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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Υπόβαθρο: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το άγχοσ που οφείλεται στην εργασία
είναι το δεύτερο σε συχνότητα πρόβληµα υγείασ που σχετίζεται µε την εργασία και επηρεάζει το 28% των εργαζοµένων. Το εργασιακό στρεσ αποτελεί
ψυχοκοινωνικό παράγοντα κινδύνου στον εργασιακό χώρο και παρουσιάζεται
όταν οι απαιτήσεισ που οφείλονται σε παράγοντεσ εργασίασ ξεπερνούν την
ικανότητα αντιµετώπισησ ή ελέγχου τησ κατάστασησ.
Στόχοι: Η διερεύνηση του εργασιακού στρεσ σε νοσηλευτικό προσωπικό ενόσ
Γενικού Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου τησ περιφέρειασ και ενόσ Γενικού
Νοσοκοµείου τησ Αθήνασ καθώσ και ο προσδιορισµόσ τυχόν διαφορών, στουσ
παράγοντεσ που σχετίζονται µε το στρεσ, στα δύο υπό εξέταση δείγµατα.
Σχέδιο τοποθέτησησ: Το δείγµα του πληθυσµού αποτέλεσαν νοσηλευτέσ και
βοηθοί νοσηλευτών που εργάζονται σε Γενικό Νοσοκοµείο τησ Αθήνασ και
ενόσ Γενικού Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου τησ περιφέρειασ.
Συµµετέχοντεσ: Το δείγµα τησ µελέτησ αποτέλεσαν 140 νοσηλευτέσ και βοηθοί νοσηλευτών που επιλέχθηκαν µε την τεχνική τησ τυχαιοποίησησ.
Μέθοδοι-Αποτελέσµατα: Για την συγκέντρωση των ερευνητικών δεδοµένων
χρησιµοποιήθηκε: 1) Η κλίµακα εργασιακού άγχουσ του Kahn et al (1964). 2)
Ερωτηµατολόγιο γενικών πληροφοριών. Για την στατιστική επεξεργασία χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS version 15. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα τησ έρευνασ το εργασιακό στρεσ των νοσηλευτών είναι υπαρκτό χωρίσ
να διαφοροποιείται σηµαντικά µεταξύ των δύο υπό εξέταση δειγµάτων. Στην
ύπαρξη του εργασιακού στρεσ συµβάλουν ο αυξηµένοσ φόρτοσ εργασίασ
καθώσ και η σύγκρουση µεταξύ επαγγελµατικού και οικογενειακού ρόλου.
Συµπεράσµατα: Η µελέτη των συνθηκών εργασίασ και η διερεύνηση των
παραγόντων εκείνων που ενδέχεται να βλάψουν την υγεία του εργαζόµενου
αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσµατική πρόληψή τουσ. Η πρόληψη του
επαγγελµατικού στρεσ αλλά και γενικότερα των επαγγελµατικών βλαπτικών
παραγόντων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων, πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα τησ πολιτικήσ διαχείρισησ και των διαδικασιών
παροχήσ και διασφάλισησ ποιότητασ τησ φροντίδασ υγείασ.
Λέξεισ-Κ λειδιά
νοσηλευτικό προσωπικό, εργασιακό στρεσ
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Το στρεσ αποτελεί το δεύτερο σε συχνότητα πρόβληµα
υγείασ που αφορά το εργασιακό περιβάλλον. Υπολογίζεται ότι το 28% (1 στουσ 3 περίπου ) των εργαζοµένων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση βιώνει εργασιακό στρεσ (Αντωνίου, 2007).
Περιγράφεται ωσ η δυσάρεστη συναισθηµατική κατάσταση που βιώνει το άτοµο όταν οι απαιτήσεισ που οφείλονται σε εργασιακούσ παράγοντεσ ξεπερνούν την ικανότητα αντιµετώπισησ ή ελέγχου τησ κατάστασησ και
έχει υποκειµενική µορφή καθώσ τα ίδια δεδοµένα για
άλλουσ αποτελούν πηγή άγχουσ ενώ για άλλουσ όχι
(Lazarus, Folkman,1984). Συνήθωσ µε το στρεσ συνδέονται τρεισ κατηγορίεσ συµπτωµάτων ή εκδηλώσεων:
τα σωµατικά, τα ψυχολογικά και τα συµπεριφορικά.
