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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η προαγωγή της υγείας στο χώρο εργασίας αποτελεί το σύνολο των συνδυασμένων 

προσπαθειών εκ μέρους των εργοδοτών, των εργαζομένων και της κοινωνίας με 

στόχο τη βελτίωση της υγείας και την ευημερίας των ατόμων στο χώρο εργασίας. 

Επιπλέον, η προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας αφορά την ανάληψη 

δράσεων και πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην επίτευξη θετικής ψυχικής και 

ψυχολογικής κατάστασης των εργαζομένων, καθώς και στην πρόληψη των ψυχικών 

νόσων και διαταραχών. Δεδομένων των σύγχρονων δημογραφικών, κοινωνικών και 

δημοσιονομικών προκλήσεων, η προαγωγή της ψυχικής υγείας των επαγγελματιών 

υγείας και η ενθάρρυνση θετικών για την υγεία συμπεριφορών είναι ζωτικής 

σημασίας για τη βιωσιμότητα των αντίστοιχων συστημάτων. Σκοπός της παρούσας 

μεταπτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου που διέπει το 

ζήτημα της προαγωγής της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας και η μελέτη 

περιπτώσεων διεθνών καλών πρακτικών προγραμματισμού της σε μονάδες παροχής 

φροντίδας και υγειονομικής περίθαλψης. 

Λέξεις κλειδιά: προαγωγή υγείας, προαγωγή ψυχικής υγείας, εργασία, επαγγελματίες 

υγείας  
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ABSTRACT 

Workplace health promotion is the combined efforts by employers, employees and 

society to improve the health status and welfare of individuals in the workplace. 

Moreover, workplace mental health promotion refers to the actions and initiatives 

aimed at achieving positive mental and psychological status of employees and 

preventing mental illness and disorders. Given the contemporary demographic, social 

and financial challenges, promoting health professionals’ mental health and 

encouraging positive health behaviors is vital for the viability of health systems. Aim 

of this thesis is the presentation of the theoretical framework regarding the issue of 

mental health promotion in the workplace and the investigation of selected case 

studies of international best practices in its planning in healthcare units.  

Keywords: health promotion, mental health promotion, work, health professionals  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η προαγωγή υγείας αποτελεί τη διαδικασία διευκόλυνσης των ατόμων, ώστε αυτά να 

είναι ικανά να αυξάνουν τον έλεγχο για τη βελτίωση της υγείας τους, δεδομένου ότι 

για την επίτευξη μίας κατάστασης πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής 

ευημερίας, ένα άτομο ή μία πληθυσμιακή ομάδα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 

αναγνωρίζει και να ικανοποιεί τις ανάγκες του και παράλληλα να τις συνταιριάζει με 

το περιβάλλον του. Συνεπώς, η υγεία δεν αποτελεί το σκοπό της ζωής αλλά το 

βασικότερο πόρο της καθημερινής διαβίωσης και μακροχρόνιας ευημερίας. Σύμφωνα 

με τις κατευθύνσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) η έννοια της υγείας 

λαμβάνει μία θετική διάσταση, εννοώντας πως ως κατάσταση υγείας δεν νοείται 

αποκλειστικά η απουσία μίας νόσου αλλά αντιθέτως μία γενικότερη κατάσταση 

προσωπικής και συλλογικής ευημερίας, εστιάζοντας στους διαθέσιμους κοινωνικούς 

πόρους, καθώς και στις προσωπικές δεξιότητες διαχείρισης της υγείας.  

Η προαγωγή της υγείας συνεπάγεται τη βελτίωση, την προώθηση, την υποστήριξη 

και την ενθάρρυνση της υγείας σε προσωπικό και δημόσιο επίπεδο, ενώ εννοιολογικά 

εντάσσεται στην αγωγή της υγείας, η οποία ορίζεται ως η διαδικασία δημιουργίας 

συνειδητών ευκαιριών για την απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που 

είναι ευνοϊκές για τη βελτίωση της προσωπικής και συλλογικής υγείας. Συνολικά, η 

αγωγή και προαγωγή της υγείας δεν αποτελούν δύο έννοιες που περιορίζονται σε 

πληθυσμούς ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες υγείας, αλλά αντιθέτως περιλαμβάνουν το 

σύνολο των ενεργειών και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της κατάστασης 

υγείας του παγκόσμιου πληθυσμού, καθιστώντας τα άτομα ικανά να αναλαμβάνουν 

ενεργή δράση. Έτσι, η αγωγή και η προαγωγή υγείας, σε συνδυασμό με την πρόληψη, 

αποτελούν το τρίπτυχο της σύγχρονης προσέγγισης της υγείας, 

συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής και της εργασιακής. 

Η προαγωγή υγείας στο χώρο εργασίας (Work Health Promotion – WHP) αφορά τις 

συνδυασμένες προσπάθειες των εργοδοτών, των εργαζομένων και της κοινωνίας που 

αποσκοπούν στη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των ατόμων στο χώρο 

εργασίας τους. Η έννοια αυτή ευρύνεται από τη θεραπεία μέχρι την πρόληψη των 

ασθενειών, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας έναντι συγκεκριμένων 

εργασιακών κινδύνων, μέσω της βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος και της 

ενθάρρυνσης της ενεργούς συμμετοχής των εργαζομένων σε ζητήματα αγωγής 

υγείας. Συνεπώς, ο προγραμματισμός της προαγωγής υγείας στο χώρο εργασίας  



 
 

8 

 

 

βασίζεται στο σχεδιασμό και εφαρμογή παρεμβάσεων που απευθύνονται τόσο στο 

φυσικό και ψυχοκοινωνικό περιβάλλον όσο και στο ιδεολογικό πλαίσιο της εργασίας.  

Επιπλέον, σκοπός της προαγωγής της ψυχικής υγείας (Mental Health Promotion – 

MHP) είναι η προστασία της θετικής ψυχικής υγείας και η πρόληψη της ψυχικής 

ασθένειας και διαταραχής, μέσω της ενίσχυσης των αντίστοιχων προληπτικών 

παραγόντων, υποθέτοντας πως η ανάπτυξη των προσωπικών, κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών συνθηκών συνεισφέρει στη βέλτιστη υγεία, προάγοντας την 

ατομική ενδυνάμωση. Παράλληλα, ο στόχος του προγραμματισμού προαγωγής 

ψυχικής υγείας είναι η μετάβαση των ατόμων σε μία ψυχολογική κατάσταση προς το 

θετικό άκρο του φάσματος της ψυχικής υγείας, ενώ ειδικότερα στο χώρο εργασίας, ο 

σκοπός αφορά τη δημιουργία ενός χώρου εργασίας που παρέχει στους εργαζόμενους 

ένα ψυχικά υγιές και υποστηρικτικό περιβάλλον.  

Η ψυχική υγεία και ευημερία των επαγγελματιών υγείας αποτελεί σήμερα ένα ζήτημα 

μείζονος σημασίας, λαμβάνοντας υπόψη πως ο κλάδος της υγείας απασχολεί περίπου 

το 10% του συνόλου των εργαζομένων, καθώς και πως η φτωχή ψυχική υγεία μπορεί 

να έχει κρίσιμες αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας. 

Αποτελεί κοινό τόπο πως οι επαγγελματίες υγείας υπόκεινται σε ένα μεγάλο αριθμό 

κινδύνων ψυχικής υγείας και ως εκ τούτου είναι εξαιρετικά σημαντικό να 

εφαρμόζονται προγράμματα προαγωγής της στο χώρο εργασίας τους. Ωστόσο, τα 

προγράμματα αυτά στον κλάδο της υγείας αποτελούν μία σχετικά καινοτόμο 

πρακτική και για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν σήμερα σαφή δεδομένα σχετικά με την 

αποτελεσματικότητά τους, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα ο βασικός σκοπός τους ήταν 

η εφαρμογή παρεμβάσεων θεραπείας για την αποκόμιση άμεσων οφελών, όπως είναι 

ο περιορισμός των απουσιών και η διατήρηση των εργαζομένων.  

Ακόμη, η παρακίνηση των εργαζομένων αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα της 

προαγωγής υγείας, δεδομένου ότι σήμερα θεωρείται ως καθοριστικός παράγοντας της 

επίτευξης θετικής ψυχικής υγείας και καλής ψυχολογικής κατάστασης των 

εργαζομένων σε ένα ευρύ φάσμα οργανωσιακών πλαισίων. Έχει αποδειχθεί πως η 

παρακίνηση συνδέεται άμεσα με τον περιορισμό του εργασιακού άγχους και των 

περιστατικών κατάθλιψης και την ενίσχυση της ενεργητικότητας και του βαθμού 

ψυχολογικής προσαρμογής σε απαιτητικά εργασιακά περιβάλλοντα. Δεδομένου 

λοιπόν, πως τα επαγγέλματα υγείας είναι ιδιαίτερα απαιτητικής φύσης, η εφαρμογή  
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προγραμμάτων παρακίνησης μπορεί να έχει σημαντικές θετικές επιπτώσεις στην 

ψυχική και ψυχολογική υγεία των εργαζομένων. 

Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση του θεωρητικού 

πλαισίου που διέπει τα ζητήματα της αγωγής και προαγωγής ψυχικής υγείας στο 

χώρο εργασίας, εστιάζοντας στους επαγγελματίες υγείας, καθώς και η εξέταση μίας 

σειράς περιπτωσιολογικών μελετών στον κλάδο της υγείας, οι οποίες αφορούν 

βέλτιστες πρακτικές προγραμματισμού της προαγωγής ψυχικής υγείας στους 

επαγγελματίες υγείας. Απώτερος στόχος της μελέτης αυτής είναι η διερεύνηση των 

καλών πρακτικών προαγωγής της ψυχικής υγείας στον κλάδο της φροντίδας και 

υγειονομικής περίθαλψης, ώστε να εντοπιστούν κοινά σημεία και καινοτόμες 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις που προάγουν την ψυχική και ψυχολογική κατάσταση 

των επαγγελματιών υγείας σήμερα.  

Η δομή της παρούσας εργασίας έχει ως εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το 

θεωρητικό υπόβαθρο που διέπει το ζήτημα της προαγωγής υγείας και συγκεκριμένα 

εξετάζονται η προαγωγή στο πλαίσιο της αγωγής υγείας, η έννοια της προαγωγής 

υγείας, η προαγωγή υγείας στο χώρο εργασίας και ο προγραμματισμός της. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο διερευνάται η προαγωγή υγείας στους επαγγελματίες υγείας, μέσω 

της μελέτης των αντίστοιχων παραγόντων κινδύνου, των επιδράσεων της φτωχής 

ψυχικής υγείας και των βασικών χαρακτηριστικών των προγραμμάτων προαγωγής 

της. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το ζήτημα της παροχής κινήτρων στους 

επαγγελματίες υγείας και πως αυτά επιδρούν στην ψυχική υγεία των επαγγελματιών 

υγείας. Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται ένας επιλεγμένος αριθμός περιπτώσεων 

καλών πρακτικών προγραμματισμού προαγωγής ψυχικής υγείας σε επαγγελματίες 

υγείας και, τέλος, καταγράφονται τα συμπεράσματα.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

1.1 Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 

Η κατανόηση των καθοριστικών παραγόντων της ανθρώπινης υγείας έχει εξελιχθεί 

σημαντικά τα τελευταία 50 χρόνια, με απαρχή το έτος 1947, όταν ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) όρισε την υγεία ως την πλήρη φυσική, ψυχική και 

κοινωνική ευημερία (WHO, 1948), πλαισιώνοντας μία νέα ολιστική θεώρηση που τα 

χρόνια εκείνα εξέπληξε μία μερίδα εργαζομένων στο ιατρικό επάγγελμα. Το 1974, η    

έκθεση Lalonde κατηγοριοποίησε τους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας βάσει 

των συσχετίσεών τους με τον τρόπο ζωής και το περιβάλλον και όχι απλά με τις 

συνδέσεις τους με την ανθρώπινη βιολογία και την οργάνωση της υγειονομικής 

περίθαλψης, όπως συνηθιζόταν στο παρελθόν οι δύο προαναφερθέντες μεταβλητές να 

αποτελούν το επίκεντρο της μελέτης και των αντίστοιχων παρεμβάσεων για την 

υγεία.  

Κατά τα προηγούμενα χρόνια, όπως επισημαίνουν οι Marmor et al (1994), οι φορείς 

της υγείας απέφευγαν να ενσωματώσουν στις παρεμβάσεις για τη δημόσια υγεία μία 

σειρά επιδρούμενων παραγόντων, όπως είναι η κατανομή του εισοδήματος, το 

περιβάλλον και το ιατρικό κατεστημένο. Σε γενικότερους όρους, η έννοια της αγωγής 

υγείας εξελίχθηκε παράλληλα με αυτήν της δημόσιας υγείας, η οποία κατά τον 

τελευταίο αιώνα έχει διέλθει διάφορων σταδίων, από την απλή ιατρική και βιοϊατρική 

προσέγγιση στην ολιστική θεώρηση της ανθρώπινης υγείας. Έτσι, οι εξελίξεις στο 

πεδίο αυτό είχαν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση της έννοιας της αγωγής υγείας, η 

οποία εξελίχθηκε ως όρος με αυτήν της προαγωγής υγείας.  

Η προαγωγή της υγείας αναφέρεται στη βελτίωση της κατάστασης υγείας των 

ατόμων και των κοινοτήτων. Η προαγωγή στο πλαίσιο της υγείας συνεπάγεται τη 

βελτίωση, την προώθηση, την υποστήριξη και την ενθάρρυνση της υγείας σε 

προσωπικό και δημόσιο επίπεδο. Δεδομένου ότι οι σημαντικότεροι 

κοινωνικοοικονομικοί καθοριστικοί παράγοντες της υγείας τοποθετούνται πέραν του  
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ατομικού ή ακόμα και του συλλογικού ελέγχου, μία θεμελιώδης πτυχή της 

προαγωγής υγείας είναι ο στόχος της ενδυνάμωσης των ατόμων να αποκτούν 

περισσότερο έλεγχο σε εκείνα τα χαρακτηριστικά και δράσεις της ζωής τους που 

επηρεάζουν την υγεία τους.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η προαγωγή της υγείας είναι η διαδικασία που επιτρέπει 

στους ανθρώπους να αυξάνουν τον έλεγχο για τη βελτίωση της υγείας τους (WHO, 

1986). Παράλληλα, η προαγωγή της υγείας εντάσσεται εννοιολογικά και πρακτικά 

στο πλαίσιο της αγωγής της υγείας, και ορίζεται ως η διαδικασία δημιουργίας 

συνειδητών ευκαιριών για την απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που 

είναι ευνοϊκές για τη βελτίωση της προσωπικής και συλλογικής υγείας (Smith et al, 

2006). 

Οι στόχοι της αγωγής υγείας είναι η ευαισθητοποίηση και η ενίσχυση της 

συνειδητοποίησης των ατόμων σχετικά με τα προβλήματα υγείας, η παροχή γνώσεων 

για την προώθηση της βούλησης και της σωστής καθοδήγησης ανάληψης δράσης, η 

ιεράρχηση, αποσαφήνιση και διαμόρφωση των αξιών της υγείας, καθώς και η 

τροποποίηση των απόψεων σχετικά με ζητήματα της καθημερινής ζωής που αφορούν 

την υγεία (Κουρέα-Κρεμαστινού, 2007). Με τον τρόπο αυτό, η αγωγή υγείας 

αποσκοπεί στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και στην ανάληψη ενεργητικής 

συμπεριφοράς για τη βελτίωση της υγείας, μέσα σε ένα πλαίσιο περιορισμού των 

περιβαλλοντικών κινδύνων και ανάληψης υγιεινών συμπεριφορών από τα άτομα και 

τις κοινότητες.  

Υπό αυτό το πρίσμα και σύμφωνα με τον ΠΟΥ, οι τρεις βασικές αρχές της 

προαγωγής υγείας είναι η υποστήριξη (advocacy), η υποβοήθηση (enablement) και η 

διαμεσολάβηση (mediate) (WHO, 1986). Πιο συγκεκριμένα, η υποστήριξη 

αναφέρεται στη δημιουργία ευνοϊκών πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών, 

πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, συμπεριφορικών και βιολογικών παραγόντων 

συνθηκών για την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα υγείας, ενώ η υποβοήθηση 

αποσκοπεί στην μείωση των διαφορών ανάμεσα στην τρέχουσα κατάσταση υγείας 

των ατόμων και στην παροχή ίσων ευκαιριών και πόρων, οι οποίες διασφαλίζουν πως 

όλοι οι άνθρωποι εξίσου μπορούν να επιτύχουν το βέλτιστο για την υγεία τους. Αυτό 

περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος, την 

εξασφάλιση της πρόσβασης στην πληροφορία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων  
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καθημερινής διαβίωσης και ευκαιριών για τη λήψη υγιεινών επιλογών (Merson et al, 

2006). Τέλος, η διαμεσολάβηση αναφέρεται στην ανάληψη δράσεων εκ μέρους των 

υπευθύνων, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών υγείας, ώστε να συντονίζουν 

τους εμπλεκόμενους φορείς και να αξιοποιούν στο μέγιστο βαθμό του διαθέσιμους 

πόρους για την υγεία (Beaglehole et al, 2004). 

Έτσι, η αγωγή και προαγωγή υγείας δεν περιορίζεται σε πληθυσμούς με ιδιαίτερες 

ανάγκες υγείας αλλά αποσκοπεί στη βελτίωση της κατάστασης υγείας ολόκληρου του 

πληθυσμού, καθιστώντας τα άτομα ικανά να αναλαμβάνουν ενεργή δράση. Βέβαια, 

σημαντικό ρόλο για την ανάληψη της δράσης αυτής είναι η δημιουργία ενός ευνοϊκού 

πλαισίου μέσω της εκπαίδευσης, της επικοινωνίας, της νομοθεσίας και της παροχής 

κινήτρων κατά των κινδύνων της υγείας (Naidoo & Willis, 2003). Σύμφωνα με τη 

θεωρητική προσέγγιση των Tannahil et al (1996) η αγωγή, η πρόληψη και η 

προστασία της υγείας αποτελούν το τρίπτυχο της αγωγής υγείας. Οι τρεις αυτές 

έννοιες αλληλοσυμπληρώνονται, καθώς η αγωγή υγείας είναι προσπάθεια πρόληψης 

της κακής υγείας και η ενθάρρυνση της ευεξίας, η πρόληψη είναι η προσπάθεια 

περιορισμού των παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με τις ασθένειες μέσω της 

ιατρικής παρέμβασης, και η προστασία είναι η λήψη νομοθετικών, οικονομικών, 

κοινωνικών και κανονιστικών μέτρων για την υγεία του πληθυσμού (Tannahil et al, 

1996).  

1.2 ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 

Εστιάζοντας στην ενσωμάτωση των βαθύτερων αιτιών που σχετίζονται με τον τρόπο 

ζωής και τους περιβαλλοντικούς καθοριστικούς παράγοντες της υγείας, ο ΠΟΥ με το 

Χάρτη της Οτάβα (1986) αναφορικά με την προαγωγή υγείας εδραίωσε μία 

συστηματική προσέγγιση, όπου η συμμετοχή του κοινού, τα υποστηρικτικά 

περιβάλλοντα, η ενίσχυση της κοινοτικής δράσης, οι ενισχυμένες προσωπικές 

δεξιότητες και ο επαναπροσανατολισμός των υπηρεσιών υγείας αποτελούν 

αναπόσπαστα και εγγενή μέρη της προαγωγής της, οδηγώντας με τον τρόπο αυτό 

στον ορισμό της έννοιας της προαγωγής υγείας που ισχύει μέχρι και σήμερα, ο οποίος 

αναφέρει πως αυτή είναι «η διαδικασία που επιτρέπει στα άτομα να αυξάνουν τον 

έλεγχο με σκοπό τη βελτίωση της υγείας τους». Ο Nutbeam (1986) διεύρυνε αυτήν 

την εννοιολογική προσέγγιση, ορίζοντας την προαγωγή υγείας ως μία προσέγγιση 

μέσω της οποίας τα άτομα και οι κοινότητες αυξάνουν τον έλεγχο των καθοριστικών 

παραγόντων της υγείας, ως πρόδρομοι παράγοντες της βελτίωσής της.  
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Κατά τη διάρκεια της εδραίωσης των εννοιολογικών προσεγγίσεων της προαγωγής 

υγείας ήταν εξίσου σημαντικό να αναγνωριστούν οι ταυτόχρονες αλληλεπιδράσεις 

των επιρροών της οικογένειας, της κοινότητας και του περιβάλλοντος. Ο Hancock 

(1993) αργότερα πρόσθεσε την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης, 

συμπεριλαμβανομένης της έννοιας της υγείας ως μία «δυναμική ισορροπία» μεταξύ 

του ατόμου, του επαγγελματία υγείας και του περιβάλλοντος. Επιπλέον, οι Hamilton 

& Bhatti (1996) ανέπτυξαν ένα ολοκληρωμένο μοντέλο, το οποίο ενσωματώνει την 

έρευνα της υγείας σε πληθυσμούς στην προαγωγή υγείας ως έναν εξαιρετικά 

σημαντικό επιδρούμενο παράγοντα, δεδομένης μάλιστα και της έντασης που είχε 

αρχίσει να αναπτύσσεται μεταξύ των θεωρητικών της υγείας του πληθυσμού και των 

ερευνητών της προαγωγής υγείας.  

