
 
 

 

 

 

ΠΜ ΘΔΜΟΗ & ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΤΓΔΗΑ 
 

 

 

ΑΛΚΟΟΛ, ΚΑΠΝΗΜΑ & 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ 

ΚΑΣΑΠΟΝΖΖ ΣΟΤ 

ΝΟΖΛΔΤΣΔ 
   

ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΚΤΡΗΑΚΟ ΟΤΛΗΧΣΖ 

ΣΡΗΜΔΛΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: ΚΤΡΗΑΚΟ ΟΤΛΗΧΣΖ 

ΜΑΗΡΖ ΓΔΗΣΟΝΑ 

ΜΑΡΗΑ ΑΡΗΓΖ 

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ: ΒΑΗΛΗΚΖ ΚΑΡΑΝΣΕΗΑ 

 
 

ΚΟΡΗΝΘΟ, 2018 



1 
 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 

 

ΠΜ ΘΔΜΟΗ & ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΤΓΔΗΑ 

 

 

ΑΛΚΟΟΛ, ΚΑΠΝΗΜΑ & ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ 

ΚΑΣΑΠΟΝΖΖ ΣΟΤ ΝΟΖΛΔΤΣΔ 

 

ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΚΤΡΗΑΚΟ ΟΤΛΗΧΣΖ 

ΣΡΗΜΔΛΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: ΚΤΡΗΑΚΟ ΟΤΛΗΧΣΖ 

ΜΑΗΡΖ ΓΔΗΣΟΝΑ 

ΜΑΡΗΑ ΑΡΗΓΖ 

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ: ΒΑΗΛΗΚΖ ΚΑΡΑΝΣΕΗΑ 

 

 

ΚΟΡΗΝΘΟ, 2018 



2 
 

                                    

 

 

                                                

 

 

                              

ΑΛΚΟΟΛ, ΚΑΠΝΗΜΑ & ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ 

ΚΑΣΑΠΟΝΖΖ ΣΟΤ ΝΟΖΛΔΤΣΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Πίνακας περιεχομένων 
ΔΗΑΓΧΓΖ .............................................................................................................................. 5 

ΠΡΟΛΟΓΟ ............................................................................................................................ 6 

1.ΑΛΚΟΟΛ .............................................................................................................................. 7 

1.1 ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ & ΤΝΗΣΧΜΔΝΖ ΖΜΔΡΖΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ....... 7 

1.2 ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΓΗΑ ΣΟ ΑΛΚΟΟΛ .................................................................................. 7 

1.3 ΚΑΣΑΥΡΖΖ ΑΛΚΟΟΛ ................................................................................................ 8 

1.4 ΔΞΑΡΣΖΖ ΑΠΟ ΣΟ ΑΛΚΟΟΛ ................................................................................... 8 

1.5 ΑΡΝΖΣΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟΤ ΑΛΚΟΟΛ .............................................................. 9 

1.5.1 ΔΠΗΠΣΧΔΗ Δ ΔΠΗΠΔΓΟ ΑΝΡΧΠΗΝΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ............................ 9 

1.5.2 ΔΠΗΠΣΧΔΗ Δ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ....................................................... 10 

1.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΔ ΤΓΔΗΑ & ΑΛΚΟΟΛ ................................................................ 10 

1.7 ΦΟΗΣΖΣΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ & ΑΛΚΟΟΛ .......................................... 11 

1.8 ΣΡΟΠΟΗ ΜΔΗΧΖ ΣΖ ΚΑΣΑΥΡΖΖ ΑΛΚΟΟΛ ............................................. 12 

2. ΚΑΠΝΗΜΑ ...................................................................................................................... 14 

2.1 ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΠΝΟ .......................................................................................... 14 

2.2 ΔΗΟΓΟ ΣΖ ΝΗΚΟΣΗΝΖ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ................................................. 14 

2.3 ΜΔΣΑΒΟΛΗΜΟ & ΑΠΟΒΟΛΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ................................. 14 

2.4 ΚΑΠΝΗΜΑ & ΠΑΗΓΗΑ ................................................................................................ 15 

2.5 ΔΜΠΟΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΚΟΠΖ ΣΖ ΚΑΠΝΗΣΗΚΖ ΤΝΖΘΔΗΑ ......................... 15 

2.6 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟΝ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ................................................. 16 

2.7 ΥΡΖΖ ΚΑΠΝΟΤ – ΑΛΚΟΟΛ ΑΠΟ ΦΟΗΣΖΣΔ ................................................... 17 

2.8 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΔ ΤΓΔΗΑ & ΚΑΠΝΗΜΑ ........................................................... 18 

2.8.1 ΠΡΟΦΗΛ ΤΓΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ ...................................................................... 18 

2.8.2 ΔΡΓΑΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ, ΣΡΔ & ΚΑΠΝΗΜΑ ..................................... 18 

2.8.3 ΝΟΖΛΔΤΣΔ Δ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΔ ΓΟΜΔ ..................................................... 19 

2.9 ΤΓΚΡΗΔΗ ΜΔΣΑΞΤ ΚΑΠΝΗΣΧΝ & ΜΖ ΚΑΠΝΗΣΧΝ ................................ 19 

2.10 ΓΗΑΚΟΠΖ ΚΑΠΝΗΜΑΣΟ ΜΔΧ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Ή 

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ .......................................................................................... 20 

3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΣΡΔ ........................................................................................... 22 

3.1 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟ ΣΡΔ ............................................................. 22 

3.2 ΣΡΔ & ΤΠΝΟ .......................................................................................................... 23 

3.3 Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ ....................................................................... 24 

3.4 Ζ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΟΝ ΑΘΔΝΖ ................................................... 24 



4 
 

3.5 ΣΡΔ ΣΖ ΜΔΘ .......................................................................................................... 25 

3.6 ΤΓΚΡΗΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ – ΓΖΜΟΗΟΤ ΦΟΡΔΑ ..................................................... 25 

3.7 ΣΡΔΟΓΟΝΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ................................................................................. 26 

3.8 ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΡΔ ............................................................ 26 

3.9 Ζ ΔΞΟΤΘΔΝΧΖ Χ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΤΦΖΛΟΤ ΣΡΔ .................................... 27 

ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ................................................................................................................... 29 

4. ΚΟΠΟΗ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ...................................................................... 29 

4.1 ΚΟΠΟ ......................................................................................................................... 29 

4.2 ΤΛΗΚΟ – ΜΔΘΟΓΟ ..................................................................................................... 29 

4.2.1 ΓΔΗΓΜΑ ΜΔΛΔΣΖ ............................................................................................... 29 

4.2.2 ΤΛΛΟΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ..................................................................................... 29 

4.2.3 ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ ............................................................................... 32 

4.3 ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ............................................................................................. 32 

5. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ .......................................................................................................... 33 

5.1 ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ .................................... 33 

5.2 ΤΓΚΡΗΔΗ ΣΧΝ ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ........................................ 35 

5.3 ΚΛΗΜΑΚΑ AUDIT ......................................................................................................... 36 

5.4 ΤΥΔΣΗΔΗ-ΤΓΚΡΗΔΗ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΧΝ ΚΑΗ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΖ ΚΛΗΜΑΚΑ AUDIT ..................... 42 

5.5 ΚΛΗΜΑΚΑ FAGERSTROM ......................................................................................... 44 

5.6 ΤΥΔΣΗΔΗ-ΤΓΚΡΗΔΗ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΧΝ ΚΑΗ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΖ ΚΛΗΜΑΚΑ FAGERSTROM ..... 49 

5.7 ΚΛΗΜΑΚΑ ΔNSS ............................................................................................................ 51 

5.8 ΤΥΔΣΗΔΗ-ΤΓΚΡΗΔΗ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΧΝ ΚΑΗ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΖ ΚΛΗΜΑΚΑ ENSS ........................ 58 

6. ΤΕΖΣΖΖ ...................................................................................................................... 64 

6.1 ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑ ΓΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ ΚΑΗ ΓΝΑ ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ .... 64 

6.2 ΑΛΚΟΟΛ ......................................................................................................................... 66 

6.3 ΚΑΠΝΗΜΑ .................................................................................................................... 67 

6.4 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΣΡΔ ......................................................................................... 67 

7. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΗ ...................................... 70 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ....................................................................................................................... 77 

 

 



5 
 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

Αθξνγσληαίνο ιίζνο ηνπ νηθνδνκήκαηνο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο απνηειεί ην 

ππέξηαην αγαζφ δσήο, ε πγεία. Ο νξηζκφο ηεο πγείαο πνπ δφζεθε απφ ηνλ Παγθφζκην 

Οξγαληζκφ Τγείαο (ΠΟΤ) έρεη σο εμήο: «Τγεία είλαη κηα θαηάζηαζε πιήξνπο 

ζσκαηηθήο, λνεηηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο θαη φρη απιψο ε απνπζία λφζνπ ή 

αλαπεξίαο». Σν επίπεδν πγείαο ελφο πιεζπζκνχ κεηξάηε κε δείθηεο πνηφηεηαο δσήο, 

ζλεηφηεηαο, ζλεζηκφηεηαο θαη βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο, ελψ κφιηο ην 20% εμαξηάηαη 

απφ ηηο ππεξεζίεο πγείαο, αθνχ κεγαιχηεξν ξφιν δηαδξακαηίδνπλ πεξηβαιινληηθνί, 

δεκνγξαθηθνί θαη θιεξνλνκηθνί παξάγνληεο. 

 ηελ επνρή ηεο ξαγδαίαο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, ν άλζξσπνο δηαζέηεη ηηο 

γλψζεηο θαη ηα κέζα γηα λα επηηχρεη ην βέιηηζην δπλαηφ επίπεδν πγείαο, σζηφζν 

θαίλεηαη λα κελ ηα ρξεζηκνπνηεί πάληνηε νξζά. Ζ ππέξκεηξε θαηαλάισζε πξντφλησλ 

κε βάζε ην αιθνφι, ην θάπληζκα θαη ην εξγαζηαθφ ζηξεο απνηεινχλ αλαζηαιηηθνχο 

παξάγνληεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο πιήξνπο επεμίαο.  

Σν ζψκα ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο έξρεηαη ζπρλά ζην επίθεληξν ηέηνηνπ 

είδνπο κειεηψλ, θαζψο απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο ππεχζπλνπο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πξφιεςεο θαη ηεο αγσγήο πγείαο. Οπζηαζηηθά, είλαη ην ζψκα πνπ θαιείηαη λα 

θαζνδεγήζεη, λα ζπκβνπιεχζεη θαη λα κπήζεη ηελ πιεζπζκηαθή νκάδα ζε πγηείο 

ζπκπεξηθνξέο θαη λα εληζρχζεη ηνλ αιθαβεηηζκφ πγείαο.  ηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα, 

πνπ ε θχζε ηνπ είλαη ζηξεζνγφλνο, νη επαγγεικαηίεο πγείαο θαινχληαη λα 

αληαπεμέιζνπλ ζε κε επλντθέο ζπλζήθεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ζπγθξνχζεηο θαη 

ειιείςεηο πιηθνχ είηε αλζξψπηλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.  

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ην αιθνφι θαη ην θάπληζκα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

ηνπο λνζειεπηέο σο κέζνδνη αληηκεηψπηζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηαπφλεζεο πνπ 

βηψλνπλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν.  Όζνλ αθνξά ηνλ φξν ζπλαηζζεκαηηθή θαηαπφλεζε, 

κε απηφλ ζα πξνζδηνξίδεηαη ην εξγαζηαθφ ζηξεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. 

Πξφθεηηαη γηα κηα ηδηαίηεξε πιεζπζκηαθή νκάδα ζηελ νπνία, ελ κέξεη, βαζίδεηαη ε 

πγεία ηνπ πιεζπζκνχ, κε απνηέιεζκα λα ζεσξείηαη άμηα δηεξεχλεζεο ε ζπκπεξηθνξά 

ηεο σο πξνο ηελ απιή θαηαλάισζε ή ηελ θαηάρξεζε αιθνφι θαη ηζηγάξσλ.  
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

ην παξφλ πφλεκα ζα αλαδεηρζνχλ δεηήκαηα ρξήζεο αιθνφι θαη θαπλνχ, 

θαζψο ζα ζπδεηεζνχλ θαη ηα επίπεδα ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο πνπ βηψλνπλ νη 

επαγγεικαηίεο πγείαο ηεο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο. ε κηα πεξίνδν κε νηθνλνκηθέο 

δπζθνιίεο θαη ηνπο πφξνπο λα είλαη πεπεξαζκέλνη, νη λνζειεπηέο θαινχληαη λα 

παξάγνπλ ηζφηηκν έξγν γηα φινπο ηνπο αζζελείο - πνιίηεο πνπ θηινμελνχληαη ζηα 

δεκφζηα θαη ηδησηηθά ζεξαπεπηήξηα ηεο ρψξαο.  

Δζηηάδνληαο ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζπγθξηηηθή 

κειέηε ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θιάδνπ ΠΔ – ΣΔ – ΓΔ, ε νπνία αθνξά ηηο 

αλσηέξσ παξακέηξνπο, κεηαμχ θεληξηθνχ θαη επαξρηαθνχ λνζνθνκείνπ. Πξφθεηηαη 

γηα ην «ΓΝΑ Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ» ην νπνίν εδξεχεη ζηελ πεξηνρή ηνπ Υνιαξγνχ 

Αηηηθήο θαη ην «ΓΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ» πνπ απνηειεί ην κνλαδηθφ λνζνθνκείν ζηνλ λνκφ 

ηεο Κνξηλζίαο. Απφ ηελ κειέηε απνθιείνληαη νη ζπνπδαζηέο – θνηηεηέο ηεο 

λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο, ην ινηπφ δηνηθεηηθφ, ηαηξηθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1.ΑΛΚΟΟΛ 

1.1 ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ & ΤΝΗΣΧΜΔΝΖ ΖΜΔΡΖΗΑ 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ  

 Οη απαξρέο ηεο ρξήζεο ηνπ αιθνφι εληνπίδνληαη απφ ηνλ θψδηθα ηνπ 

Υακνπξακπί έσο ηνλ Ζζίνδν θαη ηνλ Πινχηαξρν. Πξφθεηηαη γηα κηα ςπρνηξφπν 

νπζία κε ηζρπξή εμαξηεζηνγφλν δξάζε. Ζ θαηαλάισζε ηνπ ζε κέηξηεο πνζφηεηεο 

απνθαίλεηαη επεξγεηηθή γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, σζηφζν ζε πεξίπησζε 

θαηάρξεζεο πξνθαινχληαη ηα αληίζηξνθα απνηειέζκαηα. Να ζεκεησζεί ζε απηφ ην 

ζεκείν, πσο φηαλ γίλεηαη ζπζρέηηζε παζνινγηθήο θαηάζηαζεο κε θαηαλάισζε 

αιθνφι, κε ηνλ φξν θαηάρξεζε ελλνείηαη ε πξφζιεςε πέξα ησλ θπζηνινγηθψλ 

πνζνηήησλ. Ο ΠΟΤ σο κέζε εκεξήζηα θαηαλάισζε αλαθέξεη 20 - 40gr αιθνφιεο 

γηα ηηο γπλαίθεο θαη 40 - 60gr γηα ηνπο άλδξεο. 

 

1.2 ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΓΗΑ ΣΟ ΑΛΚΟΟΛ 

Παγθνζκίσο 3,3 εθαηνκκχξηα ζάλαηνη θάζε ρξφλν πξνέξρνληαη απφ θαηάρξεζε 

αιθνφι (⅓ γπλαίθεο, ⅔ άλδξεο), απηφ αληηπξνζσπεχεη ην 5,9% ησλ ζαλάησλ. Ζ θαθή 

ρξήζε είλαη έλαο ζχλεζεο παξάγνληαο πνπ επζχλεηαη γηα πεξηζζφηεξεο απφ 200 

αζζέλεηεο (ζσκαηηθέο θαη ςπρηθέο), ηξαπκαηηζκνχο θαη δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο. 

Με βάζε ηειεπηαία δεδνκέλα έρεη πηζηνπνηεζεί ζρέζε κεηαμχ ηεο θαηάρξεζεο θαη 

κνιπζκαηηθψλ λφζσλ φπσο ε θπκαηίσζε (12%) θαη ν HIV. ηηο ειηθίεο 20-39 

πξνζεγγηζηηθά ην έλα ηέηαξην ( ¼ ) ησλ ζαλάησλ νθείιεηαη ζην αιθνφι. Πέξα απφ ηηο 

επηπηψζεηο ζηελ πγεία, ζεκαληηθή επηξξνή δέρεηαη ν θνηλσληθννηθνλνκηθφο ηνκέαο 

(ΠΟΤ, 2015). 

Οη δαπάλεο ηεο Διιάδαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ην 2014 ήηαλ 10%. Αληηζέησο, 

άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο, φπσο ε Αλδφξα θαη ε Διβεηία πνπ δαπάλεζαλ 27,9% θαη 

22,7% αληίζηνηρα (ΠΟΤ, 2017). 

Σα πνζνζηά θαηαλάισζεο αιθνφι ζηελ Δπξψπε ην 2016 θπκαίλνληαλ απφ 1,9% 

έσο 18,2%. Σα δχν άθξα αληηπξνζσπεχνπλ ηελ Σνπξθία- κε ην ρακειφηεξν πνζνζηφ- 

ελψ ην πςειφηεξν ην θαηέρεη ε Ληζνπαλία. Ζ Διιάδα βξίζθεηαη ζην 8,5% ηεο 

θαηάρξεζεο αιθννινχρσλ πνηψλ (ΠΟΤ, 2017). 
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1.3 ΚΑΣΑΥΡΖΖ ΑΛΚΟΟΛ 

Ζ θαηάρξεζε πξνζδηνξίδεη ην αθαηάιιειν κνηίβν ρξήζεο αιθνφι, πνπ νδεγεί ζε 

θιηληθά ζεκαληηθή εμαζζέληζε ή δπζθνξία πνπ εθδειψλεηαη κε έλα ηνπιάρηζηνλ απφ 

ηα παξαθάησ θξηηήξηα κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ: 

1. Ζ επαλαιακβαλφκελε ρξήζε αιθνφι πνπ νδεγεί ζε απνηπρία εθπιήξσζεο 

ζεκαληηθψλ επαγγεικαηηθψλ - ζρνιηθψλ - νηθηαθψλ ππνρξεψζεσλ (π.ρ. 

επαλαιακβαλφκελεο απνπζίεο ή κεησκέλε επαγγεικαηηθή απφδνζε ζρεηηδφκελε κε ηε 

ρξήζε αιθνφι, αιιεπάιιειεο απνπζίεο, αλαζηνιέο θνίηεζεο ή απνβνιέο απφ ην 

ζρνιείν, παξακέιεζε ησλ παηδηψλ ή ηνπ λνηθνθπξηνχ). 

2. Δπαλαιακβαλφκελε ρξήζε αιθνφι ζε θαηαζηάζεηο φπνπ ππάξρεη απμεκέλνο 

θίλδπλνο ζσκαηηθήο βιάβεο (π.ρ. νδήγεζε απηνθηλήηνπ ή ρεηξηζκφο κεραλήκαηνο). 

3. Δπαλαιακβαλφκελα λνκηθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αιθνφι (π.ρ. 

ζπιιήςεηο γηα δηαηαξαρή ζπκπεξηθνξάο πξνθαινχκελε απφ ην αιθνφι). 

4. πλέρηζε ηεο ρξήζεο αιθνφι παξφιν πνπ ππάξρνπλ κφληκα ή ππνηξνπηάδνληα 

θνηλσληθά ή δηαπξνζσπηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχληαη ή επηδεηλψλνληαη απφ ηηο 

επηδξάζεηο ηνπ αιθνφι (π.ρ. δηακάρεο κεηαμχ ζπδχγσλ γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

ηνμίθσζεο) (ΑΡΑ, 2000). 

 

1.4 ΔΞΑΡΣΖΖ ΑΠΟ ΣΟ ΑΛΚΟΟΛ 

Ζ αλεμέιεγθηε θαηαλάισζε αιθννινχρσλ πνηψλ νδεγεί ζε εμάξηεζε. 

χκθσλα κε ηελ American Psychiatric Association (ΑΡΑ), ε εμάξηεζε νξίδεηαη σο ην 

αθαηάιιειν κνηίβν θαηαλάισζεο αιθνφι, πνπ νδεγεί ζε θιηληθά ζεκαληηθή 

εμαζζέλεζε ή δπζθνξία πνπ εθδειψλεηαη κε ηξία ή πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαθάησ 

θξηηήξηα ζε ρξνληθή πεξίνδν ελφο έηνπο. Σα θξηηήξηα είλαη ηα εμήο: 

1. Αλάγθε γηα πξνθαλψο απμεκέλεο πνζφηεηεο αιθνφι πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί 

ηνμίθσζε ή ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα ή ζαθψο κεησκέλε επίδξαζε κε ηε ζπλέρηζε 

ηεο ίδηαο θαηαλαισκέλεο πνζφηεηαο αιθνφι. 

2. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ζηεξεηηθφ ζχλδξνκν αιθνφι ή ιήςε αιθνφι (ή παξεκεθεξνχο 

νπζίαο) γηα αλαθνχθηζε ή απνθπγή ζπκπησκάησλ ζηέξεζεο. 
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3. Ζ θαηαλάισζε αιθνφι ζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ή γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα απφ 

απηφ πνπ πξνβιεπφηαλ. 

4. Έληνλε επηζπκία ή κία ή πεξηζζφηεξεο αλεπηηπρείο πξνζπάζεηεο δηαθνπήο ή 

κείσζεο ηεο ρξήζεο. 

5. Οη θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο θαη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο παξακεινχληαη ή 

ζηακαηνχλ εμαηηίαο ηνπ αιθνφι. 

6. Απαηηείηαη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα δξαζηεξηφηεηεο απφθηεζεο, ρξήζεο ή 

αλάλεςεο απφ ηηο επηδξάζεηο ηνπ αιθνφι. 

7. πλέρηζε ηεο θαηαλάισζεο αιθνφι, παξά ηελ επίγλσζε ηεο απφθηεζεο κφληκνπ ή 

ππνηξνπηάδνληνο ζσκαηηθνχ ή ςπρνινγηθνχ πξνβιήκαηνο πνπ είλαη πηζαλφ λα 

πξνθιεζεί ή λα επηδεηλσζεί απφ ην αιθνφι (APA, 2000). 

 

1.5 ΑΡΝΖΣΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟΤ ΑΛΚΟΟΛ 

1.5.1 ΔΠΗΠΣΧΔΗ Δ ΔΠΗΠΔΓΟ ΑΝΡΧΠΗΝΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ 

Σα ζπζηήκαηα ηα νπνία πιήηηνληαη απφ ηε κε ειεγρφκελε θαηαλάισζε είλαη ην 

θαξδηαγγεηαθφ (8%), ην αλαπλεπζηηθφ, ην πεπηηθφ, ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα 

(ΚΝ) θαζψο πςειή είλαη θαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο θαξθίλνπ. Γεδνκέλα γηα ην 

2015, δειψλνπλ πσο ε πηζαλφηεηα ζαλάηνπ απφ κε κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο, φπσο ε 

θαξδηαθή λφζνο, ν θαξθίλνο, ν δηαβήηεο, νη ρξφληεο αλαπλεπζηηθέο παζήζεηο ζηηο 

ειηθίεο κεηαμχ 30 θαη 70 εηψλ γηα ηελ Διιάδα είλαη 12,3% . Σα ρακειφηεξα πνζνζηά 

ζηελ Δπξψπε ζεκεηψλνληαη ζηελ Ηζιαλδία θαη ζηελ Διβεηία, κε 8,3% θαη 8,7% 

αληίζηνηρα (ΠΟΤ, 2017). 

Ζ θαηαλάισζε αιθνφι πξνθαιεί αχμεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, ρσξίο λα 

έρεη εμαθξηβσζεί ν κεραληζκφο απηφο. πλεπψο, κπνξεί λα εηπσζεί πσο είλαη «ηθαλφ» 

λα επζχλεηαη γηα λνζήκαηα πνπ πξνθαινχληαη πνπ ππέξηαζε. Μεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε θαξδηαθή αλεπάξθεηα, ην αγγεηαθφ 

εγθεθαιηθφ επεηζφδην θαη ε επηιεςία. Σα πξψηα ζπκπηψκαηα απφ ην Κ.Ν.. 

εθδειψλνληαη κφιηο ε ζπγθέληξσζε ηνπ αιθνφι ζην αίκα μεπεξάζεη ηα 40mg θαη 

πεξηιακβάλνπλ εμαζζέλεζε ηεο κλήκεο θαη ηεο πξνζνρήο, ήπηεο δηαηαξαρέο ηνπ 

ιφγνπ, δηαηαξαρέο ζηελ εθηέιεζε ιεπηψλ ρεηξηζκψλ θαη ειάηησζε ηεο αληίδξαζεο ζε 
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αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα. ηηο ζπγθεληξψζεηο απηέο, δηαηεξείηαη ε πλεπκαηηθή 

δηαχγεηα θαη ην άηνκν δελ έρεη ηελ αίζζεζε ηεο επίδξαζεο πνπ αζθεί ην αιθνφι ζηνλ 

νξγαληζκφ ηνπ (ΜΔΗΝΔ ΓΤΝΑΣΟ, 2014). 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε απνθξαθηηθή άπλνηα ζηνλ χπλν κε ξνραιεηφ, 

δηαθνπή αλαπλνήο ζηνλ χπλν θαη ζπζπάζεηο, ππλειία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, 

λπθηνπξία, ελνχξεζε, κεησκέλε απφδνζε θαη ζπγθέληξσζε (Netter, 2012).  

Όζνλ αθνξά ην πεπηηθφ ζχζηεκα ε πην δηαδεδνκέλε επηπινθή είλαη ε 

θίξξσζε ηνπ ήπαηνο (50%), ε παγθξεαηίηηδα (25%), ελψ δελ είλαη ιίγεο νη 

πεξηπηψζεηο θαξθίλνπ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε εθείλσλ ηεο ζηνκαηνθαξπγγηθήο 

θνηιφηεηαο (30%), ηνπ εληέξνπ (10%), ηνπ καζηνχ (8%) θαη ηνπ ηξαρήινπ ηεο 

κήηξαο (ΠΟΤ, 2014).  

1.5.2 ΔΠΗΠΣΧΔΗ Δ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 

Ζ θαηαλάισζε αιθνφι δελ απνηειεί κφλν αηνκηθφ πξφβιεκα, αιιά επεξεάδεη 

ηνλ νηθνγελεηαθφ πεξίγπξν θαζψο θαη ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 

ζπλφινπ. Ζ ρξήζε δε απφ ην ζψκα ηεο πγείαο ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ παξερφκελε 

πγεηνλνκηθή θξνληίδα (Καξξά θαη ζπλ, 2014). Πξφθεηηαη γηα αξρηθή απψιεηα ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ έσο ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηελ απαηηνχκελε 

λνζειεία ηνπ.  

