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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

ηελ παξνχζα  πηπρηαθή εξγαζία κειεηήζεθε βηβιηνγξαθηθά ε επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε θαη ε πνηφηεηα δσήο. Αλαθέξζεθαλ νξηζκνί ζρεηηθά κε ηηο δχν απηέο 

έλλνηεο θαη ζεσξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ηε 

ζχλδεζε ηεο κε ηελ θνπιηνχξα θαζψο θαη νη παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. 

Δπηπιένλ, θαηεγξάθεζαλ κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί γηα ηελ πνηφηεηα δσήο, ηα 

εξγαιεία κέηξεζεο ηεο πνηφηεηα δσήο, ελψ έγηλε ιφγνο θαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε.  Σέινο, κε ηε ρξήζε ζηαζκηζκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ εξεπλεηηθά 

πξνζεγγίζακε ηελ επίδξαζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζηελ πγεία θαη ζηελ 

πνηφηεηα δσήο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Γεληθνχ  Ννκαξρηαθνχ 

Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ. 

 

θνπφο: Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία δηεξεπλά  ηελ επίδξαζε ηεο  επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ζηελ πγεία θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Γεληθνχ  Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ.  

 

Τιηθφ –Μέζνδνο: Σν δείγκα ηεο κειέηεο απνηειείην απφ 146 άηνκα πνπ αλήθνπλ 

ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ «Ο Άγηνο Γεψξγηνο» 

(ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία επθνιίαο).  Υξεζηκνπνηήζεθαλ δε, ηα εξσηεκαηνιφγηα ηνπ 

Job Satisfaction Survey (JSS) θαη ην εξσηεκαηνιφγην SF-36. Γηα ηε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα IBM SPSS 25.0. 

 

Απνηειέζκαηα: Απφ ηελ έξεπλα δηαπηζηψζεθε φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζπλδέεηαη πην άκεζα κε ηελ εγεζία θαη ιηγφηεξν κε ηελ 

κηζζνδνζία. Αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα δσήο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 

δείγκαηνο αλαθέξεη σο ζεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηελ θπζηθή ηνπ ιεηηνπξγία, ελψ ε 

δσηηθφηεηα ηνπο παξνπζηάδεη ιηγφηεξν ζεηηθφ πξφζεκν. Δπηπιένλ, θάλεθε κία 

ζπζρέηηζε θχινπ θαη ειηθίαο σο πξνο ηελ  χπαξμε ή κε ηεο πνηφηεηαο δσήο. ε 

επίπεδν απηναλαθνξάο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ θξίλεη φηη ην 

επίπεδν πγείαο ηνπο είλαη πνιχ θαιφ.Σέινο, δηαπηζηψζεθε φηη ε ζπλνιηθή 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ελδερνκέλσο δχλαηαη λα επεξεάδεη ηε πνηφηεηα δσήο 

 

Πξνηάζεηο: H έξεπλα θαηέδεημε ηελ αλάγθε αθελφο λα απμεζεί ν κηζζφο ηνπ 
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λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, αθεηέξνπ λα ππάξμνπλ πξφζζεηεο παξνρέο.  Δπηπιένλ, 

αλαδείρζεθε ε αλάγθε γηα δηαζθάιηζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη εθηίκεζεο ηεο εξγαζίαο 

πνπ πξνζθέξνπλ. Σέινο, αλαδείρζεθε ε αλάγθε γηα ζπλερή επηκφξθσζε πξνζσπηθνχ.  

 

 

Λέμεηο- θιεηδηά: επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, πνηφηεηα δσήο, επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε, εξσηεκαηνιφγηo ηνπ Job Satisfaction Survey (JSS) θαη ην 

εξσηεκαηνιφγην SF-36. 
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ABSTRACT 

 

This diploma thesis deals with the professional satisfaction and quality of life. 

Definitions of these two concepts and theories related to the professional satisfaction 

and its connection with culture as well as the factors influencing the above term are 

mentioned. In addition, studies have been carried out on quality of life, life quality 

measurement tools and professional burnout. Finally, using questionnaires we have 

approached the impact of professional satisfaction on the health and the quality of life 

of the nursing staff of the Chania General Hospital. 

 

Aim: This diploma thesis explores the impact of professional satisfaction on the 

health and quality of life of the nursing staff of the General Hospital of Chania. 

 

Material and Methods: The target population consisted of 146 nurses of the Chania 

General Hospital ”St. George”  

The Job Satisfaction Survey (JSS) questionnaires and the SF-36 questionnaire were 

used. The IBM SPSS 25.0 program was used for statistical analysis of the data. 

 

Results: The results of the survey found that the professional satisfaction of nursing 

staff is related more to leadership and less to payment. Regarding the quality of life, 

most of the sample refers to its natural function as a positive feature, while its vitality 

is less positive. In addition, there was a gender and age correlation as to the existence 

of quality of life. On the self-referral level, the majority of participants think that their 

level of health is very good. Finally, it has been found that overall professional 

satisfaction can potentially affect the quality of life. 

 

Suggestions: The survey showed on the one hand the need to increase the salary of 

nursing staff and on the other hand to provide additional benefits. Moreover, the need 

for ensuring communication and assessment of their work has been highlighted. 

Finally, the need for continuous training of staff was pointed out. 

 

 

Key words: professional satisfaction, quality of life, professional burnout, Job 

Satisfaction Survey (JSS) questionnaire and the SF-36 questionnaire. 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α. ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 
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Κεθάιαην 1o ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 

1.1.Δηζαγσγηθά 

Ζ εξγαζία σο φξνο θαη πξαθηηθή έρεη ιάβεη δηαθνξεηηθέο ελλνηνινγήζεηο, ζεηηθέο θαη 

αξλεηηθέο, αλάινγα κε ην ρξφλν, ηφπν θαη ιφγν αλαθνξάο. Απνηειεί  δε, πεδίν 

κειέηεο ηεο θνηλσληνινγίαο δίλνληαο έκθαζε ζηελ εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ, ηνπο 

παξάγνληεο δηακφξθσζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηελ αλαδηάξζξσζε ηεο 

παξαγσγήο, ζηελ κεηαβηνκεραληθή θνηλσλία. Ζ εμέιημε ηεο εξγαζίαο απφ έλαλ 

θαζαξά λνκηθφ φξν πνπ φξηδε φηη έλαο εθ ησλ δχν κεξψλ (εξγάηεο) πξνζθέξεη ηελ 

πλεπκαηηθή ή θαη ζσκαηηθή ηνπ ππφζηαζε θαη ν δεχηεξνο (εξγνδφηεο) ηνλ αληακείβεη 

γηα ην πξνζθεξφκελν έξγν, ην νπνίν γίλεηαη πξνο φθεινο ηνπ, πιένλ απνθηά 

εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ θαη ζε άιιεο επηζηήκεο φπσο ηελ ςπρνινγία (Γεκαξάο,2007).  

 

Ζ αζηηθή θνηλσλία κεηέηξεςε ηνπο φξνπο χπαξμεο ηεο εξγαζίαο απφ ηνπο θαζαξά 

φξνπο επηβίσζεο, ζε φξνπο θάιπςεο αλαγθψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ίδηα ε θχζε 

ηεο εξγαζίαο ζηελ κεηαλεσηεξηθφηεηα, δεκηνπξγεί αληζφηεηεο, εξγαδφκελνπο ζχκαηα 

mobbing, εξγαδφκελνπο κε επηζθαιείο ζπλζήθεο θαη φξνπο εξγαζίαο, δεδνκέλν πνπ 

ηνπο νδεγεί ζε κεησκέλε εξγαζηαθή απφδνζε, ζε burnout, ζε παξαίηεζε. Ζ 

νξγαλσζηαθή ςπρνινγία θαιείηαη λα κειεηήζεη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αηφκσλ θαη 

νκάδσλ νη νπνίεο: «επεξεπγάζονηαι ή δομούν γνυζηικά  (νοηηικά) ηιρ μεηαξύ ηοςρ 

ζσέζειρ και ανηιλήτειρ» (Κάληαο, 1998,ζει.38). 

 

1.2. Ζ έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζεο  

Αξθεηνί ζεσξεηηθνί έρνπλ αλαθεξζεί ζην  εξεπλεηηθφ θαη ζεσξεηηθφ ηνπο έξγν ζηελ 

έλλνηα ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο. Ο νξηζκφο ηεο ζπρλά ζπλδέεηαη κε ηελ ζεσξία 

ησλ θηλήηξσλ, ησλ αλαγθψλ αιιά θαη ησλ αμηψλ.   

 

Ο Vroom ζέηεη πσο ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη απνηέιεζκα πξνζσπηθψλ- 

ππνθεηκεληθψλ απφςεσλ ηνπ αηφκνπ αλαθνξηθά κε ηε ζπληειεζηηθφηεηα ηεο 

ζπγθξηκέλεο εξγαζίαο ζην λα απνθέξεη θάπνηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα (Lawler 

&Suttle,1973). O Locke, αληίζηνηρα ζπλέδεζε ην απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο κε ηηο 

αμίεο ηνπ αηφκνπ. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη φηη ε «επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη 

κηα ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε πξνο ην ζπγθεθξηκέλν έξγν πνπ πεγάδεη απφ 

ηελ εθηίκεζε φηη απηφ παξέρεη πιήξσζε ή επηηξέπεη ηελ πιήξσζε ησλ εξγαζηαθψλ 

αμηψλ ηνπ αηφκνπ (Κάληαο. 1998, ζει.110).  
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χκθσλα κε ηνλ Hoppock (1935), «Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία είλαη 

νπνηνζδήπνηε ζπλδπαζκφο ςπρνινγηθψλ, θπζηνινγηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

ζπλζεθψλ» πνπ πξνθαινχλ ζε θάζε εξγαδφκελν ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. Μηα 

ηέηνηα πεξηγξαθή ππνδεηθλχεη ηελ πνηθηιία κεηαβιεηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία. Ο Blum (1968) ζεσξνχζε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία σο «κηα ζηάζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εμηζνξξφπεζε θαη ηελ αζξνηζηηθή 

εθηίκεζε πνιιψλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπαζεηψλ θαη αληηπαζεηψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

ηε δνπιεηά(Thiagaraj & Thangaswamy,2017, ζει.465)».  

 

Ο Price (1997), δίλεη έλα ζπλνπηηθφ νξηζκφ ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο 

εξκελεχνληαο ηελ σο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη εξγαδφκελνη έρνπλ έλαλ ζεηηθφ 

ζπλαηζζεκαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηελ απαζρφιεζε απφ ηνλ νξγαληζκφ.  

 

ηελ παξνχζα εξγαζία πηνζεηνχκε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ν Allport (1954) θαη 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε αθνξά κία ζηάζε ηνπ αηφκνπ 

σο πξνο ηελ εξγαζία. πγθεθξηκέλα, «ε ζηάζε πξέπεη λα ζεσξείηαη κηα λνεηηθή θαη 

λεπξηθή θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο, νξγαλσκέλε κέζα απφ ηελ εκπεηξία, πνπ αζθεί 

θαηεπζπληηθή ή δπλακηθή επίδξαζε ζηελ απφθξηζε ηνπ αηφκνπ πξνο φια ηα 

αληηθείκελα θαη ηηο θαηαζηάζεηο ζηα νπνία απηή αλαθέξεηαη (Κάληαο, 1998, 

ζει.1109-110). 

 

 

1.3.Ζ ζεσξεηηθή βάζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

Απφ ζεσξεηηθή άπνςε, ε έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο έρεη επεξεαζηεί 

απφ ηηο ζεσξίεο ησλ θηλήηξσλ, ηελ ζεσξία πξνζδνθίαο, αιιά θαη απφ ζεσξεηηθνχο 

φπσο ν Maslow, ν Locke θαη νη Landy & Warr.   
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1.3 Θεσξίεο γηα ηα θίλεηξα ηεο εξγαζίαο  

1.3.1 Ζ ζεσξία αλαγθψλ ηνπ Maslow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 1 ηαζφπνπινο,2005 

 

ηελ ππξακίδα ησλ αλαγθψλ φπσο απηή παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ Maslow (1943)  

παξνπζηάδεηαη κία νινθιεξσκέλε αλάιπζε ησλ βαζηθψλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ ππφ 

ην πξίζκα ηεο αλζξσπηζηηθήο ςπρνινγηθήο ζεψξεζεο. πσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην 

παξαπάλσ ζρήκα, ν Maslow ζέηεη πσο νη ν άλζξσπνο έρεη αλάγθεο «νη νπνίεο φκσο 

εληάζζνληαη ζε κία ηεξαξρηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο (ηαζφπνπινο, 2005, ζει. 41)».  

Οι ανϊγκεσ διακρύνονται ςε:  

 

Α. Ανϊγκεσ για βιολογικό επιβύωςη: τροφό, ύπνοσ, ενδυμαςύα κτλ. Εύναι οι πλϋον 

ςτοιχειώδεισ ανϊγκεσ επιβύωςησ. Οι φυςιολογικϋσ ανϊγκεσ ςε κϊθε ϊτομο 
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καθορύζονται ςε μεγϊλο βαθμό από την ηλικύα ,το κοινωνικό του περιβϊλλον και 

φυςικϊ την προςωπικότητα του.  

 

Β. υναιςθηματικϋσ ανϊγκεσ για ανθρώπινη επαφό, υποςτόριξη, αςφϊλεια. Σο 

ϊτομο επιθυμεύ να εξαςφαλύςει την ευημερύα του, όχι μόνο για το ςόμερα αλλϊ 

και για το μϋλλον. Ενδιαφϋρεται για την προςταςύα τησ υγεύασ του, την 

εξαςφϊλιςη των γηρατειών του κτλ. Μετϊ την κϊλυψη των ςτοιχειωδών 

αναγκών για την βιολογικό μασ επιβύωςη η βαςικό ανϊγκη των ανθρώπων εύναι 

η ανϊγκη να αγαπούν και να αγαπιώνται. Η ανϊγκη αυτό καλύπτεται μϋςα από 

μύα ουςιαςτικό ςχϋςη με την μορφό τησ γονικόσ αγϊπησ, τησ οικογενειακόσ 

αγϊπησ, τησ φιλύασ, του ϋρωτα.  

 

Γ. Κοινωνικϋσ ανϊγκεσ για αναγνώριςη, κοινωνικό καταξύωςη, επαγγελματικό 

αναγνώριςη. Οι ανϊγκεσ αυτϋσ ικανοποιούνται με την ςυμμετοχό του ατόμου ςε 

διϊφορεσ ομϊδεσ ανϊλογα με την προςωπικότητα, τα ενδιαφϋροντα του και τισ 

αξύεσ του. Μϋςα από τη ςυμμετοχό του αυτό δημιουργεύ ςχϋςεισ φιλύασ μϋςα 

από τισ οπούεσ αποκτϊ κοινωνικό αναγνώριςη.  

 

Δ. Αιςθητικϋσ Ανϊγκεσ για ανϊπτυξη καλλιτεχνικών ενδιαφερόντων. Σο ϊτομο 

επιζητεύ επύςησ αναγνώριςη για τισ επιτυχύεσ του ςτην προςωπικό και 

επαγγελματικό ζωό. Επιθυμεύ την φόμη, το κύροσ, την αναγνώριςη και την 

εκτύμηςη.  

 

Ε. Πνευματικϋσ Ανϊγκεσ – αναζητόςεισ για μεταφυςικϋσ, θρηςκευτικϋσ, 

πνευματικϋσ αξύεσ. Οι ανϊγκεσ αυτϋσ αναφϋρονται ςτην εςωτερικό πληρότητα 

του ατόμου και την αποκατϊςταςη του. Ιδιαύτερη ςημαςύα για την ικανοπούηςη 

αυτών των αναγκών παύζει η δημιουργικότητα του ατόμου (Wahba & Bridwell, 

1973, ταθόπουλοσ, 2005).  

 

Γίλεηαη θαηαλνεηφ, φηη νη αλάγθεο πνπ βξίζθνληαη ζηε βάζε ηεο ππξακίδαο έρνπλ ηελ 

απφιπηε πξνηεξαηφηεηα εθπιήξσζεο θαζψο ε κε χπαξμε ηνπο ζεκαηνδνηεί θαη ηνλ 

ζάλαην ηνπ αηφκνπ. Βάδνληαο ηελ ππξακίδα ηνπ Maslow ζηελ έλλνηα ηεο εξγαζίαο 

ζα ιέγακε φηη νη εξγαδφκελνη αθελφο έρνπλ θαιχςεη ηηο αλάγθεο γηα επηβίσζε θαζψο 
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βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε εξγαζίαο, ελψ πιένλ απνδεηνχλ ηθαλνπνίεζε, δειαδή 

αλαγλψξηζε θαη απηνεθηίκεζε, αλάγθεο πνπ αλάγνληαη ζηα αλψηεξα ζηξψκαηα ηεο 

ππξακίδαο ησλ αλαγθψλ ηνπ Maslow.  

 

 

Χζηφζν, ε ζεσξία ηνπ Maslow παξφιν πνπ είλαη ε πξψηε ζεσξία πνπ βνήζεζε ηελ 

επηρεηξεκαηηθή θαη κε εξγνδνζία λα ζηξαθεί ζηελ θάιπςε φρη κφλν ησλ αλαγθψλ 

επηβίσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο, αιιά θπξίσο ζηελ θάιπςε αλαγθψλ πνπ αλάγνληαη 

ζε κεγαιχηεξν επίπεδν φπσο ζηελ δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ αζθάιεηα θαη  ηελ 

ππεπζπλφηεηα, έρεη δερζεί θξηηηθή σο πξνο ην γεγνλφο φηη νη αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ 

πνιιέο θνξέο είλαη αιιειέλδεηεο θαη άξα δελ είλαη ζαθήο ν δηαρσξηζκφο ηνπο. 

Δπηπιένλ, φπσο ηφληζαλ θαη νη Wahba & Bridwell (1973), ε ηθαλνπνίεζε κίαο 

αλάγθεο πνπ αλάγεηαη ζε έλα κεγαιχηεξν επίπεδν δελ ζεκαηνδνηεί απφιπηα θαη 

θαζνιηθά φηη έρεη θαιχςεη φιεο ηηο αλάγθεο πνπ αλαθέξνληαη ζε πξφηεξα ζηάδηα.   

  

1.3.2. Ζ ζεσξία ηνπ Aldefer Erg  

O Alderfer εθηλνχκελνο απφ ηελ ζεσξία ηνπ Maslow, κείσζε ηηο πέληε θαηεγνξίεο ησλ 

αλαγθψλ ηνπ Maslow, ζε αλάγθεο χπαξμεο, ζρέζεο θαη αλάπηπμεο. Ζ ηαπηφρξνλε 

κείσζε ησλ θαηεγνξηψλ έδσζε κεγαιχηεξε επξχηεηα ζηελ ελλνηνιφγεζε ηνπο. Απηφ 

βνήζεζε ζην λα ηζρχζνπλ νη θαηεγνξίεο απηέο θαη ζε θνηλσλίεο κε δηαθνξεηηθφ 

πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν (γηα παξάδεηγκα θάπνηεο θνηλσλίεο ζεσξνχλ φηη νη θνηλσληθέο 

αλάγθεο αλάγνληαη ζε κεγαιχεξν επίπεδν). Δπηπιένλ, ν Alderfer ηφληζε φηη κπνξεί κία 

αλάγθε λα ζπζρεηίδεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία θαηεγνξίεο θαη θάπνηνη πνιίηεο λα 

έρνπλ θαιχςεη αλάγθε πνπ αθελφο αλάγνληαη ζε κεγαιχηεξν επίπεδν, εληνχηνηο δελ 

έρνπλ θαηαθέξεη λα θαιχςνπλ άιιεο αλάγθεο ζε βαζηθφ επίπεδν (Κάληαο, 1998).   

 

1.3.3. Ζ ζεσξία γηα ηα θίλεηξα επίηεπμεο 

 

Ζ γλσζηηθή ζεσξία ησλ θηλήηξσλ επίηεπμεο απνηειεί πξντφλ ζεσξεηηθήο εξγαζίαο 

ησλ Atkinson θαη McClelland. χκθσλα κε απηήλ ηελ ζεσξία ν θάζε εξγαδφκελνο, 

νξκψκελνο απφ ηηο πξφηεξεο εκπεηξίεο θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ δηακνξθψλεηαη ψζηε 

λα επηηπγράλεη ζηφρνπο. Ζ ελ ιφγσ ζεσξία εμεηάδεη ηελ αλάγθε πνπ έρνπλ θάπνηνη 

εξγαδφκελνη – πνιίηεο γηα εμνπζία αιιά θαη γηα θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή.  Ζ ζεσξία 

γηα ηα θίλεηξα επίηεπμεο, εμεγεί πσο άηνκα πνπ ηείλνπλ λα είλαη αληαγσληζηηθνί  
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έρνπλ κεγαιχηεξε αλάγθε γηα επηηπρία αλαιακβάλνληαο πνιιέο θνξέο 

επηρεηξεκαηηθά ξίζθα, ελψ αληίζηνηρα άηνκα πνπ πξνηηκνχλ λα κελ ζέηνπλ πςεινχο 

ζηφρνπο ζπλήζσο αζρνινχληαη κε κηθξήο θιίκαθαο, άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ 

πξφηεξε γλψζε ηνπο, έξγα.  

 

1.4. Ζ ζεσξία ησλ δχν παξαγφλησλ ηνπ Herzberg 

Ζ ζεσξία ησλ δχν παξαγφλησλ ηνπ Herzberg, αλαθέξεηαη ζε κία ζεσξία θηλήηξσλ 

άκεζα ζπλπθαζκέλεο κε ηελ έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Μέζα απφ 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπλέιεμε, ν Herzberg, δηέθξηλε δχν θαηεγνξίεο παξαγφλησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. ηελ πξψηε θαηεγνξία αλάγνληαη 

παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε θίλεηξα ησλ ππαιιήισλ φπσο «ε επίηεπμε, ε 

αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ, ε θχζε ηεο εξγαζίαο, ε ππεπζπλφηεηα θαη ε δπλαηφηεηα 

πξναγσγήο», ελψ ζηε δεχηεξε θαηεγνξία αλάγνληαη παξάγνληεο «πγηεηλήο», δειαδή 

ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ φπσο «ε πνιηηηθή ηεο 

επηρείξεζεο θαη ν ηξφπνο δηνίθεζεο ηεο, ε επνπηεία, ε ρξεκαηηθή ακνηβή, νη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο  (Κάληαο, 1998, ζει.57)». 

 

Οπζηαζηηθά, ν Herzberg, κέζα απφ ηε ζεσξία ηνπ δηέθξηλε δχν ζπζηήκαηα αλαγθψλ, 

αθελφο ε αλάγθε γηα απνθπγή αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη αθεηέξνπ ε αλάγθε γηα 

πξνζσπηθή αλάπηπμε. Χζηφζν, θαη ε ζεσξία ηνπ Herzberg, επηθξίζεθε θαζψο 

ππήξραλ κεζνδνινγηθά ζθάικαηα ζηελ έξεπλα ηνπ.  

 

1.5. Ζ ζεσξία ηεο ηζφηεηαο 

Ο Adams, ζηε ζεσξία πεξί ηζφηεηαο  ππνζηεξίδεη φηη νη άλζξσπνη παξαθηλνχκελνη 

απφ ηελ αληζφηεηα,  λα ζπγθξίλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο κε ηηο πξνζπάζεηεο πνπ 

θαηαβάιινπλ άιινη γχξσ ηνπο ζην ρψξν εξγαζίαο ψζηε λα απνθνκίζνπλ αθφκα 

κεγαιχηεξα νθέιε.   

Ζ ζεσξία ηεο ηζφηεηαο βαζίδεηαη ζηελ αληίιεςε ησλ πξνζπαζεηψλ θαη ησλ 

αληακνηβψλ πνπ δίδνληαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ζην ρψξν εξγαζίαο. ε έλαλ 

επαγγεικαηηθφ ρψξν φπνπ φινη νη  φινη νη εξγαδφκελνη αληηκεησπίδνληαη ηζφηηκα ζα 

έρνπλ αληίζηνηρεο αληακνηβέο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, αλ δειαδή δηαπηζηψζνπλ 

κεξνιεπηηθή ζηάζε ησλ εξγνδνηψλ απέλαληη ζε ζπγθεθξηκέλα άηνκα ηφηε νη 

εξγαδφκελνη ζα απνθχγνπλ λα θαηαβάινπλ ηελ ίδηα πξνζπάζεηα.. Δπνκέλσο, 

ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο ηζφηεηαο, θξίζηκν ζηνηρείν απνηειεί φρη κφλν ε παξνρή 
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θηλήηξσλ αιιά θαη ε ηζφηεηα απέλαληη ζηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ αληακνηβή. ην 

θίλεηξν είλαη πνιχ δχζθνιν ρσξίο ηελ θαζηέξσζε ηεο δηθαηνζχλεο ζηε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο θαη αληακνηβήο (Thiagaraj & Thangaswamy,2017). 

