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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Εισαγωγή: Η επαγγελματική εξουθένωση εμφανίζεται ως αποτέλεσμα του 

παρατεταμένου εργασιακού άγχους αλλά και πολλών άλλων παραγόντων που 

συντελούν στην εμφάνισή του. Είναι ένα επώδυνο σύνδρομο, που πλήττει σημαντικά 

όλα τα επαγγέλματα κυρίως, όμως, τα ανθρωπιστικά, τα οποία απαιτούν μεγάλη 

συναισθηματική προσφορά από τη πλευρά των επαγγελματιών. Οι συνέπειες 

επεκτείνονται από τη προσωπική ζωή του ατόμου στην κοινωνική και οικογενειακή 

ζωή αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους τομείς.  

Σκοπός: Η διερεύνηση του βαθμού της επαγγελματικής εξουθένωσης των 

εργαζομένων σε υπηρεσίες θεραπείας εξαρτημένων ατόμων στην Αθήνα.  

Υλικό-Μέθοδος: Διανεμήθηκε τo «Ερωτηματολόγιο Καταγραφής Επαγγελματικής 

Εξουθένωσης» της Cr. Maslach, εμπλουτισμένο με ερωτήσεις που σχετίζονται με 

γενικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων (δημογραφικά, στοιχεία εκπαίδευσης, 

εισοδήματος και ενδιαφέροντα) σε δείγμα 200 επαγγελματιών υγείας, εκ των οποίων 

επεστράφησαν συμπληρωμένα τα 164 (ποσοστό ανταπόκρισης 82%),. Η στατιστική 

ανάλυση έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS, έκδοση 19.0. Επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας των αποτελεσμάτων θεωρήθηκε το p<0,05.  

Αποτελέσματα: Το 67,7% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες, με μέση ηλικία των 

συμμετεχόντων τα 45,4 έτη. Η μοναδική μεταβλητή που σχετιζόταν με τη 

βαθμολογία στη διάσταση «συναισθηματική εξάντληση» ήταν η πραγματοποίηση 

παρέας με συναδέλφους. Οι εργαζόμενοι με μεταπτυχιακό/διδακτορικό δίπλωμα 

(p=0,007) και οι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ (p=0,05) είχαν μεγαλύτερη 

βαθμολογία και επομένως περισσότερα «προσωπικά επιτεύγματα» σε σχέση με τους 

απόφοιτους υποχρεωτικής/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Συμπεράσματα: Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι ο βαθμός επαγγελματικής 

εξουθένωσης στους εργαζομένους στις υπό μελέτη υπηρεσίες είναι χαμηλός. 

Σημαντική συμβολή στην πρόληψη και αντιμετώπιση της συναισθηματικής 

εξάντλησης και της αποπροσωποποίησης απετέλεσαν οι καλές εργασιακές σχέσεις 

που διατηρούν οι εργαζόμενοι μεταξύ τους αλλά και άλλοι παράγοντες όπως το 

υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης αρκετά μεγάλου ποσοστού από το δείγμα, μέσω του 

οποίου εξασφαλίζεται το αίσθημα υψηλής προσωπικής επίτευξης. 

 

Λέξεις κλειδιά: Επαγγελματική εξουθένωση, επαγγελματίες υγείας 



ABSTRACT 

 

Introduction: The burnout occurs as a result of prolonged work stress and many 

other factors that contribute to the appearance. It is a painful syndrome that affects all 

major professions and mainly humanitarian professions that require a great deal of the 

emotional side of professionals. The consequences range from the personal life of the 

individual, in social life, family life and in all sectors. 

Aim: To investigate the degree of burnout experienced by health professionals, who 

work in dependents’ therapy services in Athens.  

Material and method: In a sample of 200 health professionals “Maslach’s Burnout 

Inventory” was administered, enriched with questions related to the workplace, their 

working conditions and general characteristics (demographics, information education, 

income and interests) (response rate was 82%). The statistic analysis of the data was 

made by using SPSS, vers. 19. As a level of statistical significant was taken p<0,05.  

Results: 67.7% of participants were women, with a mean age of 45.4 years. The only 

variable that correlated with the scores on the dimension "emotional exhaustion" was 

the good working relations with their colleagues. Workers with an MSc./Ph.D 

(p=0,007) and graduates Universities/TEI (p = 0,05) were rated higher and thus more 

"personal achievements" in relation to the graduates of compulsory/secondary 

education. 

Conclusions: The findings suggest that health care professionals in ΟΚΑ.ΝΑ. 

experienced low levels of burnout. Significant contribution to the prevention and 

treatment of emotional exhaustion and depersonalisation have the peers’ good 

working relations and other factors such as the high level of education of a large 

proportion of the sample, from which ensured high sense of personal achievement. 

 

 

 

   

Keywords: burnout, health professionals  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Με τον όρο «σύνδρομο burnout ή σύνδρομο ολοκληρωτικής εξάντλησης (ή 

επαγγελματικής εξουθένωσης)» νοείται  η κατάσταση εκείνη, κατά την οποία το 

άτομο νιώθει εξάντληση, αποπροσωποποίηση και αίσθημα αναποτελεσματικότητας, 

ως αποτέλεσμα ψυχοπιεστικών συνθηκών στην επαγγελματική του ζωή. Το σύνδρομο 

φαίνεται να εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα που επιτελούν κοινωνικό λειτούργημα 

όπως σε ιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, και κοινωνικούς λειτουργούς (Δρίτσας 

& Μουρτζούκου, 2009).  

 

Το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα ζήτημα 

μεγάλης σημασίας για τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις που σέβονται το σκοπό 

ύπαρξής τους και το ανθρώπινο δυναμικό τους. Οι συνέπειες είναι τόσο σοβαρές που 

επηρεάζουν από τη ζωή των εργαζομένων μέχρι και την οικονομία, καθώς αποτελεί 

τον πρώτο λόγο απουσιασμού από την εργασία.    

 

Το ενδιαφέρον να εξετάσουμε τις αιτίες και τις συνέπειές του καθώς επίσης και τους 

τρόπους αντιμετώπισής του είναι μεγάλο και καταλήγει εντονότερο όταν και οι 

κοινωνιολογικές αλλαγές και συνθήκες το επιβάλλουν εντείνοντας την εμφάνιση του 

φαινομένου. 

 

Η παρούσα ερευνητική μελέτη έχει ως στόχο να παρουσιάσει το φαινόμενο της 

επαγγελματικής εξουθένωσης στο χώρο της υγείας και συγκεκριμένα σε μονάδες 

θεραπείας εξαρτημένων ατόμων. Για την επίτευξη του στόχου αυτού θα 

χρησιμοποιηθούν απλές στατιστικές μέθοδοι προκειμένου να διερευνηθεί ο βαθμός 

ύπαρξης της επαγγελματικής εξουθένωσης στις μονάδες του Οργανισμού Κατά των 

Ναρκωτικών στην Αθήνα. 

 

Το πρώτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην εννοιολογική αποσαφήνιση της έννοιας 

του φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης. Αποδίδεται ένας ολοκληρωμένος 

ορισμός και γίνεται αναφορά στους παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνισή του. 

Στη συνέχεια αναλύονται τα στάδια εμφάνισης και δίνονται στοιχεία για το καθένα 

ξεχωριστά, ακολουθούν τα συμπτώματα που συνοδεύουν την εμφάνισή του και 

κλείνει με τη σημαντική ενότητα των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης.  
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Στο δεύτερο μέρος γίνεται μία προσπάθεια προσέγγισης της ΕΕ συγκεκριμένα στο  

τομέα ψυχικής υγείας. Παρατίθενται τα χαρακτηριστικά που διέπουν τα 

περιβάλλοντα πρόληψης και αντιμετώπισης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και πως 

αυτά συμβάλλουν στο να οδηγούνται οι εργαζόμενοι να εμφανίσουν το σύνδρομο της 

Ε.Ε. Η ιδιαιτερότητα του χώρου και των απαιτήσεων θα μας απασχολήσουν ώστε να 

καταφέρουμε να προσδιορίσουμε τα στοιχεία εκείνα που εντείνουν την εμφάνισή της.    

 

Στη συνέχεια περιγράφονται οι θεραπευτικές προσεγγίσεις της εξάρτησης ενώ δίνεται 

έμφαση στην ιατροφαρμακευτική προσέγγιση αντιμετώπισης της εξάρτησης που 

εκπροσωπεί και ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών στον οποίο και 

πραγματοποιήθηκε η ερευνητική μας μελέτη. 

 

Στο τρίτο μέρος της παρούσας προσπάθειας παρατίθενται σημαντικές πληροφορίες 

για το πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιήθηκε η έρευνα. Δίνονται στοιχεία για την 

ιστορική αναδρομή, την οργανωτική και διοικητική δομή καθώς επίσης και το 

ανθρώπινο δυναμικό, μέρος του οποίου συμμετείχε στη διεξαγωγή της μελέτης. Είναι 

σημαντικό να διερευνήσουμε τον τρόπο προσέγγισης και εργασίας των εργαζομένων 

στο συγκεκριμένο πλαίσιο καθώς επίσης να γνωρίσουμε και τη φιλοσοφία του 

Οργανισμού προκειμένου να γίνει κατανοητό αν και κατά πόσο υπάρχουν στοιχεία 

που οδηγούν στην ΕΕ. 

 

Τέλος, γίνεται λόγος για τους σκοπούς πραγματοποίησης της έρευνας, το υλικό, τους 

συμμετέχοντες, το εργαλείο έρευνας καθώς και τη μεθοδολογία αυτής. Ακολουθούν η 

στατιστική ανάλυση των δεδομένων, τα αποτελέσματα και η συζήτηση. 
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ΚΕΦ. 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ 
 

 Ορισμός επαγγελματικής εξουθένωσης 
 

Σύμφωνα με τους Korczak et al. (2010) ο όρος «επαγγελματική εξουθένωση» 

επινοήθηκε στη δεκαετία του 1970 από τον Αμερικανό ψυχολόγο Herbert 

Freudenberger. Χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις συνέπειες της σοβαρής πίεσης 

και τα υψηλά ιδανικά που αντιμετωπίζουν τα άτομα που εργάζονται σε ανθρωπιστικά 

επαγγέλματα. Ένα καλό παράδειγμα είναι οι γιατροί και οι νοσοκόμες οι οποίοι 

γίνονται θυσία για τους άλλους και για το λόγο αυτό συχνά καταλήγουν να έχουν 

"καεί" – εξαντληθεί δηλαδή να είναι αδιάφοροι και ανίκανοι να αντιμετωπίσουν την 

εργασιακή καθημερινότητα. Σήμερα, ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να βοηθήσει 

τα επαγγέλματα αυτά ή για να τονίσει τη σκοτεινή πλευρά της αυτοθυσίας καθώς ο 

καθένας φαίνεται να είναι σε κίνδυνο, ενώ σε εξαίρεση βρίσκονται ορισμένες 

κατηγορίες επαγγελμάτων όπως οι καριερίστες και οι διασημότητες, τα άτομα που 

βρίσκονται πάνω από την κατεργασία των εργαζομένων ή που ασχολούνται με τα 

οικιακά (Korczak et al., 2010).  

 

Το "Burnout" έχει γίνει ένας δημοφιλής όρος ωστόσο δεν υπάρχει σαφής ορισμός για 

το τι είναι πραγματικά επαγγελματική εξουθένωση. Σύμφωνα με τους Παπαδάτου & 

Αναγνωστόπουλο (1995) από το 1974 που εμφανίστηκε ο όρος  έγιναν πολλές 

προσπάθειες ορισμού και μελέτης του φαινομένου και μεταξύ αυτών διατυπώθηκε 

ένας ο οποίος θεωρείται ευρύτερα αποδεκτός. Πρόκειται για τον ορισμό της Christine 

Maslach (1982) όπου περιγράφει ένα σύνδρομο εξάντλησης που δε περιοριζόταν 

μόνο στη σωματική αλλά συμπεριλάμβανε και τη ψυχική εξάντληση. Στα πλαίσια του 

συνδρόμου αυτού ο εργαζόμενος χάνει το ενδιαφέρον του και τα θετικά 

συναισθήματα που είχε για τους ασθενείς ή πελάτες του, παρατηρείται έκπτωση της 

ικανοποίησης από την εργασία του ενώ παράλληλα παρουσιάζει μία αρνητική εικόνα 

για τον εαυτό του. 

 

Παρακάτω αναλύονται τα θεωρητικά μοντέλα της επαγγελματικής εξουθένωσης 

προκειμένου να γίνει περισσότερο κατανοητό το φαινόμενο. 
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1.1.1 Θεωρητικά μοντέλα επαγγελματικής εξουθένωσης 

 

Στη παράγραφο που ακολουθεί γίνεται προσπάθεια παρουσίασης των θεωρητικών 

μοντέλων της επαγγελματικής εξουθένωσης των οποίων το κοινό χαρακτηριστικό 

τους όπως αναφέρει ο Vachon (1987), είναι ότι έχουν ως στόχο να ερμηνεύσουν την 

επαγγελματική εξουθένωση ως συνέπεια της δυναμικής αλληλεπίδρασης μεταξύ 

ατόμου και περιβάλλοντος. Αρκετοί ερευνητές αναφέρονται στις πιθανές αιτίες 

εμφάνισης της ΕΕ και περιγράφουν πως οφείλεται κυρίως σε καταστάσεις έντονου 

στρες, στον αυξημένο φόρτο εργασίας, έλλειψη αυτονομίας και εξουσίας, αυταρχικό 

μοντέλο διοίκησης και ανεπαρκής υποστήριξη και κατανόηση προς τους 

εργαζόμενους (Pines, 1986) ενώ κάποιοι άλλοι (Leiter & Maslach 1988, Dekker & 

Scaufeli, 1995) τονίζουν τη σημασία των ατομικών παραγόντων και επισημαίνουν τη 

συμβολή της ανεπαρκούς εκπλήρωσης των προσδοκιών που έχουν οι επαγγελματίες 

από τον εαυτό τους και από το χώρο εργασίας τους.  

 

Α) Το μοντέλο των τριών διαστάσεων της Maslach (1982) 

 

Με βάση του ευρύτερα αποδεκτού ορισμού της ΕΕ που αποδόθηκε από τη Maslach 

(1982), το φαινόμενο έχει τρείς διαστάσεις στις οποίες εκδηλώνονται διαφορετικές 

κατηγορίες συμπτωμάτων. Η πρώτη είναι η «συναισθηματική εξάντληση» κατά την 

οποία παρατηρούνται συμπτώματα κόπωσης σωματικής και συναισθηματικής, 

απώλεια της διάθεσης καθώς και έλλειψη ενέργειας. Η δεύτερη διάσταση είναι αυτή 

της «αποπροσωποποίησης» κατά την οποία παρατηρούνται συμπτώματα 

απομάκρυνσης και αποξένωσης των ασθενών από τους πελάτες/ασθενείς καθώς και 

κυνικός και απρόσωπος τρόπος αντιμετώπισής τους. Η τρίτη διάσταση είναι αυτή της 

«έλλειψης προσωπικών επιτευγμάτων» η οποία εκδηλώνεται με παραίτηση των 

εργαζομένων από κάθε είδους αποτελεσματικό χειρισμό των προβλημάτων.  

 

Β) Το μοντέλο των  Edelwich & Brodsky (1980) 

 

Σύμφωνα με τους Edelwich & Brodsky (1980) είναι μία διαδικασία σταδιακής από-

ιδανικοποίησης της πραγματικότητας από τη πλευρά των εργαζομένων, η οποία δεν 
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ανταποκρίνεται στους στόχους του κάθε επαγγελματία. Η προαναφερθείσα 

διαδικασία επιτυγχάνεται μέσα από τέσσερα στάδια1 τα οποία είναι τα εξής:  

 

Στάδιο ενθουσιασμού: Στο πρώτο αυτό στάδιο, ο επαγγελματίας υγείας βρίσκεται 

συνήθως στο ξεκίνημα της καριέρας του ή εισέρχεται για πρώτη φορά στο σύστημα 

υγείας. Οι προσδοκίες που έχει είναι μη ρεαλιστικές, οι στόχοι του είναι υψηλοί και 

ανέφικτοι ενώ στις σχέσεις που καλλιεργεί με τους ασθενείς και τους συναδέλφους 

του επενδύει πάρα πολύ. Στη προσπάθειά του να αντλήσει από το χώρο εργασίας του 

τη μέγιστη ικανοποίηση, αφιερώνει πολύ χρόνο και ενέργεια στο αντικείμενό του.  

 

Στάδιο αμφιβολίας και αδράνειας: Στο στάδιο αυτό, ο επαγγελματίας διαπιστώνει 

ότι το έργο που παράγει συνήθως δεν ανταποκρίνεται ούτε στις προσδοκίες αλλά ούτε 

και στις ανάγκες του και αυτό έχει ως συνέπεια να διακατέχεται από το αίσθημα της 

απογοήτευσης. Αρχικά, πιστεύει πως αν αφιερώσει περισσότερο χρόνο και ασχοληθεί 

εντατικότερα με τη δουλειά του, το κενό που νιώθει θα καλυφθεί. Για το λόγο αυτό 

λαμβάνει μέρος σε σεμινάρια, συνέδρια, προγράμματα κατάρτισης ενώ παράλληλα, 

αρχίζει να ενοχλείται από πράγματα που στην αρχή του ήταν αδιάφορα και να 

συνειδητοποιεί ότι από την εργασία του δε μπορεί να καλύψει τα κενά του. 

 

Στάδιο απογοήτευσης και ματαίωσης:  Στο στάδιο αυτό ο επαγγελματίας αισθάνεται 

ότι δουλεύει σε μια εργασία που του προκαλεί πολύ άγχος ενώ παράλληλα πιστεύει 

ότι οτιδήποτε προσφέρει είναι μάταιο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να απογοητεύεται 

και να αμφισβητεί τις προσωπικές του ικανότητες. Πρόκειται για ένα μεταβατικό 

στάδιο, καθώς ο επαγγελματίας φθάνει στο σημείο να απομακρύνεται σταδιακά από 

τους αρρώστους και γενικά από το χώρο εργασίας του και να επαναπροσδιορίζει τους 

αρχικούς του στόχους και τις καταστάσεις που του προξενούν άγχος.  

 

Στάδιο απάθειας: Στο στάδιο αυτό, ο επαγγελματίας επενδύει πλέον ελάχιστη 

ενέργεια στη δουλειά του, αδιαφορεί για τις ανάγκες των ασθενών του, αποφεύγει 

κάθε υπευθυνότητα και ουσιαστικά παραμένει στη θέση του καθαρά για 

1 Campbell D.A., Sonnad S.S., Eckhauser E.G., Campbell K.K. & Greenfield L.J., 

(2001).  “Βurnout among American surgeons”, Surgery  
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βιοποριστικούς λόγους σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις χρόνιες αναβολές και 

ματαιώσεις που βιώνει. Τελικά το αποτέλεσμα είναι να αυξάνονται οι εντάσεις στις 

εργασιακές και προσωπικές του σχέσεις του  ενώ ταυτόχρονα αισθάνεται ότι δε 

μπορεί να βρει υποστήριξη σε μια τόσο δύσκολη και αδιέξοδη φάση της ζωής του 

(Campbell et al., 2001). 

 

Γ) Το διαδραστικό μοντέλο του Cherniss (1980) 

 

O Cherniss (1980) αναφέρει ότι η επαγγελματική εξουθένωση αντιστοιχεί 

περισσότερο σε μία διαδικασία η οποία ακολουθεί τρείς φάσεις:  

 

Φάση του «εργασιακού στρες»: προκαλείται όταν οι απαιτήσεις από το εργασιακό 

περιβάλλον καθώς και οι προσωπικοί στόχοι, δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν με 

βάση τους διαθέσιμους πόρους. Ουσιαστικά πρόκειται για μία διατάραξη της 

ισορροπίας που επέρχεται για τον προαναφερθέντα λόγο, ωστόσο δεν είναι 

απαραίτητο ότι θα προκαλέσει επαγγελματική εξουθένωση.  

 

Φάση «εξάντλησης»: ουσιαστικά πρόκειται για τη συγκινησιακή ανταπόκριση στη 

προηγούμενη κατάσταση του εργασιακού στρες. Στη φάση αυτή ο εργαζόμενος 

βιώνει κόπωση, στρες, συναισθηματική εξάντληση και έλλειψη ενδιαφέροντος. 

Βιώνει μία κατάσταση που αν δε καταφέρει να τη διαχειριστεί σωστά ενδεχομένως να 

οδηγηθεί σε απογοήτευση και παραίτηση. 

 

Φάση «αμυντικής κατάληξης»: αντιστοιχεί σε μία κατάσταση κατά την οποία το 

άτομο αρχίζει σταδιακά και αναπτύσσει μία κυνική συμπεριφορά και γίνεται απαθής 

προς τις ανάγκες των άλλων. Στη φάση αυτή παρατηρείται αλλαγή στη συμπεριφορά 

του εργαζομένου ο οποίος έχει αρχίσει να από-επενδύει συναισθηματικά από την 

εργασία του και επιδιώκει μόνο την επαγγελματική του επιβίωση. 

 

Δ) Το μοντέλο της Pines 

 

Όπως αναφέρουν οι Pines & Aronson (1988), η επαγγελματική εξουθένωση ορίζεται 

ως μία κατάσταση σωματικής, συναισθηματικής και ψυχικής εξάντλησης η οποία 

προκαλείται ύστερα από μακροχρόνια έκθεση σε απαιτητικές, για συναισθηματική 
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κατάθεση, συνθήκες εργασίας. Παρόλα αυτά οι Pines & Aronson (1996) δε 

περιορίζουν την εμφάνιση της επαγγελματικής εξουθένωσης στα επαγγέλματα υγείας 

όπου η ανάγκη συναισθηματικής συμμετοχής είναι μεγάλη, αλλά διερεύνησαν την 

εμφάνιση του φαινομένου και στις οικογενειακές σχέσεις καθώς και στις πολιτικές 

συγκρούσεις (Pines, 1993). Η Pines εφαρμόζει για τη μέτρηση της επαγγελματικής 

εξουθένωσης μία τακτική (Burnout Measure),  η οποία βλέπουμε πως απομακρύνεται 

από την αρχική θεώρηση της ΕΕ που θέλει το σύνδρομο να εμφανίζεται με 

συμπτώματα απελπισίας και μειωμένης αυτοπεποίθησης και την αντιμετωπίζει ως 

μονοδιάστατη έννοια που αξιολογείται από μία κλίμακα.   