Σν πνζνζηφ ησλ ηξνραίσλ πνπ πξνθαινχληαη ππφ ηελ επήξεηα κέζεο αγγίδεη 

ην 15%. Παξάιιεια, απμεκέλε παξαηεξείηαη ε ηάζε επεηζνδίσλ δηαπξνζσπηθήο βίαο 

ζην θαη απηνθηνληψλ, κε ην θαζέλα λα ζθαξθαιψλεη ζην 22% (ΠΟΤ, 2014). Γελ 

είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ζηνλ εηήζην απνινγηζκφ αθνχγνληαη πςειά πνζνζηά 

ηξνραίσλ, ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο ενξηψλ ή καδηθψλ εμνξκήζεσλ. Ο ΠΟΤ πξνηείλεη 

κείσζε ηεο βιαβεξήο ρξήζεο θαηά 10% έσο ην 2020. 

 

1.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΔ ΤΓΔΗΑ & ΑΛΚΟΟΛ 

ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ην 2005 ζηε νπεδία, ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο θαη ηηο 

παξεκβάζεηο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε αιθνφι, 

παξαπάλσ απφ ηνπο κηζνχο απάληεζαλ πσο δελ ιακβάλνπλ θακία εθπαίδεπζε γηα ην 

ζέκα απηφ. πγθεθξηκέλα, ην 62% ησλ λνζειεπηψλ απέρεη ή θάλεη κηθξή 

θαηαλάισζε ελψ ην 37% θαλνληθή ή πςειή. Καηά ηελ ιήςε ηζηνξηθνχ απφ ηνλ 

αζζελή, ε ιήςε πιεξνθνξηψλ γηα ηε θαηαλάισζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ ζθνξάξεη 
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πνιχ ρακειά, θαζψο ζεσξνχλ πσο δελ έρνπλ ην γλσζηηθφ θαη ζπκβνπιεπηηθφ 

ππφβαζξν. Χζηφζν, φζνη λνζειεπηέο έρνπλ ιάβεη εηδηθή εθπαίδεπζε ζρεηηθή κε ηελ 

ρξήζε αιθνφι, ξσηνχζαλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ εθείλνπο πνπ δελ είραλ 

εθπαηδεπηεί. Παξφια απηά, ε θαηαλάισζε αιθνφι απφ ηνπο αζζελείο θαίλεηαη λα κελ 

επεξεάδεηαη απφ ηηο πξνζσπηθέο ζπλήζεηεο θαηαλάισζεο αιθνφι ησλ ίδησλ ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο (Geirsson et al, 2005).  

ε έξεπλα ησλ Αζαλαζηάδεο θαη ζπλ, ζε επαγγεικαηίεο πνπ εξγάδνληαη ζηνλ 

ρψξν ηεο ςπρηθήο πγείαο, νη λνζειεπηέο εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξν ζηξεο απφ φηη νη 

γηαηξνί. Δπηπιένλ δηαθξίλεηαη απμεκέλν άγρνο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε ζρέζε κε ηνλ 

δεκφζην. Σν άγρνο πεξηγξάθεηαη σο αηνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ αιιά θαη σο 

θαηάζηαζε. Ζ ειηθία θαη ην επίπεδν άγρνπο πνπ εκθαλίδνπλ νη εξγαδφκελνη 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ρξήζε αιθνφι, ην θαηλφκελν απηφ παξαηεξείηαη εληνλφηεξα ζηνπο 

ΓΔ λνζειεπηέο. Ζ ρξήζε γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ραιάξσζεο, αλεμάξηεηα απφ 

ηελ βαζκίδα ζηελ νπνία αλήθνπλ νη εξσηψκελνη λνζειεπηέο (Αζαλαζηάδεο θαη ζπλ, 

2011).  

Πιήζνο κειεηψλ θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζρεηηθψλ κε ην αιθνφι, ηφζν ζε πξνπηπρηαθφ φζν θαη ζε επίπεδν 

εμεηδίθεπζεο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. Γίλεηαη ιφγνο γηα έιιεηςε ζηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, αιιά θαη αλεπάξθεηα ησλ λνζειεπηψλ λα αληαπεμέιζνπλ 

αθνχ δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ θαηάιιειε ζπκβνπιεπηηθή ή παξέκβαζε κε 

ηειηθφ ζθνπφ ηελ παχζε ηεο ρξήζεο (Pillon, 2003).  

 

1.7 ΦΟΗΣΖΣΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ & ΑΛΚΟΟΛ 

Αξθεηέο κειέηεο ζηφρεπζαλ ζηελ αμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε ηεο θαηαλάισζεο 

αιθννινχρσλ πνηψλ θαη θαπλνχ απφ θνηηεηέο λνζειεπηηθήο, είηε πξνπηπρηαθνχο είηε 

κεηαπηπρηαθνχο. Ζ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ζέινληαο λα δηεξεπλήζεη ηηο αιθννιηθέο 

θαη θαπληζηηθέο ζπλήζεηεο ησλ κειινληηθψλ επαγγεικαηηψλ πγείαο έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη θαηά θαηξνχο έξεπλα ζηηο ζρνιέο πγείαο.  

ε έξεπλα ησλ Γηνκήδνπο θαη ζπλ. (2007) ζε πξνπηπρηαθνχο θαη 

κεηαπηπρηαθνχο, νη θνηηεηέο παξνπζηάδνπλ ηελ έλαξμε  ηνπ θαπλίζκαηνο θπξίσο σο 

δηθή ηνπο πξσηνβνπιία, ζε αληίζεζε κε έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 26% 

πνπ δειψλεη πσο ππήξμε απνηέιεζκα πίεζεο απφ ηνλ πεξίγπξν ηνπο. Ζ θαηαλάισζε 

αιθνφι θπζηθά δελ ζα κπνξνχζε λα απνπζηάδεη απφ ην κεηαεθεβηθφ απηφ ζηάδην, 
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πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο πεξίνδνο έιιεηςεο ηεο γνληθήο επίβιεςεο. Σν αξλεηηθφ είλαη 

πσο νη κηζνί ζρεδφλ ππνζηεξίδνπλ πσο δελ ππάξρεη ιφγνο λα ζηακαηήζνπλ ηελ 

θαηαλάισζε, αθνχ δελ παξνπζίαζαλ θάπνην πξφβιεκα πγείαο. Παξαηεξήζεθε πσο ε 

ρξήζε αιθνφι ζπλνδεχεηαη απφ ην θάπληζκα, ελ αληηζέζεη κε ηνπο κε θαπλίδνληεο 

πνπ θάλνπλ κηθξφηεξε θαηαλάισζε (Γηνκήδνπο θαη ζπλ, 2007). 

Άιιε κηα αθφκα έξεπλα ζε πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο λνζειεπηηθήο 

θαηαδεηθλχεη ηα πςειά πνζνζηά ηαπηφρξνλεο ρξήζεο αιθνφι θαη θαπλνχ. 

νθαξηζηηθή είλαη ε ειηθία έλαξμεο ηνπ θαπλίζκαηνο, πνπ ηνπνζεηείηαη ζηα 16 έηε. 

Χζηφζν, ην 92,8% αλαθέξεη πσο δελ νδεγεί ππφ ηελ επήξεηα νηλνπλεχκαηνο, ε 

θαηαλάισζε γίλεηαη θαζαξά ζε επίπεδν δηαζθέδαζεο-εμφδνπ απφ ην ζπίηη. 

Απνζαξξπληηθά είλαη ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο γηα ηηο επηβιαβείο 

ζπλέπεηεο ησλ δχν απηψλ ζπλεζεηψλ, κε ηνπο θαπληζηέο λα έρνπλ επίγλσζε ηεο 

βιαβεξήο ηνπο πξάμεο (81,2%), θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη κε ηνπο ρξήζηεο 

νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ (8,6%). Μηθξφ πνζνζηφ ππνζηεξίδεη φηη ππάξρνπλ επηξξνέο 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ. Σα απνηειέζκαηα γηα ηελ παξάιιειε ρξήζε ηνπ αιθνφι-

θαπλνχ ζπκθσλνχλ κε εθείλα ηεο πξνεγνχκελεο έξεπλαο.  ρεδφλ ην 70% ησλ 

θαπληζηψλ έρεη θάλεη πξνζπάζεηα δηαθνπήο ιφγσ νηθνλνκηθνχ δεηήκαηνο, ζέκαηνο 

πγείαο ή παξφηξπλζε απφ ην νηθείν πεξηβάιινλ. Παξφια απηά ην 14,8% επέζηξεςε 

ζηα δίρηπα ηνπ θαπλνχ. Σν αλεζπρεηηθφ είλαη πσο απνπζηάδνπλ ηα πξνγξάκκαηα ζε 

πξνπηπρηαθφ επίπεδν πνπ αθνξνχλ ηελ δηαθνπή θαπλίζκαηνο (Κσλζηαληηλίδεο θαη 

ζπλ, 2014). 

Δλ θαηαθιείδη νη Νάλνπ θαη ζπλ. (2015) θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη 

απμεηηθή ηάζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ πγείαο ζηνπο θνηηεηέο νθείιεηαη 

ζηνλ κεησκέλν γνληθφ έιεγρν, ζηελ κε ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο, ζηελ έιιεηςε 

πιεξνθφξεζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ νξγαλσκέλσλ ζηξαηεγηθψλ- παξεκβάζεσλ ζε 

φια ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο. Οη σθεινχκελνη απηψλ ησλ δξάζεσλ ζα είλαη ην άηνκν, 

ε θνηλσλία, ε νηθνλνκία θαη ε πγεία (Νάλνπ θαη ζπλ, 2015).    

 

1.8 ΣΡΟΠΟΗ ΜΔΗΧΖ ΣΖ ΚΑΣΑΥΡΖΖ ΑΛΚΟΟΛ 

 Με κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ απνθπγή ή έζησ ηε κείσζε φισλ εθείλσλ ησλ 

αξλεηηθψλ επεηζνδίσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ αιφγηζηε ρξήζε πξντφλησλ 

αιθνφιεο, πέξαλ ησλ ζπζηελφκελσλ πνζνηήησλ, έρνπλ πξνβιεθζεί θάπνηεο 

πνιηηηθέο παξεκβάζεσλ πνπ αθνινπζνχλ παξαθάησ. 
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 Οξζή κεηάδνζε κελπκάησλ κέζσ ησλ δηαθεκίζεσλ γηα αιθννινχρα 

ζθεπάζκαηα. 

 Έιεγρνο γηα ηε δηαζεζηκφηεηα. 

 Δθαξκνγή πνιηηηθψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζρέζε αιθνφι θαη νδήγεζε. 

 ρεδηαζκφο κεραληζκψλ εηδηθήο θνξνιφγεζεο. 

 Δζηίαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ επξχηεξνπ πιεζπζκνχ ζηηο ζπλέπεηεο πνπ 

πξνθαιεί ε θαηάρξεζε αιθνφι. 

 Δμαζθάιηζε ίζεο πξφζβαζεο γηα φινπο ζε ζεξαπείεο γηα ηνπο εμαξηεκέλνπο 

απφ ην αιθνφι. 

 Πξνγξακκαηηζκφο ειέγρνπ θαη ζχληνκεο ελεκεξσηηθέο παξεκβάζεηο γηα 

επηθίλδπλε ρξήζε απφ ηηο ππεξεζίεο πγείαο (ΠΟΤ, 2015). 
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2. ΚΑΠΝΗΜΑ 

2.1 ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΠΝΟ 

Ζ ξήζε πνπ νξίδεη ηελ πξφιεςε θαιχηεξε ηεο ζεξαπείαο παίξλεη ζάξθα θαη 

νζηά ζηελ ραξαθηεξηζηηθή ζπλήζεηα ηνπ θαπλίζκαηνο. Όια ηα πξντφληα θαπλνχ 

πεξηέρνπλ κηα ςπρνδξαζηηθή νπζία, γλσζηή σο ληθνηίλε θαη θαηεγνξνχληαη πσο 

πξνθαινχλ πιεζψξα πξνβιεκάησλ πγείαο ζηνλ νξγαληζκφ, απφ παζήζεηο ηνπ 

αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαξδηνπάζεηεο έσο θαξθίλν. Καηεγνξείηαη γηα 6 

εθαηνκκχξηα ζαλάηνπο αλά ηνλ θφζκν, εηεζίσο, κε πνιινχο απφ απηνχο λα 

ζπκβαίλνπλ πξφσξα, ζην λνχκεξν απηφ πεξηιακβάλνληαη 600,000 ζάλαηνη απφ 

παζεηηθφ θάπληζκα (ΠΟΤ, 2017). 

 

2.2 ΔΗΟΓΟ ΣΖ ΝΗΚΟΣΗΝΖ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

«Καηά ηε δηαδηθαζία ηνπ θαπλίζκαηνο, ε ληθνηίλε εηζέξρεηαη απεπζείαο ζηνπο 

πλεχκνλεο θαη ρξεηάδνληαη 7 δεπηεξφιεπηα γηα λα θηάζεη έσο ηνλ εγθέθαιν, ζηνπο 

ππνδνρείο ηεο αθεηπινρνιίλεο θαη λα δηαπεξάζεη ηνλ αηκαηνεγθεθαιηθφ θξαγκφ, πνπ 

απνηειεί ην θξάγκα εηζφδνπ βιαβεξψλ νπζηψλ απφ ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ζην 

θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα. Ο ρξφλνο εκηδσήο ηεο ληθνηίλεο ζηνλ νξγαληζκφ είλαη 

πξνζεγγηζηηθά 2 ψξεο, αιιά εμαξηάηαη θαη απφ άιινπο παξάγνληεο.» (Βαιαβαλίδεο 

& Δπζηαζίνπ, 2009) 

 

2.3 ΜΔΣΑΒΟΛΗΜΟ & ΑΠΟΒΟΛΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

«Ο κεηαβνιηζκφο ηεο ληθνηίλεο γίλεηαη θαηά θχξην ιφγν ζην ήπαξ θαη ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ ζηνπο πλεχκνλεο. Ο θαπληζηήο εθθξίλεη ηελ ζπγθεθξηκέλε νπζία 

θαη απφ ηνπο ζηεινγφλνπο αδέλεο ηνπ, έπεηηα νδεχεη πξνο ηνλ ζηφκαρν θαη κέζσ ηνπ 

ιεπηνχ εληέξνπ επαλεηζέξρεηαη ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. Με απηφ ηνλ 

κεραληζκφ αηηηνινγνχληαη νη θπκαηλφκελεο ζπγθέληξσζεο ηεο ζην αίκα, αθφκα θαη 

κεηά ηε δηαθνπή ηεο ρξήζεο ηεο.  Ζ απνβνιή ηεο απφ ηνλ ζψκα γίλεηαη κε ηα νχξα 

κέζσ ησλ λεθξψλ». (Βαιαβαλίδεο & Δπζηαζίνπ, 2009) 
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2.4 ΚΑΠΝΗΜΑ & ΠΑΗΓΗΑ 

Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ πσο ε επζχλε ηνπ λα επσκίδεηαη θαλείο ηηο ζπλέπεηεο 

ησλ πξάμεσλ ηνπ είλαη θαζαξά αηνκηθή. Γελ είλαη εζηθφ φκσο ην λα παίξλεη θαλείο 

κηα απφθαζε πνπ ζα θαζνξίζεη ηελ πνξεία πγείαο ελφο αηφκνπ πνπ δελ είλαη ζε ζέζε 

λα απνθαζίζεη ή δελ ηνπ δίλεηαη ε επηινγή. Ζ ζθπηάιε δίλεηαη ζηηο κεηέξεο θαη ζηηο 

έγθπεο, ηηο θχξηεο ππεχζπλεο, πνπ θαζνξίδνπλ ηελ εμέιημε ηεο πγείαο ησλ παηδηψλ απφ 

ηελ ελδνκήηξην θηφιαο δσή. ρεδφλ ην 50% ηεο έθζεζεο ησλ παηδηψλ ζην παζεηηθφ 

θάπληζκα ιακβάλεη ρψξα ζην ζπίηη ελψ ην 60% θαη πιένλ ζε δεκφζηνπο ρψξνπο. Σν 

ελεξγεηηθφ θαη παζεηηθφ θάπληζκα έρνπλ θαηεγνξεζεί γηα πιεζψξα αλαπλεπζηηθψλ -

θαη φρη κφλν- πξνβιεκάησλ. Δηδηθφηεξα ην παζεηηθφ ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ αηθλίδην 

ζάλαην βξεθψλ, ηελ πλεπκνλία, ηε βξνγρίηηδα, ηελ εγθεθαιίηηδα, ην άζζκα θαη ηηο 

παζήζεηο ηνπ κέζνπ σηφο ζηελ παηδηθή ειηθία (Βιαρηψηε θαη Μάηδηνπ, 2015). 

 Έξεπλεο επίζεο εθηζηνχλ ηελ πξνζνρή ζηηο κειινληηθέο επηπινθέο πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά πνπ εθηίζεληαη ζηνλ θαπλφ, φπσο ε απμεκέλε πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο θαθνήζεηαο θαη δηαηαξαρψλ ζπκπεξηθνξάο ζηελ ελήιηθε δσή. πλεπψο, 

γηα λα ππάξμεη κηα πγηήο θνηλσλία απαηηνχληαη πγηήο ελήιηθεο νη νπνίνη ζα ηελ 

ζεκειηψλνπλ. Αο κελ θαηαδηθαζηνχλ νη επφκελεο γεληέο πξηλ θαλ νη ίδηεο ην 

απνθαζίζνπλ, απφ απηή ηε κάζηηγα ηνπ θαπλίζκαηνο.   

 

2.5 ΔΜΠΟΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΚΟΠΖ ΣΖ ΚΑΠΝΗΣΗΚΖ 

ΤΝΖΘΔΗΑ 

H θνξσλίδα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο είλαη ε πξσηνβάζκηα θξνληίδα, ε νπνία 

ζηε ρψξα καο δελ έρεη γλσξίζεη ηδηαίηεξε αλάπηπμε θαη ηψξα αξρίδεη λα θάλεη ηα 

πξψηα ηεο βήκαηα. ην επίπεδν απηφ, ε πξφιεςε ηδίσο κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

πνιηηψλ είλαη ν ζεκέιηνο ιίζνο γηα ηελ ζχζηαζε κηαο πγεηνχο θνηλσλίαο. εκαληηθφ 

ξφιν δηαδξακαηίδεη θαη ε ίζε πξφζβαζε ζε απηή απφ φιεο ηηο πιεζπζκηαθέο νκάδεο.      

Μειέηε ησλ Tsourtos et al (2008) ζπζρέηηζε ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ησλ πξνζψπσλ κε ην άγρνο, σο έκθπην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, κε απνηέιεζκα απηφ ην αληηιακβαλφκελν άγρνο λα απνηειεί ην 

έλαπζκα γηα έλαξμε θαπλίζκαηνο, ηελ επαλέλαξμε κεηά απφ πξνζπάζεηα δηαθνπήο ή 

αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηε δηαθνπή ηνπ (Tsourtos et al, 2008). Με ιίγα ιφγηα, νη 

εξεπλεηέο παξαηεξνχλ πσο ηα άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ ην θάπληζκα σο αλαθνπθηζηηθφ 
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κέζν γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, σο εκπφδηα γηα ηε 

δηαθνπή αλαθέξνπλ θνηλσληθννηθνλνκηθά θξηηήξηα πνπ πξνθαινχλ ζηξεο, 

νηθνγελεηαθά ζέκαηα, άιιεο πεξηπηψζεηο ζαλάησλ απφ νηθεία πξφζσπα εμαηηίαο ηνπ 

ηζηγάξνπ, έιιεηςε απηνειέγρνπ, δεηήκαηα ζπλήζεηαο θαη θνηλσληθνπνίεζεο.  

Έλα αξλεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θαπλίζκαηνο, πνπ είλαη θαηά ζην έξγν ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο, απνηεινχλ νη καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία κηαο 

νηθνλνκηθά πξνζηηήο ζπλήζεηαο. Μεγάιε είλαη ε δπζθνιία ηνπ λα πεηζηεί θαη λα 

απνηξαπεί ν θαπληζηήο εθφζνλ δελ παξαηεξεί άκεζα ηεο επηπηψζεηο ηνπ θαπλνχ ζηνλ 

νξγαληζκφ ηνπ. χκθσλα κε ηνλ West, πνηθηινκνξθία εκθαλίδεηαη ζηα κνηίβα 

έλαξμεο θαη ρξήζεο ηνπ θαπλνχ θαη ε έλλνηα ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο, φζνλ αθνξά 

ζηελ εμάξηεζε, θαίλεηαη λα κειεηάηαη απφ ην 2005 (Robert West, 2017). Δπηζεκαίλεη 

ηηο επηπινθέο κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ζε άηνκα (παηδηά ή ελήιηθεο) πνπ 

εθηίζεληαη ζηνλ θαπλφ, αθνχ ε ληθνηίλε πξνθαιεί έληνλε εμάξηεζε.  

H πιεηνςεθία ησλ κειεηψλ ζπλνςίδνπλ ηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή ζε 

βνππξνπξηφλε, επηδεξκηθά απηνθφιιεηα, ηζίριεο, παζηίιηεο, ξηληθά θαη ζηνκαηηθά 

ζπξέη. Δθίζηαηαη πξνζνρήο έζησ θαη ε ζχληνκε ζπκβνπιεπηηθή παξέκβαζε γηα 

δηαθνπή θαπλίζκαηνο. Σν θξάηνο κπνξεί αθφκα λα κεξηκλήζεη γηα ηελ αχμεζε ηνπ 

θφξνπ ζηνλ θαπλφ θαζψο θαη γηα ηελ αξλεηηθή ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Ζ 

εθαξκνγή εζληθψλ αληηθαπληζηηθψλ πξνγξακκάησλ είηε κε απιή ζπκβνπιεπηηθή είηε 

κε θαξκαθεπηηθή ππνζηήξημε κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηα ζρεηηδφκελα κε ηνλ θαπλφ 

λνζήκαηα θαη ηνπο ζαλάηνπο πνπ πξνθαινχληαη απφ απηά (Robert West, 2017).  

 

2.6 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟΝ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

Με ιίγα ιφγηα, παξαηεξνχληαη επηπηψζεηο ζην θαξδηαγγεηαθφ θαζψο θαη ζην 

αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα, ελψ παξάιιεια απμεκέλνο είλαη ν παξάγνληαο γηα ηχθισζε, 

θψθσζε, νζηενπφξσζε αθφκα θαη αθξσηεξηαζκφ. Ζ απνρή απφ ηελ ληθνηίλε 

πξνθαιεί ζπκπηψκαηα ζηέξεζεο απφ ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα φπσο 

εθλεπξηζκφο, εμάληιεζε, δπζθνιία ζπγθέληξσζεο, άγρνο θαη θαηάζιηςε (Netter, 

2012). 

Οη θπξηφηεξεο αηηίεο ζαλάηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Netter, απφ ην θάπληζκα είλαη 

νη παξαθάησ: 
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 ηεθαληαία λφζνο  

 Αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην  

 Καξθίλνο πλεπκφλσλ θαη αλψηεξνπ αλαπλεπζηηθνχ 

 Υξφληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα (ΥΑΠ) 

 Απνβνιέο θαη ππναλάπηπμε εκβξχνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εγθπκνζχλεο (Netter, 2012) 

 

2.7 ΥΡΖΖ ΚΑΠΝΟΤ – ΑΛΚΟΟΛ ΑΠΟ ΦΟΗΣΖΣΔ 

Οη αξίδε θαη ζπλ. (2017) θαηαδεηθλχνπλ ηα απμεκέλα πνζνζηά θαπλίζκαηνο, 

θαηάρξεζεο-βαξηάο θαηαλάισζεο αιθνφι θαη ηηο βιαβεξέο ηάζεηο θαηαλάισζεο πνπ 

ζπληζηνχλ ζνβαξφ δεκφζην ζέκα πγείαο γηα ηνπο πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο 

θνηηεηέο ζηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Με ην γπλαηθείν θχιν λα επηθξαηεί, 

ζρεδφλ νη κηζνί δελ θαπλίδνπλ θαη δελ εθηίζεληαη ζε παζεηηθφ θάπληζκα ελψ φζνη 

θαπλίδνπλ μεθίλεζαλ ζηελ εθεβεία. Αλαιπηηθφηεξα, ην 64,6% αλαθέξεη πσο ε 

νηθνλνκηθή θξίζε δελ έρεη επεξεάζεη ηηο θαπληζηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο. Σν ππφινηπν 

35,4% επηβεβαίσζε θάπνηεο αιιαγέο δηαθφπηνληαο ην θάπληζκα εμαηηίαο ηνπ πςεινχ 

θφζηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 60,9% είρε κεηψζεη ην θάπληζκα ιφγσ ηνπ θφζηνπο 

ζε αληίζεζε κε ην 39,1% απφ απηνχο πνπ ην είραλ απμήζεη θπξίσο ιφγσ άγρνπο. Οη 

πξψελ θαη νη λπλ θαπληζηέο αλαθέξνπλ πσο μεθίλεζαλ λα θαπλίδνπλ νη πεξηζζφηεξνη 

απφ πξνζσπηθά πξνβιήκαηα, έλα κηθξφ πνζνζηφ εμαηηίαο πηέζεηο ηξίησλ θαη κφιηο ην 

6,9% απφ πεξηέξγεηα. Μφιηο ην 15% είραλ ιάβεη βνήζεηα γηα δηαθνπή θαπλίζκαηνο. 

Σα πνζνζηά έθζεζεο ζην παζεηηθφ θάπληζκα ζην ζπίηη πνπ αγγίδνπλ ην 27,6%. Σν 

36% γλσξίδνπλ πσο ην θάπληζκα είλαη κηα εζηζηηθή ζπλήζεηα πνπ επηθέξεη αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηελ πγεία (αξίδε θαη ζπλ, 2017). 

 Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξνχκε λα εμαγάγνπκε είλαη πσο ε νηθνλνκηθή 

θξίζε δελ επεξέαζε ζεκαληηθά ηε δήηεζε θαπλνχ, ειάρηζηνη αλαδεηνχλ βνήζεηα γηα 

δηαθνπή, ε έθζεζε ζε παζεηηθφ θάπληζκα είλαη αλεζπρεηηθή θαη ππάξρεη ε γλψζε 

πσο πξφθεηηαη γηα βιαβεξή ζπλήζεηα πνπ αληαλαθιά ζε πξνβιήκαηα πγείαο.  

Χζηφζν, φινη αλεμάξηεηα απφ ην αλ θαπλίδνπλ ή φρη ππνζηεξίδνπλ ηελ απαγφξεπζε 

ηνπ θαπλίζκαηνο ζε φινπο ηνπο θιεηζηνχο δεκφζηνπο ρψξνπο θαη ηελ δηελέξγεηα 
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επηκνξθσηηθψλ εθζηξαηεηψλ ζρεηηθά κε ην θάπληζκα θαη ην αιθνφι.  