Συγκεκριµένα τα σωµατικά είναι συνυφασµένα µε
συµπτώµατα όπωσ αυξηµένη αρτηριακή πίεση, αλλεργίεσ, έλκοσ, καρδιακά νοσήµατα και γενικά συµπτώµατα που αφορούν την υγεία του εργαζόµενου, τα ψυχολογικά σχετίζονται µε την έλλειψη αυτοσυγκέντρωσησ,
την αυξηµένη ένταση, την ανία και την χαµηλή συνέπεια. Τέλοσ τα συµπεριφορικά εντοπίζονται στην απόδοση και την ικανοποίηση του εργαζόµενου (Μπουσινάκησ, Χάλκοσ, 2006).
Για τουσ παραπάνω λόγουσ καθίσταται πρωταρχικήσ
σηµασίασ η λήψη µέτρων από την πλευρά τησ οργάνωσησ που θα προλαµβάνουν, όσο αυτό είναι δυνατόν, τισ
αγχογόνεσ καταστάσεισ, µε τον καλύτερο σχεδιασµό τησ
εργασίασ αλλά και την δοµή τησ ίδιασ τησ οργάνωσησ
(Πανταζοπούλου-Φωτεινέα, 2003).
Προτείνονται τρεισ βασικέσ στρατηγικέσ:
Μείωση ή τροποποίηση των αγχογόνων παραγόντων
ή αποµάκρυνση του ατόµου από αυτούσ.
Προσαρµογή του εργασιακού περιβάλλοντοσ στο άτοµο.
Ενίσχυση τησ ανθεκτικότητασ του ατόµου µε άσκηση, διαλογισµό, τεχνικέσ χαλάρωσησ και κοινωνική
στήριξη (Πανταζοπούλου-Φωτεινέα, 2003).
Από τισ πλέον ευάλωτεσ, στο εργασιακό στρεσ, επαγγελµατικέσ οµάδεσ είναι οι νοσηλευτέσ καθώσ λόγω τησ
ιδιαιτερότητασ του επαγγέλµατόσ τουσ, αντιµετωπίζουν
συχνά στρεσογόνεσ καταστάσεισ (Παπαγεωργίου και λοιποί., 2007).
Τισ δύο τελευταίεσ δεκαετίεσ έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον σχετικά µε τουσ παράγοντεσ που επιδρούν στην
ψυχοσύνθεση των νοσηλευτών και τουσ επιφορτίζουν
µε στρεσ (Παπαγεωργίου και λοιποί, 2007).
Η µελέτη του εργασιακού στρεσ καθίσταται αναγκαία
καθώσ έχει διαπιστωθεί ότι έχει αρνητικέσ επιπτώσεισ στην υγεία των νοσηλευτών και στον ίδιο τον οργανισµό µε πιο συχνέσ επιπτώσεισ την απουσία των
νοσηλευτών από την εργασία τουσ και την παροχή χαµηλήσ ποιοτικά νοσηλευτικήσ φροντίδασ (Ουζούνη, 2005).
Οι κυριότεροι παράγοντεσ που προκαλούν στρεσ στουσ
νοσηλευτέσ είναι:

1
2
3

συχνέσ βάρδιεσ, η εναλλαγή των βαρδιών, οι κακέσ
1 Οισυνθήκεσ
εργασίασ
Σύγκρουση των ρόλων
2
3 Συνεχήσ επικοινωνία µε ποικιλία ατόµων
4 Οκώνφόρτοσ εργασίασ και η βαρύτητα των περιστατι5 Η καθηµερινή αντιµετώπιση του θανάτου
του ατόµου στο εργασιακό περιβάλλον (ασά6 Οφειαρόλοσρόλωνέλλειψη καθηκοντολογίου ( Παπαµι-

χαήλ, 2005).
