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Επαγγελματική εξουθένωση  
και επαγγελματική ικανοποίηση  
του νοσηλευτικού προσωπικού 
τριτοβάθμιου δημόσιου νοσοκομείου

ΣΚΟΠΟΣ Ο προσδιορισμός του επιπέδου της επαγγελματικής εξουθένωσης 

και της επαγγελματικής ικανοποίησης, καθώς και της σχέσης που διέπει τις 

δύο μεταβλητές, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

νοσηλευτών του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά». ΥΛΙ-
ΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η έρευνα διεξήχθη με τη χρήση ανώνυμου, σταθμισμένου ερω-

τηματολογίου, με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Το ερωτηματολόγιο διακρίνεται 

σε τρία τμήματα, από τα οποία το πρώτο σχετίζεται με τη συλλογή στοιχείων 

δημογραφικού ενδιαφέροντος, το δεύτερο περιλαμβάνει ερωτηματολόγιο 

εκτίμησης της επαγγελματικής εξουθένωσης (Maslach Burnout Inventory) 

και το τρίτο περιλαμβάνει ερωτηματολόγιο εκτίμησης της επαγγελματικής 

ικανοποίησης (Employee Satisfaction Inventory). Το δείγμα της έρευνας αποτέ-

λεσαν 100 νοσηλευτές όλων των βαθμίδων του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου 

Πειραιά «Μεταξά». Το αμφίπλευρο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορί-

στηκε ίσο με 0,05. Η ανάλυση των δεδομένων διενεργήθηκε με το λογισμικό 

πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (IBM SPSS), έκδοση 21.0. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (53%) βίωναν μεγάλη 

συναισθηματική εξάντληση, το 38% θεωρούσε ότι είχε έντονα συμπτώματα 

αποπροσωποποίησης και το 43% ότι επιτύγχανε πολλά προσωπικά επιτεύγ-

ματα. Επίσης, οι περισσότεροι εργαζόμενοι δήλωσαν ότι δεν ήταν ικανοποι-

ημένοι από τις συνθήκες εργασίας, τον μισθό τους, την υπηρεσία στην οποία 

εργάζονταν και το επίπεδο αξιοκρατίας του οργανισμού, ενώ, αντίθετα, ήταν 

ευχαριστημένοι από το επάγγελμά τους, που το θεωρούσαν αξιόλογο, και από 

τον προϊστάμενό τους. Επιπρόσθετα, επιβεβαιώθηκε στατιστικά η αντίστροφη 

σχέση μεταξύ επαγγελματικής ικανοποίησης και εξουθένωσης. Πιο συγκε-

κριμένα, η υψηλή ικανοποίηση από την εργασία σχετιζόταν με χαμηλότερα 

επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης και αποπροσωποποίησης, η καλύτερη 

χρηματική ανταμοιβή σχετιζόταν με περισσότερα προσωπικά επιτεύγματα, 

ενώ οι καλύτερες συνθήκες εργασίας επέφεραν μικρότερη συναισθηματική 

εξάντληση. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας, η παροχή 

κινήτρων, όπως η δυνατότητα συνεχιζόμενης επιμόρφωσης και κατάρτισης, 

και η καλύτερη οργάνωση του εργασιακού πλαισίου με σαφές καθηκοντολόγιο 

και διαχωρισμό των ρόλων και αρμοδιοτήτων μπορεί να συνεισφέρουν στην 

αύξηση της επαγγελματικής ικανοποίησης και στη μείωση της επαγγελματι-

κής εξουθένωσης του νοσηλευτικού προσωπικού, με τελικό αποτέλεσμα τη 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
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Παρά την ταχύτατη τεχνολογική πρόοδο η οποία έχει 

προσφέρει πολλά στον χώρο της υγείας, η συνεισφορά 

του ανθρώπινου παράγοντα είναι καθοριστική για την 

επίτευξη των επιθυμητών στόχων του εκάστοτε οργα-

νισμού υγείας και συμβάλλει καθοριστικά στην παροχή 

ποιοτικών υπηρεσιών στους ασθενείς.1 Επομένως, το 

επίπεδο ικανοποίησης, αλλά και εξουθένωσης των ερ-

γαζομένων των νοσοκομείων επηρεάζει σημαντικά την 

αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διάθεση των 

πόρων, που οδηγεί σε εξοικονόμηση χρηματικών μονάδων 

χωρίς όμως να μειώνει την ποιότητα των παρεχόμενων  

υπηρεσιών.2
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Η επαγγελματική εξουθένωση είναι μια πολυδιάστατη 

έννοια, για την οποία μέχρι και σήμερα δεν έχει βρεθεί ένας 

κοινά αποδεκτός ορισμός. Ο πληρέστερος ορισμός είναι 

αυτός της Christina Maslach, όπου ως επαγγελματική εξου-

θένωση ορίζεται «η απώλεια ενδιαφέροντος για τους ανθρώ-

πους με τους οποίους κάποιος εργάζεται, περιλαμβανομένης 

της σωματικής εξάντλησης, ενώ ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται 

