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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

Ζ έξεπλα έρεη σο ζέκα ηε δηεξεχλεζε ησλ ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην νδνληηαηξηθφ επάγγεικα, ησλ επηπηψζεψλ ηνπο θαη ηνπ ηξφπνπ 

αληηκεηψπηζήο ηνπο, ζηνπο ηδηψηεο νδνληηάηξνπο. Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ειεχζεξε ζπλέληεπμε, κε έμη ζεκαηηθνχο άμνλεο θαη ην δείγκα 

απνηέιεζαλ νρηψ νδνληίαηξνη ηεο πεξηνρήο ηεο Κνξηλζίαο. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ βξέζεθε πσο ππάξρνπλ ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο ζε πνιιαπιά επίπεδα, κε 

θάπνηνπο απφ απηνχο λα επηβαξχλνπλ ηδηαίηεξα ηνπο λένπο, ελψ νη κεγαιχηεξνη ζε 

ειηθία νδνληίαηξνη θαίλεηαη λα ηνπο δηαρεηξίδνληαη ιφγσ εκπεηξίαο. Ο νηθνλνκηθφο 

παξάγνληαο απνηειεί έλαλ βαζηθφ ζηξεζνγφλν παξάγνληα γηα φινπο. Ζ ρσξνζέηεζε 

ηνπ ηαηξείνπ ζην ίδην θηίξην κε ηελ θαηνηθία, ζπρλφ θαηλφκελν ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, 

παξά ηα νθέιε, θαίλεηαη λα δεκηνπξγεί άγρνο ιφγσ νριήζεσλ εθηφο σξψλ εξγαζίαο. ε 

γεληθέο γξακκέο ππάξρεη επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη θαηά θαλφλα δελ επηζπκνχλ 

λα αιιάμνπλ επάγγεικα, αιιά ε ζεηηθή αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο θαίλεηαη λα είλαη 

ζπλαξηεκέλε θπξίσο κε ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε. Όινη θαίλεηαη λα αλαγλσξίδνπλ ηελ 

χπαξμε επαγγεικαηηθνχ ζηξεο θαη λα ςάρλνπλ ηξφπνπο λα ην δηαρεηξηζηνχλ. Δπηδεηνχλ 

ραιάξσζε ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν, αιιά θαη θνηλσληθέο επαθέο. αλ ζπλέρεηα ηεο 

πνηνηηθήο έξεπλαο ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί ην δείγκα θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ 

ειιαδηθνχ ρψξνπ, ελψ ζα κπνξνχζε κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ 

δηαθάλεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα λα αθνινπζήζεη θαη πνζνηηθή έξεπλα. 

 

 

 

 

 

 

 

Λέμεηο – θιεηδηά: 

Δξγαζηαθφ ζηξεο, επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, ηδηψηεο νδνληίαηξνη  
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

ηε ζχγρξνλε επνρή, ε πιεηνλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη 

φηη ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πξνθαιεί έληνλν ζηξεο. Δίλαη ε επνρή φπνπ επηδηψθεηαη ε 

κεγαιχηεξε δπλαηή παξαγσγηθφηεηα κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο θαη απηά ζε 

ζπλδπαζκφ κε έληνλε εξγαζηαθή αλαζθάιεηα. Γελ ζα ήηαλ ππεξβνιή λα ππνζηεξηρζεί 

φηη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (burnout), ίζσο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο 

επαγγεικαηηθνχο θηλδχλνπο ηνπ 21νπ αηψλα, θαζψο είλαη κηα θαηάζηαζε πνιχ πην 

ζχλζεηε απφ ην λα αηζζάλεηαη θάπνηνο κειαγρνιία ή λα έρεη κία άζρεκε κέξα 

(Αλησλίνπ, 2008). 

ηελ παξνχζα εξγαζία, αξρηθά γίλεηαη κηα αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά 

κε ην εξγαζηαθφ ζηξεο θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (burnout). ην πξψην 

θεθάιαην γίλεηαη δηεξεχλεζε ησλ νξηζκψλ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ φξσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην εξγαζηαθφ ζηξεο θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. ην δεχηεξν 

θεθάιαην γίλεηαη κηα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αηηίσλ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ζπλέπεηεο ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο θαη ζην 

ηέηαξην ζηελ πξφιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ζηηο βειηησηηθέο παξεκβάζεηο. Σν πέκπην 

θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηε δηαθνξηθή δηάγλσζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο απφ 

παξεκθεξείο νληφηεηεο. ην έθην θεθάιαην γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε 

απνηειεζκάησλ εξεπλψλ κε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη 

ηνπο ηδηψηεο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ην έβδνκν θεθάιαην εμεηδηθεχεηαη πεξαηηέξσ 

ζηελ παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ην εξγαζηαθφ ζηξεο θαη ηνπο 

νδνληηάηξνπο. 

ην φγδνν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην ζθέινο ηεο εκπεηξηθήο δηεξεχλεζεο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. Παξνπζηάδεηαη ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο, ε κεζνδνινγία, νη 

πεξηνξηζκνί θαη νη δπζθνιίεο ηεο έξεπλαο, ελψ γίλεηαη εθηελήο παξνπζίαζε ηνπ πιηθνχ 

ηεο έξεπλαο ρσξηζκέλν ζε έμη ζεκαηηθνχο άμνλεο. 

ην έλαην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλά ζεκαηηθή 

ελφηεηα θαη ζην ηέινο αλαγξάθνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο θαη νη 

θαηεπζχλζεηο γηα κειινληηθνχο εξεπλεηέο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 – Οξηζκνί θαη επηζηεκνληθνί όξνη 

 

Καηά θαηξνχο έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξνη νξηζκνί θαη επηζηεκνληθνί φξνη γηα ην ζηξεο 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο. Έλαο γεληθφο νξηζκφο γηα ην εξγαζηαθφ ή 

επαγγεικαηηθφ ζηξεο (ζηελ αγγιηθή γιψζζα ρξεζηκνπνηνχληαη εμίζνπ νη φξνη work 

stress, job stress θαη occupational stress), είλαη φηη πξφθεηηαη γηα «δεκηνγφλεο ζσκαηηθέο 

θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ φηαλ νη απαηηήζεηο ελφο 

επαγγέικαηνο δελ ηαηξηάδνπλ κε ηηο ηθαλφηεηεο ή ηηο αλάγθεο ηνπ εξγαδφκελνπ».  

Τπάξρεη κηα δπλακηθή αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζην άηνκν θαη ην εξγαζηαθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ. Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (burnout),  ζεσξείηαη φηη είλαη ηχπνο ζηξεο, 

ην απνηέιεζκα κηαο παξαηεηακέλεο έθζεζεο ζε ρξφληνπο ζηξεζνγφλνπο εξγαζηαθνχο 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε πςειά επίπεδα δηαπξνζσπηθψλ επαθψλ κε άηνκα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα (Dollard et al, 2003). χκθσλα κε άιιν παξεκθεξή 

νξηζκφ,  ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζπληζηά κηα ζπληζηψζα ή κία εθ ησλ ζπλεπεηψλ 

ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, 

πξνυπνζέηεη δειαδή ηελ χπαξμε εξγαζηαθνχ ζηξεο. Δλδέρεηαη λα είλαη ην απνηέιεζκα 

ρξφληνπ θαη κε νξζνινγηθψο δηαρεηξηδφκελνπ ζηξεο (Αλησλίνπ, Νηάιια, 2010).  

ηα αγγιηθά burn out ζεκαίλεη «αλαιψλνκαη πξννδεπηηθά εθ ησλ έζσ κέρξη ηνπ 

ζεκείνπ ηεο απαλζξάθσζεο». Ζ ρξήζε ηνπ φξνπ είρε γίλεη γηα πξψηε θνξά ην 1961 απφ 

ηνλ Graham Greene, ζε βηβιίν ηνπ κε ηίηιν “A burn-out case”. Ο πξψηνο νξηζκφο ηνπ 

burnout δφζεθε ην 1974 απφ ηνλ Freudenberger, θαη ζήκαηλε ην λα εμαληιείηαη έλαο 

εξγαδφκελνο απφ ηηο ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο ζε ελέξγεηα, δχλακε ή απνζέκαηα, 

πεξίπνπ έλα ρξφλν αθνχ είρε μεθηλήζεη λα δνπιεχεη. Σν παξαηήξεζε ζε εζεινληέο πνπ 

δνχιεπαλ ζε θιηληθή απεμάξηεζεο λαξθσηηθψλ.   

Σν 1976 ε Maslach έγξαςε γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ζε 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο φηη κπνξεί λα ράζνπλ φια ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ην ελδηαθέξνλ 

γηα ηνπο αζζελείο, κεηά απφ κήλεο πνπ αθνχλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο. Σν 1982 ν Cherniss 

φξηζε ην burnout σο κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία έλα άηνκν πξνεγνπκέλσο 

δεζκεπκέλν κε ην επάγγεικά ηνπ, δειαδή κε θίλεηξα θαη ελδηαθέξνλ γηα ηελ εξγαζία 

ηνπ, απνδεζκεχεηαη, σο απνηέιεζκα ηνπ ζηξεο θαη ηεο πίεζεο πνπ βηψλεη θαηά ηελ 

άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο.  
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Σν 1982 ε Maslach κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο, γηα λα πεξηγξάςεη ην ζπλαηζζεκαηηθφ 

ζηξεο πνπ είρε παξαηεξεζεί κέρξη ηφηε ζε επαγγέικαηα φπνπ ππήξρε άκεζε 

αιιειεπίδξαζε κε ηνλ θφζκν, θαη κπνξνχζε λα απνδεηρζεί εμαηξεηηθά δεκηνγφλν, ην 

φξηζε σο «ε απψιεηα ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο θάπνηνο 

εξγάδεηαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζσκαηηθήο εμάληιεζεο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, φπνπ ν επαγγεικαηίαο δελ έρεη πιένλ θαζφινπ ζεηηθά 

αηζζήκαηα ζπκπάζεηαο ή ζεβαζκνχ γηα ηνπο πειάηεο ή αζζελείο». Όξηζε φηη 

απνηειείηαη απφ ηξεηο δηαζηάζεηο: ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ηελ 

απνπξνζσπνπνίεζε θαη ην έιιεηκκα πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ.  

Ο φξνο ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε αθνξά ζηελ έιιεηςε ελέξγεηαο θαη ζην αίζζεκα 

φηη θάπνηνο έρεη εμαληιήζεη ηα ζπλαηζζεκαηηθά ηνπ απνζέκαηα. Δίλαη ε πξψηε 

αληίδξαζε ζηηο εξγαζηαθέο απαηηήζεηο θαη είλαη ην θνκκάηη ηνπ burnout πνπ είλαη πην 

θνληά ζηνλ νξηζκφ ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο. Υαξαθηεξηζηηθφο είλαη ν ηξφκνο πνπ έρεη 

θάπνηνο ζηελ ηδέα θαη κφλν φηη πξέπεη λα πάεη ζηε δνπιεηά γηα άιιε κία κέξα. Ξππλάεη 

ην πξσί ηφζν θνπξαζκέλνο φζν θνηκήζεθε ην βξάδπ. 

 Ζ απνπξνζσπνπνίεζε αθνξά ζηε ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο πειάηεο-αζζελείο θαη 

ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο σο αληηθείκελα παξά σο αλζξψπνπο. Αλαηζζεζία, θπληζκφο, 

ππνηηκεηηθά ιφγηα θαη έληνλε ρξήζε νξνινγίαο ή αθαηξεηηθήο γιψζζαο, αλαθνξά ζε 

αζζελείο κε ηνλ αξηζκφ ηνπ δσκαηίνπ ή ηνλ ηχπν ηεο αζζέλεηαο, είλαη θάπνηα απφ ηα 

ζπκπηψκαηα ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο.  

Σέινο, ην έιιεηκκα πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ-αλαπνηειεζκαηηθφηεηα αθνξά ζηελ 

ηάζε πνπ έρεη θάπνηνο λα αμηνινγεί αξλεηηθά ηνλ εαπηφ ηνπ. Αηζζήκαηα αλεπάξθεηαο, 

απνηπρίαο θαη έιιεηςεο πξνφδνπ ραξαθηεξίδνπλ απηή ηελ παξάκεηξν, κε ηελ νπνία 

ππνγξακκίδεηαη ν θεληξηθφο ξφινο ηεο απηναμηνιφγεζεο ζηελ εκπεηξία ηνπ ζηξεο. Σν 

άηνκν ράλεη ηελ εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζπλεπψο θαη νη άιινη ράλνπλ ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπο ζε απηφ.  

Τςειά επίπεδα ησλ δχν πξψησλ παξακέηξσλ θαη ρακειά επίπεδα ηεο ηξίηεο 

αληαλαθινχλ ηελ χπαξμε ή ηελ απνπζία ηνπ burnout. Έρνπλ γίλεη πνιιέο έξεπλεο 

ζρεηηθά κε ηε δηαδνρή ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ, αιιά δελ έρεη βξεζεί ζαθήο 

ζπλεπαγσγηθή ζρέζε ζρεηηθά κε ην πνηα πξνεγείηαη θαη πνηα έπεηαη. Οη πεξηζζφηεξεο 

έξεπλεο πάλησο δείρλνπλ φηη φια μεθηλνχλ απφ ηελ απνπξνζσπνπνίεζε, σο κεραληζκφ 

άκπλαο (Cordes, Dougherty, 1993). 
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Παξφιν πνπ δελ ππάξρεη ζπλαίλεζε ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηνπ burnout θαη έρνπλ 

πεξηγξαθεί θαη άιια κνληέια, ζεσξείηαη φηη ην εξγαζηαθφ burnout είλαη ζπλέπεηα 

ρξφληνπ ζρεηηδφκελνπ κε ηελ εξγαζία ζηξεο θαη 90% ησλ εξεπλψλ ρξεζηκνπνηνχλ ζαλ 

βάζε ηνλ ηξηκεξή δηαρσξηζκφ ηεο Maslach.  

Σν 1997
 
ε ίδηα ε Maslach επέθηεηλε ην αξρηθφ κνληέιν ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο θαη ζε άιια επαγγέικαηα, εθηφο απφ απηά ηεο παξνρήο θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ, ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηνλ 

άλζξσπν, κε ηνλ νξηζκφ φηη πξφθεηηαη γηα «καθξνρξφληα αληζνξξνπία, θαηά ηελ νπνία 

ε εξγαζία απαηηεί πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ ν εξγαδφκελνο κπνξεί λα πξνζθέξεη θαη 

ηαπηφρξνλα παξέρεη ιηγφηεξα απφ απηά πνπ ην άηνκν πξνζδνθά». 

ήκεξα, δερφκαζηε φηη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε 

νπνηνδήπνηε εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη φρη κφλν ζηελ «εξγαζία πνπ ζρεηίδεηαη κε 

αλζξψπνπο». Ζ δηαθνξά είλαη φηη φιν θαη πεξηζζφηεξα επαγγέικαηα εκπιέθνληαη θαηά 

ηελ άζθεζή ηνπο κε επαθή πξφζσπν κε πξφζσπν, θαζψο, παξά ηελ ξαγδαία εμέιημε 

ηεο ηερλνινγίαο, ν πειάηεο-θαηαλαισηήο ζέιεη λα έξρεηαη αληηκέησπνο κε ηνλ 

άλζξσπν, φρη κφλν κε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Δπηπξφζζεηα, ζηε 

κεηαβηνκεραληθή πεξίνδν, νη πειάηεο έρνπλ γίλεη πην απαηηεηηθνί. Ζ αθνζίσζε πνπ 

απαηηνχλ ηα πεξηζζφηεξα πιένλ επαγγέικαηα, νη ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο 

θαηαζηάζεηο, νη πνιιέο ψξεο εξγαζίαο θαη ν ππεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο είλαη 

εμνπζελσηηθά, φπσο θαη νη πηζαλέο ζπγθξνχζεηο κε ηνπο πειάηεο, αζζελείο, καζεηέο, 

ζπλεξγάηεο, επηβιέπνληεο. Γηα λα επηβηψζνπλ, θάπνηνη εξγαδφκελνη 

απνζηαζηνπνηνχληαη απφ ηα άηνκα κε ηα νπνία έξρνληαη ζε επαθή ζηελ εξγαζία ηνπο 

θαη ζηακαηνχλ λα εκπιέθνληαη πξνζσπηθά. Δπηπιένλ, νη δπζθνιίεο ησλ επαγγεικάησλ, 

πνπ είλαη δηαξθψο απμαλφκελεο, θάλνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο λα ακθηβάιινπλ γηα ηηο 

δπλάκεηο ηνπο θαη λα δηεξσηψληαη αλ ηειηθά είλαη θαηάιιεινη γηα ην επάγγεικα πνπ 

αζθνχλ.   

Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε έρεη πάξεη επηδεκηθέο δηαζηάζεηο ζε πνιιέο ρψξεο 

ζηηο κέξεο καο θαη απηφ νθείιεηαη ζε ζεκειηψδεηο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπκβεί ζην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ζηε θχζε ησλ επαγγεικάησλ. Ο εξγαζηαθφο ρψξνο πιένλ 

είλαη θξχνο, ερζξηθφο θαη εμαηξεηηθά απαηηεηηθφο, νηθνλνκηθά θαη ςπρνινγηθά. Οη 

εξγαδφκελνη είλαη ζπλαηζζεκαηηθά, ζσκαηηθά θαη πλεπκαηηθά εμνπζελσκέλνη. Οη 

θαζεκεξηλέο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο, ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο δσήο γεληθφηεξα 
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εμαθαλίδνπλ ηελ ελέξγεηα θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο. Ζ ραξά ηεο επηηπρίαο θαη ε 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ γίλνληαη νινέλα θαη πην απφκαθξεο (Maslach, Leiter, 1997). 

Ζ άπνςε φηη ε εμνπζέλσζε είλαη έλα θαηλφκελν απνθιεηζηηθά ζπλδεφκελν κε ηελ 

εξγαζία, δελ ππνζηεξίδεηαη απφ φινπο ηνπο εξεπλεηέο. Ζ άιιε άπνςε ππνζηεξίδεη πσο 

ε εμνπζέλσζε είλαη κία γεληθή ππαξμηαθή δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε 

νπνηνδήπνηε πεξηβάιινλ, φρη κφλν ην εξγαζηαθφ. Ο πεξηνξηζκφο ηεο εμνπζέλσζεο ζην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ είλαη πεξηζζφηεξν ελλνηνινγηθφο παξά εκπεηξηθφο. Λείπεη κηα 

κειέηε ηεο εμνπζέλσζεο ζε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ απνηεινχκελν 

απφ εξγαδφκελνπο θαη κε εξγαδφκελνπο. Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη άλεξγνη 

έρνπλ ρεηξφηεξε ςπρηθή πγεία απφ ηνπο απαζρνινχκελνπο, θαζψο νη απαηηήζεηο πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πξνζπάζεηα αλεχξεζεο εξγαζίαο είλαη πςειέο (Hallsten, 2009). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 - Αίηηα  

 

2.1 Φύζε επαγγέικαηνο θαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

 

Τςειφηεξα επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ππάξρνπλ ζηα επαγγέικαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε βνήζεηα πξνο ηνπο άιινπο, γηαηί δηαξθψο έξρνληαη ζε επαθή κε ηα 

άηνκα θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπο, ζε θνξηηζκέλεο ζπλαηζζεκαηηθά θαηαζηάζεηο, ελψ ε 

αλαηξνθνδφηεζε-επηβξάβεπζε ζρεδφλ πάληα απνπζηάδεη. Απφ ην 1984 θαη κεηά, 

πνιινί εξεπλεηέο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Maslach, δηαπίζησζαλ ηελ χπαξμε 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ζε επαγγέικαηα πνπ δελ ζρεηίδνληαλ κε βνήζεηα, 

αιιά είραλ έληνλεο δηαπξνζσπηθέο επαθέο. Με ηε ζεκεξηλή νξνινγία, απηά ηα 

επαγγέικαηα (ππεξεζίεο πγείαο θαη θνηλσληθέο, εθπαίδεπζε) έρνπλ άκεζε 

δηαπξνζσπηθή επαθή.  

ηα παξαπάλσ επαγγέικαηα, κέξνο ηνπ ζηξεο ζηνλ επαγγεικαηία πξνθχπηεη απφ ηε 

ζηάζε ηνπ πειάηε-αζζελή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο καδί ηνπ, φπνπ κπνξεί 

λα είλαη επηζεηηθφο, παζεηηθφο-εμαξηψκελνο ή ακπληηθφο. Ο πειάηεο-αζζελήο βαζίδεηαη 

εμ’ νινθιήξνπ ζηνλ επαγγεικαηία γηα λα ηνλ βνεζήζεη θαη απηφ ην βάξνο κπνξεί λα 

απνβεί εμνπζελσηηθφ γηα απηφλ.  

Κάζε πεξίπησζε πειάηε-αζζελή έρεη θάπνηεο δηαζηάζεηο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

πξφθιεζε επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Πνζνηηθέο δηαζηάζεηο είλαη ε ζπρλφηεηα ησλ 

επαθψλ, ε δηάξθεηά ηνπο, ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ βιέπεη ζπλνιηθά ν επαγγεικαηίαο 

θαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ πεξλάεη κε ηνπο πειάηεο-αζζελείο. εκαληηθφο είλαη ν 

ξφινο ησλ δηαιεηκκάησλ, ελψ νη επαγγεικαηίεο πνπ βξίζθνληαη αζηακάηεηα θάησ απφ 

ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ-αζζελψλ είλαη πην επηξξεπείο. Οη πνηνηηθέο δηαζηάζεηο 

αθνξνχλ ηε δηαπξνζσπηθή απφζηαζε (π.ρ. κέζσ ηειεθψλνπ ή πξφζσπν κε πξφζσπν) 

θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αζζελή.  Οη πνηνηηθέο δηαζηάζεηο 

αληηπξνζσπεχνπλ ηελ έληαζε ηεο επαθήο κε ηνλ πειάηε-αζζελή. Ζ ίδηα ε θχζε ηεο 

αλάγθεο ηνπ θάζε πειάηε-αζζελή κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν 

ζηξεζνγφλνο, νμεία ή ρξφληα θαη κε πςειφηεξα ή ρακειφηεξα πνζνζηά επηηπρίαο ηεο 

ζεξαπείαο.  

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ ππάξρεη ζαθήο αιιαγή ή βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο παξά 

ηελ παξέκβαζε ηνπ επαγγεικαηία, ελψ ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο φπνπ νη αζζελείο 
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εμαθαλίδνληαη γηα έλα δηάζηεκα, γηα λα επαλέξζνπλ κε ην ίδην πξφβιεκα. Γελ είλαη 

ιίγεο νη θνξέο πνπ απνπζηάδεη ε εθηίκεζε ή ε επγλσκνζχλε απφ ηελ πιεπξά ησλ 

πειαηψλ-αζζελψλ θαζψο θαη ε αλαγλψξηζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ επηζηήκνλα, 

αλεμάξηεηα απφ ην απνηέιεζκα (Cordes, Dougherty, 1993). 

 

2.2 Σξόπνο νξγάλσζεο εξγαζίαο 

 

2.2.1 Ιδησηηθή εξγαζία 

Υπεξθφξησζε ξφινπ 

Πνηνηηθή ππεξθφξησζε βηψλεη ν εξγαδφκελνο φηαλ ληψζεη φηη ηνπ ιείπνπλ νη 

δεμηφηεηεο θαη ε ηθαλφηεηα λα εθηειέζεη απνηειεζκαηηθά κηα εξγαζία. Σν πεξηερφκελν 

θαη νη απαηηήζεηο ηνπ επαγγέικαηνο κπνξεί λα νδεγνχλ ζε απηφ, φπσο νη πςειέο 

ζσκαηηθέο, δηαλνεηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο απαηηήζεηο, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

αίζζεκα αλεπάξθεηαο, θφβν γηα ιάζε θαη αίζζεζε αλεπαξθνχο εθπαίδεπζεο. 

Ζ πνζνηηθή ππεξθφξησζε ζρεηίδεηαη κε ηελ αδπλακία εθηέιεζεο ζπγθεθξηκέλνπ 

έξγνπ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (Cordes, Dougherty, 1993).  

 Απφδνζε θαη πίεζε ρξφλνπ 

Οη επαγγεικαηίεο αλαθέξνπλ φηη ηα κεγαιχηεξα επίπεδα εξγαζηαθνχ ζηξεο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πίεζε γηα απφδνζε ή νινθιήξσζε θάπνηνπ θαζήθνληνο. Ο θφξηνο 

εξγαζίαο, πνπ επηηείλεη ηελ πίεζε γηα εξγαζία κέζα ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίεο 

ρξφλνπ, θαη νη ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο, αληαλαθινχλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αλεπαξθή 

πξνγξακκαηηζκφ.  

Τπάξρνπλ επαγγέικαηα κε κηα κνλαδηθφηεηα ζηελ πίεζε ρξφλνπ, θαζψο νη 

επαγγεικαηίεο δελ αθνινπζνχλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν σξάξην, αιιά ζπλερψο 

πξνζαξκφδνληαη ζηα πξνγξάκκαηα θαη ηα σξάξηα ησλ πειαηψλ ηνπο. 

Ζ πίεζε ηεο απφδνζεο νδεγεί ζε δεπηεξνγελείο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο, φπσο ζην 

θφβν ηνπ λα θάλεη θάπνηνο ιάζε, ηελ έιιεηςε ρξφλνπ γηα λα ζρεδηάζεη ην 

επαγγεικαηηθφ ηνπ κέιινλ θαη ζηε ζπζία ηνπ νηθνγελεηαθνχ ρξφλνπ (Kwok-bun, 2007). 
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2.2.2 Δξγαζία ζε νξγαληζκό 

Ζ εξγαζηαθή ππεξθφξησζε  

Δίλαη ε πην πξνθαλήο έλδεημε δπζαξκνλίαο αηφκνπ-επαγγέικαηνο, πνπ απαηηεί 

ρξφλν θαη ελέξγεηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξγαδφκελνπ. Ζ εξγαζηαθή ππεξθφξησζε ζηε 

ζχγρξνλε επνρή εθδειψλεηαη κε ηξεηο ηξφπνπο: α) Πην εληαηηθή εξγαζία. Πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο γηα ηνπο δαζθάινπο, πεξηζζφηεξνη αζζελείο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. 

Γελ ππάξρεη ρξφλνο γηα δηάιεηκκα θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο, θάηη πνπ νδεγεί 

ζε εμνπζέλσζε. Δπηπιένλ δελ ππάξρεη δηάιεηκκα νχηε εθηφο εξγαζίαο, αθνχ νη επζχλεο 

θαη νη ππνρξεψζεηο είλαη δηαξθψο απμαλφκελεο. Τπάξρνπλ πνιιέο αλεζπρίεο θαη ιφγσ 

κεησκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαη ιηγφηεξεο δηαθνπέο. Οπφηε ηα άηνκα δελ μεθνπξάδνληαη 

νχηε γπξλψληαο ζπίηη. β) Απαηηεί πεξηζζφηεξν ρξφλν. Σα σξάξηα πιένλ έρνπλ 

επηκεθπλζεί θαη απηφ είλαη εμνπζελσηηθφ. γ) Πην πεξίπινθε εξγαζία. Πιένλ ζηα 

πιαίζηα κηαο εξγαζίαο ελζσκαηψλνληαη θαη ηδηφηεηεο κηαο άιιεο, κε ζηφρν ηε κείσζε 

ηνπ θφζηνπο γηα ηνλ εξγνδφηε (Maslach, Leiter, 1997).  

Οκνίσο, ε εξγαζία ζε βάξδηεο, ηα αλειαζηηθά σξάξηα θαη νη απξφβιεπηεο ψξεο 

εξγαζίαο, επηδξνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

 

Ζ έιιεηςε επηβξάβεπζεο 

Πξνβιεκαηηθέο πεξηπηψζεηο ζε έλαλ νξγαληζκφ ππάξρνπλ φηαλ ππάξρεη έιιεηςε 

απξφβιεπησλ επηβξαβεχζεσλ θαη παξνπζία πξνβιέςηκεο ηηκσξίαο (Cordes, Dougherty, 

1993). Όηαλ δελ ππάξρεη αλαγλψξηζε, ν εξγαδφκελνο ληψζεη λα ππνηηκάηαη ην έξγν ηνπ 

αιιά θαη ν ίδηνο. Ζ επηβξάβεπζε κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθή ή ςπρνινγηθή, φηαλ ην 

έξγν θάπνηνπ έρεη ζεκαζία θαη αμία γηα ηνπο άιινπο.  

 

Ζ έιιεηςε επηθνηλσλίαο ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

Πνιιέο θνξέο ν θφξηνο εξγαζίαο ή ε δηαξθήο ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο απνκνλψλεη 

ηνπο εξγαδφκελνπο. Άιιεο θνξέο κπνξεί λα πξνθχςνπλ δηακάρεο ζην ρψξν εξγαζίαο 

πνπ νδεγνχλ ζε ζπλαηζζήκαηα νξγήο, θφβνπ, αλεζπρίαο, θαρππνςίαο. 
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Ζ έιιεηςε δίθαηεο κεηαρείξηζεο 

Ζ αλεπάξθεηα ηεο πιεξσκήο γηα ηελ εξγαζία πξνθαιεί αίζζεκα αδηθίαο, φπσο θαη ε 

έιιεηςε εθηίκεζεο ζην πξφζσπν ηνπ εξγαδφκελνπ. 

 Οη αληηθξνπφκελεο αμίεο 

ε απηή ηελ πεξίπησζε ππάξρεη δπζαξκνλία κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ ηεο εξγαζίαο 

θαη ησλ πξνζσπηθψλ αμηψλ. Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε αλαπηχζζεηαη φηαλ ππάξρεη 

δπζαξκνλία αλάκεζα ζηε θχζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη ζηε θχζε ηνπ αηφκνπ πνπ αζθεί 

ην επάγγεικα. ηε ζεκεξηλή επνρή νη αλζξψπηλεο αμίεο έξρνληαη ζε δεχηεξε κνίξα, 

κεηά ηηο νηθνλνκηθέο. Οη εξγαδφκελνη κπνξεί λα σζνχληαη λα θάλνπλ θάηη αλήζηθν, 

φπσο ην λα πνπλ έλα ςέκα γηα λα πνπιήζνπλ θάηη ή γηα λα θαιχςνπλ θάπνην ιάζνο. 

Μαζαίλνπλ πσο ν ζθνπφο αγηάδεη ηα κέζα, κε απνηέιεζκα ηελ εζηθή ηνπο δηαθζνξά. Οη 

εξγαδφκελνη πξέπεη λα πηζηεχνπλ ζε απηφ πνπ θάλνπλ γηα λα απνδίδνπλ θαη λα 

δηαηεξνχλ ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηνλ απηνζεβαζκφ ηνπο (Maslach, Leiter, 1997).  

 

Ζ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα θαη ιεηηνπξγία 

Σα ρακειά επίπεδα ππνζηήξημεο γηα ηε ιχζε πξνβιεκάησλ, φπσο θαη ε έιιεηςε 

ζαθψλ ζηφρσλ ζε έλαλ νξγαληζκφ, ζηεξνχλ απφ ηνλ εξγαδφκελν ηε δπλαηφηεηα λα 

εξγαζηεί ζε έλα πεξηβάιινλ αζθάιεηαο θαη εξεκίαο. 

 

2.3 Άζθεζε ειέγρνπ  

 

Σα άηνκα ζέινπλ ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ επηινγέο θαη λα παίξλνπλ απνθάζεηο 

ζηελ εξγαζία ηνπο. Όηαλ γηα παξάδεηγκα νη αζζελείο ζέινπλ λα βξίζθνπλ ην γηαηξφ 

ηνπο 24 ψξεο ην 24σξν, κε απνηέιεζκα απηφο λα κε κπνξεί λα ειέγμεη ην θφξην 

εξγαζίαο ή φηαλ ν γηαηξφο ππνρξεψλεηαη λα ελεξγεί κε γλψκνλα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

θαη φρη πάληα ην θαιφ ηνπ αζζελή, δεκηνπξγείηαη έληνλε ςπρνινγηθή πίεζε (Maslach, 

Leiter, 1997).  

Ο εμνπιηζκφο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο 

αβεβαηφηεηαο θαη ηνπ θφβνπ γηα ιάζε θαη ζηε κεησκέλε αίζζεζε ειέγρνπ γηα ηα 

απνηειέζκαηα κηαο εξγαζίαο (αλεπαξθήο ή ιαλζαζκέλνο εμνπιηζκφο, έιιεηςε ρψξνπ, 

θσηφο, ζέξκαλζεο) (Dollard et al, 2003) 
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2.4 Αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

2.4.1 Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην θχιν, ε ειηθία, ε εκπεηξία, ε νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε επεξεάδνπλ ηελ παξνπζία επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Τπάξρνπλ 

δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν πνπ επηδξά ην ζηξεο ζηνπο άληξεο θαη ηηο γπλαίθεο. Οη λεφηεξνη 

εξγαδφκελνη παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, ελψ νη 

παληξεκέλνη ρακειφηεξα. 

 

Φχιν 

Τπάξρνπλ ιίγεο απνδείμεηο φηη ηα δχν θχια αληηδξνχλ δηαθνξεηηθά ζηνπο νμείο 

ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο. Αληίζεηα, απνδεδεηγκέλα ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηνπο 

ρξφληνπο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο. Καη ηα δχν θχια βηψλνπλ ρξφληνπο ζηξεζνγφλνπο 

παξάγνληεο, φπσο αζάθεηα ξφινπ, εξγαζηαθή αλαζθάιεηα θαη πίεζε ρξφλνπ. Τπάξρνπλ 

φκσο ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε άιινπο παξάγνληεο. Οη γπλαίθεο αλαθέξνπλ κεγαιχηεξν 

ζπλνιηθφ θφξην εξγαζίαο, πνπ πεξηιακβάλεη εξγαζία θαη νηθηαθά, πιεξσκέλε θαη 

απιήξσηε δνπιεηά.  

Οη έξεπλεο δείρλνπλ φηη νη νξκφλεο ηνπ ζηξεο, φπσο ε επηλεθξίλε θαη ε θνξηηδφιε, 

παξακέλνπλ γηα ψξεο πςειέο ζηηο γπλαίθεο, θάηη πνπ ηηο νδεγεί ζε αηζζήκαηα θφπσζεο 

θαη αζζέλεηεο. Αληίζεηα ζηνπο άληξεο ηα επίπεδα ηνπ ζηξεο κεηψλνληαη ζεκαληηθά ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα αθνχ εθπιεξψζνπλ ηα εξγαζηαθά ηνπο θαζήθνληα. Έλαο 

άιινο ιφγνο πνπ νη γπλαίθεο εμαθνινπζνχλ λα κέλνπλ ζηξεζαξηζκέλεο είλαη ίζσο θαη ε 

κεγάιε επζχλε πνπ έρνπλ γηα ηε θξνληίδα ηεο νηθνγέλεηαο. Δπηπιένλ νη γπλαίθεο 

βηψλνπλ ηε ζχγθξνπζε εξγαζίαο- νηθνγέλεηαο θαη ησλ αληηθαηηθψλ απαηηήζεσλ πνπ 

έρνπλ νη άιινη απφ απηέο. Πέξα απφ ηα παξαπάλσ, νη γπλαίθεο θαηέρνπλ ζπλήζσο 

εξγαζηαθέο ζέζεηο κε ρακειφ έιεγρν ζην πξφγξακκα θαη ην σξάξηφ ηνπο, νπφηε 

πηέδνληαη ρξνληθά θαη δελ έρνπλ πεξηζψξηα αλαβνιήο. 

ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, γηα ηηο γπλαίθεο, ε απνρή ή ε ππφ φξνπο ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο (ρακειφηεξεο ακνηβέο, άηππεο κνξθέο εξγαζίαο, καχξε εξγαζία) είλαη 

θνηλσληθά απνδεθηή, ελψ ε κε ακεηβφκελε εξγαζία ζηελ νηθνγέλεηα δελ ζεσξείηαη 

εξγαζία, αιιά πξντφλ αγάπεο θαη θξνληίδαο. Γελ απνηειεί ζέκα επηινγήο ηνπο, αιιά 

νθείιεηαη ζηελ αλεπάξθεηα θνηλσληθψλ δνκψλ, ελψ ηα νηθνγελεηαθά δίθηπα 
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ππνζηήξημεο έρνπλ θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ ζα επηιέμνπλ. 

Γελ είλαη ηπραίν φηη νη εξγαδφκελεο κε πιήξεο σξάξην θαη ζε «θαλνληθέο» δνπιεηέο, 

έρνπλ εμαζθαιίζεη ηε βνήζεηα ζπγγελψλ γηα ηε θξνληίδα ηνπ ζπηηηνχ θαη ησλ παηδηψλ 

(Λπθνγηάλλε, 2010). 

Έλα θαηλφκελν πνπ αληηκεησπίδνπλ ζπρλά νη γπλαίθεο, είλαη απηφ ηεο «γπάιηλεο 

νξνθήο», έλα αφξαην πιέγκα πνπ ηηο θξαηάεη καθξηά απφ δηεπζπληηθέο ή αλψηεξεο 

ηεξαξρηθά ζέζεηο κέζα ζε κία δνκή. ε ζπλδπαζκφ κε απηφ, ππάξρεη θαη ην «ηείρνο 

κεηξφηεηαο», φπνπ απφ ηε ζηηγκή πνπ απνθηήζνπλ παηδηά, έρνπλ πεξηνξηζκέλεο 

δπλαηφηεηεο εξγαζηαθήο εμέιημεο, θπξίσο ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ, νπφηε θαη δε 

κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ εξγαζηαθέο ζέζεηο κεγάισλ απαηηήζεσλ. Σέινο, δελ είλαη 

ιίγεο νη θνξέο πνπ πθίζηαληαη δηάθνξεο κνξθέο παξελφριεζεο, ελψ βξίζθνληαη 

δηαξθψο αληηκέησπεο κε ζηεξεφηππα. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη άληξεο βηψλνπλ κηα ζχγρπζε ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπο θαη 

ην ηη πεξηκέλνπλ νη άιινη απφ απηνχο. Πξέπεη λα θέξλνπλ ην ςσκί ζην ζπίηη, ζε ζεκείν 

πνπ ν αληξηζκφο ηνπο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην κηζζφ ηνπο, αιιά θαη λα θάλνπλ δνπιεηέο 

ζην ζπίηη, λα βνεζνχλ ζην κεγάισκα ησλ παηδηψλ, φπσο θαη λα απνθαιχπηνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο. 

Οη γπλαίθεο αλαθέξνπλ ςπρνζσκαηηθέο επηπηψζεηο (αυπλίεο, πνλνθεθάινπο) θαη 

ςπρηθέο αζζέλεηεο (θαηάζιηςε, θνβίεο, δηαηαξαρέο παληθνχ), ελψ θάλνπλ θαη πνιιέο 

επηζθέςεηο ζε γηαηξνχο, γηαηί είλαη πην επαίζζεηεο ζην λα θαηαιαβαίλνπλ θάπνηα 

ζπκπηψκαηα πνπ έρνπλ θαη παξάιιεια είλαη πην απνδεθηφ θνηλσληθά λα ζπδεηνχλ γηα 

ζέκαηα πγείαο ηνπο. Οη άληξεο αληίζηνηρα απνθηνχλ ρξφληεο θαηαζηάζεηο πνπ ζπρλά 

νδεγνχλ ζην ζάλαην (ζηεθαληαία λφζνο) θαη απηφ επεηδή ηείλνπλ λα εζσηεξηθεχνπλ ην 

ζηξεο. Δπίζεο εκθαλίδνπλ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ρξήζε νπζηψλ. Αλ θαη νη 

γπλαίθεο εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν λα έρνπλ ζπκπηψκαηα, εληνχηνηο ην πξνζδφθηκν 

επηβίσζήο ηνπο είλαη εθηά ρξφληα πεξηζζφηεξν απφ απηφ ησλ αληξψλ. Φπζηθά, παίδεη 

ξφιν θαη ε πξφηεξε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ αηφκσλ ηνπ θάζε θχινπ (Fink, 2010). 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζηξεο νη γπλαίθεο ιακβάλνπλ ζηήξημε ζπλήζσο απφ ην ζπίηη 

θαη ηελ νηθνγέλεηα θαη ζπλεζίδνπλ λα θαηαθεχγνπλ ζε ζηξαηεγηθέο πνπ ζηεξίδνληαη 

ζην ζπλαίζζεκα, ελψ νη άληξεο σθεινχληαη απφ ηε ζηήξημε κέζα ζην εξγαζηαθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ θαη επηθεληξψλνληαη ζηελ θαζεαπηή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο (Nelson, 

Fink, 2010, Αλησλίνπ, Θενδφζε-Πνιπκέξε, 2008).  
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Οη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην 

ζπλαίζζεκα πξνζπαζνχλ λα κεηξηάζνπλ ην ζπλαίζζεκα πνπ πιαηζηψλεη ηε ζηξεζνγφλν 

εκπεηξία θαη πεξηιακβάλνπλ ηαθηηθέο φπσο ε απνθπγή, ε απνκάθξπλζε, ε αλαδήηεζε 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαη θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. Οη ζηξαηεγηθέο πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη 

ζην πξφβιεκα, ζηνρεχνπλ ζην πξφβιεκα θαη πεξηιακβάλνπλ αλεχξεζε ελαιιαθηηθψλ 

ιχζεσλ, ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, θαηάξηηζε ζρεδίνπ δξάζεο. Οη ζηξαηεγηθέο πνπ 

ζηεξίδνληαη ζην ζπλαίζζεκα ζπλδένληαη κε πςειφηεξα επίπεδα επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο γηαηί ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζν απνθπγήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (Ξέλνπ, 

Αλησλίνπ, 2008). 

χκθσλα κε έξεπλεο, νη γπλαίθεο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ηδηαίηεξα νη γηαηξνί, 

έρνπλ πςειφηεξα επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζπγθξηηηθά κε ηνπο άληξεο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο. Γεληθφηεξα νη γπλαίθεο γηαηξνί εκθαλίδνπλ απμεκέλα πνζνζηά 

ζλεζηκφηεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο γηαηξνχο. 

Τπάξρνπλ φκσο θαη νη έξεπλεο φπνπ ππνζηεξίδνπλ ηε κε χπαξμε δηαθνξψλ κεηαμχ 

ησλ δχν θχισλ, αλαθνξηθά κε ην ζχλδξνκν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. χκθσλα κε 

απηέο, νη γπλαίθεο εξγαδφκελεο είλαη πην ζσξαθηζκέλεο έλαληη ηνπ ζπλδξφκνπ, 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο άληξεο. Οη άληξεο εκθαλίδνπλ ζπλήζσο πςειφηεξα πνζνζηά ηεο 

παξακέηξνπ απνπξνζσπνπνίεζε. Σν αληξηθφ θχιν, είλαη θνηλσληθά απνδεθηφ λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ αλεμαξηεζία, δχλακε θαη «αλζεθηηθφηεηα» ζηελ επαηζζεζία. Απφ 

ηε ζηηγκή πνπ δελ είλαη θνηλσληθά απνδεθηφ λα δείρλεη επαηζζεζία, ε 

απνπξνζσπνπνίεζε έξρεηαη σο απνηέιεζκα ηεο αδπλακίαο ησλ αληξψλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηα εξγαζηαθά πξνβιήκαηα (Αλησλίνπ, Θενδφζε- Πνιπκέξε, 2008).   

 

2.4.2  Άιιεο δηαθνξέο 

 

Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη γηαηί θάπνηα άηνκα αληηκεησπίδνπλ κηα ζηξεζνγφλν 

θαηάζηαζε ζαλ πξφθιεζε, ελψ άιια ηελ αληηκεησπίδνπλ κε θφβν. Άηνκα πνπ 

εθηίζεληαη ζηνπο ίδηνπο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο, δελ επεξεάδνληαη απαξαίηεηα κε 

ηνλ ίδην ηξφπν. Τπάξρνπλ αηνκηθέο δηαθνξέο ζηηο αληηδξάζεηο ζην ζηξεο. Κάπνηνη 

άλζξσπνη πξνζαξκφδνληαη ζηηο ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο πην επηηπρψο απφ άιινπο. 

Όηαλ δελ ηαηξηάδεη ην άηνκν ζην πεξηβάιινλ ηνπ, ηφηε βηψλεη κεγαιχηεξα επίπεδα 

ζηξεο. πλήζσο έλαο ρξφληνο ζηξεζνγφλνο παξάγνληαο, νδεγεί ζε κηα ζεηξά απφ 
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άιινπο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο, δεκηνπξγψληαο έλαλ θαχιν θχθιν, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ν θφξηνο εξγαζίαο νδεγεί ηνλ εξγαδφκελν λα βάιεη ζε δεχηεξε κνίξα ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ δσή, γεγνλφο πνπ ηνπ δεκηνπξγεί ζηξεο θαη ηχςεηο επεηδή δελ αθηεξψλεη 

ρξφλν ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ  (Kwok-bun, 2007). 

Τπάξρνπλ θάπνηα άηνκα πνπ εθ θχζεσο έρνπλ ηελ ηάζε λα βιέπνπλ ηα πξάγκαηα 

απφ ηελ αξλεηηθή ηνπο πιεπξά θαη απαηζηφδνμα. Απηά ηα άηνκα ζπλήζσο βηψλνπλ 

πεξηζζφηεξν ζηξεο επεηδή επηθεληξψλνληαη ζηα αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη 

γπλαίθεο είλαη πην επηξξεπείο (Fink, 2010). Πνιιέο θνξέο ζεσξείηαη φηη επεξεάδνπλ ηελ 

εγθπξφηεηα εξεπλψλ ζρεηηθά κε ην εξγαζηαθφ ζηξεο (Dollard et al, 2003).  

Οπνηνδήπνηε εξέζηζκα, εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ, ιακβάλεηαη ζαλ ζηξεζνγφλν κφλν 

αλ αμηνινγεζεί φηη είλαη απεηιεηηθφ ή δεκηνγφλν. Ζ απηνεθηίκεζε ηνπ αηφκνπ (ε 

ζπλνιηθή αμία πνπ θάπνηνο δίλεη ζηνλ εαπηφ ηνπ) θαη ην εζσηεξηθφ θέληξν ειέγρνπ 

(locus of control) ζρεηίδνληαη άκεζα κε απηφ. Κάπνηνο κε πςειφ εζσηεξηθφ θέληξν 

ειέγρνπ ζεσξεί φηη νη δξάζεηο ηνπ πξνθαινχλ έλα απνηέιεζκα ελψ θάπνηνο κε πςειφ 

εμσηεξηθφ θέληξν ειέγρνπ ζεσξεί φηη ην απνηέιεζκα επηηπγράλεηαη απφ εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο. Αλ θάπνηνο ζεσξεί φηη έρεη κηθξή επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ησλ 

πξάμεψλ ηνπ, ηφηε ζα βξεζεί ζε πεξηζζφηεξεο απξφβιεπηεο θαη αλεμέιεγθηεο 

θαηαζηάζεηο θαη ζπλεπψο ζα αμηνινγήζεη πεξηζζφηεξεο θαηαζηάζεηο ζαλ απεηιεηηθέο 

θαη δεκηνγφλεο (Fink, 2010).  

Άηνκα κε ζπκπεξηθνξά ηχπνπ Α θαη κε απμεκέλε αλάγθε γηα άζθεζε ειέγρνπ ζηελ 

εξγαζία ηνπο, παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο εθδήισζεο ζπκπησκάησλ 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (Αλησλίνπ, 2008). Ο Σχπνο Α πξνζσπηθφηεηαο 

παξαηεξείηαη ζε άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζε έλα ρξφλην, αδηάθνπν αγψλα λα πεηχρνπλ 

φιν θαη πεξηζζφηεξα ζε φιν θαη ιηγφηεξν ρξφλν. Άιια ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε 

ππεξβνιηθή ελεξγεηηθφηεηα, ε επηζεηηθφηεηα, ε ερζξηθφηεηα, ε αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

ε αίζζεζε ηνπ επείγνληνο ηνπ ρξφλνπ (εμαηξεηηθή βηαζχλε, αθξίβεηα ζηελ ψξα, 

παξαθνινχζεζε ψξαο κε ην ξνιφη, πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο κε κηθξή αλάθιεζε 

κλήκεο ησλ γεγνλφησλ). Θεσξείηαη φηη ζρεηίδεηαη κε κεγαιχηεξν θίλδπλν αλάπηπμεο 

ζηεθαληαίαο λφζνπ (Fink, 2010). 

Γεληθά, ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε δε ζεσξείηαη φηη νθείιεηαη ζε πξνβιεκαηηθά 

άηνκα, αιιά ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν εξγάδνληαη. Ζ δνκή θαη ε ιεηηνπξγία 

ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο δηακνξθψλνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αηφκσλ κε απηφ 



21 
 

θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εξγάδνληαη. Όηαλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ δε ιακβάλεηαη 

ππφςε ε αλζξψπηλε πιεπξά ηνπ εξγαδφκελνπ, ν θίλδπλνο γηα επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε είλαη κεγάινο (Maslach, Leiter, 1997).   

Τπάξρεη ε αληίιεςε φηη επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε παζαίλνπλ νη αδχλακνη, απηνί 

πνπ δε κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ ζηε ζθιεξή επαγγεικαηηθή αξέλα. Άιιε άπνςε ζεσξεί 

φηη πξφθεηηαη γηα ζέκα ραξαθηήξα θαη γηα άηνκα πνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα 

δηακαξηχξνληαη γηα ηα πάληα. Γηα άιινπο πξφθεηηαη γηα ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή, θιηληθή 

εθδήισζε ηεο θαηάζιηςεο ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Σέινο, άιινη ζεσξνχλ φηη 

ππνδειψλεη πξνβιήκαηα νηθνγελεηαθά θαη ζπλεπψο κεησκέλε ηθαλφηεηα λα δνπιεχεη 

θάπνηνο απνηειεζκαηηθά. Πίζσ απφ φιεο απηέο ηηο απφςεηο θαίλεηαη ε ηάζε λα 

θαηεγνξεζεί ην άηνκν (Maslach, Leiter, 1997). Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νξγαλσζηαθνί 

θαη επαγγεικαηηθνί παξάγνληεο ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, παξά παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηνπο 

πειάηεο ή πξνζσπηθνί (Dollard et al, 2003). 

 

2.5 Με εθπιήξσζε πξνζδνθηώλ 

 

2.5.1 Πξνζσπηθέο 

Δθηφο απφ ηηο πςειέο θαη νη αλεθπιήξσηεο πξνζδνθίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, αθνχ ηδηαίηεξα ζηνπο λένπο ππάξρεη αζπκθσλία ησλ 

πξνζδνθηψλ ηνπο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηελ νπνία αληηκεησπίδνπλ. Αληίζεηα νη 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο εξγαδφκελνη, έρνπλ ρακειφηεξα επίπεδα επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο, γηαηί έρνπλ πξνζαξκφζεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

πνπ βηψλνπλ κε βάζε ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Ζ ηειεηνζεξία, ε ππεξβνιηθή απηνπεπνίζεζε, 

νη κε ξεαιηζηηθνί ζηφρνη, ππνβάιινπλ δηαξθψο ηνλ εξγαδφκελν ζε κηα έληαζε πνπ 

κπνξεί λα απνδεηρζεί θαηαζηξνθηθή (Cordes, Dougherty, 1993). Οη γπλαίθεο 

αλαθέξνπλ κεγαιχηεξα επίπεδα ηειεηνκαλίαο θαη ζπλεπψο ζηξεο. 

 

2.5.2 Δπαγγεικαηηθέο 

χγθξνπζε ξφινπ ππάξρεη ζαλ απνηέιεζκα αζπκβαηφηεηαο ηεο πξνζδνθίαο ηνπ 

ξφινπ κε ηνλ ίδην ην ξφιν. Ζ αβεβαηφηεηα, ε  έιιεηςε πνηθηιίαο θαη ε αδηάθνξε θαη 

αλνχζηα εξγαζία, ζπλήζσο δελ ζπκπίπηνπλ κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ εξγαδφκελνπ. 
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Αζάθεηα ξφινπ ππάξρεη φηαλ θάπνηνο δελ έρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα 

λα εθπιεξψζεη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. Τπάξρεη έιιεηςε ζηνηρείσλ γηα 

νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο ζηελ εθηέιεζε ελφο έξγνπ ζηα πιαίζηα ελφο επαγγέικαηνο ή 

έιιεηςε θξηηεξίσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ πξαγκαηνπνηήζεθε (Cordes, 

Dougherty, 1993). 

 

2.6 Βαζκόο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

 

Ζ ηθαλνπνίεζε ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν, νξίδεηαη σο έλα ζχλνιν απφ πνιινχο θαη 

δηαθνξεηηθνχο επηκέξνπο παξάγνληεο ζρεηηθνχο κε ην επάγγεικα, γηα ηνπο νπνίνπο ν 

εξγαδφκελνο κπνξεί λα είλαη ή λα κελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο. Απηνί νη παξάγνληεο δελ 

δηαθξίλνληαη απφ ηνλ εξγαδφκελν μερσξηζηά, δειαδή απηφ πνπ θαηαλνεί ν εξγαδφκελνο 

ζαλ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη ζηελ νπζία κηα ζπλάξηεζε ησλ επηκέξνπο 

παξαγφλησλ. 

Τπάξρνπλ απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ δείρλνπλ φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, 

αθφκα θαη αλ απνηειείηαη απφ ζχλνιν ζπληειεζηψλ, είλαη ζηελ νπζία έλαο γεληθφο 

παξάγνληαο, πνπ νη ζπληειεζηέο έρνπλ πςειφ δείθηε αιιεινζπζρέηηζεο. Τπάξρνπλ 

έξεπλεο πνπ δείρλνπλ φηη ηα άηνκα πνπ είλαη ηθαλνπνηεκέλα κε κηα φςε ηεο εξγαζίαο 

ηνπο ηείλνπλ λα είλαη ηθαλνπνηεκέλα θαη κε ηηο άιιεο φςεηο. Σαπηφρξνλα  άιιεο έξεπλεο 

δείρλνπλ ην αληίζεην, φηη δειαδή ηα άηνκα κπνξεί λα δείρλνπλ ηθαλνπνίεζε κε κεξηθέο 

φςεηο ηεο εξγαζίαο ηνπο αιιά δπζαξέζθεηα κε άιιεο. Τπάξρνπλ ζεσξίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ζαλ πνιιέο επηκέξνπο ηθαλνπνηήζεηο. Γελ ζεσξνχλ 

δειαδή ηελ ηθαλνπνίεζε ζαλ ην απφιπην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο ηθαλνπνηήζεσλ, αιιά 

ζαλ ην ζρεηηθφ ζχλνιν. Απηφ ζεκαίλεη πσο ζρεηίδεηαη κε ηηο αηνκηθέο  απαηηήζεηο θαη 

πξνζδνθίεο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο είλαη ζέκα αμηψλ, ζθνπψλ θαη επηδηψμεσλ, αηνκηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ γεληθά. Ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζηε ζρεηηθφηεηα θαη ηε ξεπζηφηεηα 

ηεο ηθαλνπνίεζεο, θαζψο κπνξεί λα κελ ππάξρεη κηα ζπλερήο ηθαλνπνίεζε, αιιά 

επηκέξνπο ηθαλνπνηήζεηο ζε δηάθνξνπο ρξφλνπο θαη θαηαζηάζεηο. ρεηηθφ είλαη θαη ην 

ζέκα ηεο δηάθξηζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ θάπνην ζπγθεθξηκέλν επαγγεικαηηθφ 

πεξηβάιινλ θαη απφ κηα εξγαζία θαη ηεο γεληθφηεξεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, 

πνπ κπνξνχλ λα ζπλδπάδνληαη  κεηαμχ ηνπο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. Έξεπλεο γηα ηε 

ζρέζε κεηαμχ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη γεληθήο ηθαλνπνίεζεο ζηε δσή έδσζαλ 

αληηθαηηθά απνηειέζκαηα (Γεκεηξφπνπινο, 1994: 90-121).  
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Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε πεξηιακβάλεη ηνκείο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε 

απφ ηε δηνίθεζε, ηνπο πξντζηακέλνπο, ηνπο ζπλαδέξθνπο, ηελ αληακνηβή θαη ηηο πιηθέο 

απνιαβέο, ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο, ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ, ηελ αζθάιεηα ζην 

ρψξν εξγαζίαο, αιιά θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ λα κε ράζεη θάπνηνο ηελ δνπιεηά ηνπ, ηηο 

δπλαηφηεηεο πξναγσγήο θαη ην θνηλσληθφ θχξνο, θ. α. 

Δπαγγέικαηα φπσο νη γηαηξνί θαη νη δηθεγφξνη απνιακβάλνπλ κεγαιχηεξν 

θνηλσληθφ θχξνο θαη επαγγεικαηηθή ππεξεθάλεηα, ελψ άιια δελ επηβξαβεχνληαη 

εμίζνπ, θάηη πνπ νδεγεί ηνπο  επαγγεικαηίεο ζε ππνηίκεζε ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη ζε 

κείσζε ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπο. 

Όζν θάπνηνο έρεη επαγγεικαηηθή άλνδν θαη πξνάγεηαη ζε πςειφηεξεο βαζκίδεο, 

βηψλεη ρακειφηεξα επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Απηφ νθείιεηαη αθελφο ζηε 

κείσζε ησλ επαθψλ κε ηνπο πειάηεο-αζζελείο θαη αθεηέξνπ απνηειεί ζεηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε-επηβξάβεπζε θαη κεηψλεη ηα αηζζήκαηα κεησκέλσλ πξνζσπηθψλ 

επηηεπγκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ άιιεο πεγέο (Cordes, Dougherty, 1993). 

Ζ επαγγεικαηηθή ζηαζηκφηεηα θαη αβεβαηφηεηα, ν ρακειφο κηζζφο, ε εξγαζηαθή 

αλαζθάιεηα θαη ε ρακειή θνηλσληθή αμία ηεο εξγαζίαο, αληαλαθινχλ πςειά επίπεδα 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (Dollard et al, 2003). 

 

2.7  Έιιεηςε θνηλσληθήο ππνζηήξημεο 

 

Ζ θνηλσληθή ππνζηήξημε ζεσξείηαη φηη είλαη έλαο ηξνπνπνηεηήο αλάκεζα ζην 

εξγαζηαθφ ζηξεο θαη ηελ επηξξνή ησλ ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ. Ζ ππνζηήξημε 

βνεζάεη ην άηνκν λα αλαγλσξίζεη ηελ πηζαλή βιάβε πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη κηα 

θαηάζηαζε ή λα ελδπλακψζεη ηελ αληίιεςή ηνπ φηη κπνξεί λα αληηκεησπίζεη κηα 

θαηάζηαζε, αθνχ κπνξεί θαη απφ ηνλ πεξίγπξφ ηνπ λα πάξεη ηα απαξαίηεηα εθφδηα. 

Δπηπιένλ, ε θνηλσληθή ππνζηήξημε έρεη έλα άκεζν απνηέιεζκα ζην βίσκα ηνπ ζηξεο 

θαη ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή επεμία (Cordes, Dougherty, 1993). 

Ζ ζρέζε θαη ε ηζνξξνπία εξγαζίαο-νηθνγέλεηαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Άηνκα πνπ 

βηψλνπλ ζχγθξνπζε απαηηήζεσλ εξγαζίαο-νηθνγέλεηαο αιιά θαη ρακειή ππνζηήξημε 

απφ ην ζπίηη, βηψλνπλ κεγαιχηεξα επίπεδα ζηξεο (Dollard et al, 2003). Ζ θνπιηνχξα 
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αλακθηζβήηεηα παίδεη ξφιν ζηε ζχγθξνπζε θαξηέξαο-νηθνγέλεηαο θαη νη θνηλσληθέο 

πεπνηζήζεηο νξίδνπλ πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ θάζε θχινπ ζηελ νηθνγέλεηα. 

Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ν έλαο ζχδπγνο πνπ βηψλεη επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, 

επεξεάδεη ηνλ άιιν θαη ηνπ δεκηνπξγεί ζηξεο. Δπηπιένλ ηα παηδηά επεξεάδνληαη απφ ην 

ζηξεο ησλ γνληψλ. 

