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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

 

Ειςαγωγή: Η νόςοσ  του κοροναϊοφ (covid-19) είναι μία πρόςφατα αναδυόμενθ και ςυνεχϊσ 

επεκτεινόμενθ αςκζνεια που ζχει καταβάλει κάκε ςφςτθμα υγείασ παγκοςμίωσ και κατ’ επζκταςθ τουσ 

επαγγελματίεσ και υποςτθρικτζσ του. Μζςα από τθ ςυγκεκριμζνθ βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ γίνεται 

προςπάκεια αναγνϊριςθσ των ψυχικϊν και ςωματικϊν επιπτϊςεων και τθσ επαγγελματικισ 

εξουκζνωςθσ του ιοφ SARS-COV-2 ςτουσ επαγγελματίεσ υγείασ. 

κοπόσ: κοπόσ τθσ παροφςασ αναςκόπθςθσ είναι θ διερεφνθςθ τθσ ςωματικισ και ψυχικισ επίπτωςθσ 

του SARS-COV-2 ςτουσ επαγγελματίεσ υγείασ. 

Μεθοδολογία: Διεξιχκθ ςυςτθματικι αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ ςτθν ελλθνικι και ςτθν αγγλικι 

γλϊςςα, ςτισ θλεκτρονικζσ βάςεισ δεδομζνων Pubmed καιGoogle Scholar, χρθςιμοποιϊντασ τισ λζξεισ 

κλειδιά «φνδρομο Επαγγελματικισ Εξουκζνωςθσ», « Επαγγελματίεσ Τγείασ»,«Ψυχικι Τγεία», 

«ωματικι Τγεία», «Επαγγελματικι Εξάντλθςθ», «Επαγγελματικι Ικανοποίθςθ», «Πανδθμία 

Κοροναϊοφ», «Εργαςιακό τρεσ». Σζκθκαν χρονικοί περιοριςμοί (2019-2020). Σελικά θ αναςκόπθςθ 

περιλάμβανε15μελζτεσ. 

Αποτελζςματα: Από τθν αναςκόπθςθ εντοπίςτθκε ότι θ νόςοσ του κοροναιοφ 2019 επζβαλε ζντονεσ 

πιζςεισ ςτθν ψυχολογικι και ςωματικι ευθμερία των επαγγελματιϊν υγείασ, με αποτζλεςμα τθν 

εμφάνιςθ ςυμπτωμάτων όπωσ άγχοσ, stress, κατάκλιψθ, κόπωςθ, εξάντλθςθ και ςφνδρομο 

επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ ςε μεςαία προσ υψθλά ποςοςτά ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ. Η ανάλυςθ των 

ςυμπτωμάτων ςτθν πλειοψθφία των ερευνϊν ζδειξε υψθλότερο άγχοσ και επικράτθςθ κατάκλιψθσ 

μεταξφ γυναικϊν, νοςοκόμων και ανταποκριτϊν πρϊτθσ γραμμισ ςε ςχζςθ με τουσ άνδρεσ, τουσ 

γιατροφσ και τουσ εργαηόμενουσ ςτθ δεφτερθ γραμμι. 

υμπζραςμα: Η αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ αποκάλυψε ςυνεχείσ αναφορζσ ςτρεσ, άγχουσ, 

εξουκζνωςθσ και κατακλιπτικϊν ςυμπτωμάτων ςτουσ επαγγελματίεσ ςτο χϊρο τθσ υγείασ. Χρειάηεται 

λοιπόν μία εκτενζςτατθ αξιολόγθςι τουσ , δθμιουργϊντασ ζτςι τθν ανάγκθ ανάπτυξθσ και  παροχισ 

υποςτθρικτικϊν -ψυχολογικϊν παρεμβάςεων, οι οποίεσ κα μειϊνουν τον αρνθτικό αντίκτυπο τθσ 

πανδθμίασ για του HCW. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Corona virus (covid-19) is a newly emerging and ever-expanding disease that has plagued 

every health system worldwide and consequently its professionals and advocates. Through this 

literature review, an attempt is made to identify the mental and physical effects and burnout of the 

SARS-COV-2 virus in health professionals. 

Aim: The aim of this study is to investigate the physical and mental impact of SARS COV-2 on health 

professionals. 

Method: Systematic review of the literature in Greek and English, was conducted in the online 

databases Pubmed and Google Scholar, using the keywords "Health Professionals", "Mental Health", 

"Professional Exhaustion", "Corona Pandemic", "Work Stress". Time limits were set (2019-2020). Finally, 

the review included 15 studies. 

Results: The review revealed that coronary heart disease 2019 put intense pressure on the psychological 

and physical well-being of health professionals, resulting in symptoms such as anxiety, stress, 

depression, fatigue, exhaustion and burnout syndrome in moderate to high rates in all the cases. The 

analysis of symptoms in the majority of surveys showed higher stress and prevalence of depression 

among women, nurses and front-line correspondents than men, doctors and front-line workers. 

Conclusions: A review of the literature revealed continuous reports of stress, anxiety, exhaustion and 

depressive symptoms in health professionals. An extensive evaluation is therefore needed, thus creating 

the need to develop and provide supportive-psychological interventions, which will reduce the negative 

impact of the pandemic on HCW. 
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ΓΕΝΙΚΟΜΕΡΟ 

SARS- COV-2 

 

Εμφάνιςη -  Επιδημιολογία 

τα τζλθ Δεκεμβρίου του 2019 εμφανίςτθκαν μερικζσ ομάδεσ ανκρϊπων ςτθν υγειονομικι 

περιφζρεια του Wuhan,  ςτθν Κίνα με ζνα είδοσ πνευμονίασ, άγνωςτθσ αιτιολογίασ όπου και τελικά 

αναγνωρίςτθκε ωσ ζνα νζο πακογόνο των RNA betacoronavirus.  Ζτςι λοιπόν θ πρϊτθ καταγραφι του 

ιοφ SARS- COV-2 από τον Παγκόςμιο Οργανιςμό Τγείασ ( ΠΟΤ) αναφζρκθκε ςτισ 31 Δεκεμβρίου του 

2019, όπου και εξαπλϊκθκε με ραγδαίουσ ρυκμοφσ ςε όλο τον κόςμο, επθρεάηοντασ κάκε υγειονομικό  

ςφςτθμα και ζχοντασ φτάςει πλζον ςε πανδθμικισ αναλογίεσ. Ο Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τγείασ ( ΠΟΤ) 

ςτισ 11 Μαρτίου του 2020 κιρυξε το ξζςπαςμα τθσ πανδθμίασ του COVID 19, όπου και μζχρι το τζλοσ 

του ζτουσ υπιρξαν πάνω από 79εκατομμφρια αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ και πάνω από 1,7 

εκατομμφρια κάνατοι ςε παγκόςμιο επίπεδο. Ζωσ ςιμερα τα επιβεβαιωμζνα κροφςματα ξεπερνοφν τα 

151 εκατομμφρια και οι κάνατοι τα 3 εκατομμφρια( ζωσ τθσ 2 Μαΐου). Ειδικότερα ςτον Ελλαδικό χϊρο 

ςφμφωνα με τον ΕΟΔΤ τα επιβεβαιωμζνα κροφςματα ξεπερνοφν τισ 345 χιλιάδεσ  και οι κάνατοι τισ 10 

χιλιάδεσ ( ζωσ τθσ 1 Μαΐου),(WHO 2020;Wu 2020; ΕΟΔΤ 2020). 

Προζλευςη   

Η νόςοσ του κοροναιοφ 2019 (COVID 19) είναι μία αςκζνεια, ηωονοςολογικισ προζλευςθσ,  με 

πικανά ςενάρια που μποροφν να εξθγιςουν εφλογα τθν προζλευςθ του ιοφ SARS- COV-2. Αυτά κυρίωσ 

αναφζρονται ςτθν μεταφορά του κοροναιοφ από πθγζσ ηϊων (πικανότθτα νυχτερίδων),  μετά από 

μεταλλάξεισ, παρεμβολζσ και γενικά μετά από μία φυςικι εξελικτικι διαδικαςία και αποκτϊντασ ζτςι 

γονιδιωματικά χαρακτθριςτικά,  όπου μζςω τθσ προςαρμογισ του ιοφ, κατάφεραν να μεταδοκοφν ςτον 

άνκρωπο και να παράγουν ζνα αρκετά μεγάλο αρικμό περιπτϊςεων- κρουςμάτων, ϊςτε να 

ενεργοποιθκεί το ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ όπου και τα εντόπιςε. Ο ιόσ SARS- COV-2 είναι γενετικά 

παρόμοιοσ με τουσ κοροναϊοφσ που προκάλεςαν το ςοβαρό οξφ αναπνευςτικό ςφνδρομο (SARS) και το 

αναπνευςτικό ςφνδρομο τθσ Μζςθσ Ανατολισ (MERS),  μόνο που ο SARS- COV-2  φαίνεται να ζχει 

μεγαλφτερθ μεταδοτικότθτα αλλά χαμθλότερθ πακογζνεια από τουσ δφο προθγοφμενουσ, (Andersen K. 

et al 2020; Giorgi J. Et al 2020). 

Φυςιοπαθολογία 

Η νόςοσCOVID 19 είναι μία μολυςματικι και μεταδοτικι αςκζνεια που χαρακτθρίηεται ωσ ζνα 

ςοβαρό οξφ αναπνευςτικό ςφνδρομο και το οποίο προκαλείται από μόλυνςθ από τον ιό  SARS- COV-2. 

Η  μόλυνςθ μπορεί να είναι αςυμπτωματικι ι και ςυμπτωματικι όπου ανάλογα με τθ βαρφτθτα/ 

ςοβαρότθτα τουσ, χωρίηονται ςτισ παρακάτω δφο κυρίεσ κατθγορίεσ: 
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 ςε ιπια ζωσ μζτρια ςυμπτϊματα όπου περιλαμβάνουν : ξθρό βιχα, πυρετό 

μεγαλφτερο από τουσ  37,8 ° C,  λικαργο, κόπωςθ, μυϊκοί πόνοι, απϊλεια αίςκθςθσ οςμισ και 

γεφςθσ και ςπανιότερα γαςτρεντερικζσ ενοχλιςεισ , τα οποία αποτελοφν και τα 

χαρακτθριςτικά που αναφζρουν ςυχνότερα οι αςκενείσ  

 αλλά και ςε  ςοβαρότερα ςυμπτϊματα όπωσ είναι: θ δφςπνοια ςε θρεμία, 

απϊλεια όρεξθσ,  αυξθμζνοσ αναπνευςτικόσ ρυκμόσ ( >20 αναπνοζσ / min), ςφίξιμο και πόνοσ 

ςτο ςτικοσ/ ςτζρνο, ςθπτικό ςοκ, ανεπάρκεια πολλαπλϊν οργάνων ι και ςε οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ αναπνευςτικι υποςτιριξθ αςκενϊν που απαιτείται λόγω οξζων αναπνευςτικϊν 

ςυνδρόμων ARDS, (Guan W. et al 2020; Deeks J.et al 2020; WHO 2020). 

