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Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθεί το φαινόμενο του εκφοβισμού 

(bullying) στο χώρο εργασίας με έμφαση στον εκφοβισμό του νοσηλευτικού προσωπικού 

και τις συνέπειές του φαινομένου στη νοσηλευτική φροντίδα. Η παράθεση των 

επιπτώσεων, απαιτεί πρωτίστως την κατανόηση του φαινομένου του εκφοβισμού, των 

αιτιών που τον προκαλούν και του προφίλ των ατόμων που εμπλέκονται σε αυτόν (θυτών 

και θυμάτων). Ως εκ τούτου όλα τα παραπάνω θέματα θα καλυφθούν επίσης στην εργασία, 

μαζί με τις πολιτικές πρόληψης, διαχείρισης και αντιμετώπισης του φαινομένου. Για την 

κάλυψη του θέματος πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση όπου μελετήθηκαν 

σχετικά επιστημονικά άρθρα από την ελληνική και τη διεθνή βιβλιογραφία. Από τα 

ευρήματα της ανασκόπησης προκύπτει ότι οι σημαντικότερες από τις συνέπειες που 

εντοπίζονται στη βιβλιογραφία είναι η αύξηση του αριθμού των ιατρικών σφαλμάτων, η 

υποβάθμιση της ποιότητας της περίθαλψης των ασθενών, τα χαμηλότερα επίπεδα 

νοσηλευτικής φροντίδας και η απειλή της ασφάλειας των ασθενών. Σημαντικοί παράγοντες 

κινδύνου για τα άτομα που εκτίθενται στο φαινόμενο του εκφοβισμού, είναι το φύλο, η 

ιεραρχική θέση μέσα στον οργανισμό, τα έτη προϋπηρεσίας, η ηλικία, η καταγωγή και το 

μορφωτικό επίπεδο. Ωστόσο οι διαστάσεις του φαινομένου του εκφοβισμού, μεταξύ του 

νοσηλευτικού προσωπικού απαιτείται να μελετηθούν εκτενέστερα, δεδομένης της 

επίδρασης του στην υγεία και την ασφάλεια των ασθενών.  
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Abstract 

 

The purpose of this thesis is to study the phenomenon of bullying in the workplace, 

with an emphasis on bullying among the nursing staff and its consequences on nursing care. 

Citation of consequences primarily requires the understanding of the phenomenon of 

bullying, its causes and study of person’s profile that are involved. Therefore, all of the 

above issues will also be covered in the work, together with policies to prevent, manage 

and address the phenomenon. A bibliographic review was carried out to cover the issue and 

relevant scientific articles from the Greek and international literatures were studied. Review 

findings demonstrate that the most important consequences are increase in the number of 

medical errors, degradation of the quality of patient care, lower levels of nursing care and 

threat for patient's safety. Significant risk factors for people exposed to bullying are gender, 

hierarchy within the organization, years of work, age, origin and educational level. 

However, bullying dimensions among nursing staff need to be further studied, given their 

impact on patients’ health and safety.  
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Εισαγωγή 

Ο εκφοβισμός στο χώρο εργασίας αναγνωρίζεται ως σημαντικό πρόβλημα 

παγκοσμίως και ως εκ τούτου έχουν δημοσιευθεί αρκετά ερευνητικά άρθρα και έρευνες 

από ακαδημαϊκούς, δημοσιογράφους, συνδικάτα και κυβερνήσεις, υπογραμμίζοντας τη 

σημασία του φαινομένου τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Σύμφωνα με τον Owleus, (1993, σ. 

9), «ο εκφοβισμός είναι το σύνολο των φυσικών ή / και λεκτικών συμπεριφορών, με τις 

οποίες ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων κατευθύνεται ενάντια σε έναν ομότιμο/ομοτίμους του, 

με έναν εχθρικό, επαναλαμβανόμενο και συνεχή τρόπο, κάνοντας κατάχρηση της 

πραγματικής ή μιας φανταστικής δύναμης, με πρόθεση να προκαλέσει βλάβη στο θύμα». 

Ο εκφοβισμός στο χώρο εργασίας είναι ένα φαινόμενο που έχει λάβει σημαντικές 

διαστάσεις τα τελευταία χρόνια. Η επικράτηση του φαινομένου διαφέρει μεταξύ των 

χωρών, αλλά και μεταξύ διαφορετικών ερευνών στην ίδια χώρα. Οι διακυμάνσεις μεταξύ 

των ποσοστών στις διαφορετικές χώρες αποδίδονται στα πολιτιστικά και κοινωνικά 

χαρακτηριστικά της κάθε χώρας ή ευρύτερης περιφέρειας, ενώ οι διαφορές των ποσοστών 

επικράτησης ανάμεσα στις έρευνες που γίνονται στην ίδια χώρα, αποδίδονται σε θέματα 

που αφορούν τη μεθοδολογία της έρευνας, τον τρόπο με τον οποίο ορίζεται ο εκφοβισμός 

σε κάθε έρευνα, και το πλαίσιο στο οποίο διενεργείται κάθε έρευνα. Ανεξάρτητα από τις 

διαφορές αυτές, ο εκφοβισμός στο χώρο εργασίας φαίνεται να είναι παρών σε κάθε χώρα, 

άλλοτε σε μικρότερο, και άλλοτε σε μεγαλύτερο βαθμό.  

Το φαινόμενο του εκφοβισμού, εντοπίζεται μεταξύ του νοσηλευτικού προσωπικού 

σε επιχειρήσεις στο χώρο της υγείας. Ο εκφοβισμός μεταξύ του νοσηλευτικού προσωπικού 

είναι ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο με πολλές σημαντικές συνέπειες τόσο στην 

ψυχική υγεία των νοσηλευτών, στους ίδιους τους οργανισμούς υγείας, αλλά κυρίως στους 

ασθενείς, όπου διακυβεύεται η υγεία και η ασφάλεια τους. Σκοπός της παρούσας εργασίας 

είναι να μελετηθεί το φαινόμενο του εκφοβισμού (bullying) στο χώρο εργασίας με έμφαση 

στον εκφοβισμό του νοσηλευτικού προσωπικού και τις συνέπειές του φαινομένου στη 

νοσηλευτική φροντίδα. 
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Κεφάλαιο 1
ο 
Εκφοβισμός στον Χώρο Εργασίας 

 

1.1. Ορισμός Εκφοβισμού (bullying) 

 

 Σύμφωνα με τον οργανισμό NHS Employers (οργανισμός υποστήριξης 

εργαζομένων του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Αγγλία) (2006, σ.4), ο εκφοβισμός ή 

αλλιώς το bullying, όπως πολύ συχνά συναντάται στη διεθνή βιβλιογραφία, είναι «μια 

προσβλητική, απειλητική ή κακόβουλη συμπεριφορά, κατάχρηση ή κακή χρήση της εξουσίας, 

η οποία λαμβάνει χώρα με τη χρήση συγκεκριμένων μέσων, τα οποία προορίζονται για να 

υπονομεύσουν, ταπεινώσουν, υποτιμήσουν ή να τραυματίσουν ένα άτομο». Οποιαδήποτε 

μορφή και αν παίρνει ο εκφοβισμός είναι αδικαιολόγητος και ανεπιθύμητος στο άτομο.  

 Η απόδοση ορισμού στον εκφοβισμό είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει 

ιδιαίτερα την ακαδημαϊκή κοινότητα, υπό την έννοια ότι, μέχρι σήμερα, έχουν εκφραστεί 

πολλές και διαφορετικές απόψεις σχετικά με τις μορφές του φαινομένου και το τι ακριβώς 

περιλαμβάνει ο εκφοβισμός. Παρά τους πολλούς προτεινόμενους ορισμούς μπορούμε να 

πούμε ότι οι περισσότεροι από αυτούς μοιράζονται συγκεκριμένα κοινά χαρακτηριστικά τα 

οποία είναι: το γεγονός ότι ο εκφοβισμός ταυτίζεται με μια συγκεκριμένη επιθετική 

συμπεριφορά, ότι είναι συνεχής και έχει διάρκεια και βασίζεται στη διαφορά "δύναμης" 

μεταξύ των δύο μερών (θύτης- θύμα) του (Benitez & Justicia, 2006).  

 Ο πρώτος ερευνητής ο οποίος απέδωσε έναν ορισμό στον εκφοβισμό ήταν ο 

Owleus (1993, σ.9), ο οποίος ανέφερε ότι ο εκφοβισμός «είναι το σύνολο των φυσικών ή / 

και λεκτικών συμπεριφορών, με τις οποίες ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων κατευθύνεται 

ενάντια σε έναν ομότιμο/ομοτίμους του, με έναν εχθρικό, επαναλαμβανόμενο και συνεχή 

τρόπο, κάνοντας κατάχρηση της πραγματικής ή μιας φανταστικής δύναμης, με πρόθεση να 

προκαλέσει βλάβη στο θύμα». Σύμφωνα με τον ίδιο ερευνητή, ο ορισμός αυτός θέτει 

συγκεκριμένα κριτήρια προκειμένου μια συμπεριφορά να θεωρηθεί ως εκφοβισμός, τα 

οποία είναι τα εξής: (1) η ύπαρξη ανισορροπίας δύναμης μεταξύ του θύματος και του θύτη, 

η οποία γίνεται κατανοητή ως μια ανέντιμη, αυταρχική, ευκαιριακή και παράνομη χρήση 

της δύναμης επί του αντιπάλου του θύτη, (2) η συχνότητα και η διάρκεια της κατάστασης 

εκφοβισμού, με ελάχιστη συχνότητα μία φορά την εβδομάδα και ελάχιστη διάρκεια έξι 
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μήνες, (3) η πρόθεση και ο ενεργός χαρακτήρας της επίθεσης, αφού κανείς δεν επιδιώκει 

να αποκτήσει κάποιο κοινωνικό, υλικό ή προσωπικό όφελος, χωρίς προηγούμενη 

πρόκληση και, (4) η πρόθεση να κάνει κακό. 

 Άλλοι ερευνητές στη συνέχεια επέκτειναν τον ορισμό του εκφοβισμού του Owleus, 

ώστε να επεκταθεί ο όρος σε σχέση με τη φύση των συμπεριφορών που περιλαμβάνει 

(Vaillancourt et al, 2008; Dupper, 2013; Smith et al, 2016). Ορισμένοι συγγραφείς επίσης 

έκαναν διάκριση μεταξύ της άμεσης και της έμμεσης έκφρασης του φαινομένου του 

εκφοβισμού ή μεταξύ των εμφανών και των κρυφών μορφών έκφρασής του (Rose et al, 

2011; Zins et al, 2014). Έτσι, μεταξύ των άμεσων ή εμφανών μορφών του, 

συμπεριλαμβάνεται η άσκηση σωματικής βίας (κλωτσιές, γροθιές, σπρωξίματα, απειλές με 

διαφόρων ειδών όπλα κ.λπ.) ή η άσκηση λεκτικής βίας (προσβολές, εκβιασμοί, κλπ). 

Ομοίως, μεταξύ των έμμεσων ή συγκεκαλυμμένων μορφών εκφράσεων του εκφοβισμού, 

υπάρχουν οι επιθέσεις φυσικού χαρακτήρα (καταστροφή προσωπικών αντικειμένων, 

κλοπή, κλπ) και οι επιθέσεις λεκτικής φύσης (διάδοση φημών, αναληθειών, κλπ.) (Samnani 

& Singh, 2012).  

 Η συνεχιζόμενη συζήτηση γύρω από τη μελέτη των χαρακτηριστικών του 

εκφοβισμού, καθώς και το ποια συγκεκριμένα φαινόμενα συμπεριφοράς μπορούν να 

θεωρηθούν ως μορφές εκφοβισμού ή ως ένα ξεχωριστό φαινόμενο, υπογραμμίζει την 

ανάγκη για την απόδοση ενός κοινά αποδεκτού ορισμού για το φαινόμενο αυτό. 

Παράλληλα, καθ' ότι ο εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο που έχει μελετηθεί ιδιαίτερα γύρω 

από τον χώρο του σχολείου, οι περισσότεροι από τους ορισμούς που του έχουν αποδοθεί, 

αναπτύσσονται γύρω από το πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος (Vervoort et al, 2010; 

Sapouna & Wolke, 2013). Καθ΄ ότι η παρούσα εργασία στοχεύει στην κατανόηση των 

επιπτώσεων του εκφοβισμού στο νοσηλευτικό προσωπικό, είναι περισσότερο αναγκαίο να 

δούμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτός και τις μορφές που λαμβάνει στον χώρο 

εργασίας.  
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1.2. Εκφοβισμός στον Χώρο Εργασίας & Συναφείς Πράξεις 

 Ο εκφοβισμός στο χώρο εργασίας (workplace bullying) αναγνωρίζεται ως ένα 

σημαντικό πρόβλημα σε όλο τον κόσμο και ως εκ τούτου αρκετά ερευνητικά άρθρα έχουν 

δημοσιευτεί από ακαδημαϊκούς, δημοσιογράφους, συνδικάτα και κυβερνήσεις, 

υπογραμμίζοντας τη σημασία του φαινομένου, τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Η έρευνα 

γύρω από τον εκφοβισμό στο χώρο εργασίας ξεκίνησε ως επί το πλείστον από τις 

σκανδιναβικές και αγγλοσαξονικές χώρες, αλλά αργότερα επεκτάθηκε σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Ο Heinz Leymann διεξήγαγε μια σειρά από μελέτες στη Σουηδία (Leymann, 1990, 

1996; Leymann & Gustafsson, 1996) και θεωρείται ένας από τους πρώτους ερευνητές που 

εισήγαγε τη σημασία και τις επιπτώσεις της παρενόχλησης (harassment) στο χώρο 

εργασίας. Το ενδιαφέρον για το θέμα αυτό επεκτάθηκε γρήγορα και σε άλλες 

σκανδιναβικές χώρες και ιδίως στη Νορβηγία, όπου η σημασία του εκφοβισμού στους 

χώρους εργασίας τονίστηκε επίσης από τον Stale Einarsen, ο οποίος έχει μέχρι σήμερα 

δημοσιεύσει πολλές μελέτες σχετικά με το θέμα αυτό (Einarsen et al, 1994; Einarsen et al., 

2009). Άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Αυστρία και η 

Δανία ακολούθησαν σύντομα την ροή της έρευνας, καθώς και χώρες όπως η Αυστραλία 

και οι Ηνωμένες Πολιτείες (Serafeimidou & Dimou, 2016). 