 Δθηφο απφ ζχγθξνπζε νηθνγέλεηαο-εξγαζίαο ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ππάξρεη ζεηηθή 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο κε ηξφπν πνπ λα εκπινπηίδεη ε κία ηελ άιιε. Έηζη κε ην 

θνηλσληθφ θχξνο πνπ απνθηάηαη απφ ην επάγγεικα επσθειείηαη ε νηθνγέλεηα, ηφζν 

νηθνλνκηθά, φζν θαη ζε επίπεδν θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κε ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη ζηελ εξγαζία, ε ηθαλφηεηα 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ κπνξεί λα απνδεηρζεί εμαηξεηηθά επσθειήο ζηε δηαρείξηζε 

θξίζεσλ ζην ζπίηη θαη αληίζεηα (Nelson D., Burke R., Gender Work Stress and Health, 

http://www.filestube.com/e/ebooksclub+org , πξφζβαζε ζηηο 14/05/11). 

 

  

http://www.filestube.com/e/ebooksclub+org
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 - Δπηπηώζεηο 

 

3.1 σκαηηθέο 

 

 Σα ζσκαηηθά πξνβιήκαηα αθνξνχλ ρξφληα θφπσζε, εμάληιεζε, αυπλία θαη 

δηαηαξαρέο χπλνπ, πνλνθεθάινπο, δαιάδεο θαη γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο (Cordes, 

Dougherty, 1993). 

χκθσλα κε έξεπλεο ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζπλδέζεθε κε αχμεζε 

ρνιεζηεξφιεο, ιηπνπξσηετλψλ ρακειήο ππθλφηεηαο (LDL), ηξηγιπθεξηδίσλ, νπξηθνχ 

νμένο θαη νξηαθά κε αλσκαιίεο ηνπ ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο. Έρεη βξεζεί ζπζρέηηζε 

θαη κε ηελ αξηεξηαθή πίεζε. Σα επξήκαηα ζρεηίδνληαη θαη κε θαθέο ζπλήζεηεο, φπσο ην 

θάπληζκα θαη ε έιιεηςε ζσκαηηθήο άζθεζεο.  

Ζ παρπζαξθία, ην θάπληζκα, ε έιιεηςε θπζηθήο άζθεζεο, ε θαθή δηαηξνθή, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ππέξηαζε θαη ηε δπζιηπηδαηκία, απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο 

δηαβήηε ηχπνπ 2, πνπ ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία 

ηνλ 21
ν
 αηψλα. Σέινο, φιν θαη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο θαίλεηαη λα θαηνρπξψλνπλ ζρέζε 

κεηαμχ ζηξεο, αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ νξγαληζκνχ θαη εππάζεηαο ζε ινηκψδε 

λνζήκαηα (Shirom, Melamed, 2008).  

 

3.2 πλαηζζεκαηηθέο 

 

Μέζα ζην ζψκα ηεο βηβιηνγξαθίαο έρνπλ θαηαγξαθεί ζπλαηζζεκαηηθέο επηπηψζεηο, 

νη νπνίεο εθδειψλνληαη φρη κφλν κε ηελ παξνπζία αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, αιιά θαη 

κε ηε ζηέξεζε ζεηηθψλ. 

Υακειή απηνεθηίκεζε, δπζθνιία ζηε ιήςε απνθάζεσλ, αδπλακία ζπγθέληξσζεο, 

επεξεζηζηφηεηα, λεπξηθφηεηα, αλππνκνλεζία, αίζζεκα ηνπ αβνήζεηνπ, ζπκφο, ζιίςε, 

ελνρή, θφβνο θαη αλεζπρία είλαη θάπνηεο απφ ηηο επηπηψζεηο ζηελ ςπρηθή πγεία 

(Dollard et al, 2003). ηα παξαπάλσ κπνξεί λα πξνζηεζεί ε απάζεηα, ε έιιεηςε 

επειημίαο, ν απνπξνζαλαηνιηζκφο, ε ηειεηνκαλία, ε ελαζρφιεζε κε ηξαπκαηηθέο 

εκπεηξίεο θαη ηδέεο απηνθαηαζηξνθήο, ε θαηάζιηςε, ελψ ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο θαη νη 

απηνθηνληθέο ηάζεηο. Γελ είλαη ζπάλην λα εκθαλίδνληαη ππαξμηαθνί πξνβιεκαηηζκνί ζε 

πλεπκαηηθφ θαη ζξεζθεπηηθφ επίπεδν (Γηνκήδνπο θαη ζπλ, 2009).  
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Ζ έιιεηςε ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ αθνξά ζε έιιεηςε ελζνπζηαζκνχ γηα ηηο 

πξνθιήζεηο, έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο γηα έλα έξγν πνπ νινθιεξψζεθε ζσζηά, έιιεηςε 

απηνπεπνίζεζεο, έιιεηςε απφιαπζεο ησλ θνηλσληθψλ επαθψλ, έιιεηςε 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, έιιεηςε δέζκεπζεο θαη θηλήηξσλ γηα ηελ εξγαζία. Γελ 

ππάξρεη ζέιεζε γηα λα θάλεη θάπνηνο θάηη πέξα απφ ην ηειείσο απαξαίηεην, ην πνηήξη 

θαίλεηαη πάληα κηζνάδεην (Maslach, Leiter, 1997). Σν άηνκν ληψζεη φηη θάλεη ιάζνο 

επάγγεικα. 

ηε νπεδία, έρνπλ δηαηππσζεί πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ηηο θιηληθέο ζπλέπεηεο 

ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ν ραξαθηεξηζκφο «επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε» 

έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο δηάγλσζε ζε ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά. 

 

3.3 Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

  

Σα άηνκα πνπ βηψλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ηείλνπλ λα απνζχξνληαη απφ 

ηνπο θίινπο θαη ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν θαη λα απνκνλψλνληαη, ελψ δε ιείπνπλ νη 

δηαπξνζσπηθέο ζπγθξνχζεηο θαη νη δηαπιεθηηζκνί, θαζψο γίλνληαη πην αλππφκνλνη, 

θαθφθεθνη θαη ιηγφηεξν αλεθηηθνί. ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ αιιάδεη ε θχζε θαη ε 

ζπρλφηεηα ησλ επαθψλ κε ηνπο πειάηεο-αζζελείο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο. Έρνπλ 

ηάζε λα απνζχξνληαη απφ ηνπο πειάηεο-αζζελείο, επηζπκνχλ λα μνδεχνπλ φζν ην 

δπλαηφλ ιηγφηεξν ρξφλν καδί ηνπο θαη λα θάλνπλ κεγαιχηεξα δηαιείκκαηα ζηε δνπιεηά. 

Όζν ηα άηνκα ζηξεζάξνληαη ζηε δνπιεηά θαη απνκνλψλνληαη απφ ηνλ θνηλσληθφ 

ηνπο πεξίγπξν θαη ηελ νηθνγέλεηα, ράλνπλ ηελ ππνζηήξημε πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ ζηελ 

πξνζσπηθή ηνπο δσή θαη ζηε ζπλέρεηα ράλνπλ θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

αληηκεησπίδνπλ ηηο εξγαζηαθέο δπζθνιίεο, νπφηε δεκηνπξγείηαη έλαο θαχινο θχθινο. 

Δπελδχνπλ ιηγφηεξν ρξφλν θαη ελέξγεηα ζηε δνπιεηά, κφλν φζν είλαη απαξαίηεην κε 

απνηέιεζκα ηελ έθπησζε ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ηεο εξγαζίαο (Maslach, 

Leiter, 1997).   

 

3.4 Δπηπηώζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά κε νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο 

 

Οη επηπηψζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά, πνπ ζπλδένληαη θαη κε ηελ αξλεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηνπο πειάηεο-αζζελείο θαη ηελ θνηλσληθή απφζπξζε, πνπ αλαιχζεθαλ 
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πξνεγνπκέλσο, πεξηιακβάλνπλ αιιαγή επαγγέικαηνο ή πξφζεζε λα εγθαηαιείςνπλ ηελ 

εξγαζία ηνπο, κεγάιν αξηζκφ απνπζηψλ απφ ηελ εξγαζία, επηξξέπεηα ζε αηπρήκαηα, 

έθπησζε ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ηεο εξγαζίαο, ρξήζε θαπλνχ, θαξκάθσλ, 

αιθνφι θαη δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο (Cordes, Dougherty, 1993). 

ηηο ΖΠΑ εθηηκάηαη φηη ην 54% ησλ απνπζηψλ απφ ηελ εξγαζία γηα ιφγνπο 

αζζέλεηαο νθείιεηαη ζε εξγαζηαθφ ζηξεο (Dollard et al, 2003:3) θαη ππνινγίδεηαη φηη 

θνζηίδεη ζηελ νηθνλνκία πεξίπνπ 300 δηο δνιάξηα, ιφγσ αλαξξσηηθψλ αδεηψλ θαη 

απνρσξήζεσλ πξνζσπηθνχ. Οη αδηάθνξνη θαη δπζαξεζηεκέλνη ππάιιεινη θνζηίδνπλ 

ζηε βξεηαληθή νηθνλνκία ζρεδφλ 46 δηο ιίξεο ην ρξφλν ιφγσ ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο 

θαη ρακέλσλ εκεξψλ εξγαζίαο (Αλησλίνπ, 2008).  

Γηα ηνλ εξγαδφκελν ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε νδεγεί ζε κείσζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο θαη ηνπ αθαηξεί ηε δπλαηφηεηα κηαο παξαγσγηθήο θαη εμειηζζφκελεο θαξηέξαο. 

Γηα ηνλ εξγνδφηε ην πξφβιεκα είλαη φηη ράλεη ηελ αθνζίσζε ηνπ εξγαδφκελνπ, ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπ  (Maslach, Leiter, 1997).   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 - Πξόιεςε θαη βειηησηηθέο παξεκβάζεηο 

 

Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε έρεη ππνηηκεζεί αξθεηά ζην παξειζφλ, αθξηβψο επεηδή 

δελ πξνθχπηεη θάπνηνο άκεζνο θίλδπλνο γηα ηελ πγεία ή ηε δσή ησλ εξγαδνκέλσλ. Ο 

θάζε εξγαδφκελνο ζεσξεί φηη δε ζα ζπκβεί ζε απηφλ, βιέπνληαο ην εγγχο κέιινλ θαη 

παξαβιέπνληαο ηε ρξφληα δηάβξσζε ησλ αηζζεκάησλ αιιά θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπ. 

Όκσο, ηα ζπλαηζζεκαηηθά αιιά θαη ηα νηθνλνκηθά θφζηε είλαη πνιχ πςειά γηα λα 

αγλνεζνχλ. Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε δειψλεη πνιιά ζηνηρεία γηα ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη φρη ηφζν γηα ηα ίδηα ηα άηνκα, γη’ απηφ θαη ε 

αληηκεηψπηζή ηεο έγθεηηαη ζηελ πξφιεςή ηεο, θπξίσο κε αλαδηακφξθσζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο εξγαζίαο  (Maslach, Leiter, 1997). 

Τπάξρνπλ ηξηψλ εηδψλ παξεκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. Ζ πξσηνγελήο παξέκβαζε εζηηάδεη ζηελ αιιαγή ηεο αηηίαο ηνπ ζηξεο ή 

ζηελ αιιαγή ηεο αληίιεςεο πνπ έρεη θάπνηνο γηα ηνπο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο, ψζηε 

λα ηνπο αληηκεησπίδεη ζαλ πξνθιήζεηο παξά ζαλ απεηιέο. Ζ δεπηεξνγελήο παξέκβαζε 

εζηηάδεη ζηελ αιιαγή ηεο αληίδξαζεο ζην ζηξεο, εμνπιίδεη ην άηνκν ζσκαηηθά θαη 

ςπρηθά γηα λα ην αληηκεησπίζεη. Ζ ηξηηνγελήο παξέκβαζε πεξηιακβάλεη 

εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ζπκβνχινπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ζπκπησκάησλ ηνπ ζηξεο. 

Ζ αλαγλψξηζε ηεο χπαξμεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο είλαη ην πξψην βήκα 

ζηελ αληηκεηψπηζή ηεο. 

χκθσλα κε ηνλ Cherniss, αληίδνην ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη ε 

άζθεζε κηαο εξγαζίαο ε νπνία ζα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνλ εξγαδφκελν 

(Αλησλίνπ, 2008:18). 

Οη ζηξαηεγηθέο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

πεξηιακβάλνπλ απφ ηε κηα πιεπξά πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα θάλεη ην άηνκν θαη απφ ηελ 

άιιε ηελ ππνζηήξημε απφ ην πξνζσπηθφ θαη επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ, αλ θαη θάπνηνη 

πξνηηκνχλ λα πξνζηαηεχνπλ ηα αγαπεκέλα ηνπο πξφζσπα απφ ηελ επαθή κε ηηο δηθέο 

ηνπο ζηξεζνγφλεο εκπεηξίεο. Ζ θνηλσληθή ππνζηήξημε είλαη απφ ηα πην ζεκειηψδε 

ζηνηρεία.  

Οη πξνζσπηθέο ζηξαηεγηθέο πξφιεςεο πεξηιακβάλνπλ αεξνβηθή γπκλαζηηθή, 

γξήγνξν πεξπάηεκα, ρνξφ, πνδήιαην, ηέληο θαη βνεζνχλ ην άηνκν λα κεηψζεη ηε 
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ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ έληαζε θαη παξάιιεια λα βξεζεί ζε έλα επεξγεηηθφ θνηλσληθφ 

δίθηπν. Αλαθέξνληαη επίζεο ηερληθέο δηαινγηζκνχ θαη ραιάξσζεο, θηλεκαηνγξάθνο, λα 

παίδεη θάπνηνο ή λα αθνχεη κνπζηθή, επράξηζηεο θαη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα 

ρφκπη. Σξέθνληαο ηηο πλεπκαηηθέο, ζσκαηηθέο, θνηλσληθέο θαη ςπρηθέο ηνπο αλάγθεο, νη 

εξγαδφκελνη δηαηεξνχλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο. Ζ απηνπεπνίζεζε απνηειεί ηε βάζε 

γηα ηελ επηκνλή, ην θνπξάγην, ηελ ειπίδα θαη ηε ζέιεζε γηα δσή. Σέινο, ν 

πξνγξακκαηηζκφο, ε ζέζπηζε ζηφρσλ θαη ε νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ, ε δηα βίνπ 

εθπαίδεπζε θαη ε παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ (Maslach, Leiter, 1997), είλαη 

απαξαίηεηα λα ελζσκαηψλνληαη ζηελ άζθεζε θάζε επαγγέικαηνο. 

χκθσλα κε ηνλ Potter (Γηνκήδνπο θαη ζπλ, 2009), γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο είλαη αλαγθαία ε δεκηνπξγία λέσλ ηξφπσλ 

αληίιεςεο θαη ζθέςεο. Πξέπεη ην άηνκν λα κπνξεί λα αλαγλσξίδεη ηελ αμία ηνπ αθφκα 

θαη ζε ερζξηθά πεξηβάιινληα κέζσ ηνπ απηνειέγρνπ. Πξέπεη λα απνθηήζεη ηθαλφηεηα 

ειέγρνπ ηνπ ζηξεο θαη κεηαηξνπήο ηνπ ζε ζεηηθή ελέξγεηα. Πξέπεη λα βξεη ζπκκάρνπο, 

αθφκα θαη κέζα ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο ηνπ πνπ λα ην βνεζνχλ λα μεπεξλάεη ην ζηξεο. 

Πξνηείλεη ηε ζεηηθή ζθέςε θαη έθθξαζε θαη ηελ απνζηαζηνπνίεζε απφ αξλεηηθά 

εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο. ε πξφζθαηεο έξεπλεο βξέζεθε φηη νη εξγαδφκελνη πνπ 

επεδίσμαλ λα δηαρεηξηζηνχλ θαιχηεξα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, είραλ ζεηηθά 

απνηειέζκαηα θαη ζηελ εξγαζία ηνπο (Αλησλίνπ, 2008:19). 

Οηθνλνκηθέο θαη πιηθέο απνιαβέο, ζσζηή επίβιεςε, αιιά θαη βειηησκέλνη ρψξνη 

εξγαζίαο, φπνπ  κπαίλνπλ ζαθή φξηα αλάκεζα ζηνλ επαγγεικαηία θαη ηνλ πειάηε-

αζζελή, βνεζνχλ πνιινχο επαγγεικαηίεο λα αληηκεησπίδνπλ κε επηηπρία ηελ πίεζε ηνπ 

θφξηνπ εξγαζίαο (Dollard et al, 2003).  

Γηα ηηο γπλαίθεο ηδηαηηέξσο ρξεηάδεηαη βνήζεηα ζην ζπίηη κε ηα παηδηά θαη ηνπο 

ειηθησκέλνπο θαη ζσζηή ακνηβή θαη επηβξάβεπζε (Nelson D., Burke R., Gender Work 

Stress and Health, http://www.filestube.com/e/ebooksclub+org, πξφζβαζε ζηηο 

14/05/11). 

Ζ απηνεθηίκεζε θαη ε θνηλσληθή ππνζηήξημε είλαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο. Οη επαγγεικαηίεο πνπ βηψλνπλ ιηγφηεξν ζηξεο 

ηείλνπλ λα απνιακβάλνπλ κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, πνπ κε ηε ζεηξά 

ηεο δίλεη ψζεζε ζηα επίπεδα απηνεθηίκεζεο. Δπαγγεικαηίεο φπσο νη γηαηξνί, έρνπλ σο 

θίλεηξν ηα ρεηξνπηαζηά, άκεζα απνηειέζκαηα ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο. Ζ εξγαζηαθή 

http://www.filestube.com/e/ebooksclub+org


30 
 

δέζκεπζε είλαη πεγή ζεηηθήο ελέξγεηαο πνπ βνεζάεη απηνχο ηνπο επαγγεικαηίεο λα 

πξνρσξνχλ. 

πκπεξαζκαηηθά, ν βαζκφο πνπ ηαηξηάδεη ην άηνκν ζην πεξηβάιινλ ηνπ, θαζνξίδεη 

αλ ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε απμάλεη ή κεηψλεη ην ζηξεο. Σν πψο ν θάζε εξγαδφκελνο 

αμηνινγεί ην επίπεδν ηνπ ζηξεο πνπ έρεη θαη αλαπηχζζεη ηερληθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζή 

ηνπ, εμαξηάηαη απφ ην πφζν πςειή είλαη ε απηνπεπνίζεζή ηνπ. Οη κεγαιχηεξνη 

εξγαζηαθνί ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο δελ έρνπλ λα θάλνπλ ηφζν κε ηε θχζε ηεο 

εξγαζίαο, φζν κε ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο κε ην άηνκν θαη 

ηελ αδηάθνπε επηβνιή πξνζδνθηψλ θαη απαηηήζεσλ (Kwok-bun, 2007). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 - Γηαθνξηθή δηάγλσζε 

 

Γηαθνξηθή δηάγλσζε ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ιφγσ νκνηφηεηαο 

ζπκπησκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ην ζχλδξνκν ρξφληαο θφπσζεο, 

ηηο αγρψδεηο δηαηαξαρέο, ηελ θαηάζιηςε θαη ην ζχλδξνκν κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο. Ζ 

παξελφριεζε ζην ρψξν εξγαζίαο θαη ε θζνξά, απνηεινχλ δχν παξεκθεξείο έλλνηεο κε 

ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, πνπ αμίδεη λα αλαθεξζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο δηαθνξηθήο 

δηάγλσζεο.  

 

5.1 ύλδξνκν ρξόληαο θόπσζεο 

 

Σν ζχλδξνκν ρξφληαο θφπσζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ επίκνλε θφπσζε γηα 

ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο θαη απφ άιια κε εηδηθά ζπκπηψκαηα. Σν πνζνζηφ ηνπ θπκαίλεηαη 

0,2-0,5% θαη ζε απηφ αλήθνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ε θφπσζε δε κπνξεί λα αηηηνινγεζεί 

αιιηψο θαη έρνπλ απνθιεηζηεί φιεο νη πηζαλέο δηαγλψζεηο. ην ζχλδξνκν 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ε θφπσζε δελ απνηειεί πάληα ην θχξην παξάπνλν ησλ 

εξγαδνκέλσλ.  

Δπηξξεπείο ζην ζχλδξνκν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζεσξνχληαη άηνκα 30-40 

εηψλ, αλχπαληξνη άληξεο θαη άηνκα πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ. Τπάξρεη θαη ε 

αληίιεςε φηη ην πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν δξα αληίζεηα, θαζψο ηα άηνκα 

εθπαηδεχνληαη λα αληηκεησπίδνπλ ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο θαηαζηάζεηο 

(Αλησλίνπ, 2008). Παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ην ζχλδξνκν ρξφληαο θφπσζεο είλαη ην 

γπλαηθείν θχιν θαη κάιηζηα γπλαίθεο πνπ έρνπλ απνθηήζεη πξφζθαηα νηθνγέλεηα, 

ειηθίαο 40-50 εηψλ, ελψ είλαη αλεμάξηεην απφ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε 

(Γηνκήδνπο θαη ζπλ, 2009).  

Αιιεινεπηθαιππηφκελεο δηαγλψζεηο κε θαηαζηάζεηο παξαηεηακέλεο θφπσζεο 

ππάξρνπλ ζηελ ηλνκπαιγία, ζην ζχλδξνκν επεξέζηζηνπ εληέξνπ, ζην άγρνο θαη ζηελ 

θαηάζιηςε θαη ζην ζχλδξνκν ρξφληαο θφπσζεο. Οη θαηαζηάζεηο παξαηεηακέλεο 

θφπσζεο πεξηιακβάλνπλ θφπσζε, άιγνο, αδπλακία ζπγθέληξσζεο θαη επεξέζηζηε 

δηάζεζε θαη ζπλππάξρνπλ ζε φιεο ηηο νληφηεηεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ καδί κε: α) χπλν 

πνπ δελ μεθνπξάδεη θαη θεθαιαιγίεο ζην ζχλδξνκν ρξφληαο θφπσζεο, β) κπαιγία-

αξζξαιγία ζηελ ηλνκπαιγία, γ) δηάξξνηα-δπζθνηιηφηεηα θαη θνηιηαθφ άιγνο ζην 



32 
 

ζχλδξνκν επεξέζηζηνπ εληέξνπ, δ) απψιεηα θηλήηξσλ θαη απψιεηα επραξίζηεζεο ζηελ 

θαηάζιηςε θαη ε) θξίζεηο παληθνχ θαη ζπκπεξηθνξά απνθπγήο ζην άγρνο (McPhee et al, 

2008). 

 

5.2 Καηάζιηςε 

 

Ζ θαηάζιηςε είλαη κηα γεληθεπκέλε θαηαπφλεζε πνπ πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο 

ηνκείο ηεο δσήο, ελψ ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε πεξηνξίδεηαη ζε ζπκπεξηθνξέο 

ζρεηηδφκελεο κε ηελ εξγαζία ηνπ αηφκνπ. Σν εξγαζηαθφ ζηξεο, βέβαηα, ζεσξείηαη αίηην 

θαη ηεο θαηάζιηςεο, θαη θαηά θάπνηνπο εξεπλεηέο, ε θαηάζιηςε ζπκπίπηεη ελ κέξεη κε 

ηε δηάζηαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

Άιινη εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε κπνξεί λα εμειηρζεί ζε 

θαηάζιηςε θαη άιινη φηη ππάξρεη ακνηβαία ζρέζε κεηαμχ ηνπο (Shirom, Melamed, 

2008).  

ε πξνρσξεκέλα ζηάδηα ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, ην άηνκν 

βιέπεη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ερζξνχο πνπ ηνλ επηβνπιεχνληαη θαη ηνλ ππνζθάπηνπλ, 

νδεγείηαη ζε θαηαζιηπηηθή θαηάζηαζε νπφηε είλαη απαξαίηεηε ε ιήςε 

ςπρνζεξαπεπηηθήο αιιά θαη θαξκαθεπηηθήο βνήζεηαο (Γηνκήδνπο θαη ζπλ, 2009). 

Σα ζπκπηψκαηα ηεο θαηάζιηςεο πεξηιακβάλνπλ αηζζήκαηα ζιίςεο, θελνχ, 

απειπηζίαο, δπζθνξίαο θαη ρακειήο ελέξγεηαο. Ηδηαίηεξα ην ηειεπηαίν ζηνηρείν νδήγεζε 

ζηελ ππφζεζε φηη ίζσο ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε λα ζπκπίπηεη ελ κέξεη κε ηελ 

θαηάζιηςε.  

Οη γπλαίθεο απνηεινχλ ηα θαηεμνρήλ θαηαζιηπηηθά αληηθείκελα, αθνχ αλαθέξνπλ 

θαηαζιηπηηθέο ηάζεηο ζε δηπιάζηα ζπρλφηεηα απφ ηνπο άληξεο. Απηφ ην γεγνλφο ίζσο 

έρεη ηε βάζε ηνπ ζηελ εχζξαπζηε νξκνληθή ηνπο θχζε θαη ζηηο πνιιαπιέο πηεζηηθέο 

θνηλσληθέο πξνζδνθίεο, δειαδή ηηο νηθνγελεηαθέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επαγγεικαηηθέο. 

Χο «θχζεη επαίζζεηεο θαη θνηλσληθά εππαζείο», λνκηκνπνηνχληαη λα εθθξάδνπλ ηνλ 

πφλν ηνπο ζε θάπνην ζεξαπεπηή.  

Με ηνλ φξν ζσκαηνπνίεζε αλαθέξεηαη ε εθδήισζε νξγαληθψλ δπζιεηηνπξγηψλ πνπ 

έρνπλ ςπρηθή αηηία. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δε κπνξεί λα δηαγλσζηεί ζσκαηηθή 

παζνινγία πνπ λα ηηο δηθαηνινγεί. Έηζη νη γπλαίθεο πνπ πάζρνπλ απφ θαηάζιηςε 
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παξαπνλνχληαη ζπρλά γηα θνχξαζε, αδπλακία, αδηθαηνιφγεηνπο ζσκαηηθνχο πφλνπο 

θαη θαηάξξεπζε απφ ηελ θνχξαζε.  

Δμσγελείο παξάγνληεο, φπσο νη δηαπξνζσπηθέο θαη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, νη 

ζπλζήθεο δσήο θαη ε ζχγρξνλε επνρή κε ηηο απαηηήζεηο ηεο, απνηεινχλ επαξθή αηηία 

πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ςπρηθέο ζπλέπεηεο. 

Απφ θνηλσληνινγηθή πιεπξά, ζηελ Διιάδα, ε θαηάζιηςε αλαδχεηαη σο ε 

ηαηξηθνπνηεκέλε έθθξαζε ηεο εμαηνκηθεπκέλεο ςπρηθήο νδχλεο, αληηθαζηζηψληαο 

δηαπξνζσπηθέο θαη αιιεγνξηθέο κνξθέο πφλνπ, φπσο νη ζξελεηηθέο παξαζηάζεηο, ηα 

ζξεζθεπηηθά ζεξαπεπηηθά ηειεηνπξγηθά, ε άζθεζε ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο βίαο. Μέζα 

απφ απηή ηε δηαδηθαζία αθπξψλεηαη θαη απνρξσκαηίδεηαη ην λφεκα ηνπ αηνκηθνχ 

παξάπνλνπ θαη ηεο αηνκηθήο δηακαξηπξίαο. Σν «θνηλσληθφ παξάπνλν» αλαπιάζεηαη κε 

ηε κνξθή ηεο ςπρηθήο θξίζεο επί ηνπ εαπηνχ (Πεγθιίδνπ, 2012).  

  

5.3 Μεηαηξαπκαηηθό ζηξεο 

 

 Έλα νμχ ζηξεζνγφλν εξέζηζκα, ζπρλά θάηη απεηιεηηθφ γηα ηε δσή, κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζην ιεγφκελν κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο (Post-Traumatic Stress Disorder). Σα 

πέληε θξηηήξηα αλίρλεπζεο κεηαηξαπκαηηθψλ δηαηαξαρψλ είλαη: α) Σν άηνκν έρεη 

βηψζεη κηα θαηάζηαζε πέξα απφ ηε ζπλήζε αλζξψπηλε εκπεηξία, β) ην ηξαπκαηηθφ 

επεηζφδην αλαβηψλεη επαλεηιεκκέλα κε αλάθιεζε επίπνλσλ θαη εκκελνπζψλ εηθφλσλ ή 

γεγνλφησλ, κε εθηάιηεο ζρεηηδφκελνπο κε ην γεγνλφο, κε έληνλε ςπρνινγηθή δπζθνξία 

ζε θαηαζηάζεηο παξφκνηεο κε ην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο, γ) ην άηνκν επαλεηιεκκέλα 

απνθεχγεη γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο, δ) 

θαλεξψλεη ζεκάδηα ππεξεπαηζζεζίαο πνπ δελ ππήξραλ πξηλ, δπζθνιίεο ζηνλ χπλν, 

επηζεηηθφηεηα, εθξήμεηο ζπκνχ, δπζθνιία ζπγθέληξσζεο, ππεξβνιηθή αληίδξαζε ζε 

εξεζίζκαηα πνπ αλαθαινχλ ηελ ηξαπκαηηθή εκπεηξία, ε) ε δηαηαξαρή δηαξθεί 

ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα (ππξηδάθεο, 2009). 

Φπρνινγηθά πξνβιήκαηα φπσο αλεζπρία, θαηάζιηςε, απηνθηνληθέο ηάζεηο, 

δηαηαξαρέο παληθνχ, αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, αγνξαθνβία θαη ρξήζε νπζηψλ, 

κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ. Γεπηεξνγελέο ηξαχκα κπνξεί λα ππνζηνχλ θνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί ή ζεξαπεπηέο φηαλ εθηίζεληαη ζηηο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ησλ ζπκάησλ, 

αιιά αλαξξψλνπλ γξεγνξφηεξα ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, αλ θαη 
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έρεη βξεζεί φηη απηνί πνπ ζπκπάζρνπλ κε ηνπο πειάηεο ηνπο είλαη πηζαλφηεξν λα 

αλαπηχμνπλ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Αλ θαη νη εκπεηξίεο ησλ πειαηψλ είλαη απηέο 

πνπ ζεσξεηηθά ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εμέιημε ηνπ burnout, εληνχηνηο νη έξεπλεο δελ έρνπλ 

θαηαθέξεη λα βξνπλ θάπνηα ζπζρέηηζε (Dollard et al, 2003). 

 

5.4 Η έλλνηα ηεο παξελόριεζεο ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν 

  

χκθσλα κε ηε Hirigoyen, παξελφριεζε ζην ρψξν εξγαζίαο ελλνείηαη θάζε 

θαηαρξεζηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ εθδειψλεηαη κε ιφγηα, πξάμεηο, γξαπηά κελχκαηα θαη 

κπνξεί λα δεκηψζεη ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηελ αμηνπξέπεηα ή ηε ζσκαηηθή ή ςπρηθή 

αθεξαηφηεηα ηνπ αηφκνπ, λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ εξγαζία ηνπ ή λα δηαηαξάμεη ην 

εξγαζηαθφ θιίκα. 

χκθσλα κε ηνπο Leymann θαη Gustafsson, ε ρξφληα έθζεζε ζε αλεπηζχκεηεο 

ζπκπεξηθνξέο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αιιαγή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, ε 

νπνία απνθηά εκκέλνληα ραξαθηεξηζηηθά θαη εθδειψλεηαη σο θαηάζιηςε ή ςχρσζε. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη απνζχλδεζαλ ηα αίηηα εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ απφ ην ίδην 

ην άηνκν, ηα αλαδήηεζαλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη θαηέζηεζαλ ζαθέο φηη ε 

παξελφριεζε είλαη κία αξγφζπξηε, ηξαπκαηηθή θαη ππφξξεηε δηαδηθαζία κε κε 

εκθαλείο πάληνηε επελέξγεηεο. 

Οη επελέξγεηεο ηεο παξελφριεζεο πεξηιακβάλνπλ: 1) ςπρνπαζνινγηθέο αζζέλεηεο, 

φπσο κειαγρνιία, άγρνο, θνβηθέο αληηδξάζεηο, επεξεζηζηφηεηα, αυπλίεο, εθηάιηεο, 

πξνβιήκαηα ζπγθέληξσζεο, 2) ςπρνζσκαηηθέο αζζέλεηεο, φπσο κπτθνχο πφλνπο, 

άζζκα, θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, δπζθνιίεο πέςεο, δεξκαηίηηδα, εκηθξαλίεο, 3) 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, φπσο θνηλσληθή απνκφλσζε, επηζεηηθφηεηα, αδχλακε 

πλεπκαηηθή θαηάζηαζε, εμάξηεζε απφ πνηφ θαη θάπληζκα. Άιιε ζπκπησκαηνινγία 

είλαη κεηαμχ άιισλ: ρξφλην ζπλαίζζεκα θαηαδίσμεο, δηαξθήο παζνινγηθή ηαχηηζε κε 

ηνλ πφλν ησλ άιισλ, αδπλακία απφιαπζεο απιψλ θαζεκεξηλψλ γεγνλφησλ, θίλδπλνο 

θαηάρξεζεο ςπρνθαξκάθσλ, απηναπνκφλσζε, ην άηνκν δε ληψζεη πιένλ κέινο ηεο 

θνηλσλίαο, δείρλεη θπληθφηεηα πξνο ηνλ θφζκν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη. 

Οη ζπλεζέζηεξεο ζπλέπεηεο είλαη ην άγρνο, ε θαηάζιηςε, ε ζπρλή αιιαγή δηάζεζεο 

θαη νη εμάξζεηο παληθνχ. Ζ κεησκέλε παξαγσγηθφηεηα, ηα πςειά πνζνζηά απνπζηψλ, ε 

πξνζπνίεζε εθηέιεζεο θαζεθφλησλ, ην απμεκέλν πνζνζηφ ιήςεο αλαξξσηηθψλ 



35 
 

αδεηψλ, είλαη θάπνηεο απφ ηηο επελέξγεηεο ηεο παξελφριεζεο κε νηθνλνκηθφ αληίθηππν 

ζε κηα επηρείξεζε, φπνπ ζχκθσλα κε έξεπλα έλαο ππάιιεινο θνζηίδεη ζηνλ εξγνδφηε 

180% πεξηζζφηεξν. ην 70% ησλ πεξηπηψζεσλ, ζχκθσλα κε έξεπλα, ε παξελφριεζε 

ζηακάηεζε κφλν κε ηελ παξαίηεζε ηνπ εξγαδφκελνπ.  

ε έξεπλα ζε λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζηε Μ. Βξεηαλία ην 2001, ε παξελφριεζε 

μερψξηζε σο ε κνλαδηθή κεηαβιεηή πνπ ζπλδέζεθε κε ρακειά επίπεδα ςπρηθήο 

επεκεξίαο ζην πξνζσπηθφ ην νπνίν ήηαλ εθηεζεηκέλν ζε αζζελείο θαη ζηνπο ζπγγελείο 

ηνπο (ππξηδάθεο, 2009).  

 

5.5 Η έλλνηα ηεο θζνξάο 

 

Οη άλζξσπνη πνπ αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ηεο εμνπζέλσζεο είλαη ή ήηαλ 

πεξηζζφηεξν αθνζησκέλνη θαη δεζκεπκέλνη ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο απφ απηνχο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ηεο θζνξάο. Οη εμνπζελσκέλνη αλακέλνληαη λα έρνπλ 

θάλεη εληαηηθφηεξε πξνζπάζεηα απφ ηα άηνκα πνπ έρνπλ ππνζηεί θζνξά. Ζ εμνπζέλσζε 

αλαθέξεηαη ζε έλα ζπλδπαζκφ πςειήο πίεζεο θαη πςειήο βαζηδφκελεο ζηελ απφδνζε 

απηνεθηίκεζεο, ελψ ε θζνξά αληηζηνηρεί ζε πςειή πίεζε θαη ρακειή βαζηδφκελε ζηελ 

απφδνζε απηνεθηίκεζε.  

Ζ θζνξά ζρεηίδεηαη κε ρακειφηεξε θνηλσληθή ζέζε ζε αληίζεζε κε ηελ εμνπζέλσζε. 

Τςειφηεξε ζπρλφηεηα εμνπζέλσζεο ππάξρεη ζηηο δνπιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

αλζξψπνπο, ελψ πςειφηεξε ζπρλφηεηα θζνξάο ππάξρεη ζε δνπιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

πξάγκαηα (Hallsten, 2009). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 - Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ηδηώηεο 

επαγγεικαηίεο πγείαο 

 

Τπάξρνπλ αληηθαηηθά ζπκπεξάζκαηα εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηε ζπρλφηεηα θαη ηελ 

έληαζε εκθάληζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνπο ηδηψηεο επαγγεικαηίεο 

πγείαο. Παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ κειεηεζεί εθηελψο νη αηηίεο θαη νη ζπλέπεηεο ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο, ππάξρνπλ ιίγεο απνδείμεηο φηη 

ζπκβαίλνπλ κφλν ζε νξγαληζκνχο ή κεγάιεο δνκέο, αιιά ζπλεζίδεηαη λα ζπλαληάηαη 

θαη ζε ηδηψηεο επαγγεικαηίεο. Δλψ ππάξρεη ε άπνςε φηη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

είλαη ελδεκηθή θαη ζπλαξηεκέλε κε ηα επαγγέικαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία, θαηά 

άιινπο απηφ είλαη ππεξηηκεκέλν θαη ε πξαγκαηηθή ηνπ ζπρλφηεηα είλαη κηθξή. Αλ θαη 

πνιιέο θνξέο νη εξγαδφκελνη απηνί έξρνληαη ζε επαθή κε ππέξκεηξν ζηξεο, παξ’ φια 

απηά γεληθά βξίζθνπλ ηξφπνπο λα ην αληηκεησπίδνπλ θαη λα απνιακβάλνπλ ηελ 

επηβξάβεπζε απφ ηελ πξνζθνξά ηνπο πξνο ηνπο άιινπο, αθνχ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

ην επάγγεικα πνπ αζθνχλ είλαη ζπλεηδεηή επηινγή ηνπο. Τπάξρνπλ θαη κειέηεο πνπ 

δείρλνπλ φηη ηα ζπγθεθξηκέλα επαγγέικαηα (θνηλσληθά θαη πγείαο) έρνπλ ρακειφηεξα 

επίπεδα ζηξεο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα θαη απηφ επεηδή έρνπλ κεγαιχηεξε 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε (Dollard et al, 2003). 

Ζ εξγαζηαθή απηνλνκία ζρεηίδεηαη κε ην πψο θάπνηνο νξγαλψλεη λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ην ρξφλν ηνπ θαη απνθαζίδεη ην εξγαζηαθφ ηνπ πξφγξακκα θαη σξάξην. Τπάξρνπλ 

έξεπλεο πνπ δείρλνπλ πσο νη γηαηξνί ζηξεζάξνληαη ιηγφηεξν ζε ζρέζε κε άιια 

επαγγέικαηα, επεηδή νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο έρνπλ ηδησηηθά ηαηξεία θαη είλαη 

ειεχζεξνη λα απνθαζίζνπλ γηα ηνλ φγθν ηεο δνπιεηάο αιιά θαη ην ξπζκφ ηεο, ελψ 

αληίζεηα άιινη επαγγεικαηίεο ππνρξεψλνληαη ζε απζηεξά θαη άθακπηα σξάξηα. 

Δπηπιένλ, επαγγέικαηα φπσο νη γηαηξνί, φζν πην ζθιεξά δνπιεχνπλ, ηφζν κεγαιψλεη 

θαη ην εηζφδεκά ηνπο. Έρνπλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πξσηνβνπιία ζην επάγγεικά ηνπο 

αιιά θαη ην ζαπκαζκφ γηα φζα έρνπλ πεηχρεη. 

ε έξεπλα, δηαπηζηψζεθε φηη νη γηαηξνί βξίζθνληαη ζε πην επλντθή ζέζε ζε ζρέζε κε 

άιια επαγγέικαηα, γηαηί έρνπλ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ ηνπο θαη 

κεγαιχηεξα πεξηζψξηα ιήςεο απνθάζεσλ. ε αλαζθφπεζε εξεπλψλ, παξαηεξήζεθε 

νκνηφηεηα ζηα επίπεδα ζηξεο κεηαμχ νδνληηάηξσλ, λνζνθφκσλ, δαζθάισλ θαη 

θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ. Ο θφξηνο εξγαζίαο, ν θφβνο ηαηξηθνχ ιάζνπο θαη ε 
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ζχγθξνπζε εξγαζίαο-νηθνγέλεηαο, ήηαλ ζε πνιιέο έξεπλεο νη βαζηθνί ζηξεζνγφλνη 

παξάγνληεο γηα ηνπο γηαηξνχο (Kwok-bun, 2007). 

Σα δηεζλή πνζνζηά ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνπο γηαηξνχο πνηθίιινπλ 

κεηαμχ 25% θαη 76%. ηηο ΖΠΑ, ζηνπο ηδηψηεο γηαηξνχο αλαθέξνληαη πνζνζηά 

κεγαιχηεξα απφ 60%. ε έξεπλα αλάκεζα ζε ηδηψηεο γηαηξνχο ζηε Γεξκαλία, βξέζεθε 

φηη κφλν ην έλα ηξίην είλαη γεληθά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο ελψ 64% ζα 

μαλαεπέιεγαλ ηελ ηαηξηθή. Πεξίπνπ ην 40% παξνπζίαζε έιιεηςε θηλήηξσλ γηα εξγαζία 

θαη ην 22% βξέζεθε ζε θίλδπλν αλάπηπμεο burnout. Ζ ζέιεζε λα ζπνπδάζνπλ ηαηξηθή 

μαλά, ε εθπιήξσζε πξνζδνθηψλ απφ ην επάγγεικα, ηα ρξφληα επαγγεικαηηθήο 

εκπεηξίαο, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ήηαλ 

παξάγνληεο πξφβιεςεο ηεο ςπρηθήο ηνπο πγείαο. Οη πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε ην 

επάγγεικα είραλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζην burnout, ζπλεπψο ε αλάγθε γηα ελεκέξσζε 

ζρεηηθά κε ηηο ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο απφ ην επάγγεικα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ θξίλεηαη επηηαθηηθή (Voltmer et al, 2010). 

ε ρψξεο φπσο ε Ννξβεγία, ηα πνζνζηά ζλεηφηεηαο ησλ γηαηξψλ είλαη ειαθξψο 

πςειφηεξα απφ απηά ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ θαη απηφ πηζαλφηαηα νθείιεηαη ζηνπο 

απμεκέλνπο δείθηεο απηνθηνλίαο ησλ γηαηξψλ (Aasland et al,2011). 

Ζ άπνςε φηη νη γηαηξνί είλαη ηδηαίηεξα επηξξεπείο ζηελ εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ηεθκεξηψλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη πνιιέο θνξέο 

εξγάδνληαη πέξα απφ ην θαλνληθφ ηνπο σξάξην, ηα φξηα πξνζσπηθνχ θαη εξγαζηαθνχ 

ρξφλνπ είλαη ζπγθερπκέλα θαζψο αληηκεησπίδνπλ πνιχ ζπρλά έθηαθηα πεξηζηαηηθά, 

ελψ επηβαξχλνληαη θαη απφ ην θφβν ηνπ ηαηξηθνχ ιάζνπο. Δίλαη ππεχζπλνη γηα 

αλζξψπηλεο δσέο θαη φρη γηα απξφζσπα αληηθείκελα, ε επαγγεικαηηθή ηνπο επάξθεηα 

ηειεί ππφ ηε ζπλερή επίβιεςε θαη θξηηηθή ησλ αζζελψλ αιιά θαη ησλ ζπλαδέξθσλ 

ηνπο, ελψ έλα ζθάικα ηνπο είλαη πηζαλφ λα έρεη ηξαγηθέο ζπλέπεηεο. Ζ άκεζε, πξφζσπν 

κε πξφζσπν επηθνηλσλία κε ηνπο αζζελείο θαη ηνπο ζπγγελείο θαη ε έθζεζή ηνπο ζε 

απμεκέλν θίλδπλν κεηάδνζεο θάπνηαο αζζέλεηαο, απνηεινχλ επηβαξπληηθνχο 

παξάγνληεο. Σέινο, πξφζζεηνο παξάγνληαο ε ζπρλή θαη καθξφρξνλε επαθή κε αζζελείο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ ρξφληα πξνβιήκαηα. Ο πφλνο θαη ε νδχλε ησλ αζζελψλ ζεσξείηαη 

ν βαζηθφηεξνο παξάγνληαο γηα ην ζχλδξνκν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ 

λνζειεπηψλ, πνπ ηνπο νδεγεί ζηελ αδηαθνξία. 
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ε έξεπλα πνπ κειέηεζε ζπγθξηηηθά ηα επίπεδα εμάληιεζεο θαη επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο αλάκεζα ζε παιαηνχο θαη λένπο γηαηξνχο, βξέζεθε φηη νη κεγαιχηεξνη ζε 

ειηθία θαη πην έκπεηξνη γηαηξνί, αλαθέξνπλ ρακειφηεξε ςπρνινγηθή εμάληιεζε θαη 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζε ζρέζε κε ηνπο λεφηεξνπο θαη απηφ ην απνδίδνπλ νη ίδηνη 

ζε καζήκαηα πνπ έρνπλ πάξεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

ζηαδηνδξνκίαο ζην λα αληηκεησπίδνπλ ηηο δπζθνιίεο. χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο ζα 

έπξεπε λα ππάξμεη ηξφπνο λα κεηαθεξζεί απηή ε γλψζε ζηνπο λεφηεξνπο ζπλαδέιθνπο 

θαη ζηαδηαθά νη γεξαηφηεξνη λα αθήλνπλ ηελ ελεξγφ θαξηέξα θαη λα αλαιακβάλνπλ 

ξφιν κέληνξα γηα ηνπο λεφηεξνπο (Peisan et al, 2009). 

ε ζπγθξηηηθή έξεπλα γηα ηα επίπεδα ζηξεο θαη επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζε 

γηαηξνχο αθηηλνιφγνπο ζηε Νέα Εειαλδία εξγαδφκελνπο ζε δεκφζην λνζνθνκείν θαη 

ηδηψηεο (Lim, Pinto, 2009), βξέζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Οη εξγαδφκελνη ζε δεκφζην 

λνζνθνκείν αλέθεξαλ ζεκαληηθά πςειφηεξα επίπεδα εξγαζηαθνχ ζηξεο, ρακειφηεξα 

επίπεδα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη πςειφηεξα πνζνζηά επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο, ζπγθξηηηθά κε ηνπο ηδηψηεο. Οη βαζηθνί ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο ήηαλ ν 

ζπλνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο θαη νη αληηθξνπφκελεο απαηηήζεηο ζηνλ ίδην ρξφλν. 

ε έξεπλα απφ ηνπο Αλησλίνπ θαη  Αλησλνδεκεηξάθε (2001) ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν 

ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, βξέζεθε φηη νη βαζηθφηεξνη παξάγνληεο αλάπηπμεο θαη 

δηαηήξεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο αθνξνχζαλ ηελ ίδηα ηε θχζε ηνπ 

ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο (θαζεκεξηλή επαθή κε πφλν, απμεκέλεο επζχλεο) θαη ηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα (πεξηνξηζκέλα κέζα, έιιεηςε επηκφξθσζεο θαη 

ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο). Οη Έιιελεο γηαηξνί ζπγθξηλφκελνη κε Βξεηαλνχο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο, βξέζεθαλ ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο, κε 

ηαπηφρξνλε παξνπζία ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ, ελψ παξνπζίαδαλ απμεκέλνπο 

δείθηεο ζπκπεξηθνξάο ηχπνπ Α. 

Σα αληίμνα σξάξηα, ν θφξηνο εξγαζίαο θαη νη αθαλφληζηεο βάξδηεο εξγαζίαο, ζε 

πνιιέο έξεπλεο απνηεινχλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεγέο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. ε κεγάιε έξεπλα ζε ειιεληθά λνζνθνκεία απφ ηνλ 

Αλησλίνπ (2003), γηα ηνπο Έιιελεο γηαηξνχο βξέζεθε φηη κεγαιχηεξε πεγή εξγαζηαθνχ 

ζηξεο θαη επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο απνηειεί ε έιιεηςε ρξφλνπ θαη ε αδπλακία 

πξνζηαζίαο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ ηνπο ζην λνζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ.  
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Σα άηνκα πνπ αζθνχλ θνηλσληθέο ππεξεζίεο ή ππεξεζίεο πγείαο ζηελ χπαηζξν, 

καθξηά απφ αζηηθά θέληξα, βηψλνπλ κεγάια επίπεδα εξγαζηαθνχ ζηξεο φπσο 

απνδεηθλχεηαη απφ ην κεγάιν πνζνζηφ απηψλ πνπ εγθαηαιείπνπλ. Πξνζσπηθνί 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη είλαη ην λεαξφ ηεο ειηθίαο, ε κηθξή εκπεηξία, ε κηθξή 

θνηλσληθή δσή θαη ν κηθξφο αξηζκφο ληφπησλ θίισλ, αιιά θαη ε έιιεηςε πξνζσπηθήο 

δσήο, αθνχ πξφθεηηαη γηα κηθξέο θνηλσλίεο. Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

επάγγεικα είλαη ν θφξηνο εξγαζίαο θαη νη πνιιέο ψξεο ππεξσξίαο, ε έιιεηςε 

επίβιεςεο θαη ν βαζκφο απνδνρήο απφ ηελ θνηλσλία. Δηδηθά νη ελνριήζεηο θαη νη 

δηαηαξαρέο ηεο πξνζσπηθήο δσήο ζε ψξεο εθηφο εξγαζίαο επζχλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ 

γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε (Dollard et al, 2003). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 - Δξγαζηαθό ζηξεο θαη νδνληίαηξνη 

 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, απφ ην 1966 θαη κεηά (Gorter, 2000), πνιιέο έξεπλεο 

έρνπλ γίλεη γηα ην εξγαζηαθφ ζηξεο ζηνπο γεληθνχο νδνληηάηξνπο, ελψ νη έξεπλεο γηα 

ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη ζρεηηθά ιίγεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έλα 

επίπεδν άγρνπο είλαη απαξαίηεην θαη δεκηνπξγηθφ. Έλα βαζηθφ κεζνδνινγηθφ 

πξφβιεκα ησλ εξεπλψλ απηψλ, είλαη ε αδπλακία λα επηβεβαηψζνπλ αλ θάπνηνο είλαη 

ζηξεζαξηζκέλνο εμαηηίαο ηεο πίεζεο ηεο εξγαζίαο ή αλ βηψλεη κεγάιε ηελ εξγαζηαθή 

πίεζε επεηδή βξίζθεηαη ππφ ηελ επίδξαζε ζηξεο. 

ε αλαζθφπεζε εξεπλψλ (1966-1999) ζρεηηθά κε ην εξγαζηαθφ ζηξεο ζηνπο 

νδνληηάηξνπο, ηα αίηηα αθνξνχζαλ δχν βαζηθνχο άμνλεο: ηηο εξγαζηαθέο απαηηήζεηο θαη 

ην άηνκν. Αλαθνξηθά κε ηηο εξγαζηαθέο απαηηήζεηο, σο βαζηθφηεξνη ζηξεζνγφλνη 

παξάγνληεο επηζεκαίλνληαη:  

 Ζ πίεζε ρξφλνπ. Αλαθέξεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ζαλ έλαο βαζηθφο παξάγνληαο 

ζηξεο γηα ηνπο νδνληηάηξνπο, δειαδή ην λα ηξέρεη ζπλερψο ν νδνληίαηξνο γηα λα πξνιάβεη ην 

πξφγξακκα ησλ ξαληεβνχ θαη λα κέλεη πίζσ, κε απνηέιεζκα λα δνπιεχεη πεξηζζφηεξεο ψξεο 

θαη ρσξίο δηαιείκκαηα. 

 Ζ εξγαζηαθή πίεζε. ρεηίδεηαη κε ηελ πίεζε ρξφλνπ, θαζψο ζπγθεθξηκέλνο φγθνο 

εξγαζίαο πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη ζε πεξηνξηζκέλν ρξφλν. Δπηπιένλ αθνξά δχζθνιεο 

εξγαζίεο, έθηαθηα πεξηζηαηηθά θαη αδπλακία πξφβιεςεο γηα ηνλ νδνληίαηξν ηνπ πφηε ζα 

θνξπθσζεί ν φγθνο εξγαζίαο θαη πφηε ζα κεησζεί. 

 Σα δηνηθεηηθά θαζήθνληα. Πεξηιακβάλνπλ εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ηελ νξγάλσζε ηνπ 

ηαηξείνπ, αζθαιηζηηθά ηακεία, ηε δηαθνπή ηεο ξνήο ηεο εξγαζίαο απφ ηα ηειέθσλα.  

 Οη ζρέζεηο κε ηνπο αζζελείο. Έλαο απφ ηνπο πην ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο. Αξγνπνξία 

ζηα ξαληεβνχ ή ζηήζηκν, κε ζπκκφξθσζε ζηε ζεξαπεία, δπζθνιία ζηηο ζρέζεηο γεληθά, 

λεπξσηηθνί, θνβηζκέλνη, δχζθνινη, επηζεηηθνί, αγξηεκέλνη, δπζαξεζηεκέλνη  αζζελείο, δχζθνια 

παηδηά, ζσκαηηθή εγγχηεηα κε ηνλ αζζελή, απαηηεηηθνί αζζελείο, είλαη θάπνηεο απφ ηηο 

παξακέηξνπο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 

 Ηαηξηθά - ηερληθά ζέκαηα. Απαηηείηαη απμεκέλε ζπγθέληξσζε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εξγαζίαο, κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ ηαηξηθήο θχζεο έθηαθηα, ελψ ππάξρεη πάληα ε πηζαλφηεηα 

ιάζνπο θαη ην άγρνο ηεο κε αληηζηξεπηφηεηαο ηεο νδνληηαηξηθήο παξέκβαζεο. Ζ 

αλαπνηειεζκαηηθή αλαηζζεζία, ε αληηκεηψπηζε δχζθνισλ πεξηπηψζεσλ κε ακθίβνιε 

πξφγλσζε, ε απξνζδφθεηε δπζθνιία θαηά ηελ εμέιημε επέκβαζεο, νη δχζθνιεο εμαγσγέο, 
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απνηεινχλ θνκκάηηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ελφο νδνληηάηξνπ. ηα παξαπάλσ πξνζηίζεληαη νη 

ζπγθξνχζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο, ε πηζαλφηεηα ηερληθψλ πξνβιεκάησλ, ν θίλδπλνο κφιπλζεο 

θαη ε αλάγθε δηαξθνχο απνζηείξσζεο – απνιχκαλζεο. 

 Ζ εκπινθή εξγαζίαο - νηθνγέλεηαο, ηδηαίηεξα γηα ηηο γπλαίθεο. 

 Ζ νηθνλνκηθή πίεζε, θαζψο ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλν. 

 Ζ κειινληηθή πξννπηηθή, ελλνψληαο ηε ξνπηίλα θαη ηε κνλφηνλε θχζε ηεο εξγαζίαο. 

 Ζ νδνληηαηξηθή ζηελ θνηλσλία, αθνχ νη νδνληίαηξνη έρνπλ ην αίζζεκα φηη ππνηηκνχληαη 

σο γηαηξνί ή φηη δε ιακβάλνπλ ηθαλνπνηεηηθφ ζεβαζκφ απφ ηνλ θφζκν. 

 Οη ζπλάδεξθνη νδνληίαηξνη. Πνιιέο θνξέο επηθξαηεί αζέκηηνο αληαγσληζκφο ελψ 

αξθεηά ζπρλά έξρνληαη αληηκέησπνη κε θαθήο πνηφηεηαο πξνεγνχκελεο εξγαζίεο άιισλ 

ζπλαδέξθσλ. 

Παξάγνληεο εξγαζηαθνχ ζηξεο πνπ αθνξνχλ ην άηνκν αλαθέξνληαη ν Σχπνο Α 

πξνζσπηθφηεηαο, ε ηειεηνκαλία, ε αλεζπρία, ε αληζνξξνπία κεηαμχ ζπλαηζζεκαηηθήο 

επέλδπζεο θαη απνηειέζκαηνο, ε έιιεηςε δηνηθεηηθψλ ηθαλνηήησλ, ε έιιεηςε 

επηθνηλσληαθψλ ηθαλνηήησλ, πξνεγνχκελν ζηξεο, αλεπαξθήο ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο 

ηνπ ζηξεο, απνγνήηεπζε απφ ηηο πξνζδνθίεο. 

Οη έξεπλεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζηνπο νδνληηάηξνπο ρξεζηκνπνηνχλ 

ην εξσηεκαηνιφγην ηεο Maslach (MBI) θαη ηα πνζνζηά πνπ βξίζθνπλ θπκαίλνληαη 6-

10%. ε κεγάιε έξεπλα ζηε Φηιαλδία, βξέζεθε φηη παξά ηελ απμεκέλε θφπσζε, ηα 

επίπεδα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ήηαλ πςειά ζηνπο νδνληηάηξνπο, ελψ δελ 

δηαπηζηψζεθε δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο ηδηψηεο θαη ζε απηνχο πνπ δνπιεχνπλ ζην 

δεκφζην ζχζηεκα πγείαο. ε έξεπλα ζηε λνηην-αλαηνιηθή Αγγιία, ην πνζνζηφ burnout 

ησλ νδνληηάηξσλ βξέζεθε γχξσ ζην 11% (Osborne, Croucher, 1994). Οη ηδηψηεο 

νδνληίαηξνη εκθάληζαλ κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο, ελψ νη 

εξγαδφκελνη ζην δεκφζην ζχζηεκα, απηνί κε ηα πεξηζζφηεξα ρξφληα εκπεηξίαο θαη νη 

αλχπαληξνη εκθάληζαλ κεγαιχηεξα πνζνζηά απνπξνζσπνπνίεζεο. ε έξεπλα ζηε 

Γεξκαλία δε ρξεζηκνπνηήζεθε ην MBI, αιιά ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

αηφκσλ κε ηα πςειφηεξα πνζνζηά επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο βξέζεθαλ λα είλαη: 

κηθξή ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε, ρακειή απηνεθηίκεζε γηα ηα ηαιέληα θαη ηηο επηηπρίεο 

ηνπο, δπζθνιία ζηνπο ζπκβηβαζκνχο, δηαξθήο αλεζπρία γηα ηελ εξγαζία ηνπο, δπζθνιία 

ζην λα πνπλ «φρη», ππεξβνιηθή ελαζρφιεζε κε ηηο αλάγθεο ησλ άιισλ θαη φρη ηηο δηθέο 

ηνπο, θνηλσληθή απνκφλσζε, απφθξπςε πξνζσπηθψλ αηζζεκάησλ. Κακία έξεπλα δελ 
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είρε γίλεη κέρξη ην 1999, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

ζηνπο νδνληηάηξνπο (Gorter, 2000). 

Πέξα απφ ηηο επηζηεκνληθέο έξεπλεο, έρνπλ γίλεη θαη πνιιέο έξεπλεο νη νπνίεο 

αληαλαθινχλ ηελ ππνθεηκεληθή άπνςε ησλ εξεπλεηψλ ζρεηηθά κε ην εξγαζηαθφ ζηξεο 

θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζηνπο νδνληηάηξνπο, κε πιεζψξα απφςεσλ θαη 

νπηηθψλ, θάπνηεο θνξέο αθξαίεο θαη κε θηλδπλνινγίεο. ε απηέο ηηο έξεπλεο νη αηηίεο 

ηνπ ζηξεο ρσξίδνληαη πάιη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο: ηηο εξγαζηαθέο απαηηήζεηο θαη ην 

άηνκν. Οη απαηηήζεηο αθνξνχλ: 

 Πίεζε ρξφλνπ. 

 Δξγαζηαθή πίεζε. Αθνξά ηε ζπλερή αλάγθε γηα ιήςε απνθάζεσλ, ηνλ απαηηεηηθφ 

ραξαθηήξα ηνπ επαγγέικαηνο, ηνλ πεξηνξηζκέλν ρψξν εξγαζίαο, ηελ αλαγθαηφηεηα 

ζπκβηβαζκψλ σο πξνο ηελ ηειεηφηεηα, ηνλ αξηζκφ ησλ αζζελψλ, ηηο θαθέο εξγαζηαθέο 

ζπλζήθεο, ηε ξνπηίλα, ηελ απνκφλσζε, ηηο κηθξέο ζπλαηζζεκαηηθέο απνιαβέο, ηηο επζχλεο, ην 

θφξην εξγαζίαο. 

 ρέζεηο κε αζζελείο. Αλήζπρνη αζζελείο, έιιεηςε ζεηηθψλ ζρνιίσλ γηα θαιή δνπιεηά 

θαη εχθνιε θξηηηθή γηα ηα ιάζε, κέγηζηε πξνζπάζεηα κε ηελ ειάρηζηε ακνηβή, αζζελείο κε 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζρεηηθά κε ηηο νδνληηαηξηθέο επηζθέςεηο, ην λα βιέπνπλ ηνλ 

νδνληίαηξν ζαλ πεγή πξφθιεζεο πφλνπ, λεπξηθέο θηλήζεηο ησλ αζζελψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νδνληηαηξηθήο ζεξαπείαο, αληίζεζε αζζελψλ κε ην ζρέδην ζεξαπείαο, απνηεινχλ ζηξεζνγφλα 

εξεζίζκαηα γηα ηνλ νδνληίαηξν. 

 Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή δηαρείξηζε. Ζ δηαρείξηζε ησλ ηειεθσληθψλ θιήζεσλ, ε 

δηαρείξηζε αζζελψλ ζην ρψξν ππνδνρήο, ε δηνίθεζε ηνπ ηαηξείνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, νη 

γξαθεηνθξαηηθέο εξγαζίεο, πεξηιακβάλνληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία. 

 Κνηλσλία. Ζ αξλεηηθή εηθφλα ζηελ θνηλσλία, ε θνηλσληθή απνκφλσζε, ην ρακειφ 

θχξνο, επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηνπο νδνληηάηξνπο. 

 Οηθνλνκηθή πίεζε.  

 Παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ην άηνκν είλαη ε ηειεηνκαλία, ε αλάγθε αλαγλψξηζεο, ε 

έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο, ε πξνζσπηθφηεηα, πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο, ε νηθνγελεηαθή 

δσή, γεγνλφηα ηεο δσήο, ε γεληθή πγεία ηνπ αηφκνπ, ε θνηλσληθή ππνζηήξημε, νη 

ςπρνινγηθέο αλάγθεο. Λαλζαζκέλεο ππνζέζεηο απφ ηνπο νδνληηάηξνπο ζρεηηθά κε ηνπο 

αζζελείο είλαη φηη πξέπεη λα έρεη θάπνηνο ην ζεβαζκφ φισλ ησλ αζζελψλ ή φηη ππάξρεη 

ε ηέιεηα ιχζε γηα ηελ θάζε πεξίπησζε, θάηη πνπ απμάλεη πνιχ ην θνξηίν ηεο εξγαζίαο. 

Κάπνηεο θνξέο αλαγλσξίδεηαη ε ιάζνο επηινγή επαγγέικαηνο (δεχηεξε επηινγή κεηά 
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ηελ ηαηξηθή) θαη ε αδπλακία αιιαγήο επαγγέικαηνο. Σέινο, πέξα απφ ην νδνληηαηξηθφ 

επάγγεικα, ην εξγαζηαθφ ζηξεο ή ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζε θάπνηεο έξεπλεο 

αλαθέξεηαη φηη κπνξεί λα απνηεινχλ θνκκάηη κηαο γεληθφηεξεο θξίζεο ηεο κέζεο 

ειηθίαο. 

ρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαη ηε ζεξαπεία, ζε αληίζεζε κε ηηο επηζηεκνληθέο έξεπλεο, 

ζηηο ππνθεηκεληθέο, πνιιέο ζπκβνπιέο θαη γλψκεο δίλνληαη: 

 Δθπαίδεπζε: Κακία νδνληηαηξηθή ζρνιή δελ πξνεηνηκάδεη ηνπο θνηηεηέο γηα ην ζηξεο 

πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ ζηελ πξάμε. 

 Κνηλσληθή ππνζηήξημε. 

 Κνηλσληθά πξνζφληα. Σν λα κηιάεη θαλείο πεξηζζφηεξν ρξφλν κε ηνπο αζζελείο απμάλεη 

ηελ πηζαλφηεηα γηα κία ζεηηθή επηβξάβεπζε κεηά. Σν λα αλαθνπθίδεη ν νδνληίαηξνο ηνλ αζζελή 

απφ ηηο αλεζπρίεο ηνπ, ην λα καζαίλεη λα πείζεη, ην λα εγθαζηζηά ακνηβαίν ζεβαζκφ κε ηνλ 

αζζελή, ην λα καζαίλεη ζρεηηθά κε ηνπο αλζξψπνπο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηξφπνπο γηα λα 

επηιχλεη πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, πξνζθέξνπλ κεγάιε βνήζεηα ζηελ άκβιπλζε ηεο πίεζεο. 

 Γλψζε. Σν ηδαληθφ είλαη θάηη πνπ επηηπγράλεηαη θάπνηεο θνξέο, αιιά είλαη αδχλαην λα 

επηηεπρζεί πάληα. Σν λα μέξεη θάπνηνο ηνπο πηζαλνχο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο, ηνλ βνεζάεη 

λα αλαθνπθηζηεί απφ ηελ ππεξβνιηθή πίεζε θαη λα ειέγμεη θαιχηεξα ηηο θαηαζηάζεηο. 

 ρεδηαζκφο θαη δηνίθεζε ηαηξείνπ. Απαξαίηεηα γηα ηελ απνθπγή αλνχζηαο εξγαζίαο, 

γηα πνηθηιία ζηελ εξγαζία, γηα θαιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ρξφλνπ, γηα ζέζπηζε ζηφρσλ. 

 Δηδηθέο ζεξαπείεο. Σερληθέο ραιάξσζεο, ζπκβνπιεπηηθή, ςπρνζεξαπεία, βνεζνχλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ ζηξεο. 

 Άιια πηζαλά κέηξα: Καιχηεξε ηζνξξνπία επαγγεικαηηθήο-νηθνγελεηαθήο δσήο, 

θαζνδήγεζε γηα απνθπγή εζηζκνχ ζην αιθνφι, ρξφλνο εθηφο εξγαζίαο, απφζηαζε απφ ηελ 

εξγαζία, εηδίθεπζε γηα απνθπγή αλίαο, πεξηνξηζκφο νηθνλνκηθψλ ρξεψλ, κνπζηθή, δηαηξνθή, 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ειεχζεξν ρξφλν, ιίζηεο κε πξάγκαηα πνπ ζέιεη θάπνηνο λα θάλεη. Γηα 

απηνχο πνπ πιεζηάδνπλ ζηε ζχληαμε, νδνληηαηξηθή κεξηθήο απαζρφιεζεο, κε ρακειφηεξεο 

ηαρχηεηεο ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο (Gorter, 2000). 

χκθσλα κε ην ζπγγξαθέα ηνπ βηβιίνπ (Logan, 2011), ππάξρεη πςειφ πνζνζηφ 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζην νδνληηαηξηθφ επάγγεικα. Μεηά απφ 10 ρξφληα 

εξγαζίαο νη νδνληίαηξνη ηείλνπλ λα ππνηηκνχλ θαη λα θαηαθξίλνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, ελψ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο δελ ελεκεξψλνληαη γηα ηελ πηζαλφηεηα burnout. 

Τπάξρνπλ βέβαηα θαη πνιινί πνπ εμαθνινπζνχλ λα αγαπνχλ θαη λα απνιακβάλνπλ ην 

επάγγεικα φπσο φηαλ πξσηνμεθίλεζαλ. Τπάξρνπλ νκάδεο ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο 
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Ακεξηθήο (Seattle Study Club, New Dentists Group), φπνπ ζπγθεληξψλνληαη 

νδνληίαηξνη θαη κηινχλ γηα ηα πξνβιήκαηά ηνπο, απαιχλνληαο ην αίζζεκα ηεο 

απνκφλσζεο πνπ βηψλνπλ. ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, αηηία ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο είλαη ε αδπλακία ηνπ νδνληηάηξνπ λα ειέγμεη ηα 

νηθνλνκηθά. Δίλαη κεγάιν ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο, ζε ζεκείν πνπ αλαγθάδεηαη λα 

δνπιεχεη πεξηζζφηεξν απφ φζν επηζπκεί θαη λα βιέπεη πεξηζζφηεξνπο αζζελείο απφ φζν 

αληέρεη, κφλν θαη κφλν γηα λα δηαηεξήζεη ηελ πειαηεία ηνπ. Όια απηά ζε ζπλδπαζκφ κε 

θαζεκεξηλή δηαηάξαμε ηεο ξνήο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ πνλεκέλνπο ή 

δπζαξεζηεκέλνπο αζζελείο. Υξεηάδεηαη ηαιέλην γηα λα κπνξεί λα δνπιεχεη κε εξεκία 

κπαινχ θαη ςπρξαηκία, ηδηαίηεξα θαηά ηε ζεξαπεία θνβηζκέλσλ αζζελψλ, θαη λα 

επηθεληξψλεηαη ζηα ζεηηθά ζρφιηα θαη επηβξαβεχζεηο θαη φρη ζηα αξλεηηθά.  

Τςειέο εξγαζηαθέο απαηηήζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ρακειφ έιεγρν, πξνβιέπνπλ 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία (job strain model). ε έξεπλα έρεη βξεζεί φηη ππάξρεη 

ακθίδξνκε ζρέζε αλάκεζα ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ηα ζπκπηψκαηα 

θαηάζιηςεο ζηνπο νδνληηάηξνπο. Τςειέο απαηηήζεηο θαη ρακειφο έιεγρνο (job strain) 

πξνδηαζέηνπλ ζε θαηάζιηςε δηα κέζνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Αληίζηνηρα 

πξνδηαζέηνπλ θαηεπζείαλ ζε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ή θαη δηα κέζνπ θαηάζιηςεο 

(Ahola, 2007). 

ε έξεπλα ζρεηηθά κε ηε ρξνλνινγηθή ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη νη ηξεηο δηαζηάζεηο 

ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζε νδνληηάηξνπο, βξέζεθε φηη ην κνληέιν πνπ 

ηαηξηάδεη πην πνιχ είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε λα πξνεγείηαη ηεο 

απνπξνζσπνπνίεζεο θαη ηεο έιιεηςεο πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ αλεμάξηεηα. Ζ 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε απφ ηελ άιιε, δε κπνξεί πάληα λα ζεσξείηαη πξφδξνκνο 

ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (Te Brake et al, 2008). 

ε έξεπλα πνπ έγηλε ζε νδνληηάηξνπο πνπ εξγάδνληαλ ζε θιηληθή γηα παηδηά ζηε 

βνξεηνδπηηθή Αγγιία, βξέζεθε λα ππάξρεη επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζε πνζνζηφ 

πεξίπνπ 10%, παξφκνην κε απηφ άιισλ εξεπλψλ. Οη νξζνδνληηθνί είραλ ηα ρακειφηεξα 

πνζνζηά απνπξνζσπνπνίεζεο, ελψ είραλ κεγαιχηεξν έιεγρν ζηελ θιηληθή ηνπο, αθνχ 

κπνξνχζαλ λα ξπζκίζνπλ ην ρξφλν ηνπ θάζε ξαληεβνχ θαη αλ γηα θάπνην ιφγν 

μέθεπγαλ ρξνληθά, κπνξνχζαλ λα θάλνπλ θάηη πην απιφ θαη γξήγνξν θαη λα αθήζνπλ ηε 

δχζθνιε δνπιεηά γηα επφκελν ξαληεβνχ. Αληίζεηα νη νδνληίαηξνη πνπ έθαλαλ 

ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο θαη απηνί πνπ αζρνινχληαλ κε απνθαηαζηάζεηο, δελ 
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κπνξνχζαλ λα ζηακαηήζνπλ θάπνηα πξάμε πνπ ελδερνκέλσο ζα απνδεηθλπφηαλ 

ρξνλνβφξα, ηε ζηηγκή πνπ ηελ είραλ μεθηλήζεη (Humphris et al, 2000).  

ε έξεπλα πνπ έγηλε ζην παλεπηζηήκην ηεο Βαξθειψλεο ζε θνηηεηέο ηξηψλ 

κεηαπηπρηαθψλ νδνληηαηξηθψλ πξνγξακκάησλ βξέζεθε φηη ηα επίπεδα επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο δελ ήηαλ ηδηαίηεξα πςειά, 2-3% κε ηα απζηεξά θξηηήξηα θαη 10% κε πην 

ραιαξά θξηηήξηα. Πην πνιιέο πεξηπηψζεηο αληρλεχηεθαλ ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα 

ηνκαηηθήο Υεηξνπξγηθήο θαη Δκθπηεπκαηνινγίαο, κε πςειά επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο 

εμάληιεζεο, αλ θαη ηα επίπεδα επαγγεικαηηθήο επίηεπμεο ήηαλ πςειά. Μηθξφηεξα 

πνζνζηά βξέζεθαλ ζην πξφγξακκα ηεο Οξζνδνληηθήο θαη κεδεληθά ζην πξφγξακκα 

Γεληθήο Οδνληηαηξηθήο. Βξέζεθε ηζρπξή ζπζρέηηζε κε ηνλ λαξθηζζηζηηθφ ηχπν 

πξνζσπηθφηεηαο, νπφηε θαη νη εξεπλεηέο δηαηχπσζαλ ην ζπκπέξαζκα φηη είλαη 

απαξαίηεην λα αλαγλσξηζηνχλ ηα άηνκα κε ηάζε πξνο επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, κε 

ζθνπφ ηελ πξφιεςή ηνπ (Alemany-Martinez et al, 2008).  

Ο θάζε κειινληηθφο θνηηεηήο νδνληηαηξηθήο έρεη κηα εηθφλα ζην κπαιφ ηνπ γηα ηε 

δσή ηνπ νδνληηάηξνπ: ειεπζεξία, νηθνλνκηθή επεκεξία, αλεμαξηεζία ζηηο άδεηεο θαη ηηο 

δηαθνπέο, βνήζεηα ζηνπο άιινπο, επαγγεικαηηθφ θαη θνηλσληθφ θχξνο, εθαξκνζκέλε 

επηζηήκε, παξνρή ππεξεζηψλ πνπ νη άιινη έρνπλ αλάγθε, ραξνχκελνη αζζελείο πνπ 

αγαπνχλ ην γηαηξφ ηνπο. Αλη’ απηνχ κπαίλεη ζε κηα δηαξθή πάιε, κε επζχλε θαη 

νηθνλνκηθφ ξίζθν, ζηξεο, θφξην εξγαζίαο, πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο θαη επηθνηλσλίαο. 

Πεξίπνπ 50% ησλ νδνληηάηξσλ ζεσξείηαη φηη αληηκεησπίδνπλ πξνζσπηθή θαη 

επαγγεικαηηθή δπζθνξία, απάζεηα θαη επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Ληγφηεξνη απφ 50% 

ζα μαλαεπέιεγαλ ην επάγγεικα, πνζνζηφ βέβαηα ηππηθφ ζε φια ηα επαγγέικαηα. Πέξα 

απφ ηα παξαπάλσ, ππάξρεη θαη ζεκαληηθφ πνζνζηφ νδνληηάηξσλ πνπ είλαη 

επραξηζηεκέλνη θαη ληψζνπλ επηβξάβεπζε γηα απηά πνπ πξνζθέξνπλ. Απηνί πξέπεη λα 

δίλνπλ ειπίδα ζηνπο ππφινηπνπο, θαζψο πξαθηηθέο ιχζεηο ππάξρνπλ γηα φια ηα 

πξνβιήκαηα (Hislop, 1999).  

Οη dental hygienists είλαη κηα εηδηθφηεηα ζην εμσηεξηθφ κε ιηγφηεξα ρξφληα ζπνπδψλ 

απφ ηνπο νδνληηάηξνπο θαη αληηθείκελν αξθεηά πην πεξηνξηζκέλν. Δίλαη ιίγν πην ςειά 

απφ ηνπο βνεζνχο νδνληηάηξσλ, θαζψο κπνξνχλ λα θάλνπλ πνιχ απιέο εξγαζίεο ζε 

ζηφκαηα αζζελψλ, θπξίσο απνηξπγψζεηο (θαζαξηζκνχο). ε έξεπλα πνπ έγηλε ζε 

απηνχο ζρεηηθά κε ην εξγαζηαθφ ζηξεο θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, βξέζεθε φηη 

έλαο ζηνπο νρηψ ληψζεη ζπλαηζζεκαηηθά εμαληιεκέλνο απφ ηελ εξγαζία ηνπ. Μεηαμχ 
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ησλ ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ νη κπνζθειεηηθνί πφλνη, ν ζπλδπαζκφο εξγαζίαο-

νηθνγέλεηαο, ην εμαληιεηηθφ σξάξην, ε εξγαζία ρσξίο βνεζφ, νη δχζθνινη θαη 

απαηηεηηθνί αζζελείο, ε έιιεηςε ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ε ακθηβνιία γηα ηηο ηθαλφηεηέο 

ηνπο. Οη εξεπλεηέο θαηαιήγνπλ βέβαηα φηη ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ έξεπλα (Gorter, 2005). 

ε έξεπλα ζηε νπεδία γηα νδνληηάηξνπο, ηνλίζηεθε φηη πξέπεη λα εξεπλάηαη ε 

ςπρνινγηθή θαηάζηαζε πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ επαγγέικαηνο θαη φηη ίζσο ε έθζεζε ζηνλ 

πδξάξγπξν λα έρεη λα θάλεη κε ηα απμεκέλα πνζνζηά απηνθηνλίαο (Arnetz et al, 1987).  

ε αλαζθνπηθή έξεπλα γηα ηα επίπεδα απηνθηνλίαο ησλ νδνληηάηξσλ βξέζεθε φηη νη 

πξνεγνχκελεο έξεπλεο ζηηο νπνίεο ηα πνζνζηά είλαη απμεκέλα, ζηεξνχληαλ 

επηζηεκνληθψλ ηεθκεξίσλ, θαζψο δελ ππήξρε αμηνιφγεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ 

αηφκσλ πξηλ εηζέιζνπλ ζην επάγγεικα θαη ζε νπνηαδήπνηε δηαηαξαρή δελ είλαη ζσζηφ 

λα ζεσξείηαη ην επάγγεικα ππαίηην (Sancho, Ruiz, 2010).  

ε πξφζθαηε δεκνζίεπζε νδνληηαηξηθήο εθεκεξίδαο, φπνπ ην επαγγεικαηηθφ ζηξεο  

απνηεινχζε θχξην ζέκα (Edlin, 2011), αλαθέξεηαη φηη ν κέζνο πνιίηεο ζεσξεί φηη έλαο 

νδνληίαηξνο δελ έρεη ζηξεο, αιιά δεη ζε ραιαξέο ζπλζήθεο κε νηθνλνκηθή άλεζε, ελψ 

θαζεκεξηλφ ζηξεο αληηκεησπίδνπλ νη βηνπαιαηζηέο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη 

νδνληίαηξνη βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ησλ επαγγεικάησλ πγείαο φζνλ αθνξά ην ζηξεο 

ζηελ εξγαζία αιιά θαη ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπο. ε έξεπλα ζηε Μ. Βξεηαλία, ζε γεληθνχο 

νδνληηάηξνπο, ην 58% αλέθεξαλ πνλνθεθάινπο, ην 60% πξνβιήκαηα χπλνπ θαη ην 48% 

κηα γεληθφηεξε αίζζεζε θφπσζεο ρσξίο πξνθαλή ιφγν. Σν ηδηαίηεξν κε ηνπο 

νδνληηάηξνπο πνπ ηνπο θάλεη επηξξεπείο ζην εξγαζηαθφ ζηξεο είλαη φηη πξέπεη λα 

εξγάδνληαη κε ιεπηφ αιιά θαη πεξίπινθν ηξφπν, ζε κηα επαίζζεηε πεξηνρή, 

παξακέλνληαο ζηελ ίδηα ζέζε γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα, ελψ ηαπηφρξνλα 

επηβαξχλνληαη κε ηελ επζχλε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαηξείνπ θαη ηελ νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε. ε φια ηα παξαπάλσ πξνζηίζεληαη νη ζπλερψο απμαλφκελεο απαηηήζεηο θαη 

πξνζδνθίεο ησλ αζζελψλ, ν αδηάθνπνο έιεγρνο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο επάξθεηαο απφ 

ηνπο αζζελείο, αιιά θαη έλα ζπλερέο άγρνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ξνήο ησλ 

πξνγξακκαηηζκέλσλ ξαληεβνχ.   

Γεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη νη νδνληίαηξνη δελ έρνπλ ιάβεη εθπαίδεπζε γηα ζέκαηα 

δηαρείξηζεο αλζξψπσλ ή νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, δελ είλαη παξάδνμν λα εκθαλίδνπλ 

έληνλν εξγαζηαθφ ζηξεο, κε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο πνιιέο θνξέο (Edlin, 2011). Μία 
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δχζθνιε ζεξαπεία ή έλαο απαηηεηηθφο αζζελήο, κπνξεί λα παξαθακθζνχλ απφ έλαλ 

νδνληίαηξν ή λα ηξνκνθξαηήζνπλ θάπνηνλ άιιν.  

Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ ζηξεο είλαη θαίξηα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ νδνληηαηξείνπ. 

Κάπνηεο απφ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ πξνηείλνληαη είλαη (Edlin, 2011): 

 Όηαλ θάπνηνο ληψζεη ζηξεζαξηζκέλνο λα θάλεη έλα βήκα πίζσ θαη λα δεη πνηα είλαη ε 

πεγή ηνπ ζηξεο. Μπνξεί λα είλαη θαη ν ίδηνο ηνπ ν εαπηφο, νπφηε δελ πξέπεη λα δηζηάζεη λα 

δεηήζεη αθφκα θαη επαγγεικαηηθή βνήζεηα. 

 Σερληθέο ραιάξσζεο ή ξχζκηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ ξαληεβνχ κε ηξφπν πνπ λα κελ 

είλαη αζθπθηηθά, αιιά λα ππάξρεη ελδηάκεζα πξνζσπηθφο ρξφλνο γηα μεθνχξαζε θαη 

ραιάξσζε.  

 σκαηηθή άζθεζε. Με απηφ ηνλ ηξφπν θαηαλαιψλεηαη ε πεξίζζεηα αδξελαιίλεο πνπ 

πξνθχπηεη απφ ην ζηξεο θαη επαλέξρεηαη ν νξγαληζκφο ζε κηα πην ζηαζεξή θαηάζηαζε. 

 Ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, θαηάιιειν πξσηλφ, πνιχ λεξφ, βηηακίλε C. 

 Καηάιιειε δηαρείξηζε ρξφλνπ, πνπ λα πεξηιακβάλεη νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε 

ηξφπν πνπ αθφκα θαη ε αληηκεηψπηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ λα κελ επηβαξχλεη έλα ήδε 

αζθπθηηθφ πξφγξακκα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 - Δκπεηξηθή δηεξεύλεζε 

 

8.1 θνπόο έξεπλαο  

 

Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ θαη άιισλ 

παξαγφλησλ πνπ δεκηνπξγνχλ επαγγεικαηηθφ ζηξεο ζηνπο νδνληηάηξνπο απφ ηελ 

άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. Ζ έξεπλα εμεηδηθεχεηαη πεξαηηέξσ ζηνπο νδνληηάηξνπο ηεο 

Κνξηλζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα δηεξεπλψληαη νη εκπεηξίεο ηνπο, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ε 

ηθαλνπνίεζε ή απνγνήηεπζή ηνπο απφ ην επάγγεικα, νη ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο αζζελείο, 

νη πξνζδνθίεο ηνπο, νη πξνηάζεηο ηνπο θαη γεληθφηεξα φιεο νη επηκέξνπο δηαζηάζεηο πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ εκπεηξία ηεο άζθεζεο ηνπ νδνληηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, απνηεινχλ 

αληηθείκελν ην νπνίν ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξνζπαζεί λα πξνζεγγίζεη θαη λα 

εξκελεχζεη. 

Ζ αηηία πνπ επηιέρζεθε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα νθείιεηαη θαη ζε πξνζσπηθνχο ιφγνπο, 

θαζψο σο νδνληίαηξνο αλ θαη αζθψ ην ειεχζεξν επάγγεικα κφιηο πέληε ρξφληα, έρσ 

βηψζεη θαηά πεξηφδνπο πνιχ έληνλν θαη ζπλερέο ζηξεο, απφ δηαθνξεηηθνχο θάζε θνξά 

ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο. Οη ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο έρνπλ επηθέξεη θαη αιιαγέο ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ζηε ζπκπεξηθνξά 

κνπ, ηφζν ζε δηαπξνζσπηθφ φζν θαη ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν, αιιαγέο πνπ 

αληηθαηνπηξίδνληαη θαη ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο αζζελείο, γη’ απηφ θαη ζέιεζα λα 

δηαπηζηψζσ αλ πξφθεηηαη γηα γεγνλφο κεκνλσκέλν ή αλ βηψλεηαη θαη απφ άιινπο 

ζπλαδέιθνπο θαη πψο απηνί ην αληηκεησπίδνπλ. Τπάξρνπλ αξθεηέο αλαθνξέο ζηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ην εξγαζηαθφ ζηξεο ζηνπο νδνληηάηξνπο. Καηά ηε 

βηβιηνγξαθηθή δηεξεχλεζε, δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ, 

ζρεηηθψλ κε απηνχο πνπ βηψλσ σο νδνληίαηξνο θαη ζέιεζα λα εξεπλήζσ ζε πνην βαζκφ 

επεξεάδνπλ ελδεηθηηθά ηνπο νδνληηάηξνπο ηεο πεξηνρήο κνπ. Σν νδνληηαηξηθφ 

επάγγεικα απαηηεί απφ ηνλ νδνληίαηξν λα επηδίδεηαη ηαπηφρξνλα ζε πνιινχο 

δηαθνξεηηθνχο ηνκείο, ελψ παξάιιεια είλαη αξθεηά ζπρλή ε εκθάληζε αζηάζκεησλ 

παξαγφλησλ, γεγνλφο πνπ ην θαζηζηά απφ ηα πιένλ ζηξεζνγφλα επαγγέικαηα. 
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8.2 Μεζνδνινγία 

 

αλ εξγαιείν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ειεχζεξε – 

κε δνκεκέλε ζπλέληεπμε, πξφζσπν κε πξφζσπν, κε αλνηρηέο εξσηήζεηο. Μεηά ηε 

κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο, δηακνξθψζεθε έλαο νδεγφο ζπλέληεπμεο κε βάζε ηηο 

ζεκαηηθέο πεξηνρέο πνπ έπξεπε λα θαιχςνπλ νη ζπλεληεχμεηο, αιιά απφ εθεί θαη πέξα ε 

δηάηαμε ησλ εξσηήζεσλ ήηαλ επέιηθηε ψζηε νη εξσηψκελνη λα αλαδείμνπλ ηα δεηήκαηα 

πνπ νη ίδηνη ζεσξνχλ ζεκαληηθά (Ησζεθίδεο, 2003).  

Σν δείγκα απνηέιεζαλ 8 νδνληίαηξνη ηνπ λνκνχ Κνξηλζίαο, ηξεηο άληξεο θαη πέληε 

γπλαίθεο, ειηθίαο απφ 29 έσο 58 εηψλ, άηνκα κε ηα νπνία ππήξρε κηα πην πξνζσπηθή 

επαθή θαη κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε λα κηιήζνπλ ζηελ εξεπλήηξηα ψζηε λα ζεσξνχληαη 

νη απαληήζεηο ηνπο έγθπξεο θαη αμηφπηζηεο. Δπηπιένλ ππήξρε επθνιία ζηε ζπλελλφεζε 

ιφγσ ρξήζεο ηεο ίδηαο νξνινγίαο θαη χπαξμεο ζεκαληηθψλ θνηλψλ βησκάησλ. ηνπο 

εξσηψκελνπο αλαιχζεθε φηη ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε αλάδεημε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 

ησλ νδνληηάηξσλ ηνπ λνκνχ Κνξηλζίαο θαη ε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, ελψ 

δηαβεβαηψζεθε θαη ε ερεκχζεηα, αθνχ ζην θείκελν δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα 

πξαγκαηηθά ηνπο νλφκαηα αιιά ςεπδψλπκα. Όινη έδεημαλ ελδηαθέξνλ γηα ηε δηεμαγσγή 

ηεο έξεπλαο θαη απηφ δηαπηζηψζεθε θαη ζηε ζπλέρεηα φηαλ αξθεηνί ηειεθψλεζαλ γηα λα 

κάζνπλ γηα ηα ζπκπεξάζκαηα. Αθνινχζεζε ε απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ 

θαη ε αλάιπζή ηνπο.  

Οη άμνλεο γχξσ απφ ηνπο νπνίνπο θηλήζεθαλ νη ζπλεληεχμεηο ήηαλ: 

1. πλζήθεο εξγαζίαο – ζηξεζνγφλνη εξγαζηαθνί παξάγνληεο. 

     2. ρέζεηο κε ηνπο αζζελείο. 

3. Οηθνλνκηθά ζέκαηα – νηθνλνκηθή θξίζε.  

4. Κξηηήξηα επηινγήο ηνπ επαγγέικαηνο - επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε.  

5. Δπηπηψζεηο απφ ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο.  

6. Γξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν – ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο. 

 

8.3 Γπζθνιίεο ηεο έξεπλαο 

 

Ζ βαζηθή δπζθνιία πνπ ζπλάληεζε ε έξεπλα είλαη φηη ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε 

εξεπλήηξηα αλήθεη ζηνλ ίδην επαγγεικαηηθφ θιάδν κε ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο, δελ 
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ήηαλ εχθνιν λα νξηζηεί ν ρξφλνο θάζε ζπλέληεπμεο θαζψο ηα σξάξηα εξγαζίαο 

ζπλέπηπηαλ θαη δελ ήηαλ εχθνιν λα βξεζεί θνηλφο ειεχζεξνο ρξφλνο. Δπηπιένλ, ιφγσ 

ηεο θχζεο ηνπ ειεχζεξνπ επαγγέικαηνο ππήξρε πεξίπησζε παξά ην πξνγξακκαηηζκέλν 

ξαληεβνχ λα πξνέθππηε έθηαθην πεξηζηαηηθφ είηε απφ ηε κία είηε απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

πνπ αλέβαιε ηε ζπλέληεπμε αθνχ ινγηθά πξνεγνχληαλ ζε ζπνπδαηφηεηα. 

Αξρηθά ππήξμε έλα πξφβιεκα θαη κηα θαρππνςία γηα ηε ρξήζε ηνπ καγλεηνθψλνπ, 

θαζψο νη νδνληίαηξνη δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε απηφ, αιιά ιφγσ εκπηζηνζχλεο ζηελ 

εξεπλήηξηα απηφ ην πξφβιεκα παξαθάκθζεθε. Μφλν έλαο δήηεζε λα έρεη κηα εηθφλα 

ησλ εξσηήζεσλ γηα λα κε βξεζεί εμ’ απξνφπηνπ. 

 

8.4 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

 

Ο βαζηθφο πεξηνξηζκφο είλαη φηη ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ έλα άηνκν ζηα 

πιαίζηα κηαο εξγαζίαο θαη ζε πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Έλαο πηζαλφο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο είλαη φηη νη ζπλεληεπμηαδφκελνη ιίγν ή πνιχ 

γλσξίδνληαλ κεηαμχ ηνπο, αθνχ είραλ θαη κία ζρέζε γλσξηκίαο κε ηελ εξεπλήηξηα. 

Καηά αληηζηνηρία κε ηε κέζνδν «ρηνλνζηηβάδαο» (snowball method) πνπ αθνινπζείηαη 

ζε ζπλεληεχμεηο, φπνπ ε ζπλέρηζε ηεο έξεπλαο ζηεξίδεηαη ζε επαθέο πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνχλ θαηά ζχζηαζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ, ην κεηνλέθηεκα είλαη πσο 

πξφθεηηαη γηα θιεηζηφ θχθιν επαθψλ κε πηζαλά θνηλέο αλαθνξέο θαη απφςεηο 

(Υσξηαλφπνπινο, 2006). 

Άιιν έλα ζέκα πνπ αμίδεη λα ζεκεησζεί είλαη φηη νη ζπλεληεχμεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2011 κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2012. Μέζα 

ζε απηνχο ηνπο ηξεηο κήλεο ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηψλεη ε ρψξα έγηλε νξαηά αηζζεηή 

θαη ζηνλ νδνληηαηξηθφ θιάδν θαη ζαθψο έρεη επεξεάζεη ηηο απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Απνηειεί φκσο έλα γεληθφηεξν θαηλφκελν ε νηθνλνκηθή 

θξίζε, πνπ έρεη πξνθαιέζεη δπζθνιίεο ζε πνιινχο ηνκείο, νπφηε δελ ζα ήηαλ ζσζηφ λα 

ρξεσζεί απνθιεηζηηθά ζην νδνληηαηξηθφ επάγγεικα ε φπνηα απνγνήηεπζε βηψλνπλ ηα 

άηνκα.  

Σέινο, νη ηξείο απφ ηηο ζπλεληεχμεηο παξαρσξήζεθαλ ζην ζπίηη ησλ 

ζπλεληεπμηαδφκελσλ θαηφπηλ δηθήο ηνπο πξφζθιεζεο θαη νη ππφινηπεο πέληε ζηα 
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ηαηξεία ηνπο, γεγνλφο πνπ πηζαλψο λα αληηθαηνπηξίδεη κηα πξφζζεηε δηαθνξά ζηελ 

έληαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 

 

8.5 Αλάιπζε ζπλεληεύμεσλ 

 

8.5.1 Πξώηνο άμνλαο 

 

 Πξψην άμνλα ησλ ζπλεληεχμεσλ απνηέιεζε ε δηεξεχλεζε ησλ εξγαζηαθψλ 

ζπλζεθψλ ηνπ νδνληηαηξηθνχ επαγγέικαηνο (σξάξηα εξγαζίαο, εξγαζία κε ή ρσξίο 

ξαληεβνχ, παξεκβνιή έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ ζηε ξνή ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ 

ξαληεβνχ, θιήζεηο εθηφο σξψλ εξγαζίαο, δπζθνιίεο επαγγέικαηνο, ζπλεξγαζία κε 

νδνληνηερλίηεο, απνκφλσζε).  

ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην σξάξην εξγαζίαο θάπνηνη απάληεζαλ φηη δνπιεχνπλ κε 

σξάξην θαη θάπνηνη ρσξίο ζπγθεθξηκέλν σξάξην, αλ θαη φινη ζπκθψλεζαλ φηη ε ηήξεζε 

πξνθαζνξηζκέλνπ σξαξίνπ δελ είλαη πάληνηε εθηθηή θαη ππάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο 

ππέξβαζήο ηνπ. ηελ εξψηεζε αλ εξγάδνληαη κε ξαληεβνχ, φινη απάληεζαλ ζεηηθά, 

αιιά φινη ζπκθψλεζαλ φηη δελ είλαη ζπάλην ην θαηλφκελν λα παξεκβάιινληαη έθηαθηα 

πεξηζηαηηθά ζηε ξνή ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ξαληεβνχ πνπ λα ηνπο βγάδνπλ εθηφο 

πξνγξάκκαηνο. 

Ζ Διίλα, 53 εηψλ, κε 29 ρξφληα άζθεζεο ειεχζεξνπ επαγγέικαηνο, απάληεζε φηη γηα 

κεγάιν δηάζηεκα εξγαδφηαλ έμη εκέξεο ηελ εβδνκάδα, θαη ηα άββαηα, φιε ηελ εκέξα, 

ρσξίο ζπγθεθξηκέλν σξάξην. Καηά θαηξνχο έθαλε πξνζπάζεηα λα δηακνξθψζεη σξάξηα, 

αιιά ιφγσ ηνπ φγθνπ ηεο δνπιεηάο θαη ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ αζζελψλ ηεο, αιιά 

θαη γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο θαη εμππεξέηεζεο ησλ αζζελψλ πνπ δελ κπνξνχζαλ λα 

πξνζέξζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ σξψλ, ιφγσ ηεο εξγαζίαο ηνπο ή 

πξνζσπηθψλ θαηαζηάζεσλ, απηφ δελ έγηλε εθηθηφ. Θεσξεί φηη ν νδνληίαηξνο δε κπνξεί 

λα ξπζκίδεη απφιπηα ην σξάξηφ ηνπ: «Άκα έρεηο δνπιεηά θαη είλαη ε ξνή ηεο δνπιεηάο 

ηέηνηα ζα βάιεηο θαη έθηαθην, ζα βάιεηο θαη Σάββαην, δελ ηεξείο πάληα ηα φξηα. Καηά 

θάπνην ηξφπν κπνξείο λα βάιεηο ηα ξαληεβνχ ζνπ αιιά θη άκα ζνπ έξζεη έθηαθηνο ηη ζα 

πεηο; Τψξα θχγε, δε ζε βιέπσ; Γε κπαίλεη ζε θαινχπηα». 

Ζ Άλλα, 34 εηψλ, νδνληίαηξνο πνπ δνπιεχεη κφλε ζε απνκαθξπζκέλε γεσγξαθηθά 

πεξηνρή, ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ εξγαζίαο, εξγάδεηαη απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, 9 
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ην πξσί κε 9 ην βξάδπ, κε δηάιεηκκα ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε 1-2 ψξεο ην κεζεκέξη, 

εθηφο απφ Σεηάξηε απφγεπκα, δηαθνπή ηελ νπνία επέβαιε ην ηειεπηαίν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, θαηφπηλ έληνλεο θφπσζεο. Θεσξεί φηη ν νδνληίαηξνο δε κπνξεί λα δνπιέςεη 

ρσξίο ξαληεβνχ, απφ ηε ζηηγκή πνπ γηα θάπνηεο εξγαζίεο κπνξεί λα ρξεηαζηεί πάξα 

πνιχ ρξφλν θαη δελ κπνξεί λα έρεη άηνκα ζε αλακνλή ηφζν ρξφλν. Πηζηεχεη φηη ν 

νδνληίαηξνο κπνξεί λα ξπζκίδεη ηα ξαληεβνχ ηνπ θαη λα εξγάδεηαη ζε νξηζκέλα πιαίζηα, 

αιιά πξέπεη λα είλαη πνιχ απφιπηνο θαη πνιχ ςπρξφο κε ηνπο αζζελείο, ψζηε λα κπνξεί 

λα δηψρλεη θφζκν: «Δγψ δε κπνξψ λα ην θάλσ. Κάπνηνη ζπλάδεξθνη ην θάλνπλ. Δηδηθά 

ζηηο κέξεο καο είλαη πνιχ δχζθνιν λα πεηο ζε θάπνηνλ δε κπνξψ λα ζε δερηψ, έζησ θαη 

επγεληθά, γηαηί θνβάζαη φηη ζα ράζεηο απηφλ, φηη ζα ράζεηο θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπ, νπφηε 

κπαίλεηο ζε έλα θπλήγη αζζελψλ, φπνπ δνπιεχεηο, δνπιεχεηο, δνπιεχεηο θαη δελ μέξσ αλ 

ηειηθά έρεηο ηελ αληακνηβή».  

Ο Γηψξγνο, 46 εηψλ, δηαδεπγκέλνο κε δχν παηδηά, κε 19 ρξφληα άζθεζεο ειεχζεξνπ 

επαγγέικαηνο, εξγάδεηαη Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, εθηφο απφ Σεηάξηε απφγεπκα, κε 

κέζν φξν 8 ψξεο ηελ εκέξα, ρσξίο ζαθέο σξάξην. Παξαδέρεηαη φηη γηα λα δηαηεξήζεη 

ηελ πειαηεία ηνπ κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα δνπιέςεη ππεξσξίεο γηα λα δηαρεηξηζηεί ηα 

έθηαθηα, φρη φκσο ρσξίο έιεγρν: «Κάπνπ ζέιεη θαη έλα κέηξν, αλ ην ρεηξηζηείο θαιά 

κπνξεί λα ηνπ πεηο έια αχξην θαη λα είλαη ην ίδην επραξηζηεκέλνο. Δθεί πξέπεη λα έρεηο 

θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηελ ηθαλφηεηα ηε δηαγλσζηηθή λα δεηο: λα ηνλ ζηείισ λα 

θνηκεζεί κε παπζίπνλν ή απηφο ζα κε βιαζηεκάεη φιε λχρηα; Γελ έρσ δηψμεη πνηέ 

θαλέλαλ. Βέβαηα ζε πνιινχο ιέσ λα δσ ή έια θάηη λα ζνπ θάλσ, ή έζησ ζηα πεηαρηά έλα 

βακβαθάθη επεηδή έθξηλα εγψ φηη ζα ηνπ θάλεη θαιφ, αιιά θαη απηφ απνθηάηαη κε ηα 

ρξφληα. Με ηα ρξφληα ε δηάγλσζε ζνπ ηξψεη φιν θαη ιηγφηεξν ρξφλν. Ή κπνξεί θάπνπ 

πνπ δε βιέπεηο θάηη πξνθαλέο, λα πεηο πάξε έλα παπζίπνλν θαη έια αχξην λα ηνπ βγάισ 

αθηηλνγξαθία ή λα ην δσ, απηφ ζέιεη ψξα». 

Ο Μάξηνο, 41 εηψλ, κε 12,5 ρξφληα ζην ειεχζεξν επάγγεικα, έρεη σξάξην Γεπηέξα 

κε Παξαζθεπή 9-1 ην πξσί θαη 5-9 ην βξάδπ, εθηφο απφ Σεηάξηε απφγεπκα, αλ θαη 

απηφο παξαδέρεηαη φηη αξθεηέο θνξέο μεθεχγεη εθηφο σξαξίνπ.  

Ζ Δηξήλε, 53 εηψλ, κεηά απφ 29 ρξφληα εξγαζίαο, εξγάδεηαη ηξεηο εκέξεο ηελ 

εβδνκάδα κφλν, Γεπηέξα, Σξίηε θαη Πέκπηε, κε ξαληεβνχ αιιά ρσξίο ζπγθεθξηκέλν 

σξάξην, ζπλεηδεηά, δεδνκέλνπ φηη ππνθέξεη απφ έληνλα κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα: 

«Έρσ κεηψζεη κέξεο δνπιεηάο, φρη ψξεο. Πξνζπαζψ λα ηζηψλσ ηξεηο κέξεο ηε κέζε κνπ, 
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γη’ απηφ έθνςα ηελ Παξαζθεπή», δηθαηνινγεί.  Ξεθίλεζε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο 

θαξηέξαο ηεο λα δνπιεχεη κε ξαληεβνχ: «Έλα ηελ εκέξα, έλα ηελ εκέξα», δειψλεη κε 

απφιπην ηξφπν. πλεηδεηνπνηεί φηη γηα λα θξαηήζεη ηελ πειαηεία ηεο δελ κπνξεί λα 

δηψρλεη θφζκν: «Δπεηδή είκαζηε ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο δε κπνξείο λα δηψρλεηο. Να 

δηψρλεηο δειαδή φηη ζέισ 3 ξαληεβνχ ηελ εκέξα. Δγψ απηφ ζα πξνηηκνχζα, 3-4 ξαληεβνχ 

ηελ εκέξα, λα ηα δνχιεπα κηα ραξνχια, ηίπνηα άιιν. Τε κία ζα έρεηο έλα, ηελ άιιε δέθα. 

Γε κπνξείο λα δηψρλεηο. Γηαηί δε ζα έρεηο θαλέλαλ». 

Ζ Μαξία, 28 εηψλ, εξγάδεηαη Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, 9-1.30 θαη 5-9, δεδνκέλνπ 

φηη ζην μεθίλεκα ηεο θαξηέξαο ζαλ ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο νθείιεη λα πεξλάεη 

πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην ηαηξείν.  

Ο Νίθνο θαη ε Γηψηα, ζχδπγνη, 58 θαη 56 εηψλ αληίζηνηρα, κε 33 θαη 31 ρξφληα 

άζθεζεο ειεχζεξνπ επαγγέικαηνο αληίζηνηρα, εξγάδνληαη ζην ίδην ηαηξείν, κε σξάξην 

Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 9-2 θαη 6-9, εθηφο απφ Σεηάξηε απφγεπκα. Ζ Γηψηα ηα πξσηλά 

κπνξεί λα θαζπζηεξεί λα πάεη ζην ηαηξείν, έρνληαο λα θέξεη ζε πέξαο ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ ζπηηηνχ, αιιά κπνξεί λα θάζεηαη κέρξη πην αξγά ην βξάδπ.  

Ζ εκθάληζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ πξνθαιεί πνηθίια ζπλαηζζήκαηα αιιά θαη 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο κεηαμχ ησλ εξσηψκελσλ, φινη ζπκθσλνχλ φκσο 

φηη δελ έρνπλ ηελ άλεζε λα δηψρλνπλ πεξηζηαηηθά γηαηί έηζη ζα νδεγεζνχλ ζε κείσζε 

ηεο πειαηείαο ηνπο. 

Ζ Διίλα αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ: «Θα βγσ θαη 

ζα ξσηήζσ, έρσ ην ηάδε ξαληεβνχ ηψξα, ζέισ ηφζε ψξα γηα λα ζαο εμππεξεηήζσ, ζέιεηε 

λα πεξηκέλεηε ή λα έξζεηε ζε έλα δίσξν ή ηελ ψξα πνπ ζα θιείλσ; Γελ αθήλσ έλαλ 

άγλσζην, πάληα παξαθνινπζψ πνηνο κπαίλεη πνηνο βγαίλεη, κέζα ζηα πξψηα δέθα ιεπηά 

έρεη γίλεη ε δηεπζέηεζε». Παξά ηελ εκπεηξία ηεο, πηέδεηαη κε ηελ θαζπζηέξεζε ηεο ξνήο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο: «Βέβαηα, κε πηέδεη, κεξηθέο θνξέο ην ρεηξίδνκαη, κεξηθέο θνξέο δε 

κπνξψ λα ην ρεηξηζηψ, δεηψ ζπγγλψκε, δέρνκαη παξάπνλα θαη ελζηάζεηο απφ ην ζαιφλη, 

ιέσ ζπγγλψκε, πάληα κε ην ζπγγλψκε…  Σπγγλψκε εγψ θηαίσ, ζπγγλψκε. Μφλν έηζη, 

αιιηψο δε γίλεηαη». 

Ζ Άλλα πηζηεχεη φηη νη αζζελείο ηεο έρνπλ κάζεη λα πεξηκέλνπλ ζε θαζπζηέξεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ησλ ξαληεβνχ γη’ απηφ θαη δελ παξαπνληνχληαη πνιχ, ελψ δελ είλαη 

ζπάληεο θαη νη αθπξψζεηο ξαληεβνχ απφ ηελ ίδηα φηαλ ην πξφγξακκα θαζπζηεξεί πνιχ. 

Γεληθά δελ αγρψλεηαη κε ηηο θαζπζηεξήζεηο, γηαηί είλαη εμνηθεησκέλε κε ην γεγνλφο φηη 



54 
 

απηφ απνηειεί θαζεκεξηλφηεηα ζην ηαηξείν ηεο ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ ησλ 

πεξηζηαηηθψλ. 

Ο Γηψξγνο βιέπεη ζηαδηαθά κηα απμαλφκελε εκθάληζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ, πνπ 

ιεηηνπξγεί πνιχ αγρσηηθά γηα απηφλ: «Αγρψλνκαη φηαλ πεξηκέλνπλ έμσ θαη δελ μέξσ 

πνηνο πεξηκέλεη. Καη έλαο λα έξζεη πνπ δελ ηνλ έρσ ππνινγίζεη ζα βγσ έμσ λα δσ ηη είλαη 

θαη λα θεξδίζσ ιίγν ρξφλν λα δσ ηη ζα ηνλ θάλσ».  

Έθηαθηα πεξηζηαηηθά ζε έλα ήδε θνξησκέλν πξφγξακκα πξνθαινχλ «ηαξαρή» θαη 

ηνλ «βγάδνπλ απφ ηε ζεηξά ηνπ», φπσο ραξαθηεξηζηηθά ιέεη ν Μάξηνο, αιιά πξνζπαζεί 

λα ηνπο ηθαλνπνηήζεη: «Δθηηκψ ην πεξηζηαηηθφ, εθηηκψ ην πεξηζψξην ρξφλνπ πνπ έρεη θαη 

αλαιφγσο πξάηησ».  

Ζ Δηξήλε αλ θαη αγρψλεηαη γεληθά φηαλ γεκίδεη ην ζαιφλη, δελ επεξεάδεηαη απφ 

δηακαξηπξίεο αζζελψλ πνπ θαζπζηεξνχλ ηα ξαληεβνχ ηνπο ιφγσ εκβφιηκσλ έθηαθησλ 

πεξηζηαηηθψλ: «Κάπνηνη δηακαξηχξνληαη, δε κε ελδηαθέξεη, γηαηί ζα ηχρνπλ θαη απηνί. 

Τνπο εμεγψ φηη κπνξεί λα ηχρεη εζχ λα έξζεηο θαη λα αλαγθαζηψ λα ζε βάισ. Βέβαηα, 

φηαλ πνλάεη ν άιινο, ε αλαθνχθηζε είλαη γξήγνξε. Γε ζέισ λα ππάξρεη άηνκν ζην ζαιφλη, 

άληε λα είλαη έλα. Καη ηπραίλεη θαη δηψρλσ θάπνηνπο πνπ δελ έρνπλ πξφβιεκα θαη μέξσ 

φηη ζα κε θαηαιάβνπλ».  

Γηα ηε Μαξία, ζην μεθίλεκα ηεο θαξηέξαο ηεο, ηα έθηαθηα δελ ιεηηνπξγνχλ αγρσηηθά 

θαη απηφ έρεη λα θάλεη κε ηνλ ηξφπν πνπ ηα δηαρεηξίδεηαη: «Πάληα δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα 

ζε έλαλ κε έθηαθην αιιά πξαγκαηηθφ έθηαθην, γηαηί ππάξρνπλ θαη ηα θαηά θαληαζία. Αιιά 

άγρνο φρη». Πξέπεη λα αλαθεξζεί βέβαηα ζε απηφ ην ζεκείν φηη ζην μεθίλεκα ηνπ 

ειεχζεξνπ επαγγέικαηνο, ην πξφγξακκα ησλ ξαληεβνχ δελ είλαη ζπλήζσο πηεζηηθφ, 

νπφηε ε εκθάληζε ελφο έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνχ, πέξα απφ ην γεγνλφο φηη ππάξρεη ν 

ρξφλνο γηα λα εμππεξεηεζεί, ιεηηνπξγεί ζεηηθά γηα ην λέν νδνληίαηξν αθνχ απνηειεί 

δείγκα αχμεζεο ηεο πειαηείαο ηνπ. 

Ο Νίθνο δίλεη θαη κηα άιιε δηάζηαζε, επηβεβαηψλνληαο νπζηαζηηθά ηνλ παξαπάλσ 

ηζρπξηζκφ: «Σηηο πεξηφδνπο πνπ είρα πνιιή δνπιεηά, κε ελνρινχζε αθάληαζηα ε 

δηαηάξαμε ηεο ξνήο ησλ ξαληεβνχ απφ ηα έθηαθηα. Τψξα πνπ ε δνπιεηά έρεη κεησζεί 

ιφγσ θξίζεο δε κε ελνριεί ηφζν». Παξάιιεια ζεσξεί φηη ε ελφριεζε ζρεηίδεηαη θαζαξά 

κε ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ θαη φηη ε αληηκεηψπηζή ηνπ δελ έρεη αιιάμεη κε ηελ πάξνδν 

ησλ ρξφλσλ εξγαζίαο. ην ίδην κήθνο θχκαηνο θηλείηαη θαη ε ζχδπγφο ηνπ Γηψηα: 

«Κάπνηε πνπ γέκηδε ην ηαηξείν έθηαθηα, είρα άγρνο, ηψξα αλ ηχρεη έλα, ζηγά. Κάπνηε ήηαλ 
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20 άηνκα. Γελ ηνπο ήζειεο. Καη ηφηε ηα έπαηξλεο. Τψξα απηφ δελ ππάξρεη, ηψξα 

παξαθαιάο λα ζνπ έξζεη ν έθηαθηνο. Δηδηθά ην θαινθαίξη είλαη θαζαξά ιεθηά». 

Σφζν γηα ην Νίθν, φζν θαη γηα ηε Γηψηα, ε ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη ζηα έθηαθηα 

πεξηζηαηηθά, επεξεάδεηαη πνιχ απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ. Ζ Γηψηα αλαθέξεηαη 

ζε ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά: «Μπαίλεη θάπνηνο κ…, ιέεη κε πνλάεη έλα δφληη, θαη έρεηο 

ζηελ θαξέθια πειάηε, δειαδή ηη απαηηείο, λα ζεθσζεί ν πειάηεο λα θάηζεηο εζχ; Με 

καγθηά. Δθείλε ηελ ψξα ν Νίθνο ιέεη θάηζε έμσ, άκα ζεο πεξίκελε. Δγψ είκαη πην 

επγεληθή. Καη θαιά θάλεη δειαδή πνπ είλαη πην άγξηνο. Γηαηί είλαη δψα. Δγψ απιά δε 

κπνξψ ιφγσ ραξαθηήξα λα ην αληηκεησπίζσ». Βέβαηα, φηαλ ν αζζελήο είλαη επγελήο, 

αλάινγε είλαη θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπ. 

ε απηφ ην ζεκείν, αμίδεη λα ζρνιηαζηεί φηη ελψ φινη νη ζπλεληεπμηαδφκελνη 

αλαθέξνληαη ζε «αζζελείο», ε Γηψηα θαη ν Νίθνο, σο παιαηφηεξνη νδνληίαηξνη 

αλαθέξνληαη ζε «πειάηεο». Ζ λννηξνπία απηή ίζσο αληηθαηνπηξίδεη ην γεγνλφο φηη ζηελ 

εμέιημε ηεο νδνληηαηξηθήο, άιιαμε ε ζηάζε ηνπ νδνληηάηξνπ απέλαληη ζηνλ κέρξη ηφηε 

πειάηε. Πιένλ, ν νδνληίαηξνο θάλεη κία ηαηξηθή πξάμε θαη φρη κηα απιή παξνρή 

ππεξεζίαο έλαληη ακνηβήο, γη’ απηφ θαη ν φξνο «αζζελήο» ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο 

λεφηεξνπο ζπλαδέξθνπο. 

Αθφκα θαη απηνί πνπ δειψλνπλ ζπγθεθξηκέλν σξάξην, δέρνληαη φηη γηα έλα έθηαθην 

πεξηζηαηηθφ κπνξεί λα πάλε ζην ηαηξείν εθηφο σξψλ εξγαζίαο, αθφκα θαη 

αββαηνθχξηαθν ή ζε θάπνηα αξγία. Νηψζνπλ, φκσο, φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ 

αληακείβεηαη νηθνλνκηθά ή εζηθά απηή ηνπο ε πξάμε, ελψ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο δσή.  

Όπσο ιέεη ν Μάξηνο, πνπ 2-3 θνξέο ηνπ έρνπλ ηχρεη αθξαία απφ πιεπξάο ψξαο 

πεξηζηαηηθά, φπσο 4 ην πξσί: «Ζ πξψηε αληίδξαζε είλαη έλα ράιαζκα ηεο ξνήο ηεο δσήο 

κνπ, αιιαγή ηεο ζεηξάο, αιιά απφ έλα ζεκείν θαη κεηά πξνζπαζψ λα ην δηαρεηξίδνκαη. Δμ’ 

αξρήο θνηλνπνίεζα ην θηλεηφ κνπ, κέρξη θαη ζηηο θάξηεο, κέρξη θαη έμσ ην έρσ γξάςεη, 

δελ μέξσ αλ είλαη θαιχηεξν ή ρεηξφηεξν ζε ζρέζε κε ζπλαδέξθνπο πνπ δελ ην θνηλνπνηνχλ 

ζηνπο αζζελείο ηνπο. Μάιινλ ρεηξφηεξν είλαη… Σηελ πιεηνλφηεηα δελ θεξδίδεηο ηνλ 

αζζελή. Πξφθεηηαη γηα κία επθαηξηαθή θαηάζηαζε».  

Ζ Άλλα γηα ην ίδην ζέκα αλαθέξεη: «Μεξηθέο θνξέο ππνρξεσλφκαζηε λα δνπιεχνπκε 

πάξα πνιχ, λα εμαληινχκε ηνλ εαπηφ καο, απιψο γηα λα εμππεξεηήζνπκε ηνλ άιινλ θαη 

δελ μέξσ αλ θαλέλαο ην αλαγλσξίδεη ζην ηέινο. Γελ πάσ γηα ιεθηά λα δνπιέςσ 11 ην 



56 
 

βξάδπ ή έλα Σάββαην κεζεκέξη, παο γηα λα εμππεξεηήζεηο θάπνηνλ». Λέεη κε εηιηθξίλεηα 

πσο θάπνηα ηειέθσλα ην αββαηνθχξηαθν κπνξεί λα κελ ηα απαληήζεη θαζφινπ, δελ 

είλαη ιίγα φκσο ηα ηειέθσλα πνπ απαληάεη θαη πεγαίλεη ζην ηαηξείν.  

Ζ Δηξήλε δηεπθξηλίδεη: «Έρσ δνπιέςεη θαη Πξσηνρξνληά αλήκεξα θαη δελ 

δπζαλαζρέηεζα εθφζνλ κε βξήθε θαη πφλαγε. Κξίλσ αλ είλαη φλησο έθηαθην έλα 

πεξηζηαηηθφ ή αλ πνιινί εθκεηαιιεχνληαη κέξεο πνπ δε δνπιεχσ γηα λα έξρνληαη θαη 

έρνπλ θάεη ζνπη».  Βέβαηα θάλεη αλαθνξά ζε πεξηζηαηηθφ πνπ μεπέξαζε ηα φξηα κε κία 

έγθπν αζζελή, ηελ νπνία εμππεξέηεζε κε επραξίζηεζή ηεο φπσο ιέεη άββαην πξσί, 

πνπ θαλνληθά δελ εξγάδεηαη: «Με παίξλεη 4.30 ε ψξα, Σάββαην, έια Δηξήλε, ιεο θαη κε 

ήμεξε 15 ρξφληα, ε θνπέια πνπ ήξζα γηα ηελ απνλεχξσζε ην πξσί ιέεη. Τη έγηλε ηεο ιέσ, 

πνλάο; ρη, αιιά άκα πνλέζσ ηη λα πάξσ; ηη δηάβνιν ζέιεηο πάξε, ηεο ιέσ. Ξέξεηο ηη 

κέξα είλαη; Σάββαην. Ξέξεηο ηη ψξα είλαη; 4.30. Γακψ ην θέξαηφ κνπ, δε κπνξνχκε νχηε 

έλα Σάββαην απφγεπκα λα θνηκεζνχκε; ηη δηάβνιν ζεο πάξε. Γελ ηελ μαλαείδα, αιιά ην 

επραξηζηήζεθα». Αλαθέξεηαη βέβαηα ζην γεγνλφο φηη παιαηφηεξα δελ ππήξρε ε 

αλαγλψξηζε θιήζεσλ ζηα ζηαζεξά ηειέθσλα, νχηε θαη ππήξραλ ηα θηλεηά ηειέθσλα, 

νπφηε δελ κπνξνχζεο λα κε ζεθψζεηο ην ζηαζεξφ ηειέθσλν γηαηί κπνξεί θάηη λα είρε 

ζπκβεί ζηελ νηθνγέλεηά ζνπ. Σψξα πιένλ είλαη αιιηψο ηα πξάγκαηα: «Τν ηειέθσλν ηνπ 

ηαηξείνπ ρηππάεη θαη επάλσ ζην ζπίηη. Γελ ην ζεθψλσ. Κνηηάδσ ηελ ψξα θαη δελ ην 

ζεθψλσ. πνηνο ζέιεη λα κε βξεη κε βξίζθεη ζην ηαηξείν». Παξαδέρεηαη βέβαηα πσο ε 

ζπκπεξηθνξά ηεο ζηηο ελνριήζεηο εθηφο σξψλ εξγαζίαο ήηαλ άκεζα ζπλπθαζκέλε κε 

ηνλ φγθν ηεο δνπιεηάο πνπ είρε: «ηαλ δελ είρα δνπιεηά ήκνπλα πην αλεθηηθή, φηαλ 

ήκνπλα πεγκέλε ζηε δνπιεηά δελ ήκνπλα!». 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν Γηψξγνο δελ δίλεη ην θηλεηφ ηνπ ζηνπο αζζελείο, νπφηε γηα 

απηφλ νη ελνριήζεηο εθηφο σξψλ εξγαζίαο είλαη ειάρηζηεο: «Γελ δίλσ ην θηλεηφ κνπ. Καη 

ζε αζζελείο κνπ αθφκα ην απνθεχγσ, εθηφο αλ θάπνηνο επηκέλεη. Ζ αιήζεηα είλαη φηη φια 

ηα ρξφληα δελ έρσ ελνριήζεηο, είλαη κεηξεκέλεο».  

Ζ Γηψηα ελνριείηαη απφ ηειέθσλα εθηφο σξψλ εξγαζίαο αιιά ηα αληηκεησπίδεη. 