  

Όπως αναφέρει ο Καντάς (1996) οι διαφορετικοί ορισμοί που δίνονται για το 

φαινόμενο της ΕΕ, έχουν ως σκοπό να διαχωρίσουν την έννοια αυτή από το 

επαγγελματικό άγχος, καθώς η ΕΕ θεωρείται μία μορφή παρατεταμένου 

επαγγελματικού άγχους που ξεπερνά όμως τα όρια του ατόμου καθώς και τις 

δυνατότητές του να το διαχειριστεί.  

 

Αναφορικά με την έλλειψη ορισμού επισημαίνεται πως υπάρχουν συνέπειες καθώς 

όταν δεν είναι σαφές ποια είναι η επαγγελματική εξουθένωση και πώς μπορεί να 

διαγνωστεί, δε μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πόσο κοινή είναι. (Korczak, Kister 

& Huber, 2010). Η αποσαφήνιση του όρου της ΕΕ θα μπορούσε να μας βοηθήσει 

πλήρως στη κατανόηση του φαινομένου, στον προσδιορισμό των πραγματικών 

διαστάσεών του και κατ’ επέκταση στην αποτελεσματικότερη πρόληψη και 

αντιμετώπισή του. 

 

1.2 Παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση της επαγγελματικής 
εξουθένωσης 
 
Σύμφωνα με τη Μισουρίδου (2009) οι συχνότερες αιτίες που σχετίζονται με την ΕΕ 

είναι οι εξής: ο μεγάλος φόρτος εργασίας, η συναισθηματική εργασία, η οργανωτική 

και η διοικητική δομή των υπηρεσιών, ο μειωμένος έλεγχος και η περιορισμένη 

αυτονομία στο σχεδιασμό και την παροχή φροντίδας. Επίσης, σημαντικό ρόλο 

παίζουν οι συγκρούσεις αξιών ανάμεσα στην εκπλήρωση των επαγγελματικών 

υποχρεώσεων και των απαιτήσεων του οργανισμού, το συναισθηματικό κλίμα που 
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επικρατεί στην εργασιακή ομάδα, η κακή ηγεσία του οργανισμού ή της υπηρεσίας, οι 

συγκρούσεις και ο εκφοβισμός γενικότερα στο χώρο εργασίας καθώς επίσης και οι 

οικονομικές αποδοχές ή η ελλιπής αναγνώριση του παρεχόμενου έργου. 
 

Όταν το άτομο αντιλαμβάνεται μια ασυμφωνία ή αντίφαση η οποία μπορεί να είναι 

πραγματική ή φανταστική, ανάμεσα στις απαιτήσεις που φαίνεται να έχει μία 

κατάσταση και στα βιολογικά, ψυχολογικά και κοινωνικά αποθέματα που διαθέτει το 

ίδιο το άτομο για να ανταποκριθεί στην αντίστοιχη κατάσταση, τότε βιώνει στρες 

(Καδδά, 2005). Το στρες είναι η φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού στην 

προσπάθεια προσαρμογής του προς κάθε αλλαγή που συμβαίνει στο εσωτερικό ή 

εξωτερικό περιβάλλον.  Ουσιαστικά η διαδικασία στην οποία μπαίνει το άτομο, είναι 

αυτή της σύγκρισης μεταξύ των απαιτήσεων μίας κατάστασης και των προσωπικών 

του δυνατοτήτων να ανταποκριθεί σε αυτή. Σε κάποιες περιπτώσεις το στρες μπορεί 

να είναι αυτό που θα παρακινήσει το άτομο να προσπαθήσει περισσότερο για την 

επίτευξη ενός στόχου, υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που το στρες καταλήγει να 

είναι επικίνδυνο όταν γίνεται παρατεταμένο και χρόνιο (Διαμαντίδης, 2006)  . 

 

Όπως αναφέρει ο Cherniss (1980), το burnout, είναι μία κοινή αντίδραση στο στρες 

εργασίας που μειώνει το κίνητρο και την αποτελεσματικότητα στη παροχή  

ανθρώπινων υπηρεσιών. Η αποτελεσματική διαχείριση των κινήτρων και των 

δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στις υπηρεσίες είναι σημαντική. Μια βασική 

αιτία της οργανωτικής επαγγελματική εξουθένωσης στο ανθρώπινο δυναμικό είναι οι 

ρυθμίσεις της υπηρεσίας οι οποίες θεωρούνται η αιτία του ψυχολογικού στρες που 

προκαλείται όταν υπάρχει μια αντιληπτή έλλειψη ισορροπίας μεταξύ των πόρων και 

των απαιτήσεων (π.χ., η ζήτηση για την ικανότητα, ή την αποτελεσματικότητα). Το 

προσωπικό που πιστεύει ότι δε μπορεί πλέον να ελέγχει τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά του θεωρούνται άτομα ευάλωτα στην 

εξάντληση.  

 

Για την επαγγελματική εξουθένωση εξετάζονται δύο περιπτώσεις, η επίδραση της 

ρύθμισης της εργασίας και ο οργανωτικός σχεδιασμός - οι τυπικές πτυχές ενός 

προγράμματος, ο σημαντικός ρόλος του επόπτη και των συνεργατών του καθώς και 

άλλοι παράγοντες, όπως τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, η καριέρα που 

σχετίζεται με τους στόχους και τις στάσεις ζωής του ατόμου έξω από την εργασία, 
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καθώς και των ιστορικών και πολιτιστικών πηγών της επαγγελματικής εξουθένωσης 

(Cherniss, 1980).  

 

 Στο χώρο της υγείας το stress μπορεί να εκδηλώνεται με διάφορες μορφές, όπως η 

αύξηση της έντασης, η έλλειψη ικανοποίησης από την εργασία, η επαγγελματική 

εξουθένωση και η κατάθλιψη. Συγκεκριμένα το αίσθημα της επαγγελματικής 

εξουθένωσης είναι μία μορφή χρόνιου και παρατεταμένου στρες στον εργασιακό 

χώρο. Στην περίπτωση αυτή φαίνεται πως το άτομο σταδιακά χάνει τα σωματικά και 

ψυχικά του αποθέματα και αισθάνεται πως οι δυνάμεις του δεν είναι αρκετές για να 

ανταποκριθεί στις έντονες απαιτήσεις της εργασίας του. Η μακροχρόνια έκθεση σε 

εργασιακό στρες και σε συνδυασμό με την εμπλοκή του ατόμου σε καταστάσεις που 

απαιτούν συναισθηματική κατάθεση, είναι αρκετά ώστε να προκαλέσουν το 

δυσάρεστο αίσθημα της ψυχικής κόπωσης και της αποτυχίας και αυτό συμβαίνει 

ιδιαίτερα σε άτομα που έχουν θέσει υψηλούς στόχους όσον αφορά τη ποιότητα στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες. Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα τη χαμηλή 

αυτοεκτίμηση των ατόμων η οποία φαίνεται να εντείνεται στις περιπτώσεις που 

αποτυγχάνουν να φανούν αντάξιοι των στόχων που τα ίδια τα άτομα έχουν θέσει 

(Δημητρόπουλος & Φιλίππου 2007). 

 

Επίσης, σημαντικό ρόλο στις εργασιακές σχέσεις οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την 

ΕΕ, έχει η επικοινωνία μεταξύ των μελών που καλούνται να φέρουν εις πέρας ένα 

έργο. Συγκεκριμένα, οι διαπροσωπικές σχέσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

επαγγελματική και προσωπική ζωή καθώς βασίζεται σε αλληλεπιδράσεις και σχέσεις 

που στοχεύουν στην αλληλοβοήθεια και την αμοιβαία υποστήριξη σε πολλούς τομείς 

των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η διατήρηση καλών σχέσεων απαιτεί μεγάλη 

προσοχή και δε πρέπει να αφήνεται στη τύχη του. Η ανθρώπινη επικοινωνία δεν 

επιτυγχάνεται μόνο με το προφορικό λόγο, περιλαμβάνει και την επικοινωνία με τη 

γλώσσα του σώματος καθώς και την εικόνα (Γιαννουλέας, 1998). Συνεπώς, σύμφωνα 

με τα προαναφερθέντα γίνεται αντιληπτό ότι η καλή επικοινωνία μεταξύ των μελών 

μιας ομάδας εργασίας, συμβάλλει στην ευχάριστη συνύπαρξη και συνεργασία 

γεγονός που λειτουργεί προληπτικά στην εμφάνιση του φαινομένου.  

 

Τέλος, η Christine Maslach (1982) αναφέρει πως το ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα 

στο οποίο καλείται ο εργαζόμενος να φέρει εις πέρας την εργασία του, η παράμετρος 
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του χρόνου και η αποτίμηση της αξίας της εργασίας μέσω του ορατού και απτού 

αποτελέσματος, όπως επίσης και οι υψηλές προσδοκίες που καλλιεργεί ο ίδιος για τον 

εαυτό του και τον εργασιακό του χώρο αλλά  και αυτές που το ίδιο το περιβάλλον του 

καλλιεργεί για αυτόν, είναι στοιχεία που εξασθενούν τις αντανακλαστικές άμυνες του 

εσωτερικού κέντρου του εργαζόμενου οδηγώντας τον στην εμφάνιση συμπτωμάτων 

ψυχικής διαταραχής (Maslach, 1982). 

 

1.2.1 Συμπτώματα του φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης 

 

Το άτομο παρουσιάζει ορισμένα συμπτώματα τα οποία υποδεικνύουν την ύπαρξη της 

Ε.Ε. Τα συμπτώματα αυτά είναι αρκετά ώστε να βάλουν σε υποψία το άτομο να 

αναρωτηθεί τι ακριβώς του συμβαίνει και έτσι να αρχίσει να παρατηρεί λίγο 

περισσότερο τον εαυτό του για να φτάσει να αντιληφθεί τη σταδιακή έκπτωση του 

ενδιαφέροντός του για την εργασία και πως τη θέση του έχει πάρει το παρατεταμένο 

στρες και οι δυσάρεστες συνέπειές του. Τα συμπτώματα λοιπόν που είναι δυνατόν να 

παρουσιάσει το άτομο είναι τα παρακάτω.  

 

Σύμφωνα με τον Freudenberger (1986), το προσωπικό έχει χαμηλή 

αποτελεσματικότητα στο έργο που έχει προς εκτέλεση ενώ το ηθικό του 

παρουσιάζεται πεσμένο, επίσης υπάρχουν υψηλά ποσοστά αποχώρησης του 

προσωπικού από την εργασία καθώς το άτομο αισθάνεται εξάντληση, απογοήτευση 

και θυμό, συχνά εκφράζει παράπονα για την έλλειψη ύπνου και χρόνιους 

πονοκεφάλους, για κόπωση και πόνους στη πλάτη ενώ υποφέρει εμφανίζοντας 

κρυώματα και βήχα. Ορισμένοι μάλιστα αναφέρουν αλλεργικές αντιδράσεις και 

δερματικές παθήσεις όπως η ακμή, τα εξανθήματα και το έκζεμα.   

 

Εκτός από τις σωματικές ενδείξεις σημαντικές είναι και οι αλλαγές που εμφανίζει το 

άτομο στη συμπεριφορά του οι οποίες στη πραγματικότητα είναι μέρος των 

συμπτωμάτων της επαγγελματικής εξουθένωσης και γίνονται ορατές στις 

συγκρούσεις με τα οικεία πρόσωπα καθώς και στην έκπτωση υπομονής και ταχύτητας 

όσον αφορά τη  διεκπεραίωση των θεμάτων στην εργασία. Το άτομο εμφανίζει 

αδυναμία αντιμετώπισης οικογενειακών ζητημάτων ενώ μπορεί να προβεί σε 

κατανάλωση αλκοόλ ή σε άλλες μορφές ακραίας συμπεριφοράς. Είναι ικανό να 
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διακόψει σχέσεις που παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή του αδυνατώντας να ελέγξει 

τη παρορμητική συμπεριφορά του αφού λειτουργεί ανεξέλεγκτα. Στο χώρο των 

εξαρτήσεων αυτή η συμπεριφορά εμφανίζεται με κατηγορίες προς συναδέλφους για 

τις περιπτώσεις των ατόμων που διακόπτουν από τη θεραπεία, με αδυναμία στη λήψη 

αποφάσεων, με έλλειψη σταθερότητας στις απόψεις, με αποφυγή σημαντικών 

συναντήσεων, με έλλειψη συγκέντρωσης στα εργασιακά θέματα και με φανερές 

δυσκολίες όσον αφορά την ολοκλήρωσης των εργασιών (Πουλόπουλος, 2011).   

 

Επίσης, σύμφωνα με τον Πουλόπουλο (2008), αυτό που συμβαίνει συχνά με τους 

επαγγελματίες στο χώρο ψυχικής υγείας, είναι ότι οι ίδιοι υποτιμούν τις δικές τους 

ανάγκες σε σχέση με αυτές των ασθενών τους, επιδιώκουν να παρουσιάζουν 

αλάθητη συμπεριφορά, αφιερώνουν πολλές ώρες εργασίας και αυτό συχνά συμβαίνει 

εις βάρος τους και διαμορφώνουν τη πεποίθηση ότι είναι το καθήκον τους να 

φροντίζουν τους άλλους ξεπερνώντας τον εαυτό τους. Συχνά παραβλέπουν τους 

κινδύνους που κρύβουν αυτές οι προσδοκίες και δε πιστεύουν πως η ΕΕ θα 

μπορούσε να συμβεί και σε αυτούς.   

 

Ουσιαστικά πρόκειται για κάποιους μύθους που πλάθουν στο μυαλό τους και 

συγκεκριμένα η αναφορά γίνεται αρχικά στο μύθο της ανοσίας ο οποίος 

περιλαμβάνει τη πεποίθηση πως οι ίδιοι οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας έχουν 

γνώση του αντικειμένου της ανθρώπινης συμπεριφοράς και πως διαθέτουν τη 

κατάλληλη γνώση και το τρόπο να αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν το άγχος 

τους.  

 

Ένας άλλος μύθος που πλάθουν οι επαγγελματίες στις συγκεκριμένες δομές και 

συγκεκριμένα στις θεραπευτικές κοινότητες, είναι ο μύθος της τελειότητας ο οποίος 

περιλαμβάνει τη πεποίθηση των εργαζομένων ότι μπορούν να καταβάλλουν συνεχώς  

περισσότερη ενέργεια για να μπορέσουν να βρουν τρόπο να βοηθήσουν τους 

ασθενείς τους.  

 

Ένας τρίτος μύθος είναι αυτός του ελέγχου και αναφέρεται στη πεποίθηση των 

εργαζομένων ότι μπορούν να ελέγξουν το πότε θα σταματήσουν ενώ ένας τέταρτος 

μύθος είναι αυτός της επιλογής και αναφέρεται στη προσωπική επιλογή των 
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εργαζομένων να βοηθούν και να στηρίζουν τους ασθενείς ανεξάρτητα με το τι 

κίνδυνος υπάρχει για τους ίδιους.  

 

Τέλος, υπάρχει ο μύθος του περιορισμένου χρόνου και αντιστοιχεί στις πεποιθήσεις 

των εργαζομένων ότι αυτό που κάνουν στην εργασία τους θα το κάνουν για μικρό 

χρονικό διάστημα και μετά θα σταματήσουν (Πουλόπουλος, 2008).  

 

1.2.2 Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της επαγγελματικής εξουθένωσης 

 

Σύμφωνα με τους Δρίτσα & Μουρτζούκου (2009), οι προσπάθειες για τη πρόληψη 

και την αντιμετώπιση του φαινομένου της ΕΕ πρέπει να στηριχτούν σε μια λογική με 

επίκεντρο τον άνθρωπο και να έχουν ως βάση τη δημιουργία υποστηρικτικών 

προγραμμάτων και ομάδων που θα στοχεύουν στη διατήρηση μιας ισορροπίας 

ανάμεσα στις απαιτήσεις της εργασίας και την ανταμοιβή του εργαζομένου. Η 

μείωση των ωρών εργασίας, η ηθική ικανοποίηση και η επιβράβευση του 

εργαζομένου, η ανάθεση εργασίας ανάλογης με τις ικανότητές του, αποτελούν 

παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου αυτού 

(Δρίτσας & Μουρτζούκου, 2009). 

 

Επίσης, η ανάπτυξη του προσωπικού, η διάρθρωση της απασχόλησης και του ρόλου, 

η ανάπτυξης της διαχείρισης, η οργανωτική διαδικασία και η επίλυση προβλημάτων, 

καθώς και οι στόχοι με τις κατευθυντήριες φιλοσοφίες, είναι πέντε κατηγορίες που 

προσφέρονται για την ανακούφιση και τη πτώση της επαγγελματικής εξουθένωσης 

(Cherniss, 1980). 

 

Οι παρεμβάσεις λοιπόν μπορούν να γίνουν σε ατομικό επίπεδο και σε 

οργανωτικό/διοικητικό επίπεδο (Παπαδάτου & Αναγνωστόπουλος, 2008). 

 

Ξεκινώντας από το ατομικό επίπεδο: 

 

1. η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων που μαρτυρούν πως ο εργαζόμενος 

βιώνει στρες, μπορεί να συμβάλλει στην ενασχόληση με τον εαυτό του προκειμένου 

να καταφέρει να αποφύγει την εξουθένωση. Σημάδια όπως,  «Δε νιώθω καλά …. το 
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σώμα μου πονάει .. δε κοιμάμαι τις νύχτες … δε μπορώ να σηκωθώ το πρωί … 

νιώθω εξαντλημένος χωρίς να καταβάλω ιδιαίτερη ενέργεια, είμαι διαρκώς 

κρυωμένος .. και το κυριότερο είναι ότι έχω χάσει το ενδιαφέρον μου για τη δουλειά 

και την ευαισθησία μου για τους αρρώστους…», αποτελούν σημαντική ένδειξη για 

ανησυχία και στροφή της προσοχής προς τη φροντίδα του εαυτού. Ωστόσο συνήθως 

αγνοούνται από τον εργαζόμενο  ο οποίος πολλές φορές θεωρεί ότι έχει κι άλλες 

αντοχές ή ότι σίγουρα δεν είναι και τόσο «άρρωστος» ώστε να φροντίσει τα σημάδια 

αυτά να μη γίνουν χειρότερα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μη συνειδητοποιεί το 

πρόβλημά του παρά μόνο όταν βρίσκεται πλέον στο στάδιο της απάθειας ή μπροστά 

σε κάποιο οργανικό πρόβλημα που έχει εκδηλωθεί. 

 

Ουσιαστικά όλα τα παραπάνω συμπτώματα αποτελούν για το άτομο μία καλή 

ευκαιρία να επαναπροσδιορίσει τις επιλογές και τις συνήθειες που έχει υιοθετήσει 

στη ζωή του καθώς και μία ουσιαστική προειδοποίηση για την κακή 

βιοψυχοκοινωνική λειτουργία του. 

 

2. η επανεκτίμηση των προσωπικών στόχων και των προσδοκιών που έχει ο 

επαγγελματίας από τον ίδιο του τον εαυτό, το επαγγελματικό του περιβάλλον και τις 

σχέσεις που δημιουργεί μέσα σε αυτό, μπορεί να συμβάλλει στην αναθεώρηση και 

τον επαναπροσδιορισμό ορισμένων απ’ αυτών.  

 

Στη περίπτωση που ο επαγγελματίας προσδοκά, κάθε φορά που προσφέρει τη 

φροντίδα μέσα από τις υπηρεσίες του η φροντίδα αυτή να έχει πάντα κάποιο 

αποτέλεσμα και οι ασθενείς να είναι πάντα ικανοποιημένοι ή να δέχονται  τις οδηγίες 

του χωρίς καμία αμφισβήτηση προς το πρόσωπό του, τότε ο επαγγελματίας είναι 

εκτεθειμένος στην απογοήτευση καθώς η πραγματικότητα απέχει από τις υψηλές 

αυτές προσδοκίες.  

 

Η διερεύνηση των προσωπικών στόχων και κινήτρων που ώθησαν τον επαγγελματία 

να επιλέξει να ασκήσει ένα επάγγελμα που σχετίζεται με τη φροντίδα άλλων 

ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Έχει μεγάλη σημασία να γνωρίζει κανείς πως τα 

αλτρουιστικά κίνητρα πολλές φορές συνυπάρχουν με τα εγωιστικά κίνητρα που 

έχουμε ως άνθρωποι και σε αυτό ακριβώς το σημείο να συνειδητοποιήσει πως μέσα 
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από τη προσωπική προσφορά πολλές φορές το άτομο επιδιώκει να καλύψει δικές του 

προσωπικές ανάγκες.  

 

Όταν οι ασθενείς λοιπόν παρουσιάζουν ανεξαρτησία, έχουν οι ίδιοι το τελικό λόγο 

όσον αφορά τις αποφάσεις της υγείας τους και φαίνεται να μην αναγνωρίζουν τη 

προσφορά του επαγγελματία υγείας ή να αναζητούν αλλού βοήθεια, τότε ο 

επαγγελματίας βιώνει απογοήτευση και ματαίωση καθώς η επιθυμία του να φανεί 

χρήσιμος και να αναγνωριστεί η προσφορά του ως μοναδική και ανεκτίμητη, δεν 

πραγματοποιείται.  

 

Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις που οι παρεμβάσεις του επαγγελματία δεν έχουν το 

επιθυμητό θετικό αποτέλεσμα ή δε μπορούν να ανατρέψουν την κακή εξέλιξη της 

πορείας της υγείας ενός ασθενούς, τότε ο επαγγελματίας βιώνει τη κατάσταση αυτή 

ως προσωπική αποτυχία, νιώθει τύψεις και αδυναμία, στοιχεία που τον καθιστούν 

ευάλωτο στην εμφάνιση του φαινομένου της ΕΕ. Είναι φανερό πόσο οι πράξεις των 

εργαζομένων επηρεάζονται και εξαρτώνται από τις προσωπικές επιθυμίες, τις 

προσδοκίες, τις ανάγκες και τους στόχους του καθενός επαγγελματία και συχνά όλα 

τα παραπάνω αποτελούν αιτίες πρόκλησης χρόνιου στρες.    