 Ως εκ τούτου, αρκετοί ερευνητές τα τελευταία χρόνια έχουν μελετήσει το 

φαινόμενο του εκφοβισμού στον χώρο εργασίας, προσπαθώντας να αποδώσουν τον δικό 

τους ορισμό και τονίζοντας το γεγονός ότι ο εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο αρκετά 

σύνθετο και μεταβλητό. Το πρόβλημα της απόδοσης ενός συγκεκριμένου ορισμού 

προκύπτει από το ερώτημα τι χαρακτηριστικά έχει ο εκφοβισμός στο χώρο εργασίας, ποιοί 

εμπλέκονται σε αυτόν και με ποιον τρόπο.  

 Σύμφωνα με τον Einarsen (1999, σ.16), έναν ερευνητή ο οποίος έχει διεξάγει 

μεγάλου μεγέθους και συστηματική έρευνα εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες στο θέμα του 

εκφοβισμού στον χώρο εργασίας, ο εκφοβισμός στο συγκεκριμένο περιβάλλον θεωρείται 

ως «η συστηματική δίωξη ενός συναδέλφου, ενός υφιστάμενου ή ενός ανωτέρου, η οποία 

είναι συνεχής και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά κοινωνικά, ψυχολογικά και ψυχοσωματικά 

προβλήματα στο στόχο». Παρόμοια οι Einarsen και Skogstad (1996, σ.187) αναφέρουν ότι 

ο εκφοβισμός στον χώρο εργασίας είναι «μια κατάσταση στην οποία ένα ή περισσότερα 

άτομα επίμονα, και πάνω από ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, αντιλαμβάνονται τον 
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εαυτό τους, ως αποδέκτες αρνητικών πράξεων από ανωτέρους ή συναδέλφους, 

δυσκολευόμενοι να υπερασπιστούν τον εαυτό τους ενάντια σε αυτές τις ενέργειες». 

 Οι Rayner και Keashly (2005), μελετώντας τον εκφοβισμό στον χώρο εργασίας, 

υποστηρίζουν ότι πρέπει να υπάρχουν πέντε βασικά κριτήρια για τον ορισμό του 

εκφοβισμού, τα οποία είναι τα εξής: 1) τα θύματα υφίστανται αρνητική συμπεριφορά, 2) οι 

αρνητικές συμπεριφορές είναι ανθεκτικές, 3) τα θύματα επηρεάζονται ψυχολογικά ή 

σωματικά, 4) τα θύματα διαμηνύουν ότι ο θύτης είναι πιο ισχυρός από αυτούς και ως εκ 

τούτου θεωρούν ότι δεν είναι σε θέση να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους και 5) τα ίδια 

τα θύματα αναφέρουν τους εαυτούς τους ως θύματα εκφοβισμού.  

 Πιο πρόσφατα οι Lutgen - Sandivik et al (2009, σ.42) όρισαν τον εκφοβισμό στον 

χώρο εργασίας ως «την επαναλαμβανόμενη και επιβλαβή κακοποίηση της υγείας, η οποία 

έχει τη μορφή της λεκτικής επίθεσης, της επιθετικής συμπεριφοράς (λεκτικής ή μη λεκτικής), 

της παρέμβασης και της υπονόμευσης στο χώρο εργασίας και στοχεύει στην απειλή, την 

ταπείνωση και τον εκφοβισμό ενός εργαζόμενου. Δεν αποτελεί απλώς μια αγενή 

συμπεριφορά, αλλά ένα είδος διαπροσωπικής επιθετικότητας με συγκεκριμένη συχνότητα, 

διάρκεια και ετερογένεια μεταξύ δύο πλευρών με διαφορετική δύναμη και ισχύ». 

 Τέλος, οι Einarsen et al (2009, σ.16) καταλήγουν ότι ο εκφοβισμός στον χώρο 

εργασίας είναι «το σύνολο των επαναλαμβανόμενων ενεργειών και πρακτικών που 

κατευθύνονται προς έναν ή περισσότερους εργαζομένους, οι οποίες είναι ανεπιθύμητες από 

το θύμα, και οι οποίες μπορεί να γίνουν συνειδητά ή ασυνείδητα, αλλά σαφώς προκαλούν 

ταπείνωση, προσβολή και δυσφορία, και μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση του στην 

εργασία ή να συντελέσουν σε ένα δυσάρεστο εργασιακό περιβάλλον. Οι δράσεις αυτές 

συμβαίνουν επαναληπτικά και σε τακτική βάση (π.χ. κάθε εβδομάδα) κατά τη διάρκεια μιας 

ορισμένης χρονικής περιόδου (για παράδειγμα, περίπου έξι μήνες)». 

 Οι παραπάνω είναι ίσως από τους πιο συχνά αναφερόμενους ορισμούς στη διεθνή 

βιβλιογραφία, σχετικά με τον εκφοβισμό στον χώρο εργασίας, αν και δεν εξαντλούν τις 

μορφές του φαινομένου. Άλλοι συγγραφείς έχουν επίσης κάνει λόγο για παρόμοιες 

καταστάσεις, όπως η παρενόχληση (mobbing), το τραύμα (trauma) και άλλες αρνητικές 

συμπεριφορές, προκειμένου να εξηγήσουν το φαινόμενο της ψυχολογικής βίας στο χώρο 

εργασίας. Για παράδειγμα, μια σειρά ερευνητών και συγγραφέων κάνουν λόγο για την 
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παρενόχληση (work harassment) στον χώρο εργασίας, ορίζοντάς την ως μια 

επαναλαμβανόμενη και συνεχή προσπάθεια που καταβάλλεται από ένα άτομο, 

προκειμένου να καταπιέσει ή να προκαλέσει ψυχική ή σωματική βλάβη σε ένα άλλο 

πρόσωπο ή ως μια διαρκή -συνεχή διαδικασία η οποία προκαλεί ψυχολογική πίεση, φόβο, 

εκφοβισμό και άλλες ψυχικές διαταραχές στα άτομα (Brodsky, 1976; Bjorkqvist et 

al.,1994). Άλλοι ερευνητές έχουν επικεντρωθεί γύρω από την ηθική παρενόχληση 

(mobbing), ορίζοντάς την κατά παρόμοιο τρόπο ως εχθρική ή επιθετική συμπεριφορά που 

στρέφεται συστηματικά από ένα ή περισσότερα πρόσωπα προς ένα συνάδελφο, και η οποία 

είναι επίσης συνεχής και με διάρκεια (Zapf, 1999; Efe & Ayaz, 2010). Επίσης, ένας όρος ο 

οποίος έχει θεωρηθεί συναφής με τον εκφοβισμό είναι το εργασιακό τραύμα, το οποίο 

αποδίδεται ως η πλήρης διάλυση της ψυχικής αντοχής ενός υπαλλήλου από τις σκόπιμες, 

συνεχείς και κακόβουλες ενέργειες του εργοδότη ή των ιεραρχικά ανωτέρων (Wilson, 

1991; Tehrani, 2010). Άλλες μορφές εκφοβισμού στον χώρο εργασίας αποτελούν η 

καταχρηστική ή υβριστική συμπεριφορά (abusive behavior), η συναισθηματική 

κακοποίηση (emotional abuse), και η κακή μεταχείριση των υπαλλήλων (employee 

mistreatment) (Serafeimidou & Dimou, 2016).  

 

1.3. Θύτες & Θύματα 

  

 Όπως κατανοούμε από τους ορισμούς του εκφοβισμού στον χώρο εργασίας αλλά 

και γενικά από την περιγραφή, τα χαρακτηριστικά και τις μορφές του φαινομένου, στον 

εκφοβισμό υπάρχουν δύο μέρη: το άτομο ή η ομάδα ατόμων που ασκεί τον εκφοβισμό και 

το άτομο ή τα άτομα που τον δέχονται. Στην βιβλιογραφία οι δύο αυτές ομάδες καλούνται 

θύτες και θύματα αντίστοιχα. Στη βιβλιογραφία υπάρχει μια διαφωνία σχετικά με τα άτομα 

που έχουν τον ρόλο του θύτη και του θύματος. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον ορισμό 

του Einarsen (1999), θύμα μπορεί να είναι τόσο ένας εργαζόμενος στα κατώτερα ιεραρχικά 

επίπεδα όσο και ένας ανώτερος, ενώ σύμφωνα με τον Tehrani (2010), ο εκφοβισμός και οι 

διάφορες μορφές του ασκείται από τα ανώτερα προς τα κατώτερα ιεραρχικά στρώματα. 

Δεδομένης ωστόσο της σημασίας των επιπτώσεων και των αιτιών του φαινομένου, αυτό 

που μελετάται σε μεγαλύτερη έκταση στη βιβλιογραφία είναι το προφίλ του θύτη και του 

θύματος, από την άποψη των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας τους και λιγότερο από 
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τη σκοπιά της ιδιότητας τους στον χώρο της εργασίας. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι, 

συνήθως, αυτές οι δύο ομάδες έχουν διαφορετικά προσωπικά χαρακτηριστικά αλλά και σε 

κάποιες περιπτώσεις ίδια.  

 Σύμφωνα με τους Zapf και Einarsen (2003) τα κυριότερα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας των θυμάτων είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση, τα υψηλά επίπεδα άγχους, η 

εσωστρέφεια και η ευσυνειδησία, ενώ οι νευρωτικοί άνθρωποι αλλά και οι άνθρωποι που 

είναι πολύ αφοσιωμένοι στο έργο τους, είναι ευαίσθητοι και υποτακτικοί στους άλλους, 

μπορεί επίσης να αποτελέσουν στόχο και να θυματοποιηθούν. Ο Ramsey (2002) επίσης 

υποστηρίζει ότι οι νεότεροι και πιο αδύναμοι εργαζόμενοι έχουν την τάση να είναι θύματα 

εκφοβισμού, ενώ ο Noring (2000) ισχυρίζεται ότι το ίδιο ισχύει και για τα άτομα που είναι 

πολύ πιστά στη διοίκηση και την ηγεσία και πολιτικά ανίκανα.  

 Αυτό που επίσης έχει μελετηθεί είναι η συχνότητα εμφάνισης του εκφοβισμού στο 

χώρο εργασίας σε σχέση με τους παράγοντες από τους οποίους επηρεάζεται. Αυτό που έχει 

προταθεί είναι ότι η συχνότητα εμφάνισης επηρεάζεται από κοινωνικο - δημογραφικούς 

παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, τα φυσικά χαρακτηριστικά, η καταγωγή, η 

οικογενειακή κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο, η οικονομική κατάσταση και οι 

θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις. Από την επιστημονική έρευνα επίσης προτάσσεται 

ότι οι γυναίκες αποτελούν πιο συχνά θύματα εκφοβισμού στον χώρο εργασίας, σε σχέση με 

τους άνδρες (Glaso et al, 2007; Aquino & Thau, 2009; Nielsen & Knardahl, 2015). 

Σύμφωνα με τους Zapf & Einarsen (2011) αυτό συμβαίνει επειδή οι γυναίκες συνήθως 

είναι λιγότερο αυταρχικές, διεκδικητικές και επιθετικές σε σχέση με τους άνδρες, και ως εκ 

τούτου, δεν είναι τόσο ικανές να υπερασπιστούν τον εαυτό τους όταν πέφτουν θύματα 

εκφοβισμού, ενώ σύμφωνα με τους Brotheridge & Lee (2010) αυτό συμβαίνει επειδή, 

εκτός των παραπάνω χαρακτηριστικών, οι γυναίκες κατέχουν λιγότερο ισχυρές θέσεις σε 

οργανισμούς. Τα ευρήματα των παραπάνω ερευνών, υποδηλώνουν ότι τα χαρακτηριστικά 

της προσωπικότητας μπορούν να μας παράσχουν ενδείξεις σχετικά με τα άτομα στο 

εσωτερικό ενός οργανισμού, τα οποία είναι πολύ πιθανό να γίνουν στόχοι εκφοβισμού, και 

ως εκ τούτου υποδεικνύουν ορισμένους παράγοντες κινδύνου για την έκθεση στο 

φαινόμενο αυτό. 