Γηεπθξηλίδεη φηη ζε θάπνηνπο αζζελείο επηηξέπεη ε ίδηα λα ηελ παίξλνπλ ηειέθσλν γηα 

λα ηελ ελεκεξψζνπλ γηα ηελ εμέιημε θάπνηαο δχζθνιεο επέκβαζεο πνπ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνίεζε, αιιά ελνριείηαη πνιχ θαη λεπξηάδεη κε ηειέθσλα εθηφο σξψλ 

εξγαζίαο γηα θαηαζηάζεηο πνπ δελ είλαη επείγνπζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα γηα λα 

θιείζεη θάπνηνο έλα ξαληεβνχ γηα έλα θαζαξηζκφ ή γηα θάηη πνπ ήδε πθίζηαηαη γηα 
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κέξεο, φπσο έλα ζπαζκέλν δφληη. «Πην πνιχ κε λεπξηάδεη φηαλ είζαη ήδε πνιιέο ψξεο 

ζην ηαηξείν. Κάζεζαη κέρξη ηηο 10 ην βξάδπ αο πνχκε θαη κφιηο αλέβεηο ζπίηη, ρηππάεη ην 

ηειέθσλν», ζπκπιεξψλεη ν Νίθνο. 

Ο Νίθνο, ζην ζέκα ησλ έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ, είλαη απφιπηνο ζηηο απφςεηο ηνπ: 

«Γηα κέλα έθηαθην δελ ππάξρεη. Έθηαθην ζεσξψ κφλν ην αηχρεκα. Γειαδή λα ηξαθάξεηο. 

Τν πξήμηκν ζε έρεη πνλέζεη, ζε έρεη εηδνπνηήζεη. Μφλν ην αηχρεκα. Έπεζεο θαη έζπαζεο 

ην δφληη ζνπ».  

πκθσλεί θαη ε Γηψηα κε απηφ θαη ζπκπιεξψλεη φηη πνιιέο θνξέο πνπ έρεη θαηέβεη 

ζην ηαηξείν γηα λα εμππεξεηήζεη ππνηηζέκελα έθηαθηα, ην έρεη κεηαληψζεη, αθνχ ζεσξεί 

πσο θαλέλαο δελ ππνρξεψλεηαη θαη δελ αλαγλσξίδεη απηή ηελ εμππεξέηεζε: «Μία θνξά 

λα ηνπ πεηο θάηη, θαη ζε απηφλ πνπ ηνπ έρεηο θάλεη ρίιηεο θνξέο εμππεξεηήζεηο, κία θνξά 

λα ηνπ αξλεζείο ζε έζηεζε ζηνλ ηνίρν. Δγψ, κε είρε πηάζεη πνλφδνληνο ζηελ Αζήλα θαη 

δελ πήξα ηνπο θνπκπάξνπο κνπ πνπ είλαη νδνληίαηξνη. Γηαηί ήμεξα φηη γχξηζαλ ζην ζπίηη, 

ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, πνχ λα ηνπο ηξαβάσ. Δλψ αλ ήηαλ πειάηεο ζα κε έπαηξλε». 

ηελ εξψηεζε αλ ζεσξνχλ ην νδνληηαηξηθφ επάγγεικα δχζθνιν επάγγεικα, φινη 

απάληεζαλ θαηαθαηηθά θαη ν θαζέλαο έδσζε ηε δηθή ηνπ εξκελεία. Οη πεξηζζφηεξνη 

ζπκθψλεζαλ φηη ε δπζθνιία έγθεηηαη ζηε ζπλζεηφηεηα ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηελ 

αλάγθε δηαρείξηζεο πνιιψλ ζεκάησλ ηαπηφρξνλα, ελψ ζίρηεθε ηδηαίηεξα ην ζέκα ηεο 

απνκφλσζεο, ε αδπλακία επίηεπμεο ηνπ ηέιεηνπ θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

νδνληνηερλίηεο.  

χκθσλα κε ηελ Διίλα ην νδνληηαηξηθφ επάγγεικα έρεη ππεξβνιηθέο δπζθνιίεο: 

«Υπάξρνπλ αζηάζκεηνη παξάγνληεο. Πνιιέο θνξέο απηά πνπ καζαίλεηο ζηα βηβιία 

ζπγθξνχνληαη κε ηελ πξάμε. Άιια καζαίλεηο, άιια βιέπεηο, άιια ζνπ βγαίλνπλ. Καη νη 

αζζελείο έρνπλ ηελ απαίηεζε φ, ηη θάλεηο λα θξαηήζεη κηα δσή. Αιιά ζα θάλεηο θαη ιάζε. 

Καη έρσ θάλεη θη εγψ ιάζε…». πκπιεξψλεη αλαθνξηθά κε ηε ζπλζεηφηεηα ηνπ 

επαγγέικαηνο: «Έρεηο λα ρεηξηζηείο επαγγεικαηηθή ζρέζε, πξνζσπηθή ζρέζε, νηθνλνκηθή 

ζρέζε, πξνζσπηθή, αηνκηθή πξνζπάζεηα, δειαδή είλαη πνιινί παξάγνληεο πνπ ηξειαίλνπλ. 

Ζ χπαξμε ζνξχβσλ… Σπλεξγαζία κε έλα άιιν άηνκν, πνπ πξέπεη λα ην βάιεηο 

αλαγθαζηηθά ζην ρψξν ζνπ… μέξεηο ηη είλαη ζην ρψξν ζνπ λα ρψλεηαη θη άιινο;».  

Καη γηα ηε Άλλα, ην νδνληηαηξηθφ επάγγεικα είλαη έλα πάξα πνιχ δχζθνιν 

επάγγεικα: «Έρεηο λα θάλεηο κε πνιιά πξάγκαηα, κε ηερλίηεο, κε αζζελείο, κε αλζξψπνπο 

πνπ πνλάλε, κε ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ ελφο θαη ηνπ άιινπ, κε ηα πιηθά… Πξέπεη λα 



58 
 

ζθέθηεζαη ηαπηφρξνλα πάξα πνιιά πξάγκαηα, λα νξγαλψλεζαη θαη θπξίσο έρεηο λα θάλεηο 

κε έλαλ άλζξσπν πνπ πνλάεη, φπνπ δε κπνξείο λα μεζπάζεηο, πξέπεη λα ηνλ θξνληίζεηο 

κφλν».  

Ο Μάξηνο γηα λα αηηηνινγήζεη ηε δπζθνιία ηνπ επαγγέικαηνο επηθεληξψλεηαη ζηε 

ζρέζε κε ηνλ αζζελή: «Πξέπεη λα είζαη απνζηαζηνπνηεκέλνο γηα λα θάλεηο ηε δνπιεηά 

ζνπ θαη ηαπηφρξνλα λα είζαη θαη θνληά ζηνλ άιινλ γηαηί ππάξρεη κηα δηάδξαζε πνιχ 

ηδηαίηεξε. Έξρεζαη πνιχ θνληά (ζσκαηηθά) ζηνλ αζζελή, πνλάεη, ν θαζέλαο έρεη 

δηαθνξεηηθφ θνβηθφ ζχλδξνκν. Δίλαη ζχλζεην επάγγεικα». Αλαθεξφκελνο ζε ηερληθέο 

δπζθνιίεο ηνπ επαγγέικαηνο ιέεη: «Σαθέζηαηα έρεηο ηελ ππνδνκή, ηε γλψζε, αιιά ζηελ 

πξάμε βειηηψλεζαη».  

Ο Γηψξγνο ζεσξεί φηη φιε ε δπζθνιία ηνπ επαγγέικαηνο πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φηη 

αληηθείκελν είλαη ν άλζξσπνο: «Έρεηο λα θάλεηο κε ηνλ άλζξσπν, κε ηνλ πφλν θαη κε ηε 

δπζιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ είηε απηφ ιέγεηαη πφλνο, είηε ιέγεηαη αηζζεηηθή, είηε ιέγεηαη 

ςπρνινγηθφ θαη ε απαίηεζε πνπ έρνπλ φινη απφ ην γηαηξφ λα ηνπο θάλεη θαιά. Καη φζν 

πξνρσξάκε ζέινπλε θάηη θαιφ, γξήγνξν θαη ηδάκπα αλ είλαη δπλαηφλ. Καη ην άγρνο απηφ: 

δελ πιεξσλφκαζηε φπσο αμίδνπκε». Γηα ηνλ Γηψξγν, ην νδνληηαηξηθφ επάγγεικα είλαη 

πην δχζθνιν απφ πνιιέο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο, αθφκα θαη απφ απηή ηνπ ρεηξνπξγνχ, 

γηαηί απηφο δνπιεχεη ζε νκάδα θαη κπνξεί λα έρεη βνήζεηα ζε έλα δχζθνιν πεξηζηαηηθφ. 

«Δκείο είκαζηε κφλνη καο ζηνπο 4 ηνίρνπο θαη είλαη ρεηξνπξγηθφ ην επάγγεικά καο 

θαζαξά. Καη απφ ηα πην δχζθνια θαη πην θνπξαζηηθά. Καη εξγψδε ζα έιεγα, είκαζηε 

ρεηξσλάθηεο κε φιε ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο», ιέεη ραξαθηεξηζηηθά. 

Καη ε Δηξήλε θάλεη ζχγθξηζε ηνπ νδνληηαηξηθνχ επαγγέικαηνο κε απηφ ηνπ 

ρεηξνπξγνχ: «Ο αδεξθφο κνπ είλαη ρεηξνχξγνο θαη έρεη πεη φηη νη νδνληίαηξνη είλαη νη 

κφλνη γηαηξνί πνπ δνπιεχνπλ ηα ιεθηά πνπ βγάδνπλ. Καη είλαη ρεηξνχξγνο. Γηα λα βγάιεηο 

ρξήκαηα πξέπεη λα δνπιέςεηο ζην νδνληηαηξηιίθη. Πξέπεη λα είζαη ηπρεξφο κε ζνπ θαζίζεη 

θακία αλαθνπή θαξδηάο, θαλέλα αιιεξγηθφ ζνθ… Μνπ έρεη ηχρεη επηιεπηηθή θξίζε, 

ιηπνζπκία…».  

Ζ Μαξία πηζηεχεη φηη κέξνο ηεο δπζθνιίαο θαη ηνπ άγρνπο ηνπ επαγγέικαηνο 

πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ν νδνληίαηξνο έρεη λα αληηκεησπίζεη ηνλ πνλεκέλν 

αζζελή, πνπ φιε ηε λχρηα έρεη κείλεη άγξππλνο, κε ηελ επεξεζηζηφηεηα πνπ 

ελδερνκέλσο λα έρεη. Δπηπιένλ, ην επξχ θάζκα ηεο νδνληηαηξηθήο, είλαη παξάγνληαο 

δπζθνιίαο γηα ηε Μαξία, αθνχ θάπνηνο κπνξεί λα κεηνλεθηεί ζε έλαλ ηνκέα, αιιά είλαη 
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ππνρξεσκέλνο λα ηνλ αζθεί: «Γελ κπνξεί λα ζηέιλεη ζπλέρεηα ηνλ αζζελή ηνπ ζε θάπνηνλ 

εηδηθφ, γηαηί θαη ην θφζηνο αλεβαίλεη θαη κπνξεί λα κε ζέιεη λα ηνπ θχγεη ν αζζελήο απφ 

ην ηαηξείν, νπφηε ζηελ νπζία πάλσ ζε απηή ηε θνβία ηνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεί γθξίληεο».  

Ο Νίθνο, φπσο θαη ε Δηξήλε, ζπζρεηίδεη ηε δπζθνιία ηνπ επαγγέικαηνο θαη κε 

ηαηξηθά δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ: «Έλα ζέκα είλαη ην κεγάιν εχξνο γλψζεσλ 

πνπ πξέπεη λα έρεηο, νη θίλδπλνη πνπ ειινρεχνπλ ζε θάζε βήκα, ε πνιπθαξκαθία. Οη 

κεζήιηθεο παίξλνπλ ηνπιάρηζηνλ 2-3 θάξκαθα θαη νη ειηθησκέλνη 5. Καλείο δελ μέξεη, 

νχηε ν παζνιφγνο ηνπο ηηο αιιειεπηδξάζεηο. Πνιινί δε ζνπ απνθαιχπηνπλ φηη παίξλνπλ 

salospir (αληηπεθηηθφ θάξκαθν). Γελ είλαη εθπαηδεπκέλνο ν αζζελήο θαη έηζη δηαηξέρεηο 

πνιινχο θηλδχλνπο». Αλαθέξεηαη επίζεο ζηε ζσκαηηθή θνχξαζε πνπ πξνθαιεί ε 

άζθεζε ηνπ νδνληηαηξηθνχ επαγγέικαηνο.  

Αγθάζη θαη παξάγνληαο άγρνπο ζην επάγγεικα γηα ηελ Διίλα, ε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

νδνληνηερλίηεο: «Έρσ πεξάζεη ινχθηα. Οη ηερλίηεο γηα πξφζθαηεο δνπιεηέο πνπ ραιάζαλε 

ιέλε δελ μέξσ, δελ είδα, δελ άθνπζα. Καη πξέπεη λα βγάιεηο ην θίδη απφ ηελ ηξχπα…».  

Καη ν Γηψξγνο ζίγεη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο νδνληνηερλίηεο: «Απφ ηε ζηηγκή πνπ 

ππάξρεη θαη ην ρεηξνπξγηθφ θαη ην ηερληθφ θνκκάηη, κπνξεί λα ζνπ ραιάζεη ηε κέξα ή ηε 

βδνκάδα κηα γέθπξα θαη λα κε θηαηο εζχ. Να έρεη γίλεη θάπνην ιάζνο ζην ρπηήξην. 

Πεξηκέλεη ν άιινο ηα δφληηα λα πάεη λα παληξεπηεί. Έξρεηαη ε δνπιεηά, δε κπαίλεη. Καη δε 

θηαηο. Δζχ ην ρξεψλεζαη. Καη άκα ηα πεηο κε ηνλ εαπηφ ζνπ ζα πεηο αο πξφζερα ην 

ζπλεξγάηε κνπ…». 

Ζ Μαξία ζεσξεί φηη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηερλίηε, κπνξεί λα θξχβεη εληάζεηο αιιά 

θαη ράζηκν ρξφλνπ, αθνχ πέξα απφ ην ιεηηνπξγηθφ θνκκάηη ππάξρεη θαη ην αηζζεηηθφ, 

φπνπ έρεη ιφγν θαη ν αζζελήο, εηδηθά φηαλ αθνξά ην ρξψκα ή ην ζρήκα ησλ δνληηψλ. 

Σν ζέκα ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο νδνληνηερλίηεο ζίγνπλ ν Νίθνο θαη ε Γηψηα. Ζ 

Γηψηα αλαθέξεη: «Δλψ βγάδεηο πην πνιιά ιεθηά κε ηελ Πξνζζεηηθή, εκέλα κε αγρψλεη 

πάξα πνιχ. Γηα ηα άιια είκαη εγψ ππεχζπλε. Σηελ πξνζζεηηθή δελ μέξεηο ηη κπνξεί λα ζνπ 

ηχρεη. Πνιχ άγρνο, λα έρεηο κεγάιεο δνπιεηέο θαη λα θξέκεζαη απφ ηνλ θάζε κ…». 

Δθηφο απφ ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο νδνληνηερλίηεο θαη ην ζέκα ηεο απνκφλσζεο είλαη 

έλα ζέκα πνπ ηνπο πξνβιεκαηίδεη φινπο. 

Ζ Διίλα ζε θάπνην ζεκείν ηεο ζπλέληεπμήο ηεο εμνκνινγείηαη : «ξεο- ψξεο, θαηά 

βάζνο ζα ήζεια λα έρσ έλα ζπλεξγάηε, λα δνχιεπα ζε κηα θιηληθή, λα είκαη ζε νκάδα. 



60 
 

Δίκαη κφλε κνπ θαη φια ηα δχζθνια ή ηα εχθνια αλαγθάδνκαη λα ηα αληηκεησπίζσ κφλε 

κνπ. Νηψζεηο απνκφλσζε, δε ληψζεηο αζθάιεηα». 

Ζ Άλλα ζίγεη ην ζέκα ηεο απνκφλσζεο, θαζψο έρεη κέηξν ζχγθξηζεο, αθνχ ζην 

μεθίλεκα ηεο θαξηέξαο ηεο έρεη δνπιέςεη δχν ρξφληα ζε θιηληθή ζηελ Αγγιία: «Θα 

πξνηηκνχζα λα δνπιεχσ κε πην πνιιά άηνκα, ίζσο θαη κε ζπλαδέιθνπο δίπια. Έηζη θη 

αιιηψο βέβαηα έρσ βνεζφ θαη απηφ κε βνεζάεη πάξα πνιιέο θνξέο. Μπνξείο λα 

αληαιιάμεηο θαη κηα θνπβέληα ή ίζσο θαη πάλσ απφ ηνλ αζζελή, ζνπ κεηψλεη ιίγν ην 

άγρνο. Δλλνείηαη φηη ζα πξνηηκνχζα λα δνπιεχνπκε πην πνιιά άηνκα. Σηελ Αγγιία αο 

πνχκε πνπ δνπιεχακε 2-3 θάλακε θαη ην ραβαιέ καο, κπνξνχζεο λα θσλάμεηο θαη 

θάπνηνλ άιινλ ζε θάπνην πνιχ δχζθνιν πεξηζηαηηθφ».  

Ο Μάξηνο βηψλεη θαη απηφο ηελ απνκφλσζε, ηε ζεσξεί σο ην κεγάιν κεηνλέθηεκα 

ηνπ επαγγέικαηνο θαη πξνζπαζεί λα ηελ θαιχςεη ζην ππφινηπν κέξνο ηεο δσήο ηνπ. 

Παξαδέρεηαη φηη ηνπ δεκηνπξγεί ηάζεηο θπγήο, πνπ ηηο θαιχπηεη κε ηαμίδηα.  

Ο Γηψξγνο αλαθέξεη φηη εηδηθά ζην μεθίλεκα είρε αλάγθε απφ κηα βνήζεηα, αιιά 

ζηελ πνξεία ην έρεη μεπεξάζεη θαη έρεη κάζεη λα δνπιεχεη θαη λα απνθαζίδεη κφλνο ηνπ: 

«Τν έρσ μεπεξάζεη, ην έρσ ζπλεζίζεη πηα. Έρσ κάζεη πψο λα ρεηξίδνκαη ηα δχζθνια 

πεξηζηαηηθά, λα ηα δξνκνινγψ… ηψξα αλ είλαη θάηη έθηαθην δχζθνιν εθείλε ηελ ψξα, 

κηα αηκνξξαγία… εθεί είλαη θαη λα κε ζνπ ηχρεη… αιιά θαη εκπεηξία».  

Ζ Μαξία γηα ην ζέκα ηεο απνκφλσζεο ζρνιηάδεη: «Αθφκα δελ έρσ «θαεί»! Αιιά φηαλ 

δνπιεχεηο κε ξαληεβνχ πάλσ-θάησ μέξεηο ηηο ψξεο ζνπ, θνηηάο ζην ελδηάκεζν λα μεθχγεηο, 

λα πηεηο έλα θαθέ, λα έρεηο θίινπο, δειαδή λα κελ είλαη ε δσή ζνπ απνθιεηζηηθά ζπίηη – 

ηαηξείν θαη κφλν απηφ». ρεηηθά κε ηελ αλαζθάιεηα πνπ κπνξεί λα ληψζεη δνπιεχνληαο 

κφλε, απαληάεη: «Γελ θνιιάσ λα πάξσ έλα ζπλάδεξθν λα ξσηήζσ. Να δεηήζσ κηα 

δεχηεξε γλψκε. Γελ έρσ αλαζθάιεηεο σο πξνο ηε δνπιεηά επεηδή είκαη κφλε κνπ. Αιιά αλ 

έρσ θάπνην πεξηζηαηηθφ πνπ κπνξεί λα ζθέθηνκαη ηη λα θάλσ, ζα πάξσ θαη θάπνηνλ άιιν 

λα ξσηήζσ». Πξνζπαζεί λα δηαηεξεί θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο.  

Ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ζέκα δίλεη ε Γηψηα, δεδνκέλνπ φηη γηα 15 ρξφληα είρε ηαηξείν 

ζηελ Αζήλα πξηλ κεηαθνκίζεη ζηελ επαξρία: «Δίζαη ζε 4 ηνίρνπο, αληηκέησπνο κε έλα 

κνπξιφ, κε ρίιηα δχν. Δγψ έρσ ηελ εκπεηξία ηεο κνλαμηάο ηεο Αζήλαο θαη ην μέξσ ηη 

ζεκαίλεη. Να κπεη ν βιακκέλνο κέζα. Γηαηί αληηκεηψπηδα ηέηνηα, κε λνκίδεηο. Σηελ 

απξφζσπε Αζήλα. Δδψ είζαη επαξρία». 
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Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο, εθηφο ηεο 

Άλλαο, εξγάδνληαη ρσξίο βνεζφ.  

Ζ Διίλα ζαλ βνήζεηα έρεη θαηά θαηξνχο δηάθνξεο θαζαξίζηξηεο πνπ ηελ βνεζνχλ 

ζηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ηαηξείνπ θαη ησλ εξγαιείσλ, αιιά δελ έξρνληαη ζε επαθή κε 

ηνπο αζζελείο ηεο. 

Ο Γηψξγνο, κεηά απφ ζρεδφλ 20 ρξφληα άζθεζεο ηνπ ειεχζεξνπ επαγγέικαηνο κφλνο 

ηνπ, αλαθέξεη γηα ηελ παξνπζία βνεζνχ ζην νδνληηαηξείν: «Θα ήκνπλα πηεζκέλνο θαη 

ζα ήκνπλα θαη ζε θαινχπηα θαη δε ζα κπνξνχζα λα αηζζαλζψ θαη άλεηα ηηο ψξεο πνπ έρσ 

θελφ ή θάπνην ζηήζηκν. Να ραιαξψζσ. Γειαδή ζα ππήξρε ππαιιειηθή ζρέζε θαη εθείλεο 

ηηο ψξεο ηηο νπνίεο ηηο ζέισ. Έζησ θαη λα πησ ιίγν θαθέ, λα θάλσ έλα ηζηγάξν πνπ ην 

ζέισ. Έλα ηειέθσλν κπνξείο λα ην αθήζεηο, έλα ζα είλαη, πφζα ζα είλαη; Παίξλεηο έλα 

γάληη, έλα παλί ην ζεθψλεηο, ιεο πάξηε κε ζε 10 ιεπηά…». 

Ο Μάξηνο έρεη ζθεθηεί φηη ε παξνπζία βνεζνχ ζα ηνλ βνεζνχζε, αιιά απφ ηελ άιιε, 

έρεη κάζεη θαη απηφο λα εξγάδεηαη κφλνο ηνπ: «Απφ ηε κία ζθέθηνκαη φηη ζα κε βνεζνχζε, 

απφ ηελ άιιε αηζζάλνκαη ηελ αλαζθάιεηα φηη ζην ρψξν πνπ ζα κε βνεζνχζε, είλαη έλα 

θνκκάηη πνπ ζα απεκπνιέζσ ηεο δηθήο κνπ δηαρείξηζεο. Γειαδή λαη, λα ζήθσλε ην 

ηειέθσλν, πνιιέο θνξέο δε κπνξψ λα ην ζεθψζσ εχθνια ην ηειέθσλν ηε ζηηγκή πνπ 

εξγάδνκαη, αιιά απ’ ηελ άιιε, νη 9 ζηηο 10 θνξέο πνπ ζα ζήθσλε έλα νπδέηεξν πξφζσπν 

ην ηειέθσλν, ζα ην παξέπεκπε ζε κέλα. Γηαηί ππάξρεη απηή ε δηαπξνζσπηθή ζρέζε κε ηνλ 

αζζελή πνπ ζα πξέπεη λα ηνλ ξσηήζεηο ηη θαη πψο, πφηε κπνξεί, πφηε κπνξψ, ηη ληψζεηο, ηη 

θάλεηο, δηα ηειεθψλνπ δπζηπρψο πνιιέο θνξέο δίλνπκε ζπζηάζεηο. Δίλαη φπσο έρεηο 

κάζεη κε ην βνεζφ». 

Ζ Δηξήλε ζεσξεί φηη αλ έθαλε πεξηζζφηεξεο ρεηξνπξγηθέο πξάμεηο ζα είρε αλάγθε 

απφ βνεζφ, θάηη πνπ νχησο ή άιισο απνθεχγεη απφ ηε ζηηγκή πνπ δνπιεχεη κφλε ηεο 

θαη ληψζεη αλαζθάιεηα: «Αλ ήκνπλα ζε λνζνθνκείν ζίγνπξα ζα είρα αζρνιεζεί κε 

πεξηζζφηεξα ρεηξνπξγηθά. Θα είρα θαη βνεζφ έκπεηξν. Δγψ δελ είκαη δηαηεζεηκέλε λα 

πιεξψλσ ζην ηαηξείν 14 κεληάηηθα γηα φηαλ ηνλ ρξεηάδνκαη». 

Ζ Μαξία έρεη βνεζφ κφλν ζηα ρεηξνπξγεία θαη φρη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ 

ηαηξείνπ, δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη βξίζθεηαη ζην μεθίλεκα, αιιά ζεσξεί πσο ε 

παξνπζία ηνπ βνεζνχ είλαη κεγάιε δηεπθφιπλζε γηα ηνλ νδνληίαηξν: «Αζπδεηεηί. 

Κεξδίδεηο ρξφλν. Δγψ επεηδή ππήξμα θαη βνεζφο θαη δνχιεςα κεηά θαη κε βνεζφ, ζεσξψ 

φηη θεξδίδεηο αξθεηφ ρξφλν». 
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Ο Νίθνο κε ηε Γηψηα εξγάδνληαη καδί, νπφηε ζε δχζθνια ξαληεβνχ, πέξαλ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη κπνξεί λα αληαιιάμνπλ απφςεηο ζρεηηθά κε ην ζρέδην ζεξαπείαο, κπνξεί 

θαη πξαθηηθά λα βνεζήζεη ν έλαο ηνλ άιινλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε κηα δχζθνιε 

εμαγσγή. 

Μία απφ ηηο δπζθνιίεο ηνπ επαγγέικαηνο πνπ αλαθέξεηαη απφ πνιινχο 

ζπλεληεπμηαδφκελνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεψλ ηνπο είλαη ε αδπλακία 

επίηεπμεο ηεο ηειεηφηεηαο ηαπηφρξνλα ζε φινπο ηνπο ηνκείο, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί 

αλαζθάιεηεο. 

Ζ Διίλα παξαδέρεηαη πσο θαηά θαηξνχο έρεη θάλεη ιάζε, πνιιά απφ ηα νπνία έρνπλ 

πξνθχςεη απφ ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο νδνληνηερλίηεο. Πιένλ πηζηεχεη φηη κπνξεί λα ηα 

αλαγλσξίζεη ζην μεθίλεκά ηνπο θαη λα δψζεη ηε ιχζε επαλαιακβάλνληαο ηελ εξγαζία 

θαη απνθεχγνληαο άιιεο δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο.  

 Ο Γηψξγνο ζεσξεί φηη κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ έρεη απνθηήζεη κεγαιχηεξε 

ζηγνπξηά ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, αιιά ερζξφο ηνπ θαινχ είλαη ην θαιχηεξν: «Δπέξρεηαη ε 

απηνθξηηηθή ζνπ αλ είζαη ελζπλείδεηνο, βιέπεηο φηη πνηέ δε ζα ηα κάζεηο φια. Ναη κελ 

θάπνηα πξάγκαηα ζα ηα θάλεηο πην θαιά αιιά θάλεηο θαη ηελ θξηηηθή κήπσο ζα κπνξνχζα 

λα ηα θάλσ θαη θαιχηεξα; Γειαδή απηφ είλαη έλα πξάγκα πνπ ηξέρεη, δελ είλαη φηη 

απνθηάο ζπλέρεηα κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε. ηαλ θάλσ θάησ θαηληαθφ αθφκα έρσ έλλνηα. 

Γε κνπ έρεη θχγεη απηφ. Σθέθηνκαη επηπινθέο…». Μία απνηπρία κπνξεί λα ηνπ 

ππξνδνηήζεη ηελ αλαζθάιεηα αιιά φρη γηα πνιχ πιένλ: «Απηφ ην είρα πην παιηά ηψξα ην 

μεπέξαζα. ηαλ έρεηο άιια 900 πνπ έρνπλ πάεη θαιά θαη εθείλν δελ πήγε, ιεο εληάμεη δε 

κέλσ εθεί». Πηζηεχεη πσο ζην νδνληηαηξηθφ επάγγεικα δε κπνξείο λα πεηχρεηο ην ηέιεην 

θαη θαίλεηαη κεηά απφ ηα ηφζα ρξφληα εκπεηξίαο ηνπ λα είλαη πνιχ ζπλεηδεηνπνηεκέλνο 

ζε απηφ ην ζέκα: «Να είζαη ηειεηνκαλήο είλαη θαιφ αιιά λα κελ απνγνεηεχεζαη, γηαηί 

ηέιεην δελ πξφθεηηαη λα ππάξμεη πνηέ, έρνπκε λα θάλνπκε κε ηνλ άλζξσπν. Τν λα ην 

θπλεγάο είλαη θαιφ φκσο. Αξθεί λα κελ απνγνεηεχεζαη αλ δελ ην πεηπραίλεηο». 

Καη ν Μάξηνο θαίλεηαη λα έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη πσο ην ηέιεην είλαη θάηη πνιχ 

δχζθνιν λα επηηεπρζεί ζην νδνληηαηξηθφ επάγγεικα: «Ζ ηειεηνκαλία κε ηελ θπξηνιεμία 

ηεο ιέμεο είλαη θάηη θαθφ. Γεληθφηεξα θαη εηδηθά ζε εκάο, πνηέ δε κπνξείο λα πεηχρεηο ην 

ηέιεην. Καη αληηθεηκεληθά θαη ππνθεηκεληθά, γηαηί είλαη νη θαηαζηάζεηο πνπ δελ ηηο 

ειέγρνπκε, ν αζζελήο ν ίδηνο, νη ζπλήζεηέο ηνπ θαη ινηπά». 
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Ζ Δηξήλε θαίλεηαη θαη απηή λα έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη πσο ηειεηφηεηα δε κπνξεί λα 

επηηεπρζεί, αιιά πξνζπαζεί ηνπιάρηζηνλ λα ηα έρεη θαιά κε ηνλ εαπηφ ηεο, αθνχ πνηέ 

δελ είρε σο απηνζθνπφ λα γίλεη ν ηέιεηνο νδνληίαηξνο: «Καη κπαξνχθεο θάλσ, απιά 

πξνζπαζψ λα ηα έρσ θαιά κε εκέλα. Γειαδή φ, ηη κπνξψ λα θάλσ. Τν ηέιεην κπνξεί λα 

κελ κπνξψ γηαηί ην ηέιεην κπνξεί λα ζέιεη θαη δπν βνεζνχο παξέα. Μπνξεί λα ζέιεη θαη 

κηθξνζθφπην ε ελδνδνληία. Μπνξεί λα ζέιεη 500 εξγαιεία ε πεξηνδνληνινγία. Γελ κπνξψ 

λα ην θάλσ ηέιεην. Δηδηθά ζε εκάο πνπ είκαζηε ιίγν απφ φια. Γελ θάλσ ηζαπαηζνπιηά, 

μέξσ φηη άκα θάλσ ζα ηελ βξσ κπξνζηά θαη ζα κνπ θάεη πνιχ πεξηζζφηεξν ρξφλν κεηά. 

Τψξα ηπραίλνπλ κέξεο πνπ πάλε ηα ρέξηα κνπ κφλα ηνπο. Καη ηπραίλνπλ κέξεο πνπ ηα 

πάσ». 

Γηα ηε Μαξία ην λα είζαη ηειεηνκαλήο είλαη θαιφ, αιιά ππάξρεη θαη κηα ζρεηηθφηεηα: 

«Μπνξεί λα είλαη άιιν ην ηέιεην γηα ζέλα, άιιν ην ηέιεην γηα ηνλ αζζελή ζνπ. Τν ζέκα 

είλαη νη απαηηήζεηο ησλ δχν ιίγν λα ζπκπίπηνπλ». 

Ο Νίθνο θαη ε Γηψηα παξαδέρνληαη πσο αθφκα θαη ηψξα, κεηά απφ πεξηζζφηεξα απφ 

ηξηάληα ρξφληα εκπεηξίαο, ζηελνρσξηνχληαη φηαλ βιέπνπλ έλα απνηέιεζκα ηεο δνπιεηάο 

πνπ κπνξεί λα κελ είλαη ηέιεην, φπσο έλα ζθξάγηζκα πνπ κπνξεί λα κελ έρεη ηελ 

ηδαληθή κνξθνινγία ή κία ελδνδνληηθή ζεξαπεία ζηελ νπνία κπνξεί ε έκθξαμε λα κελ 

έρεη γίλεη κε ηδαληθφ ηξφπν. Ζ Γηψηα θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν: «Νεπξηάδσ 

θαη ζηελνρσξηέκαη αθφκα. Κακηά θνξά κε επεξεάδεη θαη ζην ζπίηη. Καη γηα κέξεο 

κάιηζηα». 

 

8.5.2 Γεύηεξνο άμνλαο  

 

 Γεχηεξν άμνλα ησλ ζπλεληεχμεσλ απνηέιεζαλ νη ζρέζεηο κε ηνπο αζζελείο. 

ηηο εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ ελδερνκέλσο λα έρνπλ κε 

ηνπο αζζελείο, φινη ζπκθψλεζαλ φηη αθήλνπλ ηνπο αζζελείο λα ηνπο αθεγνχληαη 

πξνζσπηθά ηνπο ζέκαηα ή πξνβιήκαηα, αιιά νη ίδηνη κε κέηξν κεηαθέξνπλ θαη κφλν 

απηά πνπ ζέινπλ ζηνπο αζζελείο ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη δελ επεξεάδνληαη 

ζπλαηζζεκαηηθά εθηφο θαη αλ πξφθεηηαη γηα ζνβαξά ζέκαηα πγείαο ή ζαλάηνπο, φπνπ 

θάπνηνη επεξεάδνληαη. 

Ζ Διίλα ζπδεηάεη κε αζζελείο ηα πξνζσπηθά ηνπο αιιά δελ επεξεάδεηαη ςπρνινγηθά 

απφ πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα έρνπλ. «Γε ζπκκεηέρσ, έρσ ηνηρίν, δειαδή δε κε 
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επεξεάδεη απηφ ην πξάγκα. Σηελ πνξεία έρσ απνζηαζηνπνηεζεί. Γειαδή κπνξεί ν άιινο 

λα κνπ πεη φηη ρηεο αλαθάιπςα φηη ε κάλα κνπ είλαη βαξηά (άξξσζηε), αρ, ιέσ ηη λα γίλεη, 

απηά έρεη ε δσή, αλνίμηε ην ζηφκα ζαο, πξνρσξάκε. Τίπνηα, αθαζία, ελψ παιηά, λαη, 

ζπκκεηείρα. Απηφ πνπ πεξηζζφηεξν κε επεξεάδεη είλαη ζάλαηνη πειαηψλ κνπ, πνπ 

ζπλέπεζαλ κε πξφζθαηεο επηζθέςεηο ζην ηαηξείν. Καη έρσ θαη θάηη πεξηζηαηηθά πεξίεξγα. 

Γειαδή είρα ξαληεβνχ ζηηο 4, ην κεηαθίλεζα ζηηο 7 θαη απηφο πήγε θάπνπ ζηηο 4 θαη 

ζθνηψζεθε. Καη αλ δε κεηαθηλνχζα ην ξαληεβνχ δε ζα ζθνησλφηαλ. Κάηη ηξειά πξάγκαηα. 

Δθεί ηξειαίλεζαη! Ή θάπνηνλ άιινλ πνπ ηνλ πήξα ηειέθσλν λα ππελζπκίζσ ην ξαληεβνχ 

θαη κνπ ιέλε ηψξα, απηή ηε ζηηγκή γίλεηαη ε θεδεία ηνπ. Καη ηξειάζεθα. Μνπ είρε πεη 

πάξε κε ηειέθσλν κφιηο γπξίζεηο απφ ηηο δηαθνπέο λα κνπ ζπκίζεηο ην ξαληεβνχ. Δίλαη 

θάπνηα πεξηζηαηηθά… αλαζηαηψλεζαη γηα εθείλε ηελ εκέξα. Ή ηφηε πνπ έγηλε ην αηχρεκα 

ζηε Σσιελνπξγία, νη ηξεηο απφ ηνπο πέληε ήηαλ πειάηεο κνπ, πνπ εθηηλάρζεθαλ. Δθείλε 

ηελ εκέξα δε κπνξνχζα λα θνηκεζψ, φιν ην θνξκί έηξεκε, ηξειάζεθα». Γηα πξνζσπηθά 

ηεο ζέκαηα αληίζηνηρα, δελ αλνίγεη ζπδεηήζεηο κε ηνπο αζζελείο: «Δζχ ηα δηθά ζνπ 

ζέκαηα δε κπνξείο κε ηνλ θφζκν λα ηα πεηο. Κη φζεο θνξέο παο λα ηα πεηο, κεηά 

δαγθψλνκαη, ιέσ σπ ηη είπα. Γε κπνξεί ν θφζκνο λα ζε θαηαιάβεη. Ο θφζκνο ζε βιέπεη 

ζα γηαηξφ θαη νη εξσηήζεηο πνπ γίλνληαη «πνχ ηα παο ηα ιεθηά, ηα παο ζηελ Διβεηία θπξία 

Διίλα ηα ιεθηά;». Βιέπνπλ θφζκν ζην ζαιφλη θαη δελ μέξνπλ, κπνξεί λα έρεηο λα δεηο κηα 

επαλεμέηαζε, κπνξεί λα είλαη έλαο θίινο πνπ δελ παίξλεηο ιεθηά. Σνπ ιέεη απηή 

νηθνλνκάεη». 

Ζ Άλλα αθήλεη ηνπο αζζελείο ηεο λα ηεο ιέλε πξνζσπηθά ηνπο αιιά δελ ηελ 

επεξεάδνπλ, αθφκα θαη φηαλ έρνπλ πξνβιήκαηα: «Αλαίζζεηε! Ήκνπλα εμαξρήο έηζη. 

Μφλν γηα θάπνηνλ πνιχ δηθφ κνπ άλζξσπν κπνξεί λα ζηελνρσξεζψ, θίιν κνπ, ζπγγελή 

κνπ. Γηα ηνλ αζζελή κνπ, εληάμεη, ην πνιχ-πνιχ λα ελδηαθεξζψ. ρη λα ζηελνρσξεζψ. 

Δίπακε, γηα φλνκα ηνπ Θενχ!», ιέεη κε έλαλ ηφλν εηξσλείαο. 

Καη ν Γηψξγνο ζπδεηάεη κε αζζελείο πξνζσπηθά ηνπ θαη πξνζσπηθά ηνπο αλ ζέινπλ 

θαη έρεη δηάζεζε λα βνεζήζεη αλ ρξεηαζηεί. ε πξνβιήκαηα πνπ αθνχεη απφ αζζελείο 

κπνξεί λα επεξεαζηεί ζπλαηζζεκαηηθά, αιιά φρη γηα πνιχ, εθηφο εάλ ζπλδέεηαη θαη κε 

πξνζσπηθή θηιία κε ηνλ αζζελή, νπφηε ζα ηνλ απαζρνινχζε θαη εθηφο ηαηξείνπ. 

Ο Μάξηνο, αθήλεη ηνπο αζζελείο λα ηνπ ιέλε ηα πξνζσπηθά ηνπο, αιιά ν ίδηνο δελ 

ζίγεη πξνζσπηθά ηνπ ζέκαηα κπξνζηά ηνπο: «Γελ μέξσ αλ είλαη θαιφ ή θαθφ αιιά κνπ 

ιέλε πάξα πνιιά πξνζσπηθά ηνπο. Παπά θαη ςπρνιφγν, δελ μέξσ πψο κε έρνπλε δεη. Τα 
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δηθά ηνπο, ηα δηθά κνπ πξνζσπηθά ελλνείηαη φηη δελ έρεη λα θάλεη κε ηνπο πειάηεο κνπ, 

φρη. Δθηφο αλ είλαη ν πειάηεο – θίινο». ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο αζζελήο ηνπ 

αληηκεησπίδεη θάπνην ζνβαξφ πξνζσπηθφ ζέκα, ηνλ επεξεάδεη, αιιά κε ηελ πάξνδν ησλ 

ρξφλσλ φιν θαη ιηγφηεξν: «Πιένλ έρσ κάζεη  θαη ην ειέγρσ. Σηελ αξρή είρα πξφβιεκα. 

Τν δηαρεηξίδνκαη ηψξα, πιένλ. Τν αξρηθφ ζνθ πθίζηαηαη πάληα, ιεο ηη κνπ είπε, αιιά κε 

θάπνηνπο κεραληζκνχο ην ειέγρεηο ζηγά-ζηγά». 

Καη ε Δηξήλε αθήλεη αζζελείο ηεο λα ηνπο ιέλε πξνζσπηθά ηνπο, αιιά ε ίδηα δελ 

αλνίγεηαη πνιχ: «Μνπ ιέλε πνιιά. Δμνκνινγνχληαη. Τνπο θάλσ θαη θακία ςπρνζεξαπεία. 

, ηη ζέισ εγψ βγάδσ απφ κέλα ζε απηνχο. Καη ζε φπνηνπο ζέισ». Σελ πξνζσπηθή ηεο 

ζρέζε κε ηνπο αζζελείο ηελ επηβεβαηψλεη θαη ζε άιιν ζεκείν ηεο ζπλέληεπμεο, φπνπ 

αλαθέξεη: «Κάπνηνο κνπ έιεγε λα απμήζσ ηηο ηηκέο γηα λα ιηγνζηέςσ ηνπο αζζελείο. Να 

θξαηήζσ πνηφηεηα. Λέσ, φηαλ ν άιινο εξρφηαλ 15 ρξφληα θαη κε ζηήξηδε ζηελ αξρή, δε 

κπνξψ λα ηνπ πσ, κεγάιε δε ζε παίξλεη πιένλ. Γηαηί είζαη εξγάηεο». 

Καη ε Μαξία έρεη κηα πην πξνζσπηθή επαθή κε ηνπο αζζελείο ηεο: «Ξεθηλνχλ απηνί 

κε ηα δηθά ηνπο θαη κεηά ε θιαζηθή εξψηεζε, είζαη παληξεκέλε, είζαη δεζκεπκέλε, απφ 

πνχ είζαη, ηα γλσζηά». Πξνβιήκαηα αζζελψλ κπνξεί λα ηε ζηελνρσξήζνπλ, ηα 

ζπδεηάεη καδί ηνπο, αιιά δελ ηελ επεξεάδνπλ: «Δμαξηάηαη, εκέλα κε αγγίδνπλ αζζέλεηεο. 

Τεο νηθνγέλεηάο ηνπ, φηη έρεη ράζεη παηδί θιπ. Αιιά φρη φηη ζα ην θνπβαιήζσ κεηά ζπίηη 

κνπ, αιιά ζα ζηελνρσξεζψ. Έηζη έρεη αιιάμεη θη εκέλα ε αληίιεςή κνπ, δειαδή λα 

ληψζεηο ηπρεξφο γηα ηε δσή ζνπ. Βιέπεηο ηη ππάξρεη, ηη ζπκβαίλεη γχξσ ζνπ θαη ληψζεηο 

ηπρεξφο. Αιιά κέρξη εθεί, δελ ην παίξλνπκε θαη λα κελ θνηκφκαζηε». 

Ο Νίθνο θαη ε Γηψηα έρνπλ εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο απφςεηο ζην αλ πξέπεη λα 

ζπδεηνχλ κε ηνπο αζζελείο πξνζσπηθά ζέκαηα. Ο Νίθνο δηαηππψλεη ηελ άπνςή ηνπ: 

«Δγψ δεκηνχξγεζα θηιίεο απφ ην ηαηξείν αιιά κε έλαλ ηξφπν δηθφ κνπ. Γειαδή 

απνθεχγσ ζπζηεκαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νδνληηαηξηθψλ παξνρψλ λα αλνίγσ κεγάιεο 

θνπβέληεο γηα ζέκαηα έμσ απφ ηελ νδνληηαηξηθή. Αλ θαη πηα είλαη ρξφληα πειάηεο θάπνηνη 

θαη νπσζδήπνηε ζα πνχκε δπν θνπβέληεο, ηη θάλεηο, ε δνπιεηά ζνπ, ην έλα, ην άιιν. Δγψ 

είκαη ηεο άπνςεο θαη θίινη φηαλ έξρνληαη, λα ηειεηψλνπκε θαη ξαληεβνχ κεηά γηα πνηφ». 

Ζ Γηψηα, αληίζεηα, θάλεη κεγάιεο πξνζσπηθέο ζπδεηήζεηο κε αζζελείο ηεο κέζα ζην 

ρψξν ηνπ ηαηξείνπ θαη ην αηηηνινγεί: «Δγψ φκσο δε ζα βγσ γηα πνηφ. Καη δε κηιάσ έηζη 

κε φιν ηνλ θφζκν.  Έρσ θαη θφζκν φκσο πνπ έξρνληαη γηα απηφ ην ιφγν ζε κέλα. Γηαηί 

ληψζνπλ φηη ραιαξψλνπλ. Θα κηιήζνπκε. Υπάξρεη κηα κεξίδα θφζκνπ πνπ ην ζέιεη. 
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Έξρνληαη απφ ηελ Αζήλα γηα κέλα. Καη άιινη πνπ ζέινπλ λα ηειεηψζεηο, λα κελ κηιάο. 

Δληάμεη». 

ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο αζζελήο έρεη ζνβαξφ πξνζσπηθφ πξφβιεκα, ε Γηψηα 

δειψλεη φηη επεξεάδεηαη αλ είλαη θίινο θαη ηνλ μέξεη θαιά. Ο ζάλαηνο αζζελψλ ηελ 

επεξεάδεη πνιχ: «Να, ηψξα πέζαλε κηα πειάηηζζά κνπ, αχξην ζα πάσ ζε θεδεία, κε έρεη 

επεξεάζεη. Έρσ εθεί (ζηνλ πάγθν) ηα κέηξα ηεο γηα κεραλήκαηα γηα πξφβα». 

ρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε δπζαξεζηεκέλσλ ή δχζθνισλ αζζελψλ πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ δηαηάξαμε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαηξείνπ θαη εληάζεηο, ε 

αληηκεηψπηζε πνηθίιιεη. Κάπνηνη ηνπο δηψρλνπλ απφ ην ηαηξείν θαη θάπνηνη 

πξνζπαζνχλ κε ηε ζπδήηεζε θαη ηε δηπισκαηία λα βξνπλ ιχζε. Κάπνηνη επεξεάδνληαη 

ςπρνινγηθά απφ απηή ηε δηαδηθαζία, ελψ άιινη κέλνπλ αλεπεξέαζηνη. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε δπζαξεζηεκέλσλ αζζελψλ ε Διίλα αλαθέξεη: «Ζ πξψηε 

θίλεζε είλαη ν αθνπιηζκφο. Καη γηα λα ηνλ αθνπιίζεηο, «λαη, ζπγγλψκε, έθαλα ιάζνο». 

Τν κπζηηθφ φιν είλαη λα απνδερηείο ην ιάζνο ζνπ, εθεί ν αζζελήο αθνπιίδεηαη, θαη λα 

πεηο «λαη, θχξηε, έθαλα θάπνην ιάζνο, ζπγγλψκε», ζα βξεηο έλα ηξφπν λα δηθαηνινγεζείο, 

λα πεξάζεη ζηνλ αζζελή φκσο απηή ε δηθαηνινγία, λα κελ είλαη ςέκαηα. Μία δηθαηνινγία 

κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ιάζνπο, ζα βξεηο εζχ ηε δηθαηνινγία. Ήδε ηηο μέξνπκε, ηηο έρνπκε 

βξεη ηηο δηθαηνινγίεο, ηηο έρνπκε έηνηκεο». Γηαπηζηψλεη αιιαγή ζηνλ ηξφπν πνπ 

δηαρεηξίδεηαη απηέο ηηο θαηαζηάζεηο ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ: «Παιηά αγρσλφκνπλα, 

ηαξαδφκνπλα, πνιιέο θνξέο ν αζζελήο μεθίλαγε κε επίζεζε θαη δελ ήμεξα λα δηαρεηξηζηψ 

ηελ επίζεζε. Τν έπαηξλα πξνζσπηθά κέρξη πνπ ήξζε θάπνηνο θχξηνο θαη κνπ είπε «ε 

επζημία απνηειεί ειάηησκα». Κη εθεί κε ηαξαθνχλεζε. Γειαδή κελ είζαη ηφζν εχζηθηε. Κη 

ν άιινο κπνξεί λα κελ έρεη θαιχηεξν ηξφπν λα ζην πεη θαη λα μέξεη κφλν ηελ επίζεζε. 

Μπνξεί θαηά βάζνο λα ζε ζπκπνλάεη, λα ζε ζπκκεξίδεηαη ζαλ άλζξσπν αιιά λα κελ μέξεη 

λα ρεηξηζηεί νχηε απηφο κία θξίζε. Οπφηε εζχ βάδεηο ιάδη ζηε θσηηά. Δλψ αλ ηνλ 

αθνπιίζεηο ηνλ θνιιάο ζηνλ ηνίρν, ηειείσζε. Δίλαη λφκνο. Κη εζέλα, αλ ςσλίζεηο έλα 

ξνχρν θαη παο θαη πεηο εδψ ήηαλ μεισκέλν θαη ζνπ πεη «ζπγγλψκε δελ ην είδα» δελ 

μαλαπάο ζην θαηάζηεκα; Θα μαλαπάο. Δλψ άκα πεη «κήπσο ην θάλαηε εζείο;» βιέπεηο φηη 

ζε αληηκεησπίδεη κε θαρππνςία, ζνπ θνπληψλεη ην άγρνο θαη ιεο «δελ μαλαπάσ, λα κνπ 

πεη έηζη;». 

Γηα ηε Άλλα ππάξρεη κηα νκάδα αζζελψλ πνπ ζεσξεί φηη ηεο «ζπάλε ηα λεχξα», ελψ 

εμαηηίαο ηνπο κπνξεί λα ζπζηάζεη ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηεο πξνθεηκέλνπ λα 
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ηειεηψζεη γξεγνξφηεξα καδί ηνπο: «Απηνί πνπ δελ αληέρνπλ, ηίπνηα, απφ ην λα ηνπο 

αθνπκπήζεηο κέρξη δελ μέξσ εγψ ηη. Απηνί πνπ δελ αληέρνπλ ηνλ παξακηθξφ πφλν ή λα 

ηνπο αγγίμεηο θαλ. Απηνί πνπ δελ πιεξψλνπλ, γηαηί θάζε θνξά ζθέθηνκαη φηη ζα δνπιέςσ 

θαη δε ζα πιεξσζψ θαη πάξα πνιχ απηνί πνπ κηιάλε αγελψο, πνπ δε κηιάλε θαιά, πνπ 

ζνπ θέξνληαη ιεο θαη είζαη ν ηειεπηαίνο. Πνπ δελ έρνπλ ζεβαζκφ πξνο ηνλ νδνληίαηξφ 

ηνπο. Ή ηνλ νπνηνλδήπνηε άλζξσπν. Πνπ θσλάδνπλ δειαδή, κπνξεί λα ζε βξίζνπλ… 

Ήξζε κία θαη κνπ είπε κία κέξα, ζα ζε βαξέζσ, ην ζθξάγηζκα πνπ κνπ έθαλεο έζπαζε. 

λησο είρε ζπάζεη. Τεο ιέσ ζε εκέλα είπεο ζα ζε βαξέζσ; Γελ έθαγεο θάηη θαη έζπαζε; 

Ναη. Καη ιάζνο λα είρα θάλεη, ηεο ιέσ γηαηί δελ πήγεο αιινχ;». 

Ο Γηψξγνο ραξαθηεξίδεη ηνπο δπζαξεζηεκέλνπο αζζελείο «γθξηληάξεδεο» θαη 

«δχζθνινπο» θαη ηνπο αληηκεησπίδεη κε ππνκνλή θαη ρξφλν. Σέηνηνπ ηχπνπ αζζελείο 

παξαδέρεηαη φηη κπνξεί λα ηνπ ραιάζνπλ ηε κέξα: «ρη κφλν κέξα, βδνκάδα νιφθιεξε 

κπνξεί λα κνπ ραιάζεη θαη δηαθνπέο λα κνπ ραιάζεη θαη θαινθαίξη λα κνπ ραιάζεη... 

Παιηφηεξα ήηαλ ρεηξφηεξα αιιά καζαίλεηο λα ηνπο ρεηξίδεζαη θαη απηφ πνπ απνθηάο κε ηα 

ρξφληα είλαη φηη καζαίλεηο λα ηνπο αλαγλσξίδεηο απφ ηελ αξρή θαη λα θπιάγεζαη. 

Καλέλαο δελ ην έρεη απφ πξηλ». Γηα ηε δηαρείξηζε απηψλ ησλ αζζελψλ πηζηεχεη φηη 

παίδεη ξφιν ε εκπεηξία αιιά θαη ε ζπλερήο ελεκέξσζε: «ιν θαη άξζξα θπθινθνξνχλ, 

άκα ην ςάρλεηο, είλαη θαη ε ηθαλφηεηα, είλαη λα ην έρεηο, θαηά πφζν είζαη θνηλσληθφο, 

νκηιεηηθφο, δελ είζαη απφκαθξνο, επηδηψθεηο, αιιά ζέιεη θαη ελεκέξσζε θαη δηάβαζκα». 

ηελ εξψηεζε πνηνη αζζελείο ζεσξνχληαη δχζθνινη, ν Μάξηνο απαληάεη: «Απηφο πνπ 

δελ μέξεη ηη ζέιεη. Γηαηί ππάξρεη έλα αληηθεηκεληθφ θνκκάηη ζηε δνπιεηά καο πνπ πξέπεη λα 

θάλεηο θάπνηα ζηάληαξ πξάγκαηα, βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη λα ζπλεξγαζηεί απηφο κε 

απηά πνπ ηνπ ιεο, θαη δεχηεξνλ απηφο πνπ δε ζνπ έρεη εκπηζηνζχλε. Τν ζπκάκαη ζηελ αξρή, 

αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ πθίζηαηαη θαη ηψξα». ρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ 

αζζελψλ ζεσξεί φηη απνδεδεηγκέλα θαιχηεξα είλαη λα θεχγνπλ γηαηί πηζηεχεη φηη δελ 

ηνπ θάλνπλ θαιφ. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ επεξεάδεηαη απφ ηε δπζθνιία θαη ηνπ αηφκνπ 

αιιά θαη ηνπ πεξηζηαηηθνχ: «Πνιιέο θνξέο ην πξφζσπν επεξεάδεη ζεηηθά ή αξλεηηθά 

απηφ πνπ ζα θάλσ. Καη ην πεξηζηαηηθφ απφ κφλν ηνπ κπνξεί λα είλαη δχζθνιν ή εχθνιν. 

Μπνξεί λα είλαη κηα εχθνιε ελδνδνληηθή ζεξαπεία αιιά λα είλαη έλαο επεξέζηζηνο 

αζζελήο». 

Ζ Δηξήλε έρεη βξεη ηνλ ηξφπν ηεο γηα λα κελ ηελ δαιίδνπλ νη πεξίεξγνη αζζελείο: 

«ηαλ βξίζθεηο αζζελείο πνπ ζε δαιίδνπλε ηνπο ιεο άλνημε ην ζηφκα θαη κελ ην θιείλεηο, 
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απαγνξεχεηαη θη εθεί γιηηψλεηο!». Γηα ηελ θαζεκεξηλή επαθή κε πνλεκέλνπο αζζελείο 

πνπ κπνξεί ιφγσ ηνπ πφλνπ λα έρνπλ πεξηζζφηεξα λεχξα ιέεη: «Να κνπ ραιάζεη φιε ηε 

κέξα φρη. ηη κε ελνριεί λα πνλάεη κε ελνριεί. Θα θνηηάμσ λα πνλάεη φζν ην δπλαηφλ 

ιηγφηεξν». Γηα δπζαξεζηεκέλνπο αζζελείο πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ απαληάεη: 

«Σίγνπξα ζα κε ελνριήζεη, αιιά άκα δπζαξεζηεζεί ζα θχγεη, δε ζα ηνλ μαλαδείο». Γηα 

ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο επηζηξέςεη γηα λα θάλεη θαζαξία, απαληάεη κε 

απηνπεπνίζεζε: «Δίρα πεη ζε έλαλ παππνχ φηη ζα θάεη θισηζηά απφ ηνλ ηξίην θαη ζα 

βξεζεί ζην ηζφγεην. Καη ήκνπλα λέα ηφηε».  

Ζ Μαξία, κηιψληαο γηα ηε δηαρείξηζε δπζαξεζηεκέλσλ αζζελψλ, αλαθέξεη: «Θαξξψ 

φηη ηνλ αζζελή κπνξείο λα ηνλ θαηεπζχλεηο. Γηα παξάδεηγκα ζε έλα ρεηξνπξγείν, μέξεηο 

απφ πξηλ ηα «κπνξεί» πνπ κπνξεί λα ηχρνπλ. Τνπ ηα ιεο απφ πξηλ. ρη φηη ζα πξνθχςνπλ 

αιιά κπνξεί λα ζπκβεί θαη απηφ. Ή κεηά ηνλ θαζεζπράδεηο φηη είλαη θάηη ην θπζηνινγηθφ, 

δελ είλαη θάηη πνπ ζπλέβε κφλν ζε ζαο. Καη κεηά ζνπ δεηάεη θαη έλα ζπγγλψκε θαη 

θεχγεη». Απνθεχγεη ηηο εληάζεηο κε ηνπο αζζελείο ζπλεηδεηά: «Δγψ λα πςψζσ θσλή ζε 

αζζελή δελ ππάξρεη απηφ. Ταξαρή ζα πάζσ αιιά ζηνλ αζζελή φπσο είκαη ηψξα 

παξακέλσ. Μπνξεί λα κε πξνβιεκαηίζεη, λα αγρσζψ ιίγν, αιιά ζε απηφλ δελ ην δείρλσ 

πνηέ. Απφ ηε κία είλαη ζέκα ραξαθηήξα. Γεχηεξνλ εθπαηδεχηεθα ιίγν ζηηο ζπνπδέο κνπ 

θαη ζην ηαηξείν πνπ δνχιεπα κε απηφ. Καη ηξίηνλ πηζηεχσ φηη ν άιινο κε ην πνπ είλαη ζηελ 

θαξέθια ζνπ ληψζεη φηη είλαη πην θάησ απφ εζέλα, κε ην λα πςψζεηο θσλή, εκέλα δε κνπ 

αξέζεη». Γηα ηελ επαθή κε ηνλ πφλν, αλ θαη δελ επεξεάδεηαη ςπρνινγηθά, αλαθέξεη: 

«Δληάμεη, ζπκπάζρεηο καδί. Θα δεηο φηη πνλάεη ν άλζξσπνο. Θα θνηηάμεηο λα ηνλ 

εξεκήζεηο. Δίπακε, δελ είκαζηε γατδνχξηα!». 

Κάζε αζζελή, ε Μαξία ηνλ βιέπεη νινθιεξσκέλα, ζαλ πξνζσπηθφηεηα αξρηθά θαη 

κεηά ζαλ ζηφκα, θαη αλάινγα ξπζκίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο: «Ο θάζε έλαο ζέιεη άιιε 

αληηκεηψπηζε κε ην πνπ αλνίμεη ην ζηφκα. Οπφηε θάζε έλαλ θνηηάο λα ηνλ πξνζεγγίζεηο 

αληίζηνηρα. Άιινο αο πνχκε ζε ζέιεη πην νκηιεηηθφ, ην βιέπεηο, μεθηλάεη κηα ζπδήηεζε 

ιίγν λα ραιαξψζεη, άιινο ζέιεη κηα επηζηεκνληθή εμήγεζε αθξηβψο κέρξη λα 

εληππσζηαζηεί θαη λα αλνίμεη ην ζηφκα, γη’ απηφ ζεσξψ φηη ηνλ βιέπεηο πξψηα ζαλ 

πξνζσπηθφηεηα θαη κεηά ζαλ ζηφκα. Βιέπεηο θαη ςπρσηηθνχο, άιινο αο πνχκε ζα ζνπ 

βάιεη ηα θιάκαηα, ηνλ αληηκεησπίδεηο πην ζθαηξηθά. Μεγάιε εκπεηξία γηα κέλα ήηαλ ην 

ηαηξείν πνπ δνχιεπα». 
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Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηε δηαρείξηζε ησλ αζζελψλ γηα ηε Μαξία είλαη ν 

νδνληίαηξνο λα αθνχεη ηη έρεη λα ηνπ πεη ν αζζελήο: «Έρεη ζρέζε θαη κε ην πφζν αθνχο 

ηνλ αζζελή, ηη παξάπνλα ζνπ θάλεη. Πφζν ζεσξείο εζχ φηη είζαη ηέιεηνο, φηη ην έρεηο 

θάλεη ηέιεην, θαη ν αζζελήο κπνξεί λα ζνπ ιέεη θάηη, λα έρεη δίθην, αιιά εζχ λα κελ ηνλ 

αθνχο. Καη λα θχγεη απφ εζέλα παξαπνλεκέλνο. Μπνξεί λα είλαη θάηη πάξα πνιχ κηθξφ 

θαη λα κελ ηνπ έρεηο δψζεη ζεκαζία θαη απηφο λα θχγεη παξαπνλεκέλνο». 

ρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε δπζαξεζηεκέλσλ αζζελψλ, ε Γηψηα ιέεη: «Πξνζπαζψ 

λα ηνπο εμεγήζσ θαη άκα δελ θαηαιάβνπλ αγξηεχσ. Θπκψλσ θαη κνπ αλεβαίλεη ε πίεζε. 

Λεο ην κ… θαη βξίδεηο κεηά γηα κία κέξα». Ο Νίθνο κπνξεί δείμεη ππνκνλή κέρξη έλα 

ζεκείν, αιιά κεηά ηεξεί πην ζθιεξή ζηάζε: «Μνπ ραιάεη πνιχ ηε δηάζεζε. Πξνζπαζψ 

κε ππνκνλή λα ηνπ εμεγήζσ κέρξη ηξεηο θνξέο. Τελ ηέηαξηε ηνλ πεηάσ έμσ».   

ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην πψο αηζζάλεηαη πνπ έξρεηαη ζε θαζεκεξηλή επαθή κε 

άηνκα πνπ πνλνχλ ε Γηψηα απαληάεη: «Κνχξαζε ληψζεηο. Σην 90% ηνλ άιινλ ηνλ 

αλαθνπθίδεηο, νπφηε ηνλ έρεηο μεπεξάζεη ηνλ πφλν. Καη ζνπ δίλεη θαη κηα ηθαλνπνίεζε 

απηφ, φηη πξφζθεξεο. Γελ ζπκπάζρεηο ζηνλ πφλν γηαηί ζα θάλεηο θάηη λα ηνλ βνεζήζεηο. 

Τψξα έλα πνζνζηφ 10% πνπ κπνξεί λα δπζθνιεπηείο είλαη άιιν πξάγκα». 

 

8.5.3 Σξίηνο άμνλαο 

 

Σξίηνο άμνλαο ησλ ζπλεληεχμεσλ ήηαλ ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα, δειαδή ε 

αληηκεηψπηζε ησλ νθεηιψλ ησλ αζζελψλ θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε κε ηηο παξακέηξνπο 

ηεο. 

Αλαθνξηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο νθεηιέο, φινη απάληεζαλ έρνπλ έξζεη αληηκέησπνη κε 

απηέο, εθηφο απφ ηε Μαξία πνπ βξίζθεηαη ζην μεθίλεκα. Όινη ζπκθψλεζαλ φηη ηνπο 

επεξεάδεη πνιχ ςπρνινγηθά, θάπνηνη θαηαλαιψλνπλ κεγάιν κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηνπο 

εληφο θαη εθηφο ηαηξείνπ κε ζρεηηθέο ζθέςεηο, ελψ θάπνηνη άιινη πξνζπαζνχλ λα κελ ην 

ζθέθηνληαη γηα λα κελ ζηελνρσξηνχληαη θαη λεπξηάδνπλ. Γηα φινπο πξνθχπηεη έλα 

αίζζεκα αδηθίαο απφ απηή ηελ θαηάζηαζε, δεδνκέλνπ φηη δελ αληακείβεηαη ν θφπνο θαη 

ε πξνζπάζεηά ηνπο. 

Ζ Διίλα νκνινγεί πσο νη νηθνλνκηθέο νθεηιέο ιεηηνπξγνχλ πνιχ επηβαξπληηθά γηα 

ηνλ νδνληίαηξν: «Δίλαη πξνζσπηθφ, δε κπνξείο λα ην ρεηξηζηείο. Γελ είζαη φπσο ν 

γπλαηθνιφγνο πνπ έρεη άηνκν γηα ην ρξήκα. Πνπ ξπζκίδεη ηα νηθνλνκηθά, πνπ λα ιέεη ζα 
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πιεξψζεηε έμσ ζηελ θνπέια. Δίλαη έλα επάγγεικα πνπ δε κπνξεί νχηε ε βνεζφο νχηε 

θαλέλαο λα ην αλαιάβεη, ηειείσζε. Οη ρεηξηζκνί δπζηπρψο επηβαξχλνπλ πάξα πνιχ. Ίζσο 

θαη απηφ λα είλαη έλαο ιφγνο πνπ παζαίλνπλ ηα λεχξα καο θαη θαηαζιηβφκαζηε, γηαηί 

έρνπκε ην άγρνο λα πεηχρεη ε δνπιεηά, ην άγρνο λα ςπρνινγήζνπκε ηνλ άιινλ, πψο ζα καο 

πιεξψζεη, ην άγρνο λα εηζπξάμνπκε ηα ρξήκαηα, πψο ζα ρεηξηζηνχκε φηαλ καο ρξσζηάλε 

ηα ρξήκαηα. Δίλαη επηβαξπληηθνί παξάγνληεο…».  

Γηα ηε Άλλα νη νηθνλνκηθέο νθεηιέο ηξψλε κεγάιν κέξνο ηεο ελέξγεηάο ηεο: «Δίλαη 

ην ρεηξφηεξν, ην πην αγρσηηθφ. Δλψ κπνξεί λα έρεηο θέθη λα δνπιέςεηο, κπνξεί λα είζαη 

επηπρηζκέλνο πνπ παξέδσζεο κηα πνιχ σξαία δνπιεηά, φια απηά κεδελίδνληαη αλ δελ 

ακεηθζείο. Γηαηί πάλσ απ’ φια δε δνπιεχεηο γηα ηελ ςπρή ηεο κάλαο ζνπ, δνπιεχεηο γηα λα 

ακείβεζαη. Δίλαη πνιχ εθλεπξηζηηθφ θαη νπζηαζηηθά κεδελίδεη ηε δνπιεηά ζνπ. Γε ληψζεηο 

ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο, ηελ επραξίζηεζε φηη έθαλεο θάηη φκνξθν, φηη θάπνηνλ 

αλαθνχθηζεο, θαη ππάξρεη πξφβιεκα ηειεπηαία ιφγσ ηεο θξίζεο, δελ μέξσ, έρνπλ απμεζεί 

πάξα πνιχ ηα πεξηζηαηηθά, ηα θέζηα. Δπίζεο ζηνλ νδνληίαηξν θάηη πνπ δηαθνξνπνηεί απφ 

ηηο άιιεο εηδηθφηεηεο είλαη φηη ηα πνζά ζπλήζσο είλαη κεγάια θαη δελ ππάξρεη έγγξαθν 

πνπ λα ζε θαηνρπξψλεη». 

Ο Γηψξγνο θάλεη ππνκνλή κε ην ζέκα ησλ νθεηιψλ, θάλεη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ηηο 

απνθχγεη: «Έρσ δνθηκάζεη πνιιέο κεζφδνπο, δελ έρεη πηάζεη θακία, φπσο δελ έρεη πηάζεη 

θαη επηζήκσο θακία. Αλ δελ έρεη ζθνπφ λα ζηα δψζεη δε ζα ζηα δψζεη. Απηφ πνπ ζπληζηψ 

θαη απηφ πνπ θάλσ είλαη λα θπιαγφκαζηε. Καη λα θνκκαηηάδνπκε ηε δνπιεηά. Καιφ είλαη 

λα κε δεκηνπξγεζεί ε νθεηιή γηαηί κεηά ηα πεξηζζφηεξα ηα έραζεο». Σνλ επεξεάδεη 

ςπρνινγηθά πνιχ απηή ε θαηάζηαζε θαη ηνπ δεκηνπξγεί αηζζήκαηα αδηθίαο: «Με ξίρλεη 

πάξα πνιχ, εκέλα εηδηθά πάξα πνιχ. Δίλαη θξίκα λα δνπιεχεηο θαη λα κελ πιεξψλεζαη. 

Απφ ην λα παξαθαιάσ, ρίιηεο θνξέο λα θαζφκνπλα, λα έπηλα θαθέ, δε ζα είρα έμνδα 

ηνπιάρηζηνλ θαη δε ζα είρα θαη ςπρνινγηθά έμνδα. Φζνξά. Τηο κέξεο πνπ ην πξφγξακκα 

είλαη θνξησκέλν κε δχζθνιεο δνπιεηέο, δχζθνιε δνπιεηά δελ είλαη κφλν λα θάλεηο έλα 

ρεηξνπξγηθφ, κπνξεί λα είλαη κία ελδνδνληηθή ζεξαπεία πνπ λα έρεη δχζθνιε πξνζέγγηζε, 

έλαο πνπ δελ αλνίγεη ην ζηφκα, απηφ ζα ζνπ θάεη ψξεο, θνχξαζε, δελ πιεξψλεηαη θαη 

φηαλ έρεηο 2-3 ηέηνηα ηελ εκέξα, θνπξάδνκαη ζσκαηηθά αιιά θνπξάδνκαη θαη ςπρνινγηθά. 

Να ζνπ θάλεη θαη κηα επηπινθή δε έλα απφ απηά… δελ πιεξψλνληαη απηά». Σνλ 

παξεγνξεί φκσο ε ηδέα φηη δελ είλαη κφλνο ηνπ ζε απηφ: «Φέζηα έρνπκε νη νδνληίαηξνη 
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ζε φιν ηνλ θφζκν. Αθφκα θαη ν εβξαίνο νδνληίαηξνο έρεη θέζη! Κάπνηαο κνξθήο θέζη, 

έρεη. Καη ν ακεξηθάλνο έρεη». 

ηελ εξψηεζε πψο δηαρεηξίδεηαη ηηο νηθνλνκηθέο νθεηιέο, ν Μάξηνο απαληάεη 

αζηεηεπφκελνο: «Δίκαη αθφκα ζηε δηαδηθαζία!». Παξαδέρεηαη πσο είλαη έλα θνκκάηη 

πνπ ηξψεη κεγάιν κέξνο ηεο ελέξγεηάο ηνπ θαζψο ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ελέρεη 

θηλδχλνπο θαη ξίζθν: «Δλέρεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αλαζθάιεηαο ηνπ επαγγέικαηφο 

καο. Γηαηί ην δχζθνιν ηεο δηαρείξηζεο είλαη φηη καδί κε ηα μεξά ζα θανχλ θαη ηα ρισξά 

θακηά θνξά. Πνιιέο θνξέο έρεη ηχρεη ν ηξφπνο πνπ αληηκεησπίδσ θάπνην ππνςήθην 

άηνκν, αμηφπηζην, ην νπνίν δελ ην μέξσ εθ ησλ πξνηέξσλ, λα ηνπ θεξζψ φπσο δελ ηνπ 

αμίδεη. Δθεί είλαη δειαδή ην πξφβιεκα. Πάληα θηάλεηο ζε έλα ζεκείν δχζθνιεο 

δηαρείξηζεο. Πάληα έρεη ξίζθν. Γε γίλεηαη λα ην απνθχγνπκε απηφ ην ξίζθν. Απιά ην κφλν 

πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε φζν ζθιεξαίλνπλ νη επνρέο είλαη λα γίλνπκε πην ζθιεξνί. Αιιά 

ζε απφιπην βαζκφ δε κπνξείο λα ην θάλεηο πνηέ». Αλαθνξηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε 

αζζελείο πνπ δελ πιεξψλνπλ, ζπκπιεξψλεη: «Αλ μέξσ φηη ζα δνπιέςσ θαη δε ζα πάξσ 

ιεθηά, ηφηε δε ζπλεξγάδνκαη καδί ηνπ. Να ηελ παηήζσ άζειά κνπ, εληάμεη, αιιά αλ μέξσ 

δε ζα ζπλεξγαζηψ, δελ ππάξρεη πεξίπησζε θακία. Απηφο ν νπνίνο κνπ ρξσζηάεη θαη ζα 

έξζεη ελψ ήδε κνπ ρξσζηάεη, δε ζα ηνλ μεθηλήζσ γηα θάηη θαηλνχξην. Θα ην μεθαζαξίζσ, 

δψζε κνπ ηα ρξήκαηα πνπ κνπ ρξσζηάο». Πάληα φκσο πθίζηαηαη ην ξίζθν θαη εθεί είλαη 

ην πξφβιεκα: «Έξρεηαη, ηειεηψλεηο κηα εξγαζία θαη θηάλεη ε ψξα λα δψζεη ηα ιεθηά θαη 

ζνπ ιέεη μέξεηο θάηη, ζα ζηα θέξσ αχξην γηαηί δελ πιεξψζεθα ζήκεξα. Πψο κπνξείο λα ην 

δηαρεηξηζηείο απηφ; Δθεί είλαη έλα θελφ. Γε κπνξείο λα ην δηαρεηξηζηείο απηφ. Σε θάπνηνπο 

πνπ ηνπο έρσ ρξφληα πειάηεο θαη ηνπο μέξσ θαη κνπ ιέλε ζα ζηα θέξσ αχξην, ηνπο ιέσ 

θέξηα θαη ηελ άιιε βδνκάδα, δελ έρσ πξφβιεκα. Γε κηιάσ γη’ απηή ηελ θαηεγνξία. 

Μηιάσ γηα ηνλ άγλσζην ή ηνλ γλσζηφ ηνπ γλσζηνχ. Τη θάλεηο εθεί; Θα ηνπ πεηο θνίηαμε 

λα δεηο έρσ θη εγψ πιηθά. Φεχγεη θαη δε ζνπ ζεθψλεη ηα ηειέθσλα ηελ άιιε κέξα θαη 

ινηπά, θαη ινηπά. Δθεί είλαη ζέκα». 

Ζ Δηξήλε πξνζπαζεί λα κελ αλαιψλεηαη ζε ζθέςεηο ζρεηηθά κε ηα ιεθηά πνπ ηεο 

ρξσζηνχλ: «Με ζπκψλεη, ηνπο δηψρλσ. Ή πιεξψλνπλ ή ηνπο δηψρλσ. Οχηε ηα δεηάσ. 

Υπάξρνπλ ζπλάδεξθνη πνπ παίξλνπλ ηειέθσλν 10 θνξέο ηελ εβδνκάδα γηα ηέηνηα. Θα ηα 

δεηήζσ κία-δχν, δήηνπιαο δελ ζα γίλσ. Απιά δε ζα κε μαλαδνχλε. Τνλ άιιν, κνπ 

ρξψζηαγε αξθεηά ρξήκαηα θαη ηνλ βξήθα ζην ζνππεξκάξθεη. Να ζνπ πσ φηη ηελ άιιε κνπ 

ηα έθεξε; Όζηεξα απφ 1,5-2 ρξφληα».   
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Ζ Μαξία, ζην μεθίλεκα ηεο θαξηέξαο ηεο ζαλ ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, δελ έρεη 

βξεζεί αθφκα αληηκέησπε κε ην ζέκα ησλ νθεηιψλ, θαζψο δελ έρεη αθφκα κεγάια 

πεξηζηαηηθά, πνπ θνζηίδνπλ πνιιά ιεθηά. Ξεθαζαξίδεη απφ ηελ αξρή ην θφζηνο ηεο 

ζεξαπείαο ζηνπο αζζελείο ηεο θαη ηελ ηκεκαηηθή θαηαβνιή ησλ ρξεκάησλ κέρξη ην 

ηέινο ηεο ζεξαπείαο. 

Γηα ην ζέκα ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ νθεηιψλ, ε Γηψηα εθθξάδεη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηεο: «Αλαζθάιεηα θαη θάπνηα ηα ράλεηο. Γηαηί πξέπεη λα θάλεηο κήλπζε. 

Καη ε κήλπζε θνζηίδεη φζν θαη ε νθεηιή ζνπ. Καη δελ παο λα ην θάλεηο θαη ην μέξεη ν 

πειάηεο απηφ. Απνγνήηεπζε θαη λεχξα πνιιά. Γελ πιεξψλεηαη φρη κφλν ν θφπνο ζνπ, 

αιιά κπνξεί λα έρεηο πιεξψζεη θαη ηερλίηε. Γελ είλαη εμαγσγή πνπ δελ ζηελ πιήξσζε. 

Έρεηο θάλεη δνπιεηά, έρεηο δνπιέςεη κήλεο». Ο Νίθνο ην ζέκα ησλ νηθνλνκηθψλ νθεηιψλ 

ην ζεσξεί πξνζβιεηηθφ θαη πξνζπαζεί λα κελ ην ζθέθηεηαη. Ζ Γηψηα απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ζθέθηεηαη ηηο νθεηιέο θαη φηαλ είλαη εθηφο ηαηξείνπ θαη ζπγρχδεηαη: «Τν 

ζθέθηνκαη θαη επεηδή κνπ αλεβαίλεη ε πίεζε δελ ην ζπδεηάσ. Να μέξσ ηνλ θάζε κ…, κνπ 

έξρεηαη ν έλαο ζην κπαιφ πνπ κνπ ρξσζηάεη, κνπ έξρεηαη ε άιιε. Δίλαη ζξαζχηαηνη». 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε είλαη έλα θεθάιαην πνπ αξγά ή γξήγνξα επεξέαζε θαη ηνλ 

νδνληηαηξηθφ θφζκν. Οη απαληήζεηο πνηθίιινπλ. Ζ βαζηθή αιιαγή θαίλεηαη λα έρεη λα 

θάλεη κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ πνπ θαιείηαη πιένλ λα θάλεη ν νδνληίαηξνο, δειαδή 

πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο νη νπνίεο έρνπλ ρακειφ θφζηνο θαη ιηγφηεξεο 

εξγαζίεο πςεινχ θφζηνπο θαη ζπλεπψο πςειφηεξσλ απνιαβψλ γηα ηνλ νδνληίαηξν. 

Άιιε κία βαζηθή αιιαγή είλαη φηη ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ, πνιινί 

αζζελείο πεξλνχλ ην θαηψθιη ηνπ νδνληηαηξείνπ κφλν ζε πεξίπησζε έληνλνπ θαη 

αλππνρψξεηνπ πφλνπ, ελψ ηα ξαληεβνχ γηα πξφιεςε είλαη ζαθψο κεησκέλα. 

Πεξηζζφηεξν επεξεαζκέλνη θαίλεηαη λα είλαη ν Νίθνο θαη ε Γηψηα, δεδνκέλνπ φηη ε 

θξίζε ηνπο βξήθε ρξνληθά ιίγα ρξφληα πξηλ ζπληαμηνδνηεζνχλ, αλήκπνξνπο λα ην 

παιέςνπλ, φπσο θάλνπλ νη λεφηεξνη ζπλάδεξθνί ηνπο. 

Ζ Διίλα δελ παξαιείπεη λα αλαθεξζεί απφ κφλε ηεο ζηηο δπζθνιίεο ζηα πιαίζηα ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο: «Δηδηθά απηή ηε ζηηγκή δπζθνιεχεη ε θαηάζηαζε λα ρεηξηζηείο ηα 

νηθνλνκηθά. Παιηφηεξα δελ ππήξρε ηφζε δπζθνιία, ηψξα είλαη ε δπζθνιία. Παιηφηεξα ηνλ 

άθελεο ηνλ θφζκν λα ζηα δίλεη ιίγα-ιίγα. Απηή ηε ζηηγκή έρνπκε θιεηζηεί φινη ζην 

θαβνχθη καο. Καη λα ξηζθάξηδεο θαη λα έραλεο, ππήξρε ε δπλαηφηεηα ηφηε λα ηα βγάιεηο 

απφ αιινχ ηα ιεθηά. Υπήξρε αέξαο. Τψξα δελ ππάξρεη αέξαο». Μέζα ζηελ αξλεηηθή 
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αηκφζθαηξα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, βιέπεη θαη ζεηηθά ζεκεία γηα ην επάγγεικά ηεο: 

«Έρεη θαη έλα θαιφ φκσο φιε απηή ε ηζηνξία. Τν θαιφ είλαη φηη ε δνπιεηά πιεξψλεηαη 

κεηξεηά. Οπδέλ θαθφλ ακηγέο θαινχ. Απαηηείο πηα ηα ρξήκαηα επζέσο. Ζ δνπιεηά κνπ 

είλαη απηή, θάλεη ηφζν, κε ην πέξαο ηεο εξγαζίαο, εμεγηέζαη ακέζσο. Παιηά δελ ην έθαλα 

γηαηί ππήξρε ηέηνηα ξνή, πνπ δελ είρεο θαη αλάγθε. Καη λα έραλεο θαη θάπνηα ρξήκαηα ηη 

ζε πείξαδε φηαλ ππήξρε κία ξνή ζπλερήο; Γε κέλνπλ ππφινηπα, δελ ππάξρεη ηεθηέξη ηψξα, 

θαζφινπ, ηίπνηα. Γειαδή απηφ πνπ ζα κείλεη είλαη ηφζν ιίγν πνπ νχηε ην θνηηάσ θαζφινπ. 

Σε ηέηνην βαζκφ. Αλαγθάζηεθα ιφγσ ηεο θξίζεο λα γίλσ πην απζηεξή. Ζ θξίζε έθαλε θη 

έλα θαιφ. Έρσ ιίγε δνπιεηά θαη ζηαζεξή, δελ αγρψλνκαη γηα ην ρξήκα ηψξα. Αιιά δελ 

παχεη λα πξέπεη λα ςπρνινγήζεηο αλ ν άιινο ζα ζηα δψζεη, πψο ζα ζηα δψζεη… θαη ηψξα 

ηειεπηαία δνπιεχσ κε πνιχ γλσζηφ θφζκν, κε πειάηεο γλσζηνχο πνπ ηνπο έρσ θάπνηα 

εκπηζηνζχλε απφ ην παξειζφλ. Πειάηεο κνπ απφ ην παξειζφλ δνθηκαζκέλνη πνπ ηνπο 

μέξσ θαη θαηλνχξηνη νη νπνίνη δελ ηνπο αθήλσ. Τελ άιιε θνξά ηφζα. Με ην πνπ ζα κπεη 

ζην ηαηξείν θαη δε κνπ δψζεη ηελ πξψηε θνξά δελ ηνλ αθήλσ. Τελ πξψηε θνξά ζα 

δεηήζσ ζηνλ νπνηνλδήπνηε. Κη αλ δελ έρεη, ηελ επφκελε θέξηε κνπ 100, νπφηε 

θαηαιαβαίλεη φηη δελ αζηεηεχνκαη. Γειαδή ηνπ δίλσ κε ηνλ ηξφπν κνπ λα θαηαιάβεη φηη 

εδψ ζα πιεξψζεη. Δλψ παιηά δελ ην έθαλα. Δίκαη φρη επηζεηηθή, κε ηξφπν επγεληθή, 

δηεθδηθεηηθή. Γηεθδηθψ». 

Ο Γηψξγνο δίλεη θαη κηα άιιε νπηηθή ζην ζέκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ αθνξά 

ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ πξνζέιεπζε ησλ αζζελψλ, έρνληαο πεξάζεη ήδε αθφξεηνπο 

πφλνπο φηαλ θηάλνπλ ζην θαηψθιη ηνπ νδνληηαηξείνπ: «Ζ θξίζε έρεη πνιιέο 

παξακέηξνπο. Πξψηνλ είλαη ιηγφηεξε πξνζέιεπζε, απηφ είλαη ην κηθξφηεξν θνκκάηη, 

πειαηεία έρσ. Τν κεγαιχηεξν θνκκάηη πνπ βιέπσ είλαη κε πξνζέιεπζε ή πξνζέιεπζε φηαλ 

έρνπλ θηάζεη ζην απξνρψξεην, νπφηε εθεί έρεηο λα αληηκεησπίζεηο πξάγκαηα φπνπ ιίγα 

πξάγκαηα κπνξείο λα θάλεηο. Πνιινχο δε κπνξείο λα ηνπο αθνπκπήζεηο θαλ απφ ηνλ πφλν. 

Αηηία πξνζειεχζεσο πφλνο φρη κηθξφο, πφλνο αθφξεηνο πνπ επηκέλεη θαη παξακειεκέλα 

πεξηζηαηηθά. Καη ζπαζκέλα λεχξα απφ ηνλ πφλν, δε κπνξείο λα ζπλεξγαζηείο θαη φια 

απηά ηα πεξηζηαηηθά ζνπ ηξψλε πεξηζζφηεξν ρξφλν, πεξηζζφηεξν θφπν, κε ηηο ίδηεο ή 

ιηγφηεξεο απνιαβέο». 

Γηα ηνλ Μάξην, κηα βαζηθή αιιαγή πνπ έρεη επέιζεη κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, είλαη 

φηη πξάγκαηα πνπ παιηφηεξα ήηαλ απηνλφεην φηη έπξεπε λα γίλνπλ ζε θάπνηνλ αζζελή, 

ηψξα απνηεινχλ αληηθείκελν ζπδήηεζεο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απνθαζίδεηαη ε πην 
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νηθνλνκηθή ιχζε, αλεμαξηήησο πνηφηεηαο, αηζζεηηθήο ή αληνρήο ηεο ζην ρξφλν. 

«Λάηδα» έρνπλ απνθαιέζεη πνιινί νδνληίαηξνη ηε δνπιεηά πνπ θάλνπλ απηφ ηνλ θαηξφ 

θαη ζπκθσλεί θαη ν Μάξηνο ζε απηφ. ε πξνζσπηθφ επίπεδν δειψλεη φηη δελ 

επεξεάδεηαη, θαζψο ην νηθνλνκηθφ θνκκάηη δελ απνηεινχζε πνηέ γηα απηφλ 

πξνηεξαηφηεηα: «Σην πξνζσπηθφ επίπεδν αλαζθάιεηα φζνλ αθνξά ην ακηγψο νηθνλνκηθφ 

δελ έρσ γηαηί είλαη νη παξαζηάζεηο δσήο πνπ έρσ. Γειαδή δε θνβάκαη φζν άζρεκα θαη λα 

πάλε ηα πξάγκαηα, ηελ έλλνηα ηεο επηπρίαο ηελ έρσ θαζνξίζεη πνιχ δηαθνξεηηθά». 

Γηα ηελ Δηξήλε ε νηθνλνκηθή θξίζε δελ ιεηηνπξγεί αγρσηηθά, αθνχ νηθνλνκηθά δελ 

έρεη πιένλ κεγάιεο απαηηήζεηο θαζψο κε ηνλ κηζζφ ηνπ ζπδχγνπ ηεο θαη κφλν 

εμαζθαιίδνπλ ηα πξνο ην δελ: «Να είκαζηε θαιά κφλν. Μπνξνχκε λα δήζνπκε κε ηα ιίγα, 

θηηάμακε φ, ηη θηηάμακε.  Γελ ζέισ ηα πνιιά. Να δσ θαιά. Καιά λα είλαη θαη ν ζχδπγφο 

κνπ. Πάληα ήζεια λα ππάξρεη έλαο δεκφζηνο ππάιιεινο ζηελ νηθνγέλεηα. Μπνξψ λα 

δήζσ κε ςσκί θη ειηέο. Αιιά λα κπνξψ λα δήζσ. Με ην ζχδπγφ κνπ ππάξρεη απηφ. Ζ 

αλαζθάιεηα ε δηθή κνπ ήηαλ ζηελ αξρή πνπ μεθίλεζα. Με γξακκάηηα 48 κήλεο, ν ζχδπγφο 

κνπ θαληάξνο θαη κεηά εηδηθφηεηα. Τφηε είρα έλα πνξηνθφιη κε πνιιέο ζήθεο. Τα πάγηα 

έμνδα ηνπ ελφο κήλα, ηα πάγηα ηνπ άιινπ, γηαηί δελ ήμεξα αλ ζα είρα δνπιεηά, θαη ηα 

ππφινηπα ηα μφδεπα. Γελ είλαη απηνζθνπφο κνπ νχηε λα βγάισ ηα ιεθηά νχηε λα γίλσ ν 

νδνληίαηξνο». 

ρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ε Μαξία δελ πξνβιεκαηίδεηαη γηαηί, φληαο λέα 

ειεχζεξε επαγγεικαηίαο, δελ έρεη ηελ εηθφλα ηνπ πψο ήηαλ ηα πξάγκαηα πξηλ γηα λα 

ζπγθξίλεη, αιιά θαη επεηδή ζεσξεί φηη ην φπνην άγρνο ηεο πξνθχπηεη κφλν απφ ην 

μεθίλεκα: «Θεσξψ φηη αγρψλνκαη φπσο θάζε έλαο πνπ μεθηλάεη. Γελ έρσ ηελ έλλνηα ηεο 

δηαθνξάο. Αθνχκε φιν απηφ ην πξάγκα αιιά γηα εκέλα θαη πξηλ 5 ρξφληα λα μεθηλνχζα, 

ζεσξψ πάιη ην ίδην άγρνο ζα είρα». 

ηελ εξψηεζε γηα ηηο δηαθνξέο πνπ έρνπλ πξνθχςεη κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ε 

Γηψηα απαληάεη: «Μεγάιε νηθνλνκηθή κείσζε ζηα έζνδα. Φνβεξή απψιεηα εζφδσλ». 

Οκνινγεί πσο απηή ε θαηάζηαζε ηεο πξνθαιεί πνιχ άγρνο, αθνχ δνπιεχεη ηνλ ίδην 

ρξφλν γηα πνιχ ιηγφηεξεο νηθνλνκηθέο απνιαβέο. «Κάλεηο παιηνδνπιεηέο πνπ δελ 

πιεξψλεζαη, γηαηί ζνπ ρξσζηάλε ιεθηά πνπ δελ ζηα δίλνπλ. Πξηλ ήμεξεο φηη ζηελ Φ., έρεη 

ιεθηά, ζα ηεο πσ ην θαιφ, ζα ην πιεξσζψ. Τψξα ε Φ. έρεη ιεθηά, θαη ζνπ ιέεη ζα ηα 

θάλσ έλα-έλα, ζα ζνπ ηα δίλσ κε δφζεηο». πκθσλεί θαη απηή φηη πνιιή απφ ηε  δνπιεηά 

πνπ θάλεη είλαη πιένλ «ιάηδα»: «Κάλεηο δνπιεηέο, κηα απνλεχξσζε, έλα ζθξάγηζκα, δελ 
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ζα βάιεη ν άιινο ηηο γέθπξεο, πνπ ζνπ έιεγε θάλε κνπ φ, ηη ην θαιχηεξν, πνπ δελ ηνλ 

ελδηέθεξε. Τψξα άλζξσπνη πνπ είραλ ιεθηά ζνπ ιέλε φρη». 

Ο Νίθνο, αλαθεξφκελνο ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε, βγάδεη έλα κεγάιν ζπκφ θαη κηα 

κεγάιε απνγνήηεπζε: «Με έρεη επεξεάζεη αθάληαζηα ςπρνινγηθά, κε έρεη θαηαξξαθψζεη, 

έρσ γίλεη άιινο άλζξσπνο, βξίδσ φιε κέξα θαη είκαη κε έλαλ κεγάιν ζπκφ. Πνιηηηθφ 

ζπκφ». Απνγνήηεπζε ληψζεη θαη ε Γηψηα κεηά απφ ηα ηφζα ρξφληα εξγαζίαο: «Τφζα 

ρξφληα δνπιεχνπκε θαη βάιακε θάπνηεο νηθνλνκίεο ζηελ άθξε θαη ηψξα ζε έλα δχν 

ρξφληα εμαλεκίδνληαη; Γηαηί ηα έηνηκα ηξψγνληαη πνιχ γξήγνξα, δειαδή εθεί πνπ 

ζρεδηάδακε εκείο ην κέιινλ καο, δνπιέςακε πνιχ πξηλ θαη ιέγακε κεηά ηα 55 καο λα 

πεγαίλνπκε ίζα γηα λα βγνχκε κέρξη ηε ζχληαμε, ζα δνπιεχνπκε φπνηε εκείο γνπζηάξνπκε, 

ζα βγάδνπκε λα δνχκε θαη ζα έρνπκε θαη ηελ θαβάληδα καο. Καη θηάλεη ηψξα λα κελ 

μέξνπκε πψο ζα γεξάζνπκε, δειαδή δελ ζα έρνπκε θαη ζχληαμε λα δήζνπκε. Δζείο νη λένη 

έρεηε πεξηζψξηα θαη ιεο ζε είθνζη ρξφληα, ζε ηξηάληα, κπνξεί λα έρνπλ θηηάμεη ηα 

πξάγκαηα θαη λα είζαη φπσο ήηαλ ην ’50 πνπ έθηαζαλ ζην ‘70 θάπνηνη άλζξσπνη θαη 

έδεζαλ θαιά. Γηα καο, εθεί πνπ ήκαζηε θαιά, γηαηί δήζακε ζε θαιέο επνρέο, θαλνληθά 

ηψξα πνπ έπξεπε λα δνπιεχνπκε ιηγφηεξν θαη λα ακεηβφκαζηε πεξηζζφηεξν, έρνπκε 

θηάζεη λα κελ κπνξνχκε λα ηα βγάινπκε πέξα». 

 

8.5.4 Σέηαξηνο άμνλαο 

 

Σέηαξηνο άμνλαο ησλ ζπλεληεχμεσλ ήηαλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ επαγγέικαηνο 

θαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. 

Δλψ θπξηαξρεί ζηνλ θφζκν ε αληίιεςε φηη νδνληίαηξνη γίλνληαη φζνη δελ πέηπραλ λα 

πεξάζνπλ ζηελ ηαηξηθή, απφ ηνπο εξσηεζέληεο ζρεδφλ φινη ην επέιεμαλ ζπλεηδεηά, 

εθηφο απφ ηε Μαξία. Απφ απηνχο πνπ ην επέιεμαλ ζπλεηδεηά, εθηφο απφ ηνλ Γηψξγν 

θαη ηνλ Μάξην πνπ θίλεηξφ ηνπο ήηαλ ε αγάπε πξνο ην επάγγεικα, νη ππφινηπνη ην 

επέιεμαλ ιφγσ ησλ ιίγσλ ρξφλσλ ζπνπδψλ ζε ζρέζε κε ηελ ηαηξηθή θαη ηεο άκεζεο 

επαγγεικαηηθήο θαη νηθνλνκηθήο απνθαηάζηαζεο πνπ πξνζθέξεη ζε ζρέζε κε ηα 

ππφινηπα ηαηξηθά επαγγέικαηα. Γηαθαίλεηαη ινηπφλ φηη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ε επηινγή 

έρεη γίλεη κε βάζε ηε ινγηθή, ελψ ην νηθνλνκηθφ θίλεηξν είλαη πνιχ ηζρπξφ. ηελ 

πνξεία φκσο νη πεξηζζφηεξνη αλαθέξνπλ φηη αγάπεζαλ ην επάγγεικα. 
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Γηα ηελ Διίλα ε επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο ήηαλ ζπλεηδεηή θαη δελ ην έρεη 

κεηαληψζεη, ελψ ζα ην επέιεγε μαλά αλ ηεο δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα: «Δίρα ηελ θιίζε θαη 

ηε δηάζεζε ζε κηα ηαηξηθή θαηεχζπλζε. Γελ ήηαλ πιήξσο εμαξρήο ε επηινγή νδνληηαηξηθή,  

γηα λα κε κπιέμσ κε καθξνρξφληεο ζπνπδέο ην δέρηεθα θαη κνπ βγήθε ζε θαιφ, ζηελ 

πνξεία ην αγάπεζα ην επάγγεικα. Αιιά αλ δε δήισλα νδνληηαηξηθή ζίγνπξα ζα δήισλα 

ηαηξηθή. Απφ κηθξφ παηδί κνπ άξεζε ε πξνζθνξά. Δίρα θαληαζηεί ηνλ εαπηφ κνπ πάληα 

κέζα ζε λνζνθνκείν, ήζεια λα γίλσ λνζνθνκεηαθή γηαηξφο». Αλαθεξφκελε ζηα παηδηά 

ηεο: «Θα παξφηξπλα ηα παηδηά κνπ λα αθνινπζήζνπλ ην επάγγεικα αλ έβιεπα φηη είραλ 

ηελ θιίζε θαη κηα δπλαηφηεηα, φρη κε ην δφξη».  

Γηα ηε Άλλα ε επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο ήηαλ ζρεηηθά ζπλεηδεηή, ε θαηεχζπλζε 

ήηαλ πξνο ηαηξηθά επαγγέικαηα. ρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο απηήο ηεο επηινγήο αλαθέξεη: 

«Καη γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο θαη γηα ιφγνπο θαηαμίσζεο, αιιά γεληθά είλαη πνιχ 

ελδηαθέξνλ ζαλ επάγγεικα. Γειαδή πηζηεχσ φηη δελ ππάξρεη νδνληίαηξνο πνπ βαξηέηαη. 

Καη αηζζάλεζαη δεκηνπξγηθφο, έρεηο επαθή κε θφζκν. Ννκίδσ φηη αλ δελ είρα ηε 

ζπγθεθξηκέλε δνπιεηά θαη έθαλα θάπνηα άιιε, φπσο δνπιεηά γξαθείνπ, ζα ήκνπλ 

θαηαζιηπηηθφ άηνκν. Μεξηθέο θνξέο κε πηάλνπλ νη ζηελνρψξηεο θαη νη θαηαζιίςεηο θαη 

φηαλ αξρίδσ θαη δνπιεχσ εξεκψ. Γε ιέσ φηη δε κε θνπξάδεη πνιιέο θνξέο, δε βαξηέκαη, 

δε ζέισ λα θχγσ, ζέισ λα πάσ δηαθνπέο, φηη δε ζέισ λα δνπιέςσ, αιιά λνκίδσ φηη κε 

απνκαθξχλεη απφ ηελ θαηάζιηςε φρη φηη κε νδεγεί. Τν αηζζάλνκαη απηφ πξαγκαηηθά». 

Γειψλεη φηη δελ έρεη ζθεθηεί ηη άιιν ζα δηάιεγε ζε πεξίπησζε πνπ ηεο δηλφηαλ ε 

επηινγή, ήηαλ πηζαλφ φκσο λα επηιέμεη θάηη άιιν, φρη γηαηί δελ ηεο αξέζεη ή επεηδή 

είλαη δπζαξεζηεκέλε, αιιά γηαηί είλαη «αλήζπρν πλεχκα», ελψ δε ζα ηελ ηθαλνπνηνχζε 

λα έθαλε κηα δνπιεηά γξαθείνπ. 

Ο Γηψξγνο επέιεμε πνιχ ζπλεηδεηά ην νδνληηαηξηθφ επάγγεικα, αθνχ απφ κηθξφ 

παηδί ήζειε λα γίλεη νδνληίαηξνο: «Απφ κηθξφο κνπ είρε θαξθσζεί φηη ζέισ λα γίλσ 

νδνληίαηξνο, δελ θάζηζα λα ην ζθεθηψ. ρη γηα λα βγάισ ρξήκαηα, κνπ άξεζε». Γειψλεη 

φηη ζα ην επέιεγε μαλά αλ είρε ηψξα ηε δπλαηφηεηα επηινγήο, αιιά ε αηηηνιφγεζε πνπ 

δίλεη είλαη θάπσο απαηζηφδνμε: «Γελ έρσ θνπξάγηα λα ςάμσ λα δσ αλ κνπ ηαηξηάδεη θάηη 

άιιν. Πηζηεχσ φηη δε κπνξψ λα θάλσ θάηη άιιν θαιχηεξα ηψξα πηα». Αλ ήηαλ φκσο πάιη 

18 ρξνλψλ, πηζαλφηαηα ζα επέιεγε μαλά ην επάγγεικα, ζα έθαλε φκσο θάπνηεο αιιαγέο: 

«Θα ην έθαλα θαιχηεξα ζίγνπξα. Θα ην νξγάλσλα θαιχηεξα. Παξ’ φιεο ηηο γθξίληεο θαη 

ηηο παιηλσδίεο, πνπ ήηαλ κηθξέο, πηζηεχσ πσο ζε γεληθέο γξακκέο έρσ δηθαησζεί». Αλ θαη 
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ζεσξεί πσο νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο απνηεινχλ κηα επηβξάβεπζε γηα λα ζπλερίζεη 

θάπνηνο λα δνπιεχεη, ήμεξε απφ ηελ αξρή φηη ην νδνληηαηξηθφ επάγγεικα δελ απνηειεί 

εχθνιν δξφκν γηα λα βγάιεη θάπνηνο ιεθηά: «Πινχζηνο λα γίλσ απφ ηελ νδνληηαηξηθή 

δελ ππήξρε πεξίπησζε. Απηά πνπ αθνχο κε γηαηξνχο, κε θαξκαθνπνηνχο. Γηαηί δελ 

κπαίλεη θαζφινπ ην εκπφξην ζε καο». 

Γηα ηνλ Μάξην ε επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο ήηαλ σο έλα βαζκφ ζπλεηδεηή: «Τν 

αζπλείδεην έρεη λα θάλεη κε ην εμήο: νη παξαζηάζεηο δσήο απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ινηπά, 

γηαηξφο, γηαηξφο, γηαηξφο, νη νηθνγέλεηεο θπξίσο ηεο επνρήο καο. Σην εμσηεξηθφ πνπ πήγα, 

πήγα γηα γηαηξφο, γεληθφο γηαηξφο. Μεηά απφ έλα ρξφλν, ελψ μεθίλεζα γεληθή ηαηξηθή, 

ήηαλ ε επηινγή κνπ λα πάσ νδνληίαηξνο. Ζ αθνξκή ήηαλ έλαο θίινο κνπ πνπ ζπνχδαδε 

νδνληίαηξνο, πήγα ζηα εξγαζηήξηα θαη κνπ άξεζε απηφ πνπ είδα. Έλα ζηνηρείν ζχγθξηζεο 

κε ηελ ηαηξηθή ήηαλ ηα ιίγα ρξφληα ζπνπδψλ. Τν θεληξηθφ ζεκείν φκσο, πνπ κεηά απφ 

ρξφληα κπνξψ λα απνδψζσ ζην ηη κνπ αξέζεη ζηελ νδνληηαηξηθή, είλαη έλα επάγγεικα ζην 

νπνίν εξγάδεζαη κε ηα ρέξηα ζνπ, απηφ κε ειθχεη. Ταπηφρξνλα φκσο έρεηο επαθή κε 

αλζξψπνπο ζε επίπεδν πγείαο. Γε ζα κνπ άξεζε ην έλα ή ην άιιν κφλν. Πηζηεχσ απηή 

είλαη ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ νδνληηάηξνπ ζε ζρέζε κε ην γηαηξφ».  

Γηα ηελ Δηξήλε ήηαλ ζπλεηδεηή ε επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο θαη δελ πξνέθπςε: 

«Δίρα κνλάδεο ηαηξηθήο Αζελψλ. Απιά είρα έλα θίιν γηαηξφ ηφηε θαη πεξίκελε γηα 

εηδηθφηεηα θαη ήηαλ άλεξγνο θαη ςσκνδνχζε. Καη ιέσ, κνπ άξεζε λα θάλσ νηθνγέλεηα, 

κέρξη ηα 35 εγψ λα δηαβάδσ γηα λα μεθηλήζσ ηε δσή κνπ; Καη δήισζα θαξθί 

Οδνληηαηξηθή θαη πήξα ππνηξνθία». Αλαθέξεη πσο ηεο αξέζεη ε θαζεκεξηλή επαθή κε 

ηνλ θφζκν. ηελ εξψηεζε φηη κπνξεί λα μππλήζεη κηα κέξα θαη λα κε ζέιεη λα κηιήζεη 

κε θφζκν, απαληάεη: «Δληάμεη, κηα κέξα. Γελ ζα ήζεια λα ήκνπλα γξαθηάο. Καη κνπ 

αξέζεη ην ρεηξσλαθηηθφ επάγγεικα. Καη ην νδνληηαηξηιίθη έρεη θαιή ζπλεξγαζία ρεξηνχ – 

κπαινχ. Αλ δελ έρεηο θαη ηα δχν δελ πάεη». Βαζηθφ θίλεηξν επηινγήο επαγγέικαηνο αιιά 

θαη γηα ηε ζπλέρεηα, απνηειεί ην νηθνλνκηθφ γηα ηελ Δηξήλε, κε ηελ έλλνηα φκσο φρη 

ηφζν ηνπ βηνπνξηζκνχ, φζν ηεο αλεμαξηεζίαο: «Τν θίλεηξφ κνπ γηα λα ζπνπδάζσ ήηαλ 

φηη ήζεια δηθά κνπ ιεθηά. Έρεη ν άληξαο κνπ ιεθηά αιιά θαη δε κπνξψ λα δεηάσ. Γειαδή 

ηα δηθά κνπ ζέισ λα ηα βγάδσ. Να πεγαίλσ λα παίξλσ φ, ηη ζέισ. Πξέπεη λα πιεξψζσ 

ην ΤΣΑΥ. Γε κπνξψ λα δεηάσ ρξήκαηα. Γελ έρσ κάζεη λα δεηάσ. 30 ρξφληα. Πεο ην 

νηθνλνκηθφ. Μνπ αξέζεη ην επάγγεικα. Αιιά κπνξψ λα δεκηνπξγήζσ θαη αιινχ. Πάσ 

ζηελ Άλδξν θαη δπκψλσ. Ή θηηάρλσ ην πεξηβφιη. Γελ θάζνκαη. Με ηε ζθφλε δελ 
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αζρνινχκαη. Γεκηνπξγψ, κνπ αξέζεη ε δεκηνπξγία. Θα θηηάμσ γιπθφ, έρσ πξάγκαηα λα 

θάλσ. Αιιά γηαηί λα κελ έρσ θαη ηα ιεθηά γηα λα κπνξψ λα απνιακβάλσ θαη ηα 

ππφινηπα;».  

ρεηηθά κε ην αλ ήζειε ηα παηδηά ηεο λα αθνινπζήζνπλ ην επάγγεικά ηεο, ε Δηξήλε 

απαληάεη: «Ο γηνο κνπ, πνπ ηειηθά έγηλε γηαηξφο, ήζειε λα γίλεη νδνληίαηξνο, ηνλ 

απέηξεςα θαηά θάπνην ηξφπν. Γηαηί είλαη ζθιεξφ επάγγεικα. Πνιχ ππεχζπλν. Ο 

νδνληίαηξνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο ζην νδνληηαηξείν ηνπ. Σε λνζνθνκεία φρη, 

είλαη ζπλππεχζπλνο. Καη πνιιή δνπιεηά. Καη επεηδή είραλ αξρίζεη ηα κπνζθειεηηθά 

πξνβιήκαηα ηα δηθά κνπ, δεκηνπξγεί αλάπεξνπο ην επάγγεικα. Ζ θφξε πάιη, δελ 

θαηγφκνπλα. Θα κπνξνχζε λα πάεη γηα νδνληίαηξνο, δελ είρε κνλάδεο γηα νδνληηαηξηθή 

είρε γηα λνζειεπηηθή, ήηαλ 17 ρξνλψλ, ζα κπνξνχζε λα πάεη εθεί θαη 25 ρξνλψλ λα ηα 

έρεη ηειεηψζεη θαη ηα δχν. Τεο ην πξφηεηλα θαη κνπ είπε θαη λα δνπιεχσ ζαλ εζέλα; Γε ζα 

πάξσ, επραξηζηψ. Καη δελ πίεζα θαζφινπ». 

Γηα ηε Μαξία ε επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο δελ ήηαλ ζπλεηδεηή, αιιά αλ είρε ηε 

δπλαηφηεηα ζίγνπξα ζα ην επέιεγε μαλά: «Πξνέθπςε βάζεη κεραλνγξαθηθνχ, πξψηα 

είρα ηηο ηαηξηθέο, πάιη θαιά δελ πέξαζα, κεηά κνπ ήξζε ε νδνληηαηξηθή. Λφγσ ηνπ φηη 

δνχιεςα ζε ζπγθεθξηκέλν ηαηξείν, αγάπεζα ηελ Οδνληηαηξηθή». Αλ είρε παηδηά, ζίγνπξα 

ζα ήζειε λα αθνινπζήζνπλ ην επάγγεικά ηεο, θαζψο ην ζεσξεί πνιχ θαιφ επάγγεικα: 

«Μπνξεί πνιινί λα κελ ην πηζηεχνπλ, λα ζνπ ιέλε φηη είλαη ςπρνθζφξν, αιιά ζε ζρέζε κε 

άιια πξάγκαηα θαη εηδηθά ζηελ πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε, ζεσξψ φηη ζνπ πξνζθέξεη 

πξάγκαηα. Τν κεξνθάκαηφ καο είλαη πάλσ απφ πνιιψλ εξγαηψλ». 

Ο Νίθνο επέιεμε ζπλεηδεηά ην επάγγεικα ηνπ νδνληηάηξνπ θαη φρη ηνπ γηαηξνχ, αλ 

θαη πηζηεχεη φηη νη πεξηζζφηεξνη νδνληίαηξνη είλαη φζνη δελ πέηπραλ ζηελ ηαηξηθή. 

Βαζηθφ θξηηήξην επηινγήο γηα απηφλ ήηαλ ε νηθνλνκηθή άλεζε πνπ εγγπφηαλε ην 

επάγγεικα εθείλα ηα ρξφληα, αιιά θαη ηα ιηγφηεξα ρξφληα ζπνπδψλ ζε ζρέζε κε ηελ 

ηαηξηθή: «Τφηε νη νδνληίαηξνη ήηαλ ην ειεχζεξν επάγγεικα θαη ην επάγγεικα πνπ βγάδεη 

πνιιά ιεθηά. Καη γξήγνξα. Απηά πνπ δελ ηζρχνπλ ζήκεξα». 

Οηθνλνκηθά ηα θίλεηξα επηινγήο ηνπ επαγγέικαηνο θαη γηα ηε Γηψηα: «Δγψ ήζεια 

ηαηξηθή, πέξαζα ηαηξηθή, αιιά νηθνλνκηθνί ιφγνη κε έθαλαλ λα πάσ νδνληηαηξηθή, ηα 

ρξφληα ησλ ζπνπδψλ θαη ε εηδηθφηεηα. Ήκαζηαλ ηφηε ζηελ Καηνρή…». 

Ο Νίθνο θαη ε Γηψηα έρνπλ δχν παηδηά. Απφ απηά ην έλα είλαη ήδε θνηηεηήο 

νδνληηαηξηθήο. Σν δεχηεξν παηδί δελ ζα αθνινπζήζεη ην επάγγεικα γηαηί ε Γηψηα 
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ζεσξεί πσο δελ είλαη θαηάιιεινο: «Υπάξρνπλ ηφζα άιια επαγγέικαηα», ιέεη πάλσ ζε 

απηφ ην ζέκα. Ο Νίθνο αλαθέξεη πσο ζε ζπδήηεζε πνπ είραλ κε ην παηδί, είπε ην ίδην 

πσο ζεσξεί φηη ηέζζεξηο νδνληίαηξνη ζε έλα ζπίηη είλαη πνιινί. 

Αλ ηεο δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα αιιαγήο επαγγέικαηνο ή αλ ήηαλ μαλά 18 εηψλ, ε 

Γηψηα δελ ζα επέιεγε πάιη ηελ νδνληηαηξηθή: «Δγψ λνκίδσ αλ κνπ δηλφηαλ επθαηξία ζα 

πήγαηλα ηαηξηθή. Άζρεηα απφ ην νηθνλνκηθφ, πνπ ήηαλ πην θαιά ηεο νδνληηαηξηθήο. Δίλαη 

έλα φλεηξν πνπ δελ εθπιεξψζεθε». ηελ ίδηα εξψηεζε ν Νίθνο εθθξάδεη ηε βαζηά ηνπ 

απνγνήηεπζε απφ ηελ εμέιημε ησλ πξαγκάησλ: «Σήκεξα κε απηή ηελ θξίζε ληψζσ 

απνγνεηεπκέλνο, ληψζσ ράιηα, ληψζσ απνηπρεκέλνο, δηφηη ελψ γλψξηζα κεγάιεο 

επηηπρίεο ζε κηθξέο ειηθίεο, ηψξα δελ μέξσ θαη ηη λα ζνπ απαληήζσ δειαδή. Αλ κε 

ξψηαγεο κέρξη δχν ρξφληα πξηλ ζα ζνπ έιεγα ζίγνπξα ζα ηελ μαλαεπέιεγα». 

Ζ Γηψηα θάλεη θαη λχμε φηη ζα κπνξνχζε λα επηιέμεη απηή ή ν ζχδπγφο ηεο ηε λνκηθή: 

«Πηζηεχεηο φηη εζχ ζα είζαη θαιχηεξνο απφ απηνχο. Γειαδή εγψ πηζηεχσ φηη ζα πήγαηλα 

θαιά. Πηζηεχσ ηα ζεηηθά κπαιά δελ πάλε ζηε λνκηθή, είλαη θνπηνί απηνί. Αλ έλα ζεηηθφ 

κπαιφ γίλεη δηθεγφξνο ζα πάεη θαιά, κέζα ζηνπο θνπηνχο ζα μερσξίζεη. Δλψ εκείο 

είκαζηε θαιά κπαιά φινη ζρεδφλ. Λίγνη είλαη νη ραδνί νη νπνίνη δελ πεηπραίλνπλ». 

πκθσλεί θαη ν Νίθνο κε απηή ηελ άπνςε θαη ζπκπιεξψλεη: «Σηε λνκηθή πάλε δεχηεξα 

κπαιά. Ο έμππλνο ζα μερσξίζεη. Θέιεη θαη δεμηφηεηα ζηελ νδνληηαηξηθή γηα λα 

μερσξίζεηο». 

ηε ζπλέρεηα νη ζπλεληεπμηαδφκελνη εξσηήζεθαλ αλ ε θνηλσληθή θαηαμίσζε είλαη 

έλαο παξάγνληαο πνπ ηνπο σζεί θαη ηνπο δίλεη θίλεηξν γηα εξγαζία ή αλ ζρεηίζηεθε κε 

ηελ επηινγή ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη, εθηφο ηεο Άλλαο, απάληεζαλ φηη δελ απνηειεί γηα 

απηνχο θίλεηξν εξγαζίαο, ελψ ζεσξνχλ φηη αλ ππάξρεη, ππάξρεη ζε κηθξφ βαζκφ 

θνηλσληθή θαηαμίσζε νθεηιφκελε ζην επάγγεικα. Όινη ληψζνπλ φκσο φηη ζηε 

ζπλείδεζε ηνπ θφζκνπ ν νδνληίαηξνο βξίζθεηαη θάησ απφ ην γηαηξφ, νη πεξηζζφηεξνη 

δελ βιέπνπλ ηνλ νδνληίαηξν ζαλ γηαηξφ, πην πνιχ ζαλ ηερλίηε, ιφγσ ηεο ηερληθήο 

θχζεο ηεο δνπιεηάο ηνπ. 

Γηα ηελ Διίλα ην επάγγεικα έρεη θνηλσληθή θαηαμίσζε αιιά απηή ε παξάκεηξνο δελ 

ηελ ελδηαθέξεη, δελ ηελ αγγίδεη.  

Ζ Άλλα, δεδνκέλνπ φηη είλαη νδνληίαηξνο ζε κηθξή θαη απνκνλσκέλε θνηλσλία, 

απνιακβάλεη ηελ θνηλσληθή θαηαμίσζε πνπ ηεο πξνζθέξεη ην επάγγεικά ηεο: 



80 
 

«Πεξπαηάσ θαη κε γλσξίδνπλ φινη! Με ραηξεηάλε, είκαη παζίγλσζηε. Καη απηφ γηα κέλα 

παίδεη θάπνην ξφιν. Έρεη κία αμία». 

Καη ν Γηψξγνο ζεσξεί φηη ην επάγγεικα ηνπ πξνζθέξεη θνηλσληθή θαηαμίσζε θαη ην 

εθιακβάλεη σο επηβξάβεπζε γηα λα πξνρσξήζεη: «Γηαηξέ, ζε απνθαινχλε, θαη αθφκα 

ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ θαη εηδηθά ζηελ επαξρία έρεη έλα θχξνο». 

Ο Μάξηνο ζεσξεί φηη ην νδνληηαηξηθφ επάγγεικα έρεη θνηλσληθή θαηαμίσζε, αιιά 

δελ απνηειεί γηα απηφλ θίλεηξν εξγαζίαο. Πηζηεχεη πάλησο φηη ζηε ζπλείδεζε ηνπ 

θφζκνπ ν νδνληίαηξνο είλαη πνιχ πην θάησ απφ ην γηαηξφ: «Σε εκάο νη αζζελείο έρνπλ 

άπνςε, θάλε κνπ ην έλα ή ην άιιν. Σηνλ παζνιφγν δελ είλαη έηζη. Απηφλ ηνλ ζέβνληαη, 

εκάο δε καο ζέβνληαη». 

ρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή θαηαμίσζε ηνπ νδνληηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ε Δηξήλε 

αλαθέξεη: «Σηνλ ηαηξηθφ θχθιν ε πιεηνςεθία καο ππνηηκά. Οη αζζελείο παίδνπλ, άιινη ζε 

ζεσξνχλ γηαηξφ θαη άιινη φρη. Γελ θαίγνκαη λα κε ζεσξνχλε θαη γηαηξφ, δε κε θσλάδεη 

θαλέλαο γηαηξέ κνπ θαη φηαλ ην αθνχσ θνηηάδσ πεξίεξγα γηαηί έρσ φλνκα…». Γελ 

απνηειεί θίλεηξν γηα απηήλ, ελψ ζεσξεί φηη ππάξρεη κεγάιε δφζε δήιεηαο ζηνλ θφζκν 

ζρεηηθά κε ηελ επηηπρία ελφο γηαηξνχ ή ελφο νδνληηάηξνπ: «ηαλ πξσηνπήξακε 

απηνθίλεην θφπεθε ε δνπιεηά ζπαζί θάησ. Τέξκα. Βάξαγα κχγεο, ελψ είρα πνιιή δνπιεηά, 

θαλέλα 15ήκεξν. Γηαηί ζε ζέινπλε λα είζαη θάησ θαη λα ζνπ δίλνπλε θαλέλα θνκκαηάθη 

ςσκί. Μφιηο αλέβεηο ιίγν θάλνπλε έηζη θαη ζε παηάλε λα παο παξαθάησ. Σην δεχηεξν 

απηνθίλεην ην ίδην, ζην ηξίην δελ… δελ έθνςε». 

Ζ Μαξία ζεσξεί φηη ην επάγγεικά ηεο δελ ηεο πξνζθέξεη θχξνο ζηελ θνηλσλία: 

«Θεσξεηηθά γηα άιινπο έρεη, απιά εγψ δε ληψζσ φηη δηαθέξσ ζε ζρέζε κε θάπνηνλ άιιν. 

Κάπνηε ππήξρε, ηψξα δε ζεσξψ φηη ππάξρεη». 

Ο Νίθνο θαη ε Γηψηα αληηπαξαζέηνπλ ηελ θνηλσληθή θαηαμίσζε πνπ βίσλαλ ζε 

παιαηφηεξεο επνρέο κε ην ηψξα, φπνπ ηείλεη λα ειαηησζεί πάξα πνιχ. 

Ζ εξψηεζε γηα ην αλ είλαη επαγγεικαηηθά ηθαλνπνηεκέλνη έγηλε κε ηε ινγηθή φηη 

αλαθνξηθά κε ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ επαγγέικαηνο γηα ηνλ θαζέλα θαη πνηα απφ 

απηά εθπιεξψζεθαλ, αλάινγε ζα είλαη θαη ε απάληεζε. Όζνη γηα παξάδεηγκα ην 

επέιεμαλ γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, πξνθαλψο ζα είλαη επραξηζηεκέλνη αλ νη 

νηθνλνκηθέο απνιαβέο ηνπο είλαη πςειέο. Οη απαληήζεηο σζηφζν εζηηάζηεθαλ ζε 

δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο. ηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα εζηηάζηεθαλ ε Δηξήλε, ν Νίθνο θαη 
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ε Γηψηα, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη φηη απηφο απνηέιεζε ην βαζηθφ άμνλα γηα ηνλ νπνίν 

εξγάδνληαλ. Ο Γηψξγνο εζηηάζηεθε ζηελ απαμίσζε ηνπ επαγγέικαηνο απφ ηνλ θφζκν.  

Ζ Διίλα θαη ε Άλλα δειψλνπλ ζε γεληθέο γξακκέο φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλεο 

επαγγεικαηηθά. 

