτούς (92,1%) ήταν γυναίκες και παντρεμένοι (84,9%). Ο «Θάνατος και το 

πεθαίνουν» και μετά ο «φόρτος εργασίας» ήταν οι πιο συχνά αναφερόμενοι εργασιακοί 

στρεσσογόνοι παράγοντας όπως εκτιμήθηκε με την κλίμακα NSS. 

Η μελέτη των Fukuda et al., (2008), με στόχο να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ των 

κυτοκινών και του εργασιακού άγχους σε 118 νοσηλευτές σε νοσοκομείο στην Ιαπωνία 

ανέφερε ότι ο πιο συχνά αναφερόμενος εργασιακός στρεσσογόνος παράγοντας, όπως 

αξιολογήθηκε με τη χρήση της κλίμακας NSS ήταν ο «φόρτος εργασίας». 

Μια μελέτη από το Lee (2003) ανέφερε ότι ο «φόρτος εργασίας» και η «ανεπαρκής 

προετοιμασία» είναι οι πιο κοινοί παράγοντες άγχους μεταξύ των νοσηλευτών που 

εργάζονται στο Χονγκ Κονγκ. Οι Chan et al, (2000) μελέτησαν το εργασιακό άγχος σε 

έξι διαφορετικά επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένων των νοσηλευτών στη Σιγκαπούρη 

και διαπίστωσαν ότι οι πιο σημαντικές πηγές του εργασιακού άγχους ήταν οι 

«αντικρουόμενες απαιτήσεις μεταξύ εργασίας και οικογένειας» και οι «πιέσεις 

απόδοσης». Ο Andal (2006) διαπίστωσε ότι οι πιο κοινοί στρεσσογόνοι παράγοντες 

μεταξύ 30 Φιλιππινέζων νοσηλευτών ήταν ο «θάνατος και το πεθαίνουν», η 
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«σύγκρουση με τους ιατρούς» και η «ανεπαρκής προετοιμασία», όπως εκτιμήθηκε με 

τη Διευρυμένη Κλίμακα Νοσηλευτικού Στρες (ENSS). 

 

2.2.1.2 Αφρική 

Οι Nabirye et al., (2011) πραγματοποίησαν μια μελέτη μεταξύ των νοσηλευτών που 

εργάζονται σε τέσσερα νοσοκομεία στην πόλη Καμπάλα της Ουγκάντα. Από τα 400 

ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν, 333 επεστράφησαν (ποσοστό απόκρισης = 83%), 

που αντιπροσώπευε το 26% του συνόλου των νοσηλευτών (n = 1242) και στα τέσσερα 

νοσοκομεία. Περισσότερο από το 95% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες. 

Οι νοσηλευτές συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο που περιλάμβανε το Δείκτη Άγχους 

των Νοσηλευτών (NSI) και τα τοποθέτησαν σε σφραγισμένα κιβώτια που 

βρισκόντουσαν σε κλινικές / μονάδες και μπορούσαν να ανοιχθούν μόνο από την 

ερευνητική ομάδα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η «πίεση από το φόρτο εργασίας που 

σχετίζεται με τον ανεπαρκή χρόνο και την έλλειψη πόρων» ήταν στην κορυφή των 

εργασιακών στρεσσογόνων παραγόντων. Ο Govender (1995) ερεύνησε τις αντιληπτές 

πηγές άγχους μεταξύ των νοσηλευτών της Νότιας Αφρικής με τη χρήση του NSS. Ο 

συγγραφέας ανέφερε ότι ο «φόρτος εργασίας» θεωρήθηκε ως η πρώτη μεγάλη πηγή 

στρες. Η δεύτερη σημαντική πηγή άγχους ήταν τα «συναισθηματικά ζητήματα που 

σχετίζονται με το θάνατο». 

 

2.2.1.3 Ευρώπη 

Οι Glazer και Gyurak (2008) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι νοσηλευτές στο 

Ηνωμένο Βασίλειο ανέφεραν την «έλλειψη προσωπικού» ως πρώτη πηγή εργασιακού 

άγχους. Στη μελέτη του Currid (2008) που διεξήχθη στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, 

με τη μέθοδο της συνέντευξης ερωτήθηκαν οκτώ νοσηλευτές σε οξέα τμήματα ψυχικής 

υγείας (5 άνδρες και 3 γυναίκες). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι νοσηλευτές βιώνουν 

έλλειψη πόρων και κακή ισορροπία στο σπίτι / εργασία. Ο Rout (2000) υπογράμμισε 

ότι οι πηγές του άγχους σε 79 νοσηλευτές στη βορειοδυτική Αγγλία ήταν οι εξής: «Δεν 

υπάρχει αρκετός χρόνος», «διοικητική εργασία», «Πάρα πολύ δουλειά» και «έλλειψη 

ελέγχου επί των περιβαλλοντικών παραγόντων». Σύμφωνα με τους Edwards et al., 

(2000), οι νοσηλευτές ψυχικής υγείας στην Ουαλία έδειξαν ότι η ανησυχία σχετικά με 

την καλή ποιότητα των υπηρεσιών, οι περιορισμένοι πόροι και οι συχνές και πολλές 

διακοπές κατά τη διάρκεια της εργασίας ήταν οι πιο συχνοί αναφερόμενοι εργασιακοί 

στρεσσογόνοι παράγοντες, όπως μετρήθηκε με το ερωτηματολόγιο άγχους των 
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ψυχιατρικών νοσηλευτών στην κοινότητα (CPN). Οι Hawkins et al., (2007) 

διερεύνησαν τους εργασιακούς στρεσσογόνους παράγοντες σε νοσηλευτές σε ξενώνα 

και εξέτασαν την πιθανή επίδραση των τύπων στρες και των εμπειριών αντιμετώπιση. 

Διανεμήθηκε σε 215 νοσηλευτές σε 5 Βρετανικά άσυλα (συνολικός πληθυσμός), ενώ 

μόνο 84 νοσηλευτές (ποσοστό απόκρισης = 39%) συμπλήρωσαν και επέστρεψαν το 

ερωτηματολόγιο. Περίπου το 99% των ερωτηθέντων ήταν γυναίκες. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι οι πιο κοινές πηγές άγχους ήταν ο «Θάνατος και Πεθαίνοντας» και ο 

«φόρτος εργασίας». Οι Regan et al., (2009) διεξήγαγε μία μελέτη με τη χρήση 

ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση των στρατηγικών αντιμετώπισης σε 87 

νοσηλευτές ΜΕΘ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο πιο συχνά αναφερόμενος εργασιακός 

στρεσσογόνος παράγοντας, όπως εκτιμήθηκε με το NSS, ήταν ο «φόρτος εργασίας» και 

ο δεύτερος ήταν ο «Θάνατος και πεθαίνουν». 

Οι Pal και Saksvik (2008) διαπίστωσαν ότι οι κύριοι δείκτες πρόβλεψης του 

εργασιακού άγχους σε νοσηλευτές στη Νορβηγία ήταν οι «υψηλές εργασιακές 

απαιτήσεις» και η «χαμηλή ευελιξία του χρόνου εργασίας». Οι Cronqvist et al., (2001) 

διαπίστωσαν ότι τα συγκρουόμενα κίνητρα συχνά προκαλούν δυσχέρεια στους 

νοσηλευτές ΜΕΘ της Σουηδίας. Οι Garvia-Izquierdo και Rios-Risquez (2012) 

πραγματοποίησαν μια συγχρονική μελέτη για να εξετάσουν τη σχέση των 

ψυχοκοινωνικών εργασιακών στρεσσογόνων παραγόντων και της επαγγελματικής 

εξουθένωσης σε τμήματα επειγόντων περιστατικών σε τρία νοσοκομεία στην Ισπανία. 

Συνολικά, 191 νοσηλευτές επέστρεψαν ολοκληρωμένα το ΜΒΙ και το NSS. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι ο «φόρτος εργασίας» και ο «Θάνατος και πεθαίνουν» ήταν οι 

πιο σοβαροί επαγγελματικοί στρεσσογόνοι παράγοντες για τους νοσηλευτές. 

Οι Golubic et al., (2009) προσδιόρισαν τους πιο σοβαρούς στρεσσογόνους 

παράγοντες που σχετίζονται με την εργασία σε 1086 νοσηλευτές σε ένα 

πανεπιστημιακό νοσοκομείο στην Κροατία. Οι παράγοντες αυτί ήταν η «οργάνωση της 

εργασίας και τα οικονομικά θέματα», η «δημόσια κριτική» και οι «κίνδυνοι στο χώρο 

εργασίας», όπως μετρήθηκαν από το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης εργασιακού στρες 

(OSAQ). Οι Sveinsdottir et al., (2006) προσδιόρισαν τις πιο κοινές πηγές άγχους σε 206 

Ισλανδούς νοσηλευτές με την κλίμακα πηγών εργασιακού άγχους (SOSS). Οι 

παράγοντες που βρέθηκαν ήταν «Πάρα πολύ δουλειά», «Ανεπαρκής διαβούλευση», 

«ανεπαρκής επίβλεψη» και «Ανεπαρκείς πόροι». Οι Escot et al., (2001) βρήκαν ότι οι 

πηγές του άγχους ανάμεσα σε 37 νοσηλευτές του αντικαρκινικού νοσοκομείου στο 

Montpellier στη Γαλλία ήταν η «ανεπαρκής εκπαίδευση», η «πίεση χρόνου» και η 
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«σύγκρουση με το ιατρικό προσωπικό», όπως μετράται με το NSS. Οι Glazer και 

Gyurak (2008) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο «χαμηλός μισθός» και η «έλλειψη 

πόρων» ήταν οι πιο συχνά αναφερόμενοι εργασιακοί παράγοντες άγχους σε νοσηλευτές 

στην Ουγγαρία. Οι Delvaux et al., (2004) διαπίστωσαν ότι η «ανεπαρκής 

προετοιμασία», η «φροντίδα» και ο «φόρτος εργασίας» ήταν οι πιο συχνές πηγές στρες 

σε 116 (58 ομάδα παρέμβασης, 58 ομάδα ελέγχου) νοσηλευτές στο Βέλγιο πριν και 

μετά το πρόγραμμα ψυχολογικής εκπαίδευσης, όπως μετρήθηκε με την κλίμακα NSS. 

Οι Stordeur et al., (2001) διερεύνησαν την επίδραση του εργασιακού άγχους αναφορικά 

με τα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης σε 625 (ποσοστό απόκρισης = 39,2%) 

νοσηλευτές που εργάζονταν σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο στο Βέλγιο. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι το «φυσικό περιβάλλον (φόρτος εργασίας)», ακολουθούμενο 

από το «ψυχολογικό περιβάλλον (Θάνατος και πεθαίνουν, ταλαιπωρία, ανεπαρκής 

προετοιμασία, λάθη, έλλειψη υποστήριξης)» ήταν οι πιο συχνοί εργασιακοί 

στρεσσογόνοι παράγοντες, όπως εκτιμήθηκαν με την κλίμακα NSS. 

 

2.2.1.4 Βόρεια Αμερική 

Οι Purcell et al., (2011) ανέφεραν τη «Στελέχωση και τον προγραμματισμό» ως πηγές 

εργασιακού στρες σε 197 Αμερικανούς νοσηλευτές, όπως εκτιμήθηκε με το NSS. Οι 

Hoolahan et al., (2012) ανέφεραν ότι οι υποκλίμακες «φόρτος εργασίας» και «Θάνατος 

και Πεθαίνοντας» ήταν οι πιο αγχωτικοί παράγοντες, σε 30 νοσηλευτές στην Ιατρική-

Χειρουργική Μονάδα στο νοσοκομείο St. Margaret, στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ. Το 

αποτέλεσμα αυτό ήταν μέρος του προγράμματος για τη μείωση του στρες που 

πραγματοποιήθηκε από τους συγγραφείς της μελέτης και για τη μέτρηση του 

εργασιακού άγχους πριν και μετά την παρέμβαση χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα 

νοσηλευτικούστρες (NSS). Σύμφωνα με μία πειραματική μελέτη που διεξήχθη από τον 

Welsh(2009), ο «φόρτος εργασίας» ήταν ο υψηλότερος στην κατάταξη εργασιακός 

στρεσσογόνος παράγοντας ανάμεσα σε 150 γυναίκες νοσηλεύτριες στην Αμερική, όπως 

εκτιμήθηκε από το NSS. Οι Hoffman και Scott (2003) πραγματοποίησαν  μια 

περιγραφική συγχρονική μελέτη σε 208 (ποσοστό απόκρισης = 30%) νοσηλευτές που 

εργάζονταν στην πολιτεία του Michigan. Οι δύο μεγαλύτεροι εργασιακοί στρεσογόνοι 

παράγοντες ήταν οι υποκλίμακες «φόρτος εργασίας» και «Θάνατος και Πεθαίνοντας», 

όπως μετρήθηκαν με την κλίμακα NSS. Ο Martens (2009) αξιολόγησε τις πηγές του 

άγχους μεταξύ 146 νοσηλευτών που εργάζονται σε ξενώνες στις ΗΠΑ 

χρησιμοποιώντας την κλίμακα NSS. Ο κύριος αντιληπτός εργασιακός στρεσσογόνος 
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παράγοντας από τους νοσηλευτές ήταν ο «φόρτος εργασίας» που περιλαμβάνει το 

«Κάνοντας ένα λάθος κατά τη θεραπεία ενός ασθενή» και «έλλειψη νοσηλευτών». Οι 

LeSergenta και Haney (2005) έκαναν μία μελέτη με σκοπό να διερευνήσουν τους 

εργασιακούς στρεσσογόνους παράγοντες σε νοσηλευτές σε αγροτικά νοσοκομεία στον 

Καναδά. Ογδόντα επτά νοσηλευτές, ηλικίας 25-65 ετών, ολοκλήρωσαν την έρευνα 

συμπληρώνοντας ερωτηματολόγια NSS. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο «φόρτος 

εργασίας» και οι «διαπροσωπικές συγκρούσεις μεταξύ των επαγγελματιών υγείας» 

ήταν οι πιο συχνοί αναφερόμενοι στρεσσογόνοι παράγοντες. 

 

2.2.1.5 Νότια Αμερική 

Οι Rodrigues και Chaves (2008) πραγματοποίησαν μια περιγραφική μελέτη με τη 

μέθοδο της ποσοτικής προσέγγισης μεταξύ των νοσηλευτών που εργάζονται σε 

Ογκολογικές κλινικές πέντε νοσοκομείων στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Το δείγμα 

αποτελούνταν από 77 νοσηλευτές και περίπου το 95% ήταν γυναίκες. 

Χρησιμοποιήθηκε το αυτοσυμπληρώμενο ερωτηματολόγιο των 66 ερωτήσεων Folkman 

and Lazarus Coping Strategies Inventory. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συχνότεροι 

εργασιακοί στρεσσογόνοι παράγοντες ήταν ο «θάνατος του ασθενούς», οι 

«καταστάσεις έκτακτης ανάγκης» και τα «θέματα σχέσεων με την νοσηλευτική ομάδα». 

Ο Bianchi (2004) διερεύνησε τις πηγές του άγχους σε 76 νοσηλευτές από ένα 

καρδιολογικό νοσοκομείο στην πόλη του Σάο Πάολο με τη χρήση του 

ερωτηματολογίου αξιολόγησης του νοσηλευτικού στρες (NSEQ). Οι τέσσερις 

μεγαλύτεροι εργασιακοί στρεσσογόνοι παράγοντες ήταν οι «συνθήκες εργασίας», η 

«διαχείριση του προσωπικού», η «Νοσηλευτική φροντίδα» και ο «συντονισμός της 

μονάδας». Ο Wheeler (2010) έδειξε ότι οι μεξικανοί νοσηλευτές που εργάζονταν σε 

δημόσιο νοσοκομείο στην Πουέμπλα βίωναν υψηλού επιπέδου εργασιακό στρες που 

προκαλείτο από τις «Διαπροσωπικές σχέσεις με τους υπόλοιπους επαγγελματίες 

υγείας», το «φόρτο εργασίας» και την «έλλειψη πόρων». 

 

 

2.2.1.6 Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία 

Οι Pinikahana & Happell (2004) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο πιο συνηθισμένος 

εργασιακός στρεσσογόνος παράγοντας σε 136 ψυχιατρικούς νοσηλευτές στη Βικτώρια 

της Αυστραλίας ήταν ο «φόρτος εργασίας», ακολουθούμενος από την «ανεπαρκή 

προετοιμασία», όπως εκτιμήθηκε με την κλίμακα NSS. Οι Happell et al., (2003) 
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ανέφεραν ότι ο «φόρτος εργασίας» ήταν η υψηλότερη αγχωτική υποκλίμακα και η 

δεύτερη ήταν ο «Θάνατος και Πεθαίνοντας» σε 51 ψυχιατρικούς νοσηλευτές στην 

Αυστραλία σύμφωνα με την κλίμακα NSS. Οι Healy και McKay (2000) μελέτησαν το 

άγχος, την αντιμετώπιση και την ικανοποίηση από την εργασία 129 νοσηλευτών οι 

οποίοι κλήθηκαν να συμπληρώσουν την κλίμακα του νοσηλευτικού στρες. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι ο «φόρτος εργασίας» ήταν ο πιο συχνός εργασιακός 

στρεσσογόνος παράγοντας, ενώ η «σύγκρουση με άλλους νοσηλευτές» και η «έλλειψη 

υποστήριξης» ήταν οι λιγότερο συχνοί αναφερόμενοι εργασιακοί στρεσσογόνοι 

παράγοντες. Ο Ditzel (2009) διαπίστωσε ότι ο «μεγάλος φόρτος εργασίας» ήταν ο πιο 

συχνός εργασιακός στρεσσογόνος παράγοντας σε 672 νοσηλευτές της Νέας Ζηλανδίας 

με τη χρήση της κλίμακας NSS. Οι Chang et al., (2007) εξέτασαν το άγχος στο χώρο 

εργασίας σε 328 κλινικούς νοσηλευτές στη Νέα Νότια Ουαλία (NSW) και 190 

κλινικούς νοσηλευτές στη Νέα Ζηλανδία με τη χρήση της κλίμακας NSS και της 

δεύτερης έκδοσης του ερωτηματολογίου SF-36. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι πιο 

κοινές πηγές άγχους ήταν ο «φόρτος εργασίας» και ο «Θάνατος και πεθαίνουν». 

