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 ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

 

 

  

 

     Αξρηθά, ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα ην νπνίν πξνζπαζνχκε λα αλαιχζνπκε είλαη νη 

βηνςπρνθνηλσληθέο  επηπηψζεηο  πνπ  αληηκεησπίδεη ν εθάζηνηε λνζειεπηήο - 

λνζειεχηξηα  πνπ εξγάδεηαη ζε ηκήκα ςπρηαηξηθήο θιηληθήο. Οη ιφγνη επηινγήο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο είλαη πνιπάξηζκνη. Αξρηθά, καο πξνβιεκάηηζε 

απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πσο ζα είλαη νη ζπλζήθεο ηεο κειινληηθήο καο εξγαζίαο θαζψο 

βξηζθφκαζηαλ θνληά ζηελ έλαξμε ηεο πξαθηηθήο καο άζθεζεο. Δπηπιένλ, κέζα απφ 

ζπδεηήζεηο ηφζν κε ηνπο ζπκθνηηεηέο φζν θαη κε ηνπο γνλείο καο, καο δφζεθε έλα 

επηπιένλ εξεπλεηηθφ θίλεηξν γηα λα αλαιχζνπκε πσο αληηκεησπίδεη ην ελ ελεξγεία 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εξγαζία. Αθφκα, 

βαζηζκέλνη ζην ελδηαθέξνλ πνπ είρακε απφ ηελ αξρή ησλ ζπνπδψλ καο ζηα καζήκαηα 

πνπ βαζίδνληαλ ζηελ ςπρηαηξηθή - ςπρηθή πγεία είρακε απνθαζίζεη εθ ησλ πξνηέξσλ πσο 

ζα αζρνιεζνχκε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δεκηνπξγίαο ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο κε έλα 

ζέκα κε βάζε ηελ έξεπλα θαη ηελ ςπρηθήο πγεία. 

     Ζ ζπκβνιή ηνπ ζέκαηνο καο ζηελ επηζηήκε ζα είλαη ζίγνπξα κηθξή ιφγσ ηεο απεηξίαο 

καο δηαθαηέρεη σο θνηηεηέο αθφκα αιιά ζα πξνζπαζήζνπκε λα βάινπκε έλα κηθξφ 

«ιηζαξάθη» ζε έλα ζέκα ην νπνίν δελ είλαη ηφζν δηαδεδνκέλν αλ θαη έρνπλ γίλεη αξθεηέο 

πξνζπάζεηεο αλάιπζήο ηνπ απφ εηδηθνχο πάλσ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Ζ φζν ην δπλαηφλ 

θαιχηεξα αλάιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο πάλσ ζηελ έξεπλα έρεη πνιπάξηζκνπο 

ζθνπνχο. Αξρηθά, ζα ζέιακε λα θάλνπκε κηα απφ ηηο πνιιέο ήδε πξνηξνπέο ηφζν ησλ 

θαζεγεηψλ φζν θαη ησλ εηδηθψλ ψζηε πνιινί θνηηεηέο λα αζρνιεζνχλ κε εξεπλεηηθά 

ζέκαηα πνπ κφλν ελδηαθέξνλ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ παξά ηηο δπζθνιίεο ηνπο, 

Δπηπιένλ, ζα ζέιακε λα ζηακαηήζεη λα αληηκεησπίδεηαη ε ζπγγξαθή ηεο πηπρηαθήο 

εξγαζίαο (ζπλήζσο ζε ζέκαηα θαζαξά βηβιηνγξαθηθά) σο κηα πνιχσξε ξνπηίλα απφ ηνπο 

θνηηεηέο  θαη λα δνπλ πσο ν ζπλδπαζκφο ηεο κε έλα εξεπλεηηθφ ζέκα κφλν θέξδε κπνξεί 

λα απνδψζεη ηφζν ζηνπο δεκηνπξγνχο φζν θαη ζηνπο αλαγλψζηεο ηεο. 

     Σα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ θνηηεηέο πνπ αζρνινχληαη κε 

εξεπλεηηθέο εξγαζίεο είλαη πνιπάξηζκα. Αξρηθά, ην πξφβιεκα ηεο γξαθεηνθξαηίαο πνπ 

αληηκεησπίδεη ε ρψξα καο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ φρη θαη ηφζν νκαιή ιεηηνπξγία ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ πγείαο κπνξνχκε λα πνχκε πσο αξρηθά καο δπζθφιεςε ζε κεγάιν 

βαζκφ. Γηα παξάδεηγκα, είλαη γλσζηφ ζε φινπο καο πσο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα 

έξεπλα ζην πξνζσπηθφ ηνπ εθάζηνηε λνζνθνκείνπ πξέπεη λα δνζεί έγθξηζε  απφ ην 

επηζηεκνληθφ ζπκβνχιην ηνπ εθάζηνηε λνζνθνκείνπ. ην ζέκα έγθξηζεο φια ηα ηδξχκαηα 

ήηαλ απφ ηελ αξρή ζεηηθά ζηελ ζπλεξγαζία καδί καο φκσο κέρξη λα νινθιεξσζεί ε 

δηαδηθαζία ηεο επίζεκεο πξσηφηππεο έγθξηζεο ν ρξφλνο αλακνλήο έθηαζε θαη ηνπο δχν 

κήλεο φζν θαη ππεξβνιηθφ αλ αθνχγεηαη. Δπηπιένλ, απνθαζίδνληαο λα αζρνιεζνχκε κε 

έλα εξεπλεηηθφ ζέκα θαη  λα πξέπεη λα ηαμηδέςνπκε αξθεηά ρηιηφκεηξα καθξηά απφ ηνπο 

κφληκνπο ηφπνπο θαηνηθίαο καο εθηφο απφ ζσκαηηθά θαη ςπρνινγηθά θνπξαζηηθφ είλαη 

πνιπδάπαλν, θαη αλ ζθεθηεί θαλείο ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ππάξρεη απηή ηελ ζηηγκή 

ζηελ ρψξα καο, ηφηε γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ ην πφζν δχζθνιν ήηαλ γηα εκάο σο απινί 

θνηηεηέο.  
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

 
     Ζ εξγαζία επεξεάδεη ηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή καο πγεία, άιινηε ζε κηθξφηεξν 

θαη άιινηε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, αλάινγα κε ην είδνο ηεο. Σν ζηξεο θαη ν 

ςπρηθφο πφλνο πνπ βηψλνπλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο έρεη απαζρνιήζεη θαηά 

θαηξνχο πνιινχο επηζηήκνλεο θαζψο ε ζρέζε ηεο πγείαο κε ηελ εξγαζία γίλεηαη 

αληηθείκελν κειέηεο απφ ηα ρξφληα ηνπ Ηππνθξάηε.
1
 

     Οη ςπρνθνηλσληθνί θίλδπλνη θαη ην εξγαζηαθφ άγρνο ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ 

ησλ κεγαιχηεξσλ πξνθιήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο επαγγεικαηηθήο αζθάιεηαο θαη 

πγείαο. Δπεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ πγεία ησλ αηφκσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη  ησλ 

εζληθψλ νηθνλνκηψλ. Σν άγρνο ζεσξείηαη απφ ηνπο κηζνχο πεξίπνπ επξσπαίνπο 

εξγαδφκελνπο ζχλεζεο θαηλφκελν ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο θαη επζχλεηαη πεξίπνπ 

γηα ηηο κηζέο ρακέλεο εξγάζηκεο εκέξεο. Σα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ άγρνο 

ζπλήζσο παξεμεγνχληαη ή ζηηγκαηίδνληαη, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε πνιιά άιια 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ςπρηθή πγεία. Δληνχηνηο, φηαλ νη ςπρνθνηλσληθνί 

θίλδπλνη θαη ην άγρνο αληηκεησπίδνληαη σο νξγαλσηηθφ δήηεκα θαη φρη σο 

πξνζσπηθή αδπλακία, κπνξνχλ λα είλαη εμίζνπ δηαρεηξίζηκνη κε νπνηνλδήπνηε 

άιιν θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ζηνλ ρψξν εξγαζίαο.  

     Οη εξγαδφκελνη αηζζάλνληαη άγρνο φηαλ νη απαηηήζεηο ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπο 

είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αληαπεμέιζνπλ. Πέξαλ ησλ 

πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο, νη εξγαδφκελνη πνπ πάζρνπλ απφ παξαηεηακέλν 

άγρνο θηλδπλεχνπλ λα εκθαλίζνπλ ζνβαξά ζσκαηηθά πξνβιήκαηα πγείαο, φπσο 

θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο ή κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα. ε επίπεδν νξγαληζκνχ ή 

επηρείξεζεο, νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ θαθή ζπλνιηθή  

επηρεηξεκαηηθή απφδνζε, απμεκέλν πνζνζηφ απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία, ηππηθή 

παξνπζία ζηελ εξγαζία (πεξηπηψζεηο εξγαδνκέλσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ 

εξγαζία ηνπο ελψ είλαη άξξσζηνη θαη δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

απνηειεζκαηηθά) θαη απμεκέλα πνζνζηά αηπρεκάησλ  θαη ηξαπκαηηζκψλ. Οη 

απνπζίεο πνπ ζπλδένληαη κε ην άγρνο ηείλνπλ λα έρνπλ κεγαιχηεξε δηάξθεηα απφ 

ηηο απνπζίεο πνπ ζπλδένληαη κε άιιεο αηηίεο θαη ην εξγαζηαθφ άγρνο κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο, ηδίσο ζηελ 

θαηεγνξία ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη σο ζηειέρε. Σν θφζηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

θαη ηελ θνηλσλία εθηηκάηαη φηη είλαη ζεκαληηθφ θαη αλέξρεηαη ζε δηζεθαηνκκχξηα 

επξψ ζε εζληθφ επίπεδν.
2
 

     Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, γλσζηή θαη σο ζχλδξνκν Burn out, έρεη 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκθαληζηεί ζε λνζειεπηέο θαη γηαηξνχο πνπ 

εξγάδνληαη ζε ςπρηαηξηθέο θιηληθέο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη θαζεκεξηλά έξρνληαη ζε 

επαθή κε ηνλ πφλν θαη ην ζάλαην ησλ αζζελψλ, ηηο ςπρψζεηο θαη ην θαηαζιηπηηθφ 

πνιιέο θνξέο πεξηβάιινλ. Σν εμαληιεηηθφ θφξην εξγαζίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο 

λπρηεξηλέο βάξδηεο επαπμάλνπλ ηελ θαζεκεξηλή δπζαξέζθεηα ησλ λνζειεπηψλ. 

Παξ’ φια απηά νη λνζειεπηέο παξνπζηάδνπλ απμεκέλε ζπρλφηεηα κπνζθειεηηθψλ 

ελνριήζεσλ. Βαζηθή αηηία ηεο κπνζθειεηηθήο θαηαπφλεζεο ζεσξνχληαη ηα θνξηία 

πνπ δέρνληαη νη λνζειεπηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο, αλχςσζεο, 

κεηαθίλεζεο αζζελψλ, ελψ ελνρνπνηείηαη θαη ε ιαλζαζκέλε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο 

θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζηψλ ζε παξαηεηακέλε θάκςε.  

     Σα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη αθνξνχλ ην ςπρνινγηθφ θαη ην νξγαληθφ 

θνκκάηη, επεξεάδνληαο αληίζηνηρα λνεηηθέο θαη ζσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο. Ζ θαθή 

δηαηξνθή είλαη βαζηθφο παξάγνληαο νπνηαζδήπνηε ππεξθνπσηηθήο θαηάζηαζεο, 

ζηεξψληαο απφ ηνλ νξγαληζκφ πνιιά ακπληηθά φπια. Ζ κεησκέλε ζσκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ, επίζεο, ην ζψκα θαη ην πλεχκα ηνπ 

αλζξψπνπ, ν νπνίνο ληψζεη εμαληιεκέλνο απφ ηνλ ππνινγηζηή ή ηελ θαξέθια ηνπ 
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γξαθείνπ αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ έρεη εθηνλψζεη θαζφινπ θηλεηηθή 

ελέξγεηα. Σέινο, ην ζηξεο πνπ καο ζπλνδεχεη ζε νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα 

κπνξεί λα απνβεί κνηξαίν αθνχ απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα λνεηηθήο 

θφπσζεο, δεκηνπξγψληαο θπξίσο πξφβιεκα ζην κεραληζκφ αλάπαπζεο θαη 

απνθαηάζηαζεο.
3
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ν 

 

• Αλαηνκία λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο 

 

• Φπζηνινγία λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο 
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1.1 ΑΝΑΣΟΜΙΑ ΝΔΤΡΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

 
     Ο φξνο «Βηνινγηθή ςπρηαηξηθή» ρξεζηκνπνηείηαη θάπνηεο θνξέο ελαιιαθηηθά κε ηνλ 

φξν «λεπξνςπρηαηξηθή». ηελ παξνχζα ηνπο ρξήζε φκσο νη δχν φξνη έρνπλ δηαθνξεηηθή 

έλλνηα. Ο φξνο Βηνινγηθή ςπρηαηξηθή έξρεηαη λα πξνζδψζεη έκθαζε ζε κία λεπξνςπρηθή 

θαη λεπξνθαξκαθνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο ςπρηαηξηθήο δηαηαξαρήο. Ο φξνο 

λεπξνςπρηαηξηθή ζέιεη λα ηνλίζεη ηηο γλσζηέο θαη ζεσξεηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ λεπξνινγίαο 

θαη ςπρηαηξηθήο. Ζ ππφζεζε ηεο ληνπακίλεο ζηε ζρηδνθξέλεηα πξνέθπςε απφ ηηο 

παξαηεξήζεηο φηη ηα θάξκαθα πνπ δεζκεχνπλ ηνπο ππνδνρήο ηεο ληνπακίλεο (aloperidin) 

έρνπλ αληηςπρσηηθή δξάζε θαη ηα θάξκαθα πνπ εληζρχνπλ ηε δξάζε ηεο ληνπακίλεο 

κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ςπρσηηθά ζπκπηψκαηα ζε κε ζρηδνθξελή άηνκα. 
     Σν λεπξηθφ ζχζηεκα εμππεξεηεί ηελ αληίιεςε ηνπ πεξηβάιινληνο, ελζπλείδεηε θίλεζε 

θαη ηε δηαβίβαζε ησλ ψζεσλ. Ρπζκίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, αλάινγα 

κε ηα εμσηεξηθά θαη ηα εζσηεξηθά εξεζίζκαηα κε απηφ ηνλ ηξφπν ν νξγαληζκφο ιεηηνπξγεί 

ζαλ εληαίν ζχλνιν, αλαηνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά.
4
 

     Γηαηξείηαη ζην εγθεθαινλσηηαίν θαη ζην θπηηθφ ή ην απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα. Σν 

εγθεθαινλσηηαίν δηαηξείηαη ζε θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα (ΚΝ) κε ηνλ εγθέθαιν θαη ην 

λσηηαίν κπειφ θαη ζε πεξηθεξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα (ΠΝ) κε ηα εγθεθαιηθά ή λσηηαία 

λεχξα θαη ηα γάγγιηα. Σν θπηηθφ ή απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα ρσξίδεηαη ζην ζπκπαζεηηθφ 

θαη ζην παξαζπκπαζεηηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα. Κάζε έλα απφ απηά απνηειείηαη απφ ην 

θεληξηθφ κέξνο, ηνπο ππξήλεο θαη ην πεξηθεξηθφ κέξνο κε ηα λεχξα θαη ηα γάγγιηα. 
     Ο λεπξηθφο ηζηφο απνηειείηαη απφ ηα λεπξηθά θχηηαξα θαη ηα λεπξνγινηαθά θχηηαξα. 

Σν λεπξηθφ θχηηαξν ή αιιηψο λεπξψλαο είλαη ε ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηνπ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Ο αξηζκφο ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ θάζε αλζξψπνπ είλαη ζηαζεξφο απφ ηε 

γέλλεζή ηνπ θαη ζε φιε ηε δσή ηνπ, δηφηη ην ψξηκν λεπξηθφ θχηηαξν δελ αλαπαξάγεηαη.
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ο εγθέθαινο βξίζθεηαη κέζα ζηελ θξαληαθή θνηιφηεηα θαη πεξηβάιιεηαη απφ ηηο 

κήληγγεο, κε ηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη. Σν βάξνο ηνπ ζηνλ άλδξα είλαη 1350 γξακκάξηα θαη 

ζηε γπλαίθα 1250 γξακκάξηα πεξίπνπ. Σν ηειηθφ βάξνο ηνπ εγθεθάινπ δηακνξθψλεηαη 

θαηά ην  

20
ν
 έηνο ηεο δσήο ηνπ. ηε γεξνληηθή ειηθία, ην βάξνο ηνπ εγθεθάινπ κεηψλεηαη ιίγν. Σν 

βάξνο ηνπ εγθεθάινπ, δελ έρεη θακία ζρέζε κε ην βαζκφ επθπΐαο ηνπ αλζξψπνπ. 

Δμσηεξηθά ηνπ εγθεθάινπ δηαθξίλνπκε ηα δχν εκηζθαίξηα, ην ζηέιερνο θαη ηελ 

παξεγθεθαιίδα. Μέζα ζηνλ εγθέθαιν πεξηθιείνληαη θνηιφηεηεο πνπ νλνκάδνληαη θνηιίεο 

ηνπ εγθεθάινπ θαη πεξηέρνπλ ην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ (Δ.Ν.Τ.). 

     Ο εγθέθαινο δηαθξίλεηαη ζε δχν εγθεθαιηθά εκηζθαίξηα. Κάζε εκηζθαίξην δηαηξείηαη 

κε αχιαθεο ζε πέληε ινβνχο: Μεησπηαίνο, βξεγκαηηθφο, θξνηαθηθφο, ηληαθφο θαη θεληξηθφο 

Δηθόλα 1.  Νεπξψλαο 
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ινβφο. Ο εγθέθαινο επξηζθφκελνο εληφο ηεο θνηιφηεηαο ηνπ θξαλίνπ, πεξηβάιιεηαη απφ 

ηξεηο κήληγγεο. Απηέο, απφ έμσ πξνο ηα κέζα είλαη: ε ζθιεξά, ε αξαρλνεηδήο θαη ε 

ρνξηνεηδήο. Οη κήληγγεο απηέο ζπλερίδνληαη πξνο ηα θάησ, ζηηο κήληγγεο ηνπ Νσηηαίνπ 

κπεινχ. 

     Ο λσηηαίνο κπειφο είλαη ζπλέρεηα ηνπ πξνκήθε κπεινχ θαη αξρίδεη απφ ηνλ Α1 κέλα ην 

άλσ ρείινο ηνπ Ο2. Έρεη κήθνο πεξίπνπ 45 εθαηνζηά, ζρήκα θπιηλδξηθφ, πάρνο κηθξνχ 

δαθηχινπ θαη βξίζθεηαη κέζα ζην ζπνλδπιηθφ ζσιήλα, πεξηβαιιφκελνο απφ Δ.Ν.Τ. 

Παξνπζηάδεη δχν αηξαθηνεηδείο παρχλζεηο, ην απρεληθφ φγθσκα ζηελ απρεληθή κνίξα θαη 

ην νζθπτθφ φγθσκα ζηελ νζθπτθή κνίξα. Ο λσηηαίνο κπειφο απνηειείηαη απφ δχν νπζίεο, 

ηε ιεπθή, εμσηεξηθά θαη ηε θαηά, εζσηεξηθά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Δίλαη γλσζηφ φηη πνιιέο ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, φπσο νη θηλήζεηο ησλ 

ιείσλ κπτθψλ ηλψλ θαη ε έθθξηζε ησλ δηαθφξσλ αδέλσλ, γίλνληαη αζπλείδεηα, ρσξίο λα 

ππφθεηληαη ζηε βνχιεζή καο. Σα φξγαλα πνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ απηνκάησο 

(ζπιάρλα, αγγεία, αδέλεο, κπνθάξδηα), λεξψλνληαη απφ ηδηαίηεξν λεπξηθφ ζχζηεκα, ην 

απηφλνκν ή ην θπηηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα. Γηαηξείηαη ζην ζπκπαζεηηθφ θαη ην 

παξαζπκπαζεηηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, πνπ δξνπλ αληαγσληζηηθά θαη δηαηεξνχλ ηε 

ιεηηνπξγηθή ηζνξξνπία.  

     Σα θέληξα ηνπ ζπκπαζεηηθνχ ζπζηήκαηνο, βξίζθνληαη ζηε ζσξαθννζθπτθή κνίξα ηνπ 

λσηηαίνπ κπεινχ θαη κάιηζηα ζηα πιάγηα απηνχ θαη δηαθξίλνληαη ζε ζπιαρλναηζζεηηθά 

θαη ζε ζπιαρλνθηλεηηθά. Ζ πεξηθεξηθή κνίξα απνηειείηαη απφ δχν ζπκπαζεηηθά ζηειέρε, 

απφ ηηο πξνγαγγιηαθέο θαη κεηαγαγγιηαθέο ίλεο, πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηεο θνηιηαθήο 

ανξηήο θαη είλαη ην θνηιηαθφ, ην άλσ θαη θάησ κεζεληέξην γάγγιην.  

     Σα θέληξα ηνπ παξαζπκπαζεηηθνχ ζπζηήκαηνο, βξίζθνληαη ζε νξηζκέλα ζεκεία ηνπ 

εγθεθάινπ θαη ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ. Ζ θεληξηθή κνίξα απνηειείηαη απφ ππξήλεο ζηνλ 

εγθέθαιν θαη ζηελ ηεξή κνίξα ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ. Ζ πεξηθεξηθή κνίξα απνηειείηαη απφ 

ηηο πξνγαγγιηαθέο θαη κεηαγαγγιηαθέο ίλεο θαη απφ ηα παξαζπκπαζεηηθά γάγγιηα.
6
 

 

 

1.2 ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΝΔΤΡΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

 
     Μηα απφ ηηο πην βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ Νεπξηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ηα 

αληαλαθιαζηηθά. Σα αληαλαθιαζηηθά είλαη ε βαζηθή κνλάδα λεπξηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Έλα αληαλαθιαζηηθφ ηφμν απνηειείηαη απφ ην αηζζεηηθφ φξγαλν, ηνλ πξνζαγσγφ 

λεπξψλα, κία ή πεξηζζφηεξεο ζπλάςεηο ζε θεληξηθφ επίπεδν, ηνλ απαγσγφ λεπξψλα θαη ην 

εθηειεζηηθφ φξγαλν.  

Δηθόλα 2.  Νσηηαίνο Μπειφο 
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     Σν πξσηνγελέο πξνθιεηφ δπλακηθφ είλαη πνιχ εηδηθφ φζνλ αθνξά ζηελ εληφπηζή ηνπ 

θαη κπνξεί λα παξαηεξεζεί κφλν ζην ηέινο ηεο αηζζεηηθήο νδνχ. Δίλαη ηφζν πνιχ 

εμεηδηθεπκέλν πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ραξηνγξάθεζε ησλ αηζζεηηθψλ πεξηνρψλ 

ηνπ θινηνχ. Ζ δεπηεξνγελήο δηάρπηε αληαπφθξηζε δελ έρεη αθξηβή εληφπηζε. Δληνπίδεηαη 

ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ θινηνχ, αθφκε θαη ζε ππνθινηψδεηο πεξηνρέο.  

     Ο νξγαληζκφο, κε ηε βνήζεηα ησλ αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ ηνπ παίξλεη απφ ην πεξηβάιινλ 

ζσξεία πιεξνθνξηψλ, θαηαγξάθεη φκσο ζπλεηδεηά κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ απφ απηέο. Οη 

ππφινηπεο είηε ππνβάιινληαη ζε ππνζπλείδεηε επεμεξγαζία ή δελ ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαζφινπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δίλνληαη πιεξνθνξίεο ζην πεξηβάιινλ είηε κέζσ ηνπ 

ιφγνπ είηε κέζσ ηεο θηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σα εξεζίζκαηα θηάλνπλ  ζην ζψκα ππφ ηε 

κνξθή δηαθφξσλ κνξθψλ ελέξγεηαο (ειεθηξνκαγλεηηθή, κεραληθή θ.ά.).  

     Γηα θάζε ηχπν εξεζίζκαηνο, ππάξρνπλ ηδηαίηεξνη ππνδνρείο νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη 

ζπγθεληξσκέλνη ζε αηζζεηήξηα φξγαλα ή λα βξίζθνληαη δηάζπαξηνη ζηελ επηθάλεηα ή ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ ζψκαηνο. Κάζε ηχπνο αηζζεηηθνχ θπηηάξνπ, είλαη εμεηδηθεπκέλνο γηα ηελ 

θαηαγξαθή ηνπ δηθνχ ηνπ νκφινγνπ εξεζίζκαηνο πνπ νδεγεί ζε ζπγθεθξηκέλεο αηζζεηηθέο 

εληππψζεηο. Ζ ππνδνρή ηνπ εξεζίζκαηνο πεξηιακβάλεη ηελ επηινγή απφ ηνλ ππνδνρέα 

εθείλνπ ηνπ κέξνπο ησλ πιεξνθνξηψλ πξνο ην νπνίν έρεη πξνδηαγξαθεί γηα λα απαληά 

άζθεζε πίεζεο ζην δέξκα. ην εζσηεξηθφ ηνπ ππνδνρέα ην εξέζηζκα πξνθαιεί κεηαβνιέο 

ησλ ηδηνηήησλ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο κε απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ηνπ δπλακηθνχ 

παξαγσγήο.
7
 

 

 
1.2.1   ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ STRESS 

 
      Ο άμνλαο ππνζάιακνο – ππφθπζε – επηλεθξίδην θαη ην ζπκπαζεηηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα 

είλαη ηα πεξηθεξηθά ζθέιε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ stress ησλ νπνίσλ ε θχξηα ιεηηνπξγία είλαη 

ε δηαηήξεζε ηεο βαζηθήο θαη ηεο ζρεηηδφκελεο κε ην stress νκνηφζηαζεο.
8
 Αληίζηνηρα, ηα 

θεληξηθά ζπζηαηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο εληνπίδνληαη ζην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα, ηνλ 

ππνζάιακν θαη ην εγθεθαιηθφ ζηέιερνο. Απηά πεξηιακβάλνπλ κηθξνθπηηαξηθνχο 

λεπξψλεο ησλ παξαθνηιηαθψλ ππξήλσλ ηνπ ππνζαιάκνπ, πνπ εθθξίλνπλ CRH θαη AVP, 

ηνπο CRH λεπξψλεο ησλ παξαγηγαληνθπηηαξηθψλ θαη παξαβξαγρηαθψλ ππξήλσλ ηνπ 

πξνκήθε θαη ηνπο Α1, Α2, Α3 θαη Α6 (LC), θπξίσο λνξαδξελεξγηθνχο θπηηαξηθνχο 

ζρεκαηηζκνχο, ζηνλ πξνκήθε θαη ηε γέθπξα. Καζέλαο απφ ηνπο παξαθνηιηαθνχο ππξήλεο 

έρεη ηξεηο κηθξνθπηηαξηθέο δηαηξέζεηο: έλα κέζν ζρεκαηηζκφ, πνπ παξάγεη θπξίσο CRH, 

πνπ πξνβάιιεη θαη εθθξίλεη ζην ππνθπζηαθφ ππιαίν ζχζηεκα· έλα ελδηάκεζν ζρεκαηηζκφ, 

πνπ παξάγεη θπξίσο AVP θαη επίζεο πξνβάιιεη ζην ππνθπζηαθφ ππιαίν ζχζηεκα· θαη 

έλαλ πιάγην ζρεκαηηζκφ, πνπ θπξίσο παξάγεη CRH θαη ελλεπξψλεη λνξαδξελεξγηθνχο θαη 

άιινπο λεπξψλεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ stress, ζην ζηέιερνο.
9 

     Μεξηθνί κηθξνθπηηαξηθνί λεπξψλεο πεξηέρνπλ θαη εθθξίλνπλ ακθφηεξα CRH θαη AVP. 

Άιινη παξαθνηιηαθνί CRH λεπξψλεο πξνβάιινπλ θαη ελλεπξψλνπλ λεπξψλεο ηνπ 

θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ stress, πνπ πεξηέρνπλ πξννπηνκειαληλνθνξηίλε (POMC), ζηνλ 

ηνμνεηδή ππξήλα ηνπ ππνζαιάκνπ, θαζψο θαη λεπξψλεο ζε πεξηνρέο ειέγρνπ ηνπ πφλνπ 

ζην  

ξνκβνεηδή εγθέθαιν. Δλεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ stress πξνθαιεί, κέζσ ηεο CRH, 

έθθξηζε POMC θαη άιισλ νπηνεηδψλ πεπηηδίσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλαιγεζία.
10

  

     Απηά ηα πεπηίδηα ηαπηφρξνλα δξνπλ αλαζηαιηηθά ζην ζχζηεκα ηνπ stress κε ηελ 

θαηαζηνιή ηεο έθθξηζεο CRH θαη λνξαδξελαιίλεο. Ζ CRH, αθφκα, δηεγείξεη ηελ έθθξηζε 

θινηνηξφπνπ νξκφλεο (ACTH) ησλ θινηνηξφπσλ θπηηάξσλ ζηελ πξφζζηα ππφθπζε. Κάζε 

ψξα, νη κηθξνθπηηαξηθνί λεπξψλεο εθθξίλνπλ 2–3 ζχγρξνλεο ψζεηο CRH θαη AVP ζην 

ππνθπζηαθφ θιεβηθφ ζχζηεκα.
11

 Νσξίο ην πξσί, φηαλ νη ψζεηο είλαη ζηελ θνξχθσζή ηνπο, 

απμάλεηαη ε εθθξηλφκελε πνζφηεηα ACTH θαη θνξηηδφιεο. Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ 

stress, άιινη παξάγνληεο φπσο ε AVP καθξνθπηηαξηθήο πξνέιεπζεο, ε αγγεηνηελζίλε II, 
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δηάθνξεο θπηηαξνθίλεο θαη ιηπηδηαθνί παξάγνληεο ηεο θιεγκνλήο εθθξίλνληαη θαη 

ιεηηνπξγνχλ ζην επίπεδν ηεο ππφθπζεο, ηνπ ππνζαιάκνπ ή/θαη ησλ επηλεθξηδίσλ ηνπ ΤΤΔ 

άμνλα εληζρχνληαο ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ.
12

 Ζ θπθινθνξνχζα ACTH ππνθπζηαθήο 

πξνέιεπζεο είλαη ην θιεηδί ξπζκηζηήο ηεο έθθξηζεο γιπθνθνξηηθνεηδψλ απφ ηα 

επηλεθξίδηα.6 Άιιεο νξκφλεο (φπσο νη θαηερνιακίλεο, ην λεπξνπεπηίδην Y θαη ε CRH πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ην κπειφ ησλ επηλεθξηδίσλ) επεξεάδνπλ επηπξφζζεηα ηελ έθθξηζε ησλ 

γιπθνθνξηηθνεηδψλ. Σν ζπκπαζεηηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, πνπ εμνξκάηαη απφ ππξήλεο ζην 

εγθεθαιηθφ ζηέιερνο, αλαπηχζζεη πξνγαγγιηαθέο θπγφθεληξεο ίλεο πνπ θαηαιήγνπλ ζηα 

γάγγιηα πνπ εληνπίδνληαη ακθνηεξφπιεπξα παξαζπνλδπιηθά. Απφ απηά ηα γάγγιηα, 

κεηαγαγγιηαθέο ζπκπαζεηηθέο ίλεο εμνξκψληαη, δηαηξέρνπλ θαη ελλεπξψλνπλ ηνπο ηζηνχο. 

Αλ θαη νη πεξηζζφηεξεο κεηαγαγγιηαθέο ζπκπαζεηηθέο ίλεο εθθξίλνπλ λνξαδξελαιίλε, 

ππάξρνπλ επηπιένλ ππνπιεζπζκνί λεπξψλσλ πνπ εθθξίλνπλ άιιεο ελεξγέο νπζίεο, φπσο 

ην λεπξνπεπηίδην Y θαη ηε CRH. Λεηηνπξγηθά, ηα CRH θαη LC-NE ζπζηήκαηα θαίλεηαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε έλα ζεηηθφ, ακνηβαία ειεγρφκελν ζχζηεκα αλάδξαζεο έηζη ψζηε ε 

ελεξγνπνίεζε ηνπ ελφο ζπζηήκαηνο ηείλεη λα ελεξγνπνηεί θαη ην άιιν. Απηφ πεξηιακβάλεη 

πξνβνιέο ησλ λεπξψλσλ πνπ πεξηέρνπλ CRH, απφ ηνπο πιάγηνπο παξαθνηιηαθνχο ππξήλεο 

ζην θεληξηθφ ζπκπαζεηηθφ ζχζηεκα θαη αληίζηξνθα, πξνβνιέο απφ θαηερνιακηλεξγηθέο 

ίλεο απφ ην LC-NE ζχζηεκα, δηακέζνπ ηνπ αληφληνο λνξαδξελεξγηθνχ δεκαηίνπ, ζηνλ 

παξαθνηιηαθφ ππξήλα ηνπ ππνζαιάκνπ. Απηνξξπζκηζηηθά ππεξβξαρέα αξλεηηθά 

αλαδξαζηηθά ζπζηήκαηα, επίζεο, είλαη παξφληα ζε απηνχο ηνπο λεπξψλεο, κε ηηο CRH θαη 

λνξαδξελεξγηθέο παξάπιεπξεο ίλεο λα δξνπλ κε αλαζηαιηηθφ ηξφπν ζηνπο 

πξνζπλαπηηθνχο CRH θαη α2-λνξαδξελεξγηθνχο ππνδνρείο, αληίζηνηρα. Δλεξγνπνίεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηνπ stress νδεγεί ζε πξνζαξκνζηηθέο ζπκπεξηθνξηθέο θαη ζσκαηηθέο 

αιιαγέο.
10

 Κεληξηθά, νη ζπκπεξηθνξηθέο αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ βειηησκέλε εγξήγνξζε 

θαη επηηαρπκέλα θηλεηηθά αληαλαθιαζηθά, βειηίσζε ηεο πξνζνρήο θαη άιισλ γλσζηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ, κεησκέλε αλάγθε γηα πξφζιεςε ηξνθήο θαη ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη 

απμεκέλε ηθαλφηεηα γηα αλνρή ζηνλ πφλν. Πεξηθεξηθά, ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηνπ stress θαηαιήγεη ζε απμεκέλε ζπκπαζεηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε αιιαγέο 

ζηελ θαξδηαγγεηαθή ιεηηνπξγία, ην κεηαβνιηζκφ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο αλνζηαθήο θαη 

θιεγκνλψδνπο αληίδξαζεο.
13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Πνιιαπινί κεζνιαβεηέο-νπζίεο ζηε γεληθή θπθινθνξία παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ ΤΤΔ άμνλα ζηε δηάξθεηα ηνπ stress/θιεγκνλήο. Ο αξρηθά 

απνθαινχκελνο «ηζηηθφο εθιπηηθφο παξάγνληαο ηεο θνξηηθνηξνπίλεο» (tissue 

corticotropinreleasing factor), είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δηαθνξεηηθφο απφ ηελ «άλνζo» 

CRH, πνπ θπζηνινγηθά δελ δηαρέεηαη ζηε γεληθή θπθινθνξία. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, είλαη 

κείγκα θπηηαξνθηλψλ θαη άιισλ νπζηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηελ αλνζηαθή θαη θιεγκνλψδε 

αληίδξαζε.  

     Σξεηο θπηηαξνθίλεο –ν TNF-α, ε IL-1 θαη ε IL-6− κεηέρνπλ ζηε δηεγεξηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ άμνλα. Κάπνηεο απφ ηηο δηεγεξηηθέο δξάζεηο ησλ θπηηαξνθηλψλ ζηνλ 

άμνλα  ππνζάιακνο – ππφθπζε – επηλεθξίδην  αζθνχληαη έκκεζα απφ ηελ ελεξγνπνίεζε 

Δηθόλα 3. χζηεκα Stress 
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θεληξηθψλ θαηερνιακηλεξγηθψλ νδψλ. Αθφκα, ελεξγνπνίεζε πεξηθεξηθψλ, 

ζσκαηναηζζεηηθψλ θαη ζπιαρληθψλ αληνπζψλ λεπξηθψλ ηλψλ νδεγεί ζηε δηέγεξζε 

ακθφηεξσλ ησλ θαηερνιακηλεξγηθψλ θαη CRH λεπξσληθψλ ζπζηεκάησλ κέζσ αληνπζψλ 

λσηηαίσλ νδψλ. Αληίζηξνθα, ελεξγνπνίεζε ηνπ άμνλα ππνζάιακνο – ππφθπζε – 

επηλεθξίδην έρεη αλαζηαιηηθή δξάζε ζηε θιεγκνλψδε/αλνζνινγηθή απφθξηζε δεδνκέλνπ 

φηη ηα ζηνηρεία ηεο αλνζνινγηθήο απφθξηζεο αλαζηέιινληαη απφ ηελ θνξηηδφιε. 

Μεηαβνιέο ζηελ θπθινθνξία θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ιεπθνθπηηάξσλ, κεηψζεηο ζηελ 

παξαγσγή θπηηαξνθηλψλ θαη κεζνιαβεηψλ ηεο θιεγκνλήο θαη αλαζηνιή ζηε δξάζε ησλ 

ηειεπηαίσλ ζε ηζηνχο ζηφρνπο απνηεινχλ θάπνηεο απφ ηηο θχξηεο αλνζνθαηαζηαιηηθέο 

δξάζεηο ησλ γιπθνθνξηηθνεηδψλ.
12

 Σν απαγσγφ ζπκπαζεηηθφ/επηλεθξηδνκπειηθφ ζχζηεκα 

ζπκκεηέρεη ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ άμνλα ππνζάιακνο – ππφθπζε – επηλεθξίδην θαη ηεο 

αλνζνινγηθήο/θιεγκνλψδνπο απφθξηζεο. 

     Ζ άπνςε, ινηπφλ, φηη ζηνλ άλζξσπν ππάξρεη θάπνην γελεηηθφ ππφζηξσκα πνπ 

θαζνξίδεη ζπκπεξηθνξέο, ςπρηθέο ηδηφηεηεο ή δηαηαξαρέο έρεη ππνζηεξηρζεί απφ πνιινχο 

κειεηεηέο ήδε απφ ηνλ πεξαζκέλν αηψλα. Γηα πνιιέο ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο ππάξρνπλ 

ζνβαξέο ελδείμεηο θιεξνλνκηθήο κεηαβίβαζεο. Παξ’ φια απηά πξέπεη λα ηνληζηεί πσο 

είλαη καθξχο ν δξφκνο πνπ πξέπεη λα δηαλπζεί ψζηε έλα θσδηθνπνηεκέλν κήλπκα ζην 

DNA λα νδεγεζεί ζηελ εθδήισζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο. Αθφκα δελ πξέπεη λα 

παξαβιέπεηαη ην γεγνλφο φηη ν γελεηηθφο ραξαθηήξαο κία ζπκπεξηθνξάο δελ απνθιείεη 

ηξνπνπνηεηηθέο επηδξάζεηο απφ ην πεξηβάιινλ. 

     Γεληθά κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε πσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Stress δηεγείξεηαη ν 

ζπκπαζεηηθφο θιάδνο ηνπ Απηφλνκνπ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο θαη παξαηεξείηαη απμεκέλε 

έθθξηζε νξκνλψλ αδξελαιίλεο θαη λνξαδξελαιίλεο απφ ηα επηλεθξίδηα. Ζ αδξελαιίλε κε 

ηελ ζεηξά ηεο απμάλεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο θαξδηάο, ηελ δηάξθεηα δξάζεο ησλ κπψλ, 

ηελ ζπρλφηεηα θαη ην βάζνο ηεο αλαπλνήο. πγρξφλσο, παξεκπνδίδεη ηελ πέςε θαη ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ησλ εληέξσλ. Οη νξγαληθέο απηέο αληηδξάζεηο κπνξεί λα επηθέξνπλ 

ηξεκνχια, εθίδξσζε, λαπηία,  ηαρπθαξδία,  δάιε, δηάξξνηα, κπτθή θαη λεπξηθή έληαζε θαη 

αλεζπρία, κεηαμχ άιισλ ζπκπησκάησλ. 

     Σα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα, ζσκαηηθά θαη ςπρνινγηθά,  αλάινγα κε ηελ ρξνληθή 

δηάξθεηα, ηελ ζπρλφηεηα ελεξγνπνίεζεο θαη ηελ έληαζε κε ηελ νπνία εθδειψλεηαη ην 

άγρνο-stress,  κπνξεί λα επηθέξνπλ θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ πγεία, 

παζνινγηθά θαη ςπρνπαζνινγηθά. Γηα παξάδεηγκα, ε ππεξέθθξηζε αδξελαιίλεο - 

λνξαδξελαιίλεο γηα παξαηεηακέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κπνξεί λα γίλεη αηηία γηα αχμεζε ηεο 

πίεζεο, θαηαζηξνθή ηνπ κπτθνχ ηζηνχ, ζηεηξφηεηα, αλαζηνιή ηεο αλάπηπμεο, αλαζηνιή 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο, πξφθιεζε θαξδηνπάζεηαο θαη 

ινηκψμεσλ, θαζψο θαη επίζπεπζε ηεο δηαδηθαζίαο γήξαλζεο. Μπνξεί επίζεο ε εμσηεξηθή 

εθδήισζε άγρνπο –stress λα είλαη ελδεηθηηθή κηαο ππάξρνπζαο ςπρνπαζνινγίαο (θνβίεο, 

θξίζεηο άγρνπο παληθνχ, αγρψδεηο δηαηαξαρέο), γηα ηελ νπνία ν πάζρσλ ρξεηάδεηαη ηελ 

βνήζεηα εηδηθνχ γηα λα ηελ αληηκεησπίζεη.
 

     Ζ ζηελή αιιειεπίδξαζε νξγαληθψλ θαη ςπρηθψλ παξαγφλησλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ 

παζνγελεηηθνχ κεραληζκνχ, πνπ ππφθεηηαη ζηελ αξρηθή εθδήισζε θαη δηακνξθψλεη ηελ 

πνξεία κηαο λφζνπ, θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν θαλεξή απφ πνηέ. Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο 

ζπκκεηνρήο παξακέηξσλ απφ ηελ ςπρηθή ζθαίξα θαη ηεο αθφινπζεο ελεξγνπνίεζεο 

εγθεθαιηθψλ ζπζηεκάησλ-θέληξσλ ηνπ stress ζηε δηακφξθσζε ηνπ νξγαληθνχ ππφβαζξνπ 

κηαο λφζνπ, δηαξθψο εκπινπηίδεηαη κε θαηλνχξηα επξήκαηα. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηε 

κειέηε ηεο νξγαληθφηεηαο ζηελ πνξεία ςπρηθψλ λνζεκάησλ. ε απηή ηε δηαδηθαζία 

ζπκβάιιεη ε δηεχξπλζε γλσζηηθψλ πεδίσλ, φπσο απηψλ ηεο λεπξνελδνθξηλνινγίαο θαη ηεο 

ςπρναλνζνινγίαο, πνπ θσηίδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηε ζπλάθεηα ηνπ 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθνχ status θαη ησλ ζηξεζνγφλσλ γεγνλφησλ κε ηελ παζνθπζηνινγία ησλ 

νξγαληθψλ ζπζηεκάησλ. ην παξφλ άξζξν αλαζθνπνχληαη ηα πξφζθαηα επξήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηνπο λεπξνελδνθξηληθνχο κεραληζκνχο ηνπ stress θαη ηεο θιεγκνλήο θαη 

παξαηίζεληαη ζπζρεηίζεηο κε αλνζνινγηθνχ ραξαθηήξα θαηλφκελα.
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2.1     Γελεηηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο αιιειεπηδξάζεηο  

 
     Ο πξνζσπηθφο ρψξνο ελφο αλζξψπνπ είλαη κία λνεηή πεξηνρή πνπ πεξηβάιιεη ην ζψκα. 

Έρεη επίζεο νλνκαζηεί «πξνζηαηεπηηθή δψλε ηνπ ζψκαηνο». Κάζε απφπεηξα ζθεηεξηζκνχο 

απηήο ηεο δσήο ζεσξείηαη απεηιεηηθή ελέξγεηα θαη σο εθ ηνχηνπ ππξνδνηεί άγρνο ζηνλ 

απεηινχκελν θαη εθιχεη εθ κέξνπο ηνπ ακπληηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ κειέηε απηήο ηεο δψλεο 

έδεημε φηη νη άλζξσπνη ηείλνπλ θαη επηδηψθνπλ λα δηαηεξνχλ κεηαμχ ηνπο κία απφζηαζε. 

     Οη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε δηακφξθσζε ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

εμαξηψληαη απφ ηνλ ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο. ηηο ζχγρξνλεο κεραβεκαηνδνηνχκελεο 

θνηλσλίεο ε εξγαζία είλαη επαλαιεπηηθή, ραξαθηεξηδφκελε απφ πεξηνξηζκφ ηεο θίλεζεο 

θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ. Σέηνηα πεξηβάιινληα 

νθηάσξεο θαηαλαγθαζηηθήο θαη πεηζαξρεκέλεο εξγαζίαο κπνξεί απιψο λα είλαη 

δπζθνξηθά αιιά κπνξεί λα είλαη θαη εθηαιηηθά. Ζ βηνκεραληθή ςπρνινγία ελδηαθέξεηαη 

γηα ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ εξγαζία ζην ηκήκα, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο. Ο ρψξνο εξγαζίαο, ην θσο, ηα ρξψκαηα ε ζεξκνθξαζία, ν ζφξπβνο, ε 

ζρέζε κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ, ε γεληθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο, ε πγηεηλή θαη ε 

αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο, παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν, αθνχ ην θιίκα ηεο εξγαζίαο επηδξά ζηελ 

πξνζσπηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ. Οη παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ζηελ θνηλσληθή 

δνκή ηνπ ηκήκαηνο, επηδξνχλ ζηνλ εξγαδφκελν φζν θαη κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ 
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δηεπζπληηθνχ πξνζσπηθνχ, ε ζπκκεηνρή ζηα θνηλά, ε άκεζε θαη έκκεζε αλαγλψξηζε ηεο 

πξνζθνξά. Παζνινγηθά ζχλδξνκα πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο, φπσο ην 

ηερλνζηξέο (technostress) ε επαηζζεζία ζηα ειεθηξηθά θαη καγλεηηθά πεδία, ην ζχλδξνκν 

θηηξηαθήο λφζνπ (sick building syndrome) θαη ε πνιιαπιή ρεκηθή επαηζζεζία, έρνπλ 

ηαπηνπνηεζεί θαη έρνπλ ήδε θαηαηαρζεί ζηα ηαμηλνκηθά ζπζηήκαηα.
15

 

     Σν θνηλσληθφ-ςπρνινγηθφ ζεσξεηηθφ κνληέιν ηεο Pines, ππνζηεξίδεη φηη νη 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο (π.ρ. ην απαηηεηηθφ ζπλερέο σξάξην, ε έιιεηςε 

ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο, ε απηαξρηθή δηνίθεζε, θ.α.) απνηεινχλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα 

γηα ηελ εκθάληζε ή φρη ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαζψο θαη γηα ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηνπ επαγγεικαηία ζηελ εξγαζία ηνπ. Πην αλαιπηηθά, ε Pines αλαθέξεη φηη, 

εάλ νη εξγαδφκελνη πνπ μεθηλνχλ ηεο θαξηέξα ηνπο κε πςεινχο ζηφρνπο, βξεζνχλ ζε έλα 

«ζεηηθφ» εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, έρνπλ κεγάιεο πηζαλφηεηεο λα θαλνχλ απνδνηηθνί θαη λα 

πξνζπαζήζνπλ λα αμηνπνηήζνπλ ην δπλακηθφ ηνπο ζην κέγηζην βαζκφ. Αληηζέησο, εάλ 

ζπλαληήζνπλ έλα πηεζηηθφ γηα ηνλ ςπρηζκφ ηνπο εξγαζηαθφ ρψξν, είλαη πνιχ πηζαλφ λα 

αλαπηχμνπλ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν, ηα αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επαγγεικαηία, επεξεάδνπλ κφλν ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο εκθάληζεο θαη 

ηελ έληαζε κε ηελ νπνία ν εξγαδφκελνο βηψλεη ηα ζπκπηψκαηα ηεο εμάληιεζεο. 

     Οη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο κπνξεί αλ είλαη ςπρνινγηθνί άιιε θαη κε ςπρνινγηθνί. 

Παξάδεηγκα πεξηβαιινληηθψλ ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ πνπ κπνξεί λα ελέρνληαη ζηελ 

αηηηνινγία ησλ ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ, απνηεινχλ νη πεξηγελλεηηθέο θαθψζεηο, νη 

ινηκψμεηο, ηα ηξαχκαηα, ε θαθή ζξέςε θαη ηα θάξκαθα. Μηα πεξαηηέξσ πεξηπινθή ζηηο 

ελλνηνινγηθέο ζπιιήςεηο απηψλ ησλ ζπζρεηίζεσλ ζπκβαίλεη φηαλ κία δηαηαγκέλε 

ζπκπεξηθνξά ε ςπρνινγηθφ ζχκπησκα παξαηεξείηαη πην ζπρλά ζε νξηζκέλεο νηθνγέλεηεο 

απφ φηη ζην γεληθφ πιεζπζκφ θαη απηφ δελ απνηειεί απφδεημε γελεηηθήο βάζεο ηνπ 

ζπκπηψκαηνο. Σέηνηα ζπκπηψκαηα κπνξεί λα είλαη δηαδεδνκέλα κέζα ζε νηθνγέλεηεο κε 

ηνλ ίδην ηξφπν πνπ θαη άιιεο ζπκπεξηθνξέο είλαη δηαδεδνκέλεο θαη απνθηψληαη. Απηνί νη 

άιινη ηξφπνη κπνξεί αλ είλαη απιή κάζεζε ζπκπεξηθνξψλ, κίκεζε πξνηχπνπ ζεκαληηθψλ 

αηφκσλ πνπ καο θξνληίδνπλ, απφθηεζε θαη ελζσκάησζε ζπκπεξηθνξψλ θαη’ αληηγξαθή 

ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ.  

     Απηή ε πεξηνρή θαιχπηεη πεξηνρέο, φπσο ηελ φξεμε, δπζθνξία πξηλ ή κεηά ην γεχκα, 

πξνηηκήζεηο γηα θαγεηά, δηάξξνηα, εκεηφ, δπζθνηιηφηεηα, ρξήζε ππαθηηθψλ θαη θνηιηαθφ 

πφλν. Έλα ηζηνξηθφ απψιεηαο βάξνπο είλαη ζπρλφ ζηηο θαηαζιηπηηθέο δηαηαξαρέο. 

 

     Καηάζιηςε φκσο κπνξεί λα ζπλνδεχεη ηελ απψιεηα βάξνπο εμ αηηίαο ειθψδνπο 

θνιίηηδαο, ηνπηθήο εληεξίηηδαο θαη θαξθίλνπ. Ζ λεπξνγελήο αλνξεμία, ζπλνδεχεηαη απφ 

ζεκαληηθή απψιεηα βάξνπο κε ηελ παξνπζία θπζηνινγηθήο φξεμεο. Απνθπγή νξηζκέλσλ 

θαγεηψλ κπνξεί λα ζπλνδεχεη ηελ απψιεηα βάξνπο εμαηηίαο ειθψδνπο θνιίηηδαο, ηνπηθήο 

εληεξίηηδαο θαη θαξθίλνπ. Οη πάζρνληεο απφ ηε λφζν ηνπ Crohn θαίλεηαη φηη 

παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξνπο ςπρνπαζνινγηθνχο δείθηεο ζε παξφκνηα ςπρνπαζνινγηθφ 

πείξακα κε ηελ ειθψδε θνιίηηδα.
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2.2     Κνηλσληθό πεξηβάιινλ θαη ςπρηθή πγεία 

 
     Μεγάιν κέξνο ηνπ θνηλσληθνχ καο πεξηβάιινληνο θάζε αλζξψπνπ θαηαιακβάλεη ε 

εξγαζία. Ζ εξγαζία ζήκεξα ζεσξείηαη αλαπφθεπθηα αλαγθαία. Χζηφζν ε άπνςε απηή δελ 

ήηαλ πάληνηε απηνλφεηε νχηε έραηξε θαζνιηθήο απνδνρήο. Ο σθξάηεο έιεγε φηη νη 

ρεηξψλαθηεο δελ κπνξνχλ λα είλαη νχηε θαινί θίινη νχηε θαινί πνιίηεο επεηδή δελ ηνπο 

πεξηζζεχεη ρξφλνο γηα θάηη ηέηνην. Ο Ζξφδνηνο πίζηεπε φηη ηα κεγάια επηηεχγκαηα ηνπ 

πλεχκαηνο ζηελ Διιάδα νθείινληαη ζηελ πεξηθξφλεζε πνπ έηξεθαλ νη Έιιελεο πξνο ηελ 

εξγαζία. 