Μετάδοςη 

Ο κοροναϊόσ μπορεί να μεταδοκεί μζςω άμεςθσ ι ζμμεςθσ επαφισ με κάποιο μολυςμζνο 

άτομο( αςκενι). Πιο ςυγκεκριμζνα μζςω των μολυςμζνων εκκρίςεων όπωσ ςίελο,  αναπνευςτικζσ 

εκκρίςεισ και ςταγονίδια του ατόμου,  βιολογικά δείγματα ι και ορό πλάςματοσ. υνθκζςτερθ μορφι 

για τθν εξάπλωςθ του ιοφ είναι θ αερομεταφερόμενθ μετάδοςθ,  που γίνεται μζςω ςταγονιδίων( 

αερολυμάτων) και τα οποία προζρχονται από το άτομο που φζρει τον μολυςματικό παράγοντα δθλαδι 

τον ιό SARS- COV -2 (WHO 2020) . 

Ανίχνευςη 

Όςον αφορά τουσ τρόπουσ εφρεςθσ και τισ διακζςιμεσ μορφζσ ανίχνευςθσ των μολυςμζνων 

από τον ιό ατόμων, περιλαμβάνονται οι πιο ςυχνά χρθςιμοποιοφμενεσ διαγνωςτικζσ μζκοδοι και 

κατθγοριοποιοφνται ςε δοκιμζσ: 

  με τθν ανίχνευςθ του DNA με PCR (μοριακι δοκιμι), όπου λαμβάνονται δείγματα 

ρινοφαρυγγικοφ ι  ςτοματοφαρυγγικοφ  επιχρίςματοσ  

 με τθν ανίχνευςθ αντιςωμάτων IgA, IgM και IgGκατά του ιοφ, όπου διενεργείται μετά 

από αιμολθψία του οροφ του αςκενοφσ 

  και τζλοσ με τθν ανίχνευςθ των αντιγόνων (είναι και μία ςπανιότερα 

χρθςιμοποιοφμενθ μζκοδοσ- μθ διαδεδομζνθ), (Zitek, 2020; Vandenberg et al., 2020; 

Viswanathan et al., 2020).  

Πρόληψη – Προςταςία πληθυςμοφ 

Μία ακόμα από τισ ςθμαντικότερεσ πτυχζσ για τον ζλεγχο τθσ πανδθμίασ Covid-19, πζρα από 

τθν ανίχνευςθ των αςκενϊν, τθν αναγνϊριςθ και τθν παρακολοφκθςθ τουσ είναι θ πρόλθψθ διάδοςθσ 

του ιοφ και θ προςταςία του υγιοφσ πλθκυςμοφ. Ζτςι λοιπόν για  τθν αποφυγι τθσ μόλυνςθσ, κάποια 

από τα βαςικά μζτρα προςταςίασ είναι:  θ διατιρθςθ αποςτάςεων, θ αποφυγι ςτενϊν επαφϊν και 

παρουςίασ ςε χοροφσ ςυνωςτιςμοφ, το ςυχνό πλφςιμο των χεριϊν και θ χριςθ ατομικϊν μζτρων 

προςταςίασ όπωσ μάςκεσ προςϊπου και γάντια(WHO 2020). 
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Θεραπεία 

Επί του παρόντοσ δεν υπάρχει μία τυπικι κεραπεία για τον Covid- 19 παρά μόνο θ 

ςυμπωματικι και υποςτθρικτικι φροντίδα των αςκενϊν και οι οποία προςφζρεται αναλογικά με τθν 

ςοβαρότθτα τθσ κατάςταςθσ του αςκενοφσ. Επιπλζον ζνασ από τουσ βαςικότερουσ τρόπουσ που 

προςφζρονται για τθν  ανοςοποίθςθ και προςταςία του πλθκυςμοφ  ζναντι του ιοφ SARS-COV-2 είναι  

ο εμβολιαςμόσ, (Guan et al., 2020). 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΞΟΤΘΕΝΩΗ 

 

Προζλευςη 

Ο όροσ «επαγγελματικι εξουκζνωςθ»  χρθςιμοποιικθκε για πρϊτθ φορά ςτθ βιβλιογραφία 

από τον ψυχολόγο Freudenberger το 1974, όπου περιζγραφε τα ψυχικά και ςωματικά ςυμπτϊματα 

που προκαλοφνταν από τισ υπερβολικζσ απαιτιςεισ και δυνάμεισ που χρειάηονταν οι επαγγελματίεσ 

υγείασ,  που εργάηονταν ςτο χϊρο τθσ ψυχικισ υγείασ. Μία εξίςου ςθμαντικι διερεφνθςθ για τθν 

επαγγελματικι εξουκζνωςθ ζγινε το 1982,όπου θ κλινικι ψυχολόγοσ Maslach ζδωςε ζνα πιο γενικό και 

περιεκτικό οριςμό και ο οποίοσ είναι αποδεκτόσ ακόμα και ςιμερα. Ειδικότερα περιγράφει τθν 

επαγγελματικι εξουκζνωςθ ωσ ζνα ςφνδρομο ςωματικισ και ςυναιςκθματικισ εξάντλθςθσ, το οποίο 

προκφπτει ωσ αποτζλεςμα του παρατεταμζνου εργαςιακοφ άγχουσ, τθσ μθ ικανοποίθςθσ και 

απόδοςθσ, του ίδιου του ατόμου και τθσ απϊλειασ του ενδιαφζροντοσ του για το επάγγελμα 

του,(Freudenberger,  1974; Maslach,  1982).  

Οριςμοί 

Πιο ςυγκεκριμζνα το ςφνδρομο τθσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ ορίηεται ωσ ζνα ςφνδρομο  

ψυχικισ,  ςωματικισ  και πνευματικισ εργαςιακισ κόπωςθσ, που αποτελεί  τθν αντίδραςθ  του  

εργαηόμενου ςτο  χρόνιο και παρατεταμζνο επαγγελματικό stress και χαρακτθρίηεται από: 

o ςυναιςκθματικι εξάντλθςθ 

o αποπροςωποποίθςθ και  

o ζλλειψθ προςωπικϊν επιτευγμάτων, (Καρακϊςτασ, 2014). 

Ζτςι λοιπόν για μία πιο ολιςτικι προςζγγιςθ του ςυνδρόμου τθσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ 

κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ και οι διαςτάςεισ τθσ ςωματικισ, ψυχικισ και ςυναιςκθματικισ  υγείασ 

όπου:   

 Η ςωματικι υγεία χαρακτθρίηεται ωσ μία εμφανι διάςταςθ τθσ υγείασ  και αφορά τθ 

λειτουργία του ςϊματοσ. 
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 Η ψυχικι υγεία χαρακτθρίηεται θ ικανότθτα του ατόμου να ςκζφτεται κακαρά και 

λογικά. 

 Και τζλοσ θ ςυναιςκθματικι υγεία είναι θ ικανότθτα του ατόμου να αναγνωρίηει τα 

ςυναιςκιματα του και να τα εκφράηει κατάλλθλα (Ewles et al.,  2011; WHO 2020). 

 

Εξουθζνωςη επαγγελματιών υγείασ 

Εξάντληςη Τγειονομικών  

Η επαγγελματικι εξουκζνωςθ μπορεί να αφορά δυνθτικά κάκε εργαηόμενο, όμωσ ςτο χϊρο τθσ 

υγείασ εμφανίηει υψθλά ποςοςτά (ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια) και ζτςι μπορεί να επθρεάςει με 

κάκε τρόπο  τουσ επαγγελματίεσ υγείασ,  οι οποίοι είναι ςτενά ςυνδεδεμζνοι με κζςεισ υπευκυνότθτασ 

για τθν ανκρϊπινθ ηωι και ιδιαίτερεσ ςχζςεισ φροντίδασ και ευκφνθσ απζναντι ςτουσ αςκενείσ τουσ. 

υμπτωματολογία 

το χϊρο τθσ υγείασ το stress και θ εξάντλθςθ μπορεί να εκδθλωκοφν με διάφορουσ τρόπουσ, 

από τουσ επαγγελματίεσ τθσ,  όπωσ κατάκλιψθ, κόπωςθ, αίςκθμα αποτυχίασ, μθ ικανοποίθςθσ και 

αποςταςιοποίθςθσ . Ζτςι αποκτά μία μορφι χρόνιου και προοδευτικά αυξανόμενου χαρακτιρα, ο 

οποίοσ εξαντλεί τα ψυχικά αποκζματα που διακζτει το άτομο και με αυτό τον τρόπο, αποδυναμϊνεται 

και δυςκολεφεται να αντιμετωπίςει τουσ ζντονουσ ρυκμοφσ και τισ πιεςτικζσ ςυνκικεσ/ καταςτάςεισ 

που χαρακτθρίηουν ζνα χϊρο υγείασ ιδιαίτερα τουσ νοςοκομειακοφσ (Διλιντάσ,  2010). 

Παράγοντεσ Κινδφνου 

 Η επαγγελματικι εξουκζνωςθ δεν οριοκετείτε μζςα από μία ςυγκεκριμζνθ ςυμπτωματολογία 

κακϊσ ςυνοδεφεται από οργανικό, ςυναιςκθματικό και γνωςτικό επίπεδο. Όμωσ υπάρχουν κάποιοι 

οργανωτικοί- ατομικοί-περιβαλλοντικοί παράγοντεσ που αυξάνουν τθν εμφάνιςι τθσ και μερικοί από 

αυτοφσ είναι:  το αυξθμζνο φόρτο εργαςίασ,  θ ζλλειψθ προςωπικοφ-δυναμικοφ, θ ανεπαρκισ 

διοίκθςθ, το κυκλικό ωράριο, θ ζκκεςθ ςτον κάνατο και ςτον πόνο, θ ελλιπισ εκπαίδευςθ, θ θλικία, το 

φφλο, θ οικογενειακι κατάςταςθ  κ.α., (Ριηόπουλοσ και ςυν. 2020). 

Επιπτώςεισ  

Ζτςι λοιπόν θ κακθμερινι τριβι των επαγγελματιϊν υγείασ με τζτοιεσ καταςτάςεισ μπορεί να 

επιφζρει επιπτϊςεισ που δεν αφοροφν μόνο τθν φυςικι κατάςταςθ του επαγγελματία αλλά και τθν 

ψυχικι του ιςορροπία/ υγεία και τθν ςυναιςκθματικι του ςυμπεριφορά. υνθκζςτερα διαπιςτϊνονται  

πολλζσ επιβλαβζσ επιπτϊςεισ όπωσ κατάχρθςθ ουςιϊν, μετατραυματικό ςφνδρομο, αυτοκτονικόσ 

ιδεαςμόσ κ.α. Επιπλζον εμπλζκονται και διάφορα κζματα αποδοτικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ 

των επαγγελματιϊν αλλά και των παρεχόμενων υπθρεςιϊν που προςφζρουν όπωσ απουςία από τθν 

εργαςία, αυξθμζνο  ποςοςτό ςφαλμάτων,  χαμθλι ικανοποίθςθ των αςκενϊν και χαμθλι ποιότθτα 

προςφερόμενων υπθρεςιϊν, (Balasubramanian et al., 2020; Διλιντάσ,  2010 ). 
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Αντιμετώπιςη 

Εκτόσ όμωσ από τισ δφςκολεσ αυτζσ καταςτάςεισ , οι επαγγελματίεσ ςτο χϊρο τθσ υγείασ 

μποροφν να αξιοποιιςουν μερικζσ ςτρατθγικζσ για να τθν αντιμετϊπιςι τουσ, που ςχετίηονται με 

κετικζσ ςυμπεριφορζσ,  αναηιτθςθ υποςτιριξθσ και βοικειασ (ςυμβουλευτικι )αλλά και αλλαγισ του 

τρόπου ηωισ με πιο υγιεινζσ ςυνικειεσ (ιςορροπθμζνθ διατροφι, τακτικι ςωματικι άςκθςθ και 

διαςφάλιςθ επαρκοφσ ανάπαυςθσ και φπνου), (Balasubramanian et al., 2020; Ρζππα, 2019). 