Ο Γηψξγνο δειψλεη φηη δελ είλαη απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην επάγγεικά ηνπ, 

γεγνλφο πνπ δελ έρεη λα θάλεη ηφζν κε ην ίδην ην επάγγεικα, φζν κε ηηο ζπλζήθεο γχξσ 

απφ ην επάγγεικα: «Θα ήζεια άιιεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Καη απηφ δελ έρεη ηφζν λα θάλεη 

κε κέλα, φηη εγψ δελ έρσ θάλεη θάηη λα θηηάμσ ηηο ζπλζήθεο, έρεη λα θάλεη κε ηνπο 

αζζελείο, κε ηε λννηξνπία. Γελ έρνπκε νδνληηαηξηθή ζθέςε θαη ζπλείδεζε. Παηδεία. Θα 

ήζεια λα κε ζέβνληαη παξαπάλσ, λα κε αθνχλ παξαπάλσ θαη λα αληηκεησπίδνπλ νη ίδηνη 

ην ζηφκα ηνπο, λα ην έρνπλ πην ςειά. Απηφ ζα κε βνεζνχζε θη εκέλα». Δθθξάδεη ην 

παξάπνλφ ηνπ, φηη ζηε ζπλείδεζε ησλ αζζελψλ ν νδνληίαηξνο είλαη θάησ απφ ην γηαηξφ: 

«Πνιχ πην θάησ. Δκάο καο έρνπλ πεξηζζφηεξν ζαλ ηερλίηεο, επεηδή θάλνπκε ηερληθή 

δνπιεηά. Καη αξλνχληαη ή δπζαλαζρεηνχλ αλ ηνπο πεηο λα πιεξσζείο δηάγλσζε. Ο γηαηξφο 

ηη πιεξψλεηαη; Γηάγλσζε. Τψξα αλ ν ίδηνο ν γηαηξφο ζνπ θάλεη θαη ηε δηάγλσζε θαη ηε 

ζεξαπεία, ζα πιεξσζεί ηε δηάγλσζε θαη κία θαη δχν θαη ηξεηο θνξέο πνπ ζα ηνλ δεη ζην 

ηαηξείν ηνπ θαη κεηά ζα πιεξσζεί θαη ηελ επέκβαζε. Γελ αιιάδεη, ζε φιν ηνλ θφζκν είλαη 

απηφ. Σε άιιεο ρψξεο, ζηελ Ακεξηθή αο πνχκε, είλαη ιίγν θαιχηεξα αιιά θάηη πξέπεη λα 

ηνπ θάλεηο». Παξάπνλν εθθξάδεη θαη γηα ηελ έιιεηςε βνήζεηαο απφ ην θξάηνο θαη ηνπο 

ζεζκνχο: «Γελ έρνπκε βνήζεηα απφ ην θξάηνο θαζφινπ θαη είκαζηε απηφ πνπ ιέλε 

παξαθαηηαλνί, γηα φινπο. Παξαθαηηαλνί». 

Όζνλ αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ν Μάξηνο απαληάεη δηπισκαηηθά: 

«Γεληθά πνηέ δελ πίζηεπα φηη ην επάγγεικα είλαη ε νινθιήξσζε ηνπ ραξαθηήξα. Σηε δσή 

κνπ δελ είκαη κφλν νδνληίαηξνο. Πξνζπαζψ ηα ππφινηπα ελδηαθέξνληά κνπ, θαη ηα 

ζεσξψ δσηηθήο ζεκαζίαο λα ππάξρνπλ απηά,  λα ηα θαιχπησ ζε θάηη ην νπνίν δελ έρεη 

θακία ζρέζε κε ην επάγγεικα». 

Αλαθνξηθά κε ην αλ είλαη ηθαλνπνηεκέλε απφ ην επάγγεικά ηεο, ε Δηξήλε απαληάεη: 

«Γνπιεχνπκε πάξα πνιχ θαη δε βγάδνπκε ηφζα φζα βγάδνπλ νη άιινη γηαηξνί. Παξ’ φηη 

ιέλε φηη νη νδνληίαηξνη βγάδνπλ ιεθηά. Τα δνπιεχνπκε θαη ηα βγάδνπκε. Με ηελ ίδηα 

δνπιεηά εγψ ζα είρα γίλεη πνιχ πινχζηα (αλ ήκνπλ γηαηξφο). Να κνπ πεηο, δε ζα μέξεηο αλ 

ηελ είρεο». 
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Ο Νίθνο θαη ε Γηψηα, ληψζνπλ απνγνεηεπκέλνη πνπ ζην ηειείσκα ηεο θαξηέξαο ηνπο 

έρνπλ έξζεη αληηκέησπνη κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Ο Νίθνο αλαπνιεί παιηέο επνρέο: 

«Δίρεο φιν ηνλ θφζκν δηθφ ζνπ. Λεθηά, ζεβαζκφ απφ ηνπο αζζελείο ζνπ, επηηπρεκέλνο». 

Ζ Γηψηα ζπκπιεξψλεη: «Τψξα είλαη ε νηθνλνκηθή θξίζε, δε θηαηο εζχ, θηαίεη ε θξίζε 

πνπ έρεη κεησζεί ε δνπιεηά, λα βγάδεηο έλα κεξνθάκαην θαη λα ζθέθηεζαη φηη ππάξρεη 

θφζκνο κε πηπρίν πνπ δελ έρεη λα θάεη. Γελ ππάξρεη επάγγεικα απνδνηηθφ πηα, ηη λα 

θάλεηο». 

ηελ εξψηεζε εάλ πξνηηκνχζαλ λα είλαη ππάιιεινη νδνληίαηξνη αληί γηα ειεχζεξνη 

επαγγεικαηίεο νδνληίαηξνη, νη απαληήζεηο ήηαλ φιεο αξλεηηθέο, εθηφο απφ ηε Άλλα πνπ 

απάληεζε φηη δελ έρεη απνθαζίζεη. ίγνπξα φινη θάπνηα ζηηγκή ζηε δσή ηνπο έρνπλ 

κπεη ζε δηαδηθαζία ζχγθξηζεο, αληηπαξαζέηνπλ θάπνηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

ππαιιειηθήο ζρέζεο, αιιά ην νηθνλνκηθφ είλαη έλα ηζρπξφ θίλεηξν πνπ ηνπο θάλεη λα 

πξνηηκνχλ ην ειεχζεξν επάγγεικα. Οη πεξηζζφηεξνη ζπκθσλνχλ φηη παξά ην γεγνλφο 

φηη θαηλνκεληθά ν ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο έρεη αλεμαξηεζία ζε ζρέζε κε ηνλ 

ππάιιειν, αθνχ δελ έρεη θαλέλαλ απφ πάλσ ηνπ γηα λα ινγνδνηήζεη, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηα σξάξηά ηνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνπο αζζελείο ηνπ θαη δελ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα θιείζεη ην ηαηξείν φπνηε ζέιεη γηαηί απηφ ζα έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν 

ζηελ πειαηεία ηνπ. 

Ζ Διίλα ζεσξεί φηη κε ην ειεχζεξν επάγγεικα είλαη κηα ραξά θαη δελ ζα ήζειε λα 

είλαη ππάιιεινο θάπνπ. Έρεη βέβαηα κηα ηδηνκνξθία, έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα έρεη 

ππαιιειηθή ζρέζε κε ην ΗΚΑ κέζα ζην ρψξν ηνπ ηδησηηθνχ ηεο ηαηξείνπ, νπφηε έρεη 

εμαζθαιηζκέλν έλα βαζηθφ κηζζφ θαη κηα ξνή θφζκνπ, νπφηε ε απάληεζή ηεο είλαη εθ 

ηνπ αζθαινχο. 

Ζ Άλλα έρεη 5 ρξφληα ην δηθφ ηεο ηαηξείν, πξνεγνπκέλσο φκσο είρε εξγαζηεί δχν 

ρξφληα κε ππαιιειηθή ζρέζε ζηελ Αγγιία. Πξνβιεκαηίδεηαη ζηελ εξψηεζε αλ 

πξνηηκάεη λα είλαη ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο νδνληίαηξνο ή ππάιιεινο νδνληίαηξνο: 

«Γελ μέξσ ηη λα απαληήζσ. Τν θαζέλα έρεη ηα ζεηηθά ηνπ θαη ηα αξλεηηθά ηνπ. ηαλ είζαη 

ππάιιεινο νδνληίαηξνο ηα ζεηηθά είλαη φηη δελ έρεηο λα θάλεηο κε ηα έμνδα ηνπ ηαηξείνπ, 

θακία ζρέζε, φηη έρεηο σξάξην ζπλήζσο. Απηά είλαη ηα βαζηθά. ηη έρεηο ζηαζεξφ κηζζφ. 

Πιεξψλεζαη γηα ηε δνπιεηά πνπ θάλεηο, δε ζε ελδηαθέξεη αλ ξίμεη θάπνηνο θέζη ζην 

αθεληηθφ ζνπ ή φρη. Απφ ηελ άιιε φκσο έρεηο ηνλ άιινλ πάλσ απφ ην θεθάιη ζνπ, πνπ 

ζνπ ιέεη κελ μνδεχεηο πνιιά ζηα πιηθά, ην έλα, ην άιιν, φηη δε κπνξείο λα πάξεηο ηφηε 
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άδεηα, κπνξείο λα πάξεηο ηελ άιιε κέξα. Γελ έρεηο ηελ αλεμαξηεζία πνπ έρεηο φηαλ 

δνπιεχεηο κφλνο ζνπ». ηελ εξψηεζε αλ ζεσξεί φηη ν ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο έρεη 

φλησο αλεμαξηεζία, απαληάεη ζεηηθά: «πνηε θάπνην δηθφ κνπ άηνκν είρε θάπνην 

πξφβιεκα πγείαο, πνπ ην ζεσξψ πνιχ ζεκαληηθφ, δελ έρσ πξφβιεκα λα αθπξψζσ ηνπο 

αζζελείο κνπ. Καη νχηε θη απηνί. Γελ έρσ δεη φηη δηακαξηχξνληαη ηφζν πνιχ ζην λα ηνπο 

αθπξψζσ φινπο κία-δχν-ηξεηο κέξεο φηαλ ζπκβεί θάηη έθηαθην. Απηφ δε λνκίδσ λα ην 

έρεηο ζε πνιιέο δνπιεηέο». 

Ο Γηψξγνο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζεσξεί φηη ε αλεμαξηεζία ηνπ ειεχζεξνπ 

επαγγεικαηία θαη ε εηθφλα φηη βγάδεη πνιιά ιεθηά ρσξίο θφπν, είλαη πιαζκαηηθή θαη 

ζαλ απάληεζε ζε απηνχο πνπ ην πηζηεχνπλ ιέεη: «Τνπο πξνζθαιψ λα έξζνπλ φρη κία 

κέξα, έλα πξσηλφ, κία ψξα ζην ηαηξείν ζε κία κέξα θαλνληθή. Ή λα έξζνπλ ζην ηέινο ηνπ 

κήλα πνπ είλαη κέξεο πιεξσκψλ, ηέινο ηνπ εμακήλνπ πνπ είλαη κέξα ΤΣΑΥ, ή κηα ψξα λα 

παξαθνινπζήζνπλ». Παξαδέρεηαη φηη έρεη ζθεθηεί ηελ πηζαλφηεηα λα είλαη ππάιιεινο: 

«Έρσ αλαπνιήζεη πνιιέο θνξέο ηα θνηηεηηθά κνπ ρξφληα, άιινο ζα πιήξσλε ην ξεχκα, 

άιινο ζα πιήξσλε ην θσο, άιινο ζα θαζάξηδε ηελ έδξα… εγψ ζα είρα ην σξάξηφ κνπ θαη 

λα είκαη επζπλείδεηνο ζηε δνπιεηά κνπ. Γε ζα είρα λα πάξσ ηειέθσλα ηνλ ηερλίηε, ζα ηα 

ξχζκηδε άιινο. Βέβαηα ην κείνλ είλαη ην νηθνλνκηθφ, πηζαλφηαηα ζα ήηαλ ιηγφηεξα». 

Πηζηεχεη φηη ε εηθφλα ελφο ειεχζεξνπ επαγγεικαηία αλεμάξηεηνπ, πνπ φπνηε ζέιεη 

αλνίγεη ην ηαηξείν θαη φπνηε ζέιεη ην θιείλεη, είλαη πνιχ καθξηά απφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα: «Έηζη έιεγα θη εγψ φηαλ μεθίλεζα. Γελ ππάξρεη ρεηξφηεξνο εξγνδφηεο 

απφ ηνλ εαπηφ ζνπ, ακείιηθηνο. Δθηφο αλ είζαη ηεκπέιεο εθ θχζεσο. Να θιείζσ φπνηε 

ζέισ θαη λα κελ είκαη ζηε δνπιεηά κνπ λα πάσ πνχ; Γηαηί λα θιείζσ; Δλψ ζα κπνξψ λα 

είκαη αλνηρηφο; Φάλεηο ηελ επαθή θαη κε ηε ξνή ηεο δνπιεηάο. Ξεθφβεηο, μεκαθξαίλεηο θαη 

ράλεηο ηελ επαθή κε ην πψο αζθείηαη ην επάγγεικα. Γη΄ απηφ θαη δε κπνξνχκε λα 

θιείζνπκε λα εμαθαληζηνχκε, γηα δηαθνπέο… Μεξηθέο εηδηθφηεηεο ην θάλνπλ απηφ, αιιά 

δελ ππάξρεη ε έλλνηα ηνπ έθηαθηνπ ή ηνπ θφζκνπ. Έλα ξαληεβνχ πξνγξακκαηηζκέλν 

κπνξείο λα ην νξίζεηο». 

Ο Μάξηνο δελ ζεσξεί φηη ζαλ ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο έρεη ηελ αλεμαξηεζία λα 

αλνίμεη θαη λα θιείζεη φπνηε ζέιεη ην ηαηξείν ηνπ: «Σηε δηάξθεηα ελφο έηνπο, 3-4 θνξέο 

ην ρξφλν ζα θάλσ θάπνηα ηαμηδάθηα. Δίλαη κηα πξνζπάζεηα νμπγφλνπ γηα εκέλα. Αιιά 

εθκεηαιιεχνκαη θαηά θαλφλα πεξηφδνπο πνπ είλαη αξγίεο. Τν φηη ζα ήζεια κηα θνξά ην 

δίκελν λα θεχγσ θαη θαζεκεξηλέο λαη, αιιά φρη δελ έρσ απηφ ηελ πνιπηέιεηα». Γειψλεη 
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φηη δε ζα κπνξνχζε πάλησο ζε θακία πεξίπησζε λα ήηαλ ππάιιεινο: «Έρσ δνπιέςεη 

ζηε δσή κνπ θαη φληαο θνηηεηήο δηάθνξεο δνπιεηέο, άζρεηεο κε ην αληηθείκελν, σο 

εξγάηεο, γηα ην ραξηδηιίθη κνπ, νηηδήπνηε. Οπφηε ππαιιειηθέο δνπιεηέο είλαη απηέο. Πέξαλ 

ηνπ φηη ήηαλ ρακεινχ επηπέδνπ, γεληθφηεξα ζαλ ραξαθηήξαο πηζηεχσ φηη δε ζα κπνξνχζα 

πνηέ λα δνπιέςσ ζαλ ππάιιεινο. Να είλαη απηή ε εξγαζία κνπ. Βεβαίσο θαη έρεη θαη 

ζεηηθά (σξάξην) θαη έρεη κηα ζηαζεξά. Έρεη ππέξ, δε κνπ θάλεη εκέλα». 

Ζ Δηξήλε νκνινγεί πσο πξνζπάζεζε λα γίλεη ππάιιεινο ηνπ ΔΤ, «είπα λα 

μεθνπξάζσ ην θφθαιφ κνπ», ιέεη ραξαθηεξηζηηθά, αιιά φηαλ έκαζε ηνλ αξηζκφ ησλ 

ραξηηψλ πνπ έπξεπε λα ζπγθεληξψζεη γηα ηελ αίηεζε θαη ηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ 

ππνςεθηνηήησλ, δελ έθαλε θαλ ηα ραξηηά ηεο. Έρνληαο δνπιέςεη 3 ρξφληα ζηα ηαηξεία 

ηνπ ΗΚΑ ζην μεθίλεκα ηεο θαξηέξαο ηεο παξάιιεια κε ην δηθφ ηεο ηαηξείν, ζρνιηάδεη 

ζρεηηθά κε ηελ ππαιιειηθή ζρέζε: «Γε κε ραιάεη, κνπ αξέζεη ε θνηλσληθφηεηα πνπ 

ππάξρεη. Με ηνπο ζπλαδέξθνπο. Δίζαη ζε έλα πεξηβάιινλ κε φκνηνχο ζνπ θαηά θάπνην 

ηξφπν πνπ κπνξείο λα θνπβεληηάδεηο… Τν ληαβαληνχξη πνπ γίλεηαη θαη κε γηαηξνχο άιισλ 

εηδηθνηήησλ, δε ρξεηάδεηαη λα είλαη ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο, κνπ άξεζε πεξηζζφηεξν». Με 

ηνλ δηνξηζκφ ηνπ ζπδχγνπ ηεο θαη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο ξνήο αζζελψλ ζην ηαηξείν ηεο, 

απνρψξεζε απφ ην ΗΚΑ ιφγσ ηνπ ρακεινχ κηζζνχ, πνπ πιένλ δελ είρε αλάγθε. 

ρνιηάδεη κε πηθξία βέβαηα ζρεηηθά κε απηφ: «52 έπαηξλα εγψ, ε θαζαξίζηξηα 75». 

Βαζηθή αλεμαξηεζία ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία ζεσξεί φηη είλαη ην γεγνλφο πσο 

κπνξεί λα ξπζκίζεη κφλνο ηνπ ηα σξάξηά ηνπ: «Τν κείνλ είλαη βέβαηα φηη ζην δεκφζην 

έρεηο ζηάληαξ σξάξηα, πνπ εγψ ζην ηαηξείν εθαξκφδσ ηα σξάξηά κνπ φπσο ζέισ. 

Γειαδή Φξηζηνχγελλα, Πάζρα θαη θαινθαίξη θιείλσ, κε έρνπλ κάζεη, ζαλ δάζθαινο». 

Παξαδέρεηαη φηη ππάξρνπλ φξηα  απφ ηα νπνία δε κπνξείο λα μεθχγεηο νχηε ζαλ 

ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, αιιά απηφ πνπ κπνξείο λα ξπζκίζεηο είλαη ηελ ηζνξξνπία 

επαγγεικαηηθνχ θαη πξνζσπηθνχ ζνπ ρξφλνπ: «Θα ην θιείζεηο αλ δελ έρεηο πξφγξακκα. 

Απιά κε ηα ξαληεβνχ ράλεηο κεξηθνχο, θεξδίδεηο δηθφ ζνπ ρξφλν. Μεξηθνί πνπ δε κε 

βξίζθνπλ, ζίγνπξα ηνπο έρσ ράζεη απφ αζζελείο. Αιιά έρσ θεξδίζεη εκέλα. Έρσ θεξδίζεη 

ρξφλν γηα πάξηη κνπ». 

Ζ Μαξία, έρεη κφλν 6 κήλεο ην δηθφ ηεο ηαηξείν, αιιά έρεη δνπιέςεη 7 ρξφληα ζαλ 

ππάιιεινο ζε άιιν ηαηξείν. Πξνηηκάεη ην ηδησηηθφ ηαηξείν, φπνπ δνπιεχεη γηα ηνλ 

εαπηφ ηεο, θαζψο φπσο ιέεη, ην λα είζαη ππάιιεινο δε ζεκαίλεη φηη έρεηο θαη ιηγφηεξεο 

επζχλεο: «Δμαξηάηαη πφζεο επζχλεο έρεηο ζε έλα ηαηξείν πνπ έρεηο ππαιιειηθή ζρέζε, εγψ 
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δε ζεσξψ φηη είρα ιίγεο. Καη πξνηηκψ ην φ, ηη θάλεηο είλαη γηα πάξηη ζνπ. Αζπδεηεηί ην 

δηθφ ζνπ». ρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία ζηα σξάξηα ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία, 

απαληάεη: «Απηφ είλαη ιίγν ζρεηηθφ, εγψ βέβαηα είκαη θαη ζηελ αξρή αθφκε, ζεσξψ φηη ζε 

ζρέζε κε έλα δεκφζην ππάιιειν δνπιεχεηο πνιχ πεξηζζφηεξν. Δπίζεο, δχζθνια ιεο ην φρη, 

ιφγσ ηνπ φηη είλαη ην ειεχζεξν επάγγεικα. Καη φηαλ ην θιείλεηο έρεηο θαη ηελ έλλνηα ηνπ. 

Δληάμεη, εγψ είκαη θαη θαηλνχξηα, αλ θηάζεηο ζε έλα επίπεδν Α ρξφλσλ ίζσο είλαη 

δηαθνξεηηθά, αιιά ζεσξψ φηη επεηδή είλαη ειεχζεξν επάγγεικα, θαζαξά πνηέ δελ 

εμαζθαιίδεηο ηνλ αζζελή ή ηε δνπιεηά ζνπ». 

ρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία πνπ έρεη ζαλ ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, ε Γηψηα 

απαληάεη: «Γελ ηελ έρνπκε. Δίλαη ςεχηηθε αλεμαξηεζία απηή. Σηελ νπζία δελ είλαη γηαηί 

λαη κελ κπνξείο λα θιείλεηο, αιιά δελ έρνπκε ην κήλα ησλ δηαθνπψλ πνπ έρεη ν 

ππάιιεινο. Πνηέ δε κπνξνχκε λα θιείζνπκε έλα κήλα. Γειαδή έλαο δάζθαινο έρεη 500 

θνξέο πεξηζζφηεξεο δηαθνπέο θαη θιεηδψλεη θαη θεχγεη. Υπνηίζεηαη φηη ηελ πεξαζκέλε 

εβδνκάδα δελ έθαλα ηαηξείν. ιν θαη θάπνηνο κε έθεξλε ζην ηαηξείν. Καη ζήκεξα ήξζα, 

πνπ δελ είρα ζρεδηάζεη, θαη ρηεο ήξζα. Τη ειεπζεξία είλαη απηή; Γειαδή εγψ ζέισ λα 

θάλσ δηαθνπέο ζην ζπίηη κνπ κηα εβδνκάδα, δε ζέισ λα πάσ πνπζελά. Μπαίλεη θαη ην 

νηθνλνκηθφ θαη ε θνχξαζε γηα κέλα, εηνίκαζε λα θχγεηο, μαλαγχξλα, ζέισ ζην ζπίηη κνπ, 

λα θάηζσ 5 κέξεο λα κε δνπιέςσ. Γελ ηζρχεη απηφ, άξα ηη αλεμαξηεζία θαη κ…». Θέηεη 

θαη ην ζέκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πάλσ ζε απηφ: «Τψξα πνπ ππάξρεη ε θξίζε δε 

κπνξείο λα ιείςεηο. Καη ζα ζε πάξεη ν άιινο θαη ζα ηνλ εμππεξεηήζεηο. Δλψ παιηά έιεγεο 

δελ πεηξάδεη, ζα πάεη θαη αιινχ». Ο Νίθνο ζπκπιεξψλεη: «Τνλ πξψην θαηξφ πνπ ππήξρε 

πνιιή δνπιεηά, ηελ έλησζα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ λα θχγεηο», γηαηί ππήξρε ε ζηγνπξηά φηη 

ζα γπξίζεη θαη ζα έρεη θαη πάιη πνιιή δνπιεηά. 

Καη ν Νίθνο φπσο θαη ε Γηψηα, ζπκθσλνχλ φηη αλ ηα ιεθηά ήηαλ ηθαλνπνηεηηθά, ζα 

πξνηηκνχζαλ λα δνπιεχνπλ κε ππαιιειηθή ζρέζε θαη φρη ζαλ ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο. 

Ζ Γηψηα ην αηηηνινγεί πεξαηηέξσ: «Με ηξψεη ην άγρνο, ζε πιεξψλεη, δε ζε πιεξψλεη. 

Δγψ εηδηθά πνπ κνπ ηξψλε πνιιά ιεθηά, κνπ ηξψγαλ θαη κνπ ηξψλε. Θα πξνηηκνχζα λα 

κελ είρα θακία ζρέζε κε ην πάξε-δψζε, λα πξφζθεξα φ, ηη κπνξνχζα θαη λα 

πιεξσλφκνπλ κεληάηηθν». 
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8.5.5 Πέκπηνο άμνλαο 

 

Πέκπηνο άμνλαο ήηαλ νη επηπηψζεηο ηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο θαη ε ηζνξξνπία 

επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο. 

ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην πξσηλφ μχπλεκα θαη ην αίζζεκα ηεο απνγνήηεπζεο γηα 

ην γεγνλφο φηη μεκεξψλεη άιιε κηα κέξα γηα δνπιεηά, ε Διίλα απαληάεη ζεηηθά θαη ιέεη: 

«Ξππλάσ πάξα πνιχ ραξνχκελε φηαλ κέρξη ηηο 10 ην πξσί δελ έρσ θαλέλαλ. Καη ηψξα 

ηειεπηαία δελ ζέισ πνιιά ξαληεβνχ ηελ εκέξα, δειαδή έρσ θφςεη ηαρχηεηα. Πξνηηκψ λα 

ηνπο πσ φηη πλίγνκαη θαη ειάηε ηελ άιιε βδνκάδα». 

Καη ε Άλλα μεθηλάεη πνιιέο θνξέο ηελ εκέξα ηεο δπζαλαζρεηψληαο: «Πην πνιχ κε 

ηζαθίδεη ην ζπλερφκελν ηεο κέξαο. Πξαγκαηηθά. Μεξηθέο θνξέο φηαλ ζθέθηνκαη φηη έρσ 

φιε ηε κέξα, φιε ηε κέξα, είλαη δχζθνιν. Αιιά φηαλ αξρίζεηο λα δνπιεχεηο ην μερλάο, δε 

ζε επηβαξχλεη. Αιιά ην πξσί φηαλ μεθηλάο…». 

ηελ εξψηεζε αλ ππάξρνπλ εκέξεο πνπ μππλάεη κε δπζθνξία γηα ηε δνπιεηά ν 

Γηψξγνο απαληάεη: «Τν ιέσ ζπλέρεηα. Άιιε κηα κέξα… Γπζθνιεχνκαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν λα πάσ ζηε δνπιεηά. Να θαηέβσ απφ ην ζπίηη ζην ηαηξείν. Γειαδή πξέπεη 

πάιη λα θαηέβσ… θαη ππάξρνπλ θαη ψξεο πνπ δελ ηειεηψλεη ε κέξα. Υπάξρνπλ ζηηγκέο, 

ακάλ λα ηειεηψζσ. Πην παιηά δε ζπλέβαηλε απηφ, ηψξα ηα ηειεπηαία ρξφληα ζπκβαίλεη 

φιν θαη πεξηζζφηεξν». 

Ο Μάξηνο ζπζρεηίδεη ην πξσηλφ μχπλεκα θαη ηελ φπνηα δπζάξεζηε ζθέςε γηα ηε 

δνπιεηά κε πεξηζηαηηθά θαη ζπγθεθξηκέλα άηνκα πνπ έρεη λα δεη: «Καζνξίδνληαη πνιιέο 

θνξέο νη κέξεο αλάινγα κε ηα πεξηζηαηηθά. Αιιά πξνζπαζψ λα δσ πάληα ην επράξηζην 

θαη ην θίλεηξν». 

Αλαθνξηθά κε ην πξσηλφ μχπλεκα θαη ζηελ εξψηεζε αλ ππάξρνπλ πξσηλά πνπ δελ 

έρεη φξεμε λα δνπιέςεη, ε Δηξήλε απαληάεη: «Πψο δελ ππάξρνπλ. Ναη. Αιιά άκα θαζίζσ 

ιίγεο κέξεο κεηά δε κπνξψ λα κε δνπιεχσ». 

Ζ Μαξία απνδίδεη ηελ φπνηα άξλεζε ην πξσί λα πάεη ζηε δνπιεηά ζηνλ χπλν θαη ηελ 

έιιεηςή ηνπ: «Θεο έλα πξσί λα θνηκεζείο. Θεο έλα απφγεπκα. Έρεη ζρέζε κε απηφ. 

Γειαδή αο πήγαηλα πην κεηά. Με ηνλ χπλν ζα έιεγα θπξίσο». 

ρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα λα μππλήζεη ην πξσί θαη λα κελ ζέιεη λα πάεη ζηε 

δνπιεηά ε Γηψηα απαληάεη: «Βέβαηα. Τη, κία θνξά ή δχν;  Άπεηξεο θνξέο». Γηα ηνλ Νίθν 

απηή ε εξψηεζε, φπσο θαη πνιιέο άιιεο παίξλνπλ άιιε δηάζηαζε ηελ επνρή ηεο θξίζεο. 

πκθσλεί θαη ε Γηψηα ζε απηφ: «ηαλ βγάδακε ιεθηά κε φξεμε πεγαίλακε θαη δνπιεχακε. 
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Ήμεξεο φηη εθείλε ηε κέξα ζα βγάιεηο ιεθηά. Καη δνχιεπεο πην πνιιέο ψξεο, κε πην πνιχ 

θέθη φκσο, γηαηί ακεηβφζνπλ. Δζείο νη λένη δελ έρεηε δνπιέςεη ηφζν, εκείο μέξεηο γηα ηη 

δνπιεηά κηιάκε; Ήζεια λα δνπιέςσ δειαδή ηφηε, δελ έλησζα ηελ θνχξαζε σρ ζα πάσ. 

ρη φηη δελ ήζεια κηα δηαθνπή, αιιά ηψξα βαξηέκαη, ζθπινβαξηέκαη. Καη ήζνπλ θαη ζηελ 

αθκή ζνπ, πίζηεπεο φηη είζαη θαιφο νδνληίαηξνο… Γηαηί πήγαηλαλ καδί ηα ιεθηά κε ηελ 

επηηπρία. Τν γεκάην ηαηξείν… ηψξα θη εκείο νη ίδηνη αξρίδνπκε θαη ιέκε, κήπσο δελ 

είκαζηε θαινί πηα; Δγψ, αλ κπνξνχζα λα βγσ ζηε ζχληαμε ζα έβγαηλα ηψξα». 

ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο, ν θάζε 

εξσηψκελνο αλαθέξεη ζσκαηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο. Μφλν ε 

Μαξία δελ αλαθέξεη θάπνην πξφβιεκα, δεδνκέλνπ φηη βξίζθεηαη ζην μεθίλεκα. 

Ζ Διίλα αλαθέξεη πνλνθεθάινπο θαη γαζηξεληεξηθά πξνβιήκαηα, ζαλ απφξξνηα ηεο 

εξγαζίαο ηεο θαη δίλεη έκθαζε ζηνπο κπνζθειεηηθνχο πφλνπο, θπξίσο ζε κέζε, πφδηα 

θαη πιάηεο, γηα ηνπο νπνίνπο έθαλε θπζηθνζεξαπείεο αιιά ηνπο μεπέξαζε κφλν κε ηε 

γπκλαζηηθή, ηελ νπνία ζεσξεί επεξγεηηθή: «Αηζζάλνκαη έλα θνξκί ιεο θαη είκαη είθνζη 

ρξνλψλ. Τφζν θαιά ληψζσ». ηελ εξψηεζε εάλ έρεη θάλεη θαηάρξεζε θαξκάθσλ 

απαληάεη ζεηηθά, ελψ αλαθέξεηαη θαη ζε αυπλίεο πνπ ηελ ηαιαηπσξνχλ. Απφ ηα 

ιεγφκελά ηεο θαίλεηαη επηπιένλ φηη θαηά θαηξνχο έρεη δνθηκάζεη ελαιιαθηηθέο 

ζεξαπείεο γηα λα δψζεη ιχζε ζηα πξνβιήκαηά ηεο: «Έρσ πεξάζεη έλα ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ είρα πάξα πνιινχο πνλνθεθάινπο, ήηαλ κηα επνρή πνπ είρα πάξα πνιιή δνπιεηά θαη 

δπζηπρψο είρα απεπζπλζεί θάπνπ θαη κνπ είπαλ φηη είλαη ζηξεο, φηη είλαη κεγάιε έληαζε 

θαη ην ρεηξηδφκνπλα δπζηπρψο κε παπζίπνλα. Με ζπλερή παπζίπνλα θαη απηφ δελ πέξλαγε. 

Τν παπζίπνλν ήηαλ γηα ιίγε ψξα θαη μαλά παπζίπνλν θαη μαλά παπζίπνλν θαη 

αλαγθάζηεθα θαη ζηξάθεθα νκνηνπαζεηηθή, ζηξάθεθα βεινληζκφ, αιιά απηά, φζν έρεηο 

ηε δνπιεηά ζνπ, έπξεπε λα ήζνπλα ζε έλα ζπλερή αγψλα δξφκνπ. Γειαδή ππάξρεη έλα 

ηίκεκα κε άιια ιφγηα. Καη ζην γπκλαζηήξην ζηξάθεθα γηαηί απειεπζεξψλεη ελδνξθίλεο, 

πνπ είλαη ηα θπζηθά παπζίπνλα ηνπ νξγαληζκνχ. Καη δελ ην ζηακαηάσ κε ηίπνηα. Φπζηθά 

πνχ θαη πνχ ρηππάσ θαλέλα παπζίπνλν. Δπίζεο, δε κπνξψ λα πσ φηη έρσ ήξεκν χπλν 

φηαλ εξγάδνκαη. Θα ηχρεη λα θνηκεζψ θαιά φηαλ έρσ καδέςεη ιεθηά θαη φηαλ φια έρνπλ 

έξζεη θαιά. Άκα θάηη δελ έρεη πάεη θαιά ή άκα δελ έρσ καδέςεη ιεθηά, παξφιν πνπ 

λνκίδσ φηη δε κε επεξεάδεη, θάπνπ ςηινηξππψλεη θαη κπνξεί λα μππλήζσ πνιχ πξσί, λα 

κελ θνηκεζψ θαιά…».  
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά δε ζεσξεί φηη ην επάγγεικά ηεο ηελ έρεη εμαληιήζεη ςπρηθά, 

παξαδέρεηαη βέβαηα πσο κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ έρεη επέιζεη κηα θφπσζε, ηελ νπνία 

απνδίδεη θαη ζηελ ειηθία: «Γελ έρσ εμάληιεζε, αιιά άκα βιέπσ ζθνπέινπο ηνπο 

απνθεχγσ. Γε κπνξψ λα δσ ηνλ ίδην αξηζκφ πεξηζηαηηθψλ θαη ειηθηαθά, αιιά απηά ηα 

ιίγα πνπ βιέπσ θαη έρσ νξίζεη φηη ζα δσ, έρσ ηελ ππνκνλή θαη ηελ φξεμε λα ηα δσ. Έρσ 

ππνκνλή γηα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ. Άξα έρεη έξζεη κηα κείσζε εθ ησλ πξαγκάησλ. 

Παιηφηεξα έθαλα απνλεπξψζεηο νπηζζίσλ 9 ηε λχρηα. Απηφ είλαη αδηαλφεην ηψξα. 

Τειεπηαίν ξαληεβνχ είλαη 7.30 ην βξάδπ, δελ αληέρσ θαη ειηθηαθά. Τελ πνζφηεηα ηελ 

έξημα, ηελ πνηφηεηα φρη. Τε δνπιεηά ιφγσ θαη πείξαο ηε βγάδσ πην γξήγνξα, δε ζεκαίλεη 

φκσο φηη ην πην γξήγνξα είλαη ζέκα εμάληιεζεο, είλαη γλψζε. Αθνχ ην μέξεηο ην θάλεηο 

πην γξήγνξα. ρη φηη ην θάλεηο πην γξήγνξα επεηδή δελ έρεηο ππνκνλή. Αιιά πξνηηκψ 

ιίγνπο θαη γξήγνξα παξά πνιινχο θαη γξήγνξα. Πξνηηκψ λα θιείλσ λσξίο θαη λα αθήζσ 

ιίγν ρξφλν. Δλψ παιηά εξρφκνπλα απφ ην ηαηξείν – θξεβάηη. Τψξα ζέισ ιίγν ρξφλν λα 

εξεκήζσ, λα πεξάζσ ζε κία κεηαβαηηθή θάζε ραιάξσζεο γηα λα έρσ έλαλ χπλν, 

δηαθνξεηηθά άκα ην θάλσ φπσο παιηά ζα ιαιήζσ. Γε κνπ βγαίλεη ηψξα».  

Αλαθνξηθά κε ην θάπληζκα, ζεσξεί πσο απνηειεί εμάξηεζε νθεηιφκελε ζην 

εξγαζηαθφ ζηξεο, φπσο εμάξηεζε ζεσξεί θαη ην γεγνλφο φηη πξέπεη λα θαηαλαιψζεη 

ιίγν αιθνφι πξνθεηκέλνπ λα ραιαξψζεη απφ ηελ έληαζε ηεο δνπιεηάο: «Έρεη βγεη 

εμάξηεζε, ηελ νπνία πξνζπάζεζα λα ηελ θφςσ, δελ ηα θαηάθεξα. Τν εξγαζηαθφ ζηξεο 

επζχλεηαη, εηδηθά γηα ην ηζηγάξν. Δληάμεη ηξία ηζηγάξα ηελ εκέξα ηέζζεξα, αιιά δελ θφβεη 

θηφιαο. Δπίζεο φπνπ κνπ δίλεηαη επθαηξία λα πησ ιίγν θξαζάθη, ιίγν κπχξα. Με 

αλαθνπθίδεη ιίγν, ζέισ λα πησ ιίγν αιθνφι». 

Σνλ ηειεπηαίν ρξφλν έρεη παξαηεξήζεη ζπλαηζζεκαηηθέο αιιαγέο πνπ ηεο έρνπλ 

ζπκβεί, νη νπνίεο ζεσξεί φηη έρνπλ ζπκβεί ζηαδηαθά ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, αιιά 

πιένλ έρνπλ γίλεη αηζζεηέο θαη ζηελ ίδηα: «Σπλαηζζεκαηηθά έρσ γίλεη αδηάθνξε, δειαδή 

ιεηηνπξγψ ζαλ έλα ξνκπφη. Παιηά ήκνπλα πην δεζηή, πην νηθεία, πην θηιηθή. Νηψζσ κηα 

απάζεηα γεληθφηεξε. Σηελ πξνζπάζεηά κνπ λα κε κε αγγίδεη ηίπνηα έρσ θάλεη έλαλ 

ακπληηθφ κεραληζκφ. Σηελ πξνζπάζεηά κνπ λα κε κε αγγίδνπλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ θφζκνπ 

έρσ βάιεη έλα ζπξκαηφπιεγκα γχξσ κνπ, ην νπνίν ην ζπλεηδεηνπνίεζα ζηγά-ζηγά. Τν έρεη 

παξαηεξήζεη θαη ν άληξαο κνπ απηφ».  

Ζ Άλλα έρεη παξαηεξήζεη ζσκαηηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο, 

φπσο απρεληθφ ζχλδξνκν, δπζθνιίεο ζηνλ χπλν θαη αιιαγή ηνπ ζσκαηφηππνχ ηεο απφ 
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ηελ θαζηζηηθή δσή. ην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα, ζηαδηαθά ληψζεη λα ράλεη ην 

ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηε δνπιεηά, φρη φκσο θαη γηα ηνπο αζζελείο ηεο, θαζψο ηελ 

ελδηαθέξεη ε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπο απφ ρξφλν ζε ρξφλν. Γε ληψζεη λα 

απνζηαζηνπνηείηαη απφ ηνπο αζζελείο, ελψ δελ αηζζάλεηαη λα θάλεη εθπηψζεηο ζηελ 

πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηεο, εθηφο απφ πεξηπηψζεηο αζζελψλ πνπ ζεσξεί φηη είλαη 

αλππφθνξνη: «Γελ ην έρσ πνηέ απηφ ην αίζζεκα λα θάλσ θάηη λα ηειεηψλεη. Μφλν κε 

φπνηνπο αζζελείο κε πηέδνπλ πάξα πνιχ κε ην ρξφλν. Γηαηί ππάξρνπλ θάπνηνη νη νπνίνη 

ζνπ ζπάλε ηα λεχξα». 

Ο Γηψξγνο ππνθέξεη απφ κπνζθειεηηθνχο πφλνπο ζε κέζε, απρέλα, ρέξη, αγθψλα, 

θαξπφ, πφδηα θαη θιεβίηηδα έληνλε ζηα πφδηα: «Τν αξηζηεξφ κνπ πφδη είλαη ράιη καχξν, 

είκαη κε θάιηζεο ζπλέρεηα εδψ θαη πέληε ρξφληα. Καη είλαη λφζνο επαγγεικαηηθή». Νηψζεη 

θφπσζε θάπνηεο θνξέο αιιά πξνζπαζεί λα κελ ηελ αθήλεη λα ζπζζσξεχεηαη: 

«Πξνζπαζψ φηαλ ην θαηαιαβαίλσ είηε λα αζθνχκαη γηα λα ληψζσ πην δπλαηφο είηε λα 

ραιαξψλσ. Γειαδή ιέσ έλα Σαββαηνθχξηαθν δε ζα θάλσ ηίπνηα άιιν γηα λα 

μεθνπξαζηψ». Παξνπζηάδεη δηαηαξαρέο χπλνπ, αιιά ζεσξεί φηη νθείινληαη πεξηζζφηεξν 

ζε πξνζσπηθά πξνβιήκαηα πνπ ηνλ απαζρνινχλ, δηαδχγην, παηδηά, ζρέζε.  

Φπρνινγηθά, ληψζεη λα έρεη ράζεη ην θέθη ηνπ, λα κελ έρεη φξεμε γηα άιια πξάγκαηα 

θαη γεληθφηεξα λα έρεη ράζεη ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπ. Με ηα ρξφληα παξαδέρεηαη φηη έρεη 

γίλεη πην επεξέζηζηνο θαη φηη ράλεη πην εχθνια ηελ ππνκνλή ηνπ. Αδπλακία 

ζπγθέληξσζεο, είλαη έλα αθφκα ζηνηρείν πνπ έρεη πξνζέμεη, γηα ην νπνίν θαη 

αζηεηεχεηαη: «Ξερλάσ πξάγκαηα, μερλάσ δειαδή λα πάξσ ηειέθσλν θάπνην ζπλεξγάηε, 

ηνλ νδνληνηερλίηε ή μερλάσ λα πάξσ ηειέθσλν θάπνηνλ αζζελή πνπ είρα πεη… ειπίδσ 

λα κελ αξρίζσ λα μερλάσ ζηε δνπιεηά θαλέλα ζηάδην!». Γελ ζεσξεί φκσο φηη έρεη θάλεη 

εθπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηεο δνπιεηάο ηνπ: «Ζ πξνζνρή είλαη ε ίδηα, δελ έρεη κεησζεί ε 

πνηφηεηα ηεο δνπιεηάο, νχηε ε απφδνζε πηζηεχσ φηη έρεη κεησζεί, απνδίδσ ην ίδην θαη 

θαιχηεξα, αιιά φηη ζέισ λα ηειεηψλσ κηα ψξα αξρχηεξα λαη. Φσξίο απηφ λα εκπεξηέρεη 

ηελ έλλνηα ηεο «μεπέηαο». Αλ θαη θάπνπ πάεη λα κπεη θαη απηφ, δειαδή αο ηα θάλεη 

θάπνηνο άιινο πην λένο απηά. Δγψ λα θάλσ θάηη πην βαηφ ή θάηη πην ελδηαθέξνλ». 

Παξαδέρεηαη φηη έρεη ράζεη ηα θίλεηξά ηνπ γηα εξγαζία, ζεσξεί φηη απηά κεηψλνληαη 

δηαξθψο, θαη βαζηθφ θίλεηξν ζε απηή ηε θάζε ζεσξεί ην βηνπνξηζηηθφ: «Νηψζσ 

ππνρξεσκέλνο λα δνπιέςσ… ν άλζξσπνο πξέπεη λα εξγάδεηαη, πξέπεη λα δνπιεχεη, 

ζεσξψ ηελ εξγαζία φηη είλαη απφ ηα απηνλφεηα».  
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Ο Μάξηνο αλαθέξεη φηη πνιιέο θνξέο πθίζηαηαη κηα θφπσζε ζσκαηηθή θαη 

ςπρνινγηθή. Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ, πηζαλψο ιφγσ βάξνπο πνπ έρεη πάξεη, έρεη έληνλεο 

ελνριήζεηο απφ ηε κέζε ηνπ: «Γνπιεχσ φξζηνο θαη είλαη κεγάιν κεηνλέθηεκα. Απφ 

θνηηεηήο έρσ κάζεη θαη δπζηπρψο ην βξίζθσ κπξνζηά κνπ ηψξα.   Δληάμεη, εμαγσγή ζα 

θάλεηο φξζηνο, αιιά ελδνδνληία ζα κπνξνχζα λα δνπιέςσ θαζηζηφο. Γε κπνξψ. Γειαδή 

ην θάλσ φηαλ θηάλσ ζηα φξηά κνπ, φηαλ ζα κε πηάζεη ε κέζε θαη πνλάσ».  

Θεσξεί φηη δελ έρεη κεηψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο δνπιεηάο ηνπ θαη φηη ην γεγνλφο φηη δελ 

αθηεξψλεη ην ρξφλν πνπ αθηέξσλε ζηα ξαληεβνχ ηνπ νθείιεηαη ζηελ εκπεηξία πνπ έρεη 

απνθηήζεη κε ηα ρξφληα: «Σαθέζηαηα δελ αθηεξψλσ ην ρξφλν πνπ αθηέξσλα ζηα πξψηα 

1-2 ρξφληα, αιιά έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηελ εκπεηξία. Θέισ λα πηζηεχσ φηη ζπλεηδεηά 

δελ έρεη λα θάλεη κε ηνλ άιιν ηνκέα, ηψξα ππνζπλείδεηα… κπνξεί λα ζπκβαίλεη ζε 

θάπνηεο ζηηγκέο. Δηδηθά ζε θφξην εξγαζίαο Οπζηαζηηθά φηαλ ππάξρεη πίεζε ρξφλνπ θάλεηο 

δηαρείξηζε πφλνπ». Ληγφηεξν ρξφλν αθηεξψλεη επίζεο γηα λα εμεγήζεη απηά πνπ πξέπεη 

ζηνπο αζζελείο, αιιά ζεσξεί φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ απέλαληί ηνπο δελ έρεη αιιάμεη: 

«Σηα φξηα ηνπ θπληζκνχ ζέισ λα πηζηεχσ δελ έρσ θηάζεη αθφκα, αιιά φηη είκαη πην 

ιαθσληθφο ζίγνπξα, θαηά πεξίπησζε βέβαηα, δελ αθηεξψλσ ην ρξφλν πνπ αθηέξσλα. Με 

ιηγφηεξα ιφγηα ζα απνδψζσ ην ίδην λφεκα. Καη απηφ θαη γηα δηθή κνπ νηθνλνκία 

ππνκνλήο». 

Ο Μάξηνο, φπσο θαη ν Γηψξγνο, δειψλνπλ πσο δελ θαηαθεχγνπλ ζε αιθνφι ή 

θάξκαθα γηα λα εξεκήζνπλ απφ ηελ πίεζε ηεο δνπιεηάο. Ο Μάξηνο φκσο αλαθέξεη φηη 

έρεη αθνχζεη λα γίλεηαη απηφ απφ άιινπο ζπλαδέξθνπο θαη ζρνιηάδεη: «Δπεηδή πηζηεχσ 

φηη είηε ηα θάξκαθα είηε ην αιθνφι είλαη κηα δηαθπγή, ζαθέζηαηα έρσ θη εγψ θάπνηεο 

έμεηο, φπσο είλαη ην ηζηγάξν. Δίλαη ε επηβξάβεπζε, νπζηαζηηθά είλαη δηαθπγή». 

Ζ Δηξήλε έρεη ππνθέξεη απφ πνιιά κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα θαη εηδηθά γηα ηελ 

αξηζηεξή πιάηε θαη ην ρέξη (απφ ην θξάηεκα ηνπ θαζξέθηε), έρεη θαηαιήμεη θαη ζε 

ρεηξνπξγεία. Αιιαγέο ζηε δηάζεζή ηεο δελ έρεη παξαηεξήζεη, αιιά δνπιεχεη κφλν ηξία 

απνγεχκαηα ηελ εβδνκάδα, νπφηε γη’ απηφ ζεσξεί φηη δελ επεξεάδεηαη. ρεηηθά κε ηνλ 

ηξφπν πνπ βιέπεη ηνπο αζζελείο, απαληάεη: «Τελ ψξα πνπ δνπιεχσ βιέπσ δφληηα. ηαλ 

έξρεηαη γηα λα θαζίζεη, δειαδή ζηελ θαξέθια βιέπσ δφληη. Ή βιέπσ άηνκν πνπ πνλάεη ή 

δελ πνλάεη. ηη είλαη πξνζσπηθέο νη ζρέζεηο φκσο, είλαη». Αλαθνξηθά κε ην ρξφλν πνπ 

αθηεξψλεη ζηα πεξηζηαηηθά ή ζε αιιαγέο ζηελ πνηφηεηα ηεο δνπιεηάο ηεο, απαληάεη: 
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«Δκπεηξηθά πάεη πην γξήγνξα, φηαλ είκαη ζε θαιή κέξα. ρη φηη ζα θάλσ θαιχηεξε ή 

ρεηξφηεξε δνπιεηά. Πξνζπαζψ λα θάλσ ην θαιχηεξν γηα λα είκαη θαιά κε εκέλα». 

ρεηηθά κε ην ηζηγάξν, ε Δηξήλε δελ ην ρξεψλεη  ζηηο επηπηψζεηο ηνπ επαγγέικαηνο: 

«Ο θαπλφο άζην, μεθίλεζα ζηα 13. Μεηά απφ έλα δχζθνιν πεξηζηαηηθφ, έλα ηζηγάξν 

είλαη… Αιιά θαη κεηά απφ έλαλ θαθέ, κεηά απφ έλα θαιφ θαί, θαη ζε κηα θνπβέληα. Γελ 

είλαη κφλν ζηελ εξγαζία πνπ ζέισ έλα ηζηγάξν».   

Ζ Μαξία δελ έρεη ζσκαηηθέο επηπηψζεηο απφ ηε ζέζε εξγαζίαο ηεο. Γελ έρεη 

εμαξηήζεηο φπσο θάπληζκα, αιθνφι ή θάξκαθα. 

Απφ ζσκαηηθέο επηπηψζεηο ηνπ επαγγέικαηνο ε Γηψηα απαξηζκεί: «Μέζε, ξαρηαιγία, 

ψκνη, φια  ηα ζρεηηθά, ρέξηα, θαξπηαίνη, κάηηα, πνλνθέθαινη. Καη ξαρηαιγία, δελ κπνξψ 

απφ ηελ πιάηε κνπ. Απρέλα θαη κέζε έληνλα. Αυπλίεο απφ ην ζηξεο. Καη κπνζθειεηηθνί 

πφλνη, δε κπνξψ λα βάισ νχηε παπνχηζη». Ο Νίθνο αλαθέξεη πξνβιήκαηα ζηνλ απρέλα, 

ζαλ ζσκαηηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη αυπλίεο, πνπ δελ 

μέξεη φκσο αλ νθείινληαη ζε απηφ. Αξλνχληαη θαη νη δχν ηε ρξήζε θαξκάθσλ ή αιθνφι 

γηα λα εξεκήζνπλ απφ ηελ έληαζε ηεο δνπιεηάο. 

ηελ εξψηεζε αλ ληψζεη εμαληιεκέλε κεηά απφ ηφζα ρξφληα δνπιεηάο, ε Γηψηα 

απαληάεη: «Δκέλα κνπ αξέζεη ε δνπιεηά αιιά δελ έρσ απνζέκαηα ζηηο ζπλζήθεο πνπ 

έρνπλ δηακνξθσζεί, θαζφινπ. Έρσ θνπξαζηεί, δε γνπζηάξσ δειαδή πηα. Να θάλεηο 

εθπηψζεηο επί εθπηψζεσλ, λα κε ζνπ δίλνπλ ηα ιεθηά, λα κε κπνξείο λα θάλεηο απηφ πνπ 

ζέιεηο. Σε απηή ηε θάζε ζα ήζεια λα ην έρσ γηα ρφκπη, φρη γηα λα δήζσ. Να έξρνκαη δπν 

ψξεο, λα επηιέγσ πεξηζηαηηθά θαη λα θάλσ ην θέθη κνπ». Ο Νίθνο απαληάεη φηη ληψζεη 

κηα θνχξαζε, αιιά ζα ήζειε λα δνπιεχεη κέρξη ηα βαζηά γεξάκαηα, ππφ πξνυπνζέζεηο. 

Γελ πηζηεχνπλ φηη κε ηα ρξφληα βιέπνπλ ηνπο αζζελείο ηνπο πην απξφζσπα, αιιά ην 

αληίζεην. «Κάπνηνη είλαη πειάηεο ζνπ φια απηά ηα ρξφληα. Γειαδή εκέλα κνπ έξρνληαη 

απφ ηελ Αζήλα. Δγψ φηαλ είλαη αληηπαζήο ν άιινο θαη κφλν πειάηεο, δε κε ελδηαθέξεη 

θηφιαο. Αλαπηχζζεηο άιιεο ζρέζεηο. Φίινη πειάηεο», ζρνιηάδεη ε Γηψηα. 

Όπσο δηαθαίλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο, εηδηθά νη ζσκαηηθέο επηπηψζεηο θαη ε θφπσζε 

πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ θαη ηα ρξφληα δνπιεηάο. Οη 

ςπρνινγηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο επηπηψζεηο έρνπλ λα θάλνπλ θαη κε ην ραξαθηήξα 

θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θαζελφο. Κάπνηνη κε ηα ρξφληα δέλνληαη κε ηνπο αζζελείο 

ηνπο θαη θάπνηνη απνζηαζηνπνηνχληαη. Μφλν ε Δηξήλε αλαθέξεη ειάρηζηεο ςπρνινγηθέο 

θαη ζπλαηζζεκαηηθέο επηπηψζεηο, αιιά ζε απηφ ην γεγνλφο ίζσο παίδεη ξφιν πξψηνλ 
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πσο κεηά απφ ηα έληνλα κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα πνπ είρε έρεη κεηψζεη ην ρξφλν 

εξγαζίαο ηεο, θαη δεχηεξνλ, απφ ην πνιχ βαζηθφ ζέκα φηη δελ εξγάδεηαη πιένλ γηα 

βηνπνξηζκφ, αθνχ απηφ ην έρεη εμαζθαιίζεη απφ ηελ εξγαζία ηνπ ζπδχγνπ ηεο θαη ε ίδηα 

εξγάδεηαη γηα λα βγάδεη ηα ρξήκαηά ηεο θαη λα ηα μνδεχεη φπσο ζέιεη. 

ηελ εξψηεζε γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο εξγαζίαο ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή θαη γηα ηελ 

ηζνξξνπία επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, ελδηαθέξνλ έρνπλ νη απαληήζεηο 

ησλ γπλαηθψλ κε παηδηά, δειαδή ηεο Διίλαο, ηεο Δηξήλεο θαη ηεο Γηψηαο. Οη 

πεξηζζφηεξνη παξαδέρνληαη πσο εληάζεηο θαη πξνβιήκαηα απφ ην ρψξν ηεο εξγαζίαο 

ηνπο ηα κεηαθέξνπλ ζην ζπίηη. ε απηφ παίδεη ίζσο ξφιν θαη φηη απφ ηνπο 

ζπλεληεπμηαδφκελνπο κφλν ε Μαξία, ε Άλλα θαη ν Μάξηνο έρνπλ ην ηαηξείν ηνπο 

καθξηά απφ ην ζπίηη ηνπο. Οη ππφινηπνη έρνπλ ην ηαηξείν θάησ απφ ην ζπίηη ηνπο. 

Ζ Διίλα παξαδέρεηαη πσο εληάζεηο απφ ην ρψξν ηνπ ηαηξείνπ ηηο κεηαθέξεη ζην ζπίηη, 

παιαηφηεξα πεξηζζφηεξν βέβαηα, αιιά ηελ βνεζάεη λα κηιάεη ζην ζχδπγφ ηεο, πνπ είλαη 

επίζεο νδνληίαηξνο, θαζψο έρεη πεξάζεη θαη απηφο παξφκνηα πεξηζηαηηθά, νπφηε θαη 

«ζβήλεη ε θσηηά», φπσο ραξαθηεξηζηηθά ιέεη. «Τψξα θαη λα ζπκβεί θάηη ην θιείλσ κέζα 

ζην ηαηξείν θαη έθπγα. Γελ ηνπ αθήλσ ρψξν λα κπεη κέζα ζην πεδίν κνπ. Σπλεηδεηά πιένλ, 

ελψ πξψηα… Τψξα ηηο ρεηξίδνκαη ηηο θξίζεηο. Κη έλα ιάζνο λα ζπκβεί, ζπλεηδεηά κπνξεί 

λα ην μαλαπιεξψζσ θαη λα ηειεηψζεη ε ηζηνξία ζην πηηο θηηίιη. Ή κε ηνλ ίδην ηερλίηε, ή κε 

άιινλ, δελ πεηξάδεη, πφζα ζέιεηο θαη ηειείσζε ε ηζηνξία. Πεξλψληαο ηα ρξφληα θαη ιφγσ 

πείξαο, βιέπσ πάλσ ζηηο δνθηκέο ην πηζαλφ ιάζνο θαη μέξσ θαηά κεγάιν πνζνζηφ ηη 

κπνξεί λα πξνθχςεη, νπφηε ην θνθαιψλσ εθεί. Απηφ έξρεηαη κε ηελ πείξα». Αλαθέξεηαη 

θαη ζε επηινγή αζζελψλ θαη πεξηζηαηηθψλ: «Παιηφηεξα ηα έπηαλα ηα ςπρνθζφξα. Τψξα 

ηα κπξίδνκαη θαη ή δίλσ ηελ εχθνιε ιχζε ή ηα παξαπέκπσ αιινχ. Γελ αλαιακβάλσ ηψξα. 

Πεξηζηαηηθά θαη ραξαθηήξεο. Παιηά ηα αλαιάκβαλα. Με ηελ πείξα είδα φηη κε θζείξεη 

απηφ θαη ην έθνςα». ε πεξηφδνπο πξνζσπηθψλ πξνβιεκάησλ δέρεηαη φηη ε δνπιεηά ηελ 

αλαθνχθηδε θαη ηελ έθαλε κε ραξά. ηελ εξψηεζε αλ ζεσξεί φηη έρεη βξεη ηελ 

ηζνξξνπία επαγγεικαηηθήο – νηθνγελεηαθήο δσήο απαληάεη: «Παιηά δελ ην ζπδεηάκε, 

δελ ππήξρε ηζνξξνπία θακία. Γνπιεηέο πνπ ζα έπξεπε λα ηηο έθαλα εγψ θαη δε κπνξνχζα, 

ηηο έθαλαλ άιια πξφζσπα. Απηή ηε ζηηγκή κε ιίγν δφξη ηελ ηζνξξνπία, φρη ηειείσο θαιά. 

Σην κεγάισκα ησλ παηδηψλ είρακε ζέκαηα, γηαηί είρα πάξα πνιιή δνπιεηά θαη αλέβαηλα 

ηελ ψξα πνπ θνηκφληνπζαλ ηα παηδηά, ηα είρε βάιεη ήδε ν ζχδπγφο κνπ γηα χπλν. Τα 

παηδηά κνπ ην ρηππάλε αθφκα φηη εζχ κακά θνίηαγεο ηε δνπιεηά ζνπ θαη ν κπακπάο καο 
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έπαηδε. Έρσ κεηαληψζεη αιιά δπζηπρψο απηά έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε κλήκε ησλ παηδηψλ. 

Πξνζπαζψ κε ηελ ησξηλή ζπκπεξηθνξά λα αλαηξέςσ φζν γίλεηαη. Γη’ απηφ αθηεξψλσ 

ρξφλν γηα δηάινγν κε ηα παηδηά, ζε κηα πξνζπάζεηα αλαπιήξσζεο ησλ ρακέλσλ ζηηγκψλ 

πνπ ζα έπξεπε λα είρα πξνζθέξεη ζα κεηέξα πεξηζζφηεξα. Αιιά λνκίδσ φηη έπαημα θαιά 

ην ξφιν κνπ ζε γεληθέο γξακκέο έζησ θαη κε ηα ιάζε. Με ηα ιάζε ηεο κείσζεο ηνπ ρξφλνπ, 

απηά ηα ιάζε». 

Ζ Άλλα επεξεάδεηαη πνιχ απφ εληάζεηο ζην ρψξν ηνπ ηαηξείνπ θαη κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ θαη ηελ πξνζσπηθή ηεο δσή θαη εξεκία θαη εθηφο ρψξνπ ηαηξείνπ: «Έηζη θη 

αιιηψο φηαλ ππάξρνπλ εληάζεηο αηζζάλεζαη πάξα πνιχ άζρεκα, αηζζάλεζαη φηη θάηη δελ 

θάλεηο θαιά… ή κεξηθέο θνξέο αηζζάλεζαη αδηθεκέλνο. Πάλησο είλαη πνιχ άζρεκν απηφ 

λα ζπκβαίλεη». 