     Ο ζχγρξνλνο άλζξσπνο είλαη δεζκεπκέλνο ζηε βαξηά θαη πεηζαξρεκέλε κηζζσηή 

εξγαζία. Καηά ηελ εξγαζία πξέπεη λα είλαη θαλείο πεηζαξρεκέλνο ζην σξάξην, κε 
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ηππνπνηεκέλε ζπκπεξηθνξά, κέινο κίαο νκάδαο, πιήξσο ζπκβηβαζκέλνο κε ηνπο θαλφλεο 

εξγαζίαο πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο. Αληαξή, θνπξαζηηθή θαη 

εμεπηειηζηηθή εξγαζία, δηακνξθψλεη αλάινγε ςπρνινγία. Όπσο έιεγε ν Adam Smith 

«απηφο πνπ μνδεχεη ηε δσή ηνπ θάλνληαο ηα ίδηα κνλφηνλα πξάγκαηα, δελ έρεη επθαηξίεο 

λα εμαζθήζεη ηελ θαηαλφεζή ηνπ θαη γεληθά γίλεηαη ηφζν βιάθαο θαη ακαζήο φζν είλαη 

δπλαηφ λα γίλεη έλα αλζξψπηλν πιάζκα. 

     Ο ειεχζεξνο ρξφλνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κία βξαρχρξνλε 

αλάξξσζε απφ ηελ εξγαζία, είλαη ζρεδηαζκέλνο ψζηε λα εθπιεξψλνληαη δχν ζηφρνη, 

κεγαιχηεξε απφδνζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ εξγαζία θαη εμαζθάιηζε δπλαηφηεηαο 

γηα θαηαλάισζε αγαζψλ. Καηά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν  ν εξγαδφκελνο βηψλεη πιήξε ξήμε κε 

ηα εξγαζηαθά θαζηεξσκέλα, θαζψο πξνζειψλεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ εζηηάδεη ζηελ 

αλαδήηεζε ηεο εδνλήο θαη ζηελ πξνζσπηθή επίδεημε, νη νπνίεο έρνπλ σο απψηεξν ζηφρν 

ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο. 

     O Sir William Osler δηεξεχλεζε ηελ ηδέα ηνπ ζηξεο θαη ηεο έληαζεο πνπ πξνθαινχλ 

«λφζν», εληνπίδνληαο ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο ζηεζάγρεο θαη ηνπ μέθξελνπ 

ξπζκνχ δσήο. Ζ ηδέα φηη νη πεξηβαιινληηθέο δπλάκεηο ζα κπνξνχζαλ πξάγκαηη λα 

πξνθαιέζνπλ κάιινλ κηα αζζέλεηα παξά θάπνηα πξνζσξηλή αδηαζεζία θαη φηη νη άλζξσπνη 

έρνπλ ηελ θπζηθή ηάζε λα αληηζηέθνληαη ζε ηέηνηνπ είδνπο δπλάκεηο, δηαηππψζεθε ζην  

έξγν ηνπ Walter B. Cannon.
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     ηεξεηηθφ είλαη θάζε πεξηβάιινλ πνπ είλαη πεξηνξηζκέλν (θπιαθέο εξγαζηαθά 

πεξηβάιινλ, ηδξχκαηα θιπ). Δίλαη ζπδεηήζηκν ην αλ ε θπιαθή πξέπεη λα έρεη ηηκσξηηηθφ ή 

ζσθξνληζηηθφ ραξαθηήξα. ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, νη θπιαθέο επηδηψθνπλ λα έρνπλ 

ζσθξνληζηηθφ ξφιν αιιά ε επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ δελ είλαη εχθνιε, επεηδή νη 

θπιαθηζκέλνη δχζθνια εληάζζνληαη ζε εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο. Απηή ηελ ηζνξξνπία 

θαινχληαη λα επηθέξνπλ νη εξγαδφκελνη ζηνπο ρψξνπο ησλ θπιαθψλ.  

     Σν λνζνθνκείν, ην ςπρηαηξείν θαη άιια ηδξχκαηα είλαη θιαζζηθά ζεξαπεπηηθά 

πεξηβάιινληα. Ζ πξφνδνο ή ε επηδείλσζε ελφο εξγαδνκέλνπ εμαξηάηαη απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηφζν ηνπ ίδηνπ φζν θαη ηνπ λνζνθνκεηαθνχ πεξηβάιινληνο. Οη 

εξγαδφκελνη επεξεάδνληαη πνιχ απφ ην πεξηβάιινλ φκσο θαη νη ίδηνη ζπκβάιινπλ ζηε 

δηακφξθσζή ηνπ.
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2.3    Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ 

 
     Ο άλζξσπνο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απνδνηηθά ζην εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ κφλν 

φηαλ ηνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα ελεξγεί ειεχζεξα, φηαλ λνηψζεη φηη νη άιινη ηνλ 

ππνινγίδνπλ θαη ηνλ αλαγλσξίδνπλ θαη γεληθφηεξα ζα ιέγακε φηαλ αηζζάλεηαη αζθάιεηα 

κέζα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Οη ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη κέζα ζε κία νξγάλσζε 

απνηεινχλ ην ππφβαζξν γηα ηελ αλάπηπμε παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Αξκνληθέο 

ζρέζεηο πξέπεη λα αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζε φια ηα κέιε κηαο νξγάλσζεο αλεμαξηήησο 

ζέζεσο. Έηζη ινηπφλ πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί ε πεπνίζεζε ζηνπο εξγαδφκελνπο φηη νη 

ζεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο θαη ην θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο απνβαίλνπλ πξνο 

θνηλφ φθεινο εζηθφ θαη πιηθφ. Χζηφζν, ην θαηά πφζν θαιέο ζα είλαη νη δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο, εμαξηάηαη θαη απφ ηε λννηξνπία ησλ εξγαδνκέλσλ, κηα θαη 

ππάξρνπλ άηνκα πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθά θη άιια ιηγφηεξν.  

     Έλα πεξηβάιινλ φπνπ αηζζαλφκαζηε φηη εθηηκνχλ εκάο θαη ηηο ηθαλφηεηέο καο, καο 

ππνζηεξίδνπλ ρσξίο δήιηα θαη καο πξνηξέπνπλ λα επηηχρνπκε παξαπάλσ πξάγκαηα, ρσξίο 

λα αηζζαλφκαζηε πηεζκέλνη, είλαη ην ηδαληθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ φπσο απνθαιχπηεη 

έξεπλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Σει Αβίβ. χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, αθφκα θη αλ ην 

αληηθείκελν εξγαζίαο δελ είλαη απηφ αθξηβψο πνπ καο ελδηαθέξεη, απηφ κπαίλεη ζηελ άθξε 

θαη ε δνπιεηά καο κεηαηξέπεηαη ζε έλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θαιή 

καο πγεία. Όζνη δνπιεχνπλ ζε έλα πεξηβάιινλ, φπνπ ραίξνπλ ηεο ππνζηήξημεο ησλ 
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ζπλαδέιθσλ ηνπο, πηζαλφηαηα ζα δήζνπλ πεξηζζφηεξν απφ εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ ηελ 

ίδηα ηχρε. Ζ ππνζηήξημε πνπ δέρεηαη έλαο ππάιιεινο αληαλαθιά ην θαηά πφζν έρεη 

ελζσκαησζεί ζηε κηθξή «θνηλσλία» ηεο δνπιεηάο ηνπ, παξάγνληαο πνπ ζεσξείηαη 

θαζνξηζηηθφο αθφκε θαη γηα ηνλ θίλδπλν πξφσξεο ζλεζηκφηεηαο. 

     Αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε εηαηξία δηαζέηεη έλα επίζεκν εηζαγσγηθφ πξφγξακκα 

πξνζαλαηνιηζκνχ, είλαη ζην ρέξη ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ λα ζρεδηάζεη ζπλαληήζεηο κε ηνπο 

θχξηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ή κε φζνπο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ εξγαζία ηνπ. Σν βαζηθφ 

ζεκείν είλαη λα θαηαθέξεη λα κάζεη ηη είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνπο άιινπο. Με άιια ιφγηα, λα 

αλαγλσξίζεη ηηο αλάγθεο ηνπο θαη, θπζηθά, λα ζπκάηαη λα ηηο ιακβάλεη ππφςε ηνπ πξηλ 

απφ θάζε κειινληηθή ηνπ ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα ηηο επεξεάζεη. 

     Όζνλ αθνξά ηε λνζνθνκεηαθή θνπιηνχξα πνπ επηθξαηεί, ν κφλνο ηξφπνο γηα λα ηελ 

αληηιεθζεί ν λένο εξγαδφκελνο είλαη ην λα αθνχεη πξνζεθηηθά, αθφκε θαη ηα θαηλνκεληθά 

αζήκαληα ζρφιηα, λα παξαηεξεί ηα πάληα, εη δπλαηφλ θαη λα επηιέγεη πξνζεθηηθά ηηο 

εξσηήζεηο πνπ ζέηεη. αθψο αξρηθά ζα πξέπεη λα απνθχγεη ζρφιηα γηα ην πθηζηάκελν 

status quo, φπσο θαη ην λα εθζεηάδεη ή λα θαηεγνξεί ηελ θνπιηνχξα πνπ επηθξαηνχζε ζηελ 

πξνεγνχκελε εηαηξία. Δπίζεο ην ζηπι ησλ ξνχρσλ πνπ θάπνηνο επηιέγεη λα θνξέζεη, νη 

δηαηξνθηθέο ηνπ ζπλήζεηεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη ε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηεί 

δηακνξθψλνπλ ζεκαληηθά ηελ εηθφλα ηνπ ζηνπο άιινπο. 

     Έλα αθφκε ζεκείν είλαη νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κε ηνλ άκεζν πξντζηάκελφ ηνπ 

ηελ πξψηε πεξίνδν ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο. Καηά θάπνηνλ ηξφπν ε ζπκπεξηθνξά θαη νη 

απαηηήζεηο ηνπ θάζε πξντζηακέλνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα αιιά θπζηθά 

εμαξηψληαη θαη απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ. Άξα ν λενπξνζιεθζείο 

θαιείηαη λα κε κεηαθέξεη ηηο παιηέο ηνπ ζπλήζεηεο γηαηί πνιχ απιά κπνξεί λα κελ είλαη 

απνδεθηέο. Γηα παξάδεηγκα, ην γεγνλφο φηη ν πξνεγνχκελνο πξντζηάκελφο ηνπ ήζειε 

πιήξε αλαθνξά γηα ηηο θηλήζεηο ηνπ δελ ζπλεπάγεηαη φηη θαη ν λένο ζέιεη ην ίδην. Αλ, 

αληίζεηα, ν λένο πξντζηάκελνο εθηηκά ηελ απηνλνκία θαη ηε ιήςε πξσηνβνπιηψλ, κπνξεί 

λα δπζαξεζηεζεί έληνλα κε ηηο ζπλερείο εξσηήζεηο θαη αλαθνξέο θαη λα ζεσξήζεη φηη ν 

ζπλεξγάηεο ηνπ δελ είλαη θαηάιιεινο θαη επαξθήο γηα ηε ζέζε. 

     χκθσλα επίζεο κε πξφζθαηε έξεπλα ηεο Adecco, ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην 

ηδαληθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ είλαη ε ζπλαδειθηθφηεηα, νη νπζηαζηηθέο ζρέζεηο θαη ηα 

θίλεηξα γηα  

βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ην 89% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα 

δειψλεη φηη ην αίζζεκα ηεο ζπλαδειθηθφηεηαο απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα 

ελφο αξκνληθνχ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη φηη ηα κηθξά πξάγκαηα θάλνπλ ηε 

δηαθνξά.  

     Έλα πνζνζηφ 72% νκνινγεί φηη ε ζπκπεξηθνξά ζηνλ ρψξν εξγαζίαο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή, ζπκθσλψληαο ζε γεληθέο γξακκέο ζην φηη ε αηκφζθαηξα γίλεηαη πην επράξηζηε 

φηαλ νη εξγαδφκελνη ιεηηνπξγνχλ ζπληνληζκέλα θαη κε αίζζεκα ζεβαζκνχ ν έλαο γηα ηνλ 

άιινλ. Πνζνζηφ 63% ησλ εξγαδνκέλσλ ππνζηεξίδεη φηη επέιηθηα εξγαζηαθά ζρήκαηα θαη 

πξνλφκηα, φπσο ε κεξηθή απαζρφιεζε ή ε δπλαηφηεηα κεησκέλνπ σξαξίνπ ελίνηε, είλαη 

πνιχ ζεκαληηθά. Οη εξγαδφκελνη δειψλνπλ επίζεο, ζε πνζνζηφ 61%, φηη ηα απαηηεηηθά 

σξάξηα απνηεινχλ ζεκαληηθή πξφθιεζε κελ, σζηφζν δειψλνπλ πεξηζζφηεξν 

ηθαλνπνηεκέλνη φηαλ αλαγλσξίδεηαη ε ζπλεηζθνξά ηνπο κε ην λα ηνπο δνζεί, π.ρ., ξεπφ ηελ 

εκέξα ησλ γελεζιίσλ ηνπο. Απμεκέλε είλαη, επίζεο, ε ζπνπδαηφηεηα πνπ απνδίδνπλ ηα 

ζηειέρε ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Μάιηζηα, ην 27% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα 

δειψλεη φηη ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλν λα θεξδίδεη ιηγφηεξα ρξήκαηα κε αληάιιαγκα έλα 

αξκνληθφ πεξηβάιινλ, ελψ πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο (πνζνζηφ 52%) δειψλνπλ φηη 

πξνηηκνχλ ηνπο θαινχο ζπλαδέιθνπο απφ κηα εβδνκάδα επηπιένλ δηαθνπψλ. 
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     Μία άιιε έξεπλα απφ ην Consumer Lab ηεο Ericsson κε ηίηιν «Νένη επαγγεικαηίεο ζηε 

δνπιεηά» εζηηάδεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ειηθίαο 22-29 εηψλ ζηηο Ζ.Π.Α., πνπ έρνπλ 

αλψηαηε κφξθσζε θαη νη νπνίνη είλαη θηιφδνμνη, δηνξαηηθνί θαη θαληάδνληαη ηνλ εαπηφ 

ηνπο ζε εγεηηθέο ζέζεηο ζην κέιινλ. Οη λένη απηνί ιεγφκελνη «Millennials» ζεσξνχλ ηε 

δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο σο δηθαίσκα θαη φρη σο 

παξνρή. Θέινπλ ζηελέο ζρέζεηο κε ηνπο αλσηέξνπο ηνπο θαη αλακέλνπλ ζπρλή 
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αλαηξνθνδφηεζε. Γελ ηνπο αξέζεη ε αζάθεηα θαη πεξηκέλνπλ δηαθάλεηα θαη ακεξνιεςία 

ζε φιεο ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. Έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα πνιινχο λένπο είλαη 

ε δηαηήξεζε ηζνξξνπίαο κεηαμχ εξγαζίαο θαη ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη πξνζδνθνχλ πσο νη 

εξγνδφηεο ζα βξνπλ ιχζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο βνεζήζνπλ λα ην επηηχρνπλ. 

Σν ηδαληθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ζηα κάηηα απηψλ ησλ λέσλ παξέρεη, κεηαμχ άιισλ, 

ηθαλνπνηεηηθή εξγαζία, δπλαηφηεηα multitasking, μεθάζαξεο θαηεπζχλζεηο θαη πξννπηηθέο, 

ζπλερή αλαηξνθνδφηεζε, αθνζησκέλν, πξν-δξαζηηθφ δηεπζπληή, δηαθάλεηα, ζεβαζκφ, 

ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ εξγαζία θαη ηελ πξνζσπηθή δσή θαη ζηελή ζρέζε κε ηνλ 

δηεπζπληή. 

     ην ρψξν εξγαζίαο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηξεηο ηχπνπο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ: 

ρέζεηο κε πξντζηακέλνπο, ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο θαη ζρέζεηο κε πθηζηακέλνπο. Ζ 

εγεζία κηαο νξγάλσζεο παίδεη ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο. Ο ηξφπνο δηνίθεζεο ησλ πξντζηακέλσλ πξνο ην πξνζσπηθφ είλαη κία 

βαζηθή πεγή ζηξεο φηαλ απηή δελ είλαη ε επηζπκεηή. Έηζη ινηπφλ φηαλ έλαο πξντζηάκελνο 

είλαη απηαξρηθφο θαη θέξεηαη κ’ έλα ηξφπν εμνπζηαζηηθφ θαη αδηάιιαθην απέλαληη ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηνπ, απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία έληαζεο, πίεζεο θαη ζηξεο 

ζην πξνζσπηθφ. Αληίζεηα έλαο πξντζηάκελνο πνπ παξέρεη ππνζηήξημε θαη ελζάξξπλζε 

ηνλίδνληαο ηα ζεηηθά ζηνηρεία ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ, πνπ  θάλεη ζεηηθή θξηηηθή γηα ηελ 

απφδνζή ηνπο, πνπ ζέβεηαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο, πνπ εκπιέθεη ην πξνζσπηθφ κέζσ 

γφληκνπ δηαιφγνπ ζηε ιήςε ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ θαη πνπ δίλεη επθαηξίεο εμέιημεο 

ζπκβάιιεη ζηελ ζσκαηηθή θαη θπξίσο ςπρηθή επεμία ησλ εξγαδνκέλσλ. Χζηφζν ζηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ εξγαδφκελνπ θαη πξντζηάκελνπ, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ην ζηξεο 

πνπ ελδερνκέλσο βηψλεη ν πξντζηάκελνο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα άηνκα. ηελ πεξίπησζε 

πνπ θάπνηνο πξντζηάκελνο είλαη ππεχζπλνο γηα πιηθά πξάγκαηα ζπλήζσο δελ δίλεη θαη 

πνιχ ζεκαζία ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Απηφ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν είλαη ε 

επίδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ.
19

 χκθσλα κε ηνπο Cooper & Marshall, ηα επίπεδα ηνπ 

«δηεπζπληηθνχ» ζηξεο είλαη πςειφηεξα γηα ηνπο επηζηήκνλεο πνπ πξνήρζεζαλ ζε 

αλψηαηεο ζέζεηο επί ηε βάζεη ηεο εμέρνπζαο εξγαζηαθήο ηνπο απφδνζεο, ρσξίο φκσο λα 

έρνπλ ιάβεη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε γηα αλψηαηα ζηειέρε εμαηηίαο ησλ πιεκκειψλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ.  

     Δπίζεο ππνζηεξίδνπλ φηη ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζχγρξνλσλ δηεπζπληψλ πξέπεη 

λα είλαη ε ηθαλφηεηα λα παξαρσξνχλ αξκνδηφηεηεο ζε άιινπο θαη λα δηνηθνχλ 

ζπκκεηνρηθά. Οη Gowler & Legge επηζήκαλαλ νξηζκέλνπο εηδνπνηνχο παξάγνληεο πνπ 

θαζηζηνχλ ηε ζπκκεηνρηθή δηνίθεζε σο έλα ηδηαίηεξν ςπρνπηεζηηθφ παξάγνληα γηα ην 

δηεπζπληή, δειαδή: ιαλζαζκέλε αληηζηνηρία ηππηθψλ θαη πξαγκαηηθψλ δπλαηνηήησλ, 

απέρζεηα γηα ηε δηάβξσζε ηνπ επίζεκνπ ξφινπ θαη ηεο εμνπζίαο (θαη απψιεηα ηεο 

θνηλσληθήο ζέζεο θαη ησλ απνιαβψλ), αζπκβίβαζηεο πηέζεηο, φπσο απαηηήζεηο ηφζν γηα 

επίδεημε ζπκκεηνρηθνχ πλεχκαηνο, φζν θαη απφδνζεο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ θαη άξλεζε 

ησλ πθηζηάκελσλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ. ηξεο ζηνλ 

εξγαδφκελν κπνξεί λα πξνθχςεη θη φηαλ ν δηεπζπληήο ηνπ αξλείηαη ζπζηεκαηηθά ηελ 

αλαγλψξηζε πνπ πηζηεχεη φηη αμίδεη. Απηφ δεκηνπξγεί ην αίζζεκα ηεο ππνηίκεζεο, 

θαηαζηξέθεη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία θαη κεηψλεη ηα θίλεηξα γηα ηελ βειηίσζε 

ηεο απφδνζεο θαη πξνψζεζεο λέσλ εμειίμεσλ. Ζ επίδξαζε πνπ έρνπλ νη ζπλάδειθνη ζηελ 

ςπρνινγία ηνπ θάζε αηφκνπ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. Δηδηθφηεξα ε ππνζηήξημε απφ 

ηνπο ζπλαδέιθνπο φκνηαο βαζκίδαο, θάλεη ην άηνκν λα αηζζάλεηαη άλεηα, επράξηζηα θαη 

γεκάην απηνπεπνίζεζε. Ζ θιαζηθή κειέηε ησλ French & Caplan επηβεβαίσζε ηνλ 

επεξγεηηθφ ξφιν ησλ ηζνξξνπεκέλσλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, θαζψο δηαπίζησζαλ 

φηη  θνηλσληθή ππνζηήξημε απφ απηνχο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη δηακεζνιαβεηηθά φζνλ 

αθνξά ηηο επηδξάζεηο ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηα επίπεδα γιπθφδεο 

θαη θνξηηδφλεο, φπσο επίζεο θαη αξηεξηαθήο πίεζεο.
20

 Βαζηθνί ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο 

είλαη ε χπαξμε αληαγσληζκνχ θαη ε έιιεηςε ζπλαδειθηθήο νκάδαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ακνηβαία εκπηζηνζχλε, αιιεινβνήζεηα, θαιή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία. Σα άηνκα 

πνπ είλαη αληαγσληζηηθά, δελ θαιιηεξγνχλ ζρέζεηο αιιειεγγχεο θαη 

αιιεινζπκπαξάζηαζεο ζε ηπρφλ πξνβιήκαηα. Όηαλ ε αληαγσληζηηθφηεηα επηθξαηεί ζηηο 
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αλζξψπηλεο ζρέζεηο καδί ηεο επηθξαηεί ε επηθπιαθηηθφηεηα θαη δελ ππάξρεη ε εθθφξηηζε 

ησλ πξνζσπηθψλ πξνβιεκάησλ.  Παξφιν πνπ ε νκάδα ησλ ζπλαδέιθσλ κπνξεί λα 

απνηειέζεη ην ζηήξηγκα ζηνλ θάζε εξγαδφκελν ηθαλνπνηψληαο ηηο εζσηεξηθέο ςπρνινγηθέο 

θαη θνηλσληθέο ηνπ αλάγθεο, κπνξεί επίζεο λα πξνθαιέζεη κεγάιε πίεζε ζηνλ εξγαδφκελν 

φηαλ ηνλ ππνρξεψλεη λα πινπνηήζεη θάπνηεο δξάζεηο ζε θαζνξηζκέλν ρξνληθφ πιαίζην ή 

ηνλ αλαγθάδεη λα ζπκκνξθσζεί ζε νξηζκέλνπο θαλφλεο.
21

 Άιισζηε δελ πξέπεη λα μερλάκε 

φηη ην θάζε άηνκν έρεη ηε δηθή ηνπ μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα, δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, 

δηαθνξεηηθά θίλεηξα, ελδερνκέλσο θαη δηαθνξεηηθέο πξνζδνθίεο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε 

επηζήκαλζε ηνπ πξσηνπφξνπ ηνπ ζηξεο, Hans Selye, φηη ε ππνρξέσζε λα ζπλππάξμεη 

θαλείο κε άιινπο αλζξψπνπο ζπληζηά έλα απφ ηα πην ζηξεζνγφλα γεγνλφηα ηεο δσήο. 

Σέινο ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ νη εξγαδφκελεο γπλαίθεο ηφζν κε ηνπο 

πθηζηακέλνπο ηνπο εάλ θαηέρνπλ θάπνηα αλψηαηε ζέζε, φζν θαη κε ηνπο αλσηέξνπο ηνπο ή 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. 

     Παξφηη νη γπλαίθεο έρνπλ απνδείμεη εδψ θαη πνιιά ρξφληα ηελ αμία ηνπο θαη ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο ππάξρεη αθφκε θαη ζήκεξα θνηλσληθφο 

ξαηζηζκφο απφ έλα πνζνζηφ αλζξψπσλ. Άιινηε πάιη νη γπλαίθεο πέθηνπλ ζχκαηα 

ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν, γεγνλφο πνπ απμάλεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ην άγρνο ηνπο.
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2.3.1     Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εξγαζηαθή απόδνζε 

 
     Έλαο γεληθφο νξηζκφο γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα είλαη φηη απνηειεί ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

εθξνψλ πνπ δεµηνπξγεί έλα ζχζηεκα παξαγσγήο ή παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ησλ εηζξνψλ 

πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ δεµηνπξγία απηψλ ησλ εθξνψλ. Ζ επξχηεξε έλλνηα ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο, ζρεηίδεηαη µε ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ, (εξγαζία, 

θεθάιαην γε , πιηθά , ελέξγεηα , πιεξνθνξίεο), θαηά ηελ παξαγσγή αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ.  

     Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο εθθξάδεη ην απνηέιεζκα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα παξάγεη απηήλ ηελ πνζφηεηα πξντφληνο πνπ απαηηείηαη (αξηζκφο 

αηφµσλ ή ψξεο εξγαζίαο). Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο αληηθαηνπηξίδεη ηελ ζπλνιηθή 

επίδξαζε πνιιψλ παξαγφλησλ ζην παξαγφκελν απνηέιεζκα , φπσο ηνπ θπζηθνχ 

θεθαιαίνπ (θηίξηα, µεραλήµαηα), ηεο ηερλνινγίαο, ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ 

(εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε), ηεο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο, θ.ιπ. ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ε 

παξαγσγηθφηεηα ηνπ αηφµνπ θαη ηεο νµάδαο απνηειεί έλα θαίξην ζέµα. Με ηνλ φξν 

παξαγσγηθφηεηα αλαθεξφκαζηε ζηελ επίδνζε ηνπ αηφκνπ ή ηεο νκάδαο, ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν έξγν, δειαδή ζε έλα ζχλνιν θαλφλσλ πνπ πξέπεη λα ηεξεζνχλ γηα ηελ 

επίηεπμε ελφο ζηφρνπ. 

     Ζ Shaw ζηα πεηξάκαηά ηεο θαηέιεμε ζην ζπµπέξαζµα φηη νη νµάδεο απνδίδνπλ 

θαιχηεξα φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ ζσζηψλ ιχζεσλ, αιιά ζπλνιηθά ρξεηάδνληαη 

πεξηζζφηεξν ρξφλν απφ φηη ηα µεµνλσµέλα άηνκα γηα ηελ παξαγσγή ιχζεσλ. Δπίζεο, 

εθηφο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ην είδνο ηνπ έξγνπ. Ο 

Steiner πξφηεηλε έλα µνληέιν πνπ θαιχπηεη ηηο δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο. ∆ηαθξίλεη ηελ 

πξαγκαηηθή παξαγσγηθφηεηα µηαο νκάδαο απφ ηε δπλεηηθή παξαγσγηθφηεηα, ε νπνία 

ζπλίζηαηαη ζην αλψηεξν δπλαηφ ζεκείν απφδνζεο µηαο νκάδαο. Ζ δπλεηηθή 

παξαγσγηθφηεηα εμαξηάηαη απφ ηνπο πφξνπο ησλ µειψλ ηεο νκάδαο θαη απφ ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ έξγνπ. Απηνί νη πφξνη είλαη νη εμήο: νη γλψζεηο, νη δεμηφηεηεο, νη ηθαλφηεηεο θαη ηα 

φξγαλα πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηα άηνκα πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζνπλ έλα έξγν, 

ελψ νη απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ αθνξνχλ θπξίσο ην ηειηθφ απνηέιεζκα.  

     Πνιινί είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα, κεξηθνί απφ απηνχο 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ:  
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ε µαθξννηθνλνκηθφ επίπεδν: Ζ δνκή ηεο νηθνλνκίαο, νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, ε 

απαζρφιεζε, ε αλεξγία θαη νη ππνδνκέο (θηήξηα ζπλζήθεο εξγαζίαο θ. α.)  

ε κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν: Οη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ε νξγάλσζε 

ηεο εξγαζίαο, ε θαηλνηνκία, ν αληαγσληζκφο πνπ ππάξρεη ζηνλ θιάδν θαη ε ηερλνινγία 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.  

     Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ε παξαγσγηθφηεηα ιέγεηε πσο ζπλδένληαη µεηαμχ 

ηνπο. πγθεθξηκέλα εηθάδεηαη φηη ε παξαγσγηθφηεηα απμάλεηαη φηαλ ν εξγαδφκελνο είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνο. Οξηζκέλεο µειέηεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ επεκεξία ηεο επηρείξεζεο θαη φηη ην θφζηνο ηεο δελ είλαη πςειφ θαη γη’ 

απηφ ηνλ ιφγν ε επηδίσμή ηεο απνηειεί βαζηθφ µέιεµα ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ 

παξαγσγηθφηεηα θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα εληζρχνληαη φηαλ ηα άηνµα αζρνινχληαη µε ην λα 

πεηχρνπλ ζηφρνπο µε ηνπο νπνίνπο απηνδεζκεχνληαη. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα ζηειέρε 

επηζεκαίλνπλ θαη ζπκθσλνχλ µε ηνπο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα επηδησρζνχλ θαη ζέηνπλ ζε 

θίλεζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ επηηπρία ηνπο. Όηαλ ε δέζκεπζε ζπλδέεηαη 

µε έλα ζηφρν, ηφηε θαλείο παξαθηλείηαη, επηδηψθεη λα ηνλ πεηχρεη, ζθέπηεηαη πψο λα ηνλ 

θζάζεη θαη θάλεη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ ρξεηάδνληαη . Όηαλ ε δηνίθεζε µε αληηθεηκεληθνχο 

ζθνπνχο γίλεηαη ζσζηά, νη πξνζσπηθνί ζηφρνη πιεζηάδνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο ή 

ηνπ νξγαληζκνχ θαη είλαη πην αξκνληθή ε ζρέζε µεηαμχ ηνπο.  

     Κάπνηεο άιιεο µειέηεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ είλαη πεξηηηή 

πνιπηέιεηα. Οη εξγαδφκελνί είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη φηαλ έρνπλ πξνθιεηηθέο 

επθαηξίεο ζηε δνπιεηά. Απηφ πεξηιακβάλεη επθαηξίεο λα ζπµµεηέρνπλ ζε ελδηαθέξνληα 

έξγα, δνπιεηέο µε έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ πξφθιεζεο θαη επθαηξίεο γηα απμεκέλε 

ππεπζπλφηεηα. Απηφ δελ είλαη απιψο «επθαηξία πξναγσγήο», θαζψο νη επηρεηξήζεηο έρνπλ 

γίλεη νξηδφληηεο, νη πξναγσγέο µπνξεί λα είλαη ζπάληεο. Σα άηνµα έρνπλ βξεη πξνθιήζεηο 

µέζα απφ projects, νµάδεο εγεζίαο, θ. α.  

     Ζ απνδνηηθφηεηα µεηξάεη ην πφζν νηθνλνµηθφο ήηαλ ν ηξφπνο, µε ηνλ νπνίν νη πφξνη 

πνπ ρξεζηµνπνηήζεθαλ σο εηζξνέο (θεθάιαηα, ηερλνγλσζία, ρξφλνο θιπ) νδήγεζαλ ζηα 

επηζπµεηά απνηειέζµαηα, δειαδή ην πφζν ινγηθφ ήηαλ ην θφζηνο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

απνηειεζµάησλ. Οη δείθηεο απφδνζεο πνπ επηιέγνληαη πξέπεη λα έρνπλ ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 Πξέπεη λα είλαη ζπλαθείο µε ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί βάζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο ε νπνία έρεη νξηζηεί απφ ηελ ζχζηαζή ηεο. 

 Πξέπεη λα είλαη ιίγνη ζε αξηζκφ θαη µε νπζηαζηηθή ζεκαζία. 

 Σα δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δεηθηψλ πξέπεη λα είλαη εχθνια 

δηαζέζηκα θαη λα απνθηψληαη έγθαηξα θαη µε ινγηθφ θφζηνο. 

 ην µέηξν ηνπ δπλαηνχ, νη δείθηεο απφδνζεο ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ πνζνηηθή 

µέηξεζε ηεο πξνφδνπ, ηνπ απνηειέζκαηνο ή ηεο επίπησζεο.  

     Χζηφζν, γηα νξηζκέλνπο ζηφρνπο έξγσλ (π.ρ. αλάπηπμε ηθαλνηήησλ) κπνξεί λα είλαη 

αλαγθαία ε δηακφξθσζε πνηνηηθψλ δεηθηψλ γηα ηε κέηξεζε ηεο επηηπρίαο, νη νπνίνη 

σζηφζν ζα πξέπεη παξάιιεια λα επηηξέπνπλ ηελ αμηφπηζηε παξαθνινχζεζε.
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2.3.2   Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 

 
     Με ηνλ φξν εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ελλννχκε ηα κηθξά πξάγκαηα πνπ θάλεη κηα 

επηρείξεζε γηα λα κεηαδψζεη ην κήλπκα φηη νη άλζξσπνη είλαη ζεκαληηθνί θαη νη ηδέεο ηνπο 

είλαη πνιχηηκεο. Οη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα επελδχνπλ ζηνπο αλζξψπνπο γηα λα 

επελδχζνπλ θαη απηνί µε ηε ζεηξά ηνπο ζε ζηελ επηρείξεζε. ηηο ζεµεξηλέο ζπλζήθεο ηεο 

αγνξάο πνπ απνηεινχλ ην απνηέιεζµα ηνπ αληαγσληζµνχ, νη επηρεηξήζεηο γηα λα 

επηβηψζνπλ θάλνπλ ρξήζε ηηο µείσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο φπσο γηα παξάδεηγµα 

µείσζε πξνζσπηθνχ µε απνιχζεηο πξνζσπηθνχ, µείσζε ησλ δαπαλψλ θάλνληαο πεξηθνπέο 



23 

 

ζηα πξνλφµηα ησλ εξγαδφµελσλ, ειαρηζηνπνίεζε σξψλ εξγαζίαο απφ νθηψ ψξεο εξγαζίαο 

ζε ηέζζεξηο ή δπν. ∆ε γίλεηαη φµσο θαζφινπ ιφγνο ην αληίθηππν ησλ παξαπάλσ ζηελ 

ηθαλνπνίεζε θαη παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνµέλσλ. χµθσλα µε ηνλ Kahn, νη 

ζεµαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνµέλσλ είλαη ε 

επθαηξία, ην ζηξεο, εγεζία, ηα πξφηππα εξγαζίαο, νη δίθαηεο αµνηβέο θαη ε επαξθήο 

εμνπζία. Αλαιπηηθφηεξα: 

 Οη εξγαδφµελνη είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεµέλνη φηαλ ηνπο δίλνληαη δηάθνξεο 

επθαηξίεο. Οη επθαηξίεο απηέο µπνξεί λα είλαη επθαηξίεο ζπµµεηνρήο ηνπο ζε δηάθνξεο 

δνπιεηέο, µε έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ βαζµφ πξφθιεζεο θαη επθαηξίεο γηα απμεµέλε 

ππεπζπλφηεηα ρσξίο λα ζεµαίλεη φηη είλαη απαξαίηεηα επθαηξία πξναγσγήο, αθνχ νη 

πξναγσγέο είλαη ζπάληεο. 

 Όηαλ ην αξλεηηθφ ζηξεο είλαη δηαξθψο πςειφ, ηφηε ε ηθαλνπνίεζε εξγαζίαο είλαη 

ραµειή.  

 Οη εξγαδφµελνη είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεµέλνη φηαλ νη µάλαηδεξο ηνπο είλαη θα 

θαινί εγέηεο φµσο νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη µπεξδεχνπλ ηηο έλλνηεο ηνπ εγέηε µε 

ηνπ δηεπζπληή. Ο εγέηεο µπνξεί λα δηνξηζηεί ή λα αλαδεηρζεί µέζα απφ µηα νµάδα 

αλζξψπσλ θαη µπνξεί λα επεξεάζεη ηνπο άιινπο λα παξάγνπλ έξγν µε ηνλ ηξφπν θαη 

ηελ πεηζψ ηνπο. Πξέπεη λα έρεη ινηπφλ ηελ ηθαλφηεηα, ή ηε ηέρλε, πξνθεηµέλνπ λα 

εξγαζηνχλ πξφζπµα θαη απνδνηηθά γηα ηελ πινπνίεζε ελφο θνηλνχ ζηφρνπ. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζµαηα ηνπ εγέηε είλαη ηα εμήο: πξέπεη λα είλαη επθπήο, 

δεµηνπξγηθφο πεηζηηθφο, λα έρεη απηνπεπνίζεζε, λα εµπλέεη εµπηζηνζχλε ζηνπο 

εξγαδφµελνπο λα είλαη αληηθεηµεληθφο λα παίξλεη απνθάζεηο θ.α. Δπίζεο νθείιεη λα 

είλαη δίθαηνο, επίµνλνο ζηηο απφςεηο ηνπ αλεθηηθφο ζε δηαθνξέο φπσο επίζεο λα 

µπνξεί λα αληηµεησπίδεη ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληάεη.  

 Οη εξγαδφµελνη είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεµέλνη φηαλ µηα νµάδα µηαο εξγαζίαο 

ζηελ νπνία έιαβαλ µέξνο πήξε έπαηλν γηα ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο πνπ 

νινθιεξψζεθε µε επηηπρία. 

 Οη εξγαδφµελνη αηζζάλνληαη µεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε φηαλ αµείβνληαη επαξθψο θαη 

δίθαηα θαη ε αµνηβή απηή αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγµαηηθφηεηα.  

 Ζ αίζζεζε ηεο µεγαιχηεξεο ηθαλνπνίεζεο απμάλεηαη φηαλ νη εξγαδφµελνη 

αηζζάλνληαη ηελ ειεπζεξία λα εθηεινχλ µηα εξγαζία φπσο εθείλνη πηζηεχνπλ φηη είλαη 

ν θαιχηεξνο ηξφπνο λα γίλεη. Ζ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη αλαγθαηφηεηα γηα µηα 

επηρείξεζε ή πνιπηέιεηα; Οη παξάγνληεο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο µπνξνχλ λα 

ηαμηλνµεζνχλ ζε δχν µεγάιεο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία αθνξά ην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ θαζαπηφ θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ εξγαζία. Δδψ 

πεξηιαµβάλεηαη ην πψο αληηµεησπίδνληαη νη εξγαδφµελνη, ε θχζε ησλ εξγαζηαθψλ 

θαζεθφλησλ, νη ζρέζεηο µε ηνποάιινπο αλζξψπνπο ζην ρψξν εξγαζίαο θαη νη 

αληαµνηβέο. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αθνξά ηνπο πξνζσπηθνχο παξάγνληεο πνπ εηζθέξεη 

θάπνηνο ζηελ εξγαζία. Δδψ πεξηιαµβάλεηαη ηφζν ε πξνζσπηθφηεηα φζν θαη νη 

πξνεγνχµελεο εµπεηξίεο ηνπ εξγαδφµελνπ.  

     ηνλ θφζµν ησλ επηρεηξήζεσλ ππάξρεη µηα ζχγρπζε απφςεσλ ζρεηηθά µε ην εάλ ε 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε απνηειεί αλαγθαηφηεηα ή πνιπηέιεηα. Σελ δεθαεηία ηνπ ’70 µέζα 

απφ πνιιέο έξεπλεο εθθξάζηεθε ην επηζηεµνληθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ επαγγειµαηηθή 

ηθαλνπνίεζε. εµαληηθή είλαη ε αλαθνξά ζε νξηζµέλεο έξεπλεο ζρεηηθά µε ηελ 

αλαγθαηφηεηα απηήο ή µε . Μεγάιε ήηαλ ε έξεπλα ε νπνία δηεμήρζε απφ ηνπο MacDuffie 

θαη Krafcik ζε 70 εξγνζηάζηα ζε 17 ρψξεο θαηέιεγε ζην ζπµπέξαζµα φηη νη νξγαληζµνί, νη 

νπνίνη έθαλαλ ρξήζε ζηξαηεγηθψλ µε ζηφρν ηε δεµηνπξγία ελφο «ππέξ-εηδηθεπµέλνπ» 

εξγαηηθνχ δπλαµηθνχ ηθαλνχ µφλν γηα µαδηθή παξαγσγή, είραλ µηθξφηεξε παξαγσγηθφηεηα 

(1 πξντφλ ζε 30 ψξεο έλαληη 22 σξψλ) θαη πνηφηεηα (0,8 ειαηησµαηηθά ζηα 100 έλαληη 0,5 

ζηα 100) ζε ζρέζε µε επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηµνπνηνχζαλ ζηξαηεγηθέο πνπ είραλ ζαλ θχξην 

ζηφρν, ηελ αχμεζε ηεο γεληθφηεξεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνµέλσλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο. 

Όµσο, θάζε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφµελσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ ηειηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, ε νπνία δελ επηηπγράλεηαη 
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µφλν µε επελδχζεηο ζε πάγην εμνπιηζµφ ή δηαθήµηζε, αιιά εμαξηάηαη επίζεο θαη απφ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ εξγαδφµελνπ απφ ηελ εξγαζία ηνπ.  

     Απφ µηα άιιε µειέηε ησλ Bowen θαη Schneider πξέπεη πάλσ απ’ φια λα ππάξρεη ηθαλφ 

θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, µε µεγάιν βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία ηνπο. 

Δπνκέλσο, µηα ηξάπεδα, φπσο θαη θάζε επηρείξεζε θαη ηδηαίηεξα εθείλεο ηνπ ηξηηνγελνχο 

ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ρξεηάδεηαη ηθαλνπνηεκέλνπο εξγαδφκελνπο. Πξφζθαηα, µηα µειέηε 

απφ ηνλ ηνκέα ηεο ηρζπνβηνµεραλίαο έβγαιε µηα ελδηαθέξνπζα ζπζρέηηζε µεηαμχ 

παξαγσγηθφηεηαο θαη επαγγειµαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Μειεηήζεθαλ 48 άηνµα απφ έλα 

εξγνζηάζην επεμεξγαζίαο ςαξηψλ, φπνπ θχξην θαζήθνλ ηνπο ήηαλ ην ηεκάρηζκα ηρζχσλ µηα 

γεληθψο επαλαιακβαλφκελε δηαδηθαζία. Ζ ζπζρέηηζε πνπ παξαηεξήζεθε µεηαμχ 

ηθαλνπνίεζεο ηνπ εξγαδνµέλνπ θαη παξαγσγηθφηεηαο ήηαλ 0.87 (p < 0.001) θαη πξνηάζεθε 

φηη ζε µηα εξγαζία µε επαλαιακβαλφκελεο ελέξγεηεο είλαη αλαγθαία ε παξνρή θηλήηξσλ. Σα 

θίλεηξα απμάλνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

ζχκθσλα µε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα νη εξγνδφηεο µηα επηρείξεζεο, πνπ ζα ελδηαθέξνληαη γηα 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνµέλσλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο, είλαη ειάρηζηνη θαζψο ην 

µεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξγνδνηψλ αζρνιείηαη µε ηνπο ηξφπνπο µε ηνπο νπνίνπο ζα 

µεγηζηνπνηεζνχλ ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο. Πξνο ππνζηήξημε απηήο ηεο άπνςεο, ν Kahn 

αλαθέξεη µηα µειέηε πνπ αθνξνχζε 6000 εξγαδφκελνπο ζε εηαηξείεο θνξηεγψλ. Οη 

εξγαδφµελνη ππνζηήξημαλ φηη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπο ήηαλ αλεμάξηεηε απφ 

ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο θαη ήηαλ 4 εηδψλ: Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία απηή θαζ’ εαπηή 

(ηδηνπαζήο), ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εηαηξεία, ηθαλνπνίεζε απφ ηελ επηηήξεζε θαη 

ηθαλνπνίεζε απφ ηηο αληαµνηβέο θαη ηηο επθαηξίεο θηλεηηθφηεηαο. 
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     Ωο απνηέιεζµα ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζεσξείηαη σο ηε δηαθνξά µεηαμχ ηνπ πνζνχ 

πνπ ην άηνµν πξαγµαηηθά ιαµβάλεη θαη απηνχ πνπ ζεσξεί φηη ζα έπξεπε λα ιαµβάλεη. Όζν 

µεγαιχηεξε ε δηαθνξά µεηαμχ απηψλ ησλ δχν πνζψλ, ηφζν πην µεγάιε είλαη ε έληαζε απφ 

ηελ έιιεηςε ηζνξξνπίαο πνπ βηψλεη ην άηνµν. Όζν γηα ηηο δπλαηφηεηεο πξναγσγήο έρεη 

βξεζεί φηη φηαλ απηέο είλαη αξθεηέο απμάλεηαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ θη απηφ δηφηη νη πξναγσγέο πεξηέρνπλ έλαλ αξηζκφ ζεκαληηθψλ ελδείμεσλ γηα 

ηελ απηνεθηίκεζε ελφο αηφµνπ ηφζν πιηθέο (φπσο π.ρ. µηα ζπλνδεπφµελε αχμεζε µηζζνχ) 

φζν θαη θνηλσληθήο θχζεσο (φπσο αλαγλψξηζε εληφο ηεο επηρεηξήζεσο θαη απμεµέλν 

θνηλσληθφ γφεηξν).  

     Δίλαη ελδηαθέξνλ λα αλαπηπρζνχλ νη ηξφπνη πνπ µπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

βειηίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνµέλσλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Οη Shikdar θαη Das 

αλαθέξνπλ φηη νη αληηιήςεηο ησλ εξγαδνµέλσλ πνπ ληψζνπλ ηθαλνπνηεµέλνη είλαη νη εμήο: 

Οη εξγαδφµελνη έλησζαλ φηη είραλ µηα επθαηξία θάζε µέξα γηα λα θάλνπλ απηφ πνπ θάλνπλ 

θαιχηεξα, πίζηεπαλ φηη ε γλψµε ηνπο µεηξνχζε, αηζζάλνληαλ φηη ε ζπλεξγάηεο ηνπο ήηαλ 

αθνζησµέλνη ζηελ πνηφηεηα, ππήξρε µηα άµεζε ζχλδεζε ηεο δνπιεηάο ηνπο µε ηελ 

απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο. 

     Πξνθεηµέλνπ ινηπφλ λα βειηησζεί ε ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνµέλσλ απφ ηελ εξγαζία 

ηνπο, θαιφ είλαη λα εθαξµνζηνχλ ηα αθφινπζα:  

 Μέηξεζε ηνπ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ µηαο επηρείξεζεο  

 Δβδνµαδηαία ή µεληαία ζπλεδξίαζε brainstorming. πρλά, ε θαιχηεξε πεγή γηα λέεο 

ηδέεο έξρεηαη µέζα απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε αιιά θαη απφ ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ. Οη εξγαδφµελνη βιέπνπλ ζε θαζεµεξηλή βάζε πξάγµαηα ηα νπνία ζα 

µπνξνχζαλ λα βειηησζνχλ θαη λα γίλνπλ θαιχηεξα, λα αιιάμνπλ νινθιεξσηηθά ή λα 

γίλνπλ δηαθνξεηηθά µε µηθξέο αιιά ζεµαληηθέο αιιαγέο.  

 Δλζάξξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ λα απμήζεη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ. Πξνγξάµµαηα 

εθπαίδεπζεο ηα νπνία απμάλνπλ ηελ επηθνηλσλία, ηελ εγεζία θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπο. 

 ∆εµηνπξγία ελφο θελνχ ηνίρνπ ν νπνίνο λα είλαη εχθνια νξαηφο θαη απφ ηνπο 

πειάηεο θαη απφ ηνπο εξγαδφµελνπο. ∆εµηνπξγία µηαο αλαµλεζηηθήο πιαθέηαο θαη 

θάζε µήλα λα πξνζηίζεηαη µηα αλαµλεζηηθή πιαθέηα µε ην φλνµα ηνπ αηφµνπ πνπ 

πξφηεηλε µηα θαηλνηφµν ηδέα, πνπ είρε ηελ θαιχηεξε ζπµπεξηθνξά, ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε πειαηψλ θαη γεληθά ήηαλ ν θαιχηεξνο ηνλ ζπγθεθξηµέλν µήλα. 

Δπίδεημε επραξηζηεξίσλ ζεµεηψζεσλ απφ πειάηεο πνπ επαηλνχλ εξγαδφµελνπο. 
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Αλάξηεζε αλαθνξψλ απφ ηε δηνίθεζε πνπ επαηλνχλ αλζξψπνπο γηα ηε ζπµµεηνρή 

θαη ηε βνήζεηά ηνπο ζηελ επηρείξεζε.  

 ∆εµηνπξγία ελφο μερσξηζηνχ εηήζηνπ επηρεηξεζηαθνχ γεγνλφηνο γηα αλαγλψξηζε 

θαζελφο απφ ηνπο αλζξψπνπο ηεο επηρείξεζεο γηα απηά πνπ θάλεη, ψζηε λα 

βειηησζεί ε αμία ηεο επηρείξεζήο.  

 Οη έθηαθηεο έμηξα νηθνλνµηθέο βνήζεηεο απφ ηελ επηρείξεζε βνεζά ηνλ εξγαδφµελν 

λα δεη θαιχηεξα απηφο θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ. αλαδσνγνλνχλ ηελ νηθνγέλεηα, ηε 

θπζηθή πγεία ή ηελ επηζπµία θαη ζα βνεζήζνπλ ηνπο εξγαδφµελνχο λα βειηηψζνπλ 

ηελ πνηφηεηα ηεο πξνζσπηθήο ηνπο δσήο, ε νπνία µε ηε ζεηξά ηεο ζα αληαλαθιαζηεί 

ζηελ απφδνζε ηεο εξγαζίαο ηνπο.  

 Πξνζσπνπνίεζε. Ζ απνζηνιή ελφο µνλαδηθνχ δψξνπ ή θάξηαο γηα εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο. Γελέζιηα ή γηνξηή ελφο εξγαδφµελνπ, επέηεηνο απαζρφιεζεο, 

πξναγσγή ή άιιν ζεµαληηθφ γεγνλφο είλαη ε θαιχηεξε επθαηξία γηα αλαγλψξηζε ηεο 

μερσξηζηήο ηνπο µέξαο.
24
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3.1    Άγρνο 

 
     Όινη καο θάπνηα ζηηγκή ηεο δσήο καο βηψλνπκε ην ζπλαίζζεκα ηνπ άγρνπο. Σν 

ζπλαίζζεκα απηφ απνηειεί ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην ζψκα καο απέλαληη ζε θηλδχλνπο-

απεηιέο εηνηκάδεη ηελ αληίδξαζε ηνπ. Δθηφο απφ ηα αξλεηηθά ηνπ, ην άγρνο έρεη θαη ζεηηθά. 