 

 

ΕΠΙΠΣΩΗ ΝΟΟΤ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΤΓΕΙΑ 

 

υνζπειεσ 

Η πανδθμία Covid-19 ζχει επθρεάςει με πρωτοφανι και ςυνταρακτικό τρόπο κάκε ςφςτθμα 

υγείασ παγκοςμίωσ και βζβαια τουσ ανκρϊπουσ από τουσ οποίουσ ςτελεχϊνεται( το προςωπικό και 

τουσ επαγγελματίεσ υγείασ) αλλά και με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται και εξυπθρετεί (τουσ αςκενείσ). 

Μζςω λοιπόν τθσ πανδθμίασ Covid-19 όλα τα ςυςτιματα υγειονομικισ περίκαλψθσ αντιμετωπίηουν 

κλινικζσ, οργανωτικζσ και τεχνικζσ προκλιςεισ, ωσ ςυνζπεια τθσ μετάδοςθσ, τθσ ςοβαρότθτασ και τθσ 

κνθςιμότθτασ των χαρακτθριςτικϊν τθσ νόςου του κοροναιοφ,(Carter et al., 2020;Usher et al.,  2020).  

Ειδικότερα με τθν ζναρξθ τθσ πανδθμίασ μειϊκθκε θ πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ υγειονομικισ 

περίκαλψθσ και πρόλθψθσ,  με ςυνζπεια τθ διακοπι παροχισ φροντίδασ και ςε άλλεσ αςκζνειεσ πζραν 

από αυτι του κοροναιοφ. Επιπλζον ο υπζρογκοσ αρικμόσ μολυςμζνων αςκενϊν από covid-19 που 

δζχονται κακθμερινά τα υγειονομικά ιδρφματα, το μειωμζνο προςωπικό και ο ςυνδυαςμόσ  μιασ  

καταρρακωμζνθσ παγκόςμιασ οικονομίασ οδθγοφν ςε μία περαιτζρω αποδυνάμωςθ των ςυςτθμάτων 

υγείασ. Επιπρόςκετα υπάρχουν και άλλεσ καταςτροφικζσ επιπτϊςεισ που αφοροφν τισ αγορζσ ςτον 

τομζα τθσ υγείασ και ςυγκεκριμζνα τισ αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ μζτρων ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΠ) 

,κακϊσ οι διεκνείσ ανάγκεσ του εξοπλιςμοφ αυτοφ (μάςκεσ, γάντια κ.α.)  αυξικθκαν ςε μεγάλο 

ποςοςτό το τελευταίο χρονικό διάςτθμα, (Akande et al.,  2020 ;William, 2020; Wang, 2020). 

Εφαρμογζσ διαχείριςησ νόςου 

Κατά τθ διάρκεια τθσ πανδθμίασ λοιπόν θ αφξθςθ των αναγκϊν, θ ζλλειψθ του προςωπικοφ και 

θ ζλλειψθ των καλάμων νοςθλείασ επζφεραν πρωτοφανείσ καταςτάςεισ και ιδιαίτερα για τα δθμόςια 

ςυςτιματα υγείασ.  Εφαρμόςτθκαν ζτςι κάποια μζτρα τα οποία μπόρεςαν να βοθκιςουν και να 

διευκολφνουν τουσ  υγειονομικοφσ φορείσ και τουσ πελάτεσ τουσ. Μία ξαφνικι μετάβαςθ ζγινε ςτθν 

τθλε-υγεία όπου και ενεργοποιικθκε από τθν πανδθμία αυτι, για τθν εξυπθρζτθςθ όςο το δυνατόν 

περιςςότερου πλθκυςμοφ χωρίσ τθν μετάβαςθ τουσ ςε κάποιο υγειονομικό ίδρυμα ι και τθν φυςικι 

τουσ παρουςία. Επίςθσ επιςτρατεφτθκαν τα ιδιωτικά ιατρεία και θ παροχι των υπθρεςιϊν τουσ για τθν 

ευχζρεια των δθμόςιων ιδρυμάτων και για τθν νοςθλεία οριςμζνων περιςτατικϊν όπου ιταν δυνατόν. 
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Κατά ςυνζπεια δθμιουργικθκαν περιςςότερεσ κλίνεσ ειδικότερα για τθν παροχι εντατικισ κεραπείασ 

ςε ανκρϊπουσ που ζχριηαν τθσ φροντίδασ αυτισ και ζγινε πρόςλθψθ ι και επιςτράτευςθ του 

απαραίτθτου προςωπικοφ για τθν ςτελζχωςθ τουσ, (Uppal et al.,  2020;William, 2020). 

Επιπτώςεισ για τουσ επαγγελματίεσ υγείασ  

Μία όμωσ από τισ βαςικότερεσ κατθγορίεσ του πλθκυςμοφ που πλιγθκαν περιςςότερο ιταν οι 

επαγγελματίεσ υγείασ, οι οποίοι ιταν εκτεκειμζνοι ςτον Covid-19 κατά τθ διάρκεια τθσ 

πανδθμίασαυτισ και ζχοντασ ζτςι  να αντιμετωπίςουν πολλαπλοφσ κινδφνουσ όπωσ: κόπωςθ, 

εξάντλθςθ-εξουκζνωςθ, άγχοσ  λόγω τθσ υπερβολικισ πίεςθσ και του φόρτου εργαςίασ, κατάκλιψθ, 

αχπνία κ.α.Ζχοντασ επιπλζον  να αντιμετωπίςουν ζναν μεγαλφτερο  κίνδυνο να προςβλθκοφν από 

Covid-19  περιςςότερο από το ςυνθκιςμζνο και ενδεχομζνωσ να το διαδϊςουν και ςε άλλα άτομα τθσ 

οικογζνειάσ τουσ, κακϊσ βρίςκονταν ςτθν πρϊτθ γραμμι και εκτεκειμζνθ ςτον ιό κακθμερινά και πολφ 

ςυχνά με τεράςτιεσ ελλείψεισ ςε μζτρα ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΠ). Άρα λοιπόν θ επαγγελματικι αυτι 

εξουκζνωςθ  επθρεάηει άμεςα  τθν ποιότθτα τθσ εργαςίασ τουσ και με ςυνζπεια τθν παροχι χαμθλοφ 

επιπζδου φροντίδα και εξυπθρζτθςθσ ςτουσ αςκενείσ, (Chang et al.,  2020; Luo et al., 2020). 

Επομζνωσ όςο αυξάνονται τα φποπτα αλλά και πραγματικά κροφςματα μζςα ςτθ διάρκεια του 

χρόνου, ςυμβάλλουν ςτθν πίεςθ και ςτισ ανθςυχίεσ των εργαηομζνων ςτον τομζα τθσ υγείασ. Όπου  τα 

άτομα αυτά δουλεφουν ςε κλινικζσ και νοςοκομεία και υποφζρουν από τουσ  υπζρμετρουσ αρικμοφσ 

των μολυςμζνων από το ιό SARS- COV-2 αςκενϊν που φροντίηουν, από το άγχοσ και το ςτρεσ για τον 

Covid-19,ο οποίοσ πυροδοτεί αυτι τθν κατάςταςθ  δθμιουργϊντασ αβεβαιότθτα αλλά και ςτιγμζσ 

πανικοφ ςτουσ εργαηόμενουσ ωσ απάντθςθ ςτον φόρτο εργαςίασ και ςε ςυνδυαςμό με τισ απαιτιςεισ 

τισ οποίεσ ζχουν να διεκπεραιϊςουν.  Άλλωςτε το ποςοςτό των μολυςμζνων εργαηομζνων ςτον τομζα 

τθσ υγείασ ζχει διπλαςιαςτεί ςε αρικμό από τθν αρχι τθσ πανδθμίασ μζχρι και ςιμερα. Και επιπλζον 

χωρίσ να υπάρχουν επαρκείσ υπθρεςίεσ για ςυμβουλζσ και ψυχολογικι ενίςχυςθ και υποςτιριξθ  των 

επαγγελματιϊν υγείασ ςχετικά με το άγχοσ, τθν κατάκλιψθ και τθ διαχείριςθ τζτοιων καταςτάςεων ςαν 

και αυτιν τθσ πανδθμίασ,(Sher, 2020; Neto M. et al.,  2020). 

υνεπϊσ εκτόσ από τισ άμεςεσ επιπτϊςεισ ςτθν υγεία του πλθκυςμοφ, θ πανδθμία κα ζχει και 

μακροπρόκεςμεσ κοινωνικοοικονομικζσ επιπτϊςεισ τόςο για τα ιδθ μολυςμζνα άτομα από τον ιό αλλά 

και για κάκε κοινωνικό ςφνολο παγκοςμίωσ, αφοφ το εφροσ και θ ςοβαρότθτα των επιπτϊςεων αυτϊν 

κα ςυνεχιςτεί και μετά το πζρασ τθσ παρουςίασ τθσ νόςου. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

ΚΟΠΟ 

 

κοπόσ τθσ παροφςασ αναςκόπθςθσ είναι διερεφνθςθ τθσ ςωματικισ και ψυχικισ επίπτωςθσ 

του SARSCOV-2 ςτουσ επαγγελματίεσ υγείασ. 

τόχοι τθσ ζρευνασ είναι οι ακόλουκοι : 

I.Πόςο επθρεάηει τθν ςωματικι και ψυχικι κατάςταςθ των επαγγελματιϊν υγείασ ο SARS-COV-

2; 

II.Πόςο επθρεάηεται θ αποτελεςματικότθτα των επαγγελματιϊν υγείασ λόγω τθσ ψυχικισ και 

ςωματικισ καταπόνθςθσ που ζχουν υποςτεί εν μζςω πανδθμίασ covid-19; 

III.Τπάρχει κάποια ςυςχζτιςθ των επιπζδων τθσ ψυχοςωματικισ εξουκζνωςθσ και τθσ 

πανδθμίασ covid-19; 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΖΗΣΗΗ / ΑΝΑΚΟΠΗΗ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ: 

 

Για τθν παροφςα αναςκόπθςθ διεξιχκθ εκτεταμζνθ αναηιτθςθ ςτθν ελλθνικι και διεκνι 

επιςτθμονικι βιβλιογραφία ακολουκϊντασ όλεσ τισ βαςικζσ αρχζσ αναηιτθςθσ (Πατελάρου & 

Μπροκαλάκθ, 2010) και ειδικότερα: 

 ςε ελλθνικά και διεκνι περιοδικά για μελζτεσ που διενεργικθκαν το χρονικό διάςτθμα 

των τελευταίων δφο ετϊν (2019-2020), 

 ςτισ θλεκτρονικζσ βάςεισ Pubmed και Google Scholar με ελλθνικό και διεκνζσ δείγμα 

ςυγγραφζων και πλθκυςμοφ ςτθν αγγλικι και ελλθνικι γλϊςςα, 

 με τθν εφαρμογι προθγμζνθσ αναηιτθςθσ και των φίλτρων (AND, OR).  

