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Δπραξηζηίεο 

 

Βξηζθόκελνη ζην ηέινο απηνύ ηνπ ηαμηδηνύ ζηε γλώζε, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε 

όινπο όζνπο ζπλέβαιιαλ ζηελ πνξεία καο πξνο ηελ βειηίσζε ηνπ εαπηνύ καο, γηαηί αλ κε 

ηη άιιν, ε γλώζε νινθιεξώλεη ηνλ άλζξσπν, έηζη ζα ζέιακε λα πηζηέςνπκε όηη από απηή 

ηελ εκπεηξία βγήθακε ιίγν πην ώξηκνη θαη ίζσο ιίγν ζνθόηεξνη. 

Θα ζέιακε λα εθθξάζνπκε ηηο ζεξκέο καο επραξηζηίεο πξνο όιν ην πξνζσπηθό ηνπ 

ηκήκαηνο λνζειεπηηθήο ηνπ Διιεληθνύ Μεζνγεηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ, θαζώο ρσξίο ηηο 

ζθιεξέο ηνπο πξνζπάζεηεο, ην ηαμίδη πξνο ηε γλώζε ζα ήηαλ απιά έλα άπηαζην όλεηξν. 

Ηδηαηηέξσο ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηνλ Δπηβιέπσλ ηεο εξγαζίαο καο, Δπίθνπξν 

Καζεγεηή θν Ρνβίζε Μηραήι, ν νπνίνο κε ηελ επηζηεκνληθή ηνπ θαζνδήγεζε, ην ακέξηζην 

ελδηαθέξνλ ηνπ θαη ηνλ αλζξσπνθεληξηθό ηνπ ραξαθηήξα καο ζηήξημε ζε όια ηα ζηάδηα 

ηεο ζπγγξαθήο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, κε ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο καο λα απνηεινύλ απιά 

κηα ειάρηζηε έλδεημε επγλσκνζύλεο. 

Σέινο ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηα κέιε ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ 

Βεληδέιεηνπ Γ.Ν.Ζ., πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα παξά ην βαξύ θνξηίν εξγαζίαο θαη ηελ 

πίεζε πνπ εκπεξηέρεη ε επαγγεικαηηθή ελαζρόιεζε ζην λνζνθνκεηαθό πεξηβάιινλ. 
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Πεξίιεςε 

Τπόβαζξν:. Απνηειεί θνηλή παξαδνρή όηη ε λνζειεπηηθή απνηειεί έλα αλζξσπνθεληξηθό 

επάγγεικα. Ζ ελαζρόιεζε κε ηε θξνληίδα κέζα ζηνλ ελδνλνζνθνκεηαθό ρώξν επηηάζζεη 

ηελ θαιιηέξγεηα ησλ δηαπξνζσπηθώλ ηθαλνηήησλ, ηδηαίηεξα απηή ηεο ελζπλαίζζεζεο, ηεο 

ηθαλόηεηαο δειαδή  ησλ λνζειεπηώλ λα κπνξνύλ λα έξζνπλ ζηε ζέζε ηνπ αξξώζηνπ θαη 

λα  θαηαλννύλ ηηο ζθέςεηο θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ ζαλ λα ηηο βηώλνπλ νη ίδηνη, πξνθεηκέλνπ 

νη αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε ηνλ αζζελή λα κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε κηα ζεξαπεπηηθή 

ζρέζε εκπηζηνζύλεο.  

Παξάιιεια όκσο ε πξνζπάζεηα ηεο εκβίσζεο ηνπ πόλνπ θαη ησλ αλεζπρηώλ ηνπ άιινπ, 

ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εξγαζηαθή πίεζε θαη ην άγρνο ηα νπνία εκπεξηέρνληαη ζηελ εξγαζία 

εληώο ηνπ ζηξεζνγόλνπ ρώξνπ ηνπ λνζνθνκείνπ θαζηζηνύλ αλαγθαία ηελ δεκηνπξγία 

κεραληζκώλ αληηκεηώπηζεο από ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ 

λα δηαρεηξηζηνύλ απηέο ηηο επαγγεικαηηθέο αληημνόηεηεο. Κύξηα έλλνηα ζε όηη αθνξά απηέο 

ηηο δηεξγαζίεο πξνζαξκνγήο απνηειεί απηή ηηο αλζεθηηθόηεηαο, ηεο ηθαλόηεηαο ησλ 

αηόκσλ λα πξνζαξκόδνληαη θαη λα αληηκεησπίδνπλ θαηαζηάζεηο επηηπρώο παξά ηηο 

επηθείκελεο δπζθνιίεο. 

Με ηελ θύζε ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο λα πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηελ παξνρή 

πνηνηηθήο θξνληίδαο ζηνλ αζζελή, απνηειεί ελδηαθέξνπζα ζθέςε ε πξνζπάζεηα 

θαζνξηζκνύ ηνπ πσο αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηεο πνηόηεηαο νη λνζειεπηέο, θαζώο θαη 

ε αλάδεημε ηνπ αλ θαη πσο, νη δεμηόηεηεο δηαζύλδεζεο κε ηνλ αζζελή θαη ε ηθαλόηεηα 

πξνζαξκνγήο ζηηο αληημνόηεηεο ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο θαη απνηεινύλ παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπο γύξσ από ην ηη πεξηιακβάλεη ε πνηνηηθή θξνληίδα. 

 θνπόο: θνπόο ηεο παξνύζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεύλεζε ηνπ βαζκνύ 

ελζπλαίζζεζεο ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ζε ζρέζε κε ηελ ςπρηθή ηνπ 

αλζεθηηθόηεηα, θαζώο θαη ε ηπρόλ ζπζρέηηζή ηνπο κε ηνλ ηξόπν πνπ ην λνζειεπηηθό 

πξνζσπηθό αληηιακβάλεηαη ηε θξνληίδα. 

Τιηθό θαη κέζνδνο:  Γηεμήρζε κηα ζπγρξνληθή, πεξηγξαθηθή κειέηε ζην Βεληδέιεην 

Γεληθό Ννζνθνκείν Ζξαθιείνπ, θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα Φεβξνπάξηνο - Μάξηηνο 2020. 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 120 λνζειεπηέο πνπ εξγάδνληαλ ζην ζπγθεθξηκέλν 

λνζνθνκείν ηεο λήζνπ Κξήηεο. Οη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ εζεινληηθά 

ζε έλα εηδηθά δηακνξθσκέλν αλώλπκν απηνζπκπιεξνύκελν εξσηεκαηνιόγην, 

απνηεινύκελν από ηέζζεξα κέξε, πνπ εκπεξηείρε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο, παξάιιεια κε ηε ζύληνκε εθδνρή ηνπ εξσηεκαηνιόγηνπ 
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ςπρηθήο αλζεθηηθόηεηαο (CD-RISK-10), ηελ θιίκαθα ελζπλαίζζεζεο ηνπ Σνξόλην (TEQ) 

θαη ηελ θιίκαθα πκπεξηθνξώλ Φξνληίδαο (CBI-24). Πξαγκαηνπνηήζεθε πεξηγξαθηθή 

ζηαηηζηηθή κειέηε ζπζρεηίζεσλ κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο IBM SPSS 

25.0. Δθηηκήζεθαλ νη ζπρλόηεηεο ησλ πεξηγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ λνζειεπηώλ 

θαη λνζειεπηξηώλ ηεο έξεπλαο θαζώο θαη ησλ εξσηήζεσλ ησλ ηξηώλ Κιηκάθσλ όπνπ έγηλε 

έιεγρνο θαηαλνκήο ηνπο κέζσ ηεο κεζόδνπ ρ2. ε όιεο ηηο αλαιύζεηο ζεσξήζεθε επίπεδν 

ζεκαληηθόηεηαο ην p<0,05. 

Απνηειέζκαηα: Σν 40,0% ησλ ζπκκεηερόλησλ λνζειεπηώλ θαη λνζειεπηξηώλ ηεο 

παξνύζαο κειέηεο ήηαλ άλδξεο, ελώ ε κέζε ειηθία όισλ εθηηκήζεθε ζηα 41,0 ρξόληα 

(±10,6). Όζσλ αθνξά ηελ θαηαλνκή απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο θαη ησλ ηξηώλ θιηκάθσλ 

δηαπηζηώλεηαη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηε ζπρλόηεηα απαληήζεσλ (p<0,001). 

Από ηα επίπεδα ησλ βαζκνινγηώλ (scores) ησλ ηξηώλ Κιηκάθσλ ε κέζε ηηκή ηεο Φπρηθήο 

Αλζεθηηθόηεηαο ήηαλ 25,88 (±8,14), ηεο Δλζπλαίζζεζεο 41,74 (±7,96) θαη ηεο ζπλνιηθήο  

ησλ  πκπεξηθνξώλ  Φξνληίδαο 4,58 (±0,73).  

Δπίζεο, κε πςειή Αλζεθηηθόηεηα βξέζεθαλ ζεκαληηθά πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο 

ζπκκεηέρνληεο ή ην 80,8% (95%ΓΔ 73,3-87,5) θαη αληίζηνηρα ζεκαληηθά ιηγόηεξνη από 

ηνπο κηζνύο κε πςειή Δλζπλαίζζεζε (40,0%, 95%ΓΔ 31,7-48,3). Σέινο, νη ζπληειεζηέο 

αμηνπηζηίαο Cronbach‘s α αμηνινγνύληαη κέηξηνη έσο πςεινί, πξνζδίδνληαο πνιιή θαιή 

ζπλέπεηα απνθξίζεσλ. 

Ζ Αλζεθηηθόηεηα ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά ζεηηθά (παξάιιειε αύμεζε όισλ) ηόζν κε ηελ 

Δλζπλαίζζεζε όζν θαη κε ηε πκπεξηθνξά Φξνληίδαο θαη ηηο ζπληζηώζεο ηεο (p<0,05) 

ρσξίο σζηόζν ε Δλζπλαίζζεζε λα ζρεηίδεηαη κε ηε πκπεξηθνξά Φξνληίδαο θαη ηηο 

ζπληζηώζεο ηεο. Δπηπιένλ, ε πκπεξηθνξά Φξνληίδαο ελέρεη πςειό βαζκό ζπζρέηηζεο κε 

ηηο ζπληζηώζεο ηεο, σο έλδεημε θπξίσο ηεο ζπγθιίλνπζαο εγθπξόηεηάο ηνπο (p<0,05).   

πκπεξάζκαηα: Με πςειή Αλζεθηηθόηεηα βξέζεθαλ ζεκαληηθά πεξηζζόηεξνη από ηνπο 

κηζνύο ζπκκεηέρνληεο, ελώ ε Αλζεθηηθόηεηα ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά ζεηηθά (παξάιιειε 

αύμεζε όισλ) ηόζν κε ηελ Δλζπλαίζζεζε όζν θαη κε ηε πκπεξηθνξά Φξνληίδαο θαη ηηο 

ζπληζηώζεο ηεο. Ζ Δλζπλαίζζεζε δελ ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηε πκπεξηθνξά 

Φξνληίδαο θαη ηηο ζπληζηώζεο ηεο. Σα απμεκέλα επίπεδα Δλζπλαίζζεζεο ζρεηίδνληαη 

ζεκαληηθά κε ην γπλαηθείν θύιν, ηηο κεγαιύηεξεο ειηθίεο ή ηελ κεγαιύηεξε 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία. Σα επίπεδα ηεο Αλζεθηηθόηεηαο επεξεάδνληαη ζεκαληηθά από 

ηελ Δλζπλαίζζεζε θαη ηε πκπεξηθνξά Φξνληίδαο ή ηηο ζπληζηώζεο ηεο, κε εμαίξεζε ηε 

Γλώζε θαη επηδεμηόηεηα. 
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Abstract 

Background: It is a common belief that nursing is a human-centered profession. Engaging 

in inpatient care requires the cultivation of interpersonal skills, especially that of empathy, 

the ability of the nurses to be able to take the place of the patient and to understand his 

thoughts and concerns as if they were experiencing them themselves, so that their 

interactions with the patient can lead to a therapeutic relationship of trust. 

At the same time, however, the effort to experience the pain and worries of the other, in 

combination with the work pressure and stress contained in the occupational engagement 

within the stressful area of the hospital make it necessary to create coping mechanisms by 

the nursing staff, in order to be able to manage these professional adversities. A key 

concept in these adaptation processes is that of resilience, the ability of individuals to adapt 

and deal with situations successfully despite the impending difficulties. 

With the nature of nursing care revolving around providing quality care to the patient, it is 

an interesting thought to try to determine how nurses perceive the concept of quality, as 

well as to highlight whether and how the skill to relate with the patient and the ability of 

adapting to adversity are interrelated and constitute factors that influence their perceptions 

of what quality care icludes. 

Introduction-Aim: Signifying the necessity for the present research was the importance of 

the subject, along with the small number of relevant researches that have been carried out 

in the sum of foreign literature, while researches on the nursing staff, which investigate the 

degree of empathy in combination with the level of resilience and their perceptions of the 

concept of care seem to be completely absent from the Greek literature. The purpose of this 

research was to investigate the degree of empathy of nursing staff in relation to their 

mental resilience, as well as their possible correlations with the way that nursing staff 

perceives care. 

Material and Methods: A simultaneous, descriptive study was conducted at the Venizelio 

General Hospital of Heraklion, during the period February - March 2020. The sample of 

the research consisted of 120 nurses working at the specific hospital of the island of Crete. 

Participants were asked to voluntarily answer a specially designed anonymous self-

administered questionnaire, consisting of four parts, which included questions about the 

demographic characteristics of the sample, along with a brief version of the Mental 

Resilience Questionnaire (CD-RISK-10), the Toronto Empathy scale (TEQ) and the Care 

Behavior Scale (CBI-24). A descriptive statistical correlation study was performed using 
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the IBM SPSS 25.0 statistical program. The frequencies of the descriptive characteristics 

of the nurses participating in the research, as well as the questions of the three Scales were 

evaluated where their distribution was checked through the ρ2 method. The level of 

statistical significance was considered to be p<0,05, for all analyzes. 

Results: 40.0% of the participating nurses in the present study were men, while the mean 

age of all was estimated at 41.0 years (± 10.6). The majority or 55.0% were married or 

living together, had children λ = 71 or 59.2%, of which 25.2% had many children (3+ 

children). 63.5% were found to have academic education, with 15.0% having postgraduate 

studies, while in the professional experience the majority or 52.5% had up to 10 years. 

Regarding the distribution of answers to the questions of all three scales, there is a 

significant difference in the frequency of answers (p <0.001). From the scores of the three 

Scales the average value of Mental Resilience was 25.88 (± 8.14), of Empathy 41.74 (± 

7.96) and of the total Care Behaviors 4.58 (± 0.73). Also, with high Resilience were found 

significantly more than half of the participants or 80.8% (95% DE 73.3-87.5) and 

correspondingly significantly less than the halves with high Empathy (40.0%, 95% DE 31 , 

7-48,3). Finally, Cronbach's reliability scores are rated moderate to high, giving a very 

good consistency of responses. Resilience is significantly positively related (parallel 

increase of all) to both Empathy and Care Behavior and its components (Table 7) (p <0.05) 

without however Empathy being related to Care Behavior and its components (p> 0.05). In 

addition, Care Behavior has a high degree of correlation with its components, mainly as an 

indication of their convergent validity (p <0.05). 

Conclusion: Significantly more than half of the participants found High Resilience, while 

Resilience is significantly positively related (parallel increase of all) to both Empathy and 

Care Behavior and its components (p <0.05) while Empathy is not significantly associated 

with Care Behavior and its components (p> 0.05). Elevated levels of Empathy are 

significantly related to female gender, older ages or greater professional experience (p 

<0.05). Resilience levels are significantly affected by Care Consciousness and Behavior or 

its components (p <0.05), apart from Knowledge and Skill (0.05). 

 

 

Keywords: Resilience, Care, Empathy, Quality, Nurses, Adaption. 
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

Δηζαγσγή 

Κεληξηθό δόγκα ηεο  λνζειεπηηθήο επηζηήκεο απνηειεί ε παξνρή νιηζηηθώλ ππεξεζηώλ 

θξνληίδαο (απνπληδή - Κξέπηα, 2001) θαζώο ζύκθσλα κε ηνλ παγθόζκην νξγαληζκό 

πγείαο, ε πγεία απνηειεί κηα πνιπδηάζηαηε έλλνηα, ε νπνία νξίδεηαη όρη απιά σο ε 

απνπζία λόζνπ, αιιά παξάιιεια κε ηελ επίηεπμε πιήξνπο ςπρνθνηλσληθήο επεμίαο 

(W.H.O. 1946). 

Ζ έλλνηα ηεο θξνληίδαο απνηειεί αθξνγσληαίν ιίζν ηεο λνζειεπηηθήο επηζηήκεο 

(Jasmine, 2009), εμαξηάηαη από ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ λνζειεπηή, ην πεξηβάιινλ, αιιά 

θαη ηελ ακθίπιεπξε ζρέζε πνπ αλαπηύζζεηαη αλάκεζα ζηνλ λνζειεπηή θαη ηνλ αζζελή 

(Ehlers, 2008). Απνηειεί κηα ππνθεηκεληθή έλλνηα, θαζώο δελ θαίλεηαη λα δηαζέηεη 

πξνζδηνξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θνηλά γηα όια ηα άηνκα, αιιά απνηειεί κηα αλνηθηή 

δηεξγαζία έθθξαζεο ηνπ αηόκνπ. (Κνηξώηζηνπ θαη ζπλ., 2008).  

Λακβάλνληαο ππόςε καο ηνλ πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα ηεο θξνληίδαο, ελλνηνινγηθά 

θαίλεηαη λα είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ έλλνηα ηεο αγάπεο, ζηελ νπνία πξνζδίδεηαη δηηηόο 

ξόινο. Απηόο ηεο αγάπεο ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο γηα ηελ εξγαζία ηνπο θαη ηεο αγάπεο 

γηα ηνλ ζπλάλζξσπν ηνπο, θαζώο επίζεο θαη κε απηή ηεο θαηαλόεζεο, ζπλδένληαο έηζη ηελ 

θξνληίδα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα ηεο 

ελζπλαίζζεζεο (Κνηξώηζηνπ θαη ζπλ., 2008). 

Γπζηπρώο βηβιηνγξαθηθά ν όξνο ηεο ελζπλαίζζεζεο θαίλεηαη λα κελ είλαη επαξθώο 

νξηζκέλνο (Bookbinder, 2003). Οξίδεηαη θπξίσο σο ε ηθαλόηεηα θάπνηνπ λα πξνβάιιεηαη 

ζηε ζέζε θάπνηνπ άιινπ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη ηελ εκπεηξία ηνπ άιινπ όπσο ζα 

ήζειε λα θαηαλνεζεί ν ίδηνο από απηόλ (Κνηξώηζηνπ θαη ζπλ., 2008). Όζνλ αθνξά ην 

λνζειεπηηθό πξνζσπηθό, αθνξά ηελ ηθαλόηεηα ηνπ επαγγεικαηία πγείαο λα θαηαλνεί ην 

πιαίζην αλαθνξάο ηνπ αζζελή καδί κε ηα ζπλπθαζκέλα ζπλαηζζεκαηηθά θαη λνεηηθά 

ζηνηρεία, ρσξίο ηαπηόρξνλα λα ράλεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ (Ηαηξνύ θαη ζπλ., 2016). 

Καζώο ε έθζεζε ησλ λνζειεπηώλ ζε ζηξεζνγόλνπο παξάγνληεο θαίλεηαη λα επεξεάδεη 

ηελ πνηόηεηα ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο (Sarafis et al., 2016) ε έλλνηα ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθόηεηαο, δειαδή ηεο ηθαλόηεηαο ησλ αηόκσλ λα πξνζαξκόδνληαη θαη λα 

αληηκεησπίδνπλ θαηαζηάζεηο επηηπρώο παξά ηηο επηθείκελεο δπζθνιίεο,  θαίλεηαη λα 

απνθηά θεληξηθή ζεκαζία ζπκβάιινληαο ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξερόκελσλ 
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ππεξεζηώλ, θαζώο νη αλζεθηηθνί λνζειεπηέο εκθαλίδνληαη σο απνδνηηθόηεξνη θαη 

πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθνί (Brown et al., 2018). Δπίζεο νθείινπκε λα αλαγλσξίζνπκε 

όηη ην πςειό επίπεδν ησλ ππεξεζηώλ θξνληίδαο παξάγεη απνδνηηθόηεξε θαη πνηνηηθόηεξε 

εξγαζία επηθέξνληαο σο απνηέιεζκα ηνλ  πεξηνξηζκό ηνπ θόζηνπο ηεο πγείαο 

(Υαξαιάκπνπο θαη ζπλ., 2008). 
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1. ΠΟΗΟΣΖΣΑ  ΦΡΟΝΣΗΓΑ 

 

1.1 Οξηζκόο ηεο έλλνηαο ηεο θξνληίδαο 

Χο θξνληίδα νξίδεηαη, ζύκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Μπακπηληώηε, ην έληνλν ελδηαθέξνλ, 

ε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη ελαζρόιεζε κε θάπνηνλ, πνπ είλαη ηδηαίηεξε, μερσξηζηή, 

ζπγθηλεηηθή, νινθιεξσκέλε, εηδηθή. Φξνληίδσ ζεκαίλεη αζρνινύκαη κε ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ θαη ππεπζπλόηεηα κε θάηη, επηκεινύκαη, πεξηπνηνύκαη θάπνηνλ. 

(Μπακπηληώηεο, 2002). Απνηειεί έλα παλαλζξώπηλν θαηλόκελν ην νπνίν εκθαλίδεηαη κε 

δηαθνξνπνηήζεηο ζε όινπο ηνπο πνιηηηζκνύο, αλεμάξηεηα από ηα πνιηηηζκηθά πιαίζηα ζηα 

νπνία αλαπηύρζεθαλ (Leininger, 1988). 

Λόγν ηνπ αλζξσπνθεληξηθνύ ραξαθηήξα ηεο λνζειεπηηθήο επηζηήκεο, κπνξνύκε λα 

πνύκε όηη ε θξνληίδα απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν θαη ην θεληξηθό δόγκα ηεο 

(απνπληδή - Κξέπηα, 2001). Απνηειεί κηα πνιπδηάζηαηε έλλνηα, ε νπνία είλαη αδύλαηνλ 

λα πεξηγξαθεί κε αληηθεηκεληθνύο όξνπο θαη ζπγθεθξηκέλα πξνζδηνξηζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηνηρεία θνηλά γηα όια ηα άηνκα, αιιά εθθξάδεηαη σο κία αλνηθηή 

δηεξγαζία ππνθεηκεληθήο έθθξαζεο ηνπ θάζε αηόκνπ (Κνηξώηζηνπ θαη ζπλ., 2008). 

Ζ ηαρεία εμέιημε ηεο λνζειεπηηθήο επηζηήκεο δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα πιήξεηο θαη 

απνηειεζκαηηθέο παξεκβάζεηο, γεγνλόο πνπ απαηηεί ην ζρεδηαζκό θαη ηελ εθαξκνγή λέσλ, 

ηεθκεξησκέλσλ πξνγξακκάησλ θξνληίδαο (McEwen & Wills, 2004). 

Ο νξηζκόο ηεο θξνληίδαο είλαη ππνθεηκεληθόο κε ηε λνεκαηνδόηεζε ηεο έλλνηαο λα 

πξνζδίδεηαη βάζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ, πεπνηζήζεσλ θαη αληηιήςεσλ ηνπ 

εξσηεζέληα. Δθθξάδεηαη σο ε δηηηή αγάπε ησλ επαγγεικαηηώλ γηα ηελ ελαζρόιεζε ηνπο 

θαη ε αγάπε ηνπο γηα ηνλ ζπλάλζξσπν ν νπνίνο έρεη αλάγθε ή ππνθέξεη, σο ε θαηαλόεζε 

θαη ε ηθαλόηεηα ηνπ επαγγεικαηία πγείαο λα επηδεηθλύεη ελζπλαίζζεζε, ηελ ζέιεζε θαη 

δπλαηόηεηα ηνπ λα δξα πξνζηαηεπηηθά πξνο ηνλ αζζελή, έρνληαο σο ζηόρν ηελ πξνζηαζία, 

δηαηήξεζε θαη πξναγσγή ηεο πγείαο, θαζώο θαη κε ηελ επαγγεικαηηθή επηηήξεζε θαη ην 

άγγηγκα ηνπ ζώκαηνο (Κνηξώηζηνπ θαη ζπλ., 2008). 

Οη γλώζεηο ηνπ επαγγεικαηία πγείαο όζσλ αθνξά ηηο επαγγεικαηηθέο δεμηόηεηεο 

θαίλεηαη λα ζεσξνύληαη από ηνπο αζζελείο θαη ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό σο ηε 

ζεκαληηθόηεξε δηάζηαζε ηεο θξνληίδαο, ελώ παξάιιεια ε πξνζηηόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ 
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απνηειεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθό παξάγνληα γηα ηνπο πάζρνληεο  (Παπαζηαύξνπ θαη ζπλ., 

2010). 