Έλα απφ απηά είλαη ε απνηειεζκαηηθή αληίδξαζε καο απέλαληη ζε θαηαζηάζεηο άγλσζηεο. 

     Σν άγρνο πξνέξρεηαη απφ ρηιηάδεο ρξφληα πίζσ, δειαδή αθφκα θαη ζηε επνρή πνπ 

πξφγνλνη µαο δνχζαλ ζε δάζε θαη ππάξρεη ε απεηιή ηα άγξηα δψα λα ηνπο επηηεζνχλ ή 

αθφκα θαη λα ηνπο ζθνηψζνπλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα ρξεηάδνληαη θάπνην 

ζπλαίζζεκα πξνεηδνπνίεζεο ζε πεξίπησζε εκθάληζεο θηλδχλνπ θαη απηφ θπζηθά ήηαλ ην 

άγρνο. Σν άγρνο ηνπο βνεζνχζε ηφζν ζηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ φζν θαη πξνεηνηκαζία 

ηνπο γηα δξάζε. Παξά ηελ ζεκεξηλή δηαθνξά ζπλζεθψλ θαη ηελ κε αληηκεηψπηζε ίδησλ 

πξνβιεκάησλ κε ηνπο πξνγφλνπο καο, ην άγρνο παξακέλεη κέζα καο έκθπην θαη δελ έρεη 

αιιάμεη. ήκεξα ην άγρνο πνπ επηθξαηεί κέζα καο είλαη γηα άιινπο ιφγνπο, αιιά αθφκα 

θαη ηψξα καο βνεζά λα αληηκεησπίζνπκε θαηλνχξγηεο θαη ηδηαίηεξεο θαηαζηάζεηο. Φπζηθά 

ην ιίγνο άγρνο είλαη επεξγεηηθφ γηα ηνλ άλζξσπν θαζψο καο βνεζά λα ελεξγήζνπκε κε ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν έρνληαο βέβαηα ηελ απαξαίηεηε δηέγεξζε. Σν ιίγν άγρνο 

ζεσξείηαη απαξαίηεην γηα λα ππάξρεη ε κειινληηθή κέγηζηε δπλαηή  απφδνζε ζε 

πεξηπηψζεηο φπσο εμεηάζεηο καζεηψλ-θνηηεηψλ, αζιεηψλ πξηλ απφ αγψλεο, εζνπνηψλ πξηλ 

απφ παξαζηάζεηο θ.α.
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     Σν άγρνο απνηειεί πξφβιεκα φηαλ παξνπζηάδεηαη ζε αλζξψπνπο πνπ δελ 

αληηκεησπίδνπλ απεηιεηηθέο θαηαζηάζεηο αιιά δελ έρνπλ θαλνληθή δξαζηεξηνπνίεζε θαη ε 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπο εκπνδίδεηαη ιφγσ ππεξβνιηθνχ άγρνπο. Γηα παξάδεηγκα, ην ζψκα 

καο βηψλεη ην ίδην άγρνο κε ην ζψκα ηνλ πξνγφλσλ καο ρσξίο λα βηψλνπκε ηηο ίδηεο 

απεηιέο ηελ ζεκεξηλή επνρή. Έηζη ην ππεξβνιηθφ άγρνο απνηειεί πξφβιεκα φηαλ νη 

θαηαζηάζεηο πνπ εξρφκαζηε αληηκέησπνη δελ είλαη απεηιεηηθέο θαη απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα λα καο εκπνδίδεη ηελ θπζηνινγηθή δσή αληί λα καο βνεζά. 
         Γηα λα βξνχκε ηελ εηπκνινγηθή πξνέιεπζε ηεο ιέμεο «άγρνο», ζα ρξεηαζηεί λα 

θαηαθχγνπκε ζηελ Αξραία Διιεληθή γιψζζα, φπνπ ην ξήκα «άγρσ» ζήκαηλε «πηέδσ 

δπλαηά ην ιαηκφ, πλίγσ, ζηξαγγαιίδσ», απνηππψλνληαο απηή ηε δπζάξεζηε αίζζεζε πνπ 

έρνπκε ζην ιαηκφ αιιά θαη ζηελ αλαπλνή καο , φηαλ καο ζπκβαίλεη απηφ.
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     Ο Ζ. Selley έλαο απφ ηνπο λεφηεξνπο παηέξεο ηεο ςπρνινγίαο θαη δεκηνπξγφο ηνπ φξνπ 

“Stress”, νξίδεη ην stress σο ηελ αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ πξνο 

θάζε αιιαγή πνπ ζπκβαίλεη ζην εζσηεξηθφ ή ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Κάζε αιιαγή ζην 

εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ, δειαδή θάζε stress, ζεκαίλεη απεηιή 

γηα ηελ ηζνξξνπία ηνπ νξγαληζκνχ, ν νπνίνο θηλεηνπνηεί κεραληζκνχο γηα ηελ πξνζαξκνγή 

ηνπ ζηηο λέεο ζπλζήθεο. Ζ πξνζαξκνγή γίλεηαη κέζσ ηεο δηέγεξζεο ηνπ ζπκπαζεηηθνχ 

θιάδνπ ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη εμσηεξηθεχεηαη σο αληίδξαζε «πάιεο ή 

θπγήο». Σν άγρνο είλαη έλα πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα. Πξνεηδνπνηεί γηα επεξρφκελν θίλδπλν 

θαη πξνεηνηκάδεη ην άηνκν λα ιάβεη κέηξα γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ απεηιή. Ο θφβνο είλαη 

επίζεο έλα πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα αιιά ζα πξέπεη λα δηαθνξνπνηείηαη απφ ην άγρνο.
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     Ζ Βαζηιαθάθε θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο, ην 2001, δίλνπλ αθφκα κία εμήγεζε γηα ην ζηξεο. 

Σν ζηξεο ή αιιηψο ςπρνινγηθή έληαζε νξίδεηαη σο «κηα ηδηαίηεξε ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε ην 

πεξηβάιινλ ε νπνία εθθξάδεηαη κε ηελ εθηίκεζε ηνπ φηη ε θαηάζηαζε πνπ αληηκεησπίδεη 

επηβαξχλεη ζεκαληηθά ή θαη ππεξβαίλεη ηα ςπρηθά απνζέκαηα ηνπ θη έηζη ζέηεη ζε θίλδπλν 

ηελ ςπρηθή ηνπ ηζνξξνπία». Γεδνκέλνπ φηη ην ζηξεο ζρεηίδεηαη κε ζηξεζνγφλνπο 

παξάγνληεο πνπ ζπλαληψληαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, θάζε άλζξσπνο κπνξεί λα ην βηψζεη 

αλεμαξηήησο θχινπ, ειηθίαο, κφξθσζεο ή θνηλσληθήο ηάμεο ιφγσ ηνπ φηη απνηειεί ηελ 

απάληεζή ηνπ ζε εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά εξεζίζκαηα. Πάξα ηαχηα, πηζηεχεηαη, φηη 

ππάξρνπλ αηνκηθέο πξνδηαζέζεηο θαηά ηελ αληίδξαζε έλαληη ηνπ ζηξεο, γη’ απηφ 

δηαθνξεηηθά άηνκα πνπ εθηίζεληαη ζηηο ίδηεο αηηίεο ζηξεο, αληηδξνχλ κε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν.  

      



28 

 

     Οη έλλνηεο ηνπ «άγρνπο» θαη ηνπ «ζηξεο» ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ ζπλψλπκνη ηφζν απφ 

επηζηήκνλεο φζν θαη απφ κε εηδηθνχο. Σν ζηξεο απνηειείηαη απφ κηα ζχλζεηε 

ςπρνβηνινγηθή δηεξγαζία ε νπνία πξνθαιείηαη απφ έλα ζηξεζνγφλν εξέζηζκα ην νπνίν 

δεκηνπξγεί ηελ αληίιεςε κηαο απεηιεηηθήο θαηάζηαζεο, πξνθαιψληαο άγρνο ζην άηνκν. 

Γελ νδεγεί ζε πιήξε ακεραλία νχηε ζπλδέεηαη κε εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο θαη 

πεξηνξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε κε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα. Σν άγρνο είλαη 

αληίδξαζε πξνο ην ζηξεο, ην νπνίν βηψλεηαη σο δπζάξεζην ζπλαίζζεκα θαη απαηηεί 

αληηκεηψπηζε απφ ην άηνκν. Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο γλψξηζκα είλαη νη ζσκαηηθέο 

εθδειψζεηο θαη ε ζπλαίζζεζε ηεο πίεζεο απφ ην πξφζσπν. ηελ παξνχζα εξγαζία, ε 

έλλνηα ηνπ άγρνπο ζα ζεσξεζεί ζπλψλπκε κε εθείλε ηνπ ζηξεο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζεί ε ζχγρπζε ηνπ λνήκαηνο ησλ δπν ελλνηψλ. 

     χκθσλα κε ηνπο Elliott θαη Icedorfer, «ηξεζνγφλνο παξάγνληαο ζεσξείηαη θάζε 

εξέζηζκα ην νπνίν πξνθαιεί ζηνλ νξγαληζκφ κία κε εμεηδηθεπκέλε αληίδξαζε ε νπνία 

ηαπηίδεηαη κε ην stress». Οη ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο δηαθξίλνληαη ζε 2 είδε, ηνπο 

θπζηθνχο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο θαη ηνπο ηερλεηνχο, λνεηνχο θαη γλσζηηθνχο 

ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο. Οη θπζηθνί ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο αληηπξνζσπεχνπλ 

μαθληθέο ή κε αιιαγέο ζην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ελψ νη ηερλεηνί, 

λνεηνί ή γλσζηηθνί ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο αληηπξνζσπεχνπλ απεηιέο θαη θηλδχλνπο, νη 

νπνίνη παξάγνληαη χζηεξα απφ λνεηηθέο δηεξγαζίεο θαη εθθξάζεηο ηνπ εγψ. 

     Σν άηνκν αληηδξά πξνο ην άγρνο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Δίηε πγηείο είηε παζνινγηθνχο. 

Τγηήο είλαη ε ζπκπεξηθνξά, πνπ ηείλεη ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, γεγνλφο πνπ δελ ηζρχεη 

ζηελ παζνινγηθή ε νπνία ζπλδέεηαη κε έληνλν ζπκφ θαη εθξήμεηο επηζεηηθφηεηαο. Αλάινγα 

δηακνξθψλνληαη ηα είδε ηνπ άγρνπο. Σν αξλεηηθφ ζηξεο, ην νπνίν ζπλήζσο απνδίδεηαη 

«distress» ρξεζηκνπνηείηαη, ζπλήζσο σο ζπλψλπκν ηεο ιέμεο stress. Σν ζεηηθφ ζηξεο ή 

«eustress» βνεζάεη ηνπο αλζξψπνπο λα αληηδξνχλ γξήγνξα, λα αλαπηχζζνπλ πην 

απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο θαη λα επηηπγράλνπλ 

ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο, αμηνπνηψληαο φιεο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο ζην κέγηζην 

βαζκφ. Δπίζεο, ππάξρεη θαη ην νπδέηεξν ζηξεο, «neustress» ην νπνίν δελ απνηειεί έλαλ 

απαξαίηεηα βνεζεηηθφ ή επηβιαβή ηχπν ζηξεο.
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     Ζ αληίδξαζε πξνζαξκνγήο ησλ δψλησλ νξγαληζκψλ σο απάληεζε ζε εζσηεξηθέο ή 

εμσηεξηθέο απεηιέο ηεο νκνηφζηαζεο είλαη ην stress. χκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο, είλαη έλαο 

ζχλζεηνο ακπληηθφο κεραληζκφο φπνπ δπλακηθνί θαη αιιεινδηαπιεθφκελνη 

βηνςπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο ζπληείλνπλ ζηελ δεκηνπξγία ηνπ. Σν stress είλαη κηα 

αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ πνπ ελέρεη ππνθεηκεληθή αληίιεςε-εθηίκεζε 

ησλ ςπρνπηεζηηθψλ παξαγφλησλ θαη φρη κηα απιψο αληίδξαζε εξεζίζκαηνο-απάληεζεο, κε 

απνηέιεζκα λα είλαη κηα ηδηαίηεξα εμαηνκηθεπκέλε δηεξγαζία. Σα άηνκα γίλνληαη 

πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν επάισηα ζηελ επίδξαζε ησλ ςπρνπηεζηηθψλ γεγνλφησλ απφ ηα 

θιεξνλνκνχκελα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο πξψηκεο εκπεηξίεο δσήο θαη ηηο καζεκέλεο λνεηηθέο 

δηεξγαζίεο. Ζ ειηθία, ην θχιν, ε λνεκνζχλε θαη ηα πνιπάξηζκα ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζσπηθφηεηαο, φπσο ε αληνρή, ε έδξα ηνπ ειέγρνπ, ε απηνεπάξθεηα, ε απηνεθηίκεζε, ε 

αηζηνδνμία, ε ερζξηθφηεηα θαη ζηνηρεία πξνζσπηθφηεηαο φπσο ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα 

θαη ε θνηλσληθή αλαζηνιή δεκηνπξγνχλ κεγάιε εμάξηεζε ζηελ αλζεθηηθφηεηα θαη ζηελ 

επαισηφηεηα ζηνπο ςπρνπηεζηηθνχο παξάγνληεο θαζψο θαη ζηελ έληαζε ηεο αληίδξαζεο 

ζηξεο. Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηή ε ζρέζε κεηαμχ πξνζσπηθφηεηαο θαη ζηξεο, πξέπεη λα 

θαηαλνεζεί ε  ζεκαζία αηνκηθψλ δηαθνξψλ ζηα αθφινπζα 4 πεδία: Ζ επηινγή ή απνθπγή 

πεξηβαιιφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηδηαίηεξνπο ςπρνπηεζηηθνχο παξάγνληεο, πξνθιήζεηο ή 

νθέιε, ν ηξφπνο εξκελείαο κηαο ςπρνπηεζηηθήο ζπλζήθεο θαη εθηίκεζε ησλ ηθαλνηήησλ 

ηνπ αηφκνπ γηα ελεξγφ δξάζε ψζηε λα ηελ αληηκεησπίζεη ή λα ηελ απνθχγεη ε έληαζε ηεο 

απάληεζεο ζε έλαλ ςπρνπηεζηηθφ παξάγνληα νη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην άηνκν 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηαο ςπρνπηεζηηθήο ζπλζήθεο.
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     χκθσλα κε κειέηεο, αλεμάξηεηα απφ πεξηζηαζηαθνχο παξάγνληεο θαη ζε ζρέζε κε 

κφληκα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ή ηεο ηδηνζπγθξαζίαο, φπσο ν λεπξσηηζκφο, 

ε  

 



29 

 

 

εμσζηξέθεηα, ε αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ, ε επηκνλή, ε κνηξνιαηξία, ε επζπλεηδεζία θαη ε 

αλαδήηεζε εκπεηξηψλ, ππάξρεη ζεκαληηθή ζπλέπεηα ζηηο ζηξαηεγηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη  

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ςπρνπηεζηηθψλ ζπλζεθψλ. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο 

αλζεθηηθήο πξνζσπηθφηεηαο είλαη ηα παξαθάησ: ε ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο 

ςπρνπηεζηηθψλ ζπλζεθψλ, ε ζπλέρηζε ηεο εκπινθήο ζε δξαζηεξηφηεηεο, ε επειημία ζε 

απξφζκελεο κεηαβνιέο ζηε δσή, ε ηθαλφηεηα αλαδήηεζεο θνηλσληθήο ζηήξημεο, ε 

ζεψξεζε ηνπ ζηξεο σο πξφθιεζεο- επθαηξίαο γηα αλάπηπμε παξά σο απεηιήο ζηε δσή, ε 

απηνθξνληίδα, ε ελαξκφληζε κε ηε θχζε, ε αηζηνδνμία θαη ε αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ, ε 

εξγαζία θαη ε αγάπε, ε αλάπηπμε πλεπκαηηθφηεηαο θαη ε αλαδήηεζε αιεζηλνχ λνήκαηνο. 

Απφ ηελ άιιε φκσο, ψξηκα θαη νινθιεξσκέλα άηνκα, κεηά απφ έθζεζε ζε παξαηεηακέλν 

ζηξεο, κπνξεί λα εκθαλίζνπλ θαηάξξεπζε ησλ πξνζαξκνζηηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ θαη 

ςπρνινγηθή ή ζσκαηηθή απνξξχζκηζε. Με βάζε έξεπλεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, απνηειεί 

αληηθείκελν ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ε Δθπαίδεπζε ζηηο Γεμηφηεηεο Εσήο. Υξεζηκνπνηψληαο 

πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ θξηηηθήο ζθέςεο, ηελ 

αλάιπζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηελ νηθνδφκεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηνλ εαπηφ, ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πνηθίισλ αξλεηηθψλ πηέζεσλ απφ ην πεξηβάιινλ, ηε βειηίσζε ηεο 

απηναμηνιφγεζεο, ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο θαη θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο, 

θαη ηελ απφθηεζε ειέγρνπ επί ησλ ςπρνπηεζηηθψλ παξαγφλησλ θαη επί ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ζπκπεξηθνξηθήο αληαπφθξηζεο ηνπ αηφκνπ. Σέινο, ππάξρεη ηδηαίηεξε 

αλάπηπμε ζε εηδηθά πξνγξάκκαηα γηα επάισηεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ έρνπλ ζηφρν 

ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο δηαρείξηζεο εηδηθψλ ςπρνπηεζηηθψλ ζπλζεθψλ. 

     Μηα απφ ηηο πην γλσζηέο θαηεγνξηνπνηήζεηο ηνπ άγρνπο είλαη απηή ζε ειαθξχ, κέηξην, 

έληνλν θαη παληθφο. Πην αλαιπηηθά, ην ειαθξφ άγρνο είλαη ην θπζηνινγηθφ άγρνο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο, ην νπνίν δεκηνπξγεί ηα θίλεηξα γηα πξνζπάζεηα θαη επηηπρία ζθνπψλ. 

Σν κέηξην αθαηξεί απφ ην άηνκν ηελ πξνζνρή, ηε ζπγθέληξσζε, ηελ ηθαλφηεηα γηα δηαπγή 

ζθέςε, θαζψο θαη ηελ άκεζε εθπιήξσζε θάπνηνπ έξγνπ. Σν έληνλν άγρνο είλαη νμχ, 

απνκνλψλεη ην άηνκν θαη δπζρεξαίλεη ηελ κάζεζε θαη εθπιήξσζε δξάζεσλ. Σέινο, ν 

παληθφο επηθέξεη αληθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο νπνηαζδήπνηε θαηάζηαζεο, ιήςεο 

νπνηαζδήπνηε απφθαζεο θαη ςπρσηηθά ζπκπηψκαηα, φπσο ςεπδαηζζήζεηο θαη 

παξαιεξεηηθέο ηδέεο.
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     ηελ πεξίπησζε πνπ ην άγρνο απνηειεί θαζεκεξηλφ ζηνηρείν θαη κπινθάξεη ηηο 

θαζεκεξηλέο ζπλεζηζκέλεο πξάμεηο, ηφηε πξφθεηηαη γηα ην λεπξσηηθφ – ςπρσηηθφ – 

παζνινγηθφ άγρνο. ην παζνινγηθφ άγρνο ε έληαζε είλαη αλάινγε πξνο ην πξνθαινχκελν 

εξέζηζκα θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ δελ είλαη πιήξεο. Σν λεπξσζηθφ άγρνο 

εκθαλίδεηαη ζε λεπξσζηθά άηνκα θαη εθδειψλεηαη ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ ζαλ αίζζεκα 

απειπηζίαο ζε ζρέζε κε ην αίηην πνπ ηελ πξνθαιεί, κε απνηέιεζκα, ην άηνκν λα γίλεηαη 

άηνικν, αλαζθαιέο θαη λα βξίζθεηαη ζε ζπλαηζζεκαηηθφ ηέικα. 

     Μηα άιιε κνξθή άγρνπο είλαη ην ππαξμηαθφ άγρνο, ην νπνίν απνηειεί θφβν γηα 

άγλσζηεο θαηαζηάζεηο. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο δηάζεζεο ηνπ αηφκνπ είλαη ε αλεζπρία θαη νη 

εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο. Σν αληηθεηκεληθφ άγρνο ην βηψλεη θαλείο απέλαληη ζε έλαλ 

πξαγκαηηθφ θίλδπλν αιιά επηηξέπεη ζην άηνκν λα αληαπεμέιζεη ηνπ ππάξρνληνο 

πξνβιήκαηνο.
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     Οη ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ νμχ ζηξεο, είλαη πνιινί. Οη ζηξεζνγφλνη 

παξάγνληεο θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπο ζε θπζηθνχο (πξαγκαηηθνχο) θαη ζε 

γλσζηηθνχο (θαληαζηηθνχο), αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε ζε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο, 

αλάινγα κε ηελ έληαζε ζε κηθηή, κεζαία θαη κεγάιε θαη αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ζε 

θπζηθνί (δηαξθνχλ φζν θαη ην εξέζηζκα) θαη ζε ηερλεηνί (δηαξθνχλ φζν ζέιεη ν λνπο). Δλ 

πξνθεηκέλσ ε ππεξθφξησζε κε επζχλεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, γεγνλφηα πνπ δεκηνπξγνχλ 

ζσκαηηθή απεηιή ή απεηιή απηνεθηίκεζεο θαη άιινη πνπ δελ ηνπο ππνςηαδφκαζηε είηε 

ηνπο ππνηηκνχκε, φπσο νη θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο πνπ αθήλνπλ δπζάξεζηε αίζζεζε, ε 

ππνιεηηνπξγία ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ν μαθληθφο θαη αλεμέιεγθηνο ζφξπβνο θαη νη 

δηάθνξεο νηθηαθέο ζπζθεπέο.  
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     Παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ ρξφλην ζηξεο είλαη ε ρξφληα ζηέξεζε χπλνπ ιφγσ 

δηαηαξαρήο ή ζπλζεθψλ εξγαζίαο, νη ζπλερείο δηαπιεθηηζκνί θαη ινγνκαρίεο, ε 

ππεξθφξησζε κε επζχλεο, ε αζχκβαηε κε ηηο δπλαηφηεηεο δηαζηνιήο ηνπ θνηλσληθνχ 

ξφινπ θαη ε θνηλσληθή απνκφλσζε.  

     Σξηάληα άλδξεο 18 έσο 34 εηψλ, εξεπλήζεθαλ γηα ηελ επίδξαζε ηνπ stress ζην 

αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα κεηξψληαο δηάθνξα ζπζηαηηθά ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ 

αλνζνπνηεηηθνχ =, ηα νπνία αληρλεχνληαη ζην ζάιην, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη κίαο 

εηδηθήο αλνζνζθαηξίλεο πνπ νλνκάδεηαη ΗgA.
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3.2      Υξόλην άγρνο 
 

     ηελ θαηεγνξία ησλ ρξφλησλ λνζεκάησλ πεξηιακβάλνληαη, πέξα απφ ηα ρξφληα 

ζσκαηηθά λνζήκαηα, θαη ηα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ δηάξθεηα ζην ρξφλν ή 

ζπρλά επεηζφδηα θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ελφο αηφκνπ. 

     Έλα απφ ηα ρξφληα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, ην νπνίν αληηκεησπίδνπλ πνιινί 

άλζξσπνη θαζεκεξηλά, είλαη ην ρξφλην άγρνο ή, ζχκθσλα κε ηελ ζχγρξνλε νξνινγία, ε 

γεληθεπκέλε αγρψδεο δηαηαξαρή. Με ηνλ φξν δηαηαξαρή αλαθεξφκαζηε ζε έλα ζχλνιν 

πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ςπρνινγηθή δηάζεζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. 

Όηαλ, ινηπφλ, κηιάκε γηα γεληθεπκέλε αγρψδεο δηαηαξαρή αλαθεξφκαζηε ζε ππεξβνιηθέο 

θαη αλεμέιεγθηεο αλήζπρεο ζθέςεηο γηα έλα αξηζκφ γεγνλφησλ ή δξαζηεξηνηήησλ, γηα ηηο 

πεξηζζφηεξεο κέξεο γηα έλα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 6 κελψλ. Οη αλήζπρεο ζθέςεηο 

ζπλνδεχνληαη απφ έληνλε δπζθνξία, ππεξέληαζε, δπζθνιία ζηε ζπγθέληξσζε, κπτθή 

ηάζε, επεξεζηζηφηεηα, θαη πξνβιήκαηα χπλνπ.
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     Βαζηθέο ραξαθηεξηζηηθέο έξεπλεο, αλ θαη έρνπλ πεξάζεη αξθεηά ρξφληα, έρνπλ δείμεη 

πσο ην καθξνρξφλην άγρνο επεξεάδεη ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ θαηαζηέιινληαο ην 

αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα θαη ηελ δξάζε ηνπ, κε απνηέιεζκα λα θαζηζηά ηνλ νξγαληζκφ ηνπ 

θάζε αλζξψπνπ πην αδχλακν απέλαληη ζε δηάθνξεο κνιχλζεηο, πηζαλά θξπνινγήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπκε ζπρλά θαη εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ζε δηάθνξεο ζνβαξέο αζζέλεηεο.  

     ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ην ρξφλην άγρνο νδεγεί ζε εκθάληζε ςπρνζσκαηηθψλ 

αζζελεηψλ θαη ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο θξίλεηαη ηδηαίηεξα επηβιαβέο ηφζν γηα ηελ 

ζσκαηηθή φζν θαη ηελ ςπρηθή πγεία. Οη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο δελ είλαη νη κφλνη 

πνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πεξίπησζε εκθάληζεο ηνπ ρξφληνπ άγρνπο, θαζψο 

πξέπεη λα ππάξρεη βνήζεηα θαη απφ άιινπο παξάγνληεο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηηο 

γλσζηαθέο δηεξγαζίεο, ηελ παξψζεζε, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ ηδηνζπγθξαζία.
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     Πξφζθαηεο κειέηεο πνπ έγηλαλ ζε ελήιηθεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε ειηθίεο ησλ 18 θαη 

άλσ ζηηο ΖΠΑ, ζηελ Κνινχκπηα θαη ζην Πνπέξην Ρίθν, φπνπ ηα 217.379 άηνκα πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα απαληψληαο ζε εξσηεκαηνιφγηα θαη είρε σο απνηέιεζκα πσο ην 

11,3%  λα δηαγλσζηεί κε ρξφλην άγρνο. Απφ ηε ζθνπηά ηεο δηάζηαζήο ηνπ σο 

πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα, ην άγρνο κπνξεί λα ζεσξεζεί βαζηθά ην ίδην ζπλαίζζεκα φπσο θαη 

ν θφβνο. Σν άγρνο πξνεηδνπνηεί γηα έλα εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ θίλδπλν θαη δηαζέηεη 

ηδηφηεηεο πνπ ζψδνπλ ηε δσή. ε έλα θαηψηεξν επίπεδν πξνεηδνπνηεί έλαληη απεηιψλ 

ζσκαηηθήο βιάβεο, πφλνπ, αβνήζεηνπ, πηζαλήο ηηκσξίαο ή καηαίσζεο θνηλσληθψλ ή 

ζσκαηηθψλ αλαγθψλ, απνρσξηζκνχ απφ αγαπεκέλα πξφζσπα, απεηιή θαηά ηεο 

πξνζσπηθήο επηηπρίαο ή ηνπ θνηλσληθνχ status, αιιά θπξίσο έλαληη απεηιψλ θαηά ηεο 

ελφηεηα ή ηεο νιφηεηαο ελφο αηφκνπ.
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     Σν παζνινγηθφ άγρνο θαη νη αγρψδεηο δηαηαξαρέο επζχλνληαη γηα ην ήκηζπ πεξίπνπ ηεο 

ςπρηαηξηθήο λνζεξφηεηαο ζηνλ πιεζπζκφ. Ζ αίζζεζε ηνπ άγρνπο βηψλεηαη αξθεηά ζπρλά, 

νπζηαζηηθά απφ φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ κηα δηάρπηε, δπζάξεζηε, 

αζαθή αίζζεζε ακεραλίαο θαη ζπλνδεχεηαη ζπρλά απφ ζπκπηψκαηα ηνπ απηφλνκνπ 

λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (π.ρ. δηάξξνηα, δάιε, ηαρπθαξδία, πξνθάξδηνη παικνί, ηξφκνο, 

ζηνκαρηθή δπζαλεμία θ.ιπ.).
30

 Δλψ ζεκαληηθέο θιηληθέο καξηπξίεο ελνρνπνηνχλ ηηο 

ζπξενεηδηθέο νξκφλεο ζηελ έθθξαζε ηεο θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο, ε εηδηθή ζρέζε απηήο 
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ηεο αλάκεημεο παξακέλεη αδηεπθξίληζηε. Ο α ππφηππνο (TR-alpha) είλαη ν πην 

δηαδεδνκέλνο ππνδνρέαο ζπξενεηδηθψλ νξκνλψλ ζηνλ εγθέθαιν. Δδψ εμεηάδνπκε αιιαγέο 

ζηελ έθθξαζε ηνπ αγγειηνθφξνπ (mRNA) γηα ηνλ ππνδνρέα α ζηελ θαηάζιηςε κε ρξφλην 

ήπην άγρνο. Αξνπξαίνη, νη νπνίνη εθηέζεθαλ ζε πξφγξακκα ρξφληνπ ήπηνπ ζηξεο επί ηξεηο 

εβδνκάδεο εκθάληζαλ πξννδεπηηθή κείσζε ηεο επηζπκίαο γηα ζαθραξφδε (δείθηεο 

αλεδνλίαο). ηε ζπλέρεηα ιάκβαλαλ θαζεκεξηλά θαξκαθεπηηθή αγσγή, είηε κε ηκηπξακίλε 

(ΗΜΗ 10mg/kg), είηε κε έθδνρν, επί δχν εβδνκάδεο πξηλ ζπζηαζηνχλ γηα ηηο 

δηαζηαπξνχκελεο πνζνηηθέο αλαιχζεηο in situ ηνπ αγγειηνθφξνπ RNA ηνπ TR-alpha ζε 

φινλ ηνλ εγθέθαιν. Σα απνηειέζκαηα αλέδεημαλ φηη ην ρξφλην ήπην άγρνο ππφ αγσγή κε 

έθδνρν πξνθαιεί εθηεηακέλε ειάηησζε ζηα επίπεδα mRNA ηνπ α ππνηχπνπ ηνπ ππνδνρέα 

ζπξενεηδηθψλ νξκνλψλ. ε αληίζεζε, ζηνπο αξνπξαίνπο νη νπνίνη εθηέζεθαλ ζε ρξφλην 

ήπην άγρνο θαη ηέζεθαλ ζε αγσγή κε ηκηπξακίλε γηα δχν εβδνκάδεο πξηλ ην ζάλαηφ ηνπο, 

αλεδείρζε πιήξεο απνθαηάζηαζε ηεο επηζπκίαο γηα ζαθραξφδε. Δπηπιένλ, ηα επίπεδα 

mRNA ηνπ TR-alpha ζηνλ εγθέθαιν ησλ αξνπξαίσλ ήηαλ παξφκνηα κε εθείλα ηα νπνία 

δελ ππνβιήζεθαλ ζε θαηαπφλεζε θαη ειάκβαλαλ είηε άιαο, είηε ηκηπξακίλε. Σα παξαπάλσ 

απνηειέζκαηα απνθάιπςαλ φηη ηα επίπεδα ηνπ αγγειηνθφξνπ RNA ηνπ TR-alpha ζηνλ 

εγθέθαιν είλαη πνιχ επαίζζεηα ζηε ρξφληα ήπηα θαηαπφλεζε. Ζ πιήξεο ππνρψξεζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ηνπ ρξφληνπ ήπηνπ άγρνπο ζηελ αλεδνλία θαη ζην TR-alpha απφ ηελ ηκηπξακίλε 

ππνδειψλνπλ φηη ν TR-alpha πηζαλφλ λα παίδεη ξφιν ηφζν ζηα νθεηιφκελα ζε άγρνο 

θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα φζν θαη ζηελ ππνρψξεζή ηνπο κε αληηθαηαζιηπηηθέο 

παξεκβάζεηο.
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     Μία άιιε έξεπλα έγηλε έδεημε πσο πνληηθνί ππνβιήζεθαλ ζε έλα ρξφλην απξφβιεπην 

ζηξεο (ζπλσζηηζκφ, shock, αθαλφληζην ηάηζκα θαη δηαθεθνκκέλν χπλν), εκθαλίδνπλ 

κεησκέλεο θηλήζεηο θαη ζπκπεξηθνξά εμεξεχλεζεο, πνπ δείρλνπλ ην ξφιν πνπ παίδεη ην 

απξφβιεπην θαη ε έιιεηςε νπνηνπδήπνηε ειέγρνπ ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηελ πξφθιεζε ηνπ 

ζηξεο. Απηέο νη ζπκπεξηθεξηνινγηθέο κεηαβνιέο κπνξνχλ λα αλαζηξαθνχλ κε 

αληηθαηαζιηπηηθή θαξκαθεπηηθή αγσγή. Εψα ζε ζπλζήθεο πεηξακαηηθνχ ζηξεο έδεηρλαλ 

ππεξέληαζε, γίλνληαη αλήζπρα, ππεξεπαίζζεηα ή αλεζηαικέλα θάησ απφ νξηζκέλεο 

ζπλζήθεο ζχγθξνπζεο.   

      Σν εξγαζηαθφ ζηξεο είλαη έλαο ζεκαληηθφο θαη θαζφινπ επθαηαθξφλεηνο 

επαγγεικαηηθφο βιαπηηθφο παξάγνληαο. Χο επαγγεικαηηθφο βιαπηηθφο παξάγνληαο 

ζχκθσλα κε ηελ «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο» νξίδεηαη νπνηνζδήπνηε 

θπζηθφο, ρεκηθφο, βηνινγηθφο, εξγνλνκηθφο, νξγαλσηηθφο, ςπρνινγηθφο, θνηλσληθφο ή 

άιινο παξάγνληαο, ν νπνίνο είλαη παξψλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηελ πγεία ηνπ εξγαδφκελνπ. Οη επαγγεικαηηθνί βιαπηηθνί 

παξάγνληεο είλαη δπλαηφλ λα επηθέξνπλ βιάβεο ζηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, είηε εμαηηίαο 

εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο, είηε ιφγσ ρξφληαο έθζεζεο, πνπ νδεγεί ζε επαγγεικαηηθφ λφζεκα. 

Σν εξγαζηαθφ ζηξεο, σο παξάγνληαο θηλδχλνπ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, έηπρε ηδηαίηεξεο 

πξνζνρήο, απφ ηελ ζηηγκή πνπ κειέηεο απέδεημαλ ηνλ ξφιν ηνπ ζηελ πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ.
37

 χκθσλα κε νδεγία πιαίζην ηεο ΔΔ, νη εξγνδφηεο έρνπλ ην θαζήθνλ λα 

δηαζθαιίζνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θάζε πηπρή ηεο εξγαζίαο. 

     Έρεη βξεζεί ζε δεθάδεο εξεπλψλ φηη πνηθίιεο πιεπξέο ηεο εξγαζίαο πνπ αζθεί έλα 

άηνκν, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθή πεγή ζηξεο, πνπ κε ηελ ζεηξά ηεο έρεη 

επηπηψζεηο ζηελ ςπρνζσκαηηθή πγεία, θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ 

εξγαζία. Χο έλα δείγκα ηέηνησλ παξαγφλησλ  αλαθέξνληαη  «Οη απαηηήζεηο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηα φξηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ» πνπ ζρεηίδνληαη κε κεγάιε 

ζπρλφηεηα αηπρεκάησλ, «νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθήλνπλ αλεθκεηάιιεπηεο ηηο ηθαλφηεηεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ», «ν κεγάινο βαζκφο ππεπζπλφηεηαο έλαληη άιισλ αηφκσλ» πνπ 

ζρεηίδεηαη κε κεγάιε ζπρλφηεηα θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ.
38

 

     Απφ ηηο πιένλ επάισηεο, ζην εξγαζηαθφ ζηξεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο, είλαη νη 

λνζειεπηέο, θαζψο ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, αληηκεησπίδνπλ 

ζπρλά ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο. Ζ έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε απνηειεί κέξνο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ησλ λνζειεπηψλ. Σηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη παξαηεξεζεί έλα 

απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ζρεηηθά  κε ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο, πνπ επηδξνχλ ζηελ 
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ςπρνζχλζεζε ησλ λνζειεπηψλ θαη ηνπο επηθνξηίδνπλ κε ζηξεο θαη σο ζπλέπεηα απηνχ, νη 

λνζειεπηέο είλαη επηξξεπείο ζηελ εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο.
 39

 

     Σν λνζειεπηηθφ επάγγεικα ζεσξείηαη επξέσο φηη είλαη ηδηαίηεξα ζηξεζνγφλν. Οη Gray-

Toft θαη Anderson, έρνπλ αλαγλσξίζεη επηά θχξηεο πεγέο ζηξεο ζηελ λνζειεπηηθή: επαθή 

κε ηνλ ζάλαην, δηακάρεο κε ηνπο ηαηξνχο, έιιεηςε ππνζηήξημεο, αλεπαξθήο πξνεηνηκαζία 

γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ ηνπ αζζελνχο, δηακάρεο κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο, απμεκέλνο θφξηνο εξγαζίαο, αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ ζεξαπεία ηνπ 

αζζελνχο. Μειέηε πνπ αθνξνχζε πξντζηακέλνπο, ζε ζαιάκνπο λνζειείαο ζηελ Κίλα, 

θάλεθε φηη νη θπξηφηεξνη ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηελ πλεπκαηηθή θαη 

ζσκαηηθή πγεία ησλ πξντζηακέλσλ ήηαλ ν θφξην εξγαζίαο, νη δηακάρεο κε ηνπο γηαηξνχο, 

θαη ν ζάλαηνο ησλ αζζελψλ.
40

 

     Αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα κειεηψλ βξέζεθαλ ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ηεο έληαζεο θαη ηνπ είδνπο ηνπ ζηξεο αλάκεζα ζηνπο δηαθνξεηηθνχο 

εξγαζηαθνχο ρψξνπο ζηελ λνζειεπηηθή. Τπάξρνπλ κειέηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη νη 

εμεηδηθεπκέλνη λνζειεπηέο, εηδηθά απηνί πνπ εξγάδνληαη ζε ζηεθαληαίεο κνλάδεο θαη ζηηο 

κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο, βξίζθνληαη ζε απμεκέλν θίλδπλν γηα εξγαζηαθφ ζηξεο, 

σζηφζν θάπνηεο άιιεο πνπ αθνινχζεζαλ, δελ πέηπραλ λα αλαδείμνπλ θάπνηα δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ λνζειεπηψλ ζηνπο δηάθνξνπο λνζνθνκεηαθνχο ρψξνπο. Με ηνπο ηειεπηαίνπο 

ζπκθψλεζε θαη ν Hipwell   θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ, αθνχ ζε έξεπλά ηνπο, κειεηψληαο ηελ 

παξνπζία ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ ζηνπο λνζειεπηέο ηεζζάξσλ λνζνθνκεηαθψλ 

ηκεκάησλ (ζηεθαληαία κνλάδα, ηερλεηφο λεθξφο, γεληθή θιηληθή λνζειείαο αζζελψλ, 

ηκήκα λνζειείαο ειηθησκέλσλ), θαηέιεμαλ φηη νη νκνηφηεηεο φζν αθνξά ηα ζηξεζνγφλα 

εξγαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά  ησλ λνζειεπηψλ είλαη πνιχ πην έληνλεο απφ φηη νη δηαθνξέο 

ηνπο. Αθνχ ν κέζνο φξνο ησλ επηά ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ ζηα 4 δηαθνξεηηθά 

λνζειεπηηθά πεξηβάιινληα ήηαλ παλνκνηφηππνο.
35

 Έξεπλα ζε λνζειεπηέο ζηελ 

ηγθαπνχξε έδεημε πςειφηεξα επίπεδα εξγαζηαθνχ ζηξεο ζηνπο λνζειεπηέο ηνπ ηκήκαηνο 

επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ έλαληη απηψλ ησλ γεληθψλ ηκεκάησλ. Δπηπξνζζέησο, νη 

λνζειεπηέο ησλ επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ παξνπζίαζαλ ρακειφηεξα επίπεδα ΗgA 

αλνζνζθαηξίλεο. Οη εξγαζηαθνί ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο, πνπ θάλεθε λα απαζρνινχλ 

πεξηζζφηεξν ηνπο λνζειεπηέο ησλ κνλάδσλ επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ ήηαλ ε έιιεηςε 

πφξσλ θαη νη δηακάρεο κε άιινπο επαγγεικαηίεο.
41

  ε έξεπλα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θάλεθε 

φηη νη λνζειεπηέο ησλ ΣΔΠ, αλέθεξαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφηεξα επίπεδα 

ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο λνζειεπηέο ησλ ΜΔΘ θαη ησλ 

παζνινγηθψλ ηκεκάησλ, θαη φηη δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα επίπεδα 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, κεηαμχ ησλ λνζειεπηψλ ΜΔΘ θαη παζνινγηθψλ ηκεκάησλ. 

ηξεο θαη Ννζειεπηέο ζε δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα ν Patrick θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ 

ππνθηλνχκελνη απφ ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ Clay, φηη νη πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη ζηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο βηψλνπλ πίθξα θαη απνγνήηεπζε θαη πηζηεχνληαο φηη ππάξρνπλ ζνβαξέο 

ελδείμεηο χπαξμεο απμεκέλεο πίεζεο θαη κεησκέλνπ εζηθνχ ζηνλ δεκφζην ηνκέα, βξήθαλ 

δειεαζηηθή ηελ απφπεηξα ζχγθξηζεο ηνπ ζηξεο ησλ λνζειεπηψλ κεηαμχ ηνπ δεκφζηνπ θαη 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη θαη ζηνλ ηδησηηθφ θαζψο 

θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα νη λνζειεπηέο βηψλνπλ ζηξεζνγφλα γεγνλφηα κε ηελ ίδηα πςειή 

ζπρλφηεηα, αθνχ ην γεληθφ ζθνξ ηεο θιίκαθαο δελ δηέθεξε ζηηο δχν νκάδεο. Πξνέθπςαλ 

φκσο δηαθνξέο ζηηο ππνθιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, αθνχ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα νη πην 

ηζρπξνί ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο βξέζεθαλ λα είλαη ε αβεβαηφηεηα γηα ηελ ζεξαπεία ηνπ 

αζζελνχο θαη νη δηακάρεο κε ηνπο ηαηξνχο, ελψ ζηνλ δεκφζην ηνκέα ν πην ζπρλφο 

παξάγνληαο είλαη ν θφξηνο εξγαζίαο. ην ζπλνιηθφ δείγκα ηεο έξεπλαο (ηδησηηθφο θαη 

δεκφζηνο ηνκέαο), νη πην ζπρλνί ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο θάλεθε φηη ήηαλ ε επαθή κε ηνλ 

ζάλαην θαη ν θφξηνο εξγαζίαο.
 42

 

     Έξεπλα ζηελ Διιάδα πξνζπάζεζε λα ζπγθξίλεη ην ζηξεο ησλ λνζειεπηψλ ζε 

λνζνθνκείν ηεο πεξηθέξεηαο κε απηφ ησλ λνζειεπηψλ ζε λνζνθνκείν ηεο πξσηεχνπζαο. Ζ 

έληαζε ηνπ ζηξεο θπκάλζεθε ζηα ίδηα ζρεδφλ επίπεδα ελψ δηέθεξαλ νη παξάγνληεο πνπ 

βξέζεθαλ λα ζρεηίδνληαη κε ην ζηξεο ζηνπο δχν δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο. ην γεληθφ δείγκα 
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νη παξάγνληεο πνπ βξέζεθαλ λα παξνπζηάδνπλ ηνλ κεγαιχηεξν κέζν φξν ήηαλ ν θφξηνο 

εξγαζίαο θαη ε δπζθνιία ζπλδπαζκνχ επαγγεικαηηθνχ θαη νηθνγελεηαθνχ ξφινπ.
43

 Ο 

θφξηνο εξγαζίαο, αλαθέξεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο δνπιεηάο πνπ βαξαίλνπλ ηνλ εξγαδφκελν 

θαη πεξηιακβάλεη κηα πνηνηηθή αιιά θαη κηα πνζνηηθή έλλνηα. Πνζνηηθφο θφξηνο είλαη ην 

πνζφ ηεο δνπιεηάο πνπ πξέπεη λα επηηειεζηεί, ελψ ν πνηνηηθφο θφξηνο εξγαζίαο αληαλαθιά 

ηελ πξνζιακβαλφκελε δπζθνιία ηεο δνπιεηάο θαη είλαη απηή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα βηψζνπλ νπνηνδήπνηε ηχπν 

εξγαζηαθνχ θφξηνπ ή θαη ηνπο δχν ζπγρξφλσο θαη έξεπλεο ηνπο έρνπλ ζπλδέζεη κε έληνλν 

εξγαζηαθφ ζηξεο. Έξεπλα ζε 20 λνζνθνκεία ζηελ Απζηξαιία, βξήθαλε φηη ηα επίπεδα 

ζηξεο ήηαλ κεγαιχηεξα ζηνπο λνζειεπηέο πνπ είραλ άκεζε επζχλε γηα ηελ θξνληίδα ηνπ 

αζζελή, απφ απηά ησλ βνεζψλ λνζειεπηψλ θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ. Σν ζηξεο. σο απνηέιεζκα ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ λνζειεπηή λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο ςπρνινγηθέο αλάγθεο ησλ αζζελψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. αληαλαθιά ηελ 

ζχγθξνπζε κε ηνλ λνζειεπηηθφ ξφιν. Παξά ην κεγάιν αξηζκφ κειεηψλ, πνπ απνδεηθλχνπλ 

πςειφ επίπεδν αλαθεξφκελνπ ζηξεο απφ ηνπο λνζειεπηέο, ιίγεο έρνπλ εξεπλήζεη ηηο 

πηζαλέο ζπλέπεηεο ηέηνηνπ ζηξεο ζηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή επεμία. χκθσλα κε ηνλ 

Fallowfield, ε πνηφηεηα δσήο πξνζδηνξίδεηαη απφ έλα ζχκπιεγκα παξαγφλησλ, πνπ 

αιιεινεπηδξνχλ θαη αθνξνχλ ζε 3 δηαζηάζεηο: ηε ζσκαηηθή επεμία ηνπ αηφκνπ, ηελ 

ςπρηθή επεμία θαη ηελ θνηλσληθή επεμία. εκαληηθή πξφνδνο έρεη ζεκεησζεί ηειεπηαία ζηε 

κέηξεζε ηεο ζρεηηδφκελεο κε ηελ πγεία πνηφηεηαο δσήο, κε ηε δεκηνπξγία κεζφδσλ γηα ηελ 

πεξηγξαθή ηεο ππνθεηκεληθήο αληίιεςεο ηεο πγείαο, θπξίσο κε ηε κνξθή έγθπξσλ θαη 

αμηφπηζησλ νξγάλσλ. Τπάξρεη κηα νπζηψδεηο απφδεημε φηη, πςειά επίπεδα 

επαγγεικαηηθνχ ζηξεο ζρεηίδνληαη ηζρπξά κε ρακειά επίπεδα απηφ-αλαθεξφκελεο πγείαο 

θαη επεμίαο.
44

 Δπίζεο, ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ην λνζειεπηηθφ επάγγεικα, 

ππνδειψλνπλ φηη ην ζηξεο ησλ λνζειεπηψλ έρεη θφζηνο ζηελ γεληθφηεξε πγεία ηνπο. Γηα 

παξάδεηγκα ν Colligan θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ, αλέθεξαλ φηη ππάξρνπλ πςειά πνζνζηά 

λνζειεπηψλ, πνπ αλαδεηνχλ εμσλνζνθνκεηαθή ςπρηαηξηθή ππνζηήξημε.  Δπίζεο νη 

Revicki & May βξήθαλ φηη ην εξγαζηαθφ ζηξεο ζηνπο λνζειεπηέο ζρεηηδφηαλ ζεηηθά κε ην 

επίπεδν θαηάζιηςεο. Ζ παξνχζα εξγαζία αλαδεηεί λα εξεπλήζεη πεξηζζφηεξα ζηε ζρέζε 

κεηαμχ λνζειεπηηθνχ ζηξεο θαη πνηθίισλ πηπρψλ ηεο απηφαλαθεξφκελεο πγείαο θαη 

επεμίαο.
45

 Έλα απφ ηα πην πνιπζπδεηεκέλα κνληέια ζηξεο παγθνζκίσο, απνηειεί ην 

κνληέιν ηεο αλαληηζηνηρίαο πξνζπάζεηαο – αληακνηβήο απφ ηνλ Siegrist. χκθσλα κε απηφ 

ην κνληέιν, ε έιιεηςε ακνηβαηφηεηαο κεηαμχ ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί θαη ησλ ακνηβψλ πνπ έρνπλ ιεθζεί ζηνλ εξγαζηαθφ ξφιν, θαζνξίδεη κηα 

θαηάζηαζε ζπλαηζζεκαηηθήο δπζθνξίαο, ε νπνία καθξνπξφζεζκα θαηαιήγεη ζε ρακειφ 

επίπεδν ςπρνινγηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο. ε πνιιέο κειέηεο, θάλεθε ε εγθπξφηεηα ηνπ 

κνληέινπ, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηηο θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε, αιιά θαη ηηο κπνζθειεηηθέο παζήζεηο. Δπηπηψζεηο ηνπ ζηξεο ζηε σκαηηθή 

Τγεία ησλ λνζειεπηψλ.   

     Οη επηπηψζεηο ηνπ ζηξεο ζηελ ζσκαηηθή πγεία, κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ νξκνλψλ ηνπ 

ζηξεο θαη ηεο αιιαγήο ζηελ ζπκπεξηθνξά πγείαο, ρσξίδνληαη ζε άκεζεο θαη 

καθξνπξφζεζκεο. ηηο άκεζεο επηπηψζεηο πεξηιακβάλνληαη πξνβιήκαηα φπσο ν πφλνο 

ζηελ πιάηε, νη κπηθνί ζπαζκνί, νη ηαρππαικίεο, ν πνλνθέθαινο, ηα δεξκαηηθά 

εμαλζήκαηα, ε αχμεζε ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ χπλνπ, ε δχζπλνηα, νη εθηδξψζεηο, κηα 

γεληθεπκέλε κπτθή έληαζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ςπρνθηλεηηθή αλεζπρία θαη αληθαλφηεηα 

ραιάξσζεο, ζεμνπαιηθή ςπρξφηεηα ή αληθαλφηεηα θαη ε θφπσζε. Ζ έθζεζε ηνπ αηφκνπ 

ζε ζπλερέο έληνλν ζηξεο κπνξεί καθξνπξφζεζκα λα επηθέξεη ζνβαξά θαξδηνινγηθά 

λνζήκαηα, αξηεξηαθή ππέξηαζε θαη έιθε γαζηξεληεξηθνχ ζπζηήκαηνο ελψ ςπρνιφγνη πνπ 

έρνπλ δείμεη απμεκέλν ελδηαθέξνλ ζηνλ ξφιν ηνπ ςπρνινγηθνχ παξάγνληα ζηελ  

δεκηνπξγία αζζέλεηαο,  ππνζηεξίδνπλ ηελ ζπζρέηηζε ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο κε ηνλ 

θαξθίλν θαη ηελ ζηεθαληαία λφζν.
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     Πεξηζζφηεξνη απφ ηξία εθαηνκκχξηα Έιιελεο εθηηκάηαη φηη ππνθέξνπλ απφ ρξφλην 

πφλν, ν νπνίνο ζρεηίδεηαη θαη επηδεηλψλεηαη απφ ην έληνλν άγρνο θαη ηελ εξγαζηαθή 

αλαζθάιεηα. νβαξέο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ πάζρνληνο αιιά θαη ησλ 
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νηθείσλ ηνπ πξνθαιεί ν ρξφληνο πφλνο, ν νπνίνο αλ θαη ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο, ζα 

αληηκεησπίδνληαλ σο απιφ ηαηξηθφ πξφβιεκα, θάησ απφ ζπλζήθεο έληνλνπ άγρνπο θαη 

εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο, φπσο απηέο πνπ βηψλεη ε ρψξα καο, κπνξεί λα εμειηρζεί ζε 

ζνβαξή ρξφληα λφζν. Ο λεπξνπαζεηηθφο πφλνο (αιγαηζζεηηθφο πφλνο κε βιάβε ηζηψλ) 

απνηειεί ην 80% ησλ πεξηπηψζεσλ ρξφληνπ πφλνπ (απηφο πνπ δηαξθεί πάλσ απφ ηξεηο 

κήλεο). Πην πεξίπινθνο, φκσο, είλαη ν πεξηθεξηθφο λεπξνπαζεηηθφο πφλνο, δειαδή απηφο 

πνπ εληνπίδεηαη ζηα πεξηθεξηθά λεχξα θαη απφ ηνλ νπνίν πάζρεη πεξίπνπ 30% ηνπ 

πιεζπζκνχ ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ. 