 

3. Η αναγνώριση των στρατηγικών αντιμετώπισης που έχει ο κάθε επαγγελματίας 

και που του κάνει επιτρεπτό να αξιολογήσει ποιες από αυτές έχουν τελικά αντίκτυπο 

στη ρύθμιση των συναισθημάτων και συμβάλλουν στην επίλυση των προβλημάτων 

στον εργασιακό χώρο, είναι μία από τις παρεμβάσεις σε ατομικό επίπεδο.  

 

Σε μελέτη του Chiriboga και των συνεργατών του (1983), βρέθηκε πως στρατηγικές 

αντιμετώπισης νοσηλευτών που φρόντιζαν ασθενείς σε τελικό στάδιο της ζωής τους, 

συνέβαλαν στο να είναι αποτελεσματικότεροι στην εργασία τους και να 

αντιμετωπίζουν με περισσότερη ευκολία τις συνθήκες που προκαλούν στρες. Οι 

συγκεκριμένοι νοσηλευτές είχαν την τάση να εκφράζουν και να μοιράζονται τα 

συναισθήματα τους καθώς και να χρησιμοποιούν γνωστικές στρατηγικές που τους 

άφηναν το περιθώριο να αναπτύξουν μία προσωπική φιλοσοφία για τη δουλειά τους 

όπως και να δίνουν νόημα στις εμπειρίες και την προσφορά τους.  
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4. Η αναζήτηση υποστήριξης σε φιλικό και εργασιακό περιβάλλον φαίνεται πως 

μπορεί επίσης να προλάβει την εμφάνιση της ΕΕ. Συχνά το προσωπικό υπηρεσιών 

υγείας όμως υποτιμά τις δικές του ανάγκες για βοήθεια  είτε επειδή τα ίδια τα άτομα 

δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τις ανάγκες αυτές είτε επειδή το θεωρούν ένδειξη 

αδυναμίας. Από τους βασικότερους τρόπους υποστήριξης ωστόσο αποτελεί η 

έκφραση των συναισθημάτων και των προβληματισμών προκειμένου να 

ανταποκριθούν στις δύσκολες στιγμές. 

 

Σύμφωνα με τους Constable & Russel (1986) και με τους Cottington & House (1987) 

η υποστήριξη που δέχεται το άτομο από πρόσωπα του περιβάλλοντός του έχει τη 

δυνατότητα να μειώσει το στρες που βιώνει.  

 

Φαίνεται πως η υποστήριξη λειτουργεί θεραπευτικά και προστατεύει το άτομο ενώ η 

αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από τη συχνότητα και τη ποιότητά της. Είναι 

πολύ σημαντικό το άτομο να διαθέτει υποστηρικτικά πλαίσια και μάλιστα 

περισσότερα του ενός, προκειμένου να μη στηρίζεται σε ένα μόνο άτομο αλλά σε 

περισσότερα.   

 

Μη ρεαλιστική επίσης είναι και η πεποίθηση ότι η επαγγελματική με τη προσωπική 

ζωή ενός ατόμου δεν επηρεάζουν η μία την άλλη. Η ύπαρξη υποστηρικτικού δικτύου 

στη προσωπική αλλά και στην επαγγελματική ζωή καθώς επίσης και η 

διαθεσιμότητα ελεύθερου χρόνου για ενασχόληση με ευχάριστες δραστηριότητες, 

φαίνεται πως αποτελούν από τις σημαντικότερες λύσεις αποφόρτισης και επιτρέπουν 

στον εργαζόμενο μία ήπια μετάβαση από το χώρο εργασίας στο χώρο του σπιτιού. 

 

Όπως αναφέρουν και οι Παπαλεξανδρή & Μπουραντάς (2003), αρκετές είναι εκείνες 

οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν να βοηθήσουν τους εργαζόμενους να 

ισορροπήσουν τις εργασιακές με τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Έρευνες έδειξαν 

πως οι συγκρούσεις στη δουλειά οδηγούν και σε αυτές μέσα στην οικογένεια ενώ 

αντίστοιχα οι συγκρούεις μέσα στην οικογένεια έχουν σημαντική επίδραση στην 

απόδοση των εργαζομένων. Τα ευρήματα των ερευνών επιβεβαιώθηκαν από 

παρατηρήσεις μέσα στις επιχειρήσεις και είχαν ως αποτέλεσμα την ευαισθητοποίηση 

των εργοδοτών. Είναι λοιπόν πέρα από κάθε αμφιβολία ότι η ικανοποίηση στην 

εργασία συνδέεται και με την οικογένεια. Τα εργασιακά με τα οικογενειακά 
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ζητήματα έχουν κερδίσει τη προσοχή των επιχειρήσεων και για το λόγο αυτό στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί το δίκτυο «Οικογένεια και Εργασία»2 που προωθεί 

επιχειρησιακές πολιτικές φιλικές προς την οικογένεια. Αξιοσημείωτο είναι ότι 

ορισμένες εταιρείες που έλαβαν μέρος σε διαγωνισμό του Ευρωπαϊκού Βραβείου 

Κοινωνικής Καινοτομίας το 1995, βραβεύτηκαν για τα προγράμματα αυτά και τις 

στρατηγικές τους καθώς και για την ανταπόκριση των εργαζομένων στις 

οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Στο μέλλον προβλέπεται πως όλο και περισσότερες 

εταιρίες θα ασχοληθούν με προγράμματα μέσα από τα οποία θα προσπαθούν να 

διευκολύνουν την οικογενειακή ζωή των υπαλλήλων τους. 

 

5. Η ενασχόληση με ενδιαφέροντα και δραστηριότητες όπως προαναφέρθηκε, 

συμβάλλουν σημαντικά στη ψυχική ισορροπία του εργαζομένου παρέχοντάς του τη 

δυνατότητα εκτόνωσης από τη ρουτίνα της καθημερινότητας.  

 

Σύμφωνα με τους Jaffe & Scott (1984), έχει μεγάλη σημασία η κατανομή του χρόνου 

σε τέσσερις τομείς της ζωής ενός ατόμου και αυτοί είναι, ο τομέα της εργασίας, των 

σχέσεων με την οικογένεια και τους φίλους, της σχέσης με τον εαυτό και ο τομέας 

της διασκέδασης.  

 

6. Στη προσπάθεια πρόληψης εμφάνισης του φαινομένου της ΕΕ φαίνεται πως 

συμβάλλουν σημαντικά και η καθημερινή άσκηση σε συνδυασμό με τη σωστή 

διατροφή καθώς επίσης και η επαρκής ξεκούραση. Η φροντίδα του εαυτού μας είναι 

πολύ σημαντική για να νιώθουμε δυνατοί και έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις όποιες 

δυσκολίες προκύπτουν, όπως είπαμε άλλωστε και σε προηγούμενη παράγραφο ένας 

από τους τομείς που πρέπει να αφιερώνουμε το χρόνο μας είναι η σχέση μας με τον 

εαυτό.  

 

7. Η αίσθηση πως εμείς οι ίδιοι έχουμε το προσωπικό έλεγχο και πως είμαστε 

υπεύθυνοι για τις επιλογές μας στον επαγγελματικό τομέα, συμβάλλει στη πρόληψη 

της ΕΕ. Συγκεκριμένα η θέση εργασίας μας ή η αλλαγή χώρου εργασίας όταν είναι 

από προσωπική επιλογή και όχι αποτέλεσμα ασυνείδητων ενορμήσεων, ενέχει 

ικανοποίηση και όχι λόγους απογοήτευσης. Στις αποφάσεις αυτές σημαντικό ρόλο 

2 Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Δελτίου τύπου 03 Δεκεμβρίου 2012, Αθήνα 
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παίζει ο βαθμός αυτογνωσίας που έχει το κάθε άτομο ενώ αντίθετα με την έλλειψη 

αυτής το άτομο κινδυνεύει από επαγγελματική εξουθένωση καθώς η οποιαδήποτε 

ενασχόληση του σε τμήμα που δεν είναι της επιλογής του και πέρα των στόχων και 

των προσδοκιών του θα τον επιβαρύνει συναισθηματικά. 

 

Συνεχίζοντας, σύμφωνα με τους Παπαδάτου & Αναγνωστόπουλο (2008) 

παρεμβάσεις επίσης μπορούν να γίνουν και σε οργανωτικό και διοικητικό επίπεδο 

όπως έχει ήδη αναφερθεί. Συγκεκριμένα παρακάτω βλέπουμε δέκα τρόπους 

παρεμβάσεων και είναι οι εξής: 

 

1.Η τοποθέτηση του κατάλληλου επαγγελματία στη κατάλληλη θέση δίνει τη 

δυνατότητα στο άτομο να απασχοληθεί σε ότι ακριβώς του αρέσει αυξάνοντας έτσι 

την απόδοσή του στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Για να επιτευχθεί αυτό και να 

τοποθετηθεί το κατάλληλο άτομο στη θέση που πρέπει, χρειάζεται από τη πλευρά 

της διοίκησης να θεσπίζονται σαφή κριτήρια για τη πρόσληψη των ατόμων που 

έχουν ανάγκη. Εκτός από τις γνώσεις και τα τυπικά προσόντα είναι απαραίτητο να 

εξετάζονται και να συνεκτιμώνται ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες όπως 

προσωπικά κίνητρα, προηγούμενες εμπειρίες με θάνατο και σοβαρή αρρώστια που 

παραμένουν άλυτες καθώς επίσης και η ύπαρξη υποστηρικτικού δικτύου. Τα 

παραπάνω συμβάλλουν σημαντικά  στη προσαρμογή του ατόμου σε κάποιο χώρο 

εργασίας.  

 

Προκειμένου να τοποθετηθεί το κατάλληλο άτομο στη κατάλληλη θέση θα πρέπει να 

προηγηθεί από τη διοίκηση η διαδικασία της ανάλυσης των θέσεων εργασίας. 

Σύμφωνα με τους Παπαλέξη & Μπουραντά (2003), η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει 

πληροφορίες για τα καθήκοντα και το περιεχόμενο των θέσεων. Προσδιορίζονται οι 

δραστηριότητες, γίνεται καθορισμός του σκοπού των θέσεων και εντάσσεται στο 

οργανόγραμμα της επιχείρησης, καθορίζονται οι ευθύνες του κάθε εργαζόμενου και 

τα αναμενόμενα από αυτόν αποτελέσματα.  

 

Επιπροσθέτως, μαζί με τη προαναφερόμενη διαδικασία γίνεται και η ανάλυση του 

ρόλου των θέσεων εργασίας η οποία έρχεται να εμπλουτίσει τις πληροφορίες που 

περιέχονται στην περιγραφή των θέσεων εργασίας καθώς επίσης και να καθορίσει τη 

συμπεριφορά που αρμόζει στη κάθε θέση.  
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Η ανάλυση των θέσεων εργασίας καθώς και η ανάλυση του ρόλου των θέσεων είναι 

από τις σημαντικότερες διαδικασίες που προβαίνει το τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινων 

Πόρων προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο άνθρωποι να τοποθετηθούν σε 

λάθος θέσεις ή σε λάθος τμήμα καθώς αυτό θα είχε δυσάρεστες συνέπειες όχι μόνο 

για τον εκάστοτε οργανισμό ή επιχείρηση αλλά και για τους ανθρώπους τους ίδιους. 

Το ενδεχόμενο να ζητηθεί από τον εργαζόμενο να αναλάβει καθήκοντα για τα οποία 

δε κατέχει τις απαιτούμενες γνώσεις, θα αποτελέσει στρεσογόνο κατάσταση γι’ 

αυτόν και σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες θα δημιουργηθεί κλίμα που ευνοεί 

την εμφάνισης της ΕΕ. Ουσιαστικά οι προαναφερόμενες διαδικασίες λειτουργούν 

προληπτικά και συμβάλλουν στη καλή λειτουργία οργανισμών και επιχειρήσεων.  

 

2. Η αποσαφήνιση του ρόλου και των καθηκόντων και η συμμετοχή του 

επαγγελματία στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με εκείνον αυξάνουν τον 

αυτοέλεγχο, την ανάληψη ευθυνών καθώς και την ανθεκτικότητα σε καταστάσεις 

που προκαλούν στρες.. Ουσιαστικά πρόκειται για μέτρα που εφαρμόζονται σε τμήμα 

που διοικείται δημοκρατικά. 

 

3. Η δημοκρατική διοίκηση συμβάλει επίσης στη πρόληψη και την αντιμετώπιση της 

ΕΕ. Όταν το τμήμα διοικείται με δημοκρατικό τρόπο τότε επιτυγχάνεται η ανάπτυξη 

σχέσεων που στηρίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό. Ο προϊστάμενος ηγείται του 

τμήματος αλλά αφουγκράζεται και τις διαφορετικές απόψεις των εργαζομένων με 

τους οποίους επιλέγει να συζητά τα προβλήματα που προκύπτουν εξασφαλίζοντας με 

τον τρόπο αυτό τη δημοκρατική συνύπαρξη διοίκησης και εργαζομένων. 

Καλλιεργείται κλίμα υποστήριξης, αναγνώρισης της σημαντικής προσφοράς του 

καθενός και αποφεύγεται το ανταγωνιστικό κλίμα ή η προβολή ορισμένων μελών 

μόνο από το προσωπικό υγείας. 

 

Αντίθετα όπου εφαρμόζεται διοίκηση αυταρχική και άκαμπτη επικρατούν σχέσεις 

άνισες μεταξύ των εργαζομένων, η αυστηρότητα των κανόνων εμποδίζουν την 

ελεύθερη έκφραση της προσωπικής άποψης ή πρωτοβουλίας ενώ τα λάθη και οι 

παραλείψεις κρίνονται αυστηρά. Για τους λόγους αυτούς το προσωπικό είναι 

ευάλωτο στην επαγγελματική εξουθένωση όπως επίσης ευάλωτο χαρακτηρίζεται και 

το προσωπικό τμήματος όπου υπάρχει έλλειψη διοίκησης και ουσιαστικής 
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συνεργασίας είτε επειδή ο προϊστάμενος αδιαφορεί είτε επειδή δε διαθέτει τα 

απαραίτητα προσόντα και την επιθυμητή εμπειρία που απαιτείται.   

 

4. Η ύπαρξη πολυμορφίας στην εργασία είναι πολύ σημαντική υποστήριξη ιδιαίτερα 

για τις περιπτώσεις που απαιτείται ψυχολογική κατάθεση  των εργαζομένων. Αν για 

παράδειγμα ο επαγγελματίας υγείας ασχολείται συνεχώς με περιστατικά τα οποία 

έχουν κακή διάγνωση και εξέλιξη τότε η συναισθηματική φόρτιση είναι μεγάλη και 

οδηγούν στο αίσθημα του ρόλου και των καθηκόντων που δημιουργούν έντονο 

στρες. Αντίθετα όταν ο επαγγελματίας ασχολείται και με αρρώστους που έχουν καλή 

πορεία, συμμετέχει σε προγράμματα κατάρτισης και περαιτέρω επιμόρφωσης, 

αναλαμβάνει γραφειοκρατικά καθήκοντα, τότε καταφέρνει να πετύχει μία 

πολυμορφία στην εργασία η οποία συμβάλλει σημαντικά στις πολλαπλές 

ικανοποιήσεις του εργαζομένου και η ικανοποίηση αυτή αποτελεί μέτρο πρόληψης 

για την εμφάνιση της ΕΕ. 

 

5. Η δυνατότητα απομάκρυνσης του επαγγελματία από το χώρο εργασίας 

προκειμένου να βρει χρόνο για τον εαυτό του και να αποφορτιστεί από το στρες που 

βιώνει καθημερινά, μέσα από άδειες μετ’ αποδοχών και μικρά διαλείμματα, 

συμβάλλουν επίσης σημαντικά στη πρόληψη της ΕΕ. 

 

6. Από τα σημαντικότερα κίνητρα στην εργασία είναι και η δυνατότητα 

επαγγελματικής εξέλιξης την οποία μπορεί να έχει ο επαγγελματίας μέσα στην 

εργασία του. Αποτελεί πηγή ανανέωσης για όσους δε νιώθουν ικανοποίηση ή είναι 

παγιδευμένοι σε ένα συγκεκριμένο ρόλο που με τη πάροδο του χρόνου καταλήγει να 

γίνεται μηχανικά. 

 

Η θεωρία της ιεράρχησης των αναγκών του Abraham Maslow σύμφωνα με το  

Μάλλιαρη (2001), αναφέρει ότι μεταξύ των αναγκών ο άνθρωπος έχει και αυτή της 

αναγνώρισης. Ο άνθρωπος βιώνει την ανάγκη να αναγνωρίζεται από τους άλλους και 

να διατηρεί καλή φήμη, να χαίρει την εκτίμηση και το σεβασμό των άλλων και να 

διατηρεί κύρος στα μάτια τους, να ασκεί δύναμη και επιρροή στους άλλους. Όλες οι 

προαναφερόμενες ανάγκες είναι παρακινητικές ώστε το άτομο να βάζει στόχους και 

να καταβάλλει προσπάθειες να τις ικανοποιήσει. Η ευκαιρία της επαγγελματικής 
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εξέλιξης αποτελεί κίνητρο όπως αναφέρθηκε στη προηγούμενη παράγραφο ώστε οι 

εργαζόμενοι να τη θέτουν ως στόχο και να κινητοποιούνται.  

 

7. Η ψυχολογική υποστήριξη των εργαζομένων μέσα από τη συμμετοχή τους σε 

ομάδα αποτελεί επίσης ένα καλό μέτρο πρόληψης για την αποφυγή της ΕΕ. Δίνεται η 

δυνατότητα στους εργαζομένους να μοιραστούν τα συναισθήματά τους και τις 

απόψεις τους, να μοιραστούν εμπειρίες που δεν τους ήταν ευχάριστες μέσα στην 

εργασία τους, να αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών 

της εργασίας και να μοιράζονται και τις επιτυχείς παρεμβάσεις στα περιστατικά τους 

οι οποίες ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους και τους δίνουν θετική 

ανατροφοδότηση.  

 

Οι ομάδες υποστήριξης βοηθούν επίσης τους συμμετέχοντες να μειώσουν το βάρος 

του καθημερινού άγχους και να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους. Συμβάλλει στη 

καλύτερη γνωριμία των εργαζομένων μεταξύ τους, στη καλή επικοινωνία και 

αλληλοϋποστήριξη μεταξύ τους κάτι που ελαχιστοποιεί το ενδεχόμενο απομόνωσης 

των μελών το οποίο προκαλεί την ΕΕ.  

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι η ομάδα στήριξης αποτελεσματική και να έχει 

θετικά αποτελέσματα είναι να είναι ισχυρή μέσα από το δέσιμό της. Στη περίπτωση 

αυτή καταφέρνει να απορροφήσει την κακή επιρροή του αρρώστου και την 

επιθετικότητα της οικογένειάς του που βρίσκεται σε κρίση και καθιστά τους 

επαγγελματίες ικανότερους και πιο έτοιμους να αντιμετωπίσουν με επιτυχία την 

όποια δυσκολία προσφέροντας στους δέκτες των υπηρεσιών υγείας ποιοτικότερες 

υπηρεσίες. 

 

Σύμφωνα με το Μπουραντά (2002), σε ένα εργασιακό περιβάλλον η δημιουργία 

ομάδων αποτελεί ένα συχνό φαινόμενο. Υπάρχει η περίπτωση να έχουμε τις ομάδες 

εκείνες οι οποίες δημιουργούνται με πρωτοβουλία της διοίκησης  προς εξυπηρέτηση 

κάποιου συγκεκριμένου σκοπού, υπάρχουν όμως και οι άτυπες ομάδες οι οποίες 

δημιουργούνται λόγω των φιλικών σχέσεων και συμπάθειας που αναπτύσσεται 

μεταξύ των εργαζομένων και έχουν στόχο την εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών. 
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Οι άτυπες αυτές ομάδες δίνουν την ευκαιρία στους εργαζομένους να συνδέονται 

μεταξύ τους με φιλικούς δεσμούς και να μοιράζονται θετικές και αρνητικές εμπειρίες 

βιώνοντας αντίστοιχα τα θετικά αποτελέσματα. 

 

8. Η υποστήριξη των εργαζομένων μέσα από τη συμβουλευτική εποπτεία ενός 

ειδικού, είναι επίσης ένα από τα μέτρα που συμβάλλουν σημαντικά στην αποφυγή 

της ΕΕ. Οι εργαζόμενοι καταφέρνουν με τη βοήθεια του ειδικού να χρησιμοποιούν 

και να αξιοποιούν σωστά τις ικανότητες και τις δεξιότητες που διαθέτουν. Η στήριξη 

του ειδικού στους εργαζόμενους στη προκειμένη περίπτωση, δε στηρίζεται στην 

άποψη ότι επαγγελματίες έχουν πρόβλημα αλλά αντιθέτως τους θεωρεί άτομα με 

ευθύνες και ικανότητες και συσκέφτονται μαζί για να μπορούν οι επαγγελματίες να 

κατανοούν καλύτερα τη κατάσταση που τους δυσκόλεψε και να αναζητήσουν νέους 

τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών.  

 

9. Η διεύρυνση των γνώσεων η οποία επιτυγχάνεται μέσα από τη συμμετοχή σε 

ειδικά σεμινάρια επιμόρφωσης, συμβάλλει επίσης στη πρόληψη της ΕΕ. Οι 

επαγγελματίες αποκτούν γνώσεις ιατρονοσηλευτικές και ψυχολογικές  που τους 

βοηθούν να ερμηνεύσουν και να κατανοήσουν τις αντιδράσεις των ασθενών και των 

οικογενειών τους και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη επικοινωνία και 

υποστήριξή τους. Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό να δίνεται η δυνατότητα αυτή 

στους εργαζομένους μέσα από την εργασία τους για να έχουν και αυτοί με τη σειρά 

τους τη δυνατότητα μεγαλύτερης και ουσιαστικότερης απόδοσης. 