Η θλεκτρονικι αναηιτθςθ περιλάμβανε κατά βάςει ςυνδυαςμοφσ των ακόλουκων 

όρων/λθμμάτων: 
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1. ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςυνδυαςμοφσ των παρακάτω λζξεων:“ ςφνδρομο 

επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ ”,“ επαγγελματίεσ υγείασ ”,“ ψυχικι υγεία ”“ ςωματικι 

υγεία”,“ επαγγελματικι εξάντλθςθ”,“ επαγγελματικι ικανοποίθςθ”,“ πανδθμία 

κοροναϊοφ”,“ εργαςιακό ςτρεσ” 

2. ςτθν αγγλικι γλϊςςα: “SARS-COV-2”; “COVID-19”;“burnout syndrome”;  “health 

professionals”; “mental health”; “professional exhaustion”; “coronary heart disease”; 

“job-related stress” 

 

Οι διεκνείσ όροι ςυμφωνοφςαν και µε εκείνουσ που εντοπίςτθκαν από τουσ 

καταλόγουσ MeSH (Medical Subject Headings,http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh).Η 

ςυγκεκριμζνθ αναηιτθςθ πραγματοποιικθκε μεταξφ 25/11/2020 – 5/12/2020. 

 

ΤΛΙΚΟ- ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

 Η παροφςα μελζτθ ςχεδιάςτθκε μετά από τθν παρατιρθςθ των αυξθμζνων εργαςιακϊν 

αναγκϊν για τουσ επαγγελματίεσ υγείασ εν μζςω τθσ πανδθμίασ του covid- 19, κακϊσ αποτελεί ζνα 

επίκαιρο, ςοβαρό πρόβλθμα και φλζγον ηιτθμα παγκόςμιασ υγείασ. Για τθν τρζχουςα μελζτθ 

χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ τθσ ςυςτθματικισ αναςκόπθςθσ τθσ βιβλιογραφίασ και  ειδικότερα θ 

αναηιτθςθ διαφόρων άρκρων  μζςω διαδικτφου αναφορικά με τθν επαγγελματικι εξάντλθςθ, τθν 

κατάκλιψθ, το άγχοσ και το ςτρεσ. Πιο ςυγκεκριμζνα τα ςτάδια για τθ ςυλλογι τθσ βιβλιογραφίασ είναι 

τα εξισ:  

1. υλλογι τθσ ςυναφοφσ βιβλιογραφίασ . 

2. Αξιολόγθςθ βάςει των κριτθρίων τθσ ζρευνασ, των όρων αναηιτθςθσ και αναφοράσ. 

3. Αξιολόγθςθ των ερευνϊν με βάςθ τον τίτλο τουσ, των περιλιψεων ι και ολόκλθρων 

των πρωτότυπων κειμζνων. 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ ΜΕΛΕΣΩΝ: 

 

Μία ολοκλθρωμζνθ εκτίμθςθ τθσ βιβλιογραφίασ που ςυλλζχκθκε κατζδειξε  εν τζλθ ζνα 

μεγάλο αρικμό μελετϊν που  ςχετίηονταν με το υπό μελζτθ κζμα. Οι τίτλοι και οι περιλιψεισ όλων των 

επιλεγμζνων μελετϊν εξετάςτθκαν και αξιολογικθκαν ανεξάρτθτα από τουσ δφο ςυγγραφείσ - 

ςυντελεςτζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ. Οποιαδιποτε  διαφωνία ςυηθτικθκε και επιλφκθκε, δεν ζγινε 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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προςπάκεια επικοινωνίασ με τουσ ςυντάκτεσ,  εάν κάποια από τα δεδομζνα των άρκρων ιταν αςαφι. 

τθ διαδικαςία απόρριψθσ εντάχκθκαν οι πτυχιακζσ,  μεταπτυχιακζσ εργαςίεσ και όλεσ οι μελζτεσ που 

διεξιχκθςαν μετά το 2020 αλλά και αυτζσ που δεν αφοροφςαν τουσ επαγγελματίεσ υγείασ. 

 

ΘΕΜΑΣΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗ &ΕΧΕΜΤΘΙΑ 

τθ ςυγκεκριμζνθ πτυχιακι εργαςία δεν προζκυψαν κζματα βιοθκικισ και εχεμφκειασ. 
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ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΝΑΖΗΣΗΗ 

 

Σο διάγραμμα ροισ τθσ ςυςτθματικισ αναςκόπθςθσ ςε διεκνι βιβλιογραφία για τθν 

καταγραφι των ςωματικϊν και ψυχικϊν επιπτϊςεων  του SARS- COV-2 ςτουσ επαγγελματίεσ υγείασ, 

παρουςιάηεται ςτο χήμα 1. Από τθν διεκνι βιβλιογραφία και τισ βάςεισ δεδομζνων Pubmed και 

Google Scholar βρζκθκαν 660 μελζτεσ. Οι εργαςίεσ αυτζσ εντοπίςτθκαν με τθ χριςθ των ηευγϊν 

λθμμάτων (ανά 3 ι 4). Μετά τθ κζςθ των κριτθρίων για χρονολογικι ςυμβατότθτα *2 χρόνων(2019-

2020)+, για άρκρα με πλιρθ προςβαςιμότθτα και που πλθροφςαν τα κριτιρια ζνταξθσ, θ ζρευνα 

απζδωςε 350 μελζτεσ, εκ των οποίων οι 43 αποτελοφςαν αναςκοπιςεισ.   

 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ: 

Διεθνήσ Βιβλιογραφία                

350 άρθρα και περιλήψεισ 

 

Αναςκοπήςεισ , 43 άρθρα 

Διπλή απόρριψη (μετά από ανάγνωςη 

τίτλου & περίληψησ), 303 

Διπλή απόρριψη (διπλότυπα, 

ειδικευμζνα για μία ομάδα 

επαγγελματιϊν υγείασ), 32 

Σελικό ςφνολο μελετϊν 

αναςκόπηςησ, 15 

 

χήμα 1.Διάγραμμα ροήσ ςυςτηματικήσ αναςκόπηςησ. 
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τον παρακάτω πίνακα (Πίνακασ 1) γίνεται θ ταξινόμθςθ των 15 μελετϊν που επιλζχκθκαν με 

βάςθ τθ κεματολογία τουσ. Σο βαςικό χαρακτθριςτικό τουσ είναι θ διερεφνθςθ των ψυχικϊν και 

ςωματικϊν επιπτϊςεων  που ζχει επιφζρει θ πανδθμία τθσ νόςου του κοροναιοφ ςτουσ επαγγελματίεσ 

υγείασ. Επιπλζον, ςτον Πίνακα 2 ταξινομοφνται οι επιλεγμζνεσ μελζτεσ με βάςει το είδοσ τουσ αλλά και 

τουσ ςυγγραφείσ τουσ. Σζλοσ, ςτον Πίνακα 3 αναγράφεται ο αρικμόσ των μελετϊν που επιλζχκθκαν 

ανάλογα με τθ βάςθ δεδομζνων. 

 

Α/Α ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΣΗ 

ΠΠ
ΙΙ ΝΝ

ΑΑ
ΚΚ

ΑΑ


  11
.. ΣΣ

ΑΑ
ΞΞ

ΙΙ ΝΝ
ΟΟ

ΜΜ
ΗΗ


ΗΗ

  ΜΜ
ΕΕ

ΛΛ
ΕΕ

ΣΣ
ΨΨ

ΝΝ
  ΒΒ

ΑΑ


ΕΕ
ΙΙ   

ΣΣ
ΗΗ

  ΘΘ
ΕΕ

ΜΜ
ΑΑ

ΣΣ
ΟΟ

ΛΛ
ΟΟ

ΓΓ
ΙΙ ΑΑ

  

1. The impact of SARS-CoV-2 on the mental health of healthcare workers in a 
hospital setting-A Systematic Review. 

2. Burnout among Portuguese healthcare workers during the COVID-19 pandemic. 

3. Investigating the Psychological Impact of COVID-19 among Healthcare Workers: 
A Meta-Analysis. 

4. Occupational burnout syndrome and post-traumatic stress among healthcare 
professionals during the novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. 

5. Burnout and somatic symptoms among frontline healthcare professionals at the 
peak of the Italian COVID-19 pandemic. 

6. A Comparison of Burnout Frequency Among Oncology Physicians and Nurses 
Working on the Frontline and Usual Wards During the COVID-19 Epidemic in 
Wuhan, China. 

7. Symptoms of Posttraumatic Stress, Anxiety, Depression, Levels of Resilience and 
Burnout in Spanish Health Personnel during the COVID-19 Pandemic. 

8. Professional Quality of Life and Mental Health Outcomes among Health Care 
Workers Exposed to Sars-Cov-2 (Covid-19). 

9. Psychological Adjustment of Healthcare Workers in Italy during the COVID-19 
Pandemic: Differences in Stress, Anxiety, Depression, Burnout, Secondary 
Trauma, and Compassion Satisfaction between Frontline and Non-Frontline 
Professionals. 

10. Prevalence of Health Care Worker Burnout During the Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19) Pandemic in Japan. 

11. Impact of coronavirus syndromes on physical and mental health of health care 
workers: Systematic review and meta-analysis. 

12. The Psychological Impact of the COVID-19 Outbreak on Health Professionals: A 
Cross-Sectional Study. 

13. The Impact of COVID-19 on Healthcare Worker Wellness: A Scoping Review. 

14. Compassion fatigue, burnout, compassion satisfaction and perceived stress in 
healthcare professionals during the COVID-19 health crisis in Spain. 

15. The Impact of COVID-19 on Spanish Health Professionals: A Description of 
Physical and Psychological Effects. 

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33131192/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33131192/
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 ΤΓΓΡΑΥΕΙ ΕΙΔΟ ΜΕΛΕΣΗ 

Sanghera T. et al, 2020 υςτθματικι αναςκόπθςθ 

Duarte I. et al, 2020 υγχρονικι μελζτθ 

Batra K. et al, 2020 Μετα-ανάλυςθ 

Raudenska J. et al, 2020 Αναςκόπθςθ 

Barello S. et al, 2020 Διαχρονικι μελζτθ 

Wu Y. et al, 2020 Άρκρο 

Luceno- Moreno L. et al , 2020 Άρκρο 

Buselli R. et al, 2020 Άρκρο 

Trumello C. et al, 2020 Άρκρο 

Matsuo T. et al, 2020 υγχρονικι μελζτθ 

Salazar de Pablo G. et al, 2020  υςτθματικι αναςκόπθςθ και Μετα-ανάλυςθ 

Giust E. et al, 2020 υγχρονικι μελζτθ 

Shreffler J. et al, 2020 Αναςκόπθςθ 

Ruiz-Fernandez M. et al, 2020 υγχρονικι μελζτθ 

Cunill  M. et al, 2020 υγχρονικι μελζτθ 
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ΠΗΓΗ ΠΛΗΘΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
Wiley Online Library 2 Ηλεκτρονικι πλατφόρμα 

βιβλίων και περιοδικϊν 

BMC Public Health 1 Pubmed 

MDPI 4 Pubmed 

Science Direct 3 Ηλεκτρονικι πλατφόρμα 
βιβλίων και περιοδικϊν 

JPSM 1 Διεκνζσ ιατρικό 
επιςτθμονικό περιοδικό 

JAMA Network 1 Αμερικανικι ΙατρικιΖνωςθ 

Frontiers in Phychology 1 Ακαδθμαϊκό περιοδικό 

Tech Science Press 1 Google Scholar 

WestJEM 1 Επιςτθμονικό ιατρικό 
περιοδικό 
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ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΩΝ 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ 

 

τουσ πίνακεσ 4 - 6 παρουςιάηεται μία ςφντομθ περιγραφι των μελετϊν που επιλζχκθκαν και 

ςυμπεριλιφκθκαν ςτθν παροφςα ςυςτθματικι αναςκόπθςθ.  