Ο Πίνακας 2.2. συνοψίζει τις έρευνες των εργασιακών στρεσσογόνων παραγόντων 

μεταξύ των νοσηλευτών. 
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Πίνακας 2.2 

Πηγές στρες στους νοσηλευτές σχετιζόμενες με το επάγγελμα 

 

 

Συγγραφείς/Έτος Χώρα Εργαλείο Πληθυσμός Πηγές Στρες 

ΑΣΙΑ 

Andal, 2006 Φιλιππίνες Διευρυμένο NSS 30 νοσηλευτές Θάνατος και Πεθαίνουν 

Συγκρούσεις με ιατρούς 

Emilia & Hassim, 2007 Μαλαισία NSS 181 παθολογικοί και 

χειρουργικοί νοσηλευτές 

Φόρτος εργασίας 

Θάνατος και Πεθαίνουν 

Fukuda et al., 2008 Ιαπωνία NSS 118 γυναίκες νοσηλευτές Φόρτος Εργασίας 

Lee, 2003 Χονγκ Κονγκ NSS 362 Νοσηλευτές Φόρτος Εργασίας 

Συγκρούσεις με ιατρούς 

Li & Lambert, 2008 Κίνα NSS 102 νοσηλευτές ΜΕΘ Φόρτος Εργασίας 

Mehrabi et al., 2007 Ιράν NSS 170 νοσηλευτές Συγκρούσεις με ιατρούς 

Qiao et al., 2011 Κίνα NSS 96 νέοι απόφοιτοι 

νοσηλευτικής 

Θάνατος και Πεθαίνουν 

Φόρτος εργασίας 

Rosnawati et al., 2010 Μαλαισία NSS 30 κλινικοί νοσηλευτές Φόρτος Εργασίας 

Συγκρούσεις με ιατρούς 

Wang et al., 2011 Χονγκ Κονγκ NSS 98 χειρουργικοί νοσηλευτές Φόρτος εργασίας 
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Έλλειψη υποστήριξης 

Συγγραφείς/Έτος Χώρα Εργαλείο Πληθυσμός Πηγές Στρες 

ΑΦΡΙΚΗ 

Nabirye et al., 2011 Ουγκάντα NSI 333 κλινικοί νοσηλευτές Φόρτος εργασίας 

ΕΥΡΩΠΗ 

Cronqvist et al., 2001 Σουηδία Ημι-δοδημένη συνέντευξη 36 Νοσηλευτές ΜΕΘ Συγκρούσεις για τον έλεγχο 

Προτεραιότητα 

Κύρος, εξουσία 

Currid, 2008 Ηνωμένο Βασίλειο Συνέντευξη 8 ψυχιατρικοί νοσηλευτές Έλλειψη πόρων 

Μικρή ισορροπία σπίτι/εργασία 

Delvaux et al., 2004 Βέλγιο NSS 116 νοσηλευτές Ανεπαρκής προετοιμασία 

Φόρτος εργασίας 

Edwards et al., 2000 Ουαλία Community Psychiatric 

Nursing (CPN) Stress 

Questionnaire 

301 νοσηλευτές ψυχικής 

υγείας 

Προσπάθεια για διατήρηση 

ποιοτικών παρεχόμενων υπηρεσιών 

Φτωχές πηγές 

Escot et al., 2001 Γαλλία NSS 37 ογκολογικοί νοσηλευτές Ανεπαρκής εκπαίδευση 

Έλλειψη χρόνου για την ψυχολογική 

φροντίδα των ασθενών 

Glazer & Gyurak, 2008 Ηνωμένο Βασίλειο 

Ουγγαρία 

Εργασιακοί στρεσσογόνοι 

παράγοντες 

197 κλινικοί νοσηλευτές 

626 κλινικοί νοσηλευτές 

Έλλειψη εξειδικευμένου 

προσωπικού 
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Συγγραφείς/Έτος Χώρα Εργαλείο Πληθυσμός Πηγές Στρες 

Golubic et al., 2009 Κροατία OSAQ 1086 κλινικοί νοσηλευτές Νοσοκομείο 

Δημόσια κριτική 

Garcia-Izquierdo & Rios-

Risquez, 2012 

Ισπανία NSS 191 νοσηλευτές ΤΕΠ Θάνατος και Πεθαίνει 

Φόρτος εργασίας 

Hawkins et al., 2007 Ηνωμένο Βασίλειο NSS 84 νοσηλευτές σε ξενώνες Θάνατος και Πεθαίνει 

Φόρτος εργασίας 

Regan et al., 2009 Ηνωμένο Βασίλειο NSS 87 νοσηλευτές ΜΕΘ Θάνατος και Πεθαίνει 

Φόρτος εργασίας 

Rout, 2000 Αγγλία Συνεντεύξεις 79 νοσηλευτές Χρόνος-Πίεση 

Υπευθυνότητα 

Stordeur et al., 2001 Βέλγιο NSS 625 κλινικοί νοσηλευτές Θάνατος και Πεθαίνει 

Φόρτος εργασίας 

Sveinsdottir et al., 2006 Ισλανδία SOSS 206 νοσηλευτές Φόρτος εργασίας 

Ανεπαρκής επικοινωνία 

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ 

Hoffman & Scott, 2003 ΗΠΑ NSS 208 νοσηλευτές Θάνατος και Πεθαίνει 

Φόρτος εργασίας 

Hoolahan et al., 2012 ΗΠΑ NSS 30 κλινικοί νοσηλευτές Θάνατος και Πεθαίνει 

Φόρτος εργασίας 
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Συγγραφείς/Έτος Χώρα Εργαλείο Πληθυσμός Πηγές Στρες 

LeSergenta & Haney, 2005 Καναδάς NSS 87 κλινικοί νοσηλευτές Φόρτος εργασίας 

Συγκρούσεις μεταξύ των 

επαγγελματιών υγείας 

Martens, 2009 ΗΠΑ NSS 146 νοσηλευτές σε ξενώνες Φόρτος εργασίας 

Purcell et al., 2011 ΗΠΑ NSS 197 νοσηλευτές Στελέχωση και προγραμματισμός 

Welsh, 2009 ΗΠΑ NSS 150 γυναίκες νοσηλευτές Φόρτος εργασίας 

ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ 

Bianchi, 2004 Βραζιλία NSEQ 76 καρδιολογικοί 

νοσηλευτές 

Συνθήκες εργασίας 

Διαχείριση προσωπικού 

Rodrigues & Chaves, 2008 Βραζιλία Folkman and Lazarus 

coping strategies inventory 

77 ογκολογικοί νοσηλευτές Θάνατος και Πεθαίνει 

Επείγουσες καταστάσεις 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 

Brunero et al., 2008 Αυστραλία NSS 18 νοσηλευτές Συγκρούσεις με ιατρούς 

Θάνατος και Πεθαίνει 

Chang et al., 2007 Αυστραλία και Νέα 

Ζηλανδία 

NSS 328 νοσηλευτές από 

Αυστραλία και 190 από Νέα 

Ζηλανδία 

Θάνατος και Πεθαίνει 

Φόρτος εργασίας 

Συγγραφείς/Έτος Χώρα Εργαλείο Πληθυσμός Πηγές Στρες 

Happell et al., 2003 Αυστραλία NSS 51 ψυχιατρικοί νοσηλευτές Θάνατος και Πεθαίνει 
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Φόρτος εργασίας 

Healy & McKay, 2000 Αυστραλία NSS 129 νοσηλευτές Φόρτος εργασίας 

Συγκρούσεις με άλλους νοσηλευτές 
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2.2.2 Πηγές στρες στους νοσηλευτές σχετιζόμενες με προσωπικούς παράγοντες και 

την οικογενειακή κατάσταση 

Έχει προταθεί ότι όχι μόνο προσωπικοί παράγοντες και παράγοντες του τρόπου ζωής, 

αλλά και η οικογενειακή κατάσταση των εργαζομένων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, 

προκειμένου να κατανοηθούν τα αποτελέσματα της υγείας. Έτσι, μια ολιστική 

προσέγγιση σε μελέτες σε επαγγελματίες υγείας μπορεί να προσφέρει μια ευρεία 

προοπτική σχετικά με τη συμβολή των εκθέσεων, τα αποτελέσματα και τους 

συγχυτικούς παράγοντες. Αρκετές μελέτες έχουν ασχοληθεί με μια πολύπλοκη 

αλληλεπίδραση των προσωπικών παραγόντων, των παραγόντων του τρόπου ζωής και 

των παραγόντων του κινδύνου εργασίας, με τα αποτελέσματα για την υγεία (Borg & 

Kristensen, 2000, Lindell et al., 2010). Σε ορισμένες μελέτες, για παράδειγμα, 

παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως η σωματική δραστηριότητα, η κατανάλωση αλκοόλ 

και το κάπνισμα συνδέονται με τα καρδιαγγειακά νοσήματα ή άλλα αποτελέσματα 

υγείας σε επαγγελματίες υγείας που εργάζονται σε κυκλικό ωράριο (Dellve et al., 2003, 

Nabe-Nielsen et al., 2009, Clausen et al., 2010). Όσον αφορά την αλληλεπίδραση 

μεταξύ των συνθηκών διαβίωσης και των αποτελεσμάτων για την υγεία, οι Leijan et al., 

(2007) βρήκαν σε μία μελέτη επαγγελματιών υγείας του δημόσιου τομέα ότι ένας 

συνδυασμός αυτών των παραγόντων αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης επίμονων 

μυοσκελετικών διαταραχών. 

Το παρατεταμένο εργασιακό άγχος και οι γονικές απαιτήσεις μπορούν να 

επηρεάσουν την υγεία των εργαζόμενων γυναικών, μιας και δαπανούν περισσότερες 

ώρες για τα οικιακά καθήκοντα και τη φροντίδα των παιδιών, με αποτέλεσμα να 

μειώνεται ο διαθέσιμος χρόνος για ανάπαυση, αναψυχή και ψυχαγωγία (Greenhaus et 

al., 2001, Grzywacz et al., 2006). Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, τα 

δημογραφικά στοιχεία του προσωπικού, οι ρόλοι της οικογένειας, καθώς και η σχέση 

μεταξύ εργασίας και οικογένειας έχουν αλλάξει δραματικά, οδηγώντας σε αύξηση της 

έρευνας με έμφαση στη δυναμική των επαγγελματικών και οικογενειακών ρόλων 

(Kompier 2002, Simon et al., 2004). Συγκρούσεις και άγχος προκύπτει συχνά όταν οι 

νοσηλευτές συμμετέχουν σε δύο ρόλους ταυτόχρονα, εκείνο της εργασίας και της 

οικογένειας, επειδή οι προσδοκίες αυτών των δύο ρόλων είναι συχνά ασύμβατες 

(Schlüter et al., 2011). 

Με βάση την πηγή της ασυμβατότητας μεταξύ της εργασίας και των οικογενειακών 

ρόλων, υπάρχουν τρεις διαφορετικές μορφές σύγκρουσης εργασίας-οικογένειας: με 

βάση το χρόνο, με βάση το άγχος και με βάση τη συμπεριφορά. Οι συγκρούσεις της 
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εργασίας με την οικογένεια με βάση το χρόνο αναφέρονται σε προβλήματα αναφορικά 

με την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου για δύο τομείς, π.χ., υπερωριακή απασχόληση 

σε σχέση με τις δραστηριότητες της οικογένειας. Οι συγκρούσεις με βάση το άγχος 

προκύπτουν όταν η εκπλήρωση ενός ρόλου προκαλεί ένταση και αυτό με τη σειρά του 

διαχέεται σε όλες τις άλλες περιοχές. Για παράδειγμα, η κόπωση λόγω φόρτου εργασίας 

μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή προσοχή στους οικογενειακούς ρόλους. Οι συγκρούσεις 

εργασίας-οικογένειας με βάση τη συμπεριφορά περιγράφουν τις δυσκολίες στην 

αλλαγή της συμπεριφοράς μεταξύ των ρόλων στα δύο πεδία (Simon et al., 2004). Οι 

συγκρούσεις με βάση το άγχος, όπου ο αρνητικός αντίκτυπος ενός τομέα (κυρίως ο 

τομέας εργασίας) επηρεάζει τον άλλο τομέα, εξηγήθηκαν αρχικά από τους Greenhaus & 

Beutells (1985) ως αρνητική προοπτική διάχυσης. Ωστόσο, σύμφωνα με την δυναμική 

της επαγγελματικής - οικογενειακής διασύνδεσης, πολλοί συγγραφείς στη συνέχεια 

ανέπτυξαν το ρόλο του άγχους περιλαμβάνοντας μία θετική υπερχείλιση, με 

αποτέλεσμα να εμπλουτιστούν ακόμη περισσότερο αυτά τα μοντέλα (Grzywacz & 

Marks, 2000). 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των ρόλων της εργασίας και της οικογένειας είναι η 

κατεύθυνση της ασυμβατότητας, η οποία θα μπορούσε να σχετίζεται και με τα δύο, ότι 

δηλαδή ο ρόλος της εργασίας μπορεί να επηρεάσει την οικογένεια και το αντίστροφο. 

Ωστόσο, αναφέρεται συνήθως παρεμβολή της εργασίας στην οικογένεια (Simon et al., 

2004, Grzywacz et al., 2006). Πιστεύεται ότι οι ισορροπημένοι ρόλοι εργασίας -

οικογένειας είναι μία προσέγγιση όπου οι δύο ρόλοι έχουν ίδιο επίπεδο προσοχής, 

χρόνου, συμμετοχής και αποστολής (Greenhaus et al., 2003). Έχει αποδειχθεί ότι η 

αυξημένη παρέμβαση του ρόλου της εργασίας στον οικογενειακό ρόλο βιώνεται 

περισσότερο μεταξύ των εργαζομένων που εργάζονται με βάρδιες. Ως εκ τούτου, οι 

μελέτες που αφορούν τους ρόλους εργασίας-οικογένειας έχουν επικεντρωθεί στους 

νοσηλευτές που εργάζονται με κυκλικό ωράριο (Simon et al., 2004, Grzywacz et al., 

2006, Van der Heijden et al., 2008). 

Υπό το πρίσμα αυτών των προκλήσεων, οι μελέτες με αντικείμενο εργασία και 

οικογένεια μεταξύ των γυναικών σε διαφορετικές χώρες θα μπορούσαν να 

χαρτογραφήσουν τον τρόπο με τον οποίο βιώνονται οι ρόλοι της εργασίας και της 

οικογένειας σε διάφορα πλαίσια. Η αλληλεπίδραση των παραγόντων εργασίας και των 

παραγόντων του τρόπου ζωής σε διαφορετικές χώρες ποικίλλει και συμβάλλει στο χώρο 

της έρευνας και στην κοινωνική άποψη (Karimi, 2008). Ωστόσο, αν και έχουν διεξαχθεί 
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πολλές μελέτες για θέματα επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής στις ανεπτυγμένες 

χώρες, λίγα είναι γνωστά στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Με βάση τον παραδοσιακό ρόλο των γυναικών, οι γυναίκες πιέζονται σημαντικά για 

να δώσουν προτεραιότητα στους ρόλους της οικογένειας. Σε μια παραδοσιακή 

κοινωνία, όπου οι γυναίκες έχουν την κύρια ευθύνη για τη φροντίδα των παιδιών και τη 

λειτουργία του σπιτιού, οι άνδρες είναι υπεύθυνοι κυρίως για την εργασία έξω από το 

σπίτι. Στο πλαίσιο αυτό, οι γυναίκες ως ο κύριος οικονόμος πρέπει να βρίσκονται στο 

σπίτι πριν από τα άλλα μέλη της οικογένειας (Ahmad-Nia, 2002). Στο πλαίσιο αυτό, 

όταν οι γυναίκες ως σύζυγοι και μητέρες πρέπει να φύγουν από το σπίτι για εργασία με 

βάρδιες, η κατάσταση θα μπορούσε να γίνει περίπλοκη. 

Μια άλλη σημαντική όψη είναι η έννοια της οικογένειας. «Οικογένεια» σημαίνει όχι 

μόνο γονείς και παιδιά, αλλά και σύζυγοι, γονείς, αδέλφια και άλλοι συγγενείς, όπως 

θείοι, θείες, ξαδέρφια, γείτονες και στενοί φίλοι, δηλαδή μία μεγάλη οικογένεια. Η 

οικογένεια αποτελεί σημαντική πηγή υποστήριξης και επιρροής, που περιλαμβάνει 

ευθύνες και υποχρεώσεις προς τον άλλο (Karimi, 2008). Μερικές μελέτες έχουν δείξει 

ότι μια απαιτητική οικογενειακή κατάσταση θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την 

υγεία των εργαζομένων γυναικών (Ahmad-Nia, 2002), αλλά υπάρχει έλλειψη μελετών 

που να δείχνουν πώς οι ρόλοι εργασίας-οικογένειας αλληλοεπιδρούν με την υγεία των 

νοσηλευτών. Για το λόγο αυτό απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να δείξουν τη 

συμβολή των επαγγελματικών και οικογενειακών παραγόντων σε διαφορετικές 

επαγγελματικές ομάδες και πλαίσια. 

 

2.3 Άγχος, Αντιμετώπιση και Ανθεκτικότητα μεταξύ των νοσηλευτών 

Η αντιμετώπιση είναι οι γνωστικές και συμπεριφορικές προσπάθειες που κάνουν τα 

άτομα για να αντιμετωπίσουν καταστάσεις που θεωρούνται ως δυνητικά επιβλαβείς ή 

αγχώδεις (McElfatrick et al., 2000). Από τα προαναφερθέντα διαπιστώθηκε ότι αν και 

οι περισσότεροι νοσηλευτές ανέφεραν το «φόρτο εργασίας» και το «θάνατο και 

Πεθαίνει» ως τους δύο πιο σημαντικούς εργασιακούς στρεσσογόνους παράγοντες, 

ανεξάρτητα από τη χώρα, χρησιμοποιήθηκαν από τους νοσηλευτές διαφορετικές 

μέθοδοι αντιμετώπισης. Οι Chang et al., (2006) βρήκαν τις τρεις πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενες στρατηγικές αντιμετώπισης που έχουν υιοθετήσει οι νοσηλευτές 

στην Αυστραλία: προγραμματισμός της επίλυσης των προβλημάτων, αυτοέλεγχος και 

αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης. Για τους νοσηλευτές στην Κίνα οι στρατηγικές 

αντιμετώπισης είναι η θετική επανεκτίμηση, ο αυτο-έλεγχος και η επίλυση 
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προβλημάτων μέσω σχεδίων. Για τους Ιάπωνες νοσηλευτές οι στρατηγικές είναι ο 

αυτο-έλεγχος, η αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης και η επίλυση προβλημάτων μέσω 

σχεδίων. Οι Welbourne et al., (2007) και Xianyu και Lambert (2006) έδειξαν ότι οι 

νοσηλευτές χρησιμοποιούν περισσότερο στρατηγικές αντιμετώπισης εστιασμένες στο 

πρόβλημα και όχι στο συναίσθημα. Σύμφωνα με τους Lambert et al., (2004a), οι 

νοσηλευτές οι οποίοι ανέφεραν ότι ήταν πιθανό να αλλάξουν καριέρα νοσηλευτικής 

διαπίστωσαν ότι η αποδοχή της ευθύνης και η αποφυγή της απόδρασης ήταν οι 

καλύτερες στρατηγικές αντιμετώπισής τους. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης του Lee (2003) έδειξε αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ 

των άμεσων στρατηγικών αντιμετώπισης και του εργασιακού άγχους και θετική 

συσχέτιση μεταξύ της αντιληπτής κατάστασης της υγείας και της αντιμετώπισης. Οι 

προηγούμενες μελέτες δείχνουν ότι η καλύτερη χρήση των στρατηγικών αντιμετώπισης 

έχει ως αποτέλεσμα οι νοσηλευτές να βιώνουν μικρότερου βαθμού εργασιακό στρες. 