 

10. Η διεπιστημονική ομάδα η οποία συνεργάζεται για να φέρει εις πέρας μία 

κατάσταση στο χώρο της υγείας, όσο απλή και αν φαίνεται δεν είναι καθόλου εύκολη 

καθώς στη πράξη η συνεργασία αυτή έγκειται επάνω στη σαφή οριοθέτηση και στην 

καλή αναγνώριση του ρόλου του καθενός καθώς και των καθηκόντων του κάθε 

ειδικού. Σε άλλες περιπτώσεις έχουμε παρεμβολή του ιατρού απ’ ότι στο ψυχολόγο, 

σε άλλες του νοσηλευτή και σε άλλες του κοινωνικού λειτουργού. Ουσιαστικά δε 

πρόκειται για καταμερισμό της εργασίας αλλά για διαφορετική εργασία του κάθε 

ειδικού. Ωστόσο η συλλογική διεπιστημονική συνεργασία έχει θετικό αντίκτυπο 

στους ασθενείς και στα μέλη της οικογένειάς του καθώς ενισχύει το αίσθημα της 

σιγουριάς τους κοντά στους ειδικούς.  
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Σύμφωνα με τον Bennet (1987), ο κάθε ειδικός για να είναι σε θέση να παρέχει 

φροντίδα σε ασθενείς θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να φροντίζει τον εαυτό του, χωρίς να 

υποτιμά τη φροντίδα αυτή και να τη βιώνει ως «περιττή πολυτέλεια». 

 

Ωστόσο, αναφορικά με τον Πουλόπουλο (2011), ορισμένοι επαγγελματίες 

αντιμετωπίζουν την ΕΕ ως επιβεβαίωση των προσπαθειών που καταβάλλουν στην 

εργασία τους, η οποία αποδεικνύει την προσωπική τους αξία και την προσφορά τους 

προς τους άλλους μέσα από μία επώδυνη κατάσταση, η οποία στην προκειμένη 

περίπτωση προκαλείται ασυνείδητα από τους ίδιους.  

 

1.3 Επιπτώσεις επαγγελματικής εξουθένωσης  στην εργασιακή 
συμπεριφορά, στη ζωή του ατόμου και στον οργανισμό που παρέχονται 
οι υπηρεσίες  
 
Οι επιπτώσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης του ατόμου φαίνεται να είναι τόσο 

σοβαρές που η μείωση της ποιότητας αφορά όχι μόνο στην επαγγελματική του ζωή 

και τις υπηρεσίες που παρέχει ως επαγγελματίας αλλά και τη ζωή του γενικότερα.  

 

Σύμφωνα με τους Maslach & Jackson (1981) οι επαγγελματίες που αποτελούν το 

προσωπικό σε θεσμούς ανθρωπίνων υπηρεσιών, είναι συχνά υποχρεωμένοι να 

περνούν σημαντικό χρονικό διάστημα σε έντονη εμπλοκή με τους άλλους ανθρώπους. 

Συχνά, η αλληλεπίδραση προσωπικό-πελάτη επικεντρώνεται γύρω από τα τρέχοντα 

ψυχολογικά, κοινωνικά και σωματικά προβλήματα του πελάτη και ως εκ τούτου είναι 

φορτισμένη με αισθήματα όπως αυτά του θυμού, της αμηχανίας, του φόβου ή της 

απόγνωσης. Οι λύσεις για τα προβλήματα αυτά δεν είναι πάντα προφανείς  και 

εύκολες προσθέτοντας έτσι την ασάφεια και την απογοήτευση για την κατάσταση 

αυτή. Για τον επαγγελματία που δουλεύει συνεχώς με τους ανθρώπους  και κάτω από 

αυτές τις συνθήκες, το χρόνιο στρες μπορεί να είναι συναισθηματική αποστράγγιση 

και ενέχει τον κίνδυνο της «επαγγελματικής εξουθένωσης».  

 

Μια βασική πτυχή του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης όπως αναφέρθηκε 

ήδη και σε προηγούμενη παράγραφο, είναι το αυξημένο αίσθημα της 

συναισθηματικής εξάντλησης (Maslach & Jackson, 1986). Όταν οι συναισθηματικοί 
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πόροι εξαντλούνται, οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι δεν είναι πλέον σε θέση να 

δώσουν σε ψυχολογικό επίπεδο. Μια άλλη πτυχή είναι η ανάπτυξη αρνητικής, 

κυνικής στάσης και συναισθημάτων για τους πελάτες τους. Οι αρνητικές αυτές 

αντιδράσεις προς τους πελάτες μπορεί να συνδέονται με την εμπειρία της 

συναισθηματικής εξάντλησης, δηλαδή οι δύο αυτές πτυχές της επαγγελματικής 

εξουθένωσης φαίνεται κάπως να σχετίζονται Maslach & Jackson (1981).  

 

Επίσης, σύμφωνα με τον Ryan (1971), η ανάλγητη ή ακόμη και αποκτηνωμένη 

αντίληψη των άλλων για τους επαγγελματίες υγείας, μπορεί να οδηγήσει το 

προσωπικό να δούνε τους πελάτες τους ως κάποιοι που τους αξίζουν τα προβλήματά 

τους ενώ σύμφωνα με τον Wills (1978) η επικράτηση αυτής της αρνητικής στάσης 

προς τους πελάτες  από τους επαγγελματίες ανθρώπινων υπηρεσιών,  είναι καλά 

τεκμηριωμένη. 

 

Μια τρίτη πτυχή του συνδρόμου είναι η τάση οι επαγγελματίες υγείας να αξιολογούν 

αρνητικά τον εαυτός τους, ιδιαίτερα σε σχέση με την εργασία κάποιου από τους 

πελάτες. Οι εργαζόμενοι αισθάνονται δυσαρεστημένοι για τον εαυτό τους και 

δυσαρεστημένοι με τις επιτυχίες στη δουλειά (Maslach & Jackson, 1981).  

 

Όπως μπορούμε να διακρίνουμε οι συνέπειες συνυφαίνονται άμεσα με τη ποιότητα 

των υπηρεσιών που παρέχουν οι επαγγελματίες υγείας, την ικανοποίηση των ασθενών 

από τις υπηρεσίες που λαμβάνουν καθώς και τη πραγματική δυνατότητα πλέον των 

ίδιων των επαγγελματιών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εργασίας τους. 

Διακρίνεται επίσης πως επηρεάζεται και η εικόνα που ο καθένας διατηρεί για τον 

εαυτό του. Το αίσθημα ματαιότητας, η έλλειψη πραγμάτωσης μέσα από την εργασία, 

η έκπτωση ενδιαφέροντος και η έλλειψη στόχων, φαίνεται πως είναι από τις 

κυριότερες αιτίες εμφάνισης και διατήρησης του συνδρόμου ΕΕ με πολλές και 

σημαντικές συνέπειες γενικότερα στη ζωή του κάθε εργαζόμενου, καθώς η εργασία 

αποτελεί σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας και κατ’ επέκταση της ζωής 

μας.   

 
Σύμφωνα με τους Παππά, Αναγνωστόπουλο & Νιάκα (2008), οι επιπτώσεις φαίνεται 

πως είναι πέρα από την ατομική και κοινωνική ζωή των επαγγελματιών και 
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επηρεάζουν και τους οργανισμούς στους οποίους παρέχονται οι  υπηρεσίες τους.  Η 

ΕΕ είναι τόσο δαπανηρή που αποτελεί σημαντικό παράγοντα  αυξημένης βραδύτητας 

εκτέλεσης του έργου. Εξίσου σημαντικοί παράγοντες είναι οι απουσίες από την 

εργασία που παρατηρούνται καθώς και η μειωμένη απόδοση. Επίσης η ΕΕ 

συσχετίζεται και με τη πρόθεση αποχώρησης του προσωπικού από την εργασία του η 

οποία επιδρά στον Οργανισμό.   

 

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι Παππά, Αναγνωστόπουλο & Νιάκα (2008) η 

επίδραση στον Οργανισμό από την αποχώρηση των εργαζομένων, επιτυγχάνεται με 

πολλαπλούς τρόπους. Αυξάνεται η μείωση ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες και 

στη φροντίδα των ασθενών καθώς διαφοροποιείται ο καταμερισμός της εργασίας και 

μεγαλώνει ο φόρτος για τον καθένα ξεχωριστά. Επίσης, δεδομένου ότι υπάρχει ήδη 

έλλειψη προσωπικού, με την αποχώρηση το πρόβλημα αυτό μεγαλώνει 

συμβάλλοντας και πάλι στην έκπτωση της ποιότητας (Aiken et al., 2002) και στη 

μείωση επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών, αφού  βρέθηκε πως η επάρκεια σε 

προσωπικό συσχετίζεται με τη θνητότητα των ασθενών (Aiken et al., 1993) και με 

ανεπιθύμητα συμβάντα (Whitman et al., 2002) στους ασθενείς. Επίσης η αποχώρηση 

των επαγγελματιών υγείας συμβάλλει στην επιβάρυνση του οργανισμού με το υψηλό 

κόστος αντικατάστασής τους (Nursing Executive Committee, 2000). Τέλος να πούμε 

ότι όλοι οι παραπάνω παράγοντες επιδρούν στη συνολική λειτουργία του συστήματος 

παροχής υγείας καθώς είναι μέρος αυτού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 

2.1 Ο τομέας ψυχικής υγείας 
 

Ο κλάδος της υγείας και ιδιαίτερα ο τομέας της ψυχικής υγείας συνιστά ένα ιδιαίτερα 

στρεσσογόνο πεδίο κλινικής Νοσηλευτικής. Αποτελεί έναν ιδιαίτερο τομέα όσον 

αφορά την επίλυση των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς καθώς 

η «σχέση φροντίδας» αναπτύσσεται στο πεδίο της επικοινωνίας και της 

διαπροσωπικής επαφής μεταξύ του λειτουργού ή των ομάδων λειτουργών υγείας. Οι 

παρέχοντες φροντίδα κατ’ επάγγελμα έχουν το καθήκον να ενισχύσουν τους πόρους 

που αφορούν τη ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη των ασθενών η οποία διεκόπη λόγω 

βλάβης που υπέστη με την εμφάνιση της ασθένειας (www.epapsy.gr).  

 
Όπως αναφέρουν οι Κυλούδης και συνεργάτες (2011) έρευνες αποδεικνύουν πως 

στους επαγγελματίες υγείας η κατάθλιψη είναι προφανές και τεκμηριωμένο 

πρόβλημα και αν οι επαγγελματικές και προσωπικές προσδοκίες για σταδιοδρομία 

δεν ικανοποιούνται, η αποθάρρυνση και η απομυθοποίηση συμβάλλουν στην 

εγκατάλειψη του επαγγέλματος. Επιπλέον, ο κίνδυνος επαγγελματικής εξουθένωσης 

είναι υψηλός και η εξουθένωση βιώνεται έντονα από τους νοσηλευτές όλων των 

βαθμίδων περίθαλψης, ιδιαίτερα από αυτούς που εργάζονται με βαρέως πάσχοντες 

και χρόνιους ασθενείς. Στο νοσηλευτικό επάγγελμα και ιδιαίτερα στον τομέα ψυχικής 

υγείας η ψυχοπαθολογία που παρουσιάζεται είναι μεγαλύτερη απ’ ότι σε άλλα 

επαγγέλματα υγείας.  

 

2.1.1 Χαρακτηριστικά των δομών  παροχής ψυχικής υγείας 

 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε μερικά από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις δομές 

παροχής ψυχικής υγείας καθώς συμβάλλει στο να κατανοήσουμε με μεγαλύτερη 

ευκολία το περιβάλλον διαβίωσης των ψυχιατρικά ασθενών το οποίο αποτελεί και το 

περιβάλλον εργασίας για πολλούς επαγγελματίες υγείας.  
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Αναφορικά με τον Ποταμιάνο (2000) η κοινοτική ψυχιατρική αποτελεί μία 

προσπάθεια μεταρρύθμισης που ξεκίνησε από το αμερικάνικο σύστημα παροχής 

ψυχιατρικών υπηρεσιών. Στις αρχές του 1950 οι έντονες διαμαρτυρίες των 

επαγγελματιών ψυχικής υγείας αλλά και του ευρύτερου κοινού κατά των δημόσιων 

ψυχιατρικών νοσοκομείων έφτασε στο αποκορύφωμά της. Βασικά στοιχεία κατά της 

ψυχιατρικής φροντίδας και πρακτικής ήταν ότι τα ψυχιατρικά νοσοκομεία ήταν 

ξεκομμένα από την υπόλοιπη ζωή της κοινότητας και συνήθως βρίσκονταν 

απομακρυσμένα από τις πόλεις και κάθε είδους κοινωνική δραστηριότητα. Οι 

συνθήκες διαβίωσης των ασθενών ήταν πολύ χαμηλού επιπέδου, τα θεραπευτικά 

προγράμματα δεν ανταποκρίνονταν στις ανάγκες των ασθενών ενώ η περίοδος 

αποσυλοποίησης των ασθενών διαρκούσε μεγάλα χρονικά διαστήματα με 

αποτέλεσμα την αποξένωση των ασθενών από το φυσικό τους περιβάλλον και την 

αντιμετώπιση πολύ σοβαρών προβλημάτων κοινωνικής επανένταξης από μέρους 

τους.  

 

Ύστερα από μία έρευνα μιας επιστημονικής επιτροπής στις ψυχιατρικές υπηρεσίες 

της ΗΠΑ το 1955 προέκυψαν τα εξής στοιχεία (Ποταμιάνος, 2000): 

 

α) Η έλλειψη προσωπικού που ήταν από τα μεγαλύτερα προβλήματα που 

αναφέρθηκαν. Η ανεπαρκής στελέχωση των ψυχιατρικών δομών γεγονός που 

συνέβαλε όχι μόνο στο μεγαλύτερο φόρτο εργασίας για τους επαγγελματίες που 

πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους αλλά και στη μειωμένη ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών.  

 

β) Ανισότητα στην κατανομή υπηρεσιών: τα μεγάλα αστικά κέντρα απορροφούσαν 

δυσανάλογα το μεγαλύτερο μέρος πόρων σε σύγκριση με τις λιγότερο κατοικημένες 

περιοχές γεγονός που άγγιζε και τη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

γ) Ταξικές και πολιτισμικές ανισότητες: Άτομα που προέρχονταν από υψηλό 

κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο απολάμβαναν καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών σχετικά 

με τους φτωχούς.  
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δ) Θεραπευτικές διαδικασίες: τη πρόσβαση σε ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις 

κυρίως στη ψυχανάλυση είχαν πολίτες με οικονομικές δυνατότητες να ανταποκριθούν 

στο υψηλό κόστος  και στη μακρά χρονική διάρκεια που απαιτείται.  

 

Μελετώντας τα παραπάνω στοιχεία μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητό το περιβάλλον 

και οι συνθήκες διαβίωσης των ασθενών και εργασίας των επαγγελματιών υγείας και 

πως μπορεί να επηρεάσει την έκβαση της θεραπείας των ασθενών και τη διάθεση των 

εργαζομένων στις συγκεκριμένες δομές.  

 
 

2.2 Χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος ψυχικής υγείας και η συμβολή 
τους στην επαγγελματική εξουθένωση 
 

Όπως προαναφέρθηκε  στη προηγούμενη ενότητα, η ιδιαιτερότητα του κλάδου της 

υγείας και κυρίως αυτή του τομέα της ψυχικής υγείας κάνει την εμφάνιση των 

συμπτωμάτων της επαγγελματικής εξουθένωσης ευκολότερη απ’ ότι σε άλλα 

επαγγέλματα που οι απαιτήσεις για προσωπική κατάθεση συναισθημάτων από τη 

πλευρά των επαγγελματιών είναι μικρότερη.  

 

Συγκεκριμένα, στο τομέα αυτό η σχέση των επαγγελματιών στα πλαίσια ψυχικής 

υγείας περιλαμβάνει συγκρούσεις με τους πάσχοντες λόγω των συχνών επεισοδίων 

χειριστικής ή επιθετικής συμπεριφοράς τους. Επίσης, ο χώρος υφίσταται συνεχείς 

μεταβολές, όπως η μετάβαση της παροχής φροντίδας από τα ψυχιατρικά νοσοκομεία 

στην κοινότητα ή η αναπροσαρμογή και η εξέλιξη των προγραμμάτων σπουδών και 

του ρόλου των νοσηλευτών και των επαγγελματιών υγείας γενικότερα (Καρανικολά 

& Κλεάνθους, 2011).  

 
Στις σχέσεις φροντίδας που αναπτύσσονται παρατηρούνται συγκρούσεις αξιών και 

διλλήματα που ο επαγγελματίας βιώνει σχετικά με:  

• την αναγκαιότητα να πραγματοποιήσει υποκειμενικές εκτιμήσεις και να 

υιοθετήσει μία κριτική στάση έναντι αυτών,  

• την υποχρέωση να συμπεριφέρεται με συνέπεια ως προς το προσωπικό του 

σύστημα αξιών και ταυτόχρονα να σέβεται και εκείνο του ασθενή και  
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• την ανάγκη να πετυχαίνει μία συναίνεση του ασθενή «βασισμένη στην 

ενημέρωση» παρόλο που γνωρίζει ότι ο ασθενής δεν είναι πάντα σε θέση να 

κατανοήσει τις συνέπειες των παρεμβάσεων που έχουν επιλεγεί (www.epapsy.gr). 

 
 

Παρακάτω παρατίθεται Πίνακας  που παρουσιάζει τα συμπτώματα της 

επαγγελματικής εξουθένωσης στο χώρο της υγείας. 
 

Πίνακας Α: Συμπτώματα της Επαγγελματικής Εξουθένωσης στο χώρο της υγείας 
 

Σωματικά Ψυχολογικά Συμπεριφορικά 

 

Σωματική 

εξάντληση/κούραση 

 

Έλλειψη 

υπομονής/Ευερεθιστικότητα 

Χαμηλή εργασιακή 

απόδοση/χαμηλή 

εργασιακή ικανοποίηση 

 

Κατάθλιψη 

Έλλειψη ενδιαφέροντος και 

συναισθημάτων/απάθεια 

 

Παραίτηση 

 

Αϋπνία ή υπερβολικός 

ύπνος 

 

Κυνισμός/αρνητική διάθεση 

 

 

Υψηλά επίπεδα 

παραίτησης 

 

Πονοκέφαλοι 

Συναισθηματική 

εξάντληση/έλλειψη 

συναισθηματικού ελέγχου 

 

Αυξημένα παράπονα για 

την εργασία 

 

Υπερένταση 

Αδυναμία αντιμετώπισης 

ανεπιθύμητων 

καταστάσεων 

 

Έλλειψη ενθουσιασμού 

για την εργασία 
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Στο παραπάνω Πίνακα παρουσιάζεται η μεγαλύτερη γκάμα των συμπτωμάτων που 

σχετίζονται με την επαγγελματική εξουθένωση και παρόλο που δεν εκδηλώνουν όλοι 

οι επαγγελματίες τα ίδια συμπτώματα είναι κάποια από τα σημαντικότερα που 

αναφέρονται στη παγκόσμια βιβλιογραφία (Θεοφίλου, 2009).  

 

Όπως αναφέρουν οι Παπαδάτου & Αναγνωστόπουλος (1995) η ΕΕ δε συνδέεται μόνο 

με την επιρροή που δέχεται το άτομο από τους παράγοντες της εργασίας αλλά και 

από την προσωπική και κοινωνική του ζωή. Αυτός κρίνεται πως είναι και ο λόγος που 

όλοι οι επαγγελματίες είτε δε παρουσιάζουν τα ίδια συμπτώματα είτε δεν τα 

παρουσιάζουν την ίδια χρονική περίοδο.  

 

Παρατεταμένη 

ασθένεια/συχνές 

ασθένειες/κρυολογήματα 

 

Μειωμένη αυτοπεποίθηση 

 

Αυξημένη χρήση 

φαρμάκων 

Αύξηση ή μείωση 

βάρους 

Λήψη ασυνήθιστα υψηλών 

ρίσκων 

Αυξημένες οικογενειακές 

συγκρούσεις 

Αναπνευστικά 

προβλήματα 

 

  Στρες, Εκνευρισμός 

Υπερβολική χρήση 

αλκοόλ 

  

Αυξημένη ανησυχία 

Αδυναμία 

συγκέντρωσης/αδυναμία 

καθορισμού στόχων και 

προτεραιοτήτων 

 Αδυναμία λήψης 

αποφάσεων 

 

Εργασιομανία 

  

Κατάθλιψη 
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2.3 Θεραπευτικές προσεγγίσεις της εξάρτησης 
 
«Μήπως ο τοξικομανής δεν είναι παρά το εξιλαστήριο θύμα μιας μοιραίας τελετουργίας 

που συντελείται μέσα στο ιερατείο της οικογένειας για λογαριασμό ολόκληρης της 

κοινωνίας;» (Μάτσα, 2001, Σελ:17). 

 

Το 1950 η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ορίζει την τοξικομανία «ως μία κατάσταση 

η οποία οφείλεται σε περιοδική ή χρόνια δηλητηρίαση που προκαλείται από την 

επαναλαμβανόμενη κατανάλωση ναρκωτικών φυσικών ή συνθετικών», ενώ το 1964 ο 

όρος «τοξικομανία» αντικαταστάθηκε από τον όρο «εξάρτηση». Η κατάσταση αυτή 

χαρακτηρίζεται από ακατανίκητη επιθυμία ή ανάγκη για κατανάλωση ναρκωτικών, τη 

τάση να αυξάνει συνεχώς τη δόση του, την εξάρτηση σωματικής και ψυχικής φύσεως 

και τέλος από τα καταστροφικά αποτελέσματα στο άτομο και στην κοινωνία 

(Κωστήρη και συν., 2010).   

 

Σύμφωνα με τη Μάτσα (2001) πρόκειται για την πιο ακραία μορφή αλλοτρίωσης του 

σύγχρονου ανθρώπου που αποτυπώνει με το πιο δραματικό τρόπο στο επίπεδο του 

μοναχικού, κατακερματισμένου και δυστυχισμένου ατόμου όλη τη κοινωνική 

παθολογία της εποχής. Εκφράζει τη τεράστια δυσφορία της σύγχρονης κοινωνίας και 

μάλιστα με τη πολυτοξικομανία που επικρατεί σήμερα επιβεβαιώνει τους όρους 

ευαλωτότητας του ψυχολογικού υποστρώματος, ελλειματικότητας και αστάθειας των 

ψυχολογικών λειτουργιών.  

 

Όπως γίνεται αντιληπτό οι διαστάσεις του προβλήματος της εξάρτησης από ουσίες 

είναι τεράστιες καθώς και οι συνέπειες καταστροφικές για το άτομο και τη κοινωνία.  