Το μοντέλο αυτό συσχετίζει τους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας με τις 

αντίστοιχες στρατηγικές για την προαγωγή της, αναγνωρίζοντας πως αυτή θα πρέπει 

να υφίσταται σε μία σειρά ρυθμιζόμενων πλαισίων, όπως είναι τα σχολεία, οι 

κοινότητες, οι μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας και οι χώροι εργασίας (Hamilton 

& Bhatti, 1996). Ένα σημαντικό στοιχείο του μοντέλου αυτού είναι επίσης, πως η 

υγεία του πληθυσμού σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου επηρεάζει την υγεία και 

των υπόλοιπων πληθυσμών, αποδίδοντας έτσι μία ηθική διάσταση στην προαγωγή 

υγείας και προσδιορίζοντας την επιτακτική ανάγκη επέκτασης των αντίστοιχων 

παρεμβάσεων σε παγκόσμιο επίπεδο (Startfield & Shi, 1999).  

Σε μία διεύρυνση του μοντέλου αυτού, το οποίο θεωρείται ευρέως ως μία 

ολοκληρωμένη εννοιολογική προσέγγιση της προαγωγής υγείας, ο Yassi (2005) 

αναγνωρίζει ως πλαίσια της προαγωγής υγείας τις κοινότητες, τους χώρους εργασίας, 

τα σχολεία και τις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας σε διεθνές επίπεδο, ενώ 

εντοπίζει ως καθοριστικούς παράγοντες της υγείας το εισόδημα και το κοινωνικό 

επίπεδο, την εκπαίδευση, τα δίκτυα κοινωνικής στήριξης, τις συνθήκες εργασίας, το 

φυσικό περιβάλλον, τους βιολογικούς και γενετικούς παράγοντες, τις πρακτικές 

προσωπικής υγείας και τις δεξιότητες προσαρμογής, καθώς και την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Ακόμη, ως στρατηγικές προαγωγής υγείας 

αναγνωρίζονται η ενίσχυση των δράσεων της κοινότητας, η δημιουργία ισχυρών 

πολιτικών δημόσιας υγείας, η κατασκευή υποστηρικτικού περιβάλλοντος, η ανάπτυξη 

προσωπικών δεξιοτήτων για την υγεία και η προώθηση της ποιότητας των 

αντίστοιχων υπηρεσιών.  
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, η προαγωγή της υγείας έχει εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο 

ώστε να αναγνωρίζει την επίδραση των ευρύτερων κοινωνικών πολιτικών, καθώς και 

την ανάγκη αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων 

των μεταβλητών που σχετίζονται με την εργασία, εστιάζοντας πλέον σε ένα 

διευρυμένο και ολιστικό πλαίσιο που δεν επικεντρώνεται σε μεμονωμένους και 

ατομικούς παράγοντες της υγείας. Βέβαια, ο Yassi (2005) επισημαίνει πως σημεία-

κλειδιά για την προαγωγή υγείας είναι η δέσμευση στην τεκμηριωμένη λήψη 

αποφάσεων, στη συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών ομάδων ενδιαφέροντος και 

ιδιαίτερα στις κοινές παραδοχές και αξίες αναφορικά με τη σημαντικότητα των 

καθοριστικών παραγόντων της υγείας.   

Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί πως όλα τα μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί μέχρι 

και σήμερα έχουν βασιστεί στην προσέγγιση του Tannahill, ο οποίος θεωρεί την 

προαγωγή υγείας ως όλες τις συντονισμένες προσπάθειες για την ενίσχυση της 

θετικής υγείας και την πρόληψη των ασθενειών μέσω των επικαλυπτόμενων τομέων 

της εκπαίδευσης για την υγείας, της πρόληψης και της προστασίας (Downie et al, 

1990). Επιπλέον, οι Davies & Macdowall (2006) αναπτύσσουν τρεις βασικές 

προσεγγίσεις για τη βελτίωση της υγείας, οι οποίες είναι η αλλαγή συμπεριφοράς 

μέσω της ιατρικής, η αλλαγή συμπεριφοράς μέσω της εκπαίδευσης και η κοινωνική 

αλλαγή, οι οποίες ωστόσο αλληλεπικαλύπτονται σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

προαγωγής υγείας.  

Πιο συγκεκριμένα, το ιατρικό μοντέλο εστιάζει στην πρόληψη της νόσου (ασθένειας 

ή αρνητικής υγείας) και βασίζεται στη φιλοσοφία της συμμόρφωσης με τις 

διαγνώσεις και προγνώσεις των επαγγελματιών υγείας, ενώ το εκπαιδευτικό μοντέλο 

θεωρεί πως τα άτομα λαμβάνουν ορθολογικές αποφάσεις για την υγεία τους 

λαμβάνοντας υπόψη την πληροφόρηση που προέρχεται από την αντίστοιχη 

εκπαίδευση. Τέλος, το κοινωνικό μοντέλο βασίζεται στην άποψη πως η υγεία 

καθορίζεται από το κοινωνικό, πολιτισμικό και φυσικό περιβάλλον και άρα η 

βελτίωση της υγείας απαιτεί λύσεις πολιτικής φύσης που προστατεύουν τα άτομα από 

περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου (Davies & Macdowall, 2006). Σύμφωνα με 

τα παραπάνω, η προαγωγή υγείας περιλαμβάνει τους τομείς της πρόληψης, της 

εκπαίδευσης και της προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τους καθοριστές υγείας, και 

πραγματοποιείται μέσω αλληλεπιδρώμενων δράσεων ιατρικής, εκπαιδευτικής και 

κοινωνικής φύσης, υπό μία ολιστική και ολοκληρωμένη προσέγγιση. 
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1.3 ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στο πλαίσιο της αγωγής και προαγωγής υγείας, η προαγωγή της υγείας στην εργασία 

(Work Health Promotion – WHP) ορίζεται ως οι συνδυασμένες προσπάθειες των 

εργοδοτών, των εργαζομένων και της κοινωνίας για τη βελτίωση της υγείας και της 

ευημερίας των ατόμων στην εργασία τους (WHO, 1995). Ο στόχος αυτός μπορεί να 

επιτευχθεί μέσω του συνδυασμού της βελτίωσης των οργανισμών και του εργασιακού 

περιβάλλοντος και της ενθάρρυνσης της ενεργής συμμετοχής των εργαζομένων. 

Σύμφωνα με τους Springett & Dughill (1995) η προαγωγή της υγείας στην εργασία 

ευρύνεται από τη θεραπεία μέχρι την πρόληψη των νοσημάτων, 

συμπεριλαμβανομένης της προστασίας έναντι συγκεκριμένων κινδύνων για την 

επίτευξη της βέλτιστης υγείας των εργαζομένων.  

Οι Whitelaw et al (2001) αναφέρουν πως η επίτευξη της βέλτιστης υγείας 

περιλαμβάνει τη βελτίωση των φυσικών ικανοτήτων σε σχέση με το φύλο και την 

ηλικία των εργαζομένων, τη βελτίωση της ψυχικής ευεξίας, την ανάπτυξη 

«αποθεματικών» ικανοτήτων για την αντιμετώπιση των κινδύνων της υγείας και την 

επίτευξη προσαρμοστικότητας στις εναλλασσόμενες συνθήκες της εργασίας. Σε ένα 

εργασιακό περιβάλλον, η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων για την προαγωγή 

υγείας στην εργασία μπορεί να αξιολογηθεί ποσοτικά βάσει δεικτών, όπως είναι ο 

αριθμός απουσιών, η εργασιακή ικανοποίηση και το εργασιακό άγχος (Mossink, 

2000). Τα προγράμματα αυτά, ουσιαστικά, αποτελούν παρεμβάσεις που 

απευθύνονται τόσο στο συνολικό χώρο (φυσικό περιβάλλον, εργασιακό πλαίσιο) και 

στο ψυχοκοινωνικό περιβάλλον εργασίας (οικονομικό, οργανωτικό πλαίσιο) όσο και 

στο ευρύτερο ιδεολογικό πλαίσιο της εργασίας (International Labor Office – ILO, 

2005). 

Σύμφωνα με τους Kahn et al (2002), η εργασιακή προαγωγή υγείας βασίζεται σε 

τριών ειδών παρεμβάσεις: (1) τις ενημερωτικές προσεγγίσεις για την αλλαγή της 

γνωστικής βάσης και των συμπεριφορών σχετικά με τα οφέλη της φυσικής 

δραστηριότητας, της σωστής διατροφής και άλλων θετικών για την υγεία 

συμπεριφορών εντός της κοινότητας, (2) τις συμπεριφορικές και κοινωνικές 

προσεγγίσεις για την εκμάθηση αντίστοιχων δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για 

την αποτελεσματική προσαρμογή και διατήρηση της ορθής συμπεριφοράς για την 

υγεία, συμπεριλαμβανομένου του εργασιακού περιβάλλοντος που διευκολύνει και 

ενισχύει τη συμπεριφορική αλλαγή και (3) τις προσεγγίσεις περιβαλλοντικής 

πολιτικής που αφορούν τη μετατροπή της φυσικής και οργανωσιακής δομής του  
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χώρου εργασίας, με σκοπό αυτός να παρέχει ασφαλείς και ελκυστικούς χώρους για 

σωματική δραστηριότητα και ενίσχυση της ψυχικής υγείας.  

Οι Hymel et al (2011) υποστηρίζουν πως η προαγωγή υγείας στο χώρο εργασίας 

βελτιώνει τη συνολική ευημερία του εργατικού δυναμικού, ενσωματώνοντας τους 

δύο παράγοντες της προαγωγής και της προστασίας της υγείας, ως δραστηριότητες 

που επισυμβαίνουν σε ένα συνεχές. Βάσει του μοντέλου αυτού, οι παρεμβάσεις 

προαγωγής υγείας συνεισφέρουν δυναμικά στη βελτίωση της προσωπικής ασφάλειας, 

εκτός της ενίσχυσης της προσωπικής υγείας, ενώ παράλληλα οι παρεμβάσεις 

εργασιακής ασφάλειας συμβάλλουν ενεργά στην προαγωγή υγείας στο χώρο 

εργασίας. Έτσι, οι δύο αυτές μεταβλητές, η προσωπική υγεία και η προσωπική 

ασφάλεια, απαραίτητες για έναν παραγωγικό εργαζόμενο και έναν αποδοτικό χώρο 

εργασίας, συνδυάζονται με ένα συμβιωτικό τρόπο που αυξάνει την επίδρασή τους στη 

συνολική υγεία και τη συνολική παραγωγικότητα. Συνεπώς, το σύνολο καθίσταται 

μεγαλύτερο του αθροίσματος των μερών του.  

Αποτελεί σήμερα κοινό τόπο πως τα σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα είναι 

εξαιρετικά πιεστικά, τόσο από την πλευρά των εργαζομένων όσο και από την πλευρά 

των εργοδοτών, δεδομένου μάλιστα ότι το συνολικό κόστος των χρόνιων νόσων 

αυξάνεται συνεχώς. Συνεπώς, τα προγράμματα προαγωγής και προστασίας της υγείας 

στο χώρο εργασίας μπορούν να έχουν σημαντικό μακροπρόθεσμο αντίκτυπο, 

εξοικονομώντας μάλιστα κόστος. Η σύγχρονη ερευνητική βιβλιογραφία έχει 

καταδείξει την άμεση σύνδεση μεταξύ της βελτίωσης της υγείας και της 

λειτουργικότητας, της παραγωγικότητας και εξοικονόμησης δαπανών στους 

οργανισμούς και τις επιχειρήσεις. Παραδειγματικά, οι Goetzel et al (2007) 

αποδεικνύουν πως τα προγράμματα προαγωγής υγείας στο χώρο εργασίας έχουν 

σημαντικές θετικές επιδράσεις στην προσωπική ευημερία και την παραγωγικότητα, 

ενώ οι Burton et al (2005) βρίσκουν πως οι εργαζόμενοι που περιορίζουν τους 

κινδύνους για την υγεία τους παράλληλα βελτιώνουν την παραγωγικότητά τους.  

Επιπλέον, σε μία επισκόπηση της ερευνητικής βιβλιογραφίας σχετικά με τα κόστη 

της ‘φτωχής’ υγείας των εργαζομένων και την εξοικονόμηση που προέρχεται από τα 

προγράμματα εργασιακής προαγωγής υγείας, οι Baicker et al (2005) αναφέρουν πως 

για κάθε δολάριo επενδυμένο σε ολοκληρωμένα προγράμματα ευεξίας και πρόληψης 

στην εργασία αντιστοιχεί μείωση των ιατρικών εξόδων κατά $3,27 και περιορισμός 

του κόστους δικαιολογημένων ή αδικαιολόγητων απουσιών από την εργασία κατά 

$2,73. Ακόμη, οι Devol et al (2007) βρίσκουν πως μόνο η μείωση των ποσοστών  
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παχυσαρκίας μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση κατά 

$60 δις αναφορικά με τις αντίστοιχες θεραπείες, ενώ οι Finkelstein et al (2010) 

επιβεβαιώνουν τις προαναφερθείσες διαπιστώσεις, αποδεικνύοντας πως οι εργοδότες 

μέσω των προγραμμάτων προαγωγής υγείας μπορούν να επιτύχουν σημαντική 

εξοικονόμηση κόστους από τη μείωση του επιπολασμού της παχυσαρκίας. Τέλος, οι 

Goetzel et al (1999) υποστηρίζουν πως για κάθε δολάρια που επενδύεται σε 

προγράμματα προαγωγής υγείας στο χώρο εργασίας σε μία περίοδο 3 ετών, η 

απόδοση της επένδυσης (Return-On-Investment / ROI) για τους εργαζομένους 

κυμαίνεται από $1,40 έως $4,70. 

Οι παραπάνω μελέτες αποτελούν ένα μικρό δείγμα της αποτελεσματικότητας των 

προγραμμάτων προαγωγής υγείας στο χώρο εργασίας, τα οποία θεωρούνται πλέον 

εξαιρετικής σημασίας για όλες τις ομάδες ενδιαφέροντος (εργαζομένους, εργοδότες, 

οργανισμούς, επιχειρήσεις, κράτος κλπ). Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι Hymel et al 

(2011), το έλλειμμα που παρατηρείται στην ενοποίηση των διαφορετικών 

προγραμμάτων προστασίας και προαγωγής υγείας στην εργασία αποτρέπει τη 

βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων και παρεμποδίζει τις προσπάθειες μεγιστοποίησης 

της βελτίωσης της συνολικής υγείας και παραγωγικότητας του εργατικού δυναμικού, 

δεδομένου ότι τα προγράμματα προαγωγής υγείας (Workplace Health Promotion 

Programs – WHPP) αποτελούν μία πρακτική που απαιτεί ολοκληρωμένη προσέγγιση 

προς τη συνολική ευημερία του εργαζομένου.  

1.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Οι παρεμβάσεις για την προαγωγή υγείας στο χώρο εργασίας αφορούν το σχεδιασμό, 

εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων που σχετίζονται με την πρόληψη των 

ατυχημάτων, τις μεθόδους πρόληψης κινδύνων και μολύνσεων, την υιοθέτηση 

υγιεινών συμπεριφορών, τη διαχείριση του εργασιακού άγχους, την προώθηση 

ρυθμίσεων για τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και την παροχή 

υπηρεσιών που προάγουν τη σωματική και ψυχική υγεία (Wilson et al, 1996). Ένα 

πρόγραμμα παρέμβασης για την προαγωγή της υγείας περιλαμβάνει τα στάδια του 

καθορισμού των αναγκών, του σκοπού και των στόχων, της ανάπτυξης της 

μεθοδολογίας, του καθορισμού των πόρων και των ικανοτήτων και του εντοπισμού 

των μέτρων αξιολόγησης (Bourbonnais et al, 2004). Έτσι, ο προγραμματισμός μίας 

παρέμβασης για την προαγωγή υγείας βασίζεται στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και 

την αξιολόγηση.  
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Παράλληλα, ο προγραμματισμός της προαγωγής υγείας στο χώρο εργασίας θα πρέπει 

να βασίζεται σε ορισμένες αρχές. Παραδειγματικά, οι Heaney & Goetzel (1997) 

εντοπίζουν έξι χαρακτηριστικά των βέλτιστων πρακτικών εργασιακών προγραμμάτων 

προαγωγής υγείας, τα οποία είναι: (1) οργανωσιακή δέσμευση, (2) παροχή κινήτρων 

στους συμμετέχοντες, (3) αποτελεσματικός έλεγχος και δοκιμές, (4) τεκμηριωμένες 

παρεμβάσεις βάσει της υπάρχουσας θεωρίας, (5) αποτελεσματική εφαρμογή, και (6) 

συνεχής αξιολόγηση του προγράμματος. Ομοίως, οι O’Donnell et al (1997) 

αναγνωρίζουν ως χαρακτηριστικά των βιώσιμων προγραμμάτων προαγωγής υγείας τα 

εξής: (1) διασύνδεση του προγράμματος με τους οργανωσιακούς στόχους, (2) 

υποστήριξη από τη διοίκηση, (3) αποτελεσματικός σχεδιασμός, (4) συμμετοχή των 

εργαζομένων κατά την ανάπτυξη των στόχων, (5) προσβασιμότητα του 

προγράμματος, (6) αποτελεσματική επικοινωνία, (7) αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας, (8) μεγάλο εύρος παροχών, (9) παροχή κινήτρων συμμετοχής 

και, (10) αποτελεσματική στόχευση των εργαζομένων υψηλού κινδύνου.  

Τα προγράμματα προαγωγής υγείας στο χώρο εργασίας εξαρτώνται από μία σειρά 

μεταβλητών, όπως είναι η θέσπιση σαφών στόχων, η χρησιμότητα, η αποδοτικότητα 

σε όρους κόστους και τα μετρήσιμα αποτελέσματα. Συνολικά, τα διαθέσιμα στοιχεία 

καταδεικνύουν θετική διασύνδεση μεταξύ της εφαρμογής των εν λόγω παρεμβάσεων 

υγείας με το επίπεδο υγείας των εργαζομένων, τη μείωση των ιατρικών εξόδων, την 

ατομική και οργανωσιακή παραγωγικότητα και τη διατήρηση των εργαζομένων. 

Σύμφωνα με τους Berry & Mirabito (2011) τα ολοκληρωμένα εργασιακά 

προγράμματα προαγωγής υγείας περιλαμβάνουν τα εξής: (i) εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

σχετικά με την υγεία (π.χ. εκπαίδευση σε θέματα διατροφής), (ii) αναγνώριση 

κινδύνων ατομικής υγείας (π.χ. εμπιστευτικές εκτιμήσεις κινδύνου υγείας – HRAs), 

(iii) υπηρεσίες μείωσης κινδύνων για την υγεία (π.χ. παροχή συμβουλών και ομάδες 

υποστήριξης), (iv) υπηρεσίες πρόληψης (π.χ. εμβολιασμός), (v) υγειονομικές 

θεραπευτικές υπηρεσίες (π.χ. ιατρική φροντίδα στο χώρο εργασίας), και (vi) 

εισαγωγή κανονισμών για την υγεία (π.χ. απαγόρευση καπνίσματος).  

Αναφορικά με τα στάδια εφαρμογής των εν λόγω προγραμμάτων, αυτά διακρίνονται 

στην επίτευξη της διοικητικής δέσμευσης, στη δημιουργία μίας επιτροπής υπεύθυνης 

για το πρόγραμμα, στη διεξαγωγή μίας έρευνας για την εκτίμηση της κατάστασης, 

στην ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου σχεδίου, στην ανάπτυξη του προγράμματος, και 

τέλος, στην εφαρμογή και αξιολόγησή του μέσω επίσημης αναφοράς (Center of 

Health Promotion of Canada, 2004). Έτσι, για να ξεκινήσει η διαδικασία σχεδιασμού 

θα πρέπει να επιτευχθεί υποστήριξη από όλες τις ομάδες ενδιαφέροντος,  
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συμπεριλαμβανομένων των ανώτερων διοικητικών στελεχών και ιδιοκτητών, των 

συνδικάτων και οργανώσεων των εργαζομένων, των εργαζομένων σε ατομικό 

επίπεδο και άλλων ομάδων, όπως είναι το τμήμα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. 

Ακολούθως, η οργάνωση μίας επιτροπής αποτελεί σημαντικό βήμα, 

συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας επίσημων στόχων και «όρων αναφοράς». 

Κατά το στάδιο εκτίμησης της υφιστάμενης κατάστασης αξιολογούνται οι ανάγκες 

υγείας των εργαζομένων σε συνδυασμό με την εκτίμηση της οργανωσιακής 

κουλτούρας. Εργαλεία που διατίθενται για την αξιολόγηση αυτή είναι οι άτυπες 

ομαδικές συζητήσεις, οι προτάσεις μέσω ηλεκτρονικής φόρμας, οι έρευνες μέσω 

εφαρμογής ερωτηματολογίων στους εργαζομένους, οι ομάδες εστίασης και άλλα 

μέτρα, όπως η κλίμακα SSOS (Stress & Satisfaction Offset Scale), η οποία μετράει σε 

ποιο βαθμό η κουλτούρα υγείας του οργανισμού λειτουργεί υπέρ των οργανωσιακών 

στόχων. Ο σχεδιασμός του προγράμματος, στη συνέχεια, θα πρέπει να περιλαμβάνει 

την περιγραφή των βασικών ζητημάτων, τους σκοπούς και τους στόχους, τις βασικές 

στρατηγικές παρέμβασης, τους συνεργαζόμενους, τους απαιτούμενους πόρους, την 

κατανομή των αρμοδιοτήτων και ευθυνών, το χρονοδιάγραμμα και τους δείκτες 

απόδοσης και αξιολόγησης.  