 

1.2 Ζ ζεκαζία ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο 

Λόγν ηνπ έληνλνπ αλζξσπνθεληξηθνύ ραξαθηήξα πνπ ηελ ραξαθηεξίδεη, ε λνζειεπηηθή 

έρεη ζέζε αλάκεζα ζηα επαγγέικαηα ε ελαζρόιεζε κε ηα νπνία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

ιεηηνύξγεκα, έλαο ηηκεηηθόο ραξαθηεξηζκόο πνπ πξνζδίδεη παξάιιεια ζηελ ελαζρόιεζε 

κε ην λνζειεπηηθό επάγγεικα ηδηαίηεξε επζύλε (Κνηξώηζηνπ θαη ζπλ., 2008). 

ύκθσλα κε ηε Rogers (1990), ε λνζειεπηηθή απνηειεί αθαδεκατθό επάγγεικα, όληαο 

ηαπηόρξνλα επηζηήκε αιιά θαη ηέρλε, κε ηελ ηέρλε ηεο λνζειείαο λα ζεσξείηαη σο ε 

δεκηνπξγηθή εθαξκνγή ηεο Ννζειεπηηθήο επηζηήκεο, απνζθνπώληαο ζηελ επεμία ησλ 

αλζξώπσλ (Fawcett,1996). Απνηειεί κηα ζεξαπεπηηθή δηεξγαζία, ε νπνία ιεηηνπξγώληαο 

ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο αλζξσπηζηηθέο δηεξγαζίεο, παξάγεη πγεία γηα όινπο (Peplau, 

1997). 

Ζ λνζειεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο θξνληίδαο ζεσξείηαη όηη εληζρύεη ηελ πγεία θαη ηελ 

επεμία ηνπ αζζελνύο ελώ παξάιιεια ζπκβάιεη ζηελ πξνώζεζε ζεηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ 

πγείαο θαη ηελ ελδπλάκσζε ηνπ αζζελνύο (Williams, 1998). Χο κέζνδνο δείρλεη ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο δηεξγαζίαο ηεο δσήο, πξνάγνληαο ηελ πξνζαξκνζηηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη ηελ επεμία ηνπ αζζελνύο, έρνληαο σο  ζθνπό λα αζθήζεη ζεηηθή επηξξνή 

ζηελ πγεία (Roy,1974). 

ύκθσλα κε ηελ Watson (2006), ε θξνληίδα παξνπζηάδεηαη σο ην εζηθό ηδεώδεο ηεο 

λνζειεπηηθήο, πεξηιακβάλεη αμίεο, ζέιεζε θαη δέζκεπζε, γλώζε, θξνληίδεο θαη ζπλέπεηεο, 

επηθέξνληαο σο απνηέιεζκα ηελ ελδπλάκσζε θαη ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξώπηλεο 

αμηνπξέπεηαο (Watson, 1985). 

Ο λνζειεπηήο ζηα πιαίζηα ηεο παξνρήο θξνληίδαο πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηνλ 

αζζελή δεκηνπξγώληαο έηζη κηα ζεξαπεπηηθή ζρέζε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από ηε 

δέζκεπζε ηνπ λνζειεπηή λα δηαζέζεη ην επαξθέο επίπεδν γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ 

θαηέρεη, ώζηε λα ζπκβάιεη όζσλ αθνξά ηελ ππνζηήξημε ηεο αθεξαηόηεηαο ησλ αηόκσλ γηα 

ηα νπνία έρεη ηεζεί ππεύζπλνο (Clarke, 1992). 

Όια ηα αλζξώπηλα όληα έρνπλ ηηο ίδηεο βαζηθέο αλάγθεο αιιά ην θάζε άηνκν 

ραξαθηεξίδεηαη παξάιιεια από ηηο δηθέο ηνπ κνλαδηθέο αλάγθεο, νη νπνίεο πνηθίιινπλ από 

άηνκν ζε άηνκν θαη αιιάδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα δηαθνξεηηθώλ πεξηόδσλ ηεο δσήο ηνπ 

αλζξώπνπ (Henderson, 1997).  
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Ο λνζειεπηήο νθείιεη βάζε ησλ ηερληθώλ θαη δηαπξνζσπηθώλ ηνπ δεμηνηήησλ λα 

ζπλάςεη κηα επνηθνδνκεηηθή ζρέζε κε ηνλ αζζελή, απνζθνπώληαο ζην λα θέξεη εηο πέξαο 

ην ζηόρν ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο, ν νπνίνο απνηειεί ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ 

ηνπ αζζελνύο θαη ηελ ππνβνήζεζε ηνπ ζην λα επηηύρεη ν κέγηζην δπλαηό βαζκό απηό-

απνηειεζκαηηθόηεηαο (Henderson, 1997). 

ύκθσλα κε ηελ Watson (2011), νη λνζειεπηέο πεξλνύλ ηνλ πεξηζζόηεξν ρξόλν ηνπο 

δίπια ζηνπο αζζελείο θαη ιόγν απηήο ηεο επαγγεικαηηθήο ηδηαηηεξόηεηαο έρνπλ επθαηξίεο 

γηα «ζηηγκέο θξνληίδαο». Ζ παξνρή λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ραξαθηεξίδεηαη σο ε 

βαζηθόηεξε λνζνθνκεηαθή ππεξεζία, θαζώο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε γεληθή ηθαλνπνίεζε 

ηνπ αζζελνύο, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζεκαζία πνπ δίλνπλ νη αζζελείο ζηε 

λνζειεπηηθή θξνληίδα ηελ νπνία ιακβάλνπλ από ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο (Watson, 

2011). 

Οη αζζελείο θαη νη νηθνγέλεηεο ηνπο βηώλνπλ αβεβαηόηεηα, άγρνο θαη θόβν, 

ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ αλεζπρία ηεο εηζαγσγήο ζην λνζνθνκείν. Ο 

λνζειεπηήο ιόγν ηεο εγγύηεηαο ε νπνία ραξαθηεξίδεη ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ αζζελή, 

απνθηά κηα εθαξκνζκέλε, επαγγεικαηηθή νπηηθή γηα ηε θξνληίδα , ε νπνία έρνληαο σο 

βάζε ηελ εγθαζίδξπζε ηεο ακθίδξνκεο ζρέζεο αζζελή – θξνληηζηή, απνηειεί ην ζεκέιην 

ηεο αλζξώπηλεο πγείαο, πξνζθέξνληαο θξνληίδα βάζε ησλ ηερληθώλ δεμηνηήησλ, 

παξάιιεια κε ηελ πξνζσπηθή αιιειεπίδξαζε κε ζθνπό ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 

αζζελνύο, όζσλ αθνξά ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπ επεμία (Sherwood, 1995). 

Λακβάλνληαο ππόςηλ ην θαζνιηθό θαη παλαλζξώπηλν ραξαθηήξα ηεο θξνληίδαο 

(Leininger, 1988), θαζώο θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνία απηή εκπεξηέρεηαη κέζα ζηελ θάζε 

αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνλ λνζειεπηή θαη ηνλ αζζελή, κπνξνύκε λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπκε όηη θξνληίδα κπνξεί λα πξνθύςεη ρσξίο ζεξαπεία, αιιά όρη ζεξαπεία 

ρσξίο θξνληίδα (Vance, 2003). 

 

1.3 Πξνζδηνξηζκόο ηεο πνηόηεηαο ζηε λνζειεπηηθή θξνληίδα 

ην ζεκεξηλό ειιεληθό λνζνθνκεηαθό πεξηβάιινλ, κε ηελ ππνζηειέρσζε θαη ηηο 

πνηθίιεο ειιείςεηο, νη νπνίεο ην ραξαθηεξίδνπλ ε αλάγθε γηα πνηνηηθή λνζειεπηηθή 

θξνληίδα γίλεηαη ηδηαίηεξα αηζζεηή. Με ην θόζηνο ηεο λνζειείαο ζπλερώο λα απμάλεηαη 

θαη κε ην έληνλν αληαγσληζηηθό θιίκα πνπ επηθξαηεί όζσλ αθνξά ην πεδίν ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ηα βιέκκαηα ζηξέθνληαη πξνο ηελ επίηεπμε ηεο ηθαλνπνίεζεο 



16 
 

ηνπ αζζελνύο, γεγνλόο ην νπνίν νδεγεί ζην λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία όζσλ αθνξά ηελ 

πνηόηεηα ηεο θξνληίδαο (Merkouris et al., 1999). 

Οη πξνζδνθίεο ησλ αζζελώλ απνηεινύλ παξάγνληα κείδνλνο ζεκαζίαο όζσλ αθνξά ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπο, ή νπνία κεηαθξάδεηαη ζε πνηόηεηα ησλ λνζειεπηηθώλ ππεξεζηώλ 

(Shaw, 1986). Απνηεινύλ κάιηζηα έλαλ από ηνπο ππιώλεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηξόπν κε 

ηνλ νπνίν ν αζζελήο αληηιακβάλεηαη θαη αμηνινγεί ηηο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο 

θξνληίδαο, κε ηνλ δεύηεξν λα είλαη νη πξόηεξεο λνζνθνκεηαθέο ηνπ εκπεηξίεο (Vuori, 

1991).   

Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ αζζελνύο νξίδεηαη σο ε ππνθεηκεληθή, γλσζηαθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή αμηνιόγεζε πνπ επέξρεηαη σο απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα 

ζηηο πξνζδνθίεο ηηο νπνίεο δηαηεξνύλ ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο ηδαληθήο λνζειεπηηθήο 

θξνληίδαο, όηαλ έξζνπλ ζε ζύγθξηζε κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο όζσλ αθνξά ηηο 

πξαγκαηηθέο λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο ηηο νπνίεο ιακβάλνπλ (Eriksen, 1995).  

Ζ έλλνηα ηεο πνηόηεηαο δηέπεηαη από δύν ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία: ην ηερληθό θαη ην 

δηαπξνζσπηθό, ε ηθαλνπνίεζε ησλ νπνίσλ απνηειεί ηελ βάζε πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί 

ην ηδαληθό απηό απνηέιεζκα (Donabedian, 1988). Μπνξνύκε έηζη λα αληηιεθζνύκε όηη ε 

παξνρή πνηνηηθήο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο, απνηειεί κηα δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο, κε 

ηηο επηζηεκνληθέο γλώζεηο θαη ηερληθέο δεμηόηεηεο ησλ λνζειεπηώλ λα ζπλδένληαη κε ηηο 

θνηλσληθέο θαη δηαπξνζσπηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο, δεκηνπξγώληαο κέζσ ελόο θιίκαηνο 

εκπηζηνζύλεο κηα θαιή θαη αλζξώπηλε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο (Παπαγεσξγίνπ,2008). 

Λόγν ηεο απμαλόκελεο ζύλδεζεο ε νπνία γίλεηαη αλάκεζα ζηελ έλλνηα ηνπ αζζελή κε 

απηή ηεο έλλνηαο ηνπ «θαηαλαισηή ππεξεζηώλ πγείαο», ε πξνζπάζεηα ηεο επίηεπμεο ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ηνπ αζζελή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή από ηε ζθνπηά ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηαο, ελώ παξάιιεια δηαθπιάζζεη ηα δηθαηώκαηα ηνπ αζζελείο θαη 

ζέβεηαη ηηο απόςεηο ηνπο όζσλ αθνξά ηελ παξνρή ηεο θξνληίδαο (Vuori, 1991). 

Ζ γλώζε ηνπ όηη έλαο ηθαλνπνηεκέλνο αζζελήο ηείλεη λα είλαη δηαιιαθηηθόηεξνο θαη λα 

ζπκκνξθώλεηαη επθνιόηεξα κε ηηο ζπκβνπιέο θαη ηηο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο ηηο νπνίεο 

ιακβάλεη από ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο (Vuori, 1987), ελώ έλαο αζζελήο ν νπνίνο έρεη 

αξλεηηθή άπνςε γηα ηε θξνληίδα πνπ ην παξέρεηαη κπνξεί λα αζθήζεη αξλεηηθή επηξξνή 

ζηελ αληίιεςε ηνπ λνζειεπηή όζσλ αθνξά ηελ πνηόηεηα ηεο θξνληίδαο πνπ ζα πξνζθέξεη 

(Williams, 1998), νθείιεη λα ηνπνζεηήζεη  ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ηνπ θαηαλαισηή ππεξεζηώλ πγείαο σο βαζηθή πξνηεξαηόηεηα γηα ηηο 

ππεξεζίεο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο. 
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Πεξαηηέξσ, ζύκθσλα κε ηνλ Maxwell (1984), δύλαηαη λα δηαθξηζνύλ έμη θύξηεο έλλνηεο 

νη νπνίεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνύλ νη επηκέξνπο 

δηαζηάζεηο ηεο έλλνηαο ηεο πνηόηεηαο, απαξηηδόκελεο από ηελ πξνζηηόηεηα, ηελ ηζόηεηα, 

ηελ θαηαιιειόηεηα, ηελ θνηλσληθή απνδνρή, ηελ απνδνηηθόηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα, πξνζαξκόδνληαο έηζη ην κνληέιν ηεο θξνληίδαο απνθιεηζηηθά πάλσ 

ζηηο αλάγθεο ηνπ αζζελνύο. 

2. ΔΝΤΝΑΗΘΖΖ 

 2.1 Οξηζκόο ηεο έλλνηαο ηεs ελζπλαίζζεζε   

Ζ ελζπλαίζζεζε είλαη ε  ηθαλόηεηα ηεο εκβίσζεο (εκβηώ= δσ ελ ηηλη) ηεο θαηάζηαζεο 

ηνπ άιινπ, είλαη ε ηθαλόηεηα ηεο θαηαλόεζεο θαη ηνπ κνηξάζκαηνο ησλ ζπγθηλήζεσλ, ησλ 

ζθέςεσλ  θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ άιινπ αηόκνπ. Γειώλεη ζπλαηζζεκαηηθή ζπκκεηνρή. 

Δίλαη έλαο όξνο, ν όπνηνο απνθηά ηδηαίηεξε βαξύηεηα  ζηε ζπκβνπιεπηηθή αιιά θαη ζε 

πνιιέο άιιεο ςπρνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

 Έλαο  δεύηεξνο  νξηζκόο είλαη όηη ε ελζπλαίζζεζε είλαη κηα ζηάζε  θαη επηδεηθλύεηαη  

κέζα από ηελ  ζπκπεξηθνξά πνπ ηεξεί  θάπνηνο απέλαληη  ζε έλαλ άιιν. Απηό ζεκαίλεη  

όηη ν άλζξσπνο  κε ηθαλόηεηα ελζπλαίζζεζεο  πξνζπαζεί λα ιεηηνπξγήζεη κέζα ζην 

εζσηεξηθό  πιαίζην αλαθνξάο ηνπ ζπλνκηιεηή  ηνπ θαη λα παξακέλεη ζε ελζπλαίζζεηε 

επαθή κε ηνλ εζσηεξηθό ηνπ θόζκν . (Greenberg & Elliott, 1997, Μαιηθηώζε-Λνίδνπ, 

2003).  

 

2.2 Ηζηνξηθή αλαδξνκή  

Ο Όξνο ελζπλαίζζεζε κεηαθξάδεηαη ζηα Αγγιηθά empathy .Ζ ιέμε empathy 

πξνέξρεηαη από ηελ επίζεο Διιεληθή ιέμε εκπάζεηα.  

Ζ «εκπάζεηα» ζηελ Αξραία Διιεληθή Γισζζά είρε ηελ έλλνηα ηνπ πάζνπο θαη ηεο 

ζπγθίλεζεο ζε αληίζεζε κε ηελ ζεκεξηλή επνρή πνπ έρεη αξλεηηθή ζεκαζία θαη δειώλεη 

κίζνο θαη κνρζεξία. Δπνκέλσο ε κεηάθξαζε ηεο ιέμεο empathy ε όπνηα ζηα αγγιηθά 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δείμεη όηη θάπνηνο κπνξεί λα κπεη ζηε ζέζε ηνπ άιινπ, ήηαλ 

άηπρεο. Ζ Διιεληθή ιέμε ελζπλαίζζεζε απνδίδεη θαιπηέξα ην λόεκα πνπ ζέιεζαλ λα ηεο 

δώζνπλ νη εκπλεπζηέο ηεο (Εγαληδνύξε & Πνπξθόο, 1997). 

Χζηόζν ε αξρηθή ρξήζε ηνπ όξνπ ζπκθώλα κε ηνπο ηαιίθαο & Υακόδξαθα (2004) 

ήηαλ ε πηνζέηεζε ηνπ όξνπ Einfuhlung από ηνλ Theodore Lipps ην 1897, [ή ην 1907 
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ζύκθσλα κε ηελ Bischof-Kohler (1991)] γηα λα κπνξέζεη λα ην εληάμεη ζην ρώξν ηεο 

ςπρνινγίαο. Από εθεί θαη έπεηηα ε έλλνηα ηαπηίζηεθε κε ηνλ ρώξν ηεο ςπρνινγίαο. 

 

2.3 Σα ζεκειηώδεο ζπζηαηηθά ηεο ελζπλαίζζεζεο  

 Ζ ελζπλαίζζεζε κπνξεί λα έρεη δηάθνξεο κνξθέο. Μπνξεί λα είλαη  έκθπηε  ε 

επίθηεηε. Σελ έκθπηε  ελζπλαίζζεζε κπνξεί  λα ηελ αληηιεθζεί ην άηνκν θαζώο σξηκάδεη, 

είλαη θάηη θπζηθό θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα έκθπηε ηθαλόηεηα, ζε αληίζεζε κε ηελ 

επίθηεηε  ε όπνηα απνθηάηαη έπεηηα από κάζεζε θαη εμάζθεζε (Alligood, 1992 ). 

 Άιινη  θαηεγνξηνπνηνύλ ηελ ελζπλαίζζεζε σο  γλσζηηθή ε ζπκηθή. Ζ γλσζηηθή 

ελζπλαίζζεζε ζπκθώλα κε ηνλ Hogan (1969), είλαη ε ηθαλόηεηα ηνπ ζεξαπεπηή λα κπαίλεη 

ζηελ ζέζε ηνπ ζεξαπεπκέλνπ θαη λα αληηιακβάλεηαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν απηόο 

ζθέπηεηαη θαη αληηδξά ζηα γεγνλόηα ηεο δσήο ηνπ. Αθόκε θαηά ηνλ Dymond (1949),  ε 

γλσζηηθή ελζπλαίζζεζε είλαη ε ηθαλόηεηα πξνβνιήο ηνπ εαπηνύ, ζηε ζέζε θαη ζηηο 

ελέξγεηεο ηνπ άιινπ. Δπηπξόζζεηα, νη McDonald & Messinger (2011), αλαθέξνπλ όηη ε 

γλσζηηθή ελζπλαίζζεζε  εκθαλίδεηαη ζηνλ άλζξσπν  κεηά ηα πξώηα επηά έηε. Σα παηδηά 

ζηελ ειηθία απηή αλαπηύζζνπλ ηε γλσζηηθή ελζπλαίζζεζε πνπ βξίζθεηαη ζε ζπζρέηηζε κε 

ηελ αλάπηπμε ησλ γισζζηθώλ ηνπο ηθαλνηήησλ. Σέινο ε ελζπλαίζζεζε εμαξηάηαη αθόκε 

από δπν παξάγνληεο ζπκθώλα κε ηνλ Hart (1999) ηελ ελζπλαίζζεζε κε βάζε ην 

ζπλαίζζεκα θαη ηελ αλάιεςε ηεο πξννπηηθήο ηνπ άιινπ. 

Ζ ζπκηθή ελζπλαίζζεζε, είλαη  ε ηθαλόηεηα ηνπ ζεξαπεπηή λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληηιεθζεί ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ πειάηε ηνπ (Gladstein,1983, Mehradian & Epstein, 

1972). Αθόκε ε ζπκηθή ελζπλαίζζεζε ραξαθηεξίδεηαη θαη σο ζπλαηζζεκαηηθή. Ζ 

ζπλαηζζεκαηηθή ελζπλαίζζεζε αλαπηύζζεηαη ζην άηνκν ζηα πξώηα  ρξόληα ηεο δσήο ηνπ, 

ζε ειηθία θάησ ησλ ηξηώλ εηώλ ζε αληίζεζε κε ηελ γλσζηηθή πνπ εκθαλίδεηαη ζε 

κεγαιύηεξε ειηθία. Σέινο ζπκθώλα κε ηνλ Davis (1983) ε ζπκηθή ελζπλαίζζεζε 

απαξηίδεηαη από δπν ηνκείο: από ηελ δηάζηαζε ηεο  πξνζσπηθήο  αλεζπρίαο θαη ηεο 

αζπλαίζζεηεο αλεζπρίαο. 

πκθώλα κε έξεπλεο ηεο Bachelor (1988), εθηόο από ηελ γλσζηηθή θαη ζπκηθή πνπ 

πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, ππάξρεη ε ζπκκεηνρηθή θαη ε επηθνπξηθή ελζπλαίζζεζε .Ζ 

ζπκκεηνρηθή ελζπλαίζζεζε εθδειώλεηαη από ηνλ ζεξαπεπηή όηαλ δείρλεη ηελ 

ελζπλαίζζεζε  κέζα από ηελ εθδήισζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ. Σέινο ε επηθνπξηθή 

ελζπλαίζζεζε, είλαη απηή πνπ παξνπζηάδεη ν ζεξαπεπηήο κέζα από πξάμεηο πνπ 

δειώλνπλ, ελδηαθέξνλ, ππνζηεξίμεη θαη  ηελ δηάζεζε ηνπ λα βνεζήζεη. 
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2.4 Ζ ζεκαζία ηεο ελζπλαίζζεζεο ζηελ λνζειεπηηθή   

 πκθώλα κε ηνπο  (Boschma et al. 2010, Bensing et al. 2013, Moore et al. 2013), ε 

ηθαλόηεηα ηεο επηθνηλσλίαο είλαη βαζηθό ζηνηρεηό ησλ πεξηζζόηεξσλ επαγγεικαηηώλ 

πγείαο. Οη δεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο ζεσξνύληαη ζεκαληηθά ζπζηαηηθά ηεο παξνρήο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο έλα από απηά είλαη ε ελζπλαίζζεζε. Ζ ηθαλόηεηα ησλ 

λνζειεπηώλ λα ελζηεξλίδνληαη ηηο αλάγθεο ησλ αζζελώλ ηνπο είλαη απνδεθηή (Williams & 

Stickley, 2010). 

Δπηπιένλ ζύκθσλα κε ηνπο Jangland et al. (2009), Bensinget al. (2013), Moore et al. 

(2013), ε θαθή επηθνηλσλία κε ηνπο αζζελείο θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε απμεκέλε 

δπζαξέζθεηα θαη παξάπνλα, θαθή ζπκκόξθσζε ζηε ζεξαπεία θαη θαθή έθβαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ πγεία ηνπ αζζελή.  

Αληίζεηα, ζύκθσλα κε  ηνλ Halpern,  (2001)  έρεη βξεζεί όηη ε θαιή επηθνηλσλία θαη ε 

ελζπλαίζζεζε παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ ζεξαπεία θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

αζζελνύο. Βνεζά ηνλ αζζελή, λα αλαθηήζεη ηελ απηνλνκία ηνπ θαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ 

ζεξαπεία απμάλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο. Δπηπξόζζεηα, ζύκθσλα κε έξεπλα ησλ 

Decety et al. (2014), νη αζζελείο αληαπνθξίλνληαη θαιπηέξα ζηελ ζεξαπεία θαη ζηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο αζζέλεηαο όηαλ αληηιακβάλνληαη όηη νη ηαηξνί ηνπο είλαη 

ζπλαηζζεκαηηθά πξνζαξκνζκέλνη θαη ελδηαθέξνληαη γηα απηνύο. Σέινο ζε κειέηεο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ νη Gleichgerrcht et al. (2013),  ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη πςεινηέξα 

επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο αλεζπρίαο, ζρεηίδνληαη κε κεγαιύηεξα πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο  

ηεο ζπκπόληαο θαη ρακειόηεξα πνζνζηά εμνπζέλσζεο κεηαμύ ησλ ηαηξώλ. 

 

2.5 Δλζπλαίζζεζε θαη λνζειεπηηθή θξνληίδα 

Ζ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο αζζελείο ζην λνζνθνκεηαθό πεξηβάιινλ απνδεηθλύεηαη 

κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο ζηνλ λνζειεπηηθό πξνζσπηθό 

θαζώο ζύκθσλα κε ηνπο Wiley & Sons (2016), νη λνζειεπηέο νη όπνηνη εθπαηδεπηήθαλ ζε 

πξόπιαζκα  έδεηρλαλ λα κελ είλαη ηθαλνί λα αληηιεθζνύλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ αζζελή. Σνπο αληηκεηώπηδαλ όπσο ηηο άςπρεο θνύθιεο 

πάλσ ζηηο νπνίεο  εθπαηδεύηεθαλ. Δθθξάδεηαη δε, από εξεπλεηέο, ηδηαίηεξνο 

πξνβιεκαηηζκόο γηα ην θαηά πόζν πνηνηηθή ζα είλαη ε επηθνηλσλία ησλ λνζειεπηώλ ζηελ 

επαγγεικαηηθή πξαθηηθή ηνπο θαη ζε πνην βαζκό ζα κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε 
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ζπκπόληα θαη ελζπλαίζζεζε κε ηνπο αζζελείο όηαλ εθπαηδεύνληαη θαηά απηό ηνλ ηξόπν 

(Francis 2010, Bensing et al., 2013). 