Ένασ άλλοσ σηµαντικόσ παράγοντασ είναι η απουσία
υποστήριξησ και απόδοσησ θετικήσ ανατροφοδότησησ
(feedback) προσ το νοσηλευτικό προσωπικό από τα διοικητικά στελέχη τησ νοσηλευτικήσ υπηρεσίασ (Ουζούνη, 2005).
Οι κλινικοί νοσηλευτέσ λοιπόν εργάζονται κάτω από
συνθήκεσ εντόνου στρεσ µε µικρή ωστόσο αυτονοµία
στη λήψη αποφάσεων, καθώσ συχνά λειτουργούν κάτω
από πολιτικέσ που άλλοι έχουν επιλέξει (Μαρβάκη και
λοιποί, 2007).
Εκείνοσ που τελικά χάνει από το στρεσ των νοσηλευτών
είναι ο ασθενήσ. Ο νοσηλευτήσ µε στρεσ καταλήγει να
νοσηλεύει τουσ ασθενείσ του µε ψυχρό, αδιάφορο και
απρόσωπο τρόπο, µε απάθεια και απογοήτευση (Παπαγεωργίου και λοιποί, 2007).
Επίσησ είναι πιθανό να αποσύρεται από τουσ άλλουσ, να
εκδηλώνεται αρνητικά και οξύθυµα, να απουσιάζει συχνά
από την εργασία του, να την εκτελεί λιγότερο αποτελεσµατικά απ’ ότι στο παρελθόν και να επιθυµεί να την
εγκαταλείψει (Παπαγεωργίου και λοιποί, 2007).
ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπόσ τησ παρούσασ έρευνασ είναι να διερευνήσει
τα επίπεδα στρεσ των νοσηλευτών καθώσ και ύπαρξη
τυχόν διαφοροποίησησ των επιπέδων τησ κλίµακασ του
εργασιακού στρεσ µεταξύ των υπό εξέταση δειγµάτων.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Το ερωτηµατολόγιο διανεµήθηκε συνολικά σε 250 νοσηλευτέσ και βοηθούσ νοσηλευτών. Αναλυτικά σε 150 νοσηλευτέσ και βοηθούσ νοσηλευτών του Πανεπιστηµιακού
Νοσοκοµείου τησ Περιφέρειασ, κατά την διάρκεια ενόσ
µήνα (Νοέµβριο 2006) και επιστράφηκαν συµπληρωµένα 64 (ποσοστό απαντητικότητασ 42,6%), και σε 100 του
Νοσοκοµείου τησ πρωτεύουσασ µε ποσοστό απαντητικότητασ 76%. Το 85% του δείγµατοσ ήταν γυναίκεσ και
το 15 % άντρεσ ενώ τα ποσοστά µε βάση το φύλο στα
επιµέρουσ νοσοκοµεία κυµάνθηκαν ωσ εξήσ: Πανεπιστηµιακό τησ περιφέρειασ (Γυναίκεσ 90,6%, Άντρεσ 9,4%)
και Γενικό νοσοκοµείο τησ πρωτεύουσασ (Γυναίκεσ 80,3%,
Άντρεσ 19,7%). Ο µέσοσ όροσ ηλικίασ του δείγµατοσ ήταν
37,19 έτη, τυπική απόκλιση 6,5 έτη και εύροσ τιµών 33,
µε ελάχιστη ηλικία τα 24 και µέγιστη τα 57 έτη. Κατά
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΊΕΣ
Πίνακασ 1. Κλίµακα εργασιακού στρεσ νοσοκοµείου περιφέρειασ
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νοσοκοµείο, ο µέσοσ όροσ ηλικίασ ήταν για το νοσοκοµείο τησ περιφέρειασ 37,17 και για το Νοσοκοµείο τησ
πρωτεύουσασ 37,21 έτη.
Η συλλογή των δεδοµένων έγινε από τµήµα τησ οµάδασ
ερευνητών µετά από προσωπική ενηµέρωση των προϊστάµενων των τµηµάτων, στισ οποίεσ και παραδίδονταν
οι κλειστοί φάκελοι µετά την συµπλήρωση τουσ.
Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε ανώνυµο αυτοσυµπληρούµενο ερωτηµατολόγιο.