από συναισθηματική εξάντληση, όπου ο επαγγελματίας δεν 

έχει πλέον καθόλου θετικά αισθήματα συμπάθειας ή σεβασμού 

για τους πελάτες ή ασθενείς».3 

Οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας και ειδικότερα οι 

νοσηλευτές είναι πολύ πιο πιθανό να παρουσιάσουν επαγ-

γελματική εξουθένωση, ως απόρροια των ιδιαιτεροτήτων 

του επαγγέλματός τους, ενώ οι πρώτες έρευνες που έχουν 

εκπονηθεί για την επαγγελματική εξουθένωση αφορούσαν 

σε επαγγελματίες υγείας.4 Έτσι, η κόπωση, σε συνδυασμό 

με το εξαιρετικά στρεσογόνο περιβάλλον όπου καθημε-

ρινά έρχονται αντιμέτωποι με την ασθένεια, τον πόνο και 

τον θάνατο, η ελλιπής εκπαίδευση του προσωπικού και 

η ανεπαρκής οργάνωση των νοσοκομείων, συντελούν 

στην παρουσία έντονων συμπτωμάτων επαγγελματικής 

εξουθένωσης στους νοσηλευτές.5

Ειδικά στα ογκολογικά νοσοκομεία οι επαγγελματίες 

υγείας έχουν μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, αφού οι ασθενείς 

κατά κανόνα είναι σε βαριά κατάσταση και οι θεραπείες 

που ακολουθούν είναι εξαιρετικά πολύπλοκες.6 Έτσι, οι 

νοσηλευτές ογκολογικών ασθενών εκτίθενται συχνότερα 

στον θάνατο και καλούνται να προσφέρουν ολιστικά τις 

υπηρεσίες τους, παρέχοντας ψυχολογική υποστήριξη και 

εκπαιδεύοντας τους ασθενείς και τους συνοδούς τους, ενώ 

ταυτόχρονα προσφέρουν σωματική φροντίδα και διαχει-

ρίζονται τα σωματικά τους συμπτώματα.7

Τα συμπτώματα και οι επιπτώσεις της επαγγελματικής 

εξουθένωσης δεν εντοπίζονται μόνο σε ατομικό επίπεδο, 

καθώς πολύ έντονες είναι οι συνέπειες του συνδρόμου και 

στον οργανισμό παροχής υπηρεσιών υγείας, με επακόλου-

θο να πλήττεται και το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα ζητήματα ασφάλειας που προ-

κύπτουν, αφού έχει παρατηρηθεί ότι αυξάνεται το ποσοστό 

θνησιμότητας χειρουργημένων ασθενών, αυξάνονται τα 

λάθη από τους επαγγελματίες υγείας και παρουσιάζονται 

περισσότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές. Επιπρόσθετα, 

τίθεται θέμα παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας, 

καθώς και ελλιπούς στελέχωσης, μειωμένης αποδοτικότη-

τας των επαγγελματιών υγείας και χαμηλής ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.8

Μια από τις αιτίες που συντελεί στην εμφάνιση συμπτω-

μάτων επαγγελματικής εξουθένωσης είναι η μειωμένη 

επαγγελματική ικανοποίηση.9 Είναι γενικά αποδεκτό ότι 

η ικανοποίηση που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι από την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας επηρε-

άζει σε σημαντικό βαθμό το επίπεδο της υγείας τους, των 

κοινωνικών και επαγγελματικών σχέσεων που αναπτύσ-

σουν και γενικά της λειτουργικότητάς τους.10 Ένας από 

τους σημαντικότερους ορισμούς που έχουν δοθεί για την 

ικανοποίηση από την εργασία είναι αυτός του Locke,11 που 

ορίζει την επαγγελματική ικανοποίηση ως «μια ευχάριστη ή 

θετική συναισθηματική κατάσταση, η οποία πηγάζει από την 

αποτίμηση κάποιου για την εργασία του ή από συγκεκριμένες 

εμπειρίες σε σχέση με αυτή». 

Ένας συχνός διαχωρισμός της επαγγελματικής ικανο-

ποίησης είναι σε ενδογενή, η οποία σχετίζεται με την ίδια 

την εργασία και τον τρόπο που εκτελείται, και σε εξωγενή, η 

οποία αφορά στις συνθήκες και στο γενικότερο πλαίσιο της 

εργασίας.12 Ως εξωγενείς παράγοντες της ικανοποίησης από 

την εργασία μπορεί να θεωρηθούν το ωράριο εργασίας, η 

οικονομική αμοιβή, οι εργασιακές συνθήκες, οι διαπροσω-

πικές σχέσεις και το ηγετικό μοντέλο που ακολουθείται. Από 

την άλλη πλευρά, ενδογενείς παράγοντες ικανοποίησης είναι 

ο καταμερισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων των εργαζομένων, 

η ποιότητα ανατροφοδότησης, οι προοπτικές εξέλιξης, η 

αποφυγή ρουτίνας, ο βαθμός υπευθυνότητας κ.ά.13 

Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι η ικανοποίηση 

την οποία λαμβάνουν οι εργαζόμενοι από την άσκηση 

της επαγγελματικής τους δραστηριότητας επηρεάζει σε 

σημαντικό βαθμό το επίπεδο της υγείας τους, των κοινω-

νικών και των επαγγελματικών σχέσεων που αναπτύσσουν 

και γενικά της λειτουργικότητάς τους. Κατ’ επέκταση, η 

ικανοποίηση των εργαζομένων καθορίζει σε σημαντικό 

βαθμό την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και 

επομένως την ικανοποίηση των ασθενών, που είναι και ο 

τελικός στόχος του οργανισμού.10 

Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν η εκτίμη-

ση της σχέσης μεταξύ της επαγγελματικής εξουθένωσης 

και της επαγγελματικής ικανοποίησης του νοσηλευτικού 

προσωπικού του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου 

Πειραιά «Μεταξά». Επί πλέον, διερευνήθηκε εάν ορισμένα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν την επαγγελ-