Ζ ελζπλαίζζεζε αλ θαη απνπζηάδεη ζπρλά,  δείρλεη λα  είλαη ζεκαληηθό ζπζηαηηθό ζηελ 

ζρέζε λνζειεπηή-αζζελή. Χζηόζν ζύκθσλα κε ηνλ Kirk (2007), θαίλεηαη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη  θαη κε άιιεο παξόκνηεο έλλνηεο όπσο θξνληίδα, ζπκπόληα θαη ζπκπάζεηα. 

Οη Mearns & Thorne (2007), ππνζηεξίδνπλ όηη ην λα κπνξεί θάπνηνο λα εθθξάδεη κε ηξόπν 

ππνζηεξηθηηθό ηελ  επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θαη ηελ επηβεβαίσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ελόο 

άιινπ αηόκνπ, αιιά θαη  λα κεηαθέξεη ηηο κνλαδηθέο έλλνηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηα 

ζπλαηζζήκαηα απηά κπνξεί  λα πεξηγξάθεη σο ε δπλαηόηεηα λα δείρλεη ηελ ελζπλαίζζεζε . 

Ζ ελζπλαίζζεζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηε λνζειεπηηθή θξνληίδα θαη πξνζέγγηζε ζε 

πνιιαπιά επίπεδα θαη ηνκείο. Αξρηθά νη αζζελείο αξρίδνπλ λα κνηξάδνληαη πην πνιιά ζε 

ζρέζε  κε ηα ζπκπηώκαηα αιιά θαη ηηο αλεζπρίεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ. Αθόκε, ε 

ελζπλαίζζεζε, πξνζθέξεη δηαγλσζηηθή αθξίβεηα ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη νη 

αζζελείο ιακβάλνπλ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα ηνπο. Δπηπιένλ 

νη αζζελείο ζπκκεηέρνπλ, εθπαηδεύνληαη θαη ζπκκνξθώλνληαη ζε απηά πνπ ηνπο δεηνύληαη 

όπσο παξαδείγκαηνο ράξε ζην λα δηαρεηξίδνληαη ηελ ζπληαγνγξαθνύκελε ζεξαπεία θαη 

παξάιιεια απμάλεηαη θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπο. Δπηπξόζζεηα ππάξρεη κεησκέλε θαηάζιηςε 

θαη απμεκέλε πνηόηεηα δσήο. Σέινο βξέζεθε όηη ζε κεξηθά λνζήκαηα ε ελζπλαίζζεζε 

απνηέιεζε ζεκαληηθό παξάγνληα πξόβιεςεο ηεο δηάξθεηαο θαη  ηεο ζνβαξόηεηαο ηεο 

αζζέλεηαο (Neumann et al, 2012). 
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3. ΦΤΥΗΚΖ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

3.1 Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθόηεηαο 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα αξθεηνύο εξεπλεηέο θαη ςπρνιόγνπο  

παξνπζηάδεη ε κειέηε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθόηεηαο. Πιεζώξα νξηζκώλ έρνπλ δνζεί γηα 

απηή ηελ έλλνηα, κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο λα αλαθέξνληαη ζηελ ηθαλόηεηα ζεηηθήο 

αληίδξαζεο θαη πξνζαξκνγήο, έλαληη αλεπηζύκεησλ γεγνλόησλ. 

Ζ αλζεθηηθόηεηα απνηειεί έλα ζύλνιν ραξαθηεξηζηηθώλ, ηα νπνία αλεμάξηεηα από ηηο 

αληημνόηεηεο πνπ θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο ιόγσ ηεο παξνπζίαο θάπνησλ δπζρεξώλ 

ζπλζεθώλ, σζνύλ ην άηνκν ζην λα αλαπηύμεη θίλεηξα πξνζαξκνγήο (Masten, 1994). Σα 

πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά αιιεινεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο δπλακηθά έρνληαο σο 

ζθνπό λα επαλαθέξνπλ ην άηνκν ζηελ πξόηεξε ηνπ θαηάζηαζε, αληηκεησπίδνληαο ηηο 

δπζθνιίεο κε επηηπρία (Rutter, 1993). 

Γελ απνηειεί έλα ζηαζεξό θαη έκθπην ραξαθηεξηζηηθό, αιιά κεηαβάιιεηαη αλάινγα  κε 

ηηο θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο ην άηνκν βηώλεη (Luthar, 2000) θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ 

θνπιηνύξα θαη ηηο πνιηηηζκηθέο πεπνηζήζεηο ηεο νκάδαο ζηελ νπνία ην άηνκν αλήθεη 

(Aburn et al., 2016).  

Γηα ηελ κειέηε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθόηεηαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε  δύν 

ζεκαληηθώλ δηαζηάζεσλ, κε ηελ πξώηε λα αθνξά ηελ επηηπρία ηελ νπνία απνιακβάλεη έλα 

άηνκν ζηε δσή ηνπ, θπξίσο ζε ζρέζε κε έλα  ζύλνιν  αλακελόκελσλ αλαπηπμηαθώλ 

επηηεπγκάησλ θαη ζπκπεξηθνξώλ, ελώ ε δεύηεξε αλαθέξεηαη ζην βαζκό ηεο έθζεζεο ζε 

αληημνόηεηεο, ζην παξειζόλ ή ζην παξόλ (Masten & Curtis, 2000). 

Σα άηνκα ηα νπνία δηαζέηνπλ πςειό επίπεδν ςπρηθήο αλζεθηηθόηεηαο έρνπλ ηελ 

ηθαλόηεηα λα αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθόηεξα ζε άζρεκεο θαη αληίμνεο ζπλζήθεο, 

πξνζαξκόδνληαη επθνιόηεξα ζηηο αιιαγέο ηεο δσήο θαη ζπρλά αληηιακβάλνληαη ηηο 

δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνληαη σο επθαηξίεο. 

Όζνλ αθνξά ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, σο αλζεθηηθόηεηα νξίδεηαη ε ηθαλόηεηα ηνπ 

εξγαδνκέλνπ λα αληηιακβάλεηαη ηελ πεξηπινθόηεηα ησλ πξνβιεκάησλ, λα δηαρεηξίδεηαη 

ζηξεζνγόλεο θαηαζηάζεηο θαη λα πεξηνξίδεη ζην ειάρηζην δπλαηό ην ςπρηθό θαη ζσκαηηθό 

θόζηνο (Epstein & Krasner, 2013), δηαηεξώληαο παξάιιεια ηελ πξνζσπηθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηνπ επεμία, κέζα ζην πιαίζην ηεο εξγαζηαθήο ηνπ θαζεκεξηλόηεηαο, πίεζεο 

θαη άγρνπο (McCann et al., 2013).  
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Οη κε ςπρηθά αλζεθηηθνί εξγαδόκελνη ζπλεζίδνπλ λα παληθνβάιινληαη θαη λα 

παξνπζηάδνπλ ηάζεηο παξαίηεζεο θαη απόζπξζεο, θαζώο ζεσξνύλ όηη νη ζπλζήθεο θαη νη 

θαηαζηάζεηο δελ πξόθεηηαη λα βειηησζνύλ (Maddi & Khosaba, 1994). 

Γεδνκέλεο ηεο ελαζρόιεζεο ηνπο ζην ζηξεζνγόλν πεξηβάιινλ ηνπ λνζνθνκείνπ, 

κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε όηη ε κειέηε θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο αλζεθηηθόηεηαο όζσλ 

αθνξά ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε, απνζθνπώληαο ζηελ 

παξνρή πνηνηηθόηεξεο θαη απνδνηηθόηεξεο θξνληίδαο (Brown et al., 2018). 

 

3.2 Μνξθέο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθόηεηαο 

ηε βηβιηνγξαθία αλαγλσξίδνληαη δηάθνξεο, δηαθξηηέο κνξθέο ςπρηθήο αλζεθηηθόηεηαο, 

κε ηελ θάζε κία από απηέο λα αληαλαθιά δηαθνξεηηθέο όςεηο ηεο έλλνηαο, θαζώο ν 

πξνζδηνξηζκόο κηαο ηόζν ζύλζεηεο ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο ζα ήηαλ αδύλαηνλ λα 

πξνζεγγηζηεί, κειεηώληαο ηελ κέζα από κία θαη κόλν δηάζηαζε, έηζη ζύκθσλα κε ηνπο 

Lepore & Revenson (2006), νη έλλνηεο ηεο αλάθακςεο, ηεο αληίζηαζεο θαη ηεο 

αλαζπγθξόηεζεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο. 

Χο αλάθακςε νξίδεηαη ε ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα επαλέξρεηαη ζηελ πξόηεξε, 

θπζηνινγηθή ηνπ θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθόηεηαο, όηαλ ε επίδξαζε ελόο ζηξεζνγόλνπ 

παξάγνληα ν νπνίνο δηαηαξάζζεη ηελ θαλνληθόηεηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ηνπ ζηακαηάεη 

λα πθίζηαηαη (Lepore & Revenson, 2006). 

Ζ έλλνηα ηεο αληίζηαζεο επηθεληξώλεηαη ζηελ ηάζε πνπ παξνπζηάδνπλ θάπνηνη 

άλζξσπνη λα ζηέθνληαη ακεηάβιεηνη απέλαληη ζηηο αληημνόηεηεο, νξίδνληαο ηελ 

δπλαηόηεηα ηνπ αηόκνπ λα δηαηεξεί ηελ θαλνληθή ηνπ ιεηηνπξγηθόηεηα πξηλ, θαηά θαη 

κεηά ην ηέινο ηεο επίδξαζεο ελόο ζηξεζνγόλνπ παξάγνληα σο αλζεθηηθόηεηα (Bonanno, 

2004). 

Γίλνληαο ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο αλζεθηηθόηεηαο σο δηαδηθαζίαο 

πξνζαξκνγήο, ε έλλνηα ηεο αλαζπγθξόηεζεο πεξηγξάθεη ηελ δπλακηθή δηεξγαζία θαηά ηελ 

νπνία ην άηνκν επαλαδηαπξαγκαηεύεηαη θαη επαλαπξνζδηνξίδεη ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο 

πεπνηζήζεηο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξεη λα αληαπεμέιζεη ζηηο αληημνόηεηεο ηηο νπνίεο 

αληηκεησπίδεη (Chicchetti & Cohen, 1995). Γηαθέξεη από ηηο έλλνηεο ηεο αλάθακςεο θαη 

ηεο αληίζηαζεο, ππό ην πξίζκα ηνπ όηη ππεξβαίλεη ηελ απιή δηαηήξεζε, ή ηελ επηζηξνθή 

ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ αηόκνπ θαη κπνξεί λα εκπεξηέρεη αιιαγέο νη νπνίεο 

κπνξεί λα είλαη ζεηηθέο ή θαη αξλεηηθέο (Lepore & Revenson, 2006). 
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Παξάιιεια, ζύκθσλα κε ηνπο Herrman et al., (2011) ππάξρνπλ ηέζζεξηο έλλνηεο νη 

νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ ςπρηθή αλζεθηηθόηεηα. Απηέο απαξηίδνληαη από: 

 Σελ αληνρή, έλα ζπκπεξηθνξηθό ραξαθηεξηζηηθό ην νπνίν εκπεξηέρεη ηελ 

αίζζεζε ηεο λνεκαηνδόηεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ πνπ λνηώζεη ην άηνκν όζσλ αθνξά 

ηελ ίδηα ηνπ ηε δσή. 

 Σελ εύξεζε νθέινπο, ε νπνία απνηειεί κηα ηθαλόηεηα αληηκεηώπηζεο ηεο 

αληημνόηεηαο, κέζα από κηα δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο επηθεληξσκέλε ζηηο 

ζεηηθέο αιιαγέο θαη ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε.  

 Σελ αθκή, ε νπνία παξνπζηάδεηαη όηαλ ην άηνκν κεηά ηελ έθζεζε ηνπ ζε 

παξάγνληεο αληημνόηεηαο, δελ θαηαθέξλεη απιά λα επηζηξέςεη ζηελ πξόηεξε 

θαηάζηαζε ηνπ ιεηηνπξγηθόηεηαο, αιιά λα ηελ ππεξβεί, κέζσ ηεο γλώζεο, 

απηνπεπνίζεζεο θαη εκπεηξίαο ηελ νπνία απνθόκηζε. 

 Σελ κεηαηξαπκαηηθή αλάπηπμε, κηα πνιπδηάζηαηε θαηαζθεπή πέξα από ηελ 

θάζε ηεο αληνρήο θαη ηελ αθκήο, θαηά ηελ νπνία ην άηνκν παξνπζηάδεη απμεκέλε 

εθηίκεζε γηα ηε δσή, εγγύηεξεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη εληνλόηεξε πλεπκαηηθή 

αλάπηπμε. 

 

3.3 Παξάγνληεο αλάπηπμεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθόηεηαο  

Χο ςπρηθή αλζεθηηθόηεηα νξίδεηαη ε ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα επηδείμεη ζεηηθή θαη 

επηηπρεκέλε πξνζαξκνγή απέλαληί ζε πξνθιήζεηο ή αληημνόηεηεο, όζσλ αθνξά δηάθνξα 

επίπεδα, όπσο ην αηνκηθό, ην νηθνγελεηαθό, ή ην επίπεδν ηεο θνηλόηεηαο (Masten, 2015).  

Γελ απνηειεί απιά έλα πξνζσπηθό ή ζηαζεξό ραξαθηεξηζηηθό, θαζώο παξόηη ηα 

ςπρνθνηλσληθά ζηνηρεία ηνπ αηόκνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε αλζεθηηθόηεηαο, ε 

απνθξπζηάιισζε ηεο επεξεάδεηαη από πιεζώξα εμσηεξηθώλ, θνηλσληθώλ θαη 

πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ (Barratt, 2018), ελώ παξάιιεια ηείλεη λα κεηαβάιιεηαη 

αλάινγα κε ην θύιν, ηελ ειηθία, ην ρξόλν, ην πνιηηηζκηθό πιαίζην θαη θαηαγσγή ηνπ 

αηόκνπ, έηζη δηαθνξεηηθέο εθδειώζεηο αλζεθηηθώλ εθδειώζεσλ κπνξνύλ λα 

παξαηεξεζνύλ ζην ίδην άηνκν θαηά ηελ έθζεζε ηνπ ζε αληημνόηεηεο ζηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπ (Conor & Davidson, 2003). 

ύκθσλα κε ηνπο Southwick et al. (2014), νη «πξνζδηνξηζηέο» ηεο αλζεθηηθόηεηαο 

πεξηιακβάλνπλ βηνινγηθνύο, θνηλσληθνύο, ςπρνινγηθνύο θαη πνιηηηζκηθνύο παξάγνληεο, 

κε ηνλ ηξόπν αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ηνπο λα θαζνξίδεη ηελ πξνζσπηθή αληίδξαζε ζηηο 

ζηξεζνγόλεο θαηαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη. 
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Οη Herrman et al. (2011), δηαρσξίδνπλ ηνπο παξάγνληεο αλάπηπμεο ηεο αλζεθηηθόηεηαο 

ζε πξνζσπηθνύο, βηνινγηθνύο θαη πεξηβαιινληηθνύο-ζπζηεκαηηθνύο. 

Όζνλ αθνξά ηνπο πξνζσπηθνύο παξάγνληεο, ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθόηεηαο όπσο ε 

―αλνηθηόηεηα‖ θαη ε εμσηεξίθεπζε έρνπλ ζπλδεζεί ζεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ςπρηθήο 

αλζεθηηθόηεηαο, θαζώο θαη άιια αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, όπσο ε παξνπζία εζσηεξηθήο 

πεγήο ειέγρνπ, ε απηναπνηειεζκαηηθόηεηα, ε απηνεθηίκεζε θαη ε αηζηνδνμία, ζπκβάινπλ 

ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο πνιπδηάζηαηεο  απηήο δνκήο (Herrman et al., 2011). 

Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία αλαδεηθλύεη ηελ ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ αλζεθηηθόηεηα 

θαη ηε δηαλνεηηθή ελαζρόιεζε, ηε γλσζηηθή επειημία, ηε ξύζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ηελ 

θνηλσληθή πξνζθόιιεζε, ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ηελ πλεπκαηηθόηεηα, ηελ αηζηνδνμία, 

ηελ αληνρή, ηελ ειπίδα, ηελ πξνζαξκνζηηθόηεηα, ηελ επηλνεηηθόηεηα θαη ηελ ζεηηθή 

εηθόλα ηνπ εαπηνύ (Joseph & Linley, 2006). 

Γεκνγξαθηθνί παξάγνληεο, πιεζπζκηαθά ραξαθηεξηζηηθά θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο 

δείρλνπλ λα ζρεηίδνληαη πνηθηιόκνξθα κε ηελ αλζεθηηθόηεηα, κε ηε ζπζρέηηζε λα 

θαζνξίδεηαη από ηηο εξεπλεηηθέο κεζόδνπο θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νξίδεηαη ε έλλνηα, 

κε θάπνηνπο από ηνπο παξάγνληεο λα επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο κόλν ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηόδνπο, ελώ άιιεο εθ‘ όξνπ δσήο (Herrman et al., 2011). 

Πξόζθαηεο έξεπλεο πάλσ ζηνπο βηνινγηθνύο παξάγνληεο πνπ πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε 

ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθόηεηαο δείρλνπλ όηη ε πξώηκε δηαβίσζε ζε δπζκελή πεξηβάιινληα 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αλάπηπμε ηεο εγθεθαιηθήο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο (Cicchetti & 

Curtis, 2006). Οη αιιαγέο απηέο ζε ζπλδπαζκό κε άιιεο βηνινγηθέο δηαδηθαζίεο, κπνξνύλ 

λα θαζνξίζνπλ ηελ δπλαηόηεηα δηαρείξηζεο αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ ειαηηώλνληαο έηζη 

ηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα αληαπεμέιζεη ζε ζπλζήθεο αληημνόηεηαο, ειαηηώλνληαο έηζη 

ηελ αλζεθηηθόηεηα ηνπ (Herrman et al., 2011). 

Σν πεξηβάιινλ έρεη ζρεηηζηεί κε ηελ αλάπηπμε ηεο αλζεθηηθόηεηαο ζηε βηβιηνγξαθία, 

πξνβάιινληαο ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε, ηηο πγηείο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο θαη ηνλ 

θνηλσληθό πεξίγπξν όζσλ αθνξά ην κηθξνπεξηβαιινληηθό επίπεδν (Herrman et al., 2011). 

Σα θαιύηεξα νηθηαθά πεξηβάιινληα ζρεηίδνληαη κε απμεκέλε γλσζηηθή αλάπηπμε (Siegel, 

1982), ζσζηόηεξα ξπζκηδόκελε ζπκπεξηθνξά θαη πεξηζζόηεξν αλεπηπγκέλε θνηλσληθό-

ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλόηεηα (McCormick et al., 1996). ηνηρεία όπσο ε νηθνγελεηαθή 

ζηαζεξόηεηα, νη αζθαιείο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο, νη θαιέο γνληθέο ηθαλόηεηεο, ε απνπζία 

θαηάζιηςεο ή ρξήζεο νπζηώλ ζηελ νηθνγέλεηα, ζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηελ αλάπηπμε 

πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, ελώ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε αλζεθηηθόηεηαο (Treyvaud 

et al., 2012). 
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Δίλαη ζεκαληηθό λα αλαγλσξίζνπκε όηη ε ζρέζε κεηαμύ ηνπ νηθηαθνύ πεξηβάιινληνο 

θαη ησλ πξώηκσλ γλσζηηθώλ θαη θνηλσληθό-ζπλαηζζεκαηηθώλ εθβάζεσλ ελόο παηδηνύ 

είλαη πηζαλό λα είλαη ακθίδξνκε, κε ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνύ λα 

επεξεάδνπλ ην ηειηθό απνηέιεζκα (Treyvaud et al., 2012). 

Παξά ηα επξήκαηα όηη θνηλσληθνί παξάγνληεο, όπσο θαιά ζρνιεία, πνιηηηζηηθέο 

δξάζεηο, δπλαηόηεηα ελαζρόιεζεο κε αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ε απνπζία έθζεζεο 

ζηε βία ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθόηεηαο, ε ρξήζε θνηλσληθώλ 

πνιηηηθώλ έρεη αμηνπνηεζεί ειάρηζηα όζσλ αθνξά ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζηνλ γεληθό 

πιεζπζκό (Luthar et al., 2000). 

 

3.4 Ζ ςπρηθή αλζεθηηθόηεηα ζην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό 

Ζ επαγγεικαηηθή ελαζρόιεζε ζην ζηεζνγόλν πεξηβάιινλ ηνπ λνζνθνκείνπ δνθηκάδεη 

ηηο ςπρηθέο αληνρέο ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ. Παξόηη ν θιάδνο δελ ζεσξνύληαλ σο 

επάισηνο λνζνθνκεηαθόο πιεζπζκόο ζηελ βηβιηνγξαθία, ν πςειόο βαζκόο άγρνπο θαη 

εξγαζηαθήο πίεζεο ζηνλ ρώξν ησλ επαγγεικάησλ πγείαο ζήκεξα έρεη νδεγήζεη ζηελ 

αλαζεώξεζε απηήο ηεο αληίιεςεο, κε ην εξγαζηαθό θόζηνο γηα ηελ πξόζιεςε θαη ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνύ, ζπλερώο λα απμάλεηαη (O‘Brien-Pallas et al., 2006), 

γεγνλόο ην νπνίν εληείλεη ηελ αλάγθε εθαξκνγήο πνιηηηθώλ θαη δξάζεσλ όζσλ αθνξά ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο αλζεθηηθόηεηαο ζηα κέιε ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ. 

Ζ αλάπηπμε αλζεθηηθόηεηαο από ηνπο λνζειεπηέο είλαη ζεκαληηθή, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζζεί ε επεκεξία ηνπ πξνζσπηθνύ, ε βησζηκόηεηα – δηαηήξεζε ηνπ εξγαηηθνύ 

δπλακηθνύ θαη ε πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ θξνληίδαο (Barratt, 2018), κε ηελ έλλνηα ηεο 

αλζεθηηθόηεηαο λα ζρεηίδεηαη εηδηθά κε ηηο επαγγεικαηηθέο πξνθιήζεηο πνπ βηώλνπλ νη 

λνζειεπηέο θαη λα ζεσξείηαη σο κηα πξνζσπηθή ηθαλόηεηα πνπ επηηξέπεη ζην πξνζσπηθό 

ηνπ λνζνθνκείνπ λα δηαρεηξηζηνύλ ην άγρνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ηδηαίηεξνπ απηνύ ρώξνπ 

εξγαζίαο (Hart et al, 2014). 

Δίλαη επίζεο πξνο ην θνηλό ζπκθέξνλ όπσο θαη ζην πξνζσπηθό όθεινο ησλ ηδξπκάησλ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, λα πξνάγνπλ ηε δεκηνπξγία, πεξηζζόηεξν ζπλεηδεηνπνηεκέλνπ, 

αλζεθηηθνύ πξνζσπηθνύ (Leape et al, 2012), θαζώο νη αλζεθηηθνί επαγγεικαηίεο πγείαο 

παξέρνπλ πνηνηηθόηεξεο ππεξεζίεο θξνληίδαο, είλαη ιηγόηεξν πηζαλόλ λα ππνπέζνπλ ζε 

επαγγεικαηηθά ιάζε, λα εμνπζελσζνύλ, ή λα παξαηηεζνύλ από ην επάγγεικα, εθβάζεηο νη 

νπνίεο είλαη δαπαλεξέο γηα ην ζύζηεκα πγείαο (Epstein, & Krasner, 2013), ελώ παξάιιεια 
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παξέρνπλ πνηνηηθόηεξεο ππεξεζίεο θξνληίδαο θαη είλαη επεξγεηηθόηεξνη πξνο ηνλ αζζελή 

(Jackson et al., 2007). 

Σν ζπρλό πεξηβαιινληηθό ζηξεο ζην νπνίν ππνβάιινληαη νη λνζειεπηέο, ζρεηίδεηαη κε 

ηελ πίεζε ηνπ ρξόλνπ, ηνλ κεγάιν θόξην εξγαζίαο θαη ησλ πνιιαπιώλ ξόισλ ηνπο 

νπνίνπο θαινύληαη νη ίδηνη λα επηηειέζνπλ (Lambert et al., 2004), ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

έθζεζε ζηνλ αλζξώπηλν πόλν θαη ηελ ηαιαηπσξία πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ εξγαζηαθή 

απαζρόιεζε ζην ρώξν ηνπ λνζνθνκείνπ, κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηε ζσκαηηθή θαη 

ςπρηθή επεμία ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο θαη λα νδεγήζνπλ πξνο ηελ εμνπζέλσζε 

(Stamm, 2010), γεγνλόο ην νπνίν θαζηζηά ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αλζεθηηθόηεηαο επηηαθηηθή 

αλάγθε γηα ηελ κείσζε ησλ αξλεηηθώλ θαη ηελ αύμεζε ησλ ζεηηθώλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

άγρνπο ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξαθηηθή (McCann et al., 2013) 

Γηάθνξνη παξάγνληεο ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο αλζεθηηθόηεηαο ησλ 

λνζειεπηώλ ζηε βηβιηνγξαθία, πεξηιακβάλνληαο αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, όπσο ην 

ρηνύκνξ, ε ζεηηθή ζθέςε, ε αηζηνδνμία, ε ειπίδα (Rushton et al., 2015), θαζώο θαη 

θνηλσληθέο έλλνηεο, όπσο   θνηλσληθή ππνζηήξημε από ζπλαδέιθνπο ζην ρώξν ηεο 

εξγαζίαο θαη ην πξνζσπηθό θνηλσληθό ππνζηεξηθηηθό δίθηπν (Lee et al., 2015). 