 Από την άλλη οι Matthiesen και Einarsen (2001), οι οποίοι ερεύνησαν τους 

ψυχολογικούς συσχετισμούς του εκφοβισμού μεταξύ 85 πρώην και νυν θυμάτων στο χώρο 
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εργασίας, χρησιμοποιώντας ένα κλινικό διαγνωστικό εργαλείο για τη μέτρηση της 

διαταραχής προσωπικότητας (MMPI-2), βρήκαν ότι κάποια από αυτά τα θύματα έλαβαν 

υψηλή βαθμολογία σε κάποιους δείκτες μέτρησης (η υψηλή βαθμολογία στο MMPI-2 

υποδηλώνει άτομα απογοητευμένα από την έλλειψη των δικών τους επιτευγμάτων, 

υποταγμένα στις απαιτήσεων των άλλων, που εκφράζουν μνησικακία, αισθήματα ενοχής 

και περιφρόνησης και στις χειρότερες περιπτώσεις έχουν αυτοκτονικές ιδέες και 

αντιδράσεις), υποδεικνύοντας μια σειρά από αποκλίνουσες συμπεριφορές από την άποψη 

της προσωπικότητας και ψυχιατρικής δυσφορίας. Ωστόσο, η μελέτη αυτή έδειξε ότι τα 

θύματα μπορούν να χωριστούν σε τρεις διακριτές υποομάδες με διαφορετική 

προσωπικότητα. Η πρώτη ομάδα ήταν οι σοβαρά πληγέντες (seriously affected), η δεύτερη 

ήταν οι απογοητευμένοι με κατάθλιψη (disappointed and depressed), και η τρίτη ήταν η 

κοινή ομάδα (common group). Η τελευταία αυτή ομάδα δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο προφίλ 

προσωπικότητας, αμφισβητώντας έτσι την ύπαρξη ενός γενικού προφίλ θυμάτων (Glasø et 

al, 2007).  

 Οι έρευνες είναι επίσης πλούσιες σε ευρήματα σε ότι αφορά και το προφίλ των 

θυτών, αν και σύμφωνα με τις Serafeimidou & Dimou (2016) τα ευρήματα αυτά είναι 

ασαφή. Σε ορισμένες μελέτες ο θύτης θεωρείται ως άτομο αυταρχικό, με τάσεις 

χειραγώγησης, επιθετικό, εχθρικό, παρορμητικό, κυκλοθυμικό, εγωκεντρικό, 

ανταγωνιστικό, με έλλειψη διευθυντικών και διαχειριστικών ικανοτήτων σε μια 

επιχείρηση, ενώ καταγράφονται και χαρακτηριστικά που υποδεικνύουν άρρωστα άτομα 

(κακία, σαδισμός, ψυχοπάθεια).  

 Ωστόσο άλλες μελέτες υποστηρίζουν ότι ο δράστης δεν είναι πάντα ένα άρρωστο 

άτομο.  Σύμφωνα με τους Zapf & Einarsen (2011), ακόμα και το ευγενέστερο άτομο μπορεί 

να γίνει θύτης, υπό ορισμένες συνθήκες. Οι ίδιοι ερευνητές προτείνουν επίσης ότι 

υπάρχουν τρία είδη εκφοβισμού που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του θύτη και τα 

οποία είναι: 1) ο εκφοβισμός λόγω της προστασίας του εαυτού· εκτίμηση η οποία οδηγεί 

σε πιο επιθετικές συμπεριφορές (απογοήτευση, θυμό, άγχος και φθόνο), 2) ο εκφοβισμός 

λόγω έλλειψης κοινωνικών ικανοτήτων του θύτη (έλλειψη συναισθηματικού ελέγχου) και 

3) ο εκφοβισμός λόγω της «μικροπολιτικής» συμπεριφοράς, η οποία οδηγεί σε 

παρενόχληση προς άλλο πρόσωπο με σκοπό την προστασία ή τη βελτίωση της θέσης του 

ατόμου στην οργάνωση. 
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 Ο Einarsen (2000) επίσης έδειξε ότι ένας παράγοντας που οδηγεί σε εκφοβισμό 

είναι η ανισορροπία δυνάμεων στο χώρο εργασίας. Ο αγώνας για την εξουσία είναι συχνά 

αντικείμενο διαμάχης μεταξύ των ανθρώπων με διαφορετικές επαγγελματικές και 

προσωπικές αξίες και προσωπικότητες. Παρόμοιες απόψεις υποστηρίζουν και οι 

Standmark et al (2007), οι οποίοι αναφέρουν ότι η μεγάλη και διαρκής πάλη για την 

εξουσία είναι η κύρια αιτία για τη συστηματική παρενόχληση των εργαζομένων, 

εστιάζοντας αποκλειστικά στους εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες. Οι ίδιοι 

ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι διαχειριστές στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών έχουν 

συχνά αδύναμες ή δυσδιάκριτες ηγετικές ικανότητες. Οι θύτες στην μελέτη τους φάνηκε να 

ήταν τα άτομα που έπαιρναν τις αποφάσεις στον οργανισμό, είχαν μερικές φορές άμεση και 

αυταρχική συμπεριφορά προς τους εργαζομένους και ζήλευαν τα υψηλότερα προσόντα και 

τις δεξιότητες των θυμάτων τους. 

 Τέλος είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι γυναίκες θύτες έχουν την τάση 

να θυματοποιούν άλλες γυναίκες. Οι Brunner και Costello (2003) υποστήριξαν ότι οι 

γυναίκες που είναι σε ανώτερες ιεραρχικές θέσεις εμποδίζουν τις γυναίκες με σημαντικά 

εργασιακά προσόντα να προωθηθούν σε ανώτερες θέσεις, ασκώντας ως επί το πλείστον 

συγκεκαλυμμένες μορφές εκφοβισμού, όπως είναι η διάδοση φημών και  η δυσφήμιση των 

θυμάτων τους σχετικά με την απόδοση τους, τις ικανότητες τους και την παραγωγικότητα 

τους. 
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Κεφάλαιο 2
ο
 Εκφοβισμός Νοσηλευτικού Προσωπικού 

 

2.1. Νοσηλευτική Φροντίδα & ο ρόλος του Νοσηλευτικού Προσωπικού 

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Νοσηλευτών (American Nurse Association) 

η νοσηλευτική, ως αναπόσπαστο μέρος του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, 

περιλαμβάνει την προώθηση της υγείας, την πρόληψη ασθενειών και τη φροντίδα ατόμων 

με σωματική και ψυχική αναπηρία, όλων των ηλικιών, σε όλες τις υπηρεσίες υγείας και 

στο περιβάλλον της κοινότητας. Μέσα σε αυτό το ευρύ φάσμα της υγειονομικής 

περίθαλψης, τα φαινόμενα που αφορούν ιδιαίτερα τους νοσηλευτές είναι οι ατομικές, 

οικογενειακές και ομαδικές «αποκρίσεις- αντιδράσεις των ασθενών σε πραγματικά ή πιθανά 

προβλήματα υγείας». Η νοσηλευτική παρέμβαση στο πλαίσιο αυτό κυμαίνεται, σε γενικές 

γραμμές, από την αποκατάσταση της υγείας των αντιδράσεων σε ένα μεμονωμένο 

επεισόδιο ασθενείας, έως την ανάπτυξη μιας πολιτικής για την προώθηση της 

μακροπρόθεσμης υγείας ενός πληθυσμού (American Nursing Association, 1999).  

Ο ευρύτερος ρόλος των νοσηλευτών στη φροντίδα των ατόμων (ασθενών ή υγιών 

ατόμων) είναι να εκτιμούν τις αποκρίσεις τους στην κατάσταση της υγείας τους και να τους 

βοηθούν στην ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην υγεία ή την 

ανάρρωση ή στον αξιοπρεπή θάνατο. Στο πλαίσιο του συνολικού περιβάλλοντος της 

υγειονομικής περίθαλψης, οι νοσηλευτές μοιράζονται με άλλους επαγγελματίες στον τομέα 

της υγείας και σε άλλους τομείς των δημόσιων υπηρεσιών τις λειτουργίες σχεδιασμού, 

εφαρμογής και αξιολόγησης, για να εξασφαλίσουν την επάρκεια του συστήματος υγείας 

για την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη ασθενειών και τη φροντίδα των ασθενών 

(American Nursing Association, 1999).  

 Ένας νοσηλευτής είναι ένα άτομο που έχει ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα βασικής 

γενικής νοσηλευτικής εκπαίδευσης και έχει εξουσιοδοτηθεί από την αρμόδια ρυθμιστική 

αρχή να ασκεί το επάγγελμα του νοσηλευτή στη χώρα του. Η βασική νοσηλευτική 

εκπαίδευση είναι ένα επίσημα αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών που παρέχει ένα ευρύ 

και αξιόπιστο υπόβαθρο στις επιστήμες συμπεριφοράς, ζωής και νοσηλευτικής, για τη 

γενική πρακτική της νοσηλευτικής, για ηγετικό ρόλο και για μεταδευτεροβάθμια 
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εκπαίδευση, για ειδικότητα ή προχωρημένη νοσηλευτική πρακτική. Ο νοσηλευτής είναι 

προετοιμασμένος και εξουσιοδοτημένος: (1) να ασχολείται με το γενικό πεδίο της 

νοσηλευτικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής της υγείας, της πρόληψης 

των ασθενειών και της φροντίδας των σωματικά άρρωστων, των διανοητικά ασθενών και 

των ατόμων με ειδικές ανάγκες όλων των ηλικιών και σε όλες τις υπηρεσίες υγείας και την 

κοινότητα (2) για τη διδασκαλία της υγειονομικής περίθαλψης. (3) να συμμετέχει πλήρως 

ως μέλος της ομάδας υγείας (4) να εποπτεύει και να εκπαιδεύει βοηθούς νοσηλευτικής και 

υγειονομικής περίθαλψης και (5) να συμμετέχει στην έρευνα (International Council of 

Nurses, 2002). 

 Από τους παραπάνω ορισμούς για τη νοσηλευτική και τους νοσηλευτές, είναι 

προφανής η σημαντικότητα/ευθύνη του ρόλου των τελευταίων στην παροχή νοσηλευτικής 

φροντίδας και την προώθηση της γενικής υγείας και της ευημερίας των πληθυσμών. 

Συμπεριφορές και τρόποι δράσης όπως ο εκφοβισμός στον χώρο εργασίας, μπορεί να 

υπονομεύσουν την κουλτούρα της ασφάλειας στην υγειονομική περίθαλψη, αλλά μπορεί 

να έχουν επιπτώσεις και σε ατομικό επίπεδο. Για να διασφαλιστεί ότι οι νοσηλευτές 

λειτουργούν στο βέλτιστο επίπεδο, οι οργανώσεις υγείας πρέπει να μειώσουν τις αρνητικές 

συνιστώσες που επηρεάζουν την απόδοση της εργασίας των νοσηλευτών και την ψυχική 

και σωματική τους υγεία. Ο μετριασμός του εκφοβισμού στον χώρο εργασίας μπορεί να 

είναι απαραίτητος για τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός νοσοκομειακού πνεύματος 

υψηλής απόδοσης, φροντίδας και ασφάλειας (Wright & Khatri, 2015). 

 

2.2. Είδη - Πράξεις Εκφοβισμού Νοσηλευτικού Προσωπικού 

  

Ο εκφοβισμός, όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, είναι μια σύνθετη έννοια 

με πολλούς ορισμούς. Μεταξύ του νοσηλευτικού προσωπικού, αυτό που συχνά επιδιώκεται 

να προσδιοριστεί είναι οι μορφές συμπεριφοράς που αποτελούν πράξεις εκφοβισμού και οι 

οποίες συνδέονται στενά με το χώρο εργασίας των νοσηλευτών και τα χαρακτηριστικά του. 

Αυτές οι αρνητικές και επίμονες συμπεριφορές είναι στην ουσία αντίθετες με τα ιδανικά 

που προτάσσονται στους νοσηλευτικούς κώδικες δεοντολογίας. Ο Dellasega (2009, σ.53), 

προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, αναφέρει ότι ο εκφοβισμός στο χώρο εργασίας και 
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μεταξύ του νοσηλευτικού προσωπικού είναι η «σχετική επιθετικότητα - η λεπτή τέχνη της 

συναισθηματικής καταστροφής», συμπεριφορά που προκύπτει όχι μόνο από την παραβίαση 

των νοσηλευτικών κωδικών δεοντολογίας αλλά χαρακτηρίζεται και από ψυχολογική και 

όχι σωματική κακοποίηση, όπως συνήθως συμβαίνει σε άλλους χώρους, εκτός από τους 

χώρους εργασίας. 

Σύμφωνα με την Granstra (2015), οποιοδήποτε είδος παρενόχλησης που θα 

μπορούσε να εμποδίσει την ικανότητα ενός ατόμου να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της 

εργασίας τους θεωρείται εκφοβισμός στο χώρο εργασίας. Οι συμπεριφορές εκφοβισμού 

μπορεί να είναι πρόσωπο με πρόσωπο, μέσω τηλεφώνου, μέσω γραπτής επικοινωνίας ή 

ακόμη και επιδείξεις προσβλητικού υλικού.  

Οι Cleary et al., (2010) ανέφεραν ότι οι συνηθέστερες συμπεριφορές εκφοβισμού 

μεταξύ των νοσηλευτών είναι οι εξής: 

[1]  η ανάθεση  μεγάλου φόρτου εργασίας 

[2]  η αγνόηση και ο αποκλεισμός 

[3]  η διάδοση φημών 

[4]  η ανάθεση εργασίας κάτω από το επίπεδο ικανοτήτων του νοσηλευτή 

[5]  η αγνόηση της επαγγελματικής γνώμης 

[6]  η ανάθεση εργασίας με μη εφικτούς στόχους και σε μη εφικτό χρόνο 

[7]  η υποτίμηση του έργου. 