Οι παραπάνω λόγοι οδήγησαν στην αναζήτηση λύσεων του πολύπλευρου και 

πολυπαραγοντικού προβλήματος και στη δημιουργία θεραπευτικών προγραμμάτων 

βασισμένων είτε στην ιατροκεντρική είτε στη ψυχοκοινωνική προσέγγιση. 

 

Η εποχή μας  χαρακτηρίζεται από τη κυριαρχία στο χώρο της επιστήμης του 

βιολογικού αναγωγισμού που οδηγεί αναπόφευκτα  στη βιολογικοποίηση κοινωνικών 

φαινομένων και συμπεριφορών και η τοξικομανία θεωρείται από μεγάλη μερίδα 

επιστημόνων ως χρόνια νόσος όπως είναι ο διαβήτης που επιβάλλει και την ανάλογη 
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θεραπεία. Βασισμένη στην άποψη αυτή η ιατροκεντρική αντίληψη αντιμετωπίζει το 

εξαρτημένο άτομο ως άρρωστο που έχει ανάγκη το φάρμακό του (Μάτσα, 2001). 

 

Στη ψυχοκοινωνική προσέγγιση δίνεται βάρος στους ψυχολογικούς και κοινωνικούς 

παράγοντες αντιμετωπίζοντας την εξάρτηση ως σύμπτωμα μιας ψυχολογικής ή και 

κοινωνικής δυσλειτουργίας. Στόχος είναι η αποθεραπεία του ατόμου με την αποχή 

από τη χρήση οποιασδήποτε ουσίας, η αποχή από παραβατική συμπεριφορά και η 

επαγγελματική απασχόληση με τη κοινωνική επανένταξη (Πουλόπουλος, 2011).   

 

2.3.1 Αντιμετώπιση εξάρτησης με φαρμακευτική υποστήριξη 

 

Η αντιμετώπιση της εξάρτησης με φαρμακευτική υποστήριξη είναι ένας από τους 

τρόπους που χρησιμοποιείται με στόχο να καταστήσει το άτομο κοινωνικά 

λειτουργικό. Η προσπάθεια αντιμετώπισης της εξάρτησης γίνεται μέσα από τη 

χορήγηση χημικών ουσιών, υποκατάστατων της ηρωϊνης τύπου αγωνιστών ή 

ανταγωνιστών των οπιοειδών όπως είναι η μεθαδόνη, ναλτρεξόνη, βουπρενορφίνη. 

 

Η ιατροκεντρική αντίληψη όμως δεν αποτελεί απλώς και μόνο μία μονοδιάστατη 

προσέγγιση του φαινομένου της εξάρτησης ανάγοντάς το σε ζήτημα που αφορά 

βασικά τη σχέση του οργανισμού με την ψυχοτρόπο ουσία. Αποτελεί ένα θεωρητικό 

πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώνονται κοινωνικές αντιλήψεις και συντηρούνται 

κοινωνικά στερεότυπα (Μάτσα, 2001a).  

 

Μέσα στο πλαίσιο αυτό ο τοξικομανής αντιμετωπίζεται ως άρρωστος και αποκτά το 

status χρόνια αρρώστου που χρειάζεται το φάρμακό του, το ναρκωτικό του, 

καλλιεργείται το πνεύμα της ανοχής του συμπτώματος ενώ παράλληλα 

διαμορφώνονται οι όροι απόρριψης του ίδιου του τοξικομανούς ως προσώπου 

ισότιμου με όλους μέσα στο κοινωνικό σύνολο (Μάτσα, 2001b).  

 

Αναφορικά με το Πουλόπουλο (2011) η ιατροκεντρική προσέγγιση συνδέεται άμεσα 

με τις βιογενετικές θεωρήσεις. Η τοξικομανία προσεγγίζεται ως χρόνια 

υποτροπιάζουσα ασθένεια και γίνεται μία προσπάθεια προσδιορισμού των βλαβών ή 

των αλλαγών στο μεταβολισμό των οποίων έχει υποστεί ο οργανισμός και σχετίζεται 
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με τη κατάσταση του ατόμου. Η προσέγγιση αυτή δίνει ιδιαίτερο βάρος στο φάρμακο 

και ο εξαρτημένος απαιτείται να ακολουθεί τη φαρμακευτική αγωγή του για ένα 

μεγάλο χρονικό διάστημα ή σε όλη του τη ζωή αν χρειασθεί. 

 

Στα πλαίσια αντιμετώπισης της εξάρτησης σχεδιάστηκαν προγράμματα φροντίδας και 

υποστήριξης των τοξικοεξαρτημένων ατόμων. Πρόκειται για προγράμματα κλειστής 

διαμονής ή ανοιχτής παρακολούθησης (Πουλόπουλος, 2008). Ορισμένα από αυτά 

βασίζονται στη ψυχοκοινωνική προσέγγιση και ορισμένα στην ιατροκεντρική και 

είναι τα εξής: 

 

 Προγράμματα μεθαδόνης: είναι ένα πρόγραμμα συντήρησης, βασίζεται καθαρά στην 

ιατρική αντίληψη πως η ηρωϊνη δημιουργεί ανισορροπία στον εγκέφαλο η οποία 

μπορεί να αποκατασταθεί με τη σωστή φαρμακολογική θεραπεία. 

 

Προγράμματα ναλτρεξόνης: είναι εξωτερικής παρακολούθησης, ξεκινά από τη 

σωματική αποτοξίνωση ή τη παραμονή σε πρόγραμμα ψυχικής απεξάρτησης. Η 

ναλτρεξόνη είναι ανταγωνιστής και χορηγείται σε ημερήσια βάση ή τρεις φορές την 

εβδομάδα και μπορεί να περιορίσει τη δράση των οποιούχων. 

 

Προγράμματα βουπρενορφίνης: πρόκειται για μία ουσία που συνδέεται με τη 

μορφίνη, αποτελεί αγωνιστή των οπιοειδών και χρησιμοποιείται για τη σωματική 

αποτοξίνωση.  

 

Προγράμματα σωματικής αποτοξίνωσης : αποτελούν βραχύχρονη διαδικασία 

αντιμετώπισης στερητικού συνδρόμου, γίνεται με ή χωρίς φάρμακα σε ένα ασφαλές 

υποστηρικτικό πλαίσιο όπως αυτό μιας κλειστής κοινότητας.  

 

Θεραπευτικές κοινότητες: είναι πρόγραμμα διαμονής , στοχεύει στην αλλαγή του 

τρόπου ζωής και στη φιλοσοφία ζωής γενικότερα του εξαρτημένου ατόμου. 

Απαιτείται η ενεργή συμμετοχή στο καθημερινό πρόγραμμα της κοινότητας, 

περιλαμβάνει ομαδική και ατομική θεραπεία, τεχνικές προσωπικής ανάπτυξης και 

σύμφωνα με τις έρευνες αποτελεί την αποτελεσματικότερη μέθοδο απεξάρτησης.  
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Προγράμματα εξωτερικής παρακολούθησης: είναι χωρίς φαρμακευτική αγωγή, 

απευθύνεται συνήθως σε άτομα που κάνουν ελαφρύτερη χρήση με μικρότερη 

εμπλοκή στο ποινικό σύστημα και δίκτυο κοινωνικής υποστήριξης.  

 

Σημαντικό είναι να αναφερθούν και τα προγράμματα στα πλαίσια του σωφρονιστικού 

συστήματος που απευθύνονται στους κρατούμενους εξαρτημένους και μέσα από αυτά 

τους δίνεται η ευκαιρία να διεκδικήσουν την ελευθερία τους από την εξάρτηση ενώ 

παράλληλα επιτυγχάνεται και ευνοϊκότερη αντιμετώπιση από το δικαστήριο όταν 

καταφέρουν να απεξαρτηθούν.  

 

Όλα τα παραπάνω προγράμματα καθώς κι άλλα που υπάρχουν αλλά δε τα βρίσκουμε 

στο χάρτη λόγω του ότι δεν  έχουν γίνει κάποιες έρευνες για αυτά, αποτελούν πλαίσια 

προώθησης και αποκατάστασης ψυχικής υγείας εξαρτημένων ατόμων στα οποία 

εργάζονται επαγγελματίες υγείας συμβάλλοντας στη προσπάθεια απεξάρτησης από 

τις ψυχοτρόπους ουσίες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 
  

3.1 Ιστορική Αναδρομή 

Από τα τέλη της δεκαετίας του '70, σημειώθηκε στη χώρα μας αύξηση του αριθμού 

των εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες, που είχε ήδη παρατηρηθεί στις άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες. Η αύξηση αυτή καταγραφόταν στους διάφορους δείκτες 

υπολογισμού της έκτασης του προβλήματος (θάνατοι, συλλήψεις, καταδίκες, 

κατασχέσεις ναρκωτικών κ.λπ.), οι οποίοι -ιδιαίτερα μετά το 1985- παρουσίαζαν 

αλματώδη άνοδο. Η κατάσταση αυτή επιβαρυνόταν διεθνώς από την εμφάνιση του 

ιού του AIDS και από την ταχεία εξάπλωσή του στους χρήστες ηρωίνης. Παράλληλα, 

αυξανόταν και η διάθεση όλων των ναρκωτικών και ιδιαίτερα της ηρωίνης στη χώρα 

μας. Kάτω από αυτές τις συνθήκες, προέκυψε η ανάγκη για αλλαγή της νομοθεσίας 

μας, ώστε να καταστεί δυνατή η φαρμακευτική αντιμετώπιση των χρονίως 

εξαρτημένων από ηρωίνη ατόμων με τη χορήγηση υποκατάστατων ναρκωτικών 

ουσιών («πρόγραμμα υποκατάστασης»). 

 

Το 1993, με το Νόμο 2161/1993 (ιδρυτικός νόμος του ΟΚΑΝΑ) προβλέπεται η 

ίδρυση μονάδων υποκατάστασης, ενώ με υπουργική απόφαση (ΓΕΟ/25/6-4-95, ΦΕΚ 

254 Β΄) προσδιορίστηκαν οι προδιαγραφές για την ίδρυση και τη λειτουργία 

Πειραματικών Προγραμμάτων Yποκατάστασης (ΠΠΥ) για εξαρτημένους χρήστες 

ηρωίνης. Τον Ιανουάριο του 1996 ο ΟΚΑΝΑ ξεκίνησε το πρώτο στη χώρα μας ΠΠΥ 

με χορήγηση μεθαδόνης, και ίδρυσε τις δύο πρώτες μονάδες υποκατάστασης, μία 

στην Αθήνα και μία στη Θεσσαλονίκη. 

 

3.2  Όραμα, αποστολή και στόχοι 

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) ιδρύθηκε με το Νόμο 2161/93 που 

ψηφίστηκε από το σύνολο του Κοινοβουλευτικού Σώματος και η λειτουργία του 

ξεκίνησε το 1995. Είναι ένα αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που 

τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και με 

τον ιδρυτικό του νόμο, ο ΟΚΑΝΑ έχει ως κύριους σκοπούς: 
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• το σχεδιασμό, τη προώθηση, το διυπουργικό συντονισμό και την εφαρμογή 

εθνικής πολιτικής σχετικά με την πρόληψη, τη θεραπεία και την αποκατάσταση των 

ουσιοεξαρτημένων ατόμων 

• τη μελέτη του προβλήματος των ουσιοεξαρτήσεων σε εθνικό επίπεδο, την 

παροχή έγκυρων και εμπεριστατωμένων πληροφοριών και την ευαισθητοποίηση του 

κοινού 

• την ίδρυση και την αποτελεσματική λειτουργία κέντρων πρόληψης, 

θεραπευτικών μονάδων και κέντρων κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης. 

Ο ΟΚΑΝΑ από την ίδρυσή του έως σήμερα επιδιώκει να ανταποκριθεί στο διττό του 

ρόλο ως εθνικού συντονιστικού φορέα και ως φορέα ανάπτυξης υπηρεσιών και 

προγραμμάτων πρόληψης, θεραπείας και επανένταξης. 

 

Για τη χάραξη και το συντονισμό της εθνικής πολιτικής για τα ναρκωτικά, ο ΟΚΑΝΑ 

συνεργάζεται με φορείς της χώρας (συναρμόδια υπουργεία, θεραπευτικά 

προγράμματα, τοπική αυτοδιοίκηση, πανεπιστημιακά ιδρύματα κ.ά.) καθώς και με 

ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς (Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης 

Ναρκωτικών και Τοξικομανίας EMCDDA, Ομάδα Pompidou του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, κ.ά.) ενώ για 

τη μελέτη του προβλήματος των ναρκωτικών σε εθνικό επίπεδο, συνεργάζεται στενά 

με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την 

Τοξικομανία (ΕΚΤΕΠΝ). 

 

Στον τομέα της πρόληψης ο ΟΚΑΝΑ, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, 

έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο Κέντρων Πρόληψης σε όλη την Ελλάδα, ενώ 

παράλληλα, αναπτύσσει ποικίλα προγράμματα στον τομέα της θεραπείας και της 

κοινωνικής επανένταξης που καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες των εξαρτημένων 

ατόμων. 

3.3 Διοικητική δομή  
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Η οργάνωση του Οργανισμού έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να 

σχεδιάζει, να διαχειρίζεται και να διευκολύνει το έργο του Οργανισμού και  

αποτελείται από (http//www.okana.gr): 

• Τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τους 

αναπληρωτές τους 

• Τα  τακτικά μέλη και τους αναπληρωτές τους 

• Το Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού  

 

Στον Οργανισμό κάθε εργαζόμενος, από το συνεργείο καθαριότητας μέχρι και το 

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, λειτουργεί ως μέλος ενός συνόλου για την επίτευξη 

της επιθυμητής ποιοτικής διαδικασίας και του αποτελέσματος της φροντίδας. Στο 

πλαίσιο αυτής της νοοτροπίας η ικανοποίηση του ασθενούς είναι το μέτρο του πόσο 

καλά αποδίδει το σύνολο για τον ίδιο (Wolper, 2001).    

 

3.4 Οργανωτική δομή 

O ΟΚΑΝΑ έχει αναπτύξει ένα δίκτυο υπηρεσιών το οποίο διευρύνεται συνεχώς ώστε 

να καλυφθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι πολύπλευρες ανάγκες σε θέματα 

πρόληψης, θεραπείας, κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης και μείωσης της 

βλάβης. Συγκεκριμένα το δίκτυο υπηρεσιών του ΟΚΑΝΑ περιλαμβάνει 

(http//www.okana.gr): 

 

ΠΡΟΛΗΨΗ: Λειτουργούν σήμερα 71 Κέντρα Πρόληψης σε 49 νομούς της χώρας, σε 

συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Λειτουργούν σήμερα σε όλη την Ελλάδα: 56 Θεραπευτικές Μονάδες 

Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης και 5 «Στεγνά» Θεραπευτικά 

Προγράμματα.  

 

Στην Αθήνα: 

• 1 Κέντρο Υποδοχής, Ενημέρωσης και Προσανατολισμού 

• 26 Θεραπευτικές Μονάδες Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης 
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• 1 «Στεγνό» Θεραπευτικό Πρόγραμμα Εφήβων και Νεαρών Ενηλίκων 

(Μονάδα Εφήβων/Νέων «Ατραπός») 

• 1 «Στεγνό» Θεραπευτικό Πρόγραμμα Ενηλίκων σε συνεργασία με την 

Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρόγραμμα «Αθηνά») 

Στη Θεσσαλονίκη: 

 

• 1 Κέντρο Υποδοχής, Ενημέρωσης και Προσανατολισμού 

• 12 Θεραπευτικές Μονάδες Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης 

• 1 Πρόγραμμα «Προαγωγής Αυτοβοήθειας» Ενηλίκων σε συνεργασία με το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

 

Στην Πάτρα: 

• 1 Θεραπευτική Μονάδα Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης 

• 1 «Στεγνό» Θεραπευτικό Πρόγραμμα Ενηλίκων («Δίκτυο Θεραπευτικών 

Υπηρεσιών Γέφυρα») 

Στο Ρέθυμνο: 

 

• 1 Θεραπευτική Μονάδα Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης 

• 1 Πρόγραμμα «Πολλαπλής Παρέμβασης» 

Στη Λάρισα, τα Χανιά, τη Ρόδο, τη Λαμία, το Αγρίνιο, τη Χαλκίδα, τη Λιβαδειά, 

τοΒόλο, την Πρέβεζα, την Κέρκυρα, την Κατερίνη, το Ηράκλειο, την Καβάλα, 

τηνΚομοτηνή, την Αλεξανδρούπολη, ο ΟΚΑΝΑ διαθέτει από μια (1) Θεραπευτική 

Μονάδα Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ 

• 1 Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης στην Αθήνα 

• 1 Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης με έδρα 

την Αθήνα και παράρτημα στη Θεσσαλονίκη 
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http://okana.gr/index.php/2012-02-03-13-07-06/stegnatherapeutikaproggrammata/item/247
http://okana.gr/index.php/2012-02-03-13-07-06/stegnatherapeutikaproggrammata/item/249
http://okana.gr/index.php/2012-02-03-13-07-06/kentraupodoxisenhmerwshs%23anchorb
http://okana.gr/index.php/2012-02-03-13-07-06/therapeutikes-monades-farmakeutikhs-antimetwpishs-ths-eksarthshs
http://okana.gr/index.php/2012-02-03-13-07-06/stegnatherapeutikaproggrammata/item/250
http://okana.gr/index.php/2012-02-03-13-07-06/therapeutikes-monades-farmakeutikhs-antimetwpishs-ths-eksarthshs
http://okana.gr/index.php/2012-02-03-13-07-06/stegnatherapeutikaproggrammata/item/131
http://okana.gr/index.php/2012-02-03-13-07-06/stegnatherapeutikaproggrammata/item/131
http://okana.gr/index.php/2012-02-03-13-07-06/therapeutikes-monades-farmakeutikhs-antimetwpishs-ths-eksarthshs
http://okana.gr/index.php/2012-02-03-13-07-06/stegnatherapeutikaproggrammata/item/248
http://okana.gr/index.php/2012-02-03-13-16-04/monadeskoinwnikhsepanentakshs
http://okana.gr/index.php/2012-02-03-13-16-04/ekseidikeumenakentraekkee


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 

• 1 Μονάδα Άμεσης Βοήθειας & Υποστήριξης (ΜΑΒΥ) στην Αθήνα 

• 1 Σταθμό Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων στην Αθήνα 

• 1 Τηλεφωνική Γραμμή SOS (1031) 

3.5 Το ανθρώπινο δυναμικό 

 
Το ανθρώπινο δυναμικό του Οργανισμού αποτελούν άτομα διαφόρων ειδικοτήτων 

δημιουργώντας σε κάθε πλαίσιο την απαραίτητη διεπιστημονικότητα για την 

αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων και τη ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών. 

Απασχολεί ειδικότητες ιατρών, ψυχιάτρων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, 

κοινωνιολόγων, φαρμακοποιών, νοσηλευτών, διοικητικών υπαλλήλων, άτομα με 

καθήκοντα καθαριότητας και φύλαξης των χώρων. Συμμετέχοντας ο καθένας με τις 

γνώσεις του συμβάλλουν στην προσπάθεια πρόληψης και αντιμετώπισης του 

προβλήματος της εξάρτησης.  
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ 
 

Σκοπός και στόχοι 
 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στο σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης και 

αφορά στη μελέτη του φαινομένου σε υπηρεσίες θεραπείας εξαρτημένων ατόμων και 

συγκεκριμένα στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών στην Αθήνα. Η ερευνητική 

μελέτη πραγματοποιήθηκε με λήψη δεδομένων που συλλέχτηκαν μέσα από τη 

συμπλήρωση ανώνυμων ερωτηματολογίων τα οποία διανεμήθηκαν στο προσωπικό 

του Οργανισμού.  

 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση του βαθμού της επαγγελματικής 

εξουθένωσης των εργαζομένων του ΟΚΑΝΑ στην Αθήνα. 

 

Στόχους της αποτέλεσαν: 

1. Η διερεύνηση της συσχέτισης δημογραφικών παραγόντων με την εμφάνιση 

του φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης, και 

2. Η ανάπτυξη προτάσεων για την πρόληψη και τον περιορισμό των επιπτώσεων 

του φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης. 

 

Υλικό και μεθοδολογία 
 

Τα στάδια που ακολουθήθηκαν είναι τα εξής Κυριαζή (1999):  

• Επιλέχθηκε  η θεωρία που αποτελεί το εννοιολογικό πλαίσιο για την ανάλυση 

του κοινωνικού φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης 
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• Διατυπώθηκαν συγκεκριμένες ελεγχόμενες υποθέσεις που απορρέουν από τη 

θεωρία 

• Καταστρώθηκε το σχέδιο έρευνας 

• Εφαρμόστηκε το σχέδιο έρευνας και η συγκέντρωση στοιχείων μέσα από τη 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν  

• Αναλύθηκαν τα στοιχεία με στατιστικές μεθόδους 

• Ερμηνεύτηκαν τα αποτελέσματα της ανάλυσης  

Μοιράστηκαν προς συμπλήρωση διακόσια (200) ερωτηματολόγια (ο αριθμός αυτός 

αφορούσε στην άδεια που δόθηκε από την εταιρεία, που έχει τα πνευματικά 

δικαιώματα του ερωτηματολογίου). Το σύνολο των εργαζομένων (ιατροί, 

νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, φαρμακοποιοί, 

διοικητικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι φύλαξης) στις υπό μελέτη δομές του ΟΚΑ.ΝΑ., 

κατά την περίοδο συλλογής των δεδομένων, ήταν περίπου 255 άτομα. Η απόφαση να 

μοιραστούν 200 ερωτηματολόγια βασίστηκε στο ό,τι κατά την περίοδο συμπλήρωσης 

των ερωτηματολογίων (Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος 2012) κάποιος αριθμός 

εργαζομένων απουσίαζε σε άδεια (θερινή, αναρρωτική, κυήσεως κλπ). Ουσιαστικά, 

λοιπόν, διενεμήθησαν ερωτηματολόγια στο σύνολο των παρόντων εργαζομένων στις 

υπό μελέτη δομές του ΟΚΑ.ΝΑ.. Επεστράφησαν συμπληρωμένα 182 

ερωτηματολόγια. Κατά τη φάση εισαγωγής των δεδομένων διαπιστώθηκε ότι στην 1η 

ενότητα του ερωτηματολογίου, που αφορούσε στη διερεύνηση των παραγόντων που 

προκαλούν την εμφάνιση του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης, δεν είχαν 

απαντηθεί οι ερωτήσεις από το μεγαλύτερο αριθμό των συμμετεχόντων (οι απούσες 

τιμές (missing values) προσέγγισαν το 38% του συνόλου των απαντήσεων για τη 

συγκεκριμένη ενότητα). Για την επίλυση του προβλήματος (μειωμένη αξιοπιστία των 

αποτελεσμάτων) αποφασίστηκε η μη καταγραφή των δεδομένων, που αφορούσαν στη 

διερεύνηση των παραγόντων που προκαλούν την εμφάνιση του συνδρόμου της 

επαγγελματικής εξουθένωσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσα να γίνει η εισαγωγή μόνο των 

δεδομένων που αφορούσαν στην 2η ενότητα (εμφάνιση ή μη συνδρόμου 

επαγγελματικής εξουθένωσης) καθώς και τα δημογραφικά στοιχεία. Ο τελικός 

αριθμός των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων διαμορφώθηκε στα 164 (ποσοστό 

ανταπόκρισης 82%). 
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Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την περάτωση της ερευνητικής μελέτης είναι 

το ερωτηματολόγιο και μέσω αυτού επιδιώχθηκε η επισκόπηση ενός πληθυσμιακού 

υποσυνόλου. Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου είναι κλειστού τύπου και όπως 

δηλώνει και η ονομασία τους απαιτούν την επιλογή μιας από τις απαντήσεις που 

προσφέρονται. Με τις συγκεκριμένου τύπου ερωτήσεις δίνεται η δυνατότητα 

κωδικοποίησης, ποσοτικοποίησης και στατιστικής επεξεργασίας ενώ το μειονέκτημά 

τους είναι ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα ελευθερίας απάντησης, οδηγώντας πολλές 

φορές τον ερωτώμενο να επιλέξει μία απάντηση που δεν τον εκφράζει απολύτως 

(Σταλίκας, 2005).  