 

 

1.6. Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 

πσο δηαπηζηψζεθε θαη παξαπάλσ ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, έρεη ιάβεη πνιινχο 

νξηζκνχο ιφγσ ησλ πνιιψλ δηαζηάζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη ε έλλνηα. Οη δηαζηάζεηο 

πνπ ζα αλαθεξζνχλ θαη παξαθάησ είλαη αιιειέλδεηνη θαη  κεηαβιεηνί θαη 

επεξεάδνπλ φπσο είλαη θπζηθφ ηελ χπαξμε ζεηηθήο ή κε εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο. 

Οη παξάγνληεο ζρεηίδνληαη κε πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην θχιν (νη γπλαίθεο 

ηείλνπλ λα είλαη πην ηθαλνπνηεκέλεο κε ηελ εξγαζία πνπ θάλνπλ), ε ειηθία, ν ρξφλνο 

έλαξμεο ηεο εξγαζίαο θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν. Άιινη παξάγνληαο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε επεξεάδνληαο ηελ είλαη παξάγνληεο ζρεηηθνί κε ηελ 

εξγαζία φπσο ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο, νη εξγαζηαθέο επζχλεο θαη νη δεμηφηεηεο. 

Σέινο, παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγνδνζία θαη επεξεάδνπλ άκεζα ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη ν κηζζφο, νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, ηα πξνλφκηα, ην 

αίζζεκα αζθάιεηαο θαη ε δπλαηφηεηα πξναγσγήο (Mishra, 2013).   

 

 

1.7. Απφ ηε ζεσξία ζηελ πξάμε. εκάδηα πςειήο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο  

 

O dr. Rane (2011), ππνζηεξίδεη φηη θάζε νξγαληζκφο πνπ επηηπγράλεη πςειή 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ απνθνκίδεη κεγαιχηεξν φθεινο 

θαζψο απμάλεηαη ε απφδνζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Χο ζηνηρεία εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο 

ζέηεη  ηα εμήο:  

 Δπθαηξία γηα αλάπηπμε: ν εξγαδφκελνο παίξλεη κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ 

ηελ δνπιεηά ηνπ φηαλ έρεη πξνζσπηθέο επθαηξίεο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο εληφο 

ηνπ νξγαληζκνχ  

 Μηζζνιφγην:  εθηφο απφ ηνλ κεληαίν κηζζφ, νη ππάιιεινη πνπ ιακβάλνπλ 

επηπξφζζεηεο παξνρέο ηείλνπλ λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη θαη άξα πην απνδνηηθνί 

ζηελ εξγαζία ηνπο.  

 Ο Πξντζηάκελνο σο κέληνξαο  

 Δξγαζία θαη εζηθή σο αλαπφζπαζηα κέξε 
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 Θεηηθή εξγαζηαθή θνπιηνχξα 

 Καηλνηνκία  

 Σερλνινγηθή ππνζηήξημε 

 Αμίεο 

 

  

1.8. Δξγαιεία κέηξεζεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

 

Τπάξρνπλ πνιιέο κέζνδνη κέηξεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο.  Ζ πην 

ζπλεζηζκέλε κέζνδνο γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ 

ηελ εξγαζία είλαη ε θιίκαθα Likert, ελψ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη άιιεο κέζνδνη 

κέηξεζεο φπσο σζηφ- Λάζνο, Ναη- ρη..  

 

Ο Πεξηγξαθηθφο Γείθηεο Δξγαζίαο- Job Descriptive Index  (JDI), πνπ δεκηνπξγήζεθε 

απφ ηνπο Smith, Kendall & Hulin (1969), είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο. Μεηξάεη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ελφο αηφκνπ ζε πέληε πηπρέο: ηηο ακνηβέο, ηηο πξναγσγέο θαη ηηο 

επθαηξίεο πξνψζεζεο, ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηελ επνπηεία θαη ηελ ίδηα ηε δνπιεηά. Ζ 

θιίκαθα είλαη απιή, νη ζπκκεηέρνληεο απαληνχλ είηε λαη, φρη, είηε λα κελ 

απαληήζνπλ. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά θαη ην εξσηεκαηνιφγην Job in General 

Index, ην Minnesota Satisfaction Questionnaire, ην νπνίν δηεξεπλά ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ζε 20 πηπρέο ηεο απαζρφιεζεο κέζσ 100 εξσηήζεσλ θαη  κηα; χληνκε; 

Φφξκα; κε 20 εξσηήζεηο (Mishra,2013).  

 

Σέινο, ζηελ παξνχζα εξγαζία επηιέμακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην εξσηεκαηνιφγην 

γηα ηελ  εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε  Job Satisfaction Survey (JSS), ην νπνίν  κέζα απφ 

36 εξσηεζεηο  κεηξά ηηο εμήο ελλέα πηπρέο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία: ην κηζζφ, 

ηελ πξναγσγή, ηελ δηεχζπλζε, ηηο πξφζζεηεο παξνρέο, ηηο έθηαθηεο αληακνηβέο, ηηο 

ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο, ηνπο ζπλεξγάηεο, ηε θχζε ηεο εξγαζίαο θαη ηελ επηθνηλσλία.  
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Κεθάιαην 2o ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη νη πην πξφζθαηεο έξεπλεο ηεο δηεζλνχο 

αξζξνγξαθίαο, πνπ εμεηάδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, 

ηφζν ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο φζν θαη ζην ζπίηη ηνπο θαη παξνπζηάδνληαη ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία, ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα απηά.. Δπηπιένλ, αλαθέξεηαη ν φξνο ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (Burnout syndrome) θαη ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο, φζν θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ έρνπλ κέζα θαη έμσ απφ ην ρψξν 

εξγαζίαο ηνπο νη λνζειεπηέο.  

 

Α. 2.1 Πνηφηεηα δσήο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

Ζ πνηφηεηα δσήο ζεσξείηαη φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ επίηεπμε ελφο πγηνχο θαη 

παξαγσγηθνχ ηξφπνπ δσήο θαη σο εθ ηνχηνπ έρεη εμεηαζηεί σο κηα παξάκεηξνο ζε 

πνιιέο κειέηεο. Ο ΠΟΤ (1997) νξίδεη ηελ πνηφηεηα δσήο σο «αληίιεςε ησλ αηφκσλ 

γηα ηε ζέζε ηνπο ζηε δσή, ζην πιαίζην ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ησλ αμηαθψλ ζπζηεκάησλ 

ζηα νπνία δνπλ θαη ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο, ηηο πξνζδνθίεο, ηα πξφηππα θαη ηηο 

αλεζπρίεο ηνπο». Πξφθεηηαη γηα κηα επξεία έλλνηα πνπ επεξεάδεηαη κε πνιχπινθν 

ηξφπν απφ ηε ζσκαηηθή πγεία ηνπ αηφκνπ, ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε, ην επίπεδν 

αλεμαξηεζίαο, ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ηηο πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο θαη ηε ζρέζε ηνπο 

κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο. Δπηπιένλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ 

ζρέζε κε ηηο παξακέηξνπο άιισλ, φπσο ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ δσή, ε επηπρία θαη ε 

θαηάζιηςε ζε δηάθνξνπο πιεζπζκνχο, φπσο νη εξγαδφκελνη ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, νη ζπνπδαζηέο θαη νη κεηαλάζηεο.  

 

Οη Conrad & Guentgher (2006) εμέηαζαλ ηε ζρέζε ηεο θφπσζεο κε ηε ζπκπφληα, ηελ 

εμνπζέλσζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θέληξα πξνζηαζίαο παηδηψλ 

ηνπ Κνινξάλην. Οη Bryant& Modanna (2006) δηεξεχλεζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

ηζνξξνπίαο ξφισλ, ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε 

δσή ησλ γπλαηθψλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ. 

 

ίγνπξα, ε εμάληιεζε, ην άγρνο θαη ην ζηξεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εξγαζία είραλ 

αξλεηηθή επίδξαζε ζε πνιιά απφ ηα ππνθείκελα ηεο πνηφηεηαο δσήο - QoL. ε 

πξφζθαηε κειέηε θαίλεηαη φηη ην θχιν θαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε δελ θαίλεηαη 

λα δηαθνξνπνηνχλ ηελ πνηφηεηα δσήο Uchino, 2009). Πνιιέο κειέηεο έρνπλ 
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θαηαδείμεη φηη ε χπαξμε ελφο δηθηχνπ ππνζηεξηθηηθψλ ζρέζεσλ ζπκβάιιεη ζηελ 

ςπρνινγηθή επεκεξία ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Έλα δίθηπν θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο κπνξεί λα δψζεη κηα αίζζεζε ηνπ «αλήθεηλ» θαη λα απνθεπρζεί ε 

κνλαμηά, λα ππάξρεη απμεκέλε αίζζεζε απηνπεπνίζεζεο θαη κπνξεί λα πξνζθέξεη 

έλα αίζζεκα αζθάιεηαο. Σν θνηλσληθφ δίθηπν δίλεη πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο, 

ζπκβνπιέο, θαζνδήγεζε θαη άιια είδε βνήζεηαο. Δίλαη παξήγνξν λα γλσξίδεη θαλείο 

φηη έρεη αλζξψπνπο ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα απεπζπλζεί ζε κηα θαηάζηαζε αλάγθεο 

(Uchino, 2009). Οη δπζθνιίεο ηνπ επαγγέικαηνο θαζψο θαη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα 

πνπ έρεη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ήηαλ γλσζηά θαη 

κειεηήζεθαλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Fradelo et al, (2014) δείρλνπλ ηα 

επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ζηε κείσζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη ησλ επηπέδσλ απνπξνζσπνπνίεζεο ζε λνζειεπηέο 

θαη είλαη παξφκνηα κε ηα επξήκαηα παιαηφηεξεο έξεπλαο(Jenkins & Elliott, 2004). 

Δπίζεο, ζεηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί λα έρεη ε θνηλσληθή ππνζηήξημε γηα ηελ 

πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο (Uchino, 2009) θαη ηεο πγείαο γεληθφηεξα (Umberson 

& Montez, 2010). 

 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, νη Ioannou et. al, (2015), ηφληζαλ φηη νη λνζειεπηέο 

αληηιακβαλφηαλ ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο σο πξνο ηελ πγεία ζην κέζν φξν ελψ  

αλέκελαλ πεξαηηέξσ επηδείλσζε ζην εγγχο κέιινλ. Οη παξάγνληεο πνπ ιήθζεζαλ 

ππφςε φηη επεξεάδνπλ ζεηηθά ηε ζσκαηηθή πγεία ηνπ δείγκαηνο, ήηαλ ην θχιν, κε ην 

αλδξηθφ θχιν λα ππεξηεξεί ηνπ γπλαηθείνπ, ε ηερλνινγηθή εθπαίδεπζε, ε δπλαηφηεηα 

λα παξαθνινπζνχλ ζπλερή εθπαίδεπζε θαη ε εξγαζία κφλν ηηο θαζεκεξηλέο (Ioannou 

et al. 2015). Σα επξήκαηα απηά αληηζηνηρνχλ ζε απηά πνπ αλαθέξζεθαλ παιαηφηεξα 

απφ ηνπο Karanikola et al., (2009), Kheiraoui et al., (2012), Lindo et a., l(2009), 

Westphal-Guittietal, (2007), Bellali et al. (2007), Shen et al., (2005) θαη Pappas et al., 

(2005), νη νπνίνη αλέθεξαλ επίζεο ηα κέζα επίπεδα πγείαο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο 

δηαζηάζεηο ςπρηθήο πγείαο. 

 

ηελ έξεπλα ησλ Ioannou et al.,( 2015) θαίλεηαη φηη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία 

επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ λνζειεπηψλ. Σα επξήκαηα απηά αληηζηνηρνχλ 

ζηα επξήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ ζηε δηεζλή κειέηε ησλ Faragher et al., (2005), φπνπ 

ζε δείγκα κειέηεο 267.995 ππαιιήισλ, δηαπίζησζαλ φηη ν ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ηεο 
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ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία θαη ηεο πγείαο ήηαλ ζεηηθφο θαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφο.  

 

Δπηπιένλ, απνθαιχθζεθε φηη ην αλδξηθφ θχιν παξέκεηλε έλαο απφ ηνπο ηζρπξφηεξνπο 

παξάγνληεο πξφβιεςεο ηεο πνηφηεηαο δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία θαη ε πγεία 

ζρεηίδεηαη κε ηελ απμεκέλε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, ε νπνία είλαη επίζεο 

ηζρπξή πξφβιεςε ηεο πςειφηεξεο πνηφηεηαο δσήο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία θαη 

απηά ηα επξήκαηα είλαη επίζεο ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ κειεηψλ 

(Kheiraoui et al, 2012& Faragher et al., 2005). Απηή ε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πγεία, κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη νη λνζειεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζε ζεηηθφ εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ αηζζάλνληαη θαιχηεξα ηφζν απφ ηελ άπνςε ηεο ζσκαηηθήο φζν θαη ηεο 

ςπρηθήο πγείαο. Τπνδειψλεη επίζεο, φηη νη λνζειεπηέο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ 

αμία ηεο δνπιεηάο ηνπο, ηελ πγεία θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπο, δηφηη ηε ζπγθξίλνπλ κε 

ηελ θαθή πγεία ησλ αζζελψλ πνπ θξνληίδνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Σέινο, νη 

Έιιελεο λνζειεπηέο ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ππνζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ ζηελ 

εξγαζία, αιιά ήηαλ δπζαξεζηεκέλνη κε ην θφξην εξγαζίαο, ηνλ κηζζφ, ηηο 

επαγγεικαηηθέο ηνπο πξννπηηθέο θαη ηελ παξερφκελε εθπαίδεπζε. Θεσξψληαο φηη ε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ζπλδέεηαη κε ηελ πνηφηεηα δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πγεία, νη δηεπζπληέο ησλ λνζειεπηψλ πξέπεη λα εμεηάδνπλ ηε βειηίσζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο εξγαζίαο έηζη ψζηε νη λνζειεπηέο φρη κφλν λα αηζζάλνληαη 

εθηηκεκέλνη αιιά θαη λα ελζαξξχλνληαη λα παξέρνπλ θαιχηεξεο ππεξεζίεο ζε 

εθείλνπο πνπ ηηο ρξεηάδνληαη (Ioannou et al, 2015). 

 

Παξάιιεια, ζηελ πξφζθαηε έξεπλα ησλ Zavala et al, (2016) θαίλεηαη φηη ην 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη κε κφληκεο ζπκβάζεηο έρεη θαιχηεξε 

ζπλνιηθή πνηφηεηα δσήο ζην ρψξν εξγαζίαο απφ φ, ηη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ κε 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο. H θαηάζηαζε απηή επεξεάδεη ην 30% 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε κειέηε, εηδηθά ηνπο λεφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο (63% ηεο 

ειηθηαθήο νκάδαο 19-29 εηψλ, πνπ έρνπλ ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ) γηα ηνπο 

νπνίνπο ε δηαδηθαζία επίηεπμεο κεγαιχηεξεο ζηαζεξφηεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο είλαη 

φιν θαη πην δχζθνιε ιφγσ ηεο έιιεηςεο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.  
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Υακειή ή κεζαία πνηφηεηα δσήο ζην ρψξν εξγαζίαο γηα ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 

κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηελ πξφζεζε λα εγθαηαιείςνπλ ην επάγγεικα. Χο εθ ηνχηνπ, ε 

πηζαλφηεηα ησλ λνζνθφκσλ πνπ αλαδεηνχλ άιιε εξγαζία θαη απνθαζίδνπλ λα 

θχγνπλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ζα κεησζεί αλ ε πνηφηεηα δσήο ζην ρψξν 

εξγαζίαο βειηηψλεηαη γηα ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. Απηφο ν ζηφρνο ζα απαηηήζεη 

κηα νξγαλσηηθή αιιαγή κε ζηφρν ηελ πηνζέηεζε κηαο δηαθνξεηηθήο κνξθήο εξγαζίαο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πξφηππν ηεο πνηφηεηαο ηνπ δσήο ζην ρψξν εξγαζίαο (Lawler & 

Mohraman, 1994). 

 

ηε κειέηε ησλ Zavala et al, (2016) ην 13% ησλ κειψλ ηνπ λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο 

πξαγκαηνπνίεζε άιιν είδνο ακεηβφκελεο δξαζηεξηφηεηαο. Απηφ ην εχξεκα είλαη 

αλεζπρεηηθφ δηφηη έλα άηνκν θαηέρεη δχν επίζεκεο ζέζεηο εξγαζίαο, γεγνλφο πνπ 

απαηηεί θπζηθέο θαη ςπρνινγηθέο ζπζίεο πνπ νδεγνχλ κελ ζε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή 

ακνηβή, αιιά παξάιιεια θαη ζε κείσζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ γηα άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Έηζη, ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ εθηειεί άιιε ακεηβφκελε 

δξαζηεξηφηεηα, έμσ απφ ην λνζνθνκείν, έρεη ρακειφηεξε ζπλνιηθή πνηφηεηα δσήο 

ζην ρψξν εξγαζίαο απφ φ, ηη εθείλν πνπ δελ εθηειεί άιιε ακεηβφκελε δξαζηεξηφηεηα. 

Δπηπιένλ, απηή ε θαηάζηαζε νδεγεί ζε θφπσζε, πνπ κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο ζηελ 

πγεία ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη κπνξεί ζρεηίδεηαη άκεζα κε ιάζε ζηελ εξγαζία. Απηφ, 

ηδηαίηεξα, ην δήηεκα δεκηνπξγεί κηα επηθίλδπλε θαηάζηαζε γηα ηα κέιε ηεο 

λνζειεπηηθήο νκάδαο, ηφζν γηα ηνλ εαπηφ ηνπο φζν θαη γηα ηνπο αζζελείο, ζηνπο 

νπνίνπο παξέρνπλ θξνληίδα (Zavala et al, 2016).  

 

Ζ παξαπάλσ κειέηε θαηέδεημε φηη ηφζν ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ έρεη 

ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ φζν θαη εθείλν πνπ εθηειεί άιιεο ακεηβφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο, έρνπλ θαηά κέζν φξν ρακειφηεξε ζπλνιηθή πνηφηεηα δσήο ζην 

ρψξν εξγαζίαο απφ φ, ηη νη εξγαδφκελνη νη νπνίνη έρνπλ κφληκεο ζπκβάζεηο θαη δελ 

εθηεινχλ άιιεο ακεηβφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Δπηπιένλ, ε κειέηε έδεημε φηη 

ππάξρνπλ δηαθνξέο ζην κέζν φξν ζπλνιηθά γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ζην ρψξν 

εξγαζίαο αλάινγα κε ηνλ ηνκέα πνπ εξγάδεηαη έλαο ππάιιεινο. Οη κέζνη φξνη 

θπκαίλνληαη απφ πςεινί έσο κέηξηνη ή έσο ρακεινί ηεο πνηφηεηαο δσήο ζην ρψξν 

εξγαζίαο, ε νπνία κπνξεί λα απνδνζεί ζε δηαθνξέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ηδξπκάησλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, κεηαμχ άιισλ κεηαβιεηψλ. πγθεθξηκέλα, ε 

ζπλνιηθή πνηφηεηα δσήο ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ δηαθέξεη 
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αλάινγα κε ην ίδξπκα αιιά θαη ηε κνλάδα φπνπ εξγάδεηαη έλαο ππάιιεινο, κε 

εθείλνπο πνπ εξγάδνληαη ζηα ΣΔΠ ή ζηε ΜΔΘ, λα παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξε 

ζπλνιηθή πνηφηεηα δσήο ζην ρψξν εξγαζίαο. Ζ έξεπλα απηή ησλ Zavala et al, (2016) 

επίζεο δηαπίζησζε φηη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ήηαλ κέηξηα ηθαλνπνηεκέλν απφ ηε 

ζπλνιηθή πνηφηεηα δσήο ηνπ ζην ρψξν εξγαζίαο. Απηφ ην εχξεκα είλαη ζπλεπέο κε ηα 

απνηειέζκαηα πνπ ιακβάλνληαη ζε άιιεο ζπλαθείο κειέηεο, ζηηο νπνίεο ε 

πιεηνλφηεηα ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ εκθαλίδεη κέηξηα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο 

κε ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν (Nirali et al, 2010; Acevedo & 

Castañeda 2008).  

 

Ο ηζρπξφηεξνο δείθηεο δπζαξέζθεηαο παξαηεξήζεθε φηαλ ζρεηίδνληαλ κε ηνπο 

κηζζνχο θαη ηα ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη απαξαίηεην λα είλαη ην 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ επραξηζηεκέλν απφ ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο. Παξνκνίσο, ε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηελ πεξηνρή ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο γηα ην λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ κπνξεί λα βνεζήζεη ηα ηδξχκαηα λα δηαηεξήζνπλ ην λνζειεπηηθφ 

εξγαηηθφ δπλακηθφ. Απηφ ην ζέκα πξέπεη λα εμεηαζηεί απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κε ηε ζέζπηζε πξνγξακκάησλ βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο.  

Αλαιφγσο, ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα είλαη ε 

πξψηε πξνηεξαηφηεηα γηα ην ζχζηεκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, δηφηη 

αληηπξνζσπεχεη έλα πξφηππν πνηφηεηαο πνπ έρεη άκεζεο επηπηψζεηο γηα ηα άηνκα πνπ 

ιακβάλνπλ θξνληίδα. χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, ην ζχζηεκα πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο (δει. ην φξγαλν πνπ είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηε θξνληίδα ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ) είλαη ππεχζπλν γηα ηηο απαηηήζεηο ησλ λνζνθφκσλ, 

παξέρνληάο ηνπο έλαλ αμηνπξεπή κηζζφ αιιά θαη λα ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ιακβάλνπλ ζπλερή θαηάξηηζε (Acevedo & Castañeda, 2008).Ζ πξνζέγγηζε απηή ζα 

εληζρχζεη ηελ εκπηζηνζχλε ζην ζχζηεκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο απφ ηελ πιεπξά 

ηφζν ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ φζν θαη ηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο 

ψζηε λα πξνσζεζεί κεγαιχηεξε ζπλεξγαζία γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ (Zolli & 

Healy, 2012). 

 

ε παιαηφηεξε κειέηε, (Brooks & Anderson, 2004) κειεηήζεθε μερσξηζηά ε 

πνηφηεηα ηεο δσήο ηεο λνζειεπηηθήο εξγαζίαο (QNWL) θαη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία. Ζ πνηφηεηα ηεο δσήο ηεο λνζειεπηηθήο εξγαζίαο επηθεληξψλεηαη ζηελ 

παξνρή επθαηξηψλ γηα ηνπο λνζειεπηέο λα θάλνπλ λφεκα δσήο ηε ζπλεηζθνξά ηνπο 
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ζηνπο αζζελείο. Ζ έλλνηα ηεο QNWL ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ λνζνθφκσλ ζηελ εξγαζία κε ηε δσή ζην ζπίηη. Οη παξάγνληαο 

απηνί αιιειεπηδξνχλ γηα λα επεξεάζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο φπσο ην θφζηνο, ε πνηφηεηα θαη ν αζζελήο. Ζ εξγαζία ηεο QNWL 

επηθεληξψλεηαη ζε εθείλεο ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ηα ζπκθέξνληα ησλ λνζνθφκσλ 

θαη ηεο νξγάλσζεο ζπκπίπηνπλ θαη πξνηείλνληαη πηπρέο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ή ην ίδην 

ην έξγν ηνπ λνζειεπηή, πνπ ζα κπνξνχζε λα ηξνπνπνηεζεί λα βειηηψζεη ηε δσή ηεο 

λνζειεπηηθήο εξγαζίαο θαη ηελ νξγαλσηηθή παξαγσγηθφηεηα. Κιαζηθά εκπεηξηθά 

ζηνηρεία ππνδειψλνπλ φηη νη πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

επηηπγράλεηαη κέζσ αιιαγψλ ζηελ νξγαλσηηθή δνκή, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε, ζηπι δηαρείξηζεο, απνδεκίσζε, ηηο ζρέζεηο κέζα ζηελ εξγαζία, ηνλ 

επαλαζρεδηαζκφ ηεο εξγαζίαο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ εξγαδνκέλνπ. 

