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Εισαγωγή
 Η έννοια της επαγγελματικής
εξουθένωσης (burnout)
εμφανίζεται ολοένα και
περισσότερο τα τελευταία
χρόνια και έχει απασχολήσει
ιδιαίτερα τους ψυχολόγους, τους
κοινωνιολόγους, αλλά και τους
ειδικούς του μάνατζμεντ, καθώς
έχουν αναγνωρίσει τις σημαντικές
της επιπτώσεις στο άτομο, στον
οργανισμό και γενικότερα στην
οικονομία και την παραγωγή.
 τα αγγλικά “burn out” σημαίνει
«αναλώνομαι προοδευτικά εκ των
ένδον μέχρι του σημείου της
απανθράκωσης»
(Maslach & Jackson, 1984).

Ο όρος «επαγγελματική
εξουθένωση» χρησιμοποιήθηκε για
πρώτη φορά το 1974 από τον
Freudenberger για την περιγραφή των
συμπτωμάτων σωματικής και
ψυχικής εξουθένωσης σε
επαγγελματίες υπηρεσιών ψυχικής
υγείας και,
γενικότερα, σε χώρους που
δημιουργούνται στενές σχέσεις
μεταξύ επαγγελματιών και ατόμων
που έχουν την ανάγκη τους.

• Από τις έρευνες που έχουν
διενεργηθεί από πλήθος
επιστημόνων, έχει γίνει γνωστό
ότι το σύνδρομο της
επαγγελματικής εξουθένωσης
είναι περισσότερο συχνό σε
κάποια επαγγέλματα, όπως οι
γιατροί και οι νοσηλευτές
(Jimmieson, 2000).
• Γι’ αυτό και αρχικά, αυτό το
σύνδρομο θεωρήθηκε
αποτέλεσμα της καθημερινής
επαφής με τον ανθρώπινο
πόνο.
(Demir και συν., 2003).

• Οι επαγγελματίες υγείας που
βιώνουν συναισθηματική
εξάντληση αισθάνονται
συναισθηματικά «στεγνωμένοι»
και απογοητευμένοι από τα
περιστατικά της ημέρας
(Burke & Greenglass, 2001).

Ορισμός της
επαγγελματικής εξουθένωσης
• «Η απώλεια ενδιαφέροντος για τους
ανθρώπους με τους οποίους κάποιος εργάζεται,
συμπεριλαμβανομένης της σωματικής
εξάντλησης και χαρακτηρίζεται από
συναισθηματική εξάντληση, όπου ο
επαγγελματίας δεν έχει πλέον καθόλου θετικά
αισθήματα συμπάθειας ή σεβασμού για τους
πελάτες ή ασθενείς ».
( Christine Maslach ,1982).

To Σύνδρομο
Επαγγελματικής
Εξουθένωσης
Η ηδέα όηη αύξην πξσί ζα πάηε ζηε
δνπιεηά ζαο, ζαο ηξνκάδεη;
Πεξλάηε όιε ηε κέξα ζαο
κνπδηαζκέλνη;
Γελ έρεηε θαζόινπ ελζνπζηαζκό γηα
ηε δνπιεηά ζαο θαη θάλεηε ζπλερώο
ιάζε – αθόκα θαη ζηηο πην απιέο
εξγαζίεο; Κάλεηε κόλν ηα απαξαίηεηα,
επηζηξέθεηε όκσο ζην ζπίηη ληώζνληαο
θνπξαζκέλνη, ζηξεζαξηζκέλνη θαη
δίρσο ίρλνο ελέξγεηαο;
Αν κάποιο από ηα παπαπάνω ζάρ
ακούγεηαι γνώπιμο, ηόηε ίζωρ
ςποθέπεηε από επαγγελμαηική
εξοςθένωζη.
Τι είναι αςηό; Ένα αίζθημα
ζςναιζθημαηικήρ εξάνηληζηρ και
αδιαθοπίαρ για ηην καπιέπα ζαρ
πος διαπκεί για εβδομάδερ, μήνερ
και μεπικέρ θοπέρ σπόνια.
Χπόνια; Ναι, ζωζηά.

