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Περίληψη  

Οι λίγες μελέτες που έχουν μετρήσει τόσο τα συναισθήματα όσο και την 

επαγγελματική εξουθένωση παρέχουν στοιχεία που υποδηλώνουν ότι τα συναισθήματα 

στην εργασία σχετίζονται με την επαγγελματική εξουθένωση. Σκοπός της παρούσης 

έρευνας ήταν να διερευνηθεί η επαγγελματική εξουθένωση και τα συναισθήματα 

εργαζομένων στον τομέα της υγείας. Διεξήχθη πρωτογενής ποσοτική έρευνα σε δείγμα 

123 επαγγελματιών υγείας χρησιμοποιώντας κλειστό ερωτηματολόγιο. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας, οι ερωτηθέντες πιο συχνά θεωρούν πως εργάζονται πολύ 

σκληρά στη δουλειά τους, ενώ σπάνια αισθάνονται ότι δεν αντέχουν. Επίσης πιστεύουν 

πως επηρεάζουν θετικά τη ζωή των ασθενών τους, ενώ λιγότερο πως αντιμετωπίζουν με 

πολύ ήρεμο τρόπο τα προβλήματα που προκύπτουν στη δουλειά. Οι ερωτηθέντες 

αισθάνονται ότι είναι λιγότερο ευαίσθητοι από τότε που άρχισαν τη συγκεκριμένη 

δουλειά και λιγότερο υποστηρίζουν πως δεν τους ενδιαφέρει τι συμβαίνει σε μερικούς 

ασθενείς. Επίσης είναι συγκεντρωμένοι και δραστήριοι, ενώ λιγότερο αισθάνονται 

ενθουσιασμένοι ή εμπνευσμένοι. Οι άνδρες παρουσιάζουν υψηλότερο επίπεδο 

προσωπικών επιτευγμάτων και η αύξηση της ηλικίας συνεπάγεται με την αύξηση του 

επιπέδου προσωπικών επιτευγμάτων και με τη μείωση της αποπροσωποποίησης. Οι 

ερωτηθέντες που είναι σε διάσταση ή χωρισμένοι εμφανίζουν το υψηλότερο επίπεδο 

επαγγελματικής εξουθένωσης. Όσοι έχουν προϋπηρεσία από 16 έως 20 έτη είναι 

λιγότερο επαγγελματικά εξουθενωμένοι, ωστόσο εμφανίζουν το υψηλότερο επίπεδο 

προσωπικών επιτευγμάτων, ενώ οι ερωτηθέντες με 11 έως 15 έτη προϋπηρεσίας φαίνεται 

να έχουν το υψηλότερο επίπεδο αποπροσωποποίησης. Οι νοσηλευτές παρουσιάζουν την 

υψηλότερη επαγγελματική εξουθένωση και το υψηλότερο επίπεδο προσωπικών 

επιτευγμάτων ανήκει στους γυναικολόγους και τους οδοντίατρους. Οι γυναίκες 

εμφανίζουν υψηλότερο επίπεδο αρνητικών συναισθημάτων και η αύξηση της ηλικίας 

ταυτίζεται με την αύξηση των θετικών συναισθημάτων και τη μείωση των αρνητικών. Οι 

έγγαμοι ερωτηθέντες παρουσιάζουν υψηλότερο επίπεδο θετικών συναισθημάτων και 

χαμηλότερο επίπεδο αρνητικών συναισθημάτων. Επιπλέον, οι ερωτηθέντες με 

προϋπηρεσία από 16 έως 20 έτη εμφανίζουν υψηλότερο επίπεδο θετικών συναισθημάτων 

και χαμηλότερο επίπεδο αρνητικών και τέλος,  περισσότερα αρνητικά συναισθήματα 

φαίνεται να αντιμετωπίζουν οι νοσηλευτές. Τέλος, όσο αυξάνεται το επίπεδο θετικών 
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συναισθημάτων, τόσο αυξάνεται το επίπεδο προσωπικών επιτευγμάτων και τόσο 

μειώνεται το επίπεδο επαγγελματικής εξουθένωσης και το επίπεδο αποπροσωποποίησης.  

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: επαγγελματική εξουθένωση, συναισθήματα, συναισθηματική 

νοημοσύνη, επαγγελματίες υγείας 
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Abstract  

The few studies that have measured both emotions and burnout provide evidence 

that workplace feelings are related to burnout. The purpose of this study was to investigate 

occupational exhaustion and the feelings of health workers. A primary quantitative survey 

was conducted on a sample of 123 health professionals using a closed-ended 

questionnaire. According to the results of the research, respondents most often consider 

that they work very hard at work, while they rarely feel that they cannot stand it. They 

also believe that they have a positive effect on the lives of their patients, while they are 

less likely to deal with the problems that arise at work in a very calm way. Respondents 

feel that they are less sensitive than when they started the job and are less likely to be 

interested in what is happening to some patients. They are also focused and active, and 

less likely to feel excited or inspired. Men have a higher level of personal achievement 

and the increase in age implies an increase in the level of personal achievement and a 

decrease in depersonalization. Respondents who are separated or separated have the 

highest level of occupational exhaustion. Those with 16 to 20 years of service experience 

are less professionally exhausted, but have the highest level of personal achievement, 

while respondents with 11 to 15 years of service appear to have the highest level of 

depersonalization. Nurses have the highest occupational exhaustion and the highest level 

of personal achievement belongs to gynecologists and dentists. Women have a higher 

level of negative emotions and the increase in age is identified with the increase in 

positive emotions and the decrease in negative ones. Married respondents have a higher 

level of positive emotions and a lower level of negative emotions. In addition, respondents 

between the ages of 16 and 20 have higher levels of positive emotions and lower levels 

of negative emotions, and nurses appear to have more negative emotions. Finally, the 

higher the level of positive emotions, the higher the level of personal achievement and 

the lower the level of occupational exhaustion and depersonalization. 

 

 

 

Keywords: occupational exhaustion, emotion, eyes, emotional intelligence, health 

professionals 

 

 