     ηαηηζηηθέο δείρλνπλ φηη άηνκα πνπ έπαζραλ απφ ρξφλην πφλν, εκθάληδαλ ηξεηο θνξέο 

κεγαιχηεξν θίλδπλν λα αλαπηχμνπλ δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο θαη αδπλακία ειέγρνπ ηνπ 

άγρνπο. Τπάξρεη κηα δπλακηθή παξνπζία θαη κηα αιιειεμάξηεζε θαηάζιηςεο θαη ρξφληνπ 

πφλνπ. Σξεία ζηα δέθα άηνκα κε ηλνκπαιγία πάζρνπλ θαη απφ κείδνλα θαηάζιηςε θαηά ηε 

ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο», ζεκεηψλεη.
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     Δπηπιένλ, άηνκα πνπ έπαζραλ απφ θαηάζιηςε είραλ ηξεηο θνξέο κεγαιχηεξν θίλδπλν λα 

εμειίμνπλ έλαλ νμχ πφλν ζε ρξφλην. Κάηη πνπ θαίλεηαη λα ζπκβαίλεη φιν θαη ζπρλφηεξα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, κε ηελ έθξεμε ηεο νηθνλνκηθήο αλαζθάιεηαο θαη ηεο αλεξγίαο. 

Παξάιιεια, ζπγθεθξηκέλν αίηην έρεη κφλν ην 40% ησλ πεξηπηψζεσλ ρξφληαο νζθπαιγίαο, 

ηεο πην ζπρλήο κνξθήο ρξφληνπ πφλνπ πνπ πιήηηεη ην 1/3 ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ. Σν 30% απνδίδεηαη ζε ςπρνινγηθά αίηηα. 

     Νέα κειέηε απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Πίηζκπεξγθ δείρλεη φηη ππάξρεη άκεζε ζρέζε 

κεηαμχ ηνπ άγρνπο θαη ηνπ εγθεθαιηθνχ. Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ αληηκεηψπηδαλ ην 

πεξηζζφηεξν άγρνο θάλεθε πσο θηλδπλεχνπλ θαηά 33% πεξηζζφηεξν λα ππνζηνχλ 

εγθεθαιηθφ. Οη εξεπλεηέο ηνλίδνπλ φηη ην άγρνο κπνξεί λα νδεγήζεη ην άηνκν λα 

πηνζεηήζεη αλζπγηεηλέο ζπλήζεηεο πνπ ζπκβάιινπλ καθξνπξφζεζκα ζηελ εθδήισζε ηνπ 

εγθεθαιηθνχ. Άιινη παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην άγρνο είλαη ε 

ππέξηαζε θαη ηα πςειά επίπεδα ησλ νξκνλψλ ηνπ ζηξεο ζηνλ νξγαληζκφ. Απηή ε κειέηε 

δεκνζηεχεηαη ζην επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ Stroke θαη βαζίζηεθε ζε δεδνκέλα πνπ 

αθνξνχζαλ 6.019 άηνκα ειηθίαο 25 έσο 74 εηψλ.
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3.3   Οξγαληζκόο θαη άγρνο 

 
     Μεξηθέο θνξέο ηα ζπκπηψκαηα ηνπ ζηξεο γίλνληαη έληνλα θαη παίξλνπλ ηε κνξθή 

πξνβιεκάησλ ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη πγεία. ηήλεηαη έλαο θαχινο θχθινο άγρνπο θαη 

ζπκπησκάησλ, φπνπ ην έλα επηηείλεη ην άιιν. Έηζη, ε παξαγφκελε αλεζπρία θαη νη άιιεο 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο μεθεχγνπλ απφ ηνλ έιεγρφ καο. Ζ πίεζε πνπ ληψζνπκε γίλεηαη 

κεγαιχηεξε θαη ηα ζπκπηψκαηα ζηε ζθέςε, ην ζπλαίζζεκα, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ζην 

ζψκα καο αθφκα πην έληνλα.
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     Ζ ιεηηνπξγηθή θηλεηνπνίεζε ηνπ νξγαληζκνχ γηα λα αληαπνθξηζεί ζε εμσηεξηθά 

εξεζίζκαηα, δειαδή ζην ζηξεο, είλαη κηα απφιπηα θπζηνινγηθή δηεξγαζία. Ζ Γηαηήξεζε 

φκσο απηήο ηεο θηλεηνπνίεζεο θαη κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ζηξεζνγφλνπ παξάγνληα, 

δηαηαξάζζεη ηελ νκνηνζηαζία ηνπ νξγαληζκνχ θαη δεκηνπξγεί ζπλζήθεο πνπ ην ζψκα 

ζαθψο δελ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα αληέρεη. Ο νξγαληζκφο δέρεηαη θαζεκεξηλά αιιεπάιιεια 

εξεζίζκαηα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ. Καλνληθά ζα έπξεπε ακέζσο κεηά ηελ επίδξαζε ελφο 

ζηξεζνγφλνπ παξάγνληα λα ραιαξψλεηο, λα επαλέξρεζαη ζηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο θαη 

λα είζαη έηνηκνο λα δερηείο ηελ πηζαλή επίδξαζε ηνπ επφκελνπ ζηξεζνγφλνπ παξάγνληα. Ζ  

 

παξάηαζε φκσο ηεο επίδξαζεο ηνπ ζηξεο ζηνλ νξγαληζκφ πνπ νθείιεηαη ζε ιαλζαζκέλεο 

λνεηηθέο θαηαζθεπέο, έρεη ζαλ δεχηεξν απνηέιεζκα λα κε ραιαξψλεηο ακέζσο κεηά ηελ 

απνκάθξπλζε ηνπ παξάγνληα θαη φηαλ δέρεζαη ηνλ επφκελν παξάγνληα, ην λέν εξέζηζκα 

λα πξνζηίζεηαη ζ’ απηφ πνπ ήδε ππάξρεη απφ ην πξνεγνχκελν.
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     Ζ ςπρνινγηθή έληαζε, κε έρνληαο ηξφπνπο λα εθθξαζηεί, δεκηνπξγεί θαηαπφλεζε ζηηο 

ιεηηνπξγίεο θαη ζηα ζπζηήκαηα ηνπ ζψκαηνο, πνπ δελ κπνξνχκε φκσο εχθνια λα ηελ 
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αλαγλσξίζνκε γηαηί δεκηνπξγείηαη ζηγά-ζηγά. Ο αλζξψπηλνο νξγαληζκφο θνπξάδεηαη κέξα 

κε ηε κέξα κε ηε απνηέιεζκα ηα φξγαλα θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε 

επαηζζεζία λα θνπξάδνληαη πην γξήγνξα θαη λα μεπεξληνχληαη ηα φξηα αληνρήο ηνπ. Ο 

θπζηθφο θαλφλαο είλαη φηη έλα ζηξεο δηαξθεί ηφζν, φζν δηαξθεί θαη ν ζηξεζνγφλνο 

παξάγνληαο πνπ ην πξνθαιεί. Μεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ζηξεζνγφλνπ παξάγνληα ζα 

πξέπεη λα παχεη ην ζηξεο. Απηή αθξηβψο ηελ ηζνξξνπία ζηξεζνγφλνπ παξάγνληα θαη ζηξεο 

θαηαζηξέθεη ε επέκβαζε ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ.
51 

     Ζ αίζζεζε ηνπ άγρνπο βηψλεηαη αξθεηά ζπρλά απφ φινπο ηνπο αλζξψπνπο. 

Υαξαθηεξίδεηαη απφ κία δηάρπηε δπζάξεζηε θαη αζαθή αίζζεζε ακεραλίαο πνπ 

ζπλνδεχεηαη ζπρλά απφ ζπκπηψκαηα ηνπ Α.Ν. (θεθαιαιγία, εθίδξσζε, αίζζεκα παικψλ, 

βάξνο ζην ζηήζνο θαη ήπηα ζηνκαρηθή δπζθνξία). Έλα αγρψδεο άηνκν κπνξεί λα ληψζεη 

αλεζπρία πνπ εθδειψλεηαη κε αδπλακία λα θαζίζεη ή λα κείλεη αθίλεην γηα πνιχ ψξα.
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     ε αληίδξαζε κε βαζηθνχο ελδνθξηλνινγηθνχο άμνλεο φπσο γηα παξάδεηγκα ηεο 

αλαπαξαγσγήο, ηεο αχμεζεο, ηνπ κεηαβνιηζκνχ θαη ηνπ ζπξενεηδνχο αδέλα έξρεηαη ην 

stress ελψ ηδηαίηεξα επηδξά ζην αλνζνπνηεηηθφ θαη ζην γαζηξεληεξηθφ ζχζηεκα. Δπηπιένλ, 

ν νξγαληζκφο αδπλαηεί λα δαπαλήζεη ελέξγεηα γηα ζεμνπαιηθή πξάμε θαη ζηελ αλάπηπμε 

θαη ηαπηφρξνλα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα κε ζθνπφ, ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

ελεξγεηαθψλ δαπαλψλ, απφ απμεκέλεο θαχζεηο, πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ άκεζε 

θαηαζηνιή απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ. Όια ηα παξαπάλσ πξνθαινχληαη φηαλ δηεγείξεηαη ην 

ζχζηεκα ηνπ stress. Αθφκα, ζε φια ηα ζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ πνπ δελ έρνπλ ζθνπφ 

ηελ άκεζε επηβίσζε ηνπ αηφκνπ κεηψλεηαη ε ελέξγεηα απφ ηελ πξφθιεζε ηνπ άγρνπο. Γηα 

παξάδεηγκα νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ ζνβαξή αγρσηηθή λφζν θαζψο αληηκεησπίδνπλ ρξφλην 

άγρνο απφ ηελ παηδηθή ειηθία, ζπλήζσο δελ ςειψλνπλ θαλνληθά ή γίλνληαη παρχζαξθα.
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     Δπίζεο, απμάλεηαη ζεκαληηθά ε έθθξηζε ηεο θνξηηδφλεο θαη ησλ θαηερνιακηλψλ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δηεγείξεηαη ην ζχζηεκα ηνπ stress θαη απηφ έρεη σο ζπλέρεηα λα 

δεκηνπξγείηαη ππεξγιπθαηκία θαη απμεκέλα επίπεδα έθθξηζεο ηλζνπιίλεο φηαλ νη νξκφλεο 

πξνθαινχλ απμεκέλε έθθξηζε γιπθφδεο. Ζ θνξηηδφιε θαη ε ηλζνπιίλε έρνπλ ηελ θχξηα 

επζχλε γηα ηελ αχμεζε ηνπ ζπιαρληθνχ ιίπνπο θαη σο επαθφινπζν πξαγκαηνπνηείηαη 

αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε, ζε πνιιά φξγαλα φπσο γηα παξάδεηγκα νη κχεο, Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα λα εκθαλίδνληαη α) . Γπζιηπηδαηκία β)Τπέξηαζε θαη γ)Γηαβήηε Σχπνπ 2. 

     Δπαθφινπζν φισλ απηψλ είλαη λα αθνινπζήζεη βαζκηαία θαηαζηξνθή ηνπ 

θαξδηαγγεηαθνχ καο ζπζηήκαηνο δειαδή αζεξνζθιήξσζε. Σέινο, ε αξηεξηαθή ππέξηαζε, 

νη αιιεξγηθέο θαη απηνάλνζεο θιεγκνλψδεηο παζήζεηο, ηα ρξφληα ζχλδξνκα πφλνπ θαη 

θφπσζεο, νη θαηαζηάζεηο άγρνπο θαη θαηάζιηςεο, ην ζχζηεκα ηνπ stress θαη ηνπ άγρνπο 

δηαδξακαηίδεη ηνλ θεληξηθφ θαη θαζνξηζηηθφ παζνγελλεηηθφ ξφιν ζε πεξηπηψζεηο φπσο ε 

παρπζαξθία θαη ην κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν.
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     Σα γαζηξεληεξηθά πξνβιήκαηα, φπσο ην πεπηηθφο έιθνο, ε ειθψδεο θαη ε ζπαζηηθή 

θνιίηηδα, επεξεάδνληαη απνδεδεηγκέλα απφ ην stress. Ο ζπκφο, ε αξλεηηθφηεηα θαη ε 

ερζξφηεηα απμάλνπλ θαηαθφξπθα ηελ νμχηεηα ησλ πγξψλ ηνπ ζηνκάρνπ, ελψ αληίζεηα ε 

αίζζεζε ηεο απφξξηςεο ηελ ειαηηψλεη ζεκαληηθά. Γεδνκέλνπ φηη νη ιεηηνπξγίεο απηέο 

ειέγρνληαη απφ ην ΑΝ, βγαίλεη αβίαζηα ην ζπκπέξαζκα φηη ην stress επεξεάδεη 

εληνλφηαηα ηνπο αλζξψπνπο κε γαζηξεληεξηθά πξνβιήκαηα, αθνχ απηφ επζχλεηαη γηα ηε 

ζπλήζε ζπκπαζεηηθνηνλία πάλσ ζηελ νπνία αλαπηχζζνληαη νη δηαηαξαρέο. ε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο εκθαλίδνληαη ππεξνμέα πεπηηθά έιθε κε έληνλε αηκνξξαγία νη νπνία ζπρλά 

νδεγεί ζε αηκνξξαγηθφ shock, ζε αλζξψπνπο νη νπνίνη ππέζηεζαλ μαθληθνχο 

ηξαπκαηηζκνχο, εθηεηακέλεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, εθηεηακέλα εγθαχκαηα ή 

ινηκψμεηο, ηξαπκαηηθέο βιάβεο ηνπ εγθεθάινπ ή άιιεο θαηαζηξνθηθέο επηδξάζεηο.
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     Ο Hans ην 2002 ζην παλεπηζηήκην ηεο ενχι κειέηεζε θιηληθά 47 άηνκα κε πεπηηθφ 

έιθνο, ηα νπνία αθνινχζεζαλ πξφγξακκα ειέγρνπ ηνπ stress, βηναλαδξαζηηθή εθπαίδεπζε 

παξάιιεια κε ηερληθέο κπτθήο ραιάξσζεο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε κείσζε ησλ 

ζπκπησκάησλ θαη ε ζεκαληηθή επνχισζε ηνπ έιθνπο. Όκνηα ζεηηθφηαηα απνηειέζκαηα 

πξνέθπςαλ απφ ηε κειέηε 26 αηφκσλ κε έιθνο δσδεθαδαθηχινπ ηα νπνία πέηπραλ 

επνχισζε ηνπ έιθνπο ηνπο θαη δηαηήξεζε ηνπ απνηειέζκαηνο πάλσ απφ νθηψ ρξφληα. 
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     Σν DSM – IV απνβάιιεη ηνλ φξν «νξγαληθφ» θαη ηνλ απνθαζηζηά κε ηε θξάζε «πνπ 

νθείιεηαη ζε γεληθή ζσκαηηθή θαηάζηαζε». Οη ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο πνπ νθείινληαη ζε 

γεληθή ζσκαηηθή θαηάζηαζε, πεξηιακβάλνληαη ηψξα κέζα ζηηο δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο 

ηνπ DSM – IV πνπ πεξηέρνπλ άιιεο δηαηαξαρέο κε ην ίδην θχξην ζχκπησκα. Οη αγρψδεηο 

δηαηαξαρέο απνηεινχλ ηε δηαγλσζηηθή θαηεγνξία πνπ έρεη ππνζηεί ηηο πεξηζζφηεξεο 

κεηαβνιέο ζηηο δηαδνρηθέο εθδφζεηο ηνπ DSM – III, DSM – III – R, DSM – IV, ιφγσ 

αλαζεψξεζεο πνιινχο ελλνηψλ ζηελ νπνία έρεη ζπκβάιιεη ε ξαγδαία απμαλφκελε γλψζε 

γηα ηε βηνινγία ηνπ άγρνπο.
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     πκπηψκαηα άγρνπο ζρεηηδφκελα κε ζσκαηηθέο θαηαζηάζεηο ζπκβαίλνπλ ζπρλά, εάλ 

θαη ν επηπνιαζκφο ηεο δηαηαξαρήο πνηθίιεη αλάινγα κε ηε ζσκαηηθή θαηάζηαζε. 

Οξηζκέλεο βιάβεο ηνπ εγθεθάινπ θαζψο κεηεγθεθαιηθέο θαηαζηάζεηο αλαθέξεηε φηη 

πξνθαινχλ ζπκπηψκαηα παξφκνηα κε απηά πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ ηδενςπραλαγθαζηηθή 

δηαηαξαρή. Π.ρ. ε ππνγιπθαηκία κπνξεί επίζεο λα κηκεζεί ηα ζπκπηψκαηα αγρψδνπο 

δηαηαξαρήο. Παξαθάησ είλαη κεξηθά ελδεηθηηθά ζπκπηψκαηα έληνλνπ άγρνπο, ηα νπνία 

κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ κφλα ηνπο ή ζε ζπλδπαζκφ. Σα ζπκπηψκαηα κπνξεί λα είλαη 

ζσκαηηθά, ζε ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν, ζην πεδίν ηεο ςπρνινγίαο ή αιιαγέο ζηε 

ζπκπεξηθνξά καο.
49 

Σα ζσκαηηθά είλαη: πνλνθέθαινη, κπτθνί ηφλνη, δαιάδεο, δπζθνιία 

ζηελ αλαπλνή, αππλία, πφλνη ζην ζηνκάρη θαη αχμεζε αξηεξηαθήο πίεζεο. Σα 

ζπλαηζζεκαηηθά είλαη: Δπεξεζηζηφηεηα, θπθινζπκία, ζπκφο, έιιεηςε ειέγρνπο θαη 

θηλεηνπνίεζεο θαη ρακειή απηνεθηίκεζε.  Φπρνινγηθέο ελδείμεηο: Γπζθνιία ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ, κεησκέλε δεκηνπξγηθφηεηα, αξλεηηθέο ζθέςεηο, αλεζπρία, εθλεπξηζκφο θαη 

θαηάζιηςε. Δλδείμεηο ζπκπεξηθνξάο: Έιιεηςε ρξφλνπ γηα μεθνχξαζε – αλαςπρή, θαθή 

δηαρείξηζε ρξφλνπ, απνκφλσζε, ππεξβνιηθφο ζπκφο, αθεξεκάδα θαη εμάξηεζε απφ ην 

ηζηγάξν, ηνλ θαθέ, ην αιθνφι ή ηα εξεκηζηηθά.
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3.4     Σν άγρνο θαη ε εξγαζία  

 
     Ο άλζξσπνο πεξλάεη ην πην ζεκαληηθφ θαη παξαγσγηθφ θνκκάηη ηεο δσήο ηνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. πρλά ν εξγαδφκελνο βιέπεη ηελ εξγαζία σο αγγαξεία, σο κία 

αλάγθε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ αηζζήκαηα θαηαπίεζεο θαη δπζαξέζθεηαο. Σέηνηνπ είδνπο 

πεπνηζήζεηο είλαη θνβεξά βιαπηηθέο θαη κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ θαηαζηξνθηθά γηα ηνλ 

αλζξψπηλν νξγαληζκφ, δεδνκέλνπ φηη ε αξλεηηθή ζηάζε πξνο ηελ εξγαζία πνπ κπνξεί λα 

επεθηείλεηαη έσο ηελ απέρζεηα, κεηαβάιιεη ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ζε έλα πνιχ 

ζηξεζνγφλν πεξηβάιινλ, φπνπ ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα, άιια θαη νη άιιεο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ εξγαδφκελνπ βξίζθνληαη ππφ ζπλερή θαηαπίεζε.
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     χκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ Τγεία ζηελ 

Δξγαζία, ην εξγαζηαθφ άγρνο απνηειεί κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο γηα ηελ πγεία 

θαη ηελ αζθάιεηα πνπ αληηκεησπίδνπκε ζηελ Δπξψπε. Αθνξά πεξίπνπ έλαλ ζηνπο 

ηέζζεξηο εξγαδνκέλνπο ελψ, ζχκθσλα κε κειέηεο, πνζνζηφ απφ 50% έσο 60% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ρακέλσλ εξγάζηκσλ εκεξψλ ζρεηίδνληαη κε ην εξγαζηαθφ άγρνο. Σν γεγνλφο  

απηφ ζπλεπάγεηαη ηεξάζηηα επηβάξπλζε ηφζν γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία φζν θαη γηα ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  

     Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζέζπηζε κέηξα γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ 1989 (89/391) πεξηιακβάλεη ηηο βαζηθέο 

δηαηάμεηο ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζην ρψξν εξγαζία θαη αλαζέηεη ζηνλ εξγνδφηε ηελ 

επζχλε λα δηαζθαιίδεη φηη νη ππάιιεινί ηνπ δελ βιάπηνληαη απφ ηελ εξγαζία θαζψο θαη 

απφ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ άγρνπο πνπ νθείιεηαη ζηελ εξγαζία. Όια ηα θξάηε κέιε εθάξκνζαλ 

ηελ νδεγία κέζσ ηεο λνκνζεζίαο ηνπο, νξηζκέλα δε αλέπηπμαλ νδεγίεο γηα ηελ πξφιεςε 

ηνπ άγρνπο πνπ νθείιεηαη ζηελ εξγαζία. χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο νδεγίαο, γηα ηελ 

εμάιεηςε ή ηε κείσζε ηνπ άγρνπο πνπ νθείιεηαη ζηελ εξγαζία, νη εξγνδφηεο νθείινπλ: λα 

ζηνρεχνπλ ζηελ πξφιεςε ηνπ άγρνπο πνπ νθείιεηαη ζηελ εξγαζία, λα εθηηκνχλ ηνπο 

θηλδχλνπο ηνπ άγρνπο πνπ νθείιεηαη ζηελ εξγαζία, αλαδεηψληαο ηνπο παξάγνληεο 
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άζθεζεο πίεζεο ζηελ εξγαζία πνπ είλαη δπλαηφ, λα πξνθαιέζνπλ πςειά θαη δηαξθή 

επίπεδα άγρνπο θαη δηαπηζηψλνληαο πνηνη είλαη δπλαηφ ζα ζηγνχλ απφ απηνχο λα 

ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ηεο βιάβεο.
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     Σν άγρνο βνεζά ηνλ άλζξσπν λα επηβηψζεη θάλνληάο ηνλ λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

πξαγκαηηθέο εμσηεξηθέο απεηιέο. Σν πξφβιεκα κε ην άγρνο μεθηλά φηαλ δελ ππάξρεη 

εμσηεξηθή απεηιή θαη ν άλζξσπνο κπαίλεη ζε θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ, αθνχ ζθέθηεηαη 

ζπλερψο ηη ζα ζπκβεί, αλ ππάξμεη ζην κέιινλ κηα ηέηνηα απεηιή. Σέηνηεο ζθέςεηο κπνξεί 

λα έρνπλ ηελ κνξθή: «Ση ζα γίλεη αλ κε απνιχζνπλ;», «Ση ζα κνπ ζπκβεί αλ κνπ κεηψζνπλ 

ην κηζζφ;», «Ση ζα θάλσ αλ δελ πξνιάβσ λα ηειεηψζσ ζηελ ψξα κνπ ηε δνπιεηά;», «Ση ζα 

αληηκεησπίζσ αλ κνπ δεηεζεί λα κείλσ γηα ππεξσξία θαη δελ πιεξψλνκαη;». Καη ε ιίζηα 

θπζηθά κπνξεί λα επεθηαζεί κε κφλν θνηλφ παξαλνκαζηή ην «αλ» θαη ηα δπζάξεζηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ καο πξνθαιεί ην άγρνο. Έλαο επηπιένλ παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ζπλαηζζήκαηα άγρνπο είλαη νη εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο πνπ πνιινί 

εξγαδφκελνη έρνπλ, ζρεηηθά κε ηα επίπεδα επζπλψλ πνπ πξέπεη, επηζπκνχλ ή ηνπο δεηείηαη 

λα αλαιάβνπλ θαη ηελ νξηζκέλε ζέζε εξγαζίαο ηελ νπνία θαηέρνπλ. Οη αζαθείο ξφινη θαη 

ε ζπγθερπκέλε ηεξαξρία ζηελ δνκή ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ, δεκηνπξγνχλ πεξηβάιινλ 

ζχγρπζεο αλαθνξηθά κε ηηο επζχλεο θαη εληείλνπλ ην άγρνο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη 

εξγαδφκελνη δελ μέξνπλ «πνηα είλαη ε ζέζε ηνπο» απέλαληη ζηα πξνβιήκαηα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη. Οη αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ εξγαζία καο, ηδηαίηεξα απηέο πνπ 

δίλνπλ κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο γηα εκπινθή θαη αλαγλψξηζε (πρ κηα πξναγσγή ή 

αλάιεςε λέσλ επζπλψλ), είλαη πνιχ πηζαλφ λα καο ηξνθνδνηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα άγρνπο, 

θαζψο κπνξεί λα δεκηνπξγείηαη ε αίζζεζε φηη «πιένπκε ζε άγλσζηα λεξά». Πξφθεηηαη γηα 

έλα πεδίν πξαγκαηηθψλ εζσηεξηθψλ ζπγθξνχζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εηθφλα πνπ έρνπκε 

γηα ηνλ εαπηφ καο, ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπ θαη ζηηο πεγέο ππνζηήξημεο πνπ κπνξνχκε λα 

έρνπκε, κπξνζηά ζε θαηλνχξγηεο πξνθιήζεηο. Δπηπιένλ, ηα δχζθνια σξάξηα ζηελ εξγαζία, 

νη θαθέο ζρέζεηο κε ηνλ εξγνδφηε καο ή ηνπο ζπλαδέιθνπο καο, ε κνλνηνλία ηεο εξγαζίαο, 

ην κε ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ ζηελ εξγαζία, νη θαθέο ρξεκαηηθέο απνιαβέο, νη δηαξθείο 

ζπγθξνχζεηο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο, ε έιιεηςε επηβξάβεπζεο, ν αληαγσληζκφο, ε 

απνκφλσζε, νη ππεξβνιηθέο επζχλεο, ε ηειεηνκαλία, νη ρξνληθέο πηέζεηο είλαη κφλν ιίγνη 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζην λα αηζζαλφκαζηε άγρνο ζηελ εξγαζία καο. 

ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ηα ζπκπηψκαηα ηνπ άγρνπο κπνξνχλ λα εμεηδηθεπηνχλ, φπσο π.ρ.: 

δπζθνιία ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνλ εξγνδφηε, δπζθνιία 

ζηε ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο, πξνβιήκαηα ζηε ζπγθέληξσζε πνπ 

νδεγνχλ ζε ιάζε, αδπλακία εθηέιεζεο κηαο εξγαζίαο θαη αίζζεκα αληθαλφηεηαο θαη 

απνηπρίαο.
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     Ζ γεληθεπκέλε αγρψδεο δηαηαξαρή ζρεηίδεηαη κε ηηο έλλνηεο ηεο αλεζπρίαο, ηεο 

απηναπαζρφιεζεο θαη ηεο πξνθαηάιεςεο ηεο πξνζνρήο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ επίκνλν 

άγρνο, απφ λεπξηθφηεηα, απφ θφβν, δάιε θ.α. Δπηπιένλ, παξνπζηάδνληαη ζπκπηψκαηα 

κειαγρνιίαο θαη είλαη ζπρλφηεξν ζηνλ γπλαηθείν πιεζπζκφ. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

είλαη  ην άγρνο θαη πξνέξρεηαη απφ δηάθνξα εξεζίζκαηα θαη δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ηεο 

δσήο. Έλα άιιν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ε αλεζπρία κε ηελ παξνπζία 

ελνριεηηθψλ ζθέςεσλ θαη ζπρλήο αυπλίαο. Σέινο, παξαηεξήζεθε κεηά απφ έξεπλα φηη νη 

άλζξσπνη κε γεληθεπκέλε αγρψδε δηαηαξαρή εξκελεχνπλ αξθεηέο θνξέο αξλεηηθά ηα 

φπνηα κελχκαηα δέρνληαη θαη δηαθέξνπλ απφ ηνπο άιινπο φηαλ θαηαλννχλ δηάθνξα 

γεγνλφηα κε ραξαθηεξηζηηθά θηλδχλνπ. 

     Ζ δηαηαξαρή παληθνχ κε ή ρσξίο χπαξμε αγνξαθνβίαο (ν θφβνο ηνπ αηφκνπ λα 

βξίζθεηαη ζε ρψξν ή ζε ζπλζήθεο πνπ ε έμνδνο είλαη δχζθνιε ή αθφκα θαη αδχλαηε) 

ζρεηίδεηαη κε ηηο επαλαιακβαλφκελεο πξνζβνιέο παληθνχ πνπ δηαξθνχλ γηα ιίγα ιεπηά. 

Υαξαθηεξίδεηαη απφ ζπλερή αλεζπρία θαη θφβν γηα θάπνηα ηπρφλ επαλάιεςε ηεο 

πξνζβνιήο. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη ε αίζζεζε ηνπ αηφκνπ φηη βξίζθεηαη 

παγηδεπκέλν ζε κηα επηθίλδπλε θαηάζηαζε. Δπηπιένλ, ζεσξνχληαη φηη έρνπλ δηαηαξαρέο 

παληθνχ ηα άηνκα πνπ δελ θαίλνληαη ζσκαηηθά ή λνεηηθά θπζηνινγηθά, πνπ έρνπλ ηελ 

ζπλήζεηα λα επαγξππλνχλ, πνπ έρνπλ ηελ ηδέα φηη ππάξρεη θάπνηνο επηθείκελνο θίλδπλνο. 

Σέινο,  κε βάζε έλα πείξακα πνπ έγηλε ην 1990 παξαηεξήζεθε φηη ηα άηνκα κε δηαηαξαρή 
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παληθνχ δηαθαηέρνληαη απφ κηα πξνθαηάιεςε φηαλ επεμεξγάδνληαη απεηιεηηθά κελχκαηα 

θαη δείρλνπλ λα επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν ζην άθνπζκα αξλεηηθψλ  παξά ζεηηθψλ 

ιέμεσλ.
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     Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία Northwestern National Life έδεημε κέζα απφ ζηαηηζηηθή ηεο 

έξεπλα φηη ην 40% ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ΖΠΑ ζεσξνχλ ηελ εξγαζία ηνπο «πνιχ έσο 

ηξνκεξά ζηξεζνγφλα». Σν έλα ηέηαξην ησλ ππαιιήισλ ζεσξεί ηελ εξγαζία ηνπο ζαλ ην 

πην ζηξεζνγφλν παξάγνληα ηεο δσήο ηνπο. Μία αθφκα έξεπλα έδεημε ζεκαληηθή ειάηησζε 

ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ιεκθνθπηηάξσλ θαη εηδηθφηεξα ησλ Σ-ιεκθνθπηηάξσλ θαη ησλ 

θαηερνιακηλψλ ζε 25 άηνκα έσο 30 εηψλ θάησ απφ ηελ επίδξαζε ρξφληνπ stress. 

     Σα πην ζπρλά θαη ζπλήζσο πξψηκα ζπκπηψκαηα πνπ δειψλνπλ ηελ παξνπζία ηνπ 

εξγαζηαθνχ stress, είλαη ηα αθφινπζα: Γπζθνιία ζηε ζθέςε, δπζθίλεηε ζπλεηξκηθή 

ιεηηνπξγία, θελά ζηελ πξφζθαηε κλήκε, έιιεηςε δπλαηφηεηαο γηα ραιάξσζε θαη ςπρηθή 

εξεκία, απμεκέλνο θαη αλεμέιεγθηνο εθλεπξηζκφο, ππεξεπαηζζεζία ζην ζφξπβν θαη ζην 

έληνλν θσο, άηππνη κεηαλαζηεπηηθνί πφλνη ζην ζηήζνο, απμεκέλε Α.Π., βνπιηκηθή ή 

αλνξεμηθή δηάζεζε, αππλία, παξνμπζκηθή ηαρπθαξδία ή αξξπζκία, επηθαλεηαθή, 

αθαλφληζηε θαη αζηαζήο αλαπλνή, πνλνθέθαινο ηάζεσο θαη κπτθή έληαζε κε πφλνπο 

θπξίσο ζηνπο ψκνπο ησλ απρέλα θαη ην θάησ κέξνο ηεο ξάρεο, ζπρλά ππνηξνπηάδνληα 

θξπνινγήκαηα θαη δηάθνξεο κνιχλζεηο, επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ επνχισζεο 

κηθξνηξαπκαηηζκψλ. Αλ δε δνζεί ιχζε ζε ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα, νη επηπηψζεηο ηνπ 

stress εδξάδνληαη βαζχηεξα θαη δεκηνπξγνχλ ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα φπσο: 

θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο κε παξνμπζκηθή ππέξηαζε, θαξδηαθφ έκθξαγκα, παζήζεηο ηνπ 

κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο φπσο ρξφληεο νζθπαιγίεο θαη απρελαιγίεο, ςπρνινγηθέο 

δηαηαξαρέο κε ηε κνξθή δηαθφξσλ λεπξψζεσλ, θαζψο θαη κειαγρνιία πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ θαηάζιηςε, απηνθηνλίεο, θαξθίλν, ρξφληα αλεπνχισηα έιθε θαη φιν ηνλ 

θαηάινγν ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ρξφληα θαηαπίεζε ηνπ 

αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ πξνθαιεί ην stress.
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     ε θαηαζηάζεηο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη εξγαδφκελνη θνβνχληαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ 

φηη ζην παξειζφλ γηα ην ελδερφκελν λα ράζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο. Έηζη, δελ δηεθδηθνχλ απηά 

πνπ είλαη απαξαίηεηα, ψζηε λα έρνπλ κηα ηζνξξνπεκέλε επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή 

δσή. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη λα ζθεθηνχκε, αιιά θαη λα απνδερηνχκε, είλαη φηη απφιπηε 

ηζνξξνπία δελ ππάξρεη. Τπάξρνπλ πνιινί ιφγνη ζε νξηζκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο ή ζε 

νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο (ινγηζηέο ζην θιείζηκν ηνπ έηνπο, επείγνληα επαγγεικαηηθά 

δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα δηεπζεηεζνχλ άκεζα, γεληθεπκέλε νηθνλνκηθή θξίζε) φπνπ ε 

επηζπκεηή ηζνξξνπία δελ είλαη δπλαηφ λα δηαηεξεζεί, γεγνλφο πνπ επηβαξχλεη ηελ 

νηθνγέλεηα θαη δηαηαξάζζεη ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο. Μηα ζπλερφκελε έιιεηςε 

ηζνξξνπίαο κνηξαία ζα θέξεη πιήγκα ζηελ νηθνγέλεηα ζην βαζκφ πνπ ζπζηεκαηηθά 

αθηεξψλνπκε ηνλ πεξηζζφηεξφ καο ρξφλν ζηελ εξγαζία. Οη ζηηγκέο πνπ ράλνπκε φηαλ δελ 

είκαζηε ζην ζπίηη (ηα πξψηα βήκαηα ελφο κσξνχ, ην νηθνγελεηαθφ ηξαπέδη, ν έθεβνο πνπ 

κνηξάδεηαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ ή ν/ε ζχληξνθνο πνπ λνηψζεη ζπλέρεηα κφλνο) θέξλνπλ ηελ 

απνκάθξπλζε θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηελ πηζαλή δηάιπζε ηεο νηθνγέλεηαο. Χζηφζν, 

ζα πξέπεη λα αληηιακβαλφκαζηε κηα ηέηνηα θξίζε σο επθαηξία. Ζ θξίζε καο δίλεη ηελ 

επθαηξία λα αλαξσηεζνχκε μαλά γηα ηηο επηινγέο καο. πλήζσο πξνβιεκαηηδφκαζηε 

ζρεηηθά κε ην «εάλ ν/ε ζχληξνθφο καο είλαη ην ζσζηφ πξφζσπν», ή «εάλ θάλακε ηε ζσζηή 

επηινγή». Γηα λα μεπεξάζνπκε απηφ ην δίιεκκα ν δξφκνο είλαη λα επελδχζνπκε ζηε 

ζρέζε. Πξνζπαζψληαο λα μεπεξάζνπκε ηα πξνβιήκαηα κε αλνηθηφηεηα θαη ζπλεξγαζία κε 

ηνλ/ηελ ζχληξνθφ καο νπζηαζηηθά επελδχνπκε ζηελ επηινγή καο θαη ην πξφζσπφ ηνπ.
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     Παξ΄ φιν πνπ δελ είλαη πάληα εθηθηφ λα δηαηεξεζεί ε επηζπκεηή ηζνξξνπία, ζα πξέπεη 

λα πξνζπαζήζνπκε λα κελ ραζεί ην φξακα κηα ηζνξξνπεκέλεο δσήο θαη λα 

πξνζπαζήζνπκε λα βειηηψζνπκε ηελ αληζνξξνπία κε φπνηνπο ηξφπνπο κπνξνχκε. Δίλαη 

εθηθηφ, ζε κηα πεξίνδν πνπ ηα πξάγκαηα κπνξεί λα δπζθνιεχνπλ ζηε δνπιεηά, ν 

εξγαδφκελνο λα βξεη ηξφπνπο λα ραιαξψλεη θαη λα απνιακβάλεη ρξφλν κε ηελ νηθνγέλεηά 

ηνπ. Παξάδεηγκα απηνχ κπνξεί λα απνηειεί έλαο εξγαδφκελνο πνπ αληί λα επηζηξέςεη ζπίηη 

έπεηηα απφ κηα δχζθνιε κέξα ζηε δνπιεηά, θάλεη κία επηπιένλ ππέξβαζε θαη βγαίλεη γηα 

θαθέ κε ηε ζχληξνθφ ηνπ αληί λα επηζηξέςεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. ην βηβιίν «Εσή, 
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χγρξνλε Οδχζζεηα», νη Kleeze & Skinner ππνζηεξίδνπλ φηη ην δήηεκα- θιεηδί είλαη εάλ ν 

ρξφλνο πνπ αθηεξψλεη θάπνηνο ζηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή ή ζηελ νηθνγέλεηα (ζπληξνθηθή 

δσή, αλαηξνθή παηδηψλ θιπ) είλαη πνηνηηθφο. Γελ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ε πνζφηεηα ηνπ 

ρξφλνπ πνπ κπνξεί λα αθηεξψλνπκε ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο καο γηα λα είκαζηε καδί, 

φζν ε θαηάζηαζή καο θαη ν ηξφπνο πνπ αμηνπνηείηαη ν ρξφλνο απηφο. Π.ρ. δελ έρεη κεγάιν 

λφεκα λα πξνζπαζνχκε λα επηθνηλσλήζνπκε κε ηνπο άιινπο αλ ληψζνπκε θνπξαζκέλνη ή 

ρσξίο ηελ απαξαίηεηε ελέξγεηα. Αληίζεηα, ε νηθνδφκεζε ησλ νηθνγελεηαθψλ καο ζρέζεσλ 

ζηε βάζε πνηνηηθνχ θαη αμηνπνηήζηκνπ ρξφλνπ θαζηζηνχλ ηελ πηζαλή απνπζία καο ή ηηο 

πηζαλέο θξίζεηο πην εχθνια δηαρεηξίζηκεο. 
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3.4.1     Φπρνζσκαηηθέο επηπηώζεηο ηνπ εξγαζηαθνύ stress  

 
     Ο αλζξψπηλνο εγθέθαινο πνπ ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επήξεηα έληνλνπ stress ζθέθηεηαη 

ζηελά, επηθαλεηαθά θαη απινπνηεκέλα, παξαιείπνληαο λα ιάβεη ππ’ φςσλ ηνπ φινπο ηνπο 

ζρεηηθνχο κε ην ζέκα παξάγνληεο. Ζ δηαίζζεζε, ε δηνξαηηθφηεηα θαη ε δεκηνπξγηθή ζθέςε 

αδξαλνπνηνχληαη. Σν δηαλνεηηθφ θεθάιαην ζπξξηθλψλεηαη θαη ε έιιεηςε λέσλ ηδεψλ 

θαηλνηνκηψλ θαη αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ, νδεγνχλ ηελ εηαηξία ζε καξαζκφ. 

     Σα εξγαηηθά αηπρήκαηα ιφγσ ηνπ εξγαζηαθνχ stress είλαη έλα άιιν ηεξάζηην θεθάιαην 

πνπ θνζηίδεη πξσηίζησο ζηνλ εξγαδφκελν ν νπνίνο κπνξεί λα ράζεη ηε ζσκαηηθή ηνπ 

αθεξαηφηεηα ή αθφκα θαη ηε δσή ηνπ θαη δεπηεξεπφλησο ζηελ εηαηξία. Σν stress πεξηνξίδεη 

ηελ πξνζνρή θαη απμάλεη ηελ θφπσζε, ακβιχλεη ηελ θξίζε ελψ ην ηειηθφ ςπρηθφ 

κπνχρηηζκα θαη ε αδηαθνξία ζηνπο θαλφλεο αζθαιείαο κπνξεί λα επηθέξνπλ ην κνηξαίν. 

Δξγάηεο πνπ αλαθέξνπλ φηη βηψλνπλ έληνλν stress ζηε δνπιεηά ηνπο, ζχκθσλα κε 

πξφζθαηεο επηζηεκνληθέο κειέηεο, έρνπλ 30% πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα πξνθαιέζνπλ 

αηχρεκα, ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ βηψλνπλ ρακειφηεξα επίπεδα stress.
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     Έλα άιιν ζεκείν πνπ θάλεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ 

εξγαζηαθνχ ζηξεο ζηηο επηρεηξήζεηο, είλαη φηη ην ζηξεο είλαη ππαξθηφ θαη έληνλν, αθνχ 

φπσο καο δείρλνπλ ελδηαθέξνληα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ην 16% ησλ αλδξψλ θαη ην 22% ησλ 

γπλαηθψλ, ζηελ επξσπατθή έλσζε, πνπ πάζρνπλ απφ θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο έρνπλ 

βηψζεη έληνλν εξγαζηαθφ ζηξεο. ηηο θαξδηαγγεηαθέο δηαηαξαρέο εληάζζνληαη νη παζήζεηο 

ηεο θαξδηάο θαη αηκνθφξσλ αγγείσλ. Σν ζηξεο ελνρνπνηείηαη σο άκεζε αιιά θαη ζαλ 

έκκεζε αηηία ηνπο. χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία ζηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ 

ζηεθαληαία λφζν, αλαθέξνληαη ην ςπρνθνηλσληθφ ζηξεο θαη ε θαηάζιηςε, αθνχ ήδε απφ 

ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα έρεη επηζεκαλζεί ε ζρέζε κεηαμχ ζηξεο θαη θαξδηαγγεηαθψλ 

λνζεκάησλ φπσο ζηεθαληαίαο λφζνπ, εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ θαη πςειήο 

αξηεξηαθήο πίεζεο. Δδψ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ζε ζρέζε κε ηα 

θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, έρεη ιάβεη ην γλσζηφ κνληέιν ζηξεο αλαληηζηνηρίαο 

πξνζπάζεηαο-αληακνηβήο. 

     Έξεπλεο έρνπλ αλαδείμεη ζρέζε κεηαμχ ηεο αλαληηζηνηρίαο, κεηαμχ ησλ πξνζπαζεηψλ 

πνπ θαηαβάινπλ  νη  εξγαδφκελνη θαη ηεο αληακνηβήο απφ ηελ εξγαζία ηνπο, κε 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζσκαηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία θαη ηδηαίηεξα ζπκπησκάησλ απφ ην 

θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα. Έλαο άιινο ζηξεζνγφλνο εξγαζηαθφο παξάγνληαο, είλαη ε 

αίζζεζε έιιεηςεο ειέγρνπ, ζε φηη αθνξά ηελ εξγαζία, πνπ ζπλδέεηαη κε  ρξφληα πςειά  

επίπεδα  αξηεξηαθήο πίεζεο θαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο θαξδηαγγεηαθψλ 

λνζεκάησλ. πγθεθξηκέλα, ζε πξννπηηθή έξεπλα πνπ έγηλε ζε δεκφζηνπο ππαιιήινπο ζηε 

Βξεηαλία, θάλεθε φηη εξγαδφκελνη κε ρακειή ειεπζεξία ιήςεο απνθάζεσλ θαη πςειέο 

απαηηήζεηο ζηελ εξγαζία ηνπο, παξνπζηάδνπλ πςειφηεξν ζρεηηθφ θίλδπλν γηα 

θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, κε απνηέιεζκα ηα παξαπάλσ εξγαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά λα 

απνηεινχλ πξνγλσζηηθφ παξάγνληα γηα εκθάληζε θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ. Δίλαη 

επίζεο αξθεηέο νη έξεπλεο πνπ εμέηαζαλ ηελ ζρέζε ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο κε 

θπζηνινγηθνχο κεραληζκνχο εκθάληζεο θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, 

έξεπλα εμέηαζε ηε ζρέζε εξγαζηαθνχ ζηξεο θαη πξψηκεο αζεξνζθιήξσζεο, κεηξψληαο 
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ζηέλσζε ζηηο θαξσηηδηθέο αξηεξίεο, κέζσ ππεξήρσλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ, φηη νη 

άλδξεο κε κεγαιχηεξν εξγαζηαθφ ζηξεο έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο  

αζεξνζθιήξσζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ είλαη ε 

πνιππαξαγνληηθφηεηά ηνπο, αθνχ έξεπλεο έρνπλ αλαδείμεη έλα αηηηνινγηθφ ζχκπιεγκα, 

φπνπ εθηφο ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο, ζπκκεηέρνπλ δηάθνξνη άιινη παξάγνληεο, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζχγρξνλν ηξφπν δσήο. Με άιια ιφγηα, νη πεξηζζφηεξνη αηηηνινγηθνί 

παξάγνληεο, αλαθέξνληαη ζηελ ζπκπεξηθνξά πγείαο, αθνχ πξφθεηηαη γηα ηνλ ηξφπν 

δηαηξνθήο, άζθεζεο, θαπληζηηθή ζπλήζεηα, θαηαλάισζε αιθνφι, ε ζρέζε ησλ νπνίσλ κε 

ην εξγαζηαθφ ζηξεο είλαη πξσηνθαλήο. Όζν αθνξά ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ε Cardio, ήηαλ 

κειέηε αζζελψλ καξηχξσλ πνπ δηεμήρζεθε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Διιεληθνχ Ηδξχκαηνο 

Καξδηνινγίαο θαη είρε σο ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηελ ζρέζε κεηαμχ νμένο ζηεθαληαίνπ 

ζπλδξφκνπ θαη παξαγφλησλ φπσο ην θάπληζκα, ε θαηαλάισζε αιθνφι, ε άζθεζε. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ κηα ζρέζε κεηαμχ ζηεθαληαίνπ ζπλδξφκνπ κε ηελ θαηαλάισζε 

αιθνφι, ελψ ην θάπληζκα θαη ε έιιεηςε ζσκαηηθήο άζθεζεο βξέζεθε λα απμάλνπλ ηνλ 

θίλδπλν γηα ζηεθαληαία λφζν.
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     Ζ δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο ηνπ άγρνπο ζε γεληθέο γξακκέο δελ είλαη δχζθνιε ππφζεζε, 

ιφγσ ηνπ φηη απνηειεί κηα γεληθή θαη αφξηζηε αλεζπρία, ε νπνία είλαη βαζηθφ ζηνηρείν 

ησλ λεπξψζεσλ.
57

 Ζ λεχξσζε είλαη κηα  ςπρηθή δηαηαξαρή, πνπ αθνξά ζηελ εμέιημε ηνπ 

αηφκνπ, δίρσο νξγαληθφ ππφβαζξν, πνπ δεκηψλεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αιιά δελ παξαπνηεί 

ηελ πξνζσπηθφηεηα.
58

 Καζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ εμέιημε ησλ λεπξψζεσλ είλαη ε 

θιεξνλνκηθφηεηα, ε πξνζσπηθφηεηα, ε δηαλνεηηθφηεηα, ηα βηψκαηα, ε δεθηηθφηεηα θαη ν 

ηξφπνο αληίδξαζεο ηνπ αηφκνπ ζηηο επηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη παζνγφλεο 

επηδξάζεηο κπνξνχλ, λα νδεγήζνπλ ην άηνκν ζηελ εθδήισζε αγρψδεο λεχξσζεο, παληθνχ, 

θνβηθψλ λεπξψζεσλ, δηαηαξαρήο κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο θαη θαηάζιηςε.
58

 Απηέο νη 

λεπξψζεηο είλαη νη αθφινπζεο:  

     Αγρψδεο λεχξσζε: Σν βαζηθφ ζηνηρείν απηήο ηεο λεχξσζεο είλαη ην γεληθεπκέλν θαη 

έληνλν άγρνο. Σν αγρψδεο ζπλαίζζεκα είλαη επίκνλν θαη θαηαθιχδεη ηελ πξνζσπηθφηεηα 

κεηαηξεπφκελν ζε κηα ζεηξά ζπκπησκάησλ, ηφζν ςπρηθψλ φζν θαη ζσκαηηθψλ.
60

 Ζ 

αγρψδεο θαηάζηαζε είλαη παξνδηθή, ε έληαζε θαη ε δηάξθεηα ηεο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ θηλδχλνπ πνπ ηελ πξνθαιεί. Ο θίλδπλνο απηφο κπνξεί λα έρεη 

ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ, κε εζηθέο ζπγθξνχζεηο, κε αζπλείδεηεο ςπρνζπγθξνχζεηο ή λα 

ζπλδπάδεηαη κε παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο. 

     Γηαηαξαρή παληθνχ: Βαζηθφ θιηληθφ ζηνηρείν ηεο δηαηαξαρήο παληθνχ είλαη νη 

επαλαιακβαλφκελεο πξνζβνιέο έληνλνπ άγρνπο, νη νπνίεο δελ πεξηνξίδνληαη ζε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη απξφβιεπηεο. Τπάξρεη ζρεδφλ πάληνηε 

δεπηεξνγελήο θφβνο ζαλάηνπ, απψιεηαο ειέγρνπ ή ηξέιαο. Οη κεκνλσκέλεο πξνζβνιέο, 

ζπλήζσο δηαξθνχλ κφλν γηα ιίγα ιεπηά, κνινλφηη κεξηθέο θνξέο δηαξθνχλ πεξηζζφηεξν. 

Σν άηνκν ζε θαηάζηαζε παληθνχ ζπρλά βηψλεη θιηκάθσζε ηνπ θφβνπ θαη ησλ 

απηνλνκηθψλ ζπκπησκάησλ, ηα νπνία νδεγνχλ ζε εζπεπζκέλε έμνδν απφ ην ρψξν ζηνλ 

νπνίν βξίζθεηαη. 