Το επόμενο στάδιο αφορά την ανάπτυξη του προγράμματος, κατά το οποίο οι στόχοι, 

οι δραστηριότητες και οι μέθοδοι αξιολόγησης που υλοποιούνται κάθε έτος 

εφαρμογής ή σε κάθε καθορισμένη χρονική φάση, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως 

κατά την εφαρμογή του προγράμματος σημαντικό στοιχείο είναι η αποτελεσματική 

εσωτερική επικοινωνία, ώστε να υπάρχει η κατάλληλη ανατροφοδότηση. Τέλος, ένα 

από τα σημαντικότερα στάδια προγραμματισμού της προαγωγής υγείας στο χώρο 

εργασίας είναι η αξιολόγηση, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω διάφορων 

μεθόδων, εκ των οποίων οι σημαντικότερες είναι οι εξής: (1) οι διαμορφωτικές 

αξιολογήσεις, οι οποίες εφαρμόζονται κατά τα στάδια σχεδιασμού ώστε να 

διασφαλίζεται ότι οι καλύπτονται οι ανάγκες των εργαζομένων και εφαρμόζονται οι 

κατάλληλες διαδικασίες, (2) οι αξιολογήσεις των διαδικασιών, οι οποίες αποσκοπούν 

στην παρακολούθηση του προγράμματος και τον εντοπισμό τυχόν ανεπαρκειών ή 

προβλημάτων ώστε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα, και (3) οι αξιολογήσεις των 

επιδράσεων ή των αποτελεσμάτων, οι οποίες καθορίζουν αν το πρόγραμμα καλύπτει 

τους δεδηλωμένους στόχους και αν επιδρά στο χώρο εργασίας σε συγκεκριμένους 

όρους, όπως είναι η παραγωγικότητα, η αποδοτικότητα και το επίπεδο υγείας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

2.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Ο τομέας της υγείας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς του παγκόσμιου 

εργατικού δυναμικού, απασχολώντας ειδικότερα στον ευρωπαϊκό χώρο περίπου το 

10% του συνόλου των εργαζομένων, εκ των οποίων η κύρια ομάδα απασχολείται 

στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης και ειδικότερα σε δημόσια και ιδιωτικά 

νοσοκομεία. Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια 

και την Υγεία στην Εργασία (European Agency for Safety and Health at Work – EU-

OSHA, 2007), εκτός της κύριας αυτής ομάδας, οι υπόλοιπες κατηγορίες εργαζομένων 

στο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας απασχολούνται σε χώρους εργασίας όπως 

είναι τα ιατρεία, τα γηροκομεία και άλλες μονάδες υγειονομικής περίθαλψης (πχ. 

ιατρικά εργαστήρια, κέντρα αποκατάστασης).  

Σημαντικό, μάλιστα, είναι το γεγονός πως ο συγκεκριμένος κλάδος απασχόλησης 

χαρακτηρίζεται από σημαντική ανισορροπία των δύο φύλων, καθώς σύμφωνα με 

στοιχεία του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και 

Εργασίας (European Foundation for the Improvement of Living and Working 

Conditions, 2008), σχεδόν το 80% των εργαζομένων στον τομέα της υγείας στην 

Ευρώπη είναι γυναίκες.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ψυχική υγεία και ευημερία των επαγγελματιών υγείας 

είναι ένα ζήτημα μείζονος σημασίας, λαμβάνοντας υπόψη πως οι επαγγελματίες αυτοί 

αντιστοιχούν σε ένα σημαντικό ποσοστό του συνόλου των εργαζομένων, καθώς και 

το γεγονός πως η φτωχή ψυχική υγεία μπορεί να έχει κρίσιμες αρνητικές συνέπειες 

στην ποιότητα της φροντίδας και, τελικά, στην υγεία των ασθενών. Σύμφωνα με το 

Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ILO, 2005), τα προβλήματα ψυχολογικής φύσης των 

εργαζομένων μπορούν να καταλήξουν σε υψηλότερο επιπολασμό ασθενειών, σε 

αυξημένα ποσοστά τραυματισμών, σε στιγματισμό, απομόνωση ή ακόμα και 

μεγαλύτερη θνησιμότητα. Παράλληλα, ο ΠΟΥ αναφέρει πως τα εν λόγω προβλήματα 

μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις και στον ίδιο τον εργοδότη, με  
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χαρακτηριστικά παραδείγματα τη μειωμένη οργανωσιακή αποδοτικότητα, η οποία 

προέρχεται από τη μειωμένη παραγωγικότητα του εργαζομένου και το χαμηλό ηθικό 

στο χώρο εργασίας (WHO, 2004). 

Οι επαγγελματίες υγείας υπόκεινται σε μεγάλο βαθμό σε τέτοιου είδους κινδύνους για 

την ψυχική τους υγεία, και ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά σημαντικό να 

εφαρμόζονται προγράμματα προαγωγής της ψυχικής υγείας και ψυχολογικής 

ευημερίας. Υπό αυτό το πρίσμα, η ψυχική υγεία μπορεί να γίνει αντιληπτή ως «μία 

κατάσταση ευεξίας στην οποία το άτομο συνειδητοποιεί τις προσωπικές του 

ικανότητες, είναι σε θέση να αντιμετωπίσει το άγχος που προέρχεται από την 

καθημερινότητα, μπορεί να εργαστεί παραγωγικά και αποδοτικά και είναι σε θέση να 

συνεισφέρει στην κοινότητά του» (WHO, 2009). Η θετική αυτή εννοιολογική 

προσέγγιση του όρου της ψυχικής υγείας αποτελεί ταυτόχρονα το θεμέλιο της 

ευημερίας και της αποτελεσματικής λειτουργίας του ατόμου στο χώρο εργασίας του.  

Επιπλέον, οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες κινδύνου στο χώρο εργασίας συνδέονται με 

τον τρόπο με τον οποίο η εργασία σχεδιάζεται, οργανώνεται και διαχειρίζεται, καθώς 

και με το γενικότερο οικονομικό και κοινωνικό εργασιακό πλαίσιο. Κατά καιρούς, 

διάφορα θεωρητικά μοντέλα έχουν αναπτυχθεί για τη διαμόρφωση μίας αιτιολογικής 

βάσης αναφορικά με τη σχέση ανάμεσα στους παράγοντες κινδύνου και την ψυχική 

υγεία των εργαζομένων. Ένα από τα πιο γνωστά εξ αυτών είναι το μοντέλο των 

Απαιτήσεων-Ελέγχου-Υποστήριξης (Demand-Control-Support Model), το οποίο 

καθορίζει τρεις βασικούς ψυχοκοινωνικούς στρεσογόνους παράγοντες που 

επηρεάζουν την ευημερία του εργαζομένου, τις ψυχολογικές απαιτήσεις, το εύρος του 

ελέγχου πάνω στις αποφάσεις που λαμβάνονται στο χώρο εργασίας και την κοινωνική 

στήριξη εντός του εργασιακού πλαισίου (Karasek & Theorell, 1990). Σύμφωνα με την 

προσέγγιση αυτή, οι αρνητικές επιδράσεις του εργασιακού άγχους, όπως είναι η 

κόπωση, το στρες και η σωματική ασθένεια, συμβαίνουν όταν οι ψυχολογικές 

απαιτήσεις είναι μεγάλες και το επίπεδο του ελέγχου στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων περιορισμένο, ενώ η κοινωνική στήριξη λειτουργεί ως διαμεσολαβητής.  

Οι παράγοντες κινδύνου ψυχικής υγείας στους εργαζομένους εκτείνονται σε ένα 

μεγάλο εύρος και αφορούν διάφορες συνθήκες και καταστάσεις στο χώρο εργασίας. 

Μερικοί από τους βασικότερους παράγοντες περιλαμβάνουν την εργασία με 

εναλλασσόμενες βάρδιες, το πολύ εντατικό ή ακατάλληλο πρόγραμμα εργασίας, το 

χαμηλό επίπεδο εργασιακού ελέγχου, τις υψηλές εργασιακές απαιτήσεις, το μεγάλο 

φόρτο εργασίας, τις πολλές και εντατικές προθεσμίες, την ελλιπή πληροφόρηση, την  
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ανεπαρκή οργανωσιακή δικαιοσύνη, τη φτωχή ομαδική εργασία, τις κακές 

διαπροσωπικές εργασιακές σχέσεις, την έλλειψη κοινωνικής στήριξης, την εργασία 

σε απομόνωση και τους ανεπαρκείς οργανωσιακούς πόρους (Jettinghoff & Houtman, 

2009). Επιπλέον, οι πιο συχνοί παράγοντες κινδύνου αναφορικά με την ψυχική υγεία 

των επαγγελματιών υγείας είναι οι εξής: (1)  οι υψηλές εργασιακές προσδοκίες σε 

συνδυασμό με ανεπαρκή χρόνο, (2) οι ανεπαρκείς προσωπικές εργασιακές δεξιότητες 

και επαγγελματικές ικανότητες, (3) η ελλιπής κοινωνική στήριξη, (4) η καθημερινή 

επαφή με τους ασθενείς και το συναισθηματικό και φυσικό πόνο, (5) η διαχείριση 

καταστάσεων ασθενών τελικού σταδίου, (6) οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, (7) η 

έκθεση σε τραυματικά γεγονότα, και (8) οι συχνές καταγγελίες και αντιδικίες (Cox & 

Griffiths, 1996; McNeely, 2005).  

Εκτός των προαναφερθέντων παραγόντων, τα συχνά περιστατικά βίας και 

παρενόχλησης αποτελούν κρίσιμους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους για τους 

επαγγελματίες υγείας. Ειδικότερα η βίαια συμπεριφορά μπορεί να προέρχεται είτε 

από ασθενείς, είτε από τους φροντιστές τους ή ακόμα και από τους ίδιους τους 

συναδέλφους, ενώ έχει καταγραφεί πως το τομές της υγείας χαρακτηρίζεται από τα 

υψηλότερα ποσοστά έκθεσης των εργαζομένων σε καθημερινή βία στην εργασία 

(EU-OSHA, 2007). Επιπλέον, η συχνότητα εμφάνισης φαινομένων εκφοβισμού και 

παρενόχλησης στο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας είναι ιδιαίτερα υψηλή. Οι 

Parent-Thirion et al (2007) καταδεικνύουν πως στον τομέα της υγείας, όπου οι 

φυσικοί κίνδυνοι είναι σχετικά περιορισμένοι, η εμπειρία πραγματικής σωματικής 

βίας ή σχετικής απειλής είναι κατά 8 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με άλλους 

εργασιακούς χώρους, όπως είναι η μεταποίηση.  

Μάλιστα, σύμφωνα με μία έρευνα στη Δανία που ονομάζεται «Η Βία ως Μορφή 

Έκφρασης», περίπου το 32% των εργαζομένων σε κοινοτικές μονάδες φροντίδας και 

των νοσηλευτών στα νοσοκομεία εκτίθενται σε περιστατικά βίας (Pedersen, 2007), 

ενώ τη διετία 2001-2202 στο Ηνωμένο Βασίλειο, το εθνικό σύστημα υγείας NHS 

κατέγραψε 95.501 περιπτώσεις βίας και επιθετικότητας απέναντι στο προσωπικό 

υγείας, με τους νοσηλευτές να είναι να συχνότερα θύματα αυτών των ενεργειών 

(National Audit Office, 2003). Στην ίδια έρευνα καταγράφτηκε πως το 29% των 

εργαζομένων στις μονάδες εντατικής θεραπείας και το 50% των εργαζομένων σε 

ασθενοφόρα έχει πέσει θύμα βίαιης ή επιθετικής συμπεριφοράς μέσα σε διάστημα 12 

μηνών.  

 



 
 

23 

 

Επιπροσθέτως, οι επαγγελματίες υγείας αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο κατάχρησης 

ουσιών, εξαιτίας του υψηλού φόρτου εργασίας, της διαχείρισης ασθενών τελικού 

σταδίου ή ασθενών που πάσχουν από χρόνιες και ανίατες νόσους, της ανεπαρκούς 

προετοιμασίας για τις υψηλές απαιτήσεις της δουλειάς, της επαγγελματικής 

εξουθένωσης και της ανεπαρκούς γνώσης και πληροφόρησης σχετικά με τους 

κινδύνους της κατάχρησης αλκοόλ ή φαρμάκων. Οι Trikoff & Storr (1998) 

αναφέρουν πως περίπου το 2% με 3% των νοσηλευτών είναι εθισμένοι σε διάφορα 

φάρμακα, καθώς και πως περίπου 40.000 νοσηλευτές στις ΗΠΑ υποφέρουν από 

αλκοολισμό.  

Επιπλέον, οι Cicala (2003) καταδεικνύει πως το ιατρικό προσωπικό αποτελεί μία από 

τις σημαντικότερες ομάδες κινδύνου κατάχρησης ουσιών, καθώς τουλάχιστον το 8% 

με 12% των γιατρών αναπτύσσουν ανάλογη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της 

επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, με ειδικότερους παράγοντες κινδύνου το υψηλό 

εργασιακό στρες, το μεγάλο φόρτο εργασίας, τον υψηλό βαθμό προσβασιμότητας σε 

φάρμακα και το φαινόμενο της «αυτό-θεραπείας». Είναι προφανές πως οι επιπτώσεις 

της κατάχρησης ουσιών είναι εξαιρετικά σοβαρές, δεδομένου ότι προκαλούν 

αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική υγεία των ίδιων των εργαζομένων, 

ενώ παράλληλα συνδέονται με περιστατικά ιατρικής αμέλειας και αντιδικίες.  

2.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΦΤΩΧΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 

Όλοι οι προαναφερθέντες παράγοντες κινδύνου έχουν σημαντικές επιδράσεις στην 

ψυχική αλλά και σωματική υγεία των εργαζομένων. Μία από τις σημαντικότερες 

είναι το εργασιακό άγχος, το οποίο επηρεάζει με κρίσιμο τρόπο την ψυχική ευημερία 

των επαγγελματιών υγείας αλλά και του συνόλου του εργατικού δυναμικού. Σε 

έρευνα των Parent-Thirion et al (2007) καταγράφτηκε πως το 22% του πληθυσμού 

που εργάζεται επηρεάζεται από το άγχος που δημιουργείται στο χώρο εργασίας, ενώ 

οι ομάδες υψηλότερου κινδύνου είναι οι εργαζόμενοι σε κοινωνικές υπηρεσίες, οι 

εκπαιδευτικοί και οι επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι εμφανίζουν εργασιακό στρες σε 

ποσοστά περίπου 29% του συνολικού πληθυσμού.  

Επιπλέον, ένα φαινόμενο ιδιαίτερα συχνό στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας 

είναι η επαγγελματική εξουθένωση, η οποία συνδέεται άρρηκτα με το εργασιακό 

άγχος, τη μειωμένη παραγωγικότητα και την περιορισμένη συνολικά οργανωσιακή 

αποδοτικότητα, καθώς και με επιδείνωση της ποιότητας της φροντίδας. Σύμφωνα με 

στοιχεία του ευρωπαϊκού οργανισμού EU-OSHA (2007), το 36,2% των εργαζομένων  
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στο εθνικό σύστημα υγείας της Αγγλίας NHS υποφέρει από επαγγελματική 

εξουθένωση, η οποία σχετίζεται με συναισθηματική εξάντληση, αποπροσωποποίηση 

και κυνισμό στο χώρο εργασίας και περιορισμένη αίσθηση προσωπικών εργασιακών 

επιτευγμάτων. Ακόμη, οι Parent-Thirion et al (2007) αποδεικνύουν πως το 15,2% των 

εργαζομένων σε μονάδες υγειονομικής περίθαλψης υποφέρει από ευερεθιστότητα, 

ενώ υψηλός είναι και ο επιπολασμός της κατάθλιψης στους επαγγελματίες υγείας.  

Σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών του Καναδά 

(2011) σχετικά με τα προγράμματα προαγωγής ψυχικής υγείας των εργαζομένων 

στον κλάδο της παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών, οι λόγοι που σχετίζονται με τις 

σημαντικότερες αρνητικές επιδράσεις της φτωχής ψυχικής υγείας των επαγγελματιών 

υγείας αναφέρονται: (1) στην ίδια τη φύση της εργασίας (υψηλές απαιτήσεις, φόρτος 

εργασίας, χρονική πίεση, ανεπαρκής χρήση προσωπικών δεξιοτήτων, μονοτονία και 

επαναληπτικότητα), (2) στην οργάνωση της εργασίας (ανεπαρκώς καθορισμένοι 

ρόλοι, έλλειψη αυτονομίας), (3) στις εργασιακές σχέσεις (έλλειψη υποστήριξης από 

τους συναδέλφους, μη συμμετοχική οργανωσιακή διαχείριση, άδικες διοικητικές 

πρακτικές, αυταρχική διοίκηση, υπο-αναγνώριση των εργασιακών επιτευγμάτων), (4) 

σε παράγοντες που σχετίζονται με το φυσικό ή τεχνικό περιβάλλον (φυσικές 

διαταραχές, ανεπαρκώς σχεδιασμένος χώρος εργασίας, θόρυβος, υψηλή 

θερμοκρασία, έλλειψη χώρου, ακατάλληλος φωτισμός), και (5) σε παράγοντες που 

σχετίζονται με το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον του οργανισμού υγείας 

(αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον και τη βιωσιμότητα του οργανισμού, 

περιορισμένες ευκαιρίες μάθησης ή προαγωγής).  

Σύμφωνα με στοιχεία της ίδιας έκθεσης, κατά σειρά σημαντικότητας, οι 

σημαντικότεροι λόγοι της φτωχής ψυχικής υγείας των επαγγελματιών υγείας, οι 

οποίοι συνδέονται και με τις αρνητικότερες επιδράσεις της, είναι: (i) ο υψηλός 

φόρτος εργασίας, (ii) η έλλειψη αναγνώρισης, (iii) οι κακές διαπροσωπικές σχέσεις 

με τους συναδέλφους και κυρίως με τους προϊσταμένους, και (iv) η μη συμμετοχή 

στις αποφάσεις και η ανεπαρκής επικοινωνία της αναγκαίας πληροφόρησης. Βέβαια, 

αξίζει να σημειωθεί πως οι στρεσογόνοι παράγοντες που επιδεινώνουν την ψυχική 

υγεία των επαγγελματιών υγείας διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με το 

επάγγελμα και τη φύση των καθηκόντων που πρέπει να πραγματοποιούνται. Για 

παράδειγμα, σύμφωνα με στοιχεία του Καναδικού Ινστιτούτου για την Εργασιακή 

Ασφάλεια και Υγεία (National Institute for Occupational Safety and Health – NIOSH, 

2008), το νοσηλευτικό προσωπικό τείνει να επηρεάζεται από διφορούμενους ή 

αντικρουόμενους εργασιακούς ρόλους, καθώς και από την έλλειψη προσωπικού, ενώ  
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οι γιατροί συνήθως επηρεάζονται από τις υψηλές προσδοκίες των ασθενών τους και 

τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν να κατηγορηθούν για αμέλεια. Επίσης, σύμφωνα με 

τον Lambert (2007), ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες κακής ψυχικής 

υγείας των επαγγελματιών υγείας είναι η καθημερινή επαφή με το θάνατο και τους 

ασθενείς τελικού σταδίου.  

Σε γενικότερους όρους, οι επιπτώσεις της φτωχής ψυχικής υγείας των επαγγελματιών 

υγείας μπορούν να διακριθούν σε προσωπικό και οργανωσιακό επίπεδο. Σε 

προσωπικό επίπεδο, οι σημαντικότερες εξ αυτών είναι το εργασιακό άγχος, η 

επαγγελματική εξουθένωση, η ανάπτυξη προβληματικών εργασιακών και 

διαπροσωπικών σχέσεων, η ανεπαρκής αντιμετώπιση των καθημερινών 

προβλημάτων στην εργασία, η ανάπτυξη κακών σχέσεων με τους ασθενείς και η 

επιδείνωση της σωματικής υγείας. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του συστήματος 

υγείας του Καναδά, μία από τις πρωτοπόρες χώρες στο πεδίο των προγραμμάτων 

προαγωγής της ψυχικής υγείας, το 2003 το 45% των επαγγελματιών υγείας αναφέρει 

πως οι περισσότερες μέρες στην εργασία είναι από «αρκετά» μέχρι «εξαιρετικά» 

αγχωτικές, σε σχέση με το 31% των εργαζομένων στους υπόλοιπους κλάδους 

απασχόλησης, ενώ οι επαγγελματικές ομάδες που αντιμετωπίζουν συχνότερα 

προβλήματα ψυχικής υγείας είναι οι προϊστάμενοι νοσηλευτές, οι τεχνικοί ιατρικοί 

εργαστηρίων, οι γιατροί συγκεκριμένων ειδικοτήτων, οι οικογενειακοί γιατροί και οι 

νοσηλευτές.  

