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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Σύµφωνα µε έρευνεσ, υπάρχει µια ουσιώδησ ένδειξη, ότι το επαγγελµατικό στρεσ σχετίζεται µε χαµηλό επίπεδο αυτοαναφερόµενησ σωµατικήσ υγείασ και ψυχικήσ ευεξίασ.
Σκοπόσ: Ο σκοπόσ τησ παρούσασ µελέτησ ήταν η υποκειµενική εκτίµηση τησ ψυχικήσ ευεξίασ του νοσηλευτικού προσωπικού στην χώρα µασ και η διερεύνηση τησ σχέσησ του µε το εργασιακό στρεσ που αυτό βιώνει.
Υλικό και Μέθοδοσ: Το υλικό µασ αποτέλεσαν 328 Νοσηλευτέσ και Βοηθοί νοσηλευτών, σε είκοσι νοσοκοµεία
τησ πρωτεύουσασ και τησ επαρχίασ. Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε ανώνυµο, αυτοσυµπληρούµενο, και σταθµισµένο ερωτηµατολόγιο, διαµορφωµένο από α) Την εκτεταµένη κλίµακα µέτρησησ του στρεσ
των Νοσηλευτών (ENSS), β) Το Ερωτηµατολόγιο RAND 36-item Health Survey. Το πρώτο µέροσ του ερωτηµατολογίου περιείχε ερωτήσεισ καταγραφήσ κοινωνικό-δηµογραφικών στοιχείων του δείγµατοσ και χαρακτηριστικών τησ εργασίασ. Στο δεύτερο µέροσ είχε ενσωµατωθεί η Κλίµακα Μέτρησησ του Στρεσ στουσ Νοσηλευτέσ
(Expanded Nursing stress scale) των Susan French, Rhonda Lenton, John Eyles and Vivienne Walters. Στο
τρίτο µέροσ, για την αξιολόγηση τησ ψυχικήσ ευεξίασ, χρησιµοποιήθηκε η υποκλίµακα «Ψυχική ευεξία» του
ερωτηµατολογίου RAND 36-item Health Survey (Version 1.0).
Αποτελέσµατα: Mε την στατιστική δοκιµασία Pearson, αναδείχθηκε µια αρνητική γραµµική σχέση, µεταξύ του
εργασιακού στρεσ και τησ ψυχικήσ ευεξίασ (r = -0,347, p<0,001). Η ίδια σχέση αναδείχθηκε και µεταξύ τησ ψυχικήσ ευεξίασ και όλων ανεξαιρέτωσ των παραγόντων του εργασιακού στρεσ τησ κλίµακασ ΕNSS, όπωσ δείχνουν
τα παρακάτω δεδοµένα. «Φόρτο Εργασίασ» (r =-0,340**, p<0,001), «Ασθενείσ και οι συγγενείσ τουσ» (r=-0,311**,
p<0,001), «Αβεβαιότητα για το θεραπευτικό αποτέλεσµα», (r=-0,293**, p<0,001), «∆ιακρίσεισ στον χώρο εργα-
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σίασ», (r =-0,123*, p=0,028), «∆ιαµάχη µε του γιατρούσ», (r =-0,286**, p<0,001), «Ανεπαρκήσ προετοιµασία για
την κάλυψη των συναισθηµατικών αναγκών των ασθενών και των συγγενών τουσ», (r =-0,246**, p<0,001), «Προβλήµατα µε τουσ συναδέλφουσ», (r =-0,265**, p<0,001), «Επαφή µε τον θάνατο», (r =-0,196**, p<0,001), «Προβλήµατα µε τουσ προϊστάµενουσ», (r = -0,357**, p<0,001), (* Η συσχέτιση είναι σηµαντική στο επίπεδο του 0,05
(2- tailed),** Η συσχέτιση είναι σηµαντική στο επίπεδο του 0,01 (2- tailed))
Συµπεράσµατα: Το συµπέρασµα τησ έρευνασ, είναι ότι το εργασιακό στρεσ µπορεί να θεωρηθεί προγνωστικόσ
παράγοντασ για διαταραχέσ τησ ψυχικήσ υγείασ του νοσηλευτικού προσωπικού. Για να καταστεί δυνατή η πρωταρχικήσ σηµασίασ διαχείριση του εργασιακού στρεσ στο χώρο των νοσηλευτικών ιδρυµάτων, απαιτούνται υποδοµέσ, εκπαιδευµένα στελέχη στην Υγιεινή και Ασφάλεια τησ Εργασίασ, και εστιασµένη πολιτική πρόληψησ.
Λέξεισ κλειδιά: Εργασιακό Στρεσ, Ψυχική Υγεία και Ευεξία, Νοσηλευτικό προσωπικό.