 

2.8 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΔ ΤΓΔΗΑ & ΚΑΠΝΗΜΑ 

2.8.1 ΠΡΟΦΗΛ ΤΓΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ 

Σν 2006 ε Μαξβάθε θαη ζπλ. κειέηεζαλ θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο πγείαο ΠΔ θαη 

ΣΔ λνζειεπηψλ πνπ εξγάδνληαλ ζε λνζνθνκεία ηεο Αηηηθήο, κε ηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο λα απνηειείηαη απφ γπλαίθεο. Βαζηθφ εχξεκα απνηέιεζε 

πσο νη λνζειεπηέο θαπλίδνπλ ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ ηεο ηάμεο ηνπ 48,8% θαη έπεηηα 

αθνινχζεζαλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ ηήξεζε πξνιεπηηθψλ θαλφλσλ πγηεηλήο, 

εηήζηνπ check up, ηηο ζπλήζεηεο χπλνπ θαη ηνλ ρξφλν πνπ δηαζέηνπλ ζε ςπραγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (Μαξβάθε θαη ζπλ, 2006). Πην ζπγθεθξηκέλα, ειάρηζην είλαη ην 

πνζνζηφ πνπ πξαγκαηνπνηεί εηήζην έιεγρν πγείαο ελψ ζε γεληθέο γξακκέο ηεξνχλ 

ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. Δπηπξφζζεηα, δελ θάλνπλ ρξήζε ηνμηθψλ νπζηψλ αιιά δελ 

μνδεχνπλ ηθαλνπνηεηηθφ ρξφλν κε ηα αγαπεκέλα ηνπο πξφζσπα. Μφιηο ην 8,9% 

θαηαθέξλεη λα θνηκάηαη ηηο ζπληζηψκελεο ψξεο. Όζνλ αθνξά ηα πνζνζηά άζθεζεο 

γηα δηαηήξεζε θαιήο θπζηθήο θαηάζηαζεο, ηα λνχκεξα είλαη απνθαξδησηηθά.  

2.8.2 ΔΡΓΑΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ, ΣΡΔ & ΚΑΠΝΗΜΑ 

Έρεη απνδεηρζεί πσο ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο σο ζηξεζνγφλν παξάγνληα θαη ηεο ρξήζεο θαπλνχ ζηνπο λνζειεπηέο. 

Πνιιέο κειέηεο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ ζρέζε ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

ηνπ ζηξεο πνπ πξνθαιεί ην νπνίν επζχλεηαη γηα ηηο θαπληζηηθέο ζηάζεηο θαη ζπλήζεηεο 

ησλ λνζειεπηψλ ή ηελ δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. Οη Πεξδηθάξεο θαη ζπλ. (2010) 

ζπκθσλνχλ κε ηελ πιεηνλφηεηα, πσο θάπληζκα είλαη κηα εμαηξεηηθά εζηζηηθή 

ζπλήζεηα θαη έρεη ζπζρεηηζζεί κε ηελ ραιάξσζε θαη ην δηάιεηκκα. πκπεξαζκαηηθά, 

ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα απνηειεί δπλεηηθφ εκπφδην ζηελ δηαθνπή ηνπ 

θαπλίζκαηνο απφ ηνπο λνζειεπηέο, αιιά δελ έρεη απνδεηρζεί θηφιαο πσο απνηειεί 

παξάγνληα έλαξμεο ηνπ, δεδνκέλνπ νηη πνιινί λνζειεπηέο αξρίδνπλ ην θάπληζκα 

πξηλ ηελ είζνδν ηνπο ζηνλ λνζνθνκεηαθφ ρψξν (Πεξδηθάξεο θαη ζπλ, 2010). Ζ 

ζπκβνπιεπηηθή θαη θαξκαθεπηηθή αγσγή απνηεινχλ ηνλ ζεκέιην ιίζν γηα ηελ χπαξμε 

ελφο πγηνχο, ειεχζεξνπ απφ θαπλφ πεξηβάιινληνο.  
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2.8.3 ΝΟΖΛΔΤΣΔ Δ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΔ ΓΟΜΔ 

Μειέηε ζε λνζειεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο ζηελ 

Διιάδα ππνζηεξίδεη φηη νη ςπρηαηξηθνί αζζελείο ζα πξέπεη λα εμαηξνχληαη απφ ηνλ 

αληηθαπληζηηθφ λφκν ζηα λνζνθνκεία (Κνχθηα θαη ζπλ, 2016). Οη λνζειεπηέο 

θαίλεηαη λα θάλνπλ νξζή αμηνιφγεζε ηνπ θαπληζηηθνχ ηζηνξηθνχ θαη ηεο πξφζεζεο 

γηα δηαθνπή ησλ αζζελψλ, έρνπλ γλψζεηο γηα ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ πγεία θαη 

λνηψζνπλ ππφρξενη ζην λα ζπκβάινπλ ζηε δηαθνπή ηνπ. Σα επξήκαηα σζηφζν 

δείρλνπλ φηη ζρεδφλ νη κηζνί λνζειεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζε απηφ ην ρψξν θαπλίδνπλ 

ζην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη είλαη ελάληηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

αληηθαπληζηηθνχ θαζψο πηζηεχνπλ φηη νη αζζελείο ζα πξέπεη λα έρνπλ δηαθνξεηηθή 

αληηκεηψπηζε απφ ηνπο ππφινηπνπο. Αλαθέξνπλ επίζεο φηη ε δηαθνπή κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε ππνηξνπή ηεο αζζέλεηαο. Απηή ε νπηηθή γσλία θαίλεηαη λα πάζρεη ζην 

ζεκείν πξφιεςεο θαη ηεο ζπκκφξθσζεο, αθνχ νη επαγγεικαηίεο πγείαο ζα πξέπεη λα 

έρνπλ βαζηθφ ξφιν ζηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο απφ ηνπο αζζελείο θαη λα 

απνηεινχλ πξφηππα γηα εθείλνπο. Χο εκπφδηα ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο γηα ηελ 

δηαθνπή αλαθέξνπλ έιιεηςε ρξφλνπ θαη γλψζεο, πίεζε ζπλαδέιθσλ θαη ηνλ ηχπν ηεο 

ςπρηθήο δηαηαξαρήο ηνπ αζζελνχο.  

 

2.9 ΤΓΚΡΗΔΗ ΜΔΣΑΞΤ ΚΑΠΝΗΣΧΝ & ΜΖ ΚΑΠΝΗΣΧΝ 

Πνιιέο απφπεηξεο έρνπλ γίλεη γηα ηελ κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο κε ζθνπφ 

ηε ζχγθξηζε αλάκεζα ζηνπο θαπληζηέο θαη κε. Ζ ππνθεηκεληθή αμηνιφγεζε ησλ 

θαπληζηψλ καξηπξά πσο ε βαζκνινγία ζθνξάξεη ρακειφηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα ηε 

ζσκαηηθή πγεία ζπγθξηηηθά κε ηνπο κε θαπληζηέο, αληηζέησο δελ ζπκβαίλεη ην ίδην 

θαη κε ηελ θνηλσληθή ηνπο ιεηηνπξγηθφηεηα (Πηεξξάθνο θαη ζπλ, 2011). Όζν 

απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ ηζηγάξσλ πνπ θαηαλαιψλνληαη εκεξεζίσο ηφζν 

επηδεηλψλνληαη ηα επξήκαηα πνηφηεηαο. Οη ηάζεηο ζέινπλ ην θάπληζκα σο κέζν 

θνηλσληθνπνίεζεο θαη έληαμεο ζε θάπνην θνηλσληθφ ζχλνιν. Παξφια απηά, 

πξννδεπηηθά κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο ε πςειή θαηαλάισζε νδεγεί ζε έθπησζε 

απηήο ηεο θνηλσληθφηεηαο. Σν ίδην παξαηεξείηαη θαη γηα ηελ πλεπκαηηθή πγεία ησλ 

αηφκσλ πνπ θαπλίδνπλ. 
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2.10 ΓΗΑΚΟΠΖ ΚΑΠΝΗΜΑΣΟ ΜΔΧ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ Ή ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 

 Ζ ζπκβνπιεπηηθή παξέκβαζε θαηέρεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηε δηαθνπή ηεο 

θαπληζηηθήο ζπλήζεηαο. Γχν νκάδεο επαγγεικαηηψλ πγείαο, ε κία απφ επαξρία θαη ε 

δεχηεξε απφ Αηηηθή απνηεινχλ ηελ απφδεημε. ηελ πξψηε, δφζεθε έληππν πιηθφ θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε νιηγφσξε δηάιεμε ελψ ζηελ δεχηεξε φρη. Δλψ θαη νη δχν 

θαίλνληαη λα αζθνχλ αληηθαπληζηηθή ζπκβνπιεπηηθή θαη λα κελ θαπλίδνπλ θαη νη 

ίδηνη, κεηά ηελ παξέκβαζε απμήζεθε αθφκα πεξηζζφηεξν ε επηζπκία γηα ηελ άζθεζε 

ζπκβνπιεπηηθήο (Κνθθίλε θαη ζπλ, 2014). Δίλαη δσηηθήο ζεκαζίαο νη επαγγεικαηίεο 

πγείαο λα θαηέρνπλ γλψζεηο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηεπζχλνπλ νξζά ηνλ 

θαπληζηή πνπ ζα πξνζέιζεη ζε λνζνθνκεηαθέο ή πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο δνκέο. Οη 

ζπκβνπιέο πνπ δίλνληαη ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε δηεζλή πξσηφθνιια θαη λα κελ 

επεξεάδνληαη απφ ηηο θαπληζηηθέο ζπλήζεηεο ησλ ίδησλ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. 

 Μείδνλνο ζεκαζίαο είλαη θαη ην έξγν ησλ ηαηξείσλ δηαθνπήο θαπλίζκαηνο, 

αθνχ απφ θαπληζηέο πνπ πξνζήιζαλ ζε απηφ δεκφζηνπ λνζνθνκείνπ ηεο Αζήλαο, 

πξνθχπηνπλ εμαηξεηηθά ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα (Κνπηίλνπ θαη ζπλ, 2014). Σν 

γεγνλφο πσο νη βαξηά εμαξηεκέλνη θαπληζηέο αληαπνθξίλνληαλ ζεηηθφηεξα ζηε 

δηαθνπή ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κέηξηα θαη ήπηα εμαξηεκέλνπο πξνθαιεί εληχπσζε. 

Αλαιπηηθφηεξα, πεξίπνπ ην 30% δηέθνςαλ ην θάπληζκα ελψ ζρεδφλ νη κηζνί δελ 

δηέθνςαλ. Ζ αγσγή πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ βνππξνπξηφλε, απηνθφιιεηα θαη ηζίριεο 

ληθνηίλεο θαζψο θαη νη κεηαμχ ηνπο ζπλδπαζκνί. Σελ απνηπρία γηα δηαθνπή 

απέδσζαλ ζε κε εηνηκφηεηα ησλ ίδησλ, ζε θφβν γηα ηπρφλ παξελέξγεηεο ή εθδήισζε 

απηψλ, ζε αλαπνηειεζκαηηθή αγσγή ή πσο δελ ηελ ρξεηάδνληαλ, ζε ζηξεζζνγφλεο 

θαηαζηάζεηο θαη πξνζσπηθνχο ιφγνπο. Δληππσζηαθφ είλαη πσο ε πιεηνλφηεηα 

εθείλσλ πνπ πξνζήιζαλ ζην ηαηξείν ήηαλ άλδξεο, έγγακνη κε παηδηά, πςειφ 

κνξθσηηθφ επίπεδν θαη είραλ επηρεηξήζεη λα δηαθφςνπλ ζην παξειζφλ. 

 Ζ κεγάιε πξφθιεζε είλαη λα δνζεί ζηνπο θαπληζηέο ην θίλεηξν γηα λα 

δηαθφςνπλ ην θάπληζκα. Να ζεκεησζεί πσο βξέζεθε ζπζρέηηζε κε ην απμεκέλν 

βάξνο ζηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο θαη ηελ κηθξφηεξε θηλεηνπνίεζε γηα δηαθνπή. Ζ 

δηαθνπή, επίζεο, έρεη ζπλδεζεί κε πεπνηζήζεηο πεξί αχμεζεο ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο. 

εκαληηθνί παξάγνληεο πνπ δηαδξακαηίδνπλ ξφιν είλαη: 

 Ο βαζκφο εμάξηεζεο απφ ηε ληθνηίλε 



21 
 

 Ζ πνζφηεηα θαη ε ζπρλφηεηα ηνπ θαπλίζκαηνο 

 Ο δείθηεο κάδαο ζψκαηνο (ΓΜ) 

 Ζ θαηαλάισζε αιθνφι 

 Σν θάπληζκα ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ (Μπινχρνπ θαη ζπλ, 2011). 
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3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΣΡΔ 

3.1 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟ ΣΡΔ 

Σν αληηιακβαλφκελν ζηξεο ζηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα ζεσξείηαη θνηλφο ηφπνο 

γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. Οη παξάγνληεο πνπ ην ππξνδνηνχλ αθνξνχλ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο λνζειεπηέο, ηνπο αζζελείο αιιά θαη ην νξγαλσηηθφ ζχζηεκα ηεο πγείαο. 

Σαπηφρξνλα, ε έιιεηςε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ δελ ξίρλεη ην επίπεδν θξνληίδαο ησλ 

αζζελψλ, ζχκθσλα κε κειέηε ησλ Κνπξάθνο θαη ζπλ. (2012). Ζ δηεξεχλεζε ηνπο 

απαζρφιεζε λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ παζνινγηθψλ θιηληθψλ δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ 

ηεο Αηηηθήο θαη ηα απνηειέζκαηα θαίλνληαη αξθεηά ελδηαθέξνληα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κε ην γπλαηθείν θχιν λα ππεξηεξεί, δειψλνπλ πσο νη επαγγεικαηηθέο 

απαηηήζεηο απαηηνχλ ρξφλν θαη ελέξγεηα ηα νπνία αλαγθάδνληαη λα ζηεξήζνπλ απφ 

ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. Όζν αλεβαίλεη ν ειηθηαθφο κέζνο φξνο, ηνλ 

αθνινπζνχλ θαη ηα επίπεδα ζηξεο, παξαπάλσ απφ ηνπο κηζνχο δειψλνπλ κέηξηα 

επίπεδα πνπ δελ ζρεηίδνληαλ κε ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο επίπεδν. Να ζεκεησζεί πσο ε 

παξνχζα κειέηε αθνξά λνζειεπηέο ΣΔ (77,5%) θαη βνεζνχο λνζειεπηψλ ΓΔ 

(22,5%), θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ είλαη ην 18,6%, κε ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο έγγακνπο κε ηέθλα. Δληππσζηαθφ είλαη ην γεγνλφο πσο ηα 

νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα δελ ηνπο ζπλνδεχνπλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Δπηπιένλ, 

δειψλνπλ ειιηπή ελεκέξσζε απφ ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηξψκαηα γηα ηνπο ζηφρνπο 

ηνπο, εκπφδηα ζηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαζψο θαη κε ζπκβαηφ πφζην εξγαζίαο 

κε ην εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν γλψζεο ηνπο ή δπζαλάινγν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο 

(Κνπξάθνο θαη ζπλ, 2012).  

Σα έηε πξνυπεξεζίαο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν κε ηνπο παιαηφηεξνπο 

ζηελ ππεξεζία λα εκθαλίδνληαη πην ελεξγνί απφ φηη νη λεφηεξνη, πνπ πηζαλά 

εξγάδνληαη κε βξαρππξφζεζκεο ζπκβάζεηο ή δελ ηνπο ην επηηξέπεη ν επαγγεικαηηθφο 

ηνπο ξφινο (Κνΐλεο θαη ζπλ, 2015). 

Δίλαη επξέσο γλσζηφ πσο νηηδήπνηε επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ πγεία ελφο 

αηφκνπ, απηνκάησο ξίρλεη θαη ην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπ. Ζ ζσκαηηθή 

θαη ςπρηθή πγεία ησλ λνζειεπηψλ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην ζηξεο ζηνλ λνζνθνκεηαθφ 

ρψξν. Δζηηάδνληαο ζην πξφβιεκα, δηαπηζηψλεηαη πσο ην γπλαηθείν θχιν είλαη 

πεξηζζφηεξν επηξξεπέο ζην άγρνο θαη φζν απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ λπρηεξηλψλ 



23 
 

βαξδηψλ κεηψλεηαη ε ςπρηθή επεμία ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (Μνπζηάθα θαη 

ζπλ, 2011). 

Σν ζπκπέξαζκα ην νπνίν κπνξεί λα αληιεζεί είλαη πσο πξφθεηηαη γηα έλα 

γπλαηθνθξαηνχκελν επάγγεικα κε απμεκέλα επίπεδα ζηξεο, κε επηπηψζεηο ζηελ 

πνηφηεηα δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δκπνδίδνπλ ηα πξνζσπηθά πξνβιήκαηα λα έρνπλ 

αληίθηππν ζηνλ ρψξν εξγαζίαο θαη αλαθέξνπλ αλεπάξθεηα ζηελ νξζή θαζνδήγεζε 

θαη ηνπνζέηεζε απφ ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηξψκαηα.  

Ζ εμάληιεζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ απνζεκάησλ θαη ην αίζζεκα ηεο 

απνπξνζσπνπνίεζεο ησλ λνζειεπηψλ ζρεηίζηεθαλ κε ην ζηξεο, εμαηηίαο ησλ 

εξγαζηαθψλ απαηηήζεσλ θαη ηεο έιιεηςεο νξγαλσηηθήο ππνζηήξημεο, εζηηάδνληαο 

ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ (Van der Colff & 

Rothmann, 2009). Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ έθαλε ρξήζε ηνπιάρηζηνλ 21 

εκέξεο άδεηαο ην πξνεγνχκελν έηνο θαη ην 86,5% ρξήζε αλαξξσηηθήο άδεηαο, 

ιηγφηεξεο απφ 8 εκέξεο. Οη εξεπλεηέο νξίδνπλ ηελ έιιεηςε νξγαλσηηθήο ππνζηήξημεο 

σο έιιεηςε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ρακειή κηζζνδνζία, αλεπαξθέο πξνζσπηθφ γηα 

λα ρεηξηζηεί ηνλ θφξην εξγαζίαο, ζπλάδειθνη πνπ δελ θάλνπλ ηελ δνπιεηά ηνπο θαη 

δελ έρνπλ θίλεηξα. ηξεο πξνθαιείηαη απφ εθηεηακέλα δηνηθεηηθά θαζήθνληα, ηηο 

παξάινγεο απαηηήζεηο απφ αζζελείο, ηνλ θίλδπλν γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ 

ιφγσ ηεο επαθήο ηνπο κε ηνπο αζζελείο, ηελ δηεθπεξαίσζε επίπνλσλ δηαδηθαζηψλ γηα 

απηνχο θαη ε παξαθνινχζεζε ηνπο λα ππνθέξνπλ. 

 

3.2 ΣΡΔ & ΤΠΝΟ 

ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηελ Απζηξαιία ην 2011, νη λνζειεπηέο παξνπζίαδαλ 

κέηξην έσο πςειφ άγρνο θαη εμάληιεζε ζε πνζνζηφ 20-40% ηηο εκέξεο πνπ 

εξγάδνληαλ, δηαηαξαρέο χπλνπ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 50%, πάιεπε γηα λα 

κείλεη μχπλην ην 27% θαη ην 9% ππέθεξε απφ ππεξβνιηθή ππλειία ή είρε βηψζεη έλα 

αηχρεκα ζηελ επηζηξνθή γηα ην ζπίηη. Φπζηθά, ηα επίπεδα άγρνπο κεηψλνληαη αξθεηά 

ηηο εκέξεο πνπ δελ δνπιεχνπλ. Ζ ειηθία, ε δηάξθεηα χπλνπ θαη ην σξάξην εξγαζίαο 

απνηεινχλ πξνγλσζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ πξφζιεςε θαθεΐλεο. Οη ειηθηαθά άλσ 

ησλ 40 θαηαλαιψλνπλ πεξηζζφηεξε απφ ηε δηπιάζηα πνζφηεηα θαθεΐλεο απφ ηνπο 

λεφηεξνπο. ε βξαδηλή βάξδηα, ζηελ νπνία αλαθέξνπλ ιηγφηεξεο απφ 8 ψξεο χπλνπ ε 

θαηαλάισζε θαθέ είλαη ζεκαληηθά απμεκέλε. Βξέζεθε πσο ην ζηξεο ζηελ 
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απνγεπκαηηλή βάξδηα ήηαλ ιηγφηεξν ζπγθξηηηθά κε ηελ πξσηλή θαη λπρηεξηλή. Σν 

60% ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαθέξεη ηε ρξήζε βνεζεκάησλ χπλνπ: ην 20% ιακβάλεη 

θαξκαθεπηηθή αγσγή , ην 44% ησλ λνζειεπηψλ θαη ην 9% ησλ καηψλ θάλνπλ ρξήζε 

αιθνφι γηα λα θνηκεζνχλ. Σέινο, ην 22% δειψλεη αδηαθνξία ή κέηξηα απνγνήηεπζε 

κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο (Dorian et al, 2011).  

 

3.3 Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ελφο αηφκνπ ζρεηίδνληαη κε ην πσο 

αληηκεησπίδεη ηηο ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο θαη πσο ειαρηζηνπνηεί ηηο επηπηψζεηο ηνπ 

εξγαζηαθνχ ζηξεο. O αλζξψπηλνο ραξαθηήξαο πιάζεηαη ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο 

θαη είλαη δπλεηηθά εμειίμηκνο. Ο θαζέλαο δηαζέηεη δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία θαη 

ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ θαηαζηάζεσλ. Οη δηαλνεηηθέο, νη ζπλαηζζεκαηηθέο θαη νη 

δηαπξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο ζρεηίδνληαη κε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζηξεο ελψ θαηά έλα 

κέξνο, νη δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο ζπζρεηίδνληαη κε ηελ κείσζε ηεο αξλεηηθήο 

επίπησζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ζηξεο ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία (Harzer & 

Ruch, 2015). 

Ζ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε επεξεάδεη θαη απηή κε ηελ ζεηξά ηεο ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ θάζε αηφκνπ πξνο ηελ δσή, δειαδή νη ειεχζεξνη θαη νη παληξεκέλνη 

ρξεζηκνπνηνχλ κηα πην ζεηηθή, ζρεηηθά κε ηνπο ρσξηζκέλνπο θαη ηνπο ρήξνπο (Κνΐλεο 

θαη ζπλ, 2015). 

 

3.4 Ζ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΟΝ ΑΘΔΝΖ 

Σν εξγαζηαθφ ζηξεο ζπζρεηίδεηαη κε ηε ζπκπεξηθνξά θξνληίδαο απέλαληη 

ζηνλ αζζελή θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ λνζειεπηψλ (αξάθεο θαη ζπλ, 2016). Απηφ 

πξαθηηθά ζεκαίλεη πσο φζν πεξηζζφηεξνη νη ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο, ηφζν 

θησρφηεξε ε πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή πγεία, ελψ παξάιιεια ρεηξνηεξεχεη ε 

ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνλ αζζελή. Γεληθά, νη δηελέμεηο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν κφλν 

αξλεηηθά απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα επηθέξνπλ θαη λα ζπαηαιήζνπλ πνιχηηκν ρξφλν 

θαη ελέξγεηα, ηα νπνία ζηεξνχλ απφ ηελ ζεξαπεπηηθή θξνληίδα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ 

αζζελή, επνκέλσο κεηψλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα. Σνλίδεηαη πσο δελ ζα κπνξνχζαλ λα 

ιείπνπλ ηα πξνβιήκαηα κε ηνπο αζζελείο θαη ηνπο ζπλνδνχο ηνπο, πνπ πνηθίινπλ απφ 
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πιήξε απνπζία ζπλεξγαζίαο έσο βίαηεο ζπκπεξηθνξέο. Όζνλ αθνξά ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ ζαλάηνπ, νη επαγγεικαηίεο πγείαο θαίλεηαη λα ζηξεζάξνληαη 

αξθεηά πεξηζζφηεξν ιφγσ ηεο πξνζαλάηηαο θαηάζηαζεο, παξά ηνπ ίδηνπ ηνπ 

γεγνλφηνο.  εκαληηθή φκσο θξίλεηαη ε θαζνδήγεζε απφ ηνπο αλψηεξνπο.  

 

3.5 ΣΡΔ ΣΖ ΜΔΘ 

Ο θφξηνο εξγαζίαο θαη ε ζσκαηηθή ή ζπλαηζζεκαηηθή θαηαπφλεζε γηα ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο ζηηο κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο (ΜΔΘ) απνηεινχλ 

ζηξεζνγφλν εξέζηζκα γηα ηνλ εξγαδφκελν, ζχκθσλα κε κειέηε ησλ Ghodsbin et al. 

(2013). Όπσο έρεη ήδε ζεκεησζεί, ην ζηξεο κεηψλεη ηελ απνδνηηθφηεηα θαη νδεγεί ζε 

αθζνλία πξνβιεκάησλ πγείαο φηαλ ζσκαηνπνηείηαη. Γηα απηφ ηνλ ιφγν, ρξήζηκε 

απνδεηθλχεηαη ε εθκάζεζε ηερληθψλ δηαρείξηζεο ηνπ άγρνπο λνζειεπηψλ πνπ 

εξγάδνληαη ζε ΜΔΘ βειηηψλνληαο ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο. Φπζηθά ην 

ζηξεο κπνξεί λα θαηαπνιεκεζεί θαη κε ελαιιαθηηθέο ηερληθέο, φπσο ε γηφγθα, ν 

δηαινγηζκφο, ε κνπζηθή, ε πξνζεπρή θαη ε θνιχκβεζε (Ghodsbin et al, 2013). Γχν 

κήλεο κεηά ηελ εθπαίδεπζε ησλ λνζειεπηψλ, νη εξεπλεηέο εληνπίδνπλ ηηο αηζζεηέο 

δηαθνξέο, θαζψο νη λνζειεπηέο έρνπλ βειηηψζεη ηηο θνηλσληθέο επηθνηλσληαθέο ηνπο 

ζρέζεηο θαη ζθνξάξνπλ πςειφηεξα ζηελ θιίκαθα κέηξεζεο πνηφηεηαο δσήο. 