ματική εξουθένωση και την επαγγελματική ικανοποίηση 

του νοσηλευτικού προσωπικού.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Μελετώμενος πληθυσμός

Διεξήχθη μια συγχρονική μελέτη με δειγματοληψία ευκολίας 

και τη χρήση ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο απαρτίζεται 

από τρία τμήματα, όπου στο πρώτο τμήμα οι συμμετέχοντες 

καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις δημογραφικού ενδια-
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φέροντος σχετιζόμενες αφ’ ενός με το εργασιακό και αφ’ ετέρου 

με το οικονομικό προφίλ των ερωτηθέντων, το δεύτερο τμήμα 

περιλαμβάνει ερωτηματολόγιο εκτίμησης της επαγγελματικής 

εξουθένωσης (Maslach Burnout Inventory) και το τρίτο περιλαμβά-

νει ερωτηματολόγιο εκτίμησης της επαγγελματικής ικανοποίησης 

(Employee Satisfaction Inventory). 

Η έρευνα διεξήχθη στο Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πει-

ραιά «Μεταξά», ενώ το δείγμα της έρευνας αποτέλεσε το σύνολο 

των εργαζομένων της νοσηλευτικής υπηρεσίας του συγκεκριμένου 

νοσοκομείου, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου και χωρίς κρι-

τήρια αποκλεισμού. Συνολικά, διανεμήθηκαν 145 ερωτηματολόγια 

και επιστράφηκαν συμπληρωμένα τα 100 (ποσοστό ανταπόκρισης 

69%). Η έρευνα έλαβε χώρα από τον Μάιο μέχρι τον Ιούνιο του 

2020, ενώ για την υλοποίησή της ελήφθη γραπτή έγκριση από τη 

διοίκηση του Νοσοκομείου. Τα ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα και 

τηρήθηκαν όλες οι αρχές της ερευνητικής δεοντολογίας (διακή-

ρυξη Helsinki, 1975) για την τήρηση των προσωπικών δεδομένων. 

Εργαλεία μέτρησης

Για τον προσδιορισμό του επιπέδου της επαγγελματικής 

εξουθένωσης των νοσηλευτών χρησιμοποιήθηκε το ερωτημα-

τολόγιο “Maslach Burnout Inventory”,3 το οποίο έχει σταθμιστεί 

στα Ελληνικά, σε πληθυσμό εργαζομένων στον χώρο της υγείας.14 

Στο ερωτηματολόγιο αυτό εξετάζονται οι τρεις διαστάσεις της 

επαγγελματικής εξουθένωσης, οι οποίες είναι η «συναισθηματική 

εξάντληση», η «αποπροσωποποίηση» και τα «μειωμένα προσωπικά 

επιτεύγματα». Το σύνολο των ερωτήσεων είναι 22, κλειστού τύπου 

και επτάβαθμης κλίμακας Likert που κυμαίνεται από 0 («ποτέ δεν 

μου συνέβη») έως το 7 («μου συμβαίνει καθημερινά»). Για τον 

έλεγχο της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε 

ο συντελεστής εσωτερικής συνάφειας Cronbach’s alpha, η τιμή 

του οποίου κυμάνθηκε από 0,7–0,83 στις τρεις διαστάσεις του, 

που είναι αποδεκτή, καθώς τιμές του συντελεστή >0,7 θεωρούνται 

αποδεκτές (πίν. 1).15

Το τρίτο τμήμα του ερωτηματολογίου αποτελείται από 24 

ερωτήσεις που σχετίζονται με το επίπεδο επαγγελματικής ικα-

νοποίησης των εργαζομένων στη νοσηλευτική υπηρεσία. Στην 

περίπτωση αυτή χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο “Employee 

Satisfaction Inventory”.16 Οι ερωτήσεις είναι κλειστού τύπου και 

οι απαντήσεις δίνονται με πεντάβαθμη κλίμακα τύπου Likert που 

κυμαίνεται από «διαφωνώ απόλυτα» (1) έως «συμφωνώ απόλυτα» 

(5). Το ερωτηματολόγιο αυτό εκτιμά τους εξής παράγοντες επαγ-

γελματικής ικανοποίησης: συνθήκες εργασίας, μισθό, προαγωγή, 

φύση της εργασίας, προϊστάμενο και οργανισμό. Για τον έλεγχο της 

αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε ο συντελε-

στής εσωτερικής συνάφειας Cronbach’s alpha, η τιμή του οποίου 

κυμάνθηκε από 0,7–0,9 στις έξι διαστάσεις του (πίν. 1).