Ο Γηψξγνο παξαδέρεηαη φηη κεηαθέξεη εληάζεηο απφ ην ηαηξείν ζην ζπίηη θαη ζηνπο 

θνληηλνχο ηνπ αλζξψπνπο, δε κπνξεί λα ηηο θιείζεη ζην ηαηξείν κε ην θιείζηκν ηεο 

πφξηαο φηαλ ηειεηψλεη απφ ηε δνπιεηά: «Πνιιέο θνξέο δε κνπ θεχγεη κέρξη ηελ επφκελε 

εκέξα αλ δελ έρσ βξεη θαη ηε ιχζε». Γελ πηζηεχεη φκσο φηη απηφ ήηαλ παξάγνληαο πνπ 

ζπλέβαιε ζην δηαδχγηφ ηνπ: «Αλ ε εξγαζία είρε ηε ζεκαζία πνπ ξσηάο, ζα είρα ρσξίζεη 

κηα ψξα αξρχηεξα. Αλ ε εξγαζία ήηαλ πην ήπηα, πην ήξεκε, ζα είρα πάξεη εγψ ρακπάξη 

νξηζκέλα πξάγκαηα…». 

Ο Μάξηνο νκνινγεί πσο ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ επαγγέικαηνο πνπ έξρεηαη ζε επαθή 

φιε ηελ εκέξα κε θφζκν, κπνξεί ζην ηέινο ηεο εκέξαο λα αλαπηχμεη αληηθνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά: «Δίλαη κέξεο πνπ γπξλάσ ζην ζπίηη κνπ θαη δε ζέισ λα κηιάσ κε ηε 

γπλαίθα κνπ. Γηα κηα ψξα-δχν». Καη δίλεη ηε ζπκβνπιή ηνπ: «ηαλ παληξεπηείο λα ην 

ηζεθάξεηο απηφ ζηνλ άληξα ζνπ, θαηά πφζν κπνξεί λα ζε ππνκέλεη θάπνηεο ζηηγκέο πνπ δε 

ζεο λα κηιήζεηο ζε άλζξσπν». Θεσξεί φηη κε ηα ρξφληα θαη κε πξνζπάζεηα, έρεη 

βειηησζεί πνιχ ζηνλ ηξφπν πνπ κεηαθέξεη ηηο εληάζεηο απφ ην ηαηξείν ζην ζπίηη θαη 

πιένλ ηελ φπνηα έληαζε πξνέξρεηαη απφ ην ρψξν ηεο δνπιεηάο πξνζπαζεί λα κελ ηελ 

αθήλεη λα εθηνλψλεηαη ζηε ζρέζε κε ηε ζχδπγφ ηνπ: «Δπεηδή δελ είλαη φια άζπξν – 

καχξν, ζα κηιήζσ βαζκηαία. Τα πξψηα ρξφληα ζα έιεγα έσο θαη φηη είρα πξφβιεκα. Γε 

κπνξνχζα λα ην δηαρεηξηζηψ. Γηα ιφγνπο θαη πξνζσπηθνχο γηαηί είρα θαη πνιιά ζηε δσή 

κνπ ζέκαηα πξνο δηαρείξηζε θαη είρα έλα πξφβιεκα δηαρείξηζεο φισλ απηψλ ησλ 

πξαγκάησλ θαη εηδηθά ην ηεξάζηην απηφ θνκκάηη πνπ είλαη ε εξγαζία κνπ. Πηζηεχσ φηη 

ζηγά- ζηγά ην δηαρεηξίδνκαη. Γε ζεκαίλεη φηη δελ πθίζηαηαη ην ζέκα». 
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ρεηηθά κε ηελ ηζνξξνπία επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο ε Δηξήλε 

απαληάεη: «Σηελ αξρή ζίγνπξα ράλεη ε νηθνγέλεηα. Έρνληαο αλάγθε νηθνλνκηθή ράλεη ε 

νηθνγέλεηα. Καη ην θαηαιαβαίλεηο. Γειαδή εγψ δήιεπα ηηο κακάδεο πνπ πήγαηλαλ ηα 

παηδηά ζην πάξθν. Έπαηξλαλ ην θαξφηζη θαη έβγαηλαλ ζην πάξθν, πνπ εγψ 2-3 θνξέο ην 

έθαλα. ρη ζπλαδέιθηζζεο. Γεληθά θνληά ηνπο ήκνπλα, δε κπνξψ λα πσ φηη αθηέξσλα 

ιηγφηεξν ρξφλν απφ κηα κε εξγαδφκελε». Ζ Δηξήλε έρεη ην ηαηξείν θάησ απφ ην ζπίηη ηεο 

θαη ζεσξεί φηη απηφ είλαη θαη θαιφ θαη θαθφ: «Αθφκα θαη ηψξα ην απηί κνπ, αθνχσ ηη 

γίλεηαη επάλσ. Άθνπγα ζφξπβν θαη αλέβαηλα ηξέρνληαο. Αλ ήηαλ παηδί, αλ έζπαζε θάηη 

κελ θνπεί. Αλεβαίλσ θάλσ θάηη φηαλ δελ έρσ ξαληεβνχ, αιιά φηαλ έρσ κνπ βγαίλεη ν 

πάηνο. Να, ηψξα, ζε έλαλ αζζελή, ηνπ ιέσ πεξίκελε, δηάβαζε ιίγν, λα βάισ ηα 

θαζνιάθηα». ηελ εξψηεζε αλ θνβάηαη φηη θάπνηνη αζζελείο κπνξεί λα ην 

παξεμεγήζνπλ απηφ, απαληάεη: «Άκα παξεμεγνχλε θεχγνπλε. Γελ ηνπο μαλαβιέπσ θαη δε 

κνπ θαίλεηαη». 

Ζ Μαξία πξνζπαζεί λα κελ κεηαθέξεη πξνβιήκαηα ηεο δνπιεηάο ηεο ζην ζπίηη ηεο, 

ζηνπο γνλείο ηεο: «Αλ κνπ πξνθχςεη θάηη πνπ κπνξεί λα κε αγρψζεη ζα είκαη αγρσκέλε 

θαη κεηά, αιιά δελ ζα πάσ ζηελ νηθνγέλεηα λα πσ «πσ, πσ, ηη έπαζα». Δίλαη δηθφ κνπ». 

Ο Νίθνο θαη ε Γηψηα παξαδέρνληαη φηη πνιιέο εληάζεηο ηηο κεηαθέξνπλ απφ ην 

ηαηξείν ζην ζπίηη, θαη εηδηθά θάπνηα πεξηζηαηηθά κπνξεί λα ηα ζπδεηνχλ 2-3 εκέξεο. 

Αλαθέξεη ε Γηψηα: «Πνιιά πξνβιήκαηα θαη αηπρίεο πνπ ζα ζπκβνχλ ζα ηηο ζπδεηήζνπκε. 

Έζπαζε κηα γέθπξα, ή έθηαηγεο ή έθηαηγε ν ηερλίηεο ή έθηαηγε ν αζζελήο, είλαη πξφβιεκα, 

ζα ην ζπδεηήζνπκε, ζα καο επεξεάζεη. Τν κεηαθέξνπκε ζην ζπίηη». Ο Νίθνο ζέιεη 

πεγαίλνληαο ζην ζπίηη λα έρεη θιεηδψζεη ζην ηαηξείν πξνβιήκαηα ηεο δνπιεηάο, αιιά ε 

Γηψηα πξνδίδεη φηη απηφ δελ ζπκβαίλεη: «Τελ άιιε κέξα ζα ην θνπβεληηάζνπκε. Τν φηη 

είκαζηε θαη νη δπν έηζη είλαη θαιφ. Αλ ήηαλ άιιν επάγγεικα ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ κπνξεί 

λα κελ ηα ιέγακε. Να ηα θξάηαγεο κέζα ζνπ. Δλψ ηψξα ηα ιέκε, ηα ζπδεηάκε. Μπνξείο λα 

κεηαθέξεηο ζην ζπίηη κηα έληαζε ρσξίο λα κπνξείο λα δηθαηνινγήζεηο ην γηαηί. Δλψ εκείο 

ζα πνχκε άζε, ζα ζθάζσ, ζήκεξα κνπ έηπρε απηφ». ε απηφ ζπκθσλεί ηειηθά θαη ν Νίθνο, 

φηη βνεζάεη ην γεγνλφο φηη κηινχλ ηελ ίδηα γιψζζα: «Τη λα πεηο ζε έλα λνκηθφ αο πνχκε; 

Ζ έκθξαμε ηνπ ξηδηθνχ ζσιήλα;», ιέεη κε έλαλ ηφλν εηξσλίαο. 

Θεσξνχλ φηη ηνπο βνεζάεη πνιχ ην γεγνλφο φηη δνπιεχνπλ καδί, ληψζνπλ ζαλ 

ζπλεξγάηεο θαη απηφ έρεη πνιιέο θνξέο ζεηηθφ αληίθηππν ζηνπο αζζελείο. Πάλσ ζε 

απηφ ζρνιηάδεη ε Γηψηα: «Ίζσο έρεη παίμεη ξφιν φηη ν θαζέλαο καο είρε ηαηξείν πξηλ 
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κφλνο ηνπ. Γελ μεθηλήζακε απφ ηελ αξρή καδί. Ο θαζέλαο δεκηνπξγήζεθε κφλνο ηνπ, 

δειαδή ν Νίθνο θακηά 20αξηά ρξφληα, 15 εγψ, είρακε αλαδεηρζεί ζα γηαηξνί θαη δελ 

πήγακε κε αληηπαιφηεηα λα ζπλππάξμνπκε. Δίκαζηε ζπλεξγάηεο δειαδή πνιχ ηθαλνί. 

Ξέξεη ν θαζέλαο θαη ηηο δπλάκεηο ηνπ θαη πνχ ηνλ παίξλεη. Υπάξρνπλ πεξηζηαηηθά πνπ ηα 

ζπδεηάκε. Οη πην πνιινί ην ραίξνληαη πνπ γίλεηαη απηφ. Κάπνηνη κ… φκσο ιέλε, κα απηνί 

δελ ηα βξίζθνπλ κεηαμχ ηνπο». 

Ο Νίθνο θαη ε Γηψηα έρνπλ ην ηαηξείν ζην ηζφγεην ηνπ ζπηηηνχ ηνπο. ηελ εξψηεζε 

αλ απηφ ηειηθά είλαη ζεηηθφ ή αξλεηηθφ, ε Γηψηα απαληάεη: «Σίγνπξα επηβαξχλεη. Σηελ 

αξρή ζθφπεπα λα λνηθηάζσ αιινχ. Μεηά φκσο επεηδή είκαη γπλαίθα, έθαλα ην παηδί ην 

δεχηεξν εδψ, αθήλσ ην θαγεηφ θαη αλεβνθαηεβαίλσ. Δίρα κσξφ ην παηδί, αλέβαηλα, ιίγν 

θελφ, ιίγν αξγνχζε έλαο πειάηεο, πάλσ-θάησ. Απηφ φκσο κε θνπξάδεη. Απφ ηελ άιιε 

φκσο έρσ κηα επίβιεςε ηνπ ζπηηηνχ. Καη πξηλ πνπ είρα ηε κάλα κνπ άξξσζηε 

αλεβνθαηέβαηλα. Βέβαηα είλαη επηβάξπλζε απηφ. Γε ραιαξψλεηο ζην ηαηξείν». Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά ην αξλεηηθφ ζε απηή ηελ θαηάζηαζε ήηαλ νη ελνριήζεηο εθηφο σξψλ 

εξγαζίαο.  Ζ Γηψηα θάλεη ζχγθξηζε κε ην ηαηξείν πνπ είρε πξηλ ζηελ Αζήλα, πνπ ήηαλ 

καθξηά απφ ην ζπίηη ηεο: «Αξρίζακε θαη θιεηδψλνπκε ηελ έμσ πφξηα, ε νπνία ηα 

Σαββαηνθχξηαθα κπνξεί λα κελ αλνίμεη θαη θαζφινπ, γηαηί αξρίδαλε θαη ρηππάγαλε ην 

θνπδνχλη, 7, 8 ην πξσί ηελ Κπξηαθή. Αξλεηηθφ απηφ. Σηελ Αζήλα ηνπιάρηζηνλ δελ ην είρα 

απηφ. Γειαδή εγψ πνπ έρσ δνθηκάζεη θαη απηφ, φρη. Κιείδσλα, ηειείσζε, δελ έξρνληαλ λα 

κε βξνπλ ζην ζπίηη. Γειαδή έλα ηειέθσλν κπνξεί λα ζε έπαηξλαλ, αιιά αλ έιεηπεο απφ ην 

ζπίηη δελ είρεο θακία επηβάξπλζε. Δλψ εδψ ζα έξζεη, ζα ζηε ζηήζεη, παίξλνπλ κε θηλεηφ 

θάζνληαη απέμσ. Θα ζε βξεη. Καη δε κπνξείο λα ηνπ πεηο ιείπσ». 

Ξερσξηζηή εξψηεζε απνηέιεζε ε εξκελεία ησλ απμεκέλσλ πνζνζηψλ απηνθηνληψλ, 

ζαλ επίπησζε ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο, πνπ θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ νη νδνληίαηξνη 

ζχκθσλα κε έξεπλεο. Σν ζεηηθφ είλαη πσο φινη ζρεδφλ παξνπζίαζαλ έθπιεμε θαη 

ζεψξεζαλ απηφ ην γεγνλφο ζαλ εμαίξεζε, ζαλ κηα αθξαία θαηάζηαζε. 

Ζ Διίλα έδεημε έθπιεθηε κε ηα απμεκέλα πνζνζηά απηνθηνλίαο ησλ νδνληηάηξσλ 

αιιά έδσζε ηηο εμεγήζεηο ηεο: «Δίλαη ην ζηξεο ηνπ επαγγέικαηνο, βαζηθά πηζηεχσ φηη 

έλαο παξάγνληαο είλαη ν ζφξπβνο. Οη ζφξπβνη ηνπ ηξνρνχ, ηνπ ππέξερνπ, ησλ 

αλαξξνθήζεσλ, νη ζφξπβνη απηνί νη νπνίνη θνπλάλε ην λεπξηθφ ζχζηεκα. Ζ θαζαξία. 

Γεχηεξνλ, είλαη ην επάγγεικα ηέηνην πνπ βξίζθεζαη λα ρεηξηζηείο κία επαγγεικαηηθή ζρέζε 
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κε άιιν πξφζσπν. Γελ ηελ θάλεηο κφλε ζνπ ηε δνπιεηά, κπαίλεη θη άιινο κέζα ζηε 

δνπιεηά ζνπ, νη νδνληνηερλίηεο». 

Ζ Άλλα απφξεζε κε ηα απμεκέλα πνζνζηά απηνθηνλίαο ησλ νδνληηάηξσλ, παξφια 

απηά δίλεη ηελ εμήγεζή ηεο: «Πηζηεχσ φηη έρεηο λα δηαρεηξηζηείο πνιιά πξάγκαηα 

ηαπηφρξνλα. Οηθνλνκηθά, ινγηζηηθά, ηνλ πφλν, λα είζαη θαιιηηέρλεο, λα είζαη 

απνηειεζκαηηθφο ζε πάξα πνιινχο ηνκείο. Τελ επηθνηλσλία κε ηνλ άλζξσπν, λα 

ςπρνινγήζεηο ηνλ άιιν, λα ηνπ θεξζείο αλάινγα θαη λα είζαη νδνληίαηξνο, λα θάλεηο απηή 

ηε δνπιεηά πνπ πξέπεη λα θάλεηο, πνπ δελ είλαη θαη ε πην εχθνιε. Γνπιεχεηο ζε έλα πνιχ 

κηθξφ πεδίν, κεξηθέο θνξέο ζνπ βγαίλνπλ ηα κάηηα γηα λα δεηο απηφ πνπ πξέπεη λα δεηο, 

πξέπεη λα ζθέθηεζαη… έρεη πάξα πνιιά παξάπιεπξα, δειαδή αζρνιείζαη κε πάξα πνιιά 

πξάγκαηα ηαπηφρξνλα θαη πηζηεχσ απηφ δεκηνπξγεί ζηξεο». 

Ο Γηψξγνο αλαθεξφκελνο ζηα πνζνζηά απηνθηνληψλ ιέεη: «Πηζηεχσ φηη έρεη λα 

θάλεη πεξηζζφηεξν κε ηελ ςπρνζχλζεζε ηνπ θαζελφο. Τν φηη είλαη αγρσηηθφ ζα κπνξνχζα 

λα ην απνδψζσ ζηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο άζθεζεο ηεο δνπιεηάο». 

Ο Μάξηνο ήηαλ ελήκεξνο γηα ηα απμεκέλα πνζνζηά απηνθηνληψλ ησλ νδνληηάηξσλ 

θαη αλέθεξε φηη είρε δηαβάζεη γηα ηελ Ακεξηθή. Ζ εμήγεζε πνπ έδσζε ζρεηηθά κε ηηο 

αηηίεο απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη ε εμήο: «Οθείιεηαη ζηελ έιιεηςε δηαρείξηζεο ηεο 

πίεζεο. Γελ γλσξίδσ αλ είλαη ην πην ζχλζεην επάγγεικα ην νδνληηαηξηθφ, αιιά πηζηεχσ 

φηη είλαη απφ ηα πην ζχλζεηα επαγγέικαηα. Κη φηαλ ιέσ ζχλζεηα ηη ελλνψ: είκαζηε γηαηξνί, 

πάλσ απ’ φια αληηκεησπίδνπκε ζπλνιηθά έλαλ άλζξσπν, δειαδή δελ είλαη ε δηάγλσζε 

φηη θάλσ κηα εμαγσγή, πνιιέο θνξέο πξέπεη λα δνχκε αλ έρεη πεξάζεη έκθξαγκα, αλ 

παίξλεη αζπηξίλε θιπ. Πξέπεη λα δνχκε ζπλνιηθά ζαλ νληφηεηα ηνλ αζζελή, ηαπηφρξνλα 

λα θάλνπκε ζσζηά ηε δνπιεηά καο ζην νδνληηαηξηθφ θνκκάηη, ηξίηνλ λα έρνπκε αίζζεζε 

ηνπ σξαίνπ, ηέηαξηνλ λα είκαζηε θαινί ςπρνιφγνη, πέκπηνλ λα έρνπκε ππνκνλή. ια 

απηά ηα πξάγκαηα, δειαδή πξέπεη λα είκαζηε ζε πνιιαπιά ζηνηρεία δηαρείξηζεο. Σε έλα 

απφ φια απηά λα κελ είζαη, απηφ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα». 

Ζ Δηξήλε δείρλεη λα κελ γλσξίδεη γηα ηα απμεκέλα πνζνζηά απηνθηνλίαο ησλ 

νδνληηάηξσλ, γη’ απηφ θαη δπζθνιεχεηαη λα αηηηνινγήζεη απηφ ην γεγνλφο: «Ίζσο επεηδή 

θιείλνληαη πνιχ κέζα, δελ μέξσ. Δίλαη θαη ςπρξνί νη Βφξεηνη ιανί. Γελ έρνπλ πξνζσπηθέο 

ζρέζεηο». 

Ζ Μαξία γηα ηα πνζνζηά ησλ απηνθηνληψλ απαληάεη: «Μνπ θαίλεηαη πεξίεξγν. Αιιά 

κπνξεί λα έρεη ζρέζε κε ην φηη θιείλεζαη πνιχ ζηνπο 4 ηνίρνπο, ζηνλ εαπηφ ζνπ». Μέρξη 
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ζηηγκήο ζεσξεί φηη δελ έρεη παξαηεξήζεη θαηαζιηπηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζε ζπλαδέξθνπο 

ηεο, αιιά βιέπεη φηη δελ είλαη ιίγνη απηνί πνπ είλαη απαηζηφδνμνη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. 

ρεηηθά κε ηηο απηνθηνλίεο ησλ νδνληηάηξσλ ε Γηψηα δίλεη ηελ εμήγεζή ηεο: «Τν 

ζηξεο, έρνπλ ζηξεο έληνλν. Οη ρεηξνχξγνη, απηνί πνπ ρεηξνπξγνχλ 500 ψξεο θαη θάλνπλ 

θαξδηέο, έρνπλ ζηξεο θαη είλαη πξψηνη ζε θαξδηνπάζεηεο θαη εκκνλέο δηάθνξεο γηαηί 

δνξίδνληαη. Μεηά έξρνληαη νη νδνληίαηξνη γηαηί είλαη θιεηζκέλνη ζε 4 ηνίρνπο θαη έξρνληαη 

ζε επαθή κε φινπο απηνχο, ην κνπξιφ, ηνλ ηξειφ, ηνλ έηζη, ηε δνπιεηά, ηελ πίεζε, ηε 

κνλαμηά, ηελ απνκφλσζε. Γελ είλαη εχθνιν επάγγεικα. Ο δηθεγφξνο ζα βγεη, ζα πεη θαη 

κηα ραδνκάξα, ζα πηεη θαη έλα θαθέ. Γελ ηειεηψλνπλ νη δηθεγφξνη δνπιεηά. Τάρα ηξέρνπλ, 

ηξέρνπλ θαη ηίπνηα δελ θάλνπλ. Γειαδή εκείο αλ θάλακε ηε δνπιεηά απηή ζε κηα βδνκάδα 

ζα βγάδακε δνπιεηά κήλα ησλ δηθεγφξσλ, λα είζαη ζίγνπξε. Άκα έρεηο ξαληεβνχ κε 

δηθεγφξν, κπνξεί λα ζε δεη κεηά απφ δχν ψξεο. Δκείο είκαζηε ζπλέρεηα ζε πίεζε. Δζχ ιεο 

έρεηο ην επφκελν ξαληεβνχ ζε κηζή ψξα θαη ζέιεηο λα βγάιεηο ζε κηζή ψξα δνπιεηά κηαο 

ψξαο. Έρνπκε πίεζε, είκαζηε αγρσκέλνη, ε γέθπξα πψο ζα έξζεη, ε καζέια, ν πειάηεο, 

πήγε θαιά, πφλεζε, δελ πφλεζε, πέηπρε, δελ πέηπρε, ζα κνπ θέξεη ηα ιεθηά, δελ ζα κνπ 

θέξεη ηα ιεθηά, φια απηά είλαη άγρνο. Γελ είλαη επράξηζην». 

Ο Νίθνο ζεσξεί σο βαζηθή αηηία ηελ απνκφλσζε ζηνπο 4 ηνίρνπο θαη ηνπο ζπλερψο 

έληνλνπο ξπζκνχο ζηνπο νπνίνπο θηλνχληαη νη νδνληίαηξνη. 

 

8.5.6 Έθηνο άμνλαο 

 

Έθηνο θαη ηειεπηαίνο άμνλαο ησλ ζπλεληεχμεσλ ε δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο. 

Ζ Διίλα, κεηέξα δχν παηδηψλ, αθηεξψλεη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηεο ζηα παηδηά ηεο θαη 

ζην ζπίηη ηεο, αιιά επηδηψθεη λα αθηεξψλεη θαη ρξφλν ζηνλ εαπηφ ηεο: «Σηνλ ειεχζεξν 

ρξφλν κνπ αζρνινχκαη κε ηα παηδηά κνπ, έρσ δχν αγφξηα, θαζνδήγεζε, ζπλνκηιία, 

επηζθέπηνκαη ην ζπίηη ηνπο ζηελ Αζήλα, ζέκαηα θαζαξηφηεηαο, αθηεξψλσ πνιχ ρξφλν ζε 

δηάινγν κε ηα παηδηά κνπ, γπκλαζηήξην, shopping therapy, θαη ηα νηθηαθά, εδψ κε ην 

ζπίηη κνπ, κε ηηο δνπιεηέο κνπ, δελ έρσ θάηη άιιν. Μπνξεί λα πάσ λα παξαθνινπζήζσ 

θαλέλα ζεκηλάξην, επίζεο είκαη γξακκέλε ζε ζπιιφγνπο, παξαθνινπζψ ζέαηξα, εθδξνκέο, 

θπξίσο ηηο Κπξηαθέο. Μνπ αξέζεη πνιχ ην ζέαηξν. Τν θαινθαίξη κνπ αξέζνπλ πνιχ ηα 



98 
 

ηαμίδηα κε ην ζθάθνο, ην θνιχκπη πάξα πνιχ. Καη ελδηαθέξνκαη γηα ηελ αηζζεηηθή ηνπ 

εαπηνχ κνπ, θφκκσζε, καληθηνχξ…». Παξαδέρεηαη βέβαηα φηη πνιιέο απφ απηέο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηηο εμαζθαιίδεη ε νηθνλνκηθή άλεζε πνπ απνξξέεη απφ ην επάγγεικά 

ηεο, θάηη πνπ ην εθιακβάλεη βέβαηα θαη σο επηβξάβεπζε. αλ επηβξάβεπζε εθιακβάλεη 

επίζεο θαη ζεηηθά ζρφιηα πνπ κπνξεί λα εηζπξάμεη απφ αζζελείο ηεο, ιφγσ 

θαιισπηζηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ κπνξεί λα έρεη θάλεη.  

Δλδηαθέξνλ έρεη ε αληίιεςή ηεο φηη ην λα έρεη έλα θαηνηθίδην δψν θαη ζπγθεθξηκέλα 

κηα γάηα, ηε βνεζάεη ζηελ εμηζνξξφπεζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ ηεο θφζκνπ: «Σε κηα 

πξνζπάζεηα εμηζνξξφπεζεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ απνζηαζηνπνηήζεσλ, έρσ βξεη έλα 

ηξηπάθη, κία κνξθή γείσζεο κέζσ ηνπ δψνπ. Καη ζπγθεθξηκέλα ηεο γάηαο. Γειαδή ε 

επαθή κε ην δσάθη, λα ην θνηηάσ ζηα κάηηα, λα ηθαλνπνηψ ηηο αλάγθεο ηνπ, λα έξρεηαη 

απηφ θνληά κνπ, λα βιέπσ φηη ην αγαπψ θαη φηη απηφ κνπ δίλεη ηελ αγάπε ηνπ, αξρίδεη θαη 

κε ηζνξξνπεί θαιχηεξα θαη κε θάλεη πην ζπκπνλεηηθή. Γελ ήκνπλα ζπκπνλεηηθή εγψ. 

Μπνξεί λα ήκνπλα θηιφηηκε, αιιά φρη ζπκπνλεηηθή. Δλψ ε γείσζε κέζσ ηνπ δψνπ κε 

αλαγθάδεη λα κπαίλσ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ, λα βιέπσ κία δηακάρε απφ ηε δηθή ηνπ ζθνπηά, 

λα κπνξψ δειαδή λα κπαίλσ ζην ξφιν ηνπ άιινπ, είηε απηφο θέξεηαη σξαία καδί κνπ είηε 

θέξεηαη ερζξηθά. Μνπ ην έρεη πεη ςπρνιφγνο, φρη ηφζν ην ζθπιί φζν ε γάηα. Ζ γάηα 

αληηιακβάλεηαη ηνλ ςπρηζκφ ζνπ εχθνια θαη ζε βνεζάεη». 

ε κηα πξνζπάζεηα εμεχξεζεο ιχζεο ζε πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδε, ε Διίλα δε 

δίζηαζε λα δεηήζεη γλψκε ςπρνιφγνπ: «Γελ ήηαλ ηφζν ε εξγαζία αιιά νη 

επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο πνπ κε νδήγεζαλ ζηνλ ςπρνιφγν. Εήηεζα ζπκβνπιή πψο λα 

ρεηξηζηψ πξφβιεκα κε ηνπο ζπλεξγάηεο, πξφβιεκα κε ην ππεξεηηθφ πξνζσπηθφ, πξφβιεκα 

κε ηα παηδηά κνπ. Καη δελ ήηαλ θαζφινπ θαθφ γηαηί πήξα πνιχηηκεο ζπκβνπιέο θαη καθάξη 

λα ην είρα θάλεη απφ ηελ αξρή ηεο θαξηέξαο κνπ. Ίζσο κεξηθά πξάγκαηα λα ηα είρα 

ρεηξηζηεί θαιχηεξα. Γηαηί δπζηπρψο έλα απφ ηα κείνλ είλαη φηη δε γλσξίδακε ζρέζεηο, δε 

γλσξίδακε πψο λα θεξζνχκε, εηδηθά ηφηε πνπ πξσηνάλνημα εγψ λφκηδα φηη φινη νη 

άλζξσπνη θηλνχληαη εθ ηνπ θαινχ, φηη φινη ζα κνπ δίλαλε ηα ιεθηά πνπ δήηαγα, φηη φινη 

ζα ηα δίλαλε έγθαηξα, φηη φινη ζα κε επηβξαβεχαλε γηα ηελ πξνζπάζεηά κνπ, ελψ δελ ήηαλ 

έηζη ζηελ πξάμε θαη δπζηπρψο νχηε απφ ην ζπίηη κνπ ήμεξα λα ρεηξηζηψ ηηο θαηαζηάζεηο 

απηέο αιιά νχηε θαη έγηλε θάπνην κάζεκα ζην Παλεπηζηήκην γχξσ απφ ζπκπεξηθνξηθή θαη 

λνκίδσ φηη έπξεπε λα έρεη γίλεη. Ο νδνληίαηξνο πξέπεη λα έρεη έλα ςπρνγξάθεκα, δειαδή 

λα μέξεη ηνπο ραξαθηήξεο, ηνπο αλζξψπνπο. Δγψ πνιιέο θνξέο παιηφηεξα, πεξίεξγα 
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άηνκα ηα πιεζίαδα πνιχ ζηελ πξνζπάζεηά κνπ λα ηα θέξσ θνληά κνπ, ελψ ήζειε ηειείσο 

ην αληίζεην. Ήζειε αγξίεκα θαη απνζηάζεηο. Απηά ηα έκαζα κφλε κνπ ζηελ πξάμε φκσο. 

Γπζηπρψο ζπάζακε ηα κνχηξα καο ζην δξφκν. Μαθάξη λα ππήξρε έλα κάζεκα ζηελ 

νδνληηαηξηθή, ν νδνληίαηξνο λα ήμεξε πψο εκθαλίδεηαη ζηελ θαξέθια ν θαζέλαο, πψο 

εκθαλίδεηαη ν αλαζθαιήο, πψο πξέπεη λα πεη δε κπφξεζα λα ζνπ βγάισ ην δφληη, ιππάκαη, 

λα κηιήζεη ζε ηξίην πξφζσπν φηη ην δφληη ζνπ ήηαλ δχζθνιν, ην δφληη ζνπ θηαίεη θαη φρη 

έθαλα πξνζπάζεηα αιιά δελ ηα θαηάθεξα, γηαηί απηφ δπλακηηίδεη ηελ αλαζθάιεηα ηνπ 

αλαζθαιή θαη ζα ζνπ επηηεζεί. Γηαηί αλ θάλεηο ην ιάζνο θαη πεηο πξνζπάζεζα γηα ην 

δφληη ζαο αιιά δελ ηα θαηάθεξα… πξέπεη λα κηιήζεηο ζε ηξίην πξφζσπν, ην δφληη ζνπ 

θχξηε. Απηά άκα δε ζηα πεη έλαο έκπεηξνο… Δλψ παιηά πεγαίλακε γπκλνί ζηα αγθάζηα. 

Απεηξία. Τψξα ρεηξίδνκαη ηηο θξίζεηο θαη δελ αθνχσ θαλέλαλ. Σίγνπξα φκσο έρσ δεηήζεη 

γηα ζέκαηά κνπ βνήζεηα ιεθηηθή, θαζνδήγεζε πψο λα ρεηξίδνκαη ηνλ πειάηε ηνλ 

ηδηφηξνπν, ηνλ ςπρνπαζή, γηαηί δπζηπρψο πάξα πνιινί ςπρνπαζείο. Καη ζηνλ νδνληίαηξν 

βγαίλνπλ φιεο νη αλαζθάιεηεο θαη πξέπεη ν νδνληίαηξνο λα είλαη έηνηκνο». 

Καηαιήγεη φκσο πσο ηξφπν λα αληηκεησπίδεη ην ζηξεο δελ έρεη βξεη ζε απφιπην 

βαζκφ: «Παξφιν πνπ έρσ εκπεηξία, πάληα ζα ππάξμεη θάηη λα κε ζηελνρσξήζεη, πάληα ζα 

ππάξμεη θάηη, αιιά εληάμεη, πξνζπαζψ λα ην απνβάιισ. Γελ ην αθήλσ λα ηξππψλεη γηα 

πνιχ. Γελ είκαη θαη απφ ζίδεξν… αιιά ε δνπιεηά έρεη ζηξεο. Γε κπνξψ λα πσ φηη 

θηλνχκαη άλεηα πηα. Κάζε ζηφκα έρεη ηελ  πεξίπησζή ηνπ, φζν πείξα θαη λα έρεηο, έλα 

κηθξφ ζηξεο ην έρεηο. Δπηιέγσ θαη ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζα θάλσ… είκαη ζε θαιχηεξε θάζε 

απφ παιηά. Γελ ην ζπδεηάσ, ζε πνιχ θαιχηεξε θάζε απφ παιηά. Αιιά εληάμεη ην ζηξεο 

έρεη δξνκάθηα λα ηξππψλεη φκσο…». 

Γηα ηε Άλλα ν ειεχζεξνο ρξφλνο δελ είλαη πνιχο, αθνχ γπξλάεη απφ ηε δνπιεηά πνιχ 

αξγά θάζε βξάδπ. «Γελ έρσ βξεη ηνλ ηξφπν λα εξεκψ, ππνθέξσ απφ αυπλία. Γελ μέξσ, 

ηίπνηα δελ θάλσ, γπξίδσ ζπίηη θαη βιέπσ ηειεφξαζε. Τα ζαββαηνθχξηαθα πνπ έρσ 

ειεχζεξν ρξφλν θεχγσ θακηά βφιηα, κε θίινπο… δελ θάλσ θάηη ηδηαίηεξν». Οη 

πξνζπάζεηέο ηεο γηα γπκλαζηηθή έρνπλ απνβεί άθαξπεο: «Πήξακε έλα δηάδξνκν 

ηειεπηαία, 2-3 θνξέο έρνπκε αλέβεη…», πξνζπαζεί φκσο λα παξαθνινπζεί ζπλέδξηα 

νδνληηαηξηθά. 

Γηα ηνλ Γηψξγν ν ειεχζεξνο ρξφλνο είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη αζρνιείηαη θπξίσο κε 

πξάγκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζπίηη: «Με δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ, κε θεπνπξηθέο, κε 

κεραλνινγηθέο, θακηά βφιηα… θαη θαλέλα γπκλαζηήξην, ηψξα ηειεπηαία ιηγφηεξν αιιά 
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ζέισ λα ην απμήζσ». Γελ έρεη ρξφλν φκσο λα παξαθνινπζεί ζπλέδξηα, πνιχ αξαηά, αλ 

θαη ακθηζβεηεί ην πεξηερφκελφ ηνπο πιένλ: «Κάπνπ είδα ζηα κεγάια ζπλέδξηα φηη 

γίλνληαη πνιιέο θνξέο επεηδή θάπνηνη έθαλαλ θάπνηεο εξγαζίεο πνπ πξέπεη θάπνπ λα 

αλαθνηλσζνχλ. Σπλ ην θφζηνο. Βιέπεηο ηηο ίδηεο εξγαζίεο ζηα ζπλέδξηα, ηηο δηαβάδεηο θαη 

ζηα ίδηα πεξηνδηθά, γη’ απηφ θαη έρσ θφςεη θαη πεξηνδηθά. Καη απηά κε θνπξάδνπλ, δελ 

πξνιαβαίλσ λα ηα δηαβάζσ». Λφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ, έρεη απνζηαζηνπνηεζεί απφ ηνπο 

ζπλαδέξθνπο ηνπ θαη έρεη ειαηηψζεη πνιχ ηελ επηθνηλσλία ηνπ καδί ηνπο: «Απηφ είλαη 

ην παξάπνλφ κνπ. Παξάπνλν πνπ έρσ απφ ηνλ εαπηφ κνπ. Ηδηψηεο παζνιφγνο λα πάξεη 

άιιν παζνιφγν ηειέθσλν είλαη πνιχ ζπάλην. Έρνπκε πνιχ θαιχηεξεο ζρέζεηο κεηαμχ καο. 

Καη απηφ είλαη ην παξάπνλν πνπ έρσ απφ ηνλ εαπηφ κνπ φηη δελ είκαη αξθεηά θνηλσληθφο 

κε ηνπο ζπλαδέξθνπο. Έρσ αλάγθε λα κηιήζσ θαη ψξεο-ψξεο ζπλεηδεηνπνηψ, ιέσ έρεηο 

κείλεη πίζσ. Γηαηί αζθψ θαη έλα επάγγεικα θαη ψξεο-ψξεο ιέσ κήπσο ην αζθψ εγψ 

κφλνο κνπ θαη έρσ πάξεη θαλέλα ιάζνο δξφκν ηίπνηα; Έρσ κείλεη πίζσ ή έρσ ιαζέςεη ή 

πάσ ινμά;». 

Ο Μάξηνο εξσηψκελνο γηα ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ απαληά: «Τν Σαββαηνθχξηαθν ή 

έλα κεγάιν κέξνο, ζα ην αθηεξψζσ ζε αλζξψπνπο, ζηνπο δηθνχο κνπ, ηε γπλαίθα κνπ, 

ζπγγελείο, θίινπο, λα πεξάζσ θαιά. Σην πξνζσπηθφ επίπεδν δηαβάδσ, βηβιία 

πεξηζζφηεξν κε νδνληηαηξηθά, λα μεθεχγνπκε. Απφ εθεί θαη πέξα θάπνην ηδηαίηεξν ρφκπη 

δελ έρσ, αζινχκαη ελίνηε, αιιά δελ έρσ θάπνην θιαζηθφ ρφκπη, πξνζπαζψ λα κειεηψ. 

Βξίζθσ ηξφπνπο δηαθπγήο. Καη ηαμίδηα».  Παξαθνινπζεί θαη ηα ζπλέδξηα πνπ 

νξγαλψλνληαη απφ ηνλ ηνπηθφ ζχιινγν. 

ρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο θαη αλ πηζηεχεη φηη ηα έρεη θαηαθέξεη ν Μάξηνο 

απαληάεη: «100% δηαρείξηζε πηζηεχσ φηη ζα ήηαλ ςέκα αλ πεη θάπνηνο φηη κπνξεί λα 

ζπκβεί. Τν κφλν πνπ κπνξψ λα ζπγθξίλσ είλαη κε ηνλ ίδην κνπ ηνλ εαπηφ, πψο ήκνπλα ηα 

πξψηα ρξφληα. Σαθέζηαηα ππάξρεη ηεξάζηηα βειηίσζε. Γειαδή μεθίλεζα κε κπνξψληαο 

θαζφινπ λα δηαρεηξηζηψ ην φιν ζηξεο, φληαο θαηλνχξηνο ζηελ αξρή ηεο δνπιεηάο κνπ, 

πηζηεχσ φηη είκαη ζε κηα πνξεία, θαη ιέσ πνξεία γηαηί ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο. 

Ννκίδσ φηη έρσ βξεη ην δξφκν. Σαθέζηαηα ην αηθλίδην θάπνηνπ γεγνλφηνο, φ, ηη θαη λα 

ιέσ απηή ηε ζηηγκή, φηαλ ζα κε πάξεη ηειέθσλν απξφζκελα θάπνηνο θαη θάηη ην νπνίν 

δελ ην πεξίκελα, ζα κε ηαξάμεη, ζε θάπνην βαζκφ, απιά ε δηαθνξά είλαη φηη δέθα ιεπηά, 

έλα ηέηαξην κεηά ζα είκαη ζε θαιχηεξε θαηάζηαζε απφ φηη ήκνπλα πξηλ 5 ρξφληα. Έρσ 
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κηα επαλαθνξά. Έρσ δεη βειηίσζε ζηνλ εαπηφ κνπ, απηφ κπνξψ λα πσ».  Πξνζπαζεί 

επηπιένλ λα δηαηεξεί επηθνηλσλία κε ζπλαδέξθνπο ηνπ θαη ζε επηζηεκνληθή βάζε. 

Ζ Δηξήλε έρεη πνιιέο αζρνιίεο ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηεο, ν νπνίνο επεηδή εξγάδεηαη 

ηξία απνγεχκαηα ηελ εβδνκάδα, είλαη αξθεηφο: «, ηη ζέιεηο. Απφ ζπνξ, κφλν θνιχκπη 

βαζηθά θάλσ, 8 κήλεο ην ρξφλν. Πεξπάηεκα ηψξα ην ρεηκψλα, ρνξφ, παξαδνζηαθφ θαη 

ιάηηλ. Σήκεξα έρσ ιάηηλ! Παίδσ κπηξίκπα, δηάθνξα θάλσ. Μαγεηξεχσ πεξηζηαζηαθά 

πάξα πνιιά θαη θαιά πηζηεχσ. Ή γιπθά. Κεπνπξηθή. Κάπνηε φηαλ μεθίλεζα ην 

νδνληηαηξηιίθη είρα πάξεη θαη έλα πιερηφ. Δθεί έκεηλε, δελ ηειείσζε. Γηαηί είρα δνπιεηά 

θαη έιεγα δελ ζα έρσ δνπιεηά». Παξαθνινπζεί ζπλέδξηα ζρεηηθά κε πιηθά θαη κεζφδνπο 

θπξίσο γηαηί φπσο ιέεη: «Αλ δε ηα παξαθνινπζήζνπκε ραλφκαζηε». 

Ζ Μαξία ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηεο αζρνιείηαη κε βφιηεο, θαθέδεο, θίινπο, 

παξαθνινπζεί ζπλέδξηα. Γελ έρεη βξεη αθφκα θάπνην ζπνξ. Θεσξεί φηη ηερληθέο 

ραιάξσζεο δελ είλαη γηα απηήλ: «Τα βαξηέκαη απηά. Γειαδή πξνηηκψ λα βγσ έμσ κε 

θφζκν ή λα θάηζσ λα ραιαξψζσ ζπίηη, λα δηαβάζσ έλα βηβιίν». Γεληθά δελ αγρψλεηαη 

ζηε δνπιεηά ηεο θαη πξνζπαζεί λα βιέπεη ηηο θαιέο πηπρέο, ηε ζεηηθή πιεπξά ησλ 

πξαγκάησλ: «Τελ ψξα πνπ δνπιεχσ δελ αγρψλνκαη. Μεηά κπνξεί λα αγρσζψ ή πξηλ. 

Αιιά κε ην πνπ ζα κπεη θάπνηνο ζην ρψξν, γηα κέλα δξα αγρνιπηηθά. Γηαηί κνπ αξέζεη, ηε 

βξίζθσ κε απηφ ην πξάγκα. Νηψζεηο θαη φηη πξνζθέξεηο αιιά βιέπεηο θαη ηε δηαθνξά ησλ 

πεξηζηαηηθψλ, ην πξηλ, ην κεηά, βιέπεηο ην πψο ην αληηκεησπίδεη ν αζζελήο, φηη έλαο κεηά 

ζα ζνπ ζηείιεη θάπνηνλ άιινλ. Δκέλα κνπ αξέζεη πνιχ θαη ην θνκκάηη ηεο επηθνηλσλίαο 

κε ηνλ αζζελή». Παξαδέρεηαη πσο βαζηθφ θίλεηξν γηα απηήλ είλαη θαη ην νηθνλνκηθφ: 

«Θεσξψ γηα φινπο είλαη. Γειαδή φπνηνο πεη φρη, εληάμεη, αο αλνίμνπλε έλα ΗΚΑ! Βιέπεηο 

θαη άηνκα πνιχ επραξίζησο δσξεάλ. Αιιά εληάμεη, ζεο θαη λα δεηο απφ απηφ». 

ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηεο, ε Γηψηα απαληάεη φηη δελ ππάξρεη. 

Παιηά αλαθέξεη φηη έθαλε ηαμίδηα κε ην ζχδπγφ ηεο αιιά πιένλ δελ ηζρχεη απηφ: «Τψξα 

έρνπλ θνπεί απηά. Τα ηειεπηαία ρξφληα ην ζθεθηφκαζηε ην Σαββαηνθχξηαθν λα πάκε λα 

πιεξψζνπκε μελνδνρεία θαη ηέηνηα. Παιηά είρακε πην άλεζε». αλ αληξφγπλν έρνπλ 

θηιίεο θαη θνηλσληθή δσή, ίζσο πην ήπηα ηα ηειεπηαία ρξφληα: «Μπνξεί λα κε βγαίλνπκε 

λα θάκε φπσο παιηά θάζε δεχηεξε κέξα ή ηξίηε αιιά εηδηθά ν Νίθνο ζα βγεη, ζα πηεη ην 

πνηφ ηνπ», αλαθέξεη ε Γηψηα, δειψλνληαο πσο απηή έρεη απνκνλσζεί ζηαδηαθά απφ ην 

θνηλσληθφ ηεο δίθηπν.  
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Γηα ηνλ Νίθν ειεχζεξνο ρξφλνο είλαη λα θνηκεζεί ιίγν παξαπάλσ ηα 

αββαηνθχξηαθα θαη λα αζρνιεζεί κε δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ, κε ηελ έλλνηα ηεο 

ηαθηνπνίεζεο πεξηζζφηεξν. Παιαηφηεξα, αλαθέξεη θαη απηφο, πήγαηλαλ πνιιέο 

εθδξνκέο κε ηε ζχδπγφ ηνπ θαη αζηεηεχεηαη πάλσ ζε απηφ: «Τν Ννέκβξε θέηνο πήγακε 

γηα ηειεπηαία θνξά. Σαλ ηελ ηαηλία, ηειεπηαία θνξά πνπ είδα ην Παξίζη!». 

Παξαθνινπζνχλ θαη νη δχν ζπλέδξηα θαη εθθξάδνπλ κηα πηθξία γηα ην γεγνλφο φηη ε 

ζπκκεηνρή λέσλ ζπλαδέξθσλ ζε απηά είλαη κηθξή. Ζ Γηψηα έρεη λα πεη πνιιά πάλσ ζε 

απηφ ην ζέκα θαη ηα βάδεη κε ηνπο λεφηεξνπο ζπλαδέξθνπο ηεο: «Δκείο παξαθνινπζνχκε, 

νη άιινη φρη. Δκείο πνπ δελ έπξεπε ηψξα πηα, ππνηίζεηαη φηη έρνπκε πεξάζεη ηελ 

παξαγσγηθή πεξίνδν. Γπζηπρψο φκσο δελ παξαθνινπζνχλ νη άιινη. Καη είλαη πνιχ 

ιππεξφ απηφ. Υπάξρεη ηφζε άγλνηα ζηα λέα παηδηά… Τν ηειεπηαίν πνπ έγηλε ήηαλ γηα ηηο 

κεξηθέο νδνληνζηνηρίεο. Δκείο έρνπκε 30ηφζα ρξφληα ζην ηαηξείν, έρνπκε θάλεη ρηιηάδεο 

καζέιεο θαη καζειάθηα θαη παξφια απηά θάπνηα θνξά ζα ζνπ ηχρεη θάηη θαη δελ ζα μέξεηο 

ηη ηνπ θηαίεη. Σην ηειεπηαίν, παξφιν πνπ έρνπκε ηφζε εκπεηξία, θάπνηα κηθξά ηα κάζακε. 

Φαληάζνπ ηα λέα παηδηά, εγψ πηζηεχσ ην 90% ζα καζαίλαλε. Δίλαη άζρεηα. Πξψηα απ’ 

φια δελ μέξνπλ λα θάλνπλ ακαιγάκαηνο ζθξαγίζκαηα. Τν έρσ δεη ζε λέεο ζπλαδέξθνπο 

εδψ. Καη φινη απηνί δελ παξαθνινπζνχλε. Βιέπεηο ζπληαγέο ησλ 500mg amoxil, είλαη 

άζρεηνη. Γελ μέξνπλ λα θάλνπλ θάιπςε ζε θαξδηνπαζή, δελ μέξνπλ ηίπνηα, θη φκσο δελ 

παξαθνινπζνχλ. Απηνί θάπνηα ζηηγκή ζα πάζνπλ ρνληξή δεκηά. Να κνπ ην ζπκεζείο. Τα 

ηνπηθά ζπλέδξηα είλαη δσξεάλ θαη θαιχπηνπλ φια ηα επίπεδα. Δίλαη αδηάθνξνη. Απηφ 

είλαη εγθιεκαηηθφ γηα κέλα θαη ζα ην πιεξψζνπλ φια ηα λέα παηδηά. Κάπνηα ηαηξεία ζα 

θιείζνπλ ηειείσο. Καη δε ζα είλαη κφλν ε θξίζε. Γηαηί έλα κεξνθάκαην κπνξείο λα ην 

βγάδεηο. Θα είλαη ε αζρεηνζχλε. ηαλ ν άιινο πιεξψλεη έλα ζθξάγηζκα θαη ηνπ θεχγεη 

κία, ηνπ θεχγεη δχν ή ηνπ ηεξεδνλίδεηαη, δελ ζα μαλαπάεη. Θα ςάμεη λα βξεη ηνλ θαιχηεξν. 

Μεηά απφ ηφζα ρξφληα, πνπ ππνηίζεηαη φηη γεξάζακε, έπξεπε ηψξα εκείο λα ήκαζηε ιίγν 

ζηελ άθξε, φπσο θάλακε εκείο ηφηε, πνπ παξαγθσλίζακε ηνπο πην παιηνχο, ηψξα γπξίδνπλ 

ζε καο. Τη ζεκαίλεη απηφ; Γελ είλαη ηπραίν. Χάρλεη θαη ξσηάεη ν θάζε αζζελήο. Καη 

επεηδή ζα ην πιεξψλεη ηψξα, ζα ξσηάεη πην πνιχ. Δκέλα μέξεηο ηη κνπ έξρνληαη; Οη 

πιεγσκέλεο ςπρέο. ηαλ απνηπγράλνπλ ζηνπο άιινπο νδνληηάηξνπο. Τψξα κνπ έξρνληαη 

θαη ησλ λέσλ παηδηψλ πνπ άλνημαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη είλαη ιππεξφ απηφ». 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 – Απνηειέζκαηα έξεπλαο 

 

9.1 Πξώηνο ζεκαηηθόο άμνλαο  

 

9.1.1 Καηεγνξίεο ζηξεζνγόλσλ παξαγόλησλ 

 

Αλαιχνληαο ηα δεδνκέλα ησλ ζπλεληεχμεσλ αλαθνξηθά κε ηνλ πξψην ζεκαηηθφ 

άμνλα, πξνθχπηεη φηη νη ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο θαη πξνβιεκαηίδνπλ ηδηαίηεξα ηνπο νδνληηάηξνπο ζηηο ζπλεληεχμεηο ηνπο 

ρσξίδνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 Ζ ζπλζεηφηεηα ηνπ νδνληηαηξηθνχ επαγγέικαηνο  

 Ζ δηάξθεηα ηεο θαζεκεξηλήο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο 

 Ζ παξεκβνιή εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ ζην πξφγξακκα  

 Ζ φριεζε εθηφο σξψλ εξγαζίαο 

 Ζ απνκφλσζε θαη ε αδπλακία ζπλεξγαζίαο γηα ιήςε θξίζηκσλ απνθάζεσλ 

 Οη δπζθνιίεο ζηηο επαγγεικαηηθέο ζπλεξγαζίεο  

 Σν πςειφ θφζηνο γηα ηελ απφθηεζε εμνπιηζκνχ 

 

9.1.2 πλζεηόηεηα νδνληηαηξηθνύ επαγγέικαηνο 

 

Αλαιχνληαο πεξαηηέξσ ηνλ παξάγνληα ζπλζεηφηεηα ηνπ νδνληηαηξηθνχ 

επαγγέικαηνο, απηή ε ζπλζεηφηεηα έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ν νδνληίαηξνο ρξεηάδεηαη 

λα εξγάδεηαη ηαπηφρξνλα θαη ζαλ ρεηξνπξγφο ηαηξφο, θάλνληαο κηα ηαηξηθή, ηερληθή θαη 

εξγψδε εξγαζία πνπ απαηηεί ζπγθέληξσζε, αιιά θαη ζαλ ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, 

έρνληαο ζην κπαιφ ηνπ ηε δηαρείξηζε ηεο πειαηεηαθήο ζρέζεο, αιιά θαη ηελ 

ηερληθννηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ ηαηξείνπ ηνπ. 

αλ επηζηήκνλαο, ν νδνληίαηξνο θαιείηαη λα ιάβεη απνθάζεηο, πνιιέο θνξέο 

θξίζηκεο, λα θαηαξηίδεη θαη λα πξνγξακκαηίδεη ηα ζρέδηα ζεξαπείαο ησλ αζζελψλ ηνπ 

θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ηηο ςπρηθέο ηνπο δηαζέζεηο αιιά θαη ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο. ηα παξαπάλσ πξνζηίζεηαη ην άγρνο γηα ηπρφλ επηπινθέο πνπ κπνξεί 
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λα πξνθχςνπλ απφ ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηνπ αζζελή (ππνθείκελε λφζνο, πνιπθαξκαθία 

θ.α.) θαη ην άγρνο ηεο απνηπρίαο θάπνηαο εξγαζίαο. 

αλ ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, ν νδνληίαηξνο έρεη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ηελ 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ ηαηξείνπ, αιιά θαη ηελ νηθνλνκηθή επίβιεςε ηνπ θάζε 

αζζελή μερσξηζηά, ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ επηζθέςεσλ ησλ αζζελψλ, ηε 

δηαρείξηζε ησλ πξνκεζεηψλ, ηε δηαρείξηζε επαγγεικαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ θαη ηελ 

απφθηεζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ νδνληηαηξείνπ ηνπ.  

ε πνιιά ζεκεία απηέο νη δχν ηδηφηεηεο δηαπιέθνληαη, γηα παξάδεηγκα θαηά ηε 

δηακφξθσζε ή ηελ πινπνίεζε ελφο ζρεδίνπ ζεξαπείαο, ν νδνληίαηξνο πέξα απφ ην 

επηζηεκνληθφ θνκκάηη πξέπεη λα παξαθνινπζεί θαη ην νηθνλνκηθφ. Σν άγρνο απνηπρίαο 

πνπ κπνξεί λα έρεη ζαλ επηζηήκνλαο, ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ δηαρείξηζε ησλ 

πξνκεζεηψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ θάλεη ζαλ ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο. Δπηπξφζζεηα, 

ην ηειηθφ απνηέιεζκα κηαο εξγαζίαο ηελ νπνία έρεη ζρεδηάζεη ν νδνληίαηξνο ζαλ 

επηζηήκνλαο, αλ είλαη πξνζζεηηθή εξγαζία, κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηελ εξγαζία ηνπ 

νδνληνηερλίηε,  ζπλεξγαζία ηελ νπνία δηαρεηξίδεηαη ν νδνληίαηξνο θαη ζαλ ειεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο, αθνχ εκπεξηέρεη νηθνλνκηθή ζπλδηαιιαγή. 

 

9.1.3 Χξάξηα άζθεζεο νδνληηαηξηθνύ επαγγέικαηνο 

 

Δπφκελνο βαζηθφο ζηξεζνγφλνο παξάγνληαο πνπ αλαθέξζεθε είλαη ε ρξνληθή 

δηάξθεηα ηεο άζθεζεο ηνπ νδνληηαηξηθνχ επαγγέικαηνο θαζεκεξηλά, κε ηελ έλλνηα ηεο 

δπζθνιίαο εθαξκνγήο ζπγθεθξηκέλνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο. Όινη νη νδνληίαηξνη 

ζπκθψλεζαλ φηη είλαη ζρεδφλ αδχλαηνλ λα δνπιέςνπλ κέζα ζηα πιαίζηα 

ζπγθεθξηκέλνπ σξαξίνπ. Οη ιφγνη είλαη πνιινί. Αξρηθά, ππάξρεη κηα ρξνληθή 

αληζνθαηαλνκή ζηε ξνή, ζηε δπζθνιία θαη ζηνλ φγθν ηεο δνπιεηάο. Κάπνηα 

πεξηζηαηηθά απαηηνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν εξγαζίαο θαη θάπνηα ιηγφηεξν. Καηά 

πεξηφδνπο κπνξεί λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη αζζελείο πνπ κπνξνχλ λα επηζθεθζνχλ 

ηνλ νδνληίαηξν θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ψξα, νπφηε ζην πξφγξακκα ησλ επηζθέςεσλ ηνπ 

νδνληηαηξείνπ κπνξεί θάπνηεο ψξεο λα ππάξρεη κεγάιε ξνή αζζελψλ θαη θάπνηεο άιιεο 

κέρξη θαη κεδεληθή ξνή. Οκνίσο, θαηά πεξηφδνπο κπνξεί ν φγθνο ηεο δνπιεηάο λα 

απμάλεηαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην κέζν φξν ησλ αζζελψλ ηνλ νπνίνλ κπνξεί λα 

θαιχςεη ν νδνληίαηξνο. 
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Άιινο ιφγνο γηα ηε κε ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ απνηειεί ε αλάγθε ηνπνζέηεζεο 

θάπνησλ αζζελψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ψξεο, φπσο γηα παξάδεηγκα αζζελψλ κε κε 

επέιηθηα σξάξηα εξγαζίαο ή κεηέξσλ πνπ κπνξνχλ λα αθήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο ψξεο ηα 

παηδηά ηνπο ππφ θχιαμε. Απηέο νη ψξεο κπνξεί λα είλαη εθηφο σξαξίνπ ηνπ ηαηξείνπ, 

αιιά νη νδνληίαηξνη μεπεξλνχλ ηνλ πεξηνξηζκφ πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο 

αζζελείο ηνπο θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ πειαηεία ηνπο. 

ηελ θαζπζηέξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ νδνληηαηξείνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη θαη ε 

ρξνληθή επηκήθπλζε θάπνησλ εξγαζηψλ ιφγσ απξφβιεπησλ εμειίμεσλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα κηα δχζθνιε ρεηξνπξγηθή εμαγσγή. Απηή ε ρξνληθή θαζπζηέξεζε, 

πξνθαιεί ζηξεο ζηνλ νδνληίαηξν, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ δπζθνιία αλαβνιήο ή 

αθχξσζεο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ επηζθέςεσλ ησλ ππνινίπσλ αζζελψλ, ηνπο νπνίνπο 

νθείιεη λα κε δπζαξεζηήζεη, αθνχ κε ην δίθηπν ησλ ζρέζεψλ ηνπο ηξνθνδνηνχλ θαη 

αλαλεψλνπλ ηελ πειαηεία ηνπ. 

 

9.1.4 Παξεκβνιή έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ 

 

Σα έθηαθηα πεξηζηαηηθά κπνξεί λα επηβαξχλνπλ έλα ήδε θνξησκέλν πξφγξακκα 

ελφο νδνληηαηξείνπ, αθφκα θαη αλ δελ είλαη επείγνληα. Ο νδνληίαηξνο νθείιεη λα 

αθηεξψζεη έζησ θαη ιίγν ρξφλν αλάκεζα ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλεδξίεο ηνπ γηα λα 

εθηηκήζεη ην πεξηζηαηηθφ θαη ή λα ην αλαθνπθίζεη απφ ηνλ πφλν εάλ είλαη επείγνλ ή λα 

ην πξνγξακκαηίζεη ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν. Ζ παξεκβνιή απηψλ ησλ πεξηζηαηηθψλ 

κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη ην πξφγξακκα ηνπ νδνληηαηξείνπ, αιιά ν νδνληίαηξνο 

ππνρξεψλεηαη λα ηα εμεηάζεη, πξψηνλ γηα ιφγνπο δενληνινγίαο θαη δεχηεξνλ γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο πειαηείαο ηνπ. 

Ζ παξεκβνιή ησλ έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ θαίλεηαη λα είλαη επηζπκεηή απφ ηνπο 

λεφηεξνπο νδνληηάηξνπο, νη νπνίνη έρνπλ αλάγθε λα θαζηεξσζνχλ θαη λα απμήζνπλ ηελ 

πειαηεία ηνπο. ηνπο παιαηφηεξνπο νδνληηάηξνπο πνπ έρνπλ φγθν δνπιεηάο, θαίλεηαη λα 

είλαη ελνριεηηθή, αλ θαη ιφγσ εκπεηξίαο κπνξνχλ θαιχηεξα λα δηεπζεηήζνπλ ην ρξφλν 

ηνπο ή λα θάλνπλ γξεγνξφηεξα ηε δηάγλσζε. Όπσο θαη λα έρεη, ζηα πιαίζηα ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο κείσζεο ηνπ φγθνπ ηεο δνπιεηάο γεληθφηεξα, φινη θαίλεηαη 

λα αλέρνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηηο παξεκβνιέο εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ. 