 

Φαίλεηαη φηη ππάξρεη έλα βαζηθφ ζχλνιν αλαγθψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, ηα νπνία είλαη παγθνζκίσο ζεκαληηθά θαη αθνξνχλ ζε 

φινπο ηνπο λνζειεπηέο, αιιά ε ζεκαζία νπνηαζδήπνηε ηδηαίηεξεο αλάγθεο δελ είλαη 

γλσζηή. Απαηηείηαη θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο πνηνηηθνχ 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο απφ ηελ πιεπξά ησλ λνζνθφκσλ (Brooks & Anderson, 

2004).ηελ έξεπλά ησλ Brooks & Anderson, (2004), φπνπ ε πιεηνςεθία ήηαλ 

γπλαίθεο λνζειεχηξηεο (n = 391, 93%), ειηθίαο κεηαμχ 31 θαη 65 εηψλ (n = 289, 

82%), ζπκθψλεζαλ φηη ην δηάιιεηκα είλαη ζεκαληηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο 

ζε πνζνζηφ 65%, ελψ ην  67% δήισζε φηη δελ είρε ελέξγεηα κεηά ηελ εξγαζία. 

εκαληηθή επίζεο είλαη ε δήισζε ηνπ 66%, πνπ ζεσξεί φηη δελ θαηάθεξε λα 

εμηζνξξνπήζεη ηελ εξγαζία κε ηηο νηθνγελεηαθέο ηνπ αλάγθεο. 

 

Ο θφξηνο εξγαζίαο, ε ζηειέρσζε θαη ε πνηφηεηα ηεο πεξίζαιςεο ήηαλ αλεζπρεηηθά. 

67% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ φηη ν θφξηνο εξγαζίαο ηνπο ήηαλ ππεξβνιηθά βαξχο, 

ην 59% απάληεζε φηη δελ ππάξρεη αξθεηφ λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζηηο κνλάδεο ηνπο 

θαη κφλν ην 47%  δήισζε φηη είρε αξθεηφ ρξφλν ψζηε λα θάλεη ζσζηά ηε δνπιεηά 

ηνπο. Αθφκε, φκσο θαη ππφ ην πξίζκα απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ, ην 78% αλέθεξε 

φηη παξείρε θαιήο πνηφηεηαο θξνληίδα ησλ αζζελψλ(Brooks & Anderson, 2004). 

 

Πνιιά λνζνθνκεία έρνπλ αιιάμεη ην κίγκα δεμηνηήησλ ηνπο απφ εηδηθεπκέλνπο ζε 

αλεηδίθεπηνπο εξγαδφκελνπο, πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκήζνπλ ηηο δαπάλεο. Μφλν ην 
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54% ησλ εξσηψκελσλ λνζνθφκσλ ζηε κειέηε ησλ Brooks & Anderson, 

(2004)ζπκθψλεζε φηη είραλ επαξθή πνζά βνήζεηαο απφ ην κε αδεηνδνηεκέλν 

βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ (UAP) θαη κφιηο 59% ζπκθψλεζε φηη έιαβε πνηνηηθή βνήζεηα 

απφ ηνπο UAP. 

 

ζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο κε ηε δηαρείξηζε κνλάδσλ, ην 72% ζπκθψλεζε φηη είρε θαιή 

επηθνηλσλία κε ηνλ πξντζηάκελν ησλ λνζνθφκσλ θαη φηη ην 72% έιαβε ππνζηήξημε 

απφ απηφλ. Ληγφηεξν ζεηηθή ήηαλ ε ζπκκεηνρή ησλ λνζειεπηψλ ζηηο απνθάζεηο 

(50%) θαη πφζν ζπρλά αλαγλσξίδνληαλ γηα ηα επηηεχγκαηά ηνπο απφ ηνλ πξντζηάκελν 

ησλ λνζνθφκσλ (62%). Μφλν ην 37% ησλ λνζνθφκσλ ζε απηφ ην δείγκα ζεσξήζεθε 

ζεβαζηφ απφ ηελ αλψηεξε δηνίθεζε. Παξαδφμσο, ην 70% απηνχ ηνπ δείγκαηνο 

ζεσξήζεθε ζεβαζηφ απφ ηνπο γηαηξνχο θαη ην 80% δήισζε φηη επηθνηλσλνχζε θαιά 

κε ηνπο γηαηξνχο(Brooks &Anderson, 2004). 

 

Σέινο, ην 78% ησλ εξσηεζέλησλ, ζηελ ίδηα έξεπλα, ζεψξεζε φηη είλαη ζεκαληηθφ λα 

ππάξρεη άκεζε θξνληίδα ησλ παηδηθψλ αζζελψλ θαη φηη ην 70% ζεσξνχζε ηελ άκεζε 

θξνληίδα ησλ άξξσζησλ παηδηψλ πνιχ ζεκαληηθή. Μφλν ην 56% απηψλ ησλ 

εξσηεζέλησλ ζθέθηεθε φηη ε θξνληίδα γηα ειηθησκέλνπο αζζελείο ήηαλ ζεκαληηθή. 

Δπίζεο, νη εξσηεζέληεο ζπκθψλεζαλ φηη νη θηιίεο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ε νκαδηθή 

εξγαζία, ην ζπλαίζζεκα ηνπ "αλήθεηλ" θαη ε επηθνηλσλία κε άιινπο επαγγεικαηίεο 

πγείαο ήηαλ ζεκαληηθή(Brooks &Anderson, 2004). 

 

ρεδφλ ην 74% ησλ λνζνθφκσλ ζε απηή ηε κειέηε ζπκθψλεζε φηη ε θνηλσλία δελ 

έρεη αθξηβή εηθφλα ηεο εξγαζίαο ησλ λνζνθφκσλ. Δληνχηνηο, αλεζπρεηηθφ είλαη φηη 

κφλν ην 65%  ησλ εξσηεζέλησλ ζεψξεζε φηη ην ηκήκα λνζνθνκεηαθήο αζθάιεηαο 

παξείρε έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ ή φηη ήηαλ αζθαιέο. Δπηπιένλ, πνιινί 

αλεζπρνχζαλ γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο ζην ρψξν εξγαζίαο.  

 

ε γεληθέο γξακκέο, νη εξσηεζέληεο είραλ πςειφηεξν απφ ην κέζν φξν βαζκνινγία 

γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ζηελ εξγαζία, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ήηαλ γεληθά 

επραξηζηεκέλνη κε ηηο εξγαζηαθέο ηνπο θαηαζηάζεηο(Brooks & Anderson, 2004). Καη 

ζε απηήλ ηελ κειέηε, νη ζπγγξαθείο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη λνζειεπηέο 

πξέπεη λα ιακβάλνπλ ζπλερή θαηάξηηζε θαη αληαγσληζηηθνχο κηζζνχο θαη κηα 

πνηθηιία επηινγψλ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο 
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ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηα ζηειέρε ησλ λνζνθφκσλ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ θαη 

λα εθαξκφζνπλ πξνγξάκκαηα παξνρψλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ζα βειηηψζεη ηελ 

εξγαζηαθή δσή ησλ λνζνθφκσλ. 

 

Μηα κειέηε γηα ην λνζνθνκεηαθφ πξνζσπηθφ, πνπ εξγάδεηαη ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά 

λνζνθνκεία ηνπ Rawalpindi θαη ηνπ Islamabad, δηαπηζηψζεθε φηη ην 80,4%είλαη 

ηθαλνπνηεκέλν κε ηελ θαξηέξα ηνπσο λνζνθφκνη (Shaikh, 2004). Μηα άιιε κειέηε 

απνθάιπςε φηη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία θαη ε δηαηήξεζε ηεο θαιήο ζρέζεο 

κεηαμχ ησλ λνζνθφκσλ κπνξεί λα πξνσζεζεί κε ηελ ελζσκάησζε ηεο θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο. ε αλάγθε γηα βειηίσζε ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηνπο 

λνζειεπηέο θαη ε παξνρή πεξηζζφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ, παξάγνληεο πνπ 

έρνπλ δψζεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ έληαζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία ησλ 

λνζνθφκσλ θαη ζηελ κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο (Baernholdt & Mark, 2009). 

 

Ζ λνζειεπηηθή είλαη έλα θαηεμνρήλ γπλαηθείν επάγγεικα, θαη δελ απνηειεί έθπιεμε 

φηη πνιιέο λνζειεχηξηεο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα εμηζνξξνπήζνπλ ηελ εξγαζία κε ηηο 

νηθνγελεηαθέο αλάγθεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθψλεζε φηη ην σξάξην 

έρεη απμεζεί ελψ νη κηζζνί έρνπλ κεησζεί, κε απνηέιεζκα λα επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε 

δσή ηνπο. Παξάιιεια, ηα επξήκαηα ππνδειψλνπλ φηη νη αιιειεπηδξάζεηο θαη ε 

αλαγλψξηζε ζην ρψξν εξγαζίαο απνηεινχλ ζεκαληηθά ζπζηαηηθά ηεο πνηφηεηαο ηεο 

επαγγεικαηηθήο δσήο. Οη λνζειεπηέο ηνπ πξνζσπηθνχ έζεζαλ πνιιά ζέκαηα 

επηθεληξσκέλα ζηηο ζρέζεηο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε ηνλ πξντζηάκελν ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαγλψξηζεο γηα ηα 

επηηεχγκαηα θαη ηελ αλάγθε επαξθνχο ππνζηήξημεο θαη πξνκήζεηαο. Ζ ζπκκεηνρηθή 

ιήςε απνθάζεσλ δελ ήηαλ κέξνο ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ησλ 

λνζειεπηψλ. ιηγφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο εξσηεζέληεο κπφξεζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζηηο απνθάζεηο ηνπ λνζειεπηή. Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, ν θχθινο εξγαζηψλ, 

ν θφξηνο εξγαζίαο, ηα δεηήκαηα ζηειέρσζεο, ην κείγκα δεμηνηήησλ, ε επηθνηλσλία, ε 

απηνλνκία, νη αληακνηβέο, ε αλαγλψξηζε θαη ε ελδπλάκσζε παξακέλνπλ 

πξνβιεκαηηθέο(Brooks & Anderson, 2004).  

 

Οη ζπλερφκελεο θαη ζεκειηψδεηο αλεζπρίεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή δσή ησλ 

λνζνθφκσλ ζπλερίδνληαη θαη ην επάγγεικα ηνπ λνζειεπηή δελ κπφξεζε λα επηιχζεη 

ηέηνηεο αλεζπρίεο κε θαλέλαλ νπζηαζηηθφ, καθξνπξφζεζκν ηξφπν. Ίζσο εάλ είραλ 
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αληηκεησπηζηεί ηα δεηήκαηα πνπ έζεζαλ νη λνζειεπηέο θαηά ηε δηάξθεηα 

πξνεγνχκελσλ ειιείςεσλ, ηα κέιε ηνπ επαγγέικαηνο δελ ζα ζρνιηάδνληαλ γηα ην 

θφξην εξγαζίαο, ηελ εξγαζηαθή δσή ζε ζρέζε κε ηελ ηζνξξνπία ηεο πξνζσπηθήο 

δσήο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο ησλ αζζελψλ φπσο πεξηγξάθεηαη εδψ. 

Απαηηείηαη επίζεο έξεπλα κε γλψκνλα ηα απνηειέζκαηα πνπ εμεηάδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ην θφζηνο-σθέιεηα ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο QNWL θαη ηεο νξγαλσηηθήο 

παξαγσγηθφηεηαο. Ζ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο QNWL είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο 

γηα ηε δηαδηθαζία(Brooks &Anderson, 2004). 

 

Α. 2.2 Ηθαλνπνίεζε απφ ην επάγγεικα ησλ λνζειεπηψλ 

 

Οη αλεζπρίεο ησλ λνζνθφκσλ ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δσή παξακέλνπλ 

άιπηεο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δε ιακβάλνληαη ππφςε κε απνηέιεζκα λα 

δηαησλίδνληαη. Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, ν θχθινο εξγαζηψλ, ν θφξηνο 

εξγαζίαο, ηα δεηήκαηα ζηειέρσζεο, νη δεμηφηεηεο, ε επηθνηλσλία, ε απηνλνκία, νη 

αληακνηβέο, ε αλαγλψξηζε θαη ε ελδπλάκσζε παξακέλνπλ πξνβιεκαηηθέο. Οη 

ζπλερφκελεο θαη ζεκειηψδεηο αλεζπρίεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή δσή ησλ λνζνθφκσλ 

ζπλερίδνληαη θαη ην επάγγεικα ηνπ λνζειεπηή δελ κπφξεζε λα επηιχζεη ηέηνηεο 

αλεζπρίεο κε θαλέλαλ νπζηαζηηθφ, καθξνπξφζεζκν ηξφπν. Ίζσο εάλ είραλ 

αληηκεησπηζηεί ηα δεηήκαηα πνπ έζεζαλ νη λνζειεπηέο θαηά ηε δηάξθεηα 

πξνεγνχκελσλ ειιείςεσλ, ηα κέιε ηνπ επαγγέικαηνο δελ ζα ζρνιηάδνληαλ γηα ην 

θφξην εξγαζίαο, ηελ εξγαζηαθή δσή / ηελ ηζνξξνπία ηεο πξνζσπηθήο δσήο θαη ηελ 

πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο ησλ αζζελψλ.  

 

Ζ ζχγθξνπζε κεηαμχ εξγαζίαο θαη νηθνγέλεηαο είρε αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία. Ζ ζρέζε κεηαμχ εξγαζίαο-νηθνγέλεηαο, νη ζπγθξνχζεηο 

θαη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία εμεγήζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζεσξία ηνπ 

άγρνπο ξφισλ (Luis, 1964), ε νπνία ππνζέηεη κηα δηαθσλία κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ 

θαη ησλ αμηψλ ελφο αηφκνπ ζην ξφιν ηεο εξγαζίαο θαη ηνλ νηθνγελεηαθφ ξφιν. Πίεζε 

απφ απηή ηε δηαθσλία ζα επεξέαδε ηδηαίηεξα ηηο νξγαλσηηθέο ζπκπεξηθνξέο φηαλ ε 

εξγαζία (λπρηεξηλή βάξδηεο, ππεξσξίεο) απνηειεί απεηιή γηα ηνλ νηθνγελεηαθφ ξφιν 

(Grandey et al, 2005). 
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ηελ έξεπλα ησλ Ioannou et al, (2015), φπνπ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ήηαλ θπξίσο 

γπλαίθεο (85,4%),  παληξεκέλεο (66,1%),κε παηδηά (65%) θαη ειηθίαο κεηαμχ 22 θαη 

64 εηψλ(κέζνο φξνο ¼ 39,35, ηππηθή απφθιηζε ¼ 7,45), δήισζαλ, ζε πνζνζηφ 63% 

φηη ζα ήζειαλ λα αιιάμνπλ ρψξν εξγαζίαο εάλ ηνπο πξνζθέξνληαλ κηα ηέηνηα 

επθαηξία θαη ην 60% ζα ήζειε λα αιιάμεη ην επάγγεικά ηνπ. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά 

ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, νη λνζνθφκνη ηνπ δείγκαηνο ήηαλ κέηξηα 

ηθαλνπνηεκέλνη. Δθείλνη πνπ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα έρνπλ ζπλερή εθπαίδεπζε, 

εθείλνη πνπ εξγάδνληαλ κφλν πξσηλά θαη κφλν θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο ήηαλ νη πην 

ηθαλνπνηεκέλνη θαη απάληεζαλ φηη δε ζα ήζειαλ λα θχγνπλ απφ απηφ ην επάγγεικα. 

ρεηηθά κε ηε θπζηθή πγεία, νη άλδξεο λνζνθφκνη, απφθνηηνη ηερλνινγηθήο 

εθπαίδεπζεο, πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα έρνπλ ζπλερή εθπαίδεπζε, πνπ εξγάδνληαη 

κφλν ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, ζε αζηηθφ λνζνθνκείν, εκθάληζαλ πςειφηεξε ζσκαηηθή 

πγεία. Σα ίδηα απνηειέζκαηα είραλ νη βαζκνινγίεο γηα ηελ ςπρηθή πγεία ησλ 

λνζειεπηψλ. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Ioannou et al, (2015) ε απμεκέλε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ζρεηίδεηαη κε αχμεζε ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα επξήκαηα έδεημαλ φηη νη λνζειεπηέο είλαη δπζαξεζηεκέλνη 

κε ηνλ θφξην εξγαζίαο, ηελ εθπαίδεπζε πνπ ιακβάλνπλ, ηνλ κηζζφ θαη ηηο πξννπηηθέο 

ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο. Χζηφζν, αλέθεξαλ φηη ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε δνπιεηά 

ηνπο ζε πξνζσπηθφ επίπεδν θαζψο θαη κε ηελ ππνζηήξημε πνπ έιαβαλ απφ ην 

εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, επξήκαηα πνπ ζπκθσλνχλ κε ηα αλαθεξφκελα απφ 

πξνεγνχκελε κειέηε (Karanikola et al, (2007). ζνλ αθνξά ηε γεληθή αίζζεζε 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία, δηαπηζηψζεθε φηη νη λνζνθφκνη είλαη 

δπζαξεζηεκέλνη. Σα επξήκαηα απηά επηβεβαηψλνπλ παιαηφηεξεο έξεπλεο (Chirwa et 

al, 2009 & Korac et al, 2010), πνπ βξήθαλ παξφκνηα απνηειέζκαηα. Οη παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, φπσο δηαπηζηψζεθε ζηε κειέηε 

ησλ Ioannou et al, (2015), ζρεηίδνληαη κε ηηο επζχλεο, ηε δπλαηφηεηα ζπλερνχο 

εθπαίδεπζεο, ηελ εξγαζία ηηο πξσηλέο κφλν ψξεο θαη κφλν θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 

φπνπ ληψζεη ην δείγκα πην ηθαλνπνηεκέλν. Σα επξήκαηα απηά αληηζηνηρνχλ ζηα 

επξήκαηα άιισλ εξεπλεηψλ ηφζν ζηελ Διιάδα(Karanikola et al, 2007) φζν θαη ζε 

άιιεο ρψξεο (Utriainen & Kyngas, 2009).  

 

χκθσλα κε ηνπο Yong et al, (2016) ε πςειή ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη ην 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ απφ ηελ εξγαζία κπνξεί λα βειηηψζεη ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπ 

θαη είλαη επσθειήο γηα ηελ επηηπρία θαη ηελ πξφνδν ηεο νξγάλσζεο ζηελ εξγαζία. 
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Μπνξεί λα νδεγήζεη ζηε κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ(Ahmed, 2010) θαη ηελ πςειή 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ(Kvist et al, 2014).  

 

Σν πξνζσπηθφ ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, πνπ έρεη ρακειή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία ηνπ, κπνξεί λα ππνθέξεη απφ ηαηξηθά πξνβιήκαηα(Sundquist & Johansson,  

2000)θαη ε αηνκηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ζπλνιηθή 

ζηαζεξφηεηα φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο(Fahrenkopf et al, 

2008). Οη δπζαξεζηεκέλνη εξγαδφκελνη είλαη πην πηζαλφ λα εγθαηαιείςνπλ ηνλ 

νξγαληζκφ, θαη σο εθ ηνχηνπ, νη ελαπνκείλαληεο εξγαδφκελνη ελδέρεηαη λα είλαη 

αληηπαξαγσγηθνί κε δξαζηεξηφηεηεο ρακειήο πνηφηεηαο θαη λα πξνθαιέζνπλ βιάβεο 

ηφζν ζηνλ εμνπιηζκφ φζν θαη ζηνπο ίδηνπο ή ηνπο αζζελείο(Yong et al, 2016). 

 

Τπάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία. 

Έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Maissiat et al (2015) έδεημε φηη ε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ζπλδέεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή νινθιήξσζε, ηελ 

ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ηεο εθηίκεζεο. 

 

Έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ νη Atif etal (2015) απνθάιπςε φηη ε ειηθία, ην εθπαηδεπηηθφ 

ππφβαζξν, ηα έηε ππεξεζίαο θαη ην εηζφδεκα ήηαλ ζεκαληηθά θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία. Άιιεο κειέηεο αλέθεξαλ επίζεο φηη νη γεληθέο 

πξννπηηθέο, ην θχιν, ην επάγγεικα, νη ηνκείο εξγαζίαο, ην αζηηθφ έλαληη ηνπ 

αγξνηηθνχ πεξηβάιινληνο, νη επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη ε επάξθεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, ην άγρνο (Fangetal, 

2015& Grahametal, 2011& Geetal, 2011),πξνθαινχλ ζπγθξνχζεηο κεηαμχ εξγαζίαο-

νηθνγέλεηαο (Filomena&Marcello, 2013, Nickietal, 2013) θαη επεξεάδνπλ ηε ζρέζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηνπο αζζελείο.  

 

Οη Huang et al (2011) αλέθεξαλ φηη ε ηθαλνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηελ δνπιεηά, ζε 

εξγαδφκελνπο ζε ππναλάπηπθηεο πεξηνρέο, δελ ήηαλ πςειή. Ο θίλδπλνο γηα ηελ  

επζχλε ήηαλ ν παξάγνληαο πνπ ζπλδέεηαη κε ην πςειφηεξν επίπεδν δπζαξέζθεηαο. Οη 

αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο, ηα επηηεχγκαηα, ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, ε εγεζία, 

ε ζηαζεξφηεηα ηεο εξγαζίαο, ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ην κηζζνινγηθφ ζχζηεκα 

ήηαλ νη θχξηνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία. Μηα 

κειέηε πνπ δηεμήρζε απφ ηνπο Wei et al (2005) απνθάιπςε φηη ην θχιν, ε ειηθία, ην 
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εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν, ην επαγγεικαηηθφ θαζεζηψο, ην επάγγεικα θαη ηα έηε 

πξνυπεξεζίαο ήηαλ ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ.  

 

ηελ κειέηε ησλ Yong et al, (2016) ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ (87,2%) αλέθεξε 

φηη ήηαλ ηθαλνπνηεκέλε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο, ελψ ην 84,9% ήηαλ ηθαλνπνηεκέλν 

κε ηνπο αλσηέξνπο ηνπ θαη ην 78,0% ήηαλ ηθαλνπνηεκέλν κε ηελ ίδηα ηε δνπιεηά. 

Χζηφζν, κφλν ην 40,5% ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη κε ηηο ακνηβέο θαη 

κφλν ην 56,2% θαη ην 51,5%ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη κε ην εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ 

θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, αληίζηνηρα. ζνη είραλ πηπρίν αλψηεξεο βαζκίδαο ήηαλ 

ιηγφηεξν πηζαλφ λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηνπο εξγαζία απφ εθείλνπο κε 

εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν Λπθείνπ. Τπάιιεινη πνπ αλήθνπλ ζε πςειφηεξν 

επαγγεικαηηθφ θαζεζηψο ήηαλ ιηγφηεξν πηζαλφ λα ηθαλνπνηεζνχλ κε ηε δνπιεηά ηνπο. 

Σν πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη θάησ απφ 20 έηε ήηαλ 1,27 θνξέο πην 

πηζαλφ λα ηθαλνπνηεζεί κε ηε δνπιεηά ηνπ απ 'φ, ηη νη εξγαδφκελνη πνπ είραλ εξγαζηεί 

πεξηζζφηεξν απφ 20 ρξφληα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη εξγαδφκελνη κε πςειφηεξν 

εηζφδεκα ήηαλ πεξηζζφηεξνη πηζαλφλ λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ εξγαζία ηνπο. 

Σν πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ, πνπ εξγάζηεθε ζηε λπρηεξηλή βάξδηα πεξηζζφηεξν απφ ή 

ίζν κε 5 θνξέο ην κήλα ήηαλ ιηγφηεξν πηζαλφ λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ εξγαζία 

ηνπο. Ζ ζρέζε κεηαμχ εξγαζίαο θαη νηθνγέλεηαο νδήγεζε ζηα απνηειέζκαηα πνπ 

έδεημαλ φηη ην πξνζσπηθφ πνπ θνπξάδεηαη ζηελ εξγαζία δελ είλαη ηδηαίηεξα απνδνηηθφ 

ζην ζπίηη ηνπ θαη εκθαλίζηεθε ιηγφηεξν πηζαλφ λα είλαη ηθαλνπνηεκέλν απφ ηε 

δνπιεηά ηνπ.  