Το πρώτο µέροσ του περιείχε ερωτήσεισ καταγραφήσ
κοινωνικό-δηµογραφικών στοιχείων του δείγµατοσ όπωσ
ηλικία, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, τίτλοσ πτυχίου,
ύπαρξη επιπλέον εκπαίδευσησ καθώσ και χαρακτηριστικά τησ εργασίασ όπωσ τµήµα εργασίασ, χρόνια υπηρεσίασ, ωράριο εργασίασ, είδοσ υπηρεσιών, µέσοσ όροσ
νυχτερινών υπηρεσιών το µήνα, επιλογή τµήµατοσ.
Στο δεύτερο µέροσ ενσωµατώθηκε το ερωτηµατολόγιο του εργασιακού στρεσ όπωσ έχει αναπτυχθεί από
τον Kahn και τουσ συνεργάτεσ του (1964). Η κλίµακα
στρεσ που συνδέεται µε την εργασία (υπό την µορφή
σύγκρουσησ ρόλου, ασάφειασ ρόλου και υπερφόρτωσησ ρόλου), συµπεριλαµβάνει 11 θέµατα και οι ερωτηθέντεσ απαντούν σε µία από τισ πέντε απαντήσεισ:
Ποτέ, σπάνια, µερικέσ φορέσ, µάλλον συχνά, σχεδόν
συνέχεια. Αυτέσ οι απαντήσεισ πήραν τισ τιµέσ 1,2,3,4,5
αντίστοιχα. Η συνολική βαθµολογία αντιστοιχούσε στο
επίπεδο επαγγελµατικού στρεσ κάθε ατόµου. Μεγάλη
βαθµολογία σήµαινε µεγάλο επαγγελµατικό στρεσ. Επο-
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µένωσ οι δυνατέσ τιµέσ του επαγγελµατικού στρεσ
κυµαίνονται στο διάστηµα 11 έωσ 55.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Όσον αφορά το πρώτο µέροσ του ερωτηµατολογίου, και
συγκεκριµένα τον τίτλο σπουδών του προσωπικού, στο
νοσοκοµείο τησ περιφέρειασ το 39,1% ήταν δευτεροβάθµιασ εκπαίδευσησ ενώ το 60,9 % απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.
Στο νοσοκοµείο τησ πρωτεύουσασ τα ποσοστά αυτά ήταν
40,8% και 59,2% αντίστοιχα.
Ο µέσοσ όροσ των χρόνων προϋπηρεσίασ ήταν 13.68
έτη, και τυπική απόκλιση 7,7 έτη µε λιγότερο τον ένα
χρόνο υπηρεσίασ και 30 χρόνια το µέγιστο. Αναλυτικά
για το νοσοκοµείο τησ περιφέρειασ ο µέσοσ όροσ χρόνων υπηρεσίασ είναι 13,6 µε τυπική απόκλιση 8,9 και
για το νοσοκοµείο τησ πρωτεύουσασ 13,74 και 6,6 αντίστοιχα.
Στο νοσοκοµείο τησ περιφέρειασ ο µέσοσ όροσ τησ κλίµακασ του εργασιακού στρεσ είναι 30,39 µε τυπική απόκλιση 7,27 µικρότερη τιµή το 12 και µεγαλύτερη το 47.
Στο νοσοκοµείο τησ πρωτεύουσασ ο µέσοσ όροσ τησ κλίµακασ του εργασιακού στρεσ είναι 31 µε τυπική απόκλιση 7,29 µικρότερη τιµή το 15 και µεγαλύτερη το 53.
Οι δύο γραφικέσ παραστάσεισ που ακολουθούν απεικονίζουν τισ συχνότητεσ των παρατηρούµενων τιµών τησ
κλίµακασ του εργασιακού στρεσ στο κάθε νοσοκοµείο.
Η µορφή των πολυγώνου συχνοτήτων που προκύπτει
από τα δύο ραβδογράµµατα στην κάθε ερώτηση δεν
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Πίνακασ 2. Κλίµακα εργασιακού στρεσ νοσοκοµείου πρωτεύουσασ
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παρουσιάζει σηµαντική διαφοροποίηση εκτόσ των ερωτήσεων που αφορούν στο φόρτο εργασίασ και στην
σύγκρουση µεταξύ οικογενειακού και εργασιακού ρόλου.