Εισαγωγή
Σύµφωνα µε έρευνεσ, το εργασιακό στρεσ µπορεί να
προκαλέσει καταστάσεισ όπωσ ανησυχία, κατάθλιψη,
αϋπνίεσ και αίσθηµα ανεπάρκειασ (Benson, 2000;
Wong, et al, 2001) έχοντασ ωσ επακόλουθο χαµηλά
επίπεδα αυτό-αναφερόµενησ υγείασ και ευεξίασ (Kasl
& Cooper, 1987). Παράλληλα ο Παγκόσµιοσ Οργανισµόσ Υγείασ (ΠΟΥ) επισηµαίνει πωσ το 75% των ατόµων που αναζητούν ψυχιατρική υποστήριξη, είναι άτοµα µε µειωµένη εργασιακή ικανοποίηση και έντονο
εργασιακό στρεσ.
Συρρέουσεσ έρευνεσ που µελετούν τισ επιπτώσεισ του εργασιακού στρεσ στην ψυχική υγεία, επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στα καταθλιπτικά συµπτώµατα εργαζοµένων
σε διαφορετικά επαγγέλµατα (p<0,01) (Yu, et al,
2006), προσθέτοντασ έτσι στουσ καθοριστικούσ παράγοντεσ για εµφάνιση ψυχιατρικήσ νόσου το είδοσ
του επαγγέλµατοσ (Lorant, et al, 2003; Muntaner,
et al, 2004).
Παράλληλα άλλεσ έρευνεσ που υποστηρίζουν αυξηµένα ποσοστά ψυχολογικών και ψυχιατρικών διαταραχών σε εργαζόµενουσ µε ανθρωπιστικά επαγγέλµατα, (µε τουσ κοινωνικούσ λειτουργούσ, τουσ
εκπαιδευτικούσ και τουσ επαγγελµατίεσ υγείασ), να
καταλαµβάνουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά (Edwards,
et al, 2000; Tennant, 2001; Wieclaw, et al, 2006).
Οι ερευνητέσ ερµηνεύουν τον αυξηµένο Σχετικό
Κίνδυνο (Σ.Κ) για ψυχολογικέσ και ψυχιατρικέσ διαταραχέσ σε εργαζόµενουσ στα ανθρωπιστικά επαγγέλµατα, ωσ αποτέλεσµα των ιδιαίτερων στρεσογόνων εργασιακών παραγόντων, στουσ οποίουσ αυτοί
εκτίθενται. Ωσ τέτοιοι παράγοντεσ αναγνωρίστηκαν
το ασταθέσ ωράριο εργασίασ, η έκθεση σε τραυµατικά γεγονότα π.χ. ατυχήµατα, η επαφή µε τον θάνατο, η έκθεση σε βία (Wieclaw, et al, 2006), η σύγκρουση µεταξύ εργασίασ και οικογένειασ (Geiger- Brown,