Ο πίνακασ 4 περιλαμβάνει 5 εργαςίεσ που αφοροφν αναςκοπιςεισ, ςυςτθματικζσ 

αναςκοπιςεισ και μετα-αναλφςεισ με κφριο χαρακτθριςτικό τουσ τον προςδιοριςμό των επιπτϊςεων 

τθσ νόςου του κοροναϊοφ ςτθν ψυχοςωματικι υγεία των επαγγελματιϊν υγείασ. 

Οι Sanghera et al, (2020) εξετάηουν και διερευνοφν τον αντίκτυπο του SARS- CoV-2 ςτθν 

ψυχικι υγεία των νοςοκομειακϊν επαγγελματιϊν υγείασ και εντοπίηουν παράγοντεσ κινδφνου που 

ςυμβάλλουν ςτθν αφξθςι του επιπολαςμοφ τζτοιων περιπτϊςεων. Σζλοσ επικεντρϊνεται ςτθν 

ανάπτυξθ και παροχι υποςτθρικτικϊν ψυχολογικϊν παρεμβάςεων οι οποίεσ μειϊνουν τον αρνθτικό 

αντίκτυπο τθσ πανδθμίασ Covid-19 και διαμορφϊνουν κατάλλθλεσ ςυνκικεσ για τθν ανακεϊρθςθ τουσ. 

Οι Batra et al, (2020) ςτοχεφουν ςτθν παροχι επικαιροποιθμζνων ςτοιχείων που ςχετίηονται με 

το ψυχολογικό αντίκτυπο των υγειονομικϊν εν μζςω τθσ πανδθμίασ Covid-19  Διαπιςτϊνοντασ τα 

υψθλά επίπεδα ποςοςτϊν άγχουσ, κατάκλιψθσ και μετατραυματικοφ ςυνδρόμου (PTSD), όπωσ επίςθσ 

και τισ διαφορζσ ανάμεςα ςτουσ επαγγελματίεσ (νοςθλευτζσ- γιατροφσ) αλλά και ςτθ κζςθ εργαςίασ 

τουσ (πρϊτθ γραμμι- ςυνθκιςμζνοι κάλαμοι). 

Οι Raudenska et al, (2020) προςπακοφν να εξθγιςουν τον αντίκτυπο τθσ νόςου του κοροναϊου 

2019 ςτθν ψυχικι ευεξία των επαγγελματιϊν υγείασ, περιγράφοντασ τισ ψυχολογικζσ διαταραχζσ και 

τισ ςυναιςκθματικζσ εμπειρίεσ που μπορεί να προκφψουν. Καταγράφοντασ επιπλζον προτεινόμενα 

μζτρα και παρεμβάςεισ για να αποτρζψουν και να καταπολεμιςουν τα ψυχοςωματικά αυτά 

προβλιματα. 

Οι SalazardePablo et al, (2020) καταγραφοφν τισ επιπτϊςεισ των ςυνδρομϊν του κοροναϊου 

ςτθ ςωματικι και ψυχικι υγεία των εργαηομζνων ςτον τομζα τθσ υγείασ. Αναφερόμενοι λοιπόν ςτα 

ποςοςτά των ςυχνότερων ςωματικϊν αλλά και ψυχικϊν ςυμπτωμάτων, όπου θ φφςθ και θ ςυχνότθτα 

τουσ είναι ακακόριςτεσ. Εξετάηοντασ πιο ςυγκεκριμζνα τουσ παράγοντεσ που ςυμβάλλουν τθν 

ψυχολογικι δυςφορία των επαγγελματιϊν υγείασ (HCW), τθν αναφορά των ίδιων των ςυμπτωμάτων 

από τουσ HCW και τθν κλινικι πορεία των ίδιων το ςυνδρόμων.  

Οι Shreffler et al, (2020) παρουςιάηουν μία αναςκόπθςθ που αφορά τθν ψυχολογικι 

επιβάρυνςθ και τθ γενικι ευεξία των εργαηομζνων ςτθν υγειονομικι περίκαλψθ κατά τθ διάρκεια τθσ 

απαράμιλλθσ κρίςθσ του Covid-19 και αποκαλφπτουν ωσ αποτζλεςμα τθσ, τισ ςυνεχείσ αναφορζσ ςτρεσ, 

άγχουσ, εξάντλθςθσ, αγωνίασ και κατακλιπτικϊν ςυμπτωμάτων ςτουσ επαγγελματίεσ υγείασ (HCW). 
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ΤΓΓΡΑΥΕΙ  ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΜΕΛΕΣΗ  

SangheraT. et al Διαταραχζσ ψυχικισ υγείασ των νοςοκομειακϊν επαγγελματιϊν 
υγείασ εν μζςω τθσ πανδθμίασ Covid- 19.Προςδιοριςμόσ 
παραγόντων κινδφνου που αυξάνουν τον επιπολαςμό και 
διατφπωςθ υποςτθρικτικϊν παρεμβάςεων που ςυμβάλλουν ςτθν 
ανακεϊρθςθ τουσ. 

BatraK. etal Παροχι ςτοιχείων για τον ψυχολογικό αντίκτυπο του SARS-CoV-2 
μεταξφ των εργαηομζνων ςτθν υγειονομικι περίκαλψθ. 
Πραγματοποίθςθ αναλφςεων ςε υποομάδεσ ανά επάγγελμα 
υγειονομικισ περίκαλψθσ, ζκκεςθ, φφλο κ.α. 

RaudenskaJ. et al Κακοριςμόσ των ψυχολογικϊν διαταραχϊν και των 
ςυναιςκθματικϊν εμπειριϊν ωσ αντίκτυπο του COVID- 19 ςτθν 
ψυχικι ευεξία των επαγγελματιϊν υγείασ. Μζριμνα για τθν 
αποτροπι και καταπολζμθςθ των διαταραχϊν αυτϊν. 

Salazar de Pablo G. et al υςχζτιςθ ψυχοςωματικϊν διαταραχϊν που ςυνδζονται με τα 
ςφνδρομα του κοροναϊοφ ςτουσ επαγγελματίεσ υγείασ. Ανάλυςθ 
ςυχνότθτασ ςυμπτωμάτων  των διαταραχϊν. 

ShrefflerJ. et al Περιγραφι και ανάλυςθ τθσ ψυχολογικισ επιβάρυνςθσ και γενικισ 
ευεξίασ των επαγγελματιϊν υγείασ κατά τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ 
του Covid-19. 

 

 

τον Πίνακα 5 δίνεται θ ςφνοψθ 5 μελετϊν που αφοροφν δθμοςιευμζνα άρκρα ςε 

επιςτθμονικά περιοδικά του διεκνι χϊρου. 

 Οι Barello et al, (2020) ςυλλζγοντασ δείγμα από τουσ Ιταλοφσ εργαηόμενουσ ςτον τομζα τθσ 

υγειονομικισ περίκαλψθσ και με τθ χριςθ του ερωτθματολογίου MBI, ςυμπζραναν τθν υψθλι 

ςυχνότθτα τθσ εξάντλθςθσ που αφορά τα προςωπικά επιτεφγματα και τθν αυτο-αποτελεςματικότθτα 

ιδιαίτερα των εργαηομζνων που εμπλζκονται άμεςα ςτθ φροντίδα των αςκενϊν με τθ νόςο του 

κοροναϊοφ 2019. 

Οι Luceno-Moreno et al,(2020) πραγματοποίθςαν μία περιγραφικι ςυγχρονικι μελζτθ με το 

δείγμα τθσ μελζτθσ να αποτελείται από 1422 επαγγελματίεσ υγείασ, οι οποίοι είχαν ζρκει ςε επαφι με 

αςκενείσ μολυςμζνουσ από τον ιό SARS- COV-2. Προςπάκθςαν λοιπόν με τθν χριςθ διαφόρων 

ερευνθτικϊν εργαλείων όπωσ: το IES-R, το HADS, το MBI και το BRS να εκτιμιςουν τα ςυμπτϊματα του 

μετατραυματικοφ ςτρεσ, του άγχουσ, τθσ κατάκλιψθσ, τθσ εξάντλθςθσ και τθσ ανκεκτικότθτασ ςτουσ 

ιςπανοφσ υγειονομικοφσ κατά τθ διάρκεια τθσ πανδθμίασ Covid-19. 

Οι Buselli et al,(2020) ςε μία ςυγχρονικι μελζτθ που διεξιγαγαν ζνα πανεπιςτθμιακό 

νοςοκομείο ςτθν κεντρικι Ιταλία εν μζςω του δεφτερου κφματοσ  ζξαρςθσ τθσ πανδθμίασ του Covid-19 

,διερεφνθςαν τον αντίκτυπο οριςμζνων προςωπικϊν και εργαςιακϊν χαρακτθριςτικϊν ςτθν 
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επαγγελματικι ποιότθτα ηωισ των υγειονομικϊν (HCW) που αντιμετωπίηουν τισ ζκτακτεσ ανάγκεσ που 

ζχει επιφζρει ο ιόσ SARS-COV-2. 

Οι Trumello et al, (2020) προςζγγιςαν τα αρνθτικά αποτελζςματα τθσ ψυχολογικισ 

προςαρμογισ των επαγγελματιϊν υγείασ κατά τθ διάρκεια τθσ αιχμισ τθσ πανδθμίασ Covid-19 

αξιολογϊντασ τισ διαφορζσ μεταξφ των επαγγελματιϊν που εργάηονταν ι όχι με αςκενείσ που πάςχουν 

από τθ νόςο του κοροναϊοφ 2019. 

Οι Cunill et al, (2020) μζςα από μία ςυγχρονικι μελζτθ προςπάκθςαν να περιγράψουν με τθ 

ςυλλογι 1452 δειγμάτων τα ςωματικά και ψυχολογικά ςυμπτϊματα των εργαηομζνων ςτθν 

υγειονομικι περίκαλψθ που φροντίηουν αςκενείσ με Covid-19. Παρατθρϊντασ ζτςι υψθλότερεσ 

βακμολογίεσ άγχουσ και ιδιαίτερα ςτο νοςθλευτικό προςωπικό ςε ςχζςθ με τουσ επαγγελματίεσ του 

ιατρικοφ τομζα. 

 

τον Πίνακα 6 γίνεται, επίςθσ, θ ςφνοψθ των πζντε ερευνθτικϊν εργαςιϊν που επιλζχκθκαν 

για τθν παροφςα ςυςτθματικι αναςκόπθςθ.  

Οι Duarte et al, (2020) πραγματοποίθςαν μία ςυγχρονικι μελζτθ για να προςεγγίςουν και να 

αξιολογιςουν τθν ςυμβολι των κοινωνικόδθμογραφικϊν μεταβλθτϊν και  τθ ψυχικισ υγεία ςε ςχζςθ 

με τισ τρεισ διαςτάςεισ τθσ εξάντλθςθ των επαγγελματιϊν υγείασ που αντιμετωπίηουν τον Covid-19. Tα 

αποτελζςματα αυτισ τθσ ζρευνασ ιταν ότι οι περιςςότεροι από τουσ μιςοφσ επαγγελματίεσ υγείασ 

παρουςίαςαν υψθλά επίπεδα προςωπικισ εξάντλθςθσ ςε αντίκεςθ με αυτοφσ που είχαν μεγαλφτερθ 

επαγγελματικι εμπειρία, με αποτζλεςμα τθν καλφτερθ διαχείριςθ και επίλυςθ προβλθμάτων και κατά 

ςυνζπεια με μειωμζνα ποςοςτά άγχουσ. 