Στη Γερμανία, οι Beermann et al (1999) αναφέρουν πως το επίπεδο του εργασιακού 

άγχους και τα προβλήματα ψυχικής υγείας στους επαγγελματίες υγείας 

εντατικοποιούνται με την αύξηση των ωρών εργασίας, ειδικότερα όταν ο συνολικός 

χρόνος εργασίας ξεπερνάει τις 35 ώρες εβδομαδιαίως, με κρίσιμες αρνητικές 

επιδράσεις στην ποιότητα της φροντίδας και την αποτελεσματικότητα των 

συστημάτων υγείας. Ως εκ τούτου, σε οργανωσιακό επίπεδο, οι επιπτώσεις της 

φτωχής ψυχικής υγείας των επαγγελματιών υγείας είναι τα αυξημένα επίπεδα 

αδικαιολόγητων και δικαιολογημένων απουσιών από την εργασία, η απώλεια 

κινήτρων υψηλής παραγωγικότητας και δημιουργικότητας, η μειωμένη οργανωσιακή 

αποδοτικότητα, η επιδείνωση του εργασιακού κλίματος και της φήμης των μονάδων 

υγείας ή ακόμα και ολόκληρου του συστήματος υγείας. Βέβαια, όταν οι εργαζόμενοι 

βιώνουν, μεταξύ άλλων, αυξημένα επίπεδα στρες, εξάντληση ή ψυχολογική 

δυσφορία, η ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας τίθεται σε μεγάλο κίνδυνο, ενώ 

παράλληλα το ποσοστό των σφαλμάτων ή των περιστατικών αμέλειας τείνει να 

αυξάνεται σημαντικά.  
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2.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Ο σκοπός της προαγωγής ψυχικής υγείας (Mental Health Promotion – MHP) δεν 

περιορίζεται αποκλειστικά στην πρόληψη των προβλημάτων ψυχικής υγείας, αλλά 

έχει ένα ευρύτερο φάσμα κοινωνικών και οικονομικών οφελών. Η βασική ιδέα πίσω 

από την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ανάπτυξης των σχετικών 

προγραμμάτων εντοπίζεται στο θεωρητικό έργο του Antonocsky, ο οποίος 

διαμόρφωσε την ιδέα της ‘Salutogenesis’ που αναφέρεται στην εστίαση στις θετικές 

μεταβλητές που διατηρούν και προάγουν την υγεία και την ευημερία και όχι στους 

παράγοντες που οδηγούν στην εμφάνιση μίας ασθένειας.  

Οι Jane-Llopis et al (2007) διακρίνουν δύο ευρείες κατηγορίες παρεμβάσεων και 

προγραμμάτων για την προαγωγή της ψυχικής υγείας: (1) την προαγωγή της ψυχικής 

υγείας, και (2) την πρόληψη της ψυχικής ασθένειας και διαταραχής. Η προαγωγή της 

ψυχικής υγείας ορίζεται ως «η διαδικασία της ενίσχυσης των προληπτικών 

παραγόντων που συνεισφέρουν στην καλή ψυχική υγεία» (Pollet, 2007), υποθέτοντας 

πως η ανάπτυξη των προσωπικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνθηκών 

συνεισφέρει στη βέλτιστη υγεία, προάγοντας την προσωπική ενδυνάμωση. Ως εκ 

τούτου, οι σχετικές πρωτοβουλίες για την προαγωγή της ψυχικής υγείας 

προϋποθέτουν την ενεργή συμμετοχή των ατόμων στη διαδικασία επίτευξης θετικής 

ψυχικής υγείας και ευημερίας, ενισχύοντας την ποιότητα ζωής (Jane-Llopis et al, 

2007). Επιπλέον, η πρόληψη των ψυχικών νόσων και διαταραχών αποσκοπούν στον 

περιορισμό της εμφάνισης, της συχνότητας και της επανεμφάνισης των ψυχικών 

διαταραχών, μειώνοντας τις αντίστοιχες επιπτώσεις για το άτομο, την οικογένεια και 

την κοινωνία (Jane-Llopis et al, 2007). 

Παραδοσιακά, η εστίαση των προγραμμάτων προαγωγής της ψυχικής υγείας στο 

χώρο εργασίας εντοπίζεται αποκλειστικά στην πρόληψη της ψυχικής ασθένειας και 

διαταραχής παρά στην προαγωγή και προώθηση της βέλτιστης και θετικής ψυχικής 

ευεξίας. Ωστόσο, τα σύγχρονα πλαίσια προαγωγής ψυχικής υγείας δεν 

επικεντρώνονται αποκλειστικά στην πρόληψη αλλά, αντιθέτως, ακολουθούν μία 

ολιστική προσέγγιση για την ευημερία του εργαζόμενου και την ενίσχυση της 

καθημερινής του λειτουργικότητας. Βέβαια, η πρόληψη και η προαγωγή της ψυχικής 

υγείας δεν αποτελούν δύο κατηγορίες αμοιβαίως αποκλειόμενες. Σύμφωνα με τους 

Sutherland & Cooper (2002), τα προγράμματα που εφαρμόζονται σε οργανωσιακό 

επίπεδο στους χώρους εργασίας για την προαγωγή της ψυχικής υγείας θα πρέπει να  
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ακολουθούν μία συνολική προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει τόσο το στοιχείο της 

πρόληψης όσο και αυτό της προαγωγής.  

Συνολικά, ο στόχος των προγραμμάτων προαγωγής ψυχικής υγείας είναι να 

μεταφέρουν τα άτομα σε μία ψυχολογική κατάσταση προς το θετικό άκρο του 

φάσματος της ψυχικής υγείας. Σε οργανωσιακό επίπεδο, ο στόχος αυτός είναι η 

δημιουργία ενός χώρου εργασίας που παρέχει στους εργαζομένους ένα ψυχικά υγιές 

και υποστηρικτικό περιβάλλον. Γενικά, υπάρχει μία ποικιλία δράσεων και 

στρατηγικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με επιτυχία για την προαγωγή της 

ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας.  

Τα κοινά χαρακτηριστικά των δράσεων αυτών είναι τα εξής (Jane-Llopis et al, 2007): 

(1) ο εντοπισμός και προσδιορισμός των εργασιακών παραγόντων κινδύνου, (2) η 

χρήση οργανωσιακών μέτρων για τη μείωση των εντοπισμένων κινδύνων, (3) η 

ανάπτυξη μίας εργασιακής κουλτούρας και ενός εργασιακού περιβάλλοντος που είναι 

ευνοϊκά για την υγεία και ευημερία των εργαζομένων, (4) τα ευέλικτα ωράρια 

εργασίας και η υποστήριξη για προκλήσεις της καθημερινής ζωής, όπως είναι η 

πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, (5) η τροποποίηση της εργασίας και η 

επαγγελματική ανάπτυξη, (6) η χρήση πολλαπλών προγραμμάτων ευεξίας, 

συμπεριλαμβανομένης της φυσικής άσκησης, (7) η κατάρτιση και η ευαισθητοποίηση 

για την ανάληψη μέτρων που σχετίζονται με την ψυχική υγεία όλων των 

εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των στελεχιακών θέσεων, (8) ο έγκαιρος 

εντοπισμός του εργασιακού άγχους και της κακής ψυχικής υγείας, (9) η βελτιωμένη 

διαχείριση της σχετικής φροντίδας, και (10) η δωρεάν παροχή ειδικής ψυχολογικής 

υποστήριξης.  

Σε μία επισκόπηση των βέλτιστων πρακτικών των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων 

προαγωγής της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (EU-OSHA, 2011), καταγράφτηκε πως τα 

κριτήρια για την αποτελεσματικότητα των εν λόγω παρεμβάσεων είναι τα ακόλουθα: 

(1) η ολιστική προσέγγιση των παρεμβάσεων, (2) ο συστηματικός σχεδιασμός και 

παρακολούθησης των σχετικών δράσεων, (3) η ενεργός συμμετοχή των εργαζομένων, 

(4) η δέσμευση και συμμετοχή της διοίκησης, (5) η ανάθεση συγκεκριμένων ευθυνών 

και αρμοδιοτήτων για την εφαρμογή του προγράμματος, (6) η αξιολόγηση των 

δράσεων, (7) η εφαρμογή συνεχιζόμενων διαδικασιών και όχι μεμονωμένων 

δράσεων, (8) η αποτελεσματική επικοινωνία και η τακτική παροχή πληροφόρησης  
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στους εργαζομένους, και (9) η ενσωμάτωση πολιτικών πρόληψης και προαγωγής και 

της ψυχικής υγείας στην καθημερινή ζωή των εργαζομένων.  

Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία της ίδιας έρευνας, η επισκόπηση των βέλτιστων 

πρακτικών ανέδειξε και μία σειρά καινοτόμων δράσεων και εξαιρετικά δημιουργικών 

παρεμβάσεων προαγωγής της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας, οι οποίες 

αναφέρονται στην παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας στους 

εργαζομένους που έχουν διαφορετικές ανάγκες, στην παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών 

στις οικογένειες των εργαζομένων, στην παροχή οικονομικής υποστήριξης, στην 

εφαρμογή προγραμμάτων που ενισχύουν τη θετική για την ψυχική υγεία 

συμπεριφορά πέρα από το χώρο εργασίας, στην παροχή συμβουλών και υποστήριξης 

από ειδικούς επαγγελματίες της ψυχικής υγείας για τη διαχείριση στρεσογόνων 

καταστάσεων και παραγόντων κινδύνου εκτός της εργασίας, στο σχεδιασμό 

προγραμμάτων που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι των εργαζομένων, 

συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων εντός της κοινότητας, στην πραγματοποίηση 

κοινωνικών εκδηλώσεων για την προώθηση του τρόπου ζωής και καθημερινής 

διαβίωσης που ενισχύει την ψυχική υγεία και στη διενέργεια προσωπικών 

συνεντεύξεων με τους εργαζομένους από ειδικούς επαγγελματίες (EU-OSHA, 2011).  

Τέλος, ως σημαντικότερα εμπόδια για την ανάπτυξη των προγραμμάτων προαγωγής 

της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας αναδείχθηκαν η νοοτροπία και συμπεριφορά 

της διοίκησης, ο χαμηλός βαθμός ευαισθητοποίησης των εργαζομένων σε ζητήματα 

ψυχικής υγείας, οι χρονικοί περιορισμοί για το σχεδιασμό και εφαρμογή των 

προγραμμάτων και οι περιορισμένοι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι.  

Τα προγράμματα προαγωγής ψυχικής υγείας αποτελούν μία σχετικά καινοτόμο 

πρακτική και για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν λεπτομερείς αναφορές σχετικά με τη 

μέχρι τώρα αποτελεσματικότητά τους, ιδιαίτερα στον κλάδο της υγείας, όπου οι 

υπεύθυνοι ανάπτυξης σχετικών πολιτικών είναι ακόμα σκεπτικοί απέναντι στα οφέλη 

που μπορούν να προκύψουν, εστιάζοντας περισσότερο σε παρεμβάσεις θεραπείας για 

την αποκόμιση άμεσων αποτελεσμάτων παρά σε μακροπρόθεσμες προληπτικές 

λύσεις (Munn-Giidings et al, 2005). Εκτός αυτού, διάφορες άλλες ομάδες 

ενδιαφέροντος εμπλέκονται στην ανάπτυξη σχετικών πρακτικών, οι οποίες απαιτούν 

εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση αναφορικά με τα έξοδα που προκύπτουν, τους 

απαιτούμενους πόρους και τους συγκεκριμένους τομείς επιρροής των παρεμβάσεων 

(Barry & McQueen, 2005). 
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Έτσι, λεπτομερείς μελέτες για την αξιολόγηση των εν λόγω παρεμβάσεων είναι 

σπάνιες, σε συνάρτηση με αντίστοιχες έρευνες κόστους-οφέλους, ενώ λόγω του 

σχεδιασμού των συγκεκριμένων ερευνών δεν είναι πάντα δυνατό να προσδιοριστούν 

αν τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι τα πραγματικά αποτελέσματα μίας 

παρέμβασης ή προέρχονται και από τη δράση άλλων μεταβλητών. Σε υφιστάμενες 

έρευνες, το κέντρο Sainsbury για την Ψυχική Υγεία στο Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρει 

περιπτώσεις οργανισμών όπου οι παρεμβάσεις για την προαγωγή της ψυχικής υγείας 

των εργαζομένων έχουν επιφέρει σημαντικά οφέλη, με χαρακτηριστικό παράδειγμα 

την εταιρία British Telecom, η οποία κατέγραψε μείωση κατά 30% των απουσιών 

λόγω ασθένειας από την εργασία λόγω της εφαρμογής συγκεκριμένης στρατηγικής 

για την προαγωγή της ψυχικής υγείας των εργαζομένων της (Sainsbury Center for 

Mental Health – SCMH, 2007). Επίσης, σε έρευνα των Wang et al (2007) αναφορικά 

με την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής ενός προγράμματος προαγωγής ψυχικής 

υγείας σε επαγγελματίες υγείας καταγράφτηκε ετήσιο οικονομικό όφελος ανά 

εργαζόμενο της τάξης των $1800, με αντίστοιχο κόστος του προγράμματος μόνο 

$100.  

2.4 ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 

Τα προγράμματα προαγωγής ψυχικής υγείας για τους επαγγελματίες υγείας μπορούν 

να εφαρμοστούν είτε σε οργανωσιακό είτε σε ατομικό επίπεδο. Ωστόσο, σύμφωνα με 

την ολιστική προσέγγιση της προαγωγής υγείας στο χώρο εργασίας, η 

αποτελεσματικότητα των προαναφερθέντων προγραμμάτων εξαρτάται τόσο από τον 

οργανισμό, ως σύνολο, όσο και από τη συμμετοχή των εργαζομένων σε ατομικό 

επίπεδο. Σε επίπεδο οργανισμού υγείας, οι παρεμβάσεις προαγωγής της ψυχικής 

υγείας συνήθως αποσκοπούν στη λήψη μέτρων για τον περιορισμό των στρεσογόνων 

παραγόντων στο χώρο εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις φυσικές και 

περιβαλλοντικές συνθήκες (EU-OSHA, 2002). Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, 

αρχικά πρέπει να καταγραφεί ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες που εν δυνάμει 

μπορούν να επιδεινώσουν την ψυχική υγεία των εργαζομένων και, στη συνέχεια, θα 

πρέπει να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των μεταβλητών αυτών 

και την προαγωγή της ψυχικής υγείας.  

Σύμφωνα με τον EU-OSHA (2008), οι παρεμβάσεις για την προαγωγή της ψυχικής 

υγείας των επαγγελματιών υγείας σε οργανωσιακό επίπεδο περιλαμβάνουν τα εξής: 

(1) βελτιστοποίηση του φόρτου εργασίας και των πνευματικών απαιτήσεων και  
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περιορισμό της πίεσης του χρόνου για την εκτέλεση των καθημερινών καθηκόντων, 

(2) βελτίωση της διαχείρισης του χρόνου και των προσωπικών δεξιοτήτων ελέγχου 

της εργασίας, με σκοπό την αύξηση του βαθμού συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων, (3) ενίσχυση των διαδικασιών κοινωνικής στήριξης μεταξύ των 

συναδέλφων και μεταξύ εργαζομένων και προϊσταμένων, (4) εισαγωγή μέτρων 

ευέλικτης εργασίας, ώστε να βελτιστοποιείται η ισορροπία μεταξύ προσωπικής και 

εργασιακής ζωής, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την παροχή εκπαιδευτικών 

αδειών, την παροχή υπηρεσιών φροντίδας παιδιών, την τροποποίηση των ωραρίων 

εργασίας και την ενίσχυση της αυτόνομης εργασίας.  

Παραδείγματα των παραπάνω παρεμβάσεων που έχουν καταγραφεί σε οργανισμούς 

παροχής υπηρεσιών υγείας είναι τα ακόλουθα (EU-OSHA, 2008): (i) βελτίωση της 

στελέχωσης ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής, η οποία επιτρέπει τη μείωση του φόρτου 

εργασίας, τη βελτίωση του προγραμματισμού των βαρδιών και την κάλυψη των 

αναγκών σε έκτατες συνθήκες, (ii) σαφής προσδιορισμός των ευθυνών και των 

αρμοδιοτήτων ανάμεσα στις διαφορετικές ομάδες εργασίας, (iii) εισαγωγή ενός 

πρωτοκόλλου επικοινωνίας σχετικά με επικίνδυνες για την ψυχική υγεία των 

εργαζομένων καταστάσεις, (iv) εισαγωγή μέτρων για την ενίσχυση της αυτονομίας 

κατά την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 

γραμμές που καθορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα, και (v) προώθηση της 

συμμετοχής των εργαζομένων μέσω συνεδριάσεων και κύκλων επικοινωνίας με 

σκοπό την παροχή δυνατότητας έκφρασης των απόψεων και των ιδεών τους.  

Σε επίπεδο αλληλεπίδρασης του εργαζομένου με τον οργανισμό, οι παρεμβάσεις 

προαγωγής ψυχικής υγείας αποσκοπούν κυρίως στην ενίσχυση της ικανότητας του 

εργαζομένου να αντιμετωπίζει τους στρεσογόνους παράγοντες στο χώρο εργασίας. 

Παραδείγματα τέτοιων παρεμβάσεων στο χώρο της υγείας είναι τα ακόλουθα (Marine 

et al, 2009): (1) βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των συναδέλφων 

επαγγελματιών υγείας, (2) εγκαθίδρυση ομάδων υποστήριξης, (3) βελτίωση της 

αντιστοίχισης εργαζομένου και εργασιακού περιβάλλοντος, (4) σαφής προσδιορισμός 

των ρόλων εργασίας, (5) αύξηση του βαθμού συμμετοχής και αυτονομίας, (6) 

εκπαίδευση των εργαζομένων σε ζητήματα αυτογνωσίας, (7) σχεδιασμός 

προγραμμάτων μείωσης εργασιακού άγχους μέσω εκπαίδευσης σε επικοινωνιακές 

δεξιότητες και σε τρόπους διαχείρισης των αντιδράσεων σε στρεσογόνες 

καταστάσεις, (8) εκπαίδευση σε ζητήματα διαχείρισης των σχέσεων με τους ασθενείς, 

τους φροντιστές και τις οικογένειές τους, και (9) εκπαίδευση για την αντιμετώπιση 

καταστάσεων που σχετίζονται με το θάνατο και τον πόνο ασθενών τελικού σταδίου.  
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Σε ατομικό επίπεδο, οι παρεμβάσεις προαγωγής ψυχικής υγείας αποσκοπούν στην 

υποστήριξη επαγγελματιών υγείας που έχουν εμφανίσει ήδη κάποια συμπτώματα 

ψυχικών διαταραχών και περιλαμβάνουν την εκπαίδευση σε συγκεκριμένες 

στρατηγικές αντιμετώπισης, εκπαίδευση σε γνωστικές και συμπεριφορικές 

στρατηγικές, κατάρτιση στη διαχείριση του άγχους και, φυσικά, παροχή 

συγκεκριμένων θεραπευτικών αγωγών.  

Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, ένα σημαντικό ζήτημα που σχετίζεται με την 

προαγωγή ψυχικής υγείας στους επαγγελματίες υγείας είναι η αντιμετώπιση βίαιων 

και επιθετικών συμπεριφορών, καθώς και περιστατικών παρενόχλησης. Σε 

οργανωσιακό επίπεδο, οι εξής παρεμβάσεις είναι οι αποτελεσματικότερες (ILO, 

2002): (1) η ανάπτυξη ενός ανθρωποκεντρικού εργασιακού κλίματος και μίας σαφούς 

πολιτικής, η οποία καθορίζει πως η βία και η επιθετικότητα προς το προσωπικό του 

οργανισμού υγείας δεν είναι ανεκτή και είναι γνωστή και άμεσα επικοινωνήσιμη σε 

όλες τις ομάδες ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων, ασθενών και 

προϊσταμένων, (2) η δέσμευση της διοίκησης στην πρόληψη της βίας, (3) η παροχή 

σχετικής πληροφόρησης, (4) η διεξαγωγή εκτιμήσεων κινδύνου εμφάνισης βίαιων 

συμπεριφορών και περιστατικών παρενόχλησης, (5) ο περιβαλλοντικός έλεγχος για 

την ενίσχυση της ασφάλειας μέσω της ρήσης αποτελεσματικής τεχνολογίας και 

διαδικασιών, και (6) η παροχή πληροφόρησης σχετικά με τις αναγκαίες προφυλάξεις 

που πρέπει να λαμβάνονται σε περιπτώσεις ασθενών υψηλού κινδύνου εμφάνισης 

βίαιης συμπεριφοράς.  

Επιπλέον, σε επίπεδο εργαζομένου-οργανισμού, οι αντίστοιχες παρεμβάσεις για την 

αντιμετώπισης της βίας στο πλαίσιο της προαγωγής της ψυχικής υγείας 

περιλαμβάνουν τη θέσπιση διαδικασιών για την καταγραφή και αναφορά όλων των 

περιστατικών βίας, την εκπαίδευση των εργαζομένων για την αναγνώριση 

πραγματικών ή πιθανών απειλών στο χώρο εργασίας και την κατάρτιση σε ζητήματα 

αντιδράσεων σε βίαιες συνθήκες (ILO, 2002). Τέλος, σε ατομικό επίπεδο 

εργαζομένου και σε περιπτώσεις που αυτός έχει υποστεί ένα αντίστοιχο περιστατικό 

βίας, τότε είναι απαραίτητη η παροχή βοήθειας και υποστήριξης, καθώς και η 

πραγματοποίηση θεραπευτικών παρεμβάσεων αποκατάστασης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 

3.1 ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Η υποκίνηση (ή παρακίνηση) αποτελεί μία εσωτερική διαδικασία του ατόμου, η 

οποία ενεργοποιεί, κατευθύνει και διατηρεί μία συγκριμένη συμπεριφορά, 

προσανατολισμένη προς την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων (Baron, 1991). Στις 

περισσότερες περιπτώσεις, η παρακίνηση του εργαζομένου πηγάζει από την 

ικανοποίηση μίας εσωτερικής ανάγκης, η οποία οδηγεί σε μία συγκεκριμένη 

συμπεριφορά, προκαλώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης 

και, κατ’ επέκταση, παραγωγικότητας (Robbins, 2001).  

