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Προσδοκίες και ικανοποίηση  
του νοσηλευτικού προσωπικού  
από την εργασία του σε ένα δημόσιο  
γενικό νοσοκομείο

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση των προσδοκιών και της επαγγελματικής ικανοποίησης 

του νοσηλευτικού προσωπικού από την εργασία του σε ένα δημόσιο γενικό 

νοσοκομείο της Κρήτης. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Τον πληθυσμό της μελέτης απο-

τέλεσε το νοσηλευτικό προσωπικό όλων των βαθμίδων που εργάζονταν στο 

Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης. Χρησιμοποιήθηκε σταθμισμένο 

ερωτηματολόγιο, με δύο ενότητες κλειστών ερωτήσεων. Η συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου ήταν ανώνυμη και ζητήθηκε η άδεια των κατασκευαστών 

για τη χρήση του. Για τη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων εφαρμό-

στηκαν παραμετρικοί και μη παραμετρικοί έλεγχοι. Το επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας ήταν a=5%, ενώ η ανάλυση διενεργήθηκε με τη χρήση του 

λογισμικού προγράμματος Statistical Package for Social Sciences (SPSS), 

έκδοση 21.0. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ H επαγγελματική ικανοποίηση των ερωτηθέ-

ντων ήταν εστιασμένη σε παράγοντες όπως η σχέση με τους ασθενείς και 

το ιδιαίτερο αντικείμενο εργασίας, ενώ παράγοντες δυσαρέσκειας ήταν οι 

χαμηλές αποδοχές, οι δύσκολες συνθήκες εργασίας και η έλλειψη προοπτικών 

εξέλιξης. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην εν 

λόγω μελέτη φαίνεται ικανό να αποτυπώσει την ικανοποίηση των προσδο-

κιών του νοσηλευτικού προσωπικού από την εργασία τους στο νοσοκομείο 

όπου έλαβε χώρα η μελέτη. Η συνέχιση της διερεύνησης της επαγγελματικής 

ικανοποίησης κρίνεται απαραίτητη. Οι διοικήσεις των νοσοκομείων οφείλουν 

να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα τόσο της παρούσας μελέτης όσο και πα-

ρόμοιων μελετών, για την παρακίνηση του προσωπικού και την αναβάθμιση 

του οργανισμού.
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Η οικονομική κρίση που άρχισε να γίνεται ορατή στον 

ελλαδικό χώρο από το 2008 έπληξε δραστικά πολλούς 

τομείς, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο τομέας της 

υγείας. Οι επαγγελματίες υγείας έχουν υποστεί μεγάλες 

μειώσεις στις αποδοχές τους και λειτουργούν σε καθεστώς 

εργασιακής ανασφάλειας. Οι επαγγελματικές ασθένειες 

είναι σύνηθες φαινόμενο στο νοσηλευτικό προσωπικό λόγω 

παρατεταμένης κόπωσης και χρόνιου άγχους.1,2 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, διαπιστώνεται μια αυξανόμενη 

τάση από τους νοσηλευτές να εγκαταλείπουν τις θέσεις 

εργασίας στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Ο κυριότερος λόγος, 

βάσει των ερευνών, είναι η έλλειψη επαγγελματικής ικανο-

ποίησης, που ενισχύεται από την αρνητική προκατάληψη 

για τον ρόλο του νοσηλευτή και την απαρχαιωμένη, μη 

ρεαλιστική δημόσια εικόνα του επαγγέλματος.3–8

Η έννοια της επαγγελματικής ικανοποίησης είναι πολυ-

διάστατη, αναφέρεται στο σύνολο των στάσεων του ατόμου 

απέναντι στις διαφορετικές όψεις της εργασίας και είναι 

συνυφασμένη με τα αισθήματα τα οποία απορρέουν από 

τη σύγκριση που κάνει ο εργαζόμενος ανάμεσα σε αυτά 

τα οποία θα επιθυμούσε να έχει και σε αυτά που τελικά 

αποκομίζει. Εμφανίζεται ως ένας καθοριστικός παράγοντας 

για το συνολικό επίπεδο ικανοποίησης των χρηστών των 

υπηρεσιών υγείας.9–11

Ο Vroom ανέπτυξε τη θεωρία των προσδοκιών (expec-

tancy theory), η οποία ανήκει στη συμπεριφορική προ-

σέγγιση και υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι θα κατευθύνουν 