Στατιστική ανάλυση

Στη στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, οι κατηγο-

ρικές ή ποιοτικές μεταβλητές παρουσιάζονται ως απόλυτες (n) και 

σχετικές (%) συχνότητες, ενώ οι ποσοτικές μεταβλητές παρουσι-

άζονται ως μέση τιμή, τυπική απόκλιση, διάμεσος, ελάχιστη τιμή 

και μέγιστη τιμή. Για να πραγματοποιηθεί έλεγχος της κανονικής 

κατανομής των ποσοτικών μεταβλητών εφαρμόστηκε ο έλεγχος 

των Kolmogorov-Smirnov και τα διαγράμματα κανονικότητας. Οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές ήταν τα δημογραφικά και τα επαγγελ-

ματικά χαρακτηριστικά, ενώ οι εξαρτημένες μεταβλητές ήταν οι 

βαθμολογίες στις κλίμακες εξουθένωσης και εργασιακής ικανοποίη-

σης. Για τη διερεύνηση της ύπαρξης σχέσης μεταξύ μιας ποσοτικής 

μεταβλητής και μιας ονομαστικής μεταβλητής χρησιμοποιήθηκε ο 

έλεγχος t (Student’s t-test). Για τη διερεύνηση της ύπαρξης σχέσης 

μεταξύ μιας ποσοτικής μεταβλητής που ακολουθεί την κανονική 

κατανομή και μιας διατάξιμης μεταβλητής χρησιμοποιήθηκε ο 

συντελεστής συσχέτισης του Spearman (Spearman’s correlation 

coefficient). Στην περίπτωση που περισσότερες από δύο ανεξάρ-

τητες μεταβλητές προέκυψαν στατιστικά σημαντικές στο επίπεδο 

του 0,2 (p<0,2) στη διμεταβλητή ανάλυση, εφαρμόστηκε πολλα-

πλή γραμμική παλινδρόμηση (multivariate linear regression) με 

εξαρτημένη μεταβλητή τις βαθμολογίες. Στην εν λόγω περίπτωση, 

εφαρμόστηκε η μέθοδος της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμη-

σης με την προς τα πίσω διαγραφή των μεταβλητών (backward 

stepwise linear regression). Αναφορικά με την πολλαπλή γραμμική 

παλινδρόμηση, παρουσιάζονται οι συντελεστές b (coefficients’ 

beta), τα αντίστοιχα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης (ΔΕ) και οι 

τιμές p. Το αμφίπλευρο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

ορίστηκε ίσο με 0,05. Η ανάλυση των δεδομένων διενεργήθηκε 

με το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences 

(IBM SPSS), έκδοση 21.0. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η πλειονότητα των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες (93%), 

ηλικίας >39 ετών (71%), έγγαμοι (63%), με παιδιά (76%), με 

εισόδημα 1.000–1.500 € (52%), απόφοιτοι διετούς εκπαί-

δευσης (43%), με >14 έτη προϋπηρεσίας (61%) και μόνιμοι 

εργαζόμενοι (82%) (πίν. 2).

Πίνακας 1. Ο συντελεστής Cronbach’s alpha των ερωτηματολογίων της 
εξουθένωσης και της επαγγελματικής ικανοποίησης.

Διαστάσεις  

ερωτηματολογίων

Cronbach’s  

alpha

Αριθμός 

στοιχείων

Επαγγελματική εξουθένωση

Συναισθηματική εξάντληση 0,83 9

Αποπροσωποποίηση 0,7 5

Προσωπικά επιτεύγματα 0,75 8

Επαγγελματική ικανοποίηση

Εργασιακές συνθήκες 0,7 5

Χρηματική ανταμοιβή 0,7 4

Προαγωγή 0,7 3

Εργασία γενικά 0,73 4

Προϊστάμενος 0,9 4

Υπηρεσία/οργανισμός 0,9 4
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Τα περιγραφικά αποτελέσματα για τις κλίμακες των 

ερωτηματολογίων της εξουθένωσης και της επαγγελματι-

κής ικανοποίησης παρουσιάζονται στον πίνακα 3. Το 26% 

(n=26) των συμμετεχόντων είχαν μικρή συναισθηματική 

εξάντληση, το 21% (n=21) είχε μέτρια συναισθηματική 

εξάντληση και το 53% (n=53) είχε μεγάλη συναισθηματική 

εξάντληση. Παράλληλα, το 36% (n=36) των συμμετεχόντων 

είχαν μικρή αποπροσωποποίηση, το 26% (n=26) είχε μέτρια 

αποπροσωποποίηση και το 38% (n=38) είχε μεγάλη απο-

προσωποποίηση. Όσον αφορά στην ύπαρξη προσωπικών 

επιτευγμάτων, το 28% (n=28) των συμμετεχόντων είχαν 

λίγα προσωπικά επιτεύγματα, το 29% (n=29) είχε μέτρια 

προσωπικά επιτεύγματα και το 43% (n=43) είχε πολλά 

προσωπικά επιτεύγματα. 

Αναφορικά με την επαγγελματική ικανοποίηση, οι πε-

ρισσότεροι εργαζόμενοι δεν ήταν ικανοποιημένοι από 

τις συνθήκες εργασίας, τον μισθό τους, την υπηρεσία 

στην οποία εργάζονταν και το επίπεδο αξιοκρατίας του 

οργανισμού, ενώ, αντίθετα, ήταν ευχαριστημένοι από το 

επάγγελμά τους και από τον προϊστάμενό τους.