Η επιστήμη της ψυχολογίας έχει μελετήσει εκτενώς την ανθρώπινη παρακίνηση, ενώ 

διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς αναφορικά με 

τους παράγοντες που παρακινούν τους εργαζομένους. Σε γενικότερους όρους, έχει 

αποδειχθεί πως η σχέση μεταξύ παροχής κινήτρων παρακίνησης και εργασιακής 

απόδοσης είναι άμεση και για το λόγο αυτό, το ζήτημα της παρακίνησης στο χώρο 

εργασίας αποτελεί ένα από τα περισσότερο διερευνημένα θέματα στο χώρο της 

ψυχολογίας και της επικοινωνιολογίας, έχοντας σαφείς προεκτάσεις στις σύγχρονες 

πρακτικές διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. 

Έτσι, από τη μία πλευρά έχουν αναπτυχθεί θεωρίες που σχετίζονται με τις ανάγκες, 

συμπεριλαμβανομένων της θεωρίας ιεράρχησης των αναγκών του Maslow (1954), τη 

θεωρία των δύο παραγόντων του Herzberg (1966) και αυτή των επίκτητων αναγκών 

του McClelland (1975). Από μία άλλη θεωρητική προσέγγιση, η δράση διάφορων 

εξωτερικών παραγόντων είναι εξαιρετικά σημαντική για την κατανόηση της 

παρακίνησης των εργαζομένων, ενώ οι θεωρίες που βασίζονται στους εγγενείς 

παράγοντες, εστιάζουν στις εσωτερικές διαδικασίες σκέψης και αντίληψης σχετικά με 

την παρακίνηση, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τη θεωρία ισοτιμίας του Adam, 

των προσδοκιών του Vroom και της επίτευξης στόχων του Locke (Buchbinder & 

Shanks, 2007). 

Επιπλέον, έχει αποδειχθεί πως πλέον η παροχή μη οικονομικών κινήτρων για την 

ενίσχυση της επιθυμητής εργασιακής συμπεριφοράς είναι αποτελεσματικότερη σε 

σχέση με την προσήλωση στην ανταμοιβή αποκλειστικά μόνο μέσω υλικών  
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αποδοχών (Dunham & Pierce, 1989). Πρόωρες μελέτες έχουν καταδείξει πως οι 

εργαζόμενοι δεν παρακινούνται αποκλειστικά από χρηματικά κίνητρα αλλά, 

αντιθέτως, η εργασιακή συμπεριφορά συνδέεται με αντίστοιχες συμπεριφορές. Ως 

συνέπεια των ευρημάτων αυτών, το σύγχρονο management των ανθρώπινων πόρων 

εστιάζει πλέον σε παράγοντες που ικανοποιούν τις ανάγκες των εργαζομένων, με 

σκοπό την ενθάρρυνση συγκεκριμένων συμπεριφορών, οι οποίες συμβαδίζουν με 

τους αντίστοιχους στόχους. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η 

παρακίνηση είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα, επηρεαζόμενο τόσο από οικονομικά όσο 

και από μη οικονομικά κίνητρα (Alshallah, 2004).  

Σε γενικότερους όρους, η ικανοποίηση προέρχεται τόσο από τη φύση της εργασίας 

όσο και τις προσδοκίες των εργαζομένων σε σχέση με αυτήν (Lu et al, 2005) και για 

το λόγο αυτό, οι θεωρητικές προσεγγίσεις παρακίνησης που εστιάζουν στην 

ικανοποίηση των αναγκών είναι κατάλληλες για την πλαισίωση ενός προγράμματος 

παροχής κινήτρων. Ειδικά σε σχέση με το προσωπικό της υγείας, η παροχή κινήτρων 

για την επίτευξη αποδοτικής εργασιακής συμπεριφοράς είναι πολύ σημαντική, διότι 

το επάγγελμα αυτό χαρακτηρίζεται από αρκετές δυσκολίες, υψηλό βαθμό άγχους, 

μεγάλο φόρτο εργασίας, ανεπαρκή εκπαίδευσης και, συχνά, χαμηλές μισθολογικές 

απολαβές (Best & Thurston, 2004). 

Το ζήτημα της υποκίνησης στον τομέα των υπηρεσιών υγείας είναι ιδιαίτερα 

περίπλοκο, ενώ αποτελεί κοινό τόπο πως η επίτευξη των στόχων για την υγεία ενός 

πληθυσμού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την παροχή αποτελεσματικών, 

αποδοτικών, βιώσιμων και ποιοτικών υπηρεσιών. Παράλληλα, οι ανθρώπινοι πόροι 

των υπηρεσιών υγείας αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή/εισροή στη διαδικασία 

παροχής των αντίστοιχων υπηρεσιών, επηρεάζοντας κρίσιμα την απόδοση ολόκληρου 

του φάσματος ενός συστήματος υγείας (Rigoli & Dussault, 2003).  

Οι Dussault & Dubois (2003) υποστηρίζουν πως η απουσία ή ανεπάρκεια 

κατάλληλων πολιτικών υποκίνησης των επαγγελματιών υγείας έχει προκαλέσει σε 

πολλές χώρες ανισορροπίες στα αντίστοιχα συστήματα υγείας, διακυβεύοντας την 

ικανότητά τους να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες. Επιπλέον, το ζήτημα της 

παρακίνησης των επαγγελματιών υγείας λαμβάνει ακόμα περισσότερο αξία σήμερα, 

διότι οι διαθέσιμοι πόροι, ειδικά στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, είναι 

περιορισμένοι. Οι Shader et al (2003) σημειώνουν πως οι έννοιες της 

παραγωγικότητας, της εργασιακής ικανοποίησης και της παρακίνησης είναι 

αλληλένδετες στον τομέα της υγείας, ενώ η διασύνδεσή τους γίνεται ακόμα  
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περισσότερο στενή, λόγω της δράσης μίας σειράς παραγόντων, με σημαντικότερους 

τον περιορισμένο αριθμό εξειδικευμένου προσωπικού, την αυξημένη πολυπλοκότητα 

της τεχνολογίας, το εντατικοποιημένο κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο και την 

προσήλωση των υπηρεσιών υγείας στο χαρακτηριστικό της ποιότητας.  

Η παρακίνηση των επαγγελματιών υγείας συνδέεται άρρηκτα με το βαθμό δέσμευσής 

τους στους στόχους που τίθενται από κάθε μονάδα υγείας, καθώς οι ικανοποιημένοι 

εργαζόμενοι τείνουν να είναι περισσότερο παραγωγικοί και δημιουργικοί. 

Παράλληλα, η θετική σχέση μεταξύ παρακίνησης, ικανοποίησης και απόδοσης έχει 

βρεθεί πως επιδρά επίσης θετικά στο βαθμό ικανοποίησης των ασθενών (Al-Aameri, 

2000). Παρόλα αυτά, η διοίκηση ενός οργανισμού θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη πως 

η παρακίνηση δεν μπορεί να υποκαθιστά τις πραγματικές δεξιότητες και εργασιακές 

ικανότητες του προσωπικού (Δίκαιος και συν, 1999). Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι 

στρατηγικές που εφαρμόζονται για την υποκίνηση συγκεκριμένων εργασιακών 

συμπεριφορών αποτελούν ένα μέρος της αποδοτικής διαχείρισης των ανθρώπινων 

πόρων. 

3.2 ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΥΓΕΙΑΣ 

Η υποκίνηση αποτελεί κρίσιμη μεταβλητή της εργασιακής απόδοσης και 

παραγωγικότητας, καθώς είναι μία διαδικασία που ενθαρρύνει έναν εργαζόμενο να 

σκέφτεται, να αναλαμβάνει δράσεις και να παίρνει αποφάσεις και πρωτοβουλίες μέσα 

στο εργασιακό του περιβάλλον με αυτόνομο τρόπο. Ο Fletcher (1999) υποστηρίζει 

πως η εργασιακή απόδοση είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα των κινήτρων που 

παρέχονται στον εργαζόμενο στο πλαίσιο της παρακίνησης.  

Η διαπίστωση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διαχείριση ενός οργανισμού, 

δεδομένου ότι οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν το κρισιμότερο «περιουσιακό 

στοιχείο» του. Συνεπώς, αν οι εργαζόμενοι υποκινούνται σε ατομικό επίπεδο ώστε να 

δρουν βάσει των οργανωσιακών στόχων, τότε η συνολική παραγωγικότητα και 

απόδοση του ανθρώπινου κεφαλαίου αυξάνεται, οδηγώντας στην απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Είναι, λοιπόν, προφανές πως η υποκίνηση είναι 

ζωτικής σημασίας τόσο για τον ίδιο τον εργαζόμενο, επιφέροντας υψηλά επίπεδα 

εργασιακής ικανοποίησης, όσο και για ολόκληρο τον οργανισμό, μέσω της 

αυξημένης εργασιακής απόδοσης.  
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Η σχέση μεταξύ υποκίνησης, ενισχυμένης παραγωγικότητας και αυξημένης 

εργασιακής απόδοσης εξηγείται και σε θεωρητικό επίπεδο, καθώς παρόλες τις τυχόν 

διαφοροποιήσεις που υφίστανται ανάμεσα στις θεωρητικές προσεγγίσεις περί 

παρακίνησης, το κοινό σημείο που τις διέπει είναι η σχέση μεταξύ παρακίνησης, 

εργασιακής ικανοποίησης και απόδοσης. Με άλλα λόγια, όταν ένας εργαζόμενος 

λαμβάνει τα κατάλληλα κίνητρα, τα οποία ικανοποιούν τις προσωπικές του ανάγκες 

στο χώρο εργασίας, τότε τείνει να είναι περισσότερο παραγωγικός, λειτουργώντας όχι 

προς όφελος του εαυτού του αλλά και προς το συμφέρον ολόκληρου του οργανισμού 

(Johnson, 2004).  

Συνεπώς, η πλειοψηφία των σύγχρονων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων αυτών 

της παροχής υπηρεσιών υγείας, εφαρμόζουν ολοκληρωμένα προγράμματα παροχής 

κινήτρων στους εργαζομένους τους, στο πλαίσιο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, 

με σκοπό την ενθάρρυνση επιθυμητών εργασιακών συμπεριφορών και κατ’ επέκταση 

την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Μάλιστα, στο χώρο της υγείας, ο 

οποίος χαρακτηρίζεται από ορισμένες ιδιαιτερότητες με σημαντικότερη την εξέχουσα 

σημασία της ποιότητας, η παρακίνηση είναι ακόμα περισσότερο κρίσιμη για την 

επιτυχία των αντίστοιχων οργανισμών.  

Η σχέση μεταξύ παρακίνησης, παραγωγικότητας και ικανοποίησης στους 

επαγγελματίες υγείας έχει διερευνηθεί εκτενώς στη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία. 

Παραδειγματικά, οι Lu et al (2005) καταδεικνύουν θετική σχέση ανάμεσα στην 

παρακίνηση μέσω της κατάλληλης ηγεσίας και στην ικανοποίηση του νοσηλευτικού 

προσωπικού, η οποία οδηγεί σε αυξημένη εργασιακή απόδοση και βελτιωμένη 

ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ ο Keith (2005) προσθέτει και τον παράγοντα 

του άγχους, υποστηρίζοντας πως αυτός συνδέεται αντίστροφα με την παρακίνηση και 

την ικανοποίηση από την εργασία, εξετάζοντας νοσηλευτικό προσωπικό 

παιδιατρικών κλινικών.  

Οι Hegney et al (2001), εφαρμόζοντας το μοντέλο παρακίνησης του Herzberg, 

βρίσκουν πως η παρακίνηση των επαγγελματιών υγείας εξαρτάται τόσο από 

εξωτερικούς παράγοντες όσο και από εγγενείς μεταβλητές, ενώ οι Coomber & 

Barriball (2006) αποδεικνύουν πως η ικανοποίηση των αναγκών των νοσηλευτών 

οδηγεί σε υψηλή αποδοτικότητα των δημόσιων μονάδων υγειονομικής περίθαλψης. 

Τέλος, οι Molinari & Monserud (2008), στο πλαίσιο της θεωρίας του Maslow, 

αποδεικνύουν πως οι επαγγελματίες υγείας τείνουν να είναι περισσότερο αποδοτικοί 

και ικανοποιημένοι όταν ικανοποιούν τις κοινωνικές ανάγκες τους. Συνολικά, πλήθος  



 
 

36 

 

ερευνών στο εξωτερικό έχουν αναδείξει τη σαφή θετική σχέση μεταξύ 

αποτελεσματικής υποκίνησης, παραγωγικότητας και ποιότητας υπηρεσιών υγείας 

αναφορικά με τους επαγγελματίες υγείας.  

Ανάλογες έρευνες σχετικά με τη σχέση αυτή έχουν πραγματοποιηθεί και στην 

Ελλάδα. Παραδειγματικά, οι Labiris et al (2008) αναπτύσσουν ένα ερωτηματολόγιο 

βασιζόμενο στη θεωρία του Herzberg, εξετάζοντας τους παράγοντες  παρακίνησης 

των εργαζομένων σε μία δημόσια ελληνική ψυχιατρική κλινική, σε συνάρτηση με το 

βαθμό εργασιακής ικανοποίησης, αποδεικνύοντας πως ο καθοριστικότερος 

παράγοντας εργασιακής ικανοποίησης είναι η επαγγελματική κατηγορία των 

εργαζομένων, με το ιατρικό προσωπικό να εμφανίζεται περισσότερο ικανοποιημένο 

σε σχέση με το νοσηλευτικό, αναδεικνύοντας έτσι τη σημαντικότητα του παράγοντα 

της αναγνώρισης και εξέλιξης στην εργασία από το μοντέλο κινήτρων του Herzberg.  

Επιπλέον, η έρευνα αυτή απέδειξε πως ο βαθμός ικανοποίησης σχετίζεται θετικά και 

στατιστικά σημαντικά με τους παράγοντες των διαπροσωπικών σχέσεων, της 

κατάλληλης εποπτείας της εργασίας, του μισθού, των συνθηκών εργασίας και των 

στόχων του οργανισμού, αναδεικνύοντας έτσι τις καίριες παρακινητικές μεταβλητές 

που σχετίζονται με αυξημένη παραγωγικότητα των επαγγελματιών υγείας.  

Επίσης, οι Paleologou et al (2006) αποδεικνύουν πως οι εσωτερικές ατομικές ανάγκες 

των εργαζομένων και μία σειρά εξωτερικών παραγόντων που σχετίζονται με την 

εργασία αποτελούν τους σημαντικότερους άξονες της παρακίνησης, η οποία οδηγεί 

σε ενισχυμένη εργασιακή απόδοση. Οι Kontodimopoulos et al (2009) υποστηρίζουν 

πως η σημαντικότερη μεταβλητή παρακίνησης των επαγγελματιών υγείας είναι τα 

επιτεύγματα, αναφέροντας πως όσο περισσότερα εργασιακά επιτεύγματα θεωρούν ότι 

έχουν αυτοί κατακτήσει τόσο περισσότερο ικανοποιημένοι και παραγωγικοί είναι στο 

χώρο εργασίας τους. Ωστόσο, οι ερευνητές επισημαίνουν πως το νοσηλευτικό 

προσωπικό σε σχέση με το ιατρικό παρακινείται περισσότερο μέσω της ανάπτυξης 

θετικών διαπροσωπικών σχέσεων, ενώ ο παράγοντας των υλικών ανταμοιβών 

βρέθηκε σημαντικός μόνο για τους διοικητικούς υπαλλήλους.  

Ακόμη, οι Lambrou et al (2010) υποστηρίζουν πως η παρακίνηση και ιδιαίτερα τα 

προσωπικά επιτεύγματα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα της παραγωγικότητας και της 

εργασιακής ικανοποίησης, ενώ τέλος οι Gaki et al (2012) προτείνουν την ανάπτυξη 

προγραμμάτων παροχής κινήτρων στα δημόσια νοσοκομεία βάσει συνδυασμένων 

οικονομικών και μη οικονομικών παροχών, με σκοπό την ενίσχυση της  
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παραγωγικότητας των επαγγελματιών υγείας και, άρα, τη βελτίωση της ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ασθενείς. 

3.3 ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 

Η υποκίνηση θεωρείται σήμερα ως ένας σημαντικός παράγοντας της επίτευξης 

θετικής ψυχικής υγείας και ψυχολογικής κατάστασης των εργαζομένων. Αν και το 

μεγαλύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον εντοπίζεται στις σχέσεις μεταξύ παρακίνησης και 

επίτευξης στόχων, εργασιακής παραγωγικότητας και αποδοτικότητας, είναι πλέον 

σαφές πως η υποκίνηση των εργαζομένων έχει σαφείς επιπτώσεις στην ψυχολογική 

τους κατάσταση. Παραδειγματικά, οι Deci et al (2001), διερευνώντας τη σχέση 

μεταξύ παρακίνησης και ευημερίας των εργαζομένων σε ένα δείγμα 548 ατόμων, 

αποδεικνύουν πως η παρακίνηση περιορίζει το εργασιακό άγχος, ενισχύει το αίσθημα 

αυτοπεποίθησης και βελτιώνει το βαθμό αντιληπτής δέσμευσης στον οργανισμό.  

Ομοίως, οι Baard et al (2004), εξετάζοντας τη σχέση παρακίνησης και ψυχικής υγείας 

σε εργασιακούς χώρους οργανισμών παροχής υπηρεσιών, αποδεικνύουν πως η θετική 

παρακίνηση σχετίζεται με μειωμένα περιστατικά κατάθλιψης και χρόνιου άγχους, 

καθώς και με υψηλότερο βαθμό ενεργητικότητας και ψυχολογικής προσαρμογής σε 

διάφορες καταστάσεις. Επίσης, οι Reinboth & Duda (2006) διερευνούν τις 

διασυνδέσεις μεταξύ αντιληπτού παρακινητικού κλίματος σε οργανισμούς και 

διάφορων δεικτών ψυχολογικής ευημερίας, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως όσο 

πιο ισχυρό είναι το οργανωσιακό κλίμα παρακίνησης των εργαζομένων τόσο 

καλύτερη είναι η ψυχολογική τους κατάσταση.  

Είναι, λοιπόν, προφανές πως η αποτελεσματική παρακίνηση των εργαζομένων 

σχετίζεται άμεσα με τη θετική ψυχική τους υγεία και με τη γενικότερη ψυχολογική 

ευημερία. Όπως σημειώνουν οι Sheldon et al (2003) η σχέση αυτή μπορεί να 

εξηγηθεί από το γεγονός ότι η παρακίνηση προκαλεί μία σειρά συναισθημάτων και 

συμπεριφορικών τάσεων στους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων της 

αυτοεκτίμησης και αυτό-αποτελεσματικότητας, του ελέγχου της συμπεριφοράς και 

του κοινωνικού περιβάλλοντος, της αντιληπτής ικανότητας και εφικτότητας 

εκτέλεσης καθηκόντων, της επαγγελματικής αυτοπεποίθησης, της ενδυνάμωσης και 

της αισιοδοξίας. Ακόμη, ο West (2005) υποστηρίζει πως τα άτομα διέρχονται 

ορισμένων σταδίων παρακίνησης, μέσω των οποίων καταλήγουν σε συγκεκριμένους 

στόχους για την υγεία τους, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής.  
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Σύμφωνα με τα παραπάνω και δεδομένου ότι τα επαγγέλματα στο χώρο παροχής 

υπηρεσιών υγείας είναι πολύ απαιτητικής φύσης, μπορεί να υποστηριχθεί πως η 

εφαρμογή προγραμμάτων παρακίνησης μπορεί να έχει ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις 

στην ψυχική και ψυχολογική υγεία των επαγγελματιών. Ο Marks (1997) υποστηρίζει 

ότι ειδικά σε επαγγέλματα κοινωνικής φύσης, όπως είναι αυτά της υγείας, η 

παρακίνηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ψυχική και σωματική ευεξία των 

εργαζομένων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου αυτοί αναλαμβάνουν πολλαπλούς 

εργασιακούς ρόλους.  

Οι Begat et al (2005), εξετάζοντας το επίπεδο ψυχολογικής ευημερίας 71 

νοσηλευτών, αποδεικνύουν πως ο βαθμός εργασιακής ικανοποίησης από το 

ψυχοκοινωνικό περιβάλλον εργασίας εξαρτάται από το εργασιακό άγχος, τις σχέσεις 

με τους συναδέλφους, τη συνεργασία και την καλή επικοινωνία, την επαγγελματική 

ανάπτυξη και την εργασιακή παρακίνηση, καθώς και πως η ψυχολογική τους 

ευημερία αντανακλάται επίσης στο βαθμό παρακίνησης και στο αίσθημα ελέγχου 

πάνω σε εργασιακά ζητήματα.  

Γενικότερα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ (1988), η ψυχολογική ευεξία αποτελεί μία θετική 

κατάσταση σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευημερίας και για το λόγο αυτό, η 

παροχή κινήτρων στο χώρο εργασίας συνδέεται στενά με την εργασιακή ικανοποίηση 

και την καλή ψυχολογική κατάσταση. Ακόμη, σύμφωνα με τους Steers & Porter 

(1983) η εργασιακή παρακίνηση αντανακλάται άμεσα στην ψυχολογική 

ενεργοποίηση και τη διατήρηση των προσωπικών δυνάμεων των εργαζομένων, ενώ ο 

διάσημος Καναδός ψυχολόγος Fernet (2013) αποδεικνύει πως όλες οι διαστάσεις και 

δράσεις της εργασιακής παρακίνησης αποτελούν προβλεπτικές μεταβλητές της 

προσαρμοστικότητας των εργαζομένων στο εργασιακό τους περιβάλλον και της 

ψυχολογικής τους ευημερίας. Συνεπώς, ο προγραμματισμός της παροχής κινήτρων 

στους επαγγελματίες υγείας στο πλαίσιο της παρακίνησης, όπως αυτός θα αναλυθεί 

παρακάτω, μπορεί να έχει ιδιαίτερα επωφελή αποτελέσματα στην ψυχική τους υγεία.  

