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Εισαγωγή: Η επαγγελματική εξουθένωση είναι ένα σύνδρομο που χαρακτηρίζεται
από συναισθηματική εξάντληση, αποπροσωποποίηση και έλλειψη προσωπικής
ολοκλήρωσης, επιδρώντας δυσμενώς στην επαγγελματική και την προσωπική
ζωή των νοσηλευτών. Σκοπός: Η διερεύνηση της επαγγελματικής εξουθένωσης
των νοσηλευτών σε παιδιατρικά νοσοκομεία, καθώς επίσης των δημογραφικών και επαγγελματικών χαρακτηριστικών που επηρεάζουν την εξουθένωση
αυτή. Υλικό και Μέθοδος: Διεξήχθη μια συγχρονική μελέτη. Τον πληθυσμό της
μελέτης αποτέλεσαν 240 νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτών που εργάζονταν
σε τρία δημόσια παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής. Για τη συλλογή των δεδομένων της μελέτης χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο καταγραφής της
επαγγελματικής εξουθένωσης (Maslach Burnout Inventory) των Maslach και
Jackson. Ο συντελεστής εσωτερικής συνέπειας Cronbach’s alpha ήταν 0,83 και
το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 0,75 (=240/320). Η συλλογή των δεδομένων
πραγματοποιήθηκε από το Νοέμβριο του 2010 έως τον Ιανουάριο του 2011. Η
στατιστική ανάλυση περιλάμβανε το στατιστικό έλεγχο t και την ανάλυση διασποράς και πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πρόγραμμα Statistical Package
for Social Sciences (IBM SPSS Statistics), έκδοση 19.0. Το επίπεδο στατιστικής
σημαντικότητας ορίστηκε ίσο με 0,05. Αποτελέσματα: Οι νοσηλευτές που προέρχονταν από περιοχές εκτός της Αθήνας εμφάνιζαν μεγαλύτερη επαγγελματική
εξουθένωση (p=0,04), μεγαλύτερη συναισθηματική εξάντληση (p=0,04) και
μεγαλύτερη αποπροσωποποίηση (p=0,003) σε σχέση με τους εργαζόμενους που
προέρχονταν από την Αθήνα. Επιπλέον, οι νοσηλευτές στο Νοσοκομείο Παίδων
Πεντέλης εμφάνιζαν μικρότερη επαγγελματική εξουθένωση (p=0,003), μικρότερη
συναισθηματική εξάντληση (p=0,005), μικρότερη αποπροσωποποίηση (p=0,004)
και μεγαλύτερη βαθμολογία προσωπικών επιτευγμάτων (p=0,02) σε σχέση με
τους εργαζόμενους στο Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτης & Αγλαΐα Κυριακού»
και Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Οι έγγαμοι εμφάνιζαν μεγαλύτερη συναισθηματική εξάντληση (p=0,04) και μικρότερη αποπροσωποποίηση (p=0,03)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ORIGINAL PAPER
Τσίλιας Δ. και συν.
σε σχέση με τους άγαμους. Συμπεράσματα: Η επαγγελματική εξουθένωση των
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Εισαγωγή
Η περιγραφή του συνδρόμου της επαγγελματικής
εξουθένωσης έγινε από τον Freudenberger1 το 1974 όπου
περιέγραψε ένα σύνολο συμπτωμάτων εξουθένωσης που
παρατήρησε σε εθελοντές, οι οποίοι παρείχαν υπηρεσίες στο χώρο της ψυχικής υγείας. Έτσι, εμφανίζεται για
πρώτη φορά στη βιβλιογραφία ο όρος «επαγγελματική
εξουθένωση» (professional burnout) και ορίζεται ως η
εξάντληση του ατόμου που προέρχεται από τη συνεχή και
παρατεταμένη χρήση των ενεργειακών του αποθεμάτων.1
Η επαγγελματική εξουθένωση αποτελεί αντικείμενο
εκτεταμένης μελέτης σε όλους τους επαγγελματικούς
χώρους, έχοντας αντίκτυπο στην απόδοση των εργαζομένων, καθώς επίσης στο βαθμό ευημερίας και