     Φφβνο: Ο θφβνο απηφο είλαη έληνλνο θαη ζπλνδεχεηαη απφ ππεξβνιηθή έληαζε θαη 

αίζζεζε επηθείκελεο θαηαζηξνθήο.  Δπίζεο, ζπρλέο θαη απξνζδφθεηεο πξνζβνιέο παληθνχ 

απνηξέπνπλ ην άηνκν λα κείλεη κφλν ηνπ ή λα πεγαίλεη ζε δεκφζηνπο ρψξνπο. Οξηζκέλεο 

θνξέο ζπλνδεχεηαη απφ δηάθνξα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα. 

     Ηδενςπραλαγθαζηηθή λεχξσζε: Ζ ηδενςπραλαγθαζηηθή λεχξσζε απνηειεί ην 

ζπλδπαζκφ δηαηαξαρψλ ηδενιεςίαο θαη ςπραλαγθαζκνχ. Ζ ηδενιεςία είλαη επίκνλεο θαη 

έκκνλεο ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα ή εηθφλεο, πνπ ην άηνκν δελ κπνξεί, λα απνθχγεη. Ο 

ςπραλαγθαζκφο είλαη επαλαιακβαλφκελεο, ζθφπηκεο θξάζεηο ή πξάμεηο, πνπ κεηψλνπλ ην 

άγρνο θαη ην άηνκν ληψζεη, φηη δελ έρεη θαλέλαλ έιεγρν.  Ζ ηδενςπραλαγθαζηηθή λεχξσζε 

είλαη απηφθιεηε θη επίκνλε ζηε ζπλείδεζε ηνπ αηφκνπ, ην νπνίν ππνρξεψλεηαη λα ηελ 

επαλαιάβεη νξηζκέλεο θνξέο. Ζ ζπλέπεηα είλαη λα δεκηνπξγείηαη άγρνο. Σν άηνκν 

αληηιακβάλεηαη φηη,  ηα θαηλφκελα είλαη παζνινγηθά, πξνζπαζεί λα αληηζηαζεί θαη κε 

πεηπραίλνληαο ην, θαηαθεχγεη ζηελ επαλάιεςε ηεο ηδέαο ή ηεο πξάμεο,  σζφηνπ 

εξεκήζεη.
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     Φνβηθή λεχξσζε: Ζ θνβηθή λεχξσζε (θνβία) πεγάδεη απφ ηνλ επίκνλν θαη αλεδαθηθφ 

θφβν κπξνζηά ζε νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο ή αληηθείκελα, πνπ πεξηνξίδνπλ ζνβαξά ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ αηφκνπ.  Ζ θνβία ζπλνδεχεηαη θαηά θαλφλα απφ άγρνο, ην νπνίν ζπρλά 

θηάλεη κέρξη παληθφ. Με ηε θνβία ην άηνκν βειηηψλεη ηελ εζσηεξηθή ηνπ αλαζηάησζε, 

κεηαηνπίδνληαο ην άγρνο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε, αληηθείκελν ή δψν, ηα νπνία 

ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα απνθεχγεη. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, νη θνβηθνί αηζζάλνληαη 

αζθαιείο, ειεχζεξνη απφ ην άγρνο θαη απαιιάζζνληαη απφ ηελ εζσηεξηθή ηπξαλλία. Οη 

θνβίεο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο: αγνξαθνβία (θφβνο λα είλαη θαλείο ζε 

κέξε ή θαηαζηάζεηο, απφ φπνπ ε θπγή κπνξεί λα είλαη δχζθνιε ή λα πξνθαιεί ακεραλία ή 

ζηηο νπνίεο κπνξεί λα κελ ππάξρεη δπλαηφηεηα βνήζεηαο ζε πεξίπησζε μαθληθήο 

αδπλακίαο),  θνηλσληθή θνβία (θφβνο ηαπείλσζεο ή ακεραλίαο ζε θνηλσληθέο 

θαηαζηάζεηο) θαη ε απιή θνβία (θφβνο ζπγθεθξηκέλσλ αληηθεηκέλσλ ή θαηαζηάζεσλ. 

     Γηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο: Ζ δηαηαξαρή απηή πξνθχπηεη σο θαζπζηεξεκέλε ή 

παξαηεηακέλε αληίδξαζε πξνο ςπρνπηεζηηθφ γεγνλφο ή θαηάζηαζε (κηθξήο ή κεγάιεο 

δηάξθεηαο) εμαηξεηηθά απεηιεηηθήο ή θαηαζηξνθηθήο θχζεσο,  πνπ είλαη πηζαλφλ, λα 

πξνθαιέζεη δηάρπηε δπζθνξία ζρεδφλ ζε νπνηνλδήπνηε. Μπνξεί, λα παξνπζηαζηεί ζε 

άηνκα, πνπ έρνπλ δήζεη θάπνην ή θάπνηα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα ηα νπνία είλαη έμσ απφ ηηο 

ζπλεζηζκέλεο αλζξψπηλεο εκπεηξίεο. ε απηέο ηηο εκπεηξίεο, ππάξρεη έληνλε απεηιή ή 

πξαγκαηηθφο ηξαπκαηηζκφο ηεο πξνζσπηθήο αθεξαηφηεηαο. Σν άηνκν αλαβηψλεη ην 

ηξαπκαηηθφ γεγνλφο κέζα απφ επαλεηιεκκέλεο θαη αζέκηηεο αλακλήζεηο ηνπ ζπκβάληνο ή 

κέζα απφ επαλαιακβαλφκελα φλεηξα θαη εθηάιηεο ή θπξηνιεθηηθά μαλαδεί ην ζπκβάλ κε 

παξαηζζήζεηο, ςεπδαηζζήζεηο θαη δηαζρηζηηθέο θαηαζηάζεηο (flashback), επηδεηθλχνληαο 

ζπκπεξηθνξά παξφκνηα κε ηφηε.  Δπηπιένλ, ην άηνκν κπνξεί, λα βηψζεη έληνλε δπζθνξία 

ζε αλάινγεο ζπκβνιηθά παξφκνηεο θαηαζηάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επεηείσλ ηνπ 

ζπκβάληνο.  

     Καηαζιηπηηθή λεχξσζε: Ζ θαηαζιηπηηθή λεχξσζε ή αιιηψο αληηδξαζηηθή θαηάζιηςε 

απνηειεί αληίδξαζε ηνπ αηφκνπ ζε πξφζθαηε, ζπλήζσο ςπρνηξαπκαηηθή εκπεηξία. Σν 

άγρνο ζε απηήλ εθθξάδεηαη κε ηε κνξθή θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ, πνπ εθιχνληαη 

πάληα κεηά απφ κηα εμσηεξηθή ςπρνηξαπκαηηθή εκπεηξία. Ζ δηαηαξαρή απηή απνηειεί 

έθθξαζε αλάγθεο γηα βνήζεηα. Σν άηνκν δηαζηξεβιψλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ζε κηα 

απψιεηα ή απεηιή αληηδξά κε ζιίςε κεγαιχηεξε ζε έληαζε θαη δηάξθεηα απφ φ,ηη ηα 

πεξηζζφηεξα άηνκα. ηε ζπγθεθξηκέλε λεχξσζε, ην άγρνο εθθξάδεηαη ζαλ κηα εζσηεξηθή 

δπζθνξία, θφβν, αίζζεκα επηθείκελνπ θηλδχλνπ ή αθφκε θαη πξνζβνιψλ παληθνχ κε 

ζπλσδά ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα. Ζ ζπλχπαξμε άγρνπο θαη θαηάζιηςεο κπνξεί λα θάλεη 

δχζθνιε ηε δηάθξηζε πνην απφ ηα δπν απνηειεί ηε βαζηθή δηαηαξαρή. 

     Φπρνζσκαηηθέο δηαηαξαρέο: Οη ςπρνζσκαηηθέο δηαηαξαρέο ή αιιηψο ζσκαηφκνξθεο 

ζπληζηνχλ ηελ έθθξαζε ηνπ άγρνπο κε ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα. Οη αζζελείο 

αληηιακβάλνληαη ηα ζπκπηψκαηα σο πξαγκαηηθά. Οη ζσκαηφκνξθεο δηαηαξαρέο, αλ θαη 

απνηεινχλ αληηθείκελα θιηληθήο κειέηεο, παξέρνπλ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή 

πιενλεθηήκαηα. Σν πξσηνγελήο πιενλέθηεκα, πνπ ιεηηνπξγεί ζην αζπλείδεην επίπεδν, 

είλαη ε κείσζε ηνπ άγρνπο. Σν δεπηεξνγελέο αθνξά ζηελ απνθπγή ησλ θαηαζηάζεσλ, πνπ 

πξνθαινχλ ην άγρνο κέζσ ηεο επίδεημεο ησλ ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ. 

     Γηαηαξαρή ηεο ζσκαηνπνίεζεο: ηε δηαηαξαρή ηεο ζσκαηνπνίεζεο ν αζζελήο 

παξνπζηάδεη πνιιά ππνηξνπηάδνληα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα, ρσξίο νξγαληθή αθεηεξία. Οη 

πεξηζζφηεξνη αζζελείο έρνπλ καθξφ θαη πεξίπινθν ηζηνξηθφ επαθψλ, κε πνιιέο αξλεηηθέο 

εμεηάζεηο θαη άθαξπεο επεκβάζεηο. Σα ζπλεζέζηεξα ζπκπηψκαηα μεθηλνχλ απφ ην 

γαζηξεληεξηθφ ζχζηεκα θαη αλσκαιίεο ηεο δεξκαηηθήο αηζζεηηθφηεηαο, ελψ ζπλήζε είλαη 

ηα ελνριήκαηα, πνπ αθνξνχλ ζηε ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγία. Ζ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ 

ζπλήζσο κεηψλεηαη πξηλ ηε κέζε ειηθία. Γελ κπνξεί, λα δνζεί πιήξεο εξκελεία ζε θάζε 

ζχκπησκα απφ κηα γλσζηή ηαηξηθή εηδηθφηεηα, ελψ ηα ζπκπηψκαηα πξνμελνχλ ζεκαληηθή 

εμαζζέληζε ηεο θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγηθφηεηαο. Ζ θιηληθή πνξεία 

ηεο δηαηαξαρήο είλαη ρξφληα θαη παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο. 

     Γηαηαξαρή ηεο κεηαηξνπήο – πζηεξία: ηελ πζηεξία, ην άηνκν πθίζηαηαη αιινίσζε ησλ 

ζσκαηηθψλ ηνπ ιεηηνπξγηψλ, σο αληίδξαζή ηνπ ζην άγρνο. Ζ κεηαηξνπή απηή 
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(ζσκαηνπνίεζε) ηνπ άγρνπο απνηειεί ην ραξαθηεξηζηηθφ παζνγελλεηηθφ γλψξηζκα ηεο 

λφζνπ. Οη ελδφκπρεο ςπρνζπγθξνχζεηο αθνξνχλ πεξηζζφηεξν ζηηο ζεμνπαιηθέο 

ελνξκήζεηο, νη νπνίεο απσζνχληαη ή θαηαπηέδνληαη ππεξβνιηθά. Ο αζζελήο κπνξεί, λα 

ππνζηεί ηχθισζε, παξνμπζκφ ή αθφκα θαη παξάιπζε. Ζ κεηαηξνπή ζεκεηψλεηαη ακέζσο 

κεηά ην ζηξεο, αζπλείδεηα. Σν ζσκαηηθφ ζχκπησκα θπζηνινγηθά ζρεηίδεηαη κε ηηο 

ςπρνινγηθέο ζπγθξνχζεηο ή αλάγθεο θαη είλαη αδχλαηνλ λα εξκελεπηεί απφ λεπξνινγηθή ή 

άιιε εηδηθφηεηα. Δπίζεο, πξνμελεί απνδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο, ηεο επαγγεικαηηθήο θαη 

ησλ ππνινίπσλ πηπρψλ ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ.  

     Γηαηαξαρή ηνπ ζσκαηφκνξθνπ άιγνπο – δηαηαξαρή ηνπ πφλνπ: Ο πφλνο εκθαλίδεηαη ζε 

κηα ή πεξηζζφηεξεο αλαηνκηθέο ζέζεηο θαη πξνμελεί ζεκαληηθή θαθνπρία ή απνδπλάκσζε. 

Οη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο είλαη ζεκαληηθνί ζηελ έλαξμε, ηελ έληαζε, ηελ επηδείλσζε ή 

ηε ζπλέρηζε ηνπ πφλνπ. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ πφλνπ ζπλδέεηαη κε ζπλαηζζεκαηηθή 

ζχγθξνπζε ή ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα, ε παξνπζία ησλ νπνίσλ επηηξέπεη ην 

ζπκπέξαζκα, φηη απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο. Σν απνηέιεζκα είλαη 

ζπλήζσο ε απμεκέλε παξνρή ππνζηήξημεο θαη πξνζνρήο, είηε απφ πξφζσπα ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπ αζζελή, είηε απφ ην γηαηξφ. 

     Τπνρνλδξία: ηελ ππνρνλδξία ν αζζελήο έρεη ηελ ηάζε, λα πξνηξέρεη ζε εμεηάζεηο γηα 

λα πξνζδηνξίζεη ή λα επηβεβαηψζεη ηελ ππνηηζέκελε γη’ απηφλ θχζε ηεο ππνθείκελεο 

λφζνπ. Δπίζεο, θνβάηαη ηα θάξκαθα θαη ηηο αλεπηζχκεηεο παξελέξγεηέο ηνπο θαη επηδεηά 

ηε δηαβεβαίσζε κε ζπρλέο επηζθέςεηο ζε δηάθνξνπο γηαηξνχο. Ο κε ξεαιηζηηθφο ηξφπνο 

εξκελείαο ησλ ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ ηνλ θαηαβάιιεη απφ κεγάιε ζιίςε. Ζ εκκνλή 

ηνπ πξνμελεί θιηληθά ζεκαληηθή έληαζε θαη απνδπλάκσζε θαη ε δηάξθεηα εκκνλήο ηνπ 

αγγίδεη ηνπιάρηζηνλ ηνπο 6 κήλεο. 

     Μπνζπάζκαηα (ηηθο): Σα ηηθο είλαη ζπλεηδεηέο αιιά αθνχζηεο ζπζπάζεηο κπτθψλ 

νκάδσλ, ηδίσο ηνπ πξνζψπνπ πνπ εθηεινχληαη άζθνπα, άθαηξα θαη θαηά ελνριεηηθφ ηξφπν 

επαλαιεπηηθά θαη εθιακβάλνληαη ζαλ ζθφπηκεο θηλήζεηο. Ζ πξνζπάζεηα πνπ 

θαηαβάιιεηαη γηα ηε δηαθνπή ηνπο, πξνθαιεί άγρνο.
 67
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4.1     Υαξαθηεξηζηηθά ύπλνπ 

 
     Ο χπλνο είλαη κία πεξηνδηθή αλαζηξέςηκε, θπζηνινγηθή θαηάζηαζε ραξαθηεξηδφκελε 

απφ απψιεηα ηεο εγξήγνξζεο θαη ηεο ζπλείδεζεο, θαηαζηνιή ηεο αηζζεηηθφηεηαο, ράιαζε 

ηνπ κπτθνχ ηφλνπ, πεξηνξηζκφο ησλ θηλήζεσλ, κείσζε αλαπλνψλ, παικψλ θαη ηεο 

αξηεξηαθήο πίεζεο. Ο χπλνο ρξεζηκεχεη ζηελ αλάπαπζε, ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, 

ζηελ ελίζρπζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηε δηεπθφιπλζε ηεο κάζεζεο θαη ηε 

βειηίσζε ηεο κλήκεο.
67

 

     Ο χπλνο ζεκαίλεη αλάπαπζε σζηφζν ν βαζηθφο κεηαβνιηζκφο δελ κεηψλνληαη πνιχ. Ο 

εγθέθαινο ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί ζηνλ χπλν θαη ππάξρεη θάπνηα θάζε ηνπ ζηελ νπνία 

είλαη πην ελεξγφο απ’ φηη ζηε πεξίπησζε πνπ ν άλζξσπνο είλαη μχπληνο θαη ήξεκνο. Οη 

εξεπλεηέο αλαδεηνχλ αθφκα ηελ κπζηεξηψδε νπζία πνπ πξνθαιεί ηνλ χπλν- ε νπνία πξνο 

ην παξφλ δελ έρεη εληνπηζζεί. Όινη μέξνπκε ηη είλαη ν χπλνο, αιιά είλαη δχζθνιν λα ηνλ 

νξίζνπκε. 

Ο Ζζίνδνο είρε ραξαθηεξίζεη ηνλ χπλν ζαλ γην ηεο λχρηαο θη αδεξθφ ηνπ ζαλάηνπ. Ίζσο ν 

επηζηήκνλαο Robert McNish ην έζεζε θαιχηεξα, φηαλ έγξαςε ζην The Philosophy of 

Sleep «Ο χπλνο είλαη ην ελδηάκεζν ζηάδην αλάκεζα ζηελ εγξήγνξζε θαη ηνλ ζάλαην – ε 

εγξήγνξζε ζεσξείηαη ην ελεξγφ ζηάδην φισλ ησλ δσηθψλ θαη δηαλνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

ν ζάλαηνο απηφ ηεο νινθιεξσηηθήο ηνπο θαηαζηνιήο»
68

 

     Ζ κέζε αλάγθε χπλνπ ζηνλ ελήιηθα είλαη πεξί ηηο νθηψ ψξεο ηνλ εηθνζηηεηξάσξν. Οη 

πάζρνληεο απφ ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο, ζε φιεο ζρεδφλ ηηο λνζνινγηθέο θαηεγνξίεο, 

παξνπζηάδνπλ κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ χπλνπ (κείσζε NREM) ελψ ν REM 

δηαηεξείηαη. Αληηζέησο ν REM ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο είλαη απμεκέλνο. 

Φαίλεηαη φηη ε πξσηλή έγεξζε πνπ απνηξέπεη ηελ εκθάληζε ηνπ κεγαιχηεξνπ ζε δηάξθεηα 

REM χπλνπ, πξνζηαηεχεη απφ θαηάζιηςε ή ζπκβάιεη ζηε ζεξαπεία ηεο.  

     Τπφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο, εηζέξρεζηε ζε χπλν κε ηνλ χπλν NREM, ν νπνίνο 

ελαιιάζζεηαη θπθιηθά κε ηνλ χπλν REM αλά πεξίπνπ 90-110 ιεπηά (νη λεαξνί ελήιηθεο 

ζπλήζσο βηψλνπλ 4-5 πεξηφδνπο χπλνπ REM ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ ηνπο). Ο χπλνο 

NREM πεξηιακβάλεη ηνλ ειαθξχ χπλν θαη ηνλ χπλν βξαδέσλ θπκάησλ. πκβαηηθά, ν 

χπλνο NREM ππνδηαηξείηαη ζε 4 ζηάδηα. Σα ζηάδηα 1 θαη 2 ζεσξνχληαη ζηάδηα ειαθξνχ 

χπλνπ θαη ηα ζηάδηα 3 θαη 4 νλνκάδνληαη «χπλνο βξαδέσλ θπκάησλ». Καζψο πεξλάηε απφ 

ην πξψην ζηάδην ζηα επφκελα, ν χπλνο ζαο γίλεηαη πην βαζχο. Δίλαη πην πηζαλφ λα 

μππλήζεηε εχθνια ζην ζηάδην 1 θαη δχζθνια ζην ζηάδην 4.
69

 

     Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ REM παξαηεξείηαη ζεκαληηθή εγθεθαιηθή 

δξαζηεξηφηεηα, παξάιιεια κε κπτθή αηνλία. Γειαδή νη κχεο καο είλαη ζρεδφλ παξάιπηνη, 

εθηφο απφ εθείλνπο πνπ θηλνχλ ηα κάηηα, ην δηάθξαγκα θαη ηελ θαξδηά. Απηή είλαη ε 

πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία νλεηξεπφκαζηε. Αλ μππλήζεηε απφ απηφ ην ζηάδην ηνπ χπλνπ, 

είλαη πηζαλφ λα αλαθαιέζεηε ιεπηνκεξψο ηα φλεηξα ζαο θαηά 80%. 

Δθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ «αλαπιεξσκαηηθνχ» χπλνπ χζηεξα απφ ζηέξεζε ηνπ 

χπλνπ, δελ είλαη θπζηνινγηθφ έλαο ελήιηθαο λα αξρίδεη ηνλ χπλν κε REM. Χζηφζν, 

ζεσξείηαη θπζηνινγηθφ γηα βξέθε, κέρξη ηελ ειηθία ησλ 3 κελψλ πεξίπνπ λα θνηκνχληαη κε 

χπλν REM (πνπ νλνκάδεηαη επίζεο ελεξγφο χπλνο). Ο χπλνο NREM (ή κε ελεξγφο) ησλ 

βξεθψλ νξηνζεηείηαη ζαθέζηεξα ζε ειηθία 3-6 κελψλ.
70

 

     Ο χπλνο αθνινπζεί ηνπ εμήο θχθινπο: Ο πξψηνο θχθινο μεθηλά κε ην ζηάδην 1 ηνπ 

χπλνπ NREM, θαηά ην νπνίν ε εγξήγνξζε είλαη εχθνιε. ην ζηάδην 2 ηνπ χπλνπ NREM ε 

εγξήγνξζε είλαη δπζθνιφηεξε. Απηφ ην ζηάδην δηαξθεί πεξίπνπ 10-25 ιεπηά. Σα ζηάδηα 3 

θαη 4 ηνπ χπλνπ NREM ραξαθηεξίδνληαη απφ χπλν βξαδέσλ θπκάησλ, ν νπνίνο δηαξθεί 

πεξίπνπ 20-40 ιεπηά ζηνλ πξψην θχθιν χπλνπ. ε δηάζηεκα πεξίπνπ 5-10 ιεπηψλ ηνπ 

ζηαδίνπ 2, θαη πξηλ απφ ηελ είζνδν ζηνλ πξψην θχθιν χπλνπ REM, παξαηεξείηαη 

θηλεηηθφηεηα ηνπ ζψκαηνο θαη ν χπλνο γίλεηαη πην ειαθξχο. Απηφο ν πξψηνο θχθινο 

χπλνπ REM δηαξθεί ζπλήζσο 1-5 ιεπηά.
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     Σα ζηάδηα NREM θαη REM ηνπ χπλνπ ελαιιάζζνληαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο 

κε θηξθαδηαλφ ξπζκφ. ηνπο ελήιηθεο, ε κέζε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ θχθινπ χπλνπ 
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είλαη 70-100 ιεπηά θαη νη επφκελνη θχθινη δηαξθνχλ 90-120 ιεπηά. Ο χπλνο βξαδέσλ 

θπκάησλ δηαξθεί πεξηζζφηεξν θαηά ην πξψην ηξίην ηεο λχρηαο, ελψ ν χπλνο REM ζην 

ηειεπηαίν ηξίην. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηείλνπκε λα μππλάκε απφ έλα φλεηξν ή ακέζσο χζηεξα 

απφ έλα φλεηξν ην πξσί. Ζ δηάξθεηα ηνπ χπλνπ REM ζπλδέεηαη κε ην βηνινγηθφ ξνιφη θαη 

ηηο θηξθαδηαλέο κεηαβνιέο ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο. Ζ δηάξθεηα ηνπ χπλνπ NREM 

θαη ηνπ χπλνπ REM κεηαβάιινληαη κε ηελ ειηθία.
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     Έρεη παξαηεξεζεί φηη ε ζηέξεζε χπλνπ θαη ε κεηαηφπηζε ηεο ππληθήο θάζεο είλαη 

δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη ελαιιαγέο ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ ηφλνπ, απηφ ζεκαίλεη φηη ν 

κεραληζκφο εγξήγνξζεο θαη χπλνπ εκπιέθεηε ζηελ παζνγέλεζε ηεο θαηάζιηςεο θαη 

επνκέλσο ρεηξηζκνί ζηνλ χπλν έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ πνξεία ηεο λφζνπ.
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4.2     Δπηπηώζεηο απνζηέξεζεο ύπλνπ 

 
     Ζ ζηέξεζε χπλνπ ζπζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθφ θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη ζρεηηδφκελν 

κε ηελ πγεία θφζηνο, ζε κεγάιν βαζκφ δηφηη πξνθαιεί δηαηαξαρή ηεο απφδνζεο ησλ 

γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο ηάζεο πξνο χπλν θαη ηεο αζηάζεηαο ζηηο 

λεπξνζπκπεξηθνξηθέο ιεηηνπξγίεο θαηά ηελ εγξήγνξζε. Οη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ 

επεξεάδνληαη ηδηαίηεξα απφ ηελ απψιεηα χπλνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ ςπρνθηλεηηθή θαη 

γλσζηηθή ηαρχηεηα, ηελ πξνζνρή θαη ηε ζπγθέληξσζε, ηε κλήκε εξγαζίαο θαη ηηο 

αλψηεξεο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο. Σα πεηξάκαηα ρξφληαο ζηέξεζεο χπλνπ (ηα νπνία 

αλαπαξηζηνχλ ην είδνο απψιεηαο χπλνπ πνπ εκθαλίδνπλ πνιιά άηνκα ηα νπνία 

ππνβάιινληαη ζε πεξηθνπέο ηνπ χπλνπ ιφγσ δηαηαξαρψλ ή ιφγσ ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπο) 

απνδεηθλχνπλ φηη ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζπζζσξεχνληαη γλσζηηθά ειιείκκαηα ζε 

ζνβαξφ βαζκφ, ρσξίο ην πξνζβεβιεκέλν άηνκν λα έρεη πιήξε επίγλσζε απηψλ.
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 Ζ 

ιεηηνπξγηθή λεπξναπεηθφληζε έρεη απνθαιχςεη φηη νη ζπρλέο θαη πξννδεπηηθά κεγαιχηεξεο 

δηάξθεηαο γλσζηηθέο «δηαιείςεηο», πνπ απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθή έλδεημε ηεο ζηέξεζεο 

χπλνπ, πεξηιακβάλνπλ κεηαβνιέο πνπ θαηαλέκνληαη ζε εγθεθαιηθέο πεξηνρέο ηνπ 

κεησπηαίνπ θαη ηνπ βξεγκαηηθνχ ινβνχ, ζε δεπηεξνηαγείο πεξηνρέο επεμεξγαζίαο 

αηζζεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ζε πεξηνρέο ηνπ ζαιάκνπ. Τπάξρνπλ έληνλεο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ αηφκσλ ζηνλ βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν επεξεάδνληαη ιφγσ ηεο απψιεηαο χπλνπ 

απφ ηελ άπνςε ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο, δηαθνξέο πνπ κπνξεί λα αληηζηνηρνχλ ζε 

δηαθνξέο ηνπ πξνκεησπηαίνπ θαη βξεγκαηηθνχ θινηνχ θαη πνπ ε βάζε ηνπο κπνξεί λα έρεη 

λα θάλεη κε γνλίδηα ηα νπνία ξπζκίδνπλ ηελ νκνηφζηαζε ηνπ χπλνπ θαη ηνπο θηξθαδηαλνχο 

ξπζκνχο. Δπνκέλσο, ηα γλσζηηθά ειιείκκαηα πνπ ζεσξνχληαη φηη απνηεινχλ ζπλάξηεζε 

ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο θιηληθήο δηαηαξαρήο ηνπ χπλνπ κπνξεί λα απνηεινχλ θαη παξάγσγν 

γνληδηαθψλ αιιεινκνξθψλ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε δηαθνξεηηθή εππάζεηα ησλ γλσζηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ ζηελ απψιεηα χπλνπ.
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     Μηθξήο δηάξθεηαο ή θαθήο πνηφηεηαο χπλνο, κεηψλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη 

απμάλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο αηπρήκαηνο. Σν θαηλφκελν πνπ έρεη πξνθχςεη δελ είλαη κία 

πξνζσξηλή ππληθήο ζηέξεζε αιιά κία ρξφληα κεξηθή ζηέξεζε χπλνπ. Πνιινί άλζξσπνη 

θνηκνχληαη πνιχ αξγά θαη μππλάλε θαηά κέζν φξν 5,5 – 6,5 ψξεο αξγφηεξα γηα ηελ 

εξγαζία ηνπο. Πνιινί επίζεο εξγάδνληαη ηε λχρηα θαη θνηκνχληαη ηελ εκέξα. Ζ απψιεηα 

σξψλ λπθηεξηλνχ χπλνπ ζε ρξφλην επίπεδν αιινηψλεη ηελ παξαγσγή ησλ ππνθπζηαθψλ 

νξκνλψλ, πξνθαιεί αχμεζε ηεο πξσηλήο θαη ηεο απνγεπκαηηλήο θνξηηδφιεο.  

     Δξγαζηεξηαθέο θαη επηδεκηνινγηθέο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε έιιεηςε χπλνπ παίδεη ξφιν 

ζηελ απμεκέλε ζπρλφηεηα εκθάληζεο δηαβήηε θαη παρπζαξθίαο. Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ 

πεξηνξηζκέλσλ σξψλ χπλνπ, ηεο αχμεζεο ηνπ βάξνπο θαη ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο δηαβήηε 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη αιιαγέο ζηνλ κεηαβνιηζκφ ηεο γιπθφδεο, αχμεζε ηεο φξεμεο θαη 

κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο δαπάλεο.
76 

     ε κεγάινπο πιεζπζκνχο έρεη βξεζεί κηα ζρέζε κεηαμχ ηνπ χπλνπ κηθξήο δηάξθεηαο ζε 

ηαθηηθή βάζε θαη ηνπ απμεκέλνπ Γείθηε Μάδαο ψκαηνο (ΓΜ). Ο βξαρχο χπλνο 

ζπζρεηίζηεθε κε αιιαγέο ζε νξκφλεο πνπ ειέγρνπλ ηελ πείλα: ηα επίπεδα ηεο ιεπηίλεο 
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(νπζία πνπ κεηψλεη ηελ φξεμε) ήηαλ ρακειά, ελψ ηεο γξειίλεο (νπζία πνπ ελεξγνπνηεί ηελ 

φξεμε) ήηαλ πςειά. Οη επηδξάζεηο απηέο παξαηεξνχληαλ, φηαλ ε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ ήηαλ 

κηθξφηεξε απφ 8 ψξεο.
1,3

 Απηφ ππνδεηθλχεη φηη ε ζηέξεζε χπλνπ απνηειεί παξάγνληα 

θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε παρπζαξθίαο. ε κηα ειεγρφκελε κειέηε κε πγηείο άλδξεο 

βξέζεθε φηη δηάξθεηα χπλνπ γχξσ ζηηο 4 ψξεο ζπζρεηηδφηαλ κε ζεκαληηθά εληνλφηεξε 

επηζπκία γηα ελεξγεηαθά ππθλά ηξφθηκα κε πςειφ πεξηερφκελν ζε πδαηάλζξαθεο 

(γιπθίζκαηα, αικπξά ηξφθηκα, ακπιψδε ηξφθηκα). Σα άηνκα απηά αλέθεξαλ επίζεο 

κεγαιχηεξα επίπεδα πείλαο. 

     Αθηεξψλνληαο ιηγφηεξν ρξφλν ζηνλ χπλν, αθήλνπκε πεξηζζφηεξν ρξφλν δηαζέζηκν γηα 

λα θάκε θαη λα πηνχκε, θαη φλησο θάπνηεο κειέηεο δείρλνπλ φηη απηφο είλαη έλαο 

παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ παρπζαξθηνγελή επίδξαζε ησλ ιηγφηεξσλ σξψλ χπλνπ.
77 

Ο ζπλνιηθφο επηπνιαζκφο ηεο χπαξμεο αλεπαξθνχο χπλνπ ζε ελήιηθεο έρεη ππνινγηζηεί 

ζην 20%. Οη επηδξάζεηο αλεπαξθνχο χπλνπ επί ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ. Αλάκεζα ζε απηέο, ε ππλειία θαηά ηελ εκέξα απνηειεί ην ζπλεζέζηεξν κέηξν 

πνπ αμηνινγείηαη ζε βαζηζκέλεο ζηνλ πιεζπζκφ κειέηεο. Μηα κειέηε πξνζδηφξηζε ηνλ 

επηπνιαζκφ ηεο ππλειίαο θαηά ηελ εκέξα κε ηελ ρξήζε ζπλεληεχμεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ 

θαηά ηελ δηάξθεηα 5,5 εηψλ, παξαθνινπζψληαο 1.007 ηπραία επηιεγκέλνπο λένπο ελήιηθεο 

ειηθίαο 21 έσο 30 εηψλ, ζην λνηηναλαηνιηθφ Michigan. Ζ κειέηε απηή δηαπίζησζε φηη ν 

κέζνο ρξφλνο λπρηεξηλνχ χπλνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγάζηκσλ εκεξψλ ήηαλ 6,7 ψξεο 

θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζαββαηνθχξηαθνπ 7,4 ψξεο. Ζ ππλειία ζρεηηδφηαλ αληηζηξφθσο 

αλάινγα κε ηηο ψξεο χπλνπ θαη ε δπζθνιία επέιεπζεο ηνπ χπλνπ ήηαλ πην έληνλε ζηνπο 

εξγέλεδεο κε εξγαζία πιήξνπο απαζρφιεζεο. Μειέηεο ζε λένπο ελήιηθεο ππνδειψλνπλ 

φηη απαηηνχληαη 8 έσο 9 ψξεο δηαξθνχο λπρηεξηλνχ χπλνπ πξνθεηκέλνπ λα ππνρσξήζεη ε 

ππλειία πνπ πξνθαιείηαη απφ έλα κεησκέλν ρξφλν χπλνπ. Ζ εκθαλήο ρξφληα κεξηθή 

ζηέξεζε χπλνπ πνπ βηψλνπλ νη λένη ελήιηθεο, φπσο εξεπλήζεθε ην 1997, ζπκπιεξψλεη ηα 

παξαπάλσ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δείρλνληαο φηη νη λένη νδεγνί, ηδίσο νη άληξεο, έρνπλ πνιχ 

κεγαιχηεξν θίλδπλν λα νδεγνχλ ππφ ππλειία θαη λα εκπιέθνληαη ζε ζρεηηδφκελα κε ηνλ 

χπλν ηξνραία αηπρήκαηα.
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     Ζ ζηέξεζε χπλνπ απμάλεη ηνλ θίλδπλν αηπρεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε αλζξψπηλα 

ιάζε,
 
θαη ηα αηπρήκαηα απηά ππνινγίδεηαη φηη έρνπλ, ζηηο ΖΠΑ, κηα εηήζηα νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε ηεο ηάμεο ησλ 43 έσο 56 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Σα ηξνραία αηπρήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε θφπσζε, κε νδήγεζε ππφ ππλειία θαη κε ηνλ χπλν ηνπ νδεγνχ θαηά 

ηελ νδήγεζε είλαη ηδηαίηεξα ζπρλά, αιιά πνιιέο θνξέο ππνεθηηκνχληαη.
 
Ζ απμεκέλε 

παξακνλή ζε εγξήγνξζε, ε θάζε ηνπ θηξθαδηαλνχ ξπζκνχ θαηά ηελ λχρηα, ε κεησκέλε 

δηάξθεηα χπλνπ, ε παξαηεηακέλε δηάξθεηα νδήγεζεο θαη ε ρξήζε ππλσηηθψλ θαξκάθσλ 

ζπλεηζθέξνπλ ζπλνιηθά ζηελ εκθάληζε ηξνραίσλ αηπρεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ππλειία 

θαηά ηελ νδήγεζε ή κε θφπσζε θαηά ηελ νδήγεζε. Δπηπξφζζεηα, νη κειέηεο ζε 

εξγαδφκελνπο κε ελαιιαγή σξαξίνπ (βάξδηεο), ζε νδεγνχο θνξηεγψλ,
 
ζε εηδηθεπφκελνπο 

ηαηξνχο, θαη ζε πηιφηνπο αεξνπιάλσλ δείρλνπλ ζπλνιηθά απμεκέλν θίλδπλν αηπρεκάησλ ή 

παξ’ νιίγνλ αηπρεκάησλ ιφγσ ζηέξεζεο χπλνπ ζε απηνχο ηνπο πιεζπζκνχο.
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     Σα ηξνραία αηπρήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ππλειία παξνπζηάδνπλ πνζνζηά 

ζλεζηκφηεηαο θαη ζνβαξφηεηαο ηξαπκαηηζκψλ ζε επίπεδα παξφκνηα κε απηά πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην αιθνφι. Δπηπξφζζεηα, ε ζηέξεζε χπλνπ πξνθαιεί ςπρνθηλεηηθέο 

δηαηαξαρέο ηζνδχλακεο κε απηέο πνπ επάγεη ε θαηαλάισζε αιθνφι ζε επίπεδα αλψηεξα 

ησλ επηηξεπφκελσλ απφ ηνλ λφκν. Γηα παξάδεηγκα, ζε κειέηε πνπ πξνζνκνίσλε ηελ 

νδεγηθή απφδνζε, νη δηαηαξαρέο ζηελ δηαηήξεζε ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο κεηά απφ κηα 

λχρηα ρσξίο χπλν ήηαλ ηζνδχλακεο κε απηέο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζε νδεγνχο κε 

ζπγθέληξσζε αηζαλφιεο ζην αίκα (blood alcohol content, BAC) ηεο ηάμεο ηνπ 

0,07%. Παξνκνίσο, κηα κειέηε επί επαγγεικαηηψλ νδεγψλ θνξηεγψλ δηαπίζησζε 

ειιείκκαηα ζηελ αθξίβεηα ηεο απφδνζεο θαη ζην ρξφλν αληίδξαζεο κεηά απφ 28 ψξεο 

ζηέξεζεο χπλνπ αληίζηνηρα κε απηά πνπ δηαπηζηψλνληαη κεηά απφ αιθννιηθή κέζε (BAC 

ηεο ηάμεο ηνπ 0,1%). Έηζη, θαζίζηαηαη εκθαλέο φηη θαζψο απμάλεηαη ε παξακνλή ζε 

ζπλερή εγξήγνξζε θαηά ηελ εκέξα ζε δηάξθεηα πνπ ππεξβαίλεη ηηο 16 ψξεο, ηα ειιείκκαηα 
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ζηελ ςπρνθηλεηηθή απφδνζε απμάλνπλ ζε επίπεδα ηζνδχλακα κε απηά ηεο BAC κεηαμχ 

0,05% θαη 0,1%.
80

 

     Ζ ζηέξεζε χπλνπ πξνθαιεί θηλδχλνπο γηα ηνλ αζθαιή ρεηξηζκφ νρεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ φια ηα κεηαθνξηθά κέζα θαζψο θαη ζηελ απφδνζε ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ 

βειηησκέλε θαηαλφεζε ηεο λεπξνινγηθήο βάζεο απηψλ ησλ θηλδχλσλ ζε πεηξακαηηθέο 

ζπλζήθεο έρεη επηηεπρζεί κέζσ κειεηψλ ζρεηηθά κε ην πφζν αθξηβψο ε ζηέξεζε χπλνπ 

επεξεάδεη ηελ θάζε μερσξηζηή γλσζηηθή ηθαλφηεηα.
 

     Ζ απμεκέλε ηάζε πξνο ηαρεία επέιεπζε ηνπ χπλνπ, αθφκε θαη φηαλ αληηζηαζεί ζε απηή 

έλα άηνκν ην νπνίν έρεη ζηεξεζεί ηνλ χπλν ηνπ, είλαη ζπκβαηή κε ζηνηρεία πνπ 

ππνδειψλνπλ φηη «κηθξν-χπλνη» [microsleeps] κπνξεί λα παξεηζθξένπλ ζηελ εγξήγνξζε, 

φηαλ άηνκα κε ζηέξεζε χπλνπ απνηπγράλνπλ λα απνθξηζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνχλ ζπγθεθξηκέλε απφδνζε ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

(δειαδή εκθαλίδνπλ κηα δηάιεηςε ή ζθάικα [lapse]). Ζ δηαθχκαλζε ζηελ απφδνζε ησλ 

γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, πνπ κπνξεί λα αθνξά ηφζν ιάζε παξάιεηςεο (errors of omission) 

δειαδή, δηαιείςεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ γίλνληαη εκθαλείο σο απνηπρία απφθξηζεο ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ζε έλα εξέζηζκα φζν θαη ιάζε δηάπξαμεο [errors of comission] 

δειαδή, απαληήζεηο ρσξίο λα πξνεγεζεί θάπνην εξέζηζκα ή ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο 

αλαθνξηθά κε ην εξέζηζκα  απνηεινχλ βαζηθή ζπλέπεηα ηεο ζηέξεζεο χπλνπ. Απηνχ ηνπ 

είδνπο ε δηαθχκαλζε ζηελ απφδνζε ησλ αηφκσλ πνπ ζηεξνχληαη ηνλ χπλν ηνπο έρεη 

ππνηεζεί φηη αληαλαθιά κηα αζηάζεηα θαηά ηελ θαηάζηαζε εγξήγνξζεο (wake state 

instability). χκθσλα κε ηελ ζεσξεί απηή, ππάξρνπλ δχν λεπξνβηνινγηθά ζπζηήκαηα πνπ 

αζθνχλ αληίξξνπε επίδξαζε ζηελ ζπκπεξηθνξά ελφο ζηεξνχκελνπ ηνλ χπλν αηφκνπ. Οη 

πην θεθαιηθψο εληνπηδφκελεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ αζθνχλ κηα ηάζε κε θαηεχζπλζε 

απφ ηελ θνξπθή πξνο ηα θάησ (top-down) πνπ δηαηεξεί ηελ εγξήγνξζε (δειαδή, 

ζπκπεξηθνξά κε βάζε ηα θίλεηξα) ελψ νη πην θεληξηθψο θαη νπξαίσο εληνπηδφκελεο 

πεξηνρέο απμάλνπλ ηελ αθνχζηα νκνηνζηαηηθή παξφξκεζε πξνο χπλν. Ζ αιιειεπίδξαζε 

ησλ δχν ηάζεσλ νδεγεί ζε αλαμηφπηζηε ζπκπεξηθνξά, πνπ πεξηιακβάλεη απμεκέλε 

δηαθχκαλζε, απφ ιεπηφ ζε ιεπηφ, ηεο απφδνζεο ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ ζεκείν κηαο ηέηνηαο γλσζηηθήο δηαθχκαλζεο είλαη νη δηαιείςεηο (δειαδή, 

νη βξαρείεο πεξίνδνη αδξάλεηαο δηάξθεηαο εκίζεσο δεπηεξνιέπηνπ έσο πνιιψλ 

δεπηεξνιέπησλ ρσξίο απάληεζε). Οη δηαιείςεηο ζπρλά είλαη ηφζν ζχληνκεο πνπ δελ 

κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ ζηε ζπκπεξηθνξά ρσξίο θάπνηα εηδηθή δνθηκαζία, φπσο είλαη ε 

Γνθηκαζία Φπρνθηλεηηθήο Πξνζνρήο (Psychomotor Vigilance Test, PVT). Καζψο νη 

δηαιείςεηο απμάλνπλ ζε ζπρλφηεηα, απμάλνπλ θαη ζε δηάξθεηα θαη ηειηθά κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε κηα θαλνληθή «θξίζε» αθνχζηνπ χπλνπ (δειαδή, ζε απνπζία απηφκαηεο 

απάληεζεο απφ ηνλ εμεηαδφκελν). Σφζν ε νμεία ζηέξεζε χπλνπ φζν θαη ε ρξφληα κεξηθή 

ζηέξεζε χπλνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε πςειφ πνζνζηφ δηαιείςεσλ πνπ ηειηθά 

εμειίζζνληαη ζε πιήξε θαη δηαξθή χπλν, ν νπνίνο κπνξεί λα μεθηλήζεη αθφκε θαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα κηαο εκπξφζεηεο ζπκπεξηθνξάο (φπσο ε νδήγεζε ελφο νρήκαηνο).
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     Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο ππφζεζεο ησλ δηαιείςεσλ θαη ηεο ππφζεζεο ηεο αζηάζεηαο ηεο 

θαηάζηαζεο εγξήγνξζεο έρεη λα θάλεη κε ηελ εμήγεζε πνπ δίλεηαη γηα ηελ δηαθχκαλζε ηεο 

απφδνζεο ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζηέξεζεο χπλνπ. Ζ ππφζεζε 

ησλ δηαιείςεσλ ππνζηεξίδεη φηη ε απφδνζε ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ζηέξεζεο χπλνπ είλαη νπζηαζηηθά «θπζηνινγηθή» κέρξη λα δηαζπαζηεί απφ δηαιείςεηο 

θαηάζηαζεο ρακειήο εγξήγνξζεο. Αληίζεηα, ε ππφζεζε ηεο αζηάζεηαο θαηάζηαζεο
 

ππνζηεξίδεη φηη νη απαληήζεηο κεηαμχ ησλ δηαιείςεσλ κπνξεί λα είλαη επίζεο βξαδείεο θαη 

λα επηδεηλψλνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηαο, φηη ηα ιάζε δηάπξαμεο (ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο) κπνξεί λα 

αλακηγλχνληαη κε ιάζε παξάιεηςεο (δηαιείςεηο) θαη φηη ε δηαθχκαλζε ζηε λεπξναπφδνζε 

ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (πεξηζζφηεξν απφ φηη νη κεηαβνιέο ζηελ κέζε απφδνζε) 

απμάλεηαη θαζψο νη νκνηνζηαηηθνί κεραληζκνί έλαξμεο χπλνπ πξννδεπηηθά γίλνληαη φιν 

θαη πην έληνλνη κε ηελ απψιεηα χπλνπ.
 
Έηζη, ε ηθαλφηεηα ηνπ εγθεθάινπ λα δηαηεξεί ηελ 

εγξήγνξζε παξεκπνδίδεηαη απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ χπλνπ.
82

 



48 

 

     Ζ αζηάζεηα ηεο θαηάζηαζεο εγξήγνξζεο εκθαλίδεηαη φηαλ νη κεραληζκνί πνπ 

ππξνδνηνχληαη απφ ηνλ χπλν παξεκβάιινληαη επαλεηιεκκέλα θαηά ηελ εγξήγνξζε, κε 

ηξφπν εμαξηψκελν απφ ηελ ζνβαξφηεηα ηεο ζηέξεζεο χπλνπ, θαζηζηψληαο ηελ απφδνζε 

ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε φιν θαη πην απμαλφκελν βαζκφ θπκαηλφκελε θαη 

εμαξηψκελε απφ αληηξξνπηζηηθνχο κεραληζκνχο. Ζ ηθαλφηεηα ελφο ζηεξεκέλνπ χπλνπ 

αηφκνπ λα ζπκκεηάζρεη ζε ζπκπεξηθνξά πνπ ππξνδνηείηαη απφ θίλεηξα (φπσο π.ρ. ε 

βάδηζε) ψζηε λα αληηξξνπηζζεί ε λα ζπγθαιπθζεί ε γλσζηηθή επίδξαζε ηεο απψιεηαο 

χπλνπ είλαη θαιά αλαγλσξηζκέλε. Χζηφζν, κηα ηέηνηα αληηξξνπηζηηθή πξνζπάζεηα 

αληίζηαζεο ζηνλ χπλν ηειηθά δελ κπνξεί λα απνηξέςεη ηηο παξεκβνιέο έλαξμεο χπλσλ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγξήγνξζεο. Δθηφο απφ ηηο αλαθνξέο ζηεξεκέλσλ ηνπ χπλνπ 

αηφκσλ πεξί «εκη-νλεηξψδνπο (semi-dreaming) θαηάζηαζεο» (φπσο ζπκβαίλεη θαηά ηελ 

ππλαγσγηθή θάζε ηνπ χπλνπ) θαηά ηελ δηάξθεηα ελαζρφιεζεο ηνπ κε ιεθηηθέο γλσζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ππάξρνπλ αλαθνξέο ζε πξψην πξφζσπν, απφ πγηή άηνκα πνπ είραλ 

ζηεξεζεί ηνλ χπλν ηνπο, φηη απνθνηκήζεθαλ ελψ πεξπαηνχζαλ ζε επηθίλδπλν 

πεξηβάιινλ. Έηζη, ε αζηάζεηα ηεο θαηάζηαζεο πνπ είλαη εκθαλήο ζηε απφδνζε ησλ 

γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ζηα βηνζπκπεξηθνξηθά ζεκεία (φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε 

βξαδεία πηψζε ησλ βιεθάξσλ) ησλ ζηεξεκέλσλ ηνπ χπλνπ αηφκσλ, θαζψο θαη φπσο 

αληαλαθιάηαη ζηελ εκθάληζε «θξίζεσλ» χπλνπ ή κηθξν-χπλσλ, ζρεηίδεηαη άκεζα κε 

απμεκέλε δηαθχκαλζε ηεο απφδνζεο ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Ζ ηαπηφρξνλε αχμεζε 

ζηα ζθάικαηα δηάπξαμεο κπνξεί επίζεο λα αληαλαθιά κηα απμεκέλε αληηξξνπηζηηθή 

πξνζπάζεηα αληίζηαζεο ζηνλ χπλν (δειαδή, ζηελ πξνζπάζεηα ζηακαηήκαηνο ησλ 

δηαιείςεσλ κέζσ κηαο «ππεξαπφθξηζεο»). Σφζν ηα γλσζηηθά ζθάικαηα παξάιεηςεο φζν 

θαη απηά ηεο δηάπξαμεο, θαηά ηελ δηάξθεηα απψιεηαο χπλνπ, απμάλνληαη αλάινγα κε ηελ 

δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο.
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     Οη επηδξάζεηο ηεο ζηέξεζεο χπλνπ ζηελ αζηάζεηα ηεο θαηάζηαζεο εγξήγνξζεο θαηά 

ηελ δηάξθεηα γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζεκαίλεη φηη ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή, ε 

γλσζηηθή ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ πνπ έρεη ζηεξεζεί ηνλ χπλν ηνπ είλαη απξφβιεπηε θαη 

απνηειεί παξάγσγν ησλ αιιεινεπηδξψλησλ θαη ακνηβαία αλαζηειιφκελσλ κεηαμχ ηνπο 

λεπξνβηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ξπζκίδνπλ ηελ έλαξμε ηνπ χπλνπ θαη ηελ δηαηήξεζε 

ηεο εγξήγνξζεο. Θεσξεηηθά, ε αζηάζεηα ηεο θαηάζηαζεο ηεο εγξήγνξζεο ππνδειψλεη φηη 

ππάξρνπλ πνιιαπινί θαη παξάιιεινη κεραληζκνί κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα 

αιιεινεπηδξνχλ ε εγξήγνξζε θαη νη θαηαζηάζεηο χπλνπ. Ζ ζεσξία απηή είλαη ζπκβαηή κε 

αλαθνξέο αλαθάιπςεο φιν θαη πεξηζζφηεξσλ νπζηψλ πνπ ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηαπηφρξνλε εκθάληζε χπλνπ θαη εγξήγνξζεο.
84 

     Ζ ρξφληα ζηέξεζε χπλνπ δελ καο θάλεη λα αηζζαλφκαζηε απιά θνπξαζκέλνη, αιιά 

επεξεάδεη ηελ κλήκε καο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηάζιηςε, λα απμήζεη ην ζσκαηηθφ καο 

βάξνο θαη λα πξνθαιέζεη θιεγκνλέο πνπ κπνξνχλ λα βιάςνπλ ηελ θαξδηά καο. ηελ 

θνηλσλία καο πνπ ζπλερψο απαηηεί φιν θαη πεξηζζφηεξν ρξφλν απφ ηνλ θαζέλα καο, 

δεκηνπξγψληαο θαζεκεξηλά λέεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ε ρξφληα ζηέξεζε χπλνπ είλαη 

θνηλφ θαηλφκελν. Δίλαη απνδεδεηγκέλν φηη ζε ζχγθξηζε κε 40 ρξφληα πξηλ, νη πνιίηεο 

αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ θνηκνχληαη κηα ψξα ιηγφηεξν θάζε λχρηα. Παξφιν πνπ κέρξη 

πξφζθαηα ζεσξνχζακε φηη ε ρξφληα ζηέξεζε χπλνπ δελ καο πξνθαιεί θάπνηεο ζπλέπεηεο, 

νη επηζηήκνλεο έξρνληαη λα καο πξνεηδνπνηήζνπλ βαζηδφκελνη ζε λέεο έξεπλεο. 