τη συμπεριφορά και τις δράσεις τους στην εργασία όταν 

προσπαθούν και επιτυγχάνουν μια συγκεκριμένη ενέργεια, η 

οποία έχει ως επακόλουθο ένα συγκεκριμένο και επιθυμητό 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 473

αποτέλεσμα με δέουσα σημασία και αξία για τον εργαζό-

μενο. Δημιούργησε δύο επί πλέον μοντέλα κινήτρων, το 

μοντέλο σθένους και το μοντέλο προσδοκίας.12

Η επαγγελματική επιλογή εμπεριέχει την προσδοκία 

της ικανοποίησης των περισσοτέρων από τις ανάγκες των 

ανθρώπων, όμως το εργασιακό περιβάλλον επιβάλλει τις 

δικές του προσδοκίες σε αυτούς.13

Όταν ο επαγγελματικός ρόλος και οι προσδοκίες του 

εργαζόμενου είναι σε συμφωνία με την αντίληψη που απο-

κτά κατά την άσκησή του, τότε βιώνει ικανοποίηση, ενώ σε 

αντίθετη περίπτωση το άτομο βιώνει τη δυσαρέσκεια και 

τη σύγκρουση. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι η ποιότητα του 

έργου που παρέχεται από τους επαγγελματίες επηρεάζε-

ται από τις συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος και τα 

προσωπικά τους χαρακτηριστικά.14,15

Το νοσηλευτικό επάγγελμα είναι λειτούργημα και απαιτεί 

ειδικά προσωπικά χαρακτηριστικά, καθώς και υψηλό επί-

πεδο γνώσεων και δεξιοτήτων. Επίσης, απαιτεί να υπάρχει 

συνδυασμός υψηλού επιπέδου σωματικής και συναισθη-

ματικής δύναμης. 

Οι παράγοντες που οδηγούν στην επαγγελματική ικανο-

ποίηση των νοσηλευτών διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 

Εργασιακούς, ατομικούς, οργανωτικούς.16

Ο μισθός, οι συνθήκες και ο φόρτος εργασίας, η έλλειψη 

προσωπικού, το κυκλικό ωράριο, η ασάφεια του νοσηλευ-

τικού ρόλου, η νοσηλευτική θέση, η κοινωνική καταξίωση, 

η σχέση με τους ασθενείς, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση, η 

ηλικία και τα έτη προϋπηρεσίας, το επίπεδο εκπαίδευσης, 

η οικογενειακή κατάσταση θεωρούνται τα βασικότερα 

αίτια που οδηγούν σε επαγγελματική ικανοποίηση ή δυ-

σαρέσκεια, αύξηση του stress και τελικά αποχώρηση ή 

παραμονή στην εργασία.5,11,17–22

Για τη μέτρηση της επαγγελματικής ικανοποίησης των 

νοσηλευτών έχουν κατασκευαστεί ειδικά εργαλεία, όπως 

τα The Nurse Satisfaction Scale (NSS), McCloskey/Mueller 

Satisfaction Scale (MMSS), The Greek Nurses Job Satisfaction 

Scale, καθώς και η κλίμακα μέτρησης της επαγγελματικής 

ικανοποίησης και των προσδοκιών των νοσηλευτών από 

την εργασία τους, που είναι και το εργαλείο μέτρησης το 

οποίο χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη μελέτη.1,23,24 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των 

προσδοκιών και της επαγγελματικής ικανοποίησης του 

νοσηλευτικού προσωπικού από την εργασία του στο Γενικό 

Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Η παρούσα έρευνα είναι μια συγχρονική μελέτη παρατήρησης. 

Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν οι νοσηλευτές (n=104) με 

τριετή και άνω προϋπηρεσία, όλων των βαθμίδων, οι οποίοι την 

περίοδο της μελέτης εργάζονταν στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου 

Νικολάου Κρήτης. 

Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτημα-

τολόγιο αυτοαναφοράς, αποτελούμενο από 11 ερωτήσεις για τα 

κοινωνικοδημογραφικά και 9 ομάδες ερωτήσεων για τα εργασι-

ακά και για την ικανοποίηση των προσδοκιών του νοσηλευτικού 

προσωπικού από την εργασία του.1 

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε, εφαρμό-

στηκε και αξιολογήθηκε για την εγκυρότητά του σε προγενέστερη 

μελέτη που διεξήχθη στον ελλαδικό χώρο. Κάθε απάντηση βαθ-

μολογήθηκε με την πεντάβαθμη κλίμακα Lickert από 1 (συμφωνώ 

απόλυτα) έως 5 (διαφωνώ απόλυτα), ενώ σε κάποιες ερωτήσεις η 

διαβάθμιση ήταν από το 1 (πάρα πολύ) έως το 5 (καθόλου). Για τη 

χρήση του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου ζητήθηκε η άδεια του 

αρχικού ερευνητή.1 Ακολούθησε πιλοτική μελέτη, τα αποτελέσματα 

της οποίας δεν οδήγησαν σε κάποια τροποποίηση του αρχικού 

ερωτηματολογίου. Πριν από τη διεξαγωγή της μελέτης ζητήθηκε 

άδεια από το Επιστημονικό Συμβούλιο του νοσοκομείου και την 

7η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) Κρήτης. Στους συμμετέχοντες 

δόθηκε γραπτή ενημέρωση για τον σκοπό της μελέτης, την εθε-

λοντική συμμετοχή τους σε αυτή και την τήρηση του απορρήτου 

κατά την επεξεργασία και παρουσίαση των δεδομένων. Το ερωτη-

ματολόγιο δόθηκε σε όλους όσους πληρούσαν τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής και η συλλογή των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων 

πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες μετά. 

Για τη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας 

χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS), έκδοση 21.0. Πραγματοποιήθηκε εισαγωγή 

των στοιχείων του ερωτηματολογίου σε σχετική βάση δεδομένων 

και έλεγχος ακριβείας της ηλεκτρονικής τους καταχώρησης. 

Στατιστική ανάλυση

Η στατιστική ανάλυση διενεργήθηκε με παραμετρικό έλεγ-

χο (t-test) για ανεξάρτητα δείγματα και ανάλυση διακύμανσης 

μονής κατεύθυνσης (one way-ANOVA) για >2 δείγματα. Η μη 

παραμετρική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των 

στατιστικών κριτηρίων Mann-Whitney U και Kruskal-Wallis. Ο 

έλεγχος Kolmogorov-Smirnov εφαρμόστηκε για τη διαπίστωση 

της κανονικότητας κατανομής της ηλικίας, του αριθμού παιδιών 

και των ετών υπηρεσίας. Επίσης, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος x2 

(Chi-Square test) ή ακριβής έλεγχος Fisher, με διόρθωση Monte-

Carlo (όταν οι παρατηρούμενες συχνότητες στον πίνακα συνάφειας 

σε ένα κελί είναι <5) και εφαρμόστηκε για τον έλεγχο της σχέσης 

μεταξύ ποιοτικών μεταβλητών και σύγκριση των συχνοτήτων που 

προκύπτουν σε κάθε κατηγορία των μεταβλητών με τις αναμενό-

μενες συχνότητες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στη μελέτη συμμετείχε, τελικά, το 75% (n=78) των νο-

σηλευτών. Από αυτούς, το 90,4% ήταν γυναίκες (n=66), η 
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To νοσηλευτικό προσωπικό δήλωσε ότι σε ποσοστό 

80% (n=56) οι ασθενείς ήταν συνεργάσιμοι, ευγενική συ-

μπεριφορά είχε το 81,43% (n=57), ενώ αδιάφοροι και με 

αγενή συμπεριφορά εμφανίστηκαν το 14,29% (n=10) και 

το 4,29% (n=3), αντίστοιχα. 