 

3.6 ΤΓΚΡΗΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ – ΓΖΜΟΗΟΤ ΦΟΡΔΑ 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα κειέηεο ζρεηηθά κε ην ζηξεο ησλ 

λνζειεπηψλ ζε δχν λνζνθνκεία ηεο Αιεμάλδξεηαο, έλα ηδησηηθνχ - ηξηηνβάζκηνπ 

ραξαθηήξα θαη έλα δεκνζίνπ. Πξνθαλψο, ηα δχν λνζνθνκεία απεπζχλνληαη ζε 

θαηαλαισηέο θαη πξνκεζεπηέο πγείαο κε ζαθψο δηαθνξεηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

αθνχ ην πξψην αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα σο «center of excellence». Σα απξφζκελα 

απνηειέζκαηα θαηαδεηθλχνπλ θαη ζηνπο δχν θνξείο ην ίδην πςειφ επίπεδν ζηξεο γηα 

ηνπο λνζειεπηέο θαη ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε είλαη πνιχ πηζαλφ λα είρε 

θάπνηεο επηδξάζεηο ζηηο απαληήζεηο ηνπο. Απαηηείηαη επαξθήο γλψζε ρεηξηζκνχ ησλ 

αληηπαξαζέζεσλ, δεηήκαηα αζθάιεηαο πξνζσπηθνχ θαη νξζήο δηαρείξηζεο ησλ 

αζζελψλ (Ashraf & Zaghloul, 2017).  
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3.7 ΣΡΔΟΓΟΝΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

Σν επαγγεικαηηθφ ζηξεο έρεη αξλεηηθέο  επηδξάζεηο ζηελ επαγγεικαηηθή επίδνζε 

ελψ νη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ ηελ επεξεάδνπλ κε ζεηηθφ ηξφπν. Οη 

θπξηφηεξνη ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο θαηά θζίλνπζα ζεηξά είλαη νη εμήο: 

 Ζ λνζειεπηηθή επηζηήκε θαη ην θιηληθφ θαζήθνλ 

 Ο θφξηνο εξγαζίαο θαη ε έιιεηςε ρξφλνπ 

 Σν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη νη πεπεξαζκέλνη πφξνη  

 Ζ θξνληίδα ηνπ αζζελνχο 

 Ζ δηνίθεζε θαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (Li et al, 2017). 

 

 

3.8 ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΡΔ 

Οη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ - επαλαμηνιφγεζε απηψλ, παξνπζηάδνπλ κηα ζεηηθή πξνζέγγηζε πξνο 

ηελ δσή, θαζψο έρνπλ ηελ ηάζε λα αλαθέξνπλ πσο δελ αληηκεησπίδνπλ θαλέλα 

πξφβιεκα πγείαο θαη ε ςπρηθή ηνπο πγεία θαίλεηαη θαιχηεξε απφ ησλ ζπλαδέιθσλ 

ηνπο (Κνΐλεο θαη ζπλ, 2015). Όζνλ αθνξά κεξηθά δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη 

κειεηεηέο θαη εδψ δηαπηζηψλνπλ πσο νη γπλαίθεο ζθνξάξνπλ πςειφηεξα ζηελ 

θιίκαθα ζσκαηηθήο πγείαο, αλεμαξηεζίαο, πνηφηεηαο δσήο θαη είλαη πην επηξξεπείο 

ζηελ αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ ηνλ Θεφ.  

εκαληηθέο ζπζρεηίζεηο βξέζεθαλ κεηαμχ ησλ ζηξεζνγφλσλ εξγαζηαθψλ 

παξαγφλησλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο άγρνπο (Fathi, 2012). Σν 

ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν πνπ έγηλε ε έξεπλα είλαη ηξηηνβάζκην θαη πνιιά θξίζηκα 

πεξηζηαηηθά πνπ κεηαθέξνληαη εθεί θαηαιήγνπλ ζε ζάλαην. Δληνπίδεηαη πσο νη 

πεξηζζφηεξνη λνζειεπηέο ρξεζηκνπνηνχλ δπζιεηηνπξγηθέο ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηψπηζεο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζην ζπλαίζζεκα παξά ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ. Ο ζάλαηνο ήηαλ ν ζπρλφηεξα αλαθεξφκελνο ζηξεζφγνλνο παξάγνληαο 

θαη ε ζξεζθεία ε πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο. Ζ 

λνζειεπηηθή δηνίθεζε ζεσξείηαη ππεχζπλε γηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζσζηέο 

ηερληθέο αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ. Ο θφξηνο εξγαζίαο επηβαξχλεηαη ζπρλά κε ηελ 

εθηέιεζε εξγαζηψλ κε λνζειεπηηθψλ αξκνδηνηήησλ. χκθσλα κε ηελ Fathi, ην 

γεγνλφο φηη, πέξα απφ ηνλ ζάλαην, ηα επίπεδα άγρνπο είλαη ρακειά νθείιεηαη ζην 
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γεγνλφο φηη νη λνζειεπηέο έρνπλ εθηηκήζεη θαη αληηιεθζεί πσο ην ζηξεο έρεη αξλεηηθή 

επίπησζε.  

Μηα πην πξσηφηππε εξεπλεηηθή πνξεία αθνινχζεζαλ ην 2010 ζηνλ Ηξάλ, φπνπ 

πξνζπάζεζαλ λα πξνβιέςνπλ ην εξγαζηαθφ ζηξεο κε βάζε ησλ ηερληθψλ 

αληηκεηψπηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη λνζειεπηέο. Φπζηθά απνδείρζεθε πσο ε 

ππνζηήξημε, ε ππεπζπλφηεηα, ε απφδξαζε – απνθπγή θαη ηα δηνηθεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη απηά πνπ θαηεμνρήλ αιιειεπηδξνχλ θαη θαζνξίδνπλ ην 

επαγγεικαηηθφ ζηξεο ησλ λνζειεπηψλ. Σν ζηξεο απηφ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιείηαη 

απφ ζσκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή πίεζε, νη νπνίεο ζπζζσξεχνληαη θαη λα επηδξά 

ηαπηφρξνλα θαη ζηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ φζν θαη ζην απνηέιεζκα ηεο δνπιεηάο 

ηνπο. Όζνλ αθνξά ηα είδε αληηκεηψπηζεο ηνπ άγρνπο έρνπλ σο εμήο: 

 Ζ νπζηαζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

 Ζ απνζηαζηνπνίεζε 

 Ο απηνέιεγρνο 

 Ζ αλαδήηεζε θνηλσληθήο ππνζηήξημεο 

 Ζ απνδνρή ησλ επζπλψλ 

 Ζ ιχζε πξνβιεκάησλ πνπ βαζίδεηαη ζε ζρέδην 

 H ζεηηθή επαλεθηίκεζε / επαλεμέηαζε (Sedeh & Tajeri, 2010).   

 

3.9 Ζ ΔΞΟΤΘΔΝΧΖ Χ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΤΦΖΛΟΤ ΣΡΔ 

Σν εξγαζηαθφ άγρνο ζρεηίδεηαη απφιπηα κε ην ζχλδξνκν εμνπζέλσζεο, 

γλσζηφ θαη σο «burnout»,  ζηε Νφηηα Αθξηθή αθνχ ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 

θαίλεηαη λα εμαξηάηαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο, ηηο ππεξσξίεο θαη ηελ έθβαζε 

ηεο θξνληίδαο ηνπ αζζελνχο (Khamisa et al, 2015). Οη εξγαζηαθέο ζπγθξνχζεηο 

κεηαθξάδνληαη ζε ζσκαηηθά θαη θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα θαη θνηλσληθέο 

δπζιεηηνπξγίεο, ελψ ν βαζκφο ζπλαηζζεκαηηθήο εμνπζέλσζεο ζπζρεηίδεηαη κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε θαηά ηελ πιεξσκή θαη ηα πξνζσπηθά επηηεχγκαηα. Αλαθέξνληαο ηνλ 

φξν ζπλαηζζεκαηηθή εμνπζέλσζε, νη εξεπλεηέο θάλνπλ ιφγν γηα απνπξνζσπνπνίεζε 

ζρεηηδφκελε κε άγρνο, αυπλία, θνηλσληθά πξνβιήκαηα, θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα 

θαη φια απηά θπζηθά ζε ζπλάξηεζε  κε δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ειηθία 

θχιιν, κνξθσηηθφ επίπεδν θηι. Σελ ζσκαηηθή πγεία επίζεο επεξεάδνπλ ε 

ηθαλνπνίεζε ιφγσ πξναγσγήο, ε επηηήξεζε απφ αλψηεξνπο, νη ζπλάδειθνη, ε θχζε 
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θαη ε επηθνηλσλία ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Δλ θαηαθιείδη, ε θαθή δηαρείξηζε 

ησλ ζεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ αλεπαξθή εμνπιηζκφ εμεγνχλ ηα 

πςειά πνζνζηά burnout, ελψ ην ζηξεο θαη ν εξγαζηαθφο θίλδπλνο επεξεάδνπλ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ.  
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ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ 

4. ΚΟΠΟΗ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

4.1 ΚΟΠΟ 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζεο έξεπλαο είλαη λα κειεηεζνχλ ε ζπρλφηεηα  

θαηαλάισζεο αιθννινχρσλ πνηψλ απφ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ν βαζκφο 

εμάξηεζεο ηνπ απφ ηελ ληθνηίλε. Αθφκε κία παξάκεηξνο πνπ ζα δηεξεπλεζεί είλαη ην 

πφζν ζηξεζνγφλν θαηάζηαζε ζεσξεί ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα επαγγεικαηηψλ πγείαο 

ηελ εξγαζηαθή θαζεκεξηλφηεηα.  

Δπηκέξνπο ζηφρνο είλαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζχγθξηζε, σο πξνο ηηο 

πξναλαθεξζείζεο ζπληζηψζεο, κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θεληξηθνχ θαη 

πεξηθεξεηαθνχ λνζνθνκεηαθνχ ηδξχκαηνο. 

 Ζ εξεπλεηηθή κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο 

επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο.  

 

4.2 ΤΛΗΚΟ – ΜΔΘΟΓΟ 

4.2.1 ΓΔΗΓΜΑ ΜΔΛΔΣΖ 

Σν δείγκα ηεο κειέηεο απνηέιεζαλ 129 λνζειεπηέο θαη βνεζνί λνζειεπηψλ 

ηνπ λνζνθνκείνπ «ΓΝΑ Γ.Γελλεκαηαο» θαη ηνπ «Γ.Ν.Κνξίλζνπ». Ζ ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ε αλάιπζή ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην δηάζηεκα κεηαμχ 

Γεθεκβξίνπ 2017 θαη Μαξηίνπ 2018. 

Απφ ηελ παξνχζα κειέηε απνθιείζηεθαλ νη επηζθέπηεο πγείαο, νη 

θπζηνζεξαπεπηέο, νη ηαηξνί, ην ηερληθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θαη νη 

ζπνπδαζηέο/θνηηεηέο. Αο ζεκεησζεί αθφκα πσο απνθιείζηεθαλ νη ρξήζηεο 

ειεθηξνληθνχ ηζηγάξνπ. Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηπραία 

δεηγκαηνιεςία. 

4.2.2 ΤΛΛΟΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

Γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε εηδηθά δηακνξθσκέλν 

αλψλπκν εξσηεκαηνιφγην. Σν εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψζεθε απνθιεηζηηθά απφ ην 
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λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ λνζνθνκείσλ, θιάδνπ ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ λνζειεπηηθήο. Σν 

εξσηεκαηνιφγην απνηεινχηαλ απφ ηέζζεξα κέξε. 

Σν πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχζαλ ηα δεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξίζηεθα ησλ ζπκκεηερφλησλ 

δειαδή ην λνζνθνκείν πνπ εξγάδνληαλ, ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε, ηνλ θιάδν, ην επίπεδν ζπνπδψλ, ηε ζέζε εξγαζίαο, ην ηκήκα εξγαζία θαη 

ηα έηε πξνυπεξεζίαο.  

Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηειάκβαλε ηελ θιίκαθα AUDIT 

(Alcohol Use Disorders Identification Test). Ζ ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα απνηειεί έλα 

εξγαιείν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο θαηάρξεζεο/εμάξηεζεο απφ 

ην αιθνφι. Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνλ ΠΟΤ θαη πεξηέρεη 10 

εξσηήζεηο, νη νπνίεο εληνπίδνπλ ηα άηνκα πςεινχ θίλδπλνπ γηα θαηάρξεζε/εμάξηεζε 

απφ ην αιθνφι. Οη εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο AUDIT βαζκνινγνχληαη κε θιίκαθα 

Likert θάζε κηα απφ 0 έσο 4. Απφ ην ζχλνιν ησλ 10 εξσηήζεσλ, νη ηξεηο πξψηεο 

εξσηήζεηο αθνξνχλ ηελ πνζφηεηα θαη ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο αιθνφι, νη ηξεηο 

επφκελεο αθνξνχλ ηελ εμάξηεζε θαη νη ηέζζεξηο ηειεπηαίεο ζρεηίδνληαη κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθαιεί ε ρξήζε νηλνπλεχκαηνο. πλνιηθή βαζκνινγία κηθξφηεξε 

ή ίζε ησλ επηά κνλάδσλ απνηειεί έλδεημε φηη ην άηνκν πίλεη ιηγφηεξν απφ ην φξην 

αζθαιείαο, βαζκνινγία κεγαιχηεξε ή ίζε ησλ νθηψ κνλάδσλ απνηειεί έλδεημε γηα 

πξφβιεκα θαηάρξεζεο αιθνφι, ελψ βαζκνινγία κεγαιχηεξε ηνπ 15 ππνδειψλεη 

εμάξηεζε, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπ. 

Σν ηξίην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηειάκβαλε ηελ θιίκαθα Fagerstrom. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα απνηειεί έλα εξγαιείν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο εμάξηεζεο απφ ηε ληθνηίλε. Ζ έθδνζε ηεο θιίκαθαο Fagerstrom πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηέρεη 8 εξσηήζεηο θαη ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ θάζε εξψηεζεο 

ππνδεηθλχνπλ ην βαζκφ εμάξηεζεο. Δηδηθφηεξα βαζκνινγία θάησ απφ ηέζζεξηο 

κνλάδεο ππνδειψλεη  θαζφινπ ή ιίγν εμάξηεζε, βαζκνινγία απφ πέληε έσο έμη 

κνλάδεο ππνδειψλεη κέηξηα εμάξηεζε, βαζκνινγία απφ επηά έσο νθηψ κνλάδεο 

ππνδειψλεη ηζρπξή εμάξηεζε θαη βαζκνινγία κεγαιχηεξε ή ίζε ησλ ελλέα κνλάδσλ 

ππνδειψλεη πνιχ ηζρπξή εμάξηεζε. 

Σν ηέηαξην θαη ηειεπηαίν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηειάκβαλε ηελ 

θιίκαθα Μέηξεζεο ηνπ ηξεο ζηνπο Ννζειεπηέο Expanded Nursing Stress Scale 
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(ENSS). Ζ ζπγθξηκέλε θιίκαθα απνηειείηαη απφ 59 εξσηήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαγξαθνχλ ηα ζηξεζνγφλα γεγνλφηα γηα ηνπο λνζειεπηέο, ηα νπνία 

νκαδνπνηνχληαη ζε 9 παξάγνληεο. Ο πξψηνο παξάγνληαο πεξηιακβάλεη 7 εξσηήζεηο 

(1,10,19,29,39,49,55) θαη αθνξά ηελ «Δπαθή κε ηνλ ζάλαην», ν δεχηεξνο παξάγνληαο 

πεξηιακβάλεη 3 εξσηήζεηο (3,12,21) θαη αθνξά ηελ «Αλεπαξθήο πξνεηνηκαζία γηα ηελ 

θάιπςε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ αζζελψλ θαη ησλ ζπγγελψλ ηνπο», ν 

ηξίηνο παξάγνληαο πεξηιακβάλεη 3 εξσηήζεηο (9,18,28) θαη αθνξά ηηο «Γηαθξίζεηο 

ζην ρψξν εξγαζίαο», ν ηέηαξηνο παξάγνληαο πεξηιακβάλεη 9 εξσηήζεηο 

(15,25,34,43,44,47,53,57,59) θαη αθνξά ην «Φφξηνο εξγαζίαο», ν πέκπηνο 

παξάγνληαο πεξηιακβάλεη 9 εξσηήζεηο (7,16,20,26,31,35,38,41,45) θαη αθνξά ηελ 

«Αβεβαηφηεηα γηα ην ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα» ν έθηνο παξάγνληαο πεξηιακβάλεη 5 

εξσηήζεηο (2,11,30,40,50) θαη αθνξά ηηο «Γηακάρεο κε ηνπο γηαηξνχο», ν έβδνκνο 

παξάγνληαο πεξηιακβάλεη 6 εξσηήζεηο (4,13,22,23,24,52) θαη αθνξά ηηο «Γηακάρεο 

κε ζπλαδέιθνπο», ν φγδννο παξάγνληαο πεξηιακβάλεη 7 εξσηήζεηο (5,32 

33,42,48,51,56) θαη αθνξά ηηο «Γηακάρεο κε ηνπο πξντζηακέλνπο» θαη ν έλαηνο θαη 

ηειεπηαίνο παξάγνληαο πεξηιακβάλεη 8 εξσηήζεηο (8, 17,27,36,37,46,54,58) θαη 

αθνξά ηνπο «Αζζελείο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο». 

Τπάξρνπλ δχν εξσηήζεηο ζηελ θιίκαθα ΔΝSS (6 θαη 14) πνπ δελ ζρεηίδνληαη 

κε θάπνηνλ απφ ηνπο 9 παξάγνληεο ηελ θιίκαθαο. Κάζε εξψηεζε απφ ηηο 59 ηεο 

θιίκαθαο, βαζκνινγείηαη ζε θιίκαθα Likert 5 ζεκείσλ θαη νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε 

βαζκνινγίεο απφ 0 έσο 4, «θαζφινπ ζηξεζνγφλν» πνπ βαζκνινγείηαη κε ην «1», 

«Λίγν ζηξεζνγφλν» πνπ βαζκνινγείηαη κε ην «2», «Αξθεηά ζηξεζνγφλν» κε ην «3», 

«Δμαηξεηηθά ζηξεζνγφλν» κε ην «4», θαη «Γελ ηζρχεη» κε ην «0». Όζν κεγαιχηεξε 

είλαη ε βαζκνινγία, ηφζν κεγαιχηεξε έληαζε εξγαζηαθνχ ζηξεο θαλεξψλεη. Απφ ηελ 

θιίκαθα κπνξνχκε λα έρνπκε ην ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο θιίκαθαο (59 αληηθείκελα) θαη 

ζθνξ γηα θάζε έλα απφ ηνπο 9 παξάγνληεο ρσξηζηά, πξνζζέηνληαο ηηο βαζκνινγίεο 

ησλ αληηθεηκέλσλ ζε θάζε παξάγνληα. Γηα λα ππνινγίζνπκε ην ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο 

θιίκαθαο ENSS αξθεί λα πξνζζέζνπκε ηελ βαζκνινγία θαη ησλ 59 εξσηήζεσλ ηεο 

θιίκαθαο, ελψ γηα λα ππνινγίζνπκε ην ζθνξ ηεο θάζε ππνθιίκαθαο, πξέπεη λα 

αζξνίζνπκε ηηο βαζκνινγίεο ηεο νκάδαο ησλ εξσηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε ππνθιίκαθα. 



32 
 

4.2.3 ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ  

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε έπεηηα απφ έγγξαθε άδεηα απφ 

ηα Δπηζηεκνληθά πκβνχιηά ησλ λνζνθνκείσλ. Απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

κειέηε ειήθζε ε ζπλαίλεζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ζηε κειέηε πιεξνθνξήζεθαλ γηα ην ζθνπφ ηεο κειέηεο, ηελ 

εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ εζεινληηθή θχζε ηεο ζπκκεηνρήο. Καηά ηε 

δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο κειέηεο ηεξήζεθαλ φιεο νη βαζηθέο αξρέο εζηθήο θαη 

δενληνινγίαο. 

 

4.3 ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

Γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη απφιπηεο 

(n) θαη νη ζρεηηθέο (%) ζπρλφηεηεο ελψ γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ πνζνηηθψλ 

κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζε ηηκή (Μ.Σ) θαη ε ηππηθή απφθιηζε (Σ.Α). 

     Γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν 

έιεγρνο Kolmogorov-Smirnov. 

Γηα ηε ζρέζε κεηαμχ δχν πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

ζηαηηζηηθφ θξηηήξην Pearson’s    . Δλψ, γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζρέζεο δπν πνζνηηθψλ 

κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν κε-παξακεηξηθφο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ 

Spearman (ξ). 

Γηα ηε ζχγθξηζε πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ κε θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο κε δχν 

επίπεδα ρξεζηκνπνηήζεθε ν παξακεηξηθφο έιεγρνο t-test θαη ν κε-παξακεηξηθφο 

έιεγρνο Mann-Whitney ελψ γηα θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο κε ηξία επίπεδα θαη άλσ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν παξακεηξηθφο έιεγρνο Anova θαη ν κε-παξακεηξηθφο έιεγρνο 

Kruskal-Wallis. 

     Χο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο νξίζηεθε ην α=5%. Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS)  ver.24. 
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5. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

5.1 ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  

Απφ ηνπο 129 ζπκκεηέρνληεο νη 71 (55%) αλήθαλ ζην λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ ΓΝΑ Γ. Γελλεκαηά ελψ νη 58 (45%) ζην ΓΝ Κνξίλζνπ. Σν 82,9% 

(n=107) ησλ αηφκσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε κειέηε ήηαλ γπλαίθεο ελψ ην 17,1%  

(n=22) άλδξεο. Όζνλ αθνξά ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ην 

69% (n=89) ήηαλ έγγακνη, ην 21,7% (n=28) ήηαλ άγακνη θαη ην 9,3% (n=12) ήηαλ 

δηαδεπγκέλνη ή ελ ρεξεία. Χο πξνο ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν αλήθεη ην λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ παξαηεξήζεθε πσο ην 65,1% (n=84) ήηαλ Σερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο, ην 

29,5% (n=38) Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ην 5,4% (n=7) Παλεπηζηεκηαθήο 

εθπαίδεπζεο. Απφ απηνχο ην 15,5% ( n=20) θαηείραλ Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν, ην 11,6% 

(n=15) θαηείρε εηδηθφηεηα, ην 6,2% (n=8) θαηείρε εμεηδίθεπζε, ην 3,1% (n=4) θαηείρε 

εηδηθφηεηα & εμεηδίθεπζε ελψ Γηδαθηνξηθφ ηίηιν θαηείρε κφλν ην 1,6% (n=2) φπσο 

θαη Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν & εμεηδίθεπζε. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο 

(89,9%, n=116) ήηαλ λνζειεπηέο θαη βνεζνί λνζειεπηψλ ελψ κφλν έλα κηθξφ 

πνζνζηφ (10,1%, n=13) ήηαλ πξντζηάκελνη. Ζ κέζε ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ 

43,46 ρξφληα θαη ε κέζε  πξνυπεξεζία ήηαλ 19,16 έηε (Πίνακας 1). 

Σα ηκήκαηα εξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ ε Υεηξνπξγηθή Κιηληθή 

(20,9%, n=27), ε Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ (13,2%, n=17), ην Υεηξνπξγείν (12,4%, 

n=16), ε Νεθξνινγηθή Κιηληθή (9,3%, n=12), ην Παζνινγηθφ (7,8%, n=10), ην 

Οξζνπεδηθφ (7%, n=9), ην Σκήκα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ (6,2%, n=8), ην 

Αλαηζζεζηνινγηθφ (4,7%, n=6), ε Μαηεπηηθή - Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή (4,7%, n=6), 

ην Γαζηξεληεξνινγηθφ (3,1%, n=4), ην Γξαθείν Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο (2,3%, 

n=3), ην Καξδηνινγηθφ (2,3%, n=3), ην Ογθνινγηθφ (2,3%, n=3), ε Αηκνδνζία (0,8%, 

n=1), ην Αθηηλνινγηθφ (0,8%, n=1), ε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο (0,8%, n=1), ην 

Οθζαικνινγηθφ (0,8%, n=1), θαη ε Φπρηαηξηθή Κιηληθή (0,8%, n=1) (Πίνακας 2). 
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Πίνακαρ 1: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηα δεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθά 

ραξαθηεξηζηηθά 

  % n 

Νοζοκομείο 
ΓΝΑ Γ. Γελλεκαηάο  55% 71 

ΓΝ Κνξίλζνπ 45% 58 

    

Φωλο  
Άληξαο 17,1% 22 

Γπλαίθα 82,9% 107 

    

Οικογενειακή 

καηάζηαζη 

Έγγακνο 69% 89 

Άγακνο 21,7% 28 

Άιιν 9,3% 12 

    

Κλάδορ 

ΠΔ 5,4% 7 

ΣΔ 65,1% 84 

ΓΔ 29,5% 38 

    

Δπίπεδο ζποςδϊν 

Μεηαπηπρηαθφ 15,5% 20 

Γηδαθηνξηθφ 1,6% 2 

Δηδηθφηεηα 11,6% 15 

Δμεηδίθεπζε 6,2% 8 

Δηδηθφηεηα & Δμεηδίθεπζε 3,1% 4 

Μεηαπηπρηαθφ & Δμεηδίθεπζε 1,6% 2 

    

Θέζη επγαζίαρ 
Πξντζηάκελνο 10,1% 13 

Άιιν 89,9% 116 

  M.T±T.A 

Ζλικία 43,46±8,57 

Έηη Πποχπηπεζίαρ 19,16±8,74 

 

Πίνακαρ 2: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην ηκήκα εξγαζίαο 

 % n 

Υειποςπγική Κλινική   20,9% 27 

Μονάδα Σεσνηηοω Νεθποω  13,2% 17 

Υειποςπγείο 12,4% 16 

Νεθπολογική Κλινική  9,3% 12 

Παθολογικψ 7,8% 10 

Οπθοπεδικψ 7% 9 

Σμήμα Δπειγψνηυν Πεπιζηαηικϊν 6,2% 8 

Αναιζθηζιολογικψ 4,7% 6 

Μαιεςηική - Γςναικολογική Κλινική 4,7% 6 

Γαζηπενηεπολογικψ 3,1% 4 

Γπαθείο Νοζηλεςηικήρ Τπηπεζίαρ 2,3% 3 

Καπδιολογικψ 2,3% 3 

Ογκολογικψ 2,3% 3 

Αιμοδοζία 0,8% 1 

Ακηινολογικψ 0,8% 1 

Μονάδα Δνηαηικήρ Θεπαπείαρ 0,8% 1 

Οθθαλμολογικψ 0,8% 1 

Φςσιαηπική Κλινική 0,8% 1 
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5.2 ΤΓΚΡΗΔΗ ΣΧΝ ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά θαη 

θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα δχν Ννζνθνκεία (Πίνακας 3) 

δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη 

ηνπ θχινπ, ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, ηνπ θιάδνπ θαη ηεο ζέζεο εξγαζίαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (p-value>0,05). 

Αληίζεηα, παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ επηπέδνπ ζπνπδψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ (p-value<0,05). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξείηαη πσο ζην  ΓΝ Κνξίλζνπ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (57,7%, 

n=15) είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ελψ ζην ΓΝΑ Γ.Γελλεκαηάο ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ (44%, n=11) είλαη θάηνρνη εηδηθφηεηαο. 