Οι Healy και McKay (2000) πρότειναν ότι η στρατηγική που εστιάζεται στο 

πρόβλημα σχετίζεται με καλύτερη ψυχική υγεία κατά την αντιμετώπιση του 

εργασιακού άγχους. Οι Boey et al., (1997) έδειξαν ότι οι νοσηλευτές στη Σιγκαπούρη 

προτιμούν στρατηγικές αντιμετώπισης αυτοβοήθειας για την αναζήτηση κοινωνικής 

υποστήριξης από άλλους νοσηλευτές ή προϊσταμένους. Οι νοσηλευτές στην Αμερική, 

σύμφωνα με τους Bowman και Stern (1995), ανέφεραν ότι οι στρατηγικές 

αντιμετώπισης που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των εργασιακών 

στρεσσογόνων παραγόντων εξαρτάται από την κατάσταση και την προηγούμενη 

τελευταία επιτυχημένη εμπειρία σε παρόμοιες αγχωτικές καταστάσεις. 

Το παρατεταμένο στρες χωρίς αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμετώπισης 

επηρεάζει όχι μόνο την οικογενειακή και επαγγελματική ζωή των νοσηλευτών, αλλά 

και τις νοσηλευτικές τους δεξιότητες (Lee et al., 2005). Από την άλλη πλευρά, οι 

νοσηλευτές οι οποίοι εφαρμόζουν αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμετώπισης όταν 

αντιμετωπίζουν εργασιακούς στρεσσογόνους παράγοντες θα αυξήσουν την 

ικανοποίηση από την εργασία τους (Welbourne et al., 2007). Οι Dorrian et al., (2011) 

διαπίστωσαν ότι περίπου το 60% των Αυστραλών νοσηλευτών και μαιών που 

συμμετείχαν στη μελέτη τους ανέφεραν ότι έκαναν χρήση βοηθημάτων ύπνου. Περίπου 

το 20% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι λαμβάνει συνταγογραφούμενα φάρμακα και το 

44% των νοσηλευτών και το 9% των μαιών ανέφεραν χρήση αλκοόλ για να τους 

βοηθήσει στον ύπνο, περισσότερο από μία φορά κατά τη διάρκεια της μελέτης. Οι 

Lambert et al., (2004b) έδειξαν ότι, ανεξάρτητα από τη χώρα, τέσσερις είναι οι 
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στρατηγικές αντιμετώπισης που χρησιμοποιούνται, ο αυτοέλεγχος, η αναζήτηση 

κοινωνικής υποστήριξης, η επίλυση προβλημάτων μέσω σχεδίων και η θετική 

επανεκτίμηση. 

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση όταν τα άτομα βρίσκονται αντιμέτωπα με απώλεια 

ή αντιξοότητες ονομάζεται ανθεκτικότητα (Tugade & Fredrickson, 2004: 320), η οποία 

δείχνει την ικανότητα του ατόμου να ξεπερνάει τις αρνητικές καταστάσεις. Διάφοροι 

παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα αντιμετώπισης ενός ατόμου 

περιλαμβάνουν την κοινωνική, οργανωτική υποστήριξη (Ekedahl & Wengstrom, 2006, 

Fitch et al., 2006), τις στάσεις και τις συνθήκες (Hinds et al., 1994), την προσωπική και 

επαγγελματική εμπειρία και την ανθεκτικότητα (Ablett & Jones, 2007). 

Μερικές νοσηλευτές μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το άγχος, ενώ 

άλλοι δεν μπορούν (Quattrin et al., 2006). Η αντοχή είναι ένας από τους μεμονωμένους 

και συνεργατικούς παράγοντες που μεσολαβούν στο άγχος μεταξύ των νοσηλευτών 

(Cunningham, 2003, Sherman et al., 2006, Ablett & Jones, 2007) και μπορεί να είναι 

είτε φυσιολογικός είτε ψυχολογικός μεσολαβητής (Tusaie & Dyer, 2004). Η 

ελαστικότητα στους νοσηλευτές είχε αρνητική συσχέτιση με το εργασιακό στρες, 

θετική συσχέτιση με την επαγγελματική ικανοποίηση (Kim et al., 2011, Judkins & 

Rind, 2005) και θετική συσχέτιση με μικρότερο επιπολασμό PTSD, άγχος ή κατάθλιψη, 

και εξουθένωση (Mealer et al., 2011). Για το λόγο αυτό, οι νοσηλευτές θα πρέπει να 

αναπτύξουν ανθεκτικότητα προκειμένου να ξεπεράσουν αποτελεσματικά τα 

επαγγελματικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην εργασία τους (Jackson et al., 2007). 

Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι νοσηλευτές μπορούν να αντιμετωπίσουν 

καταστάσεις και εργασιακούς στρεσσογόνους παράγοντες και η παρουσία της 

ανθεκτικότητας, θα τους βοηθήσει προκειμένου να αποφευχθούν τα αποτελέσματα της 

έκθεσής τους σε υψηλά επίπεδα στρες (Zander et al., 2010). 

 

2.4 Εργασιακό άγχος που βιώνουν οι νοσηλευτές που εργάζονται σε Κλειστά 

Τμήματα και παράγοντες που το προκαλούν 

Το στρες που βιώνει ένας νοσηλευτής που απασχολείται σε κλειστό τμήμα είτε είναι 

αιφνίδιο είτε όχι προκαλεί υπερβολική κόπωση, νευρική ένταση, πονοκεφάλους, ζάλη, 

εφίδρωση, ψυχρότητα των άκρων, ακόμη και αγενείς αντιδράσεις. Η νοσηλευτική είναι 

ένα αγχωτικό επάγγελμα. Διάφοροι παράγοντες καθορίζουν τη συναισθηματική 

εξάντληση και την απώλεια του ελέγχου των νοσηλευτών στα κλειστά τμήματα. Αυτοί 

είναι η έλλειψη προσωπικού, οι χαμηλές οικονομικές απολαβές, οι ασυνήθιστες 
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διαδικασίες, οι υπερωρίες και οι θάνατοι των ασθενών. Η συναισθηματική ένταση 

επηρεάζει αρνητικά τον εργοδότη, τους εργαζομένους και τον ασθενή. Η 

συναισθηματική εξάντληση είναι κάτι περισσότερο από τη φυσική ή διανοητική 

κόπωση. Ορίζεται ως τη συσσώρευση του στρες που προκαλείται από διάφορους 

παράγοντες. Πρόκειται για μια κατάσταση σταθερής μέτριας κόπωσης, απώλειας των 

στόχων ζωής, του ενθουσιασμού και της ενέργειας για ζωή. Αυτά είναι ειδικά για τους 

ανθρώπους των οποίων η δουλειά σχετίζεται με την επικοινωνία, την ένταση και την 

ευθύνη, όπως οι νοσηλευτές που εργάζονται σε κλειστά τμήματα.  Σε μια τέτοια 

περίπτωση, οι άνθρωποι δεν μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους με ειλικρίνεια. 

Το στρες προκαλεί μεταβολές σε όλο τον οργανισμό, όπως: 

 Νευρικότητα, κόπωση, απώλεια συγκέντρωσης - αρχικά γνωστά συμπτώματα. 

 Η πλειοψηφία των ανθρώπων ισχυρίζεται ότι έχουν υποστεί δυσάρεστα 

φυσιολογικά συμπτώματα, πχ. καρδιακός παλμός, απώλεια ανανέωσης, άγχος, 

διαταραχές ύπνου, συχνούς πονοκεφάλους, βοές στο αυτί και υπερβολική 

εφίδρωση. Μερικές φορές αισθάνονται φόβο, αδυναμία να συγκεντρωθούν, να 

ακούσουν ή να χαλαρώσουν. 

 Λόγω των επαναλαμβανόμενων αγχωτικών καταστάσεων μπορεί να συμβούν 

διάφορες επιδράσεις στον οργανισμό, όπως υψηλή αρτηριακή πίεση, καρδιακή 

νόσος, έλκος του στομάχου και του δωδεκαδάκτυλου, νεύρωση και 

κατάθλιψη. 

Σύμφωνα με τον Kalfoss (1999), ο νοσηλευτής βιώνει το άγχος των ασθενών και 

των συγγενών τους για το θάνατο. Ο φόβος του θανάτου στα κλειστά τμήματα 

ακολουθεί μία συγκεκριμένη διαδικασία. Ταυτόχρονα, με την αντίληψη του ασθενή ότι 

θα πεθάνει, ο νοσηλευτής ξεκινάει την αντιμετώπιση του προβλήματος, γιατί συνήθως 

ο ασθενής το αρνείται (ασυνείδητα). Οι νοσηλευτές βιώνουν την κατάσταση του 

θανάτου και προσπαθούν να «φύγουν» από αυτή την κατάσταση. «Μερικοί νοσηλευτές 

αρνούνται και προσπαθούν να αποφύγουν την κατάσταση, άλλοι αναλαμβάνουν ενεργό 

ρόλο και άλλοι είναι ουδέτεροι» (Kalfoss, 1999). Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι 

απαραίτητο για τους νοσηλευτές να αντιληφθούν ότι η άρνηση για το θάνατο είναι 

ανθρώπινο και αναγκαίο. Όσο περισσότερο συνηθίσουν την ιδέα και την 

πραγματικότητα του θανάτου, τόσο λιγότερο φόβο θα βιώσουν κατά τη φροντίδα βαριά 

πασχόντων ασθενών. 

Οι παράγοντες που προκαλούν άγχος δεν είναι τόσο προφανείς. Παρά το γεγονός 

ότι οι νοσηλευτές αισθάνονται σωματική και ψυχική ένταση, δεν κάνουν τις 
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απαραίτητες σωματικές και ψυχικές προσπάθειες για την επίλυση της κατάστασης. Πιο 

σοβαρές περιπτώσεις άγχους είναι εξαιρετικά επιβλαβείς για την υγεία και το νευρικό 

σύστημα. Οι νοσηλευτές παγιδεύονται μόνοι τους. Αυτό συμβαίνει επειδή η φύση του 

επαγγέλματος είναι τέτοια που οι νοσηλευτές διδάσκονται στα εκπαιδευτικά τους 

ιδρύματα πώς να φροντίζουν τις ανάγκες των ασθενών. Κανείς, όμως, δεν τους δίδαξε 

πώς να φροντίζουν τις δικές τους ανάγκες. 

Σύμφωνα με τους Pajarskienė και Jankauskas (2001) οι παράγοντες που προκαλούν 

εργασιακό στρες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε εννέα ομάδες: 

1. Παράγοντες που ορίζονται από τους στόχους εργασίας (επείγουσα μονότονη 

εργασία, κατακερματισμένη, έλλειψη ποικιλίας, κακή υλοποίηση των 

ικανοτήτων, μη-δημιουργική εργασία, ευθύνη για άλλα άτομα και υλικές αξίες) 

2. Λόγοι που καθορίζονται από το περιεχόμενο του έργου (αδυναμία λήψης 

αποφάσεων, γραφειοκρατική και αυταρχική διοίκηση). Η επιρροή του ατόμου 

είναι απαραίτητη, δηλαδή η δυνατότητα να λαμβάνει αποφάσεις ανεξάρτητα. 

3. Θέματα που χαρακτηρίζονται από το ρόλο κατά την εργασία (ενδεικτικά και 

απροσδιόριστα καθήκοντα, εξάρτηση ή διαρκή επαφή με άλλους ανθρώπους). 

Κάθε άτομο που εργάζεται ταυτόχρονα είναι πρωτεύων για κάποιους και 

δευτερεύων για άλλους. 

4. Αιτίες που προσδιορίζονται από την καριέρα και το καθεστώς εργασίας 

(δυνατότητες σταδιοδρομίας, χαμηλή αξιόλογη, ανασφαλή εργασία, μικρή 

αμοιβή). Ασαφής ή διφορούμενη μελλοντική προοπτική ή η απουσία της είναι 

μια συχνή αιτία του στρες 

5. Μη βολικές πτυχές του χρόνου εργασίας (βάρδιες, κυρίως νυχτερινές βάρδιες, 

υπερωρίες, μη προγραμματισμένη εργασία). Ενοχλητικές ώρες εργασίας μπορεί 

να έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία συγκρούσεων μέσα στις οικογένειες. 

6. Επικοινωνιακοί παράγοντες (κοινωνική ή φυσική απομόνωση, έλλειψη 

κοινωνικής στήριξης, συγκρούσεις, βία, κακές σχέσεις με στελέχη). Η εργασία 

βοηθά στην ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών και ως εκ τούτου, είναι 

σημαντικό να έχουν την ευκαιρία να επικοινωνούν, να συζητούν τα προβλήματα 

που προκύπτουν. 

7. Προβλήματα στην Εργασία/σπίτι (ανεπαρκής πρακτική ή κοινωνική 

οικογενειακή υποστήριξη, αντιφατικές απαιτήσεις στην εργασία και στο σπίτι). 

Λόγω των επαγγελματικών καθηκόντων προκύπτουν ορισμένα διλήμματα όταν 

τη φροντίδα των άρρωστων αναλαμβάνουν οι γονείς ή τα παιδιά. Εάν αυτές οι 
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στρεσσογόνες συνθήκες επαναλαμβάνονται πάρα πολύ συχνά, θα πρέπει να 

ληφθεί απόφαση, ιδίως για τις γυναίκες - τι να επιλέξουν - καριέρα ή ειρήνη στο 

σπίτι; 

8. Πτυχές των επιβλαβών συνθηκών εργασίας (θόρυβος, ρύπανση του αέρα, κακός 

φωτισμός, περιορισμένος χώρος εργασίας και άλλα μειονεκτήματα των 

συνθηκών εργασίας). Ο θόρυβος μπορεί να φέρει επιπλέον άγχος όταν ένα άτομο 

χρειάζεται να συγκεντρωθεί ή να απομονωθεί από άλλους ανθρώπους. Η 

ατμοσφαιρική ρύπανση είναι επίσης επιρροή και αυτό εξαρτάται από τη γνώση 

του εργαζομένου για την επίδραση των χημικών ουσιών στην υγεία του ατόμου. 

Ο φόβος αυτού του φαινομένου θα μπορούσε να προκαλέσει υπερβολικό άγχος. 

9. Παράγοντες προσωρινής εργασίας ή ανεργίας. Έχοντας χάσει τη δουλειά του ένα 

άτομο είναι αβέβαιο για την εύρεση εργασίας στο μέλλον, με αποτέλεσμα να 

προκαλείται άγχος, ντροπή ή φόβος ότι θα απορριφθεί από την κοινωνία. 

 

Οι παράγοντες πρόκλησης του στρες μπορεί να έχουν θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο 

σε ένα νοσηλευτή που εργάζεται σε κλειστό τμήμα, όπως μια μονάδα εντατικής 

θεραπείας (ΜΕΘ). Ακόμη και το ίδιο άτομο μπορεί να αισθάνεται καλά ή άσχημα 

θεωρώντας το διάθεση, κατάσταση ή περιστάσεις. Παράλληλα, υπάρχουν δύο τύποι 

στρες, ο θετικός που έχει θετικό αντίκτυπο και ο αρνητικός που αντιλαμβάνεται 

αρνητικά και επιδράει στο άτομο τρομακτικά. 

Το θετικό στρες ενθαρρύνει τα κίνητρα και απελευθερώνει ενέργεια για την 

επίτευξη του αποτελέσματος. Το αρνητικό στρες μπορεί να καταστρέψει, να 

προκαλέσει κατάθλιψη και νευρική αντίδραση. Ο ισχυρότερος παράγοντας άγχους είναι 

ο ίδιος ο φόβος. Οι νοσηλευτές που εργάζονται σε κλειστά τμήματα, μπορεί να 

αισθάνονται άτρωτοι, αλλά όταν βιώνουν μια ακραία κατάσταση τότε κυριαρχεί το 

άγχος και ο φόβος. «Το στρες προκαλείται από τον φόβο της ζωής, επιβίωσης, την 

περιβαλλοντική απειλή ή το φόβο. Αυτό σημαίνει ότι αν ο φόβος δεν είναι υπερβολικός 

μπορεί να προάγει την απόκτηση στόχων κινητοποιώντας τους εσωτερικούς πόρους» 

(Vollmer, 1998). Η ιδιωτική ζωή είναι επίσης μια δυνητική πηγή, και κατά συνέπεια, 

μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα ή να θυμίσει διάφορες ασθένειες. Οι 

επιστήμονες Holmes και Rahe (1967) από την Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της 

Ουάσιγκτον περιέγραψαν μία κλίμακα των γεγονότων της ζωής – στρεσογόνων 

παραγόντων. «Το όριο ξεπερνιέται όταν το σύνολο των σημείων ετησίως υπερβαίνει τα 

150» (Weigand, 1998) (Πίνακας 2.3). 
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Πίνακας 2.3 

Κατάλογος των στρεσσογόνων παραγόντων 

 

Παράγοντες πρόκλησης άγχους Βαθμοί 

Θάνατος συζύγου 100 

Διαζύγιο 73 

Διάσταση με το/τη σύζυγο 65 

Απομόνωση σε ένα άλλο γραφείο 63 

Θάνατος στενού συγγενή 63 

Σοβαρός τραυματισμός ή νόσος 53 

Γάμος 50 

Απώλεια θέσης εργασίας 47 

Συμφιλίωση με το/τη σύζυγο 45 

Συνταξιοδότηση 45 

Προβληματική συμπεριφορά ενός μέλους της οικογένειας 44 

Εγκυμοσύνη 40 

Σεξουαλική διαταραχή 39 

Γέννηση, άμβλωση, ανάρρωση ενός στενού συγγενή 39 

Μη επιθυμητή αλλαγή στη δουλειά (επανασχεδιασμός, ανταγωνισμός) 38 

Μη επιθυμητή αλλαγή της οικονομικής κατάστασης 37 

Θάνατος ενός καλού φίλου 36 

Αλλαγή επαγγελματικής σφαίρας 36 

Συχνές διαμάχες με το/τη σύζυγο 35 

Αγορά οικίας 31 

Εφαρμογή δικαστικής απόφασης λόγω υποθήκης ή δανείου 30 

Σημαντική αλλαγή στην καριέρα (προαγωγή, μεταφορά κτλ) 29 

Φεύγει από το σπίτι ο γιος ή η κόρης (γάμος, σπουδές κτλ) 29 

Παράγοντες πρόκλησης άγχους Βαθμοί 

Προβλήματα με τους συγγενείς 29 

Ειδικά προσωπικά επιτεύγματα 28 

Εργασία συζύγου (δεν έχει παρουσία στο σπίτι) 26 

Ξεκίνημα και τέλος σπουδών 26 



42 
 

Σημαντική αλλαγή στις συνθήκες διαβίωσης (κατασκευή νέου σπιτιού, 

μετακόμιση, αλλαγή πόλης κτλ) 

25 

Σοβαρή αλλαγή στις προσωπικές συνήθειες (τρόπος ντυσίματος, τρόπος 

επικοινωνίας, φίλοι κτλ)   

24 

Κακές σχέσεις με ένα στέλεχος 23 

Σημαντικά αλλαγή στο ωράριο εργασίας και στις συνθήκες εργασίας 20 

Αλλαγή σπιτιού 20 

Αλλαγή σχολείου 20 

Σημαντική αλλαγή του ελεύθερου χρόνου 19 

Σημαντική αλλαγή στη θρησκευτική δραστηριότητα 19 

Σημαντική αλλαγή στην κοινωνική δραστηριότητα (χοροί, επισκέψεις σε 

μουσεία και θέατρα)  

18 

Απόκτηση πιστωτικής κάρτας για αγορά αυτοκινήτου, τηλεόρασης. 17 

Σημαντική αλλαγή στις συνήθειες ύπνου 16 

Συχνή ή σπάνια οικογενειακή επανένωση 15 

Γρήγορες αλλαγές στις συνήθειες διατροφής (ποσότητα φαγητού πάρα 

πολύ μεγάλη ή πάρα πολύ μικρή) ή χρόνος γευμάτων 

15 

Διακοπές 13 

Χριστούγεννα 12 

Ασήμαντες παραβάσεις (τροχαίες παραβάσεις) 11 

 

Ένας νοσηλευτής που εργάζεται σε κλειστά τμήματα αισθάνεται άγχος κυρίως λόγω 

του επείγων χαρακτήρα του έργου, της υπευθυνότητας του έργου, της εξάρτησης από 

άλλους ανθρώπους, τις υπερωρίες, τις νυχτερινές βάρδιες, τις μικρές απολαβές, τους 

βλαπτικούς παράγοντες (περιορισμένος χώρος εργασίας, ατμοσφαιρική ρύπανση, 

κοινωνική ή φυσική απομόνωση). Ο Weitz έχει ταξινομήσει τις αγχωτικές καταστάσεις 

σε 8 τύπους: 

1. αναγκαιότητα να επεξεργαστούν τις πληροφορίες ταχύτερα, ως συνήθως 

2. δραστηριότητα επιβλαβών περιβαλλοντικών παραγόντων 

3. υποκειμενικά απειλητικές καταστάσεις 

4. διαταραχή των φυσιολογικών λειτουργιών (λόγω αϋπνίας ή νόσου) 

5. απομόνωση 

6. λειτουργία ατόμου υπό πίεση 
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7. απογοήτευση 

8. αδυναμία ελέγχου των γεγονότων 

 

Συνοψίζοντας θα μπορούσε να ειπωθεί ότι το πραγματικό πρόβλημα στην υγεία δεν 

είναι το άγχος στο σύνολό του, αλλά η ανικανότητα του ατόμου να διακρίνει μεταξύ 

του φυσιολογικού, του υγιή άγχους και του καταστροφικού, προκαλώντας στρες 

εξαιτίας της νόσου. 

