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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Μέσα απ’ την παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης και διερεύνησης του 

φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης και της επαγγελματικής ικανοποίησης του 

νοσηλευτικού προσωπικού που εργάζεται στο Τμήμα Εντατικής Μονάδας θεραπείας. 

Εντοπίζονται οι παράγοντες που συμβάλλουν τόσο στην εμφάνιση του φαινομένου της 

επαγγελματικής εξουθένωσης όσο και η σύνδεσή του με την επαγγελματική ικανοποίηση. Το 

σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης (burn- out) των νοσηλευτών της Μονάδας Εντατικής 

Θεραπείας, αναφέρεται στην κατάσταση εκείνη, κατά την oπoία τo άτoμo βιώνει εξάντληση, 

απoπρoσωπoπoίηση και αίσθημα αναποτελεσματικότητας, ως απoτέλεσμα ψυχoπιεστικών 

συνθηκών στην επαγγελματική τoυ ζωή. Τα αίτια τoυ συνδρόμoυ, σε γενικές γραμμές, 

εστιάζoνται στη σχέση τoυ νοσηλευτή με την εργασία τoυ και τη χρόνια επίδραση 

συναισθηματικών και διαπρoσωπικών στρεσoγόνων παραγόντων στo χώρo εργασίας του. Απ’ 

την άλλη η επαγγελματική ικανοποίηση αφορά τη «θετική συναισθηματική απόκριση προς 

συγκεκριμένο έργο, που πηγάζει από την εκτίμηση ότι αυτό εκπληρώνει τις εργασιακές αξίες 

του ατόμου». Στον υγειονομικό τομέα η επαγγελματική ικανοποίηση διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο για την ψυχολογική ευημερία των εργαζομένων, την εύρυθμη λειτουργία των 

οργανισμών, την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των πόρων, την παροχή ποιοτικής 

περίθαλψης, τα θετικά αποτελέσματα για την υγεία των ασθενών αλλά και την ικανοποίηση 

τους. Η επαγγελματική εξουθένωση αποτελεί μια πολύ σημαντική μεταβλητή που συνδέεται 

άμεσα με την επαγγελματική ικανοποίηση. Η εργασία αυτή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι 

προσπάθειες που γίνονται για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του συνδρόμου αυτού 

πρέπει να στηρίζονται σε μια ανθρωποκεντρική λογική, που να βασίζεται στη δημιουργία 

προγραμμάτων και ομάδων που να στοχεύει στη διατήρηση μιας ισορροπίας ανάμεσα στις 

απαιτήσεις της εργασίας και την ανταμοιβή του εργαζόμενου. Απαιτείται λοιπόν η 

ενσωματωμένη δράση και εκ μέρους του ατόμου αλλά και της οργάνωσης, όσο είναι νωρίς, 

γιατί όπως πολύ σωστά εξέφρασε ο νευρολόγος- ψυχίατρος Δημήτρης Σούρας, το «Burn Out 

Syndrome» ή «σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης», είναι μια αρκετά ύπουλη 

κατάσταση, καθώς όταν γίνεται αντιληπτή είναι συνήθως αρκετά αργά για το «θύμα». 
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ABSTRACT 

Through this work we try to approach and investigate the phenomenon of burn-out and job 

satisfaction of nurses working in the department of Intensive Care Unit and treatment. Identify 

factors that contribute both the emergence of the phenomenon of burn-out and its connection 

with job satisfaction. The burn-out of the nurses in the Intensive Care Unit refers to the 

situation where the person experiencing exhaustion, feeling depersonalization and 

inefficiency, a result of stressful conditions at work. Generally the causes of the syndrome are 

focus to the relationship of the nurse with the work and the chronic effect of emotional and 

interpersonal stressors in the workplace. On the other job satisfaction regards “the positive 

emotional response to this project, emanating from the assessment that it fulfills the labor 

values of the individual”. In the healthcare sector job satisfaction is very important for the 

psychological well-being of workers, the proper functioning of the provision of quality care, 

the positive effects on the health of patients and their satisfaction. The burn-out syndrome is 

very significant variable directly related to job satisfaction. This work concludes that the 

efforts made for the prevention and treatment of this syndrome must be based on 

anthropocentric logic, based on the creation of programs and groups that seek to maintain a 

balance between the demands of work and rewards employees. It also requires the integrated 

action of the individual and the organization, as early as possible, because, as rightly 

expressed by neurologist-psychiatrist Dimitris Souras, the “burn-out syndrome” is quite 

insidious condition, as when perceived is usually too late for the “victim”. 

 

Key words: burn-out syndrome, nursing staff, theoretical models of burn out, Maslach 

Burnout Inventory, job satisfaction, Intensive Care Unit (ICU), working stress, professional 

autonomy, workplace, care nursing quality.     

 

 

 

 

 

 

 