 
Τα ερωτηματολόγια (Maslach’s Burn-out Inventory) διανεμήθηκαν στο χώρο 

εργασίας του δείγματος, αφού προηγήθηκε η έγκριση εκπόνησης της μελέτης από τη 

Διεύθυνση του Οργανισμού καθώς και οι οδηγίες συμπλήρωσής τους ενώ η 

συμμετοχή ήταν εθελοντική (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι & IV). Η διανομή και συλλογή των 

ερωτηματολογίων έγινε από την ίδια τη φοιτήτρια. Όσον αφορά στη χορήγηση αδείας 

χρήσης του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου, αυτή αρχικά αιτήθηκε από την ίδια την 

Christine Maslach. Λόγω μη λήψης απάντησης στο συγκεκριμένο αίτημα, και μετά 

από σχετική αναζήτηση, η άδεια αιτήθηκε, εκ μέρους του επιβλέποντα, από την 

εταιρεία Mind Garden, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, έχει τα πνευματικά 

δικαιώματα αυτού (παράρτημα ΙΙΙ) και η οποία παραχωρήθηκε στον επιβλέποντα, 

ύστερα από την τακτοποίηση των οικονομικών θεμάτων. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Οι κατηγορικές μεταβλητές παρουσιάζονται ως απόλυτες (n) και σχετικές (%) 

συχνότητες, ενώ οι ποσοτικές μεταβλητές παρουσιάζονται ως μέση τιμή, τυπική 

απόκλιση, διάμεσος, ελάχιστη και μέγιστη τιμή.  

Ο έλεγχος των Kolmogorov-Smirnov και τα διαγράμματα κανονικότητας 

χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο της κανονικής κατανομής των ποσοτικών 

μεταβλητών. Βρέθηκε πως οι ποσοτικές μεταβλητές ακολουθούσαν την κανονική 

κατανομή. 

Για τη διερεύνηση της ύπαρξης σχέσης μεταξύ μιας ποσοτικής μεταβλητής και μιας 

διχοτόμου μεταβλητής χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t (student’s t-test), ενώ για τη 

διερεύνηση της ύπαρξης σχέσης μεταξύ μιας ποσοτικής μεταβλητής και μιας 

κατηγορικής μεταβλητής με >2 κατηγορίες χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διασποράς 

(analysis of variance). 

Για τη διερεύνηση της ύπαρξης σχέσης μεταξύ δυο ποσοτικών μεταβλητών που 

ακολουθούσαν την κανονική κατανομή χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης 

του Pearson (Pearson’s correlation coefficient).  

Στην περίπτωση που >2 ανεξάρτητες μεταβλητές προέκυψαν στατιστικά σημαντικές 

στο επίπεδο του 0,2 (p<0,2) στη διμεταβλητή ανάλυση, εφαρμόστηκε πολλαπλή 

γραμμική παλινδρόμηση (multivariate linear regression) με εξαρτημένη μεταβλητή τη 

βαθμολογία. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόστηκε η μέθοδος της πολλαπλής 

γραμμικής παλινδρόμησης με την προς τα πίσω διαγραφή των μεταβλητών (backward 

stepwise linear regression). Αναφορικά με την πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση, 
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παρουσιάζονται οι συντελεστές b (coefficients’ beta), τα αντίστοιχα 95% διαστήματα 

εμπιστοσύνης και οι τιμές p. 

Το αμφίπλευρο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε ίσο με 0,05. Η 

ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το SPSS 19.0 (Statistical Package for 

Social Sciences). 

Η παραμένουσα, προς στατιστική ανάλυση, ενότητα αποτελείτο από 3 επιμέρους 

διαστάσεις: (α) συναισθηματική εξάντληση, (β) προσωπικά επιτεύγματα και (γ) 

αποπροσωποποίηση. Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου 

υπολογίστηκε ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach. Ο συντελεστής αξιοπιστίας 

Cronbach για τη διάσταση «συναισθηματική εξάντληση» ήταν 0,9 γεγονός που 

δηλώνει εξαιρετική εσωτερική συνοχή, για τη διάσταση «προσωπικά επιτεύγματα» 

ήταν 0,9 γεγονός που δηλώνει επίσης εξαιρετική εσωτερική συνοχή και για τη 

διάσταση «αποπροσωποποίηση» ήταν 0,75 γεγονός που δηλώνει αποδεκτή εσωτερική 

συνοχή. 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

Στους Πίνακες 1α και 1β παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 164 

συμμετεχόντων. Το 67,7% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες, το 50% ήταν έγγαμοι, 

το 26% ήταν νοσηλευτές, το 43,4% ήταν θεραπευτές, το 69,6% θεώρησαν τη θέση 

εργασίας τους ως μεσαίου βαθμού και το 29,1% απασχολούνταν και σε δεύτερη 

εργασία. Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 45,4 έτη, ο μέσος αριθμός ετών 

συνολικής εργασίας ήταν 14,2 έτη (6,5), ο μέσος αριθμός ετών εργασίας στη 

συγκεκριμένη υπηρεσία ήταν 8,5 έτη (5,3) και ο μέσος αριθμός ετών εργασίας στη 

συγκεκριμένη θέση ήταν 6,7 (5,1). 

 

Πίνακας 1α. Δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων.  

Χαρακτηριστικό  Ν (%) 

Φύλο (n=164)  

• Άντρες  53 (32,3) 

• Γυναίκες  111 (67,7) 

Ηλικία (n=149) 45,4 (79,1)α 
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Οικογενειακή κατάσταση (n=164)  

• Έγγαμοι  82 (50,0) 

• Άγαμοι  57 (34,8) 

• Διαζευγμένοι  11 (6,7) 

• Χήροι  4 (2,4) 

• Σε συμβίωση 10 (6,1) 

Εκπαιδευτικό επίπεδο (n=159)  

• Υποχρεωτική εκπαίδευση 4 (2,5) 

• Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 20 (12,6) 

• Ανώτερη εκπαίδευση 40 (25,2) 

• Ανώτατη εκπαίδευση 52 (32,7) 

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα 41 (25,8) 

• Διδακτορικό δίπλωμα 2 (1,3) 

 

Πίνακας 1β. Δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων.  

Χαρακτηριστικό  Ν (%) 

Ειδικότητα (n=150)  

• Νοσηλευτές  39 (26,0) 

• Ψυχίατροι 23 (15,3) 

• Παθολόγοι  3 (2,0) 

• Ψυχολόγοι  34 (22,7) 

• Κοινωνικοί λειτουργοί 22 (14,7) 

• Διοικητικοί υπάλληλοι  20 (13,3) 

• Φύλακες  6 (4,0) 

• Φαρμακοποιοί  1 (0,7) 

• Κοινωνιολόγοι  2 (1,3) 

Θέση στον οργανισμό (n=152)  

• Θεραπευτές  66 (43,4) 

• Διοικητικοί υπάλληλοι 21 (13,8) 

• Υπεύθυνοι μονάδας 14 (9,2) 

• Βοηθητικό προσωπικό 44 (28,9) 
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• Φύλακες  5 (3,0) 

• Φαρμακοποιοί  2 (1,3) 

Χαρακτηρισμός θέσης εργασίας ως προς την ιεραρχία (n=158)  

• Χαμηλόβαθμη  30 (19,0) 

• Μεσαίου βαθμού 110 (69,6) 

• Υψηλόβαθμη 18 (11,4) 

Δεύτερη εργασία εκτός της κύριας (n=158)  

• Ναι  46 (29,1) 

• Όχι  112 (70,9) 

Ώρες απασχόλησης στη δεύτερη εργασία ανά εβδομάδα (n=45) 14,2 (9,8)α 

Συνολικά έτη εργασίας (n=159) 14,2 (6,5)α 

Έτη εργασίας στη συγκεκριμένη υπηρεσία (n=156) 8,5 (5,3)α 

Έτη εργασίας στη συγκεκριμένη θέση (n=115) 6,7 (5,1)α 

 α Μέση τιμή (τυπική απόκλιση) 

 

Κοινωνικά και εργασιακά χαρακτηριστικά 

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των συμμετεχόντων αναφορικά με 

ορισμένα κοινωνικά και εργασιακά χαρακτηριστικά. Το 94,4% των συμμετεχόντων 

δήλωσαν πως υπάρχει υποστηρικτικό οικογενειακό/φιλικό περιβάλλον, το 84,8% 

δήλωσαν πως ο άμεσος προϊστάμενός τους τους υποστηρίζει στις δυσκολίες που 

προκύπτουν στην εργασία τους, το 63,1% δήλωσαν πως τους έχει δοθεί η εκπαίδευση 

να αντεπεξέλθουν στην εργασία τους, το 88,9% δήλωσαν πως έχουν δραστηριότητες 

που τους χαρίζουν ευεξία και το 86,4% δήλωσαν πως κάνουν παρέα με συναδέλφους 

τους. 

Πίνακας 2. Κοινωνικά και εργασιακά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων.  

Χαρακτηριστικό  Ν (%) 

Υποστηρικτικό οικογενειακό/φιλικό περιβάλλον (n=161)  

• Ναι  152 (94,4) 

• Όχι  9 (5,6) 

Πιστεύετε πως ο άμεσος προϊστάμενός σας, σας υποστηρίζει στις  

51 
 



δυσκολίες που προκύπτουν στην εργασία σας; (n=158)  

• Ναι  134 (84,8) 

• Όχι  24 (15,2) 

Πιστεύετε ότι σας έχει δοθεί η εκπαίδευση να αντεπεξέλθετε στην 

εργασία που κάνετε; (n=157) 

 

• Ναι  99 (63,1) 

• Όχι  58 (36,9) 

Δραστηριότητες που χαρίζουν ευεξία (n=162)  

• Ναι  144 (88,9) 

• Όχι  18 (11,1) 

Παρέα με συναδέλφους (n=162)  

• Ναι  140 (86,4) 

• Όχι  22 (13,6) 

 

Επαγγελματική εξουθένωση 

Συναισθηματική εξάντληση 

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των συμμετεχόντων αναφορικά με τα 9 

στοιχεία του ερωτηματολογίου της Maslach, που αφορούν στη συναισθηματική 

εξάντληση. Τα σημαντικότερα προβλήματα, ξεκινώντας από το σημαντικότερο, ήταν 

τα εξής: 

- Νιώθω ότι εργάζομαι πολύ σκληρά στη δουλειά μου (πολύ/πάρα 

πολύ=27,4%). 

- Νιώθω ψυχικά εξαντλημένος/η στο τέλος μιας εργάσιμης ημέρας (πολύ/πάρα 

πολύ=21,9%). 

- Νιώθω κουρασμένος/η όταν ξυπνάω το πρωί και έχω να αντιμετωπίσω ακόμα 

μια μέρα στη δουλειά (πολύ/πάρα πολύ=18,3%). 

- Νιώθω ότι βρίσκομαι στα όρια της αντοχής μου (πολύ/πάρα πολύ=17,7%). 

- Νιώθω εξουθενωμένος/η από τη δουλειά μου (πολύ/πάρα πολύ=17,1%). 

- Νιώθω συναισθηματικά άδειος/α, από τη δουλειά μου (πολύ/πάρα 

πολύ=15,2%). 

- Νιώθω απογοητευμένος/η από τη δουλειά μου (πολύ/πάρα πολύ=13,4%). 
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- Μου είναι πολύ κουραστικό να δουλεύω με ανθρώπους όλη τη μέρα 

(πολύ/πάρα πολύ=7,4%). 

- Μου δημιουργεί μεγάλη ένταση το να βρίσκομαι σε άμεση επαφή με άλλους 

ανθρώπους (πολύ/πάρα πολύ=4,8%). 

 

Η συναισθηματική εξάντληση είναι βασικός παράγοντας της επαγγελματικής 

εξουθένωσης και αναφέρεται στο αίσθημα του «κενού αδειάσματος», στο ό,τι 

δηλαδή οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας παρουσιάζουν αδυναμία να δεσμευθούν 

και να αφοσιωθούν στην εργασία τους (Maslach & Jackson, 1986).  

 

Πίνακας 3. Τα 9 στοιχεία του ερωτηματολογίου της Maslach που αφορούν στη 

συναισθηματική εξάντληση. 

Στοιχείο  
Απάντηση 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

Νιώθω συναισθηματικά άδειος/α, από 

τη δουλειά μου 

71 (43,3) 43 (26,2) 25 (15,2) 15 (9,1) 10 (6,1) 

Νιώθω ψυχικά εξαντλημένος/η στο 

τέλος μιας εργάσιμης ημέρας 

25 (15,2) 64 (39,0) 39 (23,8) 24 (14,6) 12 (7,3) 

Νιώθω κουρασμένος/η όταν ξυπνάω 

το πρωί και έχω να αντιμετωπίσω 

ακόμα μια μέρα στη δουλειά 

47 (28,7) 48 (29,3) 39 (23,8) 21 (12,8) 9 (5,5) 

Μου είναι πολύ κουραστικό να 

δουλεύω με ανθρώπους όλη τη μέρα 

86 (52,4) 50 (30,5) 16 (9,8) 6 (3,7) 6 (3,7) 

Νιώθω εξουθενωμένος/η από τη 

δουλειά μου 

44 (26,8) 59 (36,0) 33 (20,1) 20 (12,2) 8 (4,9) 

Νιώθω απογοητευμένος/η από τη 

δουλειά μου 

49 (29,9) 59 (36,0) 34 (20,7) 13 (7,9) 9 (5,5) 

Νιώθω ότι εργάζομαι πολύ σκληρά 

στη δουλειά μου 

30 (18,3) 46 (28,0) 43 (26,2) 34 (20,7) 11 (6,7) 

Μου δημιουργεί μεγάλη ένταση το να 

βρίσκομαι σε άμεση επαφή με 

106 (64,6) 35 (21,3) 15 (9,1) 5 (3,0) 3 (1,8) 
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άλλους ανθρώπους 

Νιώθω ότι βρίσκομαι στα όρια της 

αντοχής μου 

59 (36,0) 54 (32,9) 22 (13,4) 19 (11,6) 10 (6,1) 

Οι τιμές εκφράζονται ως n (%). 
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Η συνολική βαθμολογία στη διάσταση «συναισθηματική εξάντληση» λαμβάνει τιμές 

9-45. Η μέση βαθμολογία ήταν 19,8, η τυπική απόκλιση ήταν 7,5, η διάμεσος ήταν 

18, η ελάχιστη τιμή ήταν 9 και η μέγιστη τιμή ήταν 45. Στην Εικόνα 1 

παρουσιάζονται οι συνολικές βαθμολογίες των συμμετεχόντων στη διάσταση 

«συναισθηματική εξάντληση». 

 

 

Εικόνα 1. Ιστόγραμμα συνολικής βαθμολογίας στη διάσταση «συναισθηματική 

εξάντληση». 

 

Προσωπικά επιτεύγματα 

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των συμμετεχόντων αναφορικά με τα 8 

στοιχεία του ερωτηματολογίου της Maslach που αφορούν στα προσωπικά 
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επιτεύγματα. Τα σημαντικότερα προβλήματα, ξεκινώντας από το σημαντικότερο ήταν 

τα εξής: 

 

- Νιώθω γεμάτος/η δύναμη και ενεργητικότητα (καθόλου/λίγο=53,6%). 

- Αισθάνομαι αναζωογονημένος/η όταν έχω δουλέψει σε στενή επαφή με τους 

αποδέκτες των υπηρεσιών μου (καθόλου/λίγο=51,8%). 

- Νιώθω πως μπορώ να αντιμετωπίζω πολύ ήρεμα τα προβλήματα που 

προκύπτουν στη δουλειά μου (καθόλου/λίγο=51,2%). 

- Αντιμετωπίζω πολύ αποτελεσματικά τα προβλήματα των αποδεκτών των 

υπηρεσιών μου (καθόλου/λίγο=50%). 

- Νιώθω πως μπορώ να δημιουργώ μια άνετη ατμόσφαιρα με τους αποδέκτες 

των υπηρεσιών μου (καθόλου/λίγο=48,7%). 

- Νιώθω ότι επηρεάζω θετικά τη ζωή των αποδεκτών των υπηρεσιών μου μέσα 

από τη δουλειά μου (καθόλου/λίγο=46,9%). 

- Μπορώ εύκολα να καταλάβω πως νοιώθουν οι ασθενείς μου για όσα τους 

συμβαίνουν (καθόλου/λίγο=41,4%). 

- Νιώθω ότι έχω καταφέρει πολλά αξιόλογα πράγματα σε αυτή τη δουλειά 

(καθόλου/λίγο=41,4%). 

 

Πίνακας 4. Τα 8 στοιχεία του ερωτηματολογίου της Maslach, που αφορούν στα 

προσωπικά επιτεύγματα. 

Στοιχείο  
Απάντηση 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

Μπορώ εύκολα να καταλάβω πως 

νοιώθουν οι ασθενείς μου για όσα τους 

συμβαίνουν 

23 (14,0) 45 (27,4) 59 (36,0) 30 (18,3) 7 (4,3) 

Αντιμετωπίζω πολύ αποτελεσματικά τα 

προβλήματα των αποδεκτών των 

υπηρεσιών μου 

29 (17,7) 53 (32,3) 44 (26,8) 29 (17,7) 9 (5,5) 

Νιώθω ότι επηρεάζω θετικά τη ζωή των 

αποδεκτών των υπηρεσιών μου μέσα 

34 (20,7) 43 (26,2) 44 (26,8) 30 (18,3) 13 (7,9) 
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από τη δουλειά μου 

Νιώθω γεμάτος/η δύναμη και 

ενεργητικότητα 

43 (26,2) 45 (27,4) 50 (30,5) 17 (10,4) 9 (5,5) 

Νιώθω πως μπορώ να δημιουργώ μια 

άνετη ατμόσφαιρα με τους αποδέκτες 

των υπηρεσιών μου 

46 (28,0) 34 (20,7) 43 (26,2) 26 (15,9) 15 (9,1) 

Αισθάνομαι αναζωογονημένος/η όταν 

έχω δουλέψει σε στενή επαφή με τους 

αποδέκτες των υπηρεσιών μου 

41 (25,0) 44 (26,8) 41 (25,0) 25 (15,2) 13 (7,9) 

Νιώθω ότι έχω καταφέρει πολλά 

αξιόλογα πράγματα σε αυτή τη δουλειά 

34 (20,7) 34 (20,7) 48 (29,3) 33 (20,1) 15 (9,1) 

Νιώθω πως μπορώ να αντιμετωπίζω 

πολύ ήρεμα τα προβλήματα που 

προκύπτουν στη δουλειά μου 

39 (23,8) 45 (27,4) 44 (26,8) 23 (14,0) 13 (7,9) 

Οι τιμές εκφράζονται ως n (%). 

 

 

Η συνολική βαθμολογία στη διάσταση «προσωπικά επιτεύγματα» λαμβάνει τιμές 8-

40. Η μέση βαθμολογία ήταν 21, η τυπική απόκλιση ήταν 7,1, η διάμεσος ήταν 21, η 

ελάχιστη τιμή ήταν 8 και η μέγιστη τιμή ήταν 40. Στην Εικόνα 2 παρουσιάζονται οι 

συνολικές βαθμολογίες των συμμετεχόντων στη διάσταση «προσωπικά επιτεύγματα». 
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Εικόνα 2. Ιστόγραμμα συνολικής βαθμολογίας στη διάσταση «προσωπικά 

επιτεύγματα». 

 

Αποπροσωποποίηση   

Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των συμμετεχόντων αναφορικά με τα 5 

στοιχεία του ερωτηματολογίου της Maslach, που αφορούν στην αποπροσωποποίηση. 

Τα σημαντικότερα προβλήματα, ξεκινώντας από το σημαντικότερο ήταν τα εξής: 

 

- Νιώθω πως οι αποδέκτες των υπηρεσιών μου ρίχνουν τις ευθύνες σε μένα για 

μερικά από τα προβλήματά τους (πολύ/πάρα πολύ=21,9%). 

- Ανησυχώ μήπως αυτή η δουλειά με κάνει συναισθηματικά πιο σκληρό/ή 

(πολύ/πάρα πολύ=17,9%). 

- Στην ουσία, δεν με ενδιαφέρει τι συμβαίνει σε μερικούς ασθενείς (πολύ/πάρα 

πολύ=11,6%). 
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- Νιώθω λιγότερο ευαίσθητος/η προς τους ανθρώπους από τότε που άρχισα 

αυτή τη δουλειά (πολύ/πάρα πολύ=11%). 