Οι Wu et al, (2020) διεξιγαγαν μία μελζτθ κζλοντασ να ςυγκρίνουν τθ ςυχνότθτα εξουκζνωςθσ 

ανάμεςα ςε επαγγελματίεσ υγείασ ογκολογικϊν τμθμάτων πρϊτθσ γραμμισ ςε ςχζςθ με τουσ 

ςυνθκιςμζνουσ ογκολογικοφσ καλάμουσ. Χρθςιμοποίθςαν λοιπόν το ερωτθματολόγιο MBI για τθν 

αξιολόγθςθ τθσ εξάντλθςθσ και διαπίςτωςαν υψθλι ςυχνότθτα εξουκζνωςθσ ςτουσ HCW των 

ςυνθκιςμζνων ογκολογικϊν καλάμων ςε ςφγκριςθ με τα τμιματα πρϊτθσ γραμμισ. 

Οι Matsuo et al, (2020) ςυλλζγοντασ δείγματα από ζνα τριτοβάκμιο νοςοκομείο τθσ Ιαπωνίασ 

μεταξφ των επαγγελματιϊν υγείασ, αναηιτθςαν απαντιςεισ για χαρακτθριςτικά του εργαςιακοφ 

περιβάλλοντοσ, για τον επιπολαςμό τθσ εξουκζνωςθσ μεταξφ των επαγγελματιϊν υγείασ πρϊτθσ 

γραμμισ και για τισ αλλαγζσ που ζχουν υποςτεί εν μζςω τθσ πανδθμίασ Covid-19. Εν κατακλείδι 

ςυμπζραναν  υψθλά επίπεδα εξάντλθςθσ, κυνιςμοφ και χαμθλισ επαγγελματικισ 

αποτελεςματικότθτασ ςτουσ HCW πρϊτθσ γραμμισ (FL). 

Οι Giust et al, (2020) κλικθκαν να ερευνιςουν τθν ψυχολογικι δυςφορία, τθν εξάντλθςθ και 

τισ καταςτάςεισ άγχουσ και να αξιολογιςουν τουσ προγνωςτικοφσ παράγοντεσ ςυλλζγοντασ δεδομζνα 

που ςχετίηονται με τθν εργαςία κατά τθ διάρκεια του Covid-19 επαγγελματιϊν υγείασ. Σα ευριματα 

ζδειξαν υψθλά επίπεδα εξουκζνωςθσ και ψυχολογικϊν ςυμπτωμάτων κατά τθ διάρκεια τθσ 
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πανδθμίασ, όπωσ επίςθσ και τθν επιτακτικι ανάγκθ παρακολοφκθςθσ και ζγκαιρθσ αντιμετϊπιςθσ των 

καταςτάςεων αυτϊν. 

Οι Ruiz-Fernandez et al, (2020) πραγματοποίθςαν μία ςυγχρονικι μελζτθ με ςκοπό τθν 

αξιολόγθςθ τθσ εξάντλθςθσ, τθσ ικανοποίθςθσ και του άγχουσ ςτουσ επαγγελματίεσ υγείασ κατά τθ 

διάρκεια τθσ υγειονομικισ κρίςθσ τθσ νόςου του κοροναϊοφ 2019 ςτθν Ιςπανία. Ωσ αποτζλεςμα τθσ 

μελζτθσ αυτισ προζκυψαν τα μεςαία προσ  υψθλά επίπεδα επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ (BO) και 

κόπωςθσ λόγω ςυμπόνιασ προσ τουσ αςκενείσ (CF). 
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ΑΑ ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΧΟ 
ΕΡΕΤΝΑ  

ΕΙΔΟ 
ΜΕΛΕΣΗ  

ΠΕΔΙΟ 
ΕΡΕΤΝΑ 

ΧΡΟΝΟ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 

ΔΕΙΓΜΑ 
ΜΕΛΕΣΗ 

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟ  

ΕΚΒΑΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑ 

1 Barello et 
al., 2020 

Περιγραφι των 
επιπζδων 
εξουκζνωςθσ 
και των 
ςωματικϊν 
ςυμπτωμά-των 
ςτουσ HCW 

Διαχρονικι 
μελζτθ  

Ιταλία  2020 376 HCW MBI Σο 33% εμφάνιςε 
υψθλι ςυναιςκθμα-
τικι εξάντλθςθ και το 
25% υψθλά επίπεδα 
αποπροςωποποίθ-ςθσ. 

Οι HCW που 
εμπλζκονται άμεςα 
ςτθ φροντίδα 
αςκενϊν με COVID-
19 εμφανίηουν 
ςθμαντικι 
ψυχολογικι πίεςθ 
που ςχετίηεται με τθν 
εργαςία και ςυχνά 
ςωματικά 
ςυμπτϊματα. 

2 Luceno-
Moreno  et 
al., 2020 

Ανάλυςθ PTSD, 
ςτρεσ, άγχουσ 
και 
κατάκλιψθσ 
κατά τθ 
διάρκεια τθσ 
πανδθμίασ 
COVID-19 

Περιγραφι-
κι  
ςυγρονικι 
μελζτθ   

Ιςπανία Από 1 ζωσ 30 
Απριλίου 
2020 

1422 HCW IES-R, HADS, 
MBI, BRS 

Σο 56,6% των HCW 
παρουςιάηουν 
ςυμπτϊματαPTSD και 
το  58,6% πικανι 
διαταραχι άγχουσ.   

Διάφορεσ 
μεταβλθτζσ (φφλο, 
κοινωνιοδθμογρα-
φικά 
χαρακτθριςτικά, 
όργανα μζτρθςθσ) 
ςχετίηονται και 
επθρεάηουν τα 
ψυχοςωματικά 
ςυμπτϊματα. 

3 Buselli et 
al., 2020 

Εντοπιςμόσ 
αντίκτυπου 
των 
εργαςιακϊν  
και 
προςωπικϊν 
μεταβλθτϊν 
(θλικία, φφλο, 
κζςθ εργαςίασ, 

υγχρονικι 
μελζτθ  

Κεντρικι 
Ιταλία  

2020 265 HCW ProQOL-5, 
PHQ-9, GAD-7 

Οι HCW τθσ FL μπορεί 
να αιςκανκοφν 
περιςςότερθ 
ικανοποίθςθ και μια 
βακφτερθ αίςκθςθ 
προςωπικισ επιτυχίασ 
αντιλαμβανόμενοι τισ 
άμεςεσ επιπτϊςεισ των 
κεραπειϊν τουσ ςε 

Οι HCW που 
εκτζκθκαν ςτισ νζεσ 
αυτζσ  
ψυχοκοινωνικζσ  
προκλιςεισ COVID-
19 παρουςίαςαν 
ταυτόχρονα 
αρνθτικά και κετικά 
ψυχολογικά 



28 
 

εγγφτθτα με 
μολυςμζνουσ 
αςκενείσ) ςτθν 
επαγγελματι-
κι ποιότθτα 
ηωισ ςε HCW. 

αςκενείσ με COVID-19 
ενϊ ταυτόχρονα αυτό  
αποτελεί ζνα πικανό 
παράγοντα κινδφνου 
για άγχοσ και 
κατάκλιψθ. 

αποτελζςματα. 

4 Trumello et 
al., 2020 

Διερεφνθςθ 
ψυχολογικισ 
προςαρμογισ 
των HCW  κατά 
τθ διάρκεια τθσ 
αιχμισ τθσ 
πανδθμίασ 
COVID-19. 

υγχρονικι 
μελζτθ 

Ιταλία 2020 627 HCW ProQOL-V, 
HADS, PSS-10 

θμαντικά  επίπεδα 
ςτρεσ, εξάντλθςθσ, 
δευτερογενοφσ 
τραφματοσ, άγχουσ και 
κατάκλιψθσ 
παρατθρικθκαν 
μεταξφ HCW  που 
εργάηονταν με 
αςκενείσ με COVID-19. 

Η ψυχικι υγεία των 
HCW πρϊτθσ 
γραμμισ απαιτεί 
περαιτζρω εξζταςθ, 
ςτοχευμζνα 
προγράμματα 
πρόλθψθσ και 
παρεμβάςεων. 

5 Cunill et 
al., 2020 

Περιγραφι 
ςωματικϊν και 
ψυχολογικϊν 
ςυμπτωμάτων 
HCW που 
φροντίηουν 
αςκενείσ με 
Covid -19. 

υγχρονικι 
μελζτθ 

Ιςπανία 2020 1452 HCW GAD-7, PHQ-9, 
PHQ-15 

Παρατθρικθκαν 
μεςαία επίπεδα 
άγχουσ  και κατάκλιψθ, 
κακϊσ και  φπαρξθ 
φυςικϊν 
ςυμπτωμάτων (εφρουσ 
5-30). 

Ανάγκθ παρακο-
λοφκθςθσ 
ςυμπτωμάτων και 
παροχι ψυχολογι- 
κϊν παρεμβάςεων 
για τθν πρόλθψθ 
δυςμενϊν 
επιπτϊςεων ςτθν 
ψυχικι υγεία των 
HCW. 
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ΑΑ ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΧΟ ΕΡΕΤΝΑ  ΕΙΔΟ 
ΜΕΛΕΣΗ  

ΠΕΔΙΟ 
ΕΡΕΤΝΑ 

ΧΡΟΝΟ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 

ΔΕΙΓΜΑ 
ΜΕΛΕΣΗ 

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟ  

ΕΚΒΑΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑ 

1 Duarte et 
al., 2020 

Αξιολόγθςθ των 
HCW ςε ςχζςθ με 
μεταβλθτζσ και τισ 
τρεισ διαςτάςεισ τθσ 
εξάντλθςθσ. 

υγχρονικι 
μελζτθ 

Πορτογαλία Από 9 Μαΐου 
ζωσ τισ 8 
Ιουνίου 2020 

2008 HCW CBI, DASS-21, 
SWLS 

Σα προβλιματα υγείασ 
και θ άμεςθ επαφι με 
μολυςμζνα άτομα 
ςυςχετίςτθκαν με 
υψθλι προςωπικι και 
επαγγελματικι 
εξουκζνωςθ. 

Τψθλά επίπεδα 
ςτρεσ και 
κατάκλιψθσ 
ςτουσ HCW 
ςυςχετίςτθκαν 
ςθμαντικά με τα 
επίπεδα όλων των 
διαςτάςεων 
εξάντλθςθσ. 
Ανάγκθ 
ςχεδιαςμοφ 
μελλοντικϊν 
προγραμμάτων 
πρόλθψθσ τθσ 
εξουκζνωςθσ. 

2 Wu et al., 
2020  

φγκριςθ 
ςυχνότθτασ 
εξουκζνωςθσ 
μεταξφ HCW ςτουσ 
καλάμουσ πρϊτθσ 
γραμμισ FL με 
εκείνων που 
εργάηονται ςε 
ςυνθκιςμζνουσ 
καλάμουσ UW. 