et al, 2004; Peeters, et al, 2004), η ασάφεια και
σύγκρουση ρόλων, η εργασία µε υψηλέσ πνευµατικέσ απαιτήσεισ, η υπευθυνότητα για ανθρώπινεσ ζωέσ
και τέλοσ η έκθεση σε επαγγελµατικούσ κινδύνουσ
(Yu, et al, 2006).
Αυτέσ οι εργασιακέσ συνθήκεσ θεωρείται ότι µπορούν άµεσα να οδηγήσουν σε ψυχιατρικέσ διαταραχέσ
(Laposa, et al, 2003; Collins & Long, 2003), ή να συµβάλουν µαζί µε άλλουσ παράγοντεσ σε υψηλό επίπεδο συναισθηµατικών απαιτήσεων από την εργασία
(Vegchel, et al, 2004).
Ειδικά, τα στοιχεία που υπάρχουν σχετικά µε το
νοσηλευτικό επάγγελµα, αναφέρουν υψηλά ποσοστά
νοσηλευτών, που αναζητούν εξωνοσοκοµειακή ψυχιατρική υποστήριξη (Colligan et al, 1977), ενώ οι
Revicki & May (1989) κατέληξαν ότι το εργασιακό
στρεσ στουσ νοσηλευτέσ σχετιζόταν θετικά µε την
κατάθλιψησ.
Οι Patrick Tyler & Delia Cushway (2006) σε έρευνά τουσ αναφέρουν ωσ προγνωστικό παράγοντα των
αρνητικών επιπτώσεων στην ψυχική υγεία των νοσηλευτών, την αντίληψή τουσ για τον φόρτο εργασίασ
ωσ υπερβολικό και η υιοθέτηση τησ φυγήσ, ωσ ατοµική στρατηγική αντιµετώπισησ του εργασιακού
στρεσ.
Παρά το µεγάλο αριθµό µελετών, που αποδεικνύουν υψηλό επίπεδο αναφερόµενου στρεσ από τουσ
νοσηλευτέσ, (Duquette et al, 1994; Riding et al, 1995),
στον ελλαδικό χώρο, λίγεσ έχουν ερευνήσει τισ πιθανέσ συνέπειεσ τέτοιου στρεσ στην ψυχική τουσ ευεξία, και κατά συνέπεια στην ποιότητα ζωήσ που σχετίζεται µε την υγεία.
Σκοπόσ: Ο σκοπόσ τησ παρούσασ µελέτησ ήταν η εκτίµηση τησ ψυχικήσ ευεξίασ του νοσηλευτικού προσωπικού στην χώρα µασ και η διερεύνηση τησ σχέσησ
τησ µε το εργασιακό στρεσ που αυτό βιώνει.
Υ λ ι κ ό κ α ι Μ έ θ ο δ ο σ : Το υλικό µασ αποτέλεσαν 435
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Νοσηλευτέσ και Βοηθοί νοσηλευτών, εργαζόµενοι σε
15 νοσοκοµεία, δηµόσια και στρατιωτικά, τησ πρωτεύουσασ και τησ επαρχίασ. Πλήρωσ συµπληρωµένα
επιστράφηκαν 328 ερωτηµατολόγια.
Το 90,2% του δείγµατοσ ήταν γυναίκεσ (n=296) και
η µέση ηλικία των συµµετεχόντων ήταν 36,14 έτη (Τυπική Απόκλιση=7,62). Στην πλειοψηφία τουσ ήταν έγγαµοι (n=184, 56,3%), µε µέση προϋπηρεσία 12,58 έτη
(Τυπική Απόκλιση =8,175).
Όργανα µέτρησησ
Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε ανώνυµο, αυτοσυµπληρούµενο, ερωτηµατολόγιο, διαµορφωµένο από α) Την εκτεταµένη κλίµακα µέτρησησ του
στρεσ των Νοσηλευτών (ENSS), β) Το Ερωτηµατολόγιο RAND 36-item Health Survey.
Το πρώτο µέροσ του ερωτηµατολογίου περιείχε
ερωτήσεισ καταγραφήσ κοινωνικό-δηµογραφικών
στοιχείων του δείγµατοσ και χαρακτηριστικών τησ
εργασίασ.
Στο δεύτερο µέροσ είχε ενσωµατωθεί η Κλίµακα
Μέτρησησ του Στρεσ στουσ Νοσηλευτέσ (Expanded
Nursing stress scale) των Susan, French., Rhonda,
Lenton., John, Eyles and Vivienne, Walters. (2000).
Κάθε αντικείµενο από τα 59 τησ κλίµακασ, δέχεται
απαντήσεισ σε κλίµακα Likert 5 σηµείων και οι οποίεσ αντιστοιχούν σε βαθµολογίεσ από 0 έωσ 4, «καθόλου στρεσογόνο» που βαθµολογείται µε το «1», «Λίγο
στρεσογόνο» που βαθµολογείται µε το «2», «Αρκετά στρεσογόνο» µε το «3», «Εξαιρετικά στρεσογόνο»
µε το «4», και «∆εν ισχύει» µε το «0». Όσο µεγαλύ-