Ως σημαντικότεροι παράγοντες βελτίωσης και αναβάθ-

μισης του νοσηλευτικού επαγγέλματος στο Νοσοκομείο 

του Αγίου Νικολάου θεωρήθηκαν η αύξηση του αριθμού 

του νοσηλευτικού προσωπικού (78,9%, n=56), η αύξηση 

των αποδοχών (70,4%, n=50), η βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας (66,2%, n=47) και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση 

(54,9%, n=39) (πίν. 2). 

Η άποψη που έχει σχηματίσει το νοσηλευτικό προσωπικό 

για το Νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου και γενικότερα για 

τα ελληνικά νοσοκομεία συμπίπτει, δηλαδή 61,1%, n=41 

και 52,8%, n=38, αντίστοιχα.

Δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά της 

επαγγελματικής ικανοποίησης σε σχέση με την ηλικία, το 

φύλο, την οικογενειακή κατάσταση και τα έτη προϋπηρεσίας.

μέση ηλικία τους ήταν περίπου τα 43 έτη (42,9±5,9) και το 

μεγαλύτερο ποσοστό ήταν έγγαμοι (78,2%, n=61). 

Το 55,8% (n=43) ήταν απόφοιτοι Ανώτατου Εκπαιδευ-

τικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαι-

δευτικού Ιδρύματος (ΑΤΕΙ), ενώ το 44,2% (n=34) ανήκε 

στη μέση εκπαίδευση (απόφοιτοι Λυκείου, μέσης σχολής 

κ.λπ.). Το 46,7% (n=36) δήλωσαν ότι το καθαρό μηνιαίο 

τους εισόδημα υπερέβαινε τα 1.000 €.

Ο μέσος όρος υπηρεσίας τους στο Νοσοκομείο του 

Αγίου Νικολάου ήταν περίπου τα 17 έτη (17,13±6,8). Tο με-

γαλύτερο ποσοστό των νοσηλευτών (52,6%, n=41) ανήκαν 

στον παθολογικό τομέα, ενώ στον χειρουργικό τομέα ανήκε 

το 41% (n=32) και στον εργαστηριακό τομέα το 6,4% (n=5). 

Ευχαριστημένο από το επάγγελμά τους δήλωσε το 69,2% 

(n=54) των νοσηλευτών. Ως σημαντικότεροι παράγοντες 

επαγγελματικής ικανοποίησης αναφέρθηκαν η σχέση με 

τους ασθενείς (83,3%, n=45), η σχέση των νοσηλευτών με 

άλλους επαγγελματίες υγείας (81,5%, n=44), η αναγνώρι-

ση της προσφοράς (72,2%, n=39), καθώς και το ιδιαίτερο 

αντικείμενο της εργασίας (75,9%, n=41). Ως σημαντικότεροι 

παράγοντες δυσαρέσκειας αναδείχθηκαν το ύψος των 

αποδοχών και οι δύσκολες συνθήκες εργασίας (83,3%, 

n=20), η μη αναγνώριση της προσφοράς (62,5%, n=15) και 

η έλλειψη προοπτικών εξέλιξης στο νοσοκομείο (58,3%, 

n=14) (πίν. 1).

Το 41,3% (n=31) των νοσηλευτών ανέφεραν ότι δεν 

είχαν κάποια προσδοκία στην αρχή της επαγγελματικής 

τους σταδιοδρομίας, ενώ το 28% (n=21) δήλωσαν ότι οι 

προσδοκίες τους επαληθεύτηκαν και το 30,7% (n=23) ότι 

είχαν μετανιώσει για την επιλογή τους (εικ. 1). 

