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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Εισαγωγή:  

Η πρώτη προσέγγιση του όρου της «επαγγελματικής εξουθένωσης», έγινε από τον Αμερικανό 

ψυχίατρο Freudenberger (1974), ο οποίος την όρισε ως την εξουθένωση του ατόμου, η οποία 

οφείλεται στη συνεχή χρήση των ενεργειακών αποθεμάτων.  

Το 1984 διαμορφώθηκε ένας πιο αποδεκτός ορισμός, από την Αμερικανίδα Ψυχολόγο 

Christine Maslach και την συνάδελφό της Susan E. Jackson, αφού στο μεταξύ η 

«επαγγελματική εξουθένωση» είχε γίνει αντικείμενο μελέτης από πολλούς άλλους ερευνητές. 

Ο ορισμός αυτός που ισχύει και σήμερα, ορίζει την επαγγελματική εξουθένωση ως ένα 

ψυχοσωματικό σύνδρομο εξελικτικής διεργασίας, το οποίο αποτελείται από τρεις συνιστώσες: 

α) συναισθηματική εξάντληση, β) αποπροσωποποίηση και γ) έλλειψη προσωπικών 

επιτευγμάτων. 

 

Το νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο εργάζεται στα τμήματα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) 

νοσοκομείων, ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση του συνδρόμου 

επαγγελματικής εξουθένωσης. Η καθημερινή συναναστροφή με τους ασθενείς και το σύνολο 

των διαφόρων αρνητικών εργασιακών παραγόντων και προσωπικών χαρακτηριστικών, 

οδηγούν τους νοσηλευτές που εργάζονται στο χώρο των ΤΕΠ να εμφανίζουν σημαντικά 

ποσοστά επαγγελματικής  εξουθένωσης, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την σωματική και ψυχική 

τους υγεία και επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας, καθώς και τη 

ποιότητα της προσωπικής τους ζωής. 

 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή του συνδρόμου επαγγελματικής 

εξουθένωσης στο νοσηλευτικό προσωπικό των ΤΕΠ των δύο νοσοκομείων του νομού 

Ηρακλείου αλλά και η αξιολόγηση των επιπτώσεων του συνδρόμου στην ικανοποίηση από την 

ζωή των εργαζομένων σε αυτά. 

 

Μεθοδολογία: Το είδος της έρευνας που υλοποιήθηκε, είναι συγχρονική μελέτη 

παρατήρησης (cross sectional observational study). H έρευνα έλαβε χώρα στο νομό Ηρακλείου, 

στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και στο Βενιζέλειο – Πανάνειο Γενικό 

Νοσοκομείο Ηρακλείου. Χορηγήθηκε στο νοσηλευτικό προσωπικό των ΤΕΠ ερωτηματολόγιο 

σχετικό με δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά, έξεις-συνήθειες και 

επαγγελματικές δυσκολίες. Για την αξιολόγηση της επαγγελματικής εξουθένωσης, δόθηκε 

στους νοσηλευτές των ΤΕΠ το “Ερωτηματολόγιο Καταγραφής Επαγγελματικής Εξουθένωσης 
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της Maslach (MBI-HSS)”, αποτελούμενο από 22 ερωτήσεις.  

Η ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου της Maslach, αξιολογεί τις τρεις διαστάσεις της 

επαγγελματικής εξουθένωσης: 

- Συναισθηματική εξάντληση (9 ερωτήσεις) 

- Αποπροσωποποίηση (5 ερωτήσεις) 

- Έλλειψη προσωπικών επιτευγμάτων (8 ερωτήσεις) 

 

Η επαγγελματική εξουθένωση των νοσηλευτών ΤΕΠ ταξινομήθηκε, σε συχνότητες και 

ποσοστά, με τρεις κατηγορίες ανά παράγοντα επαγγελματικής εξουθένωσης (χαμηλή ή 

καθόλου, μέτρια, υψηλή).  

Πραγματοποιήθηκε καταγραφή της επαγγελματικής εξουθένωσης νοσηλευτών ΤΕΠ σε σχέση 

με τα χαρακτηριστικά του δείγματος, με υπολογισμό της μέσης τιμής (mean), της τυπικής 

απόκλισης (SD) καθώς και των p-values για το κάθε χαρακτηριστικό δείγματος. 

 

Για την αξιολόγηση του βαθμού ικανοποίησης από τη ζωή, δόθηκε στο νοσηλευτικό 

προσωπικό των ΤΕΠ, το ερωτηματολόγιο “Κλίμακα Ικανοποίησης Ζωής (Life Satisfaction 

Inventory)”, το οποίο αποτελείται από 13 ερωτήσεις, που αφορούν την τωρινή κατάσταση και 

τον βαθμό ικανοποίησης από τη ζωή. Ο βαθμός της ικανοποίησης από τη ζωή των νοσηλευτών 

ταξινομήθηκε σε ποσοστά (%). Τα  ερωτηματολόγια, δόθηκαν το χρονικό διάστημα από Ιούνιο 

έως και Ιούλιο του 2019. Ζητήθηκε από όλους τους συμμετέχοντες, να συναινέσουν για την 

εθελοντική τους συμμετοχή στη μελέτη. 

Για συνεχείς παραμέτρους χρησιμοποιήθηκαν τα στατιστικά μοντέλα, ανάλυση διακύμανσης 

μονής κατεύθυνσης (One way-ANOVA), Kruskal-Wallis και Mann-Whitney U καθώς και για 

κατηγορικές παραμέτρους ο έλεγχος χ2  (Chi-Square test) και Fisher exact test.  

Το στατιστικό μοντέλο Kruskal-Wallis, χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο συσχέτισης των τριών 

διαστάσεων του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης με τα επίπεδα ικανοποίησης από τη 

ζωή των νοσηλευτών ΤΕΠ. 

To σύνολο των ελέγχων της συγκεκριμένης μελέτης έγιναν σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας 5% ενώ η επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω 

του στατιστικού προγράμματος SPSS 26.0. 

 

Αποτελέσματα:  Έλαβαν μέρος 56 νοσηλευτές και αυτό αποτέλεσε και το τελικό δείγμα της 

μελέτης, από τους οποίους το 88% ήταν γυναίκες (49 άτομα) και το 12% άνδρες (7 άτομα). Η 

μέση ηλικία τους ήταν περίπου τα 43 έτη. 

Σχετικά με τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά, το 75% (42 νοσηλευτές) ανήκει στο υψηλό 

εκπαιδευτικό επίπεδο, δηλαδή είναι απόφοιτοι Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι., ενώ το 25% (14 άτομα) ανήκει 

στη μέση εκπαίδευση (Απόφοιτοι Διετούς Νοσηλευτικής Σχολής). Ο μέσος όρος ετών 

εργασίας συνολικά που έχουν οι νοσηλευτές της μελέτης είναι τα 17 έτη ενώ ο μέσος όρος 

υπηρεσίας στα ΤΕΠ είναι τα 10 έτη.  
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Οι νοσηλευτές ΤΕΠ, στους περισσότερους τομείς εμφάνισαν μέτρια ποσοστά ικανοποίησης 

από τη ζωή (total Life Satisfaction score: 37,1%).  

Η διαστάση της συναισθηματικής εξάντλησης, συσχετίστηκε θετικά με τα επίπεδα 

ικανοποίησης από τη ζωή των νοσηλευτών (p-value=0,02). Η διάσταση της 

αποπροσωποποίησης, συσχετίστηκε θετικά με τα επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή των 

νοσηλευτών (p-value=0,05). Η διάσταση των προσωπικών επιτευγμάτων, συσχετίστηκε θετικά 

με τα επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή των νοσηλευτών (p-value=0,03). Οι τρεις διαστάσεις 

επαγγελματικής εξουθένωσης, συσχετίστηκαν με χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή 

στους νοσηλευτές ΤΕΠ. 

Η πλειοψηφία των νοσηλευτών ΤΕΠ της μελέτης υποφέρει από μέτρια προς υψηλή 

συναισθηματική εξάντληση (n=40, 71,4%), μέτρια προς υψηλή αίσθηση προσωπικών 

επιτευγμάτων (n=42, 75%) και μέτρια προς υψηλή αποπροσωποποίηση (n=34, 58,9%). Η 

επαγγελματική εξουθένωση του νοσηλευτικού προσωπικού των ΤΕΠ κυμάνθηκε σε μέτρια 

προς υψηλά επίπεδα διότι και οι τρεις συνιστώσες της, βρίσκονταν σε μέτρια προς υψηλά 

επίπεδα. 

Τα έτη εργασίας στα ΤΕΠ, συσχετίστηκαν θετικά με την διάσταση συναισθηματικής 

εξάντλησης (p-value=0,04). Η συχνότητα κατανάλωσης αλκοόλ, σχετίστηκε θετικά με την 

διάσταση της αποπροσωποποίησης και την διάσταση των προσωπικών επιτευγμάτων (p-

value=0,03). H παραίτηση από την εργασία στο παρελθόν, σχετίστηκε θετικά με την διάσταση 

της συναισθηματικής εξάντλησης και αποπροσωποποίησης (p-value=0,01) ενώ η παραίτηση 

από την εργασία στο άμεσο μέλλον, σχετίστηκε θετικά με την διάσταση της συναισθηματικής 

εξάντλησης (p-value=0,02) και την διάσταση της αποπροσωποποίησης (p-value=0,01). 

 

Συμπεράσματα: Η εικόνα της επαγγελματικής εξουθένωσης, για τη πλειοψηφία των 

νοσηλευτών της παρούσας μελέτης, κυμάνθηκε σε μέτρια προς υψηλά επίπεδα καθώς βρέθηκε 

πως αυτή υποφέρει από μέτρια προς υψηλή συναισθηματική εξάντληση, μέτρια προς υψηλή 

αίσθηση προσωπικών επιτευγμάτων και μέτρια προς υψηλή αποπροσωποποίηση, αποτέλεσμα 

που συμφωνεί με τις διαπιστώσεις πολλών άλλων ερευνών της ελληνικής βιβλιογραφίας. 

Επιτακτική είναι η ανάγκη λήψης μέτρων πρόληψης, εντοπισμού και αντιμετώπισης των 

περιστατικών που εμφανίζουν σημεία και συμπτώματα επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Κρίνεται επιτακτική η περιοδική και εσωτερική αξιολόγηση της επαγγελματικής εξουθένωσης 

των νοσηλευτών ΤΕΠ.  

Απαιτείται η ανάπτυξη ενός προγράμματος ανάπτυξης, στήριξης και ενδυνάμωσης του 

νοσηλευτικού προσωπικού των ΤΕΠ.  

Προτείνεται η ανάπτυξη κατευθυντηρίων οδηγιών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της 
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επαγγελματικής εξουθένωσης και η δημιουργία γραμμής επικοινωνίας στην οποία θα 

παρέχεται στήριξη στο νοσηλευτικό προσωπικό των ΤΕΠ αλλά και τεχνικές αντιμετώπισης. 
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ABSTRACT 

 
Background: The first approach to the term «burnout», was made by the American 

psychiatrist Freudenberger (1974), who defined it as the exhaustion of the individual, due to 

the continued use of energy reserves. In 1984, the most accepted definition was formulated by 

the American Psychologist Christine Maslach and her colleague Susan E. Jackson, after being 

first studied by many other researchers. It is defined as a psychosomatic developmental 

process syndrome, which consists of three components a) emotional exhaustion, b) 

depersonalization and c) lack of personal accomplishments. 

Nursing staff working in hospital emergency departments (EDs), belong to a high risk group 

for the manifestation of burnout syndrome. Everyday contact with patients and a variety of 

negative work-related factors and personal characteristics lead nurses working in the field of 

emergency departments to exhibit significant levels of burnout, thereby endangering their 

physical and mental health and negatively affecting the quality of health care services but alsο 

the quality of their personal lives. 

Objective: The purpose of this research is to record the levels of burnout syndrome, in the 

nursing staff of two major hospitals’ emergency departments (EDs) located in Heraklion and 

to evaluate the impact of the syndrome on the life satisfaction of employees. 

 

Methods: The type of research carried out is a cross-sectional observational study. The 

research was carried out in Heraklion, Heraklion University General Hospital and Venizelio - 

Pananeio General Hospital of Heraklion. Questionnaires on demographic characteristics, 

occupational characteristics, habits, occupational difficulties were given. For the evaluation of 

burnout syndrome, the nurses of ΕDs were given the “Maslach Burnout Inventory - Human 

Services Survey (MBI-HSS)”, consisting of 22 questions. The Greek version of Maslach's 

questionnaire, evaluates the three dimensions of burnout syndrome: 

- Emotional exhaustion (9 questions) 

- Depersonalization (5 questions) 

- Lack of personal accomplishments (8 questions) 

Burnout of ΕDs nurses was classified, in frequencies and percentages, by three categories per 

burnout component (low or nonexistent, moderate, high). 

Burnout of ΕDs nurses was recorded in relation to the characteristics of the sample, by 

calculating the mean value (mean), the standard deviation (SD) as well as the p-values for each 

characteristic of the sample. 
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To assess the degree of life satisfaction, the nursing staff of the EDs were given the 

questionnaire "Life Satisfaction Inventory", which consists of 13 questions, which concern the 

current situation and the degree of life satisfaction. The degree of life satisfaction of the nurses 

was classified in percentages (%). The questionnaires were given from June to July 2019. All 

participants were asked to consent to their voluntary participation to the research. 

The statistical models One way-ANOVA, Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U were used for 

continuous parameters, as well as the χ2 test (Chi-Square test) and Fisher exact test for 

categorical parameters. 

The Kruskal-Wallis statistical model was used to test the correlation between the three 

dimensions of burnout syndrome and the life satisfaction levels of EDs nurses. 

All the tests of this study were performed at a statistical significance level of 5% while the 

processing and analysis of the data was carried out through the statistical program SPSS 26.0. 

Results: 56 ED nurses participated and this was the final sample of the study, of which 88% 

were women (49 individuals) and 12% men (7 individuals). Their average age was about 43 

years. 

Regarding the professional characteristics, 75% (42 nurses) belong to the higher educational 

level, that is, graduates of Universities and Technological Institutes, while 25% (14 nurses) 

belong to the secondary education (graduates of 2-year Nursing School). The average number 

of years of work the study nurses have is about 17 years, while the average time spent in ΕDs 

is about 10 years. 

In most areas, EDs nurses showed moderate life satisfaction rates (total Life Satisfaction score: 

37.1%). 

The dimension of emotional exhaustion was positively correlated to the levels of life 

satisfaction of the nurses (p-value=0.02). The dimension of depersonalization was positively 

correlated to the levels of life satisfaction of the nurses (p-value=0.05). The dimension of 

personal accomplishments was positively correlated to the levels of life satisfaction of the 

nurses (p-value=0.03). The three dimensions of burnout syndrome were associated with low 

levels of life satisfaction in EDs nurses. 

The majority of EDs nurses suffer from moderate to high emotional exhaustion (n=40, 71.4%), 

moderate to high feelings of personal accomplishments (n=42, 75%) and moderate to high 

depersonalization (n=34, 58,9%). Burnout levels of the nursing staff of the EDs were found to 

be moderate to high because all three of its components were at moderate to high levels. 
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The years of work in EDs were positively correlated to the dimension of emotional exhaustion 

(p-value=0.04). The frequency of alcohol consumption was positively related to the dimension 

of depersonalization and the dimension of personal accomplishments (p-value=0.03).  

The thought of quitting work in the past was positively related to the dimension of emotional 

exhaustion and depersonalization (p-value=0.01) while the thought of quitting work in the near 

future was positively related to the dimension of emotional exhaustion (p- value=0.02) and the 

dimension of depersonalization (p-value=0.01). 

Conclusion: Βurnout levels for the majority of nurses in the present study, were moderate to 

high as it was found that they suffer from moderate to high emotional exhaustion, moderate to 

high sense of personal accomplishments and moderate to high depersonalization, a result 

consistent with the findings of many other studies of the Greek bibliography. 

 
It is urgent to take measures to prevent, locate and deal with incidents that show signs and 

symptoms of burnout. It is considered imperative to periodically and internally evaluate the 

burnout levels of EDs nurses. 