τερη είναι η βαθµολογία, τόσο µεγαλύτερη ένταση
εργασιακού στρεσ φανερώνει. Από την κλίµακα µπορούµε να έχουµε το συνολικό σκορ τησ (59 αντικείµενα) και σκορ για κάθε ένα από τουσ 9 παράγοντεσ
χωριστά, προσθέτοντασ τισ βαθµολογίεσ των αντικειµένων σε κάθε παράγοντα. Προκειµένου να χρησιµοποιηθεί το ερωτηµατολόγιο χορηγήθηκε η άδεια
από την κ. French S.
Στο τρίτο µέροσ, για την αξιολόγηση τησ ψυχικήσ ευεξίασ, χρησιµοποιήθηκε η υποκλίµακα «Ψυχική ευεξία» του ερωτηµατολογίου RAND 36-item
Health Survey (Version 1.0), το οποίο είναι ένα πολλαπλών εφαρµογών και µικρήσ, σχετικά, έκτασησ
ψυχοµετρικό όργανο, που εκφράζει γενικέσ καταστάσεισ υγείασ, χωρίσ να χαρακτηρίζονται ωσ ειδικέσ κάποιασ ασθένειασ (Υφαντόπουλοσ και Σαρρήσ,
2001).
Έχει χρησιµοποιηθεί σε πολλέσ χώρεσ για την
αυτο-εκτίµηση τησ σχετιζόµενησ µε την υγεία ποιότητασ ζωήσ Οι ερωτήσεισ οµαδοποιούνται σε οκτώ
κλίµακεσ µέτρησησ. Η µία από αυτέσ αναφέρεται στην
αυτο-εκτίµηση τησ ψυχικήσ υγείασ (περιέχει 5 ερωτήσεισ) και είναι αυτή που έχει χρησιµοποιηθεί στην
παρούσα µελέτη.
Οι συµµετέχοντεσ κλίθηκαν να απαντήσουν πόσο
συχνά βιώνουν τισ καταστάσεισ που περιγράφουν
τα 5 αντικείµενα τησ υποκλίµακασ «Ψυχική Ευεξία», στη βάση κλίµακασ τύπου Likert 5 σηµείων.
Οι επιλογέσ τησ κλίµακασ ήταν «Συνεχώσ» που βαθµολογείται µε «1», «Τισ περισσότερεσ φορέσ» µε
«2», «Μερικέσ φορέσ» µε «3», «Λίγεσ φορέσ» µε

Πίνακασ κατανοµήσ του δείγµατοσ στισ ερωτήσεισ τησ υποκλίµακασ του RAND 36, «ψυχική ευεξία».
Πίνακασ 1. Ψυχική ευεξία
Συνεχώσ

ΨΕ1
ΨΕ2

Ερωτήσεισ
Είχεσ πολύ εκνευρισµό;

Ν (%)
18
(5,5)

Τισ περισ- Μερικέσ
σότερεσ
φορέσ
φορέσ
Ν (%)
Ν (%)
71
113
(21,8)
(34,7)

Λίγεσ
φορέσ

Καθόλου

Ν (%)
102
(31,3)

Ν (%)
22
(6,7)

Μέση
τιµή

Τυπική
Απόκλιση

3,12

1,005

Αισθανόσουνα τόσο πολύ
πιεσµένοσ ψυχολογικά, που
τίποτε δεν µπορούσε να
σου φτιάξει το κέφι;
Αισθανόσουνα ηρεµία
και γαλήνη;
Αισθανόσουνα κακοκεφιά
και µελαγχολία;
Ήσουνα ευτυχισµένοσ;