Πίνακαρ 3: πγθξίζεηο ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε ζρέζε κε 

ην λνζνθνκείν   

  ΓΝΑ Γ.Γεννημαηάρ 

%(n) 

ΓΝ Κοπίνθος 

%(n) 
p-value 

Φωλο 
Άλδξεο  21,1% (15) 12,1% (7) 0,174 

Γπλαίθεο  78,9% (56) 87,9% (51) 

     

Οικογενειακή 

καηάζηαζη 

Έγγακνο 63,4% (45) 75,9% (44) 0,268 

Άγακνο 26,8% (19) 15,5% (9) 

Άιιν 9,9% (7) 9,6% (5) 

     

Κλάδορ 

ΠΔ 5,6% (4) 5,2% (3)  

ΣΔ 69% (49) 60,3% (35)  

ΓΔ 25,4% (18) 34,5% (20)  

     

Δπίπεδο ζποςδϊν 

Μεηαπηπρηαθφ 20% (5) 57,7% (15) 0,007 

Γηδαθηνξηθφ - 7,7% (2) 

Δηδηθφηεηα 44% (11) 15,4% (4) 

Δμεηδίθεπζε 16% (4) 15,7% (4) 

Δηδηθφηεηα & 

Δμεηδίθεπζε 

16% (4) - 

Μεηαπηπρηαθφ 

& Δμεηδίθεπζε 

4% (1) 3,8% (1) 

     

Θέζη επγαζίαρ 
Πξντζηάκελνο 11,3% (8) 8,6% (5) 0,619 

Άιιν 88,7% (63) 91,4% (53) 
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Χο πξνο ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ειηθίαο θαη ησλ εηψλ πξνυπεξεζίαο ζηα δχν 

Ννζνθνκεία δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p-value>0,05) 

(Πίνακας 4). 

Πίνακαρ 4: Γηαθνξέο κεηαμχ ησλ Ννζνθνκείσλ θαη ηελ ειηθίαο θαη ησλ εηψλ 

πξνυπεξεζίαο 

 ΓΝΑ Γ.Γεννημαηάρ ΓΝ Κοπίνθος   

Ζλικία  
M.T±T.A M.T±T.A t p-value 

43,11±8,75 43,88±8,40 -0,504 0,615 

     

Έηη Πποχπηπεζίαρ 18,54±10,05 19,91±6,83 -0,924 0,357 

 

 

5.3 ΚΛΗΜΑΚΑ AUDIT 

ε απηή ηελ παξάγξαθφ ζα παξνπζηαζηνχλ ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ γηα 

θάζε εξψηεζε ηεο θιίκαθαο AUDIT. 

Δπϊηηζη 1: Πφζν ζπρλά πίλεηε; 

ρεηηθά κε ηελ ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο αιθνφι ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ δείρλεη 

λα θαηαλαιψλεη κεληαία ή πην αξαηά ζε πνζνζηφ 44,96% (n=58), 2-3 θνξέο κεληαίσο 

ην 27,91% (n=36), πνηέ ην 19,38% (n=25), 2-3 θνξέο εβδνκαδηαίσο ην 6,20% (n=8), 

ελψ 4 θνξέο ηελ εβδνκάδα θαηαλαιψλεη έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ (1,55%, n=2). 

 

 

Δπϊηηζη 2: Πφζα πνηά (πνηήξηα) πίλεηε, ζε κηα ζπλεζηζκέλε κέξα πνπ έρεηε 

απνθαζίζεη λα πηείηε; 
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Σν 81,40% (n=105) ησλ ζπκκεηερφλησλ πίλεη 1-2 πνηήξηα πνηνχ ζε κηα ζπλεζηζκέλε 

εκέξα, ην 15,50% (n=20) 3-4 πνηήξηα θαη ην 3,10% (n=4) 5-6. 

 
 

Δπϊηηζη 3: Πφζν ζπρλά πίλεηε πάλσ απφ 6 πνηά; 

Πάλσ απφ 6 πνηά δήισζε πσο δελ πίλεη πνηέ ην 89,15% (n=115) ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, πην αξαηά απφ κεληαίσο ην 10,08% (n=13) θαη ζε κεληαία βάζε κφλν ην 

0,78% (n=1). 

 
 

Δπϊηηζη 4: Πφζν ζπρλά δηαπηζηψλεηε φηη δελ κπνξείηε λα δηαθφςεηε ηελ 

θαηαλάισζε αιθνφι, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ηελ αξρίζαηε; 

Έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ 94,57% (n=122) δήισζε πσο πνηέ δεν 

έρεη δηαπηζηψζεη φηη δελ κπνξεί λα δηαθφςεη ηελ θαηαλάισζε αιθνφι, απφ ηελ ζηηγκή 

πνπ ηελ άξρηζε, αληίζεηα ην 3,10% (n=4) δήισζε πσο ην έρεη δηαπηζηψζεη πην αξαηά 
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απφ κεληαίσο, ην 1,55% (n=2) ην έρεη δηαπηζηψζεη κεληαίσο θαη ην 0,78% (n=1) 

δήισζε πσο ην δηαπηζηψλεη θαζεκεξηλά.  

 
 

Δπϊηηζη 5: Πφζν ζπρλά έρεηε ελδερνκέλσο ράζεη ηνλ απηνέιεγρν φηαλ πίλεηε, θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο; 

Χο πξνο ηε ζπρλφηεηα πνπ ελδερνκέλσο νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ράζεη ηνλ 

απηνέιεγρν φηαλ πίλνπλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο παξαηεξείηαη πσο ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (96,90%, n=125) δελ έρνπλ ράζεη πνηέ ηνλ 

απηνέιεγρν, ελψ κφλν έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ (3,10%, n=4) έρνπλ ράζεη ηνλ 

απηνέιεγρν πην αξαηά απφ κεληαίσο. 

 
 

Δπϊηηζη 6: Πφζν ζπρλά ζαο έρεη ζπκβεί λα ζέιεηε λα μεθηλήζεηε ηελ κέξα ζαο κε 

έλα πνηφ ην πξσί, εηδηθά κεηά απφ κεγάιε θαηαλάισζε αιθνφι ηελ πξνεγνχκελε 

εκέξα; 
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Όινη νη ζπκκεηέρνληεο (100%, n=129) δελ έρνπλ πνηέ ζειήζεη λα μεθηλήζνπλ ηελ 

κέξα ηνπο κε έλα πνηφ ην πξσί, εηδηθά κεηά απφ κεγάιε θαηαλάισζε αιθνφι ηελ 

πξνεγνχκελε εκέξα. 

 
 

Δπϊηηζη 7: Πφζν ζπρλά έρεηε ληψζεη έλνρα, κεηά απφ θαηαλάισζε αιθνφι; 

Έλνρα κεηά απφ θαηαλάισζε αιθνφι, πην αξαηά απφ κεληαίσο, έρεη ληψζεη ην 6,98% 

(n=9) ηνπ δείγκαηνο αληίζεηα ην 93,02% (n=120) δελ έρεη ληψζεη πνηέ έλνρα.  

 
 

Δπϊηηζη 8: Πφζν ζπρλά ζαο έρεη ζπκβεί ην ηειεπηαίν έηνο, λα μεράζεηε γεγνλφηα 

ηεο πξνεγνχκελεο βξαδηάο πνπ θαηαλαιψζαηε κεγάιε πνζφηεηα αιθνφι; 

 

Σν 98,45% (n=127) απάληεζε πσο θαηά ην ηειεπηαίν έηνο δελ έρεη πνηέ μεράζεη 

γεγνλφηα ηεο πξνεγνχκελεο βξαδηάο πνπ θαηαλάισζε κεγάιε πνζφηεηα αιθνφι, ελψ 

ην 1,55% (n=2) απάληεζε πσο ηνπ έρεη ζπκβεί πην αξαηά απφ κεληαίσο.  



40 
 

 
 

Δπϊηηζη 9: Έρεηε πνηέ πξνθαιέζεη ηξαπκαηηζκφ ηνπ εαπηνχ ζαο ή άιισλ, εμαηηίαο 

ηεο θαηαλάισζεο αιθνφι; 

ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην αλ νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ πξνθαιέζεη ηξαπκαηηζκφ ηνπ 

εαπηνχ ηνπο ή άιισλ, εμαηηίαο ηεο θαηαλάισζεο αιθνφι ην 98,45% (n=127) δήισζε 

πσο δελ έρεη πξνθαιέζεη πνηέ ηίπνηα απφ ηα παξαπάλσ, ελψ ην 1,55% (n=2) δήισζε 

πσο έρεη πξνθαιέζεη ηξαπκαηηζκφ ηνπ εαπηνχ ηνπο ή άιισλ εμαηηίαο ηνπ αιθνφι 

αιιά φρη θαηά ην ηειεπηαίν έηνο. 

 
 

Δπϊηηζη 10: Γηαηππψζηε πνηέ θάπνηνο απφ ηνπο δηθνχο ζαο ή ν ηαηξφο ζαο 

αλεζχρεζε γηα ηελ θαηαλάισζε ηνπ αιθνφι πνπ θάλεηε; 

Σέινο, ην 99,22% (n=128) ππνζηήξημε πσο πνηέ θαλέλαο απφ ηνπο δηθνχο ηνπο ή ν 

ηαηξφο ηνπο δελ αλεζχρεζε γηα ηελ θαηαλάισζε ηνπ αιθνφι πνπ θάλνπλ, ελψ 

αληίζεηα ππήξμε θαη έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ (0,78%, n=1) πνπ ππνζηήξημε πσο 
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θάπνηνο είρε αλεζπρήζεη γηα ηελ θαηαλάισζε ηνπ αιθνφι πνπ έθαλε, αιιά φρη θαηά 

ην ηειεπηαίν έηνο.  

 
 

Απφ ηε ζπλνιηθή κέζε βαζκνινγία ηεο θιίκαθαο AUDIT (Μ.Σ=1,84) γηα ην ζχλνιν 

ησλ ζπκκεηερφλησλ παξαηεξνχκε πσο ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πίλεη ιηγφηεξν απφ 

ην φξην αζθαιείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 128 (99,2%) άηνκα παξνπζίαζαλ βαζκνινγία 

ρακειφηεξε απφ 7 κνλάδεο δειαδή πίλνπλ ιηγφηεξν απφ ην φξην αζθαιείαο θαη κφλν 

έλα άηνκα παξνπζίαζε βαζκνινγία ίζε κε 9 πνπ ζεκαίλεη πσο ν ζπγθεθξηκέλνο 

ζπκκεηέρνληαο πίλεη ζην φξην αζθαιείαο θαη ππάξρεη κειινληηθφο θίλδπλνο εκπινθήο 

ζε επηθίλδπλε θαηαλάισζε, θπζηθήο θαη θνηλσληθήο βιάβεο θαζψο θαη ρξήζεο 

ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο (Πίνακας 5). 

Πίνακαρ 5: πλνιηθή βαζκνινγία AUDIT ησλ ζπκκεηερφλησλ 

 % (n) 

Βαθμολογία AUDIT 1-7 99,2% (128) 

Βαθμολογία AUDIT 8-15 0,8% (1) 

 M.T±T.A 

ςνολική βαθμολογία Κλίμακαρ AUDIT 1,84±1,57 
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5.4 ΤΥΔΣΗΔΗ-ΤΓΚΡΗΔΗ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ 

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ 

ΚΑΗ ΣΖ ΚΛΗΜΑΚΑ AUDIT 

Απφ ηελ ζχγθξηζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ ηεο θιίκαθαο AUDIT θαη ηνπ 

λνζνθνκείνπ πνπ εξγαδφηαλ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ έιαβε κέξνο ζηε κειέηε, 

δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p-value>0,05). Δπνκέλσο, ε 

ρξήζε αιθνφι δελ δηαθέξεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ζε θεληξηθφ θαη ζε επαξρηαθφ 

λνζνθνκείν (Πίνακας 6). 

Πίνακαρ 6: πγθξίζεηο κεηαμχ ηεο θιίκαθαο AUDIT θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ 

 Νοζοκομείο   

 ΓΝΑ Γ.Γεννημαηάρ ΓΝ Κοπίνθος  

Κλίμακα AUDIT 
M.T±T.A M.T±T.A p-value 

2,00±1,55 1,64±1,58 0,134 

 

Αληίζεηα, ην θχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ θάλεθε λα δηαθέξεη κε ηελ θιίκαθα AUDIT 

(p-value<0,05). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη άλδξεο θαίλεηαη λα θαηαλαιψλνπλ πεξηζζφηεξν 

αιθνφι απφ φηη νη γπλαίθεο (Πίνακας 7). 

Πίνακαρ 7: πγθξίζεηο κεηαμχ ηεο θιίκαθαο AUDIT θαη ηνπ θχινπ 

 Φωλο  

 Άνδπερ  Γςναίκερ  

Κλίμακα AUDIT 
M.T±T.A M.T±T.A p-value 

3,09±2,14 1,58±1,29 0,001 

 

ρεηηθά κε ηελ ειηθία θαη ηε ρξήζε αιθνφι δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο (p-value>0,05). Άξα, ε ειηθία ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαλάισζε αιθνφι (Πίνακας 8). 

Πίνακαρ 8: πζρέηηζε κεηαμχ ηεο θιίκαθαο AUDIT θαη ηεο ειηθίαο 

  Ζλικία 

Κλίμακα AUDIT 
Spearman's rho -0,134 

p-value 0,130 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ πξνέθπςαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε ηελ θαηαλάισζε αιθνφι (p-value>0,05). 
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Γειαδή, ε ρξήζε αιθνφι δελ δηαθέξεη ζηνπο έγγακνπο, ζηνπο άγακνπο ή ζε απηνχο 

πνπ έρνπλ άιιε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (Πίνακας 9). 

Πίνακαρ 9: πγθξίζεηο κεηαμχ ηεο θιίκαθαο AUDIT θαη ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο  

 Οικογενειακή καηάζηαζη  

 Έγγαμορ Άγαμορ Άλλο  

Κλίμακα AUDIT 
M.T±T.A M.T±T.A M.T±T.A p-value 

1,80±1,57 2,21±1,64 1,25±1,22 0,155 

 

Παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ θιάδν πνπ αλήθνπλ 

νη εξγαδφκελνη θαη ζηε θιίκαθα AUDIT (p-value<0,05). Απφ ηηο πνιιαπιέο 

ζπγθξίζεηο θάλεθε πσο, νη λνζειεπηέο πνπ αλήθαλ ζηνλ θιάδν ΣΔ δηέθεξαλ απφ 

ηνπο λνζειεπηέο ΠΔ θαη ΓΔ ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλάισζε αιθνφι. Αλαιπηηθφηεξα, 

νη ΣΔ λνζειεπηέο παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε ρξήζε αιθνφι απφ ηνπο ΓΔ θαη ΠΔ 

λνζειεπηέο (Πίνακας 10). 

Πίνακαρ 10: πγθξίζεηο κεηαμχ ηεο θιίκαθαο AUDIT θαη ηνπ θιάδνπ  

 Κλάδορ  

 ΠΔ ΣΔ ΓΔ  

Κλίμακα AUDIT 
M.T±T.A M.T±T.A M.T±T.A p-value 

0,71±0,49 2,10±1,47 1,47±1,75 0,002 

 

Γελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηε ζέζε εξγαζίαο 

πνπ αλήθνπλ νη λνζειεπηέο θαη ζηε θιίκαθα AUDIT (p-value>0,05). Δπνκέλσο, ε 

ρξήζε αιθνφι δελ δηαθέξεη ζηα άηνκα πνπ θαηέρνπλ ζέζε πξντζηάκελνπ θαη ζε 

απηνχο πνπ έρνπλ άιιε ζέζε εξγαζίαο (Πίνακας 11). 

Πίνακαρ 11: πγθξίζεηο κεηαμχ ηεο θιίκαθαο AUDIT θαη ηεο ζέζεο εξγαζίαο  

 Θέζη επγαζίαρ  

 Πποφζηάμενορ Άλλο  

Κλίμακα AUDIT 
M.T±T.A M.T±T.A p-value 

1,69±1,80 1,85±1,55 0,430 

 

Σέινο, δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα έηε 

πξνυπεξεζίαο θαη ζηε ρξήζε αιθνφι (p-value>0,05). Άξα, ηα έηε πξνυπεξεζίαο ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ δελ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαλάισζε αιθνφι (Πίνακας 

12). 
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Πίνακαρ 12: πζρέηηζε κεηαμχ ηεο θιίκαθαο AUDIT θαη ησλ εηψλ πξνυπεξεζίαο  

  Έηη πποχπηπεζίαρ  

Κλίμακα AUDIT 
Spearman's rho -0,072 

p-value 0,415 

 

 

5.5 ΚΛΗΜΑΚΑ FAGERSTROM 

Απφ ηνπο 129 λνζειεπηέο νη 56 ήηαλ θαπληζηέο. Δπνκέλσο γηα ηελ αλάιπζε ηεο 

θιίκαθαο Fagerstrom ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην δείγκα ησλ 56 λνζειεπηψλ. Αθνινπζνχλ 

ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ γηα θάζε εξψηεζε ηεο θιίκαθαο. 

Δπϊηηζη 1: Πφζα ηζηγάξα θαπλίδεηε ηελ εκέξα; 

ρεηηθά κε ηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ηνλ εκεξήζην αξηζκφ ηζηγάξσλ πνπ θαπλίδνπλ νη 

λνζειεπηέο, θάλεθε πσο ην 53,57% (n=30) θαπλίδεη ιηγφηεξα απφ 15 ηζηγάξα 

εκεξεζίσο, ην 37,50% (n=21) θαπλίδεη απφ 16 έσο 25 ηζηγάξα θαη ην 8,93% (n=5) 

θαπλίδεη πάλσ απφ 25 ηζηγάξα.   

 

 

Δπϊηηζη 2: Πνηα είλαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ληθνηίλε ησλ ηζηγάξσλ πνπ θαπλίδεηε 

(αλαγξάθεηαη ζην παθέην); 

Χο πξνο ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε ληθνηίλε, ην 48,21% (n=27) ησλ ζπκκεηερφλησλ 

δήισζε πσο ηα ηζηγάξα πνπ θαπλίδεη πεξηέρνπλ απφ 0,8 έσο 1,5 mg ληθνηίλε, ην 
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44,64% (n=25) δήισζε πσο πεξηέρνπλ ιηγφηεξν απφ 0,8 mg θαη ην 7,14% (n=4) 

δήισζε πσο πεξηέρνπλ πάλσ απφ 1,5 mg. 

 
Δπϊηηζη 3: Καηαπίλεηε ηνλ θαπλφ; 

Σν 41,07% (n=23) απάληεζε πσο κεξηθέο θνξέο θαηαπίλεη ηνλ θαπλφ, ην 39,29% 

(n=22) απάληεζε πσο ηνλ θαηαπίλεη πάληα θαη ην 19,64% (n=11) απάληεζε πσο δελ 

ηνλ θαηαπίλεη πνηέ.  

 
 

Δπϊηηζη 4: Καπλίδεηε πην πνιχ ην πξσί απ’ φηη ην απφγεπκα;    

Σν 55,36% (n=31) ησλ θαπληζηψλ απάληεζε πσο δελ θαπλίδεη πην πνιχ ην πξσί απ’ 

φηη ην απφγεπκα ελψ ην 44,64% (n=25) απάληεζε πσο θαπλίδεη πην πνιχ ην πξσί. 
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Δπϊηηζη 5: Πφηε θαπλίδεηε ην πξψην ζαο ηζηγάξν;  

Φάλεθε πσο ην πξψην ηζηγάξν ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο (53,57%, 

n=30) ην θαπλίδεη κέζα ζε κηζή ψξα αθνχ ζεθσζεί απφ ην θξεβάηη, ελψ νη ππφινηπνη 

(46,43%, n=26 ) αξγφηεξα. 

 
 

Δπϊηηζη 6: Πνην ηζηγάξν ζαο θαίλεηαη ην πην απαξαίηεην;   

Πην απαξαίηεην ηζηγάξν γηα ηνπο θαπληζηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ κειέηε ζεσξείηαη 

ην πξψην (62,50%, n=35), ελψ ππήξραλ θαη θάπνηα άηνκα (37,50%, n=21),  πνπ 

ζεσξνχλ πσο ην πην ζεκαληηθφ είλαη θάπνην άιιν. 
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Δπϊηηζη 7: Καπλίδεηε αθφκε θαη φηαλ κηα αξξψζηηα (γξίπε, θξπνιφγεκα) ζαο 

ππνρξεψλεη λα κείλεηε ζην θξεβάηη;    

Σν 51,79% (n=29) απάληεζε πσο θαπλίδεη αθφκε θαη φηαλ κηα αξξψζηηα (γξίπε, 

θξπνιφγεκα) ηνπο ππνρξεψλεη λα κείλνπλ ζην θξεβάηη, ελψ ην 48,21% (n=27) 

απάληεζε πσο δελ θαπλίδεη φηαλ είλαη άξξσζηνη.  

 
 

 

Δπϊηηζη 8: αο είλαη δχζθνιν λα κελ θαπλίδεηε ζε ρψξνπο πνπ απαγνξεχεηαη ην 

θάπληζκα (ζηλεκά, ζέαηξν, αίζνπζεο αλακνλήο);    

Σέινο, ην 66,07% (n=37) ζεσξεί πσο ηνπ είλαη δχζθνιν λα κελ θαπλίδεη ζε ρψξνπο 

πνπ απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα (ζηλεκά, ζέαηξν, αίζνπζεο αλακνλήο) ελψ ην 33,93% 

(n=19)  πηζηεχεη ην αληίζεην.  
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Απφ ηελ αλάιπζε ηεο θιίκαθαο Fagerstrom θάλεθε πσο 21 (37,5%) άηνκα είλαη 

θαπληζηέο θαζφινπ ή ιίγν εμαξηεκέλνη απφ ηε ληθνηίλε, 13 (23,2%) άηνκα είλαη 

κέηξηα εμαξηεκέλνη, 15 (26,8%) άηνκα είλαη ηζρπξά εμαξηεκέλνη θαη 7 (12,5%) άηνκα 

είλαη πνιχ ηζρπξά εμαξηεκέλνη. Ζ κέζε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θιίκαθαο 

Fagerstrom ππνινγίζηεθε ίζε κε 5,34 ππνδειψλνληαο κέηξηα εμάξηεζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ δείγκαηνο απφ ηε ληθνηίλε (Πίνακας 13). 

 

Πίνακαρ 13: πλνιηθή βαζκνινγία Fagerstrom ησλ ζπκκεηερφλησλ 

 % (n) 

Καζφινπ ή ιίγν εμαξηεκέλνο (0-4) 37,5% (21) 

Μέηξηα εμαξηεκέλνο (5-6) 23,2% (13) 

Ηζρπξά εμαξηεκέλνο (7-8) 26,8% (15) 

Πνιχ ηζρπξά εμαξηεκέλνο (απφ 9 θαη άλσ) 12,5% (7) 

 M.T±T.A 

πλνιηθή βαζκνινγία Κιίκαθαο Fagerstrom 5,34±2,78 
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5.6 ΤΥΔΣΗΔΗ-ΤΓΚΡΗΔΗ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ 

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ 

ΚΑΗ ΣΖ ΚΛΗΜΑΚΑ FAGERSTROM 

Απφ ηελ ζχγθξηζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ ηεο θιίκαθαο Fagerstrom θαη ηνπ 

λνζνθνκείνπ πνπ εξγαδφηαλ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ έιαβε κέξνο ζηε κειέηε, 

παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p-value<0,05). Δηδηθφηεξα, ε 

εμάξηεζε απφ ηελ ληθνηίλε θαίλεηαη λα είλαη πςειφηεξε ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 

πνπ εξγάδεηαη ζην ΓΝ Κνξίλζνπ απφ φηη ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΓΝΑ 

Γ.Γελλεκαηάο (Πίνακας 14). 

Πίνακαρ 14: πγθξίζεηο κεηαμχ ηεο θιίκαθαο Fagerstrom θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ 

 Νοζοκομείο   

 ΓΝΑ Γ.Γεννημαηάρ ΓΝ Κοπίνθος  

Κλίμακα Fagerstrom 
M.T±T.A M.T±T.A p-value 

4,78±2,86 6,35±2,37 0,041 

 

Γελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο θιίκαθαο 

Fagerstrom θαη ηνπ θχινπ (p-value>0,05). Δπνκέλσο, ε εμάξηεζε απφ ηελ ληθνηίλε 

δελ δηαθέξεη ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο (Πίνακας 15). 

Πίνακαρ 15: πγθξίζεηο κεηαμχ ηεο θιίκαθαο Fagerstrom θαη ηνπ θχινπ 

 Φωλο  

 Άνδπερ  Γςναίκερ  

Κλίμακα Fagerstrom 
M.T±T.A M.T±T.A p-value 

3,86±1,77 5,55±2,84 0,090 

 

Αλάκεζα ζηελ ειηθία θαη ηελ εμάξηεζε απφ ηελ ληθνηίλε δελ παξαηεξήζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο (p-value>0,05). Άξα, ε ειηθία ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ εμάξηεζε ηνπ απφ ηελ ληθνηίλε (Πίνακας 16). 

Πίνακαρ 16: πζρέηηζε κεηαμχ ηεο θιίκαθαο Fagerstrom θαη ηεο ειηθίαο 

  Ζλικία 

Κλίμακα Fagerstrom 
Spearman's rho 0,096 

p-value 0,482 

 

ρεηηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ηελ θιίκαθα Fagerstrom δελ 

παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p-value>0,05). Οπφηε, ε εμάξηεζε 
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απφ ηελ ληθνηίλε δελ δηαθέξεη ζηνπο έγγακνπο, ζηνπο άγακνπο θαη ζε απηνχο πνπ 

έρνπλ άιιε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (Πίνακας 17). 

Πίνακαρ 17: πγθξίζεηο κεηαμχ ηεο θιίκαθαο Fagerstrom θαη ηεο νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο 

 Οικογενειακή καηάζηαζη  

 Έγγαμορ Άγαμορ Άλλο  

Κλίμακα Fagerstrom 
M.T±T.A M.T±T.A M.T±T.A p-value 

4,97±2,66 6,46±3,13 5,14±2,55 0,252 

 

Γελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ θιάδν πνπ 

αλήθεη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηελ θιίκαθα Fagerstrom (p-value>0,05). 

Γειαδή, ε εμάξηεζε απφ ηελ ληθνηίλε δελ δηαθέξεη ζηνπο λνζειεπηέο ΣΔ θαη ΓΔ 

(Πίνακας 18). 

Πίνακαρ 18: πγθξίζεηο κεηαμχ ηεο θιίκαθαο Fagerstrom θαη ηνπ θιάδνπ 

 Κλάδορ  

 ΣΔ ΓΔ  

Κλίμακα Fagerstrom 
M.T±T.A M.T±T.A p-value 

5,64±2,74 4,91±2,91 0,351 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ κεηαβιεηψλ ζέζε εξγαζίαο θαη θιίκαθα Fagerstrom δελ 

πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p-value>0,05). Οπφηε ε εμάξηεζε απφ 

ηελ ληθνηίλε δελ δηαθέξεη ζηνπο λνζειεπηέο πνπ είλαη πξντζηάκελνη θαη ζηνπο 

λνζειεπηέο πνπ θαηέρνπλ άιιεο ζέζεηο (Πίνακας 19). 

Πίνακαρ 19: πγθξίζεηο κεηαμχ ηεο θιίκαθαο Fagerstrom θαη ηεο ζέζεο εξγαζίαο 

 Θέζη επγαζίαρ  

 Πποφζηάμενορ Άλλο  

Κλίμακα Fagerstrom 
M.T±T.A M.T±T.A p-value 

5,17±4,22 5,36±2,62 0,358 

 

Σέινο, ηα έηε πξνυπεξεζίαο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ δελ θάλεθαλ λα 

ζπζρεηίδνληαη κε ηελ εμάξηεζε απφ ηελ ληθνηίλε (p-value>0,05) (Πίνακας 20). 