ύκθσλα κε ηνπο Lambert et al. (2004), ν απηνέιεγρνο, ε αλαδήηεζε θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ε ζεηηθή επαλεθηίκεζε ήηαλ νη ηέζζεξηο πην 

ρξεζηκνπνηνύκελνη ηξόπνη αληηκεηώπηζεο από ηνπο λνζειεπηέο, αλεμάξηεηα από ην 

πνιηηηζκηθό πιαίζην ζην νπνίν αλήθαλ, ελώ ζύκθσλα κε ηνπο McCann et al. (2013), 

ππάξρνπλ δηάθνξνη αηνκηθνί θαη ζπζηεκαηηθνί παξάγνληεο νη νπνίνη αζθνύλ επηξξνή ζην 

επίπεδν αλζεθηηθόηεηαο ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ. Μέζα ζε απηνύο πεξηιακβάλνληαη 

ε ζσζηή ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ εξγαζία θαη ηελ πξνζσπηθή δσή, ν έιεγρνο, ε 

επαγγεικαηηθή/θνηλσληθή ππνζηήξημε, ε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε επαγγεικαηηθήο 

ηαπηόηεηαο θαη ε θιηληθή επίβιεςε κέζσ ζπλεδξηώλ κε έλαλ επαγγεικαηία ςπρηθήο 

πγείαο. 

Ζ εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ αλζεθηηθόηεηα, κε ηνπο λνζειεπηέο νη νπνίνη 

απνιακβάλνπλ πςειόηεξν κνξθσηηθό επίπεδν, λα παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξε αληνρή 

απέλαληη ζην άγρνο θαη ηηο αληημνόηεηεο (Lauridsen et al., 2017), ελώ παξάιιεια ε 

ελδπλάκσζε θαη ε απηναπνηειεζκαηηθόηεηα θαίλεηαη λα αζθνύλ ζεηηθή επηξξνή ηόζν 

ζηνπο επαγγεικαηίεο λνζειεπηέο, όζν θαη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηεο λνζειεπηηθήο επηζηήκεο 

(Reyes et al., 2015). 

Γεδνκέλσλ ησλ πνιιαπιώλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ν λνζειεπηηθόο θιάδνο 

θαη ησλ πεξηνξηζκέλσλ πόξσλ πνπ δηαζέηεη ην ζεκεξηλό ζύζηεκα πγείαο, θαηαιαβαίλνπκε 
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όηη ε θαιιηέξγεηα ηεο αλζεθηηθόηεηαο ζην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό  πξνθεηκέλνπ λα 

κεησζεί ην θόζηνο θαη λα απμεζεί ε πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πγείαο 

απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε, από ην μεθίλεκα ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ 

λνζειεπηώλ (Reyes et al., 2015), απνζθνπώληαο ζηε δεκηνπξγία ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

ηαπηόηεηαο θαη ηελ ελζάξξπλζε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο ζηνλ αθηιόμελν 

ρώξν ηνπ λνζνθνκείνπ (Robertson et al., 2016). 

  



28 
 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

4. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ   

 

4.1 Δίδνο Μειέηεο 

Ζ παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία πηνζεηεί ηνλ ζρεδηαζκό ηεο πεξηγξαθηθήο ζπγθξηηηθήο 

κειέηεο κε κεξηθέο ζπζρεηίζεηο γηα λα απαληήζεη ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζέηεη. 

ύκθσλα κε ηνλ Μεξθνύξε (2008): «πεξηγξαθηθόο ζρεδηαζκόο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

ιήςε πιεξνθνξηώλ σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ελόο θαηλνκέλνπ, ελόο γεγνλόηνο ή κηαο 

θαηάζηαζεο. Γελ γίλεηαη θαλελόο είδνπο παξέκβαζεο, αθνύ ν ζθνπόο είλαη ε απεηθόληζε 

ησλ πξαγκάησλ, όπσο απηά εθ θύζεσο ζπκβαίλνπλ. Δλδείθλπηαη γηα ηε δηεξεύλεζε 

άγλσζησλ θαηλνκέλσλ όζσλ δελ έρνπλ κειεηεζεί επαξθώο θαη παξέρεη πιηθό γηα ηηο 

έξεπλεο ησλ επνκέλσλ επηπέδσλ  πάληα όκσο κία έξεπλα έρεη ακηγώο  πεξηγξαθηθό 

ζρεδηαζκό, αθνύ ζπρλά γίλεηαη δηεξεύλεζε ζπζρεηίζεσλ ή/θαη ζύγθξηζε νκάδσλ. ηελ 

πεξίπησζε πνπ δηεξεπλώληαη ζπζρεηίζεηο ή γίλνληαη ζπγθξίζεηο, νη έξεπλεο απηέο 

νλνκάδνληαη  πεξηγξαθηθέο ζπζρέηηζεο θαη ζπγθξηηηθέο πεξηγξαθηθέο αληίζηνηρα» 

(Μεξθνύξεο 2008,ζει.89). 

 

4.2 θνπόο ηεο έξεπλαο 

θνπόο ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεύλεζε ηνπ βαζκνύ 

ελζπλαίζζεζεο ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ζε ζρέζε κε ηελ ςπρηθή ηνπ 

αλζεθηηθόηεηα, θαζώο θαη ε ηπρόλ ζπζρέηηζή ηνπο κε ηνλ ηξόπν πνπ ην λνζειεπηηθό 

πξνζσπηθό αληηιακβάλεηαη ηε θξνληίδα. Γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο έξεπλαο βάζε ηνπ 

ζθνπνύ ηεο ηέζεθαλ ηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

 

 Ζ Γηεξεύλεζε ηνπ επηπέδνπ αλζεθηηθόηεηαο ηνπ λνζειεπηηθνύ 

πξνζσπηθνύ. 

 Τπάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην επίπεδν αλζεθηηθόηεηαο κε ηνλ ηξόπν πνπ 

αληηιακβάλεηαη ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό ηελ θξνληίδα; 
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 Τπάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην επίπεδν αλζεθηηθόηεηαο ηνπ 

λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ κε ηνλ βαζκό ελζπλαίζζεζεο  πνπ παξνπζηάδεη; 

 Μειέηε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζην βαζκό ελζπλαίζζεζεο ηνπ λνζειεπηηθνύ 

πξνζσπηθνύ θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ γηα ηε θξνληίδα. 

 Γηεξεύλεζε ηνπ βαζκνύ ελζπλαίζζεζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ην λνζειεπηηθό 

πξνζσπηθό. 

 Καηαγξαθή ησλ αληηιήςεσλ ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ όζσλ αθνξά 

ηε θξνληίδα. 

 

4.3 Σν εξεπλεηηθό εξγαιείν 

Χο εξεπλεηηθό εξγαιείν γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο 

εξγαζίαο, ρξεζηκνπνηήζεθε έλα αλώλπκν εξσηεκαηνιόγην απηναλαθνξάο, απνηεινύκελν 

από ηέζζεξα κέξε. Ζ θύξηα ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ απηνύ ηνπ ηύπνπ είλαη ε 

ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ ηα νπνία ζα ζπκβάιινπλ ζηε δηεξεύλεζε ελόο θαηλνκέλνπ ή 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο (Jenkinson & McGee, 1998). 

ην πξώην κέξνο, γηα ηε κέηξεζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθόηεηαο ηνπ λνζειεπηηθνύ 

πξνζσπηθνύ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζύληνκε εθδνρή ηνπ εξσηεκαηνιόγηνπ ςπρηθήο 

αλζεθηηθόηεηαο (CD-RISK-10), έλα επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελν εξεπλεηηθό εξγαιείν, ην 

νπνίν έρεη κεηαθξαζηεί θαη ζηαζκηζηεί ζηα ειιεληθά δεδνκέλα (Κνζκίδνπ., 2015). 

Απνηειείηαη από δέθα ζύληνκεο εξσηήζεηο πέληε δηαβαζκίζεσλ, κε ην ζπλνιηθό ζθνξ λα 

θπκαίλεηαη αλάκεζα ζε 0-40. Τςειόηεξε βαζκνινγία ππνδεηθλύεη πεξηζζόηεξε 

αλζεθηηθόηεηα. 

Γηα ηελ κέηξεζε ηνπ βαζκνύ ελζπλαίζζεζεο ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ, ζην 

δεύηεξν κέξνο έγηλε ρξήζε ηεο θιίκαθαο ελζπλαίζζεζεο ηνπ Σνξόλην (TEQ). Σν 

εξσηεκαηνιόγην απνηειείηαη από δεθαέμη εξσηήζεηο πέληε δηαβαζκίζεσλ, κε ζθνπό ηελ 

κέηξεζε ηνπ βαζκνύ ηεο ελζπλαίζζεζεο (Kourmousi et al., 2017). Ζ ζπλνιηθή 

βαζκνινγία πξνέξρεηαη από ην άζξνηζκα ησλ απαληήζεσλ θαη θπκαίλεηαη αλάκεζα ζε 0-

40, κε ηηο πςειόηεξεο βαζκνινγίεο λα ππνδειώλνπλ κεγαιύηεξν βαζκό ελζπλαίζζεζεο. 

ηελ ειιεληθή εθδνρή ηνπ εξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ ε εζσηεξηθή ζπλνρή θαη αμηνπηζηία 

βξέζεθε ζρεηηθά πςειή  (δείθηεο Cronbach‘s alpha = 0,72) (Kourmousi et al., 2017). 

ην ηξίην κέξνο, γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ αληηιήςεσλ όζσλ αθνξά ηε θξνληίδα, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα πκπεξηθνξώλ Φξνληίδαο (CBI-24), ζηαζκηζκέλε θαη 

κεηαθξαζκέλε ζηα ειιεληθά δεδνκέλα (Παπαζηαύξνπ θαη ζπλ., 2010), ε νπνία 
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απνηειείηαη από ηέζζεξηο δηαζηάζεηο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπκπεξηθνξώλ θξνληίδαο: ηε 

δηαζθάιηζε ηεο αλζξώπηλεο αμηνπξέπεηαο, ηηο επαγγεικαηηθέο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο, ηνλ 

ζεβαζκό ζηνπο άιινπο θαη ηε ζεηηθή ζπλνρή. Πεξηιακβάλεη 24 εξσηήζεηο έμη 

δηαβαζκίζεσλ κε ηελ ζπλνιηθή βαζκνινγία λα ππνινγίδεηαη από ην άζξνηζκα ηνπο, κε 

πςειόηεξα πνζνζηά λα ππνδεηθλύνπλ απμεκέλε ζεκαληηθόηεηα ησλ ζπκπεξηθνξώλ 

θξνληίδαο γηα ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό. Ζ ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα ραξαθηεξίδεηαη από 

πςειή εζσηεξηθή ζπλνρή θαη (Cronbach‘s alpha = 0,92 ) (Παπαζηαύξνπ θαη ζπλ., 2011). 

ην ηέηαξην κέξνο βξίζθνληαη εξσηήζεηο γηα ηε ζπιινγή  δεκνγξαθηθώλ δεδνκέλσλ 

ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε κειέηε. 

 

4.4 Μέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ- δεηγκαηνιεπηηθό πιαίζηνΖ δηαλνκή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απνθιεηζηηθά από ηνπο εξεπλεηέο εληόο ησλ 

Ννζειεπηηθώλ ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ κεξηκλώληαο όζσλ αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ 

αξρώλ δενληνινγίαο δηεμαγσγήο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, παξάιιεια κε ηε δηαθύιαμε ηεο 

εκπηζηεπηηθόηεηαο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θαη ηεο αλσλπκίαο ησλ ζπκκεηερόλησλ. 

Από ηα 180 εξσηεκαηνιόγηα ηα νπνία δηακνηξάζηεθαλ επηζηξάθεθαλ ηα 148, εθ ησλ 

νπνίσλ ηα 120 είραλ ζπκπιεξσζεί πιήξσο ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηά ηε δηεμαγσγή 

ηεο έξεπλαο.  

 

4.5 Γενληνινγία ηεο έξεπλαο 

Ζ ζπκκεηνρή θπζηθώλ πξνζώπσλ ζηελ έξεπλα, ήηαλ απζηεξά εζεινληηθή. Σα 

εξσηεκαηνιόγηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ αλώλπκα θαη δελ πεξηείραλ πξνζσπηθά 

ζηνηρεία αζζελώλ ε θπζηθώλ πξνζώπσλ από ηα νπνία ζα κπνξνύζε λα απνθαιπθζεί θαηά 

νπνηνδήπνηε ηξόπν ε ηαπηόηεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ. Οη απαληήζεηο είλαη απόιπηα 

εκπηζηεπηηθέο θαη κόλν ηα κέιε ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο έρνπλ πξόζβαζε ζε απηέο, ελώ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ απνθιεηζηηθά γηα εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο.  

Κακία κεκνλσκέλε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε λνζνθνκείν ή θπζηθό 

πξόζσπν δελ ζα δεκνζηεπηεί παξά κόλν ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Ζ 

αλσλπκία ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη ην πξνζσπηθό απόξξεην ζα ηεξήζεθε ζην αθέξαην θαζ‘ 

όιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο αιιά θαη κεηά ην πέξαο απηήο θαη δεζκεύεη ηα κέιε ηεο 

εξεπλεηηθήο νκάδαο. 
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4.6 ηαηηζηηθή αλάιπζε  

Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθό πξόγξακκα 

IBM SPSS 25.0. Δθηηκήζεθαλ νη ζπρλόηεηεο ησλ πεξηγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ 

λνζειεπηώλ θαη λνζειεπηξηώλ ηεο έξεπλαο θαζώο θαη ησλ εξσηήζεσλ ησλ ηξηώλ 

Κιηκάθσλ Connor-Davidson γηα ηελ ςπρηθή Αλζεθηηθόηεηα (CD-RISC-10), 

Δλζπλαίζζεζεο ηνπ Σνξόλην (TEQ) & πκπεξηθνξώλ Φξνληίδαο (CBI-24), όπνπ έγηλε 

έιεγρνο θαηαλνκήο ηνπο κέζσ ηεο κεζόδνπ ρ
2
. Δθηηκήζεθαλ επίζεο νη ζπληειεζηέο 

αμηνπηζηίαο Cronbach‘s α θαζώο θαη ησλ ελνηήησλ ηεο Κιίκαθαο πκπεξηθνξώλ 

Φξνληίδαο θαη θξίζεθαλ κέηξηνη έσο πςεινί. Ο έιεγρνο ηεο θαηαλνκήο ηνπο κε ηελ κέζνδν 

Blom έδεημε θαηά πξνζέγγηζε θαλνληθή θαηαλνκή θαη αθνινύζεζαλ έιεγρνη ζπζρεηίζεσλ 

κεηαμύ ηνπο θαηά Pearson (ζπγθιίλνπζα εγθπξόηεηα Κιίκαθαο πκπεξηθνξώλ Φξνληίδαο, 

convergent validity, πίλαθαο 7) αιιά θαη σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερόλησλ. 

Σέινο, εθαξκόζηεθε ηεξαξρηθή γξακκηθή παιηλδξόκεζε ησλ επηπέδσλ βαζκνινγίαο ηεο 

Κιίκαθαο Connor-Davidson γηα ηελ ςπρηθή Αλζεθηηθόηεηα (CD-RISC-10) σο πξνο ηελ 

Κιίκαθα Δλζπλαίζζεζεο ηνπ Σνξόλην (TEQ) & πκπεξηθνξώλ Φξνληίδαο (CBI-24). 

Αξρηθά έγηλε αδξή παιηλδξόκεζε θαη ζε δεύηεξν ζηάδην ε ρξήζε ζπκκεηαβιεηώλ ειέγρνπ 

βάζε ησλ ζεκαληηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ. ε όιεο ηηο αλαιύζεηο ζεσξήζεθε επίπεδν 

ζεκαληηθόηεηαο ην p<0,05. 

4.7 Πεξηνξηζκνί ηεο  Έξεπλαο 

Ζ παξνύζα εξεπλεηηθή εξγαζία επηρείξεζε λα δηεξεπλήζεη ην βαζκό ελζπλαίζζεζεο 

ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ζε ζρέζε κε ηελ ςπρηθή ηνπ αλζεθηηθόηεηα, θαζώο θαη λα 

θαηαλνήζεη ηελ ηπρόλ ζπζρέηηζή ηνπο κε ηνλ ηξόπν πνπ ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό 

αληηιακβάλεηαη ηε θξνληίδα. Χζηόζν, ιακβάλνληαο σο δεδνκέλν ην ρακειό κέγεζνο ηνπ 

δείγκαηνο ιόγν ηνπ κηθξνύ ρξνληθνύ πεξηζσξίνπ δηεμαγσγήο ηεο κειέηεο, ηνλ πεξηνξηζκό 

ηεο έξεπλαο ζε έλα κόλν λνζνθνκείν θαζώο θαη ηε ρξήζε δεηγκαηνιεςίαο επθνιίαο, 

γίλεηαη εύθνια θαηαλνεηό όηη ηα απνηειέζκαηα  δελ δύλαηαη λα γεληθεπηνύλ όζνλ αθνξά 

ζην ζύλνιν ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ, αιιά απνηεινύλ κηα εηθόλα ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ όζσλ εξγάδνληαη ζην Βεληδέιεην Γ.Ν. Ζξαθιείνπ θαηά ηε ρξνληθή 

δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο κειέηεο. 

Δπηπξόζζεηα νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ πηζαλόλ λα επεξεάζζεθαλ από ην 

ρξόλν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, θαζώο ε ζπιινγή δεδνκέλσλ έγηλε απνθιεηζηηθά θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ επαγγεικαηηθνύ σξαξίνπ ησλ ζπκκεηερόλησλ, κε ηελ πίεζε ηνπ ρξόλνπ θαη 

ηνλ απμεκέλν θόξην εξγαζίαο, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ ηελ εξγαζία ζε έλα λνζνθνκείν, 
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ελώ παξάιιεια  ε αλεζπρία ε νπνία δηαθαηείρε ην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ κε ην 

μέζπαζκα ηεο παλδεκίαο ηνπ COVID-19, δύλαηαη λα άζθεζε πεξεηαίξσ επηξξνή όζσλ 

αθνξά ηηο αληηιήςεηο ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ, θαζώο γλώξηδαλ όηη απηή ήηαλ κηα 

θξίζε ηελ νπνία αξγά ή γξήγνξα εθείλνη ζα θαινύληαλ λα αληηκεησπίζνπλ.
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5. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Γενικά σαπακτηπιστικά των σςμμετεσόντων  

Σν 40,0% ησλ ζπκκεηερόλησλ λνζειεπηώλ θαη λνζειεπηξηώλ ηεο παξνύζαο 

κειέηεο ήηαλ άλδξεο (πίλαθαο 1), ελώ ε κέζε ειηθία όισλ εθηηκήζεθε ζηα 41,0 

ρξόληα (±10,6). Ζ πιεηνςεθία ή ην 55,0% ήηαλ έγγακνη/εο ή δνύζαλ κε ζπκβίσζε, 

είραλ παηδηά λ=71 ή ην 59,2%, εθ ησλ νπνίσλ ην 25,2% ήηαλ πνιύηεθλνη (3+ παηδηά). 

Αθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο βξέζεθε ην 63,5% κε ην 15,0% λα έρεη κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο ελώ ζηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ε πιεηνςεθία ή ην 52,5% είραλ έσο 10 

ρξόληα.  

Πίνακαρ 1: Πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 120 λνζειεπηώλ/ηξηώλ ηεο έξεπλαο. 

  λ % 

    

Φύιν  Άλδξεο 48 40,0 

 Γπλαίθεο 72 60,0 

    

Ζιηθία, ρξόληα κέζε ηηκή (ηππ. απόθι.) [ειάρ., κεγ.] 41,0 (10,6) [19, 63] 

    

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε  Έγγακνο/ε, Σπκβίσζε 66 55,0 

 Άγακνο/ε 37 30,8 

 Γηαδεπγκέλνο/ε 17 14,2 

    

Παηδηά Ναη 71 59,2 

 Όρη 49 40,8 

αξηζκόο 1 19 26,8 

 2 34 47,9 

 3 10 14,1 

 4 4 5,6 

 5+ 4 5,6 

    

Δθπαίδεπζε ΓΔ 44 36,7 

 ΤΔΙ 58 48,3 

 ΑΔΙ 9 7,5 

 MSc, PhD 9 7,5 

    

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία, ρξόληα 0-5 32 26,7 

 6-10 31 25,8 

 11-15 22 18,3 

 16-20 12 10,0 
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 >20 23 19,2 

    

 

Κλίμακερ αξιολόγησηρ  

ηνλ πίλαθα 2 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο ηεο 

Κιίκαθαο Connor-Davidson γηα ηελ ςπρηθή Αλζεθηηθόηεηα (CD-RISC-10) από ηνπο 

λνζειεπηέο/ηξηεο ηεο έξεπλαο. Γηαπηζηώλεηαη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηε 

ζπρλόηεηα απαληήζεσλ ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο (p<0,001). Μεηαμύ άιισλ σζηόζν 

πςειό πνζνζηό ή ην 63,3% αλέθεξε Σπρλά ή θαη Σρεδόλ Πάληα όηη «Τείλσ λα 

αλαθάκπησ κεηά από αζζέλεηα ή ηαιαηπσξία» ή «Μπνξώ λα επηηύρσ ζηόρνπο παξά ηα 

εκπόδηα».  

 

Πίνακαρ 2: Καηαλνκή απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο ηεο Κιίκαθαο Connor-Davidson γηα 

ηελ ςπρηθή Αλζεθηηθόηεηα (CD-RISC-10) από ηνπο λνζειεπηέο/ηξηεο ηεο έξεπλαο. 

 
Καζόινπ πάληα 

Μεξηθέο 

θνξέο 
πρλά  

ρεδόλ 

Πάληα 

Δξσηήζεηο % 

Δίκαη ηθαλόο/ή λα πξνζαξκόδνκαη ζηελ αιιαγή 6,7 14,2 24,2 25,8 29,2 

Μπνξώ λα αληηκεησπίζσ νηηδήπνηε έξζεη 5,8 9,2 26,7 30,8 27,5 

Πξνζπαζώ λα δσ ηε ρηνπκνξηζηηθή πιεπξά ησλ 

πξνβιεκάησλ 
5,8 15,8 25,8 27,5 25,0 

Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ ζηξεο κπνξεί λα κε δπλακώζεη 4,2 10,8 39,2 30,8 15,0 

Σείλσ λα αλαθάκπησ κεηά από αζζέλεηα ή 

ηαιαηπσξία 
3,3 5,8 27,5 35,8 27,5 

Μπνξώ λα επηηύρσ ζηόρνπο παξά ηα εκπόδηα 1,7 6,7 28,3 38,3 25,0 

Μπνξώ λα κείλσ ζπγθεληξσκέλνο/ε ππό πίεζε 10,0 13,3 20,8 31,7 24,2 

Γελ απνζαξξύλνκαη εύθνια από ηελ απνηπρία 7,5 10,0 35,0 28,3 19,2 

Αληηιακβάλνκαη ηνλ εαπηό κνπ σο δπλαηό άηνκν 1,7 6,7 30,8 35,0 25,8 

Μπνξώ λα δηαρεηξηζηώ δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα 4,2 12,5 33,3 25,8 24,2 

ρ2 έιεγρνη κε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε (p<0,001) ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο 

 

ηνλ πίλαθα 3 αληίζηνηρα παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο 

ηεο Κιίκαθαο Δλζπλαίζζεζεο ηνπ Σνξόλην (TEQ) από ηνπο λνζειεπηέο/ηξηεο ηεο 

έξεπλαο. Γηαπηζηώλεηαη επίζεο ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηε ζπρλόηεηα 

απαληήζεσλ θαη ζηηο 16 εξσηήζεηο ηεο Κιίκαθαο (p<0,001). Μεηαμύ άιισλ, πςειό 
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πνζνζηό ή 67,5% αλέθεξε Σπρλά ή θαη Πάληα όηη «Με αλαζηαηώλεη λα βιέπσ λα 

ζπκπεξηθέξνληαη ζε θάπνηνλ ρσξίο ζεβαζκό» ή 63,4% όηη «Μνπ αξέζεη λα θάλσ ηνπο 

άιινπο λα αηζζάλνληαη θαιύηεξα».  

 

Πίνακαρ 3: Καηαλνκή απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο ηεο Κιίκαθαο Δλζπλαίζζεζεο ηνπ 

Τνξόλην (TEQ) από ηνπο λνζειεπηέο/ηξηεο ηεο έξεπλαο. 