Άλλες μορφές εκφοβισμού μεταξύ του νοσηλευτικού που παραθέτονται από άλλες 

πηγές είναι ο επανειλημμένος έλεγχος του έργου ενός ατόμου, η σιωπηρή παροχή 

θεραπείας, η υπονόμευση, η κριτική, η αντιμετώπιση ενός ατόμου ως αποδιοπομπαίο 

τράγο, το σαμποτάζ και η κατηγορία ενός ατόμου, για πράγματα που δεν βρίσκονται υπό 

τον έλεγχό του (Johnston et al, 2009). Οι Strandmark και Hallberg (2007) για παράδειγμα 

πρότειναν, ότι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του εκφοβισμού στο χώρο εργασίας είναι ο 

αγώνας για την απόκτηση εξουσίας. Ομοίως, οι Abe και Henly  (2010) ανέφεραν ότι η πιο 

συνηθισμένη αρνητική πτυχή που ήταν αντιληπτή από του θύτες, ήταν η παρακράτηση 

πληροφοριών. Στην ίδια έρευνα, ο εκφοβισμός στο χώρο εργασίας από τους δράστες 

χαρακτηρίστηκε από επίμονη κριτική, υπενθυμίσεις σφαλμάτων και υπερβολική 

παρακολούθηση και έλεγχο, υποδεικνύοντας ότι αυτά τα χαρακτηριστικά συσχετίζονται με 
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τον εκφοβισμό στο χώρο εργασίας μεταξύ των νοσηλευτών που εργάζονται στην Ιαπωνία. 

Οι Purpora et al (2012) ανέφεραν ότι μια κοινή αρνητική πράξη που αντιμετώπισαν τα 

θύματα του εκφοβισμού, ήταν η διεξαγωγή ενεργειών που ήταν κάτω από το επίπεδο 

ικανότητας των ατόμων. 

 Ωστόσο, ο προσδιορισμός όλων των ενεργειών που συνιστούν εκφοβισμό είναι 

σχεδόν αδύνατο επειδή το φάσμα του εκφοβισμού είναι ευρύ και οι βλαπτικές/επιβλαβείς 

στρατηγικές του είναι αρκετά δημιουργικές, ευέλικτες και προσαρμοσμένες στο στόχο. 

Ενώ ορισμένες από αυτές τις ενέργειες μπορεί να φαίνονται μικρές, οι επαναλαμβανόμενες 

ενέργειες οδηγούν σε αρνητικές συνέπειες. 

 

 

2.3. Ομάδες Νοσηλευτικού Προσωπικού ως Θύματα Εκφοβισμού 

 

 Σύμφωνα με τους Ariza-Montes et al (2013), οι ασκούντες εκφοβισμό στο 

νοσηλευτικό προσωπικό, επιλέγουν συχνά για στόχους τους, άτομα που είναι περισσότερο 

ευάλωτα, όπως νέους πτυχιούχους ή νέους εργαζόμενους, που μπορεί να στερούνται 

σθένους να αντισταθούν ή άτομα  που μπορεί να μην έχουν ακόμα εδραιωμένες σχέσεις με 

το υπόλοιπο νοσηλευτικό προσωπικό, ώστε να τους προειδοποιήσει και να τους 

προστατεύσει. Οι ερευνητές συγκεντρώνοντας δεδομένα απευθείας από νοσηλευτές που 

έχουν υποστεί εκφοβισμό στο χώρο εργασίας, αναγνώρισαν τις ακόλουθες ομάδες που 

φαίνεται να είναι πιο συχνά θύματα εκφοβισμού (Cleary et al, 2010):  

[1]  καινούργιοι πτυχιούχοι και καινούργιοι εργαζόμενοι 

[2]  νοσηλευτές που έλαβαν μια προαγωγή ή επιβράβευση, που οι άλλοι νοσηλευτές 

αισθάνονταν ότι δεν άξιζαν  

[3]  νοσηλευτές που δυσκολεύονται να συνεργάζονται καλά με τους άλλους 

[4]  νοσηλευτές που λαμβάνουν ιδιαίτερη προσοχή από το ιατρικό προσωπικό 

[5]  νοσηλευτές που εργάζονται κάτω από συνθήκες σοβαρής έλλειψης προσωπικού. 
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 Η έρευνα υποδεικνύει μια συσχέτιση μεταξύ κάποιων δημογραφικών 

χαρακτηριστικών των θυμάτων και των ετών προϋπηρεσίας με το φαινόμενο του 

εκφοβισμού. Οι Pai και Lee (2011) ανέφεραν ότι οι νοσοκόμες ηλικίας κάτω των 30 ετών, 

ήταν 2,4 φορές πιο πιθανό να υποστούν εκφοβισμό στο χώρο εργασίας, ενώ οι  Purpora et 

al (2012) ανέφεραν επίσης μια στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του εκφοβισμού 

στο χώρο εργασίας και των ετών εργασιακής εμπειρίας. Τα ευρήματα αυτά έχουν επίσης 

υποστηριχθεί και από τον Yildirim (2009), υποδεικνύοντας ότι οι νοσοκόμες νεότερης 

ηλικίας με λιγότερα έτη εμπειρίας έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να υποστούν εκφοβισμό 

στο χώρο εργασίας. 

 Η προσωπικότητα των θυμάτων νοσηλευτών, είναι επίσης ένας σημαντικός 

παράγοντας κινδύνου. Η διαχρονική μελέτη των Balducci et al (2012) έδειξε ότι η 

καταθλιπτική προσωπικότητα ήταν θετικός προγνωστικός παράγοντας για τον εκφοβισμό 

στο χώρο εργασίας, ενώ οι Pai & Lee (2011) έδειξαν ότι οι νοσοκόμες με υψηλά επίπεδα 

άγχους ήταν 4.7 φορές πιο πιθανό να βιώσουν λεκτικό εκφοβισμό.  

 Σε οργανισμούς με έλλειψη προσωπικού, σημαντικό φόρτο εργασίας και άλλα 

οργανωσιακά προβλήματα, έχουν επίσης εντοπιστεί μεγαλύτερα επίπεδα εκφοβισμού 

μεταξύ του νοσηλευτικού προσωπικού. Οι Autrey et al (2013) πρότειναν ότι τα επίπεδα 

άγχους και οι συνθήκες εργασίας των νοσοκόμων ήταν σημαντική πηγή επιθετικότητας. Οι  

Balducci et al (2012) ανέφεραν ότι η ασάφεια των ρόλων ήταν ισχυρός προγνωστικός 

δείκτης του εκφοβισμού σε νοσηλευτές και ότι οι ελλείψεις προσωπικού σχετίζονταν 

σημαντικά με τον εκφοβισμό στο χώρο εργασίας μεταξύ των νοσοκόμων. Αντίστοιχα οι 

Bortoluzzi et al (2014), βρήκαν ένα αποδεκτό όριο συσχέτισης μεταξύ της ελλιπούς 

οργάνωσης των μονάδων υγείας και των προτύπων ηγεσίας, με τον εκφοβισμό μεταξύ των 

νοσηλευτών. Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι όχι μόνο τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας ή τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των θυμάτων είναι αιτία πρόκλησης 

του εκφοβισμού στο χώρο εργασίας, αλλά και πως ένα αγχωτικό εργασιακό περιβάλλον θα 

μπορούσε να ευνοήσει τη βία στο χώρο εργασίας.  
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2.4. Αίτια - Παράγοντες Ανάπτυξης Εκφοβισμού στο Νοσηλευτικό 

Προσωπικό 

 

Εμπειρικές μελέτες καταδεικνύουν ότι ο εκφοβισμός δεν είναι ένα φαινόμενο, αλλά 

μια σταδιακά εξελισσόμενη διαδικασία που φαίνεται να περιέχει τουλάχιστον τέσσερις 

φάσεις: α) την επιθετική συμπεριφορά, β) τον εκφοβισμό, γ) το στιγματισμό και δ) το 

σοβαρό τραύμα. Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η σημαντικότερη αιτία εκφοβισμού 

στην εργασία μεταξύ του νοσηλευτικού προσωπικού είναι η προσωπικότητα του θύματος. 

Τα περισσότερα από τα θύματα θεωρούν ότι ο θύτης τους ζηλεύει, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά 

τα αποκτηθέντα προσόντα από την εκπαίδευση και την εμπειρία. Πιστεύεται ότι ορισμένα 

θύματα έχουν παρενοχληθεί από άλλους λόγω της υψηλής αυτοεκτίμησής τους και 

διαπιστώθηκε ότι διαφέρουν από τους μη εκφοβισμένους συναδέλφους τους (Karatza et al, 

2017). 

Σύμφωνα με άλλους ερευνητές, τα οργανωτικά χαρακτηριστικά και το 

ψυχοκοινωνικό περιβάλλον εργασίας είναι οι σημαντικότερες αιτίες του εκφοβισμού. Το 

χαμηλό ηθικό επίπεδο στα τμήματα και η οργανωτική αλλαγή είναι όλα πρόδρομοι του 

εκφοβισμού (Wright & Khatri, 2015). Η Granstra (2015) στο ίδιο πλαίσιο υποστηρίζει ότι 

η αβεβαιότητα και το συναίσθημα της ανασφάλειας μπορούν επίσης να οδηγήσουν τους 

νοσηλευτές να εκφοβίσουν άλλους νοσηλευτές. Γενικά, οι άνθρωποι εκφοβίζουν τους 

άλλους σε διάφορες καταστάσεις λόγω των δικών τους ανασφαλειών. Οι νεοφερμένοι 

συχνά υποφέρουν από το φόβο αυτού του τύπου εκφοβισμού. Σε πολλούς χώρους εργασίας 

οι εργαζόμενοι γενικά είναι επιφυλακτικοί με τους νέους υπαλλήλους, ειδικά εκείνους που 

έχουν την ίδια θέση με τη δική τους. Κανείς δεν θέλει να αντικατασταθεί. Ακόμη και αν η 

αντικατάσταση ενός υπαλλήλου δεν είναι στόχος της διοίκησης, πολλοί έμπειροι 

νοσηλευτές αισθάνονται ότι είναι. 

Μερικές φορές ο εκφοβισμός στο χώρο εργασίας χρησιμοποιείται ως εργαλείο για 

την υπονόμευση των προσπαθειών των συναδέλφων των νοσηλευτών (Lee et al, 2014). 

Επιπλέον, ένας υψηλός βαθμός υπερβολικών απαιτήσεων και προσδοκιών σχετικά με τους 

ρόλους, τα καθήκοντα και τις ευθύνες μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη απογοήτευση, η 

οποία με τη σειρά της οδηγεί σε συγκρούσεις μεταξύ των μελών μιας ομάδας εργασίας, 
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ειδικά σε σχέση με δικαιώματα, υποχρεώσεις, προνόμια και θέσεις (Serafeimidou & 

Dimou, 2016).  

Ο Stanley (2010), αναφέρει ότι μια μορφή επιθετικής συμπεριφοράς μεταξύ του 

νοσηλευτικού προσωπικού είναι η οριζόντια βία (lateral violence), η οποία αναφέρεται στις 

αρνητικές συμπεριφορές μεταξύ νοσηλευτών και μεταξύ ατόμων στο ίδιο επίπεδο στην 

ιεραρχία ενός οργανισμού υγείας. Αντίστοιχα λοιπόν ορίζεται από τον ίδιο ερευνητή και η 

κάθετη βία (vertical violence), ως η επιθετικότητα μεταξύ νοσηλευτών σε διαφορετικά 

επίπεδα στην ιεραρχία νοσηλευτικής, της οποίας η κατεύθυνση μπορεί να είναι αμφίδρομη: 

(1) από πάνω προς τα κάτω ή (2) από κάτω προς τα πάνω. Στη δεύτερη περίπτωση 

πρόκειται για εκφοβισμό ή/και υπονόμευση συμπεριφορών που αντικατοπτρίζουν είτε την 

κατάχρηση νόμιμης εξουσίας είτε την κατάχρηση άτυπης εξουσίας.  Ωστόσο ο Alspach 

(2007) αναφέρει ότι ο εκφοβισμός διαφέρει από την οριζόντια και την κάθετη βία, καθώς 

το πρώτο συμβαίνει επαναλαμβανόμενα και το δεύτερο μπορεί να συμβεί μία μόνο φορά. 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο εκφοβισμός μεταξύ νοσηλευτών του ίδιου ιεραρχικού 

επιπέδου μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και στο στάδιο της εκπαίδευσης. Σε έρευνες, οι 

φοιτητές νοσηλευτές συχνά αναφέρουν τον εκφοβισμό από τους συμφοιτητές τους. Οι 

σπουδαστές αναφέρουν ότι αισθάνονται εκμετάλλευση, αγνόηση ή νιώθουν ανεπιθύμητοι, 

χωρίς να συνειδητοποιούν ότι αυτές οι εχθρικές συμπεριφορές ενδέχεται να προκαλέσουν 

εκφοβισμό (Cooper et al, 2011; Budin et al, 2013).  