8
37
106
113
60
3,56
,998
(2,5)
(11,4)
(32,7)
(34,9)
(18,5)
ΨΕ3
10
113
73
104
27
3,08
1,055
(3,1)
(34,6)
(22,3)
(31,8)
(8,3)
ΨΕ4
8
37
129
113
40
3,43
,930
(2,4)
(11,3)
(39,4)
(34,6)
(12,2)
ΨΕ5
34
119
92
59
22
2,74
1,082
(10,4)
(36,5)
(28,2)
(18,1)
(6,7)
Κλίµακα: Συνεχώσ = 1, Τισ περισσότερεσ φορέσ = 2, Μερικέσ φορέσ = 3, Λίγεσ φορέσ = 4, Καθόλου = 5
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(Πίνακασ 2. Πίνακασ στατιστικά σηµαντικών σχέσεων µεταξύ των παραγόντων του εργασιακού στρεσ
και τησ ψυχικήσ ευεξίασ

Αριθµόσ δείγµατοσ: 323
Ψυχική ευεξία
Pearson Correlation
-0,340**
Sig. (2-tailed
<0,001
Ασθενείσ και οι συγγενείσ τουσ
Pearson Correlation
-0,311**
Sig. (2-tailed
<0,001
Αβεβαιότητα για το θεραπευτικό αποτέλεσµα
Pearson Correlation
-0,293**
Sig. (2-tailed
<0,001
∆ιακρίσεισ
Pearson Correlation
-0,123*
Sig. (2-tailed
0,028
∆ιαµάχη µε του γιατρούσ
Pearson Correlation
-0,286**
Sig. (2-tailed
<0,001
Ανεπαρκήσ προετοιµασία
Pearson Correlation
-0,246**
Sig. (2-tailed
<0,001
Προβλήµατα µε τουσ συναδέλφουσ
Pearson Correlation
-0,265**
Sig. (2-tailed
<0,001
Επαφή µε τον θάνατο
Pearson Correlation
-0,196**
Sig. (2-tailed
<0,001
Προβλήµατα µε τουσ προϊστάµενουσ
Pearson Correlation
-0,357**
Sig. (2-tailed
<0,001
Συνολικό Στρεσ
Pearson Correlation
-0,347**
Sig. (2-tailed
<0,001
* Η συσχέτιση είναι σηµαντική στο επίπεδο του 0,05 (2- tailed), ** Η συσχέτιση είναι σηµαντική στο επίπεδο του
0,01 (2- tailed)
Φόρτοσ Εργασίασ

«4», και «Καθόλου» που βαθµολογείται µε «5».
Ανάλυση
Η διαχείριση των απαντήσεων έγινε σύµφωνα µε τεκµηριωµένεσ διαδικασίεσ και στα δύο ερωτηµατολόγια. Όσο αφορά το RAND 36-item Health Survey οι
τελικέσ βαθµολογίεσ εκφράστηκαν και σε κλίµακα από
0–100. Στα αντικείµενα που διερευνούσαν θετικέσ πτυχέσ Το «1» δηλαδή η απάντηση «συνεχώσ» βαθµολογήθηκε µε «100», ενώ στα αντικείµενα που διερευνούσαν αρνητικέσ πτυχέσ η βαθµολόγηση έγινε αντίστροφα
µε την απάντηση «1» να βαθµολογείται µε «0». Εποµένωσ υψηλότερεσ τιµέσ τησ κλίµακασ φανερώνουν
µεγαλύτερη ψυχική ευεξία.
Χρησιµοποιήθηκαν οι στατιστικέσ δοκιµασίεσ ttest Student, Mann- Whitneyκαι υπολογίστηκε ο
συντελεστήσ Spearman’s r, για τον έλεγχο στατιστικά σηµαντικήσ σχέσησ µεταξύ τησ ψυχικήσ ευεξίασ
και των κοινονικο-δηµογραφικών και εργασιακών
χαρακτηριστικών. Πραγµατοποιήθηκαν διµεταβλητέσ συσχετίσεισ µεταξύ τησ κλίµακασ του RAND 36item Health Survey και τησ κλίµακασ καθώσ και των
υποκλιµάκων του εργασιακού στρεσ και υπολογίστηκε ο συντελεστήσ Pearson’s r. Η επεξεργασία των
δεδοµένων και όλοι οι στατιστικοί έλεγχοι έγιναν µε
το SPSS version 15.