 

ηελ έξεπλα απηή ν κέζνο φξνο ηεο ζπλνιηθήο αληίιεςεο ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ 

εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ήηαλ 3,99ζε θιίκαθα ελφο 

έσο έμη. Σν ζηνηρείν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα πςειφηεξα επίπεδα δπζαξέζθεηαο ήηαλ θη 

εδψ ε ακνηβή. Ζ απψιεηα εηζνδήκαηνο απφ ηελ πξνζαχμεζε ηεο πξσηνγελνχο 

θξνληίδαο αληηθαηαζηάζεθε απφ ζηαζεξνχο κηζζνχο, θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, 

ην εηζφδεκα πνπ πξνέθπςε ήηαλ ρακειφηεξν απφ απηφ πνπ είρε ν εξγαδφκελνο πξηλ 

απφ ηηο κεηαξξπζκίζεηο (Guan et al, 2011).Οη επαγγεικαηίεο πγείαο εκθαλίδνληαη πην 

επαίζζεηνη ζην ζέκα ηνπο εηζνδήκαηνο, δηφηη έρεη άκεζν αληίθηππν ζηε δσή ηνπο. ηε 

κειέηε ησλ Yong et al, (2016) ε ηθαλνπνίεζε κε ην εηζφδεκα δηαδξακάηηζε 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, ε νπνία ήηαλ ζχκθσλε κε ηα 
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επξήκαηα πξνεγνχκελσλ κειεηψλ (Asegid et al, 2014; Joyce et al, 2011; Okerlund et 

al, 1994). Σν εηήζην εηζφδεκα έδεημε ζεηηθή θαη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηε ζπλνιηθή 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία. Σα απνηειέζκαηα απνθάιπςαλ επίζεο φηη φηαλ 

κεηψζεθαλ νη πεξηζζφηεξεο λπρηεξηλέο βάξδηεο, νδήγεζε ζε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Παξφκνηα απνηειέζκαηα επίζεο 

δηαπηζηψζεθαλ απφ εξεπλεηέο ζηε Γεξκαλία θαη ηελ Ηλδία (Sehlenetal, 2009& 

Kauretal, 2009).  

 

ηε κειέηε ησλ Abida et al, (2011), απφ ην ζχλνιν ησλ 70 λνζνθφκσλ, κφιηο ην 

24,28% ήηαλ ηθαλνπνηεκέλν κε ην κηζζφ ηνπ. Οη λνζειεπηέο ζηα λνζνθνκεία 

ηξηηνβάζκηαο θξνληίδαο θαίλνληαη πάληα ππεξθνξησκέλνη θαη δελ πιεξψλνληαη 

ζχκθσλα κε ηελ ηεηακέλε εξγαζία ηνπο. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη 

πεξηζζφηεξνη αθήλνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε δνπιεηά θαη αλαδεηνχλ κηα εξγαζία κε  

θαιχηεξν  κηζζφ. 

 

Μηα κειέηε απφ ην Κνπβέηη έδεημε φηη νη λνζειεπηέο πνπ δνχιεπαλ ζε πέληε γεληθά 

λνζνθνκεία ηνπ Κνπβέηη ήηαλ δπζαξεζηεκέλνη κε ηηο επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο θαη 

ηηο εμσηεξηθέο αληακνηβέο, αιιά εμέθξαζαλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ην 

ρξνλνδηάγξακκα ησλ θαζεθφλησλ, ην ζεβαζκφ θαη ηελ αλαγλψξηζε (Al-Enezi et al, 

2009). ε άιιε κειέηε, πεξηζζφηεξνη άλδξεο έθπγαλ απφ ην επάγγεικα ηνπ 

λνζειεπηή, εμαηηίαο ησλ ρακειψλ κηζζψλ θαη ηνπ σξαξίνπ (Rajapaksa & Rothstein, 

2009). Πηζαλψο απηά ηα απνηειέζκαηα νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη νη άλδξεο 

απνηεινχλ ηα θπξίαξρα κέιε ηεο θνηλσλίαο θαη έρνπλ ην θχξην νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα. Οη λνζειεπηέο δίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνπο αζζελείο ηελ εκέξα θαη ηε 

λχρηα θαη πξέπεη επίζεο λα εθηηκνχληαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο θαη ηνπο ειηθησκέλνπο 

γηα ηα θαζήθνληά ηνπο θαη λα αληακείβνληαη αλάινγα (Abida etal, 2011). 

 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη Rezaei et al (2018) ζηε κειέηε ηνπο κε δείγκα 200 

λνζειεπηψλ, ππνζηήξημαλ φηη ην θχιν θαη ε θαηάζηαζε εξγαζίαο είλαη βαζηθνί  

θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο εκθάληζεο ηνπ ζπλδξφκνπ εμάληιεζεο ζην λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ. χκθσλα κε κηα πξνεγνχκελε κειέηε ζηελ Διιάδα (Stavropoulou et al, 

2010) ν απμεκέλνο θφξηνο εξγαζίαο, νη ρακεινί κηζζνί θαη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

είλαη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ. Έλαο άιινο 

ζεκαληηθφο πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο εκθάληζεο ηνπ ζπλδξφκνπ απηνχ ζην 
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πξνζσπηθφ πγείαο, είλαη ε πίεζε απφ ηνπο αζζελείο. Ο Beechman (2000) ππνζηήξημε 

φηη νη λνζειεπηέο ζε ζχγθξηζε κε άιια επαγγέικαηα, εθηίζεληαη ζε θξηηηθή ζρεηηθά 

κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, νη Chakraborty et al (2012) ππνζηήξημαλ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή σξηκφηεηα ησλ ςπρηαηξηθψλ λνζνθφκσλ θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, απνηεινχλ βαζηθνχο εζσηεξηθνχο 

πξνγλσζηηθνχο δείθηεο ηνπ ζπλδξφκνπ. 

 

Ζ θαιή ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ε ππνζηήξημε απφ αλψηεξνπο θαη 

πθηζηακέλνπο βνεζνχλ ζηε βειηίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία. Έξεπλα 

επίζεο έδεημε φηη ε θνηλσληθή ππνζηήξημε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο επεξέαζε ηελ 

αίζζεζε ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία (Joyce et al, 2011). 

 

Μεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δπζαξέζθεηα εξγαζίαο φπσο ην 

επάγγεικα, ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν, ην επαγγεικαηηθφ θαζεζηψο θαη ηα έηε 

ππεξεζίαο δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηελ πνιηηηθή κεηαξξχζκηζε ή άιιεο 

παξεκβάζεηο. Χζηφζν, ε κείσζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο(π.ρ. λπρηεξηλέο βάξδηεο) θαη ε 

απμεκέλε νηθνλνκηθή απνδεκίσζε, απνηεινχλ απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο γηα ηελ 

αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία απφ ην πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ (Yong et 

al, 2016).  

 

Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ζπζρεηίζηεθε ζεκαληηθά κε ην άγρνο απφ ηελ 

εξγαζία (Ζν, 2014). χκθσλα κε πξνεγνχκελε κειέηε ηνπ Meng, (2004), ην άγρνο 

εξγαζίαο δελ ήηαλ κηα εληαία ηδέα, αιιά ζα κπνξνχζε λα ρσξηζηεί ζε «θαιή πίεζε» 

θαη «θαθή πίεζε». Σν θαιφ άγρνο ήηαλ ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηελ ίδηα ηε δνπιεηά ή 

ην θίλεηξν ησλ εξγαδνκέλσλ. Έθαλε ηνπο εξγαδνκέλνπο λα αηζζάλνληαη ζίγνπξνη, 

ελεξγεηηθνί θαη ζεηηθνί. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην θαθφ άγρνο ήηαλ επηβιαβέο γηα ηε 

ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Οη Yong et al, (2016) 

αλαθέξνπλ φηη φηαλ ν εξγαδφκελνο αηζζάλεηαη λεπξηθφο ιφγσ ηεο εξγαζίαο είρε ηφηε 

έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο ζεσξνχζε ηελ έληαζε απφ ηελ 

εξγαζία σο θαιφ ζηξεο, αιιά ε λεπξηθφηεηα πνπ πξνθαιείηαη απφ απηφ, 

ραξαθηεξίδεηαη σο θαθφ ζηξεο. Χο εθ ηνχηνπ, ζηε δηαδηθαζία ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ην θαιφ ζηξεο ζα πξέπεη λα απμεζεί θαηάιιεια θαη δηαηεξεζεί ζε έλα 

νξηζκέλν επίπεδν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ζηελ εξγαζίαο θαη ηε ξχζκηζε ηεο 

πίεζεο. ζνλ αθνξά ζην θαθφ άγρνο, νη ζπλεηζθέξνληεο παξάγνληεο ζα πξέπεη λα 
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πξνζδηνξηζηνχλ ζε κηα πξνζπάζεηα λα κεηψζνπλ ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο ηεο θαθήο 

πίεζεο (Yong et al, 2016).Καη ζε άιιε κηα κειέηε, απφ λνζνθνκείν ηξηηνβάζκηαο 

πεξίζαιςεο, παξφιν πνπ νη πεξηζζφηεξνη λνζειεπηέο αηζζάλνληαλ αζθαιείο ζηελ 

νξγάλσζή ηνπο, δηαπηζηψζεθε φηη έρνπλ απμεκέλν επαγγεικαηηθφ άγρνο (Nizami et 

al, 2006). 

 

Α. 2.3 Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

 

Ο φξνο «εμνπζέλσζε (burnout)» απνζαθελίδεη ηελ θαηάζηαζε ηεο ζσκαηηθήο, 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ςπρηθήο εμάληιεζεο, ε νπνία πξνθχπηεη απφ καθξνρξφληα 

ζπκκεηνρή ζε θαηαζηάζεηο, κέζα ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο, πνπ είλαη ηφζν 

ζπλαηζζεκαηηθά φζν θαη ζσκαηηθά απαηηεηηθέο. Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ αθηεξσζεί 

ζηελ θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εμνπζέλσζε θαη ζηηο 

ζπλέπεηέο ηεο γηα ηα άηνκα θαη ηελ πγεία ηνπο. Οη έξεπλεο δείρλνπλ φηη ην άγρνο θαη ε 

εμάληιεζε είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο ζηελ αλάπηπμε ζσκαηηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ 

αζζελεηψλ(Fradelos et al, 2014). 

 

Ζ πξψηε θνξά πνπ ν φξνο «εμνπζέλσζε» ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην 1975, απφ ηνλ 

Herbert Freudenberger, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα πεξηγξάςεη ηε ζσκαηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ ν ίδηνο θαη νη ζπλάδειθνί ηνπ έλησζαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο. Απηή ε νκάδα αλζξψπσλ εξγάδνληαλ εληαηηθά ζην 

ειεχζεξν θιηληθφ θίλεκα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1970 (Daley, 1979). χκθσλα κε ηνλ Freudenberger (1975) ν φξνο ‘’εμνπζέλσζε - 

burnout’’ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαζνξίζεη ηελ θαηάζηαζε ηεο θφπσζεο ή ηεο 

απνγνήηεπζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ αθνζίσζε ζε έλαλ ηξφπν δσήο ή ζρέζεο πνπ 

απέηπρε λα παξάγεη ηελ αλακελφκελε αληακνηβή (Freudenberger, 1975). Απφ ηφηε θαη 

κέρξη θαη ζήκεξα έρνπλ δηεμαρζεί έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ εμάληιεζε θαη ηηο 

επηπηψζεηο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ ζε κηα πνηθηιία επαγγεικάησλ φπσο νη γηαηξνί θαη 

νη λνζειεπηέο. 

 

Σν επάγγεικα ηνπ λνζειεπηή ζεσξείηαη έλα απφ ηα ζθιεξφηεξα επαγγέικαηα 

παγθνζκίσο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιν θφξην εξγαζίαο, γξήγνξν ξπζκφ θαη 

έληαζε εξγαζίαο. Οη λνζειεπηέο θαηέρνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ζε φιεο ηηο ρψξεο, αλ θαη νη ρψξεο ελδέρεηαη λα έρνπλ δηαθνξεηηθά 
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ζπζηήκαηα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη κεζφδνπο πιεξσκήο. Γπζηπρψο, νη κειέηεο 

γηα ηηο εξγαζηαθέο εκπεηξίεο θαη ηηο ηθαλνπνηήζεηο ησλ λνζνθφκσλ ζε αξθεηέο ρψξεο 

δείρλνπλ φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ λνζειεπηψλ είλαη κέηξηα. Πνιινί αλαθέξνπλ 

αξλεηηθέο ζηάζεηο θαη κεησκέλε ςπρνινγηθή θαη ζσκαηηθή επεμία, θαη αξθεηνί απφ 

απηνχο ζα ήζειαλ λα εγθαηαιείςνπλ ην επάγγεικα (Kalandyk & Penar-Zadarko,  

2013). χκθσλα κε έξεπλεο κέρξη ζηηγκήο, ε εμάληιεζε δελ ζπκβαίλεη 

βξαρππξφζεζκα, αιιά θιηκαθψλεηαη ζηαδηαθά, δεκηνπξγψληαο καθξνπξφζεζκα 

πξνβιήκαηα, φπσο αηζζήκαηα απειπηζίαο, δπζηπρίαο θαη αληθαλφηεηαο πξνο ηελ 

εξγαζία, ηα νπνία έρνπλ αληίθηππν ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δσήο 

(Bakker et al, 2000). Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, έρνπλ δηεξεπλεζεί πνιιέο 

παξάκεηξνη πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ πιήξε επίγλσζε ηεο εμνπζέλσζεο φπσο ε 

ειηθία, ην θχιν, ε εξγαζηαθή εκπεηξία. Δπηπιένλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

ζαιάκσλ ησλ λνζνθνκείσλ, φπσο νη ςπρηαηξηθέο κνλάδεο, νη κνλάδεο εληαηηθήο 

ζεξαπείαο θαη νη ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο πνπ ζεσξνχληαη αίζνπζεο πςειήο 

απαηηεηηθφηεηαο, έρνπλ κειεηεζεί πνιιέο θνξέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμνπζέλσζε 

(Sahraian et al, 2008). 

 

Ζ βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηνλ επηπνιαζκφ ηεο εμάληιεζεο ζε πνιιά επαγγέικαηα 

αλζξψπηλσλ ππεξεζηψλ είλαη εθηελήο. ηελ πξνζπάζεηα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο 

ηνπ ζπλδξφκνπ εμνπζέλσζεο, έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο. Ζ θνηλσληθή 

ππνζηήξημε έρεη ηεθκεξησζεί θαιά σο κηα πνιχ απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο εμνπζέλσζεο. Ζ θνηλσληθή ζηήξημε αλαθέξεηαη ζηελ αληίιεςε φηη 

ε βνήζεηα πνπ παξέρεηαη απφ άιινπο είλαη επαξθήο ή ζηελ αληηιεπηή πνηφηεηα ηεο 

ππνζηήξημεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ πξνζαξκνγή (Fradelos et al, 2014). 

 

Οη έξεπλεο δείρλνπλ φηη ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο γηα ηελ 

θνηλσληθή ζηήξημε: αληηιεπηή θαη ιεθζείζα θνηλσληθή ζηήξημε. Ζ αληηιεπηή 

θνηλσληθή ζηήξημε αλαθέξεηαη ζηελ αληίιεςε φηη ην άηνκν θξνληίδεηαη, απνηηκάηαη 

θαη απνηειεί κέξνο κηαο νκάδαο. Ζ αληηιεπηή θνηλσληθή ζηήξημε έρεη βξεζεί φηη έρεη 

ζηαζεξά ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ επεκεξία, έηζη ψζηε ε αληηιεπηή θνηλσληθή 

ππνζηήξημε ζα πξνζηαηεχεη ηα ζχκαηα ησλ ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ απφ ηελ 

θαηάζιηςε, ην άγρνο θαη ην stress. Αληίζεηα, ηα άηνκα κε ρακειφηεξε αληίιεςε 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο έρνπλ βξεζεί φηη έρνπλ πςειφηεξα επίπεδα θηλδχλνπ (Yap & 

Devilly, 2004). Δπηπιένλ, ππνδεηθλχεηαη φηη νη πάξνρνη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ 
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ιακβάλνπλ θνηλσληθή ζηήξημε εθηφο ηεο εξγαζίαο απφ ηελ άπνςε ηεο νηθνγέλεηαο, 

ησλ θίισλ θαη ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο, κπνξνχλ λα δξάζνπλ ζεηηθά ζηελ πξφιεςε ηνπ 

ζπλδξφκνπ εμάληιεζεο. Ο Maslach(1996) ζπλέζηεζε ηηο αλεπίζεκεο ζπλαληήζεηο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιιείκαηνο ζηε εξγαζία θαη θνηλσληθνπνίεζε κεηά ηελ 

εξγαζία, φπσο ζπλαληήζεηο πξνζσπηθνχ, ζπλέδξηα, εθδξνκέο θαη επίζεκεο νκάδεο 

ζηήξημεο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ελφο εθπαηδεπκέλνπ αηφκνπ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

βειηίσζεο ησλ ζρέζεσλ ησλ ζπλεξγαηψλ. Παιαηφηεξα, νη Cherniss θαη Dantzig 

(1986) παξείραλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ νκάδα ακνηβαίαο βνήζεηαο 

σο κηα άιιε ζηξαηεγηθή γηα ηελ επέθηαζε ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο. Οη νκάδεο 

ακνηβαίαο βνήζεηαο κπνξνχλ λα ελζαξξχλνπλ ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε κεηαμχ ησλ 

ζπλαδέιθσλ, παξέρνληαο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ, ηεο πιηθήο βνήζεηαο, ηεο δηνξζσηηθήο αλάδξαζεο, ηεο δηαβεβαίσζεο 

θαη ηεο επηβεβαίσζεο (Cherniss & Dantzig, 1986). 

 

Δθηφο απφ ην γεγνλφο φηη έρνπλ δηεμαρζεί αξθεηέο κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε 

ηεο εμάληιεζεο, ππάξρεη πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο κειεηψλ ζηελ Διιάδα πνπ 

δηεξεπλνχλ ηελ επίδξαζε ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ζηελ εμνπζέλσζε ησλ 

λνζνθφκσλ θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο (QOL). ηε κειέηε ηνπο νη Fradelos et al, 

(2014) αμηνιφγεζαλ ηα επίπεδα εμνπζέλσζεο ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ 

εξγάδεηαη ζε λνζνθνκεία ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αζήλαο ελψ εμέηαζαλ  πηζαλέο 

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ εμνπζέλσζεο, πνηφηεηαο δσήο(QOL) θαη θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο. Παξάιιεια, δηεξεχλεζαλ ηηο δηαθνξέο ησλ επηπέδσλ εμνπζέλσζεο 

θαη πνηφηεηαο δσήο κεηαμχ λνζειεπηψλ πνπ εξγάδνληαη ζε Γεληθά θαη Φπρηθά 

λνζνθνκεία αληίζηνηρα.  

 

ηα απνηειέζκαηά ηνπο αλαθέξνπλ, κεηαμχ άιισλ, φηη ηα απμεκέλα επίπεδα 

εμνπζέλσζεο έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα δσήο ζηνπο επαγγεικαηίεο 

λνζειεπηέο (Fradelos et al, 2014). πσο ηνλίδνπλ ζην άξζξν ηνπο, ε έλλνηα ηεο 

εμνπζέλσζεο έρεη εμεηαζηεί θπξίσο απφ ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. Δπηπιένλ, νη 

εηδηθνί ζηε δηνίθεζε θαη ηελ νξγάλσζε γλσξίδνπλ πιήξσο ηε ζεκαζία ηνπ 

ζπλδξφκνπ θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ζην άηνκν, ζηελ νηθνλνκία θαη ζηε γεληθή 

παξαγσγή. Μέζα απφ ρξφληα, ην ζχλδξνκν εμνπζέλσζεο ήηαλ ζην επίθεληξν ηεο 

έξεπλαο κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο, ιφγσ ησλ επηπηψζεσλ πνπ 

έρνπλ ζηε δσή ηνπο. Γηάθνξνη παξάγνληεο θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ εμάληιεζε, 
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φπσο ην θχιν, ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ε ειηθία θαη ηα έηε εξγαζίαο. Πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί φηη ζπρλά νη λνζειεπηέο θξνληίδνπλ αζζελείο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

πγείαο ή κε ζπλαηζζεκαηηθέο εηδηθέο αλάγθεο θαη φια απηά ζπζρεηίδνληαη κε ηνλ 

ππεξβνιηθφ θφξην εξγαζίαο θαη ην άγρνο ηνπ ζαλάηνπ, γεγνλφηα πνπ κπνξεί λα 

απμήζνπλ ηελ εκθάληζε ηεο εμνπζέλσζεο (Fradelos et al, 2014).  

 

ε πξνεγνχκελε έξεπλα πνπ δηελήξγεζε ν Douvanas θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ, ην 

2011,κεηαμχησλλνζειεπηψλζηελΔιιάδααλέθεξαλφηηνηπαξαπάλσπαξάγνληεοζρεηίδν

ληαλκεηελεμνπζέλσζε(Douvanas et al, 2011). Οη ίδηνη δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο 

έρνπλ επηζεκαλζεί θαη ζε άιιεο έξεπλεο ζηελ Διιάδα (Bellali et al, 2007). Καη νη 

ηξεηο έξεπλεο ζπκθσλνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ζπγθεθξηκέλνη δεκνγξαθηθνί 

παξάγνληεο φπσο ε ειηθία θαη ηα έηε εξγαζίαο απμάλνπλ ηα επίπεδα εμνπζέλσζεο 

ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. ηελ έξεπλα ησλ Fradelos et al, (2014), ην θχιν 

θαίλεηαη λα κελ επεξεάδεη ηα επίπεδα εμνπζέλσζεο παξά ην γεγνλφο φηη ζε άιιεο 

κειέηεο θαίλεηαη λα επεξεάδεη (Celalettin & Keziban, 2013).  

 

Ζ έξεπλα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ έδεημε φηη ε εμνπζέλσζε κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη ζπλαηζζήκαηα ζπκνχ, ακεραλίαο, θφβνπ θαη απειπηζίαο ζηνπο 

λνζειεπηέο, εηδηθά φηαλ νη ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα ησλ αζζελψλ δελ είλαη πάληνηε 

νξαηέο, πξνβιέςηκεο θαη εχθνιεο, έηζη ψζηε ε θαηάζηαζε λα γίλεηαη πην πεξίπινθε 

θαη απνγνεηεπηηθή. χκθσλα κε ηνπο Firth-Cozensetal(1999), ην 1/3 ησλ λνζειεπηψλ 

ζε φιν ηνλ θφζκν έρεη ζπκπηψκαηα εμνπζέλσζεο αθφκε θαη ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο 

θαξηέξαο ηνπ. Έηζη, ν θίλδπλνο αλάπηπμεο ζνβαξψλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ζε απηή 

ηελ επαγγεικαηηθή νκάδα είλαη πνιχ πςειφο. Δπηπιένλ, νη λνζειεπηέο θαη νη 

ςπρίαηξνη θαίλεηαη λα έρνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά απηνθηνλίαο (Ptacek et al, 

2011). Δίλαη ζαθέο φηη νη ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη ην ζχλδξνκν εμάληιεζεο ζηελ 

ςπρηθή πγεία είλαη ηεξάζηηεο. Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ κειεηψλ πνπ 

δείρλνπλ πςειά επίπεδα εμνπζέλσζεο κπνξεί λα κεηψζνπλ ηα επίπεδα ζε πνιιέο απφ 

ηηο ππνθιίκαθεο ηεο QoL πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία. Οη Suñer-Soleretal (2013) 

ζηελ έξεπλά ηνπο ζπλέθξηλαλ ηελ εμάληιεζε, ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ ςπρηθή 

πγεία κεηαμχ ηνπ λνζειεπηηθνχ θαη ηνπ πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ θαη είραλ ηηο ίδηεο 

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ επηπέδσλ εμνπζέλσζεο θαη QoL(Suñer-Soleretal, 2013).  
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Α. 2.3.1 σκαηηθή άζθεζε θαη εμνπζέλσζε 

Ζ ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη έλαο επξχο φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο κνξθέο 

θίλεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, δειαδή θάζε θπζηθή άζθεζε ή/θαη ν αζιεηηζκφο 

πνπ ελεξγνπνηεί ηνπο κπο ηνπ ζψκαηνο θαη απαηηεί απμεκέλε θαηαλάισζε ελέξγεηαο. 