προσωπικής τους ικανοποίησης. Η συσσώρευση του
χρόνιου stress που βιώνει ο εργαζόμενος στον εργασιακό χώρο και ειδικότερα στο χώρο υγείας μπορεί να
προκαλέσει έντονη ψυχοσωματική πίεση, οδηγώντας
στην εκδήλωση άγχους που μπορεί να προκαλέσει
επαγγελματική εξουθένωση.
Το περιβάλλον εργασίας των νοσοκομείων είναι ιδιαίτερα στρεσογόνο και απαιτητικό, με εντατικούς ρυθμούς
εργασίας. Πολυποίκιλες ομάδες ανθρώπων με διαφορετική μόρφωση, αξίες, στόχους, συμφέροντα, κοινωνική
καταξίωση, κουλτούρα και νοοτροπία συνεργάζονται για
την ποιοτική παροχή φροντίδας υγείας στους ασθενείς. Οι
νοσηλευτές παρέχουν ανελλιπώς υπηρεσίες φροντίδας
υγείας στους πάσχοντες σε 24ωρη βάση και εργάζονται
σε ιδιαίτερα στρεσογόνες και συναισθηματικά απαιτητικές
συνθήκες, με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι
στην εμφάνιση επαγγελματικής εξουθένωσης. Η επαγγελματική εξουθένωση αποδυναμώνει προοδευτικά
τους νοσηλευτές, μειώνοντας τα ψυχικά και τα σωματικά
αποθέματα που διαθέτουν για την αντιμετώπιση των
δυσμενών καταστάσεων, τις οποίες αντιμετωπίζουν στον
εργασιακό τους χώρο.
Η έγκαιρη διαπίστωση της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση ή έστω τη μείωσή της, μέσω κατάλληλων προγραμμάτων παρέμβασης.
Πλήθος μελετών έχουν διεξαχθεί τόσο στην Ελλάδα2-7
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όσο και διεθνώς8-15 για την εκτίμηση της επαγγελματικής
εξουθένωσης στους νοσηλευτές και τη διερεύνηση των
παραγόντων που οδηγούν στην εμφάνισή της.
Η μελέτη των Papadatou et al16 ανέδειξε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και ψυχολογικούς παράγοντες που συμβάλλουν πολύ περισσότερο από τις
συνθήκες εργασίας και τους δημογραφικούς παράγοντες
στην ανάπτυξη της επαγγελματικής εξουθένωσης στις
νοσηλεύτριες. Η μελέτη των Αδαλή και συν.17 βρήκε
κοινωνικο-δημογραφικούς και επαγγελματικούς παράγοντες, όπως το εκπαιδευτικό επίπεδο, το φύλο, η
ηλικία, η οικογενειακή και η επαγγελματική κατάσταση,
που σχετίζονται με την εμφάνιση της επαγγελματικής
εξουθένωσης. Μελέτη των Μπελλάλη και συν.3 βρήκε
σημαντική συσχέτιση της ψυχικής υγείας με τις τρεις
υποκλίμακες της επαγγελματικής εξουθένωσης, ενώ
αναφορικά με τη σωματική υγεία μόνο ο παράγοντας
της συναισθηματικής εξάντλησης εμφάνισε σημαντική
σχέση. Μελέτη των Καρανιάδου και συν.18 βρήκε ότι το
νοσηλευτικό προσωπικό βιώνει μεγαλύτερη εργασιακή
εξάντληση και δυσαρέσκεια. Η ανασκόπηση των Καρανικόλα και συν.6 βρήκε ότι οι εργασιακοί παράγοντες,
τα ατομικά χαρακτηριστικά των νοσηλευτών, καθώς και
τα χαρακτηριστικά των πασχόντων σχετίζονται με την
επαγγελματική εξουθένωση. Οι Kiekkas et al.19 βρήκαν
ότι η χαμηλή ικανοποίηση από την εργασία σχετίζεται
με την επαγγελματική εξουθένωση.
Διεθνώς, μελέτες8-15 κατέδειξαν σχέση μεταξύ εργασιακού άγχους, ανεπάρκειας νοσηλευτικού προσωπικού,
ελλιπούς διοικητικής υποστήριξης, κακών διαπροσωπικών
σχέσεων και έλλειψης συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων, του νοσηλευτικού επαγγέλματος, του αυξημένου
φόρτου εργασίας και της αυξημένης συχνότητας επαγγελματικής εξουθένωσης.