Πίνακαρ 20: πζρέηηζε κεηαμχ ηεο θιίκαθαο Fagerstrom θαη ησλ εηψλ πξνυπεξεζίαο 

  Έηη πποχπηπεζίαρ  

Κλίμακα Fagerstrom 
Spearman's rho 0,115 

p-value 0,400 
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5.7 ΚΛΗΜΑΚΑ ΔNSS 

ρεηηθά κε ηνλ παξάγνληα «Δπαθή κε ζάλαην» ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ππνζηήξημε πσο ε «Δθηέιεζε επίπνλσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνπο 

αζζελείο» (41,1%) θαη ην «Αίζζεκα αλεπάξθεηαο ζε πεξίπησζε βειηίσζεο ηνπο 

αζζελνχο» (38,8%) απνηεινχλ αξθεηά ζηξεζνγφλα γεγνλφηα. Χο εμαηξεηηθά 

ζηξεζνγφλα γεγνλφηα νη ζπκκεηέρνληεο αλέδεημαλ «Σν λα αθνχλ ή λα ζπλνκηινχλ κε 

έλαλ αζζελή γηα ηνλ επηθείκελν ζάλαην» (30,2%), «Ο ζάλαηνο ελφο αζζελνχο κε ηνλ 

νπνίν είραλ αλαπηχμεη κηα θνληηλή ζρέζε» (41,1%) θαη «Σν λα βιέπνπλ έλαλ αζζελή 

λα ππνθέξεη» (40,3%). Ζ κέζε ηηκή ηνπ παξάγνληα «Δπαθή κε ζάλαην» 

ππνινγίζηεθε 18,69 (Πίνακας 21). 

Πίνακαρ 21: Πνζνζηά απαληήζεσλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηνλ παξάγνληα «Δπαθή κε ζάλαην» 
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1.Δθηέιεζε επίπνλσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνπο 

αζζελείο. 

3,1% 9,3% 41,1% 39,5% 7% 

10.Αίζζεκα αλεπάξθεηαο ζε πεξίπησζε 

βειηίσζεο ηνπο αζζελνχο. 

14,7% 7,8% 38,8% 26,4% 12,4% 

19.Σν λα αθνχηε ή λα ζπλνκηιείηε κε έλαλ 

αζζελή γηα ηνλ επηθείκελν ζάλαην. 

10,1% 10,1% 20,2% 30,2% 29,5% 

29.Ο ζάλαηνο ελφο αζζελνχο. 3,9% 7% 25,6% 29,5% 34,1% 

39.Ο ζάλαηνο ελφο αζζελνχο κε ηνλ νπνίν 

αλαπηχμαηε κηα θνληηλή ζρέζε. 

8,5% 3,9% 14,7% 41,1% 31,8% 

49.Απνπζία γηαηξψλ φηαλ έλαο αζζελήο 

πεζαίλεη. 

14% 5,4% 8,5% 26,4% 45,7% 

55.Σν λα βιέπεηε έλαλ αζζελή λα ππνθέξεη. 1,6% 4,7% 16,3% 40,3% 37,2% 

  M.T±T.A 

Δπαθή κε ην ζάλαην  18,69±5,53 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ πσο θαη νη ηξεηο εξσηήζεηο ηνπ παξάγνληα «Αλεπαξθήο 

πξνεηνηκαζία γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ αζζελψλ θαη ησλ 

ζπγγελψλ ηνπο» απνηεινχλ αξθεηά ζηξεζνγφλα γεγνλφηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

«Αίζζεκα αλεπαξθνχο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπ αζζελνχο» απνηειεί ζηξεζνγφλν γεγνλφο γηα ην 43,4%, νη 

«Δξσηήζεηο απφ ηνπο αζζελείο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεηε κηα ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε» 

απνηειεί ζηξεζνγφλν γεγνλφο γηα ην 35,7% θαη ην «Αίζζεκα αλεπαξθνχο 

πξνεηνηκαζίαο φζνλ αθνξά ηελ θάιπςε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ ελφο 
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αζζελνχο» απνηειεί γηα ην 39,5%. Ο κέζνο φξνο ησλ βαζκνινγηψλ ζηηο απαληήζεηο 

ησλ εξσηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξάγνληα «Αλεπαξθήο πξνεηνηκαζία γηα ηελ 

θάιπςε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ αζζελψλ θαη ησλ ζπγγελψλ ηνπο» 

ηζνχηαη κε 6,44 (Πίνακας 22). 

Πίνακαρ 22: Πνζνζηά απαληήζεσλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηνλ παξάγνληα «Αλεπαξθήο 

πξνεηνηκαζία γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ αζζελψλ θαη ησλ 

ζπγγελψλ ηνπο» 
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3.Αίζζεκα αλεπαξθνχο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ηεο νηθνγέλεηαο 

ηνπ αζζελνχο. 

12,4% 10,9% 43,4% 28,7% 4,7% 

12.Δξσηήζεηο απφ ηνπο αζζελείο γηα ηηο νπνίεο 

δελ έρεηε κηα ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε. 

7,8% 14% 35,7% 34,9% 7,8% 

21.Αίζζεκα αλεπαξθνχο πξνεηνηκαζίαο φζνλ 

αθνξά ηελ θάιπςε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

αλαγθψλ ελφο αζζελνχο. 

7,8% 10,9% 39,5% 36,4% 5,4% 

  M.T±T.A 

Αλεπαξθήο πξνεηνηκαζία γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ αζζελψλ θαη ησλ 

ζπγγελψλ ηνπο 

6,44±2,35 

 

Χο πξνο ηνλ παξάγνληα «Γηαθξίζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο» νη ζπκκεηέρνληεο δελ 

ζεσξνχλ θαζφινπ ζηξεζνγφλα ηελ «εμνπαιηθή παξελφριεζε εηο βάξνο ζαο» 

(34,9%), ην «Αίζζεκα δηάθξηζεο εηο βάξνο ζαο ιφγσ θπιήο ή εζληθφηεηαο» (48,8%) 

θαη ην «Αίζζεκα δηάθξηζεο εηο βάξνο ζαο ιφγσ θχινπ» (50,4%). Ζ κέζε ηηκή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ παξάγνληα ηζνχηαη κε 4,26 (Πίνακας 23). 

Πίνακαρ 23: Πνζνζηά απαληήζεσλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηνλ παξάγνληα «Γηαθξίζεηο ζην 

ρψξν εξγαζίαο» 
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9.εμνπαιηθή παξελφριεζε εηο βάξνο ζαο. 34,9% 14% 9,3% 17,1% 24,8% 

18.Αίζζεκα δηάθξηζεο εηο βάξνο ζαο ιφγσ 

θπιήο ή εζληθφηεηαο. 

48,8% 16,3% 11,6% 11,6% 11,6% 

28.Αίζζεκα δηάθξηζεο εηο βάξνο ζαο ιφγσ 

θχινπ. 

50,4% 14,7% 8,5% 15,5% 10,9% 
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  M.T±T.A 

Γηαθξίζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο  4,26±3,79 

 

Όζνλ αθνξά ην παξάγνληα «Φφξηνο εξγαζίαο» νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ πσο ν 

«Αλεπαξθήο ρξφλνο γηα παξνρή ζπλαηζζεκαηηθήο ππνζηήξημεο ησλ αζζελψλ» 

(41,1%),  ν «Αλεπαξθήο ρξφλνο γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ νηθνγελεηψλ ησλ 

αζζελψλ» (38,8%) θαη νη «Απαηηήζεηο γηα ηελ θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ ηνπ αζζελνχο 

ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θαηαρψξεζεο» (31%) απνηεινχλ αξθεηά ζηξεζνγφλα 

γεγνλφηα. Δλψ, ν «Απξφβιεπηνο αξηζκφο πξνζσπηθνχ θαη ην αζηαζέο πξφγξακκα» 

(41,1%), ν «Αλεπαξθήο ρξφλνο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ λνζειεπηηθψλ θαζεθφλησλ» 

(43,4%) θαη ε «Πιεζψξα κε λνζειεπηηθψλ θαζεθφλησλ, φπσο δνπιεηά γξαθείνπ» 

(31,8%) απνηεινχλ εμαηξεηηθά ζηξεζνγφλα γεγνλφηα. ρεηηθά κε ηελ «Ύπαξμε 

αλάγθεο λα εξγάδεζηε ζην δηάιεηκκα» ην 25,6% ζεσξνχλ πσο είλαη 

αξθεηά/εμαηξεηηθά ζηξεζνγφλν γεγνλφο. Ζ κέζε ηηκή ηνπ παξάγνληα ηζνχηαη κε 21,84 

(Πίνακας 24). 

Πίνακαρ 24: Πνζνζηά απαληήζεσλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηνλ παξάγνληα «Φφξηνο εξγαζίαο» 
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15.Απξφβιεπηνο αξηζκφο πξνζσπηθνχ θαη 

αζηαζέο πξφγξακκα. 

10,1% 3,9% 14% 41,1% 31% 

25.Αλεπαξθήο ρξφλνο γηα παξνρή 

ζπλαηζζεκαηηθήο ππνζηήξημεο ησλ αζζελψλ. 

7,8% 12,3% 41,1% 29,5% 8,5% 

34.Αλεπαξθήο ρξφλνο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

λνζειεπηηθψλ ζαο θαζεθφλησλ. 

13,2% 6,2% 20,2% 43,4% 17,1% 

43. Πιεζψξα κε λνζειεπηηθψλ θαζεθφλησλ, 

φπσο δνπιεηά γξαθείνπ. 

11,6% 7,8% 24,8% 31,8% 24% 

44.Αλεπαξθέο πξνζσπηθφ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ ηκήκαηνο. 

3,1% 4,7% 15,5% 37,2% 39,5% 

47.Αλεπαξθήο ρξφλνο γηα ηελ θάιπςε 

αλαγθψλ ησλ νηθνγελεηψλ ησλ αζζελψλ. 

11,6% 14% 38,8% 27,9% 7,8% 

53.Απαηηήζεηο γηα ηελ θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ 

ηνπ αζζελνχο ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

θαηαρψξεζεο. 

20,2% 24% 31% 18,6% 6,2% 

57.Ύπαξμε αλάγθεο λα εξγάδεζηε ζην 

δηάιεηκκα ζαο. 

17,1% 12,4% 25,6% 25,6% 19,4% 

59.Λήςε απνθάζεσλ ππφ πίεζε. 2,3% 6,2% 19,4% 35,7% 36,4% 

  M.T±T.A 

Φφξηνο εξγαζίαο  21,84±6,82 
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Χο εμαηξεηηθά ζηξνζνγφλα γεγνλφηα γηα ηνλ παξάγνληα «Αβεβαηφηεηα γηα ην 

ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα» νη λνζειεπηέο ζεψξεζαλ ηελ «Αλεπαξθή ελεκέξσζε γηα 

ηελ θιηληθή θαηάζηαζε ελφο αζζελνχο απφ ηνλ ηαηξφ» (38%), ην «Φφβν γηα ηελ 

πηζαλφηεηα ιάζνπο ζηελ ρνξήγεζε ηεο ζεξαπεία ησλ αζζελψλ» (38%), ην «Αίζζεκα 

αλεπαξθνχο εθπαίδεπζεο γηα ηα θαζήθνληα ηνπο» (24%), ην «Να κελ γλσξίδνπλ ηη 

πξέπεη λα πνπλ γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη ηεο ζεξαπείαο ελφο αζζελνχο ηφζν 

ζηνλ ίδην φζν θαη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ» (33,3%) θαη ηελ «Αβεβαηφηεηα πνπ αθνξά 

ζηελ ιεηηνπξγία θαη ιεηηνπξγηθφηεηα εμεηδηθεπκέλσλ κεραλεκάησλ» (34,1%). Ζ 

κέζε ηηκή ηνπ παξαπάλσ παξάγνληα ππνινγίζηεθε ίζε κε 22,75 (Πίνακας 25). 

Πίνακαρ 25: Πνζνζηά απαληήζεσλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηνλ παξάγνληα «Αβεβαηφηεηα γηα 

ην ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα» 
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7.Αλεπαξθήο ελεκέξσζε γηα ηελ θιηληθή 

θαηάζηαζε ελφο αζζελνχο απφ ηνλ ηαηξφ. 

7,8% 7,8% 32,6% 38% 14% 

16.Δληνιή γηαηξνχ γηα ρνξήγεζε ζεξαπείαο 

πνπ θαίλεηαη λα είλαη αθαηάιιειε γηα έλαλ 

αζζελή. 

18,6% 6,2% 14% 27,1% 34,1% 

20.Φφβνο γηα ηελ πηζαλφηεηα ιάζνπο ζηελ 

ρνξήγεζε ηεο ζεξαπεία ησλ αζζελψλ. 

8,5% 3,1% 25,6% 38% 24,8% 

26.Απνπζία γηαηξνχ ζε έλαλ ηαηξηθφ επείγνλ 

πεξηζηαηηθφ. 

10,9% 3,1% 10,1% 22,5% 53,5% 

31.Αίζζεκα αλεπαξθνχο εθπαίδεπζεο γηα ηα 

θαζήθνληα ζαο. 

28,7% 11,6% 21,7% 24% 14% 

35.Σν λα κελ γλσξίδεηε ηη πξέπεη λα πείηε γηα 

ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη ηεο ζεξαπείαο 

ελφο αζζελνχο ηφζν ζηνλ ίδην φζν θαη ζηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ. 

14,7% 9,3% 24,8% 33,3% 17,8% 

38.Έθζεζε ζε παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ 

πγεία θαη αζθάιεηα ζαο. 

1,6% 3,9% 14% 32,6% 48,1% 

41.Θέζε επζχλεο κε αλεπαξθή εκπεηξία. 24% 7% 13,2% 24% 31,8% 

45.Αβεβαηφηεηα πνπ αθνξά ζηελ ιεηηνπξγία 

θαη ιεηηνπξγηθφηεηα εμεηδηθεπκέλσλ 

κεραλεκάησλ. 

10,9% 11,6% 23,3% 34,1% 20,2% 

  M.T±T.A 

Αβεβαηφηεηα γηα ην ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα  22,75±7,65 

 

Σα αξθεηά ζηξεζνγφλα γεγνλφηα ηνπ παξάγνληα «Γηακάρε κε ηνπο γηαηξνχο» 

ζχκθσλα κε ηνπο λνζειεπηέο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε κειέηε είλαη ε «Κξηηηθή απφ 

έλαλ γηαηξφ»(37,2%) θαη ε «Γηαθσλία πνπ αθνξά ηελ ζεξαπεπηηθή αγσγή ελφο 
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αζζελνχο» (39,5%). Ζ «Γηακάρε κε έλαλ γηαηξφ» (38%) απνηειεί εμαηξεηηθά 

ζηξεζνγφλν γεγνλφο γηα ηνπο λνζειεπηέο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην «Να πξέπεη λα 

νξγαλψζνπλ ηε δνπιεηά ησλ γηαηξψλ» απνηειεί γηα ην 27,1% εμαηξεηηθά ζηξεζνγφλν 

γεγνλφο αιιά θαη έλα ίδην πνζνζηφ απάληεζε πσο θάηη ηέηνην δελ ηζρχεη. Ζ κέζε ηηκή 

ηνπ παξάγνληα «Γηακάρε κε ηνπο γηαηξνχο» ηζνχηαη κε 12,00 (Πίνακας 26). 

Πίνακαρ 26: Πνζνζηά απαληήζεσλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηνλ παξάγνληα «Γηακάρε κε ηνπο 

γηαηξνχο» 
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2.Κξηηηθή απφ έλαλ γηαηξφ. 4,7% 14,7% 37,2% 35,7% 7,8% 

11.Γηακάρε κε έλαλ γηαηξφ. 9,3% 8,5% 21,7% 38% 22,5% 

30.Γηαθσλία πνπ αθνξά ηελ ζεξαπεπηηθή 

αγσγή ελφο αζζελνχο. 

17,8% 13,2% 39,5% 24% 5,4% 

40.Λήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ αζζελή ζε 

πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ γηαηξνχ. 

9,3% 3,1% 17,8% 31,8% 38% 

50.Σν λα πξέπεη λα νξγαλψζεηε ηε δνπιεηά ησλ 

γηαηξψλ. 

13,2% 10,1% 22,5% 27,1% 27,1% 

  M.T±T.A 

Γηακάρε κε ηνπο γηαηξνχο  12,00±4,03 

 

Ζ «Έιιεηςε επθαηξηψλ γηα αλνηρηή ζπδήηεζε γηα ηα πξνβιήκαηα ζην ρψξν εξγαζία 

κε άιινπο επαγγεικαηίεο» (36,4%), ε «Έιιεηςε επθαηξηψλ γηα αληαιιαγή εκπεηξηψλ 

θαη ζπλαηζζεκάησλ κε ζπλαδέιθνπο ζην ρψξν εξγαζίαο» (39,5%) θαη ε «Έιιεηςε 

επθαηξηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ εμσηεξίθεπζε ησλ αξλεηηθψλ ηνπο ζπλαηζζεκάησλ πξνο 

ηνπο αζζελείο ζε ζπλαδέιθνπο ηνπο» (33,3%) απνηεινχλ αξθεηά ζηξεζνγφλα 

γεγνλφηα ηνπ παξάγνληα «Πξνβιήκαηα κε ηνπο ζπλαδέιθνπο» γηα ηνπο λνζειεπηέο. 

Αθφκε, ε «Γπζθνιία ζηελ ζπλεξγαζία κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν λνζειεπηή (ή 

λνζειεπηέο) ζην άκεζν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ» (36,4%) θαη ε «Γπζθνιία ζηελ 

ζπλεξγαζία κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν λνζειεπηή (ή λνζειεπηέο) ζην έκκεζν εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ» (29,5%) απνηεινχλ εμαηξεηηθά ζηξεζνγφλα γεγνλφηα. Ζ κέζε ηηκή ηνπ 

παξάγνληα «Πξνβιήκαηα κε ηνπο ζπλαδέιθνπο» ηζνχηαη κε 11,12 (Πίνακας 27). 
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Πίνακαρ 27: Πνζνζηά απαληήζεσλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηνλ παξάγνληα «Πξνβιήκαηα κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο» 
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4.Έιιεηςε επθαηξηψλ γηα αλνηρηή ζπδήηεζε γηα 

ηα πξνβιήκαηα ζην ρψξν εξγαζία κε άιινπο 

επαγγεικαηίεο. 

10,1% 23,3% 36,4% 27,1% 3,1% 

13.Έιιεηςε επθαηξηψλ γηα αληαιιαγή 

εκπεηξηψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ κε ζπλαδέιθνπο 

ζην ρψξν εξγαζίαο. 

17,1% 23,3% 39,5% 18,6% 1,6% 

22.Έιιεηςε επθαηξηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

εμσηεξίθεπζε ησλ αξλεηηθψλ ζαο 

ζπλαηζζεκάησλ πξνο ηνπο αζζελείο ζε 

ζπλαδέιθνπο ζνπ. 

20,2% 16,3% 33,3% 22,5% 7,8% 

23.Γπζθνιία ζηελ ζπλεξγαζία κε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν λνζειεπηή (ή λνζειεπηέο) ζην 

άκεζν εξγαζηαθφ ζαο πεξηβάιινλ. 

10,9% 10,9% 20,2% 36,4% 21,7% 

24.Γπζθνιία ζηελ ζπλεξγαζία κε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν λνζειεπηή (ή λνζειεπηέο) ζην 

έκκεζν  

εξγαζηαθφ ζαο πεξηβάιινλ. 

15,5% 14% 26,4% 29,5% 14,7% 

52.Γπζθνιία ζπλεξγαζίαο κε λνζειεπηέο ηνπ 

αληίζεηνπ θχινπ. 

46,5% 14% 24% 9,3% 6,2% 

  M.T±T.A 

Πξνβιήκαηα κε ηνπο ζπλαδέιθνπο  11,12±4,77 

 

ρεηηθά κε ηνλ παξάγνληα «Πξνβιήκαηα κε ηνπο πξντζηακέλνπο» εμαηξεηηθά 

ζηξεζνγφλα γεγνλφηα ζεσξήζεθαλ ζχκθσλα κε ηνπο εξσηψκελνπο ε «Κξηηηθή απφ 

έλαλ πξντζηάκελν» (31,8%), ε «Έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ηελ δηνίθεζε 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ» (34,9%) θαη ε «Έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ηελ δηνίθεζε 

ηνπ λνζνθνκείνπ» (30,2%). Ζ κέζε ηηκή ηνπ παξάγνληα «Πξνβιήκαηα κε ηνπο 

πξντζηακέλνπο» ηζνχηαη κε 17,88 (Πίνακας 28). 

Πίνακαρ 28: Πνζνζηά απαληήζεσλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηνλ παξάγνληα «Πξνβιήκαηα κε 

ηνπο πξντζηακέλνπο» 
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5.Γηακάρε κε έλαλ πξντζηάκελν. 7% 7,8% 18,6% 31,8% 34,9% 

32.Έιιεηςε ζπκπαξάζηαζεο απφ ηνλ 

πξντζηάκελν ζαο. 

24% 7,8% 24% 18,6% 25,6% 
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33.Κξηηηθή απφ έλαλ πξντζηάκελν. 7% 10,9% 27,9% 31,8% 22,5% 

42.Έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ηελ δηνίθεζε 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

14% 8,5% 17,1% 34,9% 25,6% 

48.Να ζεσξήζηε ππεχζπλνο γηα πξάγκαηα γηα 

ηα νπνία δελ κπνξείηε λα έρεηε ππφ έιεγρν. 

8,5% 4,7% 18,6% 33,3% 34,9% 

51.Έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ηελ δηνίθεζε ηνπ 

λνζνθνκείνπ. 

13,2% 8,5% 22,5% 30,2% 25,6% 

56.Κξηηηθή απφ ηελ λνζειεπηηθή δηνίθεζε. 8,5% 7% 25,6% 28,7% 30,2% 

  M.T±T.A 

Πξνβιήκαηα κε ηνπο πξντζηακέλνπο  17,88±6,87 

 

Γηα ηνλ παξάγνληα «Αζζελείο θαη νη ζπγγελείο ηνπο» εμαηξεηηθά ζηξεζνγφλα 

γεγνλφηα απνηεινχλ νη «Παξάινγεο απαηηήζεηο απφ ηνπο αζζελείο» (36,4%), νη 

«Παξάινγεο απαηηήζεηο απφ ηελ πιεπξά ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ αζζελνχο» (34,9%), ε 

«Δπζχλε ηνπ λα είζηε εζείο πνπ ζα αληηκεησπίζεηε ηηο νηθνγέλεηεο ησλ αζζελψλ» 

(37,2%), ε «Αληηκεηψπηζε βίαησλ αζζελψλ» (38,8%), ε «Αληηκεηψπηζε πβξηζηηθψλ 

αζζελψλ» (38%), ε «Αληηκεηψπηζε χβξεσλ απφ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ αζζελψλ» 

(35,7%) θαη ν «Φφβνο γηα ην αλ ε νηθνγέλεηα ηνπ αζζελνχο ζα ζαο θάλεη αλαθνξά ζε 

πεξίπησζε πξνβιήκαηνο» (24,8%). Σέινο, ε κέζε ηηκή ηνπ παξάγνληα «Αζζελείο θαη 

νη ζπγγελείο ηνπο» ηζνχηαη κε 20,54 (Πίνακας 29). 

Πίνακαρ 29: Πνζνζηά απαληήζεσλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηνλ παξάγνληα «Αζζελείο θαη νη 

ζπγγελείο ηνπο» 
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8.Παξάινγεο απαηηήζεηο απφ ηνπο αζζελείο. 4,7% 12,4% 27,1% 36,4% 19,4% 

17.Παξάινγεο απαηηήζεηο απφ ηελ πιεπξά ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπ αζζελνχο. 

8,5% 7% 28,7% 34,9% 20,9% 

27.Σν λα θαηεγνξείζηε γηα νηηδήπνηε δελ 

ιεηηνπξγεί ζσζηά. 

13,2% 7% 14% 24,8% 41,1% 

36.Ζ επζχλε ηνπ λα είζηε εζείο πνπ ζα 

αληηκεησπίζεηε ηηο νηθνγέλεηεο ησλ αζζελψλ. 

12,4% 4,7% 19,4% 37,2% 26,4% 

37.Αληηκεηψπηζε βίαησλ αζζελψλ. 5,4% 5,4% 14,7% 38,8% 35,7% 

46.Αληηκεηψπηζε πβξηζηηθψλ αζζελψλ. 3,9% 12,4% 26,4% 38% 19,4% 

54.Αληηκεηψπηζε χβξεσλ απφ ηηο νηθνγέλεηεο 

ησλ αζζελψλ. 

10,9% 9,3% 26,4% 35,7% 17,8% 

58.Φφβνο γηα ην αλ ε νηθνγέλεηα ηνπ αζζελνχο 

ζα ζαο θάλεη αλαθνξά ζε πεξίπησζε 

πξνβιήκαηνο. 

15,5% 14% 24% 24,8% 21,7% 

  M.T±T.A 

Αζζελείο θαη νη ζπγγελείο ηνπο  20,54±6,58 
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Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζε πεξαηηέξσ αλαιχζεηο θξίλεηαη απαξαίηεην λα ειεγρζεί ε 

αμηνπηζηία ησλ παξαγφλησλ ηεο θιίκαθαο ENSS. Παξαηεξνχκε πσο φινη ζρεδφλ νη 

παξάγνληεο παξνπζηάδνπλ θαιή αμηνπηζηία. Ο κφλνο παξάγνληαο πνπ παξνπζηάδεη 

ακθηζβεηήζηκε αμηνπηζηία είλαη ν παξάγνληαο «Αλεπαξθήο πξνεηνηκαζία γηα ηελ 

θάιπςε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ αζζελψλ θαη ησλ ζπγγελψλ ηνπο». 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ παξάγνληα κε αθαίξεζε θάπνησλ εθ ησλ εξσηήζεσλ ρσξίο φκσο 

ηειηθά λα βειηηψλεηαη ε εζσηεξηθή ζπλνρή. πλεπψο ζα ρξεζηκνπνηεζεί φπσο 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ (Πίνακας 30). 