Σε ότι αφορά την κάθετη βία, οι νοσηλευτές σε ανώτερες ιεραρχικές θέσεις που 

ασκούν εκφοβισμό στο χώρο εργασίας, επιδιώκουν να κυριαρχήσουν στις αλληλεπιδράσεις 

με άλλους, συχνά επιδεικνύοντας έλεγχο και χειραγώγηση. Ορισμένοι από αυτούς 

προσπαθούν να ελέγξουν το περιβάλλον εργασίας ελέγχοντας τους νοσηλευτές σε αυτό. Οι 

Autrey et al (2013), ανέφεραν ότι 44 από τους 47 νοσηλευτές, που έλαβαν μέρος στη 

μελέτη τους, και οι οποίοι είχαν υποστεί εκφοβισμό, ανέφεραν ότι οι δράστες ήταν 

εμπειρογνώμονες στους αντίστοιχους τομείς πρακτικής τους. Επιπλέον, οι δράστες 

συσχετίστηκαν με χαρακτηριστικά όπως η ύπαρξη εξουσίας στο χώρο εργασίας και η λήψη 

αποφάσεων και η ισχυρή προσωπικότητα.  

Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει σύνδεση με την εκπαίδευση που λαμβάνουν οι 

νοσηλευτές. Η Dellasega (2009) ανέπτυξε μια θεωρία για να εξηγήσει την κουλτούρα 
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εκφοβισμού που κυριαρχεί στη νοσηλευτική βασιζόμενη στο εκπαιδευτικό σύστημα, 

σύμφωνα με την οποία οι νοσηλευτές, και κυρίως οι γυναίκες, εκπαιδεύονται διαφορετικά 

από τους φοιτητές της ιατρικής. Οι φοιτητές της ιατρικής διδάσκονται να είναι πιο 

ανθεκτικοί στο χώρο εργασίας και να εμπνέουν εμπιστοσύνη, ακόμα κι αν δεν το 

αντιλαμβάνονται.  

Κινούμενος γύρω από την κάθετη και οριζόντια βία μεταξύ των νοσηλευτών η 

Granstra (2015) υποστηρίζει ότι η σημαντικότερη αιτία του εκφοβισμού, είναι το σύστημα 

ιεραρχίας στο οποίο εργάζονται πολλοί νοσηλευτές, το οποίο είναι υπεύθυνο για μεγάλο 

μέρος του εκφοβισμού που λαμβάνει χώρα. H ερευνήτρια πιστεύει ότι ο εκφοβισμός 

σχετίζεται ιδιαίτερα με τους χώρους εργασίας που είναι ιεραρχικοί και ο θύτης έχει συχνά 

μεγαλύτερη εξουσία σε σχέση με το θύμα.  

Οι Cleary et al (2010) συμφωνούν επίσης με την παραπάνω άποψη. Ιστορικά, οι 

γιατροί έχουν μεγαλύτερη ισχύ σε σχέση με τους περισσότερους άλλους επαγγελματίες 

υγείας, συμπεριλαμβανομένων των νοσηλευτών. Οι νοσηλευτές αναγκάζονται να 

λαμβάνουν εντολές από τους γιατρούς, καθώς και από άλλους επαγγελματίες υγείας που 

έχουν υψηλότερη κατάταξη στην ιεραρχία. Αυτό μπορεί να τους οδηγήσει να αισθάνονται 

ότι έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν εξουσία πάνω σε συναδέλφους, τους οποίους θεωρούν 

λιγότερο ικανούς. Η ισχύς ή η εξουσία δεν διαχειρίζεται σωστά και συχνά γίνεται 

κατάχρηση της. Οι μακρόχρονες διενέξεις σχετικά με την εξουσία, οι οποίες 

παρατηρούνται εντός των οργανισμών, προκύπτουν από συγκρούσεις μεταξύ των αξιών 

που έχει ο σημερινός υπάρχων οργανισμός και των στυλ διοίκησης. Αυτές οι συγκρούσεις 

μπορούν να οδηγήσουν σε εκφοβισμό που σχετίζεται με την εργασία. Επίσης η έλλειψη 

υποστήριξης των νοσηλευτών από τη διοίκηση είναι ένας παράγοντας ο οποίος επίσης 

συνδέθηκε με την εμφάνιση του εκφοβισμού που σχετίζεται με την εργασία (Karatza et al, 

2017). 

Μια ακόμα βασική αιτία θεωρείται ότι είναι τα έτη προϋπηρεσίας και εμπειρίας. Οι 

νοσηλευτές που εργάζονται περισσότερα έτη στον συγκεκριμένο χώρο εργασίας 

αισθάνονται μερικές φορές ότι έχουν το δικαίωμα να ακούν εξουσία σε λιγότερο έμπειρους 

νοσηλευτές. Επειδή ο νοσηλευτής με μεγαλύτερη εμπειρία μπορεί να αισθάνεται 

υποτιμημένος, αποφεύγει να βοηθάει άλλους νοσηλευτές σε μια προσπάθεια να αποδείξει 
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την αξία του. Αυτό είναι πιθανό να συμβεί εάν ο πρώτος αισθάνεται ότι ο νέος νοσηλευτές 

δεν ακολουθεί τις συμβουλές του (Wright & Khatri, 2015). 

Ένα ακόμα αίτιο που εντοπίζεται στη βιβλιογραφία είναι ότι οι νοσηλευτές συχνά 

προστατεύουν τους ασθενείς τους και αυτό το έντονο συναίσθημα μπορεί να έχει αρνητικές 

επιπτώσεις στις σχέσεις μεταξύ νοσηλευτών. Ορισμένοι θεωρούν ότι είναι οι μόνοι που 

μπορούν να παρέχουν επαρκή φροντίδα σε ορισμένους ασθενείς. Αν και αυτή η άποψη 

είναι συνήθως λανθασμένη, οι νοσηλευτές θέλουν αυτό που είναι καλύτερο για τους 

ασθενείς τους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει κάποιους από αυτούς να βλέπουν τη φροντίδα των 

συναδέλφων τους μη ικανοποιητική ή να πιστεύουν ότι οι ασθενείς δε τη χρειάζονται σε 

μεγάλο βαθμό (Spector et al, 2014). 

Συνοψίζοντας είναι προφανές, ότι στον εκφοβισμό που λαμβάνει χώρα μεταξύ των 

νοσηλευτών, οι δράστες είναι συχνά άτομα με μεγαλύτερη εξουσία, με καλύτερες γνώσεις 

πάνω στην εργασία και με μεγαλύτερη εμπειρία, σε σχέση μετ τα θύματα. Τα ευρήματα 

αυτά είναι σημαντικά και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όταν σχεδιάζονται 

παρεμβάσεις για την άμβλυνση της βίας στο χώρο εργασίας. 

 

2.5. Συχνότητα Φαινομένου 

 Ο εκφοβισμός στο χώρο εργασίας αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο ως ένα 

σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας στο χώρο εργασίας, εξαιτίας τόσο του υψηλού 

επιπολασμού του, όσο και του αρνητικού αντίκτυπου του στην υγεία των εργαζομένων. Ο 

επιπολασμός του εκφοβισμού στο χώρο εργασίας έχει αναφερθεί ότι είναι κατά μέσο όρο 

15,7% στις ευρωπαϊκές χώρες, εκτός από τη Σκανδιναβία. Παρόμοια υψηλή επικράτηση 

(9,0-15,5%) βρέθηκε στις ασιατικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας (Tsuno et 

al, 2015). Γενικά υπάρχουν αρκετές διακυμάνσεις στα ποσοστά αυτά μεταξύ των ηπείρων 

και χωρών και ορισμένοι παράγοντες, όπως τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά και οι 

κοινωνικές αλλαγές, φαίνεται να εξηγούν τις διακυμάνσεις αυτών των επιπέδων 

επικράτησης, όπως και τα θέματα που σχετίζονται με τη μεθοδολογία της έρευνας. Για 

παράδειγμα, οι μελέτες για τον εκφοβισμό στο χώρο εργασίας έχουν χρησιμοποιήσει μια 

ευρεία ποικιλία μεθόδων μέτρησης, μέσων και ερευνητικών σχεδίων, στο βαθμό που 
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φαίνεται εύλογο να μελετηθούν ορισμένες μεθοδολογικές διαδικασίες σε σχέση με τους 

αναφερόμενους ρυθμούς επικράτησής τους. 

Ειδικότερα οι εμπειρικές έρευνες έχουν καταγράψει τα ποσοστά των νοσηλευτών 

που δέχονται εκφοβισμό στο χώρο εργασίας. Με βάση τις έρευνες αυτές, σε έναν 

οργανισμό υγείας, το νοσηλευτικό προσωπικό φαίνεται να είναι αυτό που στοχοποιείται 

περισσότερο σε σχέση με το προσωπικό από άλλες ειδικότητες. Μια Βρετανική έρευνα σε 

1.000 εργαζόμενους κλινικού και διοικητικού προσωπικού σε μονάδες υγείας βρήκε ότι, 

από τους εργαζόμενους που εκφοβίζονται στο χώρο εργασίας, το 46% ήταν νοσηλευτές 

(Carter et al, 2013). Παρόμοια έρευνα στη Φιλανδία σε 5.000 εργαζόμενους σε νοσοκομεία 

της χώρας βρήκε ότι το ποσοστό του προσωπικού που εκφοβίζεται είναι 5%, και ότι από 

αυτούς το 50% ήταν νοσηλευτές (Kivimaki et al, 2000). Έρευνα στην ίδια χώρα σε 

μεταγενέστερη χρονική περίοδο και σε 4.000 εργαζόμενους βρήκε ότι το 18% των 

νοσηλευτών είχαν υποστεί λεκτική βία από άλλους νοσηλευτές, ενώ περισσότεροι από το 

25% αυτών των ανέφερε ότι η ποιότητα της επικοινωνίας τους και η συνεργασία με τους 

άλλους νοσηλευτές ήταν φτωχή (Ulrich et al, 2006). Μια μικρή περιγραφική έρευνα 

μεταξύ νέο-προσληφθέντων νοσηλευτών σε νοσοκομείο της Βοστώνης βρήκε ότι σχεδόν 

το 50% αυτών είχαν δεχθεί κάθετη βία (Zapf et al, 2011).  

Γενικά η επικράτηση του φαινομένου μεταξύ των νοσηλευτών, στις διάφορες 

έρευνες, κυμαίνεται από 43% στη Βρετανία, έως και 85% σε έρευνα που έγινε στην 

Αμερική (Johnson, 2009). Πρόσφατες μελέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες έδειξαν ότι πάνω 

από το ένα τέταρτο των ενηλίκων Αμερικανών (27%) δήλωσε ότι βίωσε άμεσα 

καταχρηστική συμπεριφορά στην εργασία, είτε το τελευταίο έτος (7%) είτε κάποια στιγμή 

στη ζωή τους (20%) (Namie, 2014). Σε παρόμοια έρευνα που έγινε στην Αυστραλία το 

ποσοστό των εργαζομένων στους δημόσιους οργανισμούς υγείας που ανέφερε ότι βίωνε 

εκφοβισμό στο χώρο εργασίας, ήταν 24% (Hutchinson & Jackson, 2015).  

Τέλος σε μια ηλεκτρονική έρευνα που έγινε σε 303 νοσηλευτές οι Vessey et al 

(2010) διαπίστωσαν ότι ο εκφοβισμός εμφανιζόταν συχνότερα σε χειρουργικές μονάδες 

(23%), ακολουθούμενες από τις μονάδες κρίσιμης φροντίδας (18%), τα τμήματα έκτακτης 

ανάγκης (12%) και τα τμήματα μαιευτικής (7%). Στην ίδια έρευνα, τα άτομα που συχνά 

ταπείνωσαν, απομόνωσαν, απέκλεισαν ή επέκριναν το νοσηλευτικό προσωπικό, ήταν οι 

νοσηλευτές σε ανώτερη ιεραρχική θέση (38%) και οι νοσηλευτές στην ίδια ιεραρχική θέση 
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(17%). Γενικά η πλειοψηφία των ερευνών για τον εκφοβισμό μεταξύ νοσηλευτικού 

προσωπικού, κυρίως στο εξωτερικό, έχει γίνει σε μονάδες επειγόντων περιστατικών. 

 

2.6. Πρόληψη, Διαχείριση & Αντιμετώπιση 

Οι προσεγγίσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη και τη 

διαχείριση του φαινομένου αυτού πρέπει να προέρχονται από διάφορα επίπεδα. Η διάκριση 

που γίνεται συνήθως αφορά τον στόχο της αλλαγής και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Ο 

πρωτεύων στόχος είναι η πρόληψη, ο δευτερεύων είναι η μείωση της συχνότητας τους 

φαινομένου και ο τρίτος κατά σειρά είναι η αποκατάσταση των απωλειών για το άτομο και 

τον οργανισμό (Serafeimidou & Dimou, 2016). Τα διαφορετικά επίπεδα παρέμβασης 

φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 5.1. Διαφορετικά επίπεδα παρέμβασης για τον εκφοβισμό στο χώρο εργασίας 

Επίπεδο 

Παρέμβασης 

Πρωτεύουσες 

Παρεμβάσεις 

Δευτερεύουσες 

Παρεμβάσεις 

Τριτεύουσες  

Παρεμβάσεις 

Κοινωνία 

Νομοθεσία 

Κανονισμοί 

Συλλογικές Συμφωνίες 

Επίλυση υποθέσεων σε 

δικαστήρια 

Παροχή ευκαιριών 

αποκατάστασης 

Οργανισμοί 

Υγείας 

Ανάπτυξη πολιτικών κατά 

του εκφοβισμού 

Ανάπτυξη οργανωτικής 

κουλτούρας 

Χειρισμός διαδικασιών 

Διαμεσολάβηση 

Διερεύνηση καταγγελιών 

Εταιρικές συμφωνίες 

Προγράμματα και 

συμβόλαια επαγγελματικής 

επιμέλειας 

Άτομα Εκπαίδευση εργαζομένων 
Κοινωνική υποστήριξη 

Συμβουλευτική 

Θεραπεία  

Συμβουλευτική 

Αποζημίωση 

Πηγή: Vartia-Väänänen, 2013 

Σε ατομικό επίπεδο, οι παρεμβάσεις έχουν σκοπό να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά 

του τρόπου με τον οποίο τα άτομα αλληλεπιδρούν στο χώρο εργασίας τους, όπως οι 

αντιλήψεις, οι στάσεις ή η συμπεριφορά τους. Για παράδειγμα, αρκετές μελέτες έχουν 

δείξει ότι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης του θύματος μπορεί 

να το βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος (Bennett & Sawatzky, 2013). 
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Επίσης η παροχή συμβουλών μετά από μακρόχρονη εκφοβιστική συμπεριφορά μπορεί να 

βοηθήσει σημαντικά τον εργαζόμενο να αντιμετωπίσει τον εκφοβισμό (Rocker, 2008). 