Οι συσχετίσεις της επαγγελματικής ικανοποίησης με την 

εξουθένωση παρουσιάζονται στον πίνακα 4. Βρέθηκε ότι η 

μεγαλύτερη επαγγελματική ικανοποίηση συσχετιζόταν με 

μικρότερη εξουθένωση. Αναλυτικότερα, οι καλύτερες εργα-

σιακές συνθήκες σχετίζονταν με μικρότερη συναισθηματική 

εξάντληση, η καλύτερη χρηματική ανταμοιβή συνδεόταν με 

περισσότερα προσωπικά επιτεύγματα, η καλύτερη εργασία 

σχετιζόταν με μικρότερη συναισθηματική εξάντληση και 

μικρότερη αποπροσωποποίηση και η καλύτερη υπηρεσία 

συνδεόταν με μικρότερη συναισθηματική εξάντληση και 

μικρότερη αποπροσωποποίηση.

Στη συνέχεια διερευνήθηκαν οι σχέσεις μεταξύ δημο-

γραφικών χαρακτηριστικών και εξουθένωσης και επαγγελ-

ματικής ικανοποίησης. Δεν προέκυψε κάποια στατιστικά 

σημαντική σχέση μεταξύ των δημογραφικών χαρακτηρι-

στικών και της βαθμολογίας στις κλίμακες «συναισθημα-

τική εξάντληση», «αποπροσωποποίηση» και «προσωπικά 

επιτεύγματα».

Επιπρόσθετα, όσον αφορά στις διμεταβλητές συσχε-

τίσεις μεταξύ δημογραφικών χαρακτηριστικών και των 

διαστάσεων του ερωτηματολογίου της επαγγελματικής 

ικανοποίησης, δεν προέκυψε κάποια στατιστικά σημαντική 

σχέση μεταξύ των δημογραφικών χαρακτηριστικών και 

της βαθμολογίας στις κλίμακες «εργασιακές συνθήκες» και 

«χρηματική ανταμοιβή». Έπειτα από την πολυμεταβλητή 

ανάλυση βρέθηκε ότι η αύξηση του εκπαιδευτικού επιπέ-

δου σχετιζόταν με καλύτερη άποψη των συμμετεχόντων 

αναφορικά με την προαγωγή τους (b=0,5, 95% ΔΕ=0,1–1, 

p=0,024), ενώ η αύξηση της ηλικίας σχετιζόταν με καλύτερη 

Πίνακας 2. Δημογραφικά χαρακτηριστικά. 

Χαρακτηριστικά n %

Φύλο 

Άνδρες 7 7

Γυναίκες 93 93

Ηλικία (έτη) 

20–29 5 5

30–39 24 24

40–49 27 27

>49 44 44

Οικογενειακή κατάσταση

Άγαμοι 21 21

Έγγαμοι 63 63

Διαζευγμένοι 13 13

Χήροι 3 3

Αριθμός παιδιών 

0 24 24

1 23 23

2 40 40

3 9 9

>3 4 4

Εισόδημα (€)

<1.000 44 44

1.000–1.500 52 52

>1.500 4 4

Επίπεδο εκπαίδευσης

ΥΕ 5 5

ΔΕ 43 43

ΤΕΙ 32 32

ΑΕΙ 3 3

Μεταπτυχιακό δίπλωμα 16 16

Διδακτορικό δίπλωμα 1 1

Έτη προϋπηρεσίας

0–4 15 15

5–9 8 8

10–14 16 16

15–19 11 11

20–24 13 13

>24 37 37

Σχέση εργασίας

Μόνιμος 82 82

Συμβασιούχος 18 18

ΥΕ: Υποχρεωτική εκπαίδευση, ΔΕ: Διετής εκπαίδευση, ΤΕΙ: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα, ΑΕΙ: Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
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οδηγούν σε αυξημένη δυσαρέσκεια, η οποία μερικώς μόνο 

αμβλύνεται από την ασφάλεια που παρέχει η εργασία στον 

δηµόσιο τοµέα λόγω μονιμότητας,17 ενώ οι χαμηλές αμοιβές 

αποτελούν σημαντικό παράγοντα δυσαρέσκειας, ιδιαίτε-

ρα για τους νέους νοσηλευτές, κατά τη μετάβαση από τη 

φοιτητική στην επαγγελματική τους ζωή.18 

Παράλληλα, στην παρούσα έρευνα, η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων (53%) είχε υψηλή συναισθηματική εξά-

ντληση, ενώ όσον αφορά στη διάσταση της «αποπροσω-

ποποίησης» το 36% βίωνε χαμηλό επίπεδο αποπροσωπο-

ποίησης, το 38% υψηλό, ενώ οι υπόλοιποι εργαζόμενοι 

ανέφεραν μέτρια επίπεδα. Τέλος, το μεγαλύτερο ποσοστό 

(43%) του δείγματος δήλωσε ικανοποιημένο με τα προ-

σωπικά επιτεύγματα που επιτύγχανε στην εργασία του. 