Ο φξνο «άζιεκα» αλαθέξεηαη απζηεξά ζε κηα δνκεκέλε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, κε 

απζηεξνχο θαλφλεο, πςειφ αληαγσληζκφ θαη εμεηδίθεπζε, ν θχξηνο ζθνπφο ηνπ 

νπνίνπ είλαη ε κεγηζηνπνίεζε θαη ε θαιχηεξε εθηέιεζε. Ο φξνο «ζσκαηηθή άζθεζε» 

ή πξνπφλεζε ζχκθσλα κε ηνπο Berger et al, αλαθέξεηαη ζε νπνηαδήπνηε 

ζπζηεκαηηθή άζθεζε, ε ζσκαηηθή θίλεζε ή ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπζε ζσκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο έρνπλ θάπνηα δηάξθεηα, αιιά ρακειφηεξα επίπεδα 

αληαγσληζκνχ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο κεγάια κπτθά κέξε ηνπ ζψκαηνο 

(Berger et al, 2007). 

 

Ζ ζσκαηηθή άζθεζε ζεσξείηαη απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ξπζκηζηέο ηεο αλζξψπηλεο 

πγείαο. Δπαγγεικαηίεο πγείαοθαηαγξάθνπλ γεληθά ηα επίπεδα ζσκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο φηαλ αμηνινγνχλ ηνπο αζζελείο ηνπο θαη απφ ηελ αμηνιφγεζή ηνπο 

θαζνξίδνπλ ηελ αγσγή πνπ πξνηείλνπλ ζηνπο αζζελείο. Δπίζεο, νη Khan et al., 

δήισζαλ φηη ε ζπκκεηνρή ζε ζσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπλδέεηαη κε ηε κείσζε ζε 

πνζνζηφ 20-40% φισλ ησλ αηηηψλ ζλεζηκφηεηαο (Khan et al, 2012). Κάζε κνξθή 

θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηδηαίηεξα ε ηαθηηθή θαη νξγαλσκέλε άζθεζε ζεσξείηαη 

ζήκεξα σο ην θαιχηεξν κέζν πξφιεςε αζζελεηψλ (Paniora et al., 2017). Δπηπιένλ, ηα 

πξφζθαηα επξήκαηα δείρλνπλ φηη ε άζθεζε θαίλεηαη λα έρεη ζεκαληηθέο ςπρνινγηθέο 

επηπηψζεηο φρη κφλν ζηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ ελ γέλεη, αιιά θαη ζηελ 

πνηφηεηα δσήο ησλ αλζξψπσλ πνπ ππνθέξνπλ απφ ρξφληα ή νμεία πξνβιήκαηα πγείαο 

(Theodorakis, 2010& Theodorakis &Hassandra, 2005).  

 

Ο φξνο «εμάληιεζε» ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ςπρνιφγνπο, 

θνηλσληνιφγνπο θαη άιινπο εηδηθνχο επηζηήκνλεο. πσο είδακε ζηελ πξνεγνχκελε 

ελφηεηα, ν φξνο απηφο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1974 απφ ηνλ 

Freudenberger, γηα λα πεξηγξάςεη ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή εμάληιεζε ησλ 

επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο θαη γεληθφηεξα ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, πνπ 

εξγάδνληαη ζε ζηελή ζρέζε κε ηνπο αζζελείο (Freudenberger, 1974). 

Υαξαθηεξηζηηθά, αθφκε θαη πξηλ απφ ζρεδφλ 20 ρξφληα, νη Hannigan etal(2000) θαη 

Kilfedder et al, (2001) δηαπίζησζαλ φηη ε εμάληιεζε ζπλαληάηαη ηδηαίηεξα ζπρλά 
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κεηαμχ ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηνλ ηνκέα ςπρηθήο πγείαο. χκθσλα κε ηα 

επξήκαηά ηνπο, ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζε ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν 

αληηκεησπίδεη έληνλα ζπλαηζζεκαηηθά ζπκπηψκαηα εμάληιεζεο ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ 

πνπ ζπλαληά ζηελ εξγαζία θαη ππάξρεη αηζζεηή απνπζία (άδεηεο) θαη πνζνζηφ ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ κεηαμχ ησλ ςπρηαηξηθψλ λνζνθφκσλ κε πςειή ζπλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε, πςειή απνπξνζσπνπνίεζε θαη ρακειφ πξνζσπηθφ επίηεπγκα. 

 

Παιαηφηεξα απνηειέζκαηα ηνπ Fallowfield(1990) ππνδειψλνπλ φηη νη λνζνθφκνη 

βηψλνπλπςειά επίπεδα επαγγεικαηηθνχ ζηξεο θαη ζπρλά ππνθέξνπλ απφ ηελ 

εμάληιεζε ηεο εξγαζίαο. Δπηπιένλ, ε πνηφηεηα δσήο θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηξηψλ δηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο 

θαη θνηλσληθήο επεμίαο.  

 

Ο φξνο ηεο «πνηφηεηαο δσήο», πξνζδηνξίζηεθε αξρηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ θαηνρή ησλ πξαγκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θαηαλαισηηθή θνηλσλία φπσο νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, ην απηνθίλεην θαη ην ζπίηη. 

ηνηρεία φπσο ν ειεχζεξνο ρξφλνο, ε επθαηξία γηα δηαθνπέο θαη αλαςπρή 

πξνζηέζεθαλ αξγφηεξα. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60 ν φξνο επεθηάζεθε 

πεξαηηέξσ ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πγεία, ηελ επεμία, ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηε βηνκεραληθή αλάπηπμε. Ο Khanetal, (2012) 

ηζρπξίδνληαη φηη ππάξρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο φηη ε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί 

λα βειηηψζεη ηελ ςπρηθή επεμία. Μηα κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θνηηεηέο 

λνζειεπηηθήο εμέηαζε ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο 

ςπρηθήο επεμίαο. Ζ ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κεηξήζεθε κε ηε 

ρξήζεεξσηεκαηνινγίνπ θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σα απνηειέζκαηα απφ ηνλ Hawker 

(2012) έδεημαλ φηη ε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα αζθήζεη κηα ζεηηθή 

επίδξαζε ζηε βειηίσζε ηεο ςπρηθήο επεκεξίαο ζηνπο θνηηεηέο λνζειεπηηθήο. Δπίζεο, 

ε ζπκκεηνρή ζηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλδέεηαη κε κείσζε θαηά 20-40% ζε 

φιεο ηηο αηηίεο ζλεζηκφηεηαο (Hawker, 2012). Δπηπξφζζεηα, νη Booth et al, (2011) 

απέδεημαλ φηη ε θαζηζηηθή δσή ζπλδέεηαη κε έλαλ αξηζκφ παζνινγηθψλ αζζελεηψλ, 

φπσο παρπζαξθία, ζαθραξψδεο δηαβήηεο, κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν.  

 

Δπηπιένλ, νη Anokye et al (2012) ζηελ έξεπλά ηνπο γηα ηελ επίδξαζε ηεο ζσκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αλζξψπσλ, έδεημε φηη φζν πςειφηεξα είλαη 
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ηα  επίπεδα ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηφζν θαιχηεξε είλαη ε πνηφηεηα ηεο 

δσήο.  

Δπηπξφζζεηα, ε άζθεζε ζεσξείηαη πνιχ απνηειεζκαηηθή ζηε ζεξαπεία ηνπ άγρνπο, 

απφ νπνηαδήπνηε άιιε ςπρνζεξαπεία ή θαξκαθεπηηθή κέζνδν θαη φηη κεξηθέο θνξέο 

αθφκε, έρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Οη Levert et al (2000) θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε δνπιεηά ηνπ λνζνθφκνπ ζε ςπρηαηξηθή κνλάδα είλαη πνιχ 

αγρσηηθή κε βάζε ηα πςειά απνηειέζκαηα πνπ εκθάληζαλ ζηελ έξεπλά ηνπο γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε.  

 

Υακειά επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο έδεημαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

ησλ Paniora et al, (2017). Πην ζπγθεθξηκέλα ε κέζε βαζκνινγία γηα ζπλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε ήηαλ 24,3, ε βαζκνινγία γηα απνπξνζσπνπνίεζε ήηαλ9.5 φπνπ σο 

βαζκνινγία γηα ηνλ παξάγνληα ηεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο ήηαλ 30,8. ζνλ αθνξά 

ζην επίπεδν άζθεζεο ηνπ δείγκαηνο ηα πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ην επίπεδν 

ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ: Έληνλε άζθεζε(1,37 ± 1,54), Μέηξηα άζθεζε 

(1,85 ± 1,53), Ήπηα άζθεζε(3,46 ± 1,78) θαη πλνιηθή βαζκνινγία σκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο (31,96 ± 17,19). Σφζν ε "έληνλε άζθεζε" (F = 3,405,p = 0,009) φζν 

θαη ε "ήπηα άζθεζε" (F = 2,973, p = 0,014) είραλ ζεηηθή επίδξαζε ζηε ζσκαηηθή 

ιεηηνπξγία. πκπηψκαηα πφλνπ βξέζεθαλ φηη επεξεάδνπλ ηελ ήπηα ζσκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα (F = 2,395, p = 0,040).Οη ζπκκεηέρνληεο ξσηήζεθαλ ζε ηη βαζκφ θαη 

γηα πφζν θαηξφ ηπρφλ πξνβιήκαηα πγείαο ηνπο έρνπλ απνηξέςεη απφ ηηο θνηλσληθέο 

ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ λνζνθφκσλ, νη νπνίνη ζπλδπάδνπλ έληνλε 

θαη κέηξηα άζθεζε απάληεζαλ «απνιχησο θακία αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά». Δπίζεο, 

θακία αξλεηηθή επίπησζε ζηε δνπιεηά ηνπο ή ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο 

δε θάλεθε λα ηνπο επεξεάδεη. ηελ έξεπλα απηή βξέζεθε φηη ε επίπησζε ηεο 

εμάληιεζεο ήηαλ αξθεηά ρακειή κεηαμχ ησλ ςπρηαηξηθψλ λνζειεπηψλ θαη φηη 

ππάξρεη κηα ζπζρέηηζε κεηαμχ δηάθνξσλ κεηαβιεηψλ θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

δηαζηάζεηο ηεο ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο. Γεληθά, ε έξεπλα έδσζε απνδείμεηο, φπσο 

ππνζηεξίδνληαη θαη απφ άιιεο κειέηεο, φηη ε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα 

εληζρχζεη ηελ ςπρηθή επεμία θαη ζπλεπψο ηελ πνηφηεηα δσήο (Paniora et al, 2017). Οη 

Kheiraoui et al (2012)θαηέιεμαλ επίζεο ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζσκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ελεξγεί ζεηηθά ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ ζπκκεηερφλησλ, παξά ην 

γεγνλφο φηη εηδηθά νη λνζνθφκνη επεξεάδνληαη ιηγφηεξν ζε ζρέζε κε άιινπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο. ε πξφζθαηε κειέηε κε 215 πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο 
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λνζειεπηέο, ν Hawker (2012) ππνζηεξίδεη φηη ε ζπκκεηνρή ζηε ζσκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα είλαη σθέιηκε γηα ηε βειηίσζε ηεο ςπρηθήο επεμίαο 

απμάλνληαο ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή ή / θαη ξχζκηζε ηνπ 

άγρνπο θαη δηαθφξσλ άιισλ ςπρνθνηλσληθψλ δηαηαξαρψλ.  

 

Σα απνηειέζκαηά ησλ Paniora et al (2017) δείρλνπλ φηη ηα επίπεδα ηεο ζσκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζπζρεηίδνληαη κε ηηο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ ςπρηαηξηθψλ λνζνθφκσλ. πγθεθξηκέλα, ηα επίπεδα 

εμνπζέλσζεο ζην δείγκα λνζειεπηψλ θαη βνεζψλ λνζειεπηψλ ςπρηθήο πγείαο ηεο 

κειέηεο ήηαλ ρακειά. Γηαπηζηψζαλε επίζεο φηη νη λνζειεπηέο ςπρηθήο πγείαο δελ 

αληηκεησπίδνπλ πςειφ επίπεδν επαγγεικαηηθήο εμάληιεζεο. Δπηπιένλ, φηη ε 

ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηα επίπεδα εμνπζέλσζεο. 

Χζηφζν, ήηαλ ε κφλε κεηαβιεηή πνπ επεξέαζε ζεηηθά ηελ ππνθιίκαθα ησλ αηνκηθψλ 

επηηεπγκάησλ (F=2.296, p=0,041). Δπίζεο, βξέζεθε φηη ε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

είρε αληίθηππν ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη κέζεο 

ηηκέο ήηαλ 81,15±19,42 γηα ηε θπζηθή ιεηηνπξγία, 68,75±35,6 γηα ην ζσκαηηθφ ξφιν, 

51,80±17,28 γηα ηνλ ζσκαηηθφ πφλν, 50,38±9,5 γηα ηελ ππνθιίκαθα γεληθήο πγείαο, 

71,87±21,93 γηα ηε δσηηθφηεηα, 61,66±40,8 γηα ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ξφιν θαη ηέινο 

61,64±10,63 γηα ηελ ςπρηθή πγεία. Οπφηε, ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, ε ζσκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαίλεηαη φηη δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηα επίπεδα εμνπζέλσζεο, 

σζηφζν, θαίλεηαη λα έρεη αληίθηππν ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ λνζειεπηψλ θαη βνεζψλ 

λνζειεπηψλ ςπρηθήο πγείαο (Paniora et al, 2017).  

 

Απηά ηα επξήκαηα είλαη ζχκθσλα κε εθείλα ησλ Anokye et al(2012), νη νπνίνη επίζεο 

θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα πςειά επίπεδα θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο έρνπλ 

κηα ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα ηεο δσήο. Δπίζεο, βξέζεθε φηη ε κέηξηα άζθεζε 

επεξεάδεη ηνλ δεχηεξν παξάγνληα ηνπ "θπζηθνχ ξφινπ". ηαλ εξσηήζεθαλ νη 

ζπκκεηέρνληεο αλ έρνπλ πεξηνξίζεη ηηο κνξθέο εξγαζίαο ή άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, 

θάλνληαο κέηξηα ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα απάληεζαλ αξλεηηθά. Ζ ήπηα άζθεζε απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, έδεημε ζεηηθή επίδξαζε ζηνλ παξάγνληα «θπζηθφ πφλν» θαη ζην αλ 

απηφο ν πφλνο επεξεάδεη ην έξγν ησλ λνζνθφκσλ. ε γεληθέο γξακκέο, νη εξεπλεηέο 

δηαπίζησζαλ φηη λνζειεπηέο πνπ θάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ήπηα άζθεζε ληψζνπλ πγηείο. 

Οη Chin et al (2016) ζηε κειέηε ηνπο κε δείγκα 394 λνζνθφκσλ θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη επαγγεικαηηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ην επίπεδν θπζηθήο 
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δξαζηεξηφηεηαο κεηαμχ ησλ λνζνθφκσλ. Μηα άιιε κειέηε κε 394 Ηζιαλδνχο 

λνζειεπηέο αλέθεξε φηη πεξηζζφηεξεο απφ 1/5 ησλ λνζειεπηψλ απηναμηνιφγεζαλ ηε 

θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε σο «θησρή» ή «πνιχ θησρή» θαη αλέθεξε κηα πνηθηιία απφ 

ζπκπηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμάληιεζε θαη ηελ θαθή πνηφηεηα δσήο, φπσο 

δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ, απνπζία εξγαζίαο, ππεξβνιηθφ άγρνο-ζηξεο θαη άιια 

(Sveinsdóttir et al, 2008). Δπηπιένλ, πξφζθαηε κειέηε κε 623 εγγεγξακκέλνπο 

λνζνθφκνπο, αλέθεξε φηη ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο απέηπρε λα επηηχρεη ην 

ζπληζηψκελν θαζεκεξηλφ επίπεδν θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ πνηφηεηα δσήο ηνπο 

επεξεάζηεθε απφ ηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζπζρεηίζηεθε κε ηελ εθιεθζείζα 

θαηάζηαζε πγείαο, ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία θαη άιινπο επαγγεικαηηθνχο παξάγνληεο 

(Bakhshi et al,  2015). ρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο, θαίλεηαη φηη 

επεξεάδεηαηαπφ ηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, αιιά επίζεο, απνηειεί πξφβιεςε γηα 

ηελ εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ εμνπζέλσζεο ησλ λνζνθφκσλ (Chakraborty et al, 

2012). 

 

Ζ επίζεκε αξζξνγξαθία πξνηείλεη φηη ην ζχλδξνκν εμνπζέλσζεο παξνπζηάδεηαη 

θπξίσο ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, φπσο γηαηξνί θαη λνζειεπηέο σο απνηέιεζκα ηεο 

θαζεκεξηλήο ηνπο επαθή κε ηνλ αλζξψπηλν πφλν. Τπνζηεξίδεηαη φηη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ε απνπξνζσπνπνίεζε θαη ε έιιεηςε πξνζσπηθψλ 

επηηεπγκάησλ(κεησκέλε αίζζεζε πξνζσπηθήο νινθιήξσζεο)ζπληζηνχλ ηα ηξία 

ζπζηαηηθά πνπ νδεγνχλ ζηελ εμνπζέλσζε (Demir et al, 2003; Jimmieson, 2000).  

 

Α. 2.4 Δξγαιεία κέηξεζεο ηνπ επηπέδνπ πγείαο- πνηφηεηαο δσήο 

2.4.1 Κιίκαθα Ηθαλνπνίεζεο Ννζνθφκσλ (NSS) 

 

Ζ NSS (Nurse Satisfaction  Scale)αλαπηχρζεθε απφ ηελ Ng(1993) γηα ηε κέηξεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ζηελ εξγαζία ησλ λνζνθφκσλ. Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη πνιπδηάζηαην 

θαη απνηειείηαη απφ 24 ζηνηρεία. Ζ κνξθή απαληήζεσλ απνηειείηαη απφ ηελ  θιίκαθα 

Likert επηά ζεκείσλ, ε νπνία θπκαίλεηαη απφ ην 1 πνπ είλαη ε απάληεζε «ζπκθσλψ 

απφιπηα» κέρξη ηελ 7 «δηαθσλψ απφιπηα». Ζ αμηνπηζηία δνθηκήο-επαλεμέηαζεο 

κεηξήζεθε ζε 5 κήλεο. Γηα λα ειεγρζεί ε εγθπξφηεηα ηεο δνθηκήο, εNg(1993) 

ζπλέθξηλε ην εξγαιείν κε ηελ Κιίκαθα Οξγαλσηηθήο Γέζκεπζεο (Organizational 

Commitment Scale). 
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Ζ εγθπξφηεηα ηνπ εξγαιείνπ απνδείρζεθε κε κέζα δηαζηαπξνχκελεο εγθπξφηεηαο. 

Παξφιν πνπ ε NSS ζεσξήζεθε φηη ήηαλ έλα έγθπξν εξγαιείν αμηνιφγεζεο γηα ηηο 

κειέηεο παξέκβαζεο, δελ ππάξρεη θάπνην εξεπλεηηθφ ζηνηρείν πνπ λα ππνζηεξίδεη 

απηή ηελ ππφζεζε. Ζ NSS πεξηιακβάλεη επηά παξάγνληεο εξγαζίαο: Γηαρείξηζε 

(λνζνθφκνη ππνζηήξημεο, θξνληίδα γηα λνζειεπηέο, λνζειεπηέο θαη λνζειεπηηθνί 

ζηφρνη ηεο δηνίθεζεο), πλεξγάηεο, Καξηέξα, Φξνληίδα αζζελνχο, ζρέζε κε ηνλ 

πξντζηάκελν, εθπαίδεπζε θαη επηθνηλσλία. Δλλέα πηπρέο απφ ηνπο 11 ζπλήζεηο 

παξάγνληεο εξγαζίαο πιεξνχληαη, αλ θαη ε απηνλνκία θαη ην πεξηερφκελν εξγαζίαο 

κεηξήζεθε ειάρηζηα (Sluiter et al, 2003). 

 

Α. 2.4.2 SF-36  

Σν εξσηεκαηνιφγην Short Form Health Survey(SF-36) είλαη έλα πνιχ δεκνθηιέο 

εξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο Πνηφηεηαο Εσήο ζε ζρέζε κε ηελ Τγεία. Σν SF-36 

κεηξά νθηψ θιίκαθεο: ηε θπζηθή ιεηηνπξγία (physical functioning - PF), ηνλ θπζηθφ 

ξφιν (rolephysical - RP), ηνλ ζσκαηηθφ πφλν (bodilypain- BP), ηε γεληθή πγεία 

(generalhealth- GH), ηε δσηηθφηεηα (vitality- VT), ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγία 

(socialfunctioning- SF), ςπρηθή πγεία (mentalhealth - MH). Οη αλαιχζεηο έδεημαλ φηη 

ππάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθέο έλλνηεο πνπ κεηξήζεθαλ απφ ην SF-36: κηα θπζηθή 

δηάζηαζε πνπ αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηελ Πεξίιεςε Φπζηθψλ πληζησζψλ 

(PhysicalComponentSummary - PCS) θαη κηα δηαλνεηηθή δηάζηαζε πνπ 

αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηελ Πεξίιεςε Φπρηθψλ πληζησζψλ 

(MentalComponentSummary - MCS). ιεο νη θιίκαθεο ζπκβάιινπλ ζε δηαθνξεηηθέο 

αλαινγίεο κε ηε βαζκνιφγεζε ηφζν ησλ κεηξήζεσλ PCS φζν θαη MCS. Ο ζσζηφο 

ππνινγηζκφο ησλ ζπλνπηηθψλ κέηξσλ SF-36 PCS θαη MCS απαηηεί ηε ρξήζε εηδηθψλ 

αιγνξίζκσλ, νη νπνίνη ειέγρνληαη απζηεξά απφ ηδησηηθή εηαηξεία. 

 

Σν εγρεηξίδην βαζκνιφγεζεο SF-363 δελ παξέρεη ππνζηήξημε γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ελφο κέηξνπ πνηφηεηαο δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία, φπσο ην "SF-36 χλνιν / 

Παγθφζκηα / πλνιηθή Βαζκνινγία". χκθσλα κε ηνπο πξνγξακκαηηζηέο ηνπ, είλαη 

άζθνπν λα πξνζπαζήζνπκε λα ζπλδπάζνπκε ηα δχν ζπλνπηηθά κέηξα SF-36 γηα ηελ 

επίηεπμε ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πγεία. Παξά ηαχηα, νξηζκέλνη εξεπλεηέο εμαθνινπζνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα 

παξεθθιίλνπλ εζθαικέλα απφ ηα κέηξα απηά (Lins & Carvalho, 2016).  
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Α. 2.4.3 Κιίκαθα Πνηφηεηαο Εσήο (QOLS) 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα (TheQualityofLifeScale), δεκηνπξγήζεθε αξρηθά απφ ηνλ 

ακεξηθαληθφ ςπρνιφγν John Flanagan ζηε δεθαεηία ηνπ '70, αιιά έρεη πξνζαξκνζηεί 

γηα ρξήζε ζε νκάδεο ρξφλησλ αζζελεηψλ. Σν QOLS έρεη ρακειέο έσο κέηξηεο 

ζπζρεηίζεηο κε ηε θπζηθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη ηα κέηξα γηα ηελ αζζέλεηα. 