Εννοιολογική διευκρίνιση του
υνδρόμου Επαγγελματικής
Εξουθένωσης
• Η επαγγελματική εξουθένωση
θεωρείται μια μορφή χρόνιου και
παρατεταμένου επαγγελματικού
stress , όπου το άτομο
προοδευτικά αποδυναμώνεται ,
ενώ ταυτόχρονα αισθάνεται ότι τα
ψυχικά αποθέματα που διαθέτει
δεν επαρκούν για να
αντιμετωπίσει τους ιδιαίτερα
έντονους πιεστικούς παράγοντες
της εργασίας του.

Η επαγγελματική εξάντληση
διακρίνεται σε τρείς διαστάσεις:
1ον ) Τη συναισθηματική εξάντληση :
αίσθημα ψυχικής κόπωσης και έλλειψη
συγκέντρωσης στα εργασιακά
καθήκοντα.
2ον ) Την αποπροσωποποίηση :
ουδέτερα / αρνητικά αισθήματα &
απομάκρυνση από τον ασθενή.
3ον )Το αίσθημα μειωμένης επίτευξης :
μειωμένο αίσθημα ικανοποίησης από
την εργασία.

τάδια επαγγελματικής εξουθένωσης
1ον ) Στάδιο του ενθουσιασμού:
• ο επαγγελματίας εισέρχεται
στο χώρο της εργασίας έχοντας
θέσει μη ρεαλιστικούς στόχους.
Διακατέχεται από μεγάλες
προσδοκίες , αντιμετωπίζοντας
την δουλεία του σαν το μείζων
κομμάτι της ζωής του ,από το
οποίο θα αντλήσει κάθε δυνατή
ικανοποίηση και ηθική
ανταμοιβή .
• Ο μικρόκοσμος της δουλείας
του προβάλλεται έντονα,
παραγκωνίζοντας τις όποιες
άλλες εξωεπαγγελματικές του
δραστηριότητες .

τάδια επαγγελματικής εξουθένωσης
2ον ) Στάδιο αμφιβολίας & αδράνειας:
• Ο επαγγελματίας αρχίζει να
συνειδητοποιεί ότι ενώ προσφέρει
πολλά η εργασία δεν ανταποκρίνεται
στις ανάγκες και τις προσδοκίες του .
Αρχίζει να αναρωτιέται μήπως φταίει
ο ίδιος και προσπαθεί να καλύψει την
απογοήτευση του δουλεύοντας
περισσότερο και σκληρότερα.
• Εκφράζει παράπονα για τον χαμηλό
του μισθό , για την μη αναγνώριση
που βιώνει η οποία κατά τον ίδιο
έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την
δική του προσφορά.

τάδια επαγγελματικής εξουθένωσης
3ον ) Στάδιο απογοήτευσης & ματαίωσης :
• Ο επαγγελματίας αναρωτιέται αν και
κατά πόσο αξίζει να κάνει μια δουλεία που
του δημιουργεί τόσο άγχος και από την
οποία δεν αντλεί την ικανοποίηση που
προσδοκούσε.
• Αποθαρρύνεται και βιώνει έντονα
συναισθήματα θλίψης. Η πραγματικότητα
που ζει μεταφράζεται σε ένα αδιέξοδο στο
οποίο ο ίδιος αισθάνεται ασφυκτικά
εγκλωβισμένος.
• ε αυτό το στάδιο η ίδια η μορφή της
απογοήτευσης που βιώνει του δίνεται
ενδοψυχικά τη δυνατότητα να
αναθεωρήσει τους μη ρεαλιστικούς του
στόχους ,να αλλάξει και να
αναπροσαρμόσει μη λειτουργικές
συμπεριφορές, χτίζοντας ένα διαφορετικό
πλαίσιο επαγγελματικής οπτικής.