 

Πνηέ, ρεδόλ 

πνηέ 
πάληα 

Μεξηθέο 

θνξέο 
πρλά  Πάληα 

Δξσηήζεηο % 

Όηαλ θάπνηνο άιινο είλαη ελζνπζηαζκέλνο, έρσ 

ηελ ηάζε λα ελζνπζηάδνκαη θαη εγώ. 
6,7 15,8 44,2 20,0 13,3 

Οη δπζηπρίεο ησλ άιισλ αλζξώπσλ δελ κε 

ελνρινύλ πάξα πνιύ 
14,2 26,7 33,3 17,5 8,3 

Με αλαζηαηώλεη λα βιέπσ λα ζπκπεξηθέξνληαη ζε 

θάπνηνλ ρσξίο ζεβαζκό 
6,7 7,5 18,3 29,2 38,3 

Παξακέλσ αλεπεξέαζηνο/ε όηαλ έλα θνληηλό κνπ 

πξόζσπν είλαη επηπρηζκέλν. 
32,5 29,2 21,7 11,7 5,0 

Μνπ αξέζεη λα θάλσ ηνπο άιινπο λα αηζζάλνληαη 

θαιύηεξα 
1,7 8,3 26,7 31,7 31,7 

Τξέθσ ζπλαηζζήκαηα ζηνξγήο θαη λνηάδνκαη γηα 

αλζξώπνπο ιηγόηεξν ηπρεξνύο από εκέλα 
2,5 12,5 25,0 38,3 21,7 

Όηαλ έλαο/κηα θίινο/ε αξρίδεη λα κηιά γηα ηα 

πξνβιήκαηά ηνπ/ηεο, πξνζπαζώ λα ζηξέςσ ηε 

ζπδήηεζε ζε θάηη άιιν 

33,3 25,8 25,8 12,5 2,5 

Μπνξώ λα θαηαιάβσ πόηε νη άιινη είλαη 

ιππεκέλνη, αθόκα θαη όηαλ δε ιέλε ηίπνηε 
5,0 10,8 30,8 32,5 20,8 

Θεσξώ όηη ζπληνλίδνκαη κε ηε δηάζεζε ησλ άιισλ 

αλζξώπσλ 
7,5 17,5 40,8 27,5 6,7 

Γελ αηζζάλνκαη ζπκπόληα γηα ηνπο αλζξώπνπο πνπ 

πξνθαινύλ ζηνλ εαπηό ηνπο ζνβαξέο αζζέλεηεο 
27,5 30,0 31,7 10,0 0,8 

Αηζζάλνκαη εθλεπξηζκό όηαλ θάπνηνο θιαίεη 25,0 45,0 19,2 9,2 1,7 

Γελ κε ελδηαθέξεη πξαγκαηηθά πώο αηζζάλνληαη νη 

άιινη άλζξσπνη 
32,5 30,0 28,3 8,3 0,8 

Όηαλ βιέπσ θάπνηνλ πνπ είλαη αλαζηαησκέλνο, 

ληώζσ κηα έληνλε αλάγθε λα βνεζήζσ 
4,2 12,5 25,0 30,8 27,5 

Όηαλ βιέπσ λα ζπκπεξηθέξνληαη άδηθα ζε 

θάπνηνπο, δελ ληώζσ νίθην γη’ απηνύο 
20,8 26,7 30,0 15,0 7,5 

Τν βξίζθσ αλόεην λα θιαίλε άλζξσπνη από ραξά 40,8 20,8 26,7 9,2 2,5 

Όηαλ βιέπσ θάπνηνλ λα ηνλ εθκεηαιιεύνληαη, 

αηζζάλνκαη απέλαληί ηνπ θάπσο πξνζηαηεπηηθά 
1,7 8,3 40,8 25,0 24,2 

ρ2 έιεγρνη κε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε (p<0,001) ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο 

 

Παξόκνηα ζηνλ πίλαθα 4, παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο 

ηεο Κιίκαθαο πκπεξηθνξώλ Φξνληίδαο (CBI-24) από ηνπο λνζειεπηέο/ηξηεο ηεο 
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έξεπλαο. εκαληηθή δηαθνξνπνίεζε δηαπηζηώλεηαη σο πξνο ηε ζπρλόηεηα 

απαληήζεσλ θαη ζηηο 24 εξσηήζεηο  ηεο  Κιίκαθαο  (p<0,001).  Σν  πςειόηεξν  

πνζνζηό  ή  71,6%  αλέθεξε  Αξθεηά  Σπρλά ή  θαη  Πάληα  όηη «Γλσξίδνπλ  πώο  λα  

Πίνακαρ 4: Καηαλνκή απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο ηεο Κιίκαθαο Σπκπεξηθνξώλ 

Φξνληίδαο (CBI-24) από ηνπο λνζειεπηέο/ηξηεο ηεο έξεπλαο. 

 
Πνηέ πάληα 

Μεξηθέο 

θνξέο 
πρλά 

Αξθεηά 

πρλά 
Πάληα 

Δξσηήζεηο % 

Αθνύλε κε πξνζνρή ηνλ αζζελή 0,0 1,7 13,3 32,5 30,8 21,7 

Παξέρνπλ νδεγίεο ή ζπκβνπιέο ζηνλ αζζελή 0,8 3,3 10,8 35,0 26,7 23,3 

Αληηκεησπίδνπλ ηνλ θάζε αζζελή σο μερσξηζηό 

άηνκν 
0,0 2,5 15,8 23,3 31,7 26,7 

Αθηεξώλνπλ αξθεηό ρξόλν κε ηνλ αζζελή 0,0 6,7 17,5 40,8 20,8 14,2 

Υπνζηεξίδνπλ ηνλ αζζελή 0,0 3,3 9,2 42,5 31,7 13,3 

Σπλαηζζάλνληαη ηε ζέζε ηνπ αζζελνύο (θαηαλννύλ ηε 

ζέζε ηνπ αζζελνύο ) 
0,0 4,2 14,2 35,0 28,3 18,3 

Βνεζνύλ ηνλ αζζελή λα σξηκάζεη (ηνλ 

ελδπλακώλνπλ) 
1,7 2,5 14,2 37,5 25,0 19,2 

Γείρλνπλ ππνκνλή θαη θαξηεξηθόηεηα κε ηνλ αζζελή 0,0 1,7 15,0 40,0 26,7 16,7 

Γλσξίδνπλ πώο λα εθαξκόδνπλ ηηο δηάθνξεο 

λνζειείεο (γηα παξάδεηγκα ελέζεηο, νξνύο θαη άιια) 
0,8 0,8 6,7 20,0 35,8 35,8 

Δκπλένπλ εκπηζηνζύλε ζηνπο αζζελείο 0,8 0,8 11,7 36,7 30,8 19,2 

Δπηδεηθλύνπλ επαγγεικαηηθή γλώζε θαη επηδεμηόηεηα 1,7 3,3 11,7 25,8 30,8 26,7 

Φεηξίδνληαη ηνλ εμνπιηζκό κε επηδεμηόηεηα 0,8 0,8 9,2 27,5 30,8 30,8 

Παξέρνπλ επθαηξίεο ζηνλ αζζελή λα εθθξάζεη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηά ηνπ θαη ηε 

ζεξαπεία 

0,0 0,8 17,5 34,2 32,5 15,0 

Σπκπεξηιακβάλνπλ ηνλ αζζελή ζηνλ ζρεδηαζκό ηεο 

θξνληίδαο ηνπ 
0,0 8,3 16,7 32,5 20,0 22,5 

Φεηξίδνληαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ αζζελνύο κε 

ερεκύζεηα 
1,7 0,8 8,3 23,3 26,7 39,2 

Δπηζθέπηνληαη ζπρλά ηνλ αζζελή ρσξίο λα 

πεξηκέλνπλ θιήζε ηνπ 
0,0 7,5 10,0 40,0 25,0 17,5 

Σπδεηνύλ κε ηνλ αζζελή 0,0 5,8 14,2 35,0 28,3 16,7 

Δλζαξξύλνπλ ηνλ αζζελή λα θαιεί γηα βνήζεηα όηαλ 

αληηκεησπίδεη θάπνην πξόβιεκα 
0,0 1,7 18,3 25,0 26,7 28,3 

Ιθαλνπνηνύλ ηηο αλάγθεο ηνπ αζζελνύο 

(εθθξαδόκελεο θαη κε εθθξαδόκελεο ) 
0,0 2,5 12,5 34,2 31,7 19,2 

Αληαπνθξίλνληαη γξήγνξα ζηελ θιήζε ηνπ αζζελνύο 0,0 5,0 14,2 31,7 31,7 17,5 

Βνεζνύλ ζηε κείσζε ηνπ πόλνπ ηνπ αζζελνύο 0,0 0,0 8,3 21,7 31,7 38,3 

Γείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηνλ αζζελή 0,0 0,8 13,3 26,7 36,7 22,5 
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Παξέρνπλ ηε ζεξαπεία θαη ηα θάξκαθα έγθαηξα 0,8 0,8 5,8 22,5 36,7 33,3 

Αλαθνπθίδνπλ ηνπο αζζελείο από ηα ζπκπηώκαηα ηεο 

αζζέλεηάο ηνπο 
0,0 0,0 3,3 30,8 33,3 32,5 

ρ2 έιεγρνη κε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε (p<0,001) ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο 

εθαξκόδνπλ ηηο δηάθνξεο λνζειείεο (γηα παξάδεηγκα ελέζεηο, νξνύο θαη άιια)» ή 

70,0% όηη «Βνεζνύλ ζηε κείσζε ηνπ πόλνπ ηνπ αζζελνύο» ή «Παξέρνπλ ηε ζεξαπεία 

θαη ηα θάξκαθα έγθαηξα».  

Από ηα επίπεδα ησλ βαζκνινγηώλ (scores) ησλ ηξηώλ Κιηκάθσλ (πίλαθαο 5), ε 

κέζε ηηκή ηεο Φπρηθήο Αλζεθηηθόηεηαο ήηαλ 25,88 (±8,14), ηεο Δλζπλαίζζεζεο 41,74 

(±7,96) θαη ηεο ζπλνιηθήο  ησλ  πκπεξηθνξώλ  Φξνληίδαο 4,58 (±0,73).  εκεηώλεηαη 

όηη κεηαμύ  ησλ  ηεζζάξσλ  ζπληζησζώλ,  Γλώζε  θαη  επηδεμηόηεηα,  Σεβαζκόο  ζηνπο  

Πίνακαρ 5: Δπίπεδα Κιηκάθσλ Connor-Davidson γηα ηελ ςπρηθή Αλζεθηηθόηεηα (CD-

RISC-10), Δλζπλαίζζεζεο ηνπ Τνξόλην (TEQ) & Σπκπεξηθνξώλ Φξνληίδαο (CBI-24) 

ζηνπο λνζειεπηέο/ηξηεο ηεο έξεπλαο. 

Ενότητερ Μέζε ηηκή Σππ. απνθι. Γηάκεζνο Διάρ. Μέγ. 

πληειεζηήο 

αμηνπηζηίαο Cronbach 

α 

Κιίκαθα Connor-Davidson 

Αλζεθηηθόηεηαο (Connor-Davidson 

Resilience Scale 10-items, CD-RISC-10) 

α 

25,88 8,14 26,50 0,00 40,00 0,904 

πςειή Αλζεθηηθόηεηα (>19,5) α λ=97 ή 80,8% (95%ΓΔ 73,3-87,5)   

Κιίκαθα Δλζπλαίζζεζεο ηνπ Σνξόλην 

(Toronto empathy questionnaire, TEQ) β 
41,74 7,96 42,00 27,00 59,00 0,725 

πςειή Δλζπλαίζζεζε  

(45+) β 
λ=48 ή 40,0% (95%ΓΔ 31,7-48,3)   

Κιίκαθα πκπεξηθνξώλ Φξνληίδαο 

(Caring Behaviors Inventory 24 items, 

CBI-24) γ 

4,58 0,73 4,58 2,54 6,00 0,951 

Γλώζε θαη επηδεμηόηεηα 4,76 0,91 4,80 1,00 6,00 0,894 

Σεβαζκόο ζηνπο άιινπο 4,50 0,77 4,50 2,17 6,00 0,843 

Αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα 4,66 0,77 4,63 3,00 6,00 0,885 

Θεηηθή ζπλνρή 4,37 0,86 4,40 1,80 6,00 0,835 
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α Γηαβάζκηζε θιίκαθαο από 0=θαζόινπ έσο 4=ζρεδόλ πάληα, όπνπ νη ζρεηηθέο εξσηήζεηο αζξνίζηεθαλ, κε πςειή 

βαζκνινγία λα ππνδειώλεη κεγάιν Αλζεθηηθόηεηαο. Σν όξην (cutoff) ησλ 19,5 θαζνξίδεηαη ζην 

http://www.connordavidson-resiliencescale.com/CD-RISC%20Manual%2008-19-18.pdf. 

β Γηαβάζκηζε θιίκαθαο από 0=πνηέ/ζρεδόλ πνηέ έσο 4=πάληα, όπνπ νη ζρεηηθέο εξσηήζεηο αζξνίζηεθαλ, κε 

πςειή βαζκνινγία λα ππνδειώλεη κεγάιν βαζκό Δλζπλαίζζεζεο. Σν όξην (cutoff) ησλ 45 θαζνξίδεηαη ζην 

http://www.highdefpeople.com/wp-content/uploads/2018/07/The-Toronto-Empathy-Questionnaire.pdf 

γ Γηαβάζκηζε θιίκαθαο από 1=πνηέ έσο 6=πάληα, όπνπ νη ζρεηηθέο εξσηήζεηο αζξνίζηεθαλ (θαη ζηηο αληίζηνηρεο 

ζπληζηώζεο), κε πςειή βαζκνινγία λα ππνδειώλεη απμεκέλε ζπνπδαηόηεηα Φξνληίδαο.  

Friedman έιεγρνο κεηαμύ ησλ ηεζζάξσλ ζπληζησζώλ ηεο Κιίκαθα πκπεξηθνξώλ Φξνληίδαο: p<0,001. 
 

άιινπο, Αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα, Θεηηθή ζπλνρή παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε ησλ κέζσ επηπέδσλ ηνπο κε ηα πςειόηεξα επίπεδα λα παξνπζηάδεη ε 

Γλώζε θαη επηδεμηόηεηα θαη ηα ρακειόηεξα ε Θεηηθή ζπλνρή (4,76 έλαληη 4,37, 

αληίζηνηρα, p<0,001). Δπίζεο, κε πςειή Αλζεθηηθόηεηα βξέζεθαλ ζεκαληηθά 

πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο ζπκκεηέρνληεο ή ην 80,8% (95%ΓΔ 73,3-87,5) θαη 

αληίζηνηρα ζεκαληηθά ιηγόηεξνη από ηνπο κηζνύο κε πςειή Δλζπλαίζζεζε (40,0%,  

95%ΓΔ 31,7-48,3). Σέινο, νη ζπληειεζηέο αμηνπηζηίαο Cronbach‘s α αμηνινγνύληαη 

κέηξηνη έσο πςεινί, πξνζδίδνληαο πνιιή θαιή ζπλέπεηα απνθξίζεσλ. 

ύκθσλα κε ηνλ δηαρσξηζκό ησλ Κιηκάθσλ Αλζεθηηθόηεηαο & Δλζπλαίζζεζεο 

(πίλαθαο 6), νη έρνληεο πςειή Αλζεθηηθόηεηα έλαληη εθείλσλ κε ρακειή, έρνπλ 

ζεκαληηθά κεγαιύηεξν πνζνζηό (δηπιάζην) πςειήο Δλζπλαίζζεζεο (44,3% έλαληη 

21,7%, p=0,047). 

 

Πίνακαρ 6: Σρέζε θαηεγνξηώλ Κιηκάθσλ Connor-Davidson γηα ηελ ςπρηθή 

Αλζεθηηθόηεηα (CD-RISC-10) & Δλζπλαίζζεζεο ηνπ Τνξόλην (TEQ) ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ηεο έξεπλαο. 

 

 
Κιίκαθα Connor-Davidson Αλζεθηηθόηεηαο  

 

ρακειή Αλζεθηηθόηεηα (έσο 

19,5) 
πςειή Αλζεθηηθόηεηα (>19,5)  

 
λ % λ % p-value 

 
 

 
    

Κιίκαθα Δλζπλαίζζεζεο 

ηνπ Σνξόλην 

ρακειή 

Δλζπλαίζζεζε  

(<45) 

18 78,3 54 55,7 

0,047 
 πςειή  

Δλζπλαίζζεζε  

(45+) 

5 21,7 43 44,3 

Έιεγρνο ρ2 
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ηνπο πίλαθεο 7 & 8 δίλνληαη νη ζπζρεηίζεηο ησλ Κιηκάθσλ Connor-Davidson γηα 

ηελ ςπρηθή Αλζεθηηθόηεηα (CD-RISC-10), Δλζπλαίζζεζεο ηνπ Σνξόλην (TEQ) & 

πκπεξηθνξώλ Φξνληίδαο (CBI-24) θαζώο θαη κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπκκεηερόλησλ. Ζ Αλζεθηηθόηεηα ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά ζεηηθά (παξάιιειε αύμεζε 

όισλ) ηόζν κε ηελ Δλζπλαίζζεζε όζν θαη κε ηε πκπεξηθνξά Φξνληίδαο θαη ηηο 

ζπληζηώζεο ηεο (πίλαθαο 7) (p<0,05) ρσξίο σζηόζν ε Δλζπλαίζζεζε λα ζρεηίδεηαη 

κε ηε πκπεξηθνξά Φξνληίδαο θαη ηηο ζπληζηώζεο ηεο (p>0,05). Δπηπιένλ, ε 

πκπεξηθνξά Φξνληίδαο ελέρεη πςειό βαζκό ζπζρέηηζεο κε ηηο ζπληζηώζεο ηεο, σο 

έλδεημε θπξίσο ηεο ζπγθιίλνπζαο εγθπξόηεηάο ηνπο (p<0,05).   

 

Πίνακαρ 7: Σπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ησλ Κιηκάθσλ Connor-Davidson γηα ηελ ςπρηθή 

Αλζεθηηθόηεηα (CD-RISC-10), Δλζπλαίζζεζεο ηνπ Τνξόλην (TEQ) & Σπκπεξηθνξώλ 

Φξνληίδαο (CBI-24) ζηνπο λνζειεπηέο/ηξηεο ηεο έξεπλαο. 

 

Κιίκαθα Connor-

Davidson 

Αλζεθηηθόηεηαο 

Κιίκαθα Δλζπλαί-

ζζεζεο ηνπ 

Σνξόλην 

Κιίκαθα 

πκπεξη-θνξώλ 

Φξνληίδαο 

Γλώζε θαη 

επηδεμηόηεηα 

Σεβαζκόο ζηνπο 

άιινπο 

Αλζξώπηλε 

αμηνπξέπεηα 

 
r-Pearson 

Κιίκαθα 

Δλζπλαίζζεζεο ηνπ 

Σνξόλην 

0,335*   

 

  

Κιίκαθα 

πκπεξηθνξώλ 

Φξνληίδαο 

0,241* 0,067  

 

  

Γλώζε θαη 

επηδεμηόηεηα 
0,186* 0,171 0,839* 

 
  

Σεβαζκόο ζηνπο 

άιινπο 
0,254* 0,001 0,915* 0,662*   

Αλζξώπηλε 

αμηνπξέπεηα 
0,190* 0,128 0,911* 0,719* 0,752*  

Θεηηθή ζπλνρή 0,232* -0,097 0,873* 0,599* 0,854* 0,689* 

* p<0,001 

Χο πξνο ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερόλησλ σζηόζν (πίλαθαο 8), 

δηαπηζηώλεηαη όηη κε απμεκέλα επίπεδα Δλζπλαίζζεζεο ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά ην 

γπλαηθείν θύιν (r=0,188, p<0,05), νη κεγαιύηεξεο ειηθίεο (r=0,191, p<0,05) ή ε 

κεγαιύηεξε επαγγεικαηηθή εκπεηξία (r=0,304, p<0,05). Δπηπιένλ, ε κεγαιύηεξε 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε πςειόηεξα επίπεδα Αλζεθηηθόηεηαο 

(r=0,210, p<0,05) ή Γλώζεο & επηδεμηόηεηαο (r=0,197, p<0,05).    

Σέινο, ζηνλ πίλαθα 9 παξνπζηάδεηαη ε ηεξαξρηθή γξακκηθή παιηλδξόκεζε ησλ 

επηπέδσλ ηεο βαζκνινγίαο ηεο Κιίκαθαο Connor-Davidson γηα ηελ ςπρηθή 
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Αλζεθηηθόηεηα (CD-RISC-10) κε ηελ  Δλζπλαίζζεζε ηνπ Σνξόλην (TEQ) & ησλ 

πκπεξηθνξώλ Φξνληίδαο (CBI-24) ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο. Αξρηθά, από 

ην 1
ν
 κνληέιν παιηλδξόκεζεο (αδξέο ζπζρεηίζεηο), δηαπηζηώλεηαη όηη ηα επίπεδα ηεο 

Αλζεθηηθόηεηαο επεξεάδνληαη άκεζα από ηελ Δλζπλαίζζεζε θαη ηε πκπεξηθνξά 

Φξνληίδαο ή ηηο ζπληζηώζεο ηεο (ζπληειεζηέο β>0,0, p<0,05). Από ην  2
ν
 κνληέιν 

παιηλδξνκήζεσλ, όπνπ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερόλησλ 

ζπλεθηηκήζεθαλ, επίζεο δηαπηζηώλεηαη όηη ηα επίπεδα ηεο Αλζεθηηθόηεηαο 

επεξεάδνληαη ζεκαληηθά από ηελ Δλζπλαίζζεζε θαη ηε πκπεξηθνξά Φξνληίδαο ή ηηο 

ζπληζηώζεο ηεο (ζπληειεζηέο β>0,0, p<0,05), κε εμαίξεζε ηε Γλώζε θαη επηδεμηόηεηα 

(β=1,33, p>0,05). Πξαθηηθά ινηπόλ, ζηελ ςπρηθή Αλζεθηηθόηεηα ησλ λνζειεπηώλ θαη 

λνζειεπηξηώλ θαίλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθό ξόιν ηόζν ε Δλζπλαίζζεζε όζν θαη νη 

πκπεξηθνξέο Φξνληίδαο.  

 

Πίνακαρ 8: Σπζρέηηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ησλ Κιηκάθσλ Connor-Davidson γηα 

ηελ ςπρηθή Αλζεθηηθόηεηα (CD-RISC-10), Δλζπλαίζζεζεο ηνπ Τνξόλην (TEQ) & 

Σπκπεξηθνξώλ Φξνληίδαο (CBI-24) ζηνπο λνζειεπηέο/ηξηεο ηεο έξεπλα. 

 

Φύιν 

(1:άλδξεο, 

2:γπλαίθεο) 

Ζιηθία 

(ρξόληα) 

Οηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε  

(1:Έγγακνο/ε, 

2:άιιν) 

Παηδηά 

(1:λαη, 2:όρη) 

Δθπαίδεπζε 

(1:ΓΔ, 2:ΣΔΗ, 
3:ΑΔΗ, 4:MSc, 

PhD) 

Δπαγγεικαηηθή 

εκπεηξία (1:0-5 ρξ., 
2:6-10, 3:11-15, 

4:16-20, 5:>20) 

 
r-Pearson 

Κιίκαθα Connor-

Davidson 

Αλζεθηηθόηεηαο 

0,024 0,103 -0,115 -0,101 0,160 0,210* 

Κιίκαθα 

Δλζπλαίζζεζεο ηνπ 

Σνξόλην 

0,188* 0,191* -0,161 -0,082 0,044 0,304* 

Κιίκαθα 

πκπεξηθνξώλ 

Φξνληίδαο 

-0,031 0,038 -0,055 -0,156 -0,011 0,085 

Γλώζε θαη 

επηδεμηόηεηα 
0,076 0,156 -0,134 -0,251* 0,058 0,197* 

Σεβαζκόο ζηνπο 

άιινπο 
-0,029 0,082 -0,078 -0,163 -0,076 0,133 

Αλζξώπηλε 

αμηνπξέπεηα 
-0,008 -0,025 -0,014 -0,071 0,011 0,001 

Θεηηθή ζπλνρή -0,165 -0,063 0,022 -0,092 -0,043 -0,008 

* p<0,05 
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Πίνακαρ 9:  Ιεξαξρηθή γξακκηθή παιηλδξόκεζε ησλ επηπέδσλ ηεο βαζκνινγίαο ηεο 

Κιίκαθαο Connor-Davidson γηα ηελ ςπρηθή Αλζεθηηθόηεηα (CD-RISC-10) κε ηελ  

Δλζπλαίζζεζε ηνπ Τνξόλην (TEQ) & ησλ Σπκπεξηθνξώλ Φξνληίδαο (CBI-24) ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο. 