Σε γενικές γραμμές, διαπιστώθηκε ότι οι νοσηλευτές στην 

παρούσα έρευνα αντιμετώπιζαν σε σημαντικό βαθμό το 

σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης, εύρημα το 

οποίο συγκλίνει με τα αποτελέσματα και άλλων ερευνών 

που έχουν διεξαχθεί στη χώρα μας.22–25 Πιο συγκεκριμένα, 

υψηλή συναισθηματική εξάντληση, μέτρια επίπεδα απο-

προσωποποίησης και μέτρια προς χαμηλή ικανοποίηση 

άποψη των συμμετεχόντων αναφορικά με την εργασία τους 

(b=1,3, 95% ΔΕ=0,7–1,9, p<0,001). Επί πλέον, οι άγαμοι/

διαζευγμένοι/χήροι είχαν καλύτερη άποψη για την εργασία 

σε σχέση με τους έγγαμους (b=1,8, 95% ΔΕ=0,7–3, p=0,002), 

ενώ οι έγγαμοι είχαν καλύτερη άποψη για τον προϊστάμενο 

σε σχέση με τους άγαμους/διαζευγμένους/χήρους (b=1,4, 

95% ΔΕ=0,5–2,8, p=0,002). Τέλος, βρέθηκε ότι η αύξηση 

του εισοδήματος σχετιζόταν με καλύτερη άποψη των 

συμμετεχόντων αναφορικά με την υπηρεσία τους (b=1,5, 

95% ΔΕ=0,5–2,5, p=0,003).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, η αύξηση 

του εισοδήματος σχετιζόταν με καλύτερη άποψη των 

συμμετεχόντων αναφορικά με την υπηρεσία τους, εύρη-

μα το οποίο συμφωνεί με τα αποτελέσματα παρόμοιων 

μελετών.17–21 Πιο συγκεκριμένα, οι χαµηλές αµοιβές του 

νοσηλευτικού επαγγέλματος, οι οποίες λειτουργούν και 

ως ένα ενδεικτικό μέτρο αναγνώρισης της προσφοράς 

του εργαζόμενου και του κύρους του επαγγέλματός του, 

Πίνακας 4. Συσχετίσεις της επαγγελματικής ικανοποίησης με την εξουθένωση.

Κλίμακες εξουθένωσης Κλίμακες επαγγελματικής ικανοποίησης

Εργασιακές  

συνθήκες

Χρηματική  

ανταμοιβή

Προαγωγή Εργασία Προϊστάμενος Υπηρεσία

r Τιμή p r Τιμή p r Τιμή p r Τιμή p r Τιμή p r Τιμή p

Συναισθηματική εξάντληση -0,3 0,002 -0,2 0,1 -0,1 0,3 -0,4 <0,001 -0,1 0,2 -0,4 <0,001

Αποπροσωποποίηση -0,1 0,3 0,04 0,7 -0,2 0,06 -0,3 0,002 -0,2 0,1 -0,2 0,02

Προσωπικά επιτεύγματα -0,1 0,2 -0,2 0,03 0,1 0,4 0,1 0,1 0,2 0,05 -0,1 0,6

r: Συντελεστής συσχέτισης Pearson

Πίνακας 3. Τα περιγραφικά αποτελέσματα για τις κλίμακες των ερωτηματολογίων της εξουθένωσης και της επαγγελματικής ικανοποίησης.

Κλίμακα Μέση τιμή Τυπική απόκλιση Διάμεσος Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή

Εξουθένωση 

Συναισθηματική εξάντληση 30,1 11,5 31 7 54

Αποπροσωποποίηση 8,6 5,6 8 0 25

Προσωπικά επιτεύγματα 36,4 7,1 37 15 48

Επαγγελματική ικανοποίηση

Εργασιακές συνθήκες 11,9 3,6 12 5 19

Χρηματική ανταμοιβή 9 2,7 9 4 15

Προαγωγή 7,1 2,6 7 3 15

Εργασία γενικά 15 3,1 16 5 20

Προϊστάμενος 15,4 3,8 16 4 20

Υπηρεσία/οργανισμός 8,7 3 9 4 16
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των προσωπικών επιτευγμάτων αναφέρεται και σε άλλη 

ελληνική μελέτη,24 όπου ο αυξημένος φόρτος εργασίας, 

οι σχέσεις με προϊσταμένους και συναδέλφους, το μειω-

μένο εισόδημα και η αίσθηση έλλειψης ισότητας με τους 

άλλους επαγγελματίες υγείας συνιστούσαν παράγοντες 

εμφάνισης επαγγελματικής εξουθένωσης. Επιπρόσθετα, 

αυξημένη επαγγελματική εξουθένωση αναφέρεται και σε 

άλλη ελληνική μελέτη,26 η οποία επίσης σχετιζόταν άμεσα 

με τον φόρτο εργασίας αλλά και τη βαρύτητα των περιστα-

τικών, ενώ το ύψος των αποδοχών, οι συνθήκες εργασίας 

και ο φόρτος-ωράριο εργασίας συνιστούσαν σημαντικούς 

παράγοντες δυσαρέσκειας σε άλλη παρόμοια μελέτη.27

Επίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης σχε-

τικά με την επαγγελματική ικανοποίηση του δείγματος, οι 

συμμετέχοντες δεν ήταν ευχαριστημένοι από τις συνθήκες 

εργασίας τους, εκφράζοντας ιδιαίτερη ανησυχία για την 

επικινδυνότητα του εργασιακού περιβάλλοντος και τις 

επιπτώσεις του στην υγεία τους. Επίσης, οι νοσηλευτές του 

δείγματος δεν ήταν ικανοποιημένοι από τον μισθό τους, 

αφού θεωρούσαν ότι πληρώνονταν λιγότερο από όσο άξι-

ζαν και από όσο πρόσφεραν, ενώ πίστευαν ότι δεν υπήρχαν 

πολλά περιθώρια για να προαχθούν και να ανελιχθούν στον 

χώρο εργασίας τους. Αντίθετα, διαπιστώθηκε ικανοποίηση 

των συμμετεχόντων από την εργασία τους, που τη θεωρού-

σαν σε μεγάλο βαθμό αξιόλογη και ελάχιστα βαρετή και 

μονότονη, ενώ ήταν ικανοποιημένοι σε γενικές γραμμές 

από τον προϊστάμενό τους, αφού δεν τον θεωρούσαν 

αγενή και ενοχλητικό, αλλά αρκετά υποστηρικτικό και με 

κατανόηση. Τέλος, οι ερωτηθέντες έκριναν ότι η υπηρεσία 

τους φρόντιζε σε μέτριο βαθμό τους εργαζόμενους, ενώ 

ήταν έντονη η πεποίθηση ότι υπήρχε αναξιοκρατία και 

γίνονταν διακρίσεις.