Αποτελέσµατα
Η τιµέσ που έλαβε η κλίµακα «ψυχική ευεξία» βρέθηκε να έχουν κανονική κατανοµή κατά Kolmogorov
Smirnov µε Μέση τιµή 56,39 και τυπική απόκλιση
20,36. Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η κατανοµή του
δείγµατοσ στισ απαντήσεισ των αντικειµένων τησ υποκλίµακασ «ψυχική ευεξία».
Μετά από έλεγχο συσχέτισησ τησ κλίµακασ«ψυχική ευεξία» µε κοινωνικο-δηµογραφικά και εργασιακά χαρακτηριστικά, αυτή δεν βρέθηκε να σχετίζεται
µε την ηλικία και τα χρόνια υπηρεσίασ, ενώ βρέθηκε
να σχετίζεται αρνητικά µε τον µέσο όρο νυχτερινών
υπηρεσιών το µήνα (p= 0,021, r= -0,128). Όσο αφορά
τισ κατηγορικέσ µεταβλητέσ, η κλίµακα βρέθηκε να
έχει στατιστικά σηµαντική σχέση µε τον παράγοντα
«φύλο» (p= 0,042) ενώ δεν αποδείχθηκε κάτι τέτοιο
µε τισ µεταβλητέσ «οικογενειακή κατάσταση», «Ύπαρξη παιδιών», «Ύπαρξη εκπαίδευσησ εκτόσ του βασικού πτυχίου».
Mε την στατιστική δοκιµασία Pearson, αναδείχθηκε µια αρνητική γραµµική σχέση, µεταξύ του εργασιακού στρεσ και τησ ψυχικήσ ευεξίασ (r = -0,347,
p<0,001). Η ίδια σχέση αναδείχθηκε και µεταξύ τησ
ψυχικήσ ευεξίασ και όλων ανεξαιρέτωσ των παραγόντων του εργασιακού στρεσ τησ κλίµακασ ΕNSS, όπωσ
δείχνουν τα παρακάτω δεδοµένα. «Φόρτο Εργασίασ»
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(r =-0,340**, p<0,001), «Ασθενείσ και οι συγγενείσ
τουσ» (r=-0,311** , p<0,001), «Αβεβαιότητα για το
θεραπευτικό αποτέλεσµα», (r=-0,293**, p<0,001),
«∆ιακρίσεισ στον χώρο εργασίασ», (r =-0,123*,
p=0,028), «∆ιαµάχη µε του γιατρούσ», (r =-0,286**,
p<0,001), «Ανεπαρκήσ προετοιµασία για την κάλυψη
των συναισθηµατικών αναγκών των ασθενών και των
συγγενών τουσ», (r =-0,246**, p<0,001), «Προβλήµατα µε τουσ συναδέλφουσ», (r =-0,265**, p<0,001),
«Επαφή µε τον θάνατο», (r =-0,196**, p<0,001), «Προβλήµατα µε τουσ προϊστάµενουσ», (r = -0,357**,
p<0,001), (* Η συσχέτιση είναι σηµαντική στο επίπεδο του 0,05 (2- tailed),** Η συσχέτιση είναι σηµαντική στο επίπεδο του 0,01 (2- tailed).