Χζηφζν, ε αλάιπζε ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ππνδειψλεη φηη ην φξγαλν 

κεηξάεη ηνκείο πνπ νη δηαθνξεηηθέο νκάδεο αζζελψλ κε ρξφληεο αζζέλεηεο νξίδνπλ σο 

«πνηφηεηα δσήο». Σν QOLS είλαη έλα έγθπξν φξγαλν γηα ηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ζε νκάδεο θαη πνιηηηζκνχο αζζελψλ θαη ελλνηνινγηθά δηαθέξεη απφ ηελ 

θαηάζηαζε πγείαο ή απφ άιινπο αηηηψδεηο δείθηεο πνηφηεηαο δσήο. Σν QOLS ήηαλ 

αξρηθά έλα κέζν 15 ζηνηρείσλ πνπ κεηξνχζε πέληε ελλνηνινγηθνχο ηνκείο πνηφηεηαο 

δσήο: πιηθή θαη ζσκαηηθή επεμία, ζρέζεηο κε άιινπο αλζξψπνπο, θνηλσληθέο, 

θνηλνηηθέο θαη πνιηηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη εθπιήξσζε θαη 

αλαςπρή. Μεηά απφ πεξηγξαθηθή έξεπλα πνπ δηεξεχλεζε άηνκα κε ρξφληεο αζζέλεηεο 

ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ πνηφηεηα δσήο, ην φξγαλν επεθηάζεθε γηα λα 

ζπκπεξηιάβεη έλα αθφκε ζηνηρείν: ηελ αλεμαξηεζία. Έηζη, ην QOLS ζηελ παξνχζα 

κνξθή ηνπ πεξηέρεη 16 ζηνηρεία. Σν αξρηθφ έξγν γηα ην QOLS πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ 

ηερληθή θξίζηκσλ πεξηζηαηηθψλ, δεηήζεθε απφ πεξίπνπ 3.000 άηνκα δηαθνξεηηθψλ 

ειηθηψλ θαη εζληθψλ νκάδσλ απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ λα 

ζπλεηζθέξνπλ εκπεηξίεο ζεκαληηθέο ή ηθαλνπνηεηηθέο γη 'απηέο. Καηαβιήζεθαλ 

ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη εζληθέο κεηνλφηεηεο, νη θάηνηθνη 

ηεο ππαίζξνπ, νη ειηθησκέλνη θαη νη νκάδεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο. Με ηελ πηζαλή 

εμαίξεζε ηεο θιίκαθαο Cantril, θαλέλα άιιν εξγαιείν QOL πνπ θπθινθνξνχζε 

ζήκεξα δελ έρεη αλαπηπρζεί κε ηφζν κεγάιε πξνζνρή ζηελ πνηθηινκνξθία θαη ηελ 

αηνκηθή πξννπηηθή. Σν αξρηθφ QOLS πεξηείρε 15 αληηθείκελα πνπ αληηπξνζψπεπαλ 5 

ελλνηνινγηθνχο ηνκείο ηνπ QOL πνπ πξνέθππηαλ εκπεηξηθά απφ ηα 6500 θξίζηκα 

πεξηζηαηηθά πνπ ζπγθέληξσζε ν Flanagan θαη ε νκάδα ηνπ (Burckhardt &Anderson, 

2003). 
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ε έλα δεχηεξν βήκα, ν Flanagan ρξεζηκνπνίεζε ην φξγαλν γηα λα εμεηάζεη ζπλνιηθά 

3.000 άηνκα ειηθίαο 30, 50 θαη 70εηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο θιίκαθεο 5 ζεκείσλ κε 

"ζεκαζία" θαη "αλάγθεο πνπ πιεξνχληαη". Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο εζληθήο 

έξεπλαο απνθάιπςαλ φηη νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη θαη ησλ δχν θχισλ θαη ησλ ηξηψλ 

ειηθηψλ ζεψξεζαλ φηη ηα αληηθείκελα ήηαλ ζεκαληηθά γη 'απηνχο. Οη κνλαδηθέο 

εμαηξέζεηο ήηαλ νη ηνκείο ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ ηνπηθή θαη εζληθή θπβέξλεζε θαη ηηο 

δεκφζηεο ππνζέζεηο (ζηνηρείν # 8), ηηο νπνίεο ε πιεηνςεθία ησλ 30 εηψλ δελ πίζηεπαλ 

φηη ήηαλ ζεκαληηθή, θαη δεκηνπξγηθή έθθξαζε (ηνηρείν # 12), θνηλσληθνπνίεζε 

(ηνηρείν # 13 ) θαη παζεηηθή αλαςπρή (ζηνηρείν # 14), ηα νπνία ζεσξήζεθαλ 

ζεκαληηθά απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ αλδξψλ. Παξ 'φια απηά, ε πιεηνςεθία φισλ ησλ 

αλζξψπσλ θαη ησλ δχν θχισλ θαη φισλ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ ήηαλ ηθαλνπνηεκέλε 

φηη νη αλάγθεο ηνπο εθπιεξψζεθαλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο (Burckhardt & Anderson, 

2003). 

 

Α. 2.4.4ΓεληθφΔξσηεκαηνιφγηνΤγείαο (GHQ) 

 

Σν Γεληθφ εξσηεκαηνιφγην Τγείαο (General Health Questionnaire) αλαπηχρζεθε απφ 

ηνλ Golberg (1978) θαη απνηειεί εξγαιείν κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο, πνπ 

ιακβάλεη ππφςε ην επίπεδν πγείαο ηνπ εξγαδφκελνπ. 

  

Α. 2.4.5 Σν Δπξσπατθφ Τγεηνλνκηθφ Μνληέιν 

Σν 2000, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Ληζαβφλαο έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηε 

κεηαξξχζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζηηο ρψξεο-κέιε. Πξφηεηλε 

κηα λέα κέζνδν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ θαη ησλ δηαθφξσλ νξγαληζκψλ θαη 

ηδξπκάησλ, ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηε ράξαμε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, θαη ηελ 

νλφκαζε «αλνηθηή κέζνδν ζπληνληζκνχ». Ζ κέζνδνο απηή πξνάγεη ηηο εηαηξηθέο 

ζρέζεηο κεηαμχ φισλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πγεία, ζηελ θνηλσληθή 

πξφλνηα, ζην ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα θαη γεληθφηεξα ζην ζχζηεκα θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο (Τθαληφπνπινο, 2007). 

 

Έλαλ ρξφλν κεηά, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Goettenborg εμέδσζε κηα 

αλαθνίλσζε ηεο Οηθνλνκηθήο, ηεο Κνηλσληθήο θαη ηεο Δπηηξνπήο ησλ πεξηθεξεηψλ κε 

ζέκα «ην κέιινλ ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ηεο κέξηκλαο γηα ηνπο 

ειηθησκέλνπο». ηελ αλαθνίλσζε απηή επηζεκαίλνληαη νη πξνθιήζεηο:  
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Σεο γήξαλζεο  

Σεο καθξνρξφληαο πεξίζαιςεο  

Σεο ηαηξηθήο ηερλνινγίαο  

Σνπ απμαλφκελνπ θφζηνπο πεξίζαιςεο, 

 

 Ζ έθζεζε πξνηείλεη ηελ πηνζέηεζε ηεο λέαο «αλνηθηήο κεζφδνπ ζπληνληζκνχ» ζηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηελ επηθέληξσζε ηεο πγεηνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξψπεο ζε 

ηξεηο ζεκειηψδεηο άμνλεο-ζηφρνπο, πνπ αθνξνχλ ζηε Γηαζθάιηζε ηεο πξνζπέιαζεο 

φισλ ησλ πνιηηψλ ζην ζχζηεκα ηεο πεξίζαιςεο, αλεμάξηεηα απφ νηθνλνκηθά ή 

θνηλσληθά θξηηήξηα, ηελ Πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ πγείαο 

θαη ηελ Οηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο.  

 

Οη ζηφρνη απηνί ηθαλνπνηνχλ ην γεληθφηεξν επξσπατθφ πγεηνλνκηθφ κνληέιν θαη 

ζεκαηνδνηνχλ ηε λέα πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ άκεζε 

ζπλεξγαζία θαη αιιειεμάξηεζε ηεο θηινζνθίαο ηεο ηζφηεηαο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηα (Τθαληφπνπινο, 2007). 

 

 

 

Α. 2.4.6 Κιίκαθαεπεμίαο (quality of well-being scale, QWB) 

 

Ζ QWB είλαη έλα γεληθφ εξγαιείν κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά ζπκπησκάησλ θαζψο θαη ηξεηο δηαζηάζεηο επηπέδσλ πγείαο: 

θηλεηηθφηεηα, ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ θιίκαθα 

επεμίαο ζπλνςίδεη ζε έλα δείθηε ην ζχλνιν ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ αηφκνπ θαη ην 

επίπεδν αληθαλφηεηάο ηνπ. Υξεζηκνπνηείηαη ηφζν σο δείθηεο απνηειέζκαηνο φζν θαη 

ζηελ εθηίκεζε ηεο παξνχζαο θαη ηεο κειινληηθήο αλάγθεο γηα θξνληίδα. Ζ θιίκαθα 

έρεη ζηαζκηζηεί γηα λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κεκνλσκέλα άηνκα αιιά θαη ζην 

ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο θαη γηα εηδηθφηεξνπο πιεζπζκνχο, φπσο ζε αζζελείο 

κε αξζξίηηδα θαη θνξείο HIV(Τθαληφπνπινο, 2007). 

 

θνπφο ηεο θιίκαθαο είλαη ε πνζνηηθνπνίεζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο 

νπνηαζδήπνηε ζεξαπείαο ζε φξνπο πνηνηηθά πξνζδηνξηζκέλσλ ρξφλσλ δσήο. Έλα 
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«έηνο επεμίαο» ηεο θιίκαθαο είλαη ηζνδχλακν κε έλα έηνο ζε θαηάζηαζε πιήξνπο 

πγείαο. Ζ θιίκαθα βαζίδεηαη ζε έλα ηξηζδηάζηαην κνληέιν γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ 

επηπέδνπ πγείαο. Δπίζεο, ε αμηνιφγεζε ηεο πγείαο αξρίδεη κε κηα αληηθεηκεληθή 

εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ ιεηηνπξγηθφηεηαο, ελψ, ζηε ζπλέρεηα, γηα θάζε επίπεδν 

ιεηηνπξγηθφηεηαο απνδίδεηαη έλαο βαζκφο, ν νπνίνο αληηπξνζσπεχεη ηε ρξεζηκφηεηα 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επηπέδνπ γηα ην άηνκν. Σέινο, ε αμηνιφγεζε ηεο πγείαο βαζίδεηαη 

ζηελ εθηίκεζε φρη κφλν ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο πγείαο αιιά θαη ηεο κειινληηθήο 

πξφγλσζεο (Τθαληφπνπινο, 2007). 

 

Α. 2.4.7 EuroQoL (Europeanqualityoflifescale) 

Σν 1987, ζην αγγιηθφ Παλεπηζηήκην ηνπ York ζπλαληήζεθε κηα νκάδα έκπεηξσλ 

εξεπλεηψλ απφ πέληε επξσπατθέο ρψξεο κε θχξην ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο «απινχ» 

θαη «θαηαλνεηνχ» εξγαιείνπ γηα ηε κέηξεζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο θαη ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ηνπ πιεζπζκνχ. Μεηά απφ πνιιέο ζπλαληήζεηο θαη «πεηξακαηηθέο» 

εθαξκνγέο ζε θνηλσληθέο έξεπλεο πεδίνπ θαη ζε θιηληθέο κειέηεο θαηέιεμαλ ζε έλα 

επηζηεκνληθφ εξγαιείν, ην νπνίν νλνκάζηεθε EuroQol (European quality of life). Ο 

πλεπκαηηθφο παηέξαο ηνπ εξγαιείνπ απηνχ ήηαλ ν θαζεγεηήο AlanWilliams. ε 

πξνεγνχκελεο κειέηεο είρε ζπδεηήζεη εθηεηακέλα ηελ αλαγθαηφηεηα κέηξεζεο ησλ 

πγεηνλνκηθψλ αλαγθψλ θαη ηελ απνηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ 

κε ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ 

δεηθηψλ(Τθαληφπνπινο, 2007). Ζ νκάδα ηνπ EuroQol πξφηεηλε έλα 

απηνζπκπιεξνχκελν εξγαιείν γηα ηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ δχν κέξε: 

 

ην πξψην κέξνο θαηαγξάθεηαη ην πξνθίι πγείαο ηνπ αηφκνπ φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

πέληε δηαζηάζεηο, πνπ αλαθέξνληαη  

(α) ζηελ θηλεηηθφηεηα,  

(β) ζηελ απηνεμππεξέηεζε,  

(γ) ζηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο,  

(δ) ζηνλ πφλν-δπζθνξία θαη  

(ε) ζην άγρνο-θαηάζιηςε.  

 

Καζεκηά απφ ηηο δηαζηάζεηο απηέο ιακβάλεη ηξεηο ηηκέο: 1=θαλέλα πξφβιεκα, 

2=θάπνηα πξνβιήκαηα θαη 3=ζεκαληηθά πξνβιήκαηα. ην ζχλνιφ ηνπο 
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θαηαγξάθνληαη ηξεηο θαηαζηάζεηο πγείαο, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 243 πεξηπηψζεηο. Ζ 

θαιχηεξε λνεηή θαηάζηαζε πγείαο πεξηγξάθεηαη κε (11111), πνπ ζεκαίλεη φηη δελ 

ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα φζνλ αθνξά ζηελ θηλεηηθφηεηα, ηελ απηνεμππεξέηεζε, ηηο 

ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο, ηνλ πφλν θαη ην άγρνο. Ζ ρεηξφηεξε λνεηή θαηάζηαζε 

πγείαο ιακβάλεη ηηο ηηκέο (33333), πνπ ζεκαίλεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηηο πέληε 

παξαπάλσ δηαζηάζεηο.  

 

ην δεχηεξν κέξνο παξνπζηάδεηαη ππφ ηε κνξθή ελφο «ζεξκνκέηξνπ πγείαο» κηα 

νπηηθή αλαινγηθή θιίκαθα (visual analogue scale, VAS), πνπ ιακβάλεη ηηκέο απφ 

0=ρεηξφηεξε λνεηή πγεία κέρξη 100=άξηζηε λνεηή πγεία. Δλδηάκεζεο ηηκέο ηεο 

νπηηθήο αλαινγηθήο θιίκαθαο, π.ρ. VAS=50, δειψλνπλ ελδηάκεζεο θαηαζηάζεηο 

πγείαο. Ζ θιίκαθα απηή βαζίδεηαη ζηηο ππνθεηκεληθέο εθηηκήζεηο ηνπ αηφκνπ γηα ηελ 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ. 

 

Υξεζηκνπνηψληαο ην EQ-5D είλαη δπλαηή ε εθηίκεζε ηεο σθειηκφηεηαο πνπ 

απνιακβάλεη ην άηνκν απφ δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο πγείαο. γηα λα απνδνζεί 

θαιχηεξα ε έλλνηα ηεο σθειηκφηεηαο, ζηελ εηθφλα 6 παξνπζηάδεηαη έλαο ζπλδπαζκφο 

δχν δηαζηάζεσλ ηνπ EQ-5D πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πφλν-δπζθνξία (νξηδφληηνο 

άμνλαο) θαη ζηελ θηλεηηθφηεηα (θάζεηνο άμνλαο). Κάζε άμνλαο ιακβάλεη ηηο ηηκέο 

1=θαλέλα πξφβιεκα, 2=κεξηθά πξνβιήκαηα θαη 3=ζεκαληηθά πξνβιήκαηα. Ζ πιένλ 

επηζπκεηή θαηάζηαζε πγείαο παξνπζηάδεηαη ζην άθξν δεμηφ κέξνο ηεο εηθφλαο φπνπ 

νη ηηκέο (1,1) αληηζηνηρνχλ ζε θαλέλα πξφβιεκα πφλνπ θαη θαλέλα πξφβιεκα 

θηλεηηθφηεηαο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε σθειηκφηεηα πνπ απνιακβάλεη ην άηνκν 

είλαη ίζε κε 1,00, δειαδή «άξηζηε επηζπκεηή θαηάζηαζε πγείαο». Άιιεο θαηαζηάζεηο 

πγείαο πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο ηηκέο πφλνο=1 (θαλέλα πξφβιεκα) θαη θηλεηηθφηεηα=2 

(θάπνηα πξνβιήκαηα) ιακβάλνπλ ηηκέο σθειηκφηεηαο ίζεο κε 0,81. Με ηνλ ίδην 

ηξφπν, ζρεδηάδνληαη άιιεο «θακπχιεο θνηλσληθήο επεκεξίαο» πνπ παξνπζηάδνπλ 

ρακειφηεξα επίπεδα σθειηκφηεηαο θαη ιακβάλνπλ ηηο ηηκέο 0,68 θαη 0,54, 

αληίζηνηρα. απηέο νη θακπχιεο θνηλσληθήο επεκεξίαο δείρλνπλ ην επίπεδν ηεο 

σθειηκφηεηαο πνπ απνιακβάλεη ην άηνκν απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο ζπλδπαζκνχο 

αλάκεζα ζηελ «θηλεηηθφηεηα» θαη ηνλ «πφλν-δπζθνξία». ζν απνκαθξπλφκαζηε απφ 

ην ζεκείν 1,1 «άξηζηε επηζπκεηή θαηάζηαζε πγείαο» θαη κεηαθηλνχκαζηε πξνο ην 

ζεκείν 3,3 «ρεηξφηεξε λνεηή θαηάζηαζε πγείαο» ηφζν ρακειφηεξν επίπεδν 

σθειηκφηεηαο ή θνηλσληθήο επεκεξίαο απνιακβάλνπκε. 
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Σν EuroQoL ελζσκαηψλεη ζε έλα δείθηε σθειηκφηεηαο ην επίπεδν πγείαο ηνπ 

αηφκνπ. Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο επξχηαηα 

αλά ηελ Δπξψπε θαη ηελ πθήιην (Τθαληφπνπινο, 2007). 

 

Α. 2.4.8Δξγαιείν Μέηξεζεο 15-D 

 

Σν 15-D παξνπζηάδεη πνιιέο νκνηφηεηεο κε ην ΔQ-5D. Ηζηνξηθά, φκσο, ην 15-D 

πξνυπάξρεη ηνπ ΔQ-5D, γηαηί δηακνξθψλεηαη σο εξγαιείν κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ελψ ην EQ-5D ηζηνξηθά αλάγεη ηε γέλλεζή 

ηνπ ην Μάην ηνπ 1987. Ζ ηζηνξία ηνπ 15-D αξρίδεη ην 1981 ζηε Φηλιαλδία. Αξρηθά, 

πξνηείλεηαη απφ ηνλ Harry Sintonen έλα «εξγαιείν-εξσηεκαηνιφγην»πνπ βαζίδεηαη 

ζε 12 δηαζηάζεηο. Πεξαηηέξσ έξεπλεο θαη αλαιχζεηο, πνπ έγηλαλ απφ ηνλ ίδην θαη ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ, αλέδεημαλ ηε κεηαηξνπή ηνπ νξγάλνπ απηνχ ζηηο 15 δηαζηάζεηο. Σν 

1986 δηελεξγνχληαη νη πξψηεο πηινηηθέο εθαξκνγέο, νη νπνίεο ηειεηνπνηνχλ ην 15-D 

ζηηο 15 δηαζηάζεηο. Σν 1992, παξνπζηάδεηαη ε ηειηθή κνξθή ηνπ 15-D, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζήκεξα ζε πνιιέο έξεπλεο πνπ αλαθέξνληαη ζε θπζηνινγηθφ 

πιεζπζκφ θαζψο θαη ζε θιηληθέο έξεπλεο. Σν 1995, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε 

θηλιαλδηθή εζληθή έξεπλα πγείαο28 θαη ζπιιέγνληαη 1.237 έγθπξεο απαληήζεηο. Ζ 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ νξγάλνπ αλαδεηθλχεηαη απφ ηελ έξεπλα απηή θαη ην ππνπξγείν 

πγείαο ηεο Φηλιαλδίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζηαηηζηηθή ηεο ππεξεζία απνθαζίδνπλ ηε 

δηεμαγσγή κηαο λέαο εζληθήο έξεπλαο πγείαο, πνπ έγηλε ην 1996 ζε δείγκα 4.800 

αηφκσλ. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία έρνπλ αλαθεξζεί κεηαθξάζεηο-απνδφζεηο ηνπ 15-D 

ζε πνιιέο ρψξεο κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ θαη δηαθνξεηηθά επίπεδα 

θνηλσληθννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη παξαθάησ ρψξεο, ζηηο 

νπνίεο ππάξρνπλ αμηφπηζηεο απνδφζεηο ηνπ 15-D: Φηλιαλδία, νπεδία, Αγγιία, 

Ννξβεγία, Διιάδα, Σζερία, Ηαπσλία, Ρσζία, Ηζξαήι, αξαβηθά Δκηξάηα. 

Πέξα απφ ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε θπζηνινγηθφ δείγκα πιεζπζκνχ, αμίδεη λα 

αλαθέξνπκε έλα επξχ θάζκα θιηληθψλ εξεπλψλ ζηηο νπνίεο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ην 

15-D γηα ηε κέηξεζε ηεο θιηληθήο απνδνηηθφηεηαο. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε ηελ 

επηιεςία, ηελ θαηάζιηςε, ηηο γελεηηθέο θαη ηηο κπνζθειεηηθέο δπζπιαζίεο, θαζψο θαη 

ηα παηδηθά λενπιάζκαηα Δπίζεο, έρνπλ δηελεξγεζεί ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ 15-D θαη 

ηνπ EQ-5D, ρξεζηκνπνηψληαο θηλιαλδηθά θαη ειιεληθά δεδνκέλα (Τθαληφπνπινο, 

2007). 
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Α. 2.4.9  Κιίκαθεο κέηξεζεο ηνπ πφλνπ(McGillpainquestionnaire) 

Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο 

ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ αζζελψλ απνηειεί ε κείσζε ηνπ πφλνπ. Ζ εθηίκεζε ηνπ 

πφλνπ, φκσο, είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε, θαζψο ν πφλνο είλαη ππνθεηκεληθφο θαη ε 

κέηξεζή ηνπ επεξεάδεηαη απφ έλα πιήζνο βηνινγηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

παξαγφλησλ. Ζ πην δηαδεδνκέλε θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζθνπφ απηφλ 

είλαη ηνMcGillpainquestionnaire. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαβαζκηζκέλε θιίκαθα, 

βαζηζκέλε ζε 102 εξσηήζεηο, πνπ είλαη νκαδνπνηεκέλεο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:  

(α) ηελ αίζζεζε ηνπ πφλνπ, 

 (β) ηε ζπλαηζζεκαηηθή εθδήισζή ηνπ θαη  

(γ) ηελ έληαζή ηνπ.  

χκθσλα κε ηνλ Melzack, ν νπνίνο ζρεδίαζε ην εξσηεκαηνιφγην, ν πφλνο δελ είλαη 

απιά κηα αηζζεηεξηαθή εκπεηξία, φπσο ε φξαζε θαη ε αθνή, αιιά πεξηιακβάλεη ηξεηο 

ζεκαληηθέο ςπρνινγηθέο δηαζηάζεηο: ηελ αηζζεηεξηαθή, ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ηε 

γλσζηηθή-αμηνινγηθή(Τθαληφπνπινο, 2007). 
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Κεθάιαην 3
Ο

  ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ  

Α.3.1. Ζ αιιειεπίδξαζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κε ηελ πνηφηεηα 

δσήο ησλ λνζειεπηψλ/ηξησλ 

 

ην πγεηνλνκηθφ ηνκέα, ε επαγγεικαηηθή  ηθαλνπνίεζε, παίδεη θπξίαξρν ξφιν ζηελ 

επεκεξία ησλ εξγαδνκέλσλ σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα 

ηνπο. Δπηρεηξψληαο δε ηε ζχλδεζε  ηνπ φξνπ κε ηελ πνηφηεηα δσήο, βιέπνπκε πσο σο 

έλλνηα ελέρεη πνιιαπιέο δηαζηάζεηο ζε ππνθεηκεληθφ θαη αληηθεηκεληθφ επίπεδν θαη 

επεξεάδεηαη άκεζα απφ ην θάζε θνξά ππφ κειέηε ζέκα (Yfantopoulos & Sarris, 

2001).ηνλ νξηζκφ ηνπ  Young (1983), ε πνηφηεηα δσήο νξίδεηαη σο ν βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο δσήο, έηζη φπσο ηελ 

αληηιακβάλεηαη ν ίδηνο ν άλζξσπνο. 

 

Μεγάινο αξηζκφο εξεπλψλ έρεη θαηαγξάςεη  ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε δηαθνξεηηθά θιηληθά πεξηβάιινληα θαη έρεη 

δηεξεπλήζεη ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ νδεγνχλ ή φρη ζηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ. (Pillay, 2009 &Asuquo et. al. 2016 &Saiti, 2016).   

 

Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε εηδηθφηεξα, ησλ λνζειεπηψλ, ζπλδέεηαη άκεζα κε «ηο 

πώρ νιώθει ηο νοζηλεςηικό πποζυπικό για ηην επγαζιακή ηος ζυή (Κνπξάθνο θαη ζπλ. 

2012 ,ζει.62)». 
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Β. ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

Β. 1.1 θνπφο Έξεπλαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο  

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζηελ πγεία θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Γεληθνχ  Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ.  