- Νιώθω ότι συμπεριφέρομαι απρόσωπα σε μερικούς αποδέκτες των υπηρεσιών 

μου σαν να ήταν αντικείμενα (πολύ/πάρα πολύ=9,2%). 

 

Σύμφωνα με τους Maslach & Jackson (1984)  η αποπροσωποποίηση και η 

έλλειψη προσωπικής επίτευξης είναι το στάδιο που επέρχεται μετά τη 

συναισθηματική εξάντληση. Συγκεκριμένα αναφέρεται ως μία κυνική και 

αρνητική στάση των επαγγελματιών υγείας απέναντι στους ασθενείς τους. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της στάσης είναι ότι συνηθίζουν να 

αναφέρονται  στους ασθενείς με αριθμούς όπως για παράδειγμα τον αριθμό του 

δωματίου που νοσηλεύονται ή με το τύπο της ασθένειας και όχι με τα ονόματά 

τους.  

 

Πίνακας 5. Τα 5 στοιχεία του ερωτηματολογίου της Maslach, που αφορούν στην 

αποπροσωποποίηση. 

Στοιχείο  
Απάντηση 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

Νιώθω ότι συμπεριφέρομαι απρόσωπα 

σε μερικούς αποδέκτες των υπηρεσιών 

μου σαν να ήταν αντικείμενα 

69 (42,1) 46 (28,0) 34 (20,7) 8 (4,9) 7 (4,3) 

Νιώθω λιγότερο ευαίσθητος/η προς 

τους ανθρώπους από τότε που άρχισα 

αυτή τη δουλειά 

78 (47,6) 43 (26,2) 25 (15,2) 10 (6,1) 8 (4,9) 

Ανησυχώ μήπως αυτή η δουλειά με 

κάνει συναισθηματικά πιο σκληρό/ή 

67 (40,9) 44 (26,8) 27 (16,5) 16 (9,8) 10 (6,1) 

Στην ουσία, δεν με ενδιαφέρει τι 

συμβαίνει σε μερικούς ασθενείς 

84 (51,2) 35 (21,3) 26 (15,9) 12 (7,3) 7 (4,3) 

Νιώθω πως οι αποδέκτες των 

υπηρεσιών μου ρίχνουν τις ευθύνες σε 

μένα για μερικά από τα προβλήματά 

39 (23,8) 45 (27,4) 44 (26,8) 23 (14,0) 13 (7,9) 
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τους 

Οι τιμές εκφράζονται ως n (%). 

 

Η συνολική βαθμολογία στη διάσταση «αποπροσωποποίηση» λαμβάνει τιμές 5-25. Η 

μέση βαθμολογία ήταν 10,6, η τυπική απόκλιση ήταν 4,2, η διάμεσος ήταν 10, η 

ελάχιστη τιμή ήταν 5 και η μέγιστη τιμή ήταν 25. Στην Εικόνα 3 παρουσιάζονται οι 

συνολικές βαθμολογίες των συμμετεχόντων στη διάσταση «αποπροσωποποίηση». 

 

 

Εικόνα 3. Ιστόγραμμα συνολικής βαθμολογίας στη διάσταση «αποπροσωποποίηση». 
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Συσχετίσεις 

Συναισθηματική εξάντληση 

Στους Πίνακες 6α και 6β παρουσιάζονται οι συσχετίσεις ανάμεσα στα δημογραφικά, 

κοινωνικά και εργασιακά χαρακτηριστικά και τη συναισθηματική εξάντληση. Στην 

περίπτωση αυτή προέκυψαν σημαντικές σχέσεις στο επίπεδο του 0,2 (p<0,2) μεταξύ 

του εκπαιδευτικού επιπέδου, της πεποίθησης πως ο άμεσος προϊστάμενος υποστηρίζει 

τους εργαζόμενους, της πεποίθησης πως η εκπαίδευση είναι επαρκής και της 

πραγματοποίησης παρέας με συναδέλφους και της βαθμολογίας στη διάσταση 

«συναισθηματική εξάντληση». Για το λόγο αυτόν, πραγματοποιήθηκε 

πολυμεταβλητή γραμμική παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή τη βαθμολογία 

στη διάσταση «συναισθηματική εξάντληση». Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα της πολυμεταβλητής γραμμικής παλινδρόμησης. Η μοναδική 

μεταβλητή που σχετιζόταν με τη βαθμολογία στη διάσταση «συναισθηματική 

εξάντληση» ήταν η πραγματοποίηση παρέας με συναδέλφους. Οι εργαζόμενοι που 

δεν έκαναν παρέα με συναδέλφους τους είχαν μεγαλύτερη βαθμολογία στη διάσταση 

«συναισθηματική εξάντληση» κατά 5,3 μονάδες σε σχέση με τους εργαζόμενους που 

έκαναν παρέα με συναδέλφους τους. Έτσι, οι εργαζόμενοι που δεν έκαναν παρέα με 

συναδέλφους τους βίωναν μεγαλύτερη συναισθηματική εξάντληση και κατ’ επέκταση 

μεγαλύτερη επαγγελματική εξουθένωση. 

 

Πίνακας 6α. Συσχετίσεις ανάμεσα στα δημογραφικά, κοινωνικά και εργασιακά 

χαρακτηριστικά και τη συναισθηματική εξάντληση. 

 

Χαρακτηριστικό  Μέση τιμή (τυπική απόκλιση) Τιμή p 

Φύλο   0,9α 

• Άντρες  19,8 (7,7)  

• Γυναίκες  19,8 (7,5)  

Ηλικία  0,04β 0,7 

Οικογενειακή κατάσταση   0,3γ 
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• Έγγαμοι/σε συμβίωση 20,4 (7,2)  

• Άγαμοι/διαζευγμένοι/ χήροι 19,1 (7,8)  

Εκπαιδευτικό επίπεδο   0,12γ 

• Υποχρεωτική/δευτεροβάθμια εκπαίδευση 18,8 (6,7)  

• ΑΕΙ/ΤΕΙ 21,2 (7,9)  

• Μεταπτυχιακό/διδακτορικό δίπλωμα 17,9 (6,7)  

Θέση στον οργανισμό   0,7α 

• Θεραπευτές  20,0 (7,1)  

• Μη θεραπευτές 19,6 (7,8)  

Χαρακτηρισμός θέσης εργασίας ως προς την ιεραρχία   0,9γ 

• Χαμηλόβαθμη  20,2 (8,1)  

• Μεσαίου βαθμού 19,9 (7,5)  

• Υψηλόβαθμη 20,8 (6,7)  

Δεύτερη εργασία εκτός της κύριας   0,2α 

• Ναι  18,3 (6,2)  

• Όχι  20,1 (7,8)  

Ώρες απασχόλησης στη δεύτερη εργασία ανά εβδομάδα  -0,02γ 0,9 

Συνολικά έτη εργασίας  -0,10γ 0,22 

Έτη εργασίας στη συγκεκριμένη υπηρεσία  0,01γ 0,9 

Έτη εργασίας στη συγκεκριμένη θέση  -0,02γ 0,8 
α Έλεγχος t 
β Συντελεστής συσχέτισης του Pearson 
γ Ανάλυση διασποράς  

 

Πίνακας 6β. Συσχετίσεις ανάμεσα στα δημογραφικά, κοινωνικά και εργασιακά 

χαρακτηριστικά και τη συναισθηματική εξάντληση. 

Χαρακτηριστικό  Μέση τιμή (τυπική απόκλιση) Τιμή p 

Υποστηρικτικό οικογενειακό/φιλικό περιβάλλον   0,4α 

• Ναι  19,7 (7,3)  

• Όχι  22,1 (10,9)  

Πιστεύετε πως ο άμεσος προϊστάμενός σας, σας  0,06α 
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υποστηρίζει στις δυσκολίες που προκύπτουν στην 

εργασία σας;  

• Ναι  19,3 (7,2)  

• Όχι  22,4 (9,3)  

Πιστεύετε ότι σας έχει δοθεί η εκπαίδευση να 

αντεπεξέλθετε στην εργασία που κάνετε;  

 0,09α 

• Ναι  19,0 (6,9)  

• Όχι  21,2 (8,5)  

Δραστηριότητες που χαρίζουν ευεξία   0,5α 

• Ναι  19,6 (7,6)  

• Όχι  20,1 (7,1)  

Παρέα με συναδέλφους   0,03α 

• Ναι  19,1 (6,9)  

• Όχι  24,1 (9,9)  
α Έλεγχος t 

 

Πίνακας 7. Αποτελέσματα της πολυμεταβλητής γραμμικής παλινδρόμησης με 

εξαρτημένη μεταβλητή τη βαθμολογία στη διάσταση «συναισθηματική εξάντληση». 

Χαρακτηριστικό  Συντελεστής b 95% διάστημα 

εμπιστοσύνης για τον b 

Τιμή p 

Παρέα με συναδέλφους  

(όχι σε σχέση με ναι) 

5,3 1,87 έως 8,76 0,003 

 

Προσωπικά επιτεύγματα 

Στους Πίνακες 8α και 8β παρουσιάζονται οι συσχετίσεις ανάμεσα στα δημογραφικά, 

κοινωνικά και εργασιακά χαρακτηριστικά και τα προσωπικά επιτεύγματα. Στην 

περίπτωση αυτή προέκυψε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του εκπαιδευτικού 

επιπέδου και της βαθμολογίας στη διάσταση «προσωπικά επιτεύγματα». Πιο 

συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι με μεταπτυχιακό/διδακτορικό δίπλωμα (p=0,007) και 

οι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ (p=0,05) είχαν μεγαλύτερη βαθμολογία και επομένως 

63 
 



περισσότερα προσωπικά επιτεύγματα σε σχέση με τους απόφοιτους 

υποχρεωτικής/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Πίνακας 8α. Συσχετίσεις ανάμεσα στα δημογραφικά, κοινωνικά και εργασιακά 

χαρακτηριστικά και τα προσωπικά επιτεύγματα. 

Χαρακτηριστικό  Μέση τιμή (τυπική απόκλιση) Τιμή p 

Φύλο   0,2α 

• Άντρες  19,8 (6,8)  

• Γυναίκες  21,6 (7,1)  

Ηλικία  -0,001β 0,9 

Οικογενειακή κατάσταση   0,3γ 

• Έγγαμοι/σε συμβίωση 21,5 (7,2)  

• Άγαμοι/διαζευγμένοι/ χήροι 20,3 (6,8)  

Εκπαιδευτικό επίπεδο   0,009γ 

• Υποχρεωτική/δευτεροβάθμια εκπαίδευση 17,5 (6,7)  

• ΑΕΙ/ΤΕΙ 21,1 (6,4)  

• Μεταπτυχιακό/διδακτορικό δίπλωμα 23,0 (7,9)  

Θέση στον οργανισμό   0,3α 

• Θεραπευτές  22,1 (7,2)  

• Μη θεραπευτές 20,0 (6,2)  

Χαρακτηρισμός θέσης εργασίας ως προς την ιεραρχία   0,3γ 

• Χαμηλόβαθμη  21,3 (7,2)  

• Μεσαίου βαθμού 21,3 (7,1)  

• Υψηλόβαθμη 18,5 (6,6)  

Δεύτερη εργασία εκτός της κύριας   0,6α 

• Ναι  20,4 (7,4)  

• Όχι  21,1 (6,9)  

Ώρες απασχόλησης στη δεύτερη εργασία ανά εβδομάδα  -0,17γ 0,3 

Συνολικά έτη εργασίας  -0,08γ 0,3 

Έτη εργασίας στη συγκεκριμένη υπηρεσία  -0,003γ 0,9 

Έτη εργασίας στη συγκεκριμένη θέση  0,09γ 0,4 
α Έλεγχος t 
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β Συντελεστής συσχέτισης του Pearson 
γ Ανάλυση διασποράς  

Πίνακας 8β. Συσχετίσεις ανάμεσα στα δημογραφικά, κοινωνικά και εργασιακά 

χαρακτηριστικά και τα προσωπικά επιτεύγματα. 

Χαρακτηριστικό  Μέση τιμή (τυπική απόκλιση) Τιμή p 

Υποστηρικτικό οικογενειακό/φιλικό περιβάλλον   0,7α 

• Ναι  21,1 (7,1)  

• Όχι  20,0 (5,8)  

Πιστεύετε πως ο άμεσος προϊστάμενός σας, σας 

υποστηρίζει στις δυσκολίες που προκύπτουν στην 

εργασία σας;  

 0,2α 

• Ναι  20,7 (7,1)  

• Όχι  23,0 (5,8)  

Πιστεύετε ότι σας έχει δοθεί η εκπαίδευση να 

αντεπεξέλθετε στην εργασία που κάνετε;  

 0,7α 

• Ναι  21,3 (7,3)  

• Όχι  20,9 (6,6)  

Δραστηριότητες που χαρίζουν ευεξία   0,2α 

• Ναι  21,3 (7,1)  

• Όχι  18,3 (5,8)  

Παρέα με συναδέλφους   0,9α 

• Ναι  21,0 (7,2)  

• Όχι  21,0 (5,7)  
α Έλεγχος t 

 

Αποπροσωποποίηση  

Στους Πίνακες 9α και 9β παρουσιάζονται οι συσχετίσεις ανάμεσα στα δημογραφικά, 

κοινωνικά και εργασιακά χαρακτηριστικά και την αποπροσωποποίηση. Στην 

περίπτωση αυτή προέκυψαν σημαντικές σχέσεις στο επίπεδο του 0,2 (p<0,2) μεταξύ 

της πεποίθησης πως η εκπαίδευση είναι επαρκής και της πραγματοποίησης παρέας με 
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συναδέλφους και της βαθμολογίας στη διάσταση «αποπροσωποίηση». Για το λόγο 

αυτόν, πραγματοποιήθηκε πολυμεταβλητή γραμμική παλινδρόμηση με εξαρτημένη 

μεταβλητή τη βαθμολογία στη διάσταση «αποπροσωποποίηση». Στον Πίνακα 10 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πολυμεταβλητής γραμμικής παλινδρόμησης. Η 

μοναδική μεταβλητή που σχετιζόταν με τη βαθμολογία στη διάσταση 

«αποπροσωποποίηση» ήταν η πραγματοποίηση παρέας με συναδέλφους. Οι 

εργαζόμενοι που δεν έκαναν παρέα με συναδέλφους τους είχαν μεγαλύτερη 

βαθμολογία στη διάσταση «αποπροσωποποίηση» κατά 2 μονάδες σε σχέση με τους 

εργαζόμενους που έκαναν παρέα με συναδέλφους τους. Έτσι, οι εργαζόμενοι που δεν 

έκαναν παρέα με συναδέλφους τους βίωναν μεγαλύτερη αποπροσωποποίηση και κατ’ 

επέκταση μεγαλύτερη επαγγελματική εξουθένωση. 

 

Πίνακας 9α. Συσχετίσεις ανάμεσα στα δημογραφικά, κοινωνικά και εργασιακά 

χαρακτηριστικά και την αποπροσωποποίηση. 

Χαρακτηριστικό  Μέση τιμή (τυπική απόκλιση) Τιμή p 

Φύλο   0,7α 

• Άντρες  10,7 (4,4)  

• Γυναίκες  10,5 (4,1)  

Ηλικία  0,03β 0,8 

Οικογενειακή κατάσταση   0,8γ 

• Έγγαμοι/σε συμβίωση 10,6 (4,0)  

• Άγαμοι/διαζευγμένοι/ χήροι 10,5 (4,3)  

Εκπαιδευτικό επίπεδο   0,2γ 

• Υποχρεωτική/δευτεροβάθμια εκπαίδευση 9,8 (3,6)  

• ΑΕΙ/ΤΕΙ 11,4 (4,6)  

• Μεταπτυχιακό/διδακτορικό δίπλωμα 9,2 (3,0)  

Θέση στον οργανισμό   0,4α 

• Θεραπευτές  9,9 (3,7)  

• Μη θεραπευτές 10,8 (3,8)  

Χαρακτηρισμός θέσης εργασίας ως προς την ιεραρχία   0,7γ 

• Χαμηλόβαθμη  11,3 (4,0)  
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• Μεσαίου βαθμού 10,4 (4,3)  

• Υψηλόβαθμη 10,6 (4,0)  

Δεύτερη εργασία εκτός της κύριας   0,3α 

• Ναι  10,0 (3,8)  

• Όχι  10,8 (4,3)  

Ώρες απασχόλησης στη δεύτερη εργασία ανά εβδομάδα  0,2γ 0,2 

Συνολικά έτη εργασίας  -0,03γ 0,7 

Έτη εργασίας στη συγκεκριμένη υπηρεσία  0,02γ 0,8 

Έτη εργασίας στη συγκεκριμένη θέση  0,06γ 0,5 
α Έλεγχος t 
β Συντελεστής συσχέτισης του Pearson 
γ Ανάλυση διασποράς  

 

Πίνακας 9β. Συσχετίσεις ανάμεσα στα δημογραφικά, κοινωνικά και εργασιακά 
χαρακτηριστικά και την αποπροσωποποίηση. 

Χαρακτηριστικό  Μέση τιμή (τυπική απόκλιση) Τιμή p 

Υποστηρικτικό οικογενειακό/φιλικό περιβάλλον   0,3α 

• Ναι  10,5 (4,1)  

• Όχι  12,1 (5,7)  

Πιστεύετε πως ο άμεσος προϊστάμενός σας, σας 

υποστηρίζει στις δυσκολίες που προκύπτουν στην 

εργασία σας;  

 0,7α 

• Ναι  10,5 (4,0)  

• Όχι  10,9 (5,0)  

Πιστεύετε ότι σας έχει δοθεί η εκπαίδευση να 

αντεπεξέλθετε στην εργασία που κάνετε;  

 0,05α 

• Ναι  10,1 (3,6)  

• Όχι  11,5 (5,0)  

Δραστηριότητες που χαρίζουν ευεξία   0,6α 

• Ναι  10,7 (4,2)  

• Όχι  10,1 (3,6)  

Παρέα με συναδέλφους   0,02α 
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• Ναι  10,3 (3,9)  

• Όχι  12,5 (5,2)  
α Έλεγχος t 

Πίνακας 10. Αποτελέσματα της πολυμεταβλητής γραμμικής παλινδρόμησης με 

εξαρτημένη μεταβλητή τη βαθμολογία στη διάσταση «αποπροσωποποίηση». 

Χαρακτηριστικό  Συντελεστής b 95% διάστημα 

εμπιστοσύνης για τον b 

Τιμή p 

Παρέα με συναδέλφους  

(όχι σε σχέση με ναι) 

2 0,08 έως 3,90 0,042 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
 
Μελετώντας τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτουν τα εξής:  

 

Όσον αφορά στην επαγγελματική εξουθένωση και συγκεκριμένα τον παράγοντα της 

συναισθηματικής εξάντλησης, φαίνεται πως παρόλο που αρκετά μεγάλο ποσοστό των 

συμμετεχόντων νιώθουν συναισθηματική εξάντληση, θεωρούν ότι εργάζονται 

σκληρά, νιώθουν συναισθηματικά άδειοι και απογοητευμένοι από τη δουλειά τους,  

ελάχιστοι είναι εκείνοι που δηλώνουν ότι τους κουράζει να εργάζονται συνεχώς με 

ανθρώπους ή να βρίσκονται συνεχώς σε επαφή μαζί τους.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις των συμμετεχόντων καταλήγουμε ότι:  

• σχεδόν εννέα στους δέκα συμμετέχοντες 

χαίρονται την υποστήριξη του προϊσταμένου τους,  

• περισσότεροι από εννέα στους δέκα 

συμμετέχοντες έχουν οικογενειακό και υποστηρικτικό πλαίσιο,  

• σε περισσότερους από έξι στους δέκα έχει δοθεί 

η απαραίτητη εκπαίδευση για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 

εργασίας τους,  

• σχεδόν εννέα στους δέκα συμμετέχοντες έχουν 

δραστηριότητες που τους χαρίζουν ευεξία (88,9) και 

• σχεδόν εννέα στους δέκα συμμετέχοντες 

κάνουν παρέα με συναδέλφους (86,4).   

 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν αισιόδοξη διαπίστωση αφού όλα τα προαναφερθέντα 

αποτελούν μέτρα πρόληψης εμφάνισης του συνδρόμου της επαγγελματικής 

εξουθένωσης και συμβάλλουν θετικά στη διατήρηση του ενδιαφέροντος προς τους 

ασθενείς και κατ’ επέκταση στη ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών.  
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Στις συσχετίσεις των διαστάσεων της επαγγελματικής εξουθένωσης με τα 

δημογραφικά, κοινωνικά και εργασιακά χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνονται οι καλές 

εργασιακές σχέσεις, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές και βοηθούν τους εργαζόμενους 

να νιώθουν πιο ευχάριστα στο χώρο εργασίας, συναίσθημα το οποίο τους 

προστατεύει από την ΕΕ. Το αντίθετο φυσικά επιτυγχάνεται όταν δεν ισχύει αυτό και 

υπάρχει ψυχρό κλίμα και συγκρούσεις μεταξύ των εργαζομένων. Οι κακές σχέσεις 

μεταξύ συναδέλφων, η έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας και αλληλοσεβασμού 

καθώς και οι συγκρούσεις επιβαρύνουν συναισθηματικά τους εργαζόμενους και 

ανοίγουν το δρόμο στην ΕΕ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους William & Johnson 

(2005) οι συγκρούσεις που έχουν τη μορφή ασυμφωνιών μέσα στην ομάδα, είναι 

δείγμα υγιούς ομάδας ενώ καταστροφικές θεωρούνται οι συγκρούσεις όταν 

χαρακτηρίζονται από άσκηση φυσικής βίας, άρνηση συνεργασίας, ξέσπασμα 

δυσαρεσκειών ή προσβολών καθώς και ανάπτυξη προσωπικών ανταγωνισμών μεταξύ 

των μελών της ομάδας.   

 

Στην περίπτωση της παρούσας μελέτης και συγκεκριμένα όσον αφορά στη διάσταση 

της συναισθηματικής εξάντλησης και της αποπροσωποποίησης βρέθηκε ότι, οι 

εργαζόμενοι που έχουν αναπτύξει καλές σχέσεις και συναναστροφή με τους 

συναδέλφους βιώνουν μικρότερη συναισθηματική εξάντληση και 

αποπροσωποποίηση και κινδυνεύουν λιγότερο σε σχέση με εκείνους που δε κάνουν 

παρέα με συναδέλφους.  