 

2.5 Επιπτώσεις της προσωπικότητας στην αντιμετώπιση και διαχείριση του στρες 

σε νοσηλευτές που εργάζονται σε κλειστά τμήματα 

Οι νοσηλευτές που εργάζονται σε κλειστά τμήματα επικοινωνούν συνεχώς με ασθενείς 

με διαφορετική διάθεση. Άλλοι είναι ήρεμοι, άλλοι θυμωμένοι και άλλοι ερειστικοί. Η 

διαδικασία αυτή είναι αγχωτική και μπορεί να επηρεάσει πολλά επίπεδα, όπως το 

συναισθηματικό, φυσικές αντιδράσεις συμπεριφοράς ή γνωστικές διαδικασίες. Από την 

άλλη πλευρά, η καθημερινή επικοινωνία με σοβαρά πάσχοντες ασθενείς και τους 

συγγενείς τους μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή διαταραχή της ψυχικής υγείας των 

νοσηλευτών, τη συναισθηματική τους σταθερότητα και την αντοχή τους» (Ziulytė R., 

2002). Ο υγιής νοσηλευτής μπορεί να αντέξει πολλούς στρεσσογόνους παράγοντες, 

αλλά υπάρχουν ορισμένα όρια. Όταν ξεπεραστούν αυτά τα όρια, τότε ο οργανισμός 

καταρρέει. Εάν η κατάσταση δεν ομαλοποιηθεί και το άγχος είναι παρατεταμένο, τότε η 

απλή προσαρμογή είναι ανεπαρκής και ξεκινάει η εξουθένωση, η οποία ορίζεται από τη 

μόνιμη αίσθηση της υπερβολικής εξάντλησης, την αδιαφορία για την εργασία και τους 

ασθενείς. Εμφανίζεται μη δικαιολογημένος ερεθισμός και θυμός και διαταραχή ύπνου. 

«Το σύνδρομο Burn-out δεν προκύπτει λόγω της κακής επίδοσης στην εργασία, αλλά 

λόγω των προσπαθειών που καταβάλλει το άτομο για να την εκτελέσει πάρα πολύ 

τέλεια» (Lažinskienė., 2001). Το εργασιακό στρες θα μπορούσε να επηρεαστεί από 

διάφορους λόγους: τις σχέσεις με την εκτελεστική εξουσία, το χρονοδιάγραμμα των 

εργασιών, το φόρτο εργασίας κ.λπ. Οι στρεσσογόνοι παράγοντες που μπορούν να 

διαχειριστούν είναι εκείνοι που γίνονται αντιληπτοί. Το άτομο όταν γνωρίζει τους 

στρεσσογόνους παράγοντες, μπορεί να τους αποφύγει συνειδητά. Σύμφωνα με τον 

Jonaitytė, (2004) κάθε άτομο, άρα και νοσηλευτής, βιώνει το άγχος διαφορετικά, αλλά 

το εργασιακό στρες μπορεί να καθοριστεί από τις ιδιαιτερότητες ενός οργανισμού. 

Άλλωστε το φυσικό περιβάλλον εργασίας στα κλειστά τμήματα απαιτεί από τους 

νοσηλευτές πλήρη αφοσίωση και ενέργεια. Άλλοι νοσηλευτές μπορούν να ελέγξουν το 
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άγχος, ενώ για άλλους είναι δύσκολο και άλλοι δεν μπορούν να αντέξουν το στρες και 

αρρωσταίνουν. Το βέβαιο είναι ότι κάποιος πρέπει να μάθει να ελέγχει τον εαυτό του / 

της πριν ελέγξει κάποιον άλλον (Miškinis, 2002). Οι νοσηλευτές μπορούν να κάνουν 

πολλά πράγματα για να αποφύγουν το άγχος. Ο Miškinis (2002) προτείνει τρεις 

τρόπους για την αντιμετώπιση του άγχους: 

1. Αυτόματη διαγραφή:  ένας από τους τρόπους είναι να ξεχάσει κανείς κάποιο 

γεγονός. Όσο περισσότερος χρόνος περάσει, τόσο πιο γρήγορα η εμπειρία του 

άγχους θα ξεχαστεί. 

2. Φυσικός:  υπάρχουν πολύ τρόποι χειρισμού του άγχους και ο νοσηλευτής πρέπει να 

γνωρίζει τόσο την ύπαρξή τους όσο και τη χρήση τους. 

3. Παθολογικός τρόπος: τεράστιες συγκρούσεις, σχέδια εκδίκησης, διαμάχες, εθισμός 

στη νικοτίνη, αλκοόλ, βία. Χωρίς αμφιβολία αυτός ο τρόπος δεν είναι υποφερτός 

(επειδή ένα άτομο γίνεται εξαρτώμενο). Για το λόγο αυτό καλείται παθολογικό. 

 

2.6 Έλεγχος και Διαχείριση του άγχους από τους Νοσηλευτές 

Το άγχος δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτο, αλλά πρέπει να χειρίζεται κατάλληλα. Η 

διαδικασία αυτή είναι δημιουργική και πρέπει να είναι αποτελεσματική. Υπάρχουν δύο 

διαδικασίες για το χειρισμό του στρες: ο χειρισμός των στρεσσογόνων παραγόντων και 

ο χειρισμός του στρες (αντίδραση στρες).  

Διαδικασία ελέγχου: περιλαμβάνει το θέμα και το αντικείμενο του ελέγχου, τα οποία 

πρέπει να πραγματοποιούνται με μια συγκεκριμένη σειρά, εφαρμόζοντας πληθώρα 

ελέγχων και μεθόδων (Grigalauskienė, 2002). 

Έλεγχος στρεσσογόνων παραγόντων. Το άγχος ελέγχεται με την αποκατάσταση της 

ισορροπίας μεταξύ των απαιτήσεων και των διαθέσιμων πόρων. Πρώτον, το στρες θα 

πρέπει να ελαχιστοποιείται με την αλλαγή των πραγματικών αιτημάτων για ένα 

πρόσωπο – αυτό είναι πιο εύκολο στο χειρισμό. 

Χειρισμός στρες. Τα γεγονότα συμβαίνουν όταν οι στρεσσογόνοι παράγοντες είναι 

αναπόφευκτοι. Οι επιπτώσεις τους, όμως, στον άνθρωπο μπορούν να ελεγχθούν γιατί 

μεταβάλλουν τις φυσιολογικές, συμπεριφορικές ή διορατικές συνιστώσες ως απάντηση 

στο στρες. 

Κάθε στρεσσογόνος παράγοντας απαιτεί αλλαγή και προσαρμογή του οργανισμού. 

Η Selye ονόμασε την αντίδραση της προσαρμογής ως γενικό σύνδρομο προσαρμογής. 

Το σύνδρομο της προσαρμογής έχει τρεις φάσεις: 



45 
 

1. Συναγερμός. Ο οργανισμός προσπαθεί να προσαρμοστεί στις νέες καταστάσεις. 

Πρώτον, αυτό συμβαίνει «παθητικά» (φάση σοκ). Η θερμοκρασία του σώματος και 

η πίεση του αίματος μειώνεται, εκκρίνεται αδρεναλίνη. Στη συνέχεια, ακολουθεί 

μία ενεργή φάση «αντι-σοκ», όπου εκκρίνεται ορμόνη από τα επινεφρίδια, ενώ 

αυξάνεται η αρτηριακή πίεση και τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα. 

2. Αντίσταση. Ο οργανισμός ενεργοποιείται, η ένταση είναι αισθητή και αυξάνεται η 

εγρήγορση. Ο οργανισμός προσαρμόζεται στις επιπτώσεις ενός στρεσσογόνου 

παράγοντα. Είναι μια φάση δραστηριότητας. 

3. Εξάντληση. Η κατάσταση αυξημένης δραστηριότητας δεν μπορεί να διαρκέσει 

πολύ, απαιτεί πολλαπλές προσπάθειες. Οι μηχανισμοί προσαρμογής δεν είναι σε 

θέση να δράσουν και εμφανίζονται ορισμένα μη αναστρέψιμα συμπτώματα. 

 

Ο Frey ισχυρίζεται το άγχος που βιώνει κάποιος μπορεί να μειωθεί όταν το άτομο: 

 είναι σίγουρο ότι μπορεί να αλλάξει τους στρεσσογόνους παράγοντες 

 νομίζει ότι μπορεί να προβλέψει την ανάπτυξη του στρες 

 είναι σίγουρο ότι μπορεί να ελέγξει την κατάσταση 

 δεν θεωρεί το ίδιο ότι οι απαιτήσεις της αγχωτικής κατάστασης είναι σημαντικές 

 έχει βιώσει την κατάσταση στο παρελθόν και την έχει ξεπεράσει. 

 

Ο κύριος λόγος για το άγχος είναι η σύγκρουση μεταξύ των ανθρώπινων αναγκών, 

της ελπίδας και της πραγματικότητας. 

 

Σύγκρουση (στα Λατινικά conflictus). Μια συναισθηματική κατάσταση αντιπαράθεσης 

που προκύπτει από αδυναμία να εφαρμόσει μια σωστή απόφαση για να ικανοποιήσει 

διαφορετικές ανάγκες. Τέτοιες καταστάσεις είναι αντικρουόμενα επιχειρήματα, 

αψιμαχίες, διαφωνίες. Οι διάφοροι όροι που χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν μία 

σύγκρουση στη βιβλιογραφία είναι δυσκολίες για την επίλυση των προβλημάτων, 

αρνητική συναισθηματική εμπειρία, διαφορετικοί στόχοι και αμοιβαία επιθυμία να 

παρεμβαίνει στην επίτευξη των στόχων και των δύο. Παρόλα αυτά, η σύγκρουση έχει 

μια θετική πλευρά (Miškinis, 2002): 

 Σύγκρουση: ένα σημάδι για ένα άτομο να αλλάξει 

 Σύγκρουση: μια πιθανότητα να κλείσει 
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 Σύγκρουση: μια ευκαιρία να "εξαντλήσει" τις τεταμένες σχέσεις. 

 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, έχει αποδειχθεί ότι η εξέγερση των συγκρούσεων 

καθορίζεται από το επίπεδο της συνέχειας της ομάδας ή των συναδέλφων. Όσο 

περισσότερο ενωμένη και συγκεντρώνεται είναι η ομάδα των νοσηλευτών, τόσο 

μικρότερη είναι η πιθανότητα εσωτερικών συγκρούσεων στην ομάδα (The Dictionary 

of Family Psychology and Family Therapy, 1993, σελ. 144-145). 

Το άγχος δεν προκαλείται από μια κατάσταση, το περιβάλλον ή κάποια άτομα. 

Προκαλείται από τη στάση του ατόμου. Το επίπεδο του στρες σε μια συγκεκριμένη 

κατάσταση για ένα νοσηλευτή που εργάζεται σε ένα κλειστό τμήμα καθώς και οι 

αγχογόνες εμπειρίες και η ανάγκη τους να ελεγχθούν σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από 

τον τρόπο με τον οποίο ο νοσηλευτής αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και αξιολογεί αυτή 

την αγχωτική κατάσταση. Οι εσωτερικές συγκρούσεις επιλύονται με «μετάβαση σε» 

ψυχολογικούς αμυντικούς μηχανισμούς. 

 

Αμυντικοί μηχανισμοί. Οι ψυχικοί αμυντικοί μηχανισμοί προστατεύουν ένα άτομο 

από το άγχος, το αίσθημα της ενοχής, τις απαράδεκτες παρορμήσεις και τις εσωτερικές 

συγκρούσεις (The Dictionary of Family Psychology and Family Therapy, 1993, σελ. 

94). Ο όρος αμυντικοί μηχανισμοί χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1894 από έναν 

Αυστριακό ψυχίατρο, το Φρόιντ, ο οποίος διέκρινε οκτώ από αυτούς (Fickova, 2002): 

 Αντίστροφη αντίδραση. «επαναλαμβανόμενο αντίθετο φορτίο», π.χ. τα 

πραγματικά συναισθήματα αντιστρέφονται σε αντίθετα. 

 Προβολή. Τα προσωπικά ασυνείδητα συναισθήματα μεταφέρονται σε άλλους. 

 Υποσυνείδητα. Οι εξωτερικοί κίνδυνοι μεταφέρονται εσωτερικά στο άτομο και 

γίνονται αντικρουόμενες φαντασιώσεις. 

 Αναγνώριση. Μπορεί να εμφανίζεται σε πολλές μορφές, π.χ. ως συμφωνία για 

το επιτιθέμενο που είναι αδύνατο να ξεπεραστεί. 

 Παλινδρόμηση. Τεχνητή αναφορά σε μία προηγούμενη περίοδο της ζωής. 

 Άρνηση. Η φαντασία δεν αφήνει να παρατηρήσει το άτομο τι πραγματικά 

υπάρχει. 

 Εξάχνωση. Οι κατακριτέες επιθυμίες για την κοινωνία μετατρέπονται σε 

αποδεκτές. 
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 Εξορθολογισμός - η τελευταία εξήγηση για τη συμπεριφορά (απόδοση) 

βασίζεται σε λογικές αιτίες. 

 

Η κύρια λειτουργία των αμυντικών μηχανισμών είναι να αποφευχθεί η επανάληψη 

των προηγούμενων οδυνηρών εμπειριών. 

Το μοντέλο του στρες και του ελέγχου, εφευρέθηκε από έναν Αμερικανό ψυχολόγο, 

τον Richard Lazarus και παρουσιάζεται ως μια θεωρητική πρόταση, προκειμένου να 

βοηθήσει τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν τη διαδικασία να αισθάνονται και να 

ελέγχουν ακραίες καταστάσεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει όλες τις προσπάθειες που 

γίνονται από ένα νοσηλευτή για τη μείωση της αντίληψης της απειλής και των 

απαιτήσεων ανεξαρτήτως του γεγονότος αν οι προσπάθειες είναι επιτυχείς ή όχι 

(Kalfoss, 1999). Το μοντέλο του Λαζάρου εξηγεί θεωρητικά γιατί οι αγχωτικές 

καταστάσεις είναι διαφορετικές σε κάθε άτομο. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας άνθρωπος 

βιώνει άγχος αξιολογώντας την κατάσταση, όταν οι απαιτήσεις (στρεσσογόνοι 

παράγοντες) και η ικανότητα χειρισμού είναι ανεπαρκή. Η επίδραση του στρες 

εξαρτάται από τρεις παράγοντες: 

 Δυνατότητα να «χειριστεί» το άγχος 

 Επίπεδο έντασης στρες και αντοχή 

 Επίπεδο στήριξης από το περιβάλλον του. 

Η γνωστικής σκέψη των νοσηλευτών καθορίζει την εμπειρία και τη συμπεριφορά 

τους. Ένας νοσηλευτής που εργάζεται σε κλειστό τμήμα προσπαθεί να χειριστεί μια 

αγχωτική κατάσταση ασυνείδητα με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο, προκειμένου να 

διατηρηθεί η ακεραιότητά του, η εικόνα του και η ευημερία του. Πρώτο βήμα: 

αξιολόγηση της κατάστασης. Ο Lazarus παρουσιάζει γνωστικές αξιολογήσεις σε τρία 

στάδια: 

 Πρωτογενής αξιολόγηση 

 Δευτερογενής αξιολόγηση 

 Υπερεκτίμηση. 

Όλες οι εκτιμήσεις είναι κάτω από την επιρροή πολλών στρεσσογόνων παραγόντων. 

Η πρωτογενής αξιολόγηση είναι η πρώτη εκτίμηση κατά την οποία ο νοσηλευτής 

αξιολογεί τις απαιτήσεις από μία κατάσταση. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα 

μπορούσε να είναι ως εξής: η κατάσταση αξιολογείται ως ουδέτερη, θετική ή άγχος. Η 

ουδέτερη περίπτωση δεν επηρεάζει την προσωπικότητα. Οι αγχωτικές περιπτώσεις 
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είναι αντιληπτές με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με μια συγκεκριμένη κατάσταση. 

Ένας νοσηλευτής είναι πιθανό να θεωρεί δύσκολη μία κατάσταση, αλλά πιθανή να 

ξεπεραστεί επιστρατεύοντας την προσωπικότητά του ή όλους τους πιθανούς πόρους 

του. Αυτή η περίπτωση είναι μια πρόκληση. Η άλλη περίπτωση θα μπορούσε να είναι 

περίπλοκη και θα μπορούσε να σημαίνει την απώλεια που βιώνει ένας νοσηλευτής σε 

ένα κλειστό τμήμα και είναι αμετάβλητη. Εάν η υπόθεση σχετίζεται με την προσδοκία 

της απώλειας ή της βλάβης, τότε είναι μια απειλή. Η απειλή είναι μία ιδιαίτερα 

αγχωτική κατάσταση. Συνοδεύεται από φόβο, παρενόχληση και επιθετικότητα. 