Πίνακας 1. Κατανομή δείγματος ως προς το εάν επαληθεύτηκαν οι 
προσδοκίες του επαγγέλματος. 

n %

Παράγοντες επαγγελματικής ικανοποίησης (n=54)

Σχέσεις με άλλους επαγγελματίες υγείας 44 81,5

Σχέσεις με ασθενείς 45 83,3

Ιδιαίτερο αντικείμενο της επαγγελματικής σας 
δραστηριότητας

41 75,9

Αναγνώριση της προσφοράς 39 72,2

Παράγοντες επαγγελματικής δυσαρέσκειας (n=24)

Ύψος αποδοχών 20 83,3

Έλλειψη προοπτικών εξέλιξης μέσα στο νοσοκομείο 14 58,3

Στενά περιθώρια ανάπτυξης πρωτοβουλίας  
και δημιουργικότητας

12 50,0

Συνθήκες εργασίας 20 83,3

Μη αναγνώριση της προσφοράς 15 62,5

Εικόνα 1. Επαλήθευση των προσδοκιών από το νοσηλευτικό επάγγελμα.

Πίνακας 2. Οι σημαντικότεροι παράγοντες βελτίωσης της νοσηλευτικής 
δραστηριότητας.

Παράγοντες βελτίωσης νοσηλευτικής 

δραστηριότητας (n=71)

n %

Αύξηση των οικονομικών αποδοχών 50 70,4

Συνθήκες εργασίας 47 66,2

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση με την παρακολούθηση 
επιμορφωτικών σεμιναρίων

39 54,9

Αύξηση του αριθμού του νοσηλευτικού προσωπικού 56 78,9
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Από τους νοσηλευτές οι οποίοι δήλωσαν «πολύ ευ-

χαριστημένοι από το επάγγελμά τους», το 44,4% (n=20) 

ενδιαφερόταν περισσότερο για την αποσαφήνιση των 

στόχων του τμήματος όπου εργάζονταν σε σχέση με αυτούς 

οι οποίοι δήλωσαν δυσαρεστημένοι και δεν ενδιαφέρονταν 

(λίγο-καθόλου) (54,2%, n=12, p=0,002).