3.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ 

Η παρακίνηση των επαγγελματιών υγείας μπορεί να αποτελέσει μία ιδιαίτερα 

αποτελεσματική πρακτική διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων της υγείας σε 

περιπτώσεις ανάπτυξης ολοκληρωμένων προγραμμάτων υποκίνησης. Ένας βασικός 

άξονας του εν λόγω προγραμματισμού είναι οι πρακτικές εμπλουτισμού της εργασίας, 

σύμφωνα με τη φύση της εργασίας και μέσω της οριζόντιας επέκτασης των 

καθηκόντων.  
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Παραδειγματικά, για το νοσηλευτικό προσωπικό, οι τεχνικές αυτές εμπλουτισμού 

αφορούν την εναλλαγή εργασιακών θέσεων ανάμεσα στους νοσηλευτές και την 

ανάθεση παράλληλων καθηκόντων στο ίδιο επίπεδο εργασίας, μέσω διαφορετικών 

μεθόδων οργάνωσης της νοσηλευτικής εργασίας (κατά ασθενή, προσωπική 

διευθέτηση, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα) (Sherman, 2006). Με τον 

τρόπο αυτό, οι νοσηλευτές είναι σε θέση να αποδίδουν περισσότερο, διότι η 

καθημερινή εργασία αποκτά περισσότερο ενδιαφέρον, ενώ παράλληλα αισθάνονται 

ότι συμμετέχουν σε μεγαλύτερο βαθμό στην παροχή των υπηρεσιών.  

Επιπλέον, μία αποτελεσματική πρακτική στο πλαίσιο του προγραμματισμού της 

υποκίνησης των επαγγελματιών υγείας αφορά την παροχή κινήτρων για 

μετεκπαίδευση και συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και άλλες επαγγελματικές 

ημερίδες και ενημερωτικές εκδηλώσεις, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των 

επιτευγμάτων (Cummings et al, 2008). Στο πλαίσιο αυτό, διάφορα κίνητρα 

παρέχονται διεθνώς σε επαγγελματίες υγείας που επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

για την επαγγελματική τους εξέλιξη, όπως είναι η δυνατότητα ετήσιας συμμετοχής σε 

διεθνή συνέδρια με πληρωμένη συνδρομή από τις μονάδες υγείας (Bojalil et al, 1999; 

Onyango-Ouma et al, 2001).  

Ιδιαίτερα για το ιατρικό προσωπικό, μία διεθνής τάση υποκίνησης και 

προγραμματισμού της αφορά την ανάληψη του κόστους συνδρομής για δημοσιεύσεις 

ερευνών σε επιστημονικά περιοδικά, ενώ σημαντική πρακτική υποκίνησης είναι και η 

δυνατότητα μετεκπαίδευσης με παροχή εκπαιδευτικής άδειας ή η παροχή 

δυνατότητας πρακτικής άσκησης σε μονάδες υγείας του εξωτερικού στο πλαίσιο 

διεθνών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγής προσωπικού της υγείας.  

Επιπλέον, η διαμόρφωση συγκεκριμένων πρακτικών υλικής και μη υλικής 

ανταμοιβής αποτελεί κρίσιμο άξονα των ολοκληρωμένων προγραμμάτων 

παρακίνησης των επαγγελματιών υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, οι οικονομικής φύσης 

ανταμοιβές μπορούν να περιλαμβάνουν επιπλέον αμοιβές συνδεδεμένες με την 

παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα, όπως αυτές μετρούνται με την ικανοποίηση 

των ασθενών, με τη ροή εξυπηρέτησης ασθενών και με την επίτευξη βελτιωμένων 

δεικτών ποιότητας υγείας των αντίστοιχων μονάδων υγείας, όπως είναι οι 

επανεισαγωγές ή η θνησιμότητα (Kipp et al, 2001; Akashi et al, 2004).  

Εκτός των οικονομικών ανταμοιβών, τα σύγχρονα προγράμματα παροχής κινήτρων 

περιλαμβάνουν και την παροχή μη οικονομικών ανταμοιβών στο πλαίσιο της 

αναγνώρισης της προσφοράς εργασίας, όπως είναι οι προφορικοί και γραπτοί έπαινοι  
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από την πλευρά της διοίκησης σε εργαζόμενους που επιδεικνύουν εξαιρετική 

συμπεριφορά ή εξαιρετικά αποτελέσματα στην καθημερινή παροχή υπηρεσιών υγείας 

(Moody & Pesut, 2006).  

Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί πως τα εκάστοτε προγράμματα επιβράβευσης για να 

είναι αποτελεσματικά θα πρέπει να βασίζονται σε συγκεκριμένους κανόνες, δηλαδή 

να διατυπώνεται με σαφήνεια από τη διοίκηση ποια είναι η εργασιακή συμπεριφορά 

που επιβραβεύεται και οι αμοιβές θα είναι άμεσα συνδεδεμένες με την επίδοση 

(Wagaarachchi et al, 2001). Επιπλέον, τα προγράμματα αυτά επιβράβευσης θα πρέπει 

να λειτουργούν και αντίστροφα, δηλαδή να ‘τιμωρούν’ περιπτώσεις μη επιθυμητής 

εργασιακής συμπεριφοράς, μέσω συστημάτων προφορικής ή γραπτής επίπληξης ή 

ακόμα και επιβολής ποινών, λαμβάνοντας υπόψη πως ο έλεγχος και η εποπτεία της 

εργασίας των επαγγελματιών υγείας αποτελούν εγγενείς μεταβλητές της 

αποτελεσματικής παρακίνησης (Trap et al, 2001). 

Ακόμη, μία πρακτική κρίσιμης σημασίας για τον προγραμματισμό της παρακίνησης 

των επαγγελματιών υγείας είναι η σαφής οριοθέτηση των καθηκόντων της εργασίας, 

καθώς και η σαφής θέσπιση των αντίστοιχων στόχων απόδοσης και 

παραγωγικότητας, ώστε να δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

αξιολόγησης και ελέγχου της εργασιακής απόδοσης και παραγωγικότητας (Hudson, 

2008). Έτσι, η παρακίνηση του προσωπικού υγείας, ιδιαίτερα στις δημόσιες μονάδες 

υγείας, θα πρέπει να ξεκινάει από τη σαφή εργασιακή στοχοθέτηση και ξεκάθαρα 

πλαίσια καθηκόντων σχετικά με την καθημερινή κλινική πράξη και με όλες τις 

υπόλοιπες διαστάσεις της εργασίας. Μάλιστα, όταν το σαφές αυτό πλαίσιο συνδέεται 

με τις πρακτικές αξιολόγησης και επιβράβευσης, τότε επιτυγχάνεται θετική 

παρακίνηση που βασίζεται στα εργασιακά επιτεύγματα.  

Η Bellou (2008) επισημαίνει πως η σαφής στοχοθέτηση αποτελεί σημαντική 

μεταβλητή της θετικής οργανωσιακής κουλτούρας των μονάδων υγείας, δεδομένου 

ότι αποτελεί παράλληλα και έναν αποτελεσματικό μηχανισμό εμφύσησης κοινών 

εργασιακών αξιών από τη διοίκηση προς το προσωπικό. Έτσι, μία καλή πρακτική της 

διαχείρισης του προσωπικού υγείας είναι η θέσπιση σαφών κριτηρίων αξιολόγησης 

και πιθανής επιβολής τιμωριών, αν και είναι σημαντικό να σημειωθεί πως οι 

ελεγκτικοί μηχανισμοί πρέπει να είναι ορθολογικά πλαισιωμένοι, ώστε να 

διασφαλίζεται πλήρης απουσία περιπτώσεων τιμωρίας λόγω προσωπικών κινήτρων.  

Επιπροσθέτως, μία καλή πρακτική προγραμματισμού της παρακίνησης των 

επαγγελματιών υγείας αφορά τη βελτίωση των μηχανισμών επικοινωνίας μεταξύ των  
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εργαζομένων και των διαφορετικών ιεραρχικών επιπέδων. Στο πλαίσιο αυτό, μία 

μέθοδος που χρησιμοποιείται συχνά είναι η δημιουργία ομάδων εργασίας, με σκοπό 

το συνδυασμό των γνώσεων και την ενίσχυση του αισθήματος συμμετοχής στη λήψη 

αποφάσεων των μονάδων υγείας (Bailey, 2010). Η ανάπτυξη αποτελεσματικών 

επικοινωνιακών μηχανισμών είναι ιδιαίτερα σημαντική στο σύστημα αυτό, ώστε να 

εξασφαλίζεται η ανταλλαγή πληροφοριών, η ανατροφοδότηση και η δημιουργία 

επιτυχημένων διαπροσωπικών σχέσεων αμοιβαίας υποστήριξης (Greco et al, 2006).  

Επίσης, η καθιέρωση αποτελεσματικών μηχανισμών επικοινωνίας με τη διοίκηση, 

όπως είναι οι επαγγελματικές συναντήσεις και οι κύκλοι επικοινωνίας που 

πραγματοποιούνται περιοδικά, αποτελεί βασικό άξονα του προγραμματισμού της 

παρακίνησης, ενισχύοντας το αίσθημα ομαδικότητας και το βαθμό οργανωσιακής 

δέσμευσης και περιορίζοντας φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού. Οι 

Theodorakioglou & Tsiotras (2000) επισημαίνουν πως η έλλειψη αποτελεσματικών 

εσωτερικών μηχανισμών επικοινωνίας διακυβεύει την προσπάθεια της διοίκησης των 

μονάδων υγείας να παρακινούν με βιώσιμο τρόπο τους εργαζομένους. Μάλιστα, 

στους κύκλους ποιότητας που πραγματοποιούνται ευρέως σε διεθνές επίπεδο σε 

μονάδες υγείας, οι επαγγελματίες υγείας έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τις 

αντιλήψεις τους σχετικά με την προσωπική τους ευημερία και οι δεσμοί ανάμεσά 

τους μπορούν να ισχυροποιηθούν, μέσω κοινών εκδηλώσεων ή συμμετοχής σε κοινές 

δραστηριότητες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

4.1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1
η
: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ SAINTE-JUSTINE, 

ΚΑΝΑΔΑΣ 

Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Sainte-Justine στο Μόντρεαλ του Καναδά το 2009 

άρχισε να εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα προαγωγής ψυχικής υγείας των εργαζομένων 

με σκοπό τη βελτίωση της διατήρησης και εμπλοκής των επαγγελματιών υγείας στον 

οργανισμό. Το έναυσμα για την εφαρμογή του προγράμματος δόθηκε μετά τον 

εντοπισμό συγκεκριμένων προβλημάτων στο πεδίο της στελέχωσης, επηρεάζοντας 

αρνητικά την παρακίνηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και τη 

διαχείριση και υποστήριξη όλων των εργαζομένων.  

Οι στόχοι του προγράμματος ήταν: (1) η διαμόρφωση ενός εργασιακού 

περιβάλλοντος, ώστε ο οργανισμός να καταστεί ένας «εργοδότης επιλογής» 

(“employer-of-choice”), (2) ο εντοπισμός των σημαντικών διαστάσεων της 

καθημερινής εργασίας, ώστε το εργασιακό περιβάλλον να γίνει περισσότερο 

ελκυστικό για τους εργαζόμενους, και (3) η βελτίωση των πρακτικών προσέλκυσης, 

δέσμευσης και διατήρησης των εργαζομένων.  

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε διάφορα στάδια, ενώ δημιουργήθηκαν εργασιακές 

ομάδες, οι οποίες ήταν υπεύθυνες για τη συλλογή πληροφόρησης από όλο το 

προσωπικό σχετικά με τις ανάγκες και τα προβλήματά τους. Η απαραίτητη 

πληροφόρηση συλλέχθηκε μέσω ομάδων εστίασης (focus groups), δηλαδή μέσω 

ομάδων εργασίας ανά τομέα, ενώ πριν την εφαρμογή του προγράμματος διεξήχθησαν 

και συνεντεύξεις με επιλεγμένους εργαζομένους.  

Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν επιστημονικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων, με 

αποτέλεσμα τη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων για την προαγωγή της 

θετικής ψυχικής και ψυχολογικής υγείας των εργαζομένων και τη διαμόρφωση ενός 

αποτελεσματικότερου εργασιακού περιβάλλοντος. Η εν λόγω πρωτοβουλία έγινε 

δεκτή με ενθουσιασμό από τους εργαζομένους του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα το  
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υψηλό ποσοστό συμμετοχής τους στις ομάδες εργασίας, οι οποίες είναι πλέον 

υπεύθυνες για το σχεδιασμό των εργασιακών καθηκόντων και την ανάπτυξη 

σχετικών με την ψυχική υγείας δράσεων.  

4.2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2
η
: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ CENTRAL FINLAND 

HEALTH CARE DISTRICT, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 

Το 2009 στο νοσοκομείο Central Finland Health Care District στη Φινλανδία άρχισε 

να εφαρμόζεται το πρόγραμμα «Εβδομάδες για τη Χαρά της Ζωής» (“Weeks for Joy 

of Living”), με σκοπό την προαγωγή της ψυχικής υγείας των εργαζομένων και την 

ψυχολογική ενδυνάμωσή τους, σε συνδυασμό με την εμφύσηση ενός γενικότερου 

υγιεινού τρόπου ζωής. Για την εφαρμογή του προγράμματος συστήθηκε ειδική 

επιτροπή, η οποία ήταν υπεύθυνη για την ανάπτυξη εργαλείων προαγωγής της 

ψυχικής υγείας των εργαζομένων. Τα μέλη της επιτροπής επικοινώνησαν με 

εργαζόμενους διαφορετικών τμημάτων του νοσοκομείου, σχεδιάζοντας αρχικά την 

ιδέα των «Εβδομάδων για τη Χαρά της Ζωής», η οποία βασίστηκε στην οργάνωση 

εκδηλώσεων και δράσεων, όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να εκφράζονται και να 

χρησιμοποιούν τις προσωπικές τους δεξιότητες και ικανότητες για την ψυχαγωγία 

των υπολοίπων.  

Έτσι, συνολικά περίπου 4.200 εργαζόμενοι διαφορετικών τμημάτων του οργανισμού 

υγείας προσκλήθηκαν να συμμετέχουν σε συλλογικές δραστηριότητες ψυχαγωγίας 

και ευεξίας. Παραδείγματα των δράσεων αυτών είναι η οργάνωση εργαστηρίων 

χορού και φωτογραφίας, η δημιουργία τάξεων φυσικής άσκησης και γνώσης του 

σώματος (“InBody”), η οργάνωση ομάδων προσωπικής ανατροφοδότησης και η 

διοργάνωση μίας εβδομάδας εκθέσεων, άθλησης και παρουσιάσεων πολιτιστικού 

περιεχομένου.  

Επιπλέον, το πρόγραμμα παρέχει στους εργαζόμενους εισιτήρια για την 

παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, εκθέσεων και συναυλιών που 

πραγματοποιούνται στην περιοχή, ενώ διοργανώνονται και διάφοροι διαγωνισμοί. 

Ακόμη, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του προγράμματος, τα μέλη της διοίκησης του 

νοσοκομείου μία φορά την εβδομάδα συναντούν τους υπαλλήλους σε καφέ, όπου 

έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν διάφορα ζητήματα εργασιακού περιεχομένου. 

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά την τελευταία εβδομάδα του 

Νοεμβρίου το 2009 και από τότε επαναλαμβάνεται συνεχώς, αποτελώντας μέχρι και 

σήμερα μία καλή πρακτική προαγωγής της ψυχικής υγείας και ενδυνάμωσης των  
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επαγγελματιών υγείας, αφού λόγω της επιτυχίας του ενσωματώθηκε στον ετήσιο 

προγραμματισμό των νοσοκομείων της περιοχής.  

4.3 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3
η
: ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ, ΙΤΑΛΙΑ 

Το πρόγραμμα «Αποσαφήνιση Επαγγελματικών Ρόλων» εφαρμόζεται από το 2010 σε 

μία μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας στην πόλη Μπολόνια της Ιταλίας και αφορά 

παρεμβάσεις σχετικά με την ενίσχυση των δεξιοτήτων διάφορων ομάδων 

επαγγελματιών υγείας, συμπεριλαμβανομένων γιατρών, νοσηλευτών, κοινωνικών 

λειτουργών και μαιών. Ο σχεδιασμός του προγράμματος βασίστηκε σε μία έρευνα 

σχετικά με την αξιολόγηση των ψυχολογικών και κοινωνικών κινδύνων που 

αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες υγείας εξαιτίας της αντιληπτής ασάφειας των 

επαγγελματικών τους ρόλων και καθηκόντων. Η εν λόγω έρευνα απέδειξε πως οι 

εργαζόμενοι στη μονάδα υγείας δεν είχαν επαρκή γνώση για τη θέση εργασίας τους, 

τις ευθύνες και αρμοδιότητές τους και τις απαιτήσεις του οργανισμού και των 

συναδέλφων τους, με αποτέλεσμα το χαμηλό επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης και 

τον υψηλό βαθμό αντιλαμβανόμενης επαγγελματικής ανεπάρκειας.  

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής, αποφασίστηκε η εφαρμογή ενός 

προγράμματος για την ενδυνάμωση της επαγγελματικής ταυτότητας των 

εργαζομένων, το οποίο υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Κατά τη διάρκεια της πρώτης 

φάσης οργανώθηκαν ομάδες συζήτησης σχετικά με τους επαγγελματικούς ρόλους 

των εργαζομένων κάθε τμήματος και η πληροφόρηση που συλλέχθηκε 

επεξεργάστηκε σε ειδικό λογισμικό (TLAB). Στη δεύτερη φάση, μέσω προσωπικών 

αφηγήσεων των εργαζομένων, οι επαγγελματίες υγείας κατέγραψαν τις προσωπικές 

τους δεξιότητες, οι οποίες ακολούθως συγκρίθηκαν με τα καθήκοντα της θέσης 

εργασίας. Τέλος, οργανώθηκαν ομάδες συζήτησης και κύκλοι ποιότητας, με σκοπό 

την αποσαφήνιση των επαγγελματικών ρόλων και τα πεδία όπου εντοπίζονται 

συγκεκριμένες ανεπάρκειες και προβλήματα.  

Οι εργαζόμενοι των τμημάτων που συμμετείχαν στην παρέμβαση αυτή άρχισαν να 

λαμβάνουν μέρος σε επαγγελματικές συναντήσεις μία φορά το μήνα, με αποτέλεσμα 

να καταγραφεί μέσα σε ένα χρόνο μείωση κατά 50% των δικαιολογημένων και 

αδικαιολόγητων αδειών και αύξηση κατά 30% της συμμετοχής των επαγγελματιών 

υγείας στις επαγγελματικές συναντήσεις. Συνολικά, το πρόγραμμα θεωρήθηκε 

εξαιρετικά επιτυχημένο, καθώς όχι μόνο σχεδιάστηκαν συγκεκριμένες διοικητικές 

διαδικασίες για τον καθορισμό των επαγγελματικών ρόλων και ορίων αλλά  
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παράλληλα άρχισαν να οικοδομούνται θετικές διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στους 

εργαζομένους, λόγω του περιορισμού φαινομένων συγκρούσεων και διαπληκτισμών 

στο χώρο εργασίας.  

4.4 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4
η
: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ SACRE-COEUR, ΚΑΝΑΔΑΣ 

Το 2009, το νοσοκομείο Sacre-Coeur στην πόλη Μόντρεαλ του Καναδά σε 

συνεργασία με την εταιρία CRISO, έναν ερευνητικό οργανισμό στον κλάδο της 

υγείας, και την υποστήριξη του CHSRF, του καναδικού οργανισμού έρευνας στις 

υπηρεσίες υγείας, σχεδίασε και εφάρμοσε ένα πρόγραμμα σταθεροποίησης των 

μονάδων υγειονομικής φροντίδας, με στόχο τη βελτίωση του εργασιακού 

περιβάλλοντος, την αύξηση των ποσοστών διατήρησης των εργαζομένων και τη 

ρύθμιση των λειτουργικών συστημάτων των μονάδων φροντίδας. Οι ειδικότερες 

δράσεις του προγράμματος στοχεύουν στην ψυχική και σωματική υγεία των 

εργαζομένων, στην ενίσχυση της εργασιακής ικανοποίησης και ευημερίας, στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής και της οργανωσιακής κουλτούρας και στην ενίσχυση 

της προσωπικής ευθύνης των επαγγελματιών υγείας για προαναφερθέντα ζητήματα.  