Συνοψίζοντας, η επαγγελματική ικανοποίηση των συμ-

μετεχόντων στην έρευνα μπορεί να θεωρηθεί ως μέτρια, 

εύρημα που συμφωνεί με τα αποτελέσματα αρκετών αντί-

στοιχων ερευνών,17,28–31 ενώ υπάρχουν και έρευνες οι οποίες 

διαπιστώνουν ότι η ικανοποίηση των νοσηλευτών είναι 

πολύ χαμηλή27,32–34 και, αντίθετα, άλλες που καταλήγουν 

στο συμπέρασμα ότι οι νοσηλευτές είναι αρκετά ικανο-

ποιημένοι.27,35–38

Η εργασιακή ικανοποίηση σχετίζεται σε σημαντικό βαθ-

μό και με μια σειρά δημογραφικών χαρακτηριστικών, όπως 

η ηλικία. Ειδικότερα, έχει παρατηρηθεί ότι οι μεγαλύτεροι σε 

ηλικία νοσηλευτές δηλώνουν περισσότερο ευχαριστημένοι 

από την εργασία τους, συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η 

παρούσα έρευνα αλλά και άλλες παρόμοιες μελέτες,27,31,38–42 

πιθανόν λόγω μεγαλύτερης αυτονομίας στην άσκηση των 

καθηκόντων τους36 ή γιατί έχουν απαλλαχθεί σε μεγάλο 

βαθμό από το κυκλικό ωράριο ή έχουν αναπτύξει, λόγω 

της μακροχρόνιας εμπειρίας τους, αποτελεσματικότερους 

μηχανισμούς αντιμετώπισης του εργασιακού άγχους.31 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχει ερευνηθεί είναι ο 

βαθμός συσχέτισης της επαγγελματικής ικανοποίησης με 

το μορφωτικό επίπεδο του εργαζομένου. Οι έρευνες οι 

οποίες διεξήχθησαν κατά καιρούς είχαν αντικρουόμενα 

αποτελέσματα, καθώς άλλες μελέτες30,43–47 κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι το υψηλό μορφωτικό επίπεδο είναι πιθανό-

τερο να οδηγήσει σε μειωμένη επαγγελματική ικανοποίηση, 

ενδεχομένως λόγω των υψηλότερων προσδοκιών των 

κατόχων πτυχίου πανεπιστημίου, ενώ υπάρχουν έρευνες 

που δεν αποδίδουν κάποια συσχέτιση στο μορφωτικό 

επίπεδο και στην επαγγελματική ικανοποίηση.39,48 Αντί-

θετα, στην παρούσα έρευνα διαπιστώθηκε ότι το υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο σχετίζεται θετικά με την αντίληψη των 

συμμετεχόντων για αυξημένες πιθανότητες προαγωγής, 

συμπέρασμα που συμφωνεί με άλλη ελληνική μελέτη,31 στην 

οποία τα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο απάντησαν 

ότι δεν είχαν ιδιαίτερες προσδοκίες από το επάγγελμα. Το 

ίδιο αποτέλεσμα (συσχέτιση μεταξύ υψηλού μορφωτικού 

επιπέδου και αυξημένης επαγγελματικής ικανοποίησης) 

αναφέρεται και σε άλλες διεθνείς μελέτες.49–52

Ένα ακόμη δημογραφικό χαρακτηριστικό που έχει 

εξεταστεί είναι η σχέση μεταξύ οικογενειακής κατάστα-

σης και εργασιακής ικανοποίησης. Στην παρούσα έρευνα 

διαπιστώθηκε ότι οι έγγαμοι είχαν καλύτερη γνώμη για τον 

προϊστάμενό τους και χειρότερη άποψη για την εργασία 

τους, έναντι των χήρων, διαζευγμένων και άγαμων, ενώ σε 

αρκετές έρευνες48,49 οι έγγαμοι έτειναν να είναι περισσότερο 

ικανοποιημένοι από τους ανύπανδρους, γεγονός που δείχνει 

ότι η οικογένεια λειτουργεί προστατευτικά στην εμφάνιση 

παρόμοιων προβλημάτων.