 
Κιίκαθα ςπρηθήο Αλζεθηηθόηεηαο 

 
1ν κνληέιν α 2ν κνληέιν 

Πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο ζπληειεζηέο β (p-value) 

   

Κιίκαθα Δλζπλαίζζεζεο ηνπ Σνξόλην  0,34 (<0,001) 0,31 (0,002) 

Κιίκαθα πκπεξηθνξώλ Φξνληίδαο 2,69 (0,008) 2,46 (0,016) 

Γλώζε θαη επηδεμηόηεηα 1,66 (0,042) 1,33 (0,115) 

Σεβαζκόο ζηνπο άιινπο 2,68 (0,007) 2,39 (0,014) 

Αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα 2,01 (0,037) 1,94 (0,042) 

Θεηηθή ζπλνρή 2,18 (0,011) 2,17 (0,013) 

Οη παιηλδξόκεζεηο έγηλαλ αλεμάξηεηα γηα θάζε κηα από ηηο πξνγλσζηηθέο παξακέηξνπο. 
α   1ν κνληέιν αδξή παιηλδξόκεζε 

2ν κνληέιν δηόξζσζε κε ην θύιν, ειηθία, παηδηά & επαγγεικαηηθή εκπεηξία. 
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6. ΤΕΖΣΖΖ 

 

6.1 ύλνςε απνηειεζκάησλ  

θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεύλεζε ηνπ βαζκνύ ελζπλαίζζεζεο ηνπ 

λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ζε ζρέζε κε ηελ ςπρηθή ηνπ αλζεθηηθόηεηα, θαζώο θαη ε ηπρόλ 

ζπζρέηηζή ηνπο κε ηνλ ηξόπν πνπ ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό αληηιακβάλεηαη ηε θξνληίδα. Ζ 

έξεπλα βαζίζηεθε ζε δείγκα επθνιίαο, απνηεινύκελν από 120 λνζειεπηέο ηνπ Βεληδέιεηνπ 

Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Ζξαθιείνπ, εθ ησλ νπνίσλ νη 48 ήηαλ άλδξεο (πνζνζηό 40%) θαη νη 72 

γπλαίθεο (πνζνζηό 60%), κε ηηο ειηθίεο ηνπο λα θπκαίλνληαη αλάκεζα ζηα 19, έσο θαη ηα 63 

έηε.  πλνπηηθά θαη σο πξνο ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ αξρηθώο δηαηππώζεθαλ, βξέζεθαλ 

ηα εμήο:  

Με πςειή Αλζεθηηθόηεηα βξέζεθαλ ζεκαληηθά πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο 

ζπκκεηέρνληεο ή ην 80,8% (95%ΓΔ 73,3-87,5) θαη αληίζηνηρα ζεκαληηθά ιηγόηεξνη από ηνπο 

κηζνύο κε πςειή Δλζπλαίζζεζε (40,0%,  95%ΓΔ 31,7-48,3). Οη έρνληεο πςειή 

Αλζεθηηθόηεηα έλαληη εθείλσλ κε ρακειή, έρνπλ ζεκαληηθά κεγαιύηεξν πνζνζηό (δηπιάζην) 

πςειήο Δλζπλαίζζεζεο (44,3% έλαληη 21,7%, p=0,047). 

Βάζε ησλ παξαπάλσ παξαηεξήζεσλ, κπνξνύκε λα αληιήζνπκε ηαπηόρξνλα ζεηηθά αιιά 

θαη αξλεηηθά ζπκπεξάζκαηα. Από ηε κία κπνξνύκε λα ραξαθηεξίζνπκε ην πςειό επίπεδα 

αλζεθηηθόηεηαο ην νπνίν δηαθαηέρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερόλησλ σο έλα ηδηαίηεξα 

ειπηδνθόξν κήλπκα όζσλ αθνξά ηελ ηθαλόηεηα ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ λα 

πξνζαξκόδεηαη ζηηο ζηξεζνγόλεο ζπλζήθεο θαη λα αληηκεησπίδεη ηηο αληημνόηεηεο ηεο 

λνζνθνκεηαθήο εξγαζίαο, ηδηαίηεξα αλ ιάβνπκε ππόςε ηα επξήκαηα εξεπλώλ πνπ κειεηνύλ 

ηελ ςπρηθή πγεία ησλ Διιήλσλ ηα ηειεπηαία ρξόληα, όπσο απηή ησλ Economou et al. (2013) 

θαη ησλ Simou & Koutsogeorgou (2014). 

ηελ αληίπεξα όρζε, σο αξλεηηθό κήλπκα κπνξνύκε λα αληηπαξαζέζνπκε ηα ρακειά 

επίπεδα ελζπλαίζζεζεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη λνζειεπηέο, κε ζεκαληηθά ιηγόηεξνπο από ηνπο 

κηζνύο λα παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε δεμηόηεηα ζηελ ηθαλόηεηα απηή, γεγνλόο πνπ κπνξεί λα 

απνδνζεί ζηελ επαγγεικαηηθή πίεζε, ην άγρνο θαη ηηο δπζκελείο ζπλζήθεο πνπ εκπεξηέρνληαη 

ζηελ επαγγεικαηηθή ελαζρόιεζε κέζα ζην λνζνθνκεηαθό πεξηβάιινλ, παξάγνληεο νη νπνίνη 

δελ επηηξέπνπλ ζην λνζειεπηή λα αθηεξώζεη αξθεηό ρξόλν ζην λα ζπλδεζεί κε ηνλ αζζελή, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη ηηο ζθέςεηο θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ αξθεηά, ώζηε λα κπνξεί λα 

βάιεη ηνλ εαπηό ηνπ ζηε ζέζε ηνπ αζζελνύο. 
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Ζ ςπρηθή αλζεθηηθόηεηα θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ παξνπζία πςειώλ επηπέδσλ 

ελζπλαίζζεζεο, γεγνλόο ην νπνίν κπνξεί λα εξκελεπζεί κέζα ζηα πιαίζηα ησλ κειεηώλ ησλ  

Tugade & Friedrickson (2007) θαη Kinman & Grant (2010), πνπ δειώλνπλ όηη ηα άηνκα πνπ 

παξνπζηάδνπλ πςειά επίπεδα αλζεθηηθόηεηαο, πιενλεθηνύλ ζε όηη έρεη λα θάλεη κε ηε 

ξύζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, θαζώο ε ελζπλαίζζεζε, απνηειείηαη από γλσζηηθνύ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθνύ ηύπνπ δηαζηάζεηο (Hojat et al.,2011) νη νπνίεο εκπιέθνληαη ζηελ 

ελζπλαηζζεηηθή δηαδηθαζία (Cuff et al., 2014). 

Από ηηο πην ζπρλέο απνθξίζεηο (ζπρλά ή/θαη πάληα) πνπ έδσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηηο 

Κιίκαθεο Αλζεθηηθόηεηαο, Δλζπλαίζζεζεο & πκπεξηθνξώλ Φξνληίδαο ήηαλ «Τείλσ λα 

αλαθάκπησ κεηά από αζζέλεηα ή ηαιαηπσξία» ή όηη «Με αλαζηαηώλεη λα βιέπσ λα 

ζπκπεξηθέξνληαη ζε θάπνηνλ ρσξίο ζεβαζκό» ή όηη «Γλσξίδνπλ (νη λνζειεπηέο) πώο λα 

εθαξκόδνπλ ηηο δηάθνξεο λνζειείεο (γηα παξάδεηγκα ελέζεηο, νξνύο θαη άιια)», ζπλδεόκελε 

σο παξάκεηξνο ηεο αλζεθηηθόηεηαο, ε νπνία βάζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαίλεηαη 

λα ραξαθηεξίδεη ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό ,ε ηθαλόηεηα λα επαλέξρεηαη κεηά από ηηο 

αληημνόηεηεο (bounce back) (Bonanno, 2004), θαίλεηαη λα ζρεκαηίδεη ηελ θπξίαξρε 

δηάζηαζε ηεο ελ ιόγν έλλνηαο, αλαδεηθλύνληαο ηελ ηάζε ησλ λνζειεπηώλ βάζε ηεο νπηηθήο 

ησλ Lepore & Revenson (2012) λα βαζίδνληαη ζηελ κέζνδν ηεο αλάθακςεο, επαλεξρόκελνη 

πίζσ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο ιεηηνπξγηθόηεηα, αθνύ αξζεί ε επίδξαζε ησλ ζηξεζνγόλσλ 

παξαγόλησλ πνπ ηνπο επεξεάδνπλ.  

Μεηαμύ ησλ ηεζζάξσλ ζπληζησζώλ ηεο Κιίκαθαο πκπεξηθνξά Φξνληίδαο όπσο  Γλώζε  

θαη  επηδεμηόηεηα, Σεβαζκόο  ζηνπο άιινπο, Αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα, Θεηηθή ζπλνρή βξέζεθε 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ κέζσλ επηπέδσλ ηνπο θαζώο  πςειόηεξα επίπεδα 

παξνπζηάδεη ε Γλώζε θαη επηδεμηόηεηα θαη ρακειόηεξα ε Θεηηθή ζπλνρή (4,76 έλαληη 4,37, 

αληίζηνηρα, p<0,001). Σν παξώλ εύξεκα ζηα πιαίζηα ηνπ πςεινύ βαζκνύ αλζεθηηθόηεηαο 

θαη ησλ ρακειώλ επηπέδσλ ελζπλαίζζεζεο πνπ παξνπζηάδεη ην δείγκα ζα κπνξνύζε λα 

εξκελεπζεί σο κηα επηθέληξσζε ησλ λνζειεπηώλ ζηελ απηό-αμηνιόγεζε ησλ πξνζσπηθώλ 

ηνπο δεμηνηήησλ θαη κία ηάζε λα εζηηάδνπλ ζηηο δεμηόηεηεο θαη ηηο δηεξγαζίεο θαη όρη ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο δεμηόηεηεο, θαζώο ζην λνζνθνκείν ν ρξόλνο είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη ν 

θόξηνο εξγαζίαο κεγάινο.  

Γηεμάγνληαο κία κειέηε ε νπνία αθνξνύζε ηηο αληηιήςεηο γηα ηε θξνληίδα, νη Papastavrou 

et al. (2012), ζπγθέληξσζαλ δείγκα 1659 ρεηξνπξγηθώλ αζζελώλ θαη 1195 λνζειεπηώλ, 

πξνεξρόκελν από έμη ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Έπεηηα από ηελ αλάιπζε ησλ 
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δεδνκέλσλ ηνπο θαη νη δύν νκάδεο ππέδεημαλ ηηο επαγγεικαηηθέο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο σο 

ηελ ζεκαληηθόηεξε ππνθιίκαθα, επξήκαηα ηα νπνία ζπκθσλνύλ κε ηελ παξνύζα έξεπλα.  

Ζ Αλζεθηηθόηεηα ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά ζεηηθά (παξάιιειε αύμεζε όισλ) ηόζν κε ηελ 

Δλζπλαίζζεζε όζν θαη κε ηε πκπεξηθνξά Φξνληίδαο θαη ηηο ζπληζηώζεο ηεο (p<0,05) ελώ ε 

Δλζπλαίζζεζε δελ ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηε πκπεξηθνξά Φξνληίδαο θαη ηηο ζπληζηώζεο 

ηεο (p>0,05). Σν παξώλ εύξεκα έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηελ έξεπλα ησλ Tahghighi et al., 

(2019), ζηελ νπνία ππνζηεξίδεηαη ε ζεκαληηθή, ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθόηεηαο κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηελ νπνία αληιεί ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό από ηελ 

παξνρή θξνληίδαο, ζπζρέηηζε ε νπνία κεηαθξάδεηαη ζε παξνρή πνηνηηθόηεξσλ ππεξεζηώλ 

θξνληίδαο (Stamm, 2002). Σν ζπγθεθξηκέλν εύξεκα κπνξεί επίζεο λα εξκελεπζεί βάζε ησλ 

εξεπλώλ ησλ Jackson et al. (2007) θαη Brown et al. (2018), νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ όηη νη 

αλεθηηθνί λνζειεπηέο είλαη απνδνηηθόηεξνη θαη πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθνί, παξέρνπλ 

πνηνηηθόηεξεο ππεξεζίεο θξνληίδαο θαη είλαη επεξγεηηθόηεξνη πξνο ηνλ αζζελή. 

Σα απμεκέλα επίπεδα Δλζπλαίζζεζεο ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε ην γπλαηθείν θύιν, ηηο 

κεγαιύηεξεο ειηθίεο ή ηελ κεγαιύηεξε επαγγεικαηηθή εκπεηξία (p<0,05), Ζ παξαδνρή όηη ε 

ελζπλαίζζεζε ζπλδέεηαη κε ην γπλαηθείν θύιν ραίξεη επξείαο απνδνρήο ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία, κε ηα επξήκαηα λα ππνζηεξίδνληαη από  έξεπλεο όπσο ησλ Mestre et al., 

(2009) θαη ησλ Toussaint & Webb (2005). Όζσλ αθνξά ηε ζρέζε αλάκεζα ζην ρξνληθό 

δηάζηεκα εξγαζίαο κε ην απμεκέλν επίπεδν ελζπλαίζζεζεο, ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία νη 

απόςεηο δείρλνπλ λα δηίζηαληαη, κε κειέηεο όπσο απηή ησλ Navaro-Abal et al., (2018) θαη 

ησλ Mestre et al., (2009) λα ηελ ζπλδένπλ ζεηηθά κε ηελ κεγαιύηεξε επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία, ελώ άιιεο, όπσο απηή ησλ Jenaro et al., (2011) λα κελ ππνδεηθλύνπλ θάπνηα 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε. 

Σα απμεκέλα επίπεδα Αλζεθηηθόηεηαο & Γλώζεο θαη επηδεμηόηεηαο ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά 

κε κεγαιύηεξε επαγγεικαηηθή εκπεηξία (p<0,05). Ζ εηδίθεπζε ε νπνία θαιιηεξγείηαη από ηε 

καθξνρξόληα ελαζρόιεζε κε ην λνζειεπηηθό επάγγεικα ζε ζπλδπαζκό κε ην πιήζνο 

θιηληθώλ εκπεηξηώλ θαη δεμηνηήησλ πνπ δηαζέηεη ν λνζειεπηήο κε κεγάιε επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία θαίλεηαη λα ζπκβάιινπλ ζηε ζεηηθή απηό-αμηνιόγεζε ηνπ επαγγεικαηία πγείαο 

ππνδεηθλύνληαο ηε ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην επίπεδν εηδίθεπζεο θαη ηελ ςπρηθή 

αλζεθηηθόηεηα (Skjodt-Lauridsen et al., 2017).  

Σα επίπεδα ηεο Αλζεθηηθόηεηαο επεξεάδνληαη ζεκαληηθά από ηελ Δλζπλαίζζεζε θαη ηε 

πκπεξηθνξά Φξνληίδαο ή ηηο ζπληζηώζεο ηεο (p<0,05), κε εμαίξεζε ηε Γλώζε θαη 

επηδεμηόηεηα (0,05). Πξαθηηθά, ζηελ ςπρηθή Αλζεθηηθόηεηα ησλ λνζειεπηώλ θαη 
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λνζειεπηξηώλ θαίλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθό ξόιν ηόζν ε Δλζπλαίζζεζε όζν θαη νη 

πκπεξηθνξέο Φξνληίδαο, δηαπίζησζε ηελ νπνία βεβαηώλεη ε έξεπλα ησλ Blanco et al., 

(2019), θαηά ηελ νπνία ε ζεηηθή απηναμηνιόγεζε ησλ λνζειεπηώλ όζσλ αθνξά ηελ παξνρή 

πνηνηηθώλ ππεξεζηώλ θξνληίδαο, ζπλδέεηαη κε ηελ παξνπζία απμεκέλεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθόηεηαο. Παξάιιεια ζε έξεπλα ε νπνία δηεμήρζε ζηελ Κίλα, έρνληαο σο δείγκα 582 

λνζειεπηέο αηκνδηάιπζεο νη Cao & Chen, (2019) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ε 

ελζπλαίζζεζε θαη ε αλζεθηηθόηεηα απνηεινύζαλ άκεζνπο, ζεηηθνύο θαη ζεκαληηθνύο 

πξνγλσζηηθνύο παξάγνληεο, όζσλ αθνξά ηελ εξγαζηαθή δέζκεπζε, κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αλάιπζεο ζπζρεηηζκνύ λα δείρλνπλ όηη θάζε ππνθιίκαθα ηεο ελζπλαίζζεζεο ήηαλ ζεηηθά θαη 

ζεκαληηθά ζρεηηδόκελε κε ηελ αλζεθηηθόηεηα θαη θάζε δηάζηαζε ηεο εξγαζηαθήο δέζκεπζεο. 

Σα επξήκαηα ηεο κειέηεο απνθάιπςαλ όηη ε ελζπλαίζζεζε είρε άκεζε, ζεηηθή θαη 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηελ αλζεθηηθόηεηα, κε ηελ ελζπλαίζζεζε λα επεξεάδεη έκκεζα θαη 

ζεκαληηθά ηελ εξγαζηαθή δέζκεπζε, κέζσ ηεο επίδξαζεο ηελ νπνία αζθεί ζηελ 

αλζεθηηθόηεηα (Cao, & Chen, 2019). 

 

6.2 Πξνηάζεηο 

Λακβάλνληαο σο δεδνκέλε ηελ πεξηνξηζκέλε βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά ηελ παξάιιειε 

κειέηε ηνπ βαζκνύ ελζπλαίζζεζεο θαη ηνπ επηπέδνπ αλζεθηηθόηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο 

αληηιήςεηο ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ όζσλ αθνξά ηε θξνληίδα, ην λα γίλνπλ πξνηάζεηο 

γηα ηελ πεξαηηέξσ δηεμαγσγή έξεπλαο επί ηνπ παξαπάλσ ζέκαηνο απνηειεί βαζηθή 

πξνηεξαηόηεηα ώζηε λα θαιπθζνύλ ηα θελά ηα νπνία ππάξρνπλ ζηελ ειιεληθή, αιιά 

παξάιιεια θαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία,  έηζη παξά ηνπο ζεκαληηθνύο πεξηνξηζκνύο ηεο 

παξνύζαο έξεπλαο, ειπίδνπκε λα απνηειέζεη έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ κειέηε. 

Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη δπλαηόηεηα γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ, αιιά θαη γηα ηνλ 

θαιύηεξν ελλνηνινγηθό πξνζδηνξηζκό ησλ ζπζρεηηζκώλ πνπ παξνπζηάδνληαη αλάκεζα ζηηο 

ππό κειέηε έλλνηεο, πξνηείλεηαη ε δηεμαγσγή έξεπλαο κε επξύηεξν θαη 

αληηπξνζσπεπηηθόηεξν δείγκα, ηδαληθά ζπκπεξηιακβάλνληαο όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα 

λνζνθνκεία είλαη εθηθηό. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε κία έξεπλα ε νπνία ζα 

πξνρσξνύζε ζε ζπγθξίζεηο ησλ επξεκάησλ ηεο όζσλ αθνξά ηα λνζνθνκεία ηεο Διιάδνο, κε 

απηά ηνπ εμσηεξηθνύ, ζπλδένληαο ηα παξάιιεια κε ην πνιηηηζκηθό πιαίζην ην νπνίν 

θαίλεηαη λα δηέπεη ηηο αληηιήςεηο πεξί ηεο θξνληίδαο. 

Παξάιιεια έλαο από ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο κειέηεο απνηειεί ηαπηόρξνλα θαη κηα 

ζεκαληηθή επθαηξία γηα ηε ζπλέρεηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο. Καζώο ν ρξόλνο ζπιινγήο ησλ 
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εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ πξνζδηνξίδεηαη ιίγν πξηλ ην μέζπαζκα ηεο παλδεκίαο ηνπ COVID-

19, ζα παξνπζίαδε ηδηαίηεξν εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ κηα επαλάιεςε ηεο έξεπλαο ηελ 

παξνύζα ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έμαξζεο ηνπ ηνύ, θαζώο θαη ζην κέιινλ, κεηά 

ην πέξαο ηεο παλδεκίαο, κειεηώληαο έηζη ηελ επηξξνή πνπ άζθεζαλ νη κνλαδηθέο πξνθιήζεηο 

θαη αλάγθεο πνπ δεκηνύξγεζε ε δηεζλήο απηή θξίζε, όζσλ αθνξά ην επίπεδν 

αλζεθηηθόηεηαο, ην βαζκό ελζπλαίζζεζεο θαη ηηο αληηιήςεηο γηα ηε θξνληίδα ηνπ 

λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ, αλαδεηθλύνληαο παξάιιεια ηηο δηαξθώο κεηαβαιιόκελεο 

αλάγθεο πνπ εκπεξηέρεη ε ελαζρόιεζε ζην λνζνθνκεηαθό πεξηβάιινλ, κε ζθνπό λα 

ζπκβάινπλ ζηε δηακόξθσζε πνιηηηθώλ πγείαο, πξνο όθεινο ηνπ λνζειεπηηθνύ έξγνπ, αιιά 

θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I – Έγθξηζε πξσηνθόιινπ δηεμαγσγήο Έξεπλαο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ – Έγθξηζε δηεμαγσγήο Έξεπλαο – Ννζνθνκείν 
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Γηεξεύλεζε ηνπ βαζκνύ ελζπλαίζζεζεο, ςπρηθήο 

αλζεθηηθόηεηαο θαη αληίιεςεο ηεο πνηόηεηαο θξνληίδαο 
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Γεληθό κέξνο 

 

Δηζαγσγή 

Κεληξηθό δόγκα ηεο  λνζειεπηηθήο επηζηήκεο απνηειεί ε παξνρή νιηζηηθώλ ππεξεζηώλ 

θξνληίδαο (απνπληδή - Κξέπηα, 2001) θαζώο ζύκθσλα κε ηνλ παγθόζκην νξγαληζκό πγείαο, 

ε πγεία απνηειεί κηα πνιπδηάζηαηε έλλνηα, ε νπνία νξίδεηαη όρη απιά σο ε απνπζία λόζνπ, 

αιιά παξάιιεια κε ηελ επίηεπμε πιήξνπο ςπρνθνηλσληθήο επεμίαο (W.H.O. 1946). 

Ζ έλλνηα ηεο θξνληίδαο απνηειεί αθξνγσληαίν ιίζν ηεο λνζειεπηηθήο επηζηήκεο (Jasmine, 

2009), εμαξηάηαη από ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ λνζειεπηή, ην πεξηβάιινλ, αιιά θαη ηελ 

ακθίπιεπξε ζρέζε πνπ αλαπηύζζεηαη αλάκεζα ζηνλ λνζειεπηή θαη ηνλ αζζελή (Ehlers, 

2008). Απνηειεί κηα ππνθεηκεληθή έλλνηα, θαζώο δελ θαίλεηαη λα δηαζέηεη πξνζδηνξηζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θνηλά γηα όια ηα άηνκα, αιιά απνηειεί κηα αλνηθηή δηεξγαζία έθθξαζεο ηνπ 

αηόκνπ. (Κνηξώηζηνπ θαη ζπλ., 2008).  

Λακβάλνληαο ππόςε καο ηνλ πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα ηεο θξνληίδαο, ελλνηνινγηθά 

θαίλεηαη λα είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ έλλνηα ηεο αγάπεο, ζηελ νπνία πξνζδίδεηαη δηηηόο 

ξόινο. Απηόο ηεο αγάπεο ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο γηα ηελ εξγαζία ηνπο θαη ηεο αγάπεο γηα 

ηνλ ζπλάλζξσπν ηνπο, θαζώο επίζεο θαη κε απηή ηεο θαηαλόεζεο, ζπλδένληαο έηζη ηελ 

θξνληίδα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα ηεο ελζπλαίζζεζεο 

(Κνηξώηζηνπ θαη ζπλ., 2008). 

Γπζηπρώο βηβιηνγξαθηθά ν όξνο ηεο ελζπλαίζζεζεο θαίλεηαη λα κελ είλαη επαξθώο 

νξηζκέλνο (Bookbinder, 2003). Οξίδεηαη θπξίσο σο ε ηθαλόηεηα θάπνηνπ λα πξνβάιιεηαη 

ζηε ζέζε θάπνηνπ άιινπ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη ηελ εκπεηξία ηνπ άιινπ όπσο ζα ήζειε 

λα θαηαλνεζεί ν ίδηνο από απηόλ (Κνηξώηζηνπ θαη ζπλ., 2008). Όζνλ αθνξά ην λνζειεπηηθό 

πξνζσπηθό, αθνξά ηελ ηθαλόηεηα ηνπ επαγγεικαηία πγείαο λα θαηαλνεί ην πιαίζην αλαθνξάο 

ηνπ αζζελή καδί κε ηα ζπλπθαζκέλα ζπλαηζζεκαηηθά θαη λνεηηθά ζηνηρεία, ρσξίο 

ηαπηόρξνλα λα ράλεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ (Ηαηξνύ θαη ζπλ., 2016). 

Καζώο ε έθζεζε ησλ λνζειεπηώλ ζε ζηξεζνγόλνπο παξάγνληεο θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ 

πνηόηεηα ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο (Sarafis et al., 2016) ε έλλνηα ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθόηεηαο, δειαδή ηεο ηθαλόηεηαο ησλ αηόκσλ λα πξνζαξκόδνληαη θαη λα 

αληηκεησπίδνπλ θαηαζηάζεηο επηηπρώο παξά ηηο επηθείκελεο δπζθνιίεο,  θαίλεηαη λα απνθηά 
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θεληξηθή ζεκαζία ζπκβάιινληαο ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ, 

θαζώο νη αλζεθηηθνί λνζειεπηέο εκθαλίδνληαη σο απνδνηηθόηεξνη θαη πεξηζζόηεξν 

απνηειεζκαηηθνί (Brown et al., 2018). Δπίζεο νθείινπκε λα αλαγλσξίζνπκε όηη ην πςειό 

επίπεδν ησλ ππεξεζηώλ θξνληίδαο παξάγεη απνδνηηθόηεξε θαη πνηνηηθόηεξε εξγαζία 

επηθέξνληαο σο απνηέιεζκα ηνλ  πεξηνξηζκό ηνπ θόζηνπο ηεο πγείαο (Υαξαιάκπνπο θαη 

ζπλ., 2008). 