Εκεί παρουσιάζεται το δείγµα του νοσοκοµείου τησ πρωτεύουσασ να καταλαµβάνει µεγαλύτερα ποσοστά στην
απάντηση, µε βαθµολογία 5, συγκριτικά µε το νοσοκοµείο τησ περιφέρειασ.
Η βαρύτητα τησ κάθε ερώτησησ στη συνολική βαθµολογία τησ κλίµακασ του εργασιακού στρεσ του Kahn
καθορίζεται προσεγγιστικά. Μεγαλύτερη βαρύτητα έχουν
οι ερωτήσεισ που αναφέρονται στον φόρτο εργασίασ,
στην σύγκρουση µεταξύ εργασιακού και οικογενειακού
ρόλου και την αίσθηση πωσ η ποιότητα τησ δουλειάσ
θυσιάζεται στον βωµό τησ ποσότητασ.
Ακολουθούν οι ερωτήσεισ που αναφέρονται στο κατά
πόσο το νοσηλευτικό προσωπικό επηρεάζεται από το
γεγονόσ ότι αποφασίζει για πράξεισ που έχουν επίδραση στη ζωή των συνανθρώπων του, στην αίσθηση ότι
αδυνατεί να επηρεάσει αποφάσεισ -ενέργειεσ του προϊστάµενου του που τον αφορούν και από την συχνότητα
τησ αίσθησησ ότι κάνει πράγµατα που είναι αντίθετα από
αυτά που πιστεύει.
Έπονται οι ερωτήσεισ που αναφέρονται στην αδυναµία
των νοσηλευτών να ικανοποιήσουν συγκρουόµενεσ απαιτήσεισ προσ αυτούσ, προερχόµενεσ από τουσ ανωτέρουσ
τουσ, στην αίσθηση ότι µπορεί να µην είναι αποδεκτοί
από τουσ συνεργάτεσ-συναδέλφουσ τουσ και ότι δεν
έχουν τα απαραίτητα προσόντα για την δουλειά τουσ.

Τέλοσ τισ τελευταίεσ θέσεισ καταλαµβάνουν οι ερωτήσεισ που σχετίζονται µε το πόσο συχνά τουσ επηρεάζει
το γεγονόσ ότι δεν ξέρουν πωσ σκέφτεται γι αυτούσ ο
προϊστάµενοσ τουσ και πωσ αξιολογεί την απόδοσή τουσ.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Σύµφωνα µε τα ευρήµατα τησ έρευνασ το εργασιακό
στρεσ των νοσηλευτών είναι υπαρκτό χωρίσ να διαφοροποιείται σηµαντικά µεταξύ των δύο υπό εξέταση δειγµάτων.
Στην ύπαρξη του εργασιακού στρεσ συµβάλουν ο αυξηµένοσ φόρτοσ εργασίασ καθώσ και η σύγκρουση µεταξύ επαγγελµατικού και οικογενειακού ρόλου.
Τα ευρήµατα αυτά συµφωνούν και µε ευρήµατα άλλων
ερευνών που κατατάσσουν το επάγγελµα του νοσηλευτή ωσ το πλέον στρεσσογόνο συγκριτικά µε άλλα επαγγέλµατα υγείασ (Αδαλή, και λοιποί, 2000).
Ο φόρτοσ εργασίασ (ερώτηση 1η ) και η σύγκρουση µεταξύ εργασίασ και οικογένειασ (ερώτηση 11η ) παρουσιάζουν την µεγαλύτερη βαρύτητα στην συνολική βαθµολογία τησ κλίµακασ του Κahn.