Σκοπός
Η διερεύνηση του βαθμού της επαγγελματικής εξουθένωσης των νοσηλευτών σε παιδιατρικά νοσοκομεία,
καθώς επίσης των δημογραφικών και των επαγγελματικών
χαρακτηριστικών που την επηρεάζουν.
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Εξουθένωση νοσηλευτών σε παιδιατρικά νοσοκομεία

Υλικό και Μέθοδος
Διεξήχθη μια συγχρονική μελέτη. Tον πληθυσμό της
μελέτης αποτέλεσαν 240 νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτών που εργάζονταν σε τρία δημόσια παιδιατρικά
νοσοκομεία της Αττικής (Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτης
& Αγλαΐα Κυριακού», Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» και
Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης). Τα τμήματα από τα οποία
πραγματοποιήθηκε η συλλογή των δεδομένων ήταν τα
εξωτερικά ιατρεία, το παθολογικό τμήμα, το ογκολογικό
και το χειρουργικό τμήμα. Η μέθοδος δειγματοληψίας που
πραγματοποιήθηκε ήταν δείγμα ευκολίας (convenience
sample).
Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε από το
Νοέμβριο του 2010 έως τον Ιανουάριο του 2011. Για τη
συλλογή των δεδομένων της μελέτης χρησιμοποιήθηκε
το ερωτηματολόγιο καταγραφής της επαγγελματικής
εξουθένωσης Maslach Burnout Inventory των Maslach και
Jackson.20 Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελείται από 22
ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι της μορφής κλίμακας
τύπου Likert που εκτείνεται από το 0 (ποτέ) έως το 6 (κάθε
ημέρα). Επιπλέον, το εν λόγω ερωτηματολόγιο καταγράφει τη συνολική επαγγελματική εξουθένωση, καθώς και
τρεις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης: τη
συναισθηματική εξάντληση, την αποπροσωποποίηση
και την έλλειψη προσωπικών επιτευγμάτων. Υψηλότερες
βαθμολογίες στο ερωτηματολόγιο δηλώνουν μεγαλύτερη
επαγγελματική εξουθένωση, μεγαλύτερη συναισθηματική
εξάντληση, μεγαλύτερη αποπροσωποποίηση και μικρότερη
προσωπική ικανοποίηση. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τo
ερωτηματολόγιο καταγραφής της επαγγελματικής εξουθένωσης αποτελεί ένα αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο.21-23
Ο συντελεστής εσωτερικής συνέπειας Cronbach’s
alpha του ερωτηματολογίου ήταν 0,83, γεγονός που
δηλώνει εξαιρετική εσωτερική συνέπεια. Το ποσοστό
ανταπόκρισης ήταν 0,75 (=240/320).
Στην παρούσα μελέτη τηρήθηκαν όλες οι δεοντολογικές αρχές που διέπουν την έρευνα σε ανθρώπους και
δόθηκε η σχετική άδεια από την Επιτροπή Ηθικής και
Δεοντολογίας των νοσοκομείων. Όλοι οι συμμετέχοντες
ενημερώθηκαν για το σκοπό της μελέτης και έδωσαν
προφορικά τη συγκατάθεσή τους.

Στατιστική ανάλυση
Οι κατηγορικές μεταβλητές παρουσιάζονται ως απόλυτες (n) και σχετικές (%) συχνότητες, ενώ οι ποσοτικές
μεταβλητές παρουσιάζονται ως μέση τιμή και τυπική
απόκλιση. Ο έλεγχος των Kolmogorov-Smirnov και τα
διαγράμματα κανονικότητας χρησιμοποιήθηκαν για τον
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έλεγχο της κανονικής κατανομής των ποσοτικών μεταβλητών. Βρέθηκε ότι οι ποσοτικές μεταβλητές ακολουθούσαν την κανονική κατανομή. Για τη διερεύνηση της
ύπαρξης σχέσης μεταξύ μιας ποσοτικής μεταβλητής και
μιας διχοτόμου μεταβλητής χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος
t (student’s t-test), ενώ για τη διερεύνηση της ύπαρξης
σχέσης μεταξύ μιας ποσοτικής μεταβλητής και μιας κατηγορικής μεταβλητής με >2 κατηγορίες χρησιμοποιήθηκε
η ανάλυση διασποράς (analysis of variance). Το επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε ίσο με 0,05. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό
πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (IBM
SPSS Statistics), έκδοση 19.0.
Οι εξαρτημένες μεταβλητές της μελέτης ήταν οι
βαθμολογίες συναισθηματικής εξάντλησης, αποπροσωποποίησης, προσωπικών επιτευγμάτων και συνολικής
επαγγελματικής εξουθένωσης. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές
της μελέτης ήταν δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, όπως π.χ. το φύλο, η
ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, το νοσοκομείο εργασίας κ.ά.