τάδια επαγγελματικής εξουθένωσης
4ον ) Στάδιο απάθειας:
• Ο επαγγελματίας εισέρχεται στην
φάση της απάθειας και της
απομάκρυνσης από το αντικείμενο
της εργασίας του .
• Ο κυνισμός απέναντι στις
επαγγελματικές του υποθέσεις, έχει
καταλάβει το μεγαλύτερο κομμάτι
της εργασιακής του
καθημερινότητας.
• Οχυρώνεται μέσα στις προσωπικές
άμυνες που δημιουργεί ,
εμφανίζοντας ένα προφίλ
αδιαφορίας ,και ειρωνείας για την
φύση της εργασίας του,
επικρίνοντας όποιον συνάδελφο του
εκφράσει αρνητική κριτική για την
συμπεριφορά του.
• την ουσία , η συμπεριφορά αυτή
λειτουργεί ως αυτοπροστασία , ως
δεσμευτής του ανεξέλεγκτου άγχους
του.

Συμπτώματα της Επαγγελματικής Εξουθένωσης
σκαηηθά

Φπρνινγηθά

πκπεξηθνξηθά

σκαηηθή εμάληιεζε/
θνύξαζε

Γπζθακςία ζηηο αιιαγέο/έιιεηςε
ειαζηηθόηεηαο

Υακειή εξγαζηαθή απόδνζε/
Υακειή εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε

Καηάζιηςε

Έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη
ζπλαηζζεκάησλ/απάζεηα

Μεησκέλε επηθνηλσλία/παξαίηεζε

Αϋπλία ή ππεξβνιηθόο ύπλνο

Κπληζκόο/αξλεηηθή δηάζεζε

Τςειά επίπεδα παξαίηεζεο

Πνλνθέθαινη

πλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε/έιιεηςε
ζπλαηζζεκαηηθνύ ειέγρνπ

Απμεκέλα επίπεδα απνπζηαζκνύ

Γαζηξεληεξηθά πξνβιήκαηα/έιθνο

Υακειό «εζηθό»/ αίζζεζε καηαηόηεηαο

Έιιεηςε ελζνπζηαζκνύ γηα ηελ εξγαζία

Παξαηεηακέλε αζζέλεηα/ζπρλέο
αζζέλεηεο/θξπνινγήκαηα

Έιιεηςε ππνκνλήο/ Δπεξεζηζηηθόηεηα

Απμεκέλε ρξήζε θαξκάθσλ

Αύμεζε ή κείσζε βάξνπο

Αδπλακία αληηκεηώπηζεο αλεπηζύκεησλ
θαηαζηάζεσλ

Απμεκέλεο νηθνγελεηαθέο ζπγθξνύζεηο

Αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα

ηξεο

Τπεξβνιηθή ρξήζε αιθνόι

Τπεξέληαζε

Αλία

Αδπλακία ζπγθέληξσζεο/αδπλακία θαζνξηζκνύ ζηόρσλ
θαη πξνηεξαηνηήησλ

Απμεκέλα επίπεδα ρνιεζηεξόιεο

Μεησκέλε απηνπεπνίζεζε

Ρνπή ζε αηπρήκαηα

ηεθαληαία λόζνο

Απνπξνζσπνπνίεζε αζζελώλ

Απμεκέλα παξάπνλα γηα ηελ εξγαζία

Γηαηαξαρέο νκηιίαο

Δθλεπξηζκόο, Αδπλακία ιήςεο απνθάζεσλ

Δξγαζηνκαλία

εμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία

Αηζζήκαηα αδπλακίαο, Καρππνςία Απνηεικάησζε
Αηζζήκαηα ελνρήο/απνηπρίαο, Καηάζιηςε,
Απνμέλσζε, Απμεκέλε αλεζπρία, Τπεξβνιηθή
απηνπεπνίζεζε/ιήςε αζπλήζηζηα πςειώλ ξίζθσλ

Πξνζαξκνγή από ην Don Unger, "Superintendent Burnout: Myth or Reality" (1980)