υγκριτικι 
μελζτθ 

Κίνα Από 13 ζωσ 
17 Μαρτίου 
2020 

190  
ογκολογικοί 
HCW 

MBI Οι HCWFL είχαν  
χαμθλότερθ ςυχνότθτα 
εξάντλθςθσ και 
ανθςυχοφςαν  λιγότερο 
για μόλυνςθ ςε 
ςφγκριςθ με τουσ  
HCWUW. 

Σο προςωπικό FL 
όςο και το UW  
κα πρζπει να 
λαμβάνονται 
υπόψθ όταν 
ςχεδιάηονται 
πολιτικζσ και 
διαδικαςίεσ για 
τθν υποςτιριξθ 
τθσ ευθμερίασ 
των εργαηομζνων 
ςτον τομζα τθσ 
υγείασ. 
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3 Matsuo et 
al., 2020 

Εκτίμθςθ 
επιπολαςμοφ τθσ 
εξουκζνωςθσ 
μεταξφ των HCW 
πρϊτθσ γραμμισ 
κατά τθ διάρκεια 
τθσ πανδθμίασ 
COVID-19. 

υγχρονικι 
μελζτθ 

Ιαπωνία Από 6 
Απριλίου 
ζωσ 19 
Απριλίου 
2020 

312 HCW MBI Ο ςυνολικόσ 
επιπολαςμόσ 
εξάντλθςθσ ιταν 31,4% 
με ςθμαντικά υψθλά 
ποςοςτά ςτουσ/ςτισ 
νοςθλευτζσ/τριεσ και 
ςτθν ομάδα των 
γυναικϊν. 

Η εξάντλθςθ 
εμφανίηει 
μεγαλφτερα 
ποςοςτά ςτουσ 
ςυμμετζχοντεσ 
ςτθν ζρευνα με 
λιγότερα χρόνια 
εμπειρίασ, 
αυξθμζνο άγχοσ, 
μειωμζνθ 
διάρκεια φπνου 
και  αυξθμζνο 
φόρτο εργαςίασ. 

4 Giust et al., 
2020 

Εκτίμθςθ του 
επιπολαςμοφ τθσ 
εξουκζνωςθσ και 
των 
ψυχοπακολογικϊν 
καταςτάςεων ςε 
επαγγελματίεσ 
υγείασ κατά τθ 
πανδθμία Covid -19. 

υγχρονικι 
μελζτθ 

Ιταλία Από 16 
Απριλίου 
ζωσ 11 
Μαΐου 2020 

330 HCW STAI- S, DASS-
21,  IES-6, 
MBI 

Οι επαγγελματίεσ 
υγείασ αντιμετωπίηουν 
μζτρια ζωσ και ςοβαρά 
επίπεδα 
ςυναιςκθματικισ 
εξάντλθςθσ, 
αποπροςωποποίθςθσ 
και μειωμζνων 
προςωπικϊν 
επιτευγμάτων αλλά και 
επιπζδων άγχουσ και 
κατάκλιψθσ. 

Οι HCW  είχαν 
υψθλά επίπεδα 
εξουκζνωςθσ και 
ψυχολογικϊν 
ςυμπτωμάτων 
κατά τθ διάρκεια 
του COVID-19. 
Απαιτείται 
παρακολοφκθςθ 
και ζγκαιρθ 
αντιμετϊπιςθ. 

5 Ruiz-
Fernandez
et al., 2020 

Αξιολόγθςθ τθσ CF , 
BO, CS και του 
αντιλθπτοφ άγχουσ 
ςε HCW κατά τθ 
διάρκεια του 
κοροναϊοφ 2019. 

υγχρονικι 
μελζτθ 

Ιςπανία Από 30 
Μαρτίου ζωσ 
16 Απριλίου 
2020 

506 HCW ProQoL, PSS-
14 

Σα αποτελζςματα 
αποκάλυψαν ότι οι 
επαγγελματίεσ του 
τομζα τθσ υγείασ ζχουν 
υποςτεί μεςαία ζωσ 
υψθλά επίπεδα CF και 
BO κατά τθ διάρκεια 
τθσ κρίςθσ υγείασ του 
COVID-19. 

Απαραίτθτθ θ 
εφαρμογι 
παρεμβάςεων 
που βοθκοφν 
ςτθν αποτροπι 
αυτϊν των 
ψυχοςωματικϊν 
προβλθμάτων 
μακροπρόκεςμα 
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ςτουσ 
επαγγελματίεσ 
υγείασ. 
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΣΡΗΗ ΣΩΝ ΩΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΤΧΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΑΠΟ ΣΙ ΕΡΕΤΝΕ ΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ 

 

τον παρακάτω πίνακα 7 ζγινε προςπάκεια καταγραφισ των μελετϊν που, μεταξφ άλλων, 

ζγινε ςε αυτζσ θ χριςθ κάποιου ερωτθματολογίου ι κάποιου άλλου ερευνθτικοφ εργαλείου με 

ςκοπό τθ διερεφνθςθ των ψυχικϊν επιπτϊςεων  του ιοφ SARS-COV-2 ςτουσ επαγγελματίεσ ςτο 

χϊρο τθσ υγείασ. Όπωσ διαπιςτϊνετε περίπου το 93% των μελετϊν που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν 

αναςκόπθςθ κάνουν χριςθ ι αναφζρονται ςε τζτοια εργαλεία. Γενικότερα διαπιςτϊνεται ότι το πιο 

ςυχνά χρθςιμοποιοφμενο ερωτθματολόγιο είναι το MBI το  οποίο αποτελεί εργαλείο αξιολόγθςθσ 

τθσ εμπειρίασ ενόσ ατόμου για τθν επαγγελματικι εξουκζνωςθ και το οποίο εκτιμά τθν εξάντλθςθ, 

τα ςυναιςκιματά και τισ ςτάςεισ. Σζλοσ, περιλαμβάνει τρεισ ςυνιςτϊςεσ: τθ ςυναιςκθματικι 

εξάντλθςθ, τθν αποπροςωποποίθςθ και τθν ζλλειψθ προςωπικϊν επιτευγμάτων, (Δανιθλίδου, 

2013). 
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Sanghera  et al, 2020 DASS-21, PHQ-9, GAD-7 

Duarte et al, 2020 CBI, DASS-21, SWLS,MBI, IES-R,ISI 

Batra  et al, 2020 PHQ, GAD,PSS,ISI 

Raudenska  et al, 2020 ProQOL-5, MBI, IES-R 

Barello  et al, 2020 MBI 

Wu  et al, 2020 MBI 

Luceno- Moreno et al , 2020 IES-R, HADS, MBI, BRS 

Buselli  et al, 2020 ProQOL-5, PHQ-9, GAD-7 

Trumello  et al, 2020 ProQOL-V, HADS, PSS-10 

Matsuo  et al, 2020 MBI 

Giust  et al, 2020 STAI- S, DASS-21,  IES-6, MBI 

Shreffler  et al, 2020 MBI 

Ruiz-Fernandez et al, 2020 ProQoL, PSS-14 

Cunill  et al, 2020 GAD-7, PHQ-9, PHQ-15 
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ΤΖΗΣΗΗ 

 

ΤΖΗΣΗΗ: 

Η νόςοσ του Covid-19 αυξάνει ςθμαντικά το βάροσ και τθν πίεςθ των εργαηομζνων ςτθν 

υγειονομικι περίκαλψθ ιδιαίτερα από τισ υγειονομικζσ εγκαταςτάςεισ που παρζχουν οξεία 

περίκαλψθ (νοςοκομειακζσ). Η παροφςα ςυςτθματικι αναςκόπθςθ επικεντρϊνεται ςτθ 

διερεφνθςθ των ψυχικϊν και ςωματικϊν επιπτϊςεων των επαγγελματιϊν υγείασ κατά τθ διάρκεια 

τθσ πανδθμίασ Covid- 19 και  υπογραμμίηει  τον τεράςτιο ψυχολογικό και ςωματικό αντίκτυπο τθσ 

νόςου του κοροναϊοφ 2019 ςτουσ εργαηόμενουσ τθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ. Όπωσ προζκυψε, 

λοιπόν από τθν αναηιτθςθ ςτθ διεκνι βιβλιογραφία και τθ χριςθ διαφόρων ερευνθτικϊν 

εργαλείων που χρθςιμοποιοφςαν οι ζρευνεσ που ςτελεχϊνουν τθν εργαςία αυτι, ςυμπεραίνεται 

ότι οι ψυχοςωματικζσ επιπτϊςεισ του Covid-19 ςτουσ επαγγελματίεσ υγείασ βρίςκονται ςε υψθλά 

επίπεδα. 

Η νόςοσ του κοροναϊοφ 2019 επζβαλε μία ζντονθ αλλαγι ςτθν ψυχολογικι και ςωματικι 

ευθμερία των επαγγελματιϊν υγείασ, με αποτζλεςμα τθν εμφάνιςθ ςυμπτωμάτων ζμμεςου 

τραυματιςμοφ και μίασ γενικότερθσ ψυχολογικισ δυςφορίασ. Μερικά από τα κυριότερα 

ςυμπτϊματα που εμφανίηουν οι επαγγελματίεσ ςτο χϊρο τθσ υγείασ και ςυνεπϊσ αποτελοφν τισ 

ψυχοςωματικζσ επιπτϊςεισ του Covid-19 ςε αυτοφσ είναι: 

 θ κόπωςθ- εξάντλθςθ 

  θ επαγγελματικι εξουκζνωςθ 

  το άγχοσ- ςτρεσ  

 θ κατάκλιψθ  

 οι διαταραχζσ μετατραυματικοφ ςτρεσ (PTSD) 

 και οι διαταραχζσ φπνου. 

Πιο αναλυτικά, οι επαγγελματίεσ που εμπλζκονται άμεςα με τθν φροντίδα αςκενϊν με  

Covid-19 και βρίςκονται ςυνθκζςτερα ςτισ πρϊτεσ γραμμζσ αναφζρουν ςοβαρι ψυχολογικι πίεςθ, 

θ οποία ςυςχετίηεται με υψθλά ποςοςτά επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ, κόπωςθσ και άγχουσόπωσ 

αναφζρουν και οι ζρευνεσ των (Trumello et al, 2020; Barello et al, 2020).  

Επιπλζον, οι ζρευνεσ των Matsuo et al, 2020με τθ χριςθ του ερωτθματολογίου MBI 

διαπίςτωςαν ότι περιςςότερο απο το 40% των νοςθλευτϊν και ςτθν πλειοψθφία τουσ 

επαγγελματίεσ τθσ πρϊτθσ γραμμισ και γυναικείου φφλου πλθροφςαν τα κριτιρια για εξουκζνωςθ 

και των Shreffler et al, 2020που ςυμπλιρωςαν τα αποτελζςματα αυτά εκκζτοντασ και τισ αυξθμζνεσ 

διαταραχζσ φπνου που αντιμετωπίηουν οι επαγγελματίεσ υγείασ που βρίςκονται ςτθν πρϊτθ 

γραμμι και ζρχονται ςε επαφι με τουσ μολυςμζνουσ αςκενείσ από τον ιό SARS-COV-2 και κατά 

ςυνζπεια με υψθλά άγχουσ και stress. 
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Μία ςχεδόν αντίκετθ άποψθ εμφανίηει θ ζρευνα των Wuetal., 2020 όπου με τθ χριςθ του 

ερωτθματολογίου MBI, διαπιςτϊκθκε χαμθλότερθ ςυχνότθτα εξάντλθςθσ ςτουσ επαγγελματίεσ 

υγείασ τθσ πρϊτθσ γραμμισ αλλά και ανθςυχία για μόλυνςθ τουσ από τον κοροναϊό 2019, ςε ςχζςθ 

με τθν ομάδα των επαγγελματιϊν που εργάηονταν ςε ςυνθκιςμζνουσ καλάμουσ. Σθν εξαίρεςθ ςε 

αυτι τθν ζρευνα αποτελεί το δείγμα που χρθςιμοποίθςαν οι ερευνθτζσ για τθν διεξαγωγι του 

αποτελζςματοσ, όπου το μεγαλφτερο ποςοςτό των επαγγελματιϊν υγείασ που ςυμπλιρωςαν το 

ερωτθματολόγιο εργάηονταν ςε ογκολογικά τμιματα. 