 

Φξνληίδα, Δλζπλαίζζεζε, Αλζεθηηθόηεηα – Οξηζκνί  

 

Φξνληίδα 

Χο θξνληίδα νξίδεηαη, ζύκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Μπακπηληώηε, ην έληνλν ελδηαθέξνλ, ε 

ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη ελαζρόιεζε κε θάπνηνλ, πνπ είλαη ηδηαίηεξε, μερσξηζηή, ζπγθηλεηηθή, 

νινθιεξσκέλε, εηδηθή. Φξνληίδσ ζεκαίλεη αζρνινύκαη κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη 

ππεπζπλόηεηα κε θάηη, επηκεινύκαη, πεξηπνηνύκαη θάπνηνλ. (Μπακπηληώηεο, 2002). Απνηειεί 

έλα παλαλζξώπηλν θαηλόκελν ην νπνίν εκθαλίδεηαη κε δηαθνξνπνηήζεηο ζε όινπο ηνπο 

πνιηηηζκνύο, αλεμάξηεηα από ηα πνιηηηζκηθά πιαίζηα ζηα νπνία αλαπηύρζεθαλ (Leininger 

Μ., 1988). 

Λόγν ηνπ αλζξσπνθεληξηθνύ ραξαθηήξα ηεο λνζειεπηηθήο επηζηήκεο, κπνξνύκε λα πνύκε 

όηη ε θξνληίδα απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν θαη ην θεληξηθό δόγκα ηεο (απνπληδή - 

Κξέπηα, 2001). Απνηειεί κηα πνιπδηάζηαηε έλλνηα, ε νπνία είλαη αδύλαηνλ λα πεξηγξαθεί κε 

αληηθεηκεληθνύο όξνπο θαη ζπγθεθξηκέλα πξνζδηνξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηνηρεία θνηλά 

γηα όια ηα άηνκα, αιιά εθθξάδεηαη σο κία αλνηθηή δηεξγαζία ππνθεηκεληθήο έθθξαζεο ηνπ 

θάζε αηόκνπ (Κνηξώηζηνπ θαη ζπλ., 2008). 

Ζ ηαρεία εμέιημε ηεο λνζειεπηηθήο επηζηήκεο δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα πιήξεηο θαη 

απνηειεζκαηηθέο παξεκβάζεηο, γεγνλόο πνπ απαηηεί ην ζρεδηαζκό θαη ηελ εθαξκνγή λέσλ, 

ηεθκεξησκέλσλ πξνγξακκάησλ θξνληίδαο (McEwen & Wills, 2004). 

Ο νξηζκόο ηεο θξνληίδαο είλαη ππνθεηκεληθόο κε ηε λνεκαηνδόηεζε ηεο έλλνηαο λα 

πξνζδίδεηαη βάζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ, πεπνηζήζεσλ θαη αληηιήςεσλ ηνπ 

εξσηεζέληα. Δθθξάδεηαη σο ε δηηηή αγάπε ησλ επαγγεικαηηώλ γηα ηελ ελαζρόιεζε ηνπο θαη 

ε αγάπε ηνπο γηα ηνλ ζπλάλζξσπν ν νπνίνο έρεη αλάγθε ή ππνθέξεη, σο ε θαηαλόεζε θαη ε 
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ηθαλόηεηα ηνπ επαγγεικαηία πγείαο λα επηδεηθλύεη ελζπλαίζζεζε, ηελ ζέιεζε θαη 

δπλαηόηεηα ηνπ λα δξα πξνζηαηεπηηθά πξνο ηνλ αζζελή, έρνληαο σο ζηόρν ηελ πξνζηαζία, 

δηαηήξεζε θαη πξναγσγή ηεο πγείαο, θαζώο θαη κε ηελ επαγγεικαηηθή επηηήξεζε θαη ην 

άγγηγκα ηνπ ζώκαηνο (Κνηξώηζηνπ θαη ζπλ., 2008). 

Οη γλώζεηο ηνπ επαγγεικαηία πγείαο όζσλ αθνξά ηηο επαγγεικαηηθέο δεμηόηεηεο θαίλεηαη λα 

ζεσξνύληαη από ηνπο αζζελείο θαη ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό σο ηε ζεκαληηθόηεξε 

δηάζηαζε ηεο θξνληίδαο, ελώ παξάιιεια ε πξνζηηόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ απνηειεί ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθό παξάγνληα γηα ηνπο πάζρνληεο  (Παπαζηαύξνπ θαη ζπλ., 2010). 

 

Δλζπλαίζζεζε 

Ζ έλλνηα ηεο ελζπλαίζζεζεο θαίλεηαη λα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε απηή ηεο 

λνζειεπηηθήο θξνληίδαο. Χο ελζπλαίζζεζε νξίδεηαη ε ηθαλόηεηα ελόο αηόκνπ λα ζέζεη ηνλ 

εαπηό ηνπ ζηε ζέζε θάπνηνπ άιινπ θαη λα θαηαλνήζεη όζα βηώλεη βάζε ηεο νπηηθήο απηνύ 

ηνπ αηόκνπ (Bellet & Michael, 1991). 

Κύξηνο εθθξαζηήο ηεο έλλνηαο ππήξμε ν Ακεξηθάλνο ςπρνιόγνο Carl Rogers, ν νπνίνο ηελ 

όξηζε σο  ηελ ηθαλόηεηα ελόο αηόκνπ λα βάδεη ηνλ εαπηό ηνπ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ θαη λα 

βιέπεη ηα γεγνλόηα από ηελ άπνςή ηνπ, έλσ παξάιιεια λα θαηαιαβαίλεη θαη λα αηζζάλεηαη 

επαθξηβώο ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ηδέεο ηνπ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ην κεηαδίδεη ζε απηόλ 

(Rogers, 1957). 

Απνηειεί ηελ ηθαλόηεηα ηεο εκβίσζεο ηεο θαηάζηαζεο, ηεο θαηαλόεζεο θαη ηνπ 

κνηξάζκαηνο ησλ ζπγθηλήζεσλ, ησλ ζθέςεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ άιινπ. πληίζεηαη 

από ηξεηο δηαζηάζεηο: ηε γλσζηηθή, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ θαηαλόεζε ηνπ πσο αηζζάλεηαη 

ν άιινο, ηε ζπλαηζζεκαηηθή, πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε κε  ηελ ζπλαηζζεκαηηθή επηθνηλσλία θαη 

ηελ επαθή θαη ηέινο ηελ επηθνηλσληαθή, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ έθθξαζε ιεθηηθώλ θαη κε-

ιεθηηθώλ κελπκάησλ κέζα από κηα ηζόηηκε ζπκβνπιεπηηθή ζρέζε. (Μαιηθηώζε - Λνΐδνπ, 

2008) 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο, ην λα είζαη ζε ζέζε  λα 

ηαπηίδεζαη θαη λα θαηαλνείο ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ απνηειεί έλα πςειά επηζπκεηό 

ραξαθηεξηζηηθό (Ηαηξνύ θαη ζπλ., 2016), θαζώο ε ελζπλαίζζεζε κπνξεί λα γεθπξώζεη ην 
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ράζκα αλάκεζα ζηνλ επαγγεικαηία πγείαο θαη ηνλ αζζελή, ζπκβάιινληαο έηζη νπζηαζηηθά 

ζηελ παξνρή πνηνηηθήο θξνληίδαο πγείαο (Hojat, 2009). 

Οη πάζρνληεο αλαθέξνπλ αλαθνύθηζε από ην αίζζεκα δπζθνξίαο όηαλ ην λνζειεπηηθό 

πξνζσπηθό ζπκπάζρεη καδί ηνπο θαη αθνύεη  ελεξγά  ηηο  αλεζπρίεο  ηνπο, πξνάγνληαο έηζη 

ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπ αζζελνύο ζηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο  

πγείαο ηνπ. (Beeber, 1998) 

 Σα άηνκα ηα νπνία δηαζέηνπλ ελζπλαίζζεζε είλαη ηθαλόηεξα ζην λα  πξνζαλαηνιίδνληαη 

όζσλ αθνξά πνηθίιεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζηελ θαζεκεξηλή, επαγγεικαηηθή, θαη 

νηθνγελεηαθή ηνπο δσή, θαζώο θαη όζσλ αθνξά ηελ επαθή κε αλζξώπνπο άιισλ 

πνιηηηζηηθώλ θαη εζληθώλ νκάδσλ (Rasoal et al., 2011). Μηα ηθαλόηεηα ε νπνία δεδνκέλνπ 

ηεο πνιππνιηηηζκηθόηεηαο ε νπνία ραξαθηεξίδεη ηελ επνρή καο, κπνξεί λα θαλεί ζηνλ 

επαγγεικαηία πγείαο αλεθηίκεηε. 

 

Αλζεθηηθόηεηα 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξσλ γηα αξθεηνύο εξεπλεηέο θαη ςπρνιόγνπο  

παξνπζηάδεη ε κειέηε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθόηεηαο. Πιεζώξα νξηζκώλ έρνπλ δνζεί γηα απηή 

ηελ έλλνηα, κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο λα πξνζάπηνληαη ζηελ ηθαλόηεηα ζεηηθήο αληίδξαζεο θαη 

πξνζαξκνγήο, έλαληη αλεπηζύκεησλ γεγνλόησλ. 

Ζ αλζεθηηθόηεηα απνηειεί έλα ζύλνιν ραξαθηεξηζηηθώλ, ηα νπνία αλεμάξηεηα από ηηο 

αληημνόηεηεο πνπ θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο ιόγσ ηεο παξνπζίαο θάπνησλ δπζρεξώλ 

ζπλζεθώλ, σζνύλ ην άηνκν ζην λα αλαπηύμεη θίλεηξα πξνζαξκνγήο (Masten, 1994). Σα 

πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο δπλακηθά έρνληαο σο ζθνπό 

λα επαλαθέξνπλ ην άηνκν ζηελ πξόηεξε ηνπ θαηάζηαζε, αληηκεησπίδνληαο ηηο δπζθνιίεο κε 

επηηπρία (Rutter, 1993). 

Γελ απνηειεί έλα ζηαζεξό θαη έκθπην ραξαθηεξηζηηθό, αιιά κεηαβάιιεηαη αλάινγα  κε ηηο 

θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο ην άηνκν βηώλεη (Luthar, 2000) θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ θνπιηνύξα θαη 

ηηο πνιηηηζκηθέο πεπνηζήζεηο ηεο νκάδαο ζηελ νπνία ην άηνκν αλήθεη (Aburn et al., 2016).  

Γηα ηελ κειέηε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθόηεηαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε  δύν 

ζεκαληηθώλ δηαζηάζεσλ, κε ηελ πξώηε λα αθνξά ηελ επηηπρία ηελ νπνία απνιακβάλεη έλα 

άηνκν ζηε δσή ηνπ, θπξίσο ζε ζρέζε κε έλα  ζύλνιν  αλακελόκελσλ αλαπηπμηαθώλ 
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επηηεπγκάησλ θαη ζπκπεξηθνξώλ, ελώ ε δεύηεξε αλαθέξεηαη ζην βαζκό ηεο έθζεζεο ζε 

αληημνόηεηεο, ζην παξειζόλ ή ζην παξόλ (Masten & Curtis, 2000). 

Σα άηνκα ηα νπνία δηαζέηνπλ πςειό επίπεδν ςπρηθήο αλζεθηηθόηεηαο έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα 

λα αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθόηεξα ζε άζρεκεο θαη αληίμνεο ζπλζήθεο, 

πξνζαξκόδνληαη επθνιόηεξα ζηηο αιιαγέο ηεο δσήο θαη ζπρλά αληηιακβάλνληαη ηηο 

δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνληαη σο επθαηξίεο. 

Όζνλ αθνξά ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, σο αλζεθηηθόηεηα νξίδεηαη ε ηθαλόηεηα ηνπ 

εξγαδνκέλνπ λα αληηιακβάλεηαη ηελ πεξηπινθόηεηα ησλ πξνβιεκάησλ, λα δηαρεηξίδεηαη 

ζηξεζνγόλεο θαηαζηάζεηο θαη λα πεξηνξίδεη ζην ειάρηζην δπλαηό ην ςπρηθό θαη ζσκαηηθό 

θόζηνο (Epstein & Krasner, 2013), δηαηεξώληαο παξάιιεια ηελ πξνζσπηθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηνπ επεμία, κέζα ζην πιαίζην ηεο εξγαζηαθήο ηνπ θαζεκεξηλόηεηαο, πίεζεο 

θαη άγρνπο (McCann et al., 2013).  

Οη κε ςπρηθά αλζεθηηθνί εξγαδόκελνη ζπλεζίδνπλ λα παληθνβάιινληαη θαη λα παξνπζηάδνπλ 

ηάζεηο παξαίηεζεο θαη απόζπξζεο, θαζώο ζεσξνύλ όηη νη ζπλζήθεο θαη νη θαηαζηάζεηο δελ 

πξόθεηηαη λα βειηησζνύλ (Maddi & Khosaba, 1994). 

Γεδνκέλεο ηεο ελαζρόιεζεο ηνπο ζην ζηξεζνγόλν πεξηβάιινλ ηνπ λνζνθνκείνπ, κπνξνύκε 

λα ζπκπεξάλνπκε όηη ε κειέηε θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο αλζεθηηθόηεηαο όζσλ αθνξά ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε, απνζθνπώληαο ζηελ παξνρή 

πνηνηηθόηεξεο θαη απνδνηηθόηεξεο θξνληίδαο (Brown et al., 2018). 

 

Έξεπλεο ζρεηηθά κε ην βαζκό ελζπλαίζζεζεο, ην επίπεδν αλζεθηηθόηεηαο 

θαη ηηο αληηιήςεηο όζσλ αθνξά ηε θξνληίδα ζην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό. 

ε έξεπλα ε νπνία δηεμήρζε ζηελ Κίλα, έρνληαο σο δείγκα 582 λνζειεπηέο αηκνδηάιπζεο νη 

Cao & Chen, (2019) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ε ελζπλαίζζεζε θαη ε αλζεθηηθόηεηα 

απνηεινύζαλ άκεζνπο, ζεηηθνύο θαη ζεκαληηθνύο πξνγλσζηηθνύο παξάγνληεο, όζσλ αθνξά 

ηελ εξγαζηαθή δέζκεπζε, κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ζπζρεηηζκνύ λα δείρλνπλ όηη 

θάζε ππνθιίκαθα ηεο ελζπλαίζζεζεο ήηαλ ζεηηθά θαη ζεκαληηθά ζρεηηδόκελε κε ηελ 

αλζεθηηθόηεηα θαη θάζε δηάζηαζε ηεο εξγαζηαθήο δέζκεπζεο. Σα επξήκαηα ηεο κειέηεο 

απνθάιπςαλ όηη ε ελζπλαίζζεζε είρε άκεζε, ζεηηθή θαη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηελ 
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αλζεθηηθόηεηα, κε ηελ ελζπλαίζζεζε λα επεξεάδεη έκκεζα θαη ζεκαληηθά ηελ εξγαζηαθή 

δέζκεπζε, κέζσ ηεο επίδξαζεο ηελ νπνία αζθεί ζηελ αλζεθηηθόηεηα (Cao, & Chen, 2019). 

Οη Mathad, Pradhan, & Rajesh (2017), ζε έξεπλα ηελ νπνία εθπόλεζαλ ζηελ Ηλδία, έρνληαο 

σο δείγκα 194 θνηηεηέο λνζειεπηηθήο νη νπνίνη βξηζθόηαλ ζην ην πξώην έσο θαη ην ηέηαξην 

έηνο ζπνπδώλ ηνπο, έθηαζαλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ε αλζεθηηθόηεηα ζπζρεηίδεηαη ζεκαληηθά 

κε ηελ επαηζζεζία, ηελ επηκνλή θαη ηελ ελζπλαίζζεζε ησλ θνηηεηώλ λνζειεπηηθήο. Με 

βάζε ηελ αλάιπζε παιηλδξόκεζεο, απηό ην κνληέιν αληηζηνηρνύζε ζρεδόλ ζην 33% ηεο 

δηαθύκαλζεο ηεο αλζεθηηθόηεηαο. Απνηειεί ελδηαθέξσλ απνηέιεζκα, θαζώο ε θιίκαθα ηεο 

επαηζζεζίαο από κόλε ηεο εξκελεύεη ην 23% ηεο δηαθύκαλζεο θαη νη θιίκαθεο ησλ κε 

παξαγσγηθώλ επαλαιακβαλόκελσλ αξλεηηθώλ ζθέςεσλ (RNT) θαη ηεο λνεηηθήο αλάισζεο 

ιόγν κε παξαγσγηθώλ επαλαιακβαλόκελσλ ζθέςεσλ πξνέβιεπαλ ην 8% θαη ην 2% 

αληίζηνηρα (Mathad, Pradhan, & Rajesh, 2017). 

ε κειέηε ηνπ Brown et al. (2018), ε νπνία αθνξνύζε 521 λνζειεπηέο, κέζα από έλα 

κνληέιν πνιιαπιήο παιηλδξόκεζεο παξαηεξήζεθε όηη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είρε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ θόπσζε σο πξνο ηελ αιιαγή (p<0.001) 

θαη ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε κε ηελ αλζεθηηθόηεηα (p<0.001). Μηα γξακκηθή ηάζε 

βξέζεθε ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ηνπ λνζνθνκείνπ, όζσλ αθνξνύζε ηνλ αξηζκό θιηλώλ πνπ 

πεξηειάκβαλε θαη ηελ θόπσζε σο πξνο ηελ αιιαγή (p=0.001), θαζώο θαη αλάκεζα ζην 

εθπαηδεπηηθό επίπεδν θαη ην επίπεδν αλζεθηηθόηεηαο (p=0.03) (Brown et al., 2018). 

Γηεμάγνληαο κία κειέηε ε νπνία αθνξνύζε ηηο αληηιήςεηο γηα ηε θξνληίδα, νη Papastavrou et 

al. (2012), ζπγθέληξσζαλ δείγκα 1659 ρεηξνπξγηθώλ αζζελώλ θαη 1195 λνζειεπηώλ, 

πξνεξρόκελν από έμη ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Έπεηηα από ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπο, αλεδείρζεζαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο αληηιήςεηο ησλ 

λνζειεπηώλ θαη ηηο απόςεηο ησλ αζζελώλ όζσλ αθνξά ηελ θξνληίδα. Παξόιν πνπ θαη νη δύν 

νκάδεο ππέδεημαλ ηηο επαγγεικαηηθέο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο σο ηελ ζεκαληηθόηεξε 

ππνθιίκαθα, νη ζρεηηθέο απαληήζεηο ησλ λνζειεπηώλ ήηαλ πςειόηεξεο πνζνζηηθά ζε 

ζύγθξηζε κε απηέο ησλ αζζελώλ (P <0.05), κε ζεκαληηθέο δηαθνξέο λα ζεκεηώλνληαη ζηηο 

απαληήζεηο όζσλ αθνξά ηηο ππνθιίκαθεο ηεο «δηαζθάιηζεο ηεο αλζξώπηλεο παξνπζίαο» (P 

<0.001) θαη ηνπ «ζεβαζκνύ πξνο ηνπο άιινπο» (P <0.001). Οη δηαθξαηηθέο ζπγθξίζεηο 

παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο αληηιήςεηο ησλ λνζειεπηώλ (F 

= 24.199, P <0.001) θαη ησλ αζζελώλ ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο θξνληίδαο (F = 26.945, P 

<0.001) (Papastavrou et al., 2012) 
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εκαληηθόηεηα ηνπ ζέκαηνο 

Αλάγθε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνύζαο έξεπλαο απνηέιεζε ε ζεκαληηθόηεηα ηνπ 

ζέκαηνο, παξάιιεια κε ην κηθξό αξηζκό ζρεηηθώλ εξεπλώλ νη νπνίεο έρνπλ δηεμαρζεί ζε 

επίπεδν μέλεο βηβιηνγξαθίαο, ελώ έξεπλεο πάλσ ζην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό, νη νπνίεο λα 

δηεξεπλνύλ ην βαζκό ελζπλαίζζεζεο ζε ζπλδπαζκό κε ην επίπεδν αλζεθηηθόηεηαο θαη ηηο 

αληηιήςεηο επί ηεο έλλνηαο ηεο θξνληίδαο θαίλεηαη λα απνπζηάδνπλ εληειώο από ηελ 

ειιεληθή βηβιηνγξαθία. Οη παξαπάλσ έλλνηεο έρνπλ κειεηεζεί εθηελώο ζε ζπλδπαζκό ησλ 

δύν εθ ησλ ηξηώλ, ειάρηζηεο όκσο έξεπλεο παγθνζκίσο θαίλεηαη λα δηεξεπλνύλ ηαπηόρξνλα 

θαη ηα ηξία απηά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή πνηνηηθόηεξσλ ππεξεζηώλ 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ. 

 

θνπόο 

θνπόο ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεύλεζε ηνπ βαζκνύ ελζπλαίζζεζεο 

ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ζε ζρέζε κε ηελ ςπρηθή ηνπ αλζεθηηθόηεηα, θαζώο θαη ε 

ηπρόλ ζπζρέηηζή ηνπο κε ηνλ ηξόπν πνπ ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό αληηιακβάλεηαη ηε 

θξνληίδα. 

 

 

Δηδηθό Μέξνο 

 

ρεδηαζκόο Μειέηεο  

Δίδνο κειέηεο 

Ζ παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία πηνζεηεί ηνλ ζρεδηαζκό ηεο πεξηγξαθηθήο ζπγθξηηηθήο κειέηεο 

κε κεξηθέο ζπζρεηίζεηο γηα λα απαληήζεη ζε εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζέηεη. ύκθσλα κε 

ηνλ Μεξθνύξε (2008): «πεξηγξαθηθόο ζρεδηαζκόο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ιήςε πιεξνθνξηώλ 
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σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ελόο θαηλνκέλνπ, ελόο γεγνλόηνο ή κηαο θαηάζηαζεο. Γελ γίλεηαη 

θαλελόο είδνπο παξέκβαζεο, αθνύ ν ζθνπόο είλαη ε απεηθόληζε ησλ πξαγκάησλ, όπσο απηά εθ 

θύζεσο ζπκβαίλνπλ. Δλδείθλπηαη γηα ηε δηεξεύλεζε άγλσζησλ θαηλνκέλσλ όζσλ δελ έρνπλ 

κειεηεζεί επαξθώο θαη παξέρεη πιηθό γηα ηηο έξεπλεο ησλ επνκέλσλ επηπέδσλ  Σπάληα όκσο 

κία έξεπλα έρεη ακηγώο  πεξηγξαθηθό ζρεδηαζκό, αθνύ ζπρλά γίλεηαη δηεξεύλεζε ζπζρεηίζεσλ 

ή/θαη ζύγθξηζε νκάδσλ. Σηελ πεξίπησζε πνπ δηεξεπλώληαη ζπζρεηίζεηο ή γίλνληαη ζπγθξίζεηο, 

νη έξεπλεο απηέο νλνκάδνληαη  πεξηγξαθηθέο ζπζρέηηζεο θαη ζπγθξηηηθέο πεξηγξαθηθέο 

αληίζηνηρα» (Μεξθνύξεο 2008,ζει.89). 

 

Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα  

 Γηεξεύλεζε ηνπ επηπέδνπ αλζεθηηθόηεηαο ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ. 

 Τπάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην επίπεδν αλζεθηηθόηεηαο κε ηνλ ηξόπν πνπ 

αληηιακβάλεηαη ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό ηελ θξνληίδα; 

 Τπάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην επίπεδν αλζεθηηθόηεηαο ηνπ λνζειεπηηθνύ 

πξνζσπηθνύ κε ηνλ βαζκό ελζπλαίζζεζεο  πνπ παξνπζηάδεη; 

 Μειέηε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζην βαζκό ελζπλαίζζεζεο ηνπ λνζειεπηηθνύ 

πξνζσπηθνύ θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ γηα ηε θξνληίδα. 

 Γηεξεύλεζε ηνπ βαζκνύ ελζπλαίζζεζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ην λνζειεπηηθό 

πξνζσπηθό. 

 Καηαγξαθή ησλ αληηιήςεσλ ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ όζσλ αθνξά ηε 

θξνληίδα. 

 

Δξεπλεηηθό Πεδίν 

Ζ έξεπλα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό ελόο γεληθνύ λνζνθνκείνπ ηνπ 

λεζηνύ ηεο Κξήηεο. 

 

Γείγκα- Γεηγκαηνιεπηηθή Μέζνδνο 

Ζ δεηγκαηνιεςία επθνιίαο, ζεσξείηαη «θησρή» εξεπλεηηθή κέζνδνο πξνζέγγηζεο ηνπ 

δείγκαηνο, δηόηη ν εξεπλεηήο δελ είλαη ζε ζέζε λα εμαζθαιίζεη ηελ αληηθεηκεληθόηεηα ησλ 

επηινγώλ ησλ αηόκσλ θαη λα εμαιείςεη ηηο πξνθαηαιήςεηο κε απνηέιεζκα λα κεηώλεηαη ε 
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αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο θαη λα ππάξρεη ε πηζαλόηεηα ην δείγκα λα κελ ζεσξείηαη 

αληηπξνζσπεπηηθό. 

Παξ‘ όια απηά ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο επηιέρζεθε κε βάζε ην ζθνπό  ηεο κειέηεο πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ πεξηγξαθή θαη θαηαγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη όρη ζηελ 

αλάιπζε ησλ αηηηάζεσλ πνπ επηδξνύλ θαη θαζνξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ πεξηγξαθόκελσλ 

ελλνηώλ. 