The development of a program for the development, support and empowerment of the nursing 

staff of the EDs is required. Development of guidelines for the prevention and treatment of 

burnout is proposed and the creation of a line of communication that will provide support to 

the nursing staff of the EDs and coping techniques. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Γενικά 

 

Ο όρος της επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout) προσελκύει το επιστημονικό 

ενδιαφέρον, ολοένα και περισσότερο τα τελευταία έτη και έχει απασχολήσει αρκετά 

τους ψυχολόγους και τους κοινωνιολόγους καθώς έχουν διαπιστώσει τις σοβαρές 

επιπτώσεις του προβλήματος στον ψυχολογικό, βιολογικό και κοινωνικό τομέα της 

ζωής του επαγγελματία υγείας αλλά επίσης και στη γενικότερη απόδοσή του (Maslach 

C. et al. 1984). 

Από τις επιστημονικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί, έχει γίνει γνωστό ότι το 

σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι συχνότερο σε ορισμένα 

επαγγέλματα, όπως οι γιατροί και οι νοσηλευτές (Jimmieson N. L. 2000).  Γι’ αυτό το 

λόγο αρχικά το συγκεκριμένο σύνδρομο κρίθηκε ως αποτέλεσμα της καθημερινής 

επαφής με τον ανθρώπινο πόνο ενώ η μελέτη του περιορίστηκε σε επαγγέλματα 

παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως για παράδειγμα σε ιατρούς, οδοντιάτρους, 

νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές και κοινωνικούς λειτουργούς (Demir A. et al. 2003). 

Η αγχογόνος φύση του νοσηλευτικού επαγγέλματος, ο φόρτος εργασίας, η διαρκής 

αλληλεπίδραση των νοσηλευτών όχι μόνο με ασθενείς άλλα και με άτομα του 

περιβάλλοντος των ασθενών, το μειωμένο κλίμα συμπαράστασης από συναδέλφους 

και ανωτέρους, οι προστριβές μεταξύ των μελών της θεραπευτικής ομάδας, η ασάφεια 

των ρόλων, οι διαφορετικές ιεραρχικές βαθμίδες, η απουσία οργανωτικής δομής, 

συνιστούν μόνο μερικούς από τους παράγοντες που ευθύνονται για την πρόκληση του 

συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης (Κουτελέκος Ι. & Πολυκανδριώτη Μ. 2007). 

 

Η εμφάνιση του συνδρόμου χαρακτηρίζεται από ψυχοσωματικά προβλήματα, 

αντικοινωνική συμπεριφορά, και παροχή χαμηλής ποιότητας νοσηλευτική φροντίδα. 

Ακόμη, καθίσταται μία από τις βασικές αιτίες εγκατάλειψης του νοσηλευτικού 

επαγγέλματος (Ρούπα Ζ. και συν. 2008). 

Στον Ελλαδικό χώρο, ξεχωρίζει η μελέτη των Σιουρούνη και συν. (2006), για την 

επαγγελματική εξουθένωση στο νοσηλευτικό προσωπικό του Ψυχιατρικού 

νοσοκομείου της Τρίπολης, όπου σημειώθηκαν υψηλότερες ενδείξεις 

συναισθηματικής εξάντλησης και αίσθησης αποπροσωποποίησης σε νοσηλευτές που 

εργάζονται σε χώρους όπου έχουν ως κύριο σκοπό τη θεραπεία, συγκριτικά με εκείνους 

που εργάζονται σε τμήματα αποκατάστασης. 

Oι Αδαλή και συν. (2002), διερεύνησαν το επίπεδο της επαγγελματικής εξουθένωσης 

του νοσηλευτικού προσωπικού σε πέντε δημόσια Νοσοκομεία της Αθήνας  και 

παρατήρησαν πως, η συναισθηματική εξάντληση του προσωπικού βρισκόταν σε 

αυξημένα επίπεδα και οι εργασιακοί παράγοντες είχαν σχέση με την εμφάνιση της 

επαγγελματικής εξουθένωσης του νοσηλευτικού προσωπικού. 

Οι Καρύδα και συν. (2004), σε μελέτη που πραγματοποίησαν, διερεύνησαν το βαθμό 

ικανοποίησης του νοσηλευτικού προσωπικού όλων των κατηγοριών των νοσοκομείων 

των νησιών του Αιγαίου, με επίκεντρο της έρευνας τα θέματα σπουδαιότητας της 

εκπαίδευσης, της αυτονομίας των νοσηλευτών και της ισότητας στις ευκαιρίες 
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ανέλιξης στον εργασιακό χώρο. Ένταξαν στη μελέτη τους, όλους τους παράγοντες που 

έχουν σχέση με το εργασιακό περιβάλλον και μπορούν να συνεισφέρουν στην 

εμφάνιση του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Η ερευνήτρια Μιχαλοπούλου Α. (2003), μελέτησε τους κυριότερους παράγοντες που 

προκαλούν άγχος στους νοσηλευτές των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) 

και τόνισε τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης μεθόδων μείωσης του άγχους, 

προκειμένου να αποφεύγεται η επαγγελματική εξουθένωση. 

Σε μελέτη των Hannigan et al. (2006), βρέθηκε ότι περισσότερο από το μισό 

ψυχιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό εμφάνιζε σημαντικά σημάδια συναισθηματικής 

εξάντλησης από την εργασία του. Για αρκετούς από αυτούς, τα σημάδια αυτά τους 

οδήγησαν στην επανεκτίμηση της εργασίας τους ενώ άλλους στο να εγκαταλείψουν 

οριστικά το νοσηλευτικό επάγγελμα. 

Ο τομέας της νοσηλευτικής πλήττεται σε υψηλό βαθμό από την επαγγελματική 

εξουθένωση, με σημαντικές επιπτώσεις στο νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και στην 

ποιότητα της φροντίδας που παρέχεται στους ασθενείς (Maslach C et al. 1981), 

(Cañadas-De la Fuente GA et al. 2015). Το νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο εργάζεται 

στα τμήματα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) νοσοκομείων, ανήκει σε ομάδα υψηλού 

κινδύνου για την εκδήλωση του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης (Albendín 

García L et al. 2016). Σύμφωνα με τους Maslach και Jackson η επαγγελματική 

εξουθένωση περιγράφεται ως σύνδρομο αποτελούμενο από τρεις συνιστώσες: την 

συναισθηματική εξάντληση, την αποπροσωποποίηση και την έλλειψη προσωπικών 

επιτευγμάτων (Poghosyan L et al. 2009). 

 

Σε καθημερινή βάση το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο εργάζεται στα ΤΕΠ, 

αντιμετωπίζει απροσδόκητες επείγουσες καταστάσεις, ασθενείς που υποφέρουν από 

πόνο και ασθενείς που ενδέχεται να κινδυνεύει η ζωή τους λόγω των παθολογιών τους 

(Domínguez-Gómez E et al. 2014). Αυτή η έμμεση έκθεση στον πόνο και στο 

ενδεχόμενο του θανάτου, μπορεί να προκαλέσει δευτερογενές τραυματικό άγχος στο 

νοσηλευτικό προσωπικό τμημάτων επειγόντων περιστατικών (Domínguez-Gómez E et 

al. 2014). Επιπροσθέτως, οι νοσηλευτές των ΤΕΠ έχουν αναγνωριστεί ως μία από τις 

μονάδες υγειονομικής περίθαλψης, όπου οι επιθέσεις ασθενών σε επαγγελματίες υγείας 

είναι συχνότερες (Edward KL et al. 2014). Παρατηρήθηκε ότι το ποσοστό 

επαγγελματικής εξουθένωσης  (burnout) των νοσηλευτών που εργάζονταν στα ΤΕΠ, 

ήταν υψηλότερο από αυτό των νοσηλευτών που εργάζονταν σε άλλα τμήματα λόγω 

του υψηλότερου φόρτου εργασίας και του άγχους σε αυτά τα τμήματα (Edward KL et 

al. 2014, Ahmadi Ο et al. 2014). 

 

Αφορμή για την εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης, αποτελεί το ενδιαφέρον του 

εκπονούντα για την διερεύνηση του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στο 

νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο εργάζεται σε ΤΕΠ νοσοκομείων καθώς και η 

αξιολόγηση των επιπτώσεων του συνδρόμου αυτού στην ικανοποίηση από την ζωή των 

εργαζομένων σε αυτά. 
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1.2 Ορισμός της επαγγελματικής εξουθένωσης και ιστορική αναδρομή της 

έρευνας του συνδρόμου  

 

Η λέξη burnout στην Αγγλική γλώσσα, όπως ορίζεται από την Τριανταφύλλου (2013), 

«είναι η αυξανόμενη καταστροφή – εξασθένηση λόγω εγκαύματος». Είναι μεταφορά 

που χρησιμοποιείται για να ερμηνεύσει το «κάψιμο», δηλαδή την εξουθένωση που ζει 

το άτομο, όταν τα προσωπικά του αποθέματα δεν επαρκούν για να ανταποκριθεί στην 

πίεση των αντίξοων συνθηκών ή των αυξημένων περιβαλλοντικών υποχρεώσεων. 

Η πρώτη αναφορά στον όρο της επαγγελματικής εξουθένωσης, πραγματοποιήθηκε από 

τον Αμερικάνο Ψυχίατρο Η.J Freudenberger (1974), ο οποίος σημείωσε τα 

συμπτώματα της ψυχικής και σωματικής εξουθένωσης σε επαγγελματίες υπηρεσιών 

υγείας αλλά και σε υπόλοιπες ειδικότητες, στις οποίες κατά την άσκηση του 

επαγγέλματος δημιουργούνται διαπροσωπικές σχέσεις αλληλεπίδρασης και εξάρτησης 

με άλλους εργαζομένους. Με αυτόν το τρόπο,  ερμήνευσε την προοδευτική εκμηδένιση 

των ψυχικών και σωματικών δυνατοτήτων, όπως και την έλλειψη κινήτρου από τους 

εργαζομένους για την αποδοχή ευθυνών στο εργασιακό περιβάλλον.  

Δυο έτη αργότερα ξεκινά τις έρευνές της για την επαγγελματική εξουθένωση και η 

ερευνήτρια κοινωνική ψυχολόγος Maslach C. (1976), στο πλαίσιο έρευνας όσον αφορά 

την ψυχολογική πίεση στην εργασία. Επικεντρώθηκε στους αμυντικούς μηχανισμούς, 

που αναπτύσσονται από τους επαγγελματίες σε επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών 

υγείας. Η ίδια, κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι ένα σημαντικό ποσοστό εργαζομένων, 

είχε αρνητικά συναισθήματα για τους ασθενείς και εκδηλώσεις αισθήματος έντονης 

δυσφορίας στην επαγγελματική ικανοποίηση και την παραγωγικότητα. 

Κατά την δεκαετία του 1980, σημειώθηκε συστηματική εμπειρική έρευνα του 

συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης και δημιουργήθηκαν εξειδικευμένα 

ερωτηματολόγια, αξιόπιστα και έγκυρα για την εκτίμησή του. Αργότερα, στην 

προσπάθεια των ερευνητών να ανιχνεύσουν παράγοντες κινδύνου εμφάνισης του 

συνδρόμου, αναπτύχθηκαν διάφορα ερευνητικά μοντέλα και διατυπώθηκαν αρκετές 

θεωρίες. Τα μοντέλα αυτά λειτούργησαν ως βάση για μελέτες ενώ πραγματοποιήθηκαν 

και προσπάθειες να ενοποιηθούν (Lee & Ashforth 1993, Leiter 1993). 

Στην αρχή, η επαγγελματική εξουθένωση ερευνήθηκε σε επαγγελματίες υγείας καθώς 

θεωρούνταν ότι ήταν πιο ευάλωτοι για την εμφάνισή του. Κατά τη δεκαετία του 1990, 

όμως συμπεριλήφθηκαν και άλλες κατευθύνσεις και η μελέτη προεκτάθηκε και σε 

άλλες επαγγελματικές ομάδες. (Κάντας 1996, Maslach & Pines 1977). 

Ως αποτέλεσμα αρκετοί ορισμοί, πλειάδα ερευνών και ένα σύνολο θεωρητικών 

μοντέλων έχουν δημιουργηθεί για την ανάλυση της επαγγελματικής εξουθένωσης. Η 

πλέον διαδεδομένη και ευρέως αποδεκτή περιγραφή του συνδρόμου έγινε από τις 

ερευνήτριες Maslach και Jackson (1984,1986), οι οποίες σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

μεγάλης κλίμακας έρευνας, όρισαν την «επαγγελματική εξουθένωση ως ένα σύνδρομο 

συναισθηματικής εξάντλησης, αποπροσωποποίησης, και ελαττωμένης προσωπικής 

εκπλήρωσης, που εξελίσσεται κατά βάση στους επαγγελματίες που παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους σε άλλους ανθρώπους» (Maslach C. et al. 1984, Maslach C. et al. 1986). 

Ακόμη, σύμφωνα με τις Maslach και Jackson (1986), «το φαινόμενο της εξουθένωσης 
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είναι παράγωγο χρόνιου συσσωρευμένου στρες που περιβάλλει τον εργαζόμενο και του 

στερεί τα ψυχικά αποθέματα, που τον κάνουν ικανό να ανταποκριθεί στην ένταση των 

ιδιαίτερων εργασιακών συνθηκών» (Τριανταφύλλου & Τομαράς 2011). 

 

1.3 Εκδηλώσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης 

Οι εκδηλώσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης, όπως σημειώνονται από την 

ερευνήτρια Τριανταφύλλου (2013), μπορεί να κάνουν την εμφάνισή τους σε: 

 

• Συναισθηματικό επίπεδο: ο εργαζόμενος εκδηλώνει αίσθημα δυσφορίας για την 

εργασία του, έχει μειωμένη αυτοεκτίμηση, εκδηλώνει μελαγχολική διάθεση, νιώθει 

αρνητικά συναισθήματα για τον ίδιο, για τους ασθενείς, αλλά και για τους συναδέλφους 

του, αυξάνεται το επίπεδο άγχους του και εμφανίζει αίσθημα έντασης απέναντι στους 

συναδέλφους του αλλά και στους αποδέκτες των υπηρεσιών (Τριανταφύλλου 2013). 

 

• Νοητικό επίπεδο: εμφανίζει δυσκολία στη συγκέντρωση, στη μνήμη, στην προσοχή 

και στην λήψη αποφάσεων, νιώθει πως δεν είναι χρήσιμος στην εργασία του και πως 

δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις αρχικές του προσδοκίες, νιώθει παραμελημένος και 

ελλιπής. Είναι επιρρεπής στα λάθη και στα ατυχήματα ενώ ελαττώνεται η αντοχή του 

στις αποτυχίες. Πιο συγκεκριμένα, οι επαγγελματίες υγείας σταδιακά δείχνουν 

λιγότερη κατανόηση  στους ασθενείς τους, μειώνεται η ενσυναίσθηση (empathy), και 

εμφανίζουν ειρωνικές και αντιεπαγγελματικές συμπεριφορές (Τριανταφύλλου 2013). 

• Σωματικό επίπεδο: ο επαγγελματίας μπορεί να εκδηλώσει σωματικές ενοχλήσεις, 

ναυτία, ζάλη, κεφαλαλγίες, έντονη εφίδρωση, δύσπνοια, διαταραχές ύπνου, ραγδαίες 

μεταβολές στο βάρος του, αίσθημα καταβολής, υπέρταση, αύξηση της χοληστερόλης 

στο αίμα. Ακόμη, μπορεί να εμφανίσει ψυχοσωματικά συμπτώματα όπως 

καρδιαγγειακές παθήσεις και γαστρεντερολογικές παθήσεις (Τριανταφύλλου 2013). 

• Συμπεριφορικό επίπεδο: μπορεί να εκδηλωθεί παρορμητισμός, αναβλητικότητα, 

επιθετικότητα προς τους ασθενείς, βίαιες συμπεριφορές και συχνές απουσίες από την 

εργασία του. Συμπεριφέρεται απρόσωπα και κυνικά. Χαρακτηρίζεται από χαμηλή 

απόδοση, απομακρύνεται από τους συναδέλφους, και αρκετές φορές έρχεται σε 

σύγκρουση με εκείνους (Schaufeli & Buunk 1996, Maslach & Jackson 1986, 

Τριανταφύλλου 2013, Οικονόμου 2015). 