Αποτελέσματα
Ο μελετώμενος πληθυσμός αποτελούνταν από 240
νοσηλευτές και βοηθούς νοσηλευτών. Στον πίνακα 1
παρουσιάζονται τα δημογραφικά και τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. Το 92,5% των
συμμετεχόντων ήταν γυναίκες, το 55,6% ήταν απόφοιτοι
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ), το 59,2%
εργαζόταν στο Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτης & Αγλαΐα
Κυριακού», το 44,2% εργαζόταν σε παθολογικό τμήμα και
το 59,6% ήταν νοσηλευτές.
Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις ανάμεσα
στα δημογραφικά και τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά
των συμμετεχόντων και τη συνολική βαθμολογία επαγγελματικής εξουθένωσης. Οι εργαζόμενοι που προέρχονταν
από περιοχές εκτός της Αθήνας εμφάνιζαν μεγαλύτερη
επαγγελματική εξουθένωση (45,9) σε σχέση με τους
εργαζόμενους που προέρχονταν από την Αθήνα (42,5),
(p=0,04). Επιπλέον, οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο Παίδων
Πεντέλης εμφάνιζαν μικρότερη επαγγελματική εξουθένωση (14) σε σχέση με τους εργαζόμενους στο Νοσοκομείο
Παίδων «Παναγιώτης & Αγλαΐα Κυριακού» (42,5) και στο
Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» (45,9), (p=0,003).
Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις ανάμεσα
στα δημογραφικά και τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά
των συμμετεχόντων και τη βαθμολογία συναισθηματικής
εξάντλησης. Οι εργαζόμενοι που προέρχονταν από περιοχές εκτός της Αθήνας εμφάνιζαν μεγαλύτερη συναισθημα-
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Πίνακας 1. Δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά των
συμμετεχόντων
n

%

Φύλο
Άνδρες
Γυναίκες

Χαρακτηριστικό

18
222

7,5
92,5

Ηλικία (έτη)
≤30
31-44
>45

74
89
42

36,1
43,4
20,5

Οικογενειακή κατάσταση
Έγγαμοι
Άγαμοι

130
109

54,4
45,6

Χαρακτηριστικό

Ύπαρξη παιδιών
Ναι
Όχι

107
128

45,5
54,5

Εκπαιδευτικό επίπεδο
Ανώτερη Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων
ΜΤΕΝΣ
ΤΕΙ
ΑΕΙ

21
71
133
14

8,8
29,7
55,6
5,9

Νοσοκομείο εργασίας
Παίδων «Παναγιώτης & Αγλαΐα Κυριακού»
Παίδων «Αγία Σοφία»
Παίδων Πεντέλης

142
87
11

59,2
36,3
4,6

Τμήμα εργασίας
Παθολογικό
Εξωτερικά ιατρεία
Ορθοπαιδικό
ΩΡΛ
Χειρουργικό
Ογκολογικό

106
26
16
5
48
39

44,2
10,8
6,7
2,1
14,2
10,4

Προϋπηρεσία (έτη)
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
>25

74
49
44
26
45
23

31,5
20,9
18,7
11,1
19,1
9,8

Θέση εργασίας
Νοσηλευτής
Υπεύθυνος νοσηλευτής
Προϊστάμενος
Βοηθός νοσηλευτή

143
20
12
65

59,6
8,3
5,0
27,1

Καταγωγή εκτός Αθήνας
Ναι
Όχι

145
74

66,2
33,8

ΜΤΕΝΣ: Μέση Τεχνική Επαγγελματική Νοσηλευτική Σχολή
ΤΕΙ: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
ΑΕΙ: Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
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Πίνακας 2. Συσχετίσεις ανάμεσα στα δημογραφικά και τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων και τη συνολική βαθμολογία
επαγγελματικής εξουθένωσης
Μέση συνολική βαθμολογία επαγγελματικής
εξουθένωσης (τυπική
απόκλιση)

Φύλο
Άνδρες
Γυναίκες

42,8 (25,6)
42,6 (19,6)

Ηλικία (έτη)
≤30
31-44
>45

38,9 (18,8)
45,4 (21,5)
39,3 (19,9)

Οικογενειακή κατάσταση
Έγγαμοι
Άγαμοι

44,3 (22,0)
40,9 (17,8)

Ύπαρξη παιδιών
Ναι
Όχι

41,8 (21,3)
43,3 (19,1)

Εκπαιδευτικό επίπεδο
Ανώτερη Σχολή Αδελφών
Νοσοκόμων
ΜΤΕΝΣ
ΤΕΙ
ΑΕΙ
Νοσοκομείο εργασίας
Παίδων «Παναγιώτης &
Αγλαΐα Κυριακού»
Παίδων «Αγία Σοφία»
Παίδων Πεντέλης
Τμήμα εργασίας
Παθολογικό
Εξωτερικά ιατρεία
Ορθοπαιδικό/ΩΡΛ/
Χειρουργικό
Ογκολογικό
Προϋπηρεσία (έτη)
1-5
6-10
11-20
21-25
>25
Θέση εργασίας
Νοσηλευτής
Υπεύθυνος νοσηλευτής
Προϊστάμενος
Βοηθός νοσηλευτή
Καταγωγή εκτός Αθήνας
Ναι
Όχι