Επιπτώσεις & μέτρηση της
επαγγελματικής εξουθένωσης
• Αφορούν τη φυσική κατάσταση και
την ψυχική ισορροπία του
επαγγελματία, αλλά και τη
συμπεριφορά του τόσο στην εργασία
όσο και στην κοινωνική- προσωπική
του ζωή.
• Θέματα εργασιακής ασφάλειας,
ικανοποίησης & στελέχωσης του
ανθρώπινου υγειονομικού δυναμικού.,
όπως και θέματα αποδοτικότητας/
αποτελεσματικότητας στην παροχή
υπηρεσιών υγείας.
• Έχουν υπάρξει συσχετίσεις με την
μειωμένη παραγωγικότητα στο χώρο
εργασίας/ την αυξημένη συχνότητα
λαθών & μετεγχειρητικών επιπλοκών
/αυξημένη θνητότητα
χειρουργημένων ασθενών/ χαμηλή
ικανοποίηση ασθενών και χαμηλή
ποιότητα υπηρεσιών υγείας.

• Καηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 ε κειέηε
ηνπ ζπλδξόκνπ έγηλε πην ζπζηεκαηηθή
θαη πην εκπεηξηθή .
• Γεκηνπξγήζεθαλ θαη δηαδόζεθαλ
θιίκαθεο κέηξεζεο γηα ηελ αμηνιόγεζε
ηνπ βαζκνύ εμνπζέλσζεο ησλ αηόκσλ
κε επαγγεικαηηθή θόπσζε κε θπξίαξρε
απηή ηεο C.Maslach.( εξσηεκαηνιόγηα).
• ηελ αλάπηπμε ησλ εξεπλώλ γηα ην
ζύλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο ζπλέβαιε ε βηνκεραληθή
ςπρνινγία πνπ ζεώξεζε όηη ην
ζύλδξνκν είλαη εξγαζηαθό ζηξεο πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε, ηελ
αθνζίσζε ζηελ εξγαζία θαη ηηο
απνγνεηεύζεηο πνπ ειινρεύνπλ νη
εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη ζρέζεηο.

Καταγραφή :
Ψυχολογικών

εκδηλώσεων
Εκδηλώσεων
συμπεριφοράς

Οργανικές
παράμετροι του
συνδρόμου.

Αίτια επαγγελματικής εξουθένωσης
• Περιβαλλοντικοί παράγοντες :
 περιβάλλον εργασίας, ασάφεια
καθηκοντολογίου , ο υπερβολικός
φόρτος εργασίας, το εξαντλητικό
ωράριο, η έλλειψη προσωπικού, η
άκαμπτη και αυταρχική διοίκηση.
 Η έλλειψη ψυχολογικής στήριξης
των εργαζομένων, οι αυξημένες
απαιτήσεις των ασθενών &
συγγενών, η συχνή έκθεση του
επαγγελματία στον θάνατο & οι
υψηλοί ρυθμοί εργασίας.
 Παράγοντες που σχετίζονται με τη
δομή και την οργάνωση του
εργασιακού περιβάλλοντος& τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στους
υγειονομικούς χώρους της
ελληνικής πραγματικότητας.

Αίτια επαγγελματικής εξουθένωσης
• Ατομικοί παράγοντες:
 ο τρόπος χειρισμού του άγχους
ως άτομο & ως προσωπικότητα.
Σο είδος των προσδοκιών στον
εργασιακό χώρο, η επάρκεια του
μισθού, τα κίνητρα επιλογής του
συγκεκριμένου επαγγέλματος.
 οι φόβοι των επαγγελματιών
υγείας μέσα από την ίδια την
ιατρική πράξη , ή σε λιγότερο
συνειδητό επίπεδο, σε
συνδυασμό με την έλλειψη
εκπαίδευσης σε θέματα
επικοινωνίας, δυσχεραίνουν την
επικοινωνία με τον ασθενή και
προβληματίζουν – πιέζουν
συναισθηματικά τους
επαγγελματίες υγείας.

Μέτρα προφύλαξης & αντιμετώπισης
της επαγγελματικής εξουθένωσης
• Παρεμβάσεις σε ατομικό επίπεδο:
 έγκαιρη αναγνώριση των
συμπτωμάτων ( οργανικά &
ψυχοκοινωνικά συμπτώματα).
 επανεκτίμηση των προσωπικών
στόχων & προσδοκιών.
 αναζήτηση υποστήριξης, ( εφόσον
αναγνωρισθεί η ανάγκη βοήθειας),
- υποστηρικτικό δίκτυο στο χώρο
εργασίας.
 ενασχόληση με ενδιαφέροντα &
δραστηριότητες εκτός εργασίας.
 προσωπική επιλογή της θέσης
εργασίας.
 επιλογή νέας θέσης εργασίας.