Ομοίως, οι ικανοποιημένοι νοσηλευτές δήλωσαν ότι 

ενδιαφέρονταν για τη συνεργασία με τον προϊστάμενό 

τους, σε αντίθεση με τους δυσαρεστημένους, που δήλω-

σαν αδιάφοροι [ποσοστό 80,4% (n=37) και 13% (n=3), 

p=0,002, αντίστοιχα]. Οι ευχαριστημένοι νοσηλευτές ενδι-

αφέρονταν περισσότερο (71,1%, n=32) για τη συνεργασία 

με τους άλλους επαγγελματίες υγείας σε σχέση με τους 

δυσαρεστημένους (25%, n=6, p=0,004). Το νοσηλευτικό 

προσωπικό δήλωσε δυσαρεστημένο για τη διαδικασία με 

την οποία λαμβάνονταν οι αποφάσεις σε ποσοστό 70,8% 

(n=17), ενώ οι ευχαριστημένοι σε αυτό το πεδίο ήταν 

μόνο το 14,6% (n=7), p=0,002. Για τη δυνατότητα των 

ανωτέρων να παρέχουν συνθήκες παρακίνησης δήλωσαν 

δυσαρεστημένοι το 66,7% (n=16), ενώ μόνο το 4,7% (n=2), 

p=0,039, των νοσηλευτών δήλωσαν πολύ ευχαριστημένοι 

από τις μεθόδους παρακίνησης. Παρόμοια αποτελέσματα 

υπήρξαν και στη δυνατότητα ανάπτυξης των ικανοτήτων 

των νοσηλευτών μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης. Το 

83,3% (n=20) δήλωσαν δυσαρεστημένοι, ενώ μόνο το 17% 

(n=8), p=0,018, ήταν ικανοποιημένοι από τη δυνατότητα 

εκπαίδευσης που τους παρείχετο. Επίσης, μόλις το 16,7% 

(n=8) ήταν ευχαριστημένοι σ’ ό,τι αφορά στην επιβράβευση 

των προσπαθειών τους σε υλικό και ηθικό επίπεδο (πίν. 3). 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Από τα ευρήματα της μελέτης παρατηρήθηκε ότι οι 

νοσηλευτές εξέφραζαν ικανοποίηση από την άσκηση του 

νοσηλευτικού επαγγέλματος σε υψηλό ποσοστό, γεγονός 

που συμφωνεί και με άλλες μελέτες.1,2,29 

Κύριος παράγοντας επαγγελματικής ικανοποίησης ήταν 

η σχέση με τους ασθενείς και η αναγνώριση της προσφοράς. 

Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα προηγούμενων μελετών, 

όπου διαφαίνεται ότι η επαγγελματική ικανοποίηση έχει 

θετική συσχέτιση με την αναγνώριση της προσφοράς και 

τη σχέση με τους ασθενείς.1,31

Σημαντικός παράγοντας ικανοποίησης τόσο στη συ-

γκεκριμένη μελέτη όσο και σε άλλες μελέτες φάνηκε να 

είναι η ανάπτυξη πρωτοβουλίας και δημιουργικότητας. 

Οι νοσηλευτές με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουν τη ρου-

τίνα και προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στους 

ασθενείς.24 Το ύψος των αποδοχών, οι συνθήκες εργασίας 

και ο φόρτος εργασίας-ωράριο εργασίας είναι σημαντικοί 

παράγοντες δυσαρέσκειας. Επίσης, η μη αναγνώριση της 

προσφοράς, η έλλειψη προοπτικών εξέλιξης και τα στενά 

περιθώρια ανάπτυξης πρωτοβουλίας-υπευθυνότητας, ως 

παράγοντες δυσαρέσκειας, συνέκλιναν με τα αποτελέσματα 

άλλων ερευνών.1,29,30

Ο οικονομικός παράγοντας αναδεικνύεται από τους 

πρώτους στην κλίμακα παράγοντας δυσαρέσκειας. Στην 

πλειοψηφία των μελετών που έχουν διεξαχθεί επιβεβαιώ-

νεται ότι 8 στους 10 νοσηλευτές εκφράζουν δυσαρέσκεια 

για τις αποδοχές τους, γεγονός που φαίνεται να αποτελεί 

βασικό λόγο για τον οποίο προτίθενται να αλλάξουν επάγ-

γελμα.16,32–34

Η ηλικία και τα χρόνια προϋπηρεσίας φάνηκε να έχουν 

θετική συσχέτιση με την επαγγελματική ικανοποίηση των 

νοσηλευτών, με πιθανή αιτία τη μεγαλύτερη αυτονομία στην 

άσκηση των καθηκόντων τους. Υπάρχουν όμως μελέτες 

που υποστηρίζουν ότι η ηλικία και τα έτη προϋπηρεσίας 

δρουν αρνητικά και σχετίζονται με συναισθηματική εξάν-

τληση.22,35–37

Η ικανοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού σε σχέση 

με την επιλογή επαγγέλματος κυμάνθηκε σε υψηλά επίπε-

δα. Σύμφωνα με μελέτες, η επιλογή δεν ήταν συνειδητή, 

αλλά διαφοροποιήθηκε στην πορεία της εκπαίδευσης.2 Σε 

σχετικές μελέτες αναφέρεται ότι οι νοσηλευτές θα άλλαζαν 

επαγγελματική κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, το 1/3 των νο-