Τιμή p

0,9*

0,2*

0,3*

0,6*

0,6*
42,4 (18,2)
41,8 (18,9)
44,2 (21,1)
35,5 (20,0)
0,003**
42,5 (18,2)
45,9 (22,9)
14,0 (4,8)
0,2**
42,9 (20,5)
43,6 (27,2)
38,5 (17,4)
48,6 (19,2)
0,07**
39,8 (18,4)
53,4 (20,5)
37,2 (21,3)
40,4 (18,9)
44,0 (17,0)
0,6**
43,7 (20,2)
47,1 (23,1)
37,2 (23,5)
39,8 (18,7)

0,04*

45,7 (21,3)
38,8 (18,1)

ΜΤΕΝΣ: Μέση Τεχνική Επαγγελματική Νοσηλευτική Σχολή
ΤΕΙ: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
ΑΕΙ: Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
*Έλεγχος t
**Ανάλυση διασποράς
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ORIGINAL PAPER
Εξουθένωση νοσηλευτών σε παιδιατρικά νοσοκομεία
Πίνακας 3. Συσχετίσεις ανάμεσα στα δημογραφικά και τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων και τη βαθμολογία
συναισθηματικής εξάντλησης
Χαρακτηριστικό

Μέση βαθμολογία
συναισθηματικής
εξάντλησης (τυπική απόκλιση)

Φύλο
Άνδρες
Γυναίκες

24,4 (15,4)
24,5 (11,8)

Ηλικία (έτη)
≤30
31-44
>45

21,4 (12,1)
26,5 (12,6)
24,2 (11,2)

Οικογενειακή κατάσταση
Έγγαμοι
Άγαμοι

26,1 (12,8)
22,6 (10,8)

Ύπαρξη παιδιών
Ναι
Όχι

25,5 (12,4)
23,9 (11,7)

Εκπαιδευτικό επίπεδο
Ανώτερη Σχολή Αδελφών
Νοσοκόμων
ΜΤΕΝΣ
ΤΕΙ
ΑΕΙ
Νοσοκομείο εργασίας
Παίδων «Παναγιώτης & Αγλαΐα
Κυριακού»
Παίδων «Αγία Σοφία»
Παίδων Πεντέλης
Τμήμα εργασίας
Παθολογικό
Εξωτερικά ιατρεία
Ορθοπαιδικό/ΩΡΛ/Χειρουργικό
Ογκολογικό

0,9*

0,06*

0,04*

0,4*

0,5*
25,1 (11,4)
25,6 (12,4)
24,6 (11,9)
19,7 (12,7)
0,005**
24,4 (11,2)
26,3 (13,1)
9,6 (5,3)
0,1**
24,1 (11,8)
27,9 (14,4)
22,2 (11,6)
27,6 (11,4)

Προϋπηρεσία (έτη)
1-5
6-10
11-20
21-25
>25

21,4 (12,1)
29,4 (11,5)
22,7 (12,6)
26,2 (11,6)
24,5 (9,8)

Θέση εργασίας
Νοσηλευτής
Υπεύθυνος νοσηλευτής
Προϊστάμενος
Βοηθός νοσηλευτή

24,5 (12,4)
26,0 (10,6)
21,6 (12,4)
24,5 (11,9)

Καταγωγή εκτός Αθήνας
Ναι
Όχι

26,3 (12,9)
22,6 (10,6)

Συζήτηση
0,08**

0,9**

0,04*

ΜΤΕΝΣ: Μέση Τεχνική Επαγγελματική Νοσηλευτική Σχολή
ΤΕΙ: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
ΑΕΙ: Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
*Έλεγχος t
**Ανάλυση διασποράς
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Τιμή p