Ο εκφοβισμός μπορεί να αντιμετωπιστεί περισσότερο αποτελεσματικά αν 

αντιμετωπιστεί ως οργανωτικό πρόβλημα και όχι ως ατομικό (Einarsen et al., 2016). Παρά 

το γεγονός ότι οι εκφοβιστικές συμπεριφορές έχουν αποτελέσει για μεγάλο χρονικό 

διάστημα ένα θέμα ανησυχίας μεταξύ των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής 

περίθαλψης, το ζήτημα αυτό συχνά παραμελείται από τις διοικήσεις των οργανισμών ή 

ακόμα χειρότερα θεωρείται μέρος του συστήματος, με αποτελέσματα τα φαινόμενα αυτά 

και οι συμπεριφορές να υποστηρίζονται σιωπηρά (Longo, 2010). Το κύριο προληπτικό 

εργαλείο των εργοδοτών είναι τα οργανωτικά μέτρα. Τα οργανωτικά μέτρα μπορούν να 

αποτρέψουν τον εκφοβισμό αλλά και να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν οι 

εργαζόμενοι. Σε επίπεδο οργανισμού λοιπόν, οι παρεμβάσεις πρέπει να στοχεύουν στη 

δημιουργία μιας οργανωσιακής κουλτούρας, που θα είναι ελεύθερη από τέτοια φαινόμενα 

και να εισαγάγουν πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης ή παρέμβασης σε περίπτωση 

εμφάνισης προβλήματος. Η εκπαίδευση των εργαζομένων σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα 

θεωρείται πρωταρχικό στοιχείο της στρατηγικής ενός οργανισμού για την αντιμετώπιση 

του εκφοβισμού (Lewis, 2006).  

Οι διαχειριστές των μονάδων υγείας πρέπει να αποδείξουν την ανησυχία τους για 

τη συχνότητα των εκφοβιστικών συμπεριφορών και να εφαρμόσουν ένα σαφώς 

καθορισμένο σχέδιο για την αντιμετώπισή τους. Τα μεμονωμένα μέλη του προσωπικού 

πρέπει επίσης να διαδραματίσουν ένα ρόλο στη διαδικασία αυτή. Το πρώτο βήμα σε αυτή 

τη διαδικασία είναι να υιοθετηθεί μια στάση μηδενικής ανοχής στις συμπεριφορές αυτές. 

Προκειμένου να εφαρμοστεί αποτελεσματικά ένα σχέδιο αλλαγής, πρέπει να υπάρχουν και 

να ακολουθούνται συγκεκριμένες πολιτικές σε κάθε περίπτωση (Vartia & Leka, 2010). Η 

Αμερικανική Ένωση Νοσηλευτών αναφέρει ότι δύο σημαντικά στοιχεία που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση ενός σχεδίου αντιμετώπισης αυτών των 

συμπεριφορών, είναι η ύπαρξη ενός κώδικα δεοντολογίας που θα καθορίζει τις αποδεκτές 

και τις απαράδεκτες συμπεριφορές και μια διαδικασία διαχείρισης αυτών των 

συμπεριφορών (AMA, 2002). Ο κώδικας πρέπει να απευθύνεται σε όλους τους 

εργαζομένους σε έναν οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, όπως οι 

νοσηλευτές, και οι ιατροί και το λοιπό προσωπικό. Για να είναι αποτελεσματικός ένας 
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κώδικας δεοντολογίας, πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχει 

πιθανή παραβίαση. Χωρίς αυτή την εφαρμογή, ο κώδικας δεν έχει νόημα. Όλα τα μέλη της 

ομάδας, συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών νοσοκομείων, των επικεφαλής 

νοσοκόμων και άλλων επικεφαλής νοσηλευτών, πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τη 

μοντελοποίηση και την επιβολή του κώδικα (Cleary, 2010). 

Στη συνέχεια, η επιτυχής εφαρμογή του κώδικα εξαρτάται από ένα σαφώς 

οριοθετημένο κανάλι μέσω του οποίου θα αναφέρονται οι παραβιάσεις στον κώδικα 

(AMA, 2002). Μόλις αναφερθεί παραβίαση, πρέπει να γίνει μια διαδικασία επανεξέτασης 

ώστε να επαληθεύονται τα γεγονότα. Τα ορισθέντα μέλη της διοίκησης ή μια ανεξάρτητη 

ομάδα ελέγχου μπορούν να συναντηθούν χωριστά μαζί με τον υπεύθυνο της παραβίασης 

και τον δράστη της παραβίασης για να ακούσουν προσεκτικά και τις δύο πλευρές και να 

αξιολογήσουν εάν όντως ένα περιστατικό εκφοβισμού έχει συμβεί. Βάσει αυτού του 

προσδιορισμού, ενδέχεται να χρειαστεί περαιτέρω δράση. Εάν υπάρχει μια πραγματική 

παράβαση του κώδικα, μπορεί να δικαιολογηθεί μια παρέμβαση, στην οποία πρέπει να 

δοθεί έμφαση στη λήψη διορθωτικών μέτρων στη συμπεριφορά και όχι στο άτομο. Κατά 

τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας είναι επιτακτική η διατήρηση της ιδιωτικότητας και της 

εμπιστευτικότητας. Μερικές φορές οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν πώς οι συμπεριφορές τους 

επηρεάζουν τους άλλους, οπότε ένα καθορισμένο άτομο στη διοίκηση πρέπει να συζητήσει 

μαζί τους τις συμπεριφορές. Σε αυτή τη συζήτηση πρέπει να γίνει μια σημαντική σύνδεση 

μεταξύ της καταστροφικής συμπεριφοράς και της ενδεχόμενης παραβίασης της ασφάλειας 

των ασθενών. Η παροχή πραγματικών δεδομένων και η συσχέτιση αυτών των δεδομένων 

με τα αποτελέσματα των ασθενών μπορεί να χρησιμεύσει ως μια κλήση αφύπνισης για την 

απαραίτητη αλλαγή της συμπεριφοράς των θυτών. Αν δεν υπάρξει αλλαγή, ενδέχεται να 

χρειαστεί να διερευνηθούν πρόσθετα βήματα. Οι εξωτερικές παραπομπές στα 

προγράμματα βοήθειας των εργαζομένων, τα μαθήματα διαχείρισης θυμού ή η 

μεμονωμένη εκτελεστική καθοδήγηση μπορεί να είναι κατάλληλες λύσεις. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν υποκείμενα παθολογικά ή ψυχολογικά αίτια, όπως το 

άγχος ή η κατάχρηση ουσιών, τα οποία πρέπει να εξετάζονται. Υπό αυτές τις συνθήκες, 

ενδέχεται να χρειαστούν κατάλληλες παραπομπές σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (Stagg 

& Sheridan, 2010). 
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Εάν παρά την διερεύνηση όλων των δυνατών τρόπων παρέμβασης, εξακολουθεί να 

υπάρχει πρόβλημα με τη συμπεριφορά, μπορεί να δικαιολογείται πειθαρχική ενέργεια, αν 

και σύμφωνα με τους Vessey et al (2009) σε αυτή τη διορθωτική διαδικασία πρέπει να 

δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση και την αποκατάσταση παρά στην τιμωρία. Ωστόσο αυτό 

δεν αποκλείει το γεγονός ότι πάντα θα υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι πειθαρχικές 

ενέργειες δεν θα μπορούν να αποφευχθούν (Vartia & Leka, 2010). Ένας τρόπος για να 

εξασφαλιστεί η λήψη κατάλληλων μέτρων είναι μέσω τεκμηρίωσης που περιλαμβάνει τις 

ημερομηνίες και ώρες του συμβάντος, περιγραφή του συμβάντος, μάρτυρες, συνέπειες που 

είχαν σχέση με την περίθαλψη των ασθενών και τη λειτουργία του νοσοκομείου, καθώς και 

κάθε ενέργεια που συνέβη. Όταν η πειθαρχία καταλήγει σε τερματισμό, μπορεί να υπάρχει 

ανησυχία σχετικά με δικαστική προσφυγή κατά του νοσοκομείου. Σε περίπτωση που 

ληφθεί μέριμνα εναντίον ιατρού, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια προνομίων, ο 

γιατρός μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπεράσπιση του καταγγελλόμενου. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις, ο εναγόμενος δηλώνει ότι η φερόμενη καταστροφική συμπεριφορά και 

απόρριψη ήταν αντίποινα για την έκφραση ανησυχίας σχετικά με την ποιότητα της 

περίθαλψης ή την ασφάλεια των ασθενών. Η προστασία του ατόμου που υποβάλλει την 

καταγγελία πρέπει να περιγράφεται σαφώς εκ των προτέρων στη διαδικασία που αφορά 

την αντιμετώπιση της διατάραξης της συμπεριφοράς. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει πιθανό 

πρόβλημα με ασθενείς, τα νοσοκομεία πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για τον έλεγχο της 

νομιμότητας της καταγγελίας (AMA, 2002).  

Ένα άλλο θέμα στο οποίο οι διοικήσεις των νοσοκομείων και των οργανισμών 

υγείας, μπορούν να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο, με σκοπό τον μετριασμό των 

παραγόντων που συνδέονται με τον εκφοβισμό στο χώρο εργασίας είναι οι σαφείς 

περιγραφές των θέσεων εργασίας για τους νοσηλευτές. Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να 

μετριάσει τις αρνητικές συμπεριφορές στο χώρο εργασίας όπως η επίμονη κριτική και η 

μείωση των παραγόντων που προκαλούν άγχος στους νοσηλευτές, όπως ο υπερβολικός 

φόρτος εργασίας ή η ανάθεση εργασιών κάτω από το επίπεδο ικανότητας των νοσηλευτών 

(Quinlan et al, 2014). Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος της ηγεσίας είναι ιδιαίτερα καθοριστικός, 

αφού η αποτελεσματική ηγεσία μπορεί δυνητικά να αποτρέψει τα περιστατικά εκφοβισμού 

και βίας στο χώρο εργασίας (Koh, 2016). 
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Σε κάθε περίπτωση τα οργανωτικά μέτρα που λαμβάνονται από τις διοικήσεις των 

μονάδων υγείας, δεν είναι απλώς απαραίτητο να θεσπιστούν, αλλά θα πρέπει να υπάρχει 

ισχυρή δέσμευση εκ μέρους των οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης για την εφαρμογή 

τους, με σκοπό την εξάλειψη των εκφοβιστικών συμπεριφορών. Για να γίνει αυτό είναι 

επιτακτική η συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων μερών στον οργανισμό. Αυτή η 

δέσμευση και συνεργασία μπορεί να επιτευχθεί με την ανάπτυξη ορθών πολιτικών και με 

την παροχή εκπαίδευσης που θα βοηθήσει στην καταπολέμηση του φαινομένου του 

εκφοβισμού (Longo, 2010). 

Η εκπαίδευση αυτή μπορεί επίσης να παρασχεθεί στους νοσηλευτές πριν εισαχθούν 

για πρώτη φορά σε ένα χώρο εργασίας. Αντί ο εκφοβισμός να αντιμετωπίζεται ως κάτι 

αναπόφευκτο, οι σχολές εκπαίδευσης νοσηλευτών θα πρέπει να υιοθετήσουν στα 

προγράμματα σπουδών τους μαθήματα που θα εκπαιδεύουν τους νέους νοσηλευτές σχετικά 

με τον τρόπο αντιμετώπισης της εκφοβιστικής συμπεριφοράς, τα βήματα που θα πρέπει να 

ληφθούν εάν συμβεί και τον τρόπο με τον οποίο δεν θα γίνουν μάρτυρες (Becher & 

Visovsky, 2012).  