Όσο αφορά την σύγκρουση εργασίασ και οικογένειασ,
αυτή συµβάλλει την ανάπτυξη του εργασιακού στρεσ
διότι η εκπλήρωση του εργασιακού ρόλου δύναται να
παρεµποδίσει την εκπλήρωση του ρόλων µέσα στην
οικογένεια ή το αντίθετο. Αναλυτικότερα σύµφωνα µε
τον Thoits (1991) ( «έννοια κλειδί για τον εντοπισµό των
πηγών στρεσ για κάθε άτοµο είναι οι ρόλοι- ταυτότη-
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Πίνακασ 3. Πόσο συχνά βιώνεισ συναίσθηµα από
υπερβολικό φόρτο εργασίασ κυρίωσ όταν νιώθεισ ότι
δεν µπορείσ να την τελειώσεισ κατά την διάρκεια ενόσ
κανονικού ωραρίου;

Πίνακασ 4. Πόσο συχνά σου δηµιουργείται συναίσθηµα ότι δεν έχεισ όλα τα προσόντα για τη δουλειά σου;
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τεσ των οποίων τα άτοµα είναι φορείσ. Ωσ ρόλοι ταυτότητεσ εννοούνται οι τρόποι αντίληψησ του εαυτού ωσ
τµήµα του κοινωνικού γίγνεσθαι (π.χ. «είµαι … πατέρασ… σύζυγοσ…µέλοσ οργάνωσησ …επαγγελµατίασ»
κλπ) Οι ρόλοι αυτοί προσδίδουν στο άτοµο µια υπαρξιακή ταυτότητα (π.χ. του πατέρα) καθώσ και σειρά
κανόνων συµπεριφοράσ. Όταν το άτοµο εκπληρώνει τισ
απαιτήσεισ του ρόλου –ταυτότητασ ενισχύει την αυτοεκτίµησή του. Όταν αποτυγχάνει, µειώνεται η αυτοεκτίµησή του και αυξάνει το στρεσ». Τα γεγονότα (θετικά ή αρνητικά) στο βαθµό που θίγουν αυτούσ τουσ ρόλουσ
– ταυτότητεσ και αλληλεπιδρούν µε τισ δικέσ µασ αντιλήψεισ για αυτούσ, είναι οι πραγµατικέσ πηγέσ στρεσ.
Μάλιστα οι Gruen, Folkman και Lazarus (1988) έδειξαν ότι τα κεντρικά καθηµερινά προβλήµατα, όπωσ αυτά
αξιολογούνται από τα άτοµα, είχαν να κάνουν µε τουσ
ρόλουσ και τισ δεσµεύσεισ των ατόµων αυτών.
Έρευνα που έγινε σε 282 νοσηλευτέσ και βοηθούσ νοσηλευτών ελληνικών νοσοκοµείων έδειξε ότι η εργασία
στο νοσοκοµείο επηρεάζει την προσωπική, οικογενειακή, και κοινωνική ζωή του νοσηλευτικού προσωπικού, ιδιαίτερα των γυναικών και όσων έχουν προϋπηρεσία άνω των 10 ετών (Μαρβάκη και λοιποί, 2007),
ενώ σύµφωνα µε άλλεσ έρευνεσ συχνά η οικογενειακή
ζωή των νοσηλευτών µπορεί να επηρεαστεί από την
εργασία τουσ, καθώσ χαρακτηριστικό του νοσηλευτικού επαγγέλµατοσ είναι οι συχνέσ βάρδιεσ (Weiss,
2004,Mιχαλοπούλου, 2003), και η νυχτερινή εργασία
(PD Dr. Med. Hm Hasselhorn, 2007).
Σε έρευνα, που έγινε, σε νοσηλευτέσ τησ Μ. Βρετανίασ µόνον το 24% των νοσηλευτών πίστευαν ότι τα
οικογενειακά προβλήµατα τουσ επηρέαζαν στην δουλειά τουσ στο νοσοκοµείο αλλά το 71% πίστευε ότι το
στρεσ τησ δουλειάσ τουσ επηρέαζε την προσωπική
τουσ ζωή (Cole, 1992), ενώ έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε 89 νοσηλευτέσ ψυχικήσ υγείασ έδειξε ότι
µεταξύ των πιο συχνών πηγών εργασιακού στρεσ για
το νοσηλευτικό προσωπικό είναι και η σύγκρουση
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ρόλων µεταξύ οικογένειασ και εργασίασ (Ουζούνη,
2005).