τική εξάντληση (26,3) σε σχέση με τους εργαζόμενους που
προέρχονταν από την Αθήνα (22,6), (p=0,04). Επιπλέον, οι
εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης εμφάνιζαν
μικρότερη συναισθηματική εξάντληση (9,6) σε σχέση με
τους εργαζόμενους στο Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτης
& Αγλαΐα Κυριακού» (24,4) και στο Νοσοκομείο Παίδων
«Αγία Σοφία» (26,3), (p=0,005). Οι έγγαμοι (26,1) εμφάνιζαν
μεγαλύτερη συναισθηματική εξάντληση σε σχέση με τους
άγαμους (22,6), (p=0,04).
Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις ανάμεσα
στα δημογραφικά και τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά
των συμμετεχόντων και τη βαθμολογία αποπροσωποποίησης. Οι εργαζόμενοι που προέρχονταν από περιοχές εκτός
της Αθήνας εμφάνιζαν μεγαλύτερη αποπροσωποποίηση
(8,9) σε σχέση με τους εργαζόμενους που προέρχονταν
από την Αθήνα (6,5), (p=0,003). Επιπλέον, οι εργαζόμενοι
στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης εμφάνιζαν μικρότερη
αποπροσωποποίηση (2,4) σε σχέση με τους εργαζόμενους
στο Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτης & Αγλαΐα Κυριακού» (8) και στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» (8,8),
(p=0,004). Οι άγαμοι (8,4) εμφάνιζαν μεγαλύτερη αποπροσωποποίηση σε σχέση με τους έγγαμους (7,5), (p=0,03).
Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις ανάμεσα
στα δημογραφικά και τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων και τη βαθμολογία προσωπικών
επιτευγμάτων. Οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο Παίδων
Πεντέλης εμφάνιζαν μεγαλύτερη βαθμολογία προσωπικών
επιτευγμάτων (43,6) σε σχέση με τους εργαζόμενους στο
Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτης & Αγλαΐα Κυριακού» (37,4)
και στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» (37), (p=0,02).

Στη μελέτη αυτή εκτιμήθηκε ο βαθμός της επαγγελματικής εξουθένωσης των νοσηλευτών στα τρία παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής και διερευνήθηκαν τα
δημογραφικά και τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά που
την επηρεάζουν.
Το νοσηλευτικό προσωπικό που εργαζόταν στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης βίωνε μικρότερης έντασης
συναισθηματική εξάντληση και αποπροσωποποίηση και
παρουσίαζε υψηλό βαθμό στην επίτευξη προσωπικών
επιτευγμάτων. Βίωνε συνολικά μικρότερη επαγγελματική
εξουθένωση συγκριτικά με το Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών
«Παναγιώτης & Αγλαΐα Κυριακού» και το Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Το εν λόγω εύρημα είναι αναμενόμενο,
γιατί στο συγκεκριμένο νοσοκομείο δεν υπάρχει μεγάλη
προσέλευση ασθενών, καθώς και σοβαρών περιστατικών
που χρήζουν εξειδικευμένης αντιμετώπισης.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Τόμος 53, Τεύχος 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2014

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ORIGINAL PAPER
Τσίλιας Δ. και συν.
Πίνακας 4. Συσχετίσεις ανάμεσα στα δημογραφικά και τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων και τη βαθμολογία
αποπροσωποποίησης
Χαρακτηριστικό

Μέση βαθμολογία
αποπροσωποποίησης (τυπική απόκλιση)

Φύλο
Άνδρες
Γυναίκες

8,1 (6,9)
8,0 (5,7)

Ηλικία (έτη)
≤30
31-44
>45

7,3 (4,8)
8,8 (6,4)
7,2 (5,9)

Οικογενειακή κατάσταση
Έγγαμοι
Άγαμοι

7,5 (5,3)
8,4 (6,1)

Ύπαρξη παιδιών
Ναι
Όχι

7,5 (5,7)
8,3 (5,8)

Εκπαιδευτικό επίπεδο
Ανώτερη Σχολή Αδελφών
Νοσοκόμων
ΜΤΕΝΣ
ΤΕΙ
ΑΕΙ
Νοσοκομείο εργασίας
Παίδων «Παναγιώτης &
Αγλαΐα Κυριακού»
Παίδων «Αγία Σοφία»
Παίδων Πεντέλης
Τμήμα εργασίας
Παθολογικό
Εξωτερικά ιατρεία
Ορθοπαιδικό/ΩΡΛ/
Χειρουργικό
Ογκολογικό
Προϋπηρεσία (έτη)
1-5
6-10
11-20
21-25
>25
Θέση εργασίας
Νοσηλευτής
Υπεύθυνος νοσηλευτής
Προϊστάμενος
Βοηθός νοσηλευτή
Καταγωγή εκτός Αθήνας
Ναι
Όχι

Χαρακτηριστικό

0,9*

Φύλο
Άνδρες
Γυναίκες

37,7 (7,0)
37,5 (6,2)

Ηλικία (έτη)
≤30
31-44
>45

37,6 (5,8)
36,6 (6,9)
39,5 (6,0)