 



106 
 

9.1.5 (Δλ)όριεζε εθηόο σξώλ εξγαζίαο 

 

Ζ (ελ)φριεζε εθηφο σξψλ εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη σο έλαο επίζεο βαζηθφο 

ζηξεζνγφλνο παξάγνληαο γηα ηνπο νδνληηάηξνπο, κε επηπηψζεηο θαη ζηελ πξνζσπηθή 

ηνπο δσή. Οη αζζελείο πνιιέο θνξέο δε κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ εάλ ην πεξηζηαηηθφ 

πνπ ηνπο ζπκβαίλεη είλαη επείγνλ θαη κπνξεί λα ελνρινχλ ηνλ νδνληίαηξν αθφκα θαη γηα 

αζήκαληα ζέκαηα. Γεληθφηεξα, απνπζηάδεη ε ηαηξηθή παηδεία απφ πνιινχο αζζελείο, κε 

απνηέιεζκα λα ελνρινχλ ηνλ νδνληίαηξν φπνηε απηνί θξίλνπλ, αθφκα θαη γηα λα 

θιείζνπλ έλα ξαληεβνχ γηα θάηη φρη επείγνλ. Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, βέβαηα, είλαη 

πξνο φθεινο ησλ γηαηξψλ, αθνχ κε ηελ αλαγλψξηζε θιήζεο ζηα ηειέθσλα ή κε ηε 

ρξήζε ηειεθσλεηή, κπνξνχλ λα επηιέγνπλ ηηο ψξεο πνπ ζέινπλ λα απαληνχλ ζηνπο 

αζζελείο ηνπο. Με ηε δηάδνζε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη 

αζζελείο έρνπλ ηελ απαίηεζε λα ηνπο βξίζθνπλ φπνηε ηνπο ρξεηάδνληαη. 

Τπάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ ν ίδηνο ν νδνληίαηξνο κπνξεί λα δεηήζεη απφ θάπνηνλ 

αζζελή λα ηνλ ελεκεξψζεη ηειεθσληθά θαη εθηφο ηαηξείνπ γηα ηελ εμέιημε ηεο 

θαηάζηαζήο ηνπ, γηα παξάδεηγκα κεηά απφ κηα δχζθνιε εμαγσγή. 

ε γεληθέο γξακκέο, πάλησο, ε αληίιεςε ησλ νδνληηάηξσλ είλαη φηη ε αληαπφθξηζε 

ζε θιήζεηο εθηφο σξψλ εξγαζίαο, δελ αλαγλσξίδεηαη νχηε εζηθά απφ ηνπο αζζελείο, 

αιιά νχηε θαη έρεη ηελ νηθνλνκηθή απνιαβή πνπ λα δίλεη ην θίλεηξν ζηνλ νδνληίαηξν 

λα ράζεη ρξφλν απφ ηνλ ιίγν ειεχζεξν πξνζσπηθφ ηνπ ρξφλν. Οη πεξηζζφηεξνη, 

αλαιακβάλνπλ έθηαθηα εθηφο σξψλ εξγαζίαο ηνπ ηαηξείνπ απφ ζέκα ζπλείδεζεο 

πεξηζζφηεξν, αιιά ζα επηζπκνχζαλ απηή ηνπο ε πξάμε λα έρεη κηα αλαγλψξηζε θαη κηα 

επηβξάβεπζε απφ ηνπο αζζελείο θαη φρη κφλν ζε νηθνλνκηθνχο φξνπο. 

 

9.1.6 Απνκόλσζε  

 

Ζ απνκφλσζε θαη ν εγθιεηζκφο ζηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο είλαη έλαο ζηξεζνγφλνο 

παξάγνληαο πνπ ζίγεηαη απφ φινπο ηνπο νδνληηάηξνπο ζηηο ζπλεληεχμεηο ηνπο. Πξέπεη 

λα ιακβάλνπλ φιεο ηηο απνθάζεηο κφλνη ηνπο, ρσξίο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κηαο 

δεχηεξεο γλψκεο, αιιά θαη λα αληηκεησπίδνπλ αθφκα θαη ην ηαηξηθφ επείγνλ 

πεξηζηαηηθφ (ιηπνζπκία, επηιεπηηθή θξίζε θ.α.) κφλνη ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη ζα 

επηζπκνχζαλ λα δνπιεχνπλ ζε κηα θιηληθή κε άιινπο ζπλαδέξθνπο θαη γηα ιφγνπο 
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επηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο, αιιά θαη γηα λα κπνξνχλ λα κηιήζνπλ κε αλζξψπνπο πνπ 

ηνπο θαηαιαβαίλνπλ. 

 

9.1.7 Δπαγγεικαηηθέο ζπλεξγαζίεο 

 

Οη επαγγεικαηηθέο ζπλεξγαζίεο θαη ηδηαίηεξα ε ζπλεξγαζία κε ηνπο νδνληνηερλίηεο, 

αλαγλσξίδεηαη σο έλαο απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ελφο νδνληηαηξείνπ. Αθφκα θαη αλ ν νδνληίαηξνο έρεη θάλεη ζσζηά ηε 

δνπιεηά ηνπ, κπνξεί ε εξγαζία πνπ ζα παξαιάβεη απφ ην νδνληνηερληθφ εξγαζηήξην λα 

κελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο, είηε απηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή είηε κε 

ηελ αηζζεηηθή. Χο απνηέιεζκα, ην ζθάικα ρξεψλεηαη ζηνλ νδνληίαηξν, αθνχ απηφο 

έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ αζζελή θαη απηφο έρεη επηιέμεη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ. 

 

9.1.8 Βνεζεηηθό πξνζσπηθό 

 

 ηηο επαγγεικαηηθέο ζπλεξγαζίεο εκπεξηέρεηαη θαη ε χπαξμε βνεζνχ ζηα 

νδνληηαηξεία, κε ηελ έλλνηα φηη ε έιιεηςή ηνπ απφ ηα ηαηξεία, απμάλεη ην βάξνο ησλ 

επζπλψλ ηνπ νδνληηάηξνπ. ηελ Διιάδα δελ ππάξρεη ζρνιή πνπ λα βγάδεη 

εμεηδηθεπκέλνπο βνεζνχο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη θαιείηαη ν θάζε νδνληίαηξνο λα 

εθπαηδεχζεη ηνλ ππάιιειφ ηνπ θάζε θνξά. Σν ζθέινο ηεο βνήζεηαο ζην νδνληηαηξείν 

πεξηιακβάλεη ηξεηο ηνκείο: ηε βνήζεηα γηα πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηψλ ζηνλ αζζελή, ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ ρξεηάδνληαη ηέζζεξα ρέξηα, ηε βνήζεηα πνπ αθνξά ζηε γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε, δειαδή ηειέθσλα, θνπδνχληα, πξνγξακκαηηζκφ ησλ επηζθέςεσλ ησλ 

αζζελψλ θ.α. θαη, ηέινο, ηε βνήζεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απνζηείξσζε ησλ εξγαιείσλ 

θαη ην θαζάξηζκα ηνπ ρψξνπ θαη ησλ κεραλεκάησλ.  

Απφ ηε κία πιεπξά θαίλεηαη λα είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία βνεζνχ ζηα 

νδνληηαηξεία, ε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, είλαη ιίγν δηαθνξεηηθή. Αθξηβψο 

ιφγσ ηεο κε ζηαζεξήο ξνήο αζζελψλ, νη πεξηζζφηεξνη νδνληίαηξνη δε κπνξνχλ λα 

ππνζηεξίμνπλ νηθνλνκηθά ηελ παξνπζία ελφο ππαιιήινπ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα έρεη 

σξάξην, θαζψο ζα ππάξρνπλ ψξεο κέζα ζηελ εκέξα πνπ ν βνεζφο δε ζα απαζρνιείηαη. 

Δπηπιένλ, ηα πεξηζζφηεξα ηειεθσλήκαηα, είηε αθνξνχλ ζε επείγνληα είηε ζε 

πξνγξακκαηηζκφ επίζθεςεο, πξέπεη λα πεξλνχλ απφ ηνλ νδνληίαηξν, αθνχ κφλν απηφο 



108 
 

κπνξεί λα θξίλεη ηελ αλάγθε παξαθνινχζεζεο ελφο επείγνληνο πεξηζηαηηθνχ ή ην ρξφλν 

πνπ ρξεηάδεηαη γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε επίζθεςε. 

 

9.1.9  Έιιεηςε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ 

 

Σειεηψλνληαο ηελ παξάζεζε ησλ ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ησλ νδνληηάηξσλ, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ν εμνπιηζκφο έρεη 

ηδηαίηεξα πςειφ θφζηνο. Οη πεξηζζφηεξνη νδνληίαηξνη αξθνχληαη ζε έλα βαζηθφ παθέην 

κεραλεκάησλ, ελψ εμνπιηζκφο πην εμεηδηθεπκέλνο είλαη απξφζηηνο ιφγσ θφζηνπο 

(κηθξνζθφπηα, ιέηδεξ, αμνληθφο ηνκνγξάθνο). Δπεηδή θαηαπηάλνληαη κε δηαθνξεηηθνχο 

ηνκείο, πξνζπαζνχλ λα είλαη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξνη ζε φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξνπο ηνκείο, ρσξίο φκσο λα είλαη πάληνηε εθηθηφ ην ηέιεην, αθνχ κπνξεί λα 

πξνυπνζέηεη εμνπιηζκφ πνπ δελ έρνπλ. Απηφ απνηειεί πεγή άγρνπο, ηδηαίηεξα γηα ηνπο 

ηειεηνκαλείο. 

 

9.1.10 Γηαρείξηζε ζηξεζνγόλσλ παξαγόλησλ  

 

Ζ πξνζπάζεηα δηαρείξηζεο απφ ηνπο νδνληηάηξνπο ησλ ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, φπσο παξνπζηάδεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ζηηο 

ζπλεληεχμεηο ηνπο, πεξηιακβάλεη: κηθξά δηαιείκκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ ξαληεβνχ, ζχληνκα ηαμίδηα – απνδξάζεηο ζε ηαθηηθή βάζε, ρξήζε 

ηερλνινγίαο (αλαγλψξηζε θιήζεσλ, ηειεθσλεηέο) γηα πεξηνξηζκφ ελνριεηηθψλ 

θιήζεσλ εθηφο σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαηξείνπ, ζπλαηζζεκαηηθή απνζηαζηνπνίεζε απφ 

ηνπο αζζελείο, απνδνρή ηεο πεξίπησζεο κε ηειεηφηεηαο θαη ηνπ ιάζνπο. Κάπνηνη 

νδνληίαηξνη θαίλεηαη λα έρνπλ δεηήζεη βνήζεηα απφ ςπρνιφγν γηα λα αληηκεησπίζνπλ 

ην εξγαζηαθφ ζηξεο, αιιά θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ. 
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9.2 Γεύηεξνο ζεκαηηθόο άμνλαο  

 

9.2.1 Καηεγνξίεο ζηξεζνγόλσλ παξαγόλησλ  

 

Ο δεχηεξνο ζεκαηηθφο άμνλαο ησλ ζπλεληεχμεσλ αθνξά ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζρέζε νδνληηάηξνπ – αζζελή. Οη ζηξεζνγφλνη απηνί 

παξάγνληεο δηαθαίλεηαη κέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ λα ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο επηκέξνπο 

θαηεγνξίεο: 

 Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκπεξηθνξά – ζηάζε ησλ αζζελψλ απέλαληη ζηνλ 

νδνληίαηξν 

 Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έιιεηςε θαηάιιειεο πξνζέγγηζεο ηνπ αζζελή απφ 

ηνλ νδνληίαηξν 

 Παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ επεξεαζκφ ηνπ νδνληηάηξνπ απφ ην αίζζεκα ηνπ πφλνπ 

ησλ αζζελψλ 

 Παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ επεξεαζκφ ηνπ νδνληηάηξνπ απφ δπζάξεζηα – κνηξαία 

γεγνλφηα ζηε δσή ησλ αζζελψλ 

 

9.2.2  Αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο αζζελώλ 

 

Οη αζζελείο πνπ θαίλεηαη λα δεκηνπξγνχλ αξλεηηθά αηζζήκαηα ζηνπο νδνληηάηξνπο 

είλαη νη επεξέζηζηνη, απηνί πνπ γθξηληάδνπλ, πνπ δε ζπλεξγάδνληαη, πνπ δελ 

απνδέρνληαη εχθνια ηπρφλ ιάζνο ή αηέιεηα, πνπ δε θέξνληαη επγεληθά, πνπ έρνπλ 

επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, πνπ δελ πιεξψλνπλ, πνπ αληηδξνχλ έληνλα ζηνλ παξακηθξφ 

πφλν, πνπ δείρλνπλ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο θαη, ηέινο, πνπ πξνβαίλνπλ ζε καθξφζπξηεο 

εμνκνινγήζεηο. 

 

9.2.3  Αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο νδνληηάηξσλ 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζπκπεξηθνξέο ή ζηάζεηο ησλ νδνληηάηξσλ πνπ επεξεάδνπλ 

αξλεηηθά ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο αζζελείο, αθνξνχλ ζε  έιιεηςε ππνκνλήο, ζε επέμαπηε 

ζηάζε, ζε κε παξαδνρή ηπρφλ ιάζνπο ή αηέιεηαο, ζε ζπκφ φηαλ εμεγνχλ θαη νη αζζελείο 

δελ θαηαιαβαίλνπλ θαη, ηέινο, ζε εθαξκνγή ηερληθψλ, φπσο ην λα θξαηνχλ ην ζηφκα 
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ηνπ αζζελή αλνηρηφ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο νδνληηαηξηθήο πξάμεο, ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη, γηα λα αζρνιεζνχλ κε θάηη άιιν, ρσξίο λα ηνπο ελνριεί ν αζζελήο. 

 

9.2.4  Θεηηθέο ζπκπεξηθνξέο νδνληηάηξσλ 

 

Γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ νδνληηάηξνπ θαη αζζελή, είλαη 

ζην ρέξη ηνπ νδνληηάηξνπ, κέζα απφ ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, λα επεξεάζεη 

ζεηηθά ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ αζζελή θαη ζπλεπψο λα ζπκβάιιεη ζην αίζζεκα 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία ηνπ. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, ν νδνληίαηξνο ζα κπνξνχζε 

λα ζέηεη θάπνηα φξηα ζηελ ππνκνλή ηνπ θαη λα βάδεη θαη φξηα αλάκεζα ζε απηφλ θαη ηνλ 

αζζελή. Θα κπνξνχζε λα έρεη δηάζεζε λα αθνχζεη πξνζεθηηθά ηνλ αζζελή θαη ην 

πξφβιεκά ηνπ, λα παξαδέρεηαη ηπρφλ ιάζνο ηνπ θαη λα έρεη δηάζεζε λα ην δηνξζψζεη, 

λα ελεκεξψλεη απφ πξηλ ηνπο αζζελείο γηα ηελ πνξεία θάπνηαο πξάμεο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε, γηα ηπρφλ αλεπηζχκεηα ζπκβάληα θαη λα ηνπο θαζεζπράδεη. Δπηπιένλ, 

ζα έπξεπε λα είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηερληθέο πξνζέγγηζεο ησλ αζζελψλ αλάινγα κε 

ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο (ζχληνκεο ραιαξσηηθέο ζπδεηήζεηο, επηζηεκνληθέο εμεγήζεηο 

θ.α.), αιιά θαη κε ηερληθέο δηαρείξηζεο δπζαξεζηεκέλσλ αζζελψλ. Σειεηψλνληαο, ζα 

ρξεηαδφηαλ λα θαηέρεη ηερληθέο ειέγρνπ ηεο ελζπλαίζζεζεο, γεγνλφο δχζθνιν ζηελ 

πεξίπησζε νηθείσλ πξνζψπσλ. 

 

9.3 Σξίηνο ζεκαηηθόο άμνλαο  

 

Ο ηξίηνο ζεκαηηθφο άμνλαο ησλ ζπλεληεχμεσλ αθνξά ζε ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ αιιά θαη κε ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε. Ζ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ελφο νδνληηαηξείνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

είζπξαμε ησλ ρξεκάησλ απφ ηνπο αζζελείο γηα ηηο νδνληηαηξηθέο ππεξεζίεο πνπ έιαβαλ, 

ηελ πιεξσκή ησλ νδνληνηερληηψλ, ησλ πξνκεζεπηψλ, ησλ βνεζψλ, ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

εμφδσλ, αιιά θαη ηε δηάζεζε ρξεκάησλ γηα ηελ απφθηεζε, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ 

απφζβεζε ηνπ εμνπιηζκνχ. 
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9.3.1 Δίζπξαμε ρξεκάησλ  

 

Οη βαζηθφηεξνη ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε αθνξνχλ ζηελ είζπξαμε ησλ ρξεκάησλ απφ ηνπο αζζελείο. Τπάξρνπλ 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο κε πιεξσκήο ή θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο θαη ην άγρνο 

επηηείλεηαη φηαλ πξφθεηηαη γηα άγλσζηνπο αζζελείο. Μέζα ζηελ ακνηβή ηνπ 

νδνληηάηξνπ εκπεξηέρεηαη ην θφζηνο ηνπ νδνληνηερλίηε, ησλ πιηθψλ θ.α., γεγνλφο πνπ 

ζεκαίλεη φηη ζε πεξίπησζε κε πιεξσκήο επηβαξχλεηαη ν ίδηνο κε επηπιένλ θφζηνο. Γελ 

ππάξρεη ζεζκηθφο ηξφπνο (επίζεκν έγγξαθν) πνπ λα θαηνρπξψλεη ηελ ακνηβή ηνπ 

νδνληηάηξνπ, ελψ ε δηθαζηηθή δηεθδίθεζε ησλ νθεηιψλ ηνπ έρεη πςειφ πιηθφ θαη 

ςπρηθφ θφζηνο, γεγνλφο απνζαξξπληηθφ. Σέινο, ε δηαδηθαζία λα πξνθαιεί ν 

νδνληίαηξνο ηνλ αζζελή λα ηνλ πιεξψζεη, ελψ έρεη ζπκθσλεζεί ε ακνηβή θαη έρεη 

νινθιεξσζεί ε εξγαζία, ζπληζηά πξνζβνιή γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ νδνληηάηξνπ 

θαη θάπνηνη νδνληίαηξνη αξλνχληαη λα κπνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο δηεθδίθεζεο. 

 

9.3.2 Οηθνλνκηθή θξίζε 

 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαίλεηαη λα έρεη επηθέξεη ηφζν πνζνηηθέο, φζν θαη πνηνηηθέο 

κεηαβνιέο ζηηο νδνληηαηξηθέο εξγαζίεο. Οη πνζνηηθέο κεηαβνιέο ζρεηίδνληαη κε κείσζε 

ησλ νδνληηαηξηθψλ εξγαζηψλ γεληθφηεξα, κεησκέλε πξνζέιεπζε γηα εξγαζίεο 

πξφιεςεο θαη παξάιιεια αχμεζε ησλ επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ, πνπ ιφγσ 

παξακέιεζεο είλαη πην θνπξαζηηθά θαη ςπρνθζφξα γηα ηνλ νδνληίαηξν θαη ιηγφηεξν 

απνδνηηθά νηθνλνκηθά. Οη νηθνλνκηθέο νθεηιέο απμάλνληαη ζπλερψο, γελλψληαο 

αηζζήκαηα αδηθίαο θαη απαμίσζεο ζηνπο νδνληηάηξνπο, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

κεησκέλε πξνζέιεπζε αζζελψλ, νδεγνχλ ζε κείσζε ησλ εζφδσλ ηνπο. 

Οη πνηνηηθέο κεηαβνιέο ζηηο νδνληηαηξηθέο εξγαζίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ θπξηάξρεζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ ιχζεσλ ζε βάξνο ηεο πνηφηεηαο, ηεο αηζζεηηθήο θαη ηεο αληνρήο ζην 

ρξφλν. Οη νδνληίαηξνη έρνπλ πεξηζζφηεξν άγρνο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο 

επηβίσζε, ελψ έρνπλ γίλεη πην απαηηεηηθνί θαη ζθιεξνί ζρεηηθά κε ηελ είζπξαμε ησλ 

ρξεκάησλ ηνπο. Απηφ πνπ θαίλεηαη λα θάλνπλ νη πεξηζζφηεξνη πιένλ, είλαη ε δηάζπαζε 

ηεο δνπιεηάο ηνπο ζε επηκέξνπο ηκήκαηα, ψζηε λα απαηηνχλ ηελ ακνηβή ηνπο 

απνζπαζκαηηθά, ρσξίο λα δεκηνπξγνχληαη κεγάια πνζά νθεηιήο θαη λα δηαθφπηνπλ ηελ 
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παξνρή ππεξεζηψλ φηαλ βιέπνπλ φηη θάπνηνο αζζελήο δε ζπκκνξθψλεηαη κε ην 

πξφγξακκα. 

 

9.4 Σέηαξηνο ζεκαηηθόο άμνλαο  

 

9.4.1 Κξηηήξηα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο  

 

Ο ηέηαξηνο ζεκαηηθφο άμνλαο αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

νδνληηάηξσλ. Σα θξηηήξηα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο 

ζπλεληεχμεηο είλαη ηα εμήο: 

 Ζ ζπλεηδεηή ή κε επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο 

 Δάλ ζήκεξα ζα πξνηηκνχζαλ άιιν επάγγεικα 

 Δάλ ζα πξνηηκνχζαλ ην ίδην επάγγεικα κε ππαιιειηθή ηδηφηεηα 

 Δάλ ζα παξαθηλνχζαλ ηα παηδηά ηνπο λα αθνινπζήζνπλ ην επάγγεικα 

 Δάλ ππάξρεη αλαγλψξηζε θαη θνηλσληθή θαηαμίσζε 

 Δάλ είλαη επραξηζηεκέλνη κε ηηο ζπλζήθεο πνπ αζθείηαη ζήκεξα ην επάγγεικα 

 

9.4.2 Δπηινγή νδνληηαηξηθνύ επαγγέικαηνο 

 

Ζ επηινγή ηνπ νδνληηαηξηθνχ επαγγέικαηνο θαίλεηαη θαηά θαλφλα λα είλαη 

ζπλεηδεηή. Σα βαζηθά θίλεηξα απηήο ηεο επηινγήο απνηεινχλ ε ζχληνκε νηθνλνκηθή 

απνθαηάζηαζε, νη πςειέο νηθνλνκηθέο απνιαβέο, ν ιηγφηεξνο ρξφλνο ζπνπδψλ 

ζπγθξηηηθά κε ηελ ηαηξηθή, ηδηαίηεξα γηα ηηο γπλαίθεο, ε αλεμαξηεζία ζηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο θαη ν έιεγρνο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ θαη ρξφλνπ, ε δηαπξνζσπηθή 

ζρέζε κε ηνπο αζζελείο θαη ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα δεκηνπξγηθφ επάγγεικα, πνπ 

ζπλδπάδεη ην κπαιφ κε ηε δεμηφηεηα ησλ ρεξηψλ. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ νδνληηάηξσλ δειψλεη φηη δελ ζα πξνηηκνχζε λα αζθεί άιιν 

επάγγεικα ζήκεξα. Δπηπιένλ, ε πιεηνςεθία ησλ νδνληηάηξσλ δειψλεη πσο δελ ζα 

πξνηηκνχζε λα αζθεί ην ίδην επάγγεικα κε ππαιιειηθή ηδηφηεηα, αλ θαη έρεη πεξάζεη 

θαηά θαηξνχο απφ ηε ζθέςε ησλ πεξηζζνηέξσλ. Οη ιφγνη πνπ πξνηηκνχλ ην ειεχζεξν 

επάγγεικα ζε ζρέζε κε ηελ ππαιιειηθή ηδηφηεηα, αθνξνχλ θαηαξρήλ ζηελ αλεμαξηεζία, 
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ζηηο κεγαιχηεξεο νηθνλνκηθέο απνιαβέο θαη ζηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο δνπιεηάο ηνπο. 

Απηά ηα ζεσξνχλ πην ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηηο κεησκέλεο επζχλεο ή ηε ζπλεξγαζία 

κε ζπλαδέξθνπο πνπ ζα είραλ σο ππάιιεινη. Τπάξρεη θαη ν αληίινγνο, βέβαηα, γηαηί γηα 

θάπνηνπο ε αλεμαξηεζία ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία είλαη πιαζκαηηθή, ιφγσ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη δε κπνξεί λα μεθχγεη απφ ηηο ζπλερείο αλάγθεο ησλ αζζελψλ ηνπ, νχηε 

θαη ζηηο δηαθνπέο ηνπ. 

ρεηηθά κε ην αλ ζα παξαθηλνχζαλ ηα παηδηά ηνπο λα αθνινπζήζνπλ ην επάγγεικα 

ππάξρνπλ αληηθαηηθέο πξνζέζεηο. Οη αξλεηηθέο πξνζέζεηο βαζίδνληαη θπξίσο ζηε 

κείσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θηλήηξνπ γηα κηα ηφζν δχζθνιε θαη ππεχζπλε εξγαζία, κε 

πηζαλέο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία. 

 

9.4.3 Αλαγλώξηζε – θνηλσληθή θαηαμίσζε 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ θνηλσληθή θαηαμίσζε ηνπ επαγγέικαηνο 

ππάξρνπλ αληηθαηηθέο ζεσξήζεηο. Απφ ηε κία πιεπξά ππάξρνπλ απηνί πνπ ζεσξνχλ φηη 

ππάξρεη αλαγλψξηζε θαη θνηλσληθή θαηαμίσζε γηα ην έξγν ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

ππάξρνπλ απηνί πνπ ζεσξνχλ φηη ζηε ζπλείδεζε ηνπ θφζκνπ ζεσξνχληαη ππνδεέζηεξνη 

ησλ ηαηξψλ, αθνχ εθιακβάλνληαη σο ηερλίηεο. Θεσξνχλ φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ 

αζζελψλ απέλαληη ζηνπο νδνληηάηξνπο δηαθέξεη απφ απηή πνπ έρνπλ απέλαληη ζηνπο 

ηαηξνχο θαη απηφ ην ηεθκεξηψλνπλ απφ ην γεγνλφο φηη δελ δέρνληαη λα πιεξψζνπλ 

γλσκάηεπζε ζηνλ νδνληίαηξν, ελψ πξνζπαζνχλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα επηβάιινπλ 

ηελ άπνςή ηνπο ζρεηηθά κε ηε ζεξαπεία ηνπο. Δπηπιένλ, ζεσξνχλ φηη θαη ν ηαηξηθφο 

θχθινο ηνπο ζεσξεί ππνδεέζηεξνπο. 

 

9.4.4 πλζήθεο εξγαζίαο ζηνλ ειιαδηθό ρώξν 

 

Σειεηψλνληαο κε ηα θξηηήξηα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ νδνληηάηξσλ, νη 

απφςεηο ηνπο γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ αζθείηαη ζήκεξα ην επάγγεικα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, 

δειψλνπλ ηε δπζαξέζθεηά ηνπο. Γελ ππάξρεη αλαπηπγκέλε νδνληηαηξηθή ζθέςε θαη 

ζπλείδεζε ζηνλ θφζκν, κε απνηέιεζκα ε ζηνκαηηθή πγεία λα παξακειείηαη. Τπάξρεη 

κηθξή νηθνλνκηθή απφδνζε γηα ηελ επζχλε θαη ηελ θνχξαζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη απηφ 

ζπλππάξρεη κε ηε δπζθνιία ζηε ζπγθέληξσζε ησλ ρξεκάησλ. Δπηπιένλ, νη νδνληίαηξνη 
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δε κπνξνχλ λα θάλνπλ εχθνια δηαθνπέο γηαηί ράλεηαη ε ξνή ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη 

ππάξρεη ν θίλδπλνο λα δπζαξεζηήζνπλ θαη λα ράζνπλ ηνπο αζζελείο ηνπο. Σέινο, ζηα 

παξαπάλσ πξνζηίζεηαη θαη ε έιιεηςε ζεηηθήο ζπκβνιήο απφ ην θξάηνο. 

 

9.5 Πέκπηνο ζεκαηηθόο άμνλαο  

 

9.5.1 Δπηπηώζεηο ζηε ζσκαηηθή πγεία 

 

Ο πέκπηνο ζεκαηηθφο άμνλαο αθνξά ζηηο επηπηψζεηο απφ ηελ άζθεζε ηνπ 

νδνληηαηξηθνχ επαγγέικαηνο. ρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ζηε ζσκαηηθή πγεία, νη 

πεξηζζφηεξνη ζπκθσλνχλ γηα ηελ πξφθιεζε κπνζθειεηηθψλ πφλσλ, απρεληθφ ζχλδξνκν, 

θιεβίηηδεο, κεηαβνιή ηνπ ζσκαηφηππνπ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ιφγσ ηεο ζηαηηθήο 

εξγαζίαο θαη ηεο ζηάζεο ηνπ ζψκαηνο. Οη πεξηζζφηεξνη ζπκθσλνχλ γηα αίζζεκα 

θφπσζεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, θάπνηνη ην απνδίδνπλ φκσο θαη ζηελ ειηθία θαη 

ζην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη ηζρπξφ νηθνλνκηθφ θίλεηξν πιένλ. Οη πεξηζζφηεξνη 

πάζρνπλ απφ πνλνθεθάινπο ιφγσ ηεο έληαζεο θαη ηεο απμεκέλεο ζπρλφηεηαο 

ελνριεηηθψλ ζνξχβσλ (ηξνρφο, ππέξερνη, αλαξξνθήζεηο). Σέινο, αξθεηνί ππνθέξνπλ 

απφ αυπλίεο ιφγσ ηνπ ζηξεο, αλ θαη θάπνηνη ππνζηεξίδνπλ φηη ζπκβάιινπλ πξνζσπηθνί 

θαη νηθνγελεηαθνί παξάγνληεο ζε απηφ. 

 

9.5.2 Δπηπηώζεηο ζηελ ςπρηθή πγεία 

 

ρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ζηελ ςπρηθή πγεία, ππάξρνπλ δηάθνξεο αληηιήςεηο, κε 

βάζε ην πψο αληηιακβάλεηαη ν θαζέλαο απηέο ηηο επηπηψζεηο. Τπάξρνπλ αληηθαηηθέο 

αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ζε θάπνηνπο νδνληίαηξνπο ζπλεζεηψλ εμάξηεζεο 

ιφγσ ηνπ ζηξεο (θάπληζκα, αιθνφι) σο κέζσλ ραιάξσζεο. Δπίζεο, ππάξρνπλ 

αληηθαηηθέο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηηο ςπρηθέο επηπηψζεηο ιφγσ θαηάρξεζεο θαξκάθσλ 

εμ αηηίαο ηεο αυπλίαο ή ησλ πνλνθεθάισλ. Καηά θαλφλα ζπκθσλνχλ φηη δεκηνπξγείηαη 

επεξεαζκφο απφ ην αίζζεκα πφλνπ θαη ηηο πνιιέο δηαθνξεηηθέο ςπρηθέο δηαζέζεηο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά. Παξαδέρνληαη φηη γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην άγρνο ιφγσ 

ηεο ζχλζεηεο θχζεο ηεο εξγαζίαο, απαηηείηαη ζχλζεηε δηαρείξηζε, ε νπνία απνθηάηαη 

θαη κε ηελ πείξα, ελψ αλαθέξνπλ θαη ςπρηθέο επηπηψζεηο ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ 
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πεξηβάιινληνο εξγαζίαο (4 ηνίρνη) θαη ηεο ζπγθέληξσζεο ζε κηθξφ πεδίν (ζηφκα). Καηά 

θαλφλα εθπιήζζνληαη απφ ηηο ζηαηηζηηθέο ησλ απηνθηνληψλ ζηνλ θιάδν ηνπο, αιιά 

αξθεηνί είλαη πξφζπκνη λα αηηηνινγήζνπλ ην γεγνλφο. 

 

9.5.3 πλέπεηεο ζηε ζπκπεξηθνξά 

 

Οη ζπλέπεηεο ησλ ςπρνθζφξσλ επηπηψζεσλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ νδνληηάηξνπ είλαη 

πνιιέο. Κάπνηνη νδνληίαηξνη κηινχλ ειάρηζηα, αλαθέξνληαο κφλν ηα θαηά ηε γλψκε 

ηνπο αλαγθαία, θάπνηνη γίλνληαη επεξέζηζηνη, άιινη δειψλνπλ νηθνλνκία ππνκνλήο, 

εκθάληζε θφπσζεο κε ην ρξφλν θαη αξθεηνί απνπέκπνπλ πειάηεο κε, θαηά ηε γλψκε 

ηνπο, ςπρνθζφξα ζπκπεξηθνξά ή ςπρνθζφξα νδνληηαηξηθή εξγαζία. Τπάξρνπλ 

νδνληίαηξνη πνπ αλαγθάδνπλ ηνλ αζζελή κε δηάθνξεο πξαθηηθέο λα κελ κηιά, κέλνληαο 

κε ην ζηφκα αλνηρηφ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηαηξηθήο πξάμεο, ψζηε 

λα κελ ηνπο ελνριεί. Σέινο, ππάξρνπλ θαη θάπνηνη πνπ δηαθξίλνπλ ηνπο αζζελείο ζε 

πξνζσπηθνχο γλσζηνχο κε ηνπο νπνίνπο κηινχλ θαη ζε αγλψζηνπο. 

 

9.5.4  Πξσηνγελήο δηαρείξηζε 

 

Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ επηπηψζεσλ ζηελ ςπρηθή ηνπο πγεία, νη νδνληίαηξνη, 

πξσηνγελψο, θαίλεηαη κέζα απφ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο δηαξθψο λα πξνζπαζνχλ λα ηηο 

αληηκεησπίζνπλ, ψζηε λα κε θηάζνπλ ζε ζεκείν λα ηνπο θαηαβάιινπλ. Κάπνηνη 

νδνληίαηξνη  αλαπηχζζνπλ ζπλήζεηεο εμάξηεζεο ιφγσ ηνπ ζηξεο (θάπληζκα, αιθνφι) 

σο κέζα ραιάξσζεο, θάπνηνη θάλνπλ θαηάρξεζε θαξκάθσλ, θάπνηνη αλαδεηνχλ 

ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο, ελψ θάπνηνη θάλνπλ ηαμίδηα ή απνιακβάλνπλ κηθξά θελά θαη 

επθαηξίεο ραιάξσζεο.  

Όινη θαίλεηαη λα θάλνπλ πξνζπάζεηα γηα δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο ιφγσ ηεο θχζεο ηεο 

εξγαζίαο θαη ηεο αβεβαηφηεηαο ησλ πιεξσκψλ, δηαρείξηζε ε νπνία θαίλεηαη λα 

βειηηψλεηαη  κε ηελ εκπεηξία θαη ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ζ ζθέςε ησλ ζεηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ επαγγέικαηνο (δπλαηφηεηα επηβίσζεο, απηνλνκία θ.α.) βνεζάεη 

ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ άγρνπο ζηελ ςπρηθή πγεία. Βαζηθφο 

κεραληζκφο άκπλαο θαίλεηαη λα είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή πεξηραξάθσζε ή ζηαδηαθή 

δηαδηθαζία απνζηαζηνπνίεζεο ή δηάθξηζεο ησλ αζζελψλ (κε πξνζσπηθή ζρέζε ή 
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αδηάθνξνη), γηα ηε κείσζε ηνπ επεξεαζκνχ απφ ην αίζζεκα πφλνπ θαη ηηο πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο ςπρηθέο δηαζέζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά.  

Οη πεξηζζφηεξνη νδνληίαηξνη θαίλεηαη λα κεηψλνπλ ην ρξφλν εξγαζίαο κε ηνλ θάζε 

αζζελή, επσθεινχκελνη θαη απφ ηελ ηαρχηεηα πνπ απνθηνχλ κε ηελ πείξα. ε θακία 

πεξίπησζε δειψλνπλ φηη δελ ζα έθζηλαλ ηελ πνηφηεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπο, δηφηη ζα 

κείσλε ην θχξνο θαη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο. Με ηα ρξφληα θαη ηελ πείξα, έρνπλ κάζεη 

λα απνδέρνληαη ηελ πηζαλφηεηα ιαζψλ ή παξαιείςεσλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηελ 

αλάγθε δηαρείξηζήο ηνπο. Σέινο, θάπνηνη παξαπέκπνπλ ςπρνθζφξα πεξηζηαηηθά, πνπ κε 

ηελ πείξα κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ. Κάλνπλ νηθνλνκία ππνκνλήο γηα λα απνθχγνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

 

9.5.5 Δπηπηώζεηο ζηελ πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή 

 

ρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηνπ νδνληηαηξηθνχ επαγγέικαηνο ζηελ πξνζσπηθή θαη 

νηθνγελεηαθή δσή ησλ νδνληηάηξσλ, νη πεξηζζφηεξνη παξαδέρνληαη πσο κεηαθέξνπλ 

εληάζεηο θαη πξνβιήκαηα απφ ηε δνπιεηά ζην ζπίηη, κε ζπλέπεηεο ζηνλ ηξφπν 

ζπκπεξηθνξάο ζηα νηθεία πξφζσπα. Αθφκα θαη λα κελ κεηαθέξνληαη, ελππάξρνπλ νη 

εληάζεηο θαη επηβαξχλνπλ ηα πξνβιήκαηα ζηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο. Παξαηεξείηαη 

πεξηνξηζκφο ή θαη εμάιεηςε ηνπ θαηλφκελνπ κε ην ρξφλν θαη ηελ εκπεηξία. Σα 

πξνζσπηθά πξνβιήκαηα δελ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ έληαζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηε 

δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. Πνιιέο θνξέο, φκσο, δελ κπνξεί λα ηα αληηιεθζεί θαλείο 

έγθαηξα ιφγσ ησλ παξαπάλσ, πξνθεηκέλνπ λα ηα δηαρεηξηζηεί θαηάιιεια. Τπάξρεη θαη 

ε αληίιεςε πσο ε ζπδήηεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο δνπιεηάο ζην ζπίηη δξα ραιαξσηηθά, 

ηδηαίηεξα αλ ν ζχληξνθνο είλαη ηνπ ίδηνπ επαγγέικαηνο θαη θαηαλνεί. Γηα θάπνηνπο, ζε 

πεξηφδνπο κε πξνζσπηθά πξνβιήκαηα, ε δνπιεηά είλαη αλαθνχθηζε. 

 

9.5.6 Δπηπηώζεηο ζηελ νηθνγελεηαθή δσή ησλ γπλαηθώλ 

 

Ηδηαίηεξα γηα ηηο γπλαίθεο θαίλεηαη λα είλαη πην έληνλεο νη επηπηψζεηο απφ ηελ 

άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπο δσή. Πνιιέο ληψζνπλ αηζζήκαηα 

ελνρήο, δηφηη δελ κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ κε ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ηνπο, φζν ζα 
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ήζειαλ, ελψ κεηά απφ θάπνηα ρξφληα ππάξρεη πξφζζεην άγρνο γηα ηελ αλάθηεζε ηνπ 

ρακέλνπ ρξφλνπ ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ηνπο. 

 

9.5.7 Υσξνζέηεζε ηαηξείνπ ζε ζρέζε κε θαηνηθία 

 

Έλα ζέκα πνιχ βαζηθφ πνπ θαίλεηαη λα επηδξά ζηελ νηθνγελεηαθή δσή είλαη ε 

ρσξνζέηεζε ηνπ ηαηξείνπ ζε ζρέζε κε ηελ θαηνηθία, θαζψο είλαη ζχλεζεο γηα ηα 

ειιεληθά δεδνκέλα, νη νδνληίαηξνη λα έρνπλ ην ρψξν ηνπ ηαηξείνπ ηνπο ζην θηίξην πνπ 

θαηνηθνχλ. Ζ ζπλχπαξμε ηαηξείνπ θαη θαηνηθίαο ζην ίδην θηίξην έρεη ζαλ πιενλέθηεκα 

ηελ επθνιία ζηηο κεηαθηλήζεηο θαη ηνλ έιεγρν ηεο θαηνηθίαο. Τπάξρνπλ, φκσο, θαη 

πνιιά κεηνλεθηήκαηα. Σν κεγάιν κεηνλέθηεκα είλαη ε επηβάξπλζε απφ ηελ φριεζε 

εθηφο σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ νδνληηαηξείνπ, ζε γηνξηέο θαη αξγίεο. Δπηπιένλ, ν 

νδνληίαηξνο βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηα πξνβιήκαηα ηεο θαηνηθίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δνπιεηάο, νπφηε δε ραιαξψλεη πνηέ.  

Δηδηθά γηα ηηο γπλαίθεο, ιφγσ ησλ ζπρλψλ κεηαθηλήζεσλ απφ ην ρψξν εξγαζίαο ζην 

ρψξν ηεο θαηνηθίαο γηα ξχζκηζε εξγαζηψλ ηεο θαηνηθίαο (καγείξεκα, ηαθηνπνίεζε θ.ά.) 

πξνθαιείηαη έληνλν ζηξεο. Ηδηαίηεξε είλαη ε επηβάξπλζε φηαλ ππάξρνπλ κηθξά παηδηά, 

δηφηη ππάξρεη έληνλε αλεζπρία εθ κέξνπο ηεο κεηέξαο νδνληηάηξνπ (αλεζπρία αθφκα 

θαη κε έλα ζφξπβν πνπ γίλεηαη αληηιεπηφο απφ ην ζπίηη). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, βέβαηα, 

ε κεηέξα νδνληίαηξνο βξίζθεηαη θνληά ζηα παηδηά ηεο θαη ζε θελά θαη κηθξά 

δηαιείκκαηα κεηαμχ ησλ ξαληεβνχ κπνξεί λα έρεη ηελ επίβιεςή ηνπο.  

 

9.6. Έθηνο ζεκαηηθόο άμνλαο  

 

Ο έθηνο ζεκαηηθφο άμνλαο αθνξά ζηελ δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Έλα 

δήηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο είλαη ε δηαθνξνπνίεζε ζηελ αληίιεςε ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Κάπνηνη ζεσξνχλ ειεχζεξν ρξφλν θαη ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα 

ηηο νηθηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο (καγείξεκα, ζπληήξεζε νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ θ.α.) θαη 

άιινη ην ρξφλν πνπ αζρνινχληαη κε ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηνπο ή κε ηνπο δηθνχο ηνπο 

αλζξψπνπο. Κάπνηνη ζεσξνχλ ειεχζεξν ρξφλν ην ρξφλν πνπ αζρνινχληαη κε ηα ρφκπη, 

ην δηάβαζκα, ηα ηαμίδηα, ηηο ζπλαληήζεηο κε θίινπο, ην ρξφλν πνπ αζρνινχληαη κε ηε 

γπκλαζηηθή, αλαγθαία θαη’ απηνχο ιφγσ ηεο ζηαηηθφηεηαο θαη ηεο θαθήο ζηάζεο ηνπ 
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ζψκαηνο εμ’ αηηίαο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο. Κάπνηεο ζεσξνχλ ειεχζεξν ρξφλν, ην ρξφλν 

πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο αηζζεηηθή θαη ηηο αγνξέο πξνζσπηθψλ εηδψλ 

θαη ξνχρσλ. Κάπνηνη ζεσξνχλ φηη έρνπλ ειεχζεξν ρξφλν κφλν ηα αββαηνθχξηαθα, ελψ 

θάπνηνη αηζζάλνληαη φηη δελ έρνπλ ειεχζεξν ρξφλν. Κάπνηνη ζεσξνχλ ειεχζεξν ρξφλν 

ην ρξφλν πνπ δηαζέηνπλ γηα επηκφξθσζε, αλαγθαία γηα θάπνηνπο, ελψ κε 

ακθηζβεηήζηκε αλαγθαηφηεηα γηα άιινπο. Δθθξάδεηαη ν θφβνο φηη ε κε 

παξαθνινχζεζε απφ λένπο ζπλαδέιθνπο ησλ νδνληηαηξηθψλ ζπλεδξίσλ θαηά ηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν ηνπο, εγθπκνλεί θηλδχλνπο κε ζπλέπεηεο γηα ην επαγγεικαηηθφ ηνπο 

κέιινλ. πκπεξαζκαηηθά, νη πην πνιινί ηείλνπλ λα αληηιακβάλνληαη σο ειεχζεξν 

ρξφλν, ηνλ θελφ επαγγεικαηηθά ρξφλν, παξά ην γεγνλφο φηη εθεί εληάζζνπλ 

ππνρξεψζεηο αλαγθαίεο, ηφζν γηα ηελ ηαθηνπνίεζε πξνζσπηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ 

αλαγθψλ, αιιά θαη επαγγεικαηηθψλ. 

ηελ έξεπλα δηαθαίλνληαη ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν. 

Κάπνηνη κηινχλ γηα πνιχ πεξηνξηζκέλν ή αλχπαξθην ειεχζεξν ρξφλν. Κάπνηνη κηινχλ 

γηα ζηαδηαθή απνκφλσζε απφ ην θνηλσληθφ ηνπο δίθηπν θαη θάπνηνη εθθξάδνπλ ηελ 

αλάγθε επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαηά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο γηα 

ζπδεηήζεηο ζε επηζηεκνληθή βάζε. Αλαγλσξίδεηαη ε νηθνλνκηθή επρέξεηα πνπ δίλεη ην 

επάγγεικα γηα δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν. Σέινο, ππάξρεη θαη ε άπνςε πσο 

ε ζηνξγή ζε έλα θαηνηθίδην δψν θαηά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ζπκβάιιεη ζχκθσλα κε 

ζχζηαζε ςπρνιφγνπ ζηελ θαιιηέξγεηα ή ηελ αλάθηεζε ηεο ελζπλαίζζεζεο, πνπ δελ 

επλνείηαη απφ ην επάγγεικα, ιφγσ ηεο ακπληηθήο απνζηαζηνπνίεζεο απφ ηνπο αζζελείο. 

αλ ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν βγαίλεη φηη δηαθαίλνληαη 

πεξηνξηζκέλεο νη αλάγθεο γηα δεκηνπξγηθέο ελαζρνιήζεηο θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε. 

Πεξηζζφηεξν δηαθαίλνληαη ε αλάγθε ραιάξσζεο κέζσ ηαμηδηψλ θαη ρφκπη, ε αλάγθε 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο κέζσ ζεκηλαξίσλ θαη ζπλαδειθηθψλ ζπδεηήζεσλ, ε αλάγθε 

πξνζσπηθψλ, νηθνγελεηαθψλ θαη θνηλσληθψλ επαθψλ, ε αλάγθε απνθαηάζηαζεο 

γεληθφηεξα ησλ ζπλεπεηψλ ζηελ ζσκαηηθή πγεία απφ ηελ άζθεζε επαγγέικαηνο 

(γπκλαζηηθή, ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο θ.α.), ε αλάγθε απνθαηάζηαζεο γεληθφηεξα ησλ 

ζπλεπεηψλ ζηελ ςπρηθή πγεία απφ ηελ άζθεζε επαγγέικαηνο κέζσ ζπλεδξηψλ κε 

ςπρνιφγν θαη ζπληζηψκελσλ ηερληθψλ (π.ρ. απφθηεζε θαηνηθίδηνπ) θαη ε αλάγθε 

επηκφξθσζεο ζε αληηθείκελα ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ επηζηεκψλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε 
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ζέκαηα θαη δεηήκαηα, ηα νπνία αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ 

(ζπλεξγάηεο, βνεζνί, αζζελείο) ζην ζχλζεην επαγγεικαηηθφ ρψξν. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (burnout) είλαη έλα ζχλζεην θαηλφκελν ηεο επνρήο 

καο, πνιπδηάζηαην, θαζψο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ αιιειεπηδξνχλ ζην άηνκν 

ηαπηφρξνλα πνιινί παξάγνληεο θαη κε αλαδξάζεηο κεηαμχ ηνπο, νη νπνίνη 

ζπζζσξεπηηθά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ δεκηνπξγνχλ έλα γεληθεπκέλν αίζζεκα 

ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο θφπσζεο κε πνιιέο εθθάλζεηο θαη ζπλέπεηεο.  Οη παξάγνληεο 

απηνί πξνέξρνληαη φρη κφλν απφ ην επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ, αιιά 

ζπλπθαίλνληαη θαη κε παξάγνληεο πξνζσπηθνχο, νηθνγελεηαθνχο, θνηλσληθν-

νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο. 

Οη παξάγνληεο απηνί κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηελ ηθαλφηεηα 

δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ ζηνηρείνπ ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο, ηελ άζθεζε ειέγρνπ 

ζηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο, ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ηνπ εξγαδφκελνπ, ηελ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζηνλ ζχλζεην επαγγεικαηηθφ 

ρψξν, ηελ ηθαλνπνίεζε ή κε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζδνθηψλ ηνπ θαη επξχηεξα ησλ 

πξνζδνθηψλ γηα ηε δσή ηνπ θ.ά.  

εκαληηθά ζηνηρεία, ηα νπνία επηζεκάλζεθαλ απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ ζε νρηψ 

νδνληίαηξνπο, ζρεηηθά κε ην επαγγεικαηηθφ ζηξεο, ηα νπνία δελ ζπκθσλνχλ κε ηηο 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, είηε δελ πεξηιακβάλνληαη είλαη ηα αθφινπζα: 

  Τπάξρνπλ ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο πνπ είλαη θνηλά απνδεθηνί θαη άιινη πνπ δελ είλαη. 

Παξάγνληεο πνπ ζεσξνχληαη ζηξεζνγφλνη γηα θάπνηνπο, γηα άιινπο είλαη επηζπκεηνί. Φαίλεηαη 

λα δηαθνξνπνηνχληαη ζε ζρέζε θαη κε ηελ ειηθία (π.ρ. ηα έθηαθηα πεξηζηαηηθά είλαη επηζπκεηά 

απφ ηνπο λένπο, νη νπνίνη επηζπκνχλ λα εγθαζηδξπζνχλ επαγγεικαηηθά, ελνριεηηθά θαη 

ζηξεζνγφλα γηα ηνπο παιαηφηεξνπο, ζηνπο νπνίνπο δηαθφπηνπλ ηελ ξνή ηεο εξγαζίαο θαη 

πξνθαινχλ άγρνο). 

 Ο νηθνλνκηθφο παξάγνληαο θαίλεηαη λα είλαη ν θπξίαξρνο πνπ δεκηνπξγεί 

επαγγεικαηηθφ ζηξεο θαη ίζσο δελ είλαη άζρεηνο κε ηηο ζπλζήθεο ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, αιιά θαη κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ δείγκαηνο απφ 

ηελ επηινγή ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο. Ηδηαίηεξα ζε απηνχο πνπ αζθνχλ ην επάγγεικα γηα 

βηνπνξηζκφ, ην άγρνο είλαη κεγαιχηεξν. 

 Γελ θαίλεηαη λα ππάξρεη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ θχισλ ζρεηηθά κε ηελ ακνηβή ηεο 

εξγαζίαο νχηε θαη κε ηελ επηινγή ηνπο απφ ηνπο αζζελείο. 



121 
 

 Ζ ζεηηθή αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο θαίλεηαη λα είλαη ζπλαξηεκέλε κε ηελ 

νηθνλνκηθή απφδνζε. 

 Ζ κεησκέλε άζθεζε ειέγρνπ ζην ηειηθφ πξντφλ ηεο εξγαζίαο γεληθφηεξα, θαη ζηελ 

παξνρή ηεο νδνληηαηξηθήο ππεξεζίαο εηδηθφηεξα είλαη ζεκαληηθφο ζηξεζνγφλνο παξάγνληαο, 

θαζψο κεζνιαβνχλ ηξίηνη (νδνληνηερλίηεο) γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο, κε απνηέιεζκα λα 

ρξεψλνληαη ιάζε άιισλ. 

 Σν θφζηνο απφθηεζεο ηνπ ζπλερψο εμειηζζφκελνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζα 

κπνξνχζε λα βειηηψζεη ην απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη λα ζπκβάιεη ζηελ επηθξάηεζε ζε 

ζπλζήθεο αληαγσληζηηθφηεηαο, θαίλεηαη λα ζπληζηά παξάγνληα επαγγεικαηηθνχ ζηξεο. 

 Ο πνιηηηζκηθφο παξάγνληαο είλαη επίζεο ζεκαληηθφο (πψο αληηιακβάλνληαη ηνλ 

νδνληίαηξν νη αζζελείο, ηη πξνζδνθνχλ απφ απηφλ, πψο απνδέρνληαη κηα αηέιεηα ή έλα ιάζνο, 

πψο ελνρινχλ εθηφο σξψλ εξγαζίαο θ.ά.) 

 Ζ εκπεηξία θαίλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ ζηξεο. 

 Οη νδνληίαηξνη ηνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο θαίλεηαη λα πξνζπαζνχλ ηφζν ζην 

πξσηνγελέο θαη ζην δεπηεξνγελέο (πξνζπάζεηα κεηαβνιήο επαγγεικαηηθψλ ζπλζεθψλ, 

κεηαβνιήο ζηε λννηξνπία θαη ζηηο ζηάζεηο), φζν θαη ζε ηξηηνγελέο επίπεδν (ζηήξημε απφ 

ςπρνιφγν, ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο) λα κεηψζνπλ ην επαγγεικαηηθφ ζηξεο, αιιά θαηά θαλφλα 

δελ επηζπκνχλ λα αιιάμνπλ επάγγεικα. 

 Ζ ρσξνζέηεζε ηνπ ηαηξείνπ ζην ίδην θηίξην κε ηελ θαηνηθία, παξά ηα νθέιε, θαίλεηαη 

λα δεκηνπξγεί άγρνο ιφγσ νριήζεσλ εθηφο σξψλ εξγαζίαο. Γηα ηηο γπλαίθεο εηδηθφηεξα 

θαίλεηαη λα επηηείλεη ην άγρνο ν ζπλδπαζκφο  ηαπηφρξνλα αλαγθψλ επαγγεικαηηθψλ θαη 

νηθνγελεηαθψλ.  

 Καηά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν, ν νπνίνο νξίδεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ηνλ θαζέλα,   

θπξηαξρεί ε δηάζεζε γηα ραιάξσζε (ηαμίδηα, κηθξέο απνδξάζεηο) θαη ελ κέξεη επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο,  ελψ δελ δηαθαίλνληαη ζεκαληηθέο ηάζεηο γηα δεκηνπξγηθέο ελαζρνιήζεηο.   

 Παξά ηελ αλάγθε απνδξάζεσλ γηα ραιάξσζε, θαίλεηαη λα αλαδεηνχλ ρξφλν γηα 

πξνζσπηθέο-νηθνγελεηαθέο-θνηλσληθέο επαθέο. 
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Καηεπζχλζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

 

Μηα πξφηαζε γηα ζπλέρηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη λα γίλεη επαλάιεςε ηεο 

ίδηαο έξεπλαο ιίγα ρξφληα αξγφηεξα ζηα ίδηα άηνκα. Θα κπνξνχζαλ ηα ίδηα άηνκα πνπ 

έδσζαλ ζπλεληεχμεηο γηα απηή ηελ έξεπλα λα δψζνπλ ζπλεληεχμεηο κε παξεκθεξείο 

εξσηήζεηο κεξηθά ρξφληα κεηά, ψζηε λα γίλεη θαη κηα ζχγθξηζε ησλ απαληήζεψλ ηνπο 

ζην ρξφλν θαη λα θαλεί πην θαζαξά αλ έρεη αιιάμεη ε ζηάζε ηνπο θαη ε επίδξαζε πνπ 

έρεη ην εξγαζηαθφ ζηξεο ζε απηνχο, απφ ηε ζηηγκή πνπ πξφθεηηαη γηα ειεχζεξεο 

ζπλεληεχμεηο θαη είλαη απίζαλν λα ζπκνχληαη ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ζηελ 

πξνεγνχκελε έξεπλα.  

Δπηπιένλ, ζα κπνξνχζε λα αθνινπζήζεη πνζνηηθή έξεπλα, πηζαλψο κε 

εξσηεκαηνιφγηα, ζε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ησλ νδνληηάηξσλ ηνπ Ννκνχ Κνξηλζίαο, 

κε βάζε ηηο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο πνπ απνθαιχθζεθαλ απφ ηελ πνηνηηθή έξεπλα. Έηζη ζα 

κπνξέζνπλ λα πξνθχςνπλ θαη θάπνηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην εξγαζηαθφ 

ζηξεο ζηνπο νδνληηάηξνπο. 

Σέινο, ζα κπνξνχζαλ ή πνηνηηθέο ή πνζνηηθέο έξεπλεο λα γίλνπλ θαη ζε άιινπο 

λνκνχο ηεο Διιάδαο, νπφηε απφ ηε κία ζα κπνξνχζε λα γίλεη κηα ζε βάζνο αλάιπζε ησλ 

ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ γηα ηνπο νδνληηάηξνπο ζηελ Διιάδα θαη απφ ηελ άιιε λα 

βγνπλ θαη θάπνηα ζπλνιηθά πνζνζηά επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Ζ πνηνηηθή έξεπλα 

ζα κπνξνχζε λα απνθαιχςεη πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζε θάπνηεο πεξηνρέο θαη 

ζρεηίδνληαη κε ην εξγαζηαθφ ζηξεο ησλ νδνληηάηξσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε Βφξεηα 

Διιάδα πνπ έρνπλ δηαξξνή αζζελψλ πξνο ηα θφπηα ιφγσ ρακειφηεξσλ νδνληηαηξηθψλ 

ακνηβψλ εθεί. Απφ ηελ άιιε κηα γεληθεπκέλε πνζνηηθή έξεπλα ζα κπνξνχζε λα 

νδεγήζεη ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ησλ νδνληηάηξσλ ζηελ 

Διιάδα θαη ζα κπνξνχζε ίζσο λα δψζεη ιχζεηο ζηα πην βαζηθά ζέκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ φινη θαη είλαη πεγή ζηξεο θαη επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο γηα απηνχο.  

Σα παξαδείγκαηα είλαη αξθεηά. Ζ κε εμαζθάιηζε ησλ νδνληηάηξσλ απέλαληη ζηνπο 

αζζελείο γηα νηθνλνκηθέο νθεηιέο ζα κπνξνχζε λα ιπζεί αλ ε πνιηηεία δεκηνπξγνχζε 

έλα επίζεκν έγγξαθν πνπ ζα ζπλππνγξάθνληαλ απφ ηνλ αζζελή θαη ηνλ νδνληίαηξν, κε 

δηθαηψκαηα θαη κε ππνρξεψζεηο θαη γηα ηνπο δχν θαη κε επηπηψζεηο ζηελ εθνξία ζε 

πεξίπησζε κε εμφθιεζήο ηνπ. Ζ αλππαξμία ζρνιήο βνεζνχ νδνληηάηξσλ, πνπ ππάξρεη 

ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ είλαη έλα αθφκα πξφβιεκα, πνπ ζα κπνξνχζε λα 
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ηδξπζεί θαη λα κεηψζεη αθφκα θαη ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ. Σειεηψλνληαο, ν 

Έιιελαο πξέπεη λα απνθηήζεη νδνληηαηξηθή ζπλείδεζε θαη παηδεία, φηη ηα δφληηα 

απνηεινχλ θνκκάηη ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ θαη δελ πξέπεη λα ηα ππνηηκάεη, νχηε απηά 

αιιά νχηε θαη ηνπο νδνληηάηξνπο. Μπνξεί λα κελ θξίλεηαη ε δσή ηνπ απφ απηά, γη’ 

απηφ θαη ππνηηκάεη ηνπο νδνληηάηξνπο ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο γηαηξνχο, αιιά 

επεξεάδνπλ νπσζδήπνηε ηελ πγεία ηνπ κε πνιινχο ηξφπνπο θαη ζα πξέπεη λα είλαη 

ελήκεξνο γη’ απηφ, θάηη πνπ έρεη ήδε μεθηλήζεη κε ηηο εθζηξαηείεο αγσγήο θαη 

πξναγσγήο ηεο ζηνκαηηθήο πγείαο ζηα ζρνιεία, κε ηελ ειπίδα φηη ζην κέιινλ ζα 

δηακνξθσζνχλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο. 
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Investigation of stress factors and burnout among dentists in private practice – 

Case study: Dentists in Korinthia region (Greece) 

Charitini Samara 

 ABSTRACT  

 

The subject of this survey is the investigation of stress factors related to the dental 

profession in private practice in combination with their consequences and coping. Non – 

structured interview has been used, with six thematic sections and the sample was 

consisted of eight dentists from Korinthia region. Data analysis showed that there are 

work stress factors in multiple levels and some of them burden especially younger 

dentists, while older dentists with experience seem to cope quite well. The financial 

factor stresses all of them. The location of the dental office in the same building with 

their home, quite popular in Greece, despite the advantages, seems to be another main 

stress factor due to annoyance. Generally, the dentists are satisfied from their job and 

they do not want to change it, but the evaluation of their work appears to be dependent 

mostly from their income. All of them seem to recognize the appearance of work stress 

and to search for ways of coping. They seek for relaxation during their spare time and 

for social relations. Future researchers, in order to continue this study, would extend the 

sample to other Greek regions in addition to a quantitative research based on the results 

of this study. 
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