Μέτρα προφύλαξης & αντιμετώπισης
της επαγγελματικής εξουθένωσης
• Παρεμβάσεις σε οργανωτικό- διοικητικό επίπεδο:
 Η τοποθέτηση του κατάλληλου επαγγελματία στην
κατάλληλη θέση αυξάνει τις πιθανότητες απόδοσης του
αλλά και της παροχής ποιοτικής φροντίδας.
 Η αποσαφήνιση του ρόλου του και των καθηκόντων και η
συμμετοχή του επαγγελματία στην λήψη αποφάσεων.
 Η πολυμορφία στην εργασία είναι απαραίτητη κυρίως σε
τμήματα όπου το αντικείμενο εργασίας είναι ιδιαίτερα βαρύ.
 Η δυνατότητα διαλειμμάτων και ειδικών αδειών.
 Οι δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.
 Η λειτουργία ομάδων ψυχολογικής στήριξης.
 Η δυνατότητα συνεχιζόμενης επιμόρφωσης και
εκπαίδευσης.
 Η διεπιστημονική συνεργασία ανάμεσα στα μέλη του
προσωπικού υγείας .

Μέτρα προφύλαξης & αντιμετώπισης
της επαγγελματικής εξουθένωσης
• Παρεμβάσεις από την πολιτεία:
 Ο καθορισμός του σαφούς
ρόλου του επαγγελματία υγείας
με δεξιότητες και
επαγγελματικά δικαιώματα.
 ε κάθε οργανωμένο χώρο
εργασίας να υπάρχουν οι
ειδικοί επαγγελματικής υγείας
για την παροχή πρωτοβάθμιας
αλλά και δευτεροβάθμιας
φροντίδας υγείας.

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
 Σο σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης διερευνάται εντατικά
τα τελευταία χρόνια, λόγω των επιπτώσεων στη ψυχική και
σωματική υγεία των εργαζομένων, αλλά και στην όλη
αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών.
 Αρχίζει να διαφαίνεται μια διαφορετική προσέγγιση, σύμφωνα με
την οποία τα αίτια του άγχους πρέπει να απαλύνονται ή να
εξαλείφονται με παρεμβάσεις στο επίπεδο της όλης οργάνωσης
της υπηρεσίας.
 την Ελλάδα απαιτείται επισταμένη διερεύνηση του συνδρόμου
λόγω των ιδιότυπων οικογενειακών και κοινωνικών σχέσεων που
επικρατούν (εκτεταμένη οικογένεια, μεγαλύτερη επαφή μεταξύ
των ανθρώπων).
 Με βάση τα παραπάνω κρίνεται επιτακτική η ανάγκη, η διοίκηση
των νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών να αναγνωρίζουν την
σπουδαιότητα του συνδρόμου ως προς τις οικονομικές, σωματικές,
ψυχολογικές και κοινωνικές του πλευρές και να λάβουν τα
απαραίτητα μέτρα για την διαφύλαξη του προσωπικού.

ΕΠΙΛΟΓΟ
Σο συνειδητό πνεύμα μας σε κλοιό με το υπάρχον
επάγγελμα μας καθορίζει την ανάπτυξη της
σταδιοδρομίας μας. Οι δυνατότητες και τα ταλέντα
μας αν καλλιεργηθούν και κατεργαστούν με το
σωστό τρόπο θα καρποφορήσουν επιτυχία και
εξέλιξη, ίσως αργά, ίσως όμως και γρήγορα.
Η αυτογνωσία ως μονόδρομος επαγγελματικής
ευημερίας δεν είναι μύθος, απεναντίας είναι
απομυθοποίηση της προσωπικής δύναμης.
Είναι προσωπικός άθλος .
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