Οι νοσηλευτές που υποφέρουν από εκδηλώσεις επαγγελματικής εξουθένωσης 

χαρακτηρίζονται από μειωμένη επαγγελματική ικανοποίηση (Τριανταφύλλου 2013), 

υψηλή αργοπορία στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, απουσίες από την εργασία, 

περιορισμένη ικανοποίηση των ασθενών από την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας, 

άνοδο του κινδύνου λαθών και παραλείψεων, ελαττωμένη απόδοση (Μάρκου 2005, 

Παπαδημητρίου & Κουστέλιος 2008, Παππά Αναγνωστόπουλος & Νιάκας 2008, 

Θεοφίλου 2009, Τριανταφύλλου 2013). 

Βάση παγκόσμιας έρευνας της ερευνήτριας Estryn – Behar et al. (2007), στην οποία 

έλαβαν μέρος πάνω από 28.500 νοσηλευτές από 10 χώρες, το σύνδρομο 

επαγγελματικής εξουθένωσης αποτελεί την δεύτερη αιτία, στην πρόθεση αποχώρησης 
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από την εργασία  ενώ οι νοσηλευτές που έχουν αυξημένα ποσοστά επαγγελματικής 

εξουθένωσης παρουσιάζουν τρεις φορές υψηλότερη διάθεση να την εγκαταλείψουν.
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1.4 Μέτρηση της επαγγελματικής εξουθένωσης 

 
Η συστηματική μελέτη και καταγραφή της επαγγελματικής εξουθένωσης, είναι 

βασισμένη στη χρήση τυποποιημένων ερωτηματολογίων. Στη πλειονότητα των 

ερευνών το φαινόμενο αξιολογείται, χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο 

καταγραφής επαγγελματικής εξουθένωσης της Maslach (Maslach Burnout Inventory, 

MBI), που μετρά τις τρεις χαρακτηριστικές διαστάσεις του συνδρόμου επαγγελματικής 

εξουθένωσης. Αυτά τα εργαλεία μέτρησης καταγράφουν το βαθμό επαγγελματικής 

εξουθένωσης, σύμφωνα με συγκεκριμένες κλίμακες μέτρησης ενώ μπορεί η 

επαγγελματική εξουθένωση να σχετίζεται και με άλλες παραμέτρους, όπως το 

εργασιακό στρες και την εργασιακή ικανοποίηση, τα οποία υποδεικνύουν με άμεσο ή 

έμμεσο τρόπο την επαγγελματική εξουθένωση  (Παπακωσταντίνου, Παναγοπούλου & 

Φλουρέντζος 2016) 

Στη συνέχεια, παρατίθεται ένα δείγμα μέσων συλλογής δεδομένων της επαγγελματικής 

εξουθένωσης, που χρησιμοποιούνται ευρέως. 

 

Ερωτηματολόγιο καταγραφής επαγγελματικής εξουθένωσης της 

Maslach (Maslach Burnout Inventory - M.B.I.). 

 

Το πιο διαδεδομένο μέσο συλλογής δεδομένων είναι η Κλίμακα MBI, των Μaslach 

και Jackson. Σύμφωνα με τους Kristensen et al. (2005) η χρήση του ανέρχεται στο 

90% των μελετών που αφορούν την Επαγγελματική Εξουθένωση των εργαζομένων. 

Αποτελείται από 22 ερωτήσεις που ομαδοποιούνται σε τρεις διαστάσεις: α) τη 

συναισθηματική εξάντληση (μετράται με 9 ερωτήσεις), β) την αποπροσωποποίηση 

(μετράται με 5 ερωτήσεις) και γ) τα προσωπικά επιτεύγματα (μετράται με 8 

ερωτήσεις). Οι ερωτήσεις 5,10,11,15,22 αναφέρονται στην αποπροσωποποίηση, οι 

ερωτήσεις 4,7,9,12,17,18,19,21 στα προσωπικά επιτεύγματα και οι ερωτήσεις 

1,2,3,6,8,13,14,16,20, στη συναισθηματική εξάντληση. Οι επαγγελματίες καλούνται 

να απαντήσουν σε μια κλίμακα 7 σημείων τύπου Likert, η οποία ξεκινά από το 0 

(ποτέ) έως το 6 (καθημερινά). Η βαθμολογία στην κάθε διάσταση υπολογίζεται με το 

άθροισμα των απαντήσεων (Maslach & Jackson 1986, Maslach & Jackson 1996). 

Υψηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης εμφανίζουν τα άτομα που σημειώνουν 

άνω των 27 στον παράγοντα της συναισθηματικής εξάντλησης, άνω των 13 στον 

παράγοντα της αποπροσωποποίησης, και κάτω του 31 στον παράγοντα των 

προσωπικών επιτευγμάτων. Μέτρια επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης εμφανίζουν 

οι συμμετέχοντες που σημειώνουν από 17 – 26 στον παράγοντα της συναισθηματικής 

εξάντλησης, από 7 – 12 στον παράγοντα της αποπροσωποποίησης και από 38 – 32 στον 

παράγοντα των προσωπικών επιτευγμάτων. Χαμηλή έως καθόλου επαγγελματική  

εξουθένωση σημειώνεται στους συμμετέχοντες που σημειώνουν κάτω του 16 στην 

διάσταση της συναισθηματικής εξάντλησης, κάτω του 6 στην αποπροσωποποίηση, και 

άνω του 39 στον παράγοντα των προσωπικών επιτευγμάτων (Maslach & Jackson 1986, 

Maslach & Jackson 1996). 
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Υψηλή βαθμολογία, στη συναισθηματική εξάντληση και την αποπροσωποποίηση 

συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης, ενώ η διάσταση των 

προσωπικών επιτευγμάτων έχει αντιστρόφως ανάλογη σχέση με την επαγγελματική 

εξουθένωση αφού χαμηλότερη βαθμολογία στη διάσταση προσωπικών επιτευγμάτων 

συνδέεται με υψηλότερο βαθμό επαγγελματικής εξουθένωσης (Maslach & Jackson 

1986, Maslach & Jackson 1996). 

Χαμηλές τιμές στην υποκλίμακα της συναισθηματικής εξάντλησης και της 

αποπροσωποποίησης και υψηλές τιμές στης υποκλίμακα των προσωπικών 

επιτευγμάτων συνδέονται με χαμηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης (Maslach 

& Jackson 1986, Maslach & Jackson 1996). 

 

Κλίμακα μέτρησης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης (Burnout 

Inventory – BI) 

 

Η κλίμακα ΒΙ δημιουργήθηκε από τους Pines, Aronson και Kafry το 1981 και 

απαρτίζεται από 21 ερωτήματα, τα οποία βαθμολογούνται και αυτά με μια κλίμακα 

Likert με το 0 να σημαίνει «ποτέ» και το 6 να σημαίνει «πάντα». Η συνολική 

βαθμολογία είναι ο μέσος όρος των απαντήσεων. Τα ερωτήματα αντιπροσωπεύουν τα 

τρία δομικά συστατικά στοιχεία του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης και σε 

αντίθεση με το MBI, δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένο τύπο εργασίας (Schaufeli & 

Enzmann 1988, Παπακωσταντίνου, Παναγοπούλου & Φλουρέντζος 2016). 

 

Ερωτηματολόγιο καταγραφής επαγγελματικής εξουθένωσης των Shirom & 

Melamed (Shimon Melamed Burnout Measurement – SMBM) 

 

Έχει δημιουργηθεί από τους ερευνητές (Shirom & Melamed 2003) κατά την πρώτη του 

μορφή και περιλαμβάνει 12 ερωτήσεις. Μελετάει την διάσταση της σωματικής 

κόπωσης (εμφανίζεται στον επαγγελματία ως αίσθημα χαμηλής ενέργειας και 

κούρασης), της συναισθηματικής εξάντλησης (εκδηλώνεται με χαμηλά επίπεδα 

ενέργειας του ασθενούς και απουσία αισθήματος συμπάθειας προς τους άλλους) και 

της γνωστικής κόπωσης (παρουσιάζει μειωμένη διανοητική ευκινησία). Η δεύτερη πιο 

εξελιγμένη μορφή του περιλάμβανε 22 ερωτήσεις σχετικά με τις διαστάσεις της 

σωματικής κόπωσης, της γνωστικής φθοράς, της έντασης και τέταρτη της ατονίας που 

ζει ο επαγγελματίας (Shirom & Melamed 2006, Γεωργοπούλου και συν. 2015). 

  

Κλίμακα Oldenburg (Oldenburg Burnout Inventory – OLBI) 

 

Η κλίμακα OLBI έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια και συμπεριλαμβάνει τα 

δομικά στοιχεία της εξουθένωσης, της αποδέσμευσης μαζί με τον κυνισμό και την 

ελαττωμένη προσωπική επίτευξη. Το OLBI συνιστάται από μισές αρνητικές και μισές 

θετικές διατυπώσεις, με σκοπό να καλύψει την περιγραφή των δομικών στοιχείων 
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αμφίπλευρα. Σε αντίθεση, το MBI έχει μόνο αρνητικές διατυπώσεις στις ερωτήσεις 

του. Μπορεί να γίνει χρήση της κλίμακας για να μετρηθεί η επαγγελματική εξουθένωση 

στο σύνολο των εργαζομένων, δηλαδή και για επαγγέλματα στα οποία δεν υφίστανται 

επαφές και σχέσεις τύπου πάροχος - πελάτης (Demerouti & Bakker 2008, 

Παπακωσταντίνου, Παναγοπούλου & Φλουρέντζος 2016). 

 

Κλίμακα της Κοπεγχάγης (Copenhagen Burnout Inventory – CBI) 

 

Το CBI δημιουργήθηκε από τους Kristensen et al. (2005), κατά τη διάρκεια της έρευνας 

PUMA σε εργαζόμενους παροχής υπηρεσιών στη χώρα Δανία. Έχει σχεδιαστεί ύστερα, 

από προσεκτική έρευνα και έχει βασιστεί σε ένα σύνολο θεωρητικών υποθέσεων. 

Περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές κλίμακες: η πρώτη κλίμακα μετράει τη γενική 

εξουθένωση και ονομάζεται προσωπικό σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης, η 

δεύτερη κλίμακα αφορά το εργασιακό κομμάτι και η τρίτη κλίμακα αφορά την σχέση 

εργαζόμενου - πελάτη. Τα ερωτήματα της πρώτης κλίμακας είναι εμπνευσμένα από το 

BI, της δεύτερης από την υποκλίμακα συναισθηματικής εξουθένωσης των MBI και 

MBI-GS, ενώ οι ερωτήσεις της τρίτης κλίμακας έχουν διατυπωθεί πρόσφατα και είναι 

νέες. Οι μελέτες που υπάρχουν ήδη, δείχνουν ότι η μέτρηση του συνδρόμου σε 

διαφορετικά επαγγέλματα μπορεί να γίνει με τη χρήση του CBI (Παπακωσταντίνου, 

Παναγοπούλου & Φλουρέντζος 2016). 

 

1.5 Ικανοποίηση ζωής: Εννοιολογικός προσδιορισμός και 

αναφορές στον όρο 

Σύμφωνα με τους ερευνητές Diener et al. (1999) ικανοποίηση ζωής είναι μία συνολική 

εκτίμηση των συναισθημάτων και των στάσεων, ενός ατόμου όσον αφορά τη ζωή του 

σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο, η οποία κυμαίνεται από αρνητική έως θετική. Είναι 

ένας από τους τρεις μείζονες δείκτες της ευεξίας: ικανοποίηση από τη ζωή, θετική 

επίδραση και αρνητική επίδραση. Η επιθυμία να αλλάξει κάποιος τη ζωή του, η 

ικανοποίηση από το παρελθόν, η ικανοποίηση από το μέλλον και οι απόψεις τρίτων 

σχετικά με τη ζωή ενός ατόμου συμπεριλαμβάνονται στον όρο ικανοποίηση ζωής. Το 

σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης έχει αρνητική επίπτωση στην ικανοποίηση 

από τη ζωή ενός ατόμου. 

Οι ερευνητές (Anand & Arora 2009), έδειξαν ότι η ικανοποίηση από τη ζωή 

συσχετίζεται σε σημαντικό βαθμό αρνητικά με την επαγγελματική εξουθένωση. Οι 

ερευνητές Dyrbye et al. (2006) έδειξαν ότι οι φοιτητές μειονοτήτων ήταν πιο πιθανό 

να έχουν μειωμένο αίσθημα προσωπικής ολοκλήρωσης και ποιότητας ζωής σε ένα 

μεγάλο αριθμό τομέων. Οι μελετητές Lavancy et al. (2004) αποκάλυψαν πώς η 

κατάθλιψη και η συναισθηματική εξάντληση ευθύνονταν συνολικά για το 44% της 

διακύμανσης σε σκορ που αφορούσαν την ικανοποίηση από τη ζωή. 

Οι μελετητές (Conrad, Kellar & Guenther 2006) απέδειξαν πως άτομα με υψηλό 

ποσοστό ικανοποίησης συμπόνιας (η απόλαυση που αντλεί ο εργαζόμενος από την 
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εργασία του) , είχαν μικρότερα ποσοστά κόπωσης συμπόνιας (η αρνητική πτυχή της 

βοήθειας ασθενών που βιώνουν τραυματικό στρες και ταλαιπωρούνται) και ακόμη 

εργαζόμενοι που είχαν υψηλό ποσοστό ικανοποίησης συμπόνιας, είχαν μειωμένα 

επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης. Η Demerouti και συν. (2000), έδειξαν πως οι 

εργασιακές απαιτήσεις και οι εργασιακοί πόροι, έχουν μία έμμεση επίδραση στην 

ικανοποίηση από τη ζωή των νοσηλευτών, μέσω της εμπειρίας της επαγγελματικής 

εξουθένωσης υπό τη μορφή της εξάντλησης και της αποπροσωποποίησης. Οι 

ερευνητές  Gulalp et al. (2008) εξέφρασαν την άποψη πως δεν υπήρχε σχέση μεταξύ 

επαγγελματικής εξουθένωσης και ικανοποίησης από τη ζωή σε ιδιωτικό επίπεδο. 

 

1.6 Μέτρηση της ικανοποίησης από τη ζωή 

Η  ικανοποίηση από τη ζωή μπορεί να μετρηθεί με διάφορες μεθόδους, όπως ποσοτικές 

με την χρήση ερωτηματολογίων αλλά και ποιοτικές μέσω συνεντεύξεων. 

Η συνηθέστερη μέτρηση της ικανοποίησης από τη ζωή σε μελέτες είναι η ποσοτική, 

στην οποία χρησιμοποιείται η διαβάθμιση Lickert για την αξιολόγηση των δεδομένων. 

Ακολουθούν εργαλεία μέτρησης που αναφέρονται γενικά στην ικανοποίηση από τη 

ζωή: 

 

Satisfaction with Life Scale (SWLS) 

Το SWLS είναι ένα σύντομο εργαλείο μέτρησης αποτελούμενο από 5 ερωτήσεις, το 

οποίο έχει σχεδιαστεί για να μετρά τις παγκόσμιες γνωστικές κρίσεις της ικανοποίησης 

ενός ατόμου από τη ζωή του. Επίσης, μετράει θέματα σχετικά με την εκπλήρωση των 

στόχων της ζωής, την αντίληψη των συνθηκών ζωής ή την επίτευξη σημαντικών για το 

θέμα αντικειμένων. Αυτή η κλίμακα αναπτύχθηκε αρχικά στην αγγλική γλώσσα από 

τους Diener et al. (1985) και στη συνέχεια προσαρμόστηκε για τα γαλλικά δείγματα 

από τους Blais et al. (1989). Οι απαντήσεις δίνονται σε μία κλίμακα πέντε βαθμών 

Likert που κυμαίνεται από 1 (πολύ δυσαρεστημένος) έως 5 (πολύ ικανοποιημένος). Τα 

αποτελέσματα για τις πέντε ερωτήσεις, υπολογίζονται κατά μέσο όρο για να 

σχηματίσουν ένα σύνθετο πίνακα ικανοποίησης ζωής. Οι υψηλότερες βαθμολογίες 

είναι ενδεικτικές μεγαλύτερης ικανοποίησης. Το ερωτηματολόγιο επίσης περιλαμβάνει 

ερωτήσεις σχετικά με δημογραφικά στοιχεία όπως είναι το φύλο, η ηλικία, η 

οικογενειακή κατάσταση, ο αριθμός των παιδιών και άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές 

(Diener et al. 1985, Blais et al. 1989). 