Πίνακαρ 30: πληειεζηήο Cronbach's Alpha γηα ηνπο παξάγνληεο ηνπ ENSS 

Παπάγονηαρ Cronbach's Alpha 

Δπαθή με ηο θάναηο  0,181 

Ανεπαπκήρ πποεηοιμαζία για ηην κάλςτη ηυν 

ζςναιζθημαηικϊν αναγκϊν ηυν αζθενϊν και ηυν ζςγγενϊν 

ηοςρ  

0,651 

Γιακπίζειρ ζηο σϊπο επγαζίαρ  0,781 

Φψπηορ επγαζίαρ  0,834 

Αβεβαιψηηηα για ηο θεπαπεςηικψ αποηέλεζμα  0,839 

Γιαμάση με ηοςρ γιαηποωρ  0,721 

Πποβλήμαηα με ηοςρ ζςναδέλθοςρ  0,759 

Πποβλήμαηα με ηοςρ πποφζηαμένοςρ  0,882 

Αζθενείρ και οι ζςγγενείρ ηοςρ 0,840 

 

5.8 ΤΥΔΣΗΔΗ-ΤΓΚΡΗΔΗ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ 

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ 

ΚΑΗ ΣΖ ΚΛΗΜΑΚΑ ENSS 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ ηεο θιίκαθαο ENSS, παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ «Αβεβαηφηεηα γηα ην ζεξαπεπηηθφ 

απνηέιεζκα», «Γηακάρε κε ηνπο γηαηξνχο», «Πξνβιήκαηα κε ηνπο ζπλαδέιθνπο» θαη 

«Αζζελείο θαη νη ζπγγελείο ηνπο» θαη ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ εξγαδφηαλ ην 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ έιαβε κέξνο ζηε κειέηε (p-value<0,05). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ αλήθε ζην λνζνθνκείν ΓΝ Κνξίλζνπ 

παξνπζίαζε πςειφηεξν εξγαζηαθφ ζηξεο ζηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο ζε ζρέζε κε 

ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ ΓΝΑ Γ.Γελλεκαηάο (Πίνακας 31). 
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Οη ππφινηπνη παξάγνληεο δελ παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο 

ην λνζνθνκείν πνπ εξγαδφηαλ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ (p-value>0,05). 

Πίνακαρ 31: πγθξίζεηο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ ηεο θιίκαθαο ENSS θαη ηνπ 

Ννζνθνκείνπ 

 Νοζοκομείο  

Παπάγονηαρ ΓΝΑ 

Γ.Γεννημαηάρ 

ΓΝ 

Κοπίνθος 

 

 M.T±T.A M.T±T.A p-value 

Δπαθή με ηο θάναηο 17,87±5,70 19,69±5,17 0,061 

Ανεπαπκήρ πποεηοιμαζία για ηην 

κάλςτη ηυν ζςναιζθημαηικϊν 

αναγκϊν ηυν αζθενϊν και ηυν 

ζςγγενϊν ηοςρ  

6,30±2,54 6,62±2,10 0,550 

Γιακπίζειρ ζηο σϊπο επγαζίαρ  3,65±3,46 5,00±4,06 0,084 

Φψπηορ επγαζίαρ  21,23±7,19 22,60±6,32 0,404 

Αβεβαιψηηηα για ηο θεπαπεςηικψ 

αποηέλεζμα  

21,44±8,12 24,36±6,75 0,039 

Γιαμάση με ηοςρ γιαηποωρ  10,97±4,17 13,26±3,50 0,001 

Πποβλήμαηα με ηοςρ ζςναδέλθοςρ  10,24±4,75 12,19±4,62 0,020 

Πποβλήμαηα με ηοςρ πποφζηαμένοςρ  17,11±7,01 18,83±6,64 0,144 

Αζθενείρ και οι ζςγγενείρ ηοςρ 19,42±6,70 21,91±6,21 0,016 

 

Γελ βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ θχινπ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ησλ παξαγφλησλ «Γηαθξίζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο» θαη 

«Πξνβιήκαηα κε ηνπο ζπλαδέιθνπο» (p-value>0,05). 

Αληίζεηα, βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ θχινπ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ησλ παξαγφλησλ «Δπαθή κε ηνλ ζάλαην», «Αλεπαξθήο 

πξνεηνηκαζία γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ αζζελψλ θαη ησλ 

ζπγγελψλ ηνπο», «Φφξηνο εξγαζίαο», «Αβεβαηφηεηα γηα ην ζεξαπεπηηθφ 

απνηέιεζκα», «Γηακάρε κε ηνπο γηαηξνχο», «Πξνβιήκαηα κε ηνπο πξντζηακέλνπο» 

θαη «Αζζελείο θαη νη ζπγγελείο ηνπο» (p-value<0,05). Αλαιπηηθφηεξα, νη γπλαίθεο 

θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ πςειφηεξν εξγαζηαθφ ζηξεο ζηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο 

ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο (Πίνακας 32). 
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Πίνακαρ 32: πγθξίζεηο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ ηεο θιίκαθαο ENSS θαη ηνπ θχινπ 

 Φωλο  

Παπάγονηαρ Άνδπερ  Γςναίκερ  

 M.T±T.A M.T±T.A p-value 

Δπαθή με ηο θάναηο 16,27±6,04 19,19±5,31 0,021 

Ανεπαπκήρ πποεηοιμαζία για ηην κάλςτη 

ηυν ζςναιζθημαηικϊν αναγκϊν ηυν 

αζθενϊν και ηυν ζςγγενϊν ηοςρ  

5,14±2,70 6,71±2,19 0,016 

Γιακπίζειρ ζηο σϊπο επγαζίαρ  3,14±3,24 4,49±3,86 0,155 

Φψπηορ επγαζίαρ  18,73±7,15 22,49±6,61 0,013 

Αβεβαιψηηηα για ηο θεπαπεςηικψ 

αποηέλεζμα  

19,86±8,18 23,35±7,44 0,049 

Γιαμάση με ηοςρ γιαηποωρ  9,95±3,91 12,42±3,94 0,010 

Πποβλήμαηα με ηοςρ ζςναδέλθοςρ  11,27±5,83 11,08±4,56 0,758 

Πποβλήμαηα με ηοςρ πποφζηαμένοςρ  12,91 ±6,99 18,91±6,41 <0,001 

Αζθενείρ και οι ζςγγενείρ ηοςρ 16,05±7,26 21,47±6,06 0,001 

 

Ζ ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ θάλεθε λα ζπζρεηίδεηαη πνιχ ειαθξηά κε ηνπο 

παξάγνληεο «Αβεβαηφηεηα γηα ην ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα» θαη «Πξνβιήκαηα κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο» (p-value<0,05).  

Αληίζεηα, νη ππφινηπνη παξάγνληεο δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (p-value>0,05) (Πίνακας 33). 

Πίνακαρ 33: πζρέηηζε κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ ηεο θιίκαθαο ENSS θαη ηεο ειηθίαο 

 Ζλικία  

Παπάγονηαρ   

Δπαθή με ηο θάναηο  
Spearman's rho -0,041 

p-value 0,648 

Ανεπαπκήρ πποεηοιμαζία για ηην κάλςτη ηυν 

ζςναιζθημαηικϊν αναγκϊν ηυν αζθενϊν και ηυν 

ζςγγενϊν ηοςρ  

Spearman's rho -0,052 

p-value 0,559 

Γιακπίζειρ ζηο σϊπο επγαζίαρ  
Spearman's rho -0,076 

p-value 0,394 

Φψπηορ επγαζίαρ  
Spearman's rho -0,035 

p-value 0,690 

Αβεβαιψηηηα για ηο θεπαπεςηικψ αποηέλεζμα  
Spearman's rho -0,185 

p-value 0,036 

Γιαμάση με ηοςρ γιαηποωρ  
Spearman's rho -0,068 

p-value 0,444 

Πποβλήμαηα με ηοςρ ζςναδέλθοςρ  
Spearman's rho -0,178 

p-value 0,043 

Πποβλήμαηα με ηοςρ πποφζηαμένοςρ  Spearman's rho -0,002 
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p-value 0,981 

Αζθενείρ και οι ζςγγενείρ ηοςρ 
Spearman's rho -0,035 

p-value 0,692 

 

Γελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ζηνπο παξάγνληεο ηεο θιίκαθαο ENSS 

(p-value>0,05). πλεπψο, ην εξγαζηαθφ ζηξεο δελ δηαθέξεη ζηνπο έγγακνπο, ζηνπο 

άγακνπο θαη ζε απηνχο πνπ έρνπλ άιιε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (Πίνακας 34). 

Πίνακαρ 34: πγθξίζεηο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ ηεο θιίκαθαο ENSS θαη ηεο 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο  

 Οικογενειακή καηάζηαζη  

Παπάγονηαρ Έγγαμορ Άγαμορ Άλλο  

 M.T±T.A M.T±T.A M.T±T.A p-value 

Δπαθή με ηο θάναηο 18,90±5,38 18,25±6,13 18,17±5,52 0,900 

Ανεπαπκήρ πποεηοιμαζία για 

ηην κάλςτη ηυν 

ζςναιζθημαηικϊν αναγκϊν ηυν 

αζθενϊν και ηυν ζςγγενϊν ηοςρ  

6,49±2,24 6,14±2,58 6,75±2,70 0,685 

Γιακπίζειρ ζηο σϊπο επγαζίαρ  4,00±3,71 5,18±3,94 4,00±3,98 0,387 

Φψπηορ επγαζίαρ  22,40±6,54 20,29±7,42 21,33±7,38 0,426 

Αβεβαιψηηηα για ηο 

θεπαπεςηικψ αποηέλεζμα  

22,81±7,31 23,86±7,73 19,75±9,68 0,268 

Γιαμάση με ηοςρ γιαηποωρ  12,08±4,00 12,46±4,07 10,33±4,10 0,265 

Πποβλήμαηα με ηοςρ 

ζςναδέλθοςρ  

11,17±4,68 10,96±5,24 11,08±4,70 0,926 

Πποβλήμαηα με ηοςρ 

πποφζηαμένοςρ  

18,03±6,78 17,14±8,10 18,50±4,30 0,943 

Αζθενείρ και οι ζςγγενείρ ηοςρ 20,94±6,17 20,32±7,20 18,08±7,98 0,467 

 

ρεηηθά κε ηνλ θιάδν πνπ αλήθεη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ δελ παξαηεξήζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο ηεο θιίκαθαο ENSS (p-

value>0,05). Γειαδή, ην εξγαζηαθφ ζηξεο δελ δηαθέξεη ζηνπο λνζειεπηέο ΠΔ, ΣΔ θαη 

ΓΔ (Πίνακας 35). 

Πίνακαρ 35: πγθξίζεηο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ ηεο θιίκαθαο ENSS θαη ηνπ θιάδνπ 

 Κλάδορ  

Παπάγονηαρ ΠΔ ΣΔ ΓΔ p-value 

 M.T±T.A M.T±T.A M.T±T.A  

Δπαθή με ηο θάναηο 21,29±5,47 19,04±5,26 17,45±5,96 0,173 

Ανεπαπκήρ πποεηοιμαζία για ηην 

κάλςτη ηυν ζςναιζθημαηικϊν 

αναγκϊν ηυν αζθενϊν και ηυν 

7,86±2,27 6,39±2,30 6,29±2,44 0,258 
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ζςγγενϊν ηοςρ  

Γιακπίζειρ ζηο σϊπο επγαζίαρ  5,43±5,06 4,06±3,64 4,47±3,91 0,693 

Φψπηορ επγαζίαρ  22,43±8,94 22,31±5,74 20,71±8,49 0,748 

Αβεβαιψηηηα για ηο θεπαπεςηικψ 

αποηέλεζμα  

26,14±7,84 22,95±6,81 21,68±9,22 0,480 

Γιαμάση με ηοςρ γιαηποωρ  13,71±3,15 12,12±3,40 11,42±5,27 0,483 

Πποβλήμαηα με ηοςρ 

ζςναδέλθοςρ  

13,00±4,83 11,14±4,28 10,71±5,76 0,508 

Πποβλήμαηα με ηοςρ 

πποφζηαμένοςρ  

20,14±7,08 18,23±6,05 16,71±8,40 0,519 

Αζθενείρ και οι ζςγγενείρ ηοςρ 23,57±6,85 20,37±5,91 20,37±7,86 0,460 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ κεηαβιεηψλ ζέζε εξγαζίαο θαη ησλ παξαγφλησλ ηεο θιίκαθαο 

ENSS δελ πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p-value>0,05). Οπφηε ην 

εξγαζηαθφ ζηξεο δελ δηαθέξεη ζηνπο λνζειεπηέο πνπ είλαη πξντζηάκελνη θαη ζηνπο 

λνζειεπηέο πνπ θαηέρνπλ άιιεο ζέζεηο (Πίνακας 36). 

Πίνακαρ 36: πγθξίζεηο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ ηεο θιίκαθαο ENSS θαη ηεο ζέζεο 

εξγαζίαο 

 Θέζη επγαζίαρ  

Παπάγονηαρ Πποφζηάμενορ Άλλο  

 M.T±T.A M.T±T.A p-value 

Δπαθή με ηο θάναηο 19,92±5,60 18,55±5,53 0,317 

Ανεπαπκήρ πποεηοιμαζία για ηην κάλςτη 

ηυν ζςναιζθημαηικϊν αναγκϊν ηυν 

αζθενϊν και ηυν ζςγγενϊν ηοςρ  

7,15±2,51 6,36±2,33 0,174 

Γιακπίζειρ ζηο σϊπο επγαζίαρ  4,46±4,03 4,23±3,77 0,818 

Φψπηορ επγαζίαρ  23,54±6,49 21,66±6,86 0,193 

Αβεβαιψηηηα για ηο θεπαπεςηικψ 

αποηέλεζμα  

22,00±9,03 22,84±7,52 0,784 

Γιαμάση με ηοςρ γιαηποωρ  12,85±4,10 11,91±4,03 0,313 

Πποβλήμαηα με ηοςρ ζςναδέλθοςρ  11,92±4,27 11,03±4,83 0,522 

Πποβλήμαηα με ηοςρ πποφζηαμένοςρ  19,92±5,90 17,66±6,96 0,266 

Αζθενείρ και οι ζςγγενείρ ηοςρ 21,08 ±7,30 20,48±6,53 0,666 

 

Σέινο, ηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ θάλεθε λα ζπζρεηίδεηαη πνιχ 

ειαθξηά κε ηνλ παξάγνληα «Αβεβαηφηεηα γηα ην ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα» (p-

value<0,05).  

Οη ππφινηπνη παξάγνληεο δελ θάλεθαλ λα ζπζρεηίδεηαη κε ηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (p-value>0,05) (Πίνακας 37). 
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Πίνακαρ 37: πζρέηηζε κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ ηεο θιίκαθαο ENSS θαη ησλ εηψλ 

πξνυπεξεζίαο 

 Έηη 

πποχπηπεζίαρ  

 

Παπάγονηαρ   

Δπαθή με ηο θάναηο  
Spearman's rho -0,015 

p-value 0,865 

Ανεπαπκήρ πποεηοιμαζία για ηην κάλςτη ηυν 

ζςναιζθημαηικϊν αναγκϊν ηυν αζθενϊν και ηυν 

ζςγγενϊν ηοςρ  

Spearman's rho -0,099 

p-value 0,266 

Γιακπίζειρ ζηο σϊπο επγαζίαρ  
Spearman's rho -0,064 

p-value 0,471 

Φψπηορ επγαζίαρ  
Spearman's rho 0,024 

p-value 0,785 

Αβεβαιψηηηα για ηο θεπαπεςηικψ αποηέλεζμα  
Spearman's rho -0,185 

p-value 0,036 

Γιαμάση με ηοςρ γιαηποωρ  
Spearman's rho -0,010 

p-value 0,909 

Πποβλήμαηα με ηοςρ ζςναδέλθοςρ  
Spearman's rho -0,139 

p-value 0,116 

Πποβλήμαηα με ηοςρ πποφζηαμένοςρ  
Spearman's rho 0,056 

p-value 0,528 

Αζθενείρ και οι ζςγγενείρ ηοςρ 
Spearman's rho -0,042 

p-value 0,633 
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6. ΤΕΖΣΖΖ 

6.1 ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑ ΓΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ ΚΑΗ ΓΝΑ 

ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ 

Απφ ηνπο 129 ζπκκεηέρνληεο νη 71 (55%) αλήθαλ ζην λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ ΓΝΑ Γ. Γελλεκαηά ελψ νη 58 (45%) ζην ΓΝ Κνξίλζνπ. Σν 82,9% 

(n=107) ησλ αηφκσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε κειέηε ήηαλ γπλαίθεο ελψ ην 17,1%  

(n=22) άλδξεο. Χο πξνο ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν αλήθεη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 

παξαηεξήζεθε πσο ην 65,1% (n=84) ήηαλ Σερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο, ην 29,5% 

(n=38) Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ην 5,4% (n=7) Παλεπηζηεκηαθήο 

εθπαίδεπζεο. Ζ κέζε ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ 43,46 ρξφληα θαη ε κέζε  

πξνυπεξεζία ήηαλ 19,16 έηε. 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά θαη 

θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα δχν Ννζνθνκεία δελ 

παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ 

θχινπ, ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, ηνπ θιάδνπ θαη ηεο ζέζεο εξγαζίαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (p-value>0,05).  

Απφ ηε ζπλνιηθή κέζε βαζκνινγία ηεο θιίκαθαο AUDIT (Μ.Σ=1,84) γηα ην 

ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ παξαηεξνχκε πσο ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πίλεη 

ιηγφηεξν απφ ην φξην αζθαιείαο. Ζ ρξήζε αιθνφι δελ δηαθέξεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο 

ζε θεληξηθφ θαη ζε επαξρηαθφ λνζνθνκείν (p-value>0,05). Αληίζεηα, ην θχιν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θάλεθε λα δηαθέξεη κε ηελ θιίκαθα AUDIT (p-value<0,05). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη άλδξεο θαίλεηαη λα θαηαλαιψλνπλ πεξηζζφηεξν αιθνφι απφ φηη νη 

γπλαίθεο. πκπιεξσκαηηθά, παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηνλ θιάδν πνπ αλήθνπλ νη εξγαδφκελνη θαη ζηε θιίκαθα AUDIT (p-

value<0,05). Αλαιπηηθφηεξα, νη ΣΔ λνζειεπηέο παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε ρξήζε 

αιθνφι απφ ηνπο ΓΔ θαη ΠΔ λνζειεπηέο. 

Απφ ηνπο 129 λνζειεπηέο νη 56 ήηαλ θαπληζηέο. Ζ εμάξηεζε απφ ηελ ληθνηίλε 

θαίλεηαη λα είλαη πςειφηεξε ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζην ΓΝ 

Κνξίλζνπ απφ φηη ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΓΝΑ Γ.Γελλεκαηάο. Σν γεγνλφο 

απηφ ζα κπνξνχζε λα αηηηνινγεζεί ιφγσ ηνπ κεγαιχηεξνπ θφξηνπ εξγαζίαο ελφο 

θεληξηθνχ λνζνθνκείνπ, επνκέλσο είλαη δελ είλαη εθηθηά ηα ζπρλά δηαιείκκαηα γηα 

αλαδήηεζε θαπλνχ. Γελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο 
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θιίκαθαο Fagerstrom θαη ησλ θχινπ, ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, θιάδνπ, 

ζέζεο εξγαζίαο θαη εηψλ πξνυπεξεζίαο (p-value>0,05). 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ ηεο θιίκαθαο ENSS, παξαηεξήζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ «Αβεβαηφηεηα γηα ην 

ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα», «Γηακάρε κε ηνπο γηαηξνχο», «Πξνβιήκαηα κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο» θαη «Αζζελείο θαη νη ζπγγελείο ηνπο» θαη ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ 

εξγαδφηαλ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ έιαβε κέξνο ζηε κειέηε (p-value<0,05). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ αλήθε ζην λνζνθνκείν ΓΝ 

Κνξίλζνπ παξνπζίαζε πςειφηεξν εξγαζηαθφ ζηξεο ζηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο ζε 

ζρέζε κε ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ ΓΝΑ Γ.Γελλεκαηάο. Οη 

ππφινηπνη παξάγνληεο δελ παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ην 

λνζνθνκείν πνπ εξγαδφηαλ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ (p-value>0,05). 

Βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ θχινπ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ησλ παξαγφλησλ «Δπαθή κε ηνλ ζάλαην», «Αλεπαξθήο 

πξνεηνηκαζία γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ αζζελψλ θαη ησλ 

ζπγγελψλ ηνπο», «Φφξηνο εξγαζίαο», «Αβεβαηφηεηα γηα ην ζεξαπεπηηθφ 

απνηέιεζκα», «Γηακάρε κε ηνπο γηαηξνχο», «Πξνβιήκαηα κε ηνπο πξντζηακέλνπο» 

θαη «Αζζελείο θαη νη ζπγγελείο ηνπο» (p-value<0,05). Αλαιπηηθφηεξα, νη γπλαίθεο 

θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ πςειφηεξν εξγαζηαθφ ζηξεο ζηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο 

ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο. 

Ζ ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ θάλεθε λα ζπζρεηίδεηαη πνιχ ειαθξηά κε ηνπο 

παξάγνληεο «Αβεβαηφηεηα γηα ην ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα» θαη «Πξνβιήκαηα κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο» (p-value<0,05).  

Σν εξγαζηαθφ ζηξεο δελ δηαθέξεη ζηνπο έγγακνπο, ζηνπο άγακνπο θαη ζε 

απηνχο πνπ έρνπλ άιιε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, αλάκεζα ζηνπο λνζειεπηέο 

δηαθνξεηηθνχ θιάδνπ νχηε κεηαμχ πξνηζηάκελσλ θαη ινηπψλ λνζειεπηψλ. Σέινο, ηα 

έηε πξνυπεξεζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ θάλεθε λα ζπζρεηίδεηαη πνιχ ειαθξηά κε ηνλ 

παξάγνληα «Αβεβαηφηεηα γηα ην ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα» (p-value<0,05).  
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6.2 ΑΛΚΟΟΛ 

Δξγαδφκελνη λνζειεπηέο ζε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο θαηαλαιψλνπλ 

αιθννινχρα πνηά (53.7%) θαη θαπλίδνπλ (11.2%) ζε κεγάιν βαζκφ, ζχκθσλα κε 

έξεπλα ζηε Βξαδηιία. Οη πεξηζζφηεξνη απφ εθείλνπο πνπ βηψλνπλ ην ζχλδξνκν 

εμνπζέλσζεο είλαη νη γπλαίθεο, νη έγγακνη θαη νη λένη. χκθσλα κε ην AUDIT, ην 

71.4% ησλ λνζειεπηψλ θαη ην 50% ησλ βνεζψλ λνζειεπηψλ πίλνπλ κέηξηεο 

πνζφηεηεο, ελψ παξάιιεια ππάξρεη ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ ζπλδξφκνπ εμνπζέλσζεο 

θαη ηνπ θαπλίζκαηνο. Σν 14.3% επηδεηθλχεη έλα επηθίλδπλν κνηίβν θαηαλάισζεο 

αιθνφι θαη κφιηο έλαο λνζειεπηήο δίλεη ζεκεία πηζαλήο εμάξηεζεο (Fernandes et al, 

2015).  

Δλήιηθεο πνπ επηζθέθζεθαλ δνκέο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, κε ην 

γπλαηθείν θχιν λα ππεξηεξεί, βξέζεθαλ λα παξνπζηάδνπλ θαηάζιηςε θαη  

πεξηζηαηηθά θαηάρξεζεο αιθνφι. Αθξηβέζηεξα, ην πνζνζηφ θαηάρξεζεο αιθνφιεο 

αγγίδεη ην 7.3% κε ηνπο άλδξεο λα εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν επηξξεπείο. Σν 39.9% 

δειψλεη πσο έρεη θαηαλαιψζεη θάπνηεο θνξέο αιθνφι ζηε δσή ηνπ, ελψ ην 29.6% 

ζεκεηψλεη θαηαλάισζε θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο δψδεθα κήλεο (Luitel et al, 2018). 

ηε Βνξεηναλαηνιηθή Πνξηνγαιία, ελήιηθνη καζεηέο βξέζεθαλ λα θάλνπλ 

επηβιαβή θαηαλάισζε αιθνφι ζε πνζνζηφ 8.7%. Ο κέζνο φξνο ηεο θιίκαθαο AUDIT 

ππνινγίζηεθε 3.53±4.525, κε ηνπο άλδξεο λα θάλνπλ κεγαιχηεξε ρξήζε απφ ηηο 

γπλαίθεο (Goncalves et al, 2017). Μεηξήζεηο ζε ςπρηαηξηθνχο αζζελείο ζηελ 

Σερεξάλε επηβεβαηψλνπλ πσο νη άλδξεο θάλνπλ επηθίλδπλε θαηαλάισζε 

(Noorbakhsh et al, 2018). 

Οη άλδξεο, νη ειηθηαθά κηθξφηεξνη θαη ε «ιεπθή» θπιή ζθνξάξεη ζεηηθά ζηελ 

θιίκαθα AUDIT (Sullivan et al, 2017). ηελ Βφξεηα Αγγιία, ν κέζνο φξνο 

βαζκνινγίαο ζηελ θιίκαθα εμάξηεζεο αξηζκείηαη 7.75, κε ην 44% λα 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζεηηθνί ζηελ δηαηαξαρή θαηαλάισζεο αιθνφι θαη θάπνηνη απφ 

απηνχο λα ππφθεηληαη ζε ζχληνκεο παξεκβάζεηο, αθνχ νη Sullivan θαη νη ζπλεξγάηεο 

ηεο ζπζρεηίδνπλ ηελ ππέξκεηξε θαηαλάισζε κε ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελν λφζεκα.  
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6.3 ΚΑΠΝΗΜΑ 

Σα άηνκα πνπ δέρνληαη λα δηαθφςνπλ ην θάπληζκα είλαη νη βαξηά εμαξηεκέλνη 

θαπληζηέο, αιιά είλαη εθείλνη πνπ ππνηξνπηάδνπλ, ζε αληίζεζε κε ηνπο ήπηα 

εμαξηεκέλνπο νη νπνίνη δπζθνιφηεξα επηηπγράλνπλ ηφζν ηελ δηαθνπή φζν θαη ηελ 

ππνηξνπή (Κνπηίλνπ θαη ζπλ, 2014). 

Μάιηζηα, απνδεηθλχεηαη πσο ν δείθηεο κάδαο ζψκαηνο (ΓΜ) ζρεηίδεηαη 

ζεηηθά κε ηνλ βαζκφ εμάξηεζεο απφ ηε ληθνηίλε θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ηζηγάξσλ 

εκεξεζίσο, απνδίδνληαο ζηελ παρπζαξθία ζπλνδέο επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο πγείαο 

(Μπινχρνπ θαη ζπλ, 2011). 

Έξεπλα ζην ηαηξείν δηαθνπήο θαπλίζκαηνο ζην ΠΠΓΝ Λάξηζαο κεηξά ηνπο 

βαξηά εμαξηεκέλνπο απφ ηε ληθνηίλε ζην πνζνζηφ 66.76 % θαη ηελ ειηθία έλαξμεο ηα 

18 έηε. Αθνινπζνχλ νη κέηξηα εμαξηεκέλνη θαη έπεηηα νη ήπηα εμαξηεκέλνη. Όζν 

κεγαιχηεξνο ν βαζκφο εμάξηεζεο, ηφζν κηθξφηεξν ήηαλ ην πνζνζηφ επηηπρίαο 

δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο, κε ην 39% ησλ αηηνχλησλ βνήζεηα απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

ηαηξείν λα ππνηξνπηάδεη (Υαηδφγινπ θαη ζπλ, 2009). 