0,03*

0,3*

0,7*
7,9 (4,8)
7,8 (5,4)
8,3 (6,1)
6,5 (5,3)
0,004**
8,0 (5,3)
8,8 (6,5)
2,4 (3,1)
0,9**
8,1 (6,2)
7,7 (5,4)
7,7 (5,2)
8,3 (5,6)
0,09**
7,2 (4,7)
10,0 (6,8)
7,4 (6,3)
7,1 (5,3)
8,3 (5,0)
0,7**

8,9 (6,3)
6,5 (4,4)

ΜΤΕΝΣ: Μέση Τεχνική Επαγγελματική Νοσηλευτική Σχολή
ΤΕΙ: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
ΑΕΙ: Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
* Έλεγχος t
** Ανάλυση διασποράς
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Τιμή p

0,2*

8,3 (5,6)
8,1 (7,1)
7,7 (7,0)
7,2 (5,5)

Πίνακας 5. Συσχετίσεις ανάμεσα στα δημογραφικά και τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων και τη βαθμολογία
προσωπικών επιτευγμάτων

0,003*

Οικογενειακή κατάσταση
Έγγαμοι
Άγαμοι
Ύπαρξη παιδιών
Ναι
Όχι
Εκπαιδευτικό επίπεδο
Ανώτερη Σχολή Αδελφών
Νοσοκόμων
ΜΤΕΝΣ
ΤΕΙ
ΑΕΙ
Νοσοκομείο εργασίας
Παίδων «Παναγιώτης & Αγλαΐα
Κυριακού»
Παίδων «Αγία Σοφία»
Παίδων Πεντέλης
Τμήμα εργασίας
Παθολογικό
Εξωτερικά ιατρεία
Ορθοπαιδικό/ΩΡΛ/Χειρουργικό
Ογκολογικό

Μέση βαθμολογία
προσωπικών επιτευγμάτων (τυπική
απόκλιση)

Τιμή p

0,9*

0,1*

0,9*
37,5 (6,7)
37,6 (5,7)
0,2*
38,3 (6,9)
36,9 (5,7)
0,4*
37,6 (6,0)
38,6 (6,4)
36,8 (6,2)
37,6 (6,7)
0,02**
37,4 (6,1)
37,0 (6,5)
43,6 (3,3)
0,9**
37,6 (5,9)
37,3 (9,4)
37,7 (5,9)
36,9 (6,3)

Προϋπηρεσία (έτη)
1-5
6-10
11-20
21-25
>25

37,5 (6,0)
34,9 (6,3)
38,6 (6,5)
39,2 (6,6)
38,0 (5,5)

Θέση εργασίας
Νοσηλευτής
Υπεύθυνος νοσηλευτής
Προϊστάμενος
Βοηθός νοσηλευτή

40,1 (6,3)
36,5 (6,3)
36,6 (6,1)
39,1 (6,4)

Καταγωγή εκτός Αθήνας
Ναι
Όχι

37,3 (6,1)
37,6 (6,3)

0,09**

0,06**

0,7*

ΜΤΕΝΣ: Μέση Τεχνική Επαγγελματική Νοσηλευτική Σχολή
ΤΕΙ: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
ΑΕΙ: Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
*Έλεγχος t
**Ανάλυση διασποράς
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ORIGINAL PAPER
Εξουθένωση νοσηλευτών σε παιδιατρικά νοσοκομεία
Οι έγγαμοι βίωναν μεγαλύτερη συναισθηματική εξάντληση. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνεται και από άλλες
μελέτες5,17,24 και πιθανότατα να οφείλεται στο γεγονός
ότι οι έγγαμοι είναι επιφορτισμένοι επιπλέον με τις οικογενειακές υποχρεώσεις, όπως π.χ. το φόρτο εργασίας
του νοικοκυριού, τη φροντίδα των παιδιών κ.ά. Έτσι,
προσπαθώντας να ισορροπήσουν τις συγκρουόμενες
απαιτήσεις της οικογενειακής και της εργασιακής ζωής
βιώνουν υψηλότερη συναισθηματική εξάντληση από
τους άγαμους.
Οι εργαζόμενοι με τόπο καταγωγής εκτός Αθήνας,
βίωναν μεγαλύτερη επαγγελματική εξουθένωση, συναισθηματική εξάντληση και αποπροσωποποίηση. Το
συγκεκριμένο εύρημα φαίνεται να οφείλεται στο γεγονός
ότι οι εργαζόμενοι μακριά από τον τόπο καταγωγής τους,
μακριά δηλαδή από το οικογενειακό και το φιλικό τους
περιβάλλον είναι περισσότερο ευάλωτοι και αδύναμοι
να αντεπεξέλθουν στις δυσχέρειες της εργασίας τους.
Σημειώνεται, ότι οι εργαζόμενοι στα ογκολογικά τμήματα βίωναν μεγαλύτερη επαγγελματική εξουθένωση
σε σχέση με τους εργαζόμενους στα άλλα τμήματα. Το
εύρημα αυτό επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα και άλλων
μελετών.4,8,25-30 Το γεγονός αυτό φαίνεται να οφείλεται
στο ότι στα ογκολογικά τμήματα νοσηλεύονται σοβαρά
περιστατικά, καθώς και περιστατικά που προκαλούν
έντονα συναισθήματα και ένταση.