 

Κλίμακα Ικανοποίησης Ζωής (Life Satisfaction Inventory, LSI) 

Η Κλίμακα Ικανοποίησης Ζωής (Life Satisfaction Inventory, LSI), έχει μεταφραστεί 

και σταθμιστεί για το ελληνικό πληθυσμό από τους Φουντουλάκη Κ και συν. (1997) 

και  χρησιμοποιήθηκε από τον ερευνητή στην συγκεκριμένη μελέτη για να καθοριστεί 

ο βαθμός ικανοποίησης των νοσηλευτών των ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Γενικού 

Νοσοκομείου Ηρακλείου και του Βενιζέλειου – Πανάνειου Γενικού Νοσοκομείου 

Ηρακλείου. Είναι ευρέως χρησιμοποιούμενη στα ελληνικά δεδομένα και εξετάζει την 
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εκτίμηση της ποιότητας ζωής του εργαζομένου σε τομείς τις ζωής του όπως, είναι η 

κοινωνική-οικονοµική κατάσταση, η εργασία και η οικογενειακή-συζυγική ζωή 

(Muthny FA et al. 1990). 

Η Κλίµακα Ικανοποίησης Ζωής αναπτύχθηκε από οµάδα του Ψυχολογικού 

Ινστιτούτου του Freiburg, µε στόχο αρχικά την εκτίµηση της υποκειµενικής αίσθησης 

που έχει ο ογκολογικός ασθενής σχετικά με την ποιότητα ζωής του (Muthny FA et al. 

1990).  

Πρόθεση των συγγραφέων ήταν η ανάπτυξη µιας σφαιρικής κλίµακας εκτίµησης, ώστε 

να είναι δυνατή η εφαρµογή της και σε άλλες κατηγορίες ατόµων, πέραν των 

ογκολογικών, καθώς και σε «φυσιολογικό» πληθυσµό µε συγκρίσιµα αποτελέσµατα. 

Στην πραγµατικότητα, το ερωτηµατολόγιο δεν εκτιµά την ποιότητα ζωής, αλλά µόνο 

µια διάσταση της, που είναι η υποκειµενική εκτίµηση του ατόµου για την ποιότητα της 

ζωής του. Εποµένως, το παρόν ερωτηµατολόγιο εκτιµάει, όχι αυτή καθ’ αυτή την 

ποιότητα ζωής, αλλά την υποκειµενική αντίληψη που έχει ο εξεταζόµενος γι’ αυτήν. Η 

εκτίµηση της έννοιας της ικανοποίησης ζωής προσφέρει και ένα επιπλέον µέτρο 

υποκειµενικής εκτίµησης, που αφορά σε θετικές εκβάσεις, κάτι που δεν µπορούν να 

αποδώσουν τα ερωτηµατολόγια ψυχιατρικής νοσηρότητας (Φουντουλάκης Κ και συν. 

1997). 

Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από 13 ερωτήσεις που καλύπτουν σχεδόν όλες τις 

πλευρές της ζωής ενός ατόµου. Ο εξεταζόµενος, κατά την συµπλήρωση του 

ερωτηµατολογίου, καλείται να επικεντρωθεί στην τελευταία εβδοµάδα. Το 

ερωτηµατολόγιο είναι αυτοσυµπληρούµενο, δεν απαιτείται ειδική εκπαίδευση για τη 

συμπλήρωση του και κάθε ερώτηση απαντάται µε βάση µια πενταβάθµια κλίµακα: 

1=πολύ δυσαρεστηµένος, 2=δυσαρεστηµένος, 3=ούτε δυσαρεστηµένος ούτε 

ευχαριστηµένος, 4=ευχαριστηµένος, 5=πολύ ευχαριστηµένος. Ελάχιστη βαθµολογία 

της κλίµακας είναι το 13 και µέγιστη το 65. Μερικές απαντήσεις µπορεί να 

επηρεαστούν από αντικειµενικούς παράγοντες, ανεξάρτητους από την ποιότητα ζωής. 

Ειδικά ευάλωτη είναι η ερώτηση 6, σχετικά με τη συζυγική ζωή, ενώ πολλοί 

εργαζόμενοι µπορεί να είναι ανύπαντροι, χήροι ή διαζευγµένοι. Οι ερωτήσεις 7,8 και 

9 είναι λιγότερο ευάλωτες (Φουντουλάκης Κ και συν. 1997). 

Η κλίμακα έχει ικανοποιητική συνοχή µε τιµή συντελεστή Cronbach’s Αlpha 0,82. 

Όλες οι επιµέρους ερωτήσεις εμφανίζουν παρόμοια στενή συνάφεια µε το σύνολο και 

για το λόγο αυτό δεχόμαστε το άθροισµα των ερωτήσεων ως συνολική βαθµολογία 

στην κλίµακα (Φουντουλάκης Κ και συν. 1997).  

Στην σύγχρονη βιβλιογραφία, δεν βρέθηκαν έρευνες που να αφορούν τη μελέτη 

φυσιολογικού υγιούς πληθυσµού µε βάση το Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Ζωής. 

Έχει γίνει χρήση του ερωτηματολογίου για τη σύγκριση καρκινοπαθών µε 

φυσιολογικούς µάρτυρες και µε ασθενείς που νοσούν από άλλα µη κακοήθη νοσήµατα, 

αλλά αυτό πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας µη επεξεργασµένες βαθµολογίες του 

ερωτηµατολογίου Κλίμακα Ικανοποίησης Ζωής (Φουντουλάκης Κ και συν. 1997). 
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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2. ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

2.1 Ερευνητικά ερωτήματα – Στόχοι μελέτης 

 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα διερευνηθούν σε αυτή τη μελέτη είναι: 

-   Η συχνότητα εμφάνισης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης, στο 

νοσηλευτικό προσωπικό των ΤΕΠ των νοσοκομείων του Ηρακλείου 

-  Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση του συνδρόμου επαγγελματικής 

εξουθένωσης, στο νοσηλευτικό προσωπικό των ΤΕΠ των νοσοκομείων του Ηρακλείου 

 

-     Επιπτώσεις του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης, στην ικανοποίηση από 

την ζωή των εργαζομένων στα ΤΕΠ των νοσοκομείων του Ηρακλείου 

Με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα οι στόχοι της έρευνας είναι: 

1) η καταγραφή του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης σε όλο το 

νοσηλευτικό προσωπικό των ΤΕΠ των δύο νοσοκομείων του νομού Ηρακλείου. 

  

2) η αξιολόγηση των επιπτώσεων του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης 

στην ικανοποίηση από την ζωή των εργαζομένων σε αυτά. 

 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

3.1 Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της μελέτης 

 

Πρόκειται για μια συγχρονική μελέτη παρατήρησης (cross sectional observational 

study). H έρευνα έλαβε χώρα στα δύο δημόσια νοσοκομεία στο νομό Ηρακλείου, στο 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και στο Βενιζέλειο – Πανάνειο 

Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.  

Τα ερωτηματολόγια, δόθηκαν σε όλους τους νοσηλευτές των ΤΕΠ των δύο 

νοσοκομείων Ηρακλείου (πληθυσμός αναφοράς), το χρονικό διάστημα από Ιούνιο έως 

και Ιούλιο του 2019.  

Με αυτόν τον τρόπο, το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό των νοσηλευτών που 

εργάζονται στα συγκεκριμένα τμήματα και γεωγραφικά κατανεμημένο σε όλο τον νομό 

Ηρακλείου. Ζητήθηκε από όλους τους συμμετέχοντες, να συναινέσουν εγγράφως για 

την εθελοντική τους συμμετοχή στην έρευνα μετά από προφορική και έγγραφη 

ενημέρωση. 
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3.2 Θεωρητικό πλαίσιο ερωτηματολογίου 

 

Για την διεξαγωγή της μελέτης, με άδεια της ερευνήτριας Α. Θ. Μαυρίδου, 

χρησιμοποιήθηκε σταθμισμένο ερωτηματολόγιο σχετικά με τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία), επαγγελματικά χαρακτηριστικά (έτη εκπαίδευσης, έτη 

εργασίας, έτη εργασίας στο τμήμα, αριθμός αλλαγών τμημάτων),  έξεις και συνήθειες 

(κατανάλωση τσιγάρου, καφέ , αλκοόλ) και επαγγελματικές δυσκολίες (επαγγελματικά 

ατυχήματα, συχνότητα λήψης αναρρωτικών αδειών, επικείμενη παραίτηση). Επίσης, 

για τη συλλογή των δεδομένων και την αξιολόγηση της επαγγελματικής εξουθένωσης, 
με άδεια της ερευνήτριας Α. Θ. Μαυρίδου δόθηκε στους νοσηλευτές των ΤΕΠ, 

ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου με 22 ερωτήσεις και συγκεκριμένα το 

“Ερωτηματολόγιο Καταγραφής Επαγγελματικής Εξουθένωσης της Maslach”. Η 

ελληνική μεταφρασμένη και σταθμισμένη στον ελληνικό πληθυσμό, έκδοση του 

ερωτηματολογίου της Maslach, είναι η πιο έγκυρη και ευρέως χρησιμοποιούμενη 

κλίμακα μεταξύ των επαγγελματιών υγείας αποτελούμενη από 22 ερωτήσεις, που 

αξιολογεί τις τρεις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης: 

- Συναισθηματική εξάντληση (9 ερωτήσεις) 

- Αποπροσωποποίηση (5 ερωτήσεις) 

- Έλλειψη προσωπικών επιτευγμάτων (8 ερωτήσεις) (Α. Θ. Μαυρίδου 2012). 

 

Επιπροσθέτως, δόθηκε στο νοσηλευτικό προσωπικό των ΤΕΠ, το ερωτηματολόγιο 

“Κλίμακα Ικανοποίησης Ζωής (Life Satisfaction Inventory)”. Η Κλίμακα 

Ικανοποίησης Ζωής (Life Satisfaction Inventory, LSI), έχει μεταφραστεί και 

σταθμιστεί για τον Ελληνικό πληθυσμό από τους Φουντουλάκη και συν. και  

χρησιμοποιήθηκε στην συγκεκριμένη μελέτη για να καθοριστεί ο βαθμός ικανοποίησης 

των νοσηλευτών των ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου και 

του Βενιζέλειου – Πανάνειου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Είναι ευρέως 

χρησιμοποιούμενη στα ελληνικά δεδομένα και εξετάζει την εκτίµηση της ποιότητας 

ζωής του εργαζομένου σε τομείς της ζωής του όπως, είναι η κοινωνική - οικονοµική 

κατάσταση, η εργασία και η οικογενειακή - συζυγική ζωή (Φουντουλάκης Κ και συν. 

1997). 

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ήταν ανώνυμη, γι’ αυτό δεν επιλέχθηκε η 

μέθοδος της συνέντευξης «πρόσωπο με πρόσωπο», αλλά της ατομικής διανομής σε 

κάθε συμμετέχοντα στην μελέτη (self-administered questionnaire) ώστε να 

διασφαλιστεί η ανωνυμία και η ειλικρινής αποτύπωση των απαντήσεων στα πεδία των 

ερωτήσεων. 
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3.3 Πληθυσμός μελέτης 

 
Οι νοσηλευτές που επιλέχθηκαν για την μελέτη (56), αποτελούν το 100% του 

συνολικού αριθμού των νοσηλευτών, που απασχολούνται στα ΤΕΠ του 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου και του Βενιζέλειου – Πανάνειου 

Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.  

 

Τα κριτήρια εισαγωγής στην μελέτη ήταν: 

1. Να ομιλούν και να γράφουν την Ελληνική γλώσσα. 

2. Να απασχολούνται ως νοσηλευτές στα ΤΕΠ των δημόσιων  νοσοκομείων του 

νομού Ηρακλείου 

 

Τα κριτήρια αποκλεισμού ήταν, η μη νοσηλευτική ιδιότητα των ερωτώμενων  

και η απασχόληση των νοσηλευτών σε διαφορετικό τμήμα των νοσοκομείων από τα 

ΤΕΠ. 

 

3.4 Μέθοδος διανομής ερωτηματολογίου 

 

Τα ερωτηματολόγια της μελέτης, δόθηκαν από τον ερευνητή σε όλους τους νοσηλευτές 

των ΤΕΠ των δημόσιων νοσοκομείων του νομού Ηρακλείου, το χρονικό διάστημα από 

Ιούνιο έως και Ιούλιο του 2019 και συγκεντρώθηκαν από τον ίδιο. Το κάθε 

ερωτηματολόγιο συνοδεύονταν από ενημερωτικό σημείωμα εθελοντικής συμμετοχής 

στην μελέτη, το οποίο τους ενημέρωνε για τον σκοπό της, τη διαδικασία συμπλήρωσης 

και επίσης ότι η συμμετοχή τους θα ήταν ανώνυμη. 

 

3.5 Στατιστική ανάλυση  

 
Η επεξεργασία των δεδομένων ανάλυσης, ξεκίνησε με την εισαγωγή των στοιχείων 

των ερωτηματολογίων σε βάση δεδομένων και συνεχίστηκε με τον έλεγχο ακρίβειας 

της ηλεκτρονικής τους καταχώρησης. Επί των δεδομένων, που συλλέχθηκαν 

πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση (descriptive analysis) και 

στατιστική επεξεργασία. Η δομή των ερωτηματολογίων, παρείχε την δυνατότητα 

λήψης ποιοτικών στοιχείων (qualitative data) και ποσοτικών στοιχείων (quantitative 

data) μέσω κλίμακας Likert.  

Πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών, των επαγγελματικών χαρακτηριστικών, των επαγγελματικών 

δυσκολιών και των έξεων και συνηθειών των νοσηλευτών της μελέτης (N=56) και η 

παρουσίασή τους έγινε μέσω Πίνακα (Πίνακας 1).  

Πραγματοποιήθηκε ταξινόμηση του βαθμού της ικανοποίησης από τη ζωή των 

νοσηλευτών (N=56) σε ποσοστά (%) και η ταξινόμηση παρουσιάστηκε μέσω Πίνακα 

(Πίνακας 2).  

Η επαγγελματική εξουθένωση των νοσηλευτών της μελέτης (N=56) ταξινομήθηκε, σε 

συχνότητες (N) και ποσοστά (%), με τρεις κατηγορίες ανά παράγοντα επαγγελματικής 
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εξουθένωσης (χαμηλή ή καθόλου, μέτρια, υψηλή) και παρουσιάστηκε μέσω Πίνακα 

(Πίνακας 3).  

Χρησιμοποιήθηκαν, για συνεχείς (continuous) παραμέτρους τα στατιστικά μοντέλα: 

ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (One way-ANOVA), Kruskal-Wallis και 

Mann-Whitney U καθώς και για κατηγορικές παραμέτρους ο έλεγχος χ2  (Chi-Square 

test) και Fisher exact test. 

Το στατιστικό μοντέλο Kruskal-Wallis και ο έλεγχος χ2 (Chi-Square Test), 

χρησιμοποιήθηκαν για να παρουσιαστούν οι σχέσεις των χαρακτηριστικών του 

δείγματος της μελέτης με τις τρεις συνιστώσες του συνδρόμου επαγγελματικής 

εξουθένωσης σε Γραφήματα (Γραφήμα 2-8). 

Πραγματοποιήθηκε καταγραφή της επαγγελματικής εξουθένωσης νοσηλευτών της 

μελέτης (Ν=56) σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του δείγματος, με υπολογισμό της 

μέσης τιμής (mean), της τυπικής απόκλισης (SD) καθώς και των p-values για το κάθε 

χαρακτηριστικό δείγματος και έγινε παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε Πίνακα 

(Πίνακας 4).  

Το στατιστικό μοντέλο Kruskal-Wallis, χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό και την 

παρουσίαση της συσχέτισης των τριών διαστάσεων του συνδρόμου επαγγελματικής 

εξουθένωσης με τα επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή των νοσηλευτών της μελέτης 

(Γράφημα 9-11). 