Στον πίνακα 2, παρουσιάζονται οι στατιστικά σηµαντικέσ σχέσεισ µεταξύ των παραγόντων του εργασιακού στρεσ και τησ ψυχική ευεξία.
Συζήτηση
Τα αντικείµενα τησ υποκλίµακασ «Ψυχική ευεξία»
παρουσίασαν τισ µέσεσ τιµέσ που αναµενόταν. Τα
αντικείµενα που διερευνούσαν θετικέσ πτυχέσ πχ.
ΨΕ3 και ΨΕ5 εµφάνισαν χαµηλότερεσ µέσεσ τιµέσ
από άλλεσ που διερευνούσαν κάτι αρνητικό πχ ΨΕ1,
ΨΕ2 και ΨΕ4. Συγκεκριµένα η ερώτηση ΨΕ2, εµφανίζει την υψηλότερη τιµή στην κλίµακα. Την ίδια ακριβώσ διακύµανση των µέσων τιµών των αντικειµένων
παρατηρήθηκε και σε άλλη έρευνα σε κατοίκουσ τησ
Ίου (Κοντοδηµόπουλοσ και συν 2004).
Σε έρευνα που διεξήχθηκε σε νοσηλευτικό προσωπικό τησ χώρασ µασ (Μπελάλη και συν, 2007), οι
έγγαµοι νοσηλευτέσ βρέθηκαν να έχουν καλύτερη
ψυχική ευεξία έναντι των αγάµων, ενώ στην παρούσα µελέτη η οικογενειακή κατάσταση δεν βρέθηκε
να επηρεάζει την ψυχική ευεξία των νοσηλευτών.
Αντιθέτωσ το φύλο βρέθηκε να επηρεάζει την ψυχική ευεξία των νοσηλευτών αφού ο µέσοσ όροσ τησ
κλίµακασ στουσ άντρεσ ήταν µεγαλύτεροσ από ότι στισ
γυναίκεσ. Ο αριθµόσ των νυχτερινών υπηρεσιών φαίνεται να αποτελεί παράγονται που επηρεάζει την ψυχική ευεξία των νοσηλευτών και συγκεκριµένα όσο
αυξάνει ο αριθµόσ των νυχτερινών υπηρεσιών τόσο
µειώνεται η ψυχική ευεξία των νοσηλευτών. Αυτό
βρίσκεται σε συµφωνία µε ευρήµατα έρευνασ που
δείχνουν ότι τα ακανόνιστα ωράρια εργασίασ αποτελούν έναν από τουσ παράγοντεσ στουσ οποίουσ οφείλεται ο αυξηµένοσ Σχετικόσ Κίνδυνοσ (Σ.Κ) των νοσηλευτών για ψυχιατρικά νοσήµατα (Wieclaw, et al,
2006, Μαλλιαρού, και συν, 2011).
Οµοίωσ όσο αυξάνει το επίπεδο του εργασιακού
στρεσ που βιώνει το νοσηλευτικό προσωπικό, τόσο
µειώνεται το επίπεδο τησ ψυχικήσ ευεξίασ αυτού. Τα
παραπάνω συµφωνούν µε ευρήµατα έρευνασ όπου το
εργασιακό στρεσ αποδείχθηκε προγνωστικόσ παράγοντασ για την εµφάνιση ψυχικών νοσηµάτων (Reidan
Tyssen, et al, 2001). Στατιστικά σηµαντική σχέση