Το εν λόγω πρόγραμμα είχε δύο βασικούς στόχους: (1) τη βελτίωση του εργασιακού 

περιβάλλοντος, και (2) τη ρύθμιση των λειτουργικών συστημάτων, ενώ ως επιμέρους 

στόχοι τέθηκαν: (i) η ανάπτυξη των διοικητικών δεξιοτήτων των προϊσταμένων των 

τμημάτων, (ii) η αναδιοργάνωση του εργασιακού περιβάλλοντος αναφορικά με 

διάφορα ψυχολογικά ζητήματα, (iii) η σταθεροποίηση των εργασιακών ομάδων, και 

(iv) η αύξηση των επιπέδων εργασιακής ασφάλειας και ικανοποίησης. Το σχέδιο αυτό 

συμπεριέλαβε πάνω από 1.500 επαγγελματίες υγείας και εφαρμόστηκε σε όλα τα 

τμήματα του νοσοκομείου,  ενώ διαμορφώθηκε μία συγκεκριμένη επιτροπή που ήταν 

υπεύθυνη για τον έλεγχο και τη συνεκτικότητα των διάφορων δράσεων που 

σχεδιάστηκαν για τις διαφορετικές εργασιακές ομάδες. Επιπλέον, το πρόγραμμα 

αξιολογήθηκε μετά την πρώτη εφαρμογή του από μία ομάδα επαγγελματιών, μέσω 

έρευνας με σταθμισμένα ερωτηματολόγια και διεξαγωγής προσωπικών 

συνεντεύξεων, με σκοπό τη διερεύνηση των αποτελεσμάτων σχετικά με την 

εργασιακή ικανοποίηση, την εργασιακή ασφάλεια, τις διαπροσωπικές σχέσεις και την 

αποτελεσματικότερη λειτουργία των νοσοκομειακών τμημάτων. Τελικά 

ενσωματώθηκε στις πρότυπες πρακτικές του νοσοκομείου και αποτέλεσε τη βάση του 

νέου επιχειρησιακού σχεδίου για τα επόμενα τρία χρόνια.  
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4.5 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 5
η
: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ SANTA MARIA NUOVA, 

ΙΤΑΛΙΑ 

Στην επαρχία Reggio Emilia της Ιταλίας, το νοσοκομείο Santa Maria Nuova άρχισε 

από το 2009 να εφαρμόζει το πρόγραμμα «Από την Άλλη Πλευρά», όταν 

διαπιστώθηκε πως οι τεχνικοί και το διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου του 

τμήματος μαστογραφίας έδειχναν σημάδια επαγγελματικής εξουθένωσης, λόγω του 

τεράστιου φόρτου εργασίας, η οποία οφειλόταν στις νέες κατευθυντήριες γραμμές 

του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την επιμήκυνση του ηλικιακού ορίου για το οποίο 

συνίσταται η μαστογραφία ως προληπτική παρέμβαση του καρκίνου του μαστού. 

Στόχος του προγράμματος ήταν η βελτίωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

ασθενών που είχαν πρόσβαση στις προληπτικές αυτές υπηρεσίες υγείας και των 

επαγγελματιών υγείας που εργάζονται στο τμήμα, ώστε να βελτιωθεί από τη μία 

πλευρά η ποιότητα της εξυπηρέτησης και παράλληλα να δοθεί υποστήριξη στους 

εργαζομένους που αντιμετώπιζαν ψυχολογικές και συναισθηματικές πιέσεις, μέσω 

της ανάπτυξης σχετικών προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων.  

Οι δύο στόχοι του προγράμματος ήταν: (1) η βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων 

μεταξύ των επαγγελματικών υγείας και των ασθενών, και (2) η ελαχιστοποίηση των 

επιπέδων επαγγελματικής εξουθένωσης. Η βασική στρατηγική που σχεδιάστηκε για 

την εφαρμογή του προγράμματος ήταν η υλοποίηση διαδραστικών συναντήσεων των 

εργαζομένων και του διοικητικού προσωπικού, οι οποίες συντονίζονται από έναν 

επαγγελματία ψυχολόγο και πραγματοποιούνται κάθε 15 ημέρες, εστιάζοντας στα 

εξής ζητήματα: (1) μεταφορικές σχέσεις μεταξύ ασθένειας και πόνου, (2) έλεγχος και 

πρόληψη της ασθένειας, (3) διαχείριση του συναισθηματικού άχθους από τους 

επαγγελματίες υγείας, και (4) στρατηγικές βελτίωσης του επιπέδου ενσυναίσθησης σε 

περιπτώσεις μακροχρόνιας έκθεσης στον κίνδυνο της επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε με μεγάλη επιτυχία και η υλοποίησή του συνεχίστηκε 

για δύο χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων αξιολογούνταν ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα μέσω σταθμισμένων εργαλείων μέτρησης της εργασιακής ικανοποίησης 

και της επαγγελματικής εξουθένωσης.  

4.6 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 6
η
: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ETALA-SAVO, 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 

Η πρακτική εμπειρία και τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα έχουν αποδείξει πως οι 

επαγγελματίες υγείας που είναι κινητοποιημένοι σε εξαιρετικό βαθμό σε σχέση με 

τους υπόλοιπους συναδέλφους αντιμετωπίζουν προβλήματα υψηλού φόρτου  



 
 

47 

 

εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο εθνικός νόμος της Φινλανδίας σχετικά με την 

επαγγελματική ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων υποχρεώνει όλους τους 

εργοδότες να διασφαλίζουν τη σωματική και ψυχική υγεία των υπαλλήλων τους, ενώ 

όταν υπάρχουν σημάδια πως ένας εργαζόμενος υπόκειται σε φόρτο εργασίας που 

διακυβεύει την ψυχική του υγεία, τότε ο εργοδότης θα πρέπει να προσδιορίσει και να 

αντιμετωπίσει τους παράγοντες που τον προκαλούν.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στο νοσοκομείο Etala-Savo στην πόλη Mikkeli της 

Φινλανδίας διαπιστώθηκε πως ένα μεγάλο ποσοστό των επαγγελματιών υγείας 

αντιμετώπιζε προβλήματα προερχόμενα από τις πολλές ώρες εργασίας και για το 

λόγο αυτό συστήθηκε ειδική ομάδα εργασίας για την ανάπτυξη ενός μοντέλου 

διαχείρισης του ψυχικού άχθους (“Mental Workload Management Model”). Η ομάδα 

εργασίας που ήταν υπεύθυνη για την ανάπτυξη του μοντέλου αυτού είχε ως στόχο τον 

εντοπισμό και καταγραφή διαφορετικών τρόπων και εργαλείων περιορισμού της 

ψυχικής επιβάρυνσης των εργαζομένων λόγω του φόρτου εργασίας, με απώτερο 

στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων αποτελεσματικότερης διαχείρισης της εργασίας και 

του εργασιακού περιβάλλοντος.  

Οι διοικητικές μέθοδοι και οι δείκτες που ενσωματώθηκαν στο μοντέλο βασίστηκαν 

σε μία επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας από την υπεύθυνη ομάδα εργασίας, με 

εστίαση στις εφαρμογές της ηγεσίας στις μονάδες υγείας και στη διαμόρφωση 

θετικού εργασιακού κλίματος, αποσκοπώντας στη βελτίωση της ψυχικής ευημερίας 

των εργαζομένων. Τα αποτελέσματα του προγράμματος ήταν ιδιαίτερα θετικά, με 

χαρακτηριστικά παραδείγματα τη μείωση των βραχυχρόνιων απουσιών, των αδειών 

λόγω ασθένειας και των τραυματισμών στο χώρο εργασίας, και τη βελτίωση των 

εργασιακών συνθηκών, όπως αποκαλύφθηκε από σχετική έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο αναφορικά με το εργασιακό κλίμα. Τελικά, το 

Mental Workload Management Model ενσωματώθηκε στο επιχειρησιακό πλάνο του 

νοσοκομείου και αποτελεί μέχρι και σήμερα μία πρότυπη πρακτική που εφαρμόζεται 

για όλους τους εργαζομένους.  

4.7 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 7
η
: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ, ΙΤΑΛΙΑ 

Η περιφερειακή υπηρεσία υπηρεσιών υγείας της πόλης Trento στην Ιταλία είναι ένας 

διοικητικός οργανισμός του εθνικού συστήματος υγείας της χώρας, στον οποίο 

περίπου το 70% του προσωπικού αποτελείται από γυναίκες, ενώ λειτουργεί επί 

24ωρου βάσης και κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου. Δεδομένης της σύνθεσης του  
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προσωπικού και του ότι στην Ιταλία, λόγω των πρότυπων οικογενειακών δομών, οι 

γυναίκες είναι υπεύθυνες για πολλά ζητήματα τόσο στην εργασία όσο και στην 

οικογένειά τους, ο οργανισμός αποφάσισε να αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα 

πρόγραμμα για τη βελτίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των 

εργαζόμενων γυναικών, οι οποίες άρχισαν να εμφανίζουν σημάδια επαγγελματικής 

εξουθένωσης.  

Το πρόγραμμα που ονομάστηκε «Οργανωσιακή Ευημερία και Συμφιλίωσης της 

Εργασίας και της Οικογένειας» εφαρμόστηκε βάσει δύο αξόνων, της δημιουργίας και 

λειτουργίας παιδικού σταθμού και ενός σχεδίου εξατομίκευσης των ωρών εργασίας. 

Έτσι, ο παιδικός σταθμός άρχισε να λειτουργεί πολύ κοντά στον οργανισμό, για όλες 

τις ημέρες της εβδομάδας (εκτός Σαββάτου) και για όλο το χρόνο χωρίς διαλείμματα 

κατά τη θερινή περίοδο, εφαρμόζοντας συγκεκριμένες παιδαγωγικές μεθόδους και 

εστιάζοντας στις ανάγκες των παιδιών και των εργαζομένων. Παράλληλα, άρχισε να 

εφαρμόζεται το πρόγραμμα PerLa («για αυτήν») για την εξατομίκευση του ωραρίου 

εργασίας και την παροχή δυνατοτήτων τηλε-εργασίας.  

Βάσει αυτού του σχεδίου, υπογράφτηκαν προσωπικές συμφωνίες ανά εργαζόμενη και 

προϊστάμενο τμήματος, οι οποίες αφορούσαν το ωράριο εργασίας σύμφωνα με τις 

προσωπικές ανάγκες. Επιπλέον, οι συμφωνίες αυτές γνωστοποιούνταν σε όλους τους 

εργαζομένους, ενώ για συγκεκριμένα καθήκοντα οι εργαζόμενοι είχαν τη δυνατότητα 

να εργάζονται από το σπίτι μέσω της χρήσης προηγμένων τεχνολογιών πληροφορίας 

και επικοινωνίας, διασφαλίζοντας ωστόσο τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των 

υπηρεσιών. Συνολικά, το πρόγραμμα κρίθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένο, καθώς 

καταγράφτηκε σημαντική βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, της ψυχολογικής 

ευημερίας των εργαζομένων, της συνολικής ποιότητας ζωής τους, του βαθμού 

εργασιακής ικανοποίησης, της ατομικής παραγωγικότητας και της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών.  

4.8 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 8
η
: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ 

Το πρόγραμμα «Η υγεία μου και εγώ» που εφαρμόστηκε το 2009 στο Γενικό 

Νοσοκομείο Γεννηματάς στην Αθήνα αποτελεί ένα συνδυαστικό πρόγραμμα 

προαγωγής της ψυχικής και σωματικής υγείας, με βασικό στοιχείο τη μείωση του 

εργασιακού άγχους μέσω της φυσικής άσκησης και απώτερο στόχο τη βελτίωση του 

εργασιακού περιβάλλοντος. Για την ανάπτυξή του συνεργάστηκαν ο γενικός 

διευθυντής του νοσοκομείου και το νεοσύστατο τμήμα Εκπαίδευσης και Πρόληψης 

Υγείας, ενώ διεξήχθη αρχική έρευνα σχετικά με τις ανάγκες των επαγγελματιών  
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υγείας του νοσοκομείου. Οι στόχοι του προγράμματος ήταν: (1) η προώθηση της 

φυσικής δραστηριότητας εντός του νοσοκομείου, (2) ο περιορισμός του εργασιακού 

άγχους και η βελτίωση του εργασιακού κλίματος, (3) η προώθηση της υγιεινής 

διατροφής και του ελέγχου των σωματικού βάρους, και (4) η επίτευξη ενός ποσοστού 

της τάξης 10% συμμετοχής των εργαζομένων στο πρόγραμμα κατά τον πρώτο χρόνο 

εφαρμογής του.  

Το πρόγραμμα περιελάμβανε 6 ώρες την εβδομάδα μαθήματα χορού και μία ώρα την 

εβδομάδα μαθήματα σκακιού, παράλληλα με τη δημιουργία μίας αίθουσας 

γυμναστικής αποκλειστικά για το προσωπικό. Για τον καθορισμό των παρεχόμενων 

δράσεων πραγματοποιήθηκε έρευνα στους υπαλλήλους, η οποία ανέδειξε μία σειρά 

προτάσεων, εστιάζοντας στη συμπεριφορική αλλαγή απέναντι στη φυσική 

δραστηριότητα, τη διαχείριση του άγχους και τη βελτίωση των διατροφικών 

συνηθειών. Μάλιστα, ειδικός διατροφολόγος παρείχε συμβουλές στους εργαζόμενους 

που έκαναν εγγραφή στο γυμναστήριο. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την 

κατάρτιση ενός εγχειριδίου προαγωγής υγείας, το οποίο μοιράστηκε σε όλο το 

προσωπικό.  

Τελικά, ο στόχος της συμμετοχής στο πρόγραμμα πάνω από 10% επετεύχθη, ενώ 

σημαντικά θετικά αποτελέσματα προέκυψαν. Αξίζει να σημειωθεί πως το γεγονός ότι 

η πρωτοβουλία αυτή ήταν καινοτόμος για την Ελλάδα, καθώς ήταν το πρώτο 

πρόγραμμα προαγωγής υγείας που εφαρμόστηκε ποτέ σε ελληνικό νοσοκομείο, το 

πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές στους εργαζόμενους, βελτιώνοντας σημαντικά 

το εργασιακό κλίμα και τις διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στους επαγγελματίες 

υγείας των διαφορετικών τμημάτων, με αποτέλεσμα τη γενικότερη ενίσχυση των 

τυπικών και άτυπων μηχανισμών επικοινωνίας. Ένα ακόμη σημαντικό όφελος του 

προγράμματος ήταν και η δημιουργία και λειτουργία του γραφείου εκπαίδευσης και 

πρόληψης υγείας, καθώς και η πρόσληψη ειδικού υπαλλήλου εκπαιδευμένου σε 

ζητήματα προαγωγής υγείας, εντός του τμήματος προσωπικού του νοσοκομείου.  

4.9 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 9
η
: ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ RAAHE, 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 

Στο κέντρο υγείας και ευεξίας Raahe στην ομώνυμη πόλη της Φινλανδίας 

διαπιστώθηκε πως ο τρόπος ζωής και το επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης των 

επαγγελματιών υγείας που εργάζονταν στην εν λόγω μονάδα υγείας επηρεάζει με 

κρίσιμο τρόπο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικότερα τις σχέσεις 

των εργαζομένων με τους ασθενείς, τους φροντιστές και του συγγενείς τους. Για το  
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λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε μία αρχική έρευνα για να διαπιστωθεί το ποσοστό των 

εργαζομένων που ακολουθούν έναν υγιεινό τρόπο ζωής, καθώς και αν αυτός 

επηρεάζει την εργασιακή ικανοποίηση και τα συνολικά θετικά συναισθήματα 

απέναντι στον οργανισμό και την εργασία τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν πως υπάρχει άμεση συσχέτιση υγιεινού τρόπου ζωής και ψυχικής ευεξίας και, 

έτσι, αναπτύχθηκε ένα πρόγραμμα παροχής κινήτρων με την καθιέρωση μίας μέρας 

ρεπό ως ανταμοιβή για τη μεταστροφή σε ιδιαίτερα θέματα υγείας.  

Το πρόγραμμα που ονομάστηκε “Bonus Day” βασίστηκε στην κατηγοριοποίηση των 

υπαλλήλων βάσει του τρόπου ζωής τους και σύμφωνα με τα εξής κριτήρια: (1) παύση 

καπνίσματος, (2) διατήρηση σωματικού βάρους (BMI<28 ή μείωση βάρους κατά 5 

κιλά), (3) καλή σωματική κατάσταση, και (4) καμία ημέρα άδειας ασθένειας κατά το 

έτος εφαρμογής του προγράμματος. Επίσης, οι εργαζόμενοι κλήθηκαν να 

συμπληρώσουν κατά την έναρξη και λήξη του προγράμματος ένα ερωτηματολόγιο 

σχετικά με τα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησής τους.  

Όπως προαναφέρθηκε, η ανταμοιβή για τους υπαλλήλους που πληρούσαν δύο από τα 

τέσσερα κριτήρια ήταν μία μέρα ρεπό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης του προγράμματος, οι υπάλληλοι που πήραν το ρεπό ήταν 369 από το 

σύνολο των 700 εργαζομένων, ενώ κατά επόμενα έτη εφαρμογής του καταγράφτηκε 

σημαντική μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ και καπνού από το σύνολο των 

εργαζομένων, αποτέλεσμα ιδιαίτερα θετικό, δεδομένου ότι οι καταχρήσεις στους 

επαγγελματίες υγείας σχετίζονται με εργασιακό άγχος, επαγγελματική εξουθένωση 

και κακή ψυχολογική και ψυχική κατάσταση.  

4.10 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 10
η
: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

SHRINERS, ΚΑΝΑΔΑΣ 

Η περίπτωση του παιδιατρικού νοσοκομείου Shriners Hospital for Children στο 

Μόντρεαλ του Καναδά αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχημένης 

εφαρμογής και προγραμματισμού της παροχής κινήτρων στους επαγγελματίες υγείας 

και είναι γνωστό ως η πρακτική των «νοσοκομείων – μαγνητών» (“magnet 

hospitals”). Αξίζει να σημειωθεί πως ο όρος «μαγνήτης» αφορά τα νοσοκομεία των 

οποίων το νοσηλευτικό προσωπικό χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά εργασιακής 

ικανοποίησης και χαμηλά ποσοστά εθελούσιας αποχώρησης από την εργασία, λόγω 

συγκεκριμένων πρακτικών διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων που εφαρμόζονται σε 

οργανωσιακό επίπεδο. Επίσης, στις ΗΠΑ και στον Καναδά ο όρος αυτός 

χρησιμοποιείται και για να καταδείξει τον υψηλό βαθμό συμμετοχής του  
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νοσηλευτικού προσωπικού στη συλλογή δεδομένων και στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων που σχετίζονται με την παροχή φροντίδας υγείας (Aiken et al, 2000). 

Ο βασικός άξονας του προγράμματος του παιδιατρικού νοσοκομείου «μαγνήτη» 

Shriners ήταν η εφαρμογή διάφορων δράσεων που σχετίζονται με την επικοινωνία, 

την αναγνώριση των επαγγελματικών επιτευγμάτων, την επιβράβευση, την 

προσωπική επαγγελματική ανάπτυξη, τη συμμετοχική διοίκηση και την προαγωγή 

της ψυχικής και σωματικής υγείας του νοσηλευτικού προσωπικού. Οι ειδικότεροι 

στόχοι του προγράμματος ήταν οι εξής: (1) η μείωση των απουσιών από την εργασία, 

(2) η προσέλκυση νοσηλευτών με εξαιρετικές επαγγελματικές δεξιότητες, ικανότητας 

και γνώσεις, (3) η διατήρησή τους, (4) η ενίσχυση της ποιότητας εργασιακής ζωής, 

και (5) η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ εργασιακής και οικογενειακής/προσωπικής 

ζωής.  

Οι βασικές στρατηγικές και μέθοδοι που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο του 

προγράμματος ήταν η ανάπτυξη διάφορων κλινικών, εκπαιδευτικών και διοικητικών 

υπο-προγραμμάτων και δράσεων, στα οποία συμμετείχαν καθημερινά όλοι οι 

εργαζόμενοι, καθώς και οι ανώτεροι διοικητικοί υπάλληλοι. Η αξιολόγηση του 

προγράμματος πραγματοποιήθηκε βάσει ομάδων συζήτησης, ερευνών με την 

εφαρμογή σταθμισμένων εργαλείων και προσωπικών συνεντεύξεων, με τις οποίες 

καταγράφτηκε πως μετά από ένα χρόνο εφαρμογής το ποσοστό απουσιών από την 

εργασία μειώθηκε κατά 5%, το ποσοστό εθελούσιας αποχώρησης από την εργασία 

έφτασε το 1% και το ποσοστό από μέτρια μέχρι πολύ ικανοποιημένων υπαλλήλων 

έφτασε το 85%.  

Εκτός των μετρήσιμων αποτελεσμάτων, το σχέδιο του νοσοκομείου «μαγνήτη» 

κρίθηκε ως ιδιαίτερα αποτελεσματικό, όπως αποδείχθηκε στον υψηλό βαθμό 

συμμετοχής των εργαζομένων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, στην ενίσχυση 

του αισθήματος δέσμευσης στον οργανισμό και στους ασθενείς και στα θετικά 

αποτελέσματα της συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης των νοσηλευτών. Αξίζει 

να σημειωθεί πως η πρακτική αυτή του νοσοκομείου «μαγνήτη» εφαρμόζεται σε 

σημαντικό αριθμό μονάδων υγείας στις ΗΠΑ και τον Καναδά σήμερα, 

αντιπροσωπεύοντας οργανισμούς υγείας επίπεδης οργανωσιακής δομής, όπου οι 

αποφάσεις λαμβάνονται ανά τμήμα, οι επενδύσεις σε προγράμματα εκπαίδευσης και 

προαγωγής της υγείας είναι σημαντικές και το νοσηλευτικό προσωπικό παρουσιάζει 

πολύ χαμηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης, παρέχοντας παράλληλα  

 



 
 

52 

 

ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας, όπως καταγράφεται στον εξαιρετικά περιορισμένο 

χρόνο παραμονής των ασθενών στις μονάδες εντατικής θεραπείας.  