Αναφορικά με τη σχέση μεταξύ επαγγελματικής εξου-

θένωσης και ικανοποίησης, προέκυψε ότι η μεγαλύτερη 

επαγγελματική ικανοποίηση συσχετίζεται με μικρότερη 

επαγγελματική εξουθένωση. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα 

της ανάλυσης συσχετίζουν την υψηλή ικανοποίηση από 

την εργασία με χαμηλότερα επίπεδα συναισθηματικής 

εξάντλησης και αποπροσωποποίησης, γεγονός που συνάδει 

και με αποτελέσματα άλλων ερευνών,53–55 ενώ οι καλύτερες 

συνθήκες εργασίας επιφέρουν μικρότερη συναισθηματική 

εξάντληση.56

Βασικός περιορισμός της παρούσας μελέτης, ήταν η 

δυσκολία πρόσβασης στο νοσοκομείο, αποτέλεσμα των 

ιδιαίτερων συνθηκών υπό τις οποίες διενεργήθηκε (αρχική 

περίοδος εμφάνισης κρουσμάτων COVID-19), που περιό-

ρισαν και το τελικό μέγεθος του δείγματος. Παράλληλα, 

ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας ο οποίος καθόρισε 

το μέγεθος του δείγματος ήταν ο φόρτος εργασίας του 
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OBJECTIVE To determine the levels of burnout and job satisfaction and their interrelationship among employees in 

the nursing service of the Pireus General Anti-Cancer Hospital “Metaxa”, taking into account demographic character-

istics. METHOD The study sample comprised 100 nurses of all levels working at the “Metaxa” Hospital. The study was 

conducted using an anonymous, weighted questionnaire with closed-ended questions. The questionnaire was divid-

ed into three parts, the first of which covered demographic data, and the second and third consisted of the Maslach 

Burnout Inventory and the Employee Satisfaction Inventory. Data analysis was performed with the Statistical Pack-

age for Social Sciences (IBM SPSS), version 21.0, and the bilateral level of statistical significance was set at 0.05. RE-

SULTS The majority of the participants (53%) reported that they experience great emotional exhaustion, and 38% 

recorded strong symptoms of depersonalization, but 43% reported many personal achievements. Most of the par-

ticipants stated that they are not satisfied with the working conditions, their salary, the service in which they work 

and the level of meritocracy of the organization, but they expressed satisfaction with their profession, which they 

considered remarkable and with their supervisors. In addition, a statistically significant inverse relationship was con-

firmed between job satisfaction and burnout. Specifically, a high level of job satisfaction was associated with lower 

levels of emotional exhaustion and depersonalization, better monetary reward was related to personal achievement and bet-

ter working conditions were related to lower levels of emotional exhaustion. CONCLUSIONS Improvement in working conditions, 

provision of incentives, such as the possibility of continuing education and training, and better organization of the work framework, 

with a clear task line and separation of roles and responsibilities, would all help to increase job satisfaction and reduce the burnout of 

nursing staff, leading ultimately to improvement of the health services provided by the hospital.

Key words: Burnout, Job satisfaction, Nursing staff, Public hospital

νοσηλευτικού προσωπικού, ακριβώς λόγω της δύσκολης 

κατάστασης που διαμορφώθηκε κατά την αρχή της παν-

δημίας, αλλά και της ιδιαίτερης φύσης των περιστατικών 

τα οποία νοσηλεύονται στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. 

Επίσης, το γεγονός ότι τον μελετώμενο πληθυσμό απο-

τελούσαν νοσηλευτές ενός μόνο δημόσιου νοσοκομείου 

δεν επιτρέπει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων, καθώς 

απαιτείται η διεξαγωγή παρόμοιων μελετών και σε άλλους 

πληθυσμούς, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή ασφα-

λέστερων συμπερασμάτων. 

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας θα μπο-

ρούσαν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο, καθώς 

εντοπίζονται οι παράγοντες ικανοποίησης, όπως η βελτίωση 

των συνθηκών εργασίας, που θα ήταν εφικτό να υλοποιη-

θούν, χωρίς ιδιαίτερο οικονομικό κόστος, ενώ, παράλληλα, 

θα ήταν σκόπιμο να υπάρξουν ενέργειες παροχής κινήτρων, 

όπως η δυνατότητα συνεχιζόμενης επιμόρφωσης και κα-

τάρτισης, η παροχή εξατομικευμένων επιβραβεύσεων για 

το παρεχόμενο έργο και η ενθάρρυνση ανάληψης πρωτο-

βουλιών και συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων.57 Επιπρό-

σθετα, η καλύτερη οργάνωση του εργασιακού πλαισίου με 

σαφές καθηκοντολόγιο και διαχωρισμό των ρόλων και των 

αρμοδιοτήτων θα αποσυμπίεζε τους νοσηλευτές από το 

εργασιακό stress που συχνά εξελίσσεται σε εξουθένωση.58

Συνοψίζοντας, η παρουσία των νοσηλευτών στο σύστη-

μα υγείας είναι καταλυτικής σημασίας καθώς βρίσκονται 

συνεχώς δίπλα στον ασθενή για να τον στηρίξουν και να 

του συμπαρασταθούν. Το γεγονός αυτό έχει διττή υπόστα-

ση, αφού συνιστά τον πρωταρχικό λόγο επαγγελματικής 

ικανοποίησης –η πλειοψηφία των συμμετεχόντων θεωρεί 

αξιόλογη την εργασία του– και ταυτόχρονα βασική πηγή 

επαγγελματικής εξουθένωσης (παρατηρήθηκε μεγάλη 

συναισθηματική εξάντληση στο δείγμα). Επομένως, είναι 

προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων να αυξηθεί η επαγ-

γελματική ικανοποίηση και να μειωθεί η επαγγελματική 

εξουθένωση του νοσηλευτικού προσωπικού, αφού ως 

τελικό αποτέλεσμα θα υπάρξει βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών υγείας.
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