Επίςθσ, όπωσ υπογραμμίηεται ςτθ μελζτθ των Trumello et al, 2020 θ ζννοια  του 

μετατραυματικοφ ςτρεσ ςυνδζεται άρρθκτα με τθν εξάντλθςθ- εξουκζνωςθ, κακϊσ τα δφο αυτά 

ςυμπτϊματα αποτελοφν δφο εξαιρετικά τραυματικά ςυμβάντα και όπωσ διαπιςτϊνεται και από τισ 

ζρευνεσ των Luceno- Moreno et al 2020; Giust et al, 2020; Raudenska et al, 2020,το ςφνδρομο του 

μετατραυματικοφ ςτρεσ εμφανίηεται ςε αρκετά  υψθλά ποςοςτά ςτουσ επαγγελματίεσ υγείασ και 

ςυγκεκριμζνα με 26,4% ςτθν ζρευνα των  Luceno- Moreno et al 2020 και 36,7 ςτθν ζρευνα των 

Giust et al, 2020. 

Οι Duarte et al, 2020ςτθν ζρευνα που διεξιγαγαν με τθν χριςθ του ερωτθματολογίου 

DASS-21 διερεφνθςαν και αξιολόγθςαν τα ςυμπτϊματα τθσ ψυχικισ υγείασ μζςω των 

αυτόαναφερομζνων υποκατθγοριϊν του ερωτθματολογίου, οι οποίεσ είναι ςχεδιαςμζνεσ για τθν 

μζτρθςθ των αρνθτικϊν ςυναιςκθματικϊν καταςτάςεων τθσ κατάκλιψθσ, του  ςτρεσ και του 

άγχουσ. Επιπρόςκετα και οι Sangheraetal, 2020ςτθν αναςκόπθςθ που διεξιγαγαν και ςτθ 

δευτερογενι δθμοςίευςθ που πραγματοποίθςαν ζγινε χριςθ ομοίωσ του ερωτθματολογίου DASS-

21,όπου και οι δφο αυτζσ μελζτεσ ςυμπζραναν τα κανονικά ζωσ ελαφρϊσ αυξθμζνα επίπεδα τουσ. 

Όςον αφορά τισ μελζτεσ των  Cunill et al, 2020και Batra et al, 2020ζχοντασ χρθςιμοποιιςει 

ι ςυμπεριλάβει διάφορεσ εκδόςεισ και μορφζσ του ερωτθματολογίου PHQ διαπιςτϊνουν ομοίωσ 

τα μεςαία επίπεδα τθσ κατάκλιψθσ παρατθρϊντασ επιπλζον τον μεγαλφτερο επιπολαςμό τθσ, ςτο 

νοςθλευτικό προςωπικό.  

Σζλοσ, οι ζρευνεσ τωνRuiz-Fernandez et al, 2020και Buselli et al, 2020χρθςιμοποίθςαν το 

ερωτθματολόγιο αυτοαναφοράσ ProQoL, το οποίο αξιολογεί τθν επαγγελματικι ποιότθτα ηωισ ςε 

τρείσ διαφορετικζσ διαςτάςεισ(BO, CS, ST) όπου και ςτισ δφο μελζτεσ ζδειξαν μεςαία ζωσ υψθλά 

ποςοςτά επιπολαςμοφ των ςυμπτωμάτων αυτϊν και ςυςχζτιςαν αυτά με τθν εμφάνιςθ 

κατάκλιψθσ και άγχουσ. 

Προτάςεισ για παρζμβαςη 

 

Εν κατακλείδι, λόγω των ςοβαρϊν και ζντονων ψυχοςωματικϊν επιπτϊςεων που ζχει επιφζρει θ 

πανδθμία τθσ νόςου του κοροναϊοφ 2019 ςτουσ επαγγελματίεσ υγείασ, είναι απαραίτθτθ θ χριςθ 

οριςμζνων παρεμβάςεων οι οποίεσ κα βοθκιςουν ςτθν υποςτιριξθ και ενδυνάμωςθ των 

υγειονομικϊν. 

 Αρχικά, θ ενθμζρωςθ των επαγγελματιϊν υγείασ για οριςμζνεσ λεπτομζρειεσ που αφοροφν τον ιό, 

για ςυγκεκριμζνεσ θκικζσ αποφάςεισ, για τθν κατανομι των πόρων και για τθ διαχείριςθ τουσ κα 

μειϊςει τον φόβο, τθν αβεβαιότθτα και τθν αναςφάλεια όλθσ αυτισ τθσ κατάςταςθσ. Ειδικότερα κα 

πρζπει να περιλαμβάνουν ακριβείσ πλθροφορίεσ που κα ςχετίηονται με τουσ παράγοντεσ κινδφνου 
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και κα διαμορφϊνουν τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ για τθν ανακεϊρθςθ και τθν εξζταςθ των 

παραγόντων αυτϊν, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίςουν μία ςαφι επικοινωνία, προςταςία και περίκαλψθ 

για το προςωπικό, (Ehrlich et al,2020). 

Επιπρόςκετα, μεγάλθ προςοχι κα πρζπει να δίνεται ςτθν υποςτιριξθ τθσ υγείασ των HCWκαι θ 

οποία κα περιλαμβάνει τθ ςυχνι ξεκοφραςθ και τα τακτικά διαλείμματα, όπωσ επίςθσ και μια 

ιςορροπθμζνθ διατροφι, επαρκι ενυδάτωςθ και ικανοποιθτικά ποςοςτά φπνου, (Dzau et al, 2020; 

Santarone et al, 2020).   

Εν τζλει, ζχουν προτακεί διάφορεσ ςτρατθγικζσ για τθν μείωςθ τθσ εμφάνιςθσ των επιπτϊςεων 

αυτϊν όπωσ παραδείγματοσ χάρθ θ ςυνεργαςία με ζμπειρουσ εργαηόμενουσ και τακτικζσ 

διαδικαςίεσ με προγράμματα υποςτιριξθσ από ομότιμουσ  που διατίκενται ςτο προςωπικό. Επίςθσ 

εξίςου ςθμαντικι αποτελεί θ υποςτιριξθ από ειδικοφσ ψυχολόγουσ και θ επαγγελματικι 

ςυμβουλευτικι. Ωςτόςο θ εκπαίδευςθ των υπαλλιλων για τον τρόπο διαχείριςθσ του άγχουσ και θ 

εκμάκθςθ ςε αυτοφσ πρακτικϊν και παρεμβάςεων οι οποίεσ ςτοχεφουν ςτθν ενίςχυςθ και 

διατιρθςθ τθσ προςωπικισ τουσ ανκεκτικότθτασ αποτελοφν και αυτζσ ςθμαντικό κομμάτι για τθν 

ευεξία τουσ, (Greenberg et al ,2020) 

 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ -ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΣΕΡΩ ΕΡΕΤΝΑ: 

 

υμπεραςματικά, τα αποτελζςματα τθσ παροφςασ μελζτθσ ζδειξαν ότι οι ςωματικζσ και 

ψυχολογικζσ επιπτϊςεισ που ζχει επιφζρει θ πανδθμία τθσ νόςου του κοροναιοφ 2019 ςτουσ 

επαγγελματίεσ υγείασ και  κυρίωσ ςε αυτοφσ που εργάηονται ςε νοςοκομειακζσ εγκαταςτάςεισ είναι 

πολλαπλζσ και κυρίωσ εμφανίηονται με τθ μορφι ςυμπτωμάτων άγχουσ, ςτρεσ, κατάκλιψθσ, 

κόπωςθσ και εξάντλθςθσ, τα οποία και οδθγοφν ςε περιπτϊςεισ  επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ. 

Αυτό λοιπόν ςυμβαίνει κακϊσ τα κακικοντα και οι απαιτιςεισ των επαγγελματιϊν υγείασ 

είναι πολυάρικμα και ειδικά τθν περίοδο αυτι τθσ πανδθμίασ του covid-19. Γι’ αυτό λόγο υπάρχουν 

ζχουν ςτακμιςτεί και δθμιουργθκεί διάφορα ερευνθτικά εργαλεία, τα οποία είναι ικανά να 

προςδιορίςουν τισ επιπτϊςεισ με ποςοτικζσ και ποιοτικζσ μεταβλθτζσ και να τισ αξιολογιςουν 

προςφζροντασ μία πολφπλευρθ και ςφαιρικι εικόνα των περιπτϊςεων αυτϊν. Κακϊσ λοιπόν ο 

covid-19 αποτελεί ζνα μείηον ηιτθμα τθσ παγκόςμιασ κοινότθτασ, ζχουν διεξαχκεί κυρίωσ ςε 

διεκνζσ επίπεδο πολυάρικμεσ περιπτϊςεισ ερευνϊν, που αξιολογοφν τθν ψυχοςωματικι υγεία των 

«θρϊων» τθσ περιόδου αυτισ (των επαγγελματιϊν υγείασ). Κάτι δυςτυχϊσ που δεν ςυμβαίνει ςτο 

ελλαδικό χϊρο, αφοφ δεν ζχουν ακόμα πραγματοποιθκεί μελζτεσ που να ερευνοφν το κζμα αυτό. 

Οι ανάγκεσ λοιπόν των επαγγελματιϊν υγείασ ζχουν αυξθκεί κατακόρυφα, κακϊσ δζχονται 

μεγάλεσ πιζςεισ, οι οποίεσ επθρεάηουν τθν ψυχικι τουσ ευεξία και παρά το γεγονόσ τθσ 

ςθμαντικότθτασ του φαινομζνου αυτοφ δεν υπάρχουν τα κατάλλθλθ υποςτθρικτικι μεκοδολογία 

που κα παρζχει ςτουσ επαγγελματίεσ υγείασ τθν ψυχολογικι υποςτιριξθ, τθν βοικεια διαχείριςθσ 

και επίλυςθσ των προβλθμάτων αλλά και τθν μεκοδολογικι επαγγελματικι εμπειρία τθν οποία 

χρειάηονται για να αντιμετωπίςουν τισ καταςτάςεισ αυτζσ. 
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υνεπϊσ, επιτακτικι  ανάγκθ αποτελεί θ ανάπτυξθ και θ παροχι υποςτθρικτικϊν -

ψυχολογικϊν παρεμβάςεων, οι οποίεσ κα μειϊνουν τον αρνθτικό αντίκτυπο τθσ πανδθμίασ και  κα 

ενιςχφουν τθν υποςτιριξθ τθσ ψυχικισ υγείασ και ευεξίασ των υγειονομικϊν.  
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