To σύνολο των ελέγχων της συγκεκριμένης μελέτης έγιναν σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας 5%, ενώ η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση 

του στατιστικού προγράμματος SPSS 26.0. 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

4.1 Περιγραφική ανάλυση των χαρακτηριστικών του δείγματος 

Τα ερωτηματολόγια της μελέτης, δόθηκαν από τον ερευνητή στους νοσηλευτές των 

ΤΕΠ του ΒΓΝΗ (n=28) και του ΠΑΓΝΗ (n=28) του νομού Ηρακλείου, το χρονικό 

διάστημα από Ιούνιο έως και Ιούλιο του 2019 και συγκεντρώθηκαν από τον ίδιο. 

Το αναφερθέν δείγμα μελέτης (n=56) αποτελεί το 100% των νοσηλευτών ΤΕΠ των δύο 

δημόσιων νοσοκομείων του νομού Ηρακλείου. 

  

Η περιγραφική ανάλυση των χαρακτηριστικών (δημογραφικά χαρακτηριστικά, 

επαγγελματικά  χαρακτηριστικά, έξεις και συνήθειες, επαγγελματικές δυσκολίες) του 

δείγματος της μελέτης παρουσιάζεται παρακάτω στο Πίνακα 1. 

Πίνακας 1: Ανάλυση χαρακτηριστικών του δείγματος. 

 Ν=56 

Φύλο n (%)  

Άνδρες 7 (12) 

Γυναίκες 49 (88) 

Ηλικία (mean, SD) 43,3 ± 7,7 

Εκπαιδευτικό επίπεδο n (%)  

2ετής ΝΣ 14 (25,0%) 

ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 42 (75,0%) 

Έτη εργασίας (mean, SD)  

Υπηρεσίες Υγείας 17,0 ± 9,6 

ΤΕΠ 10,0 ± 7,3 

Αλλαγή τμήματος n (%)  

Ποτέ 17 (30,4%) 

Μέχρι 3 φορές 39 (69,6%) 

Ατομική επιλογή εργασίας ΤΕΠ n (%)  

Ναι 15 (26,8%) 

Όχι 41 (73,2%) 

Κάπνισμα n (%)  

Ναι 21 (37,5%) 

Όχι 35 (62,5%) 

Συχνότητα καπνίσματος (αριθμός 

τσιγάρων/μέρα) n (%) 

 

1-10 10 (47,6%) 

11-20 8 (38,1%) 

>21 3 (14,3%) 

Κατανάλωση καφέ (αριθμός/μέρα) n (%)  

0-2 47 (83,9%) 

>3 9 (16,1%) 

Κατανάλωση αλκοόλ n (%)  

<1/μήνα 20 (35,7%) 

2-4/μήνα 36 (64,3%) 
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Επαγγελματικά ατυχήματα n (%)  

Ποτέ 12 (21,4%) 

Σπάνια 39 (69,6%) 

Συχνά 5 (8,9%) 

Εργασιακά σφάλματα n (%)  

Ποτέ 12 (21,4%) 

Σπάνια 41 (73,2%) 

Συχνά 3 (5,4%) 

Αναρρωτική άδεια (ημέρες) n (%)  

0 24 (42,9%) 

1-10 ημέρες 32 (57,1%) 

Παραίτηση στο παρελθόν n (%)  

Ναι 22 (39,3%) 

Όχι 34 (60,7%) 

Παραίτηση στο μέλλον n (%)  

Ναι 20 (35,7%) 

Όχι 36 (64,3%) 
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4.2 Περιγραφή βαθμού ικανοποίησης νοσηλευτών από τη ζωή 

 

Προκειμένου να αξιολογηθεί ο βαθμός της ικανοποίησης από τη ζωή των νοσηλευτών 

της μελέτης (Ν=56), οι νοσηλευτές κλήθηκαν να απαντήσουν σε 13 ερωτήσεις στο 

ερωτηματολόγιο “Κλίμακα Ικανοποίησης Ζωής (Life Satisfaction Inventory)”.  

Οι νοσηλευτές των ΤΕΠ (Ν=56), στους περισσότερους τομείς εμφάνισαν μέτρια 

ποσοστά ικανοποίησης από τη ζωή σε ποσοστό 37,1% (total Life Satisfaction score).  

Η ταξινόμηση του βαθμού της ικανοποίησης από τη ζωή των νοσηλευτών (ποσοστά) 

φαίνεται παρακάτω στο Πίνακα 2.  

Πίνακας 2: Ταξινόμηση του βαθμού της ικανοποίησης από τη ζωή των νοσηλευτών 

(ποσοστά). 

 

 Απογοήτευση 

πολύ 

Απογοήτευση 

λίγο 

Ούτε απογοητευμένος, 

ούτε ικανοποιημένος 

Ικανοποίηση: 

αρκετά 

Ικανοποίηση: 

πολύ 

 N (%) 

1. Ικανοποίηση 

από σωματική 

κατάσταση 

12,5% 17,9% 35,7% 32,1% 1,8% 

2. Ικανοποίηση 

από διανοητική 

κατάσταση  

5,4% 10,7% 46,4% 26,8% 10,7% 

3. Ικανοποίηση 

από ψυχική 

ευεξία 

10,7% 12,5% 33,9% 35,7% 7,1% 

4. Ικανοποίηση 

από εργασία  
16,1% 12,5% 35,7% 26,8% 8,9% 

5. Ικανοποίηση 

από οικονομικά  
19,6% 17,9% 41,1% 17,9% 3,6% 

6. Ικανοποίηση 

από συζυγική 

ζωή 

7,1% 7,1% 25,0% 41,1% 19,6% 

7. Ικανοποίηση 

από σεξουαλική 

ζωή 

5,4% 10,7% 41,1% 28,6% 14,3% 

8. Ικανοποίηση 

από οικογενειακή  

ζωή 

1,8% 8,9% 35,7% 28,6% 25,0% 

9. Ικανοποίηση 

από ρόλο  στην 

οικογένεια 

3,6% 7,1% 33,9% 35,7% 19,6% 

10. Ικανοποίηση 

από αριθμό 

φίλων/γνωστών 

5,4% 10,7 42,9% 23,2% 17,9% 

11. Ικανοποίηση 

από χόμπι  
5,4% 19,6% 32,1% 25,0% 17,9% 

12. Ικανοποίηση 

από εμφάνιση  
7,1% 5,4% 39,3% 35,7% 12,5% 



38 
 

13. Ικανοποίηση 

από γενική 

ποιότητα ζωής  

3,6% 7,1% 39,3% 39,3% 10,7% 

TOTAL  L. S.  8,0% 11,4% 37,1% 30,5% 13,0% 
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4.3 Περιγραφή βαθμού επαγγελματικής εξουθένωσης νοσηλευτών 

Προκειμένου να αξιολογηθεί ο βαθμός της επαγγελματικής εξουθένωσης των 

νοσηλευτών της μελέτης (Ν=56), οι νοσηλευτές κλήθηκαν να απαντήσουν σε 22 

ερωτήσεις στο “Ερωτηματολόγιο Καταγραφής Επαγγελματικής Εξουθένωσης της 

Maslach (MBI-HSS)”.  

 

Η πλειοψηφία των νοσηλευτών της μελέτης υποφέρει από μέτρια προς υψηλή 

συναισθηματική εξάντληση (n=40, 71,4%), μέτρια προς υψηλή αίσθηση προσωπικών 

επιτευγμάτων (n=42, 75%) και μέτρια προς υψηλή αποπροσωποποίηση (n=34, 

58,9%). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, φαίνεται ότι η επαγγελματική 

εξουθένωση του νοσηλευτικού προσωπικού των ΤΕΠ κυμάνθηκε σε μέτρια προς 

υψηλά επίπεδα, διότι και οι τρεις συνιστώσες της, η συναισθηματική εξάντληση, η 

αποπροσωποποίηση και η αίσθηση των προσωπικών επιτευγμάτων, βρίσκονταν σε 

μέτρια προς υψηλά επίπεδα. 

Η ταξινόμηση της επαγγελματικής εξουθένωσης των νοσηλευτών (συχνότητες και 

ποσοστά) φαίνεται παρακάτω στο Πίνακα 3.  

 

Πίνακας 3: Ταξινόμηση επαγγελματικής εξουθένωσης των νοσηλευτών (συχνότητες 

και ποσοστά). 

 

 

Παράγοντας 
Χαμηλή ή Καθόλου 

Ν (%) 

Μέτρια 

 Ν (%) 

Υψηλή 

 Ν (%) 

Συναισθηματική 

εξάντληση 
16 (28,6%) 20 (35,7%) 20 (35,7%) 

Αποπροσωποποί

ηση 
22 (39,3%) 13 (23,2%) 21 (35,7%) 

Προσωπικά 

επιτεύγματα 
14 (25%) 26 (46,4%) 16 (28,6%) 
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4.4 Καταγραφή επαγγελματικής εξουθένωσης νοσηλευτών σε σχέση με τα 

χαρακτηριστικά του δείγματος 

Η καταγραφή της επαγγελματικής εξουθένωσης των νοσηλευτών της μελέτης σε σχέση 

με τα χαρακτηριστικά του δείγματος με υπολογισμό της μέσης τιμής (mean), τυπικής 

απόκλισης (SD) καθώς και του p-value φαίνεται παρακάτω στο Πίνακα 4. 

 

Πίνακας  4: Καταγραφή επαγγελματικής εξουθένωσης νοσηλευτών σε σχέση με τα 

χαρακτηριστικά του δείγματος 

 

 Συναισθηματική 

εξάντληση 

P-value Aποπροσωποποίηση P-value Προσωπικά επιτεύγματα P-value 

Άνδρες 25,4 ± 15,4  0,567 11,7 ± 9,6 0,541 33,7 ± 8,1 0,969 

Γυναίκες 23 ± 9,6  9,8 ± 7,4  33,8 ± 7,5  

Ηλικία 

(mean, SD) 

      

20 -29 28,3 ± 6,6  18,3 ± 2,8  35,3 ± 2  

30 - 39 23,5 ± 9,2   0,688 11,1 ± 8,8 0,122 34,7 ± 5,3 0,855 

40 και άνω 22,9 ± 10,8   9,2 ± 7,3  33,5 ± 8,2  

Εκπαιδευτικό 

επίπεδο n (%) 

      

2ετής ΝΣ 29,1 ± 7,9 0,790 15,8 ± 4,9 0,632 24,0 ± 9,3 0,076 

ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 29,2 ± 5,7  16,5 ± 3,5  20,8 ± 6,9  

Έτη εργασίας 

(mean, SD) 

      

0 - 5 30,9 ± 7,6  17,3  ± 3,2  22,6 ± 7,0  

6 - 15 29,1 ± 5,3 0,752 17,2 ± 3,5 0,312 22,3 ± 9,5 0,469 

16 και άνω 28,8 ± 6,4   15,6 ± 4,2   21,0 ± 6,8  

Έτη ΤΕΠ 

(mean, SD) 

      

0 - 1 33,8 ± 7,7  18,0 ± 4,8  24,8 ± 5,3  

2 -5 28,1 ± 6,3 0,04 16,0 ± 3,7 0,211 22,0 ± 7,3 0,723 

6 και άνω 29,1 ± 6,1  16,3 ± 3,9  21,2 ± 7,9  

Αλλαγή 

τμήματος n 

(%) 

      

Ποτέ 30,9 ± 6,1 0,170 17,6 ± 2,5 0,233 25,0 ± 6,4 0,830 

Μέχρι 3 φορές 28,5 ± 6,3  15,8 ± 4,2  20,1 ± 7,7  

Ατομική 

επιλογή 

εργασίας 

ΤΕΠ n (%) 

      

Ναι 29,5 ± 4,3 0,921 17,1 ± 2,7 0,192 22,4 ± 5,9 0,976 

Όχι 29,1 ± 6,9  16,1 ± 4,2  21,3 ± 8,2  

Κάπνισμα n 

(%) 

      

Ναι 30,5 ± 6,6  17,0 ± 3,8  22,4 ± 8,6  

Όχι 28,4 ± 6,0  16,0 ± 3,9  21,1 ± 7,0   
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Συχνότητα 

καπνίσματος 

αριθμός 

τσιγάρων/μέρ

α) n (%) 

      

1-10 28,6 ± 7,7   15,6 ± 4,0  18,5 ± 6,5   

11-20 31,0 ± 4,9 0,234 17,6 ± 3,8 0,200 22,9 ± 7,3 0,063 

>21 35,3 ± 4,9  19,7 ± 1,5  34,3 ± 8,6  

Κατανάλωση 

καφέ 

(αριθμός/μέρ

α) n (%) 

      

0-2 29,0 ± 6,5 0,844 16,5 ± 4,0 0,846 21,9 ± 7,9 0,994 

>3 30,3 ± 5,1  15,6 ± 3,1  19,9 ± 5,6  

Κατανάλωση 

αλκοόλ n (%) 

      

<1/μήνα 28,6 ± 5 0,063 15,7 ± 3,7 0,03 19,4 ± 6 0,03 

2-4/μήνα 29,5 ± 6,9  16,8 ± 3,9  22,9 ± 8,1  

Επαγγελματι

κά 

ατυχήματα n 

(%) 

      

Ποτέ 26,7 ± 3,5  15,4 ± 2,6  18,5 ± 5,2  

Σπάνια 30,4 ± 6,6 0,276 17,1 ± 3,8 0,619 23,3 ± 7,8 0,509 

Συχνά 25,8 ± 6,8  13,2 ± 5,3  16 ± 6,6  

Εργασιακά 

σφάλματα n 

(%) 

      

Ποτέ 27,9 ± 6,3  17,8 ± 3,2  22,3 ± 6,5  

Σπάνια 29,0 ± 6 0,417 15,8 ± 3,8 0,215 21,1 ± 8 0,218 

Συχνά 36,3 ± 7,6  19 ± 5,6  25,7 ± 6  

Αναρρωτική 

άδεια 

(ημέρες) n 

(%) 

      

0 30,2 ± 6 0,947 17,1 ± 4 0,601 23 ± 8,4 0,600 

1-10 ημέρες 28,4 ± 6,5  15,8 ± 3,7  20,5 ± 6,9  

Παραίτηση 

στο παρελθόν 

n (%) 

      

Ναι 33,2 ± 5,2 0,01 18,4 ± 3,5 0,01 25,3 ± 8,3 0,907 

Όχι 26,6 ± 5,5  15 ± 3,5  19,2 ± 6,1  

Παραίτηση 

στο μέλλον n 

(%) 

      

Ναι 32,5 ± 7,4 0,02 18,3 ± 4,5 0,01 25,3 ± 9 0,366 

Όχι 27,4 ± 4,7  15,3 ± 3  19,6 ± 5,9  
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4.5 Συσχέτιση επαγγελματικής εξουθένωσης με τα χαρακτηριστικά του 

δείγματος 

Αρχικά, στα επαγγελματικά χαρακτηριστικά του δείγματος της μελέτης, ανευρέθηκε 

στατιστικά σημαντική σχέση των ετών εργασίας στα ΤΕΠ με τη διάσταση της 

συναισθηματικής εξάντλησης (p-value=0,04) αλλά δεν ανευρέθηκε στατιστικά 

σημαντική σχέση με τη διάσταση της αποπροσωποποίησης (p-value=0,211) και με τη 

διάσταση των προσωπικών επιτευγμάτων (p-value=0,723). Η σχέση των ετών εργασίας 

στο ΤΕΠ με τη διάσταση της συναισθηματικής εξάντλησης φαίνεται παρακάτω στο 

Γράφημα 2. 

Γράφημα 2: Σχέση ετών εργασίας στο ΤΕΠ με τη διάσταση συναισθηματικής 

εξάντλησης 

 

Δεν ανευρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση, των ετών εκπαίδευσης σε νοσηλευτική 

σχολή με την διάσταση της συναισθηματικής εξάντλησης (p-value=0,790), τη 

διάσταση της αποπροσωποποίησης (p-value=0,632) και τη διάσταση των προσωπικών 

επιτευγμάτων (p-value=0,076).  

Δεν ανευρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση, των ετών εργασίας συνολικά ως 

νοσηλεύτρια/της με την διάσταση της συναισθηματικής εξάντλησης (p-value=0,752), 

τη διάσταση της αποπροσωποποίησης (p-value=0,312) και τη διάσταση των 

προσωπικών επιτευγμάτων (p-value=0,469).  