Η δευτεροβάθμια εκτίμηση γίνεται μετά από την πρωτοβάθμια. Αυτό συνεπάγεται 

επιλογή της προσωπικής δύναμης για να ξεπεραστεί η κατάσταση και έλεγχος των 

μεθόδων που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν υπό αυτές τις συνθήκες. Ένας νοσηλευτής 

που εργάζεται σε κλειστό τμήμα αντιμετωπίζει τέτοια διλήμματα: μπορώ να κάνω αυτό 

που θέλω; χρειάζομαι περισσότερες γνώσεις για να αρχίσω να πράττω;  

Η υπερεκτίμηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία ένας νοσηλευτής υπερεκτιμά 

την κατάσταση από την αρχή και εξετάζει αν μπορεί να καταφέρει να χειριστεί αυτή 

την κατάσταση ή όχι (Kalfoss, 1999). 

Ένα μοντέλο (Kalfoss, 1999) το οποίο είναι προσαρμοσμένο για τη δουλειά των 

νοσηλευτών, δείχνει ότι οι νοσηλευτές αξιολογούν τους διάφορους παράγοντες που 

επηρεάζουν την κατάσταση και την ικανότητα των ίδιων των νοσηλευτών να ελέγξουν 

την κατάσταση. Το μοντέλο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι νοσηλευτές, αφού 

αντιληφθούν τους παράγοντες, μπορούν να αλλάξουν τη βάση της εκτίμησης. 

 

Στρατηγική Ελέγχου. Είναι οι προσπάθειες των νοσηλευτών των κλειστών τμημάτων 

να χειριστούν τις υφιστάμενες εσωτερικές και εξωτερικές απαιτήσεις ή απειλές. Ο 

Lazarus αναφέρει ότι υπάρχουν δύο βασικές μέθοδοι για τον έλεγχο των αγχωτικών 

καταστάσεων: 

 Επισήμανση των προβλημάτων 

 Επισήμανση των συναισθημάτων. 

Η πρώτη μέθοδος περιλαμβάνει την ενεργή στρατηγική και αφορά την άμεση 

επίλυση ή την αλλαγή της κατάστασης. Η μέθοδος επισημαίνει τα προβλήματα που 

ανακύπτουν όταν οι νοσηλευτές στα κλειστά τμήματα νομίζουν ότι μπορούν να 

αλλάξουν κάτι. Η μέθοδος επισημαίνει τα συναισθήματα και περιλαμβάνει τη 

στρατηγική που ασχολείται με τα συναισθήματα των νοσηλευτών ή αλλάζει τη σημασία 

της κατάστασης με κάποιο τρόπο. Λόγω του μεγάλου αριθμού στρατηγικών, οι 
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νοσηλευτές νιώθουν ότι μπορούν να ελέγξουν τα συναισθήματά τους και την 

κατάσταση. Το μοντέλο του Lazarus ισχυρίζεται ότι όποια στρατηγική ελέγχου 

επιλεχθεί από τους νοσηλευτές, αυτοί θα βρίσκονται κάτω από την επίδραση μίας 

ασυνείδητου στρατηγικής, η οποία είναι ένα μέρος της προσωπικότητας. Κάθε 

άνθρωπος έχει το δικό του προσωπικό ύφος ελέγχου που το βοηθά να αντιλαμβάνεται, 

να αξιολογεί και να αποδεχθεί μια αγχωτική κατάσταση. 

Το άγχος δεν προκαλείται από μια κατάσταση, το περιβάλλον ή κάποια άτομα 

Προκαλείται από μία στάση ενός ατόμου. Το επίπεδο του στρες σε μια συγκεκριμένη 

κατάσταση για ένα νοσηλευτή που εργάζεται σε κλειστό τμήμα καθώς και οι 

στρεσσογόνες εμπειρίες και η ανάγκη ελέγχου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον 

τρόπο με τον οποίο οι νοσηλευτές αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και αξιολογούν τη 

στρεσσογόνο κατάσταση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΣΚΟΠΟΣ 

 

Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η διερεύνηση του εργασιακού άγχους των 

νοσηλευτών που απασχολούνται σε κλειστά τμήματα στο  Κωνσταντοπούλειο Γενικό 

Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας. 

Επιμέρους στόχοι της μελέτης ήταν η διερεύνηση τυχόν διαφοράς στο εργασιακό 

άγχος όσον αφορά: 

 το φύλο 

 την ηλικία 

 την οικογενειακή κατάσταση 

 το επίπεδο σπουδών και  

 το χρόνο υπηρεσίας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 

 

Δείγμα 

Το δείγμα της μελέτες αποτέλεσαν 93 νοσηλευτές, ανεξαρτήτου εκπαιδευτικού 

επιπέδου, οι οποίοι απασχολούνται αποκλειστικά στα κλειστά τμήματα του υπό μελέτη 

νοσοκομείου. Αρχικά μοιράστηκαν 113 ερωτηματολόγια και τελικά παρελήφθησαν 93. 

Οπότε το ποσοστό απόκρισης της μελέτης ήταν 82.3%. 

 

Κριτήρια εισόδου και αποκλεισμού 

Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν όλοι οι νοσηλευτές οι οποίοι εργάζονταν στη γενική 

ΜΕΘ, στην καρδιολογική ΜΕΘ, στη Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης, στη Μονάδα 

Τεχνητού Νεφρού, στην αποστείρωση, στα χειρουργεία, στην αιμοδοσία, στο 

αναισθησιολογικό, στον αξονικό τομογράφο και στον ψηφιακό αγγειογράφο. Από τη 

μελέτη αποκλείστηκαν όσοι νοσηλευτές δεν εργάζονταν στα προαναφερθέντα τμήματα 

και όσοι δε συμπλήρωσαν όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου.  

 

Ερωτηματολόγιο 

Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης επινοήθηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο 

αποτελείται από 4 μέρη και 43 συνολικά ερωτήσεις. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τα 

δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων και συγκεκριμένα το φύλο (άνδρας, γυναίκα), 

την ηλικιακή ομάδα (20-29, 30-39, 40-49 και μεγαλύτερη από 50), την οικογενειακή 

κατάσταση (άγαμος, έγγαμος, διαζευγμένος, χήρος), τον αριθμό παιδιών, το επίπεδο 

σπουδών (διδακτορικό, μεταπτυχιακό, ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) και το χρόνο υπηρεσίας.  

Το δεύτερο μέρος περιγράφει την εργασιακή κατάσταση των νοσηλευτών και οι 

ερωτηθέντες καλούνται να απαντήσουν σε 17 ερωτήσεις σύμφωνα με μία σειρά 

τεσσάρων απαντήσεων τύπου Likert (Διαφωνώ απόλυτα, Διαφωνώ, Συμφωνώ, 

Συμφωνώ απόλυτα). 

Το τρίτο μέρος διερευνάει τις ενέργειες που δημιουργούν στρες στους νοσηλευτές. 

Αποτελείται από 11 ερωτήσεις με απαντήσεις τύπου Likert (Καθόλου, λίγο, πολύ, πάρα 

πολύ).  
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Το τέταρτο και τελευταίο μέρος προσδιορίζει τον τύπο της προσωπικότητας των 

ερωτηθέντων και αποτελείται από 9 ερωτήσεις με τέσσερις επιλογές απαντήσεων τύπου 

Likert (Καθόλου, λίγο, πολύ, πάρα πολύ). 

 

Μεθοδολογία 

Η διανομή των ερωτηματολογίων γινόταν από την ίδια την ερευνήτρια. Αφού οι 

νοσηλευτές ενημερωνόντουσαν για το σκοπό της μελέτης και έδιναν τη συγκατάθεσή 

τους συμπλήρωναν το ερωτηματολόγιο. Η ερευνήτρια δεν ήταν παρούσα κατά τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για να μη θεωρηθεί ότι ασκεί πίεση στους 

νοσηλευτές ή ότι επηρεάζει τις απαντήσεις. Για το λόγο αυτό άφηνε το ερωτηματολόγιο 

σε κάθε νοσηλευτή και το μάζευε την επόμενη ημέρα από ένα συγκεκριμένο σημείο 

που είχε ορίσει για το σκοπό αυτό. Με τον τρόπο αυτό διατηρείτο η ανωνυμία του 

δείγματος γιατί η ερευνήτρια δε γνώριζε ποιος νοσηλευτής συμπλήρωνε το κάθε 

ερωτηματολόγιο.  

 

Ηθική της έρευνας 

Για τη διεξαγωγή της παρούσης μελέτης και τη συλλογή των δεδομένων συντάχθηκε 

πρωτόκολλο, το οποίο κατατέθηκε στο επιστημονικό συμβούλιο του νοσοκομείου. Τα 

στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για τους σκοπούς της 

παρούσας μελέτης και εκτός των δημογραφικών στοιχείων δε θα δημοσιευτούν 

προσωπικά δεδομένα των νοσηλευτών που περιλαμβάνονται στη μελέτη. Δεν 

καταγράφηκαν το όνομα και το επώνυμο των νοσηλευτών. 

 

Στατιστική Ανάλυση 

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων της μελέτης έγινε με το στατιστικό πακέτο 

SPSS for Windows (version 21) statistical software (SPSS Inc., Chicago, IL) και η 

στατιστική σημαντικότητα τέθηκε στο επίπεδο p=0.05. 

Το πρώτο μέρος της ανάλυσης περιλάμβανε τα περιγραφικά αποτελέσματα όπου 

υπολογίστηκαν τα ποσοστά σε κάθε κατηγορία που αντιστοιχούσαν σε ποιοτική 

μεταβλητή. Συγκεκριμένα υπολογίστηκε το ποσοστό αντρών και γυναικών, το ποσοστό 

εκπαίδευσης και το ποσοστό της οικογενειακής κατάστασης. Επίσης υπολογίστηκαν οι 

μέσοι και οι τυπικές αποκλίσεις για τα χαρακτηριστικά εκείνα που αντιστοιχούσαν σε 

ποσοτικές μεταβλητές (mean±standard deviation), όπως είναι η ηλικία, ο αριθμός 

τέκνων και ο χρόνος υπηρεσίας. 
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Το δεύτερο μέρος της ανάλυσης περιλάμβανε τα αποτελέσματα των απλών 

συσχετίσεων (διμεταβλητή ανάλυση). Ως παράδειγμα αναφέρεται η συσχέτιση του 

εργασιακού άγχους μεταξύ ανδρών και γυναικών. Μεταξύ δύο μεταβλητών που 

ακολουθούσαν κανονική κατανομή έγινε t-test, ενώ αν δύο συνεχείς μεταβλητές δεν 

ακολουθούσαν κανονική κατανομή γινόταν Man Whitney test. Όταν επρόκειτο να 

συγκριθούν περισσότερες από δύο μεταβλητές, εάν ακολουθούσαν κανονική κατανομή 

γινόταν ANOVA ανάλυση και εάν οι συνεχείς μεταβλητές δεν ακολουθούσαν κανονική 

κατανομή γινόταν έλεγχος Kruskal Wallis. Σε όλους τους ελέγχους που 

πραγματοποιήθηκαν, το επίπεδο σημαντικότητας (Ρ) ορίστηκε στο 0.05. Έτσι όλες οι 

τιμές που ήταν μικρότερες ή ίσες με 0.05 (Ρ≤0.05) θεωρήθηκαν στατιστικά σημαντικές. 

Ο έλεγχος κανονικότητας έγινε με τη στατιστική δοκιμασία Kolmogorov-Smirnov. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 93 νοσηλευτές, εκ των οποίων 14 (15.1%) ήταν 

άνδρες και 79 (84.9%) γυναίκες (σχήμα 5.1). 

 

 

Σχήμα 5.1 

Φύλο ερωτηθέντων 

 

 

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν ηλικίας 40-49 ετών (45, 48.4%), ενώ 37 

(39.8%) ήταν ηλικίας 30-39 έτη, 9 (9.7%) νοσηλευτές ήταν ηλικίας άνω των 50 ετών 

και 2 (2.2%) ήταν ηλικίας 20-29 έτη (σχήμα 5.2). 

Επιπλέον, 59 (63.4%) ερωτηθέντες ήταν έγγαμοι, 28 (30.1%) άγαμοι, 5 (5.4%) 

διαζευγμένοι και 1 (1.1%) χήρος (σχήμα 5.3). Οι μισοί περίπου συμμετέχοντες δεν 

είχαν παιδιά (44.1%) δεν είχαν παιδιά, ενώ οι υπόλοιποι είχαν 1.1±1.1 παιδιά με 

ελάχιστο 1 και μέγιστο 4.   
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Σχήμα 5.2 

Ηλικιακή ομάδα του δείγματος 

 

 

Σχήμα 5.3 

Οικογενειακή κατάσταση νοσηλευτών 



59 
 

Από το σύνολο του δείγματος, 54 (58.1%) ήταν τεχνολογικής εκπαίδευσης, 17 

(18.3%) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 16 (17.2%) ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού 

διπλώματος ειδίκευσης, 3 (3.2%) ήταν πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 2 (2.2%) ήταν 

κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και 1 (1.1%) ήταν υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

(σχήμα 5.4). Ο χρόνος υπηρεσίας των συμμετεχόντων στα κλειστά τμήματα ήταν 

16.1±7.5 έτη.  

 

 

Σχήμα 5.4 

Επίπεδο σπουδών συμμετεχόντων 

 

 

Συνολικά, 17 (18.3%) άτομα απασχολούνται στο χειρουργείο, 15 (16.1%) στη 

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, 13 (14%) στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, 13 (14%) στο 

αναισθησιολογικό, 10 (10.8%) στην καρδιολογική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, 7 

(7.5%) στην αιμοδοσία, 5 (5.4%) στον αξονικό τομογράφο, 5 (5.4%) στην 

αποστείρωση, 4 (4.3%) στη Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης και 4 (4.3%) στον 

ψηφιακό αγγειογράφο (σχήμα 5.5).  
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Σχήμα 5.5 

Τμήματα στα οποία απασχολούνται οι συμμετέχοντες 

 

Οι περισσότεροι νοσηλευτές (71%) υποστήριξαν ότι η εργασία τους δεν είναι βαρετή 

και μονότονη και ότι δεν επιθυμούν να αλλάξουν τμήμα (59.1%). Επίσης, δήλωσαν ότι 

έχουν συνεχή πίεση χρόνου λόγω υψηλού φόρτου εργασίας (55.9%) και ότι έχουν 

πολλές ευθύνες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους (69.9%). Ακόμη, οι μισοί περίπου 

ερωτηθέντες ανέφεραν ότι αμέσως μετά το πρωινό τους ξύπνημα δε σκέφτονται τα 

προβλήματα της δουλειάς (51.6%), αλλά τα σκέφτονται μετά το πέρας του ωραρίου 

τους (54.8%). Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στη μελέτη ανέφεραν ότι υπάρχει σοβαρή 

έλλειψη προσωπικού (49.5%), ότι θεωρούν πως η εργασία είναι ένα από τα 

σημαντικότερα πράγματα της ζωής τους (47.3%), ενώ διαφωνούν με την άποψη ότι η 

ζωή τους επηρεάζεται αρνητικά από τα προβλήματα της εργασίας τους (50.5%). 

Επιπρόσθετα, οι νοσηλευτές που συμμετείχαν στη μελέτη πιστεύουν ότι οι 

επαγγελματικές τους προσδοκίες και φιλοδοξίες δεν έχουν πραγματοποιηθεί (57%), ενώ 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες στην εργασία τους και νιώθουν ότι έχουν ελευθερία 

κινήσεων (61.3%). Οι νοσηλευτές δήλωσαν ότι δεν υπάρχει σαφές περίγραμμα 

καθηκόντων στην εργασία τους (48.4%) και ότι η διαθεσιμότητα και η αξιολόγηση των 

δημοσίων υπαλλήλων δεν επηρέασε την εργασία τους (40.9% και 51.1%, αντίστοιχα). 

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι λαμβάνουν το σεβασμό που αξίζουν από 

τους συναδέλφους τους (79.6%), ενώ οι μισοί περίπου δήλωσαν ότι δεν είναι σίγουροι 
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για τη θέση εργασίας τους (45.7%) και ότι δε θεωρούν ότι ο μισθός και οι αποδοχές 

τους είναι επαρκείς (52.2%). Τα αποτελέσματα της εργασιακής κατάστασης των 

συμμετεχόντων παρουσιάζονται στον πίνακα 5.1.  
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Πίνακας 5.1 

Εργασιακή κατάσταση συμμετεχόντων 

Ερώτηση 

Διαφωνώ 

Απόλυτα 

N (%) 

Διαφωνώ 

N (%) 

Συμφωνώ 

N (%) 

Συμφωνώ 

Απόλυτα 

N (%) 

Η εργασία μου είναι βαρετή και 

μονότονη  
19 (20.4) 66 (71) 4 (4.3) 4 (4.3) 

Θα επιθυμούσα να εργαστώ σε 

άλλο τμήμα 
22 (23.7) 55 (59.1) 12 (12.9) 4 (4.3) 

Έχω συνεχή πίεση χρόνου, λόγω 

υψηλού φόρτου εργασίας 
3 (3.2) 28 (30.1) 52 (55.9) 10 (10.8) 

Έχω πολλές ευθύνες στη δουλειά 

μου 
0 5 (5.4) 65 (69.9) 23 (24.7) 

Αμέσως μόλις ξυπνήσω το πρωί, 

αρχίζω να σκέφτομαι τα 

προβλήματα της  δουλειάς  

18 (19.4) 48 (51.6) 20 (21.5) 7 (7.5) 

Πολλές φορές σκέφτομαι 

προβλήματα της εργασίας μου, 

μετά το πέρας του ωραρίου μου 

6 (6.5) 29 (31.2) 51 (54.8) 7 (7.5) 

Υπάρχει σοβαρή έλλειψη 

προσωπικού στο τμήμα μας 
1 (1.1) 28 (30.1) 46 (49.5) 18 (19.4) 

Η εργασία μου είναι ένα από τα 

σημαντικότερα πράγματα της 

ζωής μου 

8 (8.6) 30 (32.3) 44 (47.3) 11 (11.8) 

Η οικογενειακή μου ζωή 

επηρεάζεται αρνητικά από τα 

προβλήματα της εργασίας μου 

11 (11.8) 47 (50.5) 32 (34.4) 3 (3.2) 

Οι επαγγελματικές μου 

προσδοκίες και φιλοδοξίες έχουν 

πραγματοποιηθεί 

16 (17.2) 53 (57) 20 (21.5) 4 (4.3) 

Αναλαμβάνω πρωτοβουλίες (έχω 

ελευθερία κινήσεων) στην 

εργασία μου 

1 (1.1) 24 (25.8) 57 (61.3) 11 (11.8) 
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Υπάρχει ασαφές περίγραμμα 

καθηκόντων στην εργασία μου 
5 (5.4) 30 (32.3) 45 (48.4) 13 (14) 

Η διαθεσιμότητα των δημοσίων 

υπαλλήλων επηρέασε την εργασία 

μου 

10 (10.8) 38 (40.9) 34 (36.6) 11 (11.8) 

Η αξιολόγηση των δημοσίων 

υπαλλήλων επηρέασε την εργασία 

μου 

12 (13) 47 (51.1) 21 (22.8) 12 (13) 

Λαμβάνω το σεβασμό που αξίζω 

από τους συναδέλφους μου 
3 (3.2) 13 (14) 74 (79.6) 3 (3.2) 

Η σιγουριά της θέσης εργασίας 

μου είναι μικρή 
3 (3.3) 39 (42.4) 42 (45.7) 8 (8.7) 

Λαμβάνοντας υπόψη όλη μου την 

προσπάθεια και τα επιτεύγματα 

μου, ο μισθός/οι αποδοχές μου 

είναι επαρκής/είς 

48 (52.2) 36 (39.1) 7 (7.6) 1 (1.1) 

 

 

Αναφορικά με τις καταστάσεις που δημιουργούν στρες, οι ερωτηθέντες θεώρησαν 

ότι στρεσσογόνες καταστάσεις είναι οι αυξημένες απαιτήσεις της Μονάδας/Τμήματος 

(62.4%), η αντίληψη ότι αν δεν κάνουν κάτι καλά θα έχει επιπτώσεις (60.2%), ο φόβος 

του να κάνουν κάποιο λάθος (62.3%) και η οικονομική κρίση (83.9%). 