σηλευτών στην Αγγλία και το 1/5 στις Ηνωμένες Πολιτείες 

της Αμερικής (ΗΠΑ) σκέφτονται να αποχωρήσουν λόγω 

μειωμένης επαγγελματικής ικανοποίησης.31,38

Στον παράγοντα της ικανοποίησης των προσδοκιών 

κατά την επιλογή του επαγγέλματος, οι περισσότεροι δεν 

είχαν κάποια προσδοκία, ενώ το 1/3 από τους ερωτηθέντες 

δήλωσαν ότι δεν επαληθεύτηκαν οι προσδοκίες τους. Τα 

ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν σχετικές μελέτες.1,2

Σε σχέση με τον τομέα εργασίας, οι εργαζόμενοι στον 

χειρουργικό τομέα ανέφεραν ότι επαληθεύτηκαν οι προσ-

δοκίες τους σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με αυτούς 

που εργάζονταν στον παθολογικό τομέα. Ο τομέας εργα-

σίας σχετίζεται θετικά με την επαγγελματική ικανοποίηση 

και αποτρέπει την εμφάνιση εξουθένωσης.24 Ιδιαίτερα, οι 

νοσηλευτές που εργάζονται σε ΤΕΠ, μονάδα εντατικής θε-

ραπείας (ΜΕΘ), μονάδα τεχνητού νεφρού (ΜΤΝ) εμφανίζουν 

μειωμένη επαγγελματική ικανοποίηση λόγω αυξημένου 

stress και κόπωσης.39

Μελέτες αναφέρουν τη θετική συσχέτιση του υψηλού 

μορφωτικού επιπέδου και των αυξημένων προσδοκιών κατά 

την έναρξη της νοσηλευτικής εκπαίδευσης. Το άγχος και 

την πίεση αποδίδουν οι ερωτηθέντες στον φόρτο εργασίας, 

καθώς το άγχος και η παρατεταμένη πίεση παρουσιάζουν 

θετική συσχέτιση με την πρόκληση επαγγελματικής εξου-

θένωσης.1,2 
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Πίνακας 3. Ικανοποίηση επαγγελματικής δραστηριότητας.

Ικανοποίηση επαγγελματικής δραστηριότητας

Ευχαριστημένος (n=54) Δυσαρεστημένος (n=24)

n  (%) n  (%) Τιμή p

Σαφή γνώμη των στόχων του τμήματος ή υπηρεσίες 0,002*

Πολύ 20 (44,4) 2 (9,1)

Ούτε πολύ, ούτε λίγο 17 (37,8) 8 (36,4)

Λίγο 8 (17,8) 12 (54,5)

Συνεργασία με τον προϊστάμενο 0,002*

Πολύ 37 (80,4) 9 (39,1)

Ούτε πολύ, ούτε λίγο 7 (15,2) 11 (47,8)

Λίγο 2 (4,3) 3 (13,0)

Συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας 0,004*

Πολύ 32 (71,1) 7 (29,2)

Ούτε πολύ, ούτε λίγο 9 (20,0) 11 (45,8)

Λίγο 4 (8,9) 6 (25,0)

Δυνατότητα των ανώτερων στελεχών να παρέχουν συνθήκες παρακίνησης 0,039*

Πολύ 2 (4,7) 0 (0,0)

Ούτε πολύ, ούτε λίγο 26 (60,5) 8 (33,3)

Λίγο 15 (34,9) 16 (66,7)

Δυνατότητα ανάπτυξης των ικανοτήτων μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα 0,029*

Πολύ 8 (17,0) 1 (4,2)

Ούτε πολύ, ούτε λίγο 15 (31,9) 3 (12,5)

Λίγο 24 (51,1) 20 (83,3)

Αναγνώριση και προώθηση της εξέλιξης των εργαζομένων 0,018*

Πολύ 4 (8,5) 0 (0,0)

Ούτε πολύ, ούτε λίγο 19 (40,4) 3 (13,6)

Λίγο 24 (51,1) 19 (86,4)