     Μηα πξφζθαηε κειέηε απέδεημε φηη, αληίζεηα κε ηελ θνηλή ζεψξεζε, ην ζψκα καο δελ 

κπνξεί λα αλαπιεξψζεη ηελ ρξφληα ζηέξεζε χπλνπ. χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο ε 

ζπζζσξεπκέλε έιιεηςε χπλνπ πξνθαιεί θάηη πεξηζζφηεξν απφ έλα αίζζεκα θνχξαζεο θαη 

ιίγα ηελησκέλα λεχξα. Ζ ρξφληα ζηέξεζε χπλνπ δχν κε ηξηψλ σξψλ θάζε λχρηα κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη δπζιεηηνπξγίεο ηφζν ζηηο ζσκαηηθέο καο ιεηηνπξγίεο φζν θαη ζηηο δηαλνεηηθέο 

καο, φπσο θπζηθά θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο καο.
85

 

     Ζ ιίζηα ησλ χπνπισλ επηδξάζεσλ πνπ έρεη ε ρξφληα ζηέξεζε χπλνπ ζηελ δσή καο 

κεγαιψλεη ζπλερψο θαζψο νη επηζηήκνλεο εκβαζχλνπλ ζηηο έξεπλέο ηνπο: Ζ ζηέξεζε 

χπλνπ κεηψλεη ηελ κλήκε θαη ηελ ηθαλφηεηα ζθέςεο καο. Γηα λα θαηαθέξνπκε λα 

κεηαηξέςνπκε θηλεηηθέο δηαδηθαζίεο ζε απηφκαηεο (κέξνο ησλ δεμηνηήησλ καο), γηα 

παξάδεηγκα φηαλ καζαίλνπκε έλα κνπζηθφ φξγαλν ή έλα άζιεκα, είλαη απαξαίηεην λα 
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έρνπκε επαξθή χπλν. Αθφκα ν επαξθήο χπλνο είλαη απαξαίηεηνο θαη γηα ηελ αλάπηπμε 

ηθαλνηήησλ πξνζαλαηνιηζκνχ. Καηά ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ πξνζαλαηνιηζκνχ 

καο, ζην ηκήκα ησλ ππνθάκπσλ ηνπ εγθεθάινπ καο δεκηνπξγνχληαη λέα θχηηαξα, ηα 

θχηηαξα απηά φκσο ρξεηάδνληαη επαξθή χπλν γηα λα κπνξέζνπλ λα επηβηψζνπλ.
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     Ζ έιιεηςε χπλνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ ηθαλφηεηά καο σο πξνο ηελ ιήςε 

απνθάζεσλ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε επηζήκαλζε φηη ν επηθιηλήο ππξήλαο, κηα πεξηνρή 

ηνπ εγθεθάινπ καο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ πξνζδνθία αληακνηβήο, ελεξγνπνηείηαη 

πεξηζζφηεξν θαηά ηελ δηάξθεηα παηγλίσλ ηδφγνπ φηαλ ν παίρηεο παίξλεη ξηςνθίλδπλεο 

απνθάζεηο ζε θαηάζηαζε έιιεηςεο χπλνπ, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ν παίρηεο έρεη απμεκέλεο 

πξνζδνθίεο φηη ζα θεξδίζεη αθφκα θαη αλ νη πηζαλφηεηεο είλαη ελαληίνλ ηνπ. Αθφκε άηνκα 

ζε θαηάζηαζε ζηέξεζεο χπλνπ ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζε 

εζηθά δηιήκκαηα, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ε έιιεηςε χπλνπ καο δπζθνιεχεη ζην λα 

απνθαζίζνπκε ην ζσζηφ. 

     Ζ ζηέξεζε χπλνπ απμάλεη ηελ ρεκηθή δξαζηεξηφηεηα ζε έλα κέξνο ηνπ εγθεθάινπ πνπ 

ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ θαηάζιηςε, ηελ έκκνλε αλεζπρία θαη άιιεο ςπρηαηξηθέο 

δηαηαξαρέο. Υσξίο επαξθή χπλν ηα ζπλαηζζεκαηηθά θέληξα ηνπ εγθεθάινπ καο είλαη 

ππεξεπαίζζεηα ζε αξλεηηθέο εκπεηξίεο, νδεγψληαο καο ζε ζπλαηζζεκαηηθά παξάινγε 

ζπκπεξηθνξά ιφγσ κεησκέλεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ πξνκεησπηαίνπ ινβνχ, κηα πεξηνρή 

ηνπ εγθεθάινπ πνπ ειέγρεη ηελ έληαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Ζ ζηέξεζε χπλνπ απμάλεη ηηο 

πηζαλφηεηεο λα απμεζεί ην ζσκαηηθφ καο βάξνο. Ζ αηηία κπνξεί λα θξχβεηαη ζην φηη ε 

κεξηθή έιιεηςε χπλνπ επεξεάδεη ηελ πεξηνδηθφηεηα ηεο έθθξηζεο νξκνλψλ πνπ 

επζχλνληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πείλαο, απμάλνληαο έηζη ην επηζπκία γηα θαγεηφ θαη ηελ 

πξνηίκεζε πξνο ηξνθέο πινχζηεο ζε ζεξκίδεο θαη πδαηάλζξαθεο. Μηα κειέηε ζπκπέξαλε 

φηη άηνκα πνπ δελ θνηκφληνπζαλ αξθεηά είραλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

παξνπζηάζνπλ παρπζαξθία αθφκε θαη αλ θαηαλάισλαλ ιηγφηεξεο ζεξκίδεο απφ άηνκα πνπ 

θνηκφληνπζαλ θαλνληθά.
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     Ζ ζηέξεζε χπλνπ βιάπηεη καθξνπξφζεζκα ηελ πγεία καο πξνθαιψληαο βιάβε ησλ 

ελδνθξηλνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ, ηνπ κεηαβνιηζκνχ θαη ηεο ηθαλφηεηαο 

θαηαπνιέκεζεο θιεγκνλψλ. Καη' επέθηαζε ε ρξφληα ζηέξεζε χπλνπ κπνξεί λα απμήζεη 

ηνλ θίλδπλν παξνπζίαζεο ζνβαξψλ ρξφλησλ παζήζεσλ φπσο πςειή αξηεξηαθή πίεζε, 

δηαβήηεο ηχπνπ ΗΗ θαη θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο. 

     χκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο πξέπεη λα θνηκφκαζηε επηά κε νθηψ ψξεο θάζε βξάδπ, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φκσο θνηκφκαζηε αξθεηά ιηγφηεξν. Ο απνγεπκαηηλφο χπλνο κπνξεί λα 

απνηειεί ηελ απάληεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Σα νθέιε ηνπ πηζαλψο ζα είλαη ε γεληθφηεξε 

βειηίσζε ηεο πγείαο καο, φπσο επίζεο θαη ηνπ αηζζήκαηνο επθνξίαο καο. Σν ζψκα καο 

αθνινπζεί έλαλ θχθιν 24 σξψλ θαηά ηνλ νπνίν θαηαιαγηάδεη κηα θνξά ην απφγεπκα θαη 

κηα θνξά ηελ λχρηα. Έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη έλαο γξήγνξνο χπλνο κεηά απφ έλα κεγάιν 

γεχκα είλαη θάηη ην θπζηνινγηθφ θαζψο νη λεπξψλεο πνπ καο θξαηνχλ έηνηκνπο γηα δξάζε 

δελ ιεηηνπξγνχλ κεηά ηελ θαηαλάισζε ηξνθήο. Δπηπιένλ έλαο κηθξήο δηάξθεηαο χπλνο 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο κπνξεί λα απμήζεη ηελ ηθαλφηεηά καο γηα κάζεζε θαη λα 

θαιπηεξεχζεη ηελ κλήκε καο, αθφκε κπνξεί λα κεηψζεη ηηο πηζαλφηεηεο θαξδηαγγεηαθψλ 

παζήζεσλ.
88
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5.1     Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (Burn out) 

 
     O εξγαζηαθφο ρψξνο θαη νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε απηφλ δηαδξακαηίδνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δσή ησλ πεξηζζφηεξσλ εξγαδνκέλσλ, αθνχ εθεί δαπαλάηαη 

ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηεο δσήο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε εξγαζηαθνχ ρψξνπ 

είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπ αηφκνπ θαη ην βαζκφ 

ηθαλνπνίεζήο ηνπ απφ ηελ εξγαζία θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο.
89

 

     Δίλαη επξέσο απνδεθηφ φηη, ε πινπνίεζε ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ νξακάησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ λνζειεπηψλ, ζπκβάιιεη ζηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο λνζειεπηηθήο 

θξνληίδαο, φηαλ ε άζθεζε ηεο Ννζειεπηηθήο πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ 

εληζρχεη απηή ηε δπλαηφηεηα. Τπάξρνπλ φκσο, δηάθνξνη παξάγνληεο, φπσο αηνκηθνί, 

δεκνγξαθηθνί θαη θπξίσο πεξηβαιινληηθνί, νη νπνίνη θαηαπνλνχλ ηνλ εξγαδφκελν κε 

απνηέιεζκα λα δηαθαίλνληαη ζπκπηψκαηα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο.
90

 

     Ζ πεξίπησζε ησλ Ννζειεπηψλ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα αθνχ ηα 

λνζνθνκεία, πνπ θπξίσο απνηεινχλ ηνλ ρψξν εξγαζίαο ησλ πεξηζζνηέξσλ λνζειεπηψλ, 

θαηαθιχδνληαη απφ γξήγνξνπο ξπζκνχο θαη έληαζε εξγαζίαο. χκθσλα κε ηελ ςπρνινγία, 

ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε δελ εκθαλίδεηαη βξαρππξφζεζκα, αιιά θιηκαθψλεηαη 

ζηαδηαθά, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεί καθξνρξφληα πξνβιήκαηα, φπσο αηζζήκαηα 

απειπηζίαο, δπζθνξίαο θαη αλεπάξθεηαο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο, ηα νπνία έρνπλ 

αληίθηππν ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δσήο. Ο κνλαδηθφο ηξφπνο γηα ηελ 

απνθπγή θαη ηελ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο είλαη ή άκεζε 

αλαγλψξηζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ ζπλδξφκνπ, πξηλ ε 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ε απνζηαζηνπνίεζε θαη ε αδξάλεηα, επεθηαζνχλ θαη ζε άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αηφκνπ.
91 

     Ζ ππεξθφπσζε θαη ε εμάληιεζε ηνπ επαγγεικαηία πγείαο είλαη απνηέιεζκα ηεο ζπρλήο 

θαη καθξνρξφληαο έθζεζεο ηνπ ζε αληίμνεο ζπλζήθεο. Ζ θαθή θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη 

ε θαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ηφζν ζηελ ηδησηηθή ηνπ δσή φζν θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 

απνηειεί ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ. Βαζηθά ζπκπηψκαηα φπσο ην έληνλν ζηξεο, ε άληα, ην 

ρακειφ εζηθφ, ε ρακειή εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, ε παξαίηεζε θαη νη ζπγθξνχζεηο  είλαη 

δείγκαηα ηεο αδπλακίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ ηφζν ζηελ ζσκαηηθή φζν θαη ζηελ ςπρνινγηθή 

ηνπ πγεία.
92

 

     Δπηπιένλ, είλαη ζχλεζεο θαηλφκελν λα κεηαθέξνληαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ εξγαζηαθνχ 

ρψξνπ ηφζν ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ φζν θαη ζηελ θνηλσληθφ πεξίγπξν θαζψο 

πιήηηεηαη ε πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή δσή ηνπ εξγαδφκελνπ, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε 

ηεο έληαζεο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ κείσζε ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ζηελ θνηλσλία. 

Βαζηθά απνηειέζκαηα – ζπκπηψκαηα είλαη: Οη πλεπκαηηθέο δηαηαξαρέο, ηα ςπρνζσκαηηθά 

ζπκπηψκαηα, νη δηαηαξαρέο χπλνπ, ε ρξφληα θφπσζε θαη ε θαηάζιηςε. Σέινο, ππάξρνπλ 

πνιιέο πηζαλφηεηεο νη επαγγεικαηίεο πγείαο λα θαηαιήμνπλ ζε ρξήζε εμαξηεζηνγφλσλ 

ςπρνηξφπσλ νπζηψλ ή αθφκα θαη ζε απφπεηξεο απηνθηνλίαο, γεγνλφο πνπ απνηειεί ηελ 

ρεηξφηεξε θαηάιεμε. Μεξηθά απφ ηα πξνβιήκαηα ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο επεξεάδνπλ 

θαη ηνπο νξγαληζκνχο πνπ εξγάδνληαη. Γηα παξάδεηγκα, ε πηζαλή εμνπζέλσζε γηα έλαλ 

επαγγεικαηία έρεη σο απνηέιεζκα ηελ βξαδχηεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ, ηελ 

ρακειή πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ζε πηζαλή απνπζία ηνπ ηελ κεδεληθή πξνζθνξά 

ηνπ.
93
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     Ζ ζηαδηαθή εκθάληζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ηνπ επαγγεικαηία πγείαο θαη ηελ αθνινχζσο ηάζε πξνο ηνλ 

κε έιεγρν απφ ηνλ ίδην, κπνξνχλ λα δηαγλσζηνχλ έγθαηξα κε ηελ παξαθάησ αληηζηνηρία 

ελδείμεσλ - ζπκπηψζεσλ πνπ δεκηνχξγεζε ην 1980 ν Cherniss. Αληίζηαζε γηα ηελ 

αλαρψξεζε γηα ηελ εξγαζία - αίζζεζε απνηπρίαο, νξγή - αίζζεκα ελνρήο - ρακειή 

απηνεθηίκεζε, αξλεηηζκφο - απνκφλσζε – απφζπξζε, θφπσζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο- θνχξαζε κεηά ηελ εξγαζία, θνίηαγκα ηνπ ξνινγηνχ ζπρλά - απψιεηα ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ, αδπλακία ζπγθέληξσζεο-αθξφαζεο - αίζζεζε αθηλεζίαο, αυπλίεο - 

απνθπγή ζπδήηεζεο κε ζπλαδέιθνπο, αλήζπρνο χπλνο - εχθνιε ρξήζε κέηξσλ ειέγρνπ 

ηεο ζπκπεξηθνξάο, ζπλάρη,  

 

 

γξίπε, πνλνθέθαινο θ.α. - αθακςία ζθέςεο, θαρππνςία - παξάλνηα - ζπρλή ρξήζε 

θαξκάθσλ, νηθνγελεηαθέο ζπγθξνχζεηο - πνιιέο απνπζίεο απφ ηελ εξγαζία.
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5.2    Παξάγνληεο πνπ επζύλνληαη γηα ην burn out 
 

     Ζ ζηξεζνγφλα θχζε ηνπ λνζειεπηηθνχ επαγγέικαηνο είλαη επξέσο απνδεθηή θαη 

εξεπλεηηθά ηεθκεξησκέλε. Σν ζηξεο πνπ βηψλνπλ νη λνζειεπηέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

ςπρνινγηθέο αλαδεηήζεηο, ηα εζηθά δηιήκκαηα θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ αζζελψλ επηβαξχλεη 

ηνλ ςπρηθφ ηνπο θφζκν. Δπηπιένλ, ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη 

Ννζειεπηέο δεκηνπξγεί έληαζε, ε νπνία επηδξά ζε ζσκαηηθά, ςπρνινγηθά θαη θνηλσληθά 

επίπεδα.
95

 

     Ζ αληακνηβή θάζε εξγαδφκελνπ εθηφο απφ ην πιηθφ επίπεδν, γη’ απηφ πνπ πξνζθέξεη, 

ζα πξέπεη θαη ζε εζηθφ επίπεδν θπξίσο λα επηθξνηείηαη. Δάλ δελ επηθξνηείηαη θαη εάλ δελ 

ηνπ επηηξέπεηαη λα ειπίδεη ζε θάηη, αλ δελ ππάξρνπλ πξναγσγέο, ζπξξηθλψλεηαη ε 

απηνεθηίκεζε ηνπ θαη παζαίλεη burn out. H αίζζεζε αδπλακίαο αλαπηχζζεηαη φηαλ ν 

εξγαδφκελνο αληηιακβάλεηαη κε ηα ρξφληα φηη δελ κπνξεί λα παξέκβεη ζηε δνπιεηά ηνπ θαη 

λα ηξνπνπνηήζεη ηνπο παξάγνληεο απηνχο πνπ ηνλ δπζαξεζηνχλ. Χο απνηέιεζκα έρνπκε 

ηελ παξάδνζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζην ζχζηεκα ζην νπνίν εξγάδεηαη.
96

 Ο θφξηνο εξγαζίαο, ε 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθή πνξεία ηνπ αζζελνχο, ε έιιεηςε πφξσλ, ε ρξήζε λέαο ζχλζεηεο 

ηερλνινγίαο θαη νη πεξηνξηζκέλεο πξννπηηθέο εμέιημεο, ελνρνπνηνχληαη σο επηβαξπληηθνί 

παξάγνληεο γηα ηε δεκηνπξγία ζηξεο ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. Δίλαη αλάγθε λα 

ηνληζηεί φηη, ν ρξφλνο πνπ δηαζέηνπλ νη λνζειεπηέο γηα ηε θξνληίδα ησλ αζζελψλ κε θαθή 

πξφγλσζε ή κε ηδηαίηεξεο ζπλαηζζεκαηηθέο απαηηήζεηο, ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ππεξβνιηθφ 

θφξηνο εξγαζίαο, θαη ην άγρνο ηνπ ζαλάηνπ απνηεινχλ επηπιένλ αίηηα ηεο εκθάληζεο ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Ζ χπαξμε άγρνπο θαη έληαζεο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο 

ππνδαπιίδεη ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο θαη έρεη άκεζν αληίθηππν 

ζην επίπεδν επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπο.
97

 

     H ζπλερήο αιιειεπίδξαζε θαη ελαζρφιεζε ησλ λνζειεπηψλ φρη κφλν κε αζζελείο άιια 

θαη κε άηνκα ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ αζζελψλ, δεκηνπξγεί ζηνπο 

λνζειεπηέο ζπλαηζζήκαηα ζπκνχ, ακεραλίαο, θφβνπ θαη απφγλσζεο, ηδηαίηεξα φηαλ νη 

ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα ησλ αζζελψλ δελ είλαη πάληα νξαηέο, πξνβιέςηκεο θαη εχθνιεο, 

κε απνηέιεζκα ε θαηάζηαζε λα γίλεηαη φιν θαη πην πεξίπινθε, απνγνεηεπηηθή. Ζ έιιεηςε 

ππνζηεξηθηηθνχ θιίκαηνο θαη ζπκπαξάζηαζεο απφ ζπλαδέιθνπο θαη αλσηέξνπο, νη 

ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζεξαπεπηηθήο νκάδαο, ε αζάθεηα ησλ ξφισλ, νη 

δηαθνξεηηθέο ηεξαξρηθέο βαζκίδεο, ε έιιεηςε νξγαλσηηθήο δνκήο, θαη νη δηνηθεηηθνί 

παξάγνληεο έρνπλ κεξίδην ηεο επζχλεο γηα ηελ πξφθιεζε εξγαζηαθήο θφπσζεο.
98

 

     Σέινο, αηηηνινγηθνί παξάγνληεο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ απνηεινχλ ηα 

αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαδφκελνπ, φπσο ε πξνζσπηθφηεηα, ηα πξνζσπηθά 

βηψκαηα, ε ζπλαηζζεκαηηθή σξηκφηεηα θαη ην πξνζσπηθφ ζηπι ηνπ επαγγεικαηία θαζψο 
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επίζεο θαη δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο φπσο ε ειηθία, ην θχιν, ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ 

επίπεδν θαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε  

     Όινη νη αλσηέξσ παξάγνληεο, φπσο επίζεο ε ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη ν έιεγρνο πνπ 

αζθεί ν εξγαδφκελνο ζηελ ξνή ησλ γεγνλφησλ είλαη δπλαηφ λα επεξεάζνπλ ηελ έληαζε 

ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ επηθέξεη ην ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο ζηελ δσή ηνπ θάζε αηφκνπ.
99

 

     Σν πνιχπιεπξν έξγν ησλ λνζειεπηψλ πξνθαιεί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ςπρνινγηθή 

θαηαπφλεζε εκθαλίδνληαο ην ζχλδξνκν ηεο εξγαζηαθήο θφπσζεο. Κπξηφηεξεο εθθξάζεηο 

ηνπ ζπλδξφκνπ είλαη ην αίζζεκα ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο θφπσζεο, απνζάξξπλζε, αχμεζε 

ηεο φξεμεο (θαγεηφ), άγρνο, ζπρλή ρξήζε αιθνφι θαη βελδνδηαδεπηλψλ, επεξεζηζηφηεηα, 

δπζθνιία ζηε ζπγθέληξσζε, άηππα ζσκαηηθά άιγε θιπ. Σν ζχλδξνκν δελ είλαη εχθνια 

αληρλεχζηκν νχηε απφ ην ίδην ην άηνκν αιιά νχηε θαη απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο 

ςπρνζεξαπεπηηθήο νκάδαο θαη γη’ απηφ ην ιφγν πνιχ ζπρλά δελ αληηκεησπίδεηαη. Απφ ηνλ 

ζεξαπεπηή ζα πξέπεη λα ππάξρεη εηδηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηελ πξφιεςε, ηελ έγθαηξε 

εληφπηζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο απηήο.
100

 

 

 

5.3    Αλάιπζε ηνπ ζπλδξόκνπ Βurn out 

 
     Ζ έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο έρεη πξνβιεκαηίζεη ηδηαίηεξα ηηο θνηλσληθέο 

επηζηήκεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ δνκή ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο, φπσο επίζεο θαη ηνπο 

εηδηθνχο ζε ζέκαηα δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο θαη έρεη πιήξσο αλαγλσξηζζεί ε ζεκαζία 

ηνπ ζπλδξφκνπ θαη νη επηπηψζεηο πνπ επηθέξεη ζην άηνκν, ζηελ νηθνλνκία θαη γεληθφηεξα 

ζηελ παξαγσγή. Ζ εηπκνινγία ηνπ ζπλδξφκνπ «Burn out» ζηελ αγγιηθή γιψζζα 

θαηαγξάθεηαη σο: «αλαιψλνκαη πξννδεπηηθά εθ ησλ έλδνλ κέρξη ηνπ ζεκείνπ ηεο 

απαλζξάθσζεο».
101

 

     Ζ πξψηε αλαθνξά ηεο πεξηγξαθήο ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο «επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο» 

έγηλε ην 1974 απφ ηνλ Freudenberger, ν νπνίνο θαηέγξαςε ηα ζπκπηψκαηα ηεο ζσκαηηθήο 

θαη ςπρηθήο εμνπζέλσζεο φρη κφλν ζε επαγγεικαηίεο ππεξεζηψλ πγείαο αιιά θαη ζε άιιεο 

εηδηθφηεηεο, ζηηο νπνίεο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο αλαπηχζζνληαη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο θαη εμάξηεζεο κε άιια άηνκα. χκθσλα κε ηνπο 

Maslach & Jackson, ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε (emotional exhaustion), ε 

απνπξνζσπνπνίεζε (depersonalization) θαη ε έιιεηςε πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ 

(reduced feeling of personal accomplishment) απνηεινχλ ηηο ηξεηο ζπληζηψζεο πνπ 

δεκηνπξγνχλ ην ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο.
90

 Χο γλσζηφ, ην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ θαη ν εξγαδφκελνο είλαη ππφ κηα ζρέζε ζπλερνχο αιιειεπίδξαζεο, ε νπνία 

δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ. Όηαλ 

φκσο, νη ζπλζήθεο είλαη ζηξεζνγφλεο δεκηνπξγείηαη ζπλαηζζεκαηηθή ππεξθφξηηζε ζηνλ 

εξγαδφκελν κε απνηέιεζκα λα κελ δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε ελέξγεηα θαη ηα ςπρηθά 

απνζέκαηα γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο (ζπλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε). ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα απεγθισβηζηεί απφ απηή ηελ θφξηηζε αλαπηχζζεη σο 

κεραληζκφ άκπλαο κηα απξφζσπε ζρέζε κε ηνλ αζζελή, (απνπξνζσπνπνίεζε) ε νπνία 

πνιιέο θνξέο είλαη αξλεηηθή έσο θπληθή. Δπηπξνζζέησο, ε έιιεηςε πξνζσπηθψλ 

επηηεπγκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απάζεηα πξνο ηηο αλάγθεο ηνπ αζζελή, νδεγεί ζε 

πιήξε ή κεξηθή παξαίηεζε πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ αζζελή (έιιεηςε πξνζσπηθήο 

επίηεπμεο). 

     Χο απνηέιεζκα ησλ ηξηψλ απηψλ παξαγφλησλ δει. ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θφξηηζεο, ησλ 

αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηνπ κεησκέλνπ αηζζήκαηνο πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ, ν 

εξγαδφκελνο αλαπηχζζεη ιαλζαζκέλε επηθνηλσλία ζε θάζε επίπεδν, αηνκηθφ, θνηλσληθφ, 

επαγγεικαηηθφ ηφζν κε ηνλ αζζελή, ηνπο ζπγγελείο φζν θαη κε ηνπο ππφινηπνπο 

ζπλαδέιθνπο.
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     χκθσλα κε ην κνληέιν ησλ Edelwich & Brodsky, ην ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο πνπ βηψλεη ν εξγαδφκελνο, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηέζζεξα ζηάδηα. ην πξψην 
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ζηάδην, δηαθαηέρεηαη απφ ελζνπζηαζκφ γηα ην επάγγεικα πνπ επέιεμε θαη ζέηεη πςεινχο 

ζηφρνπο θαη πξνζδνθίεο, νη νπνίεο φηαλ δηαςεχδνληαη ζεκαηνδνηνχλ ηελ έλαξμε ηνπ 

δεχηεξνπ ζηαδίνπ «ηεο ακθηβνιίαο θαη ηεο αδξάλεηαο», θαηά ην νπνίν ν εξγαδφκελνο 

αληηιακβάλεηαη φηη ε πξνζθνξά ηνπ δελ αλαγλσξίδεηαη. Ζ κε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία, ηνλ σζεί ζην ζηάδην «ηεο απνγνήηεπζεο θαη ηεο καηαίσζεο».
103 

     Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε δελ εκθαλίδεηαη μαθληθά νχηε νθείιεηαη ζε θάπνην 

κεκνλσκέλν γεγνλφο αιιά είλαη ζπλέπεηα ηνπ ζπζζσξεπκέλνπ άγρνπο, πνπ θαηαθιχδεη 

ηνλ επαγγεικαηία θαη ηνλ θάλεη λα αηζζάλεηαη φηη ηα ςπρηθά ηνπ απνζέκαηα δελ επαξθνχλ 

ψζηε λα αληαπεμέιζεη ζηελ πίεζε ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ. Ο λένο εξγαδφκελνο μεθηλάεη 

ηελ θαξηέξα ηνπ κε ελζνπζηαζκφ, έρνληαο αξθεηά πςεινχο ζηφρνπο θαη ζπρλά κε 

ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο. ην ζηάδην απηφ ν εξγαδφκελνο αθηεξψλεη ην ρξφλν ηνπ θαη ηελ 

ςπρή ηνπ ζηελ  

 

 

εξγαζία ηνπ θαη ζηα άηνκα ηα νπνία εμππεξεηεί πξνζπαζψληαο λα αληιήζεη θάζε δπλαηή 

ηθαλνπνίεζε θαη εζηθή αληακνηβή. Καζψο φκσο δηαπηζηψλεη φηη ην έξγν πνπ παξάγεη δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ, απνγνεηεχεηαη.  ε απηφ ην ζηάδην ε εξγαζηαθή 

θαζεκεξηλφηεηα δηαςεχδεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ εξγαδφκελνπ κε απνηέιεζκα λα κελ 

θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ηνπ κέζα απφ ηελ εξγαζία ηνπ. Αξρίζεη λα αλαξσηηέηαη κήπσο 

είλαη εθείλνο ε αηηία θαηεγνξψληαο ηνλ εαπηφ ηνπ γηα ηελ απνηπρία πξνζπαζψληαο αθφκα 

πεξηζζφηεξν λα επελδχζεη ζην επάγγεικα ηνπ, ρσξίο φκσο θάπνην ζεηηθφ απνηέιεζκα. 

Γηάθνξα ζέκαηα ηα νπνία δελ ηνλ απαζρνινχζαλ ζην παξειζφλ ,αξρίδνπλ λα ηνλ 

πξνβιεκαηίδνπλ. Δλνριείηαη πνπ ε πξνζθνξά ηνπ δελ αλαγλσξίδεηαη εθθξάδνληαο 

παξάπνλα γηα ην ρακειφ κηζζφ, ην εμνπζελσηηθφ σξάξην, ηελ έιιεηςε ππνζηήξημεο θαη 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θ.ι.π. Έηζη ζηαδηαθά απντδαληθνπνηεί ηελ εξγαζία ηνπ, 

κε έρνληαο φκσο αλαζεσξήζεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ.
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     Σελ ακθηβνιία θαη ηελ καηαίσζε δηαδέρνληαη ε απνγνήηεπζε θαη ε καηαίσζε. Ο 

εξγαδφκελνο βιέπεη φηη νη πξνζπάζεηεο ηνπ λα νινθιεξσζεί κέζα απφ ηελ εξγαζία ηνπ 

καηαηψλνληαη θαη νδεγείηαη ζηελ απνζάξξπλζε θαη ηελ απνγνήηεπζε. Ζ πξαγκαηηθφηεηα 

γηα εθείλνλ είλαη αδηέμνδε θαη λνηψζεη παγηδεπκέλνο κέζα ζε απηή. Απηφ ην ζηάδην κπνξεί 

λα ζεσξεζεί σο κεηαβαηηθφ θαζψο ν εξγαδφκελνο είηε αλαζεσξεί ηνπο κε ξεαιηζηηθνχο 

ηνπ ζηφρνπο θαη πξνζδνθίεο, είηε απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ ρψξν εξγαζία ηνπ.
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     ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, πνπ πεξηγξάθεηαη σο απάζεηα, 

ν εξγαδφκελνο απνθεχγεη θάζε ππεπζπλφηεηα απέλαληη ζηνπο άιινπο, ελψ πξνζπαζεί λα 

θαηαπνιεκήζεη ηελ απνγνήηεπζε θαη ηε καηαίσζε  πνπ ηνπ πξνθαιεί ην επάγγεικα ηνπ. 

πγθεθξηκέλα ν εξγαδφκελνο ζπλερίδεη λα εξγάδεηαη γηα βηνπνξηζηηθνχο ιφγνπο 

επελδχνληαο ειάρηζηε ελέξγεηα ζηα θαζήθνληα ηνπ. χκθσλα κε ηνλ C. Cherniss, ε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε απνηειεί πεξηζζφηεξν κία «δηαδηθαζία» παξά έλα 

κεκνλσκέλν «ζπκβάλ», θαη ε νπνία αθνινπζεί ηξία ζηάδηα:  

Φάζε ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο: ε απηφ ην ζηάδην, ν εξγαδφκελνο ζεσξεί φηη νη δηαζέζηκνη 

πφξνη ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο δελ επαξθνχλ, ψζηε λα κπνξέζεη λα αληεπεμέιζεη 

ζηα αηηήκαηα θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ εξγαζία ηνπ. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία εξγαζηαθνχ ζηξεο, ρσξίο φκσο λα είλαη ν θχξηνο ιφγνο πνπ 

ζα νδεγήζεη ζε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε.  

II. Φάζε εμάληιεζεο: ε απηφ ην ζηάδην ν εξγαδφκελνο αξρίδεη λα αληαπνθξίλεηαη 

ζπγθηλεζηαθά ζηελ δηαηάξαμε ηεο ηζνξξνπίαο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ-απαηηήζεσλ ηνπ 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Ο εξγαδφκελνο αξρίδεη λα έρεη κεησκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

εξγαζία ηνπ κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ εκπεξηέρεηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ην 

ζηξεο, ε θφπσζε θαη πνιιέο θνξέο ε απάζεηα πξνο ηελ εξγαζία ηνπ. Όηαλ εξγαδφκελνο 

δελ θαηαθέξεη λα δηαρεηξηζηεί ζσζηά ηελ παξαπάλσ ζπγθηλεζηαθή θαηάζηαζε πνπ 

δηαηππψζεθε ππάξρεη πεξίπησζε λα νδεγεζεί ζε απνγνήηεπζε θαη παξαίηεζε απφ ηελ 

εξγαζία ηνπ.  
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III.  Φάζε ακπληηθήο θαηάιεμεο: Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ ζηαδίνπ είλαη  ην 

γεγνλφο φηη ν εξγαδφκελνο αιιάδεη ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ έβιεπε 

ζην παξειζφλ ηελ εξγαζία ηνπ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ν εξγαδφκελνο λα αξρίδεη  λα 

απεκπιέθεηαη ζπλαηζζεκαηηθά απφ ηελ εξγαζία ηνπ εθδειψλνληαο θπληζκφ θαη 

απάζεηα.
106

 Απηή ε ζηάζε είλαη δπλαηφ κελ λα κεηψζεη ηηο ζσκαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο 

ζπλέπεηεο πνπ ελδέρεηαη λα εθδεισζνχλ, αιιά απφ ηε άιιε ν εξγαδφκελνο έρεη ράζεη 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνηήζεη ηεο εξγαζίαο ηνπ, ζπλερίδνληαο ηελ θπξίσο γηα 

βηνπνξηζηηθνχο ιφγνπο. Μηα ηξίηε ζεσξία πνπ δηαηχπσζαλ νη Shubin & Maslach αλαθέξεη 

φηη ηα άηνκα δελ θηάλνπλ ζηαδηαθά ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε αιιά πξνεγείηαη κηα 

καθξνρξφληα δηαδηθαζία πνπ έρεη πεξηγξαθεί ζε ηέζζεξα ζηάδηα ηα νπνία είλαη ηα εμήο:  

Σν ζηάδην ηεο ηθαλνπνίεζεο: ην ζηάδην απηφ, ην άηνκν είλαη ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ 

εξγαζία ηνπ δίλνληαο νινέλα θαη πεξηζζφηεξε ελέξγεηα ζηε δνπιεηά ηνπ. Αλ φκσο  

θαηαλαιψλεη κεγάιν πνζνζηφ απφ ηελ ελέξγεηα ηνπ ζηελ εξγαζία ηνπ ρσξίο λα ηελ 

επαλαθνξηίδεη απφ άιιεο πεγέο, φπσο ςπραγσγία, ρφκπη, ρξφλν κε θίινπο θ.α. ηφηε θηάλεη 

ζην ζηάδην ηνπ «ζηεξέκαηνο» ηεο ελέξγεηαο.   

Σν ζηάδην ηνπ «ζηεξέκαηνο» ηεο ελέξγεηαο: ε απηφ ην ζηάδην ην άηνκν αξρίδεη ζηαδηαθά 

λα λνηψζεη θνχξαζε θαη έιιεηςε ηεο ελέξγεηαο αληηκεησπίδνληαο παξάιιεια θαη 

δηαηαξαρέο ζηνλ χπλν ηνπ. Ο εξγαδφκελνο αξρίδεη λα εθθξάδεη φηη δελ είλαη ζε ζέζε λα 

θέξεη εηο πέξαο ηνλ φγθν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ έθαλε πξηλ. Θεσξεί φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα 

έρεη απαιεηθζεί αληηκεησπίδνληαο δπζθνιία ζηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη θπληζκφ ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ.   

Σν ζηάδην ησλ ρξφλησλ ζπκπησκάησλ: Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ην άηνκν αξρίδεη λα 

λνηψζεη εμαληιεκέλν αληηκεησπίδνληαο ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα φπσο: πφλνπο ζην ζψκα, 

λαπηία, έληαζε, πνλνθέθαινη θαη πφλνπο ζηε κέζε. Δπίζεο ππάξρνπλ αιιαγέο ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ θαη ελψ κπνξεί λα ήηαλ ήξεκνο ζην παξειζφλ, αξρίδεη λα γίλεηαη 

επεξέζηζηνο θαη επηζεηηθφο, ράλνληαο αξθεηά εχθνια ηνλ έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξά ηνπ κε 

ηελ παξακηθξή δπζθνιία. Αξρίδεη λα γίλεηαη απφκαθξνο θαη θιείλεηαη ζηαδηαθά ζηνλ 

εαπηφ ηνπ, ζε ζεκείν πνπ θάπνηεο θνξέο απνκνλψλεηαη πιήξσο απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπ 

πεξίγπξν.   Σν ζηάδην ηεο θξίζεο (breakdown): Όηαλ ην άηνκν θζάζεη ζην ζηάδην απηφ, 

αηζζάλεηαη αλίθαλν λα ζπλερίζεη λα δεη θάησ απφ απηή ηελ θαηάζηαζε ψζηε λα βξίζθεη 

θαηαθχγην ζην πνηφ ή ηα εξεκηζηηθά ελψ ην ελδηαθέξνλ γηα φηη ζπκβαίλεη γχξσ ηνπο 

ράλεηαη κε απνηέιεζκα λα γίλνληαη αδηάθνξνη. Έλα άιιν πνζνζηφ εξγαδνκέλσλ 

παξνπζηάδνπλ κηα θπζηθή ή ζσκαηηθή εμάληιεζε κε ηε κνξθή θαηάζιηςεο ε κε ηελ 

εθδήισζε ζσκαηηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ. Μηθξφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ δελ 

βξίζθνπλ θαλέλα ελδηαθέξνλ γηα ηε δσή ηνπο θαη επηρεηξνχλ λα απηνθηνλήζνπλ.   

     Παξαηεξψληαο ηηο παξαπάλσ ζεσξίεο νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη ζηα ζηάδηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, είλαη εκθαλέο ην γεγνλφο φηη φιεο έρνπλ σο θνηλφ ζεκείν 

αλαθνξάο φηη νη εξγαδφκελνη μεθηλνχλ ηελ εξγαζία ηνπο έρνληαο θηινδνμίεο θαη επηδηψμεηο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη επηβεβαίσζεο. Όηαλ φκσο νη επηδηψμεηο απηέο δελ 

εθπιεξψλνληαη, αθνινπζεί κηα θζίλνπζα πνξεία ε νπνία ηνπο νδεγεί ζε αδξάλεηα θαη 

αδηαθνξία πξνο ηελ εξγαζία ηνπο γεγνλφο ην νπνίν είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε.
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     χκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ C. Cherniss, ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ραξαθηεξίδεηαη 

επίζεο απφ ηξία ζηάδηα. Σν ζηάδην ηνπ «εξγαζηαθνχ ζηξεο», ην νπνίν δεκηνπξγείηαη φηαλ 

νη πξνζσπηθνί ζηφρνη ησλ εξγαδνκέλσλ δελ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ ιφγσ έιιεηςεο 

πφξσλ. Αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο «εμάληιεζεο» θαηά ην νπνίν ν εξγαδφκελνο είλαη ππφ 

ζπλερή ζηξεο θαη έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη ζηαδηαθά νδεγείηαη ζην ζηάδην ηεο 

«ακπληηθήο θαηάιεμεο», φπνπ ν θπληζκφο θαη ε απάζεηα απνηεινχλ ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα. Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο 

Pines εκθαλίδεηαη χζηεξα απφ καθξνρξφληα έθζεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζε εμαληιεηηθέο 

εξγαζηαθέο απαηηήζεηο θαη επεξεάδεη φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο αλζξψπηλεο 

πξνζσπηθφηεηαο, ζπλαηζζεκαηηθή, ςπρηθή θαη ζσκαηηθή. Όπνην απφ ηα αλσηέξσ κνληέια 

πεξηγξαθήο ηνπ ζπλδξφκνπ θαη λα απνδερζνχκε, ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

ππνδειψλεη ηελ απψιεηα ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ εξγαδφκελνπ γηα ηελ θχζε θαη ην ρψξν 
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ηεο εξγαζίαο, ε νπνία θαηαιήγεη ζε δηαηαξαρή ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο αζζελείο θαη 

γεληθφηεξα ην πεξηβάιινλ.
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Αλάινγα κε ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε λνζειεπηή θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ 

ηεο εξγαζίαο ηνπ πνηθίιιεη ην επαγγεικαηηθφ stress ησλ λνζειεπηψλ θαη θπζηθά εμαξηάηαη 

απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο νηθνγέλεηαο – εξγαζίαο. Παξάγνληεο θνηλνί γηα ην stress ησλ 

λνζειεπηψλ είλαη ε αλεξγία, ε ζχγθξνπζε ξφισλ, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη νη λεθξέο 

αμίεο ή εθείλεο πνπ πξφθεηηαη λα εμαιεηθζνχλ. Δπίζεο, ζην stress ησλ λνζειεπηψλ 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ: ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζιηςε, ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη 

ε ςπρνινγηθή λνζεξφηεηα.
 

     
Σν άγρνο πνπ νη λνζειεπηέο βηψλνπλ θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία 

θαη ηελ πηζαλή ζρέζε ηνπ άγρνπο ηεο εξγαζίαο κε ηελ ςπρνινγηθή ηνπο επεκεξία 

γεληθφηεξα επηρείξεζαλ αξθεηνί εξεπλεηέο λα κειεηήζνπλ. Σν λνζειεπηηθφ επάγγεικα 

δηέπεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ επξχηεξε ειιεληθή θαη 

δηεζλή βηβιηνγξαθία. Οη λνζειεπηέο ζπρλά αληηκεησπίδνπλ δηάθνξνπο παξάγνληεο άγρνπο 

φπσο ην αλεπαξθέο πξνζσπηθφ, ηελ  εμαληιεηηθή εξγαζία, ηελ  θαζεκεξηλή πεξίζαιςε 

αξξψζησλ κε ηδηαηηεξφηεηεο, ηηο δηαπξνζσπηθέο ζπγθξνχζεηο, ηελ επίγλσζε ηεο 

ηαηξνλνζειεπηηθήο επζχλεο απέλαληη ζηνπο αζζελείο θαη δηάθνξα άιια νξγαλσηηθά 

εκπφδηα πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία. Σέινο, ε πλεπκαηηθή πγεία ησλ 

λνζειεπηψλ επεξεάδεηαη απφ ηνπο παξάγνληεο άγρνπο ηεο εξγαζίαο ζηα δεκφζηα 

λνζνθνκεία πνπ δεκηνπξγνχλ  πςειά επίπεδα άγρνπο θαη θαηάζιηςεο.
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     Σειηθά ν αζζελήο είλαη εθείλνο πνπ ηειηθά ράλεη απφ ην stress ησλ λνζειεπηψλ 

ζχκθσλα κε ηελ αλαθνξά ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο. Ο ςπρξφο, αδηάθνξνο θαη 

απξφζσπνο ηξφπνο θαζψο θαη ε απάζεηα θαη ε απνγνήηεπζε ηνπ λνζειεπηή  θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λνζειεπηή κε άγρνο θαη 

stress. Δπηπιένλ είλαη αξθεηά πηζαλφ ν λνζειεπηήο λα απνζχξεηαη απφ ηνπο άιινπο, λα 

εθδειψλεηαη αξλεηηθά θαη νμχζπκα, λα απνπζηάδεη ζπρλά απφ ηελ εξγαζία ηνπ, λα ηελ 

εθηειεί ιηγφηεξo απνηειεζκαηηθά απ’ φ,ηη ζην παξειζφλ θαη λα επηζπκεί λα ηελ 

εγθαηαιείςεη.
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     Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε έρεη σο ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε ηεο ςπρηθή πγεία ησλ 

λνζειεπηψλ. Πην αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

 ηελ απνηχπσζε ηεο ησξηλήο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ 

 ηελ δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζην δεκφζην 

λνζνθνκείν 

 ηελ απνηχπσζε ηεο γεληθφηεξεο θαηάζηαζεο πγείαο θαη απηνεθηίκεζεο ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

 ηελ δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζηε γεληθφηεξε θαηάζηαζε πγείαο 

θαη απηνεθηίκεζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

 

 

Απνηειέζκαηα: 

 

Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 Απφ ηα 154 εξσηεκαηνιφγηα, επηζηξάθεθαλ ζπκπιεξσκέλα ηα 112. 

 Σν 83% ήηαλ λνζειεχηξηεο θαη ην 17% λνζειεπηέο. 

 Ζ ειηθία θπκάλζεθε απφ 20 εηψλ ε κηθξφηεξε έσο 60 εηψλ ε κεγαιχηεξε, κε κέζε 

ηηκή ηα 37,60 έηε 

 Ζ πιεηνςεθία ησλ λνζειεπηψλ πξνεξρφηαλ απφ ην ρεηξνπξγείν 

 

Παξνύζα ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε (1
ε
 ελόηεηα) έδεημε όηη: 

 ην 20,6% ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ αηζζάλεηαη ήξεκν 

 ην 68,8% ληψζεη αλαζθάιεηα 
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 ην 39,3% δηαθαηέρεηαη απφ κηα εζσηεξηθή έληαζε 

 ην 25,9% έρεη ζηελφρσξεο ζθέςεηο 

 ην 17,8% αηζζάλεηαη κηα αλαζηάησζε 

 ην 28,6% αλεζπρεί απηή ηε ζηηγκή γηα ελδερφκελεο αηπρίεο 

 ην 41,1% έρεη άγρνο 

 ην 83,1% έρεη απηνπεπνίζεζε 

 ην 25,9% αηζζάλεηαη λεπξηθφηεηα 

 ην 15,2% βξίζθεηαη ζε δηέγεξζε 

 ην 34,8% είλαη ραιαξφ 

 ην 63,4% αηζζάλεηαη ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπ 

 ην 10,7% αηζζάλεηαη έμαςε θαη ηαξαρή 

 

 

 ην 45,2% αηζζάλεηαη ραξνχκελν. 

 

Η απνηύπσζε ηεο γεληθόηεξεο θαηάζηαζεο πγείαο θαη ηνπ επηπέδνπ απηνεθηίκεζεο 

(2
ε
 ελόηεηα) έδεημε όηη: 

 ην 66,8% ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θνπξάδεηαη εχθνια 

 ην 6,3% ζπλεζίδεη λα θιαίεη 

 ην 21,4% εχρεηαη λα κπνξνχζε λα ήηαλ ηφζν επηπρηζκέλν φζν νη άιινη δείρλνπλ φηη 

είλαη 

 ην 5,4% «κέλεη» πίζσ ζηηο δνπιεηέο ηνπ γηαηί δελ απνθαζίδεη γξήγνξα 

 ην 71,4% είλαη ήξεκν, ςχρξαηκν θαη ζπγθεληξσκέλν 

 ην 17,4% αηζζάλεηαη πσο νη δπζθνιίεο ζπζζσξεχνληαη ψζηε λα κελ κπνξεί λα ηηο 

μεπεξάζεη 

 ην 17,9% αλεζπρεί πνιχ γηα θάηη πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ αμίδεη 

 ην 14,3% έρεη ηελ ηάζε λα ζεσξεί ηα πξάγκαηα δχζθνια 

 ην 13,4% αηζζάλεηαη φηη ηνπ ιείπεη ε απηνπεπνίζεζε 

 ην 10,7% πξνζπαζεί λα απνθεχγεη ηελ αληηκεηψπηζε κηαο δπζθνιίαο 

 ην 12,5% αηζζάλεηαη ζιίςε 

 ην 15,2% παίξλεη ηηο απνγνεηεχζεηο πνιχ ζηα ζνβαξά ψζηε δελ κπνξεί λα ηηο δηψμεη 

απφ ην κπαιφ ηνπ 

 ην 81,3% δηαθαηέρεηαη απφ κηα ζηαζεξφηεηα ζην ραξαθηήξα 

 ην 16,1% αλαζηαηψλεηαη θάζε θνξά πνπ ζθέπηεηαη ηηο αζρνιίεο θαη ηα ελδηαθέξνληά 

ηνπ 

 ην 9% ζθέθηεηαη ζπρλά φηη δελ αμίδεη ηίπνηε θαη 

 ην 0,9% έρεη ζπρλά ηάζεηο απηνθαηαζηξνθήο 

 

πκπέξαζκα: 

     Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έρεη σο ζπκπέξαζκα φηη ε ζσκαηηθή θαη ε πλεπκαηηθή θφπσζε 

νδεγείηαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφο πςειψλ ςπρνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ρακεινχ ειέγρνπ 

απφ ηελ πξντζηάκελε αξρή. ηνπο λνζειεπηέο αλνίγνληαη κνλνπάηηα ζπκβνπιεπηηθήο 

ππνζηήξημεο απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Σέινο, ε πγεία ησλ λνζειεπηψλ είλαη 

ηδηαίηεξα ρακειφ επίπεδν, φηαλ νη λνζειεπηέο δηαθαηέρνληαη απφ πςειφ επίπεδν άγρνπο 

θαη παξάιιεια ππάξρνπλ ρακειά επίπεδα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ζην λνζνθνκεηαθφ 

ρψξν εξγαζίαο.
111

 

 

 

5.4    Αλαζθόπεζε ηνπ ζπλδξόκνπ Burn out ζην δηεζλή ρώξν  
 

     Σν ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, εκθαλίδεηαη πεξηζζφηεξν ζπρλά ζε 

γηαηξνχο θαη λνζειεπηέο, θαζφηη απηνί νη επαγγεικαηίεο έξρνληαη ζε θαζεκεξηλή επαθή κε 
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ηνλ αλζξψπηλν πφλν.
 
Ζ πιεηνςεθία ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθπνλεζεί σο 

ζήκεξα θαη αλαθέξνληαη ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, έρνπλ σο πιεζπζκφ κειέηεο 

ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο.
 
Ζ Firth-Cozens, αλαθέξεη φηη ην 1/3 ησλ λνζειεπηξηψλ ζε 

νιφθιεξν ηνλ θφζκν παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο απφ ηα 

αξρηθά αθφκα ζηάδηα ηεο θαξηέξαο ηνπο, ελψ ν θίλδπλνο γηα ηελ εκθάληζε ζνβαξψλ 

ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή νκάδα είλαη πνιχ πςειφο. 

Δπηπιένλ, νη λνζειεπηέο θαζψο θαη νη ςπρίαηξνη, δείρλνπλ λα έρνπλ ηα πςειφηεξα 

πνζνζηά απηνθηνληψλ.
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O ρψξνο πνπ εξγάδνληαη νη λνζειεπηέο αλάινγα κε
 
ηελ εηδηθφηεηα ηνπο θαίλεηαη φηη 

ζρεηίδεηαη κε ηελ
 
χπαξμε θαη ηνλ βαζκφ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. χκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
 
ησλ Hannigan, θαη ησλ Kilfedder, ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 

πνπ εξγάδεηαη ζε ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν παξνπζηάδεη έληνλα ζπκπηψκαηα 

ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο απφ ηελ εξγαζία
 
ηνπ. Γηα πνιινχο λνζειεπηέο, ηα ζεκεία 

απηά απνηέιεζαλ ην θίλεηξν γηα επαλεθηίκεζε ηεο εξγαζίαο
 
ηνπο, ελψ γηα άιινπο ηελ 

αθνξκή λα εγθαηαιείςνπλ νξηζηηθά ην λνζειεπηηθφ επάγγεικα.
 
Δθηφο απφ ην λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζε ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία, απφ έξεπλεο έρεη
 
δεηρζεί φηη, νη 

λνζειεπηέο ησλ Μνλάδσλ Δληαηηθήο
 
Θεξαπείαο, βηψλνπλ πην ζπρλά ην ζχλδξνκν ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο.
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     Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Poncet, φπνπ κειεηήζεθαλ λνζειεπηέο απφ ηε 

Γαιιία θάλεθε φηη, ην έλα ηξίην ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Μνλάδσλ Δληαηηθήο 

ζεξαπείαο είραλ βηψζεη ην ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο.
  