 

Β.1.2 Δεξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ είλαη: 

1. Πσο επηδξά ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζηελ πγεία ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ  

2. Πσο επηδξά ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ  

3. Πνηα ε ζπζρέηηζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, ηεο πγείαο θαη ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

 

Β.1.3. Δίδνο Μειέηεο  

Θέινληαο λα κειεηήζνπκε ηελ επίδξαζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζηελ 

πγεία θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ελφο Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ ζηελ Κξήηε πξαγκαηνπνηήζεθε κία πεξηγξαθηθή – ζπγρξνληθή κειέηε 

κε κεξηθέο ζπζρεηίζεηο. Ζ πεξηγξαθηθή έξεπλα νδεγεί ηνπο εξεπλεηέο/ηξηεο ζην λα 

αζρνιεζνχλ κε ηελ  «πεξηγξαθή ησλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ δεδνκέλσλ 

πεξηζηάζεσλ (Φίιηαο, 1996, ζει.31)». ηηο ζπγρξνληθέο κειέηεο (cross sectional 

studies), ηα δεδνκέλα αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν. Γηεξεπλνχκε ηε 

ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ αλαθνξηθά κε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ρσξίο λα 

εμάγνπκε «ζπκπεξαζκαηνινγία ζρεηηθά κε ηελ πηζαλή αηηηνινγηθή θαηεχζπλζε ηεο 

φπνηαο ζρέζεο (Bowers, 2011, ζει. 115)». Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο αλαδεηθλχνπλ 

ζρέζεηο θαη φρη απνδείμεηο (Levin,2006). Μέζσ ηεο πεξηγξαθηθήο, ζπγρξνληθήο 

κειέηεο, αληρλεχνληαη ζρέζεηο αλάκεζα ζε θαηλφκελα θαη ππφ απηφ ην δεδνκέλν 

κπνξνχλ νη εξεπλεηέο/ηξηεο λα πξνηείλνπλ απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα ηελ άξζε 

αξλεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο ζηελ πεξίπησζε πνπ κειεηάκε άξζε ή κείσζε 

παξαγφλησλ  πνπ ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

ησλ επαγγεικαηηψλ. Γεληθεχνληαο ην παξάδεηγκα, νη ζπγρξνληθέο κειέηεο κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ  ζην ζρεδηαζκφ ηεο Γεκφζηαο Τγείαο (Levin,2006). 
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Β.1.4. Ηζηνξηθφ Έξεπλαο  

Ζ παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ Γεπηεξνβάζκηαο, 

Σερλνινγηθήο θαη Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ 

«Ο Άγηνο Γεψξγηνο», θαηά ηα δηαζηήκαηα Μάηνο –Ηνχληνο 2018, έπεηηα απφ έγθξηζε 

ηεο 7
εο

 Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο. Αλαιπηηθά αλαθέξνπκε φηη κε ηελ 

ππ’αξίζκ.32/16-1-2018 καο αλαηέζεθε ε εθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο απφ ην 

Σκήκα Ννζειεπηηθήο, παξαξηήκαηνο ΣΔΗ Κξήηεο, ηεο ρνιήο Δπαγγεικάησλ Τγείαο 

θαη Πξφλνηαο, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 06/30-04-2018 απφθαζε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ θαη εληέιεη κε ηελ ππ’ αξίζκ. 

9414/16-05-2018 έγθξηζε ηεο 7
εο

 Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο ιάβακε ηελ 

έγθξηζε δηεμαγσγήο ηεο κειέηεο .  

 

Β.1.5  Δξεπλεηηθφ Πεδίν 

Χο ηφπνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο νξίζηεθε ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «ν Άγηνο 

Γεψξγηνο», ην νπνίν απνηειεί θαηάιιειν πιαίζην ψζηε νη εξεπλεηέο λα κειεηήζνπλ 

ην ππφ εμέηαζε θαηλφκελν.  

 

Β.1.6. Γεηγκαηνιεπηηθή Μέζνδνο  

ηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζακε δείγκαηα κε πηζαλνηήησλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

δεηγκαηνιεςία επθνιίαο. ηε δεηγκαηνιεςία επθνιίαο, «επηιέγνληαη ηα πιεζηέζηεξα 

άηνκα, γηα λα ρξεζηκεχζνπλ σο απαληψληεο, θαη απηή ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κέρξη 

λα απνθηεζεί ην απαηηνχκελν κέγεζν ηνπ δείγκαηνο (Cohen & Manion, 2000, 

ζει.130).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  

Σν δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ Γεπηεξνβάζκηαο, 

Σερλνινγηθήο θαη Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ 

«Ο Άγηνο Γεψξγηνο», ελψ ιήθζεθε ππφςε ε θαιή γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, 

απνηειψληαο θξηηήξην απνθιεηζκνχ ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππήξρε επάξθεηα 

γλψζεο.  
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Β.1.7. Μεζνδνινγηθέο εκεηψζεηο 

Απφ ηνπο 158 πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην, έγθπξα εξσηεκαηνιφγηα 

βξέζεθαλ ηα 146 θαζψο ζηα ππφινηπα ππήξραλ ειιείπνπζεο απαληήζεηο ζηηο δπν 

θιίκαθεο ηνπ Job Satisfaction Survey (JSS) & SF-36.  

 

Σν εξσηεκαηνιφγην Job Satisfaction Survey (JSS) κπνξεί λα απνδψζεη 10 

βαζκνινγίεο ππνθιηκάθσλ ή ζπληζησζηψλ (scores) απφ 36 εξσηήζεηο (Μαηάπα, 

2015). Κάζε κηα απφ ηηο ελληά ππνθιίκαθεο θαζνξίδεη δηαθνξεηηθφ score. Ζ άζξνηζε 

ηνπο, εθηηκά ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ελψ απνηειεί ζπλδπαζκφ (ζπλάζξνηζε) 4 

εξσηήζεσλ, νξηζκέλεο εθ ησλ νπνίσλ ζε αληίζηξνθε ελλνηνινγηθή δνκή 

(ζπκβνιίδεηαη κε ‘r’ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα).  

 

 

Τπνθιίκαθεο Δξσηήζεηο 

Pay - Μηζζφο 1 10r 19r 28 

Promotion - Πξναγσγή 2r 11 20 33 

Supervision - Γηεχζπλζε 3 12r 21r 30 

Fringe Benefits – Πξφζζεηεο παξνρέο 4r 13 22 29r 

Contingent rewards – Έθηαθηεο αληακνηβέο 5 14r 23r 32r 

Operating Conditions – Ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο 6r 15 24r 31r 

Co-workers - πλεξγάηεο 7 16r 25 34r 

Nature of work – Φχζε ηεο εξγαζίαο 8r 17 27 35 

Communication - Δπηθνηλσλία 9 18r 26r 36r 

 

Ζ αληίζηξνθε ελλνηνινγηθή δνκή γίλεηαη ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ θαζψο 

είλαη ζε 6-βαζκε θιίκαθα Likert κε 1=δηαθσλψ απφιπηα έσο 6=ζπκθσλψ απφιπηα. 

Σν εχξνο ηνπ score γηα θάζε κηα ππνθιίκαθα δχλαηαη λα θπκαίλεηαη έηζη απφ 4 έσο 

24 ελψ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία απφ 36-216. Ο έιεγρνο αμηνπηζηίαο ηνπ έδεημε 

πςειή ζπλεθηηθφηεηα (Cronbach α=0,859). 

 

ρεηηθά κε ην εξσηεκαηνιφγην SF-36, ν έιεγρνο αμηνπηζηίαο έδεημε πςειή 

ζπλεθηηθφηεηα (Cronbach α=0,932). Ζ βαζκνλφκεζε ηνπ έγηλε ζχκθσλα κε ηηο 
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νδεγίεο ηνπ Κνπηζνχκπα (2016), κε αληηζηξνθή ησλ απνθξίζεσλ νξηζκέλσλ 

εξσηήζεσλ απφ ηηο 36, ζε 8 ζπληζηψζεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο:  

 

 Φπζηθή Λεηηνπξγία (Physical Funtioning, PF) (3-12),  

 Φπζηθνχ Ρφινπ (Role Physical, RP) (13-16)  

 σκαηηθνχ Πφλνπ (Bodily Pain, BP) (21,22),  

 Γεληθήο Τγείαο (General Health, GH) (1 & 33-36),  

 Εσηηθφηεηαο (Vitality, VT) (23,27,29,31),  

 Κνηλσληθήο Λεηηνπξγίαο (Social Functioning, SF) (20,32),  

 πλαηζζεκαηηθνχ Ρφινπ (Role Emotional, RE) (24,25,26,28,30),  

 Γηαλνεηηθή πγεία (Mental Health, MH) (24,25,26,28,30) ελψ ε εξψηεζε 2 

(Κάνονηαρ ζύγκπιζη με ηην καηάζηαζή ζαρ ππιν από ένα σπόνο πος καηαηάζζεηε 

ηην ςγεία ζαρ ζε γενικέρ γπαμμέρ ηώπα:) είλαη αλεμάξηεηε θαη δελ εληάζζεηαη ζε 

θάπνηα ζπληζηψζα.   

 

Β.1.8. ηαηηζηηθή Αλάιπζε 

Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα IBM 

SPSS 25.0. Τπνινγίζηεθαλ θαηαλνκέο ζπρλνηήησλ ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ 146 ζπκκεηερφλησλ λνζειεπηψλ θαη λνζειεπηξηψλ. ηηο θιίκαθεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζε & πνηφηεηαο δσήο ππνινγίζηεθαλ γηα ιφγνπο 

ζπγθξηζηκφηεηαο πεξηγξαθηθά κέηξα ζέζεσο θαη δηαζπνξάο. ηελ εθηίκεζε 

ζπρλνηήησλ, ππνινγίζηεθαλ επίζεο γηα ζχγθξηζε θαη ηα 95% δηαζηήκαηα 

εκπηζηνζχλεο κέζσ ηερληθψλ bootstrap. Χο πξνο ζπζρέηηζε ησλ ππνθιηκάθσλ θαη 

ζπληζησζψλ ησλ δπν βαζηθψλ θιηκάθσλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε κε παξακεηξηθή κέζνδνο Spearman. Με ηε κέζνδν ησλ Kruskal-

Wallis αμηνινγήζεθαλ ηα επίπεδα ησλ ππνθιηκάθσλ ηθαλνπνίεζεο σο πξνο ηελ 

απηναλαθεξφκελε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο. Αθνινπζήζεθε σζηφζν αλάιπζε 

πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο ηεο σκαηηθήο & Φπρηθήο ζπληζηψζαο ηεο 

Πνηφηεηαο Εσήο SF-36 κε ηηο ππνθιίκαθεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

146 ζπκκεηερφλησλ ηεο κειέηεο αιιά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Σέινο, 

αλαπαξαζηάζεθε γξαθηθά κέζσ ε απιή γξακκηθή ζπζρέηηζε ησλ ππνθιηκάθσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ SF-36 πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο κε ηε ζπλνιηθή 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε (Job Satisfaction Survey).         
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Β.1.9. Θέκαηα Γενληνινγίαο ζηελ Πνζνηηθή Έξεπλα 

Κάζε θνηλσληθφο επηζηήκνλαο, ν νπνίνο δηεμάγεη κία έξεπλα έρεη επζχλε ηφζν 

απέλαληη ζηελ επηζηήκε ηελ νπνία ππεξεηεί, φζν θαη ζηα ππνθείκελα πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηεί. Έλαο απφ ηνπο δενληνινγηθνχο 

θαλφλεο πνπ πξέπεη λα ηεξείηαη αλαθέξεηαη ζηελ πξφζβαζε ζηνλ θνξέα ή νξγαληζκφ 

φπνπ πξφθεηηαη λα δηεμαρζεί ε έξεπλα θαη ε απνδνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηα 

άηνκα ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ε άδεηα (Cohen&Manion,2000).  ηελ παξνχζα έξεπλα, 

ηεξψληαο ηνλ παξαπάλσ θαλφλα ιάβακε ηηο ζρεηηθέο εγθξίζεηο.  

 

Αθφκε έλα δενληνινγηθφ δήηεκα πνπ ιήθζεθε ππφςε ήηαλ ην γεγνλφο φηη 

ζεβαζηήθακε ην αηνκηθφ απφξξεην, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη νη νπνίεο δελ πξέπεη λα απνθαιχπηνπλ ηελ 

ηαπηφηεηα ησλ εξσηψκελσλ( Robson,2007).  Πέξαλ ησλ ζρεηηθψλ εγθξίζεσλ πνπ 

ιάβακε θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηνπ απνξξήηνπ, ε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα ήηαλ 

εζεινληηθή.  

 

Β.1.10. Αμηνπηζηία θαη Δγθπξφηεηα  

Ζ εγθπξφηεηα έρεη ζρέζε κε ην πφζν ζσζηή είλαη  ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα καο. Δπίζεο έρεη ζρέζε θαη κε ην φξγαλν κέηξεζεο ηεο 

ζεσξίαο καο. Σν φξγαλν κέηξεζεο πξέπεη λα θαιχπηεη απνθιεηζηηθή ηελ ζεσξεηηθή 

έλλνηα γηα ηελ νπνία θαηαζθεπάζηεθε (Κπξηαδή,1999,ζει.87). Ζ αμηνπηζηία ηεο 

έξεπλαο ζρεηίδεηαη κε ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο θάζε θνξά πνπ ζα 

επαλαιακβάλεηαη ε έξεπλα (Κπξηαδή, 1999).   

 

ηελ παξνχζα έξεπλα γηα ηελ έγθπξε θαη ζσζηή δηεμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ, ε 

έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ φισλ ησλ βαζκίδσλ ηνπ 

Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ «ν Άγηνο Γεψξγηνο» κε ηε ρξήζε ζηαζκηζκέλνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ.   

 

Β.11. Απνηειέζκαηα 

Σν δείγκα ηεο κειέηεο απνηεινχληαλ απφ 146 άηνκα, λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ εθ ησλ νπνίσλ 132 (πνζνζηφ 90,4%) ήηαλ γπλαίθεο 

θαη 14 (πνζνζηφ 9,6%) ήηαλ άλδξεο. ζνλ αθνξά ηελ ειηθία, ν κέζνο φξνο ήηαλ ηα 



56 
 

44,1 έηε κε ηππηθή απφθιηζε ηα ±9,6 έηε. Δπηπιένλ, ην  3,4% θπκαίλεηαη απφ 22-29 

έηε, ην 28,8% θπκαίλεηαη ειηθηαθά απφ 30-39 έηε, ην 41,1 % θπκαίλεηαη απφ 40-49 

έηε, ελψ ην 26,7% θπκαίλεηαη απφ ηα 50 έσο ηα 60 έηε.  

 

Χο πξνο ην εθπαηδεπηηθφ ζηάηνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, ην 69,2%  είλαη 

απφθνηηνη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο, ην 4,1% είλαη απφθνηηνη Παλεπηζηεκηαθήο 

Δθπαίδεπζεο, ην 19,9% είλαη απφθνηηνη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ελψ κφιηο ην 

6,8 % είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο.   

 

Αλαθνξηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ην 

67,8% είλαη έγγακνη, ην 19,2% είλαη άγακνη, ην 4,1% ζπδνχλ κε ην/ηε ζχληξνθν ηνπο, 

ην 8,9% είλαη δηαδεπγκέλνη, ελψ ν κέζνο φξνο ησλ αξηζκψλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο 

είλαη 3,2 κε ηππηθή απφθιηζε± 1,3.  

 

Χο πξνο ηελ παξνχζα ζέζε εξγαζίαο ηνπ δείγκαηνο, ην 19,9% ππεξεηνχλ σο βνεζνί 

λνζειεπηψλ, ην 68,5% ππεξεηνχλ σο λνζειεπηέο/ηξηεο, ην 8,9% ππεξεηνχλ σο 

πξντζηάκελνη θαη ην 2,7% είλαη ηνκεάξρεο.  

 

Θέινληαο λα δηεξεπλήζνπκε ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο 

ηνπ δείγκαηνο, ην 9,6% έρεη απφ 3-5 έηε πξνυπεξεζίαο. Αληίζηνηρν πνζνζηφ 

παξαηεξείηαη θαη γηα φζνπο εξγάδνληαη 6-10 ρξφληα. Σν 20,5% έρεη απφ 11-15 έηε 

πξνυπεξεζίαο, ην 17,8% έρεη 16-20 έηε πξνυπεξεζίαο θαη ην 10,3% έρεη απφ 21-25 

έηε πξνυπεξεζίαο. Μεγαιχηεξν πνζνζηφ πξνυπεξεζίαο εκθαλίδεη ην δείγκα καο πνπ 

δνπιεχεη απφ 26-30 έηε κε πνζνζηφ 23,3%, ελψ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ 

πξνυπεξεζίαο, ηεο ηάμεο ηνπ 8,9% έρεη πάλσ απφ 31 έηε πξνυπεξεζία.  

 

Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην 31,5% ηνπ δείγκαηνο είλαη θαπληζηέο (Πίλαθαο 1). 
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Πίλαθαο 1 Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπκκεηερφλησλ ζηε κειέηε 

 

  λ % 

    

Φχιν  γςναίκερ  132 90,4 

 άνδπερ 14 9,6 

    

Ζιηθία, σπόνια 
μέζη 

ηλικία±ηςπ.αποκλ. 
44,1±9,6 

 22-29 5 3,4 

 30-39 42 28,8 

 40-49 60 41,1 

 50-60 39 26,7 

    

Δθπαίδεπζε απόθοιηορ/η ζσολήρ 29 19,9 

 ΤΕΙ 101 69,2 

 ΑΕΙ 6 4,1 

 μεηαπηςσιακό ή διδακηοπικό 10 6,8 

  10  

Οηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε  

έγγαμορ/η 99 67,8 

άγαμορ/η 28 19,2 

 ζςζεί 6 4,1 

 διαζεςγμένορ/η  13 8,9 

    

Αξηζκφο κειψλ νηθνγέλεηαο μέζη ηιμή±ηςπ.αποκλ. 3,2±1,3 

    

Παξνχζα ζέζε εξγαζίαο Βοηθόρ νοζηλεςηή 29 19,9 

 Νοζηλεςηήρ/ηπια 100 68,5 

 Πποφζηάμενορ/η 13 8,9 

 Τομεάπσηρ 4 2,7 

    

Πξνυπεξεζία, σπόνια 3-5 14 9,6 

 6-10 14 9,6 
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 11-15 30 20,5 

 16-20 26 17,8 

 21-25 15 10,3 

 26-30 34 23,3 

 31+ 13 8,9 

    

πλήζεηα θαπλίζκαηνο Ναι 46 31,5 

    

 

 

 

 

Πίλαθαο 2. Δπίπεδα ππνθιηκάθσλ ή ζπληζησζψλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Job 

Satisfaction Survey (JSS) πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ 146 

ζπκκεηερφλησλ ηεο κειέηεο.  

Υπνθιίκαθεο 

Θθαλνπνίεζεο 

Μέζε 

ηηκή 

Σππ. 

απνθι. 
Γηάκεζνο Διάρ. Μέγ. Αζπκκεηξία 

Μηζζφο 8,2 3,7 8 4 18 0,65 

Πξναγσγή 9,3 3,7 9 4 19 0,25 

Γηεχζπλζε 19,6 4,0 20 7 24 -0,87 

Πξφζζεηεο παξνρέο 8,7 3,8 8 4 22 0,58 

Έθηαθηεο 

αληακνηβέο 
10,5 4,2 10 4 24 0,42 

Ηζρχνπζεο 

δηαδηθαζίεο 
11,2 3,5 11 5 23 0,39 

πλεξγάηεο 17,3 3,5 17 6 24 -0,11 

Φχζε ηεο εξγαζίαο 17,4 4,2 17 4 24 -0,61 

Δπηθνηλσλία 14,2 4,3 14 4 24 0,16 

ΤΝΟΛΟ 116,4 21,9 117 66 171 0,16 

Έιεγρνο Friedman κεηαμχ ησλ 9 ππνθιηκάθσλ, p<0.001 
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Γηεξεπλψληαο ηηο ππνθιίκαθεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ 

δείγκαηνο ηεο κειέηεο, ήηνη  ην κηζζφ, ηελ πξναγσγή, ηε δηεχζπλζε, ηηο πξφζζεηεο 

παξνρέο, ηηο έθηαθηεο αληακνηβέο, ηηο ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο, ηνπο ζπλεξγάηεο, ηε θχζε 

ηεο εξγαζίαο θαη ηελ επηθνηλσλία βιέπνπκε φηη ην δείγκα έρεη ζεηηθφ πξφζεκν σο πξνο 

ηελ δηεχζπλζε θαη ιηγφηεξν ζεηηθφ πξφζεκν σο πξνο ηε κηζζνδνζία.  

 

Γηαο λα γίλεη θαηαλνεηφ ην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα ζα πξέπεη λα δνχκε ηά παξαθάησ 

γξαθήκαηα. 

  

Εηθόλα 2 Ο/Η πξνηζηάκελνο κνπ είλαη πνιύ ηθαλόο ζηε δνπιεηά ηνπ 

 

 

 

 

Εηθόλα 3 Ο πξνηζηάκελνο κνπ είλαη άδηθνο καδί κνπ 

 

Σα παξαπάλσ δχν γξαθήκαηα (Δηθφλα 1 θαη 2),  είλαη απεηθφληζε ησλ εξσηήζεσλ   ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ Job Satisfaction Survey (JSS) πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ 146 ζπκκεηερφλησλ ηεο κειέηεο. πγθεθξηκέλα,  νη ζπκκεηέρνληεο 

1

7

4

16

59

63

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΡΚΕΣΑ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΕΛΑΧΙΣΑ

ΤΜΦΩΝΩ ΕΛΑΧΙΣΑ

ΤΜΦΩΝΩ ΑΡΚΕΣΑ

ΤΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ

73

39

14

15

8 6 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΡΚΕΣΑ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΕΛΑΧΙΣΑ

ΤΜΦΩΝΩ ΕΛΑΧΙΣΑ

ΤΜΦΩΝΩ ΑΡΚΕΣΑ

ΤΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ
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θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ, θαηά πφζν ζπκθσλνχλ ή δηαθσλνχλ σο πξνο ηα αλ ν 

πξντζηάκελνο είλαη πνιχ ηθαλφο ζηε δνπιεηά ηνπ θαη ην αλ ν πξντζηάκελνο είλαη άδηθνο 

κε ην πξνζσπηθφ.  

 

Σα παξαθάησ δχν γξαθήκαηα (Δηθφλα 3 θαη 4),  είλαη κέξνο ηεο απεηθφληζε ησλ 

εξσηήζεσλ   ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Job Satisfaction Survey (JSS) πνπ πξνζδηνξίδνπλ 

ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ 146 ζπκκεηερφλησλ ηεο κειέηεο. πγθεθξηκέλα,  

ην δείγκα ηεο κειέηεο θιήζεθε λα απαληήζεη σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ γηα ηελ 

κηζζνινγηθή ηνπ ζέζε. Παξαηεξήζεθε θαη ζην πίλαθα 2, φηη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ην ιακβάλνπλ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ απφ ην κηζζφ 

ηνπ.   

 

 

Δηθφλα 4 Πηζηέπσ φηη ακείβνκαη δίθαηα γηα ηελ εξγαζία πνπ θάλσ 

 

 

64

51

9

19

9 5

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΡΚΕΣΑ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΕΛΑΧΙΣΑ

ΤΜΦΩΝΩ ΕΛΑΧΙΣΑ

ΤΜΦΩΝΩ ΑΡΚΕΣΑ

ΤΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ
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Δηθφλα 5 Οη απμήζεηο ηνπ κηζζνχ κνπ είλαη ιίγεο θαη ζπάληεο 

 

 

 

Πίλαθαο 3. Δπίπεδα ππνθιηκάθσλ ή ζπληζησζψλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ SF-36 πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ 146 ζπκκεηερφλησλ ηεο κειέηεο.  

Σπληζηώζεο 

Πνηόηεηαο Ζωήο 

Μέζε 

ηηκή 

Σππ. 