Υλική αναγνώριση της προσπάθειας 0,001*

Πολύ 8 (16,7) 2 (8,3)

Ούτε πολύ, ούτε λίγο 22 (45,8) 2 (8,3)

Λίγο 18 (37,5) 20 (83,3)

Ηθική αναγνώριση της προσπάθειας 0,009*

Πολύ 16 (32,0) 2 (8,3)

Ούτε πολύ, ούτε λίγο 17 (34,0) 5 (20,8)

Λίγο 17 (34,0) 17 (70,8)

* Δείκτης στατιστικής σημαντικότητας a=3%

Οι ασθενείς εμφανίστηκαν συνεργάσιμοι και ευγενικοί, 

γεγονός που ενισχύεται και από άλλες μελέτες, οι οποίες 

υποστηρίζουν ότι αυτό μπορεί να οφείλεται στον φόβο 

του ελέγχου που αισθάνονται να τους ασκείται από τους 

επαγγελματίες υγείας.1,34,40

Η προοπτική εξέλιξης στον χώρο του νοσοκομείου 

φαίνεται να είναι παράγοντας δυσαρέσκειας. Ο ανορθό-

δοξος τρόπος στις προαγωγές δημιουργεί ρουτίνα και 

μειωμένη επαγγελματική ικανοποίηση.41 Επίσης, οι συνθή-

κες εργασίας και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση, στοιχεία για 

τα οποία, γενικότερα, δεν δίνεται ιδιαίτερο βάρος από τη 

διοίκηση του νοσοκομείου, δρουν ως παράγοντες μείωσης 

της επαγγελματικής ικανοποίησης.42 Τα μέτρα βελτίωσης 

που προτάθηκαν, δηλαδή η αύξηση του προσωπικού και 

των αποδοχών, στις περισσότερες μελέτες θεωρούνται 

τα κυριότερα μέτρα βελτίωσης. Η οργάνωση της πρω-

τοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) και η βελτίωση του 

υλικοτεχνικού εξοπλισμού κρίθηκαν αναγκαίες λόγω της 
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Τα αποτελέσματα της μελέτης ανέδειξαν για άλλη μια 

φορά ότι το νοσηλευτικό επάγγελμα είναι ένα από τα 

δυσκολότερα στην επιτέλεσή του, καθώς οι νοσηλευτές 

βρίσκονται στον κατάλογο των επαγγελμάτων με τη μι-

κρότερη εργασιακή ικανοποίηση. Απαιτείται περισσότερη 

έρευνα σχετικά με τα επαγγελματικά προβλήματα των νο-

σηλευτών και μεγαλύτερη προσπάθεια από τις διοικήσεις 

των νοσοκομείων για την επίλυσή τους.

αύξησης κατά 20% της προσέλευσης των χρηστών των 

υπηρεσιών υγείας.29,43–45

Συμπερασματικά, η παρούσα μελέτη ήταν ένα εγχείρημα 

για την ανίχνευση της επαγγελματικής ικανοποίησης των 

νοσηλευτών και των προσδοκιών τους σε σχέση με την 

εργασία τους. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε 

είναι ικανό να αποτυπώσει τόσο την επαγγελματική ικα-

νοποίηση όσο και την επαλήθευση ή όχι των προσδοκιών 

του μελετώμενου πληθυσμού. 
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parametric tests were conducted for the statistical processing of data using the Statistical Package for Social Sciences 

(SSPS), version 21.0. The level of statistical significance was a=5%. RESULTS The work satisfaction of the participants 

was related to factors such as their relationship with the patients and the particularities of their working activities. 

Areas of dissatisfaction included low income, unfavourable working conditions and lack of prospects for career de-

velopment. CONCLUSIONS The questionnaire used in this study appeared efficient in portraying the level of satis-

faction of the expectations of the nursing personnel from their work in the public hospital. It is necessary to continue 

the process of assessing work satisfaction. Hospital administrators should make use of the results of this and other 
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