Οη θχξηνη 

εθιπηηθνί παξάγνληεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο πξνεξρφηαλ απφ ηελ έιιεηςε 

νξγάλσζεο, ηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ εξγαζίαο κε ηνπο πξντζηάκελνπο θαη ην ηαηξηθφ 

πξνζσπηθφ, ηελ αληηιεπηή ζχγθξνπζε κε ηνλ αζζελή, ηνλ θφβν απφ ην ζάλαην ηνπ 

αζζελνχο θαη ηελ ζπκκεηνρή ζηηο απνθάζεηο γηα ηελ πνξεία ηνπ αζζελνχο θαη ηνπ 

ηκήκαηνο. 

     Έλα απφ ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο ηεο Marieke Ledingham, ε νπνία εμεγεί φηη: «Ζ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη έλα ρξφλην πξφβιεκα ζην ρψξν ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη 

ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη παξά ηελ κεγάιε έξεπλα θαη ηελ πιεζψξα γλψζεο πνπ ππάξρεη 

γχξσ απφ ην δήηεκα απηφ, κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ. Οη επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο 

παξά ην γεγνλφο φηη εξγάδνληαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, παζρίδνπλ λα απνθχγνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Έηζη, ζέιακε λα κειεηήζνπκε πσο ηα εξγαζηαθά πιαίζηα ζα 

κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ ηελ ππνζηήξημε πνπ παξέρνπλ»
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     πλνιηθά, πελήληα πέληε εξγαδφκελνη ςπρηθήο πγείαο (λνζειεπηέο ςπρηθήο πγείαο, 

ςπρνιφγνη, εξγνζεξαπεπηέο ςπρηθήο πγείαο, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, ςπρίαηξνη θαη 

ζχκβνπινη) θαηέγξαςαλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο  ζε έλα πνηνηηθφ εξσηεκαηνιφγην ζρεηηθά κε 

ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο, φζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε θαη πψο απηέο κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ επεκεξία ηνπο ζην ρψξν εξγαζία 

ηνπο. Δπηπιένλ, δψδεθα ζπκκεηέρνληεο εξσηήζεθαλ πεξηζζφηεξν δηεμνδηθά. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ήηαλ θπξίσο κεγαιχηεξεο ζε ειηθία γπλαίθεο, κε ην 60% λα είλαη πεξίπνπ 

40 εηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο πνζνζηνχ 33% λα βξίζθεηαη πάλσ απφ ηα 50 έηε. Ζ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έδεημε φηη πνιινί ζπκκεηέρνληεο ππέθεξαλ απφ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε θαη εμαηηίαο απηήο, αηζζάλνληαλ κεγαιχηεξε αδπλακία θαη ιηγφηεξν ηθαλνί 

θαη παξαγσγηθνί ζην ξφιν ηνπο. Κάπνηνη αλέθεξαλ επίζεο φηη αθφκε θαη φηαλ 

αλαγλψξηδαλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμνπζέλσζε, είραλ κηα ηάζε λα ξίρλνπλ ηελ επζχλε 

ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη δπζθνιεχνληαλ πεξηζζφηεξν λα ην απνθαιχςνπλ ζε άιινπο, ιφγσ 

ηνπ θφβνπ φηη ζα θξίλνληαλ αξλεηηθά. Ζ Ledingham θαηέιεμε ζην εμήο ζπκπέξαζκα: 

«Δίλαη αλεζπρεηηθφ ην γεγνλφο φηη θάπνηνη δπζθνιεχηεθαλ λα αλαγλσξίζνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζηνλ εαπηφ ηνπο, κέρξη πνπ ηα ζεκάδηα ζσκαηηθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάξξεπζεο είραλ επεξεάζεη ηε δνπιεηά ηνπο». Ζ Ledingham 

ζπλερίδεη: «Μηα ελδηαθέξνπζα επηζήκαλζε ήηαλ φηη θαζψο ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

κείσλε ηελ πλεπκαηηθή/ζσκαηηθή ηνπο πγεία θαη ηθαλφηεηα εξγαζίαο, κείσλε ηαπηφρξνλα 

θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αλαγλσξίζνπλ φηη έπαζραλ απφ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Χο 

εθ ηνχηνπ, κφιηο μεθηλνχζε ε δηαδηθαζία εμάληιεζεο, ήηαλ ιηγφηεξν πηζαλφ λα 



59 

 

αλαδεηήζνπλ ππνζηήξημε θαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα αγλνήζνπλ ηα πξνεηδνπνηεηηθά 

ζεκάδηα. Αξθεηνί ζρνιίαζαλ ηελ εηξσλεία ηνπ λα είλαη θαλείο εηδηθφο ςπρηθήο πγείαο θαη 

λα κελ κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηα ζπκπηψκαηα ηνπ άγρνπο θαη ηεο θαηάζιηςεο ζηνλ εαπηφ 

ηνπ». «Οη νξγαληζκνί ζα πξέπεη λα βνεζήζνπλ ην πξνζσπηθφ λα αλαγλσξίδεη ηα 

ζπκπηψκαηα θαη λα αλαδεηά ζεξαπεπηηθή ππνζηήξημε. Έρνπλ θαζήθνλ κέξηκλαο απέλαληη 

ζην πξνζσπηθφ πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλεη ηε δηθή ηνπ θαηάζηαζε, είηε νθείιεηαη 

ζε κε ξεαιηζηηθέο ή αλζπγηεηλέο πξνζδνθίεο ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο είηε ζε παξάγνληεο πνπ 

βξίζθνληαη εθηφο ηνπ ειέγρνπ ηνπ εξγνδφηε», αλαθέξεη ε Ledingham.
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     Μεγάινπ βαζκνχ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, παξνπζηάδνπλ επίζεο νη παζνινγηθνί θαη 

ρεηξνπξγηθνί λνζειεπηέο, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Zhu W., Ο πςειφο θφξηνο 

εξγαζίαο, νη γξήγνξνη ξπζκνί, ην αίζζεκα ηεο επζχλεο, ε έιιεηςε απηνθξνληίδαο ησλ 

αζζελψλ, θαζψο θαη ε αλεπάξθεηα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο απνηεινχλ ηνπο θπξηφηεξνπο 

αηηηαθνχο παξάγνληεο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ.
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Οη εξεπλεηέο Jaracz K., νη 

νπνίν κειέηεζαλ λνζειεπηέο απφ γεληθά, λεπξνινγηθά, θαη ςπρηαηξηθά ηκήκαηα, 

θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη, ν βαζκφο πίεζεο πνπ δέρνληαη νη λνζειεπηέο θαηά ηελ 

άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο επεξεάδεη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ λνζειεπηψλ.
27 

Πνιιέο θνξέο ν βαζκφο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο πνπ βηψλνπλ νη λνζειεπηέο είλαη 

ηφζν έληνλνο, πνπ ζχκθσλα κε ηελ εξγαζία ησλ Pompili M., κπνξεί λα ηνπο νδεγήζεη ζε 

θαηάζιηςε ή απφπεηξα απηνθηνλίαο. Οη ζπγθξηηηθέο κειέηεο δείρλνπλ φηη νη λνζειεπηέο 

πνπ δηαηξέρνπλ ηνλ πςειφηεξν θίλδπλν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, είλαη φζνη 

εξγάδνληαη ζε νγθνινγηθά θαη ζε ηκήκαηα κε αζζελείο ηνπ AIDS. Οη νγθνινγηθνί 

λνζειεπηέο εθδειψλνπλ πην ζπρλά ην ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, 

θαζφηη, νη νγθνινγηθνί αζζελείο απνηεινχλ κηα «δχζθνιε» νκάδα αζζελψλ κε ηδηαίηεξν 

ςπρηζκφ θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο. Οη νγθνινγηθνί αζζελείο ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο 

αληηκεηψπηζεο απφ ηνπο λνζειεπηέο, δηφηη ε απεηιεηηθή γηα ηε δσή αζζέλεηα θαη ν θφβνο 

ηνπ πφλνπ θαη ζαλάηνπ, απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζπλεξγαζίαο 

θαη επηθνηλσλίαο ηνπ αζζελή κε ηνπο λνζειεπηέο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο.
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     Δθηφο απφ ηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο, άιινη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ φηη, ν βαζκφο 

εθπαίδεπζεο ησλ λνζειεπηψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ «burn out». Απφ 

ηελ κειέηε ησλ Jenkins & Elliott νη νπνίνη δηεξεχλεζαλ ηνλ βαζκφ ηνπ άγρνπο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζε θαηαξηηζκέλν θαη κε θαηαξηηζκέλν λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ ηεο Αγγιίαο, βξέζεθε φηη, πεξίπνπ ην κηζφ απφ φιν ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 

παξνπζίαζε ζεκάδηα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Οη θαηαξηηδφκελνη λνζειεπηέο 

αλέθεξαλ φηη βίσλαλ πςειφηεξε πίεζε θφξηνπ εξγαζίαο απφ ην αλαξκφδην πξνζσπηθφ. Ζ 

έιιεηςε επαξθνχο ζηειέρσζεο θαη νξγάλσζεο ήηαλ ν θχξηνο παξάγνληαο άγρνπο πνπ 

αλαθέξζεθε απφ ην θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ, ελψ νη δχζθνινη ή απαηηεηηθνί αζζελείο 

απνηεινχζαλ πεγή άγρνπο γηα ην αλαξκφδην πξνζσπηθφ.
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     χκθσλα κε ηελ εξγαζία ηνπ Bernardi M., θαηά ηελ νπνία κειεηήζεθαλ 40 επηιεγκέλα 

άξζξα κε ζέκα ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε απφ φιεο ηηο επείξνπο, εθηφο απφ ηε Νφηηα 

Ακεξηθή, θάλεθε φηη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζρεηίδεηαη κε ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ θάζε 

νξγαληζκνχ, ελψ ν βαζκφο πίεζεο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο θαη νη πξνζσπηθέο πξνζδνθίεο 

απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ.
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     Όζνλ αθνξά ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Αλησλίνπ θαη 

Αλησλνδεκεηξάθε  έδεημαλ φηη, νη βαζηθφηεξνη παξάγνληεο αλάπηπμεο θαη δηαηήξεζεο ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ήηαλ απηνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ίδηα ηε θχζε ηνπ 

ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο π.ρ. θαζεκεξηλή επαθή κε ηνλ αλζξψπηλν πφλν θαη κε αζζελείο ζε 

ηειηθφ ζηάδην, απμεκέλεο επζχλεο γηα ηνπο αζζελείο, θ.α., φπσο επίζεο παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα π.ρ. πεξηνξηζκέλα κέζα, αλεπάξθεηα 

λνζειεπηηθνχ δπλακηθνχ, έιιεηςε επηκφξθσζεο θαη ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο, θ.α.
 
Ζ 

Αδαιή θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο δηεξεχλεζαλ ην βαζκφ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε πέληε δεκφζηα Ννζνθνκεία ηεο Αζήλαο θαη βξήθαλ φηη, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θπκάλζεθε ζε πςειά επίπεδα θαη νη 

εξγαζηαθνί παξάγνληεο ζρεηίδνληαλ κε ηελ εκθάληζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

ηνπ Ννζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ.
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     Οη επαγγεικαηίεο πγείαο ιφγσ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο πνπ βηψλνπλ, 

αηζζάλνληαη θφπσζε θαη δελ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ ζηνηρεησδψο 

κε ηνπο αζζελείο ηνπο. πρλά αληηκεησπίδνπλ ην επάγγεικα ηνπο σο έλα αλαπφθεπθην 

θαθφ, απφ ην νπνίν δελ κπνξνχλ λα δξαπεηεχζνπλ. Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη αδχλαην λα 

αλαπηχμνπλ ζηελφηεξεο αλζξψπηλεο ζρέζεηο κε αλζξψπνπο πνπ ρξεηάδνληαη ηελ 

επηζηεκνληθή αιιά θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο ππνζηήξημε. Χο απνηέιεζκα, πξνζπαζνχλ 

λα θξαηήζνπλ κηα απφζηαζε αζθαιείαο απφ άιια άηνκα πνπ ζεσξνχληαη σο πεγή ηεο 

εμάληιεζεο ηνπο.
32

 Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ησλ Καλδξή θαη νη ζπλεξγάηεο, ε 

θαιή ζπλεξγαζία θαη πγηήο επηθνηλσλία, ε θαιή νξγάλσζε εξγαζίαο θαη έζησ έλα άηππν 

ππνζηεξηθηηθφ ζχζηεκα εξγαζίαο, απνηεινχλ ηζρπξνχο παξάγνληεο γηα ηελ ζζελαξή 

αληίζηαζε ησλ λνζειεπηψλ ζηνλ θίλδπλν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο.
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     Δίλαη απαξαίηεην λα ηνληζηεί φηη παξά ηα πςειά πνζνζηά επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν, ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ παξακέλεη ζηελ εξγαζία 

ηνπ, γηαηί είλαη ηθαλνπνηεκέλν απφ ην αληηθείκελν ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηαο. Οη επαγγεικαηίεο πγείαο είλαη πεξηζζφηεξν επηξξεπείο ζηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε απφ άιινπο εξγαδφκελνπο γηαηί αθελφο είλαη ππεχζπλνη γηα 

αλζξψπηλεο δσέο θαη φρη γηα απξφζσπα αληηθείκελα θαη αθεηέξνπ νη πξάμεηο ή νη 

παξαιείςεηο ηνπο έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηνπο αλζξψπνπο απηνχο. 

      Σν θπξηφηεξν ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ εξεπλεηηθψλ 

κειεηψλ είλαη ε ζεκαζία θαη αλαγθαηφηεηα εηζαγσγήο κηαο εηδηθήο ππνζηεξηθηηθήο 

νκάδαο ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξαθηηθή, ψζηε λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο ηεο εκθάληζεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζην πξνζσπηθφ.
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ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟ 

 

 
1. ρεδηαζκόο ηεο έξεπλαο  

     Ζ κέζνδνο ζηελ έξεπλα βαζίζηεθε ζην πεξηγξαθηθφ κνληέιν έξεπλαο. χκθσλα κε ην 

νπνίν ζε θάζε εξψηεζε πεξηγξάθεη θαη κία κεηαβιεηή θαη ε θάζε απάληεζε αζξνίδεηαη 

ζηελ ζρεηηθή ζπρλφηεηα ηεο θάζε κεηαβιεηήο.  

 

2. Πιεζπζκόο - Γείγκα  

     Ζ κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηελ ζπκπιήξσζεο δνκεκέλνπ εξσηεκαηνιφγηνπ 

θαηάιιεια ζρεδηαζκέλνπ απφ ηελ νκάδα κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο ππεχζπλεο θαζεγήηξηαο. 

Οη εξεπλεηέο κεηά απφ άδεηα δηέζεζαλ ην εξσηεκαηνιφγην ζηελ δηάζεζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ. Ο πιεζπζκφο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα κπφξεζε αλψλπκα λα 

ζπκπιεξψζεη ην εξσηεκαηνιφγην. Σν δείγκα ηεο κειέηεο απνηεινχζαλ ζπλνιηθά 272 

άηνκα (λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ) πνπ ππεξεηνχλ ζε Φπρηαηξηθέο θιηληθέο ηεο ρψξαο ηφζν 

δηα δψζεο φζν θαη δηαδηθηπαθά. Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε αλεμαξηήησο θαηαγσγήο, 

θχινπ, ειηθίαο, εθπαίδεπζεο, νηθνγελεηαθή, θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη 

δηνηθεηηθήο ζέζεο.  

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ είθνζη έμη (26) εξσηήζεηο αξηζκεκέλεο θαηά αχμνληα 

αξηζκφ εθ ησλ νπνίσλ νη ηξεηο (03) ήηαλ αλνηθηνχ ηχπνπ θαη νη ππφινηπεο είθνζη ηξεηο (23) 

θιεηζηνχ ηχπνπ ελαιιαθηηθψλ απαληήζεσλ.  

 

3. Σόπνο θαη ρξόλνο έξεπλαο  

     Σα ζηνηρεία ζπιιέρηεθαλ απφ ηνπο λνκνχο Αηηηθήο, Αραΐαο, Αξθαδίαο, Μεζζελίαο, 

Ησαλλίλσλ θαη Θεζζαινλίθεο κε ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ κε θπζηθή παξνπζία ζηηο 

ςπρηαηξηθέο θιηληθέο θαη παλειιαδηθά κέζσ δηαδηθηχνπ απφ ηνλ Φεβξνπάξην 2014 κέρξη 

ηνλ Μάην 2014.  

 

4. πιινγή δεδνκέλσλ 

     Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο πηινηηθήο έξεπλαο, ην εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

πξνζαξκφζηεθε ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν ησλ εξσηήζεσλ φπνπ ην δείγκα ήηαλ ζε ζέζε λα 

απαληήζεη επθνιφηεξα. Λφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ ζέκαηνο, πξνηηκήζακε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε εξσηήζεηο πνπ ζα καο έδηλαλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο θαη 

απφςεηο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηηο βηνςπρνθνηλσληθέο επηπηψζεηο ηνπ 

εξγαδφκελνπ ζε ηκήκα ςπρηαηξηθήο θιηληθήο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ εξγαιείνπ ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ ζηεξίρζεθε ζηελ αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο θαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ πνπ 

ζειήζακε λα δψζνπκε ζηνλ ζέκα. εβφκελνη ην δηθαίσκα ηνπ πιεζπζκνχ επηζεκάλζεθε 

ζε θάζε εξσηψκελν, φηη κπνξνχζε λα κελ απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο καο αιιά θαη φηη αλά 

πάζα ζηηγκή κπνξνχζε λα δηαθφςεη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ 

ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηαξθνχζε πεξίπνπ 10 ιεπηά ηεο ψξαο. 

 

5. Κξηηήξηα εηζαγσγήο θαη απνθιεηζκνύ δεδνκέλσλ  
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     Κξηηήξηα εηζαγσγήο ζηελ έξεπλά καο ήηαλ  ν εξσηψκελνο λα απνηειεί κέινο ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ εθάζηνηε ςπρηαηξηθή θιηληθή θαη θξηηήξηα απνθιεηζκνχ 

ήηαλ λα κελ ππεξεηεί ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα θαζψο θαη ηα κε ζπκπιεξσκέλα 

εξσηεκαηνιφγηα. Δλ ηέιεη ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηαθφζηα εβδνκήληα δχν (272) 

εξσηεκαηνιφγηα θαη απνξξίθζεθαλ επηά (07) ηα νπνία δελ ήηαλ πιήξσο ή ήηαλ ειιηπψο 

ζπκπιεξσκέλα. 

 

 

 

 

6. ηαηηζηηθή αλάιπζε θαη θσδηθνπνίεζε 

     Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε  ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS, έθδνζε 17.0 

for Windows - SPSS inc statistical algorithms 10nd ed Chicago 2004. Κάζε απάληεζε 

θσδηθνπνηήζεθε κε έλα αθέξαην αξηζκφ, πρ 0. Γελ απαληψ, 1. Ναη , 2. Όρη, αλάινγα πάληα 

κε ηνλ αξηζκφ ησλ δπλεηηθψλ απαληήζεσλ. ηελ ζπλέρεηα , κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή εηζήρζεζαλ νη απαληήζεηο ζην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα θαη αθνινχζεζε ε 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία. 

     Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζπληάρηεθαλ ζε πεξηγξαθηθνχο πίλαθεο φπνπ 

αλαθέξεηαη ην φλνκα ηεο κεηαβιεηήο θαζψο θαη ε αληίζηνηρε εξψηεζε ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη. Οη κε κεηξήζηκεο, πνηνηηθέο κεηαβιεηέο παξνπζηάδνληαη κε ηελ ζπρλφηεηα 

(απφιπηνο αξηζκφο) θαη κε ηε ζρεηηθή ζπρλφηεηα επί ηηο εθαηφ.  

     Υξεζηκνπνηήζεθε ε δνθηκαζία ρ
2
 (Chi-square test κε ή ρσξίο ην δηνξζσηηθφ παξάγνληα 

θαηά Yates) ή δνθηκαζία θαηά Fisher κε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 95% θαη αθξηβή 

πηζαλφηεηα p<0.05, πνπ εμεηάδεη ηελ αλάιπζε κεηαβιεηφηεηαο κεηαμχ δχν θαηεγνξηθψλ 

κεηαβιεηψλ.  Καηά ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ νη δηαθνξέο 

θαη ζπζρεηίζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζεσξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο αλ θαη κφλν αλ 

αληηζηνηρνχλ ζε πηζαλφηεηα p<0,05 (φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηνλ αληίζηνηρν θάζε θνξά 

ζηαηηζηηθφ έιεγρν). ηελ πεξίπησζε απηή ε κεδεληθή ππφζεζε απνξξίπηεηαη (Ζ0: Γελ 

ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ πξνζδηνξηζηή θαη ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ηεο έθβαζεο) θαζψο  ε 

ηηκή ην ρ
2
 είλαη κεγαιχηεξε ηεο θξίζηκεο ηηκήο νπφηε θαη ε πηζαλφηεηα (p) είλαη ίζε κε ηελ 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο. 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 
     ηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο δηαθφζηα εβδνκήληα δχν άηνκα (272) ζπκπιεξψλνληαο 

ηζάξηζκν αξηζκφ εξσηεκαηνινγίσλ, έληππσλ (230 ήηνη 84,6%) θαη ειεθηξνληθψλ (42 ήηνη 

ην 15,4%). Δξσηήζεθε ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ 

ηεο ρψξαο πνπ εξγάδνληαη ζε ηκήκαηα ςπρηαηξηθψλ θιηληθψλ, αλεμαξηήησο θχινπ, 

ειηθίαο, εθπαίδεπζεο θαη δηνηθεηηθήο ζέζεο. Απφ ηελ αλάιπζε θαη ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ καο πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα: 

     Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα 

εξγάδεηαη ζε λνζνθνκεία ηεο Αζήλαο (40,1% - 109 άηνκα). Αθνινπζεί κε θζίλνπζα ζεηξά 

πνζνζηψλ ε Σξίπνιε κε πνζνζηφ 26,5%, ε Θεζζαινλίθε κε 15,1%, ηα Ησάλληλα κε 5,9%, 

ε Καιακάηα κε 4,4%, ε Πάηξα κε 2,9% θαη ην 5,1% (14 άηνκα) δελ απάληεζαλ ζηελ 

εξψηεζε. Να αλαθέξνπκε πσο ζηελ εξψηεζε απηή ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ έπξεπε λα 

επηιέμεη ηελ πφιε εξγαζίαο απφ ηηο 6 επηινγέο. Δπεηδή ηα εξσηεκαηνιφγηα απαληήζεθαλ 

θαη ειεθηξνληθά απφ δηάθνξα ζεκεία ηεο ρψξαο ζηελ πηζαλή απάληεζε «δελ απάληεζε» 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη πφιεηο πνπ δελ ήηαλ ζηελ ιίζηα.  (Πίλαθαο 1, ρήκα 1)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 1. Πφιε εξγαζίαο 
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     Σν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ εξσηήζεθε κε αλνηθηνχ 

ηχπνπ εξψηεζε ην ίδξπκα εξγαζίαο ηνπ. Απφ επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ κπνξνχκε λα 

πξνζδηνξίζνπκε ηελ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ ςπρηαηξηθψλ θιηληθψλ. Δηδηθφηεξα ην 

39,7% βξίζθεηαη ζηελ Αζήλα θαη ην 60,3% ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο. (Πίλαθαο 2, 

ρήκα 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 1.  Πφιε  εξγαζίαο 

Πίλαθαο 2. Πεξηνρή εξγαζίαο 

ρήκα 2. Πεξηνρή εξγαζίαο 
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     Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (174 άηνκα – πνζνζηφ 64,3%) 

ήηαλ γπλαίθεο ελψ ην ππφινηπν 34,6% (94 άηνκα) άλδξεο θαη δελ απάληεζαλ 1,1% (3 

άηνκα). (Πίλαθαο 3, ρήκα 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ρήκα 3. Φχιν εξσηεζέλησλ 

Πίλαθαο 3. Φχιν εξσηεζέλησλ 
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      Όζν αθνξά ηελ ειηθία ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζρεδφλ 4 ζηνπο 10 (42,6% - 116 

άηνκα) αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή θιίκαθα 40-50 ρξνλψλ, ην 33,8% ζηελ θιίκαθα 30-40, ην 

13,2% ζηελ 20-30, ην 8,1% είλαη πάλσ απφ 50 ρξνλψλ ελψ κφιηο ην 0,4% θάησ απφ 20 

ρξνλψλ. Αξλήζεθε λα απαληήζεη ην 1,8%. (Πίλαθαο 4, ρήκα 4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 4. Ζιηθία εξσηεζέλησλ 
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     Όζν αθνξά ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ εξσηεζέληνο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

πάλσ απφ ηνπο κηζνχο δειαδή ην 55,5% είλαη έγγακνη, αθνινπζνχλ κε θζίλνπζα ζεηξά 

πνζνζηνχ, νη άγακνη κε πνζνζηφ (28,7%), νη δηαδεπγκέλνη κε 9,9%  θαη νη ρήξνη κε 0,4%. 

Γελ απάληεζε ην 5,5% (15 άηνκα). (Πίλαθαο 5, ρήκα 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 4. Ζιηθία εξσηεζέλησλ 

Πίλαθαο 5. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε εξσηεζέλησλ 

ρήκα 5. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε εξσηεζέλησλ 
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     Σν 39,3% ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη απφθνηηνη ΑΔΗ/ΑΣΔΗ, ην 30,9% 

απφθνηηνη Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (θαηεχζπλζε βνεζψλ λνζειεπηψλ), ην 12,5% 

Απφθνηηνη ΗΔΚ / ρνιήο Διεχζεξσλ πνπδψλ, ην 8,8% είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ή 

δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ θαη ην 8,5% δελ απάληεζε. (Πίλαθαο 6, ρήκα 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 6. Μνξθσηηθφ επίπεδν εξσηεζέλησλ 
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     ρεδφλ ην κηζφ ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (51,1%) εξγάδνληαη σο βνεζνί 

λνζειεπηψλ ΓΔ, ην 33,5% σο λνζειεπηέο ΣΔ, ην 9,6% σο πξντζηάκελνη θαη ην 2,6% σο 

λνζειεπηέο ΠΔ. Σν 3,3% δελ απάληεζε. (Πίλαθαο7, ρήκα 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 6. Μνξθσηηθφ επίπεδν εξσηεζέλησλ 

ρήκα 7 

Πίλαθαο 7. Θέζε εξγαζίαο εξσηεζέλησλ 
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     Όζν αθνξά ην ρξφλν εξγαζίαο ζε ηκήκα ςπρηαηξηθήο θιηληθή ην 23,2% εξγάδεηαη 

ιηγφηεξν απφ 5 ρξφληα, ην 14% απφ 5 έσο 10 ρξφληα, ην 25% απφ 10 έσο 15 ρξφληα, ην 

12,5% απφ 15 έσο 20 ρξφληα θαη ην 25% πάλσ απφ 20 ρξφληα. Γελ απάληεζαλ ην 0,4%. 

(Πίλαθαο 8, ρήκα 8) 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 8. Υξφληα εξγαζίαο ησλ εξσηεζέλησλ ζε ςπρηαηξηθή θιηληθή 

ρήκα 7. Θέζε εξγαζίαο εξσηεζέλησλ 



72 

 

 

 

 
 

 

 

     Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 78,7% ζα επέιεγε ην ηκήκα 

ςπρηαηξηθήο θιηληθήο αλ ηνπ δηλφηαλ ε επθαηξία ελψ ην 21% δελ ζα ην επέιεγε ελψ ην 

0,4% δελ απάληεζε. (Πίλαθαο 9, ρήκα 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 8. Υξφληα εξγαζίαο ησλ εξσηεζέλησλ ζε ςπρηαηξηθή θιηληθή 

Πίλαθαο 9. Πξνηίκεζε ησλ εξσηεζέλησλ λα εξγαζηνχλ ζε ςπρηαηξηθή θιηληθή 

ρήκα 9. Πξνηίκεζε ησλ εξσηεζέλησλ λα εξγαζηνχλ ζε ςπρηαηξηθή θιηληθή 
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     Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 36,4% δειψλεη φηη ην 

ςπρηαηξηθφ ηκήκα είλαη πάξα πνιχ απαηηεηηθφ, ην 35,7% πνιχ απαηηεηηθφ, ην 26,5% 

αξθεηά απαηηεηηθφ ελψ ην 1,5% ζεσξεί φηη είλαη ιίγν απαηηεηηθφ. (Πίλαθαο 10, ρήκα 10)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 10. Πφζν απαηηεηηθφ πηζηεχνπλ νη εξσηεζέληεο πσο είλαη ην ηκήκα πνπ εξγάδνληαη. 

ρήκα 10. Πφζν απαηηεηηθφ πηζηεχνπλ νη εξσηεζέληεο πσο είλαη ην ηκήκα πνπ εξγάδνληαη. 
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     ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηέζεθε κε αλνηθηφ εξψηεκα πνηα απφ ηα ηπρφλ 

πξνβιήκαηα πγείαο πηζηεχεη πσο νθείινληαη ζηελ εξγαζία ηνπ. Οη απαληήζεηο πνηθίινπλ 

θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν έπεηηα απφ επεμεξγαζία θαη δηαινγή εληάρζεθαλ ζε 5 κεγάιεο 

θαηεγνξίεο. Αθνινπζεί αλαιπηηθά ηα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ πεξηιακβάλεη ε θάζε 

θαηεγνξία. (Πίλαθαο 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 11 

Πίλαθαο 11. Πξνβιήκαηα πγείαο πνπ αληηκεησπίδεη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη πηζηεχεη πσο 

νθείινληαη ζηελ εξγαζία ηνπ ζην ηκήκα. 
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     Πην ζπγθεθξηκέλα 167 άηνκα απφ ηνπ 272 (61,4%) δελ απάληεζαλ. Πηζαλφλ λα κελ 

πάζρνπλ απφ πξνβιήκαηα πγείαο ή λα κελ ζεσξνχλ ηελ εξγαζία ηνπο ππεχζπλε γηα απηά. 

Σν 14,3% (39 άηνκα) πάζρνπλ απφ κπνζθειεηηθφ άιγνο, ην 14% (38 άηνκα) απφ Αγρψδεηο 

δηαηαξαρέο, ην 7% (19 άηνκα) απφ ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα, ην 1,8% (5 άηνκα) απφ 

ππεξθφπσζε θαη ην 1,5% (4 άηνκα) απφ δηαηαξαρέο χπλνπ. (Πίλαθαο 12, ρήκα 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 12. Πξνβιήκαηα πγείαο πνπ αληηκεησπίδεη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη πηζηεχεη πσο 

νθείινληαη ζηελ εξγαζία ηνπ ζην ηκήκα. 

ρήκα 11. Πξνβιήκαηα πγείαο πνπ αληηκεησπίδεη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη πηζηεχεη πσο νθείινληαη ζηελ 

εξγαζία ηνπ ζην ηκήκα. 
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     Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 73,5% δειψλεη πσο απμάλεηαη 

ην ελδηαθέξνλ γηα εξγαζία αληηκεησπίδνληαο θαζεκεξηλά δχζθνια πεξηζηαηηθά ελψ ην 

25,4% δειψλεη φηη κεηψλεηαη ην ελδηαθέξνλ θαη κφιηο ην 1,1% δελ απάληεζε. (Πίλαθαο 

13, ρήκα 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 13. Δλδηαθέξνλ γηα ηελ εξγαζία ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

ρήκα 12. Δλδηαθέξνλ γηα ηελ εξγαζία ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. 
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     Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 76,8% βηψλεη άγρνο απφ ηηο 

ελδερφκελεο επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο ζηελ εξγαζία θαη ην 23,2% δελ βηψλεη άγρνο. 

(Πίλαθαο 14, ρήκα 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 14. Πξνθαινχκελν άγρνο απφ ηηο επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο ζηελ ςπρηαηξηθή θιηληθή. 

ρήκα 13. Πξνθαινχκελν άγρνο απφ ηηο επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο ζηελ ςπρηαηξηθή θιηληθή. 
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     Σν 71,5% ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ δήισζε φηη νη πεξηπηψζεηο ησλ ςπρσηηθψλ 

αζζελψλ κε απηνθηνληθέο ηάζεηο θαη άιιεο αθξαίεο ζπκπεξηθνξέο ηνπ πξνθαινχλ ην 

αίζζεκα ηεο αλαζθάιεηαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ην 27,9% δήισζε πσο δελ ηνπ πξνθαιεί 

αίζζεκα αλαζθάιεηαο θαη κφιηο ην 0,4% αξλήζεθε λα απαληήζεη. (Πίλαθαο 15, ρήκα 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Σν 

Πίλαθαο 15. Γεκηνπξγία ηνπ αηζζήκαηνο ηεο αλαζθάιεηαο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ςπρσηηθψλ αζζελψλ κε 

απηνθηνληθέο ηάζεηο θαη άιιεο αθξαίεο ζπκπεξηθνξέο. 

ρήκα 14. Γεκηνπξγία ηνπ αηζζήκαηνο ηεο αλαζθάιεηαο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ςπρσηηθψλ 

αζζελψλ κε απηνθηνληθέο ηάζεηο θαη άιιεο αθξαίεο ζπκπεξηθνξέο. 
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λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζεσξεί ζε γεληθή πιεηνςεθία (91,2%) φηη επεξεάδεηαη ην 

αίζζεκα αζθάιεηαο απφ ηελ επηζεηηθφηεηα θαη ηα αθξαία πεξηζηαηηθά βίαο απφ αζζελείο 

πνπ εθηίνπλ ζσθξνληζηηθή πνηλή. Αλαιπηηθφηεξα ην 28,7% επεξεάδεηαη ιίγν, ην 38,2% 

πνιχ θαη ην 24,3% πάξα πνιχ. Γελ επεξεάδεηαη θαζφινπ ην 7,4% ελψ ην 1,5% απέθπγε λα 

απαληήζεη. (Πίλαθαο 16, ρήκα 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

ρήκα 15. Πφζν επεξεάδεη ην αίζζεκα αζθάιεηαο ησλ εξσηεζέλησλ νη αζζελείο πνπ εθηίνπλ 

ζσθξνληζηηθή πνηλή. 

Πίλαθαο 16.  Πφζν επεξεάδεη ην αίζζεκα αζθάιεηαο ησλ εξσηεζέλησλ νη αζζελείο πνπ εθηίνπλ 

ζσθξνληζηηθή πνηλή. 
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     ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ην 95,9% ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ βηψλεη άγρνο εμ’ 

αηηίαο ηεο εξγαζίαο ζην ςπρηαηξηθφ ηκήκα. Πην ζπγθεθξηκέλα ην 13,6% ζπάληα, ην 36% 

κεξηθέο θνξέο, ην 31,6% αξθεηέο θνξέο θαη ην 14,7 πνιιέο θνξέο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά 

ην 3,7% δελ βηψλεη πνηέ άγρνο θαη ην 0,4% δελ απάληεζε. (Πίλαθαο 17, ρήκα 16)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Πίλαθαο 17. Αίζζεκα άγρνπο εμ’ αηηίαο ηεο εξγαζίαο  ζηελ ςπρηαηξηθή θιηληθή. 

ρήκα 16. Αίζζεκα άγρνπο εμ’ αηηίαο ηεο εξγαζίαο ζηελ ςπρηαηξηθή θιηληθή. 
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     Σν 69,9% ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζεσξεί φηη ε θαζεκεξηλή εμάληιεζε πνπ 

αηζζάλεηαη είλαη ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή. Σν 6,6% κφλν ζσκαηηθή, ην 16,9% κφλν 

ςπρνινγηθή θαη ην 0,7% δελ απάληεζε. (Πίλαθαο 18, ρήκα17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 18. σκαηηθή θαη ςπρνινγηθή εμάληιεζε ησλ εξσηεζέλησλ 

ρήκα 17. σκαηηθή θαη ςπρνινγηθή εμάληιεζε ησλ εξσηεζέλησλ. 
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     Σν 16,2% ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζεσξεί φηη ιίγεο θνξέο ιακβάλεη ηθαλνπνίεζε 

απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνο ηνπο αζζελείο. Σν 37,1% αξθεηέο θνξέο νκνίσο ην 37,1% 

πνιιέο θνξέο θαη ην 9,2% πάληα. Σν 0,4% δελ απάληεζε. (Πίλαθαο 19, ρήκα 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Πίλαθαο 19. Αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ πξνζθνξά ζηνπο αζζελείο. 

ρήκα 18. Αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ πξνζθνξά ζηνπο αζζελείο. 
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     Σν 53,7% ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ δελ κεηαθέξεη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ εξγαζία ηνπ ελψ ην 46,3% κεηαθέξεη. (Πίλαθαο 

20, ρήκα 19)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Πίλαθαο 20. Μεηαθνξά ζπλαηζζεκάησλ, πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ εξγαζία, ζηελ νηθνγέλεηα. 

ρήκα 19. Μεηαθνξά ζπλαηζζεκάησλ, πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ εξγαζία, ζηελ νηθνγέλεηα. 
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     Πνιχ κεγάιν πνζνζηφ 91,2% ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ επηδηψθεη λα έρεη 

ειεχζεξν ρξφλν κέζα ζηε κέξα γηα δξαζηεξηφηεηεο κε ηελ νηθνγέλεηα ή κε θίινπ, ην 7,7% 

δελ ην επηδηψθεη θαη ην 1,1% δελ απάληεζε. (Πίλαθαο 21, ρήκα 20)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 21. Διεχζεξνο ρξφλνο θαη δξαζηεξηφηεηεο κε ηελ νηθνγέλεηα θαη θίινπο. 

ρήκα 20. Διεχζεξνο ρξφλνο θαη δξαζηεξηφηεηεο κε ηελ νηθνγέλεηα θαη θίινπο. 
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     Οη θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ έρνπλ επεξεαζηεί 

αξλεηηθά απφ ηελ εξγαζία ζηελ ςπρηαηξηθή θιηληθή ζε πνζνζηφ 76,8%. Δηδηθφηεξα, ιίγν 

ην 34,2%, αξθεηά ην 27,9%, πνιχ ην 9,2 % θαη πάξα πνιχ ην 5,5%. Γελ έρεη επεξεάζεη 

θαζφινπ ην 23,2%. (Πίλαθαο 22, ρήκα 21)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 22. Καζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εξσηεζέλησλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ εξγαζία ηνπο. 

ρήκα 21. Καζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εξσηεζέλησλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ εξγαζία ηνπο. 
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     Σν 75,4% ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ απάληεζε πσο ζηελ θιηληθή ηνπο δελ έρνπλ ζεζπίζεη 

ηελ αξρή ηεο εθ πεξηηξνπήο απνπζίαο απφ ην ηκήκα ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα ελψ ην 

21% ην έρνπλ ζεζπίζεη. Σν 3,7% δελ απάληεζε. (Πίλαθαο 23, ρήκα 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 23. Θέζπηζε ηεο αξρήο ηεο εθ πεξηηξνπήο απνπζίαο απφ ηελ θιηληθή ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ 

εβδνκάδα. 

ρήκα 22. Θέζπηζε ηεο αξρήο ηεο εθ πεξηηξνπήο απνπζίαο απφ ηελ θιηληθή ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ 

εβδνκάδα. 
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     Σν σξάξην 11κκ – 7πκ δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξν άγρνο – αλαζθάιεηα ζην λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ θαηά 48,2%. Σν 3κκ – 11κκ ζε πνζνζηφ 21% θαη ην 7πκ – 3κκ ζε πνζνζηφ 

19,9%. Γελ απάληεζε ην 11%. (Πίλαθαο 24, ρήκα 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 24. Χξάξην εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξν άγρνο – αλαζθάιεηα. 

ρήκα 23. Χξάξην εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξν άγρνο – αλαζθάιεηα. 
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     ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηέζεθε κε αλνηθηφ εξψηεκα γηα πνηνπο ιφγνπο ηα 

ζπγθεθξηκέλα σξάξηα ηνπ πξνθαινχλ άγρνο θαη αλαζθάιεηα. Οη απαληήζεηο πνηθίινπλ θαη 

γηα απηφ ηνλ ιφγν έπεηηα απφ επεμεξγαζία θαη δηαινγή εληάρζεθαλ ζε 5 κεγάιεο 

θαηεγνξίεο. Αθνινπζεί αλαιπηηθά νη ιφγνη άγρνπο θαη αλαζθάιεηαο πνπ πεξηιακβάλεη ε 

θάζε θαηεγνξία. (Πίλαθαο 25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 25. Λφγνη πνπ ην σξάξην πξνθαιεί πεξηζζφηεξν άγρνο – αλαζθάιεηα. 
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     Σν 52,9% ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ δελ απάληεζε ζηνλ ιφγν πνπ ζπγθεθξηκέλα 

σξάξην δεκηνπξγεί άγρνο – αλαζθάιεηα. Σν 6,3% αλέθεξε ηνλ Φφβν, ην 3,3% ηελ Δπζχλε, 

ην 28,7% ηελ εξγαζία απμεκέλσλ απαηηήζεσλ, ην 5,1% ηελ πξνζσπηθή δσή θαη 

νηθνγέλεηα πξνζσπηθνχ θαη ην 3,7% ηελ δπζθνιία θαη ην κεησκέλν ελδηαθέξνλ γηα 

θξνληίδα ησλ αζζελψλ. (Πίλαθαο 26, ρήκα 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Πίλαθαο 26. Χξάξην πνπ δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξν άγρνο – αλαζθάιεηα. 

ρήκα 24. Χξάξην πνπ δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξν άγρνο – αλαζθάιεηα. 
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 Σν 57,4% δελ έρεη ιάβεη γλψζε ησλ κεζφδσλ αληηκεηψπηζεο ηνπ burnout (εμνπζέλσζε), 

ην 40,4% έρεη ιάβεη γλψζε ελψ ην 2,2% δελ απάληεζε. (Πίλαθαο 27, ρήκα 25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 27. Γλψζεηο ησλ εξσηεζέλησλ ζρεηηθά κε ην ζχλδξνκν Burn out. 

ρήκα 25. Γλψζεηο ησλ εξσηεζέλησλ ζρεηηθά κε ην ζχλδξνκν Burn out. 
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     ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηέζεθε εξψηεζε ζρεηηθά κε ην ηη ζα βειηίσλε ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ςπρηαηξηθή θιηληθή ηηο βηνςπρνθνηλσληθέο επηπηψζεηο απφ ηελ εξγαζία. 

Τπήξρε ε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία πξνηάζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ην 82,4% πξνηείλεη ηελ αχμεζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ην 72,3% πξνηείλεη ηελ 

αχμεζε ηνπ κηζζνχ, ην 34,9% λα θαιπηεξεχζεη ε ελεκέξσζε ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ησλ αζζελψλ, ην 45,9% λα θαιπηεξεχζεη ε ζπλεξγαζία 

κε ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, ην 19,5 λα θαιπηεξεχζεη ε ζπλεξγαζία κε ηελ πξντζηακέλε ηνπ 

ηκήκαηφο, ην 36,8% ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία – επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηνο θαη ην 58,1 % ηνλ θαιχηεξνο εμνπιηζκφο ζην ηκήκα. Γελ 

απάληεζε ην 1,5%. (Πίλαθαο 28, ρήκα 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ση ζα ζέιαηε λα βειηησζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε ςπρηαηξηθή 

θιηληθή γηα ηε κείσζε ησλ βηνςπρνθνηλσληθώλ ζαο 

επηπηώζεσλ από ηελ εξγαζία; (Μπνξείηε λα επηιέμεηε 

πεξηζζόηεξεο από κία απαληήζεηο) 

Ν=272 

 

Percent 

(%) 

 

Γελ απάληεζε 4 1,5 

Ζ αχμεζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 224 82,4 

Ζ αχμεζε ηνπ κηζζνχ 202 72,3 

 Ζ ελεκέξσζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηελ 

πνξεία ησλ αζζελψλ 95 34,9 

Ζ ζπλεξγαζία κε ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ 125 45,9 

Ζ ζπλεξγαζία κε ηελ πξντζηακέλε ηνπ ηκήκαηφο ζαο 53 19,5 

Ζ ζπλεξγαζία – επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηνο 100 36,8 

Καιχηεξνο εμνπιηζκφο ζην ηκήκα 158 58,1 

1,5 

82,4 

72,3 

34,9 

45,9 

19,5 

36,8 

58,1 

Δεν απάντηςε 

Η αφξηςη του νοςηλευτικοφ προςωπικοφ 

Η αφξηςη του μιςθοφ 

 Η ενημέρωςη του νοςηλευτικοφ προςωπικοφ … 

Η ςυνεργαςία με το ιατρικό προςωπικό 

Η ςυνεργαςία με την προϊςταμένη του … 

Η ςυνεργαςία – επικοινωνία μεταξφ του … 

Καλφτεροσ εξοπλιςμόσ ςτο τμήμα 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Percent (%)

Πίλαθαο 28. Γλψκε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ην ηη ζα ήζειαλ λα βειηησζεί γηα λα κεησζνχλ 

νη επηπηψζεηο απφ ηελ εξγαζία ηνπο. 

ρήκα 26. Γλψκε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ην ηη ζα ήζειαλ λα βειηησζεί γηα λα κεησζνχλ νη 

επηπηψζεηο απφ ηελ εξγαζία ηνπο. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΤΥΔΣΙΔΙ 

 

     ηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο 272 άηνκα, ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ 

ππεξεηεί ζε ςπρηαηξηθέο θιηληθέο. Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε αλεμάξηεηα απφ 

θαηαγσγή, νηθνγελεηαθή θαη θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε. 

 

     ε πςειφηεξν πνζνζηφ 39,9% ηνπ λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ δελ έρεη ιάβεη γλψζε 

ησλ κεζφδσλ ηνπ burn out (εμνπζέλσζε) αηζζάλεηαη ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή 

θαζεκεξηλή εμάληιεζε έλαληη απηψλ πνπ έρνπλ ιάβεη γλψζε θαη αληηιακβάλνληαη νκνίσο 

θαζεκεξηλά ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή εμάληιεζε 29% (Πίλαθαο 29, ρήκα 27). Οη 

δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη φκσο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (ρ2=17,835; df=8; 

p=0,023; NS). 

 

 

 

  Έρεηε ιάβεη γλψζε ησλ κεζφδσλ 

αληηκεηψπηζεο ηνπ burn out 

(εμνπζέλσζεο); 

Total 

  Γελ 

απάληεζε Ναη Όρη 

 

 

 

Ζ θαζεκεξηλή 

εμάληιεζε πνπ 

αηζζάλεζηε, 

πηζηεχεηε φηη είλαη 

κφλν ζσκαηηθή ή θαη 

ςπρνινγηθή; 

Γελ απάληεζε 0 1 1 2 

0,0% 0,4% 0,4% 0,7% 

σκαηηθή 1 9 8 18 

0,4% 3,3% 2,9% 6,6% 

Φπρνινγηθή 0 10 36 46 

0,0% 3,7% 13,2% 16,9% 

Καη ηα δχν 4 79 107 190 

1,5% 29,0% 39,3% 69,9% 

Καλέλα απφ ηα 

δχν 

1 11 4 16 

0,4% 4,0% 1,5% 5,9% 

                                            Total        6 110 156 272 

2,2% 40,4% 57,4% 100,0% 

ρ
2
=17,835; df=8; p=0,023; NS 

 

 

 

Πίλαθαο 29. Ζ θαζεκεξηλή εμάληιεζε πνπ αηζζάλνληαη νη λνζειεπηέο ζε ζπλάξηεζε κε ην αλ έρνπλ ιάβεη γλψζεηο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ ζπλδξφκνπ Burn out.  
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ρήκα 27. Ζ θαζεκεξηλή εμάληιεζε πνπ αηζζάλνληαη νη λνζειεπηέο ζε ζπλάξηεζε κε ην αλ έρνπλ ιάβεη γλψζεηο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ ζπλδξφκνπ Burn out.  
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     ε πνζνζηφ 30,9% νη απφθνηηνη ΑΔΗ/ΑΣΔΗ βηψλνπλ άγρνο απφ ηηο ελδερφκελεο 

επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλνπλ ζηελ εξγαζία. Οκνίσο πνιχ άγρνο βηψλνπλ θαη νη 

απφθνηηνη επαγγεικαηηθνχ ιπθείνπ ζε πνζνζηφ 23,5%. Αληηζέησο 8,5% ησλ απνθνίησλ 

ΑΔΗ / ΑΣΔΗ δελ βηψλνπλ άγρνο. (Πίλαθαο 30, ρήκα 28). Οη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη 

φκσο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (ρ
2
=0,702; df=4; p=0,951; NS). 

 

 

 

 

 

 

 

  Οη ελδερφκελεο επηθίλδπλεο 

θαηαζηάζεηο πνπ βηψλεηε 

ζηελ εξγαζία ζαο, ζαο 

πξνθαινχλ άγρνο; 
 

 

 

Total 

 

  

Ναη 

 

 

Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

Μνξθσηηθφ 

επίπεδν 

Γελ απάληεζε 18 5 23 

6,6% 1,8% 8,5% 

Απφθνηηνο 

Δπαγγεικαηηθνχ 

Λπθείνπ (θαηεχζπλζε 

βνεζψλ λνζειεπηψλ) 

64 20 84 

23,5% 7,4% 30,9% 

Απφθνηηνο ΗΔΚ / 

ρνιήο Διεπζέξσλ 

πνπδψλ 

26 8 34 

9,6% 2,9% 12,5% 

Απφθνηηνο ΑΔΗ / ΑΣΔΗ 84 23 107 

30,9% 8,5% 39,3% 

Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ 

ή δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ 

17 7 24 

6,3% 2,6% 8,8% 

                              Total 209 63 272 

76,8% 23,2% 100,0% 

ρ
2
=0,702; df=4; p=0,951; NS 

Πίλαθαο 30. Πξφθιεζε άγρνπο απφ ηηο ελδερφκελεο επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλεη ην λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ ζε ζπλάξηεζε κε ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν. 
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ρήκα 28. Πξφθιεζε άγρνπο απφ ηηο ελδερφκελεο επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλεη ην λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ ζε ζπλάξηεζε κε ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν. 
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     Σν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζην ηκήκα ηεο ςπρηαηξηθήο θιηληθήο πάλσ 

απφ είθνζη ρξφληα δειψλεη ζε πνζνζηφ 21% φηη νη ελδερφκελεο επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο 

πνπ βηψλεη ζηελ εξγαζία ηνπ πξνθαινχλ άγρνο, έλαληη ησλ λνζειεπηψλ πνπ εξγάδνληαη 

ιηγφηεξν απφ πέληε ρξφληα θαη δελ βηψλνπλ θαζφινπ άγρνο ζε πνζνζηφ 7,4%. 

Δλδερνκέλσο ην πςειφ πνζνζηφ άγρνπο ζε πξνζσπηθφ κε κεγάιε εξγαζηαθή εκπεηξία λα 

πξνέξρεηαη απφ ηηο ζέζεηο επζχλεο  πνπ θαηέρνπλ κε ηελ πάξνδν ησλ εξγαζηαθψλ εηψλ 

(Πίλαθαο 31, ρήκα 29). Οη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη φκσο δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο (ρ
2
=9,270; df=5; p=0,099; NS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Οη ελδερφκελεο επηθίλδπλεο 

θαηαζηάζεηο πνπ βηψλεηε 

ζηελ εξγαζία ζαο, ζαο 

πξνθαινχλ άγρνο; 

Total   Ναη Όρη 

 

 

 

 

 

 

 Πφζα ρξφληα εξγάδεζηε 

ζε ηκήκα ςπρηαηξηθήο 

θιηληθήο; 

Γελ 

απάληεζε 

0 1 1 

0,0% 0,4% 0,4% 

<5 43 20 63 

15,8% 7,4% 23,2% 

5 – 10 31 7 38 

11,4% 2,6% 14,0% 

10 – 15 50 18 68 

18,4% 6,6% 25,0% 

15 – 20 28 6 34 

10,3% 2,2% 12,5% 

>20 57 11 68 

21,0% 4,0% 25,0% 

                                        Total 209 63 272 

76,8% 23,2% 100,0% 

ρ
2
=9,270; df=5; p=0,099; NS 

Πίλαθαο 31. Σν άγρνο πνπ πξνθαιείηε απφ ηηο ελδερφκελεο επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλνπλ ζε 

ζπλάξηεζε κε ην πφζα ρξφληα εξγάδνληαη ζην ηκήκα ςπρηαηξηθήο θιηληθήο. 
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ρήκα 29. Σν άγρνο πνπ πξνθαιείηε απφ ηηο ελδερφκελεο επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλνπλ ζε ζπλάξηεζε 

κε ην πφζα ρξφληα εξγάδνληαη ζην ηκήκα ςπρηαηξηθήο θιηληθήο. 