Τα αποτελέσµατα αυτά έρχονται σε αντίθεση µε άλλη
έρευνα σε νοσηλευτέσ ψυχικήσ υγείασ όπου η σύγκρουση µεταξύ οικογένειασ και εργασίασ σηµείωσε µικρή
βαθµολογία στην κλίµακα του στρεσ που σηµαίνει ότι
δεν αποτελεί πηγή στρεσ για το νοσηλευτικό προσωπικό που συµµετείχε στην συγκεκριµένη έρευνα (Ουζούνη, 2005).
Σε έρευνα τo 1991, σε νοσηλευτέσ τησ Μ. Βρετανίασ
οι νοσηλευτέσ θεωρούσαν ωσ αίτιο του υπερβολικού
στρεσ τησ εργασίασ τουσ τον υπερβολικό φόρτο εργασίασ σε ποσοστό 65% (Cole, 1992), ενώ η επιβεβαίωση του αυξηµένου φόρτου εργασίασ ωσ στρεσογόνου
παράγοντα έγινε και από άλλεσ έρευνεσ (Callaghan,
1991, Chiriboga, 1986).
Κατά τον Pines(1982) ο φόρτοσ εργασίασ έχει αρνητική επίδραση στισ σχέσεισ των νοσηλευτών µεταξύ
τουσ. ∆εν υπάρχει χρόνοσ για κοινωνική επαφή, για
αλληλεπίδραση και θετική ανατροφοδότηση, για συζήτηση επαγγελµατικών θεµάτων, για προσδιορισµό των
στόχων τησ µονάδασ και επαναβεβαίωση τησ σηµαντικότητασ τησ εργασίασ, ενώ σε άλλεσ µελέτεσ, βρέθηκε να υπάρχει µέτρια στατιστική σηµαντικότητα µεταξύ τησ επαγγελµατικήσ εξουθένωσησ και των
χαρακτηριστικών του περιβάλλοντοσ (Stone, 1984,
Constable, 1986).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Στην εµφάνιση του εργασιακού στρεσ συµβάλουν ο αυξηµένοσ φόρτοσ εργασίασ καθώσ και η αίσθηση ότι ο εργασιακόσ ρόλοσ έρχεται σε αντίθεση µε τον οικογενειακό.
∆ύο επίπεδα παρέµβασησ προτείνονται για την πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού στρεσ:
Tο πρωτοβάθµιο επίπεδο που έχει ωσ επίκεντρο την
επιχείρηση. Αποβλέπει στην εντόπιση και εκτίµηση των υπαρχόντων στρεσογόνων παραγόντων, καθώσ
και στην λήψη διορθωτικών µέτρων. Μέροσ του πρωτο-
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Πίνακασ 5. Πόσο συχνά σε επηρεάζει
το ότι αποφασίζεισ για πράξεισ που έχουν επίδραση
στη ζωή συνανθρώπων και δη γνωστών σου;
Nοσοκοµείο

50%

Πίνακασ 6. Πόσο συχνά αισθάνεσαι ότι δεν είναι
δυνατό να επηρεάσεισ αποφάσεισ και ενέργειεσ
του προισταµένου σου οι οποίεσ σε αφορούν;
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βάθµιου επιπέδου διαχείρισησ του εργασιακού στρεσ
είναι και η λήψη προληπτικών µέτρων σε όλα τα επίπεδα προκειµένου την αποφυγή στρεσογόνων παραγόντων
( Ψυχαργώσ β΄ φάση, 2005).
Για τον έλεγχο των επιβαρυντικών παραγόντων που συντελούν στην εµφάνιση του εργασιακού στρεσ προτείνονται:
! Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου στρεσογόνων
παραγόντων, ανάλυση και αντιµετώπιση των κινδύνων
αυτών από την διοίκηση και λήψη προληπτικών µέτρων
για τουσ εργαζόµενουσ (ICN).
! Μείωση του φόρτου εργασίασ, µε την ορθολογική στελέχωση των υπηρεσιών από νοσηλευτέσ (Αδαλή, Λεµονίδου, 2001). Εξασφάλιση ισορροπίασ µεταξύ των
εργασιακών απαιτήσεων και των δυνατοτήτων του
νοσηλευτικού προσωπικού (ICN).