Δεν ανευρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση, του αριθμού αλλαγών τμήματος με την 

διάσταση της συναισθηματικής εξάντλησης (p-value=0,170), τη διάσταση της 

αποπροσωποποίησης (p-value=0,233) και τη διάσταση των προσωπικών επιτευγμάτων 

(p-value=0,830). 

P-value=0,04 
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Όσον αφορά, τις επαγγελματικές δυσκολίες του δείγματος της μελέτης, ανευρέθηκε 

στατιστικά σημαντική σχέση της σκέψης για παραίτηση από την εργασία στο παρελθόν 

με την διάσταση της συναισθηματικής εξάντλησης (p-value=0,01) και τη διάσταση της 

αποπροσωποποίησης (p-value=0,01) αλλά δεν ανευρέθηκε στατιστικά σημαντική 

σχέση με τη διάσταση των προσωπικών επιτευγμάτων (p-value=0,907). 

Η σχέση της σκέψης για παραίτηση από την εργασία στο παρελθόν με την διάσταση 

της συναισθηματικής εξάντλησης φαίνεται παρακάτω στο Γράφημα 3 και με την 

διάσταση της αποπροσωποποίησης στο Γράφημα 4. 

Γράφημα 3: Σχέση σκέψης για παραίτηση από την εργασία στο παρελθόν με τη  

διάσταση συναισθηματικής εξάντλησης  

 

 

  

P-value=0,01 

 



44 
 

Γράφημα 4: Σχέση σκέψης για παραίτηση από την εργασία στο παρελθόν με τη 

διάσταση αποπροσωποποίησης 

 
 

Ανευρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση της σκέψης για παραίτηση από την εργασία 

στο άμεσο μέλλον με την διάσταση της συναισθηματικής εξάντλησης (p-value=0,02) 

και με τη διάσταση της αποπροσωποποίησης (p-value=0,01) αλλά δεν βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική σχέση με τη διάσταση των προσωπικών επιτευγμάτων  

(p-value=0,366) . Η σχέση της σκέψης για παραίτηση από την εργασία στο άμεσο 

μέλλον με την διάσταση της συναισθηματικής εξάντλησης φαίνεται παρακάτω στο 

Γράφημα 5 και με την διάσταση της αποπροσωποποίησης στο Γράφημα 6. 

Γράφημα 5: Σχέση σκέψης για παραίτηση από την εργασία στο άμεσο μέλλον με τη 

διάσταση συναισθηματικής εξάντλησης 

 

P-value=0,02 

 

P-value=0,01 
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Γράφημα 6: Σχέση σκέψης για παραίτηση από την εργασία στο άμεσο μέλλον με τη 

διάσταση αποπροσωποποίησης 

 

 

 

Δεν ανευρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση, των επαγγελματικών ατυχημάτων με 

την διάσταση της συναισθηματικής εξάντλησης (p-value=0,276), τη διάσταση της 

αποπροσωποποίησης (p-value=0,619) και τη διάσταση των προσωπικών επιτευγμάτων 

(p-value=0,509).  

Δεν ανευρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση, των εργασιακών σφαλμάτων με την 

διάσταση της συναισθηματικής εξάντλησης (p-value=0,417), τη διάσταση της 

αποπροσωποποίησης (p-value=0,215) και τη διάσταση των προσωπικών επιτευγμάτων 

(p-value=0,218). 

Δεν ανευρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση, της συχνότητα λήψης αναρρωτικών 

αδειών με την διάσταση της συναισθηματικής εξάντλησης (p-value=0,947), τη 

διάσταση της αποπροσωποποίησης (p-value=0,601) και τη διάσταση των προσωπικών 

επιτευγμάτων (p-value=0,600). 

Όσον αφορά, τις έξεις και συνήθειες του δείγματος της μελέτης, ανευρέθηκε 

στατιστικά σημαντική σχέση της συχνότητας κατανάλωσης αλκοόλ από τους 

νοσηλευτές με την διάσταση της αποπροσωποποίησης (p-value=0,03) και με τη 

διάσταση των προσωπικών επιτευγμάτων (p-value=0,03) αλλά δεν βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική σχέση με τη διάσταση της συναισθηματικής εξάντλησης (p-value=0,063). 

Η σχέση της συχνότητας  κατανάλωσης αλκοόλ από τους νοσηλευτές με την διάσταση 

της αποπροσωποποίησης φαίνεται παρακάτω στο Γράφημα 7 και με τη διάσταση των 

προσωπικών επιτευγμάτων στο Γράφημα 8. 

 

 

P-value=0,01 
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Γράφημα 7: Σχέση της συχνότητας κατανάλωσης αλκοόλ με την διάσταση της 

αποπροσωποποίησης 

 
 

Γράφημα 8: Σχέση της συχνότητας κατανάλωσης αλκοόλ με την διάσταση των 

προσωπικών επιτευγμάτων  

 

Δεν ανευρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική σχέση, της συχνότητας κατανάλωσης 

τσιγάρων με την διάσταση της συναισθηματικής εξάντλησης (p-value=0,234), τη 

διάσταση της αποπροσωποποίησης (p-value=0,200) και τη διάσταση των προσωπικών 

επιτευγμάτων (p-value=0,063).  

 

 

P-value=0,03 

 

P-value=0,03 
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Δεν ανευρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική σχέση, της συχνότητας κατανάλωσης 

καφέ με την διάσταση της συναισθηματικής εξάντλησης (p-value=0,884), τη διάσταση 

της αποπροσωποποίησης (p-value=0,846) και τη διάσταση των προσωπικών 

επιτευγμάτων (p-value=0,994). 

Στα δημογραφικά χαρακτηριστικά, δεν ανευρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική σχέση 

του φύλου με την διάσταση της συναισθηματικής εξάντλησης (p-value=0,547), τη 

διάσταση της αποπροσωποποίησης (p-value=0,541) και τη διάσταση των προσωπικών 

επιτευγμάτων (p-value=0,969). Δεν ανευρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική σχέση, 

της ηλικίας του πληθυσμού της ανάλυσης (N=56), με την διάσταση της 

συναισθηματικής εξάντλησης (p-value=0,688), τη διάσταση της αποπροσωποποίησης 

(p-value=0,122) και τη διάσταση των προσωπικών επιτευγμάτων (p-value=0,855). 
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4.6 Συσχέτιση της επαγγελματικής εξουθένωσης με την ικανοποίηση από 

τη ζωή των νοσηλευτών 

Οι τρεις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης, συσχετίστηκαν με χαμηλά 

επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή στους νοσηλευτές της μελέτης (N=56). 

Όσο πιο σοβαρή, είναι η επαγγελματική εξουθένωση στους νοσηλευτές της μελέτης, 

τόσο πιο χαμηλά είναι τα επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή σε αυτούς. 

Η διάσταση της συναισθηματικής εξάντλησης, συσχετίστηκε θετικά με τα επίπεδα 

ικανοποίησης από τη ζωή των νοσηλευτών με p-value=0,02.  

Η συσχέτιση της συναισθηματικής εξάντλησης με τα επίπεδα ικανοποίησης από τη 

ζωή των νοσηλευτών, φαίνεται παρακάτω στο Γράφημα 9. 

Γράφημα 9: Συσχέτιση της συναισθηματικής εξάντλησης με τα επίπεδα 

ικανοποίησης από τη ζωή των νοσηλευτών  

 

Η διάσταση της αποπροσωποποίησης, συσχετίστηκε θετικά με τα επίπεδα 

ικανοποίησης από τη ζωή των νοσηλευτών με p-value=0,05. 

Η συσχέτιση της αποπροσωποποίησης, με τα επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή των 

νοσηλευτών, φαίνεται παρακάτω στο Γράφημα 10. 

 

 

 

 

 

 

P-value=0,02 
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Γράφημα 10: Συσχέτιση της αποπροσωποποίησης με τα επίπεδα ικανοποίησης από 

τη ζωή των νοσηλευτών  

 
Η διάσταση των προσωπικών επιτευγμάτων, συσχετίστηκε θετικά με τα επίπεδα 

ικανοποίησης από τη ζωή των νοσηλευτών με p-value=0,03.  

Η συσχέτιση των προσωπικών επιτευγμάτων, με τα επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή 

των νοσηλευτών, φαίνεται παρακάτω στο Γράφημα 11. 

Γράφημα 11: Συσχέτιση των προσωπικών επιτευγμάτων με τα επίπεδα 

ικανοποίησης από τη ζωή των νοσηλευτών 

 

P-value=0,03 

 

P-value=0,05 
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

5.1 Συζήτηση 

Τα αποτελέσματα της μελέτης, έδειξαν πως η πλειοψηφία των νοσηλευτών ΤΕΠ 

υποφέρει από μέτρια προς υψηλή συναισθηματική εξάντληση, μέτρια προς υψηλή 

αίσθηση προσωπικών επιτευγμάτων και μέτρια προς υψηλή αποπροσωποποίηση.  

Οι νοσηλευτές ΤΕΠ της μελέτης, υποφέρουν από μέτρια προς υψηλά επίπεδα 

επαγγελματικής εξουθένωσης διότι και οι τρεις συνιστώσες της βρίσκονταν σε μέτρια 

προς υψηλά επίπεδα. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, οι νοσηλευτές των ΤΕΠ,  στους περισσότερους 

τομείς εμφάνισαν μέτρια ποσοστά ικανοποίησης από τη ζωή ενώ βρέθηκε πως οι τρεις 

συνιστώσες του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης συσχετίζονται με χαμηλά 

επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή στους νοσηλευτές της μελέτης.  

Η πρωτοτυπία της παρούσας έρευνας, συνίσταται στο ότι για πρώτη φορά στον 

Ελλαδικό χώρο και ειδικότερα στην Κρήτη επιχειρήθηκε καταγραφή του συνδρόμου 

επαγγελματικής εξουθένωσης στο νοσηλευτικό προσωπικό των ΤΕΠ των δύο 

νοσοκομείων του νομού Ηρακλείου αλλά και αξιολόγηση των επιπτώσεων του 

συνδρόμου στην ικανοποίηση από την ζωή των εργαζομένων σε αυτά. 

Το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης στο χώρο της υγείας, είναι ένα από τα  

θέματα που έχουν διερευνηθεί εκτενώς τα τελευταία χρόνια.  

Με βάση την Αμερικανίδα ψυχολόγο Christina Maslach (1982) τα χαρακτηριστικά του 

συνδρόμου είναι η συναισθηματική εξάντληση, η αποπροσωποποίηση και η έλλειψη 

προσωπικών επιτευγμάτων. Το σύνδρομο αυτό εκδηλώνεται, όπως υποστηρίζει, κατά 

βάση σε άτομα που η εργασία τους είναι ανθρωποκεντρικής φύσεως, όπως 

αστυνομικοί, δάσκαλοι, κοινωνικοί λειτουργοί και φυσικά επαγγελματίες υγείας 

(Maslach C. 1982). Οι επαγγελματίες υγείας, όπως οι νοσηλευτές έρχονται σε επαφή 

κατά κύριο λόγο με τους ασθενείς και με τους συναδέλφους τους.  

Η ενασχόληση σε καθημερινή βάση με αρρώστους που φέρουν μείζονα προβλήματα 

υγείας, καθίσταται μια επιπλέον πρόκληση για τους ίδιους και τους δίδει ικανοποίηση 

και επιβράβευση όταν οι ασθενείς εκφράζουν ευγνωμοσύνη στο πρόσωπό τους. 

Παρόλα αυτά όταν έρχονται αντιμέτωποι με ασθενείς δύσπιστους, οι οποίοι έχουν 

αυξημένες απαιτήσεις, σε συνδυασμό με περαιτέρω δυσκολίες του επαγγέλματος 

(όπως υψηλός φόρτος εργασίας, πίεση χρόνου, σοβαρά περιστατικά, ανάγκη για 

συνεχή επιστημονική κατάρτηση κ.ά), κινδυνεύουν περισσότερο να αναπτύξουν το 

σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης (Deckard G et al. 1994).  

Οι επιπτώσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι σοβαρές και μη αμελητέες, 

επειδή επηρεάζουν την προσωπικότητα και την ικανοποίηση από τη ζωή στους 

νοσηλευτές αλλά και επειδή επηρεάζουν ως επακόλουθο την ποιότητα φροντίδας που 

παρέχουν στον ασθενή (Deckard G et al. 1994). 
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Ως προς το φύλο και το μέγεθος των τριών υποκλιμάκων της επαγγελματικής 

εξουθένωσης βρέθηκε, ότι οι άνδρες σε σύγκριση με τις γυναίκες στην παρούσα μελέτη 

εμφάνιζαν υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης και αποπροσωποποίησης 

αλλά χαμηλότερα επίπεδα ως προς τα προσωπικά επιτεύγματα, εύρημα το οποίο 

έρχεται σε συμφωνία με παρόμοια μελέτη των Μπαλτζή Ε. και συν. (2015) όπου οι 

άνδρες του δείγματος της μελέτης σε σύγκριση με τις γυναίκες βίωναν μεγαλύτερο 

επίπεδο συναισθηματικής εξάντλησης και αποπροσωποποίησης ενώ αντιθέτως βίωναν 

μικρότερο επίπεδο προσωπικών επιτευγμάτων. Το συγκεκριμένο εύρημα της παρούσας 

μελέτης, δεν συμφωνεί με συναφή μελέτη των (Μαρία Τ. & Μαρία Τ. 2017) που 

υποστηρίζει ότι οι άνδρες βιώνουν χαμηλότερα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης 

από τις γυναίκες και στις τρεις διαστάσεις του συνδρόμου.  

Ακολούθως, η διερεύνηση της ηλικίας σε σχέση με τις τρεις υποκλίμακες της 

επαγγελματικής εξουθένωσης, έδειξε ότι οι τιμές της επαγγελματικής εξουθένωσης 

είχαν ομοιόμορφη κατανομή στις ηλικιακές ομάδες που εξετάστηκαν, εύρημα το οποίο 

διαφωνεί με παρόμοια μελέτη των Μπαλτζή Ε. και συν. (2015) όπου δεν εμφανίστηκε 

ομοιόμορφη κατανομή της επαγγελματικής εξουθένωσης καθώς καταγράφηκαν οι 

μικρότερες τιμές στην κάθε διάσταση του συνδρόμου στις ηλικίες 20-29 των 

νοσηλευτών και οι μεγαλύτερες τιμές στις ηλικίες 40 και άνω. 

Ως προς τα έτη εργασίας συνολικά των νοσηλευτών της παρούσας μελέτης και το 

μέγεθος των τριών υποκλιμάκων της επαγγελματικής εξουθένωσης βρέθηκε, πως όσο 

αυξάνονταν τα χρόνια προϋπηρεσίας στις υπηρεσίες υγείας τόσο μειώνονταν τα 

επίπεδα στις τρεις διαστάσεις του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης, εύρημα 

το οποίο διαφωνεί με μελέτη των Μπαλτζή Ε. και συν. (2015) όπου όσο αυξάνονταν 

τα χρόνια προϋπηρεσίας στις υπηρεσίες υγείας τόσο αυξάνονταν και τα επίπεδα 

επαγγελματικής εξουθένωσης. Το εύρημα αυτό μπορεί να αποδοθεί, στην καλύτερη 

συμπεριφορά από τους προϊστάμενους, στην παροχή διευκολύνσεων, στον 

επανακαθορισμό των στόχων και στο γεγονός ότι ως επαγγελματίες είναι περισσότερο 

συνειδητοποιημένοι και ώριμοι λόγω ηλικίας (Διλιντάς Α. 2010). 

Ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο των νοσηλευτών της παρούσας μελέτης, στους 

απόφοιτους Α.Ε.Ι. & Α.Τ.Ε.Ι σημειώθηκαν υψηλότερες τιμές στον παράγοντα της 

συναισθηματικής εξάντλησης και της αποπροσωποποίησης σε σχέση με τους 

απόφοιτους Διετούς Νοσηλευτικής Σχολής, εύρημα το οποίο συμφωνεί με την έρευνα 

του Διλιντά Α. (2010), όπου οι απόφοιτοι τεχνολογικής εκπαίδευσης παρουσίασαν 

υψηλότερη τιμή συναισθηματικής εξάντλησης και αποπροσωποποίησης, σε σχέση με 

τους απόφοιτους Διετούς Νοσηλευτικής Σχολής. 