 

Όσον αφορά στον παράγοντα «προσωπικά επιτεύγματα» βρήκαμε ότι όσοι είναι 

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με μεταπτυχιακό και με διδακτορικό, έχουν 

περισσότερα προσωπικά επιτεύγματα σε σχέση με τους απόφοιτους υποχρεωτικής και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνεπώς κινδυνεύουν λιγότερο από την ΕΕ. Επίσης 

αυτό συνδέεται άμεσα και με το ό,τι οι περισσότεροι των μισών συμμετεχόντων 

απάντησαν θετικά στο εάν έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση για την εργασία 

που καλούνται να κάνουν, γεγονός που βοηθά στην πρόληψη ΕΕ καθώς σε αντίθεση 

περίπτωση θα είχαμε αυξημένο το αίσθημα της αποτυχίας, της ανικανότητας και της 

αναποτελεσματικότητας τα οποία συνδέονται με χαμηλή αυτοπεποίθηση και κατ’ 

επέκταση και με την εμφάνιση του συνδρόμου της ΕΕ (Schaufeli & Buunk, 1999).   
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Συγκεκριμένα, όσον αφορά στα χαρακτηριστικά των ατόμων που απάντησαν ότι 

έχουν προσωπικά επιτεύγματα είναι τα εξής: το μεγαλύτερο ποσοστό είναι γυναίκες, 

κατέχουν μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο σπουδών, πιστεύουν πως έχουν λάβει 

τη κατάλληλη εκπαίδευση για να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους, έχουν 

υποστηρικτικό και οικογενειακό περιβάλλον και επίσης έχουν δραστηριότητες που 

τους χαρίζουν ευεξία. 

Μελετώντας έρευνες που πραγματοποιήθηκαν για το φαινόμενο της επαγγελματικής 

εξουθένωσης βρέθηκαν τα εξής: 

 

Σε μελέτη των Καρανικόλα & Κλεάνθους Ε (2011), σκοπός της οποίας ήταν η 

διερεύνηση του επιπέδου της επαγγελματικής εξουθένωσης στους νοσηλευτές 

ψυχικής υγείας και των παραγόντων που σχετίζονται με την εμφάνισή της, βρέθηκε 

ότι, ένα σημαντικό ποσοστό νοσηλευτών ψυχικής υγείας εμφανίζουν έντονα 

συμπτώματα ΕΕ και ότι οι παράγοντες που επιδρούν στην εκδήλωση των 

συμπτωμάτων αφορούν σε ατομικά χαρακτηριστικά των νοσηλευτών σε σχέση με 

εργασιακές παραμέτρους. Τα αποτελέσματα αυτά δε συμπίπτουν με τα αποτελέσματα 

της παρούσας μελέτης, καθώς οι εργαζόμενοι στην προκειμένη περίπτωση 

εμφανίζουν χαμηλού βαθμού ΕΕ και αυτό οφείλεται σε εργασιακές παραμέτρους 

όπως είναι το καλό εργασιακό κλίμα μεταξύ τους. 

 

Σε μελέτη της Μισουρίδου (2009) για την αντιμετώπιση της επαγγελματικής 

εξουθένωσης στη νοσηλευτική, βρέθηκε ότι για να αντιμετωπιστεί η επαγγελματική 

εξουθένωση απαιτείται η βαθύτερη αλλαγή της σχέσης με την εργασία, το να γίνουν 

κατανοητά τα αίτια του φαινομένου, να υπάρξει επεξεργασία πεποιθήσεων και 

προσδοκιών από την πλευρά των εργαζομένων, καθώς και αλλαγές που αφορούν στη 

συνολική στάση ζωής τους. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα που αναφέρονται 

στη βαθύτερη αλλαγή της σχέσης με την εργασία αλλά και στη γενικότερη αλλαγή 

της συνολικής στάσης ζωής των εργαζομένων, θα λέγαμε ότι αυτό αποτελεί μία 

παράμετρο που θα μπορούσε να εξασφαλίσει τις καλές εργασιακές σχέσεις μεταξύ 

συναδέλφων που στην περίπτωση της παρούσας μελέτης αποτέλεσε αίτιο χαμηλής 

συναισθηματικής εξάντλησης και αποπροσωποποίησης.  

 

Σε μελέτη για την επαγγελματική εξουθένωση επαγγελματιών ψυχικής υγείας της 

Παπαθανασίου (2007) βρέθηκε ότι η «συναισθηματική εξάντληση» είναι σε υψηλά 
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επίπεδα και η ψυχική υγεία ενός σημαντικού αριθμού εργαζομένων ψυχικής υγείας 

στο δημόσιο τομέα (συγκεκριμένα τρεις (3) στους (10)), είναι επιβεβαρυμμένη. Η 

«συναισθηματική εξάντληση» και η «προσωπική επίτευξη» είναι διαστάσεις της 

επαγγελματικής εξουθένωσης που σχετίζονται με την επιβάρυνση της ψυχικής υγείας 

των επαγγελματιών. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής φαίνεται πως δε 

συμπίπτουν με τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας, όπου οι επαγγελματίες 

υγείας βιώνουν επαγγελματική εξουθένωση χαμηλού βαθμού, σε αντίθεση με τους 

συμμετέχοντες στην προαναφερόμενη μελέτη, στους οποίους διακρίνεται ΕΕ σε 

υψηλά επίπεδα. 

 

Σε μελέτη της Μπαλτζή και των συνεργατών της (2012), οι οποίοι μελέτησαν την 

εξουθένωση των νοσηλευτών στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, τα αποτελέσματα 

έδειξαν  μέτριο επίπεδο επαγγελματικής εξουθένωσης. Οι άνδρες του δείγματος 

βίωναν μεγαλύτερο επίπεδο "συναισθηματικής εξάντλησης" (κατά μέσο όρο 19,4) και 

"αποπροσωποποίησης" (κατά μέσο όρο 7,5), ενώ αντιθέτως βίωναν μικρότερο 

επίπεδο "προσωπικής ολοκλήρωσης" (κατά μέσο όρο 39,7). Οι έγγαμοι παρουσίαζαν 

"συναισθηματική εξάντληση" (κατά μέσο όρο 20,2) "αποπροσωποποίηση" (κατά 

μέσο όρο 7,6) και "προσωπική ολοκλήρωση" (κατά μέσο όρο 38,5). Η στατιστική 

ανάλυση για πιθανή συσχέτιση των κοινωνικών δημογραφικών χαρακτηριστικών των 

εργαζομένων νοσηλευτών με την επαγγελματική εξουθένωση δεν έδειξε καμία 

στατιστικά σημαντική σχέση. Όσον αφορά στα αποτελέσματα για το βαθμό της 

επαγγελματικής εξουθένωσης της μελέτης αυτής σε σχέση με της παρούσας, φαίνεται 

πως συμπίπτουν καθώς και στις δύο μελέτες συναντάμε μετρίου επιπέδου ΕΕ. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα κάποιων σχετικών μελετών, το 

δείγμα των οποίων αποτελούσαν εργαζόμενοι εκτός του χώρου της υγείας, με σκοπό 

να εξαχθούν κάποια ελάχιστα συμπεράσματα μέσα από τη συγκριτική τους 

αξιολόγηση με τα αποτελέσματα ανάλογων μελετών που αφορούσαν σε 

εργαζόμενους στον τομέα της υγείας.  

 

Σε μελέτη του Κόκκινου (2005), η οποία αφορούσε στη διερεύνηση του φαινομένου 

της επαγγελματικής εξουθένωσης σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

σε Ελλάδα και Κύπρο, βρέθηκε ότι σε γενικές γραμμές οι εκπαιδευτικοί και στις δύο 

χώρες δε νιώθουν εξουθενωμένοι.  
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Σε μελέτη των Κουστέλιου & Κουστέλιου (2001), όπου διερευνήθηκε ο βαθμός 

επαγγελματικής εξουθένωσης και η πρόβλεψη εμφάνισης του φαινομένου μέσα από 

την επαγγελματική ικανοποίηση –με δείγμα 100 εκπαιδευτικούς που εργάζονται στην 

πόλη της Θεσσαλονίκης- βρέθηκε ότι, ο βαθμός της επαγγελματικής εξουθένωσης 

είναι ακόμα χαμηλός.   

 

Σε μελέτη των Βέμη, Αναγνωστόπουλου και Νιάκα (2007), στην οποία διερευνήθηκε 

η ποιότητα ζωής των Ελλήνων αστυνομικών, έτσι όπως αυτή προσδιορίζεται ως 

συνισταμένη της σωματικής, κοινωνικής και ψυχικής υγείας τους, βρέθηκε ότι,  

υπάρχει ανάγκη εφαρμογής παρεμβάσεων με στόχο την αύξηση της ποιότητας ζωής 

αυτής της κατηγορίας των εργαζομένων, γεγονός που θα εμπόδιζε και την εμφάνιση 

του φαινομένου. Ωστόσο τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν την 

επικράτηση των συνθηκών που οδηγούν στην εμφάνιση του συνδρόμου της ΕΕ, 

γεγονός που καταδεικνύει ότι το σύνδρομο της ΕΕ δεν αφορά μόνο στους 

επαγγελματίες υγείας. 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πλήθους μελετών, που έχουν πραγματοποιηθεί για τη 

μελέτη του φαινομένου, η ΕΕ είναι πιο συχνή στα επαγγέλματα όπως οι γιατροί και οι 

νοσηλευτές, αλλά δεν αφορά μόνο αυτούς (Jimmieson, 2000). Αυτό δείχνει να 

επιβεβαιώνεται και από τις μελέτες που προαναφέρθηκαν. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
Ύστερα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση, που αφορά στη μελέτη του φαινομένου 

της επαγγελματικής εξουθένωσης προκύπτει ότι, πρόκειται για ένα φαινόμενο που 

εμφανίζεται κατόπιν επιρροής αρκετών παραγόντων και εγκαθίσταται σταδιακά στο 

ψυχισμό των ανθρώπων οδηγώντας τους στην ουσιαστική απομάκρυνση από την 

εργασία τους και από την προσωπική πραγμάτωση.  

 

Παρόλο που το φαινόμενο κάνει την εμφάνισή του σε όλα τα επαγγέλματα, εκείνα 

που θίγονται περισσότερα είναι τα ανθρωπιστικά επαγγέλματα όπου οι απαιτήσεις για 

κατάθεση προσωπικού και αληθινού ενδιαφέροντος, είναι υψηλές. Οι γιατροί και οι 

νοσηλευτές, καθώς επίσης και οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας φαίνεται πως είναι 

από τα πρώτα επαγγέλματα στη λίστα που προσβάλλονται ευκολότερα σε σχέση με 

άλλα.  

 

Τα μέτρα πρόληψης και σε αυτήν την περίπτωση είναι υψηλής σημαντικότητας και 

όταν λαμβάνονται δύνανται πραγματικά να αποδώσουν μεγάλο όφελος, όπως να 

καθυστερήσουν ή να εμποδίσουν τα συμπτώματα του φαινομένου και να απαλλάξουν 

τη διοίκηση των υπηρεσιών και των επιχειρήσεων από το φόβο της εμφάνισης του 

συνδρόμου ΕΕ στους εργαζομένους σε αυτές, όσο αυτό είναι δυνατόν. Στην 

περίπτωση του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών φαίνεται πως η άδεια που 

προβλέπεται για τους εργαζόμενους για την πρόληψη του φαινομένου καθώς  και οι 

ομάδες υποστήριξης που πραγματοποιούνται σχεδόν σε καθημερινή βάση αποδίδουν 
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θετικά και υποβοηθούν τα άτομα να κρατούν το ενδιαφέρον τους για την εργασία σε 

υψηλά επίπεδα.  

 

Τέλος, κρίνεται απαραίτητη η μεγάλη προσοχή όλων των επαγγελματιών -όποιο 

επάγγελμα και αν αυτοί ασκούν- προκειμένου να μπορέσουν να αναγνωρίσουν άμεσα 

τα συμπτώματα και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης για την αποφυγή της 

εξέλιξης του φαινομένου. Το κόστος της ΕΕ στη ζωή του κάθε εργαζόμενου 

ξεχωριστά αλλά και της επιχείρησης ή του οργανισμού, στον οποίο παρέχει τις 

υπηρεσίες του, είναι τεράστιο. Κάθε επιχείρηση υποχρεούται να φροντίζει το 

ανθρώπινο δυναμικό της και κάθε εργαζόμενος τον εαυτό του.    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Το ερωτηματολόγιο αυτό σχεδιάστηκε με σκοπό να καταγράψει και να μετρήσει τους 
στρεσσογόνους παράγοντες που επικρατούν στο χώρο εργασίας σας έτσι ώστε να μελετηθούν 
οι επιπτώσεις τους και να γίνουν προσπάθειες για τη μείωση και εξάλειψή τους. 

Δεδομένου ότι η έρευνα γίνεται στο χώρο που εργάζεστε, είναι φυσικό τα αποτελέσματα να 
αξιοποιηθούν για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σας 

Κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, παρακαλώ να έχετε υπ’ όψιν σας τα εξής: 

1. Δώστε τις απαντήσεις που σας εκφράζουν. 
2. Βασίστε τις απαντήσεις σας στο πως έχετε αισθανθεί τους τελευταίους 3 μήνες. 
3. Μην σπαταλάτε πολύ χρόνο σκεπτόμενοι την κάθε πρόταση. Δώστε την πρώτη 

απάντηση που έρχεται στο μυαλό σας. 
4. Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις. 
5. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. 
6. Σε καμία περίπτωση δε θα σας ζητηθούν προσωπικές πληροφορίες και η συμμετοχή 

σας στην έρευνα γίνεται ανώνυμα. 
 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συνεργασία και την συμμετοχή σας στην έρευνα. 

 

 

Παρακαλούμε να μας πείτε κατά πόσο οι παρακάτω προτάσεις περιγράφουν συναισθήματα 
που έχετε νοιώσει στη δουλειά σας.  

 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
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1 Νιώθω συναισθηματικά άδειος/α, από τη δουλειά μου   

2 Νιώθω ψυχικά εξαντλημένος/η στο τέλος μιας εργάσιμης ημέρας  

3 Νιώθω κουρασμένος/η όταν ξυπνάω το πρωί και έχω να αντιμετωπίσω ακόμα μια μέρα στη 
δουλειά  

4 Μπορώ εύκολα να καταλάβω πως νοιώθουν οι ασθενείς μου για όσα τους συμβαίνουν  

5 Νιώθω ότι συμπεριφέρομαι απρόσωπα σε μερικούς αποδέκτες των υπηρεσιών μου σαν να 
ήταν αντικείμενα  

6 Μου είναι πολύ κουραστικό να δουλεύω με ανθρώπους όλη τη μέρα  

7 Αντιμετωπίζω πολύ αποτελεσματικά τα προβλήματα των αποδεκτών των υπηρεσιών μου  

8 Νιώθω εξουθενωμένος/η από τη δουλειά μου  

9 Νιώθω ότι επηρεάζω θετικά τη ζωή των αποδεκτών των υπηρεσιών μου μέσα από τη 
δουλειά μου  

10 Νιώθω λιγότερο ευαίσθητος/η προς τους ανθρώπους από τότε που άρχισα αυτήν την 
δουλειά  

11 Ανησυχώ μήπως αυτή η δουλειά με κάνει συναισθηματικά πιο σκληρό/ή  

12 Νιώθω γεμάτος/η δύναμη και ενεργητικότητα  

13 Νιώθω απογοητευμένος/η από τη δουλειά μου  

14 Νιώθω ότι εργάζομαι πολύ σκληρά στη δουλειά μου  

15 Στην ουσία, δεν με ενδιαφέρει τι συμβαίνει σε μερικούς ασθενείς  

16 Μου δημιουργεί μεγάλη ένταση το να βρίσκομαι σε άμεση επαφή με άλλους ανθρώπους  

17 Νιώθω πως μπορώ να δημιουργώ μια άνετη ατμόσφαιρα με τους αποδέκτες των υπηρεσιών 
μου  

18 Αισθάνομαι αναζωογονημένος/η όταν έχω δουλέψει σε στενή επαφή με τους αποδέκτες των 
υπηρεσιών μου  

19 Νιώθω ότι έχω καταφέρει πολλά αξιόλογα πράγματα σε αυτή τη δουλεία  

20 Νιώθω ότι βρίσκομαι στα όρια της αντοχής μου  

21 Νιώθω πως μπορώ να αντιμετωπίζω πολύ ήρεμα τα προβλήματα που προκύπτουν στη 
δουλειά μου  

22 Νιώθω πως οι αποδέκτες των υπηρεσιών μου ρίχνουν τις ευθύνες σε μένα για μερικά από 
τα προβλήματα τους  

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία δίνοντας σε κάθε ερώτηση την απάντησή 
σας, είτε τσεκάροντας το αντίστοιχο κουτάκι (π.χ. Χ) είτε γράφοντας την απάντηση σας στον 
κενό χώρο που σας δίνεται. 

1. ΦΥΛΟ                                 □ ΑΝΔΡΑΣ   □ ΓΥΝΑΙΚΑ  
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2. ΗΛΙΚΙΑ  (σε έτη)            
 

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ            □ Παντρεμένη/ος  
     ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ                   □ Ανύπαντρη/ος 

                                                □ Διαζευγμένη/ος  

                                                □ Χήρα/ος 

                                                □ Συζώ 

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ                □ Υποχρεωτική εκπαίδευση  
                                                □ Δευτεροβάθμια εκπαίδευση  

                                                □ Ανώτερη εκπαίδευση  

                                                □ Ανώτατη εκπαίδευση  

                                                □ Μεταπτυχιακό δίπλωμα  

                                                □ Διδακτορικό δίπλωμα  

                                                □ Άλλο 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  
6. ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

(π.χ. Μάνατζερ,  

προϊστάμενος , υπάλληλος)  

7. ΠΩΣ ΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΑΤΕ      □ Χαμηλή  

     ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ,          □ Μεσαία  

     ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ;          □ Υψηλή  

8. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ          Συνολικά χρόνια εργασίας   

     ΕΜΠΕΙΡΙΑ                          Χρόνια εργασίας στη συγκεκριμένη υπηρεσία  

                                                  Χρόνια εργασίας στη συγκεκριμένη θέση  

9. ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ  

      ΣΑΣ ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 

      ΣΤΑ:                                                                                                     ΕΥΡΩ 
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10. Έχετε άλλη εργασία ή απασχόληση εκτός από την κύρια;          □ Ναι 
                                                                                                             □  Όχι  
 
11. Αν ναι, πόσες ώρες την εβδομάδα αφιερώνετε σε άλλες 
      απασχολήσεις; 

 

12. Έχετε στο κοινωνικό σας περίγυρο φίλους ή συγγενείς που                □  Ναι  
      σας υποστηρίζουν σε δυσκολίες που ανακύπτουν στη                            □  Όχι 

      ζωή σας;  

 

13. Νομίζετε ότι ο άμεσος προϊστάμενός σας, σας υποστηρίζει                     □  Ναι 
        στις δυσκολίες που προκύπτουν στην εργασία σας;                                   □  Όχι 

 

14. Νομίζετε ότι σας έχει δοθεί η εκπαίδευση να αντεπεξέλθετε                   □  Ναι 
     στην εργασία που κάνετε;                                                                           □  Όχι  

 

15. Έχετε δραστηριότητες (χόμπι) που σας χαρίζουν ευεξία;                         □  Ναι 
                                                                                                                             □  Όχι 

 

16. Γενικά κάνετε παρέα με συναδέλφους σας;                                              □  Ναι 
                                                                                                                        □  Όχι 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
 

FROM: Eleutheria Zafeiri, MSc ©             

              University of Peloponnese     

              Department of Nursing                      

              Sparta                                     

              Greece                                                   

              e-mail: eleftheriazf@hotmail.com 

TO:     Christina Maslach 

 

 

 

 

             e-mail: maslach@berkley.edu 

 

Dear Madame, 

 

My name is Eleutheria Zafeiri, I work as a social worker and I am an MSc student to 
the University of Peloponnese, Department of Nursing. During my studies at this 
program I have read many articles originating from various scientific journals and 
which are based on Maslach’s Burn out Inventory. 

I am writing to you in order to request your permission to translate and validate your 
instrument in greek and make use of your questionnaire, as we think it would be very 
useful for my MSc dissertation. My supervisor is the Assistant Professor Panagiotis 
Prezerakos and we would like to assess burn out in health professionals of 
Organisation Against Drugs (ΟΚΑΝΑ) in Athens, Greece. 

Appropriate credit to your publication on every copy will include the relevant 
references and citation of the original figures. We commit that we will use the tool 
only for the survey’s purpose and we will not use the tool for commercial purpose, 
sell it or any other not scientific purpose. 

Please send me any further information concerning this questionnaire, which will help 
us to conduct a reliable survey. 
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Thank you in advance, 

 

Eleutheria Zafeiri 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
 

For use by Panagiotis Prezerakos only. Received from Mind Garden, Inc. on May 23, 2012 

Permission for Panagiotis Prezerakos to reproduce 200 copies 

within one year of May 23, 2012 

 

Christina Maslach  

Susan E. Jackson  

Michael P. Leiter  

Wilmar B. Schaufeli  

Richard L. Schwab 

Published by Mind Garden 

info@mindgarden.com  

www.mindgarden.com  

Important Note To Licensee  

   If you have purchased a license to reproduce or administer a fixed number of copies of an 
existing Mind Garden instrument, manual, or workbook, you agree that it is your legal 
responsibility to compensate the copyright holder of this work — via payment to Mind 
Garden — for reproduction or administration in any medium. Reproduction includes al. 
forms of physical or electronic administration including online survey, handheld survey 
devices, etc. 
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   The copyright holder has agreed to grant a license to reproduce the specified number of 
copies of this document or instrument within one year from the date of purchase. 

   You agree that you or a person in your organization will be assigned to track the number 
of reproductions or administrations and will be responsible for compensating Mind 
Garden for any reproductions or administrations in excess of the number purchased.  

 

Copyright © 1986 by CPP, Inc. Al. rights reserved in al. mediums.  

Published by Mind Garden, Inc., www.mindgarden.com  
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