98 

 

     Οη απφθνηηνη επαγγεικαηηθνχ ιπθείνπ δελ έρνπλ ιάβεη γλψζε ησλ κεζφδσλ 

αληηκεηψπηζεο ηνπ burnout (εμνπζέλσζεο) ζε πνζνζηφ 22,4%, έλαληη ησλ απνθνίησλ ΑΔΗ 

/ ΑΣΔΗ πνπ έρνπλ ιάβεη γλψζε ζε πνζνζηφ 19,9% (Πίλαθαο 32, ρήκα 30). Οη δηαθνξέο 

πνπ παξαηεξνχληαη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (ρ
2
=34,318; df=8; p<0,05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Έρεηε ιάβεη γλψζε ησλ κεζφδσλ 

αληηκεηψπηζεο ηνπ burn out 

(εμνπζέλσζεο); 

Total 

 

  Γελ 

απάληεζε 

Ναη 

 

Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

Μνξθσηηθφ 

επίπεδν 

Γελ απάληεζε 0 8 15 23 

0,0% 2,9% 5,5% 8,5% 

Απφθνηηνο 

Δπαγγεικαηηθνχ 

Λπθείνπ (θαηεχζπλζε 

βνεζψλ λνζειεπηψλ) 

2 21 61 84 

0,7% 7,7% 22,4% 30,9% 

Απφθνηηνο ΗΔΚ / 

ρνιήο Διεπζέξσλ 

πνπδψλ 

2 8 24 34 

0,7% 2,9% 8,8% 12,5% 

Απφθνηηνο ΑΔΗ / 

ΑΣΔΗ 

2 54 51 107 

0,7% 19,9% 18,8% 39,3% 

Κάηνρνο 

κεηαπηπρηαθνχ ή 

δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ 

0 19 5 24 

0,0% 7,0% 1,8% 8,8% 

                            Total 6 110 156 272 

2,2% 40,4% 57,4% 100,0% 

ρ
2
=34,318; df=8; p<0,05 

Πίλαθαο 32. Γλψζεηο αληηκεηψπηζεο ηνπ Burn out ζε ζπλάξηεζε κε ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν. 
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ρήκα 30. Γλψζεηο αληηκεηψπηζεο ηνπ Burn out ζε ζπλάξηεζε κε ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν. 
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     ε πνζνζηφ 16,2% ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ εξγάδνληαη ζε ηκήκα 

ςπρηαηξηθήο θιηληθήο ιηγφηεξν απφ πέληε ρξφληα δελ κεηαθέξεη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο, έλαληη ησλ λνζειεπηψλ 

πνπ εξγάδνληαη πάλσ απφ είθνζη ρξφληα θαη κεηαθέξνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζε 

πνζνζηφ 13,6% (Πίλαθαο 33, ρήκα 31). Οη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη φκσο δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (ρ
2
=10,034; df=5; p=0,074; NS). 

 

 

 

 

 

  Νηψζεηε πσο κεηαθέξεηε ζηελ 

νηθνγέλεηα ζαο αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα πνπ 

πξνθιήζεθαλ απφ ηελ εξγαζία 

ζαο;   

Total   Ναη Όρη 

 

 

 

 

 

 

Πφζα ρξφληα εξγάδεζηε 

ζε ηκήκα ςπρηαηξηθήο 

θιηληθήο; 

Γελ απάληεζε 0 1 1 

0,0% 0,4% 0,4% 

<5 19 44 63 

7,0% 16,2% 23,2% 

5 – 10 19 19 38 

7,0% 7,0% 14,0% 

10 – 15 34 34 68 

12,5% 12,5% 25,0% 

15 – 20 17 17 34 

6,3% 6,3% 12,5% 

>20 37 31 68 

13,6% 11,4% 25,0% 

                                             Total 126 146 272 

46,3% 53,7% 100,0% 

χ
2
=10,034; df=5; p=0,074; NS 

Πίλαθαο 33. Μεηαθνξά αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ εξγαζία ζε ζπλάξηεζε κε ην 

πφζα ρξφληα εξγάδεηαη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζε ηκήκα ςπρηαηξηθήο θιηληθήο. 
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ρήκα 31. Μεηαθνξά αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ εξγαζία ζε ζπλάξηεζε κε ην πφζα 

ρξφληα εξγάδεηαη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζε ηκήκα ςπρηαηξηθήο θιηληθήο. 
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     Σν αίζζεκα αζθάιεηαο επεξεάδεηαη πνιχ εμαηηίαο ηεο επηζεηηθφηεηαο θαη ησλ αθξαίσλ 

πεξηζηαηηθψλ βίαο απφ αζζελείο πνπ εθηίνπλ ζσθξνληζηηθή πνηλή ζηηο γπλαίθεο 

λνζειεπηέο ζε πνζνζηφ 23,9%, έλαληη ησλ αλδξψλ λνζειεπηψλ πνπ επεξεάδνληαη ιίγν ζε 

πνζνζηφ 11% (Πίλαθαο 34, ρήκα 32). Οη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη φκσο δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (ρ
2
=10,021; df=8; p=0,264; NS). 

 

 

 

 

  
Πφζν επεξεάδεη ην αίζζεκα αζθαιείαο, ε επηζεηηθφηεηα θαη 

ηα αθξαία πεξηζηαηηθά βίαο απφ αζζελείο πνπ εθηίνπλ 

ζσθξνληζηηθή πνηλή; 

Total 

 

  Γελ 

απάληεζε 

 

Καζφινπ 

 

Λίγν 

 

Πνιχ 

 

Πάξα πνιχ 

 

 

 

 

 

Φχιν 

Γελ 

απάληεζε 

0 0 0 3 0 3 

0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 1,1% 

Άλδξαο 1 10 30 36 17 94 

0,4% 3,7% 11,0% 13,2% 6,3% 34,6% 

Γπλαίθα 3 10 48 65 49 175 

1,1% 3,7% 17,6% 23,9% 18,0% 64,3% 

       Total 4 20 78 104 66 272 

1,5% 7,4% 28,7% 38,2% 24,3% 100,0% 

ρ
2
=10,021; df=8; p=0,264; NS 

Πίλαθαο 34. Πφζν επεξεάδεη ην αίζζεκα αζθαιείαο ε επηζεηηθφηεηα θαη ηα αθξαία πεξηζηαηηθά βίαο απφ αζζελείο 

πνπ εθηίνπλ ζσθξνληζηηθή πνηλή ζε ζπλάξηεζε κε ην θχιν ησλ εξσηεζέλησλ. 
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ρήκα 32. Πφζν επεξεάδεη ην αίζζεκα αζθαιείαο ε επηζεηηθφηεηα θαη ηα αθξαία πεξηζηαηηθά βίαο απφ αζζελείο 

πνπ εθηίνπλ ζσθξνληζηηθή πνηλή ζε ζπλάξηεζε κε ην θχιν ησλ εξσηεζέλησλ. 
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     ηηο γπλαίθεο πνπ αλήθνπλ ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ην σξάξην 11κκ – 7πκ 

δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξν άγρνο – αλαζθάιεηα ζε πνζνζηφ 34,9% έλαληη ησλ αλδξψλ 

λνζειεπηψλ πνπ ην ίδην σξάξην ηνπο πξνθαιεί δπζκελή αηζζήκαηα ζε πνζνζηφ 12,5% 

(Πίλαθαο 35, ρήκα 33). Οη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη φκσο δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο (ρ
2
=11,322; df=6; p=0,079; NS).  

 

  
Πην σξάξην ηεο εξγαζίαο ζηελ θιηληθή ζαο δεκηνπξγεί 

πεξηζζφηεξν άγρνο – αλαζθάιεηα; 

Total 

 

  

Γελ 

απάληεζε 

7 π.κ. - 3 κ.κ. 

 

3 κ.κ. – 11 

κ.κ. 

 

11 κ.κ. – 7 

π.κ. 
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Φχιν 

 

Γελ 

απάληεζε 

0 0 1 2 3 

0,0% 0,0% 0,4% 0,7% 1,1% 

 

Άλδξαο 

16 22 22 34 94 

5,9% 8,1% 8,1% 12,5% 34,6% 

 

Γπλαίθα 

14 32 34 95 175 

5,1% 11,8% 12,5% 34,9% 64,3% 

         Total 30 54 57 131 272 

11,0% 19,9% 21,0% 48,2% 100,0% 

ρ
2
=11,322; df=6; p=0,079; NS 

Πίλαθαο 35. Χξάξην εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξν άγρνο – αλαζθάιεηα ζε ζπλάξηεζε κε ην θχιν ησλ 

εξσηεζέλησλ. 
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     Οη βνεζνί λνζειεπηψλ θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη αξθεηά αξλεηηθά ζηηο θαζεκεξηλέο 

ηνπο δξαζηεξηφηεηεο εμαηηίαο ηεο εξγαζίαο ηνπο ζηε ςπρηαηξηθή θιηληθή ζε πνζνζηφ 

15,1%, έλαληη ησλ πξντζηακέλσλ θαη λνζειεπηψλ ΠΔ ζε πνζνζηφ 2,2% (Πίλαθαο 36, 

ρήκα 34). Οη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη φκσο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

(ρ
2
=29,581; df=16; p=0,020; NS). 

ρήκα 33. Χξάξην εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξν άγρνο – αλαζθάιεηα ζε ζπλάξηεζε κε ην θχιν ησλ 

εξσηεζέλησλ. 



107 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Πφζν έρεη επεξεάζεη αξλεηηθά ηηο θαζεκεξηλέο 

ζαο δξαζηεξηφηεηεο ε εξγαζίαο ζαο ζηε 

ςπρηαηξηθή θιηληθή; 

Total 
  

Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 

 

 

 

 

 

Θέζε 

εξγαζίαο 

 

Γελ απάληεζε 

1 2 5 1 0 9 

0,4% 0,7% 1,8% 0,4% 0,0% 3,3% 

 

Πξντζηάκελνο 

6 14 4 1 1 26 

2,2% 5,1% 1,5% 0,4% 0,4% 9,6% 

Ννζειεπηήο 

Π.Δ 

6 0 0 1 0 7 

2,2% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 2,6% 

Ννζειεπηήο 

Σ.Δ 

21 34 26 6 4 91 

7,7% 12,5% 9,6% 2,2% 1,5% 33,5% 

Βνεζφο 

Ννζειεπηή 

Γ.Δ 

29 43 41 16 10 139 

10,7% 15,8% 15,1% 5,9% 3,7% 51,1% 

                 Total 63 93 76 25 15 272 

23,2% 34,2% 27,9% 9,2% 5,5% 100,0% 

χ
2
=29,581; df=16; p=0,020; NS 

Πίλαθαο 36. Πφζν έρνπλ επεξεαζηεί νη θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο. 
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     ε πνζνζηφ 39,7% ησλ βνεζψλ λνζειεπηψλ ΓΔ ζα επέιεγαλ ην ςπρηαηξηθφ ηκήκα αλ 

ηνπο δηλφηαλ ε επθαηξία, έλαληη ησλ λνζειεπηψλ ΣΔ πνπ δελ ζα ην επέιεγαλ ζε πνζνζηφ 

8,5% (Πίλαθαο 37, ρήκα 35). Οη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη φκσο δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο (ρ
2
=7,408; df=8; p=0,493; NS). 

 

  

Θέζε εξγαζίαο 

Total 

 

ρήκα 34. Πφζν έρνπλ επεξεαζηεί νη θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε ζπλάξηεζε 

κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο. 

Πίλαθαο 37. Αλάινγα κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ζα επέιεγαλ λα εξγαζηνχλ κε ηκήκα ςπρηαηξηθήο 

θιηληθήο; 
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Γελ  

Απάληεζε 

 

Πξντζηάκελνο 

 

Ννζειεπηήο 

Π.Δ 

Ννζειεπηήο 

Σ.Δ 

Βνεζφο 

Ννζειεπηή 

Γ.Δ 

Αλ ζαο δηλφηαλ ε 

επθαηξία ηεο 

επηινγήο, ζα 

επηιέγαηε λα 

εξγαζηείηε ζε 

ηκήκα 

ςπρηαηξηθήο 

θιηληθήο; 

Γελ 

απάληεζε 

0 0 0 0 1 1 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,4% 

Ναη 8 25 5 68 108 214 

2,9% 9,2% 1,8% 25,0% 39,7% 78,7% 

Όρη 1 1 2 23 30 57 

0,4% 0,4% 0,7% 8,5% 11,0% 21,0% 

                               Total 9 26 7 91 139 272 

3,3% 9,6% 2,6% 33,5% 51,1% 100,0

% 

χ
2
=7,408; df=8; p=0,493; NS 
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πδήηεζε 

 

     Ζ έξεπλα απηή πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπφ λα κειεηεζνχλ νη βηνςπρνθνηλσληθέο 

επηπηψζεηο ηνπ εξγαδφκελνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε ηκήκα ςπρηαηξηθήο θιηληθήο, 

λα γλσζηνπνηεζνχλ ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη λα ζπκβάινπκε ελδερνκέλσο ζηελ 

βειηίσζε ηνπ λνζειεπηηθνχ επαγγέικαηνο.  

     Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 272 άηνκα. Σν 64,3% ήηαλ γπλαίθεο θαη ην 

34,6% άλδξεο φπνπ γηα ηελ κεηαβιεηή ηνπ θχινπ ηζρχεη ην ρ
2
=163,331, νη βαζκνί 

ειεπζεξίαο df=2 θαη p<0,05 επνκέλσο απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε (Ζ0) πσο ην θχιν 

επεξεάδεη σο κεηαβιεηή ηηο βηνςπρνθνηλσληθέο επηπηψζεηο θαη ηνλ ηξφπν δσήο. Όζν 

αθνξά ηηο ειηθίεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνηθίινπλ. Δηδηθφηεξα, 42,6% αλήθνπλ 

ρήκα 35. Αλάινγα κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ζα επέιεγαλ λα εξγαζηνχλ κε 

ηκήκα ςπρηαηξηθήο θιηληθήο; 
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ζηελ ειηθηαθή θιίκαθα 40-50 ρξνλψλ, ην 33,8% ζηελ θιίκαθα 30-40, ην 13,2% ζηελ 20-

30, ην 8,1% είλαη πάλσ απφ 50 ρξνλψλ ελψ κφιηο ην 0,4% θάησ απφ 20 ρξνλψλ. Γηα ηελ 

ειηθία ηζρχεη ρ
2
=251,368; df=5; p<0,05. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζρεδφλ πάλσ απφ ηνπο 

κηζνχο είλαη παληξεκέλνη (55,5%), ην 28,7% άγακνη, ην 9,9% δηαδεπγκέλνη θαη ην 0,4% 

ρήξνη. Γηα ην ζηαηηζηηθφ θξηηήξην ρ
2
 ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηζρχεη ρ

2
=276,529; 

df=4; p<0,05 άξα θαη εδψ απνξξίπηνπκε κεδεληθή ππφζεζε (Ζ0) φπσο ηελ δηαηππψζακε 

πην πάλσ. Σέζζεξηο ζηνπο δέθα, ήηνη ην 40,1% εξγάδνληαη ζηελ πξσηεχνπζα ηηο ρψξαο θαη 

ην ππφινηπν 59,9% ζηελ πεξηθέξεηα (Σξίπνιε 26,5%, Θεζζαινλίθε 15,1%, Ησάλληλα 

5,9%,Καιακάηα 4,4%,  Πάηξα 2,9% θαη 5,1% δελ απάληεζαλ). Γηα ηνλ ηφπν εξγαζίαο 

ηζρχεη ρ
2
=227,419; df=6; p<0,05. ε γεληθέο γξακκέο ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ είλαη 

επαξθψο κνξθσκέλν θαζψο ην 39,3% είλαη απφθνηηνη ΑΔΗ/ΑΣΔΗ, ην 30,9% απφθνηηνη 

Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (θαηεχζπλζε βνεζψλ λνζειεπηψλ), ην 12,5% Απφθνηηνη ΗΔΚ / 

ρνιήο Διεχζεξσλ πνπδψλ, ην 8,8% είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ 

θαη ην 8,5% δελ απάληεζε. Με ζηαηηζηηθφ θξηηήξην ηεο κφξθσζεο λα είλαη ρ
2
=109,728; 

df=4; p<0,05. Σν κηζφ απφ ην ππφ κειέηε δείγκα ηελ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη 

βνεζνί λνζειεπηέο ΓΔ 51,1%, απφιπηα θαηαλνεηφ αλ αλαινγηζηνχκε ηνλ θφξην εξγαζίαο 

θαη ηηο αλάγθεο ησλ ςπρηαηξηθψλ θιηληθψλ, ελψ ην 33,5% λνζειεπηέο ΣΔ, ην 9,6% 

πξντζηάκελνη θαη ην 2,6% λνζειεπηέο ΠΔ (ρ
2
=250,206; df=4; p<0,05).  Σν 25% εξγάδεηαη 

ζε ςπρηαηξηθέο θιηληθέο 10-15 ρξφληα θαη άλσ ησλ 20 ρξφλσλ αληίζηνηρα, ελψ ιηγφηεξν 

απφ πέληε ρξφληα ην 23,2% θαη 15-20 ρξφληα ην 12,5% (ρ
2
=76,926; df=5; p<0,05). Σν 

78,7% ζα επηιέγαηε λα εξγαζηείηε ζε ηκήκα ςπρηαηξηθήο θιηληθήο αλ ηνπ δηλφηαλ ε 

επθαηξία ηεο επηινγήο, ην 21% φρη (ρ
2
=268,949; df=2; p<0,05) ελψ 36,4% δειψλεη φηη ην 

ςπρηαηξηθφ ηκήκα είλαη πάξα πνιχ απαηηεηηθφ, ην 35,7% πνιχ απαηηεηηθφ, ην 26,5% 

αξθεηά απαηηεηηθφ ελψ ην 1,5% ζεσξεί φηη είλαη ιίγν απαηηεηηθφ (ρ
2
=86,971; df=3; 

p<0,05).  Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη  κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

73,5% δειψλεη πσο απμάλεηαη ην ελδηαθέξνλ γηα εξγαζία αληηκεησπίδνληαο θαζεκεξηλά 

δχζθνια πεξηζηαηηθά ελψ ην 25,4% δειψλεη φηη κεηψλεηαη (ρ
2
=221,787; df=2; p<0,05) θαη 

φηη ην 76,8% βηψλεη άγρνο απφ ηηο ελδερφκελεο επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο ζηελ εξγαζία θαη 

ην 23,2% δελ βηψλεη (ρ
2
=78,368; df=1; p<0,05). ηα επηκέξνπο ζηνηρεία, αλαθέξνπκε φηη 

ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζεσξεί ζε γεληθή πιεηνςεθία (91,2%) επεξεάδεηαη ην αίζζεκα 

αζθάιεηαο απφ ηελ επηζεηηθφηεηα θαη ηα αθξαία πεξηζηαηηθά βίαο απφ αζζελείο πνπ 

εθηίνπλ ζσθξνληζηηθή πνηλή θαη ην 95,9% ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ βηψλεη άγρνο εμ 

αηηίαο ηεο εξγαζίαο ζην ςπρηαηξηθφ ηκήκα. Σν 69,9% ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ζεσξεί φηη ε θαζεκεξηλή εμάληιεζε πνπ αηζζάλεηαη είλαη ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή ελψ 

νη θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ έρνπλ επεξεαζηεί 

αξλεηηθά απφ ηελ εξγαζία ζηελ ςπρηαηξηθή θιηληθή ζε πνζνζηφ 76,8%. Δπηπιένλ ην πην 

αγρσηηθφ σξάξην είλαη ην 11κκ – 7πκ ζε πνζνζηφ 48,2%. Δπίζεο ν 57,4% δελ έρεη ιάβεη 

γλψζε ησλ κεζφδσλ αληηκεηψπηζεο ηνπ burn out (εμνπζέλσζε), ην 40,4% έρεη ιάβεη 

γλψζε ελψ ην 2,2% δελ απάληεζε (ρ
2
=130,265; df=2; p<0,05). 

     ε γεληθή πιεηνςεθία ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ βηψλεη άγρνο απφ ηηο ελδερφκελεο 

επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλεηε ζηελ εξγαζία ζαο ζε πνζνζηφ 76,8% θαη κάιηζηα 

παξαηεξείηε φηη  ην 15,8% πνπ εξγάδνληαη ιηγφηεξν απφ πέληε ρξφληα βηψλεη άγρνο ελψ 

πςειφ είλαη θαη ην πνζνζηφ 21% πνπ βηψλεη άγρνο θαη εξγάδεηαη πάλσ απφ είθνζη ρξφληα. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία νη λνζειεπηέο πάζρνπλ απφ άγρνο γηα απηφ ην 

ζηαηηζηηθφ θξηηήξην ζηελ ζχγθξηζε ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ δείρλεη κε ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα ρ
2
=9,270; df=5; ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p=0,099.  Παξεκθεξή έξεπλα 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζρεηηθά κε ηα επίπεδα άγρνπο θαη απηνεθηίκεζεο λνζειεπηψλ πνπ 

εξγάδνληαη ζε δεκφζηα λνζνθνκεία ηεο Αζήλαο απφ ηελ νκάδα εξεπλεηψλ ηνπ ΓΝΑ «Γ. 

Γελλεκαηάο» κε επηθεθαιήο ηνλ Γεκήηξε E. Παπαγεσξγίνπ Ννζειεπηή ΠΔ, PhD, MSc, 

Τπεχζπλν Ννζειεπηηθψλ Δηδηθνηήησλ. χκθσλα κε ηελ έξεπλα απηή ην 68,8% ησλ 

λνζειεπηψλ έλησζε αλαζθάιεηα, ην 41,1% είρε άγρνο, ην 39,3% δηαθαηερφηαλ απφ 

εζσηεξηθή έληαζε θαη ην 17,8% αηζζαλφηαλ αλαζηάησζε. Αληηζέησο, ην 83,1% αλέθεξε 

φηη είρε απηνπεπνίζεζε. Γεληθφηεξα, νη λνζειεπηέο αλέθεξαλ φηη θνπξάδνληαη εχθνια 

(68,8%), φηη αηζζάλνληαη πσο νη δπζθνιίεο ζπζζσξεχνληαη ρσξίο λα κπνξνχλ λα ηηο 
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μεπεξάζνπλ (17,4%), φηη ηνπο ιείπεη απηνπεπνίζεζε (13,4%), φηη πξνζπαζνχλ λα 

απνθχγνπλ ηελ αληηκεηψπηζε κηαο δπζθνιίαο (10,7%), φηη ζθέθηνληαη πσο δελ αμίδνπλ 

ηίπνηε (9%) θαη, ηέινο, φηη έρνπλ ζπρλά ηάζεηο απηνθαηαζηξνθήο (0,9%). Ζ κέζνδνο ρ2 

(επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο Ρ<0,05) αλέδεημε ηελ χπαξμε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηκήκαηνο 

εξγαζίαο ησλ λνζειεπηψλ θαη ηεο ησξηλήο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζήο ηνπο, θαζψο θαη 

κεηαμχ ηεο γεληθφηεξεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο θαη ηνπ θχινπ, ηεο 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, ηνπ ηκήκαηνο εξγαζίαο ηνπο, ησλ εηψλ εξγαζίαο θαη ησλ εηψλ 

ζπνπδψλ ηνπο. Μηα ζπλερήο θαη δεκηνπξγηθή ππνζηήξημε ησλ λνζειεπηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ηφζν ζχλζεησλ δηαδηθαζηψλ παξνρήο θξνληίδαο ζηνλ αζζελή είλαη 

επηβεβιεκέλε, πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνχλ ηειηθά νη ίδηνη φρη κφλν ζηελ ελίζρπζε ησλ ήδε 

ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο αιιά θαη ζηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ. 

     Ζ ζέζε εξγαζίαο θαίλεηαη λα επεξεάδεη αξλεηηθά ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, αλ 

θαη πξνθχπηεη κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ, αθνχ κφιηο ην 

23,2% ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ δειψλεη φηη δελ επεξεάδεηαη θαζφινπ θαη γηα ην 

ζηαηηζηηθφ θξηηήξην πξνθχπηεη  ρ
2
=29,581; df=16 κε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p=0,020; 

NS.  ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ππνγξακκίδεηαη φηη ην θπθιηθφ σξάξην θαη ε εξγαζία θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ αξγηψλ απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηελ ηθαλνπνηεηηθή δηαρείξηζε ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ λνζειεπηψλ άξα θαη επεξεάδεη ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Δλδεηθηηθή είλαη ε απνηχπσζε ηεο εκπεηξίαο θάπνησλ απφ ηνπο λνζειεπηέο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ζπδεηήζεσλ πξηλ ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην. «Ο ειεχζεξνο κνπ ρξφλνο 

είλαη πνιχ ιίγνο θαη ηνλ αθηεξψλσ ζηελ νηθνγέλεηα κνπ, ζηα παηδηά κνπ, γηαηί πηζηεχσ φηη 

ιείπσ πνιιέο ψξεο απφ θνληά ηνπο θαη πξνζπαζψ φζν κπνξψ λα αζρνινχκαη καδί ηνπο 

φηαλ είκαη ζπίηη»,  «Πξνζπαζψ λα βξίζθσ φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν ειεχζεξν ρξφλν θαη 

πεξλάσ κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο κνπ. Κπξίσο αθηεξψλσ πην πνιχ ρξφλν ζην 

παηδί κνπ λα δηαβάζνπκε, λα πάκε βφιηα θαη λα παίμνπκε, φηαλ είκαη θαη μεθνχξαζηε». 

     ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην γεληθφ λνζνθνκείν Νάνπζαο δηεξεπλήζεθε ν 

βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ηνπ κφληκνπ λνζειεπηηθνχ θαη παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ 

εξγάδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν θαζψο θαη νη παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ 

θαη ηε δηακνξθψλνπλ (Πνδνπθίδνπ θαη ζπλ. 2007). Απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εξσηεζέλησλ πξνέθπςε φηη ε θαηαλνκή ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη αλνκνηνγελήο φζνλ αθνξά 

ζην θχιν κε ηηο γπλαίθεο λα ππεξηεξνχλ ζεκαληηθά έλαληη ησλ αλδξψλ (πνζνζηφ 78,8% 

θαη 21,2% αληίζηνηρα). Οκνίσο θαη ζηελ δηθή καο έξεπλα νη γπλαίθεο (64,3%) ππεξηεξνχλ 

ησλ αλδξψλ (34,6%). ηελ έξεπλα Πνδνπθίδνπ πνζνζηφ 53,8% εμέθξαζε επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε, ελψ πνζνζηφ 46,2% εμέθξαζε επαγγεικαηηθή δπζαξέζθεηα. Ζ 

επαγγεικαηηθή δπζαξέζθεηα ήηαλ ζπρλφηεξε κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (58,9%), ζε αληίζεζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε πνπ ήηαλ 

ζπρλφηεξε κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο (51,1%). Σν 54,1% ηνπ 

πξνζσπηθνχ εκθαλίδεηαη πξφζπκν λα αιιάμεη ην επάγγεικά ηνπ κε θάπνην άιιν. Απφ ηελ 

δηθή καο κειέηε - έξεπλα πξνθχπηεη φηη ην 21% δελ ζα επέιεγε ςπρηαηξηθή θιηληθή λα 

εξγαζηεί αλ είρε ηελ επθαηξία θαη κε ηνπο απφθνηηνπο ΑΔΗ/ΑΣΔΗ λα ληψζνπλ ην 

κεγαιχηεξν άγρνο (30,9%) απφ ηηο επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλνπλ ζηελ εξγαζία. 

Δλδηαθέξνλ απνηέιεζκα είλαη φηη νη βνεζνί λνζειεπηέο ΓΔ έρνπλ επεξεαζηεί πεξηζζφηεξν 

ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δξαζηεξηφηεηα απφ ηελ εξγαζία ηνπο ζε ςπρηαηξηθέο θιηληθέο ζε 

πνζνζηφ 15,1%.   

     ε έξεπλα ην 1991, ζε λνζειεπηέο ηεο Μ. Βξεηαλίαο νη λνζειεπηέο ζεσξνχζαλ σο 

αίηην ηνπ ππεξβνιηθνχ ζηξεο ηεο εξγαζίαο ηνπο ηνλ ππεξβνιηθφ θφξην εξγαζίαο ζε 

πνζνζηφ 65% (Cole, 1992), ελψ ε επηβεβαίσζε ηνπ απμεκέλνπ θφξηνπ εξγαζίαο σο 

ζηξεζνγφλνπ παξάγνληα έγηλε θαη απφ άιιεο έξεπλεο (Callaghan, 1991, Chiriboga, 1986). 

ηελ έξεπλα πνπ εθπνλήζακε ην 82,4% δειψλεη φηη ε αχμεζε πξνζσπηθνχ ζα κείσλε ηηο 

βηνςπρνθνηλσληθέο επηπηψζεηο απφ ηελ εξγαζία ελψ ην 28,7% ραξαθηεξίδεη ηελ εξγαζία 

ηνπ «απμεκέλσλ απαηηήζεσλ» θαη ζεσξεί φηη είλαη έλαο βαζηθφο παξάγνληαο πνπ ην 

σξάξην ηεο εξγαζίαο ηνπ δεκηνπξγεί άγρνο (ρ
2
=334,309; df=5; p<0,05). 
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πκπεξάζκαηα 

 

 
 Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζα επέιεγε λα εξγαζηεί ζε ηκήκα 

Φπρηαηξηθήο θιηληθήο. 

 Οη πεξηζζφηεξνη λνζειεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζε ηκήκα Φπρηαηξηθήο θιηληθήο δειψλνπλ φηη 

ην ηκήκα ηνπο είλαη πνιχ απαηηεηηθφ. 

 Παξαπάλσ απφ ην κηζφ δείγκα δελ πάζρεη απφ πξνβιήκαηα πγείαο ή δελ ζεσξεί φηη ηα 

πξνβιήκαηα πγείαο πνπ αληηκεησπίδεη νθείινληαη ζηελ εξγαζία ηνπο. Παξ’  φια απηά ην 

38,6%  ηνπ δείγκαηνο πάζρεη θαηά αχμνπζα ζεηξά απφ κπνζθειεηηθά άιγε, αγρψδεηο 

δηαηαξαρέο, ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα, ππεξθφπσζε θαη δηαηαξαρέο χπλνπ. 
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 Απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εξγαζία εκθαλίδεη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, παξ’  φια 

ηα θαζεκεξηλά δχζθνια πεξηζηαηηθά πνπ αληηκεησπίδεη. 

 Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ βηψλεη άγρνο εμ’  αηηίαο ησλ 

ελδερφκελσλ επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ εξγαζία ηνπο. 

 πληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο δήισζε πσο νη πεξηπηψζεηο ςπρσηηθψλ αζζελψλ 

κε απηνθηνληθέο ηάζεηο θαη άιιεο αθξαίεο ζπκπεξηθνξέο, ηνπο πξνθαινχλ ην αίζζεκα 

αλαζθάιεηαο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν. 

 ε γεληθή πιεηνςεθία (91,2%) ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ επεξεάδεηαη ην αίζζεκα 

αζθάιεηαο απφ ηελ επηζεηηθφηεηα θαη ηα αθξαία πεξηζηαηηθά βίαο απφ αζζελείο πνπ 

εθηίνπλ ζσθξνληζηηθή πνηλή. 

 Οη πεξηζζφηεξνη λνζειεπηέο ζεσξνχλ πσο ε θαζεκεξηλή εμάληιεζε πνπ αηζζάλνληαη είλαη 

θαη ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή. 

 Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ιακβάλεη ηθαλνπνίεζε απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνο ηνπο 

αζζελείο. 

 ρεδφλ ην κηζφ δείγκα δήισζε πσο δελ κεηαθέξεη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ εξγαζία. 

 Πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ επηδηψθεη λα έρεη ειεχζεξν ρξφλν 

κέζα ζηελ εκέξα γηα δξαζηεξηφηεηεο κε ηελ νηθνγέλεηα ή κε θίινπο. 

 Οη θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ έρνπλ επεξεαζηεί 

αξλεηηθά απφ ηελ εξγαζία ηνπο ζηελ Φπρηαηξηθή θιηληθή. 

 Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο δήισζε πσο ζηηο θιηληθέο ηνπο δελ έρεη ζεζπηζηεί ε αξρή ηεο 

εθ πεξηηξνπήο απνπζίαο απφ ην ηκήκα ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα. 

 ρεδφλ ην κηζφ δείγκα ζεσξεί πσο ην σξάξην 11κκ – 7πκ είλαη πην ζηξεζνγφλν θαη 

αλαζθαιέο. Απηφ νθείιεηαη θαηά αχμνπζα ζεηξά ζηελ εξγαζία απμεκέλσλ απαηηήζεσλ, 

ζην θφβν, ζηελ πξνζσπηθή δσή θαη ηελ νηθνγέλεηα, ζην κεησκέλν ελδηαθέξνλ ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηε θξνληίδα ησλ αζζελψλ θαη ζηηο επζχλεο πνπ 

επσκίδνληαη. 

 Πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ δείγκα δελ έρεη ιάβεη γλψζε ησλ κεζφδσλ αληηκεηψπηζεο ηνπ 

burn out (εμνπζέλσζε). 

 πληξηπηηθή πιεηνςεθία δειψλεη πσο γηα ηε βειηίσζε ησλ βηνςπρνθνηλσληθψλ 

επηπηψζεσλ ησλ λνζειεπηψλ απφ ηελ εξγαζία ζα έπξεπε λα απμεζεί ην πξνζσπηθφ θαη νη 

απνδνρέο ηνπ, λα θαιπηεξεχζεη ε ζπλεξγαζία κε ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, λα γίλεη πην 

ιεπηνκεξείο ε ελεκέξσζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, λα θαιπηεξεχζεη ε ζπλεξγαζία 

κε ηελ/ηνλ πξντζηακέλε/λν ηνπ ηκήκαηνο θαη ε ζπλεξγαζία – επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη λα απνθηεζεί θαιχηεξνο εμνπιηζκφο ζην ηκήκα. 

 

 

 

 

 

Πξνηάζεηο 

 

 
1. Αχμεζε λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

2. Αχμεζε απνδνρψλ 

3. Καιχηεξνο εμνπιηζκφο ζην ηκήκα 

4. Θέζπηζε ηεο αξρήο ηεο «εθ πεξηηξνπήο απνπζίαο» απφ ην ηκήκα ηνπιάρηζηνλ κία 

θνξά ηελ εβδνκάδα 

5. Γξαζηεξηφηεηεο κε ηελ νηθνγέλεηα θαη θίινπο 
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     Γηα λα αληηκεησπίζνπκε ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχκε ζηε δσή καο θαηαθεχγνπκε ζε 

δηάθνξεο κεζφδνπο ή ζηξαηεγηθέο. Κάπνηεο απφ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε 

σθεινχλ γηα ιίγν κφλν θαηξφ θαη ζπλήζσο απηέο αθνξνχλ ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ. Σν 

πξφβιεκα παξακέλεη θαη εμαθνινπζεί λα δεκηνπξγεί δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα θαη άιιεο 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Σέηνηεο ζηξαηεγηθέο είλαη ε ιήςε θαξκάθσλ, ε θαηάρξεζε αιθνφι ή 

θαπλνχ, ππεξβνιηθή ιήςε ηξνθήο, ε απνθπγή ησλ γεγνλφησλ ή ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ καο 

πξνθαινχλ άγρνο. Τπάξρνπλ φκσο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ βνεζνχλ θαη σθεινχλ ηφζν άκεζα 

φζν θαη καθξνπξφζεζκα. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο ζηξέθνληαη πξνο ην ίδην ην πξφβιεκα κε 

ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ θαη ηελ απαιιαγή καο απφ απηφ θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπ. 

Σέηνηεο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο είλαη θαη απηέο πνπ παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ:  

 

Υαιάξσζε από ηελ έληαζε: 

1. σζηή αλαπλνή (δηαθξαγκαηηθή) θαη  

2. Υαιάξσζε ησλ κπψλ ηνπ ζψκαηνο.  

Δηαθξαγκαηηθή αλαπλνή  

     Ζ ζσζηή (δηαθξαγκαηηθή) αλαπλνή καο βνεζά ζεκαληηθά λα ραιαξψλνπκε. Δίλαη κηα 

αλάγθε θαη πξέπεη ζπρλά λα αζθνχκαζηε ζ' απηήλ. 

1. Σνπνζεηείζηε ην έλα ρέξη ζην ζηήζνο θαη ην άιιν ζην ζηνκάρη.  

2. Δηζπλεχζηε απφ ηε κχηε ζαο θαη αθήζηε ην ζηνκάρη ζαο λα θνπζθψζεη. Έηζη 

ρξεζηκνπνηείηε πιήξσο ηνπο πλεχκνλέο ζαο. Πξνζπαζήζηε λα δηαηεξείηε ηελ θίλεζε 

ηνπ ζηήζνπο ζαο ζε έλα κίληκνπκ, ρσξίο λα ζθίγγεζηε.  

3. Απαιά θαη ήξεκα, εθπλεχζηε απφ ηε κχηε ζαο.  

4. Δπαλαιάβεηε, θξαηψληαο έλα ξπζκφ. ηφρνο είλαη λα παίξλεηε 8-12 αλαπλνέο 

(εηζπλνέο θαη εθπλνέο) ην ιεπηφ.  

Φαιάξωζε ηωλ κπώλ  

     Ζ παξαθάησ ηερληθή είλαη πνιχ απιή αιιά απνηειεζκαηηθή. Υξεηάδνληαη κφλν 5-10 

ιεπηά γηα λα νινθιεξσζεί. Γνθηκάζηε ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα ληψζεηε φηη βξίζθεζηε 

θάησ απφ πίεζε.  

1. Καζήζηε ζε κηα αλαπαπηηθή θαξέθια, ζε έλα θαλαπέ ή ζην δάπεδν θαη «ηελησζείηε» 

ιίγν.  

2. Αθήζηε ηνπο ψκνπο θαη ηα ρέξηα ζαο λα ραιαξψζνπλ ζε κηα άλεηε ζέζε. Κνπλψληαο 

ειαθξά, 'ζηξίβνληαο' θαη ηεληψλνληαο ειαθξά ηνπο κχεο ζηακαηά ε έληαζε.  

3. Αθήζηε ηελ έληαζε λα θχγεη απφ ηα πφδηα, ην ζηήζνο, ην ιαηκφ κε ηνλ ίδην ηξφπν, 

φπσο παξαπάλσ.  

4. Νηψζηε φηη ε θαξέθια ή ν θαλαπέο ή ην δάπεδν ζηεξίδνπλ φιν ην βάξνο ηνπ ζψκαηφο 

ζαο. Νηψζηε φηη ηα ρέξηα ζαο θαη ηα πφδηα ζαο είλαη βαξηά θαη φηη 'βπζίδνληαη' ζην 

θάζηζκα.  

5. Πξνζπαζήζηε λα είζηε ήξεκνη. Υαιαξψζηε ην ζαγφλη ζαο θαη ην πξφζσπφ ζαο.  

6. Αλ θάηη ελνριεηηθφ ζπκβεί ή ζαο πεξάζεη απφ ην κπαιφ, απιά αγλνήζηε ην. Μελ ηνπ 

δψζεηε ζεκαζία.  

7. Κιείζηε ηα κάηηα ζαο θαη θαληαζηείηε κηα ζθελή ζε έλα ήξεκν κέξνο φπνπ 

απνιακβάλεηε ηε ιηαθάδα, ηε ζάιαζζα ή φ,ηη άιιν ζαο ηθαλνπνηεί. Φαληαζηείηε φηη 

είζηε πξαγκαηηθά ζην κέξνο απηφ.  

8. Γηα ιίγα ιεπηά θξαηείζηε απηή ηε ραιαξή ζέζε.  
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Πεξίιεςε 
 

 

Οη λνζειεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζε ςπρηαηξηθέο θιηληθέο θαίλεηαη λα έρνπλ κηα αγρσηηθή 

δσή θαζψο εθηίζεληαη θαζεκεξηλά ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη βηψλνπλ έληνλα ην 

αίζζεκα ηνπ άγρνπο ιφγσ ησλ γξήγνξσλ ξπζκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ. Σν άγρνο κπνξεί λα 

πξνέξρεηαη απφ πνηθίιεο πεγέο πνπ κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ κε ηελ πεηζαξρεία ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ην απνηέιεζκα ηεο ρξφληαο έθζεζεο φκσο ζηνπο παξάγνληεο άγρνπο ηεο 

εξγαζία, απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

θνπόο: Δίλαη ε δηεξεχλεζε θαη απεηθφληζε ησλ βηνςπρνθνηλσληθψλ επηπηψζεσλ ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ εξγάδνληαη ζε ςπρηαηξηθέο θιηληθέο κε απψηεξν ζηφρν ηε 

ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο ή ηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ απηψλ. 

Τιηθό θαη κέζνδνο: Σν δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 272 εξγαδνκέλνπο 

(Ννζειεπηέο Σ.Δ, Π.Δ θαη βνεζνχο Ννζειεπηψλ) ζε ςπρηαηξηθέο θιηληθέο ηεο Διιάδαο. Ζ 

δεηγκαηνιεςία έγηλε κε θπζηθή παξνπζία ησλ εξεπλεηψλ ζε πέληε (5) λνκνχο ηεο 

Διιάδαο. Χο φξγαλν κέηξεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε γξαπηφ εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν 

ζπληάρζεθε κε βάζε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, απνηεινχκελν απφ εηθνζηπέληε (25) 

εξσηήζεηο εθ ησλ νπνίσλ 3 ήηαλ αλνηθηνχ ηχπνπ θαη νη ππφινηπεο θιεηζηνχ ηχπνπ. Απφ ηηο 

25 εξσηήζεηο, νη 22 ήηαλ ελαιιαθηηθψλ απαληήζεσλ. Ζ έξεπλα δηεμήρζε απφ επηέκβξην - 

Μάξηην 2013. 

Απνηειέζκαηα: Σν 64,3% ηνπ δείγκαηνο απνηειείηαη απφ γπλαίθεο θαη ην 34,6% απφ 

άλδξεο. Σέζζεξηο (4) ζηνπο δέθα (10), ήηνη ην 40,1% εξγάδνληαη ζηελ πξσηεχνπζα ηεο 

ρψξαο (Αζήλα) θαη ην ππφινηπν 59,9% ζηελ πεξηθέξεηα (Σξίπνιε 26,5%, Θεζζαινλίθε 

15,1%, Ησάλληλα 5,9%,Καιακάηα 4,4%,  Πάηξα 2,9% θαη 5,1% δελ απάληεζαλ). Σν 39,3% 

είλαη απφθνηηνη ΑΔΗ/ΑΣΔΗ, ην 30,9% απφθνηηνη Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (θαηεχζπλζε 

βνεζψλ λνζειεπηψλ), ην 12,5% απφθνηηνη ΗΔΚ / ρνιήο Διεχζεξσλ πνπδψλ, ην 8,8% 

είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ θαη ην 8,5% δελ απάληεζε. Σν  

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 73,5% δειψλεη πσο απμάλεηαη ην 

ελδηαθέξνλ γηα εξγαζία, αληηκεησπίδνληαο θαζεκεξηλά δχζθνια πεξηζηαηηθά, ελψ ην 

25,4% δειψλεη φηη κεηψλεηαη. Σν 76,8% βηψλεη άγρνο απφ ηηο ελδερφκελεο επηθίλδπλεο 

θαηαζηάζεηο ζηελ εξγαζία θαη ην 23,2% δελ βηψλεη άγρνο. Σν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 

ζεσξεί ζε γεληθή πιεηνςεθία (91,2%) φηη επεξεάδεηαη ην αίζζεκα αζθάιεηαο απφ ηελ 

επηζεηηθφηεηα θαη ηα αθξαία πεξηζηαηηθά βίαο απφ αζζελείο πνπ εθηίνπλ ζσθξνληζηηθή 

πνηλή θαη ην 95,9% ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ βηψλεη άγρνο εμ αηηίαο ηεο εξγαζίαο 

ζην ςπρηαηξηθφ ηκήκα. Σν 69,9% ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζεσξεί φηη ε θαζεκεξηλή 

εμάληιεζε πνπ αηζζάλεηαη είλαη ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή ελψ νη θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ έρνπλ επεξεαζηεί αξλεηηθά απφ ηελ 

εξγαζία ζηελ ςπρηαηξηθή θιηληθή ζε πνζνζηφ 76,8%. ηα πιαίζηα ηνπ θπθιηθνχ σξαξίνπ 

ην πεξηζζφηεξν άγρνο – αλαζθάιεηα εκθαλίδεηαη 11κκ – 7πκ ζε πνζνζηφ 48,2%. Σν 

57,4% δελ έρεη ιάβεη γλψζε ησλ κεζφδσλ αληηκεηψπηζεο ηνπ Burn out (επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε), ην 40,4% έρεη ιάβεη γλψζε ελψ ην 2,2% δελ απάληεζε. Σν λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζηελ ςπρηαηξηθή θιηληθή βηψλεη άγρνο απφ ηηο ελδερφκελεο 

επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο ζε πνζνζηφ 76,8% θαη κάιηζηα παξαηεξείηε φηη  ην 15,8% πνπ 

εξγάδνληαη ιηγφηεξν απφ πέληε ρξφληα βηψλεη άγρνο ελψ πςειφ είλαη θαη ην πνζνζηφ 21% 

πνπ βηψλεη άγρνο θαη εξγάδεηαη πάλσ απφ είθνζη ρξφληα. Αλεμάξηεηα απφ ηελ εξγαζηαθή 

εκπεηξία ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ππνθέξεη απφ άγρνο γηα απηφ ην ζηαηηζηηθφ θξηηήξην 

ζηελ ζχγθξηζε ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ δείρλεη κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο p=0,099. Ζ ζέζε εξγαζίαο θαίλεηαη λα επεξεάδεη αξλεηηθά ηηο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, αλ θαη πξνθχπηεη κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα κεηαμχ ησλ 

δχν κεηαβιεηψλ, αθνχ κφιηο ην 23,2% ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ δειψλεη φηη δελ 

επεξεάδεηαη θαζφινπ θαη γηα ην ζηαηηζηηθφ θξηηήξην πξνθχπηεη κε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο p=0,020. Σν 21% δελ ζα επέιεγε λα εξγαζηεί ζε ςπρηαηξηθή θιηληθή αλ 

είρε ηελ επθαηξία λα απνθαζίζεη. Οη απφθνηηνη ΑΔΗ/ΑΣΔΗ ληψζνπλ κεγαιχηεξν άγρνο 

(30,9%) απφ ηηο επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλνπλ ζηελ εξγαζία. Δλδηαθέξνλ 
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απνηέιεζκα είλαη φηη νη βνεζνί λνζειεπηέο ΓΔ έρνπλ επεξεαζηεί πεξηζζφηεξν ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο δξαζηεξηφηεηα απφ ηελ εξγαζία ηνπο ζε ςπρηαηξηθέο θιηληθέο ζε 

πνζνζηφ 15,1%. 

πκπεξάζκαηα: Σν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ βηψλεη θαζεκεξηλά άγρνο εμαηηίαο ηεο 

επηθηλδπλφηεηαο θαη ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ζην ηκήκα ςπρηαηξηθήο θιηληθήο πνπ εξγάδεηαη. 

εκαληηθφ δε, είλαη λα ηνληζηεί, φηη εξγαδφκελνη επεξεάδνληαη αξλεηηθά απφ ηελ εξγαζία 

ηνπο θαη απηφ έρεη αληίθηππν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηελ πγεία ηνπο. 
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SUMMARY 
 

 

 

 

Purpose: Nurses who work in psychiatric clinics seem to have a stressful life as they are 

exposed daily to external factors and they experience stress intensively because of the fast pace 

of the service they have to provide. Stress may derive from the variety of sources which can be 

adjusted by discipline of the stuff. However the impact of being exposed in stressful factors for 

a long time can constitue a serious factor for burn out. It is the research and illustration of the 

biopsychosocial impact on the nursing stuff who work in psychiatric clinics. The aim is to take 

precaution measures or to reduce these consequences. 

Material – Method: The sample of the present survey consists of 272 nurses (Nurses of 

Technological institution, University and nursing assistants) in psychiatric clinics in Greece. 

The taking of the samples was conduted by the actual presents of researchers in five (5) 

provinces in Greece. A written questionnaire was used in order to estimate the results. This was 

structured on the basis of international sources and it consisted of twenty five (25) questions, 

three (3) of which were of multiple choice and in the rest they had to fill in their own answers. 

Out of the 25 questions 22 were of alternative answers. The survey was conduted from 

September – March 2013. 

Results: 64,3% of the taken consists of women and the 34,6% of men. 4 out 10, that means 

40,2% work in capital of the country (Athens) and the rest 59,9% in the province (Tripolis 

26,5%, Thessaloniki 15,1%, Ioannina 5,9%, Kalamata 4,4%, Patras 2,9% and 5,1% didn’t 

answer). 39,3% are graduates of University or Technological institution, 30,9% are graduates 

of technological high school (nursing assistants), 12,5% are graduates of private colleges or 

faculties, 8,8% have a post graduate or a phD and 8,5% didn’t answer. The biggest percentage 

of nursing stuff 73,5%, have stated that their job interest increases when they face difficult 

situations daily, while 25,4% have stated that reduces. 76,8% experience stress from the 

potential dangerous situations at work and 23,2% don’t experience stress at all. The majority of 

the nursing stuff (91,2%) consider that the sense of security is affected by aggression and 

extreme events of violence by patients who serve their sentence and 95,9% of the nursing stuff 

experience stress due to working in the psychiatric wing. 69% of the nursing stuff think that the 

exhaustion they feel every day activities of the nurses stuff have been influenced negatively by 

working in a psychiatric clinic of a percentage of 76,8%. During the day most of the stress on 

insecurity appears at 11pm – 7am in a percentage of 42,8%. 57,4% haven’t been informed 

about the methods of dealing with burn out, 40,4% are aware of that and 2,2% didn’t answer. 

The nursing stuff experience stress from the possible dangerous situations in the psychiatric 

clinic in a percentage of the 76,8% and we should notice that 15,8% of those people who have 

been working less than 5 years experience stress while there is also a high percentage of 21% 

who experience stress and they have been working more than 20 years. Regardless of working 

experience the nursing stuff from stress so the criterion for statistics in comparison to  these 

variables shows non statistics importance at a level of importance p>0,05. The position of work 

seems to affect negatively the daily activities, although there isn’t a statistics importance 

between the two variables as just 23,2% of the nursing stuff state that they are not affected at 

all and the statistics criterion comes out in a level of significance p=0,020. 21% would not 

choose to work in psychiatric clinic if they had the chance to make a decision. The graduates of 

University or Technological institution feel more stress (30,9%) from the hazardous situations 

they face at work. An interesting result is that the nursing assistants who come from high 

school have been influenced a lot more in their everyday activity at work in psychiatric clinic at 

a percentage of 15,1%. 
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Conclusions: The nursing stuff experience stress daily due to danger and the load of work in 

psychiatric clinics. It is also important to point out that these working people are negatively 

influenced by their job and this has an impact on their daily routine and their health. 
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