βρέθηκε µεταξύ τησ ψυχικήσ ευεξίασ και όλων των
στρεσογόνων παραγόντων (υποκλιµάκων) τησ κλίµακασ του εργασιακού στρεσ. Μερικοί από αυτούσ τουσ
παράγοντεσ όπωσ «επαφή µε τον θάνατο» (Wieclaw,
et al, 2006) και φόρτο εργασίασ (Patrick Tyler & Delia
Cushway. 2006, Iordanou, et al, 2009, ), έχουν µελετηθεί και σε άλλεσ έρευνεσ και έχει επιβεβαιωθεί η
σχέση τουσ µε την ψυχική υγεία.
Συµπεράσµατα-Προτάσεισ
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα τησ έρευνασ υπάρχει
µια ουσιώδεισ ένδειξη ότι υψηλά επίπεδα επαγγελµατικού στρεσ σχετίζονται ισχυρά µε χαµηλά επίπεδα ψυχικήσ ευεξίασ. Αυτό λοιπόν είναι και το κύριο
συµπέρασµα τησ παρούσασ έρευνασ, ότι η µεγαλύτερη ένταση εργασιακού στρεσ µεταφράζεται ωσ χειρότερη ποιότητα ζωήσ που σχετίζεται µε την υγεία
των νοσηλευτών. Με άλλα λόγια, το νοσηλευτικό επάγγελµα είναι ένα επάγγελµα που επηρεάζει την ποιότητα ζωήσ που σχετίζεται µε την υγεία, αφού παράγοντεσ συνειφασµένοι µε τον εργασιακό τουσ χώρο
και το επάγγελµά τουσ επηρεάζουν την ποιότητα τησ
υγείασ τουσ.
Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο οι φορείσ Υγείασ και
Ασφάλειασ τησ Εργασίασ να επανδρώνονται µε στελέχη που είναι εκπαιδευµένα στην προσέγγιση και
την αντιµετώπιση του εργασιακού στρεσ. Η Επιθεώρηση Εργασίασ τησ ∆ανίασ, αναγνώρισε ότι υπάρχει
ανάγκη επιµόρφωσησ των επιθεωρητών εργασίασ,
έτσι ώστε να εκτιµούν και να διαχειρίζονται τα προβλήµατα του στρεσ. Γι’ αυτό το σκοπό, όλοι οι επιθεωρητέσ εργασίασ έχουν εκπαιδευτεί στην χρήση τεχνικών εκτίµησησ και η κάθε οµάδα επιθεώρησησ έχει
τουλάχιστον έναν ελεγκτή εκπαιδευµένο στην ψυχολογία (Pickvance, 2001).
Καθίσταται πρωταρχικήσ σηµασίασ η λήψη µέτρων
από την πλευρά του νοσοκοµείου που θα προλαµβάνουν, όσο αυτό είναι δυνατόν, τισ στρεσογόνεσ καταστάσεισ, µε τον καλύτερο σχεδιασµό τησ εργασίασ
αλλά και την δοµή τησ ίδιασ τησ οργάνωσησ. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα τησ παρούσασ έρευνασ, µεγαλύτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην παρακολούθηση τησ ψυχική ευεξία του γυναικείου νοσηλευτικού
προσωπικού, καθώσ και του προσωπικού µε αυξηµένο αριθµό νυχτερινών υπηρεσιών καθώσ βρέθηκαν να είναι οι πιο ευάλωτεσ υποοµάδεσ του δείγµατόσ µασ.
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Introduction: According to surveys, there is an important evidence that high levels of occupational stress is
strongly associated with low self – assessed mental health and wellbeing.
Aim: The purpose of this study was to assess the mental well-being of nursing staff in our country and to
explore its relationship with work-related stress.
Material – method: Our research constituted 328 registered nurses and nurse assistants from fifteen hospitals
situated inside the capital and the province areas of Greece. Data was collected by using an anonymous, selfcompleting questionnaire, that was specially modified from a) Expanded Nursing Stress Scale (ENSS) b)
RAND 36-item Health Survey (Version 1.0).. The first part of questionnaire was contained questions on sociodemographic and job characteristics. The second part included the Expanded Nursing Stress Scale by Susan
E. French, Rhonda Lenton, Vivienne Walters and John Eyles. The level of mental well-being was evaluated
in third part using the item «emotional well-being» of RAND 36-item Health Survey (Version 1.0).
Results: Using the statistical test of Pearson, emerged a negative linear relationship between work stress and
mental well-being (r = -0,347, p <0,001). The same relationship has emerged between mental health, and the
factors of work-related stress scale ENSS, as shown by the following data. "Workload» (r =- 0,340 **, p <0,001),
«Patients and their families» (r =- 0,311 **, p <0,001), «Uncertainty treatment», (r =- 0,293 **, p <0,001),
«Discrimination at Work», (r =- 0,123 *, p = 0,028), «Conflict with the doctors», (r =- 0,286 **, p <0,001),
«Inadequate preparation to meet the emotional needs of patients and their families» (r=-0,246**, p<0,001),
«Problems with colleagues», (r=-0,265**, p<0,001), «Death and dying (r =- 0,196 **, p <0,001),« Problems with
the heads », (r = -0,357 **, p <0,001), (* Correlation is significant at the 0.05 ( 2 - tailed), ** Correlation is
significant at the level of 0,01 (2 - tailed))
Conclusions: The conclusion of this research is that work-related stress can be considered a prognostic
factor for impaired mental health nursing staff. To enable essential work stress management at the hospitals,
required infrastructure, trained staff in the Health and Safety, and targeted prevention policy.
Keywords: Work-related Stress, Mental Health and well-being, Nurses.
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