Η εκπαίδευση στο χώρο εργασίας είναι επίσης ένα σημαντικό μέσο πρόληψης του 

εκφοβισμού στο  χώρο εργασίας. Σε μια έρευνα του Rosenstein (2002) το 24% των 

νοσηλευτριών, το 21,3% των γιατρών και το 20,8% των στελεχών νοσοκομειακών 

μονάδων ανέφεραν ότι η στρατηγική για τη μείωση των εκφοβιστικών συμπεριφορών ήταν 

η εκπαίδευση των νοσηλευτών και των ιατρών για τη βελτίωση των εργασιακών τους 

σχέσεων. Ο Griffin (2004) ανέφερε ότι οι πρόσφατα εξουσιοδοτημένοι νοσηλευτές που 

είχαν διδαχθεί για τη χρήση τεχνικών γνωστικής πρόβας για την αντιμετώπιση 

εκφοβιστικών συμπεριφορών, ήταν σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσουν νοσηλευτές που 

επέδειξαν βία. Ο Macintosh (2006) μελετώντας 21 εργαζόμενους σε μια ποιοτική μελέτη 

για τον εκφοβισμός στο χώρο εργασίας, υποδηλώνει ότι η αύξηση των γνώσεων σχετικά με 

τους όρους και τις διαθέσιμες υπηρεσίες που σχετίζονται με τον εκφοβισμό θα ήταν ένας 

τρόπος καταπολέμησης του φαινομένου. Αυτές οι πρώτες μελέτες έχουν δείξει ότι η 

εκπαίδευση και η πρακτική μπορούν να χρησιμεύσουν ως βασικά εργαλεία για την 

αντιμετώπιση αυτών των καταστροφικών συμπεριφορών .  

Η βέλτιστη στρατηγική για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού στο χώρο εργασίας 

πρέπει να περιλαμβάνει τόσο αποτελεσματικές οργανωτικές παρεμβάσεις όσο και 
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κοινωνική ευαισθητοποίηση και νομοθετικούς μηχανισμούς που θα επιτρέπουν την 

αποκατάσταση και την αποζημίωση του θύματος, αλλά και του θύτη. Όσο μεγαλύτερη 

είναι η γνώση της κοινωνίας για τις αιτίες και τις συνέπειες του εκφοβισμού τόσο 

μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να μειωθεί το επίπεδο ανοχής για τον εκφοβισμό στο χώρο 

εργασίας (Longo, 2010). Επίσης, σε ό,τι αφορά το νομοθετικό πλαίσιο, η ύπαρξη του 

μπορεί να είναι ανεπαρκής για την αντιμετώπιση του προβλήματος εάν δεν ακολουθείται 

από άλλες πρωτογενείς και δευτερογενείς παρεμβάσεις που εφαρμόζονται στους χώρους 

εργασίας (Hatzenbuehler et al, 2015). 
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Κεφάλαιο 3
ο
 Συνέπειες Εκφοβισμού στη Νοσηλευτική Φροντίδα 

 

Οι νοσηλευτές εκτός από την αντιμετώπιση προβληματικών καταστάσεων κατά την 

εργασία, π.χ. ενασχόληση με ασθενείς και τις οικογένειές τους, διαχείριση θανάτου 

ασθενών, κλπ. εξακολουθούν να έρχονται αντιμέτωποι με τον εκφοβισμό στο χώρο 

εργασίας και τις συνέπειες του, δεδομένου ότι σχεδόν όλες οι βίαιες καταστάσεις 

συνεπάγονται επιβλαβή επιρροή στην υγεία του θύματος. Ο εκφοβισμός στον χώρο 

εργασίας σχετίζεται με ορισμένες αρνητικές συνέπειες, όχι μόνο για τα ίδια τα άτομα που 

τον δέχονται, αλλά και για τους οργανισμούς υγείας και την κοινωνία γενικότερα.  

 

3.1. Ψυχοσωματικές –Συναισθηματικές Αντιδράσεις 

 

Ο εκφοβισμός στο χώρο εργασίας έχει επιπτώσεις στο επίπεδο της γενικής 

σωματικής και ψυχικής υγείας των εργαζομένων και οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα 

ψυχολογικής δυσφορίας. Αυτές οι συνέπειες καταδεικνύουν αρχικά ότι η βία στο χώρο 

εργασίας δεν είναι ένα φαινόμενο που περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο χωρικό πλαίσιο, 

αλλά μπορεί επίσης να είναι επιβλαβής για την υγεία των εργαζομένων και την κοινωνική 

και οικογενειακή ζωή τους (Bordignon & Monteiro, 2016).  

Αρχικά ο εκφοβισμός μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη συναισθηματική 

υγεία των νοσηλευτών αλλά και των εργαζομένων γενικότερα. Η έκθεση σε συστηματικές 

επιθετικές συμπεριφορές και ενέργειες από άλλα άτομα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές 

συναισθηματικές αντιδράσεις όπως άγχος (Arcangeli et al., 2014, Mucci et al., 2015) και 

συναισθηματική εξάντληση (Stelmaschuk, 2010). Η εξατομικευμένη, εστιασμένη φύση της 

επίθεσης, αποσταθεροποιεί και αποσυνθέτει την ταυτότητα του στόχου, τη δύναμη του εγώ 

και την ικανότητα του ατόμου να ανακάμπτει από τα περιστατικά εκφοβισμού. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η έκθεση σε παράγοντες άγχους όπως ο εκφοβισμός, τόσο σοβαρότερη 

είναι η ψυχολογική και συναισθηματική επίδραση (Karatza et al, 2016).  

Αρκετές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει ότι το αυξημένο άγχος και η ψυχική δυσφορία 

είναι πιθανά ψυχολογικά επακόλουθα του εκφοβισμού στο χώρο εργασίας, ακόμη και 
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μέχρι δύο χρόνια μετά τα περιστατικά αυτά (Lahelma et al, 2012). Οι ερευνητές έχουν 

επίσης εντοπίσει λοιπές συναισθηματικές – ψυχολογικές συνέπειες όπως οι διαταραχές 

ύπνου (Hansen et al, 2014), η κατάθλιψη και το άγχος (Nolfe et al, 2014), η κόπωση στις 

γυναίκες (Taniguchi et al, 2012), η σοβαρή κατάθλιψη (Ruguiles et al, 2012), η κακή 

διάθεση και οι διαταραχές προσαρμογής (Nolfe et al, 2010), ακόμα και οι αυτοκτονικές 

τάσεις (Routley et al, 2012). 

Σύμφωνα με τον Einarsen (2000) τα θύματα μακροχρόνιου και συνεχούς 

εκφοβισμού στο χώρο εργασίας, έχουν μειωμένη αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, 

βιώνουν κοινωνική απομόνωση, κοινωνικό στιγματισμό, κοινωνική δυσλειτουργία, άγχος, 

επιθετικότητα, και συμπτώματα που σχετίζονται με την κατάθλιψη. 

 Οι Figueiredo-Ferraz et al (2015) σε μια διαχρονική έρευνα βρήκαν στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ του εκφοβισμού στο χώρο εργασίας και της κατάθλιψης, που 

σε προχωρημένο στάδιο μπορεί ακόμη και να οδηγήσει στην ανάπτυξη αυτοκτονικών 

σκέψεων. Πιθανότατα λόγω των προηγούμενων συναισθηματικών δυσκολιών, οι μελέτες 

έχουν επίσης εντοπίσει, μεταξύ των θυμάτων, μεγαλύτερη χρήση υπνωτικών (Vartia, 2001) 

καθώς και μεγαλύτερη χρήση ψυχοτρόπων φαρμάκων (Lallukka et al, 2012). 

Οι Barbosa et al (2011), οι οποίοι μελέτησαν την επίδραση της ψυχολογικής βίας 

που ασκούνταν σε νοσηλεύτριες σε νοσοκομεία στην Βραζιλία, επιβεβαίωσαν επίσης ότι 

τα υψηλά ποσοστά επιθετικότητας προκάλεσαν διανοητικές και σωματικές διαταραχές, 

μοναξιά, ευερεθιστότητα, θυμό, θλίψη, χαμηλή αυτοεκτίμηση και κλάμα, αν και οι πέντε 

τελευταίες συνέπειες εντοπίζονται συνήθως σε «μικρής έντασης» επιθετικότητα, π.χ. 

λεκτική βία.  

Οι νοσηλευτές που εκτίθενται σε βία και εκφοβισμό στο χώρο εργασίας αναφέρουν 

μεγαλύτερη πιθανότητα προβλημάτων ψυχικής υγείας, σύμφωνα με έρευνα που έγινε σε 

χώρες της Ευρώπης, από το Eurofound (2012). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας 

οι εργαζόμενοι που εκτίθενται σε τέτοια φαινόμενα έχουν τρείς φορές μεγαλύτερη 

πιθανότητα να παρουσιάσουν κατάθλιψη (28% έναντι 9% αντίστοιχα), αντιμετωπίζουν· 2,2 

φορές περισσότερα προβλήματα ύπνου (40% και 18% αντιστοίχως), παρουσιάζουν · 1,7 

φορές μεγαλύτερα επίπεδα συνολικής κόπωσης (35% και 55% αντίστοιχα), έχουν 
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διπλάσιες πιθανότητες ανάπτυξης άγχους και στρες (52% και 26% αντίστοιχα) και τρεις 

φορές περισσότερα προβλήματα ύπνου (47% και 16%).  

Τα παραπάνω ευρήματα επιβεβαιώνονται επίσης από ερευνητικές μελέτες στη 

βιβλιογραφία. Για παράδειγμα οι Losa Iglesias & Bengoa Vallejo (2012), σε έρευνα που 

έκαναν σε νοσηλεύτριες στην Ισπανία, βρήκαν ότι αυτές που είχαν βιώσει εκφοβισμό και 

βία στο χώρο εργασίας, ανέφεραν 2,6 φορές περισσότερο άγχος, άγχος και νευρικότητα 

από αυτές που δεν είχαν βιώσει παρόμοια περιστατικά. Σε άλλη έρευνα στη Γερμανία, το 

5,9% των θυμάτων εκφοβισμού στο χώρο εργασίας, χρειάστηκε να λάβει ψυχοθεραπεία, 

ως αποτέλεσμα της βίας και της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας, η οποία διήρκησε 

τουλάχιστον έξι μήνες (Richter, 2010).  

Ιδιαίτερος λόγος γίνεται στη βιβλιογραφία και για την διαταραχή μετα-τραυματικού 

στρες (PTSD), ως συνέπεια του μακροχρόνιου εκφοβισμού στο χώρο εργασίας. Το PTSD 

συμβαίνει μετά από τραυματικά ή απειλητικά για τη ζωή γεγονότα, όπου οι μνήμες του 

γεγονότος δεν φεύγουν, αλλά αντίθετα οι αντιδράσεις σε αυτά τα γεγονότα γίνονται 

χειρότερες με την πάροδο του χρόνου. Στην πραγματικότητα, το θύμα μπορεί να είναι 

στιγματισμένο καθιστώντας το έτσι λιγότερο ικανό να ανταποκριθεί στα καθημερινά του 

καθήκοντα. Αυτό αναγκάζει το θύμα να γίνει ακόμη πιο ευάλωτο και ως εκ τούτου 

ευκολότερος στόχος εκφοβισμού στο χώρο εργασίας (Matthiesen & Einarsen, 2010). 

Ο εκφοβισμός μεταξύ νοσηλευτών έχει επίσης συνδεθεί με την επαγγελματική 

εξουθένωση. Σε έρευνα που έγινε στην Ιταλία, σε 658 νοσηλευτές, οι Giorgi et al (2016), 

βρήκαν ότι  ο εκφοβισμός στο χώρο εργασίας μεσολαβεί εν μέρει στη σχέση μεταξύ 

οργανωτικού κλίματος και εξουθένωσης, ενώ σε παρόμοια έρευνα, σε 762 νοσηλευτές 

στην Αυστραλία, οι Allen et al (2015) βρήκαν θετική ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του 

εκφοβισμού και της επαγγελματικής εξουθένωσης. Σε μια έρευνα που έγινε για τη μελέτη 

των συνθηκών εργασίας στις Κάτω Χώρες στην Ευρώπη, βρέθηκε ότι οι εργαζόμενοι που 

έχουν υποστεί βία στο χώρο εργασίας, αναφέρουν τρεις φορές περισσότερα συμπτώματα 

εξουθένωσης από όσους δεν είχαν εκτεθεί σε τέτοια περιστατικά (30,7% και 9,9% 

αντίστοιχα) (Ortega et al, 2009). 

Συχνά, τα θύματα αντιμετωπίζουν περισσότερα από ένα από όλα τα παραπάνω 

φαινόμενα. Ο προσδιορισμός των πραγματικών επιπτώσεων του εκφοβισμού μεταξύ του 
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νοσηλευτικού προσωπικού, όσον αφορά τις σωματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις, είναι 

δύσκολος διότι τα άτομα μπορεί να βιώνουν τις συνέπειες σε διαφορετικό βαθμό. 

Επιπλέον, τα θύματα και οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης συχνά δυσκολεύονται να 

συνδέσουν τα αποτελέσματα (όπως διαταραχές του ύπνου) με τον εκφοβισμό (Granstra, 

2015). 

 Εκτός από τις συναισθηματικές / ψυχολογικές συνέπειες του εκφοβισμού στο χώρο 

εργασίας, οι ερευνητές έχουν επίσης εντοπίσει διάφορες φυσικές συνέπειες, οι οποίες 

περιλαμβάνουν χαμηλά αυτό-αναφερόμενα επίπεδα υγείας, πόνο στο λαιμό, μυοσκελετικές 

διαταραχές, ινομυαλγία, καρδιαγγειακές παθήσεις, πονοκεφάλους, προβλήματα στο 

στομάχι, κλπ. (Sansone & Sansone, 2015). Ωστόσο σε έρευνες που έχουν γίνει μεταξύ 

νοσηλευτών, οι συνέπειες οι οποίες έχουν εντοπιστεί είναι οι πονοκέφαλοι, η υψηλή 

αρτηριακή πίεση (Harris, 2014), οι πόνοι στην πλάτη και το θώρακα, οι ορμονικές 

διαταραχές, το μούδιασμα ή το τρέμουλο των χεριών, το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, 

προβλήματα θυρεοειδούς, ερεθισμοί του δέρματος και έλκη (Johnson, 2009).  