4.11 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 11
η
: YVON BRUNET RESIDENCE, ΚΑΝΑΔΑΣ 

Στη μονάδα υγειονομικής περίθαλψης Yvon Brunet στο Μόντρεαλ του Καναδά πριν 

περίπου 10 χρόνια άρχισε να παρατηρείται ραγδαία αύξηση των ποσοστών 

δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων απουσιών των επαγγελματιών υγείας από τη 

θέση εργασίας τους, φαινόμενο που αποδόθηκε στο μεγάλο αριθμό εργαζομένων που 

αντιμετώπιζαν προσωπικά προβλήματα. Λόγω της δυσμενούς αυτής κατάστασης, η 

οποία επηρέαζε αρνητικά όχι μόνο την αποτελεσματική διαχείριση του προσωπικού 

αλλά και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, αποφασίστηκε η 

ανάπτυξη ενός υποστηρικτικού προγράμματος, κατά τη διάρκεια του οποίου 

πραγματοποιούνται μέχρι και σήμερα ειδικές εκπαιδευτικές συναντήσεις.  

Το εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο ονομάζεται “Support Group”, αποτελεί μία 

πρωτοβουλία παρέμβασης για την πρόληψη και προαγωγής της ψυχικής υγείας και 

ψυχολογικής κατάστασης των εργαζομένων, οι οποίοι επιλέγονται από τους 

συναδέλφους τους για να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα και 

προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης. Η συμμετοχή στα προγράμματα αυτά είναι 

εθελοντική και οι συναντήσεις είναι προσωπικές. Ειδικοί ψυχολόγοι και άλλοι ειδικοί 

είναι διαθέσιμοι για να ακούσουν, να συζητήσουν και να προσφέρουν άτυπη και 

εμπιστευτική υποστήριξη μία φορά την εβδομάδα, ενώ μία φορά το χρόνο οι 

συμμετέχοντες επαγγελματίες υγείας μπορούν να παρακολουθήσουν ειδικά 

σεμινάρια.  

Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι η παροχή άτυπης και εσωτερικής 

υποστήριξης σε εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν προβλήματα προσωπικής φύσης, 

καθώς και η μείωση του κόστους που προέρχεται από τις απουσίες των εργαζομένων 

σε μακροχρόνιο επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί πως το εν λόγω πρόγραμμα διαφέρει 

από τα συνήθη προγράμματα υποστήριξης υπαλλήλων, καθώς είναι απόλυτα 

εμπιστευτικό και αφορά περισσότερο προσωπικά και λιγότερο επαγγελματικά 

ζητήματα. Επίσης, κατά την υλοποίηση των ομάδων υποστήριξης και των 

αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, έρχονται σε επαφή διάφορες κατηγορίες 

επαγγελματιών υγείας, συμπεριλαμβανομένων κλινικών γιατρών, διοικητικού 

προσωπικού, νοσηλευτών και ανώτερων στελεχών.  
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Επιπλέον, οι βασικές μέθοδοι που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του προγράμματος είναι 

η διοργάνωση διήμερων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε εργαζόμενους που 

επιλέγονται από τους συναδέλφους τους, εξασφαλίζοντας την αντικατάστασή τους 

στη θέση εργασίας από άλλους, και η εφαρμογή τακτικών υποστηρικτικών δράσεων 

σε ομάδες εργασίας. Επίσης, διάφορα κίνητρα παρέχονται στους συμμετέχοντες 

εργαζομένους, όπως είναι η αποστολή προσωπικών επιστολών αναγνώρισης και η 

παροχή ειδικών κουπονιών. Σημειώνεται πως οι προϊστάμενοι των τμημάτων 

συνεργάζονται στενά, ώστε να πραγματοποιούνται οι αναγκαίες προσαρμογές των 

χρονοδιαγραμμάτων και των ωραρίων. Αν και στην περίπτωση αυτή τα 

αποτελέσματα του προγράμματος είναι δύσκολο να μετρηθούν και να 

ποσοτικοποιηθούν, είναι δεδομένο πως η ψυχολογική υποστήριξη και βοήθεια που 

παρέχεται έχει ιδιαίτερα θετικές επιδράσεις στους εργαζόμενους. Εκτός αυτού, το 

γεγονός ότι στις συναντήσεις έρχονται σε επαφή επαγγελματίες υγείας διάφορων 

κατηγοριών βελτιώνει σημαντικά το εργασιακό κλίμα και ενισχύει τους άτυπους 

μηχανισμούς εσωτερικής επικοινωνίας.  

4.12 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 12
η
: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ MID-

WESTERN, ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

Το 2000 στα νοσοκομεία της περιφέρειας Mid-Western της Ιρλανδίας 

καταγράφτηκαν 12 περιστατικά βίας και καταχρηστικής συμπεριφοράς ασθενών ή 

φροντιστών τους προς το προσωπικό των νοσοκομείων, ενώ το επόμενο έτος ο 

αριθμός αυτός αυξήθηκε σε 64 περιστατικά. Ως αποτέλεσμα του φαινομένου αυτού, 

οι επαγγελματίες υγείας άρχισαν να παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα άγχους, 

απογοήτευσης από την εργασία και φόβου, ενώ παρατηρήθηκαν και αυξημένα 

ποσοστά ακούσιων τραυματισμών και εργασιακών ατυχημάτων. Έτσι, το τμήμα 

Διαχείρισης Κινδύνων της περιφέρειας υγείας σε συνεργασία με τους διευθυντές των 

τμημάτων Υγείας και Ασφάλειας των νοσοκομείων αποφάσισε να αναπτύξει ένα 

πρόγραμμα για τη συστηματική αντιμετώπιση της βίας στο χώρο εργασίας και 

συγκεκριμένα στις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας.  

Η πρωτοβουλία αυτή αναπτύχθηκε σε διάφορα στάδια. Αρχικά, καταρτίστηκε μία νέα 

πολιτική αναφοράς των περιστατικών βίας, όπου οι εργαζόμενοι μπορούσαν 

ελεύθερα να αναφέρουν προσωπικά στοιχεία και άλλα δεδομένα του περιστατικού 

και ακολούθως αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση της βίαιης 

και επιθετικής συμπεριφοράς, ως ένας αυτόνομος επαγγελματικός κίνδυνος. Στη 

συνέχεια δημιουργήθηκε μία επίσημη μέθοδος για την αξιολόγηση των αντίστοιχων  
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κινδύνων, ώστε να αναπτυχθούν συγκεκριμένα μέτρα ελέγχου και αντιμετώπισης. 

Τέλος, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία παρακολούθησαν μία ειδική εκπαίδευση για 

τους τρόπους αντιμετώπισης επιθετικών και βίαιων καταστάσεων, καθώς και για τις 

στρατηγικές που μπορούν να εφαρμόζουν για να αποφεύγουν περιστατικά 

τραυματισμού και σχετικών ατυχημάτων.   

Στο πλαίσιο αυτής της νέας πολιτικής, διάφορα επιμέρους προγράμματα 

εφαρμόστηκαν. Παραδειγματικά, μία διεπιστημονική ομάδα του τμήματος 

επειγόντων περιστατικών σε ένα νοσοκομείο της περιφέρειας ανέπτυξε ένα 

πρόγραμμα αξιολόγησης του κινδύνου των περιστατικών βίας σε συνεργασία με 

ειδικούς επαγγελματίες σε θέματα εργασιακής ασφάλειας. Μετά τον εντοπισμό των 

ομάδων υψηλού κινδύνου, μία σειρά μέτρων και δράσεων υλοποιήθηκαν, όπως η 

εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος «Μη Βίαιη Παρέμβαση σε περιπτώσεις 

Κρίσης» (Non-Violent Crisis Intervention”), η ενισχυμένη παρουσία του προσωπικού 

ασφαλείας, η παροχή σχετικής πληροφόρησης στους χρήστες των υπηρεσιών υγείας, 

η τοποθέτηση συστημάτων συναγερμού, η ανάπτυξη αποτελεσματικότερης 

συνεργασίας με του προσωπικού του νοσοκομείου με την τοπική αστυνομία και η 

λήψη μέτρων εργονομίας στους χώρους των νοσοκομείων για την πρόληψη 

τραυματισμών σε περιπτώσεις άσκησης βίας.  

4.13 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 13
η
: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ 

ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ KAILO, ΚΑΝΑΔΑΣ 

Το 2004, το κέντρο υγείας Halton Healthcare Services στην πόλη Oakville του 

Καναδά διεξήγαγε μία έρευνα στους εργαζομένους του για την αξιολόγηση του 

επιπέδου ικανοποίησής τους από τον οργανισμό αναφορικά με την κατάσταση της 

υγείας τους. Τον επόμενο χρόνο, η μονάδα υγείας έλαβε μία επιχορήγηση από το 

Υπουργείο Υγείας του Καναδά για την ανάπτυξη και εφαρμογή μίας πρωτοβουλίας 

σχετικής με την εργασιακή ευημερία των επαγγελματιών υγείας, η οποία ονομάστηκε 

πρόγραμμα Kailo. Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο αρχικά σχεδιάστηκε στις ΗΠΑ, 

αποτελεί μία ολιστική προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη ολόκληρο το φάσμα των 

αναγκών των εργαζομένων σε ένα σύστημα υγείας, συμπεριλαμβανομένων 

ζητημάτων που αφορούν τη σωματική, ψυχική και διανοητική υγεία.  

Οι στόχοι του προγράμματος ήταν οι εξής: (1) η ενδυνάμωση των εργαζομένων με 

σκοπό τη βελτίωση της εργασιακής ζωής τους, (2) η ενθάρρυνση της ανοιχτής 

επικοινωνίας και η διασφάλιση της ασφαλούς ροής της πληροφόρησης, και (3) η 

υποστήριξη και ενθάρρυνση των εργαζομένων ώστε να κάνουν επιλογές σωστές για  
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τη σωματική και ψυχική τους υγεία. Το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε από το 

προσωπικό του προγράμματος Kailo σε συνεργασία με τους προϊσταμένους του 

Halton εμπεριείχε διάφορες στρατηγικές και πρακτικές προαγωγής της σωματικής 

αλλά κυρίως της ψυχικής υγείας, όπως: (1) επαγγελματική υποστήριξη και παροχή 

συμβουλών σε κάθε υπάλληλο (Kailo For One), (2) εργαστήρια για την ενίσχυση του 

ομαδικού πνεύματος, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας, τη 

βελτίωση της επικοινωνίας και τη μείωση του εργασιακών συγκρούσεων, (3) 

εκπαιδευτικές ομάδες σε ζητήματα προαγωγής υγείας και εργασιακής ευημερίας, (4) 

διάφορες σωματικές δραστηριότητες, (5) ειδικές εκδηλώσεις 3 με 4 φορές το χρόνο, 

(6) αποστολή ενημερώσεων για τις δράσεις του προγράμματος κάθε μήνα, και (7) 

μηνιαίες παρουσιάσεις από ειδικούς επαγγελματίες προαγωγής υγείας (Wellness 

College).  

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στους επαγγελματίες υγείας της μονάδας 

υγείας μετά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του προγράμματος, αποδείχθηκε πως το 

70% των εργαζομένων θεωρεί πως το Kailo θα πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα 

νοσοκομεία του συστήματος υγείας, καθώς ενισχύει το αίσθημα οργανωσιακής 

δέσμευσης, πως το 58% πιστεύει πως το πρόγραμμα βελτιώνει την ποιότητα 

φροντίδας που παρέχεται στους ασθενείς και πως το 60% των εργαζομένων θεωρεί 

τις υπηρεσίες παροχής συμβουλών και υποστήριξης εξαιρετικά χρήσιμη πρακτική για 

την κατάσταση της υγείας τους. Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος 

αποδείχθηκε και μέσω ποιοτικής αξιολόγησης που υλοποιήθηκε σε ομάδες 

συζήτησης.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η προαγωγή της ψυχικής υγείας και καλής ψυχολογικής κατάστασης των 

επαγγελματιών υγείας αποτελεί σήμερα ένα ζήτημα μείζονος σημασίας για τους 

υπεύθυνους χάραξης της πολιτικής υγείας, αναδεικνύοντας την ανάγκη εφαρμογής 

αντίστοιχων προγραμμάτων και εντοπισμού των καλών πρακτικών σε διεθνές 

επίπεδο. Η συνεχιζόμενη γήρανση του παγκόσμιου πληθυσμού και η αυξανόμενη 

ανάγκη παροχής φροντίδας και υγειονομικής περίθαλψης δημιουργούν ένα 

εξαιρετικά απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον για τους επαγγελματίες υγείας, οι 

οποίοι καλούνται σήμερα να αντιμετωπίσουν μία σειρά προκλήσεων.  

Παράλληλα, τα ελλείμματα που καταγράφονται σε ορισμένα επαγγέλματα υγείας, οι 

δυσκολίες στην προσέλκυση και διατήρηση των εργαζομένων των επαγγελμάτων 

κοινωνικής φύσης, ο υπερβολικός φόρτος εργασίας και το εργασιακό άγχος 

αποτελούν ζητήματα καθημερινής ενασχόλησης για τη συντριπτική πλειονότητα των 

διευθυντικών στελεχών των μονάδων υγείας. Εκτός αυτού, οι δημοσιονομικοί 

περιορισμοί, μία πραγματικότητα για πολλές χώρες σήμερα, συμπεριλαμβανομένης 

της Ελλάδας, επιβάλλουν πρόσθετους περιορισμούς στην ανάπτυξη προγραμμάτων 

προαγωγής της ψυχικής υγείας των εργαζομένων στον εν λόγω κλάδο.   

Δεδομένων των παραπάνω συνθηκών και λαμβάνοντας υπόψη πως η ψυχική υγεία 

των επαγγελματιών υγείας συνδέεται άμεσα με την ποιότητα της φροντίδας στους 

ασθενείς, οι εργοδότες του κλάδου καλούνται να οικοδομούν εργασιακά 

περιβάλλοντα που προάγουν την υγεία των εργαζομένων τους. Επιπλέον, τα 

διαθέσιμα δεδομένα αποδεικνύουν πως ο προγραμματισμός της προαγωγής ψυχικής 

υγείας επιδρά καίρια στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

υγείας, στην προσέλκυση και διατήρηση των εργαζομένων, στην ενίσχυση της 

αποδοτικότητάς τους και στον περιορισμό των απουσιών από την εργασία, 

προσφέροντας παράλληλα και οικονομικά οφέλη.  

Στην παρούσα εργασία εξετάστηκαν ορισμένες περιπτωσιολογικές μελέτες καλών 

πρακτικών που εφαρμόζονται σε διεθνές επίπεδο αναφορικά με την προαγωγή της 

ψυχικής υγείας των επαγγελματιών υγείας σε μονάδες υγειονομικής περίθαλψης και 

παροχής υπηρεσιών υγείας. Σύμφωνα με τη μελέτη των περιπτώσεων αυτών, μία 

σειρά χρήσιμων συμπερασμάτων μπορεί να εξαχθεί. Αρχικά, κατέστη προφανές πως 

η προώθηση ενός υγιούς ψυχικά εργασιακού περιβάλλοντος για τους επαγγελματίες  
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υγείας δεν περιορίζεται σε δραστηριότητες που εστιάζουν στο άτομο και σε ατομικές 

ανάγκες ή προβλήματα υγείας, αλλά αντιθέτως αφορά ένα σύνολο συνδυασμένων 

δράσεων που επικεντρώνονται στη διαμόρφωση εργασιακών συνθηκών που 

επηρεάζουν τη συνολική υγεία και ευημερία του ανθρώπινου δυναμικού. 

Ακόμη, πέρα από το γεγονός ότι τα προγράμματα προαγωγής ψυχικής υγείας που 

εξετάστηκαν καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ποικίλων στόχων υγείας, όπως είναι η 

ψυχολογική υγεία, η προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής και η ενίσχυση της 

εργασιακής ασφάλειας, ουσιαστικά σχεδιάζονται χρησιμοποιώντας μία 

ολοκληρωμένη διαδικασία πολλαπλών στρατηγικών, οι οποίες στοχεύουν 

ταυτόχρονα στους εργαζόμενους και στις συνθήκες εργασίας, ενθαρρύνοντας τη 

συμμετοχή των επαγγελματιών υγείας και αναδεικνύοντας την ατομική ευθύνη, ως 

καθοριστικό παράγοντα της επίτευξης ψυχικής υγείας. Η διαπίστωση αυτή 

επιβεβαιώνεται από όλες τις περιπτώσεις που μελετήθηκαν, στις οποίες η εθελοντική 

συμμετοχή των επαγγελματιών υγείας αποτελεί κρίσιμη μεταβλητή της εφαρμογής 

των προγραμμάτων προαγωγής της ψυχικής υγείας.  

Επιπροσθέτως, ένα χρήσιμο συμπέρασμα που μπορεί να καταγραφεί από την 

παρούσα έρευνα είναι πως ο σχεδιασμός των εν λόγω προγραμμάτων έχει πολλαπλά 

οφέλη, τόσο από την πλευρά του εργαζόμενου όσο και από την πλευρά του εργοδότη. 

Συγκεκριμένα, οι επαγγελματίες υγείας που συμμετείχαν στις αντίστοιχες δράσεις 

κατέγραψαν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων υψηλό βαθμό ικανοποίησης, όπως 

αποδείχθηκε τόσο από την ευρεία συμμετοχή τους όσο και από τη μετέπειτα 

ενσωμάτωση των προγραμμάτων στα επιχειρησιακά πλάνα των μονάδων υγείας που 

εξετάστηκαν. 

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως ως καλή πρακτική προγραμματισμού προαγωγής 

της ψυχικής υγείας στους επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να νοείται ο συνδυασμός 

δράσεων που αποσκοπούν στην οικοδόμηση θετικού εργασιακού περιβάλλοντος, 

στην προώθηση της αυτοαποτελεσματικότητας διαχείρισης της ψυχικής υγείας και 

επίγνωσης των αντίστοιχων παραγόντων κινδύνου, και στην επίτευξη συγκεκριμένων 

δεξιοτήτων που αφορούν στην αντιμετώπισή τους. Συνεπώς, κάθε πρόγραμμα 

προαγωγής ψυχικής υγείας δεν πρέπει να σχεδιάζεται ως μία σειρά ανεξάρτητων 

δραστηριοτήτων για το ίδιο ζήτημα υγείας αλλά αντιθέτως ως ένα συνεκτικό σύνολο 

οργανωμένων δράσεων που αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου στόχου.  

Επίσης, ο προγραμματισμός της προαγωγής ψυχικής υγείας στον κλάδο παροχής 

αντίστοιχων υπηρεσιών συμπεριλαμβάνει δύο κρίσιμες μεταβλητές επιτυχίας, το  



 
 

58 

 

οργανωσιακό πλαίσιο και τον ατομικό παράγοντα. Έτσι, από τη μία πλευρά ο 

εργοδότης θα πρέπει να αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση των οργανωσιακών 

παραγόντων που προάγουν την αλλαγή προς ένα εργασιακό περιβάλλον που προωθεί 

την ψυχική υγεία και παράλληλα το εκάστοτε πρόγραμμα θα πρέπει να βασίζεται σε 

συγκεκριμένη πληροφόρηση που αφορά το ανθρώπινο δυναμικό και τις αντίστοιχες 

ανάγκες υγείας. Αυτή η επιτυχής αντιστοίχιση αναγκών ψυχικής υγείας και 

σχεδιασμού δράσεων παρέμβασης αποτελεί και το βασικότερο σημείο 

αποτελεσματικής εφαρμογής των εν λόγω προγραμμάτων.  

Συνολικά, ο προγραμματισμός της προαγωγής ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας για 

τους επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να σχεδιάζεται και να υλοποιείται σε 

συγκεκριμένα στάδια. Αρχικά, μία ομάδα εργασίας υπεύθυνη για το σχεδιασμό του 

προγράμματος θα πρέπει να εντοπίζει τις ανάγκες και τα προβλήματα που 

προκύπτουν στο χώρο εργασίας και επιδρούν στην ψυχική υγεία του συνόλου των 

εργαζομένων, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους στις αντίστοιχες διαδικασίες. 

Ακολούθως, η ανάπτυξη ενός πλάνου δράσης θα πρέπει να εστιάζει στις ανάγκες 

αυτές, καθιερώνοντας αρχικά απλές παρεμβάσεις και στη συνέχεια συνδυαστικές 

ενέργειες. Τέλος, η μέτρηση των αποτελεσμάτων και η αξιολόγηση των επιδράσεων 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό στάδιο για τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων και 

ανεπαρκειών και το σχεδιασμό μελλοντικών τροποποιήσεων.  

Συμπερασματικά, η εφαρμογή μίας συμμετοχής διαδικασίας που συνάδει με τον 

οργανωσιακό προσανατολισμό των μονάδων υγείας είναι θεμελιώδης για την 

υλοποίηση αποτελεσματικών προγραμμάτων προαγωγής της ψυχικής υγείας των 

επαγγελματιών υγείας. Αποτελεί σήμερα κοινή διαπίστωση πως το ανθρώπινο 

κεφάλαιο της υγείας αποτελεί την πιο κρίσιμη μεταβλητή της διαχείρισης των 

σύγχρονων δημογραφικών, δημοσιονομικών και κοινωνικών προκλήσεων. Για το 

λόγο αυτό, η προστασία της ψυχικής του υγείας και η προώθηση της θετικής 

ψυχολογικής του κατάστασης θα πρέπει να αποτελεί στόχο των αντίστοιχων 

δράσεων, πολιτικών και παρεμβάσεων που σχεδιάζονται. Βέβαια, τα προγράμματα 

προαγωγής υγείας στο χώρο εργασίας θα πρέπει να εφαρμόζονται και σύμφωνα με τις 

κοινές παγκόσμιες αξίες, όπως η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων στο χώρο της 

υγείας και η τήρηση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης.  
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