Το συγκεκριμένο εύρημα της παρούσας μελέτης, συμφωνεί με τη μελέτη των 

(Κουτελέκος Ι. & Πολυκανδριώτη Μ. 2007), όπου υποστηρίζει ότι το επίπεδο 

εκπαίδευσης των νοσηλευτών σχετίζεται με την εμφάνιση του συνδρόμου 

επαγγελματικής εξουθένωσης και με την μελέτη των (Αδαλή Ε. & Λεμονίδου Χ. 2001), 

όπου αναφέρουν ότι υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης σχετίζονταν με μεγαλύτερη 

συναισθηματική εξάντληση. Στο παράγοντα των προσωπικών επιτευγμάτων, οι 

απόφοιτοι Α.Ε.Ι. & Α.Τ.Ε.Ι της παρούσας μελέτης σημείωσαν μικρότερες τιμές από 

τους απόφοιτους Διετούς Νοσηλευτικής Σχολής, εύρημα το οποίο έρχεται σε αντίθεση 
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με τη μελέτη των Τσετσέλη και συν. (2017), όπου οι υψηλότερες τιμές στο παράγοντα 

προσωπικών επιτευγμάτων σημειώθηκαν σε απόφοιτους τεχνολογικής εκπαίδευσης. 

Ως προς τη κατανάλωση αλκοόλ, οι νοσηλευτές της παρούσας μελέτης όπου 

κατανάλωναν αλκοόλ 2-4 φορές το μήνα παρουσίασαν υψηλότερες τιμές στους τρεις 

παράγοντες επαγγελματικής εξουθένωσης σε σχέση με όσους κατανάλωναν αλκοόλ 

λιγότερο από μία φορά το μήνα, εύρημα το οποίο συμφωνεί με τη μελέτη της Μαυρίδου 

Α. Θ. (2012), που υποστηρίζει ότι η αύξηση κατανάλωσης αλκοόλ το μήνα από τους 

νοσηλευτές συνδέεται με υψηλότερες τιμές στους τρεις παράγοντες επαγγελματικής 

εξουθένωσης. 

Όσον αφορά την ικανοποίηση από τη ζωή των νοσηλευτών, σε περιγραφική μελέτη, η 

οποία διεξήχθη από τους ερευνητές Süheyla Yaralı et al. (2017), στα ΤΕΠ δύο 

νοσοκομείων της Τουρκίας, αναδείχθηκαν μέτρια επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή 

στους νοσηλευτές όπου εργάζονται στο χώρο των επειγόντων, εύρημα το οποίο 

συμφωνεί με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, όπου οι νοσηλευτές των ΤΕΠ 

στους περισσότερους τομείς εμφάνισαν μέτρια ποσοστά ικανοποίησης από τη ζωή. 

Σε συγχρονική μελέτη η οποία πραγματοποιήθηκε από τους ερευνητές Lee H. et al. 

(2004), το Μάιο του 1999 μέχρι και το Μάρτιο του 2000 με δείγμα 194 νοσηλευτές 

γενικών νοσοκομείων της Νότιας Κορέας, ανευρέθηκαν μέτρια επίπεδα ικανοποίησης 

από τη ζωή στους νοσηλευτές, εύρημα το οποίο συμφωνεί με τα αποτελέσματα της 

παρούσας μελέτης. 

Το έτος 2013, διεξήχθη συγχρονική μελέτη σε δείγμα 260 ατόμων (μαίες και 

νοσηλευτές) στη πόλη Mazandaran, στο βόρειο Ιράν με σκοπό να διερευνηθεί η σχέση 

ανάμεσα στην ικανοποίηση από τη ζωή και την επαγγελματική εξουθένωση. Οι 

ερωτηθέντες, σημείωσαν μέτριες τιμές ικανοποίησης από τη ζωή εύρημα το οποίο 

συμφωνεί με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης (Gorji AH et al. 2015).  

Μέτριες τιμές ικανοποίησης από τη ζωή εμφανίστηκαν στους νοσηλευτές συναφών 

μελετών επαγγελματικής εξουθένωσης, που διεξήχθησαν από τους ερευνητές (Önder 

& Basim 2008,  Farber BA. 1983,  Gilibert  & Daloz 2008,  Khaghanizadeh et al. 2008, 

Khodabakhsh et al. 2011) εύρημα το οποίο συμφωνεί με τα αποτελέσματα της 

παρούσας μελέτης, όπου οι νοσηλευτές εμφάνισαν μέτρια επίπεδα ικανοποίησης στους 

περισσότερους τομείς της ζωής τους. 

Σε μελέτη η οποία διεξήχθη από τους Σταθοπούλου και συν. (2011), σε 8 Γενικά 

νοσοκομεία της Ελλάδας με δείγμα 213 νοσηλευτές οι οποίοι εργάζονταν στο χώρο 

των ΤΕΠ, μελέτησαν την συχνότητα εμφάνισης του συνδρόμου επαγγελματικής 

εξουθένωσης χρησιμοποιώντας την μεταφρασμένη στα Ελληνικά έκδοση του 

ερωτηματολογίου επαγγελματικής εξουθένωσης της Maslach.  

Οι μέσες βαθμολογίες στις υποκλίμακες επαγγελματικής εξουθένωσης, οι οποίες  

καταγράφηκαν δείχνουν ότι ένα μέτριο επίπεδο συναισθηματικής εξάντλησης, ένα όριο 

μετρίου έως υψηλού επιπέδου αποπροσωποποίησης και ένα μέτριο επίπεδο 

προσωπικών επιτευγμάτων παρατηρήθηκαν, αποτελέσματα τα οποία συμφωνούν με τα 

ευρήματα της παρούσας μελέτης για την πλειοψηφία του δείγματος ως προς την 

διάσταση της συναισθηματικής εξάντλησης και των προσωπικών επιτευγμάτων αλλά 

και ως προς την διάσταση της αποπροσωποποίησης. 
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Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης συμφωνούν με τα αποτελέσματα που 

αναδείχθηκαν σε μετά-ανάλυση των Gomez-Urquiza J.L. et al. (2017), με σκοπό να 

καθοριστεί ο επιπολασμός της επαγγελματικής εξουθένωσης στο νοσηλευτικό 

προσωπικό των ΤΕΠ (n=1566) καθώς βρέθηκε πως είναι αρκετά υψηλός στη 

συγκεκριμένη υγειονομική ομάδα αφού η πλειοψηφία του δείγματος μελέτης φάνηκε 

πως επηρεάζεται τουλάχιστον από μία από τις τρεις συνιστώσες του συνδρόμου 

επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Σε έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε το 2016 από τους Τσετσέλη και συν. (2017), με 

σκοπό τη διερεύνηση της επαγγελματικής εξουθένωσης στο νοσηλευτικό προσωπικό 

του Γενικού Νοσοκομείου της Ρόδου (n=103), παρατηρήθηκε υψηλή συναισθηματική 

εξάντληση στο νοσηλευτικό προσωπικό του ΤΕΠ ενώ καταγράφηκαν στο 

συγκεκριμένο τμήμα και τα περισσότερα άτομα με χαμηλή αίσθηση προσωπικών 

επιτευγμάτων, αποτελέσματα τα οποία έρχονται σε αντίθεση με την μέτρια προς υψηλή 

συναισθηματική εξάντληση και την μέτρια προς υψηλή αίσθηση προσωπικών 

επιτευγμάτων που εμφάνισε η πλειοψηφία των νοσηλευτών ΤΕΠ της παρούσας 

μελέτης. 

Σε συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2014 από 

τους ερευνητές Adriaenssens J et al. (2015), με σκοπό τη διερεύνηση του επιπολασμού 

του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης στο νοσηλευτικό προσωπικό των 

ΤΕΠ, παρατηρήθηκαν σε δύο από τις μελέτες αποτελέσματα τα οποία δεν συμφωνούν 

με τα μέτρια προς υψηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης των νοσηλευτών ΤΕΠ 

της παρούσας έρευνας, αφού αναδείχθηκαν σε αυτές για την πλειονότητα του 

νοσηλευτικού προσωπικού των ΤΕΠ υψηλά επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης, 

υψηλά επίπεδα αποπροσωποποίησης και χαμηλά επίπεδα προσωπικών επιτευγμάτων, 

τα οποία υποδηλώνουν υψηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης (Bernaldo-De-

Ouiros et al. 2014, O’ Mahony 2011).  

Ο ερευνητής Müge Ersoy-Kart (2009) σε μελέτη η οποία πραγματοποιήθηκε στην πόλη 

Άγκυρα της Τουρκίας, μελέτησε την συχνότητα εμφάνισης του συνδρόμου 

επαγγελματικής εξουθένωσης σε δείγμα 100 νοσηλευτών που εργάζονταν στα ΤΕΠ 

του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, χρησιμοποιώντας το ΜBI (Maslach Burnout 

Inventory).  

Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο ΜΒΙ, υπήρξε σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων 

μόνο όσον αφορά τα σκορ στα προσωπικά επιτεύγματα . 

Οι νοσηλευτές των ΤΕΠ στο δημόσιο τομέα είχαν μικρότερη μέση βαθμολογία στη 

συνιστώσα των προσωπικών επιτευγμάτων από τους νοσηλευτές του ιδιωτικού τομέα, 

γεγονός που έδειξε ότι οι νοσηλευτές που εργάζονται σε δημόσια νοσοκομεία 

ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα  προσωπικών επιτευγμάτων από τους νοσηλευτές του 

ιδιωτικού τομέα (Müge Ersoy-Kart 2009). Τα αποτελέσματα της μελέτης του ερευνητή 

Müge Ersoy-Kart (2009), όσον αφορά την χαμηλή αίσθηση προσωπικών επιτευγμάτων 

στους νοσηλευτές που εργάζονται στα ΤΕΠ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δεν 

συμφωνούν με αυτά της παρούσας μελέτης όπου η πλειοψηφία των νοσηλευτών ΤΕΠ, 

παρουσίασε μέτρια προς υψηλή αίσθηση προσωπικών επιτευγμάτων. 
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Οι ερευνητές (Motasem Hamdan & Αsma’a Abu Hamra 2017), μελέτησαν στην 

Παλαιστίνη σε 14 Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (8 στην Δυτική Όχθη και 6 στη 

Λωρίδα της Γάζας) τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης και τους παράγοντες 

κινδύνου που συνδέονται με αυτήν σε δείγμα 444 επαγγελματιών υγείας. Από τους 444 

εργαζόμενους των ΤΕΠ συμμετείχαν: 161 νοσηλευτές, όπου στην πλειοψηφία τους 

παρατηρήθηκαν υψηλά ποσοστά στην διάσταση συναισθηματικής εξάντλησης και 

στην διάσταση της αποπροσωποποίησης, ευρήματα τα οποία έρχονται σε αντίθεση με 

την μέτρια προς υψηλή συναισθηματική εξάντληση και την μέτρια προς υψηλή 

αποπροσωποποίηση που εμφάνισε η πλειοψηφία των νοσηλευτών ΤΕΠ της παρούσας 

έρευνας. 

Oι ερευνητές Maureen Harkin et al. (2014), πραγματοποίησαν μελέτη που στόχευε 

στον προσδιορισμό και τη σύγκριση του επιπολασμού της επαγγελματικής 

εξουθένωσης μεταξύ νοσηλευτών των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών και 

νοσηλευτών της ιατρικής μονάδας οξέων περιστατικών.  

Η μελέτη έγινε σε ένα Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο της Δημοκρατίας της 

Ιρλανδίας και ζητήθηκε να συμμετάσχει ένα δείγμα συνολικού πληθυσμού 61 

νοσηλευτών (31 νοσηλευτές των ΤΕΠ και 30 νοσηλευτές της ιατρικής μονάδας οξέων 

περιστατικών). 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της μελέτης, περισσότεροι από τους μισούς νοσηλευτές 

της ιατρικής μονάδας οξέων περιστατικών ανέφεραν υψηλά επίπεδα συναισθηματικής 

εξάντλησης, υψηλά επίπεδα αποπροσωποποίησης και χαμηλά επίπεδα προσωπικών 

επιτευγμάτων. Στη συγκεκριμένη μελέτη, η πλειονότητα των νοσηλευτών ΤΕΠ 

υπέφεραν από υψηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης καθώς παρατηρήθηκαν σε 

αυτούς υψηλά επίπεδα συναισθηματικής και αποπροσωποποίησης και χαμηλή αίσθηση 

προσωπικών επιτευγμάτων (Maureen Harkin et al. 2014).  

Τα ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης, σχετικά με τα επίπεδα που παρουσίασαν οι 

νοσηλευτές της ιατρικής μονάδας οξέων περιστατικών και οι νοσηλευτές των ΤΕΠ στις 

τρεις διαστάσεις του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης, δεν συμφωνούν με τα 

ευρήματα της παρούσας έρευνας όπου η πλειοψηφία των νοσηλευτών της μελέτης 

υποφέρει από μέτρια έως υψηλή συναισθηματική εξάντληση, μέτρια προς υψηλή 

αίσθηση προσωπικών επιτευγμάτων και μέτρια προς υψηλή αποπροσωποποίηση, 

δηλαδή πάσχουν από μέτρια προς υψηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης. 
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5.2 Περιορισμοί της μελέτης 

 

Υπήρξαν ορισμένοι περιορισμοί στην παρούσα έρευνα, οι οποίοι πρέπει να ληφθούν 

υπόψη για την βέλτιστη επεξεργασία αλλά και τη γενίκευση των αποτελεσμάτων. 

Η παρούσα έρευνα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έγινε σε ευρεία βάση όπως από κάποιον 

άριστα οργανωμένο και επανδρωμένο φορέα (π.χ. στατιστική υπηρεσία).  

Η μελέτη διεξήχθη στο νομό Ηρακλείου, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 

Ηρακλείου και στο Βενιζέλειο – Πανάνειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου ο 

αριθμός των νοσηλευτών που εργάζονται στο χώρο των ΤΕΠ είναι περιορισμένος 

(N=56). Ο ερευνητής δεν είχε την δυνατότητα λήψης μεγαλύτερου δείγματος και αυτό 

ίσως να είναι ένας παράγοντας περιορισμού της γενίκευσης των αποτελεσμάτων  (π.χ. 

στο νοσηλευτικό προσωπικό ολόκληρης της χώρας). Παρόλα αυτά τα αποτελέσματα 

κατέδειξαν παρόμοιες παραμέτρους με των λοιπών μελετών. 

 

5.3 Μέλλον, προοπτική εξέλιξης της μελέτης 

 

Θα πρέπει να διεξαχθούν μελλοντικές έρευνες, προκειμένου να κατανοηθεί περαιτέρω 

το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης. Απαιτείται να αποσαφηνιστεί ο τρόπος 

μέσω του οποίου διάφοροι παράγοντες, ατομικοί και οικογενειακοί επιδρούν στην 

επαγγελματική εξουθένωση του νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και ο τρόπος με τον 

οποίο η επαγγελματική εξουθένωση επιδρά στη φροντίδα που παρέχεται από τους 

νοσηλευτές και στην ικανοποίηση των ασθενών. 

Η βέλτιστη κατανόηση του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης, θα συνεισφέρει 

στην ανάδειξη αποτελεσματικότερων παρεμβατικών μέτρων, που θα σκοπεύουν μέσω 

της προαγωγής ευεξίας του νοσηλευτικού προσωπικού, στην εξασφάλιση του 

καλύτερου δυνατού αποτελέσματος με τον ελάχιστο ιατρογενή κίνδυνο και στην πλήρη 

ικανοποίηση του ασθενούς από την φροντίδα που του παρέχεται. 

Προκειμένου να παραχθούν εγκυρότερα αποτελέσματα μιας μελλοντικής έρευνας, το 

δείγμα θα μπορούσε να συμπεριλάβει και νοσηλευτές ΤΕΠ από αλλά δημόσια 

νοσοκομεία της χώρας. Με αυτόν το τρόπο, μπορεί να δοθεί μία άλλη διάσταση στην 

έρευνα με μεγαλύτερη γενίκευση των αποτελεσμάτων. 

Η έρευνα αυτή αποτελεί ένα καλό δείγμα, το οποίο θα πρέπει να αποτελέσει πυλώνα 

για την διενέργεια παρόμοιων ερευνών, σε μεγαλύτερο πληθυσμό νοσηλευτών 

συμπεριλαμβάνοντας τα υπόλοιπα δημόσια νοσοκομεία της Κρήτης, ιδιωτικά 

νοσοκομεία αλλά και νοσοκομεία της υπόλοιπης  χώρας. 

Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη έρευνα είναι μία προσέγγιση για τα ελληνικά δεδομένα, 

στο επιστημονικό πεδίο του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης και σαφέστατα 

υφίστανται σημαντικά περιθώρια για περαιτέρω διερεύνηση και πιθανόν δυνατότητα 

εξέλιξης της ίδιας μελέτης. 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Συμπερασματικά, η εικόνα του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης, για τη 

πλειοψηφία των νοσηλευτών της παρούσας μελέτης, κυμάνθηκε σε μέτρια προς υψηλά 

επίπεδα καθώς βρέθηκε πως αυτή υποφέρει από μέτρια προς υψηλή συναισθηματική 

εξάντληση, μέτρια προς υψηλή αίσθηση προσωπικών επιτευγμάτων και μέτρια προς 

υψηλή αποπροσωποποίηση, αποτέλεσμα που συμφωνεί με τις διαπιστώσεις πολλών 

άλλων ερευνών της ελληνικής βιβλιογραφίας. 

 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, οι νοσηλευτές ΤΕΠ εμφανίζουν 

μέτρια ποσοστά ικανοποίησης από τη ζωή στους περισσότερους τομείς αυτής ενώ οι 

τρεις συνιστώσες επαγγελματικής εξουθένωσης συσχετίστηκαν θετικά με τα επίπεδα 

ικανοποίησης από τη ζωή των νοσηλευτών ΤΕΠ.  

Τα έτη εργασίας στα ΤΕΠ, η συχνότητα κατανάλωσης αλκοόλ από τους νοσηλευτές 

καθώς και η παραίτηση από την εργασία στο παρελθόν και στο άμεσο μέλλον, 

σχετίζονται θετικά με τις τρεις διαστάσεις του συνδρόμου επαγγελματικής 

εξουθένωσης και επηρεάζουν την εμφάνισή του στο νοσηλευτικό προσωπικό των ΤΕΠ. 

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας έρχονται σε συμφωνία με πολλές παρόμοιες 

μελέτες, που υποστηρίζουν το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης αποτελεί 

ένα από τα πιο συχνά προβλήματα στους εργασιακούς χώρους διεθνώς, με τους 

νοσηλευτές που εργάζονται στο χώρο των ΤΕΠ, να συμπεριλαμβάνονται στις πλέον 

ευάλωτες ομάδες για την εμφάνισή του, καθώς σχετίζεται με την ικανοποίηση από τη 

ζωή και την γενικότερη κατάσταση υγείας των επαγγελματιών. 

Συμπεραίνουμε ότι οι νοσηλευτές που εργάζονται στο χώρο των ΤΕΠ, αποτελούν μία 

κατηγορία του νοσηλευτικού κλάδου με υψηλές πιθανότητες εμφάνισης του 

συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης.  

 

Επιτακτική είναι η ανάγκη λήψης μέτρων πρόληψης, εντοπισμού και αντιμετώπισης 

των περιστατικών που εμφανίζουν σημεία και συμπτώματα επαγγελματικής 

εξουθένωσης. Κρίνεται επιτακτική η περιοδική και εσωτερική αξιολόγηση της 

επαγγελματικής εξουθένωσης των νοσηλευτών ΤΕΠ.  

Απαιτείται η ανάπτυξη ενός προγράμματος ανάπτυξης, στήριξης και ενδυνάμωσης του 

νοσηλευτικού προσωπικού των ΤΕΠ.  

Προτείνεται η ανάπτυξη κατευθυντηρίων οδηγιών για την πρόληψη και την 

αντιμετώπιση της επαγγελματικής εξουθένωσης και η δημιουργία γραμμής 

επικοινωνίας (hotline) στην οποία θα παρέχεται στήριξη στο νοσηλευτικό προσωπικό 

των ΤΕΠ αλλά και τεχνικές αντιμετώπισης του φαινομένου της εξουθένωσης. 
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8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

8.1 Εθελοντική συναίνεση συμμετοχής στη μελέτη 

Θέμα: Συναίνεση για εθελοντική συμμετοχή 

 

Αγαπητέ/-ή συμμετέχοντα/-ουσα 

Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία 

Παίδων  Εφήβων και Νέων» του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, σχεδιάζεται η 

εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας με επιβλέπουσα καθηγήτρια την κ. Ηλία Σταυρούλα, Επίκουρη 

Kαθηγήτρια Εντατικής Θεραπείας Παίδων, Πανεπιστήμιο Κρήτης και Διευθύντρια ΜΕΘ Παίδων 

ΠΑΓΝΗ και συνεπιβλέποντες τον κ. Μπριασούλη Γεώργιο, Ομότιμο Καθηγητή Εντατικής 

Θεραπείας Παίδων, Πανεπιστήμιο Κρήτης και τον κ. Κων/νο Βλασιάδη, Δρ. Ιατρικής, Πανεπιστήμιο 

Κρήτης. 

Ο τίτλος της μεταπτυχιακής εργασίας είναι «Επιπτώσεις της Επαγγελματικής Εξουθένωσης στην 

Ικανοποίηση από τη Ζωή νοσηλευτών που εργάζονται στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών». 

Η εργασία έχει ως σκοπό την καταγραφή του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στο 

νοσηλευτικό προσωπικό των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών των δύο νοσοκομείων του νομού 

Ηρακλείου αλλά και την αξιολόγηση των επιπτώσεων του συνδρόμου στην ικανοποίηση από την 

ζωή των εργαζομένων σε αυτά. 

Θα χρησιμοποιηθεί το ‘Ερωτηματολόγιο Καταγραφής Επαγγελματικής Εξουθένωσης της Maslach’ 

καθώς και το ερωτηματολόγιο ‘Κλίμακα Ικανοποίησης Ζωής’ (Life Satisfaction Inventory), δύο 

ερωτηματολόγια ευρέως χρησιμοποιούμενα στα ελληνικά δεδομένα. Επίσης, θα χρησιμοποιηθεί 

ερωτηματολόγιο σχετικά με τα δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά, έξεις, συνήθειες 

αλλά και επαγγελματικές δυσκολίες των εργαζομένων. Για την χρήση του ερωτηματολογίου, στη 

συγκεκριμένη έρευνα έχει ζητηθεί άδεια χρήσης από τη δημιουργό του, ερευνήτρια Μαυρίδου Άννα.  

Θα συλλεχθούν μέσω των ερωτηματολογίων, μόνο τα δεδομένα που εξυπηρετούν τον σκοπό της 

συγκεκριμένης μελέτης και θα διατηρηθούν σε προσωπικό υπολογιστή του ερευνητή για το χρονικό 

διάστημα των 8 μηνών. 

Ο ερωτώμενος μπορεί να αποχωρήσει, οποιαδήποτε στιγμή εκείνος επιθυμεί ενώ δεν έχει κάποιο 

προσωπικό όφελος από τη μελέτη και τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. 

Όταν ο ερωτώμενος δεν επιθυμεί πλέον την επεξεργασία και διατήρηση προσωπικών του 

δεδομένων, έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν 

τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. 

Στα πλαίσια αυτής της μελέτης, θα σας παρακαλούσα να αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας για τη 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. 
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Επισημαίνεται ότι κατά την εκπόνηση της μελέτης θα διασφαλιστεί το απόρρητο των 

συμμετεχόντων (ανωνυμία στη συμπλήρωση και επεξεργασία των ερωτηματολογίων). 

 Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.  

 

Με εκτίμηση, 

Kωνσταντίνος Κιούκης, 

Μεταπτυχιακός φοιτητής 

Επικοινωνία  

τηλ: 6973504064 

email: ckioukis@gmail.com 

O/H συμμετέχων/-ουσα 
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9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

9.1 Ερωτηματολόγια μελέτης 

Τα ερωτηματολόγια αυτά συμπληρώνονται για να εκτιμήσουμε πώς οι νοσηλευτές 

αντιλαμβάνονται την δουλειά τους ,τις ανάγκες και τα προβλήματα των ασθενών που 

φροντίζουν καθώς επίσης και τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την διάθεση 

τους στην εργασία.  

Πρέπει να συμπληρωθούν όλες οι ερωτήσεις εκτός από το ονοματεπώνυμο, είναι δηλ. 

ανώνυμα. 

 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ /ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

 

Φύλο:       Άνδρας  Γυναίκα                   Έτος γέννησης: _____________ 

 
Εκπαίδευση σε νοσηλευτική σχολή: 

 0 χρόνια 

 1 χρόνο 

 2 χρόνια 

 3 χρόνια 

 4 χρόνια 

 
 

Κλινική ή Τμήμα ή Μονάδα όπου εργάζεστε     _________________  

 

 

Συνολικός χρόνος υπηρεσίας ως νοσηλεύτρια/της (χρόνια) : 

 

Χρόνος εργασίας στο τμήμα: 

 

 

Πόσες φορές αλλάξατε χώρο ή θέση εργασίας ως νοσηλεύτρια/της; 

 

 Καμία   5 φορές 

 1 φορά   6 φορές 

 2 φορές   7 φορές 

 3 φορές   Περισσότερες από 7 

 4 φορές    

 

 

 

Το τμήμα ή η μονάδα που εργάζεστε τώρα ήταν:  
Δική σας 

επιλογή  Άλλων 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΧΡΟΝΟ 

 

1. Παθαίνετε επαγγελματικά 

ατυχήματα; 

 

 

 Ποτέ  Σπάνια  Συχνά 

2. Κάνετε λάθη στη δουλειά 

σας; 

 
 Ποτέ  Σπάνια  Συχνά 

 

 
3. Παίρνετε αναρρωτικές άδειες; 

  Ποτέ  
1-10 

ημέρες  
Μέχρι  

1 μήνα  
Περισσότερο 

από 1 μήνα 

 

 
4. Σκεφτήκατε να παραιτηθείτε από την 

δουλειά σας στο παρελθόν;  Ναι  Όχι 

 

 
4.1 Σκεφτήκατε να παραιτηθείτε από την 

δουλειά σας στο άμεσο μέλλον;  Ναι  Όχι 

 

 
5. Καπνίζετε ;  Ναι  Όχι 

 

 
5.1 Αν ΝΑΙ, πόσα τσιγάρα 

την ημέρα;  10  11-20  
21 και 

πάνω 

 

 
6. Πίνετε καφέ ;  Ναι  Όχι 

 
6.1 Αν ΝΑΙ, πόσους την 

ημέρα ;  ένα  δύο  
τρείς και 

πάνω 

 

 
7. Πόσο συχνά καταναλώνετε αλκοόλ; 

 

Ποτέ 
Λιγότερο από  

1 φορά τον μήνα 

2-4 φορές 

τον μήνα 

2-3 φορές  

την εβδομάδα 

4 ή περισσότερες φορές 

την εβδομάδα 

1 2 3 4 5 
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ΚΛΙΜΑΚΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΗΣ 

 

Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν την τωρινή σας κατάσταση και πόσο ικανοποιημένος/η 

είστε από την ζωή σας. Παρακαλούμε αξιολογείστε το πόσο ικανοποιημένος/η είστε, 

σημειώνοντας με ένα √ την απάντηση που ταιριάζει σε εσάς. 

 

 
Πόσο ικανοποιημένος/η ήσαστε κατά 

την διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας 

με: 

Απογοήτευση Ούτε 

απογοητευμένος 

ούτε 

ικανοποιημένος 

Ικανοποίηση 
 

Πολύ 
 

Λίγο 
 

Αρκετά 
 

Πολύ 

1.Την σωματική σας κατάσταση      

2. Την διανοητική σας κατάσταση      

3. Την ψυχική σας ευεξία      

4. Την εργασία σας      

5. Τα οικονομικά σας      

6. Τη συζυγική σας ζωή      

7. Την σεξουαλική σας ζωή      

8. Την οικογενειακή σας ζωή      

9. Το ρόλο σας στην οικογένεια      

10. Τον αριθμό των φίλων /γνωστών      

11. Τα χόμπι σας      

12. Την εμφάνιση σας      

13. Τη γενική ποιότητα τής ζωής σας      
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ maslach 

Με αυτό το ερωτηματολόγιο θέλουμε να καταλάβουμε καλύτερα πώς οι 

νοσηλευτές αντιλαμβάνονται την εργασία τους και τους ασθενείς που 

φροντίζουν. Οι παρακάτω 22 προτάσεις αναφέρονται στα συναισθήματα των 

επαγγελματιών υγείας. Αφού διαβάσετε προσεκτικά κάθε πρόταση, αποφασίστε 

εάν έχετε νιώσει τέτοια συναισθήματα στον χώρο εργασίας σας. Εάν δεν έχετε 

νιώσει ποτέ κάποιο από αυτά τα συναισθήματα, τοποθετήστε τον αριθμό 

μηδέν (0) μπροστά από την πρόταση. Εάν όμως έχετε νιώσει κάποιο 

συγκεκριμένο συναίσθημα, διευκρινίστε πόσο συχνά το αισθάνεστε 

τοποθετώντας μπροστά από την πρόταση έναν αριθμό από το 1 έως το 6 που 

εκφράζει τη συχνότητα με την οποία νιώθετε αυτό το συναίσθημα. Η κλίμακα 

αντιστοιχίας των αριθμών με τη συχνότητα είναι η ακόλουθη: 

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

0 1 2 3 4 5 6 

Ποτέ δεν 

μου 

συμβαίνει 

Λίγες 

φορές το 

χρόνο 

Μια φορά 

το μήνα ή 

λιγότερο 

Δύο-
τρεις 
φορές 

το μήνα 

Μια φορά 

την 

εβδομάδα 

Αρκετές 
φορές την 

εβδομάδα 

Κάθε 

μέρα μου 

συμβαίνει 

 

 Νιώθω ψυχικά εξαντλημένος/η από την δουλειά μου.  

 Νιώθω άδειος/α σα να μην έχει μείνει τίποτα μέσα μου, την ώρα που σχολάω 

από την δουλειά.  

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

μια μέρα στη δουλειά.  

 Μπορώ εύκολα να καταλάβω πώς νιώθουν οι ασθενείς μου για όσα τους 

συμβαίνουν. 

 Νιώθω ότι συμπεριφέρομαι απρόσωπα σε μερικούς ασθενείς, σαν να ήταν 

αντικείμενα.  

 Μου είναι πολύ κουραστικό να δουλεύω με ανθρώπους όλη μέρα  

 Κανονίζω πολύ αποτελεσματικά τα προβλήματα των ασθενών μου  

 Νιώθω εξουθενωμένος/η από τη δουλειά μου.  

 Νιώθω ότι επηρεάζω θετικά τη ζωή των ασθενών μέσα από την δουλειά μου.  

 

 Νιώθω λιγότερο ευαίσθητος/η προς τους ανθρώπους από τότε που άρχισα αυτή 

τη δουλειά.  

 

 Με προβληματίζει ότι σιγά σιγά αυτή η δουλειά με κάνει συναισθηματικά πιο 

σκληρό/ή.  

 Νιώθω γεμάτος/η δύναμη και ενεργητικότητα  

 Νιώθω απογοητευμένος/η από τη δουλειά μου.  
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 Πιστεύω ότι εργάζομαι πολύ σκληρά στη δουλειά μου.  

 Στην ουσία, δεν με ενδιαφέρει τι συμβαίνει σε μερικούς ασθενείς μου.  

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

ανθρώπους.   

 Μπορώ να δημιουργώ μια άνετη ατμόσφαιρα με τους ασθενείς μου.  

 Στο τέλος της μέρας, έχω καλή διάθεση που δούλεψα στενά με τους ασθενείς 

μου.   

 Νιώθω ότι έχω καταφέρει πολλά αξιόλογα πράγματα σ’αυτήν τη δουλειά.  

 Νιώθω ότι δεν αντέχω άλλο πια.…νιώθω πως ο κόμπος έφτασε στο χτένι.  

 Αντιμετωπίζω πολύ ήρεμα τα προβλήματα που προκύπτουν στη δουλειά μου.  

 Νομίζω ότι οι ασθενείς επιρρίπτουν σε μένα ευθύνες για μερικά από τα 

προβλήματά τους. 
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10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

10.1 Εγκρίσεις μελέτης 

 



73 
 

 