Το δευτεροβάθµιο επίπεδο έχει ωσ στόχο το άτοµο,
αφορά την κατευθυνόµενη από την επιχείρηση εκπαίδευση του ατόµου για τη διαχείριση του εργασιακού του
στρεσ.
! Οµάδεσ υποστήριξησ. Οι οµάδεσ αυτέσ των νοσηλευτών που µπορεί να συντονίζονται από ψυχολόγο ή ψυχίατρο έχουν ωσ σκοπό α) την αναγνώριση των πηγών του
εργασιακού στρεσ, β) ανταλλαγή εµπειριών και αναγνώριση ότι και άλλοι νοσηλευτέσ συναντούν παρόµοιεσ
καταστάσεισ στην εργασία τουσ, γ)αυτογνωσία και ανάλυση των συναισθηµάτων και των αντιδράσεων των νοσηλευτών, δ) επανεκτίµηση τρόπων αντιµέτωπησ συγκεκριµένων πηγών στρεσ (Πατεράκη και λοιποί, 1995).
! Χρόνοσ αποσυµπίεσησ µεταξύ εργασίασ και σπιτιού.
Όπωσ αναφέρθηκε και προηγουµένωσ το στρεσ τησ
εργασίασ µπορεί να επηρεάσει δυσµενώσ την προσω-

Πίνακασ 7. Πόσο συχνά έχεισ το συναίσθηµα ότι
στη δουλειά σου πρέπει να κάνεισ πράγµατα που είναι
αντίθετα από αυτά που πιστεύεισ;

Πίνακασ 8. Πόσο συχνά έχεισ το συναίσθηµα
ότι η δουλειά σου δυσκολεύει την οικογενειακή
και προσωπική σου ζωή;
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πική και οικογενειακή ζωή του νοσηλευτή. Ο προγραµµατισµόσ ενόσ µεσοδιαστήµατοσ µεταξύ εργασίασ και
επιστροφήσ στο σπίτι και η ενασχόληση µε κάποιο χόµπι
ή άλλη δραστηριότητα βοηθά τον νοσηλευτή να χαλαρώσει και να µην µεταφέρει το στρεσ επιστρέφοντασ
την οικογένεια του (Πατεράκη και λοιποί, 1995). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε να εξεταστεί από την διοίκηση του νοσοκοµείου η αποσυµπίεση αυτή µεταξύ
εργασίασ και σπιτιού να γινόταν συντονισµένο από το
νοσοκοµείο και το µεγαλύτερο µέροσ του µέσα στο ωράριο του νοσηλευτή.
Για να εφαρµοστούν όµωσ όλα τα παραπάνω θα πρέπει
να υπάρχουν στην επιχείρηση όργανα που θα τα συντονίζουν και θα προάγουν την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζοµένων. Είναι λοιπόν επιτακτική η ανάγκη στελέχωσησ του γραφείου Υγιεινήσ και Ασφάλειασ του Νοσοκοµείου µε στελέχη εξειδικευµένα σε τέτοια ζητήµατα.
Συνεπώσ οι µηχανισµοί πρόληψησ και αντιµετώπισησ
του εργασιακού στρεσ οφείλουν να δρουν παράλληλα
και έγκαιρα µε στόχο τόσο την ελαχιστοποίηση των στρεσογόνων παραγόντων όσο και την ενίσχυση τησ ψυχοσωµατικήσ ισορροπίασ των νοσηλευτών (Πατεράκη και
λοιποί, 1995).
Από την µια λοιπόν εξυγίανση του εργασιακού περιβάλλοντοσ (περιβάλλον µε την ευρεία έννοια) και αποµάκρυνση όσο το δυνατόν στρεσογόνων παραγόντων και
από την άλλη εκπαίδευση του προσωπικού σε τρόπουσ
αντιµετώπισησ του στρεσ και εύκολησ προσαρµογήσ.
Και όλα αυτά συντονισµένα από τον εργοδότη και να
λαµβάνουν χώρα στον εργασιακό χώρο. Ίσωσ όχι ουτοπία αλλά έµπρακτο και αληθινό ενδιαφέρον του εργοδότη για την προάσπιση τησ υγείασ και τησ ασφάλειασ
των εργαζοµένων.
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