Οι παράγοντες που δεν είναι στρεσσογόνοι ή είναι σε μικρό βαθμό για τους υπό 

μελέτη νοσηλευτές είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις και η σύγκρουση ρόλων (55.9%), η 

ασάφεια του επαγγελματικού ρόλου και τα αλλότρια καθήκοντα (57.6%), οι 

υπερβολικές προσδοκίες των ανωτέρων τους (65.2%), οι υπερβολικές απαιτήσεις των 

ασθενών και των συγγενών τους (75%), οι προβληματικοί ασθενείς (52.1%), η αίσθηση 

ότι ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους τελειώνει (71.7%) και η αξιολόγηση των 

δημοσίων υπαλλήλων (65.2%). Τα αποτελέσματα των ενεργειών που δημιουργούν 

στρες, αλλά και εκείνων των ενεργειών που οι νοσηλευτές δε θεωρούν ή θεωρούν σε 

μικρό βαθμό ότι τους δημιουργούν στρες παρουσιάζονται στον πίνακα 5.2.  
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Πίνακας 5.2 

Ενέργειες που δημιουργούν στρες 

Ερώτηση 
Καθόλου 

N (%) 

Λίγο 

N (%) 

Πολύ 

N (%) 

Πάρα 

Πολύ 

N (%) 

Οι αυξημένες απαιτήσεις της 

Μονάδας/Τμήματος    
3 (3.2) 32 (34.4) 42 (45.2) 16 (17.2) 

Οι διαπροσωπικές σχέσεις και η 

σύγκρουση ρόλων  
9 (9.7) 43 (46.2) 29 (31.2) 12 (12.9) 

Η ασάφεια του επαγγελματικού 

ρόλου(αλλότρια καθήκοντα) 
8 (8.7) 45 48.9) 27 (29.3) 12 (13) 

Οι υπερβολικές προσδοκίες των 

ανωτέρων μου 
20 (21.7) 40 (43.5) 29 (31.5) 3 (3.3) 

Οι υπερβολικές  απαιτήσεις των 

ασθενών και των συγγενών τους 
24 (26.1) 45 (48.9) 19 (20.7) 4 (4.3) 

Οι προβληματικοί ασθενείς 13 (14.1) 35 (38) 33 (35.9) 11 (12) 

Η αντίληψη ότι αν κάτι δεν κάνω 

καλά, θα έχει επιπτώσεις  
11 (11.8) 26 (28) 41 (44.1) 15 (16.1) 

Ο φόβος του να κάνω κάποιο 

λάθος 
7 (7.5) 28 (30.1) 35 (37.6) 23 (24.7) 

Η αίσθηση ότι ο χρόνος που έχω 

στη διάθεσή μου τελειώνει 
15 (16.3) 51 (55.4) 23 (25) 3 (3.3) 

Η αξιολόγηση των Δημοσίων 

Υπαλλήλων  
25 (27.2) 35 (38) 21 (22.8) 11 (12) 

Η  οικονομική κρίση στη χώρα 

μου 
4 (4.3) 11 (11.8) 37 (39.8) 41 (44.1) 

 

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι είναι απαιτητικοί από τον εαυτό τους και 

από τους άλλους (87.1%), δεν αργούν ποτέ στα ραντεβού τους και τους αρέσει η 

ακρίβεια σε κάθε πράγμα (69.9%), είναι υπομονετικοί (72%), θεωρούν πως ότι είναι να 

γίνει πρέπει να γίνει τέλεια και αμέσως (67.7%), τους ενδιαφέρει η αναγνώριση από 

τους άλλους για την καλή τους τη δουλειά (78.2%) και είναι εξωστρεφείς 

εκδηλώνοντας τα συναισθήματά τους στους άλλους (51.1%).  
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Επιπλέον, οι νοσηλευτές που συμμετείχαν στη μελέτη θεωρούν ότι δεν είναι 

καθόλου ή ότι είναι σε μικρό βαθμό ανταγωνιστικοί με τους άλλους (83.9%), είναι 

συνεχώς σε ένταση και χαλαρώνουν δύσκολα (58.7%) και ότι είναι φιλόδοξοι και 

επιθυμούν να εξελιχθούν και να αναβαθμιστούν γρήγορα (65.2%). Τα αποτελέσματα 

του προσδιορισμού του τύπου της προσωπικότητας των συμμετεχόντων 

παρουσιάζονται στον πίνακα 5.3.  
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Πίνακας 5.3 

Προσδιορισμός τύπου προσωπικότητας συμμετεχόντων 

Ερώτηση 
Καθόλου 

N (%) 

Λίγο 

N (%) 

Πολύ 

N (%) 

Πάρα 

Πολύ 

N (%) 

Είμαι απαιτητικός/η  από τον 

εαυτό μου και από τους άλλους     
0 12 (12.9) 57 (61.3) 24 (25.8) 

Δεν αργώ ποτέ στα ραντεβού μου, 

μου αρέσει η ακρίβεια σε κάθε 

πράγμα 

3 (3.2) 25 (26.9) 41 (44.1) 24 (25.8) 

Είμαι ανταγωνιστικός/η με τους 

άλλους 
36 (38.7) 42 (45.2) 12 (12.9) 3 (3.2) 

Είμαι υπομονετικός/η 5 (5.4) 21 (22.6) 44 (47.3) 23 (24.7) 

Θεωρώ πως ότι είναι να γίνει 

πρέπει να γίνει τέλεια και αμέσως 
2 (2.2) 28 (30.1) 47 (50.5) 16 (17.2) 

Είμαι συνεχώς σε ένταση, 

δύσκολα χαλαρώνω 
8 (8.7) 46 (50) 32 (34.8) 6 (6.5) 

Με ενδιαφέρει η αναγνώριση από 

τους άλλους για την καλή μου 

δουλειά 

3 (3.3) 17 (18.5) 50 (54.3) 22 (23.9) 

Είμαι εξωστρεφής, εκδηλώνω τα 

συναισθήματά μου στους άλλους 
12 (13) 33 (35.9) 34 (37) 13 (14.1) 

Είμαι φιλόδοξος, θέλω να 

εξελιχθώ και να αναβαθμιστώ 

γρήγορα 

12 (13) 48 (52.2) 23 (25) 9 (9.8) 

 

 

Οι γυναίκες ανέφεραν σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους άνδρες ότι 

σκέφτονται τα προβλήματα της εργασίας τους, μετά το πέρας αυτής (2.71 έναντι 2.21, 

p<0.05) και ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη προσωπικού στο τμήμα τους (2.94 έναντι 2.5, 

p<0.05). Επίσης, οι γυναίκες θεωρούν σημαντικά περισσότερο στρεσσογόνους 

παράγοντες τις διαπροσωπικές σχέσεις και τη σύγκρουση ρόλων (2.54 έναντι 2.07, 

p<0.05), το φόβο του να κάνουν κάποιο λάθος (2.87 έναντι 2.36, p<0.05) και την 
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αίσθηση ότι ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους τελειώνει (2.22 έναντι 1.79, p<0.05). 

Ακόμη, οι γυναίκες ανέφεραν ότι είναι συνεχώς σε ένταση και ότι χαλαρώνουν 

δύσκολα σημαντικά περισσότερο σε σχέση με τους άνδρες (2.47 έναντι 1.93, p<0.05) 

Τα αποτελέσματα των συσχετίσεων μεταξύ των δύο φύλων παρουσιάζονται στον 

πίνακα 5.4. 
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Πίνακας 5.4 

Συσχετίσεις μεταξύ των δύο φύλων 

Ερώτηση Άνδρες Γυναίκες P 

Πολλές φορές σκέφτομαι προβλήματα της 

εργασίας μου, μετά το πέρας του ωραρίου 

μου (1=Διαφωνώ απόλυτα, 4=Συμφωνώ 

απόλυτα) 

2.21 2.71 0.017 

Υπάρχει σοβαρή έλλειψη προσωπικού στο 

τμήμα μας (1=Διαφωνώ απόλυτα, 

4=Συμφωνώ απόλυτα) 

2.5 2.94 0.037 

Οι διαπροσωπικές σχέσεις και η σύγκρουση 

ρόλων (1=Καθόλου, 4=Πάρα πολύ) 
2.07 2.54 0.048 

Ο φόβος του να κάνω κάποιο λάθος 

(1=Καθόλου, 4=Πάρα πολύ) 
2.36 2.87 0.048 

Η αίσθηση ότι ο χρόνος που έχω στη διάθεσή 

μου τελειώνει (1=Καθόλου, 4=Πάρα πολύ) 
1.79 2.22 0.039 

Είμαι συνεχώς σε ένταση, δύσκολα 

χαλαρώνω (1=Καθόλου, 4=Πάρα πολύ) 
1.93 2.47 0.010 

 

Οι νοσηλευτές ηλικίας μεγαλύτερης των 50 ετών δήλωσαν σημαντικά περισσότερο 

ότι τους ενδιαφέρει η αναγνώριση από τους άλλους για την καλή τους δουλειά σε σχέση με του 

νοσηλευτές ηλικίας 20-29 ετών (p=0,041). Επίσης, οι νοσηλευτές ηλικίας 20-29 ετών 

δήλωσαν σημαντικά περισσότερο ότι είναι φιλόδοξοι και θέλουν να εξελιχθούν και να 

αναβαθμιστούν γρήγορα σε σχέση με τους νοσηλευτές ηλικίας μεγαλύτερης των 50 

ετών (p = 0,040).  

Οι έγγαμοι σε σχέση με τους άγαμους ανέφεραν, επίσης, σημαντικά περισσότερο ότι 

οι αυξημένες απαιτήσεις της Μονάδας/Τμήματος που απασχολούνται τους δημιουργούν 

έντονο στρες (p=0,045). 

Εκείνοι που δεν είχαν παιδιά ανέφεραν σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό ότι η 

εργασία τους είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα της ζωής τους (p=0,039). 

Αντιθέτως, εκείνοι που είχαν παιδιά υποστήριξαν σημαντικά περισσότερο ότι οι 

αυξημένες απαιτήσεις της Μονάδας/Τμήματος που απασχολούνται αποτελεί πηγή στρες 

(p=0,045) και είναι ανταγωνιστικοί με τους άλλους (p=0,025).  
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Οι κάτοχοι διδακτορικού και οι πανεπιστημιακού επιπέδου νοσηλευτές ήταν 

σημαντικά πιο πιθανό να αναφέρουν ότι επιθυμούν να εργαστούν σε άλλο τμήμα σε 

σχέση με τους υπολοίπους (3 έναντι 1.8, p<0.05). Οι νοσηλευτές τεχνολογικής 

εκπαίδευσης ήταν σημαντικά πιθανό να αναφέρουν ότι δεν υπάρχει σοβαρή έλλειψη 

προσωπικού στο τμήμα τους σε σχέση με τους υπόλοιπους ερωτηθέντες (2.7 έναντι 3.3, 

p<0.05). Οι νοσηλευτές πανεπιστημιακού επιπέδου ανέφεραν σε σημαντικά μεγαλύτερο 

βαθμό σε σχέση με τους νοσηλευτές τεχνολογικής εκπαίδευσης και διετούς 

εκπαίδευσης ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις και η σύγκρουση ρόλων, καθώς και η 

αίσθηση ότι ο χρόνος που έχω στη διάθεσή μου τελειώνει είναι παράγοντες που τους 

δημιουργούν στρες (p<0.05). Επιπλέον, οι νοσηλευτές πανεπιστημιακού επιπέδου 

ανέφεραν σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό ότι είναι συνεχώς σε ένταση και ότι 

χαλαρώνουν δύσκολα σε σχέση με τους υπόλοιπους νοσηλευτές (3.7 έναντι 2.4. 

p<0.05). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 5.5. 

Όσα περισσότερα έτη υπηρεσίας είχαν οι ερωτηθέντες τόσο περισσότερο πιθανό 

ήταν να απαντήσουν ότι εργασία τους είναι βαρετή και μονότονη (p=0,039), ότι πολλές 

φορές σκέφτονται προβλήματα της εργασίας τους, μετά το πέρας του ωραρίου τους 

(p=0,039), ότι αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες στην εργασία τους (p=0,048), ότι ο μισθός 

τους είναι επαρκής (p=0,017) και ότι η ασάφεια του επαγγελματικού ρόλου (αλλότρια 

καθήκοντα) είναι ένας στρεσσογόνος παράγοντας (p=0,031). 
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Πίνακας 5.5 

Συσχετίσεις μεταξύ του εκπαιδευτικού επιπέδου 

Ερώτηση ΠΕ ΤΕ/ΔΕ P 

Επιθυμώ να εργαστώ σε άλλο τμήμα (1=Διαφωνώ 

απόλυτα, 4=Συμφωνώ απόλυτα) 
3 1.8 0.022 

Υπάρχει σοβαρή έλλειψη προσωπικού στο τμήμα μας 

(1=Διαφωνώ απόλυτα, 4=Συμφωνώ απόλυτα) 
3.3 2.7 0.026 

Οι διαπροσωπικές σχέσεις και η σύγκρουση ρόλων 

(1=Καθόλου, 4=Πάρα πολύ) 
3.4 2.2 0.040 

Η αίσθηση ότι ο χρόνος που έχω στη διάθεσή μου 

τελειώνει (1=Καθόλου, 4=Πάρα πολύ) 
3.1 2.1 0.036 

Είμαι συνεχώς σε ένταση, δύσκολα χαλαρώνω 

(1=Καθόλου, 4=Πάρα πολύ) 
3.7 2.4 0.049 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Η παρούσα μελέτη συμπεριέλαβε συνολικά 93 νοσηλευτές, οι οποίοι εργάζονταν σε 

κλειστά τμήματα του νοσοκομείου. Οι περισσότεροι βρίσκουν ενδιαφέρον τη δουλειά 

τους και δεν επιθυμούν να αλλάξουν τμήμα, ενώ έχουν συνεχή πίεση χρόνου λόγω 

υψηλού φόρτου εργασίας. Επίσης, οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι η εργασία είναι ένα από 

τα σημαντικότερα πράγματα της ζωής τους και ότι η ζωή τους επηρεάζεται αρνητικά 

από τα προβλήματα της εργασίας τους. Επιπρόσθετα, οι νοσηλευτές νιώθουν ότι οι 

επαγγελματικές τους προσδοκίες και φιλοδοξίες δεν έχουν πραγματοποιηθεί, ενώ 

θεωρούν ότι ο μισθός και οι αποδοχές τους δεν είναι επαρκείς. 

Οι πηγές του στρες μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις τομείς: πρώτον, φόρτος 

εργασίας που περιλαμβάνει το φόρτο εργασίας, την εργασία με βάρδιες, τις υπερωρίες 

και την κάλυψη των απόντων συναδέλφων (Xianyu & Lambert, 2006), την ευθύνη και 

το φόρτο εργασίας (Lee & Wang, 2002) και το υπερβολικό φορτίο εργασίας (Stacciarini 

& Troccoli, 2004). Δεύτερον, οργανωτικές πιέσεις που περιλαμβάνουν την αντιληπτή 

έλλειψη της οργανωτικής υποστήριξης, την έλλειψη πόρων, την έλλειψη αυτονομίας, 

την αναρμοδιότητα και την έλλειψη εμπιστοσύνης, την έλλειψη επικοινωνίας και 

καθοδήγησης, καθώς και οι χαμηλοί μισθοί ή απουσία συστημάτων ανταμοιβής 

(McGrath, 2003), η προσωπική ευθύνη, η ανεπαρκής καθοδήγηση και υποστήριξη, η 

έλλειψη διαβούλευσης και επικοινωνίας, η έλλειψη υλικών ή πόρων, το ανεπαρκές 

ανθρώπινο δυναμικό και η λήψη ρίσκων για την ολοκλήρωση της εργασίας (Lee & 

Wang, 2002), η συνεχής οργανωτική πίεση (Xianyu & Lambert, 2006) και το 

εργασιακό περιβάλλον και οι πιέσεις από τους ανωτέρους (Sveinsdottir et al., 2006). 

Τρίτον, οι διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις που περιλαμβάνουν την εργασία με 

δύσκολους ασθενείς, τα συναισθήματα των νοσηλευτών για το θάνατο, τις 

διαπροσωπικές συγκρούσεις, τη διαχείριση του πόνου των ασθενών και την παρουσία 

της οικογένειας (McGrath et al., 2003) και οι υγειονομικοί κίνδυνοι που τίθενται από 

την επαφή με τους ασθενείς, την έλλειψη αναγνώρισης για τη δουλειά και η έλλειψη 

προσωπικού (Rothmann et al., 2006). Τέταρτον, ο επαγγελματισμός που περιλαμβάνει 

την εικόνα του επαγγέλματος και τα συστήματα ανταμοιβής (Evans, 2002), και τα 

ηθικά διλήμματα που προκύπτουν λόγω των αξιών των νοσηλευτών και της επιθυμίας 

τους για παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας (Begat et al., 2005). Η μελέτη των 
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Lambert et al., (2004a) δείχνει ότι οποιοσδήποτε εργασιακός στρεσσογόνος παράγοντας 

αυξηθεί, τότε αυξάνονται αυτόματα και οι υπόλοιποι. 

Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι οι νοσηλευτές αντιμετωπίζουν το χάος, την τεράστια 

ανθρώπινη ανάγκη, την έλλειψη πόρων για να παρέχουν κατάλληλη φροντίδα, 

αδιάφορη διοίκηση και ένα πολύ αγχωτικό περιβάλλον εργασίας (Thomas, 2008). Μια 

ανασκόπηση των μελετών στη βιβλιογραφία δείχνει ότι οι πιο κοινοί εργασιακοί 

στρεσσογόνοι παράγοντες για τους νοσηλευτές είναι ο φόρτος εργασίας, η ασάφεια 

ρόλου, οι διαπροσωπικές σχέσεις και ο θάνατος (Parikh et al., 2004).  

Οι στρεσσογόνοι παράγοντες που αναφέρθηκαν στην παρούσα μελέτη είναι οι 

αυξημένες απαιτήσεις της Μονάδας/Τμήματος, η αντίληψη ότι αν δεν κάνουν κάτι 

καλά θα έχει επιπτώσεις, ο φόβος του να κάνουν κάποιο λάθος και η οικονομική κρίση. 

Παράλληλα, για τους νοσηλευτές των κλειστών τμημάτων οι διαπροσωπικές σχέσεις 

και η σύγκρουση ρόλων, η ασάφεια του επαγγελματικού ρόλου και τα αλλότρια 

καθήκοντα, οι υπερβολικές προσδοκίες των ανωτέρων τους, οι υπερβολικές απαιτήσεις 

των ασθενών και των συγγενών τους, οι προβληματικοί ασθενείς, η αίσθηση ότι ο 

χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους τελειώνει και η αξιολόγηση των δημοσίων 

υπαλλήλων δε φαίνεται να αποτελούν στρεσσογόνους παράγοντες. 

Η νοσηλευτική παρέχει ένα ευρύ φάσμα πιθανών επαγγελματικών στρεσσογόνων 

παραγόντων, όπως είναι το ίδιο το επάγγελμα που απαιτεί υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων, 

ομαδική εργασία και ο χαρακτήρας της παροχής φροντίδας που δίνεται για 24 ώρες 

ημερησίως (Phillips, 1996). Οι French et al., (2000), προσδιόρισαν εννέα υπο-κλίμακες 

των στρεσσογόνων παραγόντων στο χώρο εργασίας που θα μπορούσαν να επηρεάσουν 

την νοσηλευτές, οι οποίες είναι η σύγκρουση με τους ιατρούς, η ανεπαρκής 

προετοιμασία, τα προβλήματα με τους συνομηλίκους, τα προβλήματα με τον 

προϊστάμενο, οι διακρίσεις, ο φόρτος εργασίας, η αβεβαιότητα σχετικά με τη θεραπεία, 

η ασχολία με το θάνατο, ο θάνατος των ασθενών και οι ιδιοτροπίες των ασθενών και 

των οικογενειών τους. Όσο αυξάνεται ο φόρτος εργασίας των νοσηλευτών, τόσο 

αυξάνεται η εξουθένωση των νοσηλευτών και το εργασιακό άγχος, παράγοντες που 

είναι υπεύθυνοι για την εγκατάλειψη του επαγγέλματος και την υποστελέχωση των 

νοσοκομείων (Vahey et al., 2004). 

Οι Blay et al., (2002) επισημαίνουν ότι το 60% του χρόνου της εργασίας των 

νοσηλευτών δαπανάται σε έμμεσες δραστηριότητες, όπως οι διοικητικές εργασίες. Ο 

φόρτος εργασίας προσδιορίστηκε στην παρούσα μελέτη ως μία από τις κύριες πηγές 

άγχους των νοσηλευτών, αποτέλεσμα το οποίο υποστηρίζεται από μια σειρά μελετών 
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(AbuAlRub, 2006, Lambert et al., 2007, Zaghloul, 2008, Al-Kandari & Thomas, 2008, 

El-Jardali et al., 2008, Emilia & Hassim, 2007, Parikh et al., 2004, Lee, 2003, Rout, 

2000, Pal & Saksvik, 2008, Sveinsdottir et al., 2006, Escot et al., 2001, Purcell et al., 

2011, Martens, 2009, Bianchi, 2004, Wheeler, 2010, Pinikahana & Happell, 2004, 

Healy & McKay, 2000, Ditzel, 2009, Chang et al., 2007). 

Ο θάνατος είναι μια σημαντική πηγή άγχους για τους νοσηλευτές (Mohamed et al., 

2011, Emilia & Hassim, 2007, Parikh et al., 2004, Andal, 2006, Govender, 1995, Florio 

et al., 1998, Rodrigues & Chaves, 2008, Brunero et al., 2008, Chang et al., 2007). Οι 

Cole et al., 2001, αναφέρουν ότι το άγχος που σχετίζεται με τη φροντίδα των ασθενών 

που πεθαίνουν μπορεί να προκύψει επειδή οι νοσηλευτές έχουν παραδοσιακά 

επικεντρωθεί στην παροχή φροντίδας στους ζωντανούς ανθρώπους. Η έρευνα έχει 

δείξει ότι πολλοί νοσηλευτές έχουν δυσκολία να ασχοληθούν με το θάνατο και αυτός 

ίσως είναι ένας λόγος που οι περισσότεροι νοσηλευτές δεν επιθυμούν να εργαστούν σε 

κλειστό τμήμα ή επιθυμούν να αλλάξουν τμήμα (Payne et al., 1998). 

Μέσα σε νοσοκομεία, το αποτυχημένο μάνατζμεντ είναι η πρωταρχική αιτία του 

εργασιακού άγχους και της δυσαρέσκειας των νοσηλευτών και των ασθενών, της κακής 

ποιότητας περίθαλψης και της αύξησης του κόστους (Kantek, 2007), δήλωση που 

συμφωνεί με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης μιας και η οικονομική κρίση και 

ο φόβος μην κάνουν κάποιο λάθος είναι από τις κύριες πηγές στρες στους νοσηλευτές 

των κλειστών τμημάτων, καταστάσεις δηλαδή που προκύπτουν από κακό μάνατζμεντ. 

Επίσης, οι συγκρούσεις μεταξύ των νοσηλευτών έχουν αναγνωριστεί ως ένα 

εξαιρετικά σημαντικό θέμα στα νοσοκομειακά περιβάλλοντα σε όλο τον κόσμο (Vivar, 

2006). Οι συγκρούσεις μπορεί να αφορούν τους νοσηλευτές με τον προϊστάμενό τους ή 

με το Διευθυντή τους (Almost, 2006), μεταξύ των νοσηλευτών και των ιατρών, καθώς 

και μεταξύ των νοσηλευτών και των ασθενών και τις οικογένειές τους (Iglesias& 

Vallejo, 2012). Στη μελέτη τους οι Shields & Wilkins, (2009), ανέφεραν ότι περίπου το 

28% των καναδών νοσηλευτών υποστήριξε ότι ο προϊστάμενός τους δεν βοηθούσε στο 

να ολοκληρωθεί η δουλειά και το 46% ανέφερε ότι είχε διαπληκτιστεί με τους 

συναδέλφους. Παρόλα αυτά, οι συγκρούσεις στην παρούσα μελέτη αποτέλεσαν 

εργασιακό στρεσσογόνο παράγοντα σε σημαντικά μικρό βαθμό έως καθόλου, 

αποτέλεσμα το οποίο διαφωνεί με τα Διεθνή δεδομένα. Το γεγονός μπορεί οφείλεται 

στο ότι στην Ελλάδα τα νοσοκομεία είναι όλα υποστελεχωμένα, με αποτέλεσμα οι 

συγκρούσεις μεταξύ των νοσηλευτών να είναι καθημερινές και συχνές και να μην τους 
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επηρεάζουν πλέον στην εργασία τους, εν αντιθέσει με τους νοσηλευτές σε άλλες χώρες 

όπου η στελέχωση είναι αρκετά μεγαλύτερη και οι συνθήκες εργασίας είναι καλύτερες.  

Ο Mojoyinola (2008) διαπίστωσε ότι η κακή σχέση μεταξύ του προϊστάμενου και 

των νοσηλευτών συμβάλει σε υψηλού επιπέδου στρες που βιώνουν οι νοσηλευτές. Ο 

Goswami (2012) διαπίστωσε ότι οι νοσηλευτές βιώνουν περισσότερο αρνητική διάθεση 

στις ημέρες που είχαν οδυνηρές αλληλεπιδράσεις με τους προϊστάμενους και τους 

συναδέλφους και διαπίστωσε ότι η εργασία με βάρδιες μπορεί να οδηγήσει σε πολλά 

σωματικά συμπτώματα και μπορεί επίσης να παρεμβαίνει στην οικογενειακή τους ζωή. 

Οι νοσηλευτές ηλικίας μεγαλύτερης των 50 ετών δήλωσαν σημαντικά περισσότερο 

ότι τους ενδιαφέρει η αναγνώριση από τους άλλους για την καλή τους δουλειά σε σχέση με του 

νοσηλευτές ηλικίας 20-29 ετών, ενώ οι νεότεροι νοσηλευτές δήλωσαν σημαντικά 

περισσότερο ότι είναι φιλόδοξοι και θέλουν να εξελιχθούν και να αναβαθμιστούν 

γρήγορα σε σχέση με τους νοσηλευτές μεγαλύτερης ηλικίας. Οι νεότεροι νοσηλευτές 

αναφέρουν γενικά μεγαλύτερου βαθμού εργασιακού στρες σε σχέση με τους 

μεγαλύτερους σε ηλικία νοσηλευτές. Πιθανό να οφείλεται ότι οι νεότεροι νοσηλευτές 

βρίσκουν το χώρο εργασίας της υγειονομικής περίθαλψης λιγότερο ικανό να 

εκπληρώσει τις φιλοδοξίες της σταδιοδρομίας τους. Περίπου το 35-61% των νέων 

απόφοιτων της νοσηλευτικής εγκαταλείπουν το χώρο του νοσοκομείου εντός του 

πρώτου έτους της εργασίας τους (Boychuk-Duchscher & Cowin, 2004, Dorrian et al., 

2011, Purcell et al., 2011, Wieck et al., 2009, Marium, 2008, Lambert et al., 2004a, 

Arafa et al., 2003, Ditzel, 2009). Από την άλλη μεριά υπάρχουν και μελέτες που 

υποστηρίζουν το αντίθετο, ότι δηλαδή οι μεγαλύτερης ηλικίας νοσηλευτές έχουν 

υψηλότερα επίπεδα εργασιακού άγχους (Nabirye et al., 2011, Piko, 1999, Mohamed et 

al., 2011, Ross et al., 2009), ενώ κάποιοι δεν βρήκαν καμία διαφορά μεταξύ νέων και 

«παλαιών» νοσηλευτών (Sharma et al., 2008, Mojde et al., 2008, Emilia & Hassim, 

2007, Mansour et al., 2011, Lindo et al., 2006). Στην τελευταία ομάδα ερευνητών 

ανήκουν και τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, γιατί μεταξύ των ηλικιών δεν 

υπήρχε σημαντική στατιστική διαφορά στο άγχος που βιώνουν ή στις πηγές εργασιακού 

άγχους. 

Οι διπλωματούχοι νοσηλευτές ηλικίας κάτω των 30 ετών έχουν υψηλότερα ποσοστά 

πρόθεσης αλλαγής τμήματος σε σχέση με εκείνους που είναι άνω των 30 ετών και η 

πρόθεση αλλαγής τμήματος ήταν μεγαλύτερη σε εκείνους τους νοσηλευτές όπου δεν 

τους δόθηκε περιθώριο να επιλέξουν τμήμα ή οι μάνατζερ δε σεβάστηκαν την επιθυμία 
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τους (Beecroft et al., 2007, Hayes et al., 2011), αποτέλεσμα το οποίο είναι σύμφωνο με 

το αντίστοιχο της παρούσας μελέτης.  

Οι Kowalski et al. (2010) ανέφεραν ότι τα ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης 

των νοσηλευτών που εργάζονταν σε ΤΕΠ στη Γερμανία ήταν έως και 45%. Μελέτες 

έχουν αναφέρει θετική συσχέτιση μεταξύ της πρόθεσης των νοσηλευτών να 

εγκαταλείψουν το επάγγελμά τους και της συναισθηματικής εξάντλησης (Estryn-Behar 

et al., 2007, Leiter & Maslach, 2009, Simon et al., 2010, VanBogaert et al., 2010). Μια 

άλλη μελέτη διαπίστωσε ότι η αποπροσωποποίηση και η μειωμένη αίσθηση της 

προσωπικής ολοκλήρωσης ήταν προγνωστικά του κύκλου εργασιών μεταξύ των 

νοσηλευτών σχετικά με τη θέση τους (Lieter & Maslach, 2009). Ιδιαίτερης σημασίας 

είναι η διαπίστωση ότι οι νοσηλευτές οι οποίοι είναι συναισθηματικά εξαντλημένοι 

προτίθενται να εγκαταλείψουν τη θέση και το επάγγελμά τους. Όπως διαπιστώθηκε από 

τους Zeytinoglu et al., (2006), το εργασιακό άγχος, αλλά όχι οι δημογραφικές 

μεταβλητές, ήταν η πιο θετική συσχέτιση με την τάση να εγκαταλείψουν το επάγγελμα. 

Οι συμμετέχοντες στην παρούσα μελέτη εργάζονται σε νοσοκομεία στην Ελλάδα, που 

σημαίνει ότι δεν είναι ευέλικτοι με το χώρο εργασίας τους. Δηλαδή δεν μπορούν να 

παραιτηθούν από ένα νοσοκομείο και να προσληφθούν σε κάποιο άλλο, όπως κάνουν οι 

νοσηλευτές για παράδειγμα στην Αγγλία και στη Γερμανία. Ο λόγος είναι κυρίως 

επειδή τα νοσοκομεία στην Ελλάδα δεν έχουν την αυτονομία να κάνουν προσλήψεις, με 

αποτέλεσμα οι νοσηλευτές να μην μπορούν να αλλάξουν νοσοκομείο αν είναι 

δυσαρεστημένοι.  

Οι νοσηλευτές γενικά έχει δειχτεί ότι έχουν υψηλότερα ποσοστά ψυχολογικής 

δυσφορίας σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, το οποίο πιστεύεται ότι οφείλεται στις 

ιδιαιτερότητες των συνθηκών εργασίας τους (Hayes et al., 2011, McVicar, 2003). Αν η 

συναισθηματική εξάντληση και η ψυχολογική δυσφορία επηρεάζουν την απόδοση και 

την εργασία των νοσηλευτών, τότε είναι σημαντικό για τα άτομα και τις μονάδες υγείας 

να υποστηρίξουν τους νοσηλευτές που βιώνουν άγχος. Έχει αποδειχτεί ότι η μείωση 

του εργασιακού στρες στους νοσηλευτές σχετίζεται με αύξηση της απόδοσής τους 

(Coomber & Barriball, 2006). Επιπλέον, ο McVicar (2003) ανέφερε ότι το εργασιακό 

άγχος σχετίζεται με το φόρτο εργασίας, το ύφος της σημερινής ηγεσίας ή μάνατζμεντ, 

τις επαγγελματικές συγκρούσεις και το συναισθηματικό κόστος της φροντίδας. Η 

δημιουργία μιας κουλτούρας όπου οι νοσηλευτές θα αισθάνονται άνετα, το μάνατζμεντ 

θα είναι προσιτό και η επίλυση των συγκρούσεων θα αποτελεί προτεραιότητα θα 
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βοηθήσει στη μείωση των επιπέδων στρες των νοσηλευτών στο χώρο εργασίας τους 

(Gering & Connor, 2002). 

Επιπλέον, οι νοσηλευτές που εργάζονται περισσότερες νυχτερινές βάρδιες ανέφεραν 

υψηλότερα επαγγελματικό στρες. Η νυχτερινή εργασία έχει αρνητικό αντίκτυπο στην 

απόδοση κατά την εργασία, τον ύπνο, τη σωματική και συναισθηματική υγεία, τη 

χρήση φαρμάκων και το επίπεδο εργασιακού στρες (Brown-DeGgne, 1998), διαταραχές 

της ψυχικής υγείας (Iwata & Egashira, 1997) και ασφάλεια και ευημερία των 

νοσηλευτών (Monk et al., 1997). Οι Parikh et al., (2004) κατέληξαν στο συμπέρασμα 

ότι το κυκλικό ωράριο σχετίστηκε σημαντικά με το επίπεδο του στρες στους 

νοσηλευτές. 

Αρκετές μελέτες απέτυχαν να βρουν κάποια συσχέτιση μεταξύ του εργασιακού 

στρες και του φύλου των νοσηλευτών (Sharma et al., 2008, Patterson & Bell, 2000, 

Hajjaj, 2007, Joudeh, 2003, Mojde et al., 2008, Mansour et al., 2011, Lindo et al., 

2006). Ορισμένες μελέτες διαπίστωσαν ότι οι άνδρες νοσηλευτές είχαν υψηλότερο 

εργασιακό στρες (Al-Kandari & Thomas, 2008, Tankha, 2006, Saada et al., 2003), ενώ 

άλλοι ανέφεραν ότι οι γυναίκες νοσηλεύτριες είχαν υψηλότερο εργασιακό στρες (Asker 

& Ahmad, 1988, Jayawardene et al., 2011). Στην παρούσα μελέτη οι γυναίκες 

νοσηλεύτριες φαίνεται να είναι περισσότερο αγχωμένες σε σχέση με τους άνδρες 

νοσηλευτές και για τις γυναίκες η έλλειψη προσωπικού, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η 

σύγκρουση ρόλων και ο φόβος να κάνουν κάποιο λάθος είναι πιο σημαντικοί 

παράγοντες άγχους. 

Σε αυτή τη μελέτη βρέθηκε ότι οι νοσηλευτές που είχαν μεγαλύτερο μορφωτικό 

επίπεδο επιθυμούσαν να αλλάξουν τμήμα δείχνοντας με τον τρόπο αυτό το 

μεγαλύτερου βαθμού άγχους και δυσαρέσκεια που βίωναν, ενώ δεν χαλάρωναν όπως οι 

υπόλοιποι. Οι διαπροσωπικές σχέσεις και η σύγκρουση ρόλων ήταν οι κύριοι 

παράγοντες εργασιακού άγχους για τους νοσηλευτές με υψηλότερο επίπεδο 

εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τους Hayes et al., (2011), όσο υψηλότερο εκπαιδευτικό 

επίπεδο έχουν οι νοσηλευτές τόσο μεγαλύτερο είναι το εργασιακό άγχος που βιώνουν 

και τόσο περισσότερο απογοητευμένοι είναι από το τμήμα εργασίας τους. Αρκετές 

μελέτες υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ του εργασιακού άγχους και 

των προσόντων των νοσηλευτών (Hajjaj, 2007, Joudeh, 2003, Mansour et al., 2011, 

Harrisson et al., 2002, Mohamed et al., 2011). Ορισμένες μελέτες έδειξαν ότι το 

εργασιακό άγχος ήταν υψηλότερο στους νοσηλευτές χαμηλότερου εκπαιδευτικού 

επιπέδου (Piko, 1999, Golubic et al., 2009), ενώ άλλοι βρήκαν ότι το εργασιακό άγχος 
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ήταν υψηλότερο στους νοσηλευτές υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου (Saada et al., 

2003, Al-Kandari & Thomas, 2008). 