Δπίζεο, ζεκαληηθνί ιόγνη πνπ θαζόξηζαλ ηελ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζόδνπ γηα ηελ 

ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ απνηέιεζαλ ε επθνιία πξόζβαζεο ζην δείγκα, ην ρακειό 

νηθνλνκηθό θόζηνο θαηά ηελ δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ε κεησκέλε 

ρξνληθή δηάξθεηα πνπ απνξξέεη από απηόλ ηνλ ηύπν δεηγκαηνιεςίαο (Μεξθνύξεο 2008). 

 

Δξεπλεηηθά Δξγαιεία 

Χο εξεπλεηηθό εξγαιείν γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο κειέηεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί έλα αλώλπκν 

εξσηεκαηνιόγην απηναλαθνξάο, απνηεινύκελν από ηέζζεξα κέξε.  Ζ   θύξηα   ρξήζε  ηνπ 

είλαη ε  ζπγθέληξσζε   δεδνκέλσλ  ηα   νπνία   ζα  ζπκβάιινπλ  ζηελ   δηεξεύλεζε  ελόο  

θαηλνκέλνπ  ή  κηαο  ζπγθεθξηκέλεο  θαηάζηαζεο (Jenkinson, 1994). 

ην πξώην κέξνο, γηα ηε κέηξεζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθόηεηαο ηνπ λνζειεπηηθνύ 

πξνζσπηθνύ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε ζύληνκε εθδνρή ηνπ εξσηεκαηνιόγηνπ ςπρηθήο 

αλζεθηηθόηεηαο (CD-RISK-10), έλα επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελν εξεπλεηηθό εξγαιείν, ην 

νπνίν έρεη κεηαθξαζηεί θαη ζηαζκηζηεί ζηα ειιεληθά δεδνκέλα (Κνζκίδνπ Μ., 2015). 

Απνηειείηαη από δέθα ζύληνκεο εξσηήζεηο πέληε δηαβαζκίζεσλ, κε ην ζπλνιηθό ζθνξ λα 

θπκαίλεηαη αλάκεζα ζε 0-40. Τςειόηεξε βαζκνινγία ππνδεηθλύεη πεξηζζόηεξε 

αλζεθηηθόηεηα. 

Γηα ηελ κέηξεζε ηνπ βαζκνύ ελζπλαίζζεζεο ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ, ζην δεύηεξν 

κέξνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί  ε θιίκαθα ελζπλαίζζεζεο ηνπ Σνξόλην (TEQ). Σν 

εξσηεκαηνιόγην απνηειείηαη από δεθαέμη εξσηήζεηο πέληε δηαβαζκίζεσλ, κε ζθνπό ηελ 

κέηξεζε ηνπ βαζκνύ ηεο ελζπλαίζζεζεο (Kourmousi et al., 2017). Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία 

πξνέξρεηαη από ην άζξνηζκα ησλ απαληήζεσλ θαη θπκαίλεηαη αλάκεζα ζε 0-40, κε ηηο 

πςειόηεξεο βαζκνινγίεο λα ππνδειώλνπλ κεγαιύηεξν βαζκό ελζπλαίζζεζεο. ηελ 
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ειιεληθή εθδνρή ηνπ εξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ ε εζσηεξηθή ζπλνρή θαη αμηνπηζηία βξέζεθε κε 

ην δείθηε Cronbach‘s alpha λα αληηζηνηρεί ζε 0,72 (Kourmousi et al., 2017). 

ην ηξίην κέξνο, γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ αληηιήςεσλ όζσλ αθνξά ηε θξνληίδα, ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε θιίκαθα πκπεξηθνξώλ Φξνληίδαο (CBI-24), ζηαζκηζκέλε θαη 

κεηαθξαζκέλε ζηα ειιεληθά δεδνκέλα (Παπαζηαύξνπ θαη ζπλ., 2010), ε νπνία απνηειείηαη 

από ηέζζεξηο δηαζηάζεηο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπκπεξηθνξώλ θξνληίδαο: ηε δηαζθάιηζε 

ηεο αλζξώπηλεο αμηνπξέπεηαο, ηηο επαγγεικαηηθέο γλώζεηο θαη επηδεμηόηεηεο, ηνλ ζεβαζκό 

ζηνπο άιινπο θαη ηε Θεηηθή ζπλνρή. Πεξηιακβάλεη εηθνζηηέζζεξηο εξσηήζεηο έμη 

δηαβαζκίζεσλ κε ηελ ζπλνιηθή βαζκνινγία λα ππνινγίδεηαη από ην άζξνηζκα ηνπο, κε 

πςειόηεξα πνζνζηά λα ππνδεηθλύνπλ απμεκέλε ζεκαληηθόηεηα ησλ ζπκπεξηθνξώλ 

θξνληίδαο γηα ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό. Ζ ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα ραξαθηεξίδεηαη από 

πςειή εζσηεξηθή ζπλνρή θαη αμηνπηζηία, κε ην δείθηε Cronbach‘s alpha λα αληηζηνηρεί ζε 

0,92  (Παπαζηαύξνπ θαη ζπλ., 2011). 

ην ηέηαξην κέξνο βξίζθνληαη εξσηήζεηο γηα ηε ζπιινγή  δεκνγξαθηθώλ δεδνκέλσλ ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ζηε κειέηε. 

 

Γενληνινγία ηεο Έξεπλαο 

Ζ ζπκκεηνρή θπζηθώλ πξνζώπσλ ζηελ έξεπλα, είλαη εζεινληηθή αιιά αλαγθαία. Σα 

εξσηεκαηνιόγηα είλαη αλώλπκα θαη δελ πεξηέρνπλ πξνζσπηθά ζηνηρεία αζζελώλ ε θπζηθώλ 

πξνζώπσλ από ηα νπνία ζα κπνξνύζε λα απνθαιπθζεί θαηά νπνηνδήπνηε ηξόπν ε ηαπηόηεηα 

ησλ ζπκκεηερόλησλ. Οη απαληήζεηο είλαη απόιπηα εκπηζηεπηηθέο θαη κόλν ηα κέιε ηεο 

εξεπλεηηθήο νκάδαο ζα έρνπλ πξόζβαζε ζε απηέο. Οη απαληήζεηο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

απνθιεηζηηθά γηα εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο θαη ζπγθεθξηκέλα ζα ηύρνπλ πνζνηηθήο 

επεμεξγαζίαο ζπλνιηθά.  

Κακία κεκνλσκέλε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε λνζνθνκείν ή θπζηθό πξόζσπν δελ 

ζα δεκνζηεπηεί παξά κόλν ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Ζ αλσλπκία ησλ 

ζπκκεηερόλησλ θαη ην πξνζσπηθό απόξξεην ζα ηεξεζεί ζην αθέξαην θαζ‘ όιε ηε δηάξθεηα 

ηεο έξεπλαο αιιά θαη κεηά ην πέξαο απηήο θαη δεζκεύεη ηα κέιε ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο.  
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Μέζνδνο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο-παξνπζίαζεο απνηειεζκάησλ 

 Γηα ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ηαηηζηηθό Παθέην γηα 

ηηο  Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο έθδνζε 25 (Statistical Package of Social Sciences 25h edition, 

SPSS) θαη ζα εθαξκνζηεί ε κέζνδνο ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο.  Σα 

απνηειέζκαηα πξόθεηηαη λα παξνπζηαζηνύλ ζε θπθιηθά δηαγξάκκαηα θαη ζε ξαβδνγξάκκαηα 

πνπ ζύκθσλα κε ηελ αρίλε (2004), ‗είλαη ν πην ρξήζηκνο ηξόπνο γξαθηθήο παξάζηαζεο 

θαηαλνκήο ζπρλόηεηαο δεδνκέλσλ νλνκαζηηθνύ θαη ηαθηηθνύ επηπέδνπ...‘ (αρίλε-Καξδάζε 

2004, ζει. 173). Χο επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο νξίδεηαη ην 0,05. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV – Δξσηεκαηνιόγην 

 

 

 

 

 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ  ΒΑΘΜΟΤ ΔΝΤΝΑΗΘΖΖ, 

ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΦΤΥΗΚΖ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 

ΑΝΣΗΛΖΦΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 

 

 

 

 

 

 

αο δηαβεβαηώλνπκε όηη ζα κεηαρεηξηζηνύκε ηηο απαληήζεηο ζαο κε πιήξε ερεκύζεηα.  

Δλδηαθεξόκαζηε κόλν γηα ηελ θαιύηεξε θξίζε ζαο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

ζπγθεληξσζνύλ, ζα αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ηνπο ζθνπνύο ηεο έξεπλαο. Σα δεδνκέλα ζα 

δηαθπιαρζνύλ κε θάζε επζπλεηδεζία θαη ζα ηα ρεηξηζηνύκε σο απζηεξώο εκπηζηεπηηθά.  

Γε ζα γίλεη δε, θακία αλαθνξά πνπ λα δηεπθνιύλεη ηελ αλαγλώξηζε πξνζώπσλ ή 

νξγαληζκώλ ζε θακία από ηηο εθζέζεηο πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. 

πλήζεο ρξόλνο ζπκπιήξσζεο Δξσηεκαηνινγίνπ: 10 ιεπηά 
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΦΤΥΗΚΖ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ CD-RISK 

(The Connor-Davidson Resilience Scale CD-RISK 10)  

ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο, ζεκεηώζηε κε έλα Υ πόζν ζπρλά αιεζεύεη (ηζρύεη) γηα εζάο ε 

θάζε κηα από απηέο: 

 

1.Δίκαη ηθαλόο/ή λα πξνζαξκόδνκαη ζηελ αιιαγή 

Καζόινπ □ πάληα □ Μεξηθέο θνξέο □ πρλά □ ρεδόλ πάληα □ 

2.Μπνξώ λα αληηκεησπίζσ νηηδήπνηε έξζεη 

Καζόινπ □ πάληα □ Μεξηθέο θνξέο □ πρλά □ ρεδόλ πάληα□ 

3.Πξνζπαζώ λα δσ ηε ρηνπκνξηζηηθή πιεπξά ησλ πξνβιεκάησλ 

Καζόινπ □ πάληα □ Μεξηθέο θνξέο □ πρλά □ ρεδόλ πάληα □ 

4.Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ ζηξεο κπνξεί λα κε δπλακώζεη 

Καζόινπ □ πάληα □ Μεξηθέο θνξέο □ πρλά □ ρεδόλ πάληα □ 

5.Σείλσ λα αλαθάκπησ κεηά από αζζέλεηα ή ηαιαηπσξία 

Καζόινπ □ πάληα □ Μεξηθέο θνξέο □ πρλά □ ρεδόλ πάληα □ 

6.Μπνξώ λα επηηύρσ ζηόρνπο παξά ηα εκπόδηα 

Καζόινπ □ πάληα □ Μεξηθέο θνξέο □ πρλά □ ρεδόλ πάληα □ 

7.Μπνξώ λα κείλσ ζπγθεληξσκέλνο/ε ππό πίεζε 

Καζόινπ □ πάληα □ Μεξηθέο θνξέο □ πρλά □ ρεδόλ πάληα □ 

8.Γελ απνζαξξύλνκαη εύθνια από ηελ απνηπρία 

Καζόινπ □ πάληα □ Μεξηθέο θνξέο □ πρλά □ ρεδόλ πάληα □ 

9.Αληηιακβάλνκαη ηνλ εαπηό κνπ σο δπλαηό άηνκν 

Καζόινπ □ πάληα □ Μεξηθέο θνξέο □ πρλά □ ρεδόλ πάληα □ 

10. Μπνξώ λα δηαρεηξηζηώ δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα 

Καζόινπ □ πάληα □ Μεξηθέο θνξέο □ πρλά □ ρεδόλ πάληα □ 
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ΚΛΗΜΑΚΑ ΔΝΤΝΑΗΘΖΖ TORRONTO TEQ 

(Torronto Empathy Questionnaire) 

 

Παξαθαιώ δηαβάζηε θάζε δήισζε πξνζεθηηθά θαη ζεκεηώζηε πόζν ζπρλά αηζζάλεζηε ε 

ελεξγείηε κε ηνλ ηξόπν πνπ πεξηγξάθεηαη, ηηθάξνληαο ηελ αλάινγε απάληεζε. Πεληάβαζκε 

θιίκαθα: Πνηέ ε ζρεδόλ πνηέ (0) –πάληα (1) – Μεξηθέο θνξέο (2) - πρλά (3) – Πάληα (4). 

1. Όηαλ θάπνηνο άιινο είλαη ελζνπζηαζκέλνο, έρσ ηελ ηάζε λα ελζνπζηάδνκαη θαη 

εγώ. 

Πνηέ–ρεδόλ Πνηέ □ πάληα □ Μεξηθέο θνξέο □ πρλά □ Πάληα □ 

2. Οη δπζηπρίεο ησλ άιισλ αλζξώπσλ δελ κε ελνρινύλ πάξα πνιύ. 

Πνηέ–ρεδόλ Πνηέ □ πάληα □ Μεξηθέο θνξέο □ πρλά □ Πάληα □ 

3. Με αλαζηαηώλεη λα βιέπσ λα ζπκπεξηθέξνληαη ζε θάπνηνλ ρσξίο ζεβαζκό. 

Πνηέ–ρεδόλ Πνηέ □ πάληα □ Μεξηθέο θνξέο □ πρλά □ Πάληα □ 

4. Παξακέλσ αλεπεξέαζηνο/ε όηαλ έλα θνληηλό κνπ πξόζσπν είλαη επηπρηζκέλν. 

Πνηέ–ρεδόλ Πνηέ □ πάληα □ Μεξηθέο θνξέο □ πρλά □ Πάληα □ 

5. Μνπ αξέζεη λα θάλσ ηνπο άιινπο λα αηζζάλνληαη θαιύηεξα. 

Πνηέ–ρεδόλ Πνηέ □ πάληα □ Μεξηθέο θνξέο □ πρλά □ Πάληα □ 

6. Σξέθσ ζπλαηζζήκαηα ζηνξγήο θαη λνηάδνκαη γηα αλζξώπνπο ιηγόηεξν ηπρεξνύο 

από εκέλα. 

Πνηέ–ρεδόλ Πνηέ □ πάληα □ Μεξηθέο θνξέο □ πρλά □ Πάληα □ 

7. Όηαλ έλαο/κηα θίινο/ε αξρίδεη λα κηιά γηα ηα πξνβιήκαηά ηνπ/ηεο, πξνζπαζώ λα 

ζηξέςσ ηε ζπδήηεζε ζε θάηη άιιν. 

Πνηέ–ρεδόλ Πνηέ □ πάληα □ Μεξηθέο θνξέο □ πρλά □ Πάληα □ 

8. Μπνξώ λα θαηαιάβσ πόηε νη άιινη είλαη ιππεκέλνη, αθόκα θαη όηαλ δε ιέλε 

ηίπνηε. 

Πνηέ–ρεδόλ Πνηέ □ πάληα □ Μεξηθέο θνξέο □ πρλά □ Πάληα □ 

9. Θεσξώ όηη ζπληνλίδνκαη κε ηε δηάζεζε ησλ άιισλ αλζξώπσλ. 

Πνηέ–ρεδόλ Πνηέ □ πάληα □ Μεξηθέο θνξέο □ πρλά □ Πάληα □ 
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10. Γελ αηζζάλνκαη ζπκπόληα γηα ηνπο αλζξώπνπο πνπ πξνθαινύλ ζηνλ εαπηό ηνπο 

ζνβαξέο αζζέλεηεο. 

Πνηέ–ρεδόλ Πνηέ □ πάληα □ Μεξηθέο θνξέο □ πρλά □ Πάληα □ 

11. Αηζζάλνκαη εθλεπξηζκό όηαλ θάπνηνο θιαίεη. 

Πνηέ–ρεδόλ Πνηέ □ πάληα □ Μεξηθέο θνξέο □ πρλά □ Πάληα □ 

12. Γελ κε ελδηαθέξεη πξαγκαηηθά πώο αηζζάλνληαη νη άιινη άλζξσπνη. 

Πνηέ–ρεδόλ Πνηέ □ πάληα □ Μεξηθέο θνξέο □ πρλά □ Πάληα □ 

13. Όηαλ βιέπσ θάπνηνλ πνπ είλαη αλαζηαησκέλνο, ληώζσ κηα έληνλε αλάγθε λα 

βνεζήζσ. 

Πνηέ–ρεδόλ Πνηέ □ πάληα □ Μεξηθέο θνξέο □ πρλά □ Πάληα □ 

14. Όηαλ βιέπσ λα ζπκπεξηθέξνληαη άδηθα ζε θάπνηνπο, δελ ληώζσ νίθην γη’ απηνύο. 

Πνηέ–ρεδόλ Πνηέ □ πάληα □ Μεξηθέο θνξέο □ πρλά □ Πάληα □ 

15. Σν βξίζθσ αλόεην λα θιαίλε άλζξσπνη από ραξά. 

Πνηέ–ρεδόλ Πνηέ □ πάληα □ Μεξηθέο θνξέο □ πρλά □ Πάληα □ 

16. Όηαλ βιέπσ θάπνηνλ λα ηνλ εθκεηαιιεύνληαη, αηζζάλνκαη απέλαληί ηνπ θάπσο 

πξνζηαηεπηηθά.  

Πνηέ–ρεδόλ Πνηέ □ πάληα □ Μεξηθέο θνξέο □ πρλά □ Πάληα □ 

 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΧΝ ΦΡΟΝΣΗΓΑ CBI-GR 

(Caring Behaviors Inventory -GR) 

Παξαθαινύκε δηαβάζηε ηηο πην θάησ ζέζεηο νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ ηε λνζειεπηηθή 

θξνληίδα.Γηα θάζε ζέζε παξαθαινύκε βάιηε ζε θύθιν ηελ απάληεζε πνπ πεξηγξάθεη θαηά 

ηελ άπνςε ζαο θαιύηεξα ηε ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία εθαξκόδεηαη ε λνζειεπηηθή θξνληίδα. 

Οη λνζειεπηέο: 

1.Αθνύλε κε πξνζνρή ηνλ αζζελή 

1.Πνηέ  2.πάληα  3.Μεξηθέο θνξέο  4.πρλά  5.Αξθεηά ζπρλά  6.Πάληα 
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2.Παξέρνπλ νδεγίεο ή ζπκβνπιέο ζηνλ αζζελή 

1.Πνηέ  2.πάληα  3.Μεξηθέο θνξέο  4.πρλά  5.Αξθεηά ζπρλά  6.Πάληα 

3.Αληηκεησπίδνπλ ηνλ θάζε αζζελή σο μερσξηζηό άηνκν 

1.Πνηέ  2.πάληα  3.Μεξηθέο θνξέο  4.πρλά  5.Αξθεηά ζπρλά  6.Πάληα 

4.Αθηεξώλνπλ αξθεηό ρξόλν κε ηνλ αζζελή 

1.Πνηέ  2.πάληα  3.Μεξηθέο θνξέο  4.πρλά  5.Αξθεηά ζπρλά  6.Πάληα 

5.Τπνζηεξίδνπλ ηνλ αζζελή 

1.Πνηέ  2.πάληα  3.Μεξηθέο θνξέο  4.πρλά  5.Αξθεηά ζπρλά  6.Πάληα 

6. πλαηζζάλνληαη ηε ζέζε ηνπ αζζελνύο ( θαηαλννύλ ηε ζέζε ηνπ αζζελνύο ) 

1.Πνηέ  2.πάληα  3.Μεξηθέο θνξέο  4.πρλά  5.Αξθεηά ζπρλά  6.Πάληα 

7.Βνεζνύλ ηνλ αζζελή λα σξηκάζεη (ηνλ ελδπλακώλνπλ) 

1.Πνηέ  2.πάληα  3.Μεξηθέο θνξέο  4.πρλά  5.Αξθεηά ζπρλά  6.Πάληα 

8.Γείρλνπλ ππνκνλή θαη θαξηεξηθόηεηα κε ηνλ αζζελή 

1.Πνηέ  2.πάληα  3.Μεξηθέο θνξέο  4.πρλά  5.Αξθεηά ζπρλά  6.Πάληα 

9.Γλσξίδνπλ πώο λα εθαξκόδνπλ ηηο δηάθνξεο λνζειείεο (γηα παξάδεηγκα ελέζεηο, νξνύο 

θαη άιια) 

1.Πνηέ  2.πάληα  3.Μεξηθέο θνξέο  4.πρλά  5.Αξθεηά ζπρλά  6.Πάληα 

10.Δκπλένπλ εκπηζηνζύλε ζηνπο αζζελείο 

1.Πνηέ  2.πάληα  3.Μεξηθέο θνξέο  4.πρλά  5.Αξθεηά ζπρλά  6.Πάληα 

11.Δπηδεηθλύνπλ επαγγεικαηηθή γλώζε θαη επηδεμηόηεηα 
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1.Πνηέ  2.πάληα  3.Μεξηθέο θνξέο  4.πρλά  5.Αξθεηά ζπρλά  6.Πάληα 

12.Υεηξίδνληαη ηνλ εμνπιηζκό κε επηδεμηόηεηα 

1.Πνηέ  2.πάληα  3.Μεξηθέο θνξέο  4.πρλά  5.Αξθεηά ζπρλά  6.Πάληα 

13.Παξέρνπλ επθαηξίεο ζηνλ αζζελή λα εθθξάζεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ ζρεηηθά κε ηελ 

αζζέλεηά ηνπ θαη ηε ζεξαπεία 

1.Πνηέ  2.πάληα  3.Μεξηθέο θνξέο  4.πρλά  5.Αξθεηά ζπρλά  6.Πάληα 

14.πκπεξηιακβάλνπλ ηνλ αζζελή ζηνλ ζρεδηαζκό ηεο θξνληίδαο ηνπ 

1.Πνηέ  2.πάληα  3.Μεξηθέο θνξέο  4.πρλά  5.Αξθεηά ζπρλά  6.Πάληα 

15.Υεηξίδνληαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ αζζελνύο κε ερεκύζεηα 

1.Πνηέ  2.πάληα  3.Μεξηθέο θνξέο  4.πρλά  5.Αξθεηά ζπρλά  6.Πάληα 

16.Δπηζθέπηνληαη ζπρλά ηνλ αζζελή ρσξίο λα πεξηκέλνπλ θιήζε ηνπ 

1.Πνηέ  2.πάληα  3.Μεξηθέο θνξέο  4.πρλά  5.Αξθεηά ζπρλά  6.Πάληα 

17.πδεηνύλ κε ηνλ αζζελή 

1.Πνηέ  2.πάληα  3.Μεξηθέο θνξέο  4.πρλά  5.Αξθεηά ζπρλά  6.Πάληα 

18.Δλζαξξύλνπλ ηνλ αζζελή λα θαιεί γηα βνήζεηα όηαλ αληηκεησπίδεη θάπνην πξόβιεκα 

1.Πνηέ  2.πάληα  3.Μεξηθέο θνξέο  4.πρλά  5.Αξθεηά ζπρλά  6.Πάληα 

19.Ηθαλνπνηνύλ ηηο αλάγθεο ηνπ αζζελνύο ( εθθξαδόκελεο θαη κε εθθξαδόκελεο ) 

1.Πνηέ  2.πάληα  3.Μεξηθέο θνξέο  4.πρλά  5.Αξθεηά ζπρλά  6.Πάληα 

20.Αληαπνθξίλνληαη γξήγνξα ζηελ θιήζε ηνπ αζζελνύο 

1.Πνηέ  2.πάληα  3.Μεξηθέο θνξέο  4.πρλά  5.Αξθεηά ζπρλά  6.Πάληα 
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21.Βνεζνύλ ζηε κείσζε ηνπ πόλνπ ηνπ αζζελνύο 

1.Πνηέ  2.πάληα  3.Μεξηθέο θνξέο  4.πρλά  5.Αξθεηά ζπρλά  6.Πάληα 

22.Γείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηνλ αζζελή 

1.Πνηέ  2.πάληα  3.Μεξηθέο θνξέο  4.πρλά  5.Αξθεηά ζπρλά  6.Πάληα 

23.Παξέρνπλ ηε ζεξαπεία θαη ηα θάξκαθα έγθαηξα 

1.Πνηέ  2.πάληα  3.Μεξηθέο θνξέο  4.πρλά  5.Αξθεηά ζπρλά  6.Πάληα 

24.Αλαθνπθίδνπλ ηνπο αζζελείο από ηα ζπκπηώκαηα ηεο αζζέλεηάο ηνπο 

1.Πνηέ  2.πάληα  3.Μεξηθέο θνξέο  4.πρλά  5.Αξθεηά ζπρλά  6.Πάληα 

E. Papastavrou 2009, All rights reserved 

Γεκνγξαθηθά ηνηρεία 

αο παξαθαινύκε λα ζπκπιεξώζεηε ηα παξαθάησ αηνκηθά ζηνηρεία. 

Φύιν : Άλδξαο □ Γπλαίθα □                                           Ζιηθία : …… 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: 

Έγγακνο/ε □   Άγακνο/ε  Γηαδεπγκέλνο/ε  Άιιν □ 

Έρεηε παηδηά; Ναη □ Όρη □                      Αλ λαη, αξηζκόο παηδηώλ; …... 

Δθπαηδεπηηθό επίπεδν:  

Απόθνηηνο ΓΔ. □   Απόθνηηνο ΣΔΗ □    Απόθνηηνο Παλεπηζηεκίνπ □  

Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο   Γηδαθηνξηθό □ 

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία: 

0-5 έηε □  5-10 έηε □  10-15 έηε □  15-20 έηε □  

Πεξηζζόηεξα από 20 έηε □ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V –Υξνλνδηάγξακκα Πηπρηαθήο εξγαζίαο 

 