Περιορισμοί της μελέτης
Οι περιορισμοί της μελέτης αφορούν κατ’ αρχάς το
μελετώμενο πληθυσμό, καθώς πρόκειται για ένα σχετικά

μικρό δείγμα των νοσηλευτών που εργάζονταν μόνο
στα τρία παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής και για το
λόγο αυτόν η εξαγωγή συμπερασμάτων για νοσηλευτές
που εργάζονται σε διαφορετικά νοσοκομεία απαιτεί ιδιαίτερη περίσκεψη. Επιπλέον, διερευνήθηκαν ορισμένα
μόνο δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά
των νοσηλευτών και σαφέστατα υπάρχει περιθώριο για
περαιτέρω διερεύνηση.

Συμπεράσματα
Η επαγγελματική εξουθένωση των νοσηλευτών στα
παιδιατρικά νοσοκομεία εξαρτιόταν από το νοσοκομείο
εργασίας, τον τόπο καταγωγής και την οικογενειακή κατάσταση. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δοθεί στους
εργαζόμενους με τόπο καταγωγής εκτός Αθήνας, καθώς
και στους έγγαμους, επειδή πρόκειται για δύο πληθυσμιακές ομάδες που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο
εμφάνισης επαγγελματικής εξουθένωσης. Ιδιαίτερη επίσης
προσοχή και μεταχείριση χρειάζονται και οι νοσηλευτές
που εργάζονται σε ογκολογικά τμήματα, καθώς βιώνουν
μεγαλύτερη επαγγελματική εξουθένωση.
Προς την κατεύθυνση αυτή μπορεί να συμβάλλει η
ανάπτυξη ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος που
να διέπεται από κλίμα σεβασμού και εμπιστοσύνης, με τη
δημιουργία υποστηρικτικής ατμόσφαιρας, ομάδων υποστήριξης, ατομικής συμβουλευτικής στο χώρο εργασίας,
με τη μείωση του φόρτου εργασίας, με ορθολογιστική
στελέχωση της υπηρεσίας και με σωστή επαναδιαχείριση του προσωπικού, βελτιώνοντας την παρεχόμενη
φροντίδα υγείας.
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Burnout of Nurses in Paediatric Hospitals
1
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Introduction: Burnout is a syndrome characterized by emotional exhaustion, depersonalization and absence of a sense of
personal accomplishment, which impacts adversely on the professional and personal life of the nurses. Aim: To investigate
the level of burnout of nurses working in paediatric hospitals and the demographic and occupational factors that affect this
burnout. Method: A cross-sectional study was conducted on a population of 240 nurses and nursing assistants working in three
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paediatric hospitals in Athens, the “Panagiotis and Aglaia Kyriakou” the “Aghia Sophia” and the Pentelis Children’s Hospital. Data
were collected with the use of the Maslach Burnout Inventory. The Cronbach’s α internal consistency coefficient was 0.83. The
data were collected during the period November 2010 to January 2011 and the response rate was 75% (240/320). Statistical
analysis was performed using IBM SPSS Statistics 19.0 and included t test and analysis of variance. The statistical significance
level was 0.05. Results: Nurses who came from areas outside of Athens showed a greater degree of burnout (p=0.04), emotional
exhaustion (p=0.04) and depersonalization (p=0.003) compared with nurses who came from Athens. Nurses at the Pentelis Children’s Hospital showed less burnout (p=0.003), less emotional exhaustion (p=0.005) and less depersonalization (p=0.004) and
recorded higher personal achievement scores (p=0.02) than nurses at the “Panagiotis and Aglaia Kyriakou” and “Aghia Sophia”
Children’s Hospitals. Married nurses showed greater emotional exhaustion (p=0.04) and less depersonalization (p=0.03) than
single nurses. Conclusions: The degree of burnout among nurses at paediatric hospitals was related to the specific hospital,
place of origin and marital status.
Key-words: burnout, emotional exhaustion, nurses, paediatric hospitals
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