Επίσης, μελέτες βρήκαν ότι δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ του 

επαγγελματικού άγχους και της οικογενειακής κατάστασης των νοσηλευτών (Mojde et 

al., 2008, Hajjaj, 2007, Joudeh, 2003, Saada et al., 2003, Jayawardene et al., 2011). 

Άλλες πάλι μελέτες έδειξαν ότι το εργασιακό άγχος ήταν υψηλότερο μεταξύ των 

παντρεμένων νοσηλευτών (Mehrabi et al., 2007, Asker & Ahmad, 1988), αποτέλεσμα 

το οποίο είναι σύμφωνο με το αντίστοιχο της παρούσας μελέτης ενώ άλλοι βρήκαν 

υψηλότερα επίπεδα εργασιακού άγχους στους ανύπαντρους νοσηλευτές (Marium, 2008, 

Emilia & Hassim, 2007). Επιπλέον, στη μελέτη μας βρέθηκε ότι εκείνοι που έχουν 

παιδιά έχουν μεγαλύτερο εργασιακό άγχος και πιέζονται περισσότερο στην εργασία 

τους το οποίο πιθανό να οφείλεται στο ότι είναι κουρασμένοι από τη φροντίδα των 

παιδιών και στο γεγονός ότι εκείνοι που έχουν παιδιά έχουν αυξημένα έξοδα, ενώ οι 

μισθοί λόγω της οικονομικής κρίσης είναι μειωμένοι. Παρόμοιο αποτέλεσμα στη 

βιβλιογραφία δε βρέθηκε, ώστε να μπορούν να γίνουν οι κατάλληλες συγκρίσεις.   

Οι νοσηλευτές με μεγαλύτερη προϋπηρεσία σε ένα τμήμα/κλινική έχουν 

συνήθως την επιθυμία να παραμείνουν σε αυτό το τμήμα και δε θέλουν να αλλάξουν 

θέση (Brewer et al., 2012, Price & Mueller, 1981). Η πρόθεση για εγκατάλειψη του 

επαγγέλματος είναι υψηλότερη στους νοσηλευτές που εργάζονται με μερική 

απασχόληση σε σχέση με εκείνους που είναι μόνιμοι (Zeytinoglu et al., 2006). 

Αντιθέτως, οι Brewer et al., (2012) βρήκαν ότι οι νοσηλευτές που εργάζονται με 

καθεστώς μερικής απασχόλησης, καθώς και εκείνοι που δεν είναι μόνιμοι ήταν 

λιγότερο πιθανό να εγκαταλείψουν τη θέση τους, σε σύγκριση με τους πλήρους 

απασχόλησης ή τους μόνιμους. Μία πιθανή εξήγηση για αυτό είναι ότι όσα 

περισσότερα έτη υπηρεσίας έχει κάποιος τόσο περισσότερο θεωρεί ότι είναι σταθερό το 

επαγγελματικό πλαίσιο στο οποίο απασχολείται και για το λόγο αυτό δε θέλει να 

αλλάξει τμήμα. Σε αυτή τη μελέτη, όσα περισσότερα έτη υπηρεσίας είχαν οι 

ερωτηθέντες τόσο περισσότερο πιθανό ήταν να απαντήσουν ότι εργασία τους είναι 

βαρετή και μονότονη, και ότι η ασάφεια του επαγγελματικού ρόλου (αλλότρια 

καθήκοντα) είναι ένας στρεσσογόνος παράγοντας, καταστάσεις που ενισχύουν την 

επιθυμία για αλλαγή τμήματος. 

Οι νοσηλευτές που εργάζονται σε ανοιχτά τμήματα, όπως παθολογικές και 

χειρουργικές κλινικές, έχουν πέντε φορές περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν 

υψηλότερα επίπεδα εργασιακού άγχους και επιθυμία αλλαγής τμήματος. Μία πιθανή 
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εξήγηση για αυτό είναι ότι οι ιατρικές και χειρουργικές μονάδες είναι συχνά οι μονάδες 

εισόδου, δηλαδή τα τμήματα εκείνα όπου ξεκινούν οι νοσηλευτές μόλις 

προσλαμβάνονται γιατί παρέχουν μία σταθερή βάση για όλους τους τομείς της 

νοσηλευτικής πρακτικής. Τα τμήματα αυτά προσφέρονται για να αποκτήσουν οι 

νοσηλευτές ένα βασικό επίπεδο εμπειρίας πριν τη μετακίνησή τους σε περισσότερο 

εξειδικευμένους τομείς της πρακτικής. Παγκοσμίως λοιπόν, οι νοσηλευτές που 

εργάζονται σε ανοιχτά τμήματα είναι συνήθως νέοι απόφοιτοι ή νεοδιοριζόμενοι με 

υπηρεσία μικρότερη των τριών ετών (Brewer et al., 2012). Είναι λογικό, τα άτομα αυτά 

να έχουν μεγαλύτερη πρόθεση και πιθανότητα να εγκαταλείψουν την τρέχουσα θέση 

τους. Για παράδειγμα, οι Brewer et al., (2012) βρήκαν ότι το 18.1% των νοσηλευτών 

ζήτησαν αλλαγή τμήματος μέσα στον πρώτο χρόνο της εργασίας τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Παρά τα πολύτιμα αποτελέσματα, υπάρχουν περιορισμοί που πρέπει να ληφθούν 

υπόψη. Πρώτον, τα δεδομένα συλλέχθηκαν από ένα μόνο νοσοκομείο της Ελλάδας, 

καθιστώντας το δείγμα μη αντιπροσωπευτικό για το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, 

δηλαδή των νοσηλευτών που εργάζονται σε κλειστά τμήματα σε νοσοκομεία. 

Ένας άλλος περιορισμός της μελέτης είναι ότι οι μετρήσεις του στρες βασίστηκαν σε 

ένα αυτοαναφερόμενο ερωτηματολόγιο και όχι σε φυσιολογικές-βιοχημικές εκτιμήσεις. 

Ένας περιορισμός των αυτο-αναφερόμενων ερωτηματολογίων σχετικά με το στρες 

είναι ότι παρέχουν υποκειμενικά μέτρα, που εκπροσωπούν τις αντιλήψεις των ατόμων. 

Οι αντικειμενικές εκτιμήσεις βασίζονται σε δεδομένα από το φάκελο των νοσηλευτών, 

όπως οι αναρρωτικές άδειες και τις βιολογικές μετρήσεις (Tabanelli et al., 2008). Οι 

φυσικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του στρες είναι υποκατάστατα ή 

συμπληρωματικές των ψυχολογικών (Murray et al., 2010). Οι φυσικές μέθοδοι μπορεί 

να περιλαμβάνουν την καρδιακή λειτουργία (Gray et al., 2007, Santanna et al., 2003), 

το ρυθμό και το είδος της αναπνοής (McDowall et al., 2007), την ηλεκτρική 

αγωγιμότητα του δέρματος (Storm et al., 2002) και την ανάλυση των ορμονών του 

στρες στο αίμα, σάλιο, ή στα ούρα (Steptoe et al., 2007). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Οι νοσηλευτές βρίσκουν ενδιαφέρουσα την εργασία τους και οι περισσότεροι δεν 

επιθυμούν να αλλάξουν τμήμα. Έχουν αυξημένο φόρτο εργασίας και σοβαρή έλλειψη 

προσωπικού. Ακόμη, η ζωή τους επηρεάζεται αρνητικά από τα προβλήματα της 

εργασίας τους, ενώ οι επαγγελματικές τους προσδοκίες και φιλοδοξίες δεν έχουν 

πραγματοποιηθεί. Επίσης, οι νοσηλευτές θεωρούν ότι λαμβάνουν το σεβασμό που 

αξίζουν από τους συναδέλφους τους.  

Οι νοσηλευτές, ανεξαρτήτου ηλικία και μορφωτικού επιπέδου, βιώνουν εργασιακό 

στρες. Οι πιο κοινές αναφερόμενες πηγές στρες ήταν οι αυξημένες απαιτήσεις της 

Μονάδας/Τμήματος, η αντίληψη ότι αν δεν κάνουν κάτι καλά θα έχει επιπτώσεις, ο 

φόβος του να κάνουν κάποιο λάθος και η οικονομική κρίση. 

Οι γυναίκες βιώνουν περισσότερο εργασιακό άγχος και χαλαρώνουν δύσκολα σε 

σχέση με τους άνδρες, ενώ οι συγκρούσεις με τους συναδέλφους τους και η έλλειψη 

προσωπικού αποτελούν πηγές άγχους κάτι που δε συμβαίνει στους άνδρες.  

Οι έγγαμοι, οι έχοντες παιδιά και οι νεότεροι νοσηλευτές έχουν περισσότερο εργασιακό 

άγχος. Οι νοσηλευτές με μεγαλύτερο εκπαιδευτικό επίπεδο επιθυμούν να αλλάξουν 

τμήμα, ενώ οι διαπροσωπικές σχέσεις και η σύγκρουση ρόλων, καθώς και η αίσθηση 

ότι ο χρόνος που έχω στη διάθεσή τους τελειώνει είναι παράγοντες που τους 

δημιουργούν στρες. Τέλος, οι νοσηλευτές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και οι κάτοχοι 

διδακτορικού διπλώματος βιώνουν περισσότερο εργασιακό άγχος. 

Η φύση της εργασίας των νοσηλευτών μπορεί να είναι χρήσιμη στην κατανόηση της 

προέλευσης του άγχους και στην εύρεση τρόπων για την αποτροπή του, τον περιορισμό 

των συνεπειών του και την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών του. Οι 

περισσότεροι νοσηλευτές βιώνουν αρνητικά συναισθήματα, εξαιτίας του στρες. Η 

μείωση του άγχους των νοσηλευτών στα κλειστά τμήματα είναι ένας τρόπος αύξησης 

της ικανοποίησης των νοσηλευτών από την εργασία τους και αύξησης της ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 

ΑΝΩΝΥΜΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ  

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ  

 
         Το  παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος μιας έρευνας, η οποία διεξάγεται στα 

πλαίσια εκπόνησης διπλωματικής εργασίας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 

«Διοίκηση της Υγείας» του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς. 

        Σκοπός αυτής της έρευνας είναι η διερεύνηση του εργασιακού άγχους  των 

εργαζομένων  νοσηλευτών « κλειστών τμημάτων » στο  Γ. Ν. Ν. Ιωνίας  Αττικής 

«Κωνσταντοπούλειο». 

       Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Τα αποτελέσματά του θα χρησιμοποιηθούν 

αυστηρά για επιστημονικούς σκοπούς και θα είναι διαθέσιμα μετά το πέρας  της 

παρούσας εργασίας. 

       Η συμμετοχή του κάθε εργαζόμενου είναι προαιρετική. 

       Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας. 

 

 

 

ΚΟΥΤΛΟΥΔΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978594144 
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
1.Φύλο:  

o Άνδρας 

o Γυναίκα 

2.Η ηλικία σας είναι: 

o 20 – 29 

o 30 – 39   

o 40 – 49 

o Μεγαλύτερη από 50 

3.Η οικογενειακή σας κατάσταση είναι : 

o Άγαμος/η 

o Έγγαμος 

o Διαζευγμένος/η 

o Χήρος/α 

4.Αριθμός παιδιών (βάλτε 0 εάν δεν έχετε):   

5.Επίπεδο σπουδών: 

o Διδακτορικό 

o Μεταπτυχιακό 

o ΠΕ 

o ΤΕ 

o ΔΕ 

o ΥΕ 

6.Χρόνος υπηρεσίας στο αντικείμενο: 

 

 

Β. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
7.Η εργασία μου είναι βαρετή και μονότονη  

o Διαφωνώ απόλυτα  

o Διαφωνώ 

o Συμφωνώ 

o Συμφωνώ απόλυτα 

8.Θα επιθυμούσα να εργαστώ σε άλλο τμήμα 

o Διαφωνώ απόλυτα  

o Διαφωνώ 

o Συμφωνώ 

o Συμφωνώ απόλυτα 

9.Έχω συνεχή πίεση χρόνου, λόγω υψηλού φόρτου εργασίας 

o Διαφωνώ απόλυτα  

o Διαφωνώ 

o Συμφωνώ 

o Συμφωνώ απόλυτα 
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10. Έχω πολλές ευθύνες στη δουλειά μου 

o Διαφωνώ απόλυτα  

o Διαφωνώ 

o Συμφωνώ 

o Συμφωνώ απόλυτα 

11. Αμέσως μόλις ξυπνήσω το πρωί , αρχίζω να σκέφτομαι τα προβλήματα της  

δουλειάς  

o Διαφωνώ απόλυτα  

o Διαφωνώ 

o Συμφωνώ 

o Συμφωνώ απόλυτα 

 

12.Πολλές φορές σκέφτομαι προβλήματα της εργασίας μου, μετά το πέρας του 

ωραρίου μου 

o Διαφωνώ απόλυτα  

o Διαφωνώ 

o Συμφωνώ 

o Συμφωνώ απόλυτα 

13.Υπάρχει σοβαρή έλλειψη προσωπικού στο τμήμα μας 

o Διαφωνώ απόλυτα  

o Διαφωνώ 

o Συμφωνώ 

o Συμφωνώ απόλυτα 

14.Ηεργασία μου είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα της ζωής μου 

o Διαφωνώ απόλυτα  

o Διαφωνώ 

o Συμφωνώ 

o Συμφωνώ απόλυτα 

15.Η οικογενειακή μου ζωή επηρεάζεται αρνητικά από τα προβλήματα της εργασίας 

μου 

o Διαφωνώ απόλυτα  

o Διαφωνώ 

o Συμφωνώ 

o Συμφωνώ απόλυτα 

16.Οι επαγγελματικές μου προσδοκίες και φιλοδοξίες έχουν πραγματοποιηθεί 

o Διαφωνώ απόλυτα  

o Διαφωνώ 

o Συμφωνώ 

o Συμφωνώ απόλυτα 
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17.Αναλαμβάνω πρωτοβουλίες (έχω ελευθερία κινήσεων) στην εργασία μου 

o Διαφωνώ απόλυτα  

o Διαφωνώ 

o Συμφωνώ 

o Συμφωνώ απόλυτα 

18.Υπάρχει ασαφές περίγραμμα καθηκόντων στην εργασία μου 

o Διαφωνώ απόλυτα  

o Διαφωνώ 

o Συμφωνώ 

o Συμφωνώ απόλυτα 

19.Η διαθεσιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων επηρέασε την εργασία μου 

o Διαφωνώ απόλυτα  

o Διαφωνώ 

o Συμφωνώ 

o Συμφωνώ απόλυτα 

20.Η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων επηρέασε την εργασία μου 

o Διαφωνώ απόλυτα  

o Διαφωνώ 

o Συμφωνώ 

o Συμφωνώ απόλυτα 

21.Λαμβάνω το σεβασμό που αξίζω από τους συναδέλφους μου 

o Διαφωνώ απόλυτα  

o Διαφωνώ 

o Συμφωνώ 

o Συμφωνώ απόλυτα 

22. Η σιγουριά της θέσης εργασίας μου είναι μικρή 

o Διαφωνώ απόλυτα  

o Διαφωνώ 

o Συμφωνώ 

o Συμφωνώ απόλυτα 

23.Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλη μου την προσπάθεια και τα επιτεύγματα μου, ο μισθός/οι 

αποδοχές μου είναι επαρκής/είς 

o Διαφωνώ απόλυτα  

o Διαφωνώ 

o Συμφωνώ 

o Συμφωνώ απόλυτα 
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Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ STRESS 
24.Οι αυξημένες απαιτήσεις της Μονάδας/Τμήματος    

o Καθόλου 

o Λίγο 

o Πολύ 

o Πάρα πολύ 

25.Οι διαπροσωπικές σχέσεις και η σύγκρουση ρόλων  

o Καθόλου 

o Λίγο 

o Πολύ 

o Πάρα πολύ 

26.Η ασάφεια του επαγγελματικού ρόλου(αλλότρια καθήκοντα) 

o Καθόλου 

o Λίγο 

o Πολύ 

o Πάρα πολύ 

27.Οι υπερβολικές προσδοκίες των ανωτέρων μου 

o Καθόλου 

o Λίγο 

o Πολύ 

o Πάρα πολύ 

28.Οι υπερβολικές  απαιτήσεις των ασθενών και των συγγενών τους 

o Καθόλου 

o Λίγο 

o Πολύ 

o Πάρα πολύ 

29.Οι προβληματικοί ασθενείς 

o Καθόλου 

o Λίγο 

o Πολύ 

o Πάρα πολύ 

30.Η αντίληψη ότι αν κάτι δεν κάνω καλά, θα έχει επιπτώσεις  

o Καθόλου 

o Λίγο 

o Πολύ 

o Πάρα πολύ 

31.Ο φόβος του να κάνω κάποιο λάθος 

o Καθόλου 

o Λίγο 

o Πολύ 
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o Πάρα πολύ 

32.Η αίσθηση ότι ο χρόνος που έχω στη διάθεσή μου τελειώνει 

o Καθόλου 

o Λίγο 

o Πολύ 

o Πάρα πολύ 

33.Η αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων  

o Καθόλου 

o Λίγο 

o Πολύ 

o Πάρα πολύ 

34.Η  οικονομική κρίση στη χώρα μου 

o Καθόλου 

o Λίγο 

o Πολύ 

o Πάρα πολύ 

 

Δ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 
35.Είμαι απαιτητικός/η  από τον εαυτό μου και απ τους άλλους     

o Καθόλου 

o Λίγο 

o Πολύ 

o Πάρα πολύ                                          

36.Δεν αργώ ποτέ στα ραντεβού μου, μου αρέσει η ακρίβεια σε κάθε πράγμα 

o Καθόλου 

o Λίγο 

o Πολύ 

o Πάρα πολύ 

37.Είμαι ανταγωνιστικός/η με τους άλλους 

o Καθόλου 

o Λίγο 

o Πολύ 

o Πάρα πολύ 

38.Είμαι υπομονετικός/η 

o Καθόλου 

o Λίγο 

o Πολύ 

o Πάρα πολύ 
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39.Θεωρώ πως ότι είναι να γίνει πρέπει να γίνει τέλεια και αμέσως 

o Καθόλου 

o Λίγο 

o Πολύ 

o Πάρα πολύ 

40.Είμαι συνεχώς σε ένταση, δύσκολα χαλαρώνω 

o Καθόλου 

o Λίγο 

o Πολύ 

o Πάρα πολύ 

41.Με ενδιαφέρει η αναγνώριση από τους άλλους για την καλή μου δουλειά 

o Καθόλου 

o Λίγο 

o Πολύ 

o Πάρα πολύ 

42.Είμαι εξωστρεφής, εκδηλώνω τα συναισθήματά μου στους άλλους 

o Καθόλου 

o Λίγο 

o Πολύ 

o Πάρα πολύ 

43.Είμαι φιλόδοξος, θέλω να εξελιχθώ και να αναβαθμιστώ γρήγορα 

o Καθόλου 

o Λίγο 

o Πολύ 

o Πάρα πολύ 

 

 

 

 