Ζ θαπληζηηθή ζπλήζεηα ζηελ νκάδα ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο απνηειεί 

αληηθείκελν γηα έξεπλα πνιιψλ κειεηεηψλ. Οη άλδξεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

επαγγεικαηηθά ζηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα, παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ εμάξηεζεο 

απφ ηνλ θαπλφ ζε ζχγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη θαπληζηέο πνπ 

επηζπκνχλ λα δηαθφςνπλ παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα 

Fagerstrom, ελ αληηζέζεη κε εθείλνπο πνπ δελ επηζπκνχλ ηελ δηαθνπή (Γησηάθεο θαη 

ζπλ, 2013).  

6.4 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΣΡΔ 

ε λνζνθνκείν ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο νη κηζνί λνζειεπηέο (49%) βηψλνπλ 

ζπρλά ζηξεο, ελψ κφλν ην 7% αλαθέξεη ππεξβνιηθφ ζηξεο (Mansour et al, 2014). 

Καηά θνηλή νκνινγία, ππάξρεη ζαθήο ζρέζε κεηαμχ ησλ πςειψλ επηπέδσλ ζηξεο 

ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν θαη ησλ ρακειψλ επηπέδσλ ςπρηθήο επεμίαο (Μνπζηάθα 

θαη ζπλ, 2011). 

Οη βαζηθφηεξεο ζηξεζνγφλεο αηηίεο ζηνπο λνζειεπηέο κε θζίλνπζα ζεηξά είλαη  

νη εμήο:  

1. Ζ δηαρείξηζε ηνπ ζαλάηνπ  
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2. Οη δηαθσλίεο κε ηνπο αζζελείο θαη ηηο νηθνγέλεηεο απηψλ 

3. Οη ζπγθξνχζεηο κε ηνπο ηεξαξρηθά αλψηεξνπο (Sarafis et al, 2016). 

Χζηφζν, ηνλίδεηαη πσο ηα πςειά επίπεδα αληηιακβαλφκελνπ ζηξεο πνπ νθείινληαη ζε 

δηακάρεο κε ζπλαδέιθνπο, ζπαηαινχλ πνιχηηκν ρξφλν θαη ελέξγεηα απφ ηελ εζηίαζε 

ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ αζζελή. Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, φιεο απηέο νη 

αξλεηηθέο θαηαζηάζεηο απνθέξνπλ θησρφηεξε ζσκαηηθή πγεία ησλ λνζειεπηψλ. 

Κάπνηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε ειηθία, ε νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν, θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζε 

εξγαζηαθνχ ζηξεο ζε λνζειεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζε Μνλάδα Απμεκέλεο Φξνληίδαο 

ζηε εξβία. Οη δηελέμεηο κε ζπλαδέιθνπο θαη πξντζηάκελνπο απαζρνινχλ 

πεξηζζφηεξν ηνπο κεγαιχηεξνπο θαη πην έκπεηξνπο λνζειεπηέο, ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

λεφηεξνπο. πγρξφλσο, νη έγγακνη παξνπζηάδνπλ ζηξεο ζηνλ ηνκέα ηνπ ζαλάηνπ θαη 

ηνπ απμεκέλνπ θφξηνπ εξγαζίαο, ζε αληίζεζε κε ηνπο άγακνπο ή ρσξηζκέλνπο. Οη 

απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε ηε ζεηξά ηνπο θαίλεηαη λα 

πξνβιεκαηίδνληαη εληνλφηεξα γηα ηα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κε ηνπο αλψηεξνπο 

θαη ηηο ηπρφλ δηαθξίζεηο, ζπγθξηηηθά κε ηνπο ηειεηφθνηηνπο ηεο ηξηηνβάζκηαο. 

Δζηηάδνληαο, ζρεδφλ νη κηζνί (45.2%) είλαη θαπληζηέο θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζχλδεζε 

κεηαμχ επαγγεικαηηθνχ ζηξεο θαη εκθάληζεο ζσκαηηθψλ πξνβιεκάησλ (Milutinovic 

et al, 2012).  

ε επφκελε κειέηε, ην 56% ησλ λνζειεπηψλ βηψλεη κέηξην ζηξεο ελψ κφιηο 

ην 4% θαζφινπ. Σα πςειά επίπεδα ζηξεο πξνθαινχληαη απφ ηνπο παξαθάησ 

παξάγνληεο πνπ παξαζέηνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά:  

 Ζ αλεπαξθήο ζηειέρσζε  

 Σν λα θαηεγνξνχληαη γηα νπνηνδήπνηε ιάζνο 

 Αλεπαξθήο ή κε ιεηηνπξγηθφο εμνπιηζκφο 

 Απνπζία ηαηξνχ ζε ηαηξηθφ επείγνλ 

 Παξάινγεο απαηηήζεηο απφ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ αζζελψλ 

 Ζ έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ηε Ννζειεπηηθή Γηνίθεζε 

 Ζ χπαξμε αλάγθεο λα εξγάδνληαη ζην δηάιεηκκα 

 Ο αλεπαξθήο ρξφλνο γηα ηε δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ λνζειεπηηθψλ 

θαζεθφλησλ 
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 Ζ ιήςε απνθάζεσλ ππφ ζπλζήθεο πίεζεο (Mehta & Singh, 2014). 

   Σα ζεκηλάξηα δηαρείξεζεο εξγαζηαθνχ ζηξεο ζε λνζειεπηέο επηβεβαηψλεηαη 

πσο έρνπλ απνηέιεζκα, θαζψο κεηά ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε νη επαγγεικαηίεο 

πγείαο ζθνξάξνπλ ρακειφηεξα ζηελ θιίκαθα ηνπ ζηξεο. ηνλ φξν επαγγεικαηηθφ 

ζηξεο ζπκπεξηιήθζεθαλ νη δηακάρεο κε ηαηξνχο/ζπλαδέιθνπο, ν θφξηνο εξγαζίαο, ε 

αβεβαηφηεηα γηα ηελ έθβαζε ηεο ζεξαπείαο θαη ηα πξνβιήκαηα κε ηηο νηθνγέλεηεο ησλ 

αζζελψλ.  Δληνχηνηο, δελ παξαηεξήζεθε κεηαβνιή ησλ επηπέδσλ ζηξεο (πξηλ θαη 

κεηά ηελ εθπαίδεπζε) ζηνπο ηνκείο ζάλαηνο, αλεπαξθήο ςπρνινγηθή πξνεηνηκαζία 

θαη δηαθξίζεηο (Saedpanah et al, 2016). 

 Δλ θαηαθιείδη, νη λνζειεπηέο πνπ έρνπλ ππνζηήξημε «θνηλσληθήο» θχζεσο 

απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε απνδνηηθφηεηα ζηελ εξγαζία θαη 

κεησκέλα επίπεδα ζηξεο. Ννζειεπηέο κε κέηξην εξγαζηαθφ ζηξεο ππνζηεξίδνπλ πσο 

θάλνπλ ιηγφηεξν θαιά ηε δνπιεηά ηνπο απφ εθείλνπο κε ρακειά ή πςειά επίπεδα 

(AbuAlRub, 2004).  
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7. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΗ 

 Σα θνηλσληθνδεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ δηέθεξαλ 

ζε κεγάιν βαζκφ, κε ηηο γπλαίθεο λα απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο. Σν 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ησλ δχν λνζνθνκεηαθψλ ηδξπκάησλ θάλεθε λα πίλεη 

ιηγφηεξν απφ ην φξην αζθαιείαο, κε ηνπο άλδξεο πεξηζζφηεξν επηξξεπείο ζηελ 

θαηαλάισζε απφ φηη νη γπλαίθεο.  

 Ζ θαπληζηηθή ζπκπεξηθνξά δελ παξνπζίαζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

κε ηελ ειηθία, ην θχιν, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηνλ θιάδν, ηε ζέζε εξγαζίαο 

θαη ησλ εηψλ πξνυπεξεζίαο. Ο βαζκφο εμάξηεζεο απφ ηε ληθνηίλε ήηαλ πςειφηεξνο 

ζην ΓΝ Κνξίλζνπ απφ φηη ζην ΓΝΑ Γελλεκαηά, γεγνλφο πνπ εμεγείηαη απφ ηνλ 

κεγαιχηεξν θφξην εξγαζίαο ηνπ δεχηεξνπ θαη ηελ κε εχξεζε ρξφλνπ γηα ρξήζε 

θαπλνχ. 

 Οη γπλαίθεο βξέζεθαλ λα παξνπζηάδνπλ πςειφηεξν εξγαζηαθφ ζηξεο ζηνπο 

παξάγνληεο «Δπαθή κε ηνλ ζάλαην», «Αλεπαξθήο πξνεηνηκαζία γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ αζζελψλ θαη ησλ ζπγγελψλ ηνπο», «Φφξηνο 

εξγαζίαο», «Αβεβαηφηεηα γηα ην ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα», «Γηακάρε κε ηνπο 

γηαηξνχο», «Πξνβιήκαηα κε ηνπο πξντζηακέλνπο» θαη «Αζζελείο θαη νη ζπγγελείο 

ηνπο» ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άλδξεο. Ζ ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ θάλεθε λα 

ζπζρεηίδεηαη πνιχ ειαθξηά κε ηνπο παξάγνληεο «Αβεβαηφηεηα γηα ην ζεξαπεπηηθφ 

απνηέιεζκα» θαη «Πξνβιήκαηα κε ηνπο ζπλαδέιθνπο». Σέινο, ην ζηξεο δελ δηαθέξεη 

κε βάζε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηνλ θιάδν νχηε ηεο ζέζεο εξγαζίαο. 

Πξνο απνθπγή φισλ ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ επηθέξεη ε πηνζέηεζε 

θαθψλ ζπκπεξηθνξψλ πγείαο απφ ηνπο λνζειεπηέο, ζπληζηάηαη ε ππνζηήξημε απφ ην 

θνηλσληθννηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη νηαζδήπνηε κνξθή ζπκβνπιεπηηθήο 

παξέκβαζεο. Δθείλν πνπ πξνέρεη είλαη ε δηαηήξεζε θαη πξναγσγή ηεο πγείαο ησλ 

επαγγεικαηηψλ πνπ θξνληίδνπλ πγεηνλνκηθά ηνπο πνιίηεο, αθφκα θαη αλ απαηηείηαη 

παξαπνκπή ζε εμηδεηθεπκέλνπ ηχπνπ βνήζεηαο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ 

ΜΔΡΟ 1
Ο
 – ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 

 ΓΝΑ Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ   

 ΓΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ  

 

Φφλο Ηλικία 

Άντρασ   

  Γυναίκα   

  

Οικογενειακή κατάςταςη 

Ζγγαμοσ   

Άγαμοσ   

Άλλο   

  

Κλάδοσ 
Μεταπτυχιακό   

Διδακτορικό   

ΠΕ   Ειδικότητα   

ΤΕ   Εξειδίκευςη   

ΔΕ   Τίτλοσ εξειδίκευςησ:   

  

Θζςη εργαςίασ 

Προϊςτάμενοσ   

Άλλο   

  

Τμήμα εργαςίασ 
  

Χρόνια Προχπηρεςίασ 
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ΜΔΡΟ 2
Ο
 – ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ AUDIT 

1) Πφζν ζπρλά πίλεηε; 

 Πνηέ 
 Μεληαία ή πην αξαηά 
 2-3 θνξέο κεληαίσο 
 2-3 εβδνκαδηαίσο 
 4 θνξέο ηελ εβδνκάδα 

2)  Πφζα πνηά (πνηήξηα) πίλεηε, ζε κηα ζπλεζηζκέλε κέξα πνπ έρεηε 

απνθαζίζεη λα πηείηε; 

 1-2 

 3-4 

 5-6 

 7-9 

 10 ή πεξηζζφηεξα 

3)  Πφζν ζπρλά πίλεηε πάλσ απφ 6 πνηά; 

 Πνηέ  

 Πην αξαηά απφ κεληαίσο 

 Μεληαίσο 

 Δβδνκαδηαίσο 

 Καζεκεξηλά ή ζρεδνλ θαζεκεξηλά 

4) Πφζν ζπρλά δηαπηζηψλεηε φηη δελ κπνξείηε λα δηαθφςεηε ηελ θαηαλάισζε 

αιθνφι, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ηελ αξρίζαηε; 

 Πνηέ 

 Πην αξαηά απφ κεληαίσο 

 Μεληαίσο 

 Δβδνκαδηαίσο 

 Καζεκεξηλά ή ζρεδφλ θαζεκεξηλά 

 

5) Πφζν ζπρλά έρεηε ελδερνκέλσο ράζεη ηνλ απηνέιεγρν φηαλ πίλεηε, θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο; 

 Πνηέ 

 Πην αξαηά απφ κεληαίσο 

 Μεληαίσο 

 Δβδνκαδηαίσο 
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 Καζεκεξηλά ή ζρεδφλ θαζεκεξηλά 

6) Πφζν ζπρλά ζαο έρεη ζπκβεί λα ζέιεηε λα μεθηλήζεηε ηελ κέξα ζαο κε έλα 

πνηφ ην πξσί, εηδηθά κεηά απφ κεγάιε θαηαλάισζε αιθνφι ηελ πξνεγνχκελε 

εκέξα; 

 Πνηέ  

 Πην αξαηά απφ κεληαίσο 

 Μεληαίσο 

 Δβδνκαδηαίσο 

 Καζεκεξηλά ή ζρεδφλ θαζεκεξηλά 

7) Πφζν ζπρλά έρεηε ληψζεη έλνρα, κεηά απφ θαηαλάισζε αιθνφι; 

 Πνηέ 

 Πην αξαηά απφ κεληαίσο 

 Μεληαίσο 

 Δβδνκαδηαίσο 

 Καζεκεξηλά ή ζρεδφλ θαζεκεξηλά 

8) Πφζν ζπρλά ζαο έρεη ζπκβεί ην ηειεπηαίν έηνο, λα μεράζεηε γεγνλφηα ηεο 

πξνεγνχκελεο βξαδηάο πνπ θαηαλαιψζαηε κεγάιε πνζφηεηα αιθνφι; 

 Πνηέ 

 Πην αξαηά απν κεληαίσο 

 Μεληαίσο 

 Δβδνκαδηαίσο 

 Καζεκεξηλά ή ζρεδφλ θαζεκεξηλά 

9)  Έρεηε πνηέ πξνθαιέζεη ηξαπκαηηζκφ ηνπ εαπηνχ ζαο ή άιισλ, εμαηηίαο ηεο 

θαηαλάισζεο αιθνφι; 

 Όρη 

 Ναη, αιιά φρη ην ηειεπηαίν έηνο 

 Ναη, θαηά ην ηειεπηαίν έηνο 

10) Γηαηχπσζηε πνηέ θάπνηνο απφ ηνπο δηθνχο ζαο ή ν ηαηξφο ζαο αλεζχρεζε 

γηα ηελ θαηαλάισζε ηνπ αιθνφι πνπ θάλεηε; 

 Όρη 

 Ναη, αιιά φρη ην ηειεπηαίν έηνο 

 Ναη, θαηά ην ηειεπηαίν έηνο 

 

 

 



80 
 

 

ΜΔΡΟ 3
Ο
 – ΚΛΗΜΑΚΑ FAGERSTROM 

1)  Πφζα ηζηγάξα θαπλίδεηε ηελ εκέξα;  

 Ληγφηεξα απφ 15  

 16 έσο 25  

 Πάλσ απφ 25  

2) Πνηα είλαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ληθνηίλε ησλ ηζηγάξσλ πνπ θαπλίδεηε 

(αλαγξάθεηαη ζην παθέην); 

 Ληγφηεξα απφ 0,8 mg   

 0,8 έσο 1,5 mg  

 Πάλσ απφ 1,5 mg  

3) Καηαπίλεηε ηνλ θαπλφ;  

 Πνηέ  

 Μεξηθέο θνξέο   

 Πάληα  

4) Καπλίδεηε πην πνιχ ην πξσί απ’ φηη ην απφγεπκα;    

 Ναη                               

  Όρη  

5) Πφηε θαπλίδεηε ην πξψην ζαο ηζηγάξν;    

 Μέζα ζε κηζή ψξα αθνχ ζεθσζψ ην πξσί                        

 Αξγφηεξα  

6) Πνην ηζηγάξν ζαο θαίλεηαη ην πην απαξαίηεην;    

 Σν πξψην                     

  Κάπνην άιιν  

7) Καπλίδεηε αθφκε θαη φηαλ κηα αξξψζηηα (γξίπε, θξπνιφγεκα) ζαο 

ππνρξεψλεη λα κείλεηε ζην θξεβάηη;    

 Ναη                               

  Όρη  

8) αο είλαη δχζθνιν λα κελ θαπλίδεηε ζε ρψξνπο πνπ απαγνξεχεηαη ην 

θάπληζκα (ζηλεκά, ζέαηξν, αίζνπζεο αλακνλήο);    

 Ναη                              

 Όρη  
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ΜΔΡΟ 4
Ο
 – ΔNSS (Expanded Nursing Stress Scale) 

   

Κςκλϊζεηε παπακαλϊ, ηον απιθμψ για ηην 

κάθε επϊηηζη πος είναι πιο  

κονηά ζηη δική ζαρ γνϊμη 

Κ
α

θ
ψ
λ
ο
ς

  

ζ
η
π

εζ
ο
γ
ψ
ν
ο

 

Λ
ίγ

ο
  

ζ
η
π

εζ
ο
γ
ψ
ν
ο

 

Α
π

κ
εη

ά
  

ζ
η
π

εζ
ο
γ
ψ
ν
ο

 

Δ
ξ
α

ιπ
εη

ικ
ά

  

ζ
η
π

εζ
ο
γ
ψ
ν
ο

 

Γ
εν

 ι
ζ

σ
ω

ει
 

1 Δθηέιεζε επίπνλσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνπο 

αζζελείο. 

1 2 3 4 0 

2 Κξηηηθή απφ έλαλ γηαηξφ. 1 2 3 4 0 

3 Αίζζεκα αλεπαξθνχο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ηεο νηθνγέλεηαο 

ηνπ αζζελνχο. 

1 2 3 4 0 

4 Έιιεηςε επθαηξηψλ γηα αλνηρηή ζπδήηεζε γηα 

ηα πξνβιήκαηα ζην ρψξν εξγαζία κε άιινπο 

επαγγεικαηίεο. 

1 2 3 4 0 

5 Γηακάρε κε έλαλ πξντζηάκελν. 1 2 3 4 0 

6 Βιάβε ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο . 1 2 3 4 0 

7 Αλεπαξθήο ελεκέξσζε γηα ηελ θιηληθή 

θαηάζηαζε ελφο αζζελνχο απφ ηνλ ηαηξφ. 

1 2 3 4 0 

8 Παξάινγεο απαηηήζεηο απφ ηνπο αζζελείο. 1 2 3 4 0 

9 εμνπαιηθή παξελφριεζε εηο βάξνο ζαο. 1 2 3 4 0 

10 Αίζζεκα αλεπάξθεηαο ζε πεξίπησζε κε 

βειηίσζεο ηνπο αζζελνχο. 

1 2 3 4 0 

11 Γηακάρε κε έλαλ γηαηξφ. 1 2 3 4 0 

12 Δξσηήζεηο απφ ηνπο αζζελείο γηα ηηο νπνίεο 

δελ έρεηε κηα ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε. 

1 2 3 4 0 

13 Έιιεηςε επθαηξηψλ γηα αληαιιαγή εκπεηξηψλ 

θαη ζπλαηζζεκάησλ κε ζπλαδέιθνπο ζην 

ρψξν εξγαζίαο. 

1 2 3 4 0 

14 Γηαξθήο κεηαθίλεζε ζε άιια λνζειεπηηθά 

ηκήκαηα ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ. 

1 2 3 4 0 

15 Απξφβιεπηνο αξηζκφο πξνζσπηθνχ θαη 

αζηαζέο πξφγξακκα. 

1 2 3 4 0 

16 Δληνιή γηαηξνχ γηα ρνξήγεζε ζεξαπείαο πνπ 

θαίλεηαη λα είλαη αθαηάιιειε γηα έλαλ 

αζζελή. 

1 2 3 4 0 

17 Παξάινγεο απαηηήζεηο απφ ηελ πιεπξά ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπ αζζελνχο. 

1 2 3 4 0 

18 Αίζζεκα δηάθξηζεο εηο βάξνο ζαο ιφγσ 

θπιήο ή εζληθφηεηαο. 

1 2 3 4 0 

19 Σν λα αθνχηε ή λα ζπλνκηιείηε κε έλαλ 

αζζελή γηα ηνλ επηθείκελν ζάλαην. 

1 2 3 4 0 

20 Φφβνο γηα ηελ πηζαλφηεηα ιάζνπο ζηελ 

ρνξήγεζε ηεο ζεξαπεία ησλ αζζελψλ. 

1 2 3 4 0 
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21 Αίζζεκα αλεπαξθνχο πξνεηνηκαζίαο φζνλ αθνξά ηελ 

θάιπςε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ ελφο 

αζζελνχο. 

1 2 3 4 0 

22 Έιιεηςε επθαηξηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ εμσηεξίθεπζε 

ησλ αξλεηηθψλ ζαο ζπλαηζζεκάησλ πξνο ηνπο 

αζζελείο ζε ζπλαδέιθνπο ζνπ. 

1 2 3 4 0 

23 Γπζθνιία ζηελ ζπλεξγαζία κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

λνζειεπηή (ή λνζειεπηέο) ζην άκεζν εξγαζηαθφ ζαο 

πεξηβάιινλ. 

1 2 3 4 0 

24 Γπζθνιία ζηελ ζπλεξγαζία κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

λνζειεπηή (ή λνζειεπηέο) ζην έκκεζν  

εξγαζηαθφ ζαο πεξηβάιινλ. 

1 2 3 4 0 

25 Αλεπαξθήο ρξφλνο γηα παξνρή ζπλαηζζεκαηηθήο 

ππνζηήξημεο ησλ αζζελψλ. 

1 2 3 4 0 

26 Απνπζία γηαηξνχ ζε έλαλ ηαηξηθφ επείγνλ 

πεξηζηαηηθφ. 

1 2 3 4 0 

27 Σν λα θαηεγνξείζηε γηα νηηδήπνηε δελ ιεηηνπξγεί 

ζσζηά. 

1 2 3 4 0 

28 Αίζζεκα δηάθξηζεο εηο βάξνο ζαο ιφγσ θχινπ. 1 2 3 4 0 

29 Ο ζάλαηνο ελφο αζζελνχο. 1 2 3 4 0 

30 Γηαθσλία πνπ αθνξά ηελ ζεξαπεπηηθή αγσγή ελφο 

αζζελνχο. 

1 2 3 4 0 

31 Αίζζεκα αλεπαξθνχο εθπαίδεπζεο γηα ηα θαζήθνληα 

ζαο. 

1 2 3 4 0 

32 Έιιεηςε ζπκπαξάζηαζεο απφ ηνλ πξντζηάκελν ζαο. 1 2 3 4 0 

33 Κξηηηθή απφ έλαλ πξντζηάκελν. 1 2 3 4 0 

34 Αλεπαξθήο ρξφλνο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

λνζειεπηηθψλ ζαο θαζεθφλησλ. 

1 2 3 4 0 

35 Σν λα κελ γλσξίδεηε ηη πξέπεη λα πείηε γηα ηελ  

θαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη ηελ ζεξαπεία ελφο αζζελνχο 

ηφζν ζηνλ ίδην φζν θαη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ. 

1 2 3 4 0 

36 Ζ επζχλε ηνπ λα είζηε εζείο πνπ ζα αληηκεησπίζεηε 

ηηο νηθνγέλεηεο ησλ αζζελψλ. 

1 2 3 4 0 

37 Αληηκεηψπηζε βίαησλ αζζελψλ. 1 2 3 4 0 

38 Έθζεζε ζε παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ πγεία θαη 

αζθάιεηα ζαο. 

1 2 3 4 0 

39 Ο ζάλαηνο ελφο αζζελνχο κε ηνλ νπνίν αλαπηχμαηε 

κηα θνληηλή ζρέζε. 

1 2 3 4 0 

40 Λήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ αζζελή ζε πεξίπησζε 

απνπζίαο ηνπ γηαηξνχ. 

1 2 3 4 0 

41 Θέζε επζχλεο κε αλεπαξθή εκπεηξία. 1 2 3 4 0 

42 Έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ηελ δηνίθεζε λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ. 

1 2 3 4 0 

43 Πιεζψξα κε λνζειεπηηθψλ θαζεθφλησλ, φπσο 

δνπιεηά γξαθείνπ. 

1 2 3 4 0 

44 Αλεπαξθέο πξνζσπηθφ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

ηνπ ηκήκαηνο. 

1 2 3 4 0 
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45 Αβεβαηφηεηα πνπ αθνξά ζηελ ιεηηνπξγία θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηα εμεηδηθεπκέλσλ κεραλεκάησλ. 

1 2 3 4 0 

46 Αληηκεηψπηζε πβξηζηηθψλ αζζελψλ. 1 2 3 4 0 

47 Αλεπαξθήο ρξφλνο γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ 

νηθνγελεηψλ ησλ αζζελψλ. 

1 2 3 4 0 

48 Να ζεσξήζηε ππεχζπλνο γηα πξάγκαηα γηα ηα νπνία 

δελ κπνξείηε λα έρεηε ππφ έιεγρν. 

1 2 3 4 0 

49 Απνπζία γηαηξψλ φηαλ έλαο αζζελήο πεζαίλεη. 1 2 3 4 0 

50 Σν λα πξέπεη λα νξγαλψζεηε ηε δνπιεηά ησλ γηαηξψλ. 1 2 3 4 0 

51 Έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ηελ δηνίθεζε ηνπ 

λνζνθνκείνπ. 

1 2 3 4 0 

52 Γπζθνιία ζπλεξγαζίαο κε λνζειεπηέο ηνπ αληίζεηνπ 

θχινπ. 

1 2 3 4 0 

53 Απαηηήζεηο γηα ηελ θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ ηνπ 

αζζελνχο ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θαηαρψξεζεο. 

1 2 3 4 0 

54 Αληηκεηψπηζε χβξεσλ απφ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ 

αζζελψλ. 

1 2 3 4 0 

55 Σν λα βιέπεηε έλαλ αζζελή λα ππνθέξεη. 1 2 3 4 0 

56 Κξηηηθή απφ ηελ λνζειεπηηθή δηνίθεζε. 1 2 3 4 0 

57 Ύπαξμε αλάγθεο λα εξγάδεζηε ζην δηάιεηκκα ζαο. 1 2 3 4 0 

58 Φφβνο γηα ην αλ ε νηθνγέλεηα ηνπ αζζελνχο ζα ζαο 

θάλεη αλαθνξά ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο. 

1 2 3 4 0 

59 Λήςε απνθάζεσλ ππφ πίεζε. 1 2 3 4 0 

 

Αλ πηζηεχεηε φηη ππάξρνπλ θαηαζηάζεηο ζηνλ εξγαζηαθφ ζαο ρψξν πνπ 

ζαο επηθνξηίδνπλ κε ζηξεο θαη δελ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ παξαθαιψ 

αλαθέξεηε κε ιίγα ιφγηα. 
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