απνθι. 
Γηάκεζνο Διάρ. Μέγ. Αζπκκεηξία 

Φπζηθήο Λεηηνπξγίαο  

(Physical Funtioning, 

PF) 

74,3 26,3 82,5 0,0 100,0 -0,95 

Φπζηθνχ Ρφινπ  

(Role Physical, RP) 
67,8 36,7 75,0 0,0 100,0 -0,70 

πλαηζζεκαηηθνχ 

Ρφινπ  

(Role Emotional, RE) 

69,0 38,2 100,0 0,0 100,0 -0,74 

Εσηηθφηεηαο  

(Vitality, VT) 
51,7 17,3 50,0 10,0 100,0 0,28 

Γηαλνεηηθή πγεία  

(Mental Health, MH) 
62,2 16,2 60,0 4,0 100,0 -0,20 

Κνηλσληθήο 67,5 22,8 75,0 12,5 100,0 -0,26 

11
4

2 3

20

117

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΡΚΕΣΑ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΕΛΑΧΙΣΑ

ΤΜΦΩΝΩ ΕΛΑΧΙΣΑ

ΤΜΦΩΝΩ ΑΡΚΕΣΑ

ΤΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ
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Λεηηνπξγίαο 

(Social Functioning, 

SF) 

σκαηηθνχ Πφλνπ  

(Bodily Pain, BP) 
71,8 24,8 77,5 10,0 100,0 -0,60 

Γεληθήο Τγείαο 

(General Health, GH) 
65,1 19,4 65,0 20,0 100,0 -0,09 

σκαηηθή ζπληζηψζα 

(Physical component) 
69,8 21,0 72,8 20,0 100,0 -0,41 

Φπρηθή ζπληζηψζα 

(Mental component) 
62,6 19,3 64,3 18,8 100,0 -0,30 

Έιεγρνο Friedman ησλ 9 ζπληζησζψλ, p<0.001. 

 

 

Γηεξεπλψληαο ηηο ππνθιίκαθεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ δείγκαηνο 

ηεο κειέηεο, ήηνη  ηεο θπζηθήο ιεηηνπξγίαο, ηνπ θπζηθνχ ξφινπ, ηνπ 

ζπλαηζζεκαηηθνχ ξφινπ, ηεο δσηηθφηεηαο, ηεο δηαλνεηηθήο πγείαο, ηεο θνηλσληθήο 

ιεηηνπξγίαο, ηνπ ζσκαηηθνχ πφλνπ θαη ηεο γεληθήο πγείαο  βιέπνπκε φηη ην δείγκα 

έρεη ζεηηθφ πξφζεκν σο πξνο ηελ θπζηθή ιεηηνπξγία  θαη ιηγφηεξν ζεηηθφ πξφζεκν σο 

πξνο ηε δσηηθφηεηα.  

 

 

Ρσηψληαο ηνπο 146 ζπκκεηέρνληεο αλαθνξηθά κε ην επίπεδν ηεο πγείαο ηνπο, φπσο 

θαλεξψλεηαη θαη ζην ζρήκα 1, ην 39% αλαθέξεη φηη ε πγεία ηνπο είλαη πνιχ θαιή, ην 

34,2% αλαθέξεη φηη ην επίπεδν ηεο πγείαο ηνπο είλαη θαιφ. Μφιηο ην 13,7% δειψλεη 

εμαηξεηηθή ηελ πγεία ηνπο θαη ην 12,3% δειψλεη πσο είλαη κέηξηα, ελψ ην 0,7 δειψλεη 

πσο ε πγεία ηνπο είλαη θαθή. 
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ρήκα 1. πρλφηεηα απηναλαθνξάο επηπέδνπ πγείαο ησλ 146 ζπκκεηερφλησλ ηεο 

κειέηεο (εξψηεζε 1 ηνπ SF-36: «Σε γενικέρ γπαμμέρ, θα λέγαηε όηι η ςγεία ζαρ είναι:»). 

 

 

 

 

ην παξαθάησ ζρήκα (ζρήκα 2) δεηήζεθε απφ ηνπο 146 ζπκκεηέρνληεο ηεο κειέηεο λα 

απηναλαθεξζνχλ σο πξνο ην επίπεδν ηεο πγείαο ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν 

έηνο.  Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 59,3% αλαθέξεη φηη ε θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο ηνπο είλαη πεξίπνπ ε ίδηα, ελψ κφιηο ην 7,6% δειψλεη φηη είλαη πνιχ θαιχηεξε. Σν 

17,9% αλαθέξεη φηη είλαη θάπσο ρεηξφηεξε, ελψ κφιηο ην 0,7% δειψλεη φηη είλαη πνιχ 

ρεηξφηεξε.  
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ρήκα 2. πρλφηεηα απηναλαθνξάο επηπέδνπ πγείαο ησλ 146 ζπκκεηερφλησλ ηεο 

κειέηεο ζε ζχγθξηζε κε έλαλ ρξφλν πξηλ (εξψηεζε 2 ηνπ SF-36: «Κάνονηαρ ζύγκπιζη με 

ηην καηάζηαζή ζαρ ππιν από ένα σπόνο πος καηαηάζζεηε ηην ςγεία ζαρ ζε γενικέρ γπαμμέρ 

ηώπα;»). 
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ην παξαθάησ πίλαθα (πίλαθαο 4) βιέπνπκε ηνπο ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ησλ 

ππνθιηκάθσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Job Satisfaction Survey (JSS) πνπ πξνζδηνξίδνπλ 

ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ 146 ζπκκεηερφλησλ ηεο κειέηεο, σο πξνο ηα 

βαζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Χζηφζν, δελ δηαθαίλεηαη κηα ζπζηεκαηηθή ζπζρέηηζε 

θάπνηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ κε ηηο ππνθιίκαθεο ηθαλνπνίεζεο.  

 

Οη γπλαίθεο γηα παξάδεηγκα είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλεο κε ηε Γηεχζπλζε 

(r=0.165, p<0.05) ή φζνη βξίζθνληαη ζε «ειεχζεξε» νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

θαίλεηαη λα έρνπλ ρακειφηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο (r=-0.243, 

p<0.05) ή ηελ επηθνηλσλία (r=-0.174, p<0.05) (αληίζηξνθα νη έγγακνη ή φζνη ζπδνχλ 

είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη ζηηο δπν ζπληζηψζεο).  

 

πκπεξαζκαηηθά, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κε ηε γεληθφηεξε ηθαλνπνίεζε δελ 

ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά θαλέλα ραξαθηεξηζηηθφ.  

 

 

Πίλαθαο 4.  

 
Τπνθιίκαθεο Ηθαλνπνίεζεο  

 

Μ
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 rho-Spearman 

Φχιν 

(1:άλδξεο, 

2:γπλαίθεο) 

-0,020 0,047 
0,165

* 
0,007 0,102 0,007 0,043 -0,050 0,009 0,056 

Ζιηθία 

(ρξφληα) 
0,056 -0,004 -0,054 0,145 -0,022 -0,086 -0,018 0,107 0,107 0,045 

Δθπαίδεπζε 

(1: απφθνηηνο/ε 

ζρνιήο, 2:TEI, 

3:ΑΔΗ, 4: 

κεηαπηπρηαθφ ή 

-0,033 -0,150 -0,048 -0,015 -0,005 0,171* -0,096 
-

0,189* 
-0,036 -0,074 
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δηδαθηνξηθφ) 

Οηθνγ. θαηάζηαζε 

(1:έγγακνο/ε ή 

ζπδεί, 

2:δηαδεπγκέλνο/ε ή 

άγακνο/ε)  

0,066 -0,070 -0,022 0,060 -0,053 0,062 -0,089 
-

0,243* 

-

0,174* 
-0,089 

Αξηζκφο κειψλ 

νηθνγέλεηαο  
-0,004 0,029 -0,114 -0,039 -0,010 

-

0,195* 
0,020 -0,013 0,034 -0,048 

Παξνχζα ζέζε 

εξγαζίαο 

(1:Βνεζφο 

λνζειεπηή, 2: 

Ννζειεπηήο/ηξηα, 

3: Πξντζηάκελνο/ε, 

4: Σνκεάξρεο) 

0,122 -0,038 -0,019 0,156 0,063 -0,001 0,159 0,080 0,227* 0,135 

Πξνυπεξεζία 

(ρξφληα) 
0,025 -0,042 -0,102 0,148 -0,084 -0,143 -0,115 0,052 0,126 -0,019 

πλήζεηα 

θαπλίζκαηνο  

(1:φρη, 2:λαη) 

-0,092 -0,093 -0,039 -0,113 -0,092 -0,113 0,022 0,063 0,038 -0,071 

  * p<0.05 

 

Απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα (πίλαθαο 5) βιέπνπκε ηνπο ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο 

ησλ ππνθιηκάθσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ SF-36 πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα 

δσήο ησλ 146 ζπκκεηερφλησλ ηεο κειέηεο, σο πξνο ηα βαζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. 

Γηα παξάδεηγκα βιέπνπκε φηη ην  ην γπλαηθείν θχιν ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε 

θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο ζσκαηηθνχ πφλνπ  (r=0.164, p<0.05), δσηηθφηεηαο (r=0.223, 

p<0.05) ή γεληθφηεξα ζσκαηηθήο πγείαο (r=0.171, p<0.05) ζε αληίζεζε κε ηελ 

απμεκέλε ειηθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ρακειφηεξε ζσκαηηθήο πγείαο (r=-0.250, p<0.05).  

Αλάινγα ζπκβαίλεη κε ηελ πξνυπεξεζία θαζψο πεξηζζφηεξα ρξφληα ζρεηίδνληαη κε 

ρακειφηεξα επίπεδα θπζηθήο ιεηηνπξγίαο ή ξφινπ θαη ζσκαηηθήο πγείαο.  
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Πίλαθαο 5.  

 
πληζηψζεο Πνηφηεηαο Εσήο SF-36  
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 rho-Spearman 

Φχιν 

(1:άλδξεο, 2:γπλαίθεο) 
0,102 0,143 0,164* 0,124 0,223* 0,134 0,082 0,117 0,171* 0,155 

Ζιηθία 

(ρξφληα) 
-0,352* -0,140 -0,150 -0,149 -0,020 -0,040 0,050 -0,069 -0,250* -0,006 

Δθπαίδεπζε 

(1: απφθνηηνο/ε ζρνιήο, 

2:TEI, 3:ΑΔΗ, 4: 

κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ) 

0,249* 0,078 0,053 -0,020 0,033 -0,015 -0,024 -0,046 0,123 -0,018 

Οηθνγ. θαηάζηαζε 

(1:έγγακνο/ε ή ζπδεί, 

2:δηαδεπγκέλνο/ε ή 
άγακνο/ε)  

-0,046 0,081 -0,051 0,039 0,030 -0,061 0,029 -0,112 0,015 -0,021 

Αξηζκφο κειψλ νηθνγέλεηαο  -0,021 -0,057 -0,008 -0,116 -0,114 0,026 -0,084 0,011 -0,061 -0,057 

Παξνχζα ζέζε εξγαζίαο 

(1:Βνεζφο λνζειεπηή, 2: 

Ννζειεπηήο/ηξηα, 3: 
Πξντζηάκελνο/ε, 4: 

Σνκεάξρεο) 

0,145 0,161 0,051 -0,104 0,050 -0,023 0,071 -0,069 0,107 0,025 

Πξνυπεξεζία 

(ρξφληα) 
-0,346* -0,169* -0,106 -0,113 -0,070 -0,054 -0,058 -0,154 -0,240* -0,093 

πλήζεηα θαπλίζκαηνο  

(1:φρη, 2:λαη) 
0,055 0,012 -0,015 0,033 -0,094 -0,018 -0,067 -0,159 0,026 -0,093 

  * p<0.05 

 
 

 

 

Απφ ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πνπ έρνπκε δηαζέζηκα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 146 

ζπκκεηερφλησλ ηεο έξεπλαο, δηαπηζηψλεηαη φηη ε ζπλνιηθή επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

ελδερνκέλσο δχλαηαη λα επεξεάδεη ηε πνηφηεηα δσήο θαζψο απμαλφκελε ζρεηίδεηαη ζεηηθψο 

ζεκαληηθά (ζρήκα 3) κε θαιχηεξε ζσκαηηθή (r=0.277, p=0.001) αιιά θαη ςπρηθή πγεία 

(r=0.388, p<0.001).  
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ρήκα 3. Γξακκηθή ζπζρέηηζε ησλ ππνθιηκάθσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ SF-36 πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ 146 ζπκκεηερφλησλ ηεο κειέηεο, σο πξνο ηε ζπλνιηθή 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε (Job Satisfaction Survey).  

 

 

 

Αλαιχνληαο ην παξαθάησ πίλαθα σο πξνο ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ζπληζηψζα ηεο 

πνηφηεηαο δσήο (SF-36) κε ηηο ππνθιίκαθεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, 

θαλεξψλεηαη φηη κφλν  ε ππνθιίκαθα ηθαλνπνίεζεο απφ ηνπο πλεξγάηεο ζρεηίδεηαη (ή 

δχλαηαη λα επεξεάδεη) ηε θαιχηεξε ζσκαηηθή (beta=0.238, p=0.015) αιιά θαη ςπρηθή 

πγεία (beta=0.296, p=0.003). 
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Πίλαθαο 6. Αλάιπζε πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο ηεο σκαηηθήο & Φπρηθήο 

ζπληζηψζαο ηεο Πνηφηεηαο Εσήο SF-36 κε ηηο ππνθιίκαθεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ 146 ζπκκεηερφλησλ ηεο κειέηεο*.  

 
πληζηψζεο Πνηφηεηαο Εσήο SF-36 

Υπνθιίκαθεο Θθαλνπνίεζεο 
σκαηηθή  

ζπληζηψζα 

Φπρηθή  

ζπληζηψζα 

 stand. beta p-value stand. beta p-value 

Μηζζφο -0,117 0,260 0,018 0,864 

Πξναγσγή 0,145 0,143 0,022 0,822 

Γηεχζπλζε 0,037 0,656 -0,066 0,429 

Πξφζζεηεο παξνρέο -0,088 0,352 -0,132 0,165 

Έθηαθηεο αληακνηβέο 0,044 0,718 0,220 0,074 

Ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο -0,118 0,152 -0,107 0,195 

πλεξγάηεο 0,238 0,015 0,296 0,003 

Φχζε ηεο εξγαζίαο 0,065 0,507 0,141 0,151 

Δπηθνηλσλία 0,154 0,120 0,057 0,569 

  * ηα δπν κνληέια παιηλδξνκήζεσλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη ηα πεξηγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ. 
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Πίλαθαο 7. Δπίπεδα ππνθιηκάθσλ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο σο πξνο ηελ  

απηναλαθνξά ηνπ επηπέδνπ πγείαο ησλ 146 ζπκκεηερφλησλ ηεο κειέηεο (εξψηεζε 1 

ηνπ SF-36: «Σε γενικέρ γπαμμέρ, θα λέγαηε όηι η ςγεία ζαρ είναι:»). 

 

Δμαηξεηηθή, 

Πνιχ θαιή 
Καιή 

Μέηξηα,  

Καθή  

 
κέζε ηηκή±ηππ.απνθι. p-value 

Μηζζφο 8,3±3,4 8,3±3,8 7,3±4,3 0,288 

Πξναγσγή 9,4±3,9 9,5±3,2 7,8±4,0 0,135 

Γηεχζπλζε 20,3±3,6 18,9±4,4 18,8±4,6 0,174 

Πξφζζεηεο παξνρέο 8,6±3,4 9,2±4,6 7,7±3,5 0,489 

Έθηαθηεο 

αληακνηβέο 
10,8±4,2 11,0±4,2 8,1±3,6 0,019 

Ηζρχνπζεο 

δηαδηθαζίεο 
11,4±3,4 11,1±3,1 10,6±4,8 0,446 

πλεξγάηεο 17,7±3,6 17,5±3,2 14,7±2,7 0,003 

Φχζε ηεο εξγαζίαο 17,6±3,8 17,4±4,6 16,8±4,6 0,765 

Δπηθνηλσλία 14,7±4,4 14,2±4,4 12,6±3,5 0,212 

ΤΝΟΛΟ 118,9±21,6 117,1±22,1 104,3±19,4 0,036 

Kruskal-Wallis έιεγρνη 

 

 

Δίλαη εκθαλέο απφ ηνλ πίλαθα 7 φηη φζνη δειψλνπλ «κέηξηα, θαθή» θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο ηνπο έρνπλ θαη ζεκαληηθά ρακειφηεξε ηθαλνπνίεζε απφ έθηαθηεο ακνηβέο, 

ζπλεξγάηεο ή ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία.  

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία δηεξεπλήζεθε ε επίδξαζε ηεο επαγγιεκαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ζηελ πγεία θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Γεληθνχ  Ννκαξρηαθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ. 

 

Σν δείγκα απνηέιεζαλ 146 λνζειεπηέο Παλεπηζηεκηαθήο, Σερλνινγηθήο θαη βνεζνί 

λνζειεπηψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, εθ ησλ νπνίσλ 132 άηνκα ήηαλ γπλαίθεο 

θαη 14 ήηαλ άλδξεο.   

 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο καο είλαη ηα αθφινπζα:  

 Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ δείγκαηνο ζπλδέεηαη πην άκεζα κε ηελ 

Γηεχζπλζε ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ιηγφηεξν κε ηελ κηζζνινγηθή ηνπο 

θαηάζηαζε.  

 Αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα δσήο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο 

αλαθέξεη σο ζεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηελ θπζηθή ηνπ ιεηηνπξγία, ελψ ε 

δσηηθφηεηα ηνπο παξνπζηάδεη ιηγφηεξν ζεηηθφ πξφζεκν.  

 ε επίπεδν απηναλαθνξάο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ θξίλεη 

φηη ην επίπεδν πγείαο ηνπο είλαη πνιχ θαιφ θαη πάλσ απφ ην κηζφ δείγκα αλέθεξε 

φηη ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο ην επίπεδν ηεο πγείαο ηνπο είλαη ην ίδην. 

Χζηφζν, ην δείγκα ηεο κειέηεο πνπ δήισζε φηη ε θαηάζηαζε ηεο πγεία ηνπ είλαη 

«κέηξηα» ή θαθή θαη ζε ζπζρέηηζε κε ηηο ππνθιίκαθεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο δείρλεη ζεκαληηθά ρακειφηεξε ηθαλνπνίεζε απφ έθηαθηεο ακνηβέο, 

ζπλεξγάηεο ή ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία. 

 Μειεηψληαο ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο θαη ζπζρεηίδνληαο ηα κε ηηο 

ππνθιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Job Satisfaction Survey (JSS) πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ 146 ζπκκεηερφλησλ ηεο 

κειέηεο δελ δηαθάλεθε  ζπζηεκαηηθή ζπζρέηηζε θάπνηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ κε ηηο 

ππνθιίκαθεο ηθαλνπνίεζεο.  

 Μειεηψληαο ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο θαη ζπζρεηίδνληαο ηα κε ηηο 

ππνθιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ SF-36 πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ 
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146 ζπκκεηερφλησλ ηεο κειέηεο, θάλεθε κία ζπζρέηηζε θχινπ θαη ειηθίαο σο πξνο 

ηελ  αλάπηπμε ή κε ηεο πνηφηεηαο δσήο.  

 Δπηπιένλ, απφ ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πνπ έρνπκε δηαζέζηκα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

146 ζπκκεηερφλησλ ηεο έξεπλαο, δηαπηζηψζεθε φηη ε ζπλνιηθή επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ελδερνκέλσο δχλαηαη λα επεξεάδεη ηε πνηφηεηα δσήο θαζψο 

απμαλφκελε ζρεηίδεηαη ζεηηθψο ζεκαληηθά κε θαιχηεξε ζσκαηηθή (r=0.277, p=0.001) 

αιιά θαη ςπρηθή πγεία (r=0.388, p<0.001).  

 Σέινο, ζπζρεηίδνληαο ηελ πνηφηεηα δσήο κε ηελ ππνθιίκαθα ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο θαλεξψζεθε φηη κφλν  ε ππνθιίκαθα ηθαλνπνίεζεο απφ ηνπο 

πλεξγάηεο ζρεηίδεηαη ή δχλαηαη λα επεξεάδεη ηε θαιχηεξε ζσκαηηθή αιιά θαη 

ςπρηθή πγεία. 
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ΠΡΟΣΑΔΗ 

Ζ εξγαζία σο φξνο θαη πξαθηηθή έρεη ιάβεη δηαθνξεηηθέ ζεσξεηηθέο έλλνηεο, ζεηηθέο 

θαη αξλεηηθέο, αλάινγα κε ην ρξφλν, ηφπν θαη ιφγν αλαθνξάο. Απνηειεί  δε, πεδίν 

κειέηεο ηεο θνηλσληνινγίαο δίλνληαο έκθαζε ζηελ εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ, ηνπο 

παξάγνληεο δηακφξθσζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηελ αλαδηάξζξσζε ηεο 

παξαγσγήο, ζηελ κεηαβηνκεραληθή θνηλσλία. Ζ εμέιημε ηεο εξγαζίαο απφ έλαλ 

θαζαξά λνκηθφ φξν πνπ φξηδε φηη έλαο εθ ησλ δχν κεξψλ (εξγάηεο) πξνζθέξεη ηελ 

πλεπκαηηθή ή θαη ζσκαηηθή ηνπ ππφζηαζε θαη ν δεχηεξνο (εξγνδφηεο) ηνλ αληακείβεη 

γηα ην πξνζθεξφκελν έξγν, ην νπνίν γίλεηαη πξνο φθεινο ηνπ, πιένλ απνθηά 

εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ θαη ζε άιιεο επηζηήκεο φπσο ηελ ςπρνινγία. Ζ αζηηθή 

θνηλσλία κεηέηξεςε ηνπο φξνπο χπαξμεο ηεο εξγαζίαο απφ ηνπο θαζαξά φξνπο 

επηβίσζεο, ζε φξνπο θάιπςεο αλαγθψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ίδηα ε θχζε ηεο 

εξγαζίαο ζηελ κεηαλεσηεξηθφηεηα, δεκηνπξγεί αληζφηεηεο, εξγαδφκελνπο ζχκαηα 

mobbing, εξγαδφκελνπο κε επηζθαιείο ζπλζήθεο θαη φξνπο εξγαζίαο, δεδνκέλν πνπ 

ηνπο νδεγεί ζε κεησκέλε εξγαζηαθή απφδνζε, ζε burnout θαη ζε παξαίηεζε.  

 

ηελ παξνχζα  πηπρηαθή εξγαζία κειεηήζεθε βηβιηνγξαθηθά ε επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε θαη ε πνηφηεηα δσήο. Αλαθέξζεθαλ νξηζκνί ζρεηηθά κε ηηο δχν απηέο 

έλλνηεο θαη ζεσξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, θαη ηε 

ζχλδεζε ηεο κε ηελ θνπιηνχξα θαζψο θαη παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. 

Δπηπιένλ, θαηεγξάθεζαλ κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί γηα ηελ πνηφηεηα δσήο, ηα 

εξγαιεία κέηξεζεο ηεο πνηφηεηα δσήο, ελψ έγηλε ιφγνο θαη  γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε.  

 

ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο, ζην εξεπλεηηθφ θνκκάηη δηεξεπλήζακε ηελ  

επίδξαζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζηελ πγεία θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Γεληθνχ  Ννκαξρηαθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο θαηεγξάθεζαλ παξαπάλσ.  

 

Οξκψκελνη βηβιηνγξαθηθά θαη εξεπλεηηθά, απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε ζπιιέμεη 

ζεσξνχκε αλαγθαία ηελ ιήςε ησλ εμήο κέηξσλ: 

 

 Να επαλαθαζνξηζηνχλ δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο εξγαδφκελνπο λα εθθξάδνπλ ηελ άπνςή ηνπ θαη λα εληζρχνπλ ηελ 
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νκαδηθή εξγαζία θαη ην πλεχκα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Να δηαζθαιίδεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ησλ 

πξντζηακέλσλ ηνπο κέζα απφ ζαθείο δεκνθξαηηθέο θαη ακεξφιεπηεο 

δηαδηθαζίεο θξίζεσλ θαη χπαξμε πεξηζζφηεξσλ επθαηξηψλ πξναγσγήο ηνπ 

πξνζσπηθνχ 

 Αχμεζε ηνπ κηζζνχ ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 

 Πξφζζεηεο παξνρέο πέξαλ ηνπ κηζζνχ, κε νινθιεξσκέλε αζθαιηζηηθή 

θάιπςε, άδεηεο κεη’ απνδνρψλ, ζπληαμηνδνηηθέο πξννπηηθέο 

  Αληακνηβή ηνπ πξνζσπηθνχ, δειαδή λα εθηηκάηαη ε εξγαζία πνπ πξνζθέξνπλ  

 Σελ δηαζθάιηζε ελφο αζθαινχο επηθνηλσληαθνχ κέξνπο, κε μεθάζαξνπο 

ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα δηεθπεξαησζνχλ απφ ηελ δηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ 

πξνο ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ.  

 Σελ ζπλερή επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ γηα επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

λνζνθνκείσλ γηα ηελ νκαιή ζπλεξγαζία ηνπο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 
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