  

3.2. Γνωστικές Επιδράσεις 

 

Και ενώ η σχέση μεταξύ των αρνητικών ψυχολογικών και σωματικών συνεπειών 

και του εκφοβισμού στο χώρο εργασίας είναι καλά καθιερωμένη, οι γνωστικές συνέπειες 

δεν είναι ευρέως μελετημένες. Τα θύματα του εκφοβισμού στο χώρο εργασίας συχνά 

αισθάνονται ταπεινωμένα, ευάλωτα ή ότι απειλούνται, ότι είναι στο έλεος του θύτη, 

συναισθήματα τα οποία τους δημιουργούν άγχος και υπονομεύουν την αυτοπεποίθησή τους 

(Hutchinson et al, 2010) και την εικόνα του εαυτού τους (Gilmour & Hamlin, 2003). 

Επίσης οι Chappell & Martino (2006) έχουν κάνει λόγο για απομόνωση των θυμάτων, 

μοναξιά και προβλήματα συγκέντρωσης. Σε κάποιες έρευνες έχει επίσης διαπιστωθεί ότι 

κάποια θύματα αισθάνονται δυσπιστία σχετικά με την ύπαρξη της επίθεσης προς το 

πρόσωπο τους, ενώ επίσης έχει αναφερθεί ότι αρνούνται ή δικαιολογούν την επίθεση. 

Ορισμένα περιστατικά μπορούν να οδηγήσουν σε ριζική μεταμόρφωση της αντίληψης του 

κόσμου, με ορισμένα θύματα να δηλώνουν ότι η κατάσταση την οποία βιώνουν δεν μπορεί 

να αλλάξει (Needham et al, 2005). 
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3.3. Απόδοση στον Χώρο Εργασίας 

 

Οι ψυχοσωματικές συνέπειες ως αποτέλεσμα του εκφοβισμού στο χώρο εργασίας 

συνδέονται με την απόδοση των ίδιων των νοσηλευτών, αλλά και με την απόδοση του 

οργανισμού υγείας. Σύμφωνα με την Granstra (2015), οι εκφοβιστικές και ενοχλητικές 

συμπεριφορές μπορούν να προωθήσουν ιατρικά λάθη και να οδηγήσουν σε αρνητικά 

αποτελέσματα τόσο στους ασθενείς όσο και στους οργανισμούς υγείας. Μια μελέτη από 

τους Ortega et al (2011) υπογραμμίζει τα υψηλότερα ποσοστά απουσιών από την εργασία 

των θυμάτων εκφοβισμού, σε σύγκριση με το προσωπικό, που δεν αποτελεί θύμα 

εκφοβισμού. Η απουσία νοσηλευτών από την εργασία δημιουργεί επίσης πρόσθετο φόρτο 

εργασίας στους συναδέλφους τους, μειώνοντας την απόδοση και την εργασιακή επίδοση 

και των δύο παραπάνω ομάδων.  

Τα θύματα εκφοβισμού, βίας και παρενόχλησης στην εργασία εμφανίζουν αλλαγές 

στην συμπεριφοράς στο χώρο της εργασίας. Φοβούνται να πάνε στη δουλειά τους και 

προσπαθούν να αποφύγουν την επαφή με τους δράστες, και αυτός είναι ένας από τους 

λόγους για τους οποίους αναφέρουν μεγαλύτερα επίπεδα απουσίας λόγω ασθένειας από 

την εργασία.  Τα θύματα επίσης παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα συγκέντρωσης στην 

εργασία και περισσότερα εργατικά ατυχήματα ή σφάλματα (Simons, 2008; Ortega et al, 

2011). Οι σκέψεις εγκατάλειψης της τρέχουσας εργασίας είναι επαναλαμβανόμενες μεταξύ 

των θυμάτων, αν και μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να ενεργοποιηθούν, δηλαδή για 

να αποχωρήσει το θύμα οικιοθελώς από την εργασίας. Ως αποτέλεσμα της χειρότερης 

υγείας, των αισθημάτων απομόνωσης και της βλάβης στην προσωπικότητά τους, τα 

θύματα έχουν χαμηλότερη παραγωγικότητα και συχνά εγκαταλείπουν τη δουλειά τους ή 

σχεδιάζουν να το πράξουν (Glambek et al, 2014).  

Ένας μεγάλος αριθμός μελετών έχει αποκαλύψει επίσης συσχετισμούς μεταξύ του 

εκφοβισμού στο χώρο εργασίας και της χαμηλότερης ικανοποίησης από την εργασία, 

καθώς και της χαμηλής παραγωγικότητας που οδηγεί σε υψηλότερη πρόθεση παραίτησης 

από τον οργανισμό υγείας (Simons, 2008; Rodríguez-Muñoz et al, 2009; Berry et al, 2012; 

Arenas et al, 2015). Σύμφωνα με τον Leymann (1992), ο στόχος του εκφοβισμού είναι ο 

αποκλεισμός του θύματος από την επαγγελματική ζωή. Ο απώτερος στόχος των θυτών 

είναι η απόρριψη ή η μετακίνηση του στόχου, χωρίς καμία ρητή αξιολόγηση της 
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συμπεριφοράς ή της απόδοσής του. Μια πρόσφατη μελέτη από τους Glambek et al (2014), 

σχετικά με τον εκφοβισμό στο χώρο εργασίας, ως παράγοντα εργασιακής ανασφάλειας, 

τονίζει ότι ο αποκλεισμός στο χώρο εργασίας, οδηγεί το θύμα να αισθάνονται ότι 

απειλείται η θέση τους στον οργανισμό, αλλά και η ορθή αποτίμηση της αξίας της 

εργασίας που προσφέρουν. Σε κάποιες περιπτώσεις οι συνθήκες εργασίας των θυμάτων, 

μπορεί να γίνουν τόσο ανυπόφορες, ώστε να επιλέξουν να εγκαταλείψουν τη δουλειά 

οικειοθελώς. 

Δύο έρευνες που έγιναν στην Δανία σε νοσηλευτές, στον τομέα της φροντίδας των 

ηλικιωμένων, διαπίστωσαν ότι ο εκφοβισμός, η βία και η παρενόχληση προβλέπουν την 

αποχώρηση από την εργασία δύο χρόνια αργότερα (Hogh et al, 2012) και αυξάνουν την 

πρόθεση αποχώρησης από την εργασία (Clausen et al, 2012). Άλλες συναφείς επιδράσεις 

που έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία, είναι η πρόωρη συνταξιοδότηση, τα παράπονα, οι 

καταγγελίες και η απαίτηση αποζημιώσεων (Giga et al., 2008). 

Ο οριζόντιος εκφοβισμός μεταξύ του νοσηλευτικού προσωπικού έχει επίσης 

συνδεθεί με την αποδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων και της ομαδικής 

εργασίας. Η κακή επικοινωνία που υπάρχει ως αποτέλεσμα του εκφοβισμού προκαλεί 

διαχωρισμό των ομάδων υγειονομικής περίθαλψης, ο οποίος αποδυναμώνει την απόδοση 

των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού (Becher & Visovsky, 2012). 

Συνοψίζοντας η κακή απόδοση είναι άμεση συνέπεια ενός εργασιακού 

περιβάλλοντος στο οποίο η βία και ο εκφοβισμός δεν αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. 

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον υπάρχει δυσπιστία μεταξύ των συναδέλφων (ιδίως σε σχέση με 

τους ανωτέρους), μικρά επίπεδα συνεργασίας και ανάληψης πρωτοβουλιών και 

περισσότερες πιθανότητες αποχώρησης από την εργασία, συνθήκες οι οποίες 

ενεργοποιούνται σε διαφορετικό βαθμό, ως αντίδραση στη βίαιη ή εκφοβιστική 

συμπεριφορά. Τα χαμηλά κίνητρα και η χαμηλότερη συγκέντρωση αυξάνουν την 

πιθανότητα διενέργειας σφαλμάτων. 
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3.4. Συνέπειες στη Νοσηλευτική Φροντίδα 

 

Στο περιβάλλον παροχής φροντίδας, οι νοσηλευτές που αποτελούν θύματα 

εκφοβισμού αναπόφευκτα βιώνουν συναισθηματική και ψυχολογική εξάντληση και 

εξουθένωση, η οποία συχνά οδηγεί σε μειωμένες γνωστικές ικανότητες που απαιτούνται 

για τη φροντίδα των ασθενών τους. Συνεπώς, οι ασθενείς γίνονται εν αγνοία τους θύματα 

ενός εξασθενημένου περιβάλλοντος φροντίδας, λόγω των φαινομένων εκφοβισμού στο 

χώρο εργασίας.  

Η βιβλιογραφία γύρω από την ασφάλεια των ασθενών έχει τεκμηριώσει τη σημασία 

της παροχής υψηλής ποιότητας νοσηλευτικής περίθαλψης στο πλαίσιο της ασφάλειας της 

υγείας τους. Ο Laschinger (2012) υπογράμμισε την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα 

εργασιακά περιβάλλοντα νοσηλείας σχεδιάζονται για να προωθήσουν την ειλικρινή 

επικοινωνία και τη συνεργατική ομαδική εργασία, για να δημιουργήσουν μια κουλτούρα 

ασφάλειας, με σκοπό τη μείωση του κινδύνου για τον ασθενή. Μια θετική κουλτούρα 

ασφάλειας των ασθενών, χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των 

επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, έτσι ώστε τα άτομα να αισθάνονται ελεύθερα να 

εκφράζουν τις ανησυχίες τους ή να ζητούν βοήθεια σχετικά με τις ανησυχίες για την 

ασφάλεια των ασθενών χωρίς φόβο. Η καλλιέργεια ενός αρνητικού περιβάλλοντος 

ασφάλειας για τους ασθενείς, έχει συνδεθεί με υψηλά ποσοστά σφαλμάτων που αφορούν 

τη χορήγηση φαρμάκων, αυξημένες εργασιακές βλάβες και απροθυμία των νοσηλευτών να 

αναφέρουν τα σφάλματα. Για παράδειγμα οι Roche και Diers (2010) βρήκαν θετική 

συσχέτιση μεταξύ των ιατρικών σφαλμάτων και του εκφοβισμού στο χώρο εργασίας, 

γεγονός που υποδηλώνει ότι η χαμηλότερη ποιότητα της περίθαλψης των ασθενών μπορεί 

να αποδοθεί στις συνέπειες του εκφοβισμού των θυμάτων. Οι Squires et al (2010) 

διαπίστωσαν ότι το κλίμα ασφάλειας των ασθενών σχετίζεται σημαντικά με το περιβάλλον 

υποστήριξης επαγγελματικής πρακτικής και, στη συνέχεια, με λιγότερα σφάλματα. 

Οι Lallukka et al (2012) πρότειναν επίσης ότι ο εκφοβισμός και οι σχετικές 

διαταραχές ύπνου μεταξύ των νοσηλευτών οδήγησαν σε φτωχότερα επίπεδα νοσηλευτικής 

φροντίδας. Είναι γνωστό ότι οι διαταραχές του ύπνου μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά 

την καθημερινή δραστηριότητα των ατόμων καθώς και να προκαλέσουν μακροχρόνιες 

αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή τους. Ως εκ τούτου, θα μπορούσε να 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Laschinger%20HK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24759201
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υποστηριχθεί ότι ο εκφοβισμός στο χώρο εργασίας θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα της 

περίθαλψης και την ασφάλεια των ασθενών. 

Από την άλλη, ορισμένες πράξεις εκφοβισμού μεταξύ του νοσηλευτικού 

προσωπικού μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την παροχή ελλιπών πληροφοριών στο θύμα 

του εκφοβισμού για έναν ασθενή. Η κατάσταση αυτή δεν επιτρέπει στο νοσηλευτή να 

παράσχει στον ασθενή την απαραίτητη για αυτόν φροντίδα, υπονομεύοντας έτσι την 

ασφάλειά του (Becher & Visovsky, 2012).  

Σχετικά  με το θέμα της ασφάλειας του ασθενούς, πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι οι 

αξιολογήσεις των νοσηλευτών σχετικά με την ποιότητα της φροντίδας των ασθενών στις 

μονάδες τους είναι έγκυροι δείκτες της ποιότητας των παρεχόμενης νοσηλευτικής 

φροντίδας. Για παράδειγμα ο Laschinger (2012), διερεύνησε τον αντίκτυπο του 

εκφοβισμού στο χώρο εργασίας, έτσι όπως αυτός καταγράφηκε από 336 νοσηλεύτριες σε 

ένα νοσοκομείου του Οντάριο στις ΗΠΑ με έμφαση στην ασφάλεια των ασθενών και την 

ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας. Ο ερευνητής βρήκε ότι ο εκφοβισμός και η αγενής 

συμπεριφορά από νοσηλευτές, ιατρούς και ανωτέρους, είχε άμεσες και έμμεσες αρνητικές 

επιδράσεις στις αντιλήψεις των θυμάτων σχετικά με την ποιότητα της φροντίδας του 

ασθενούς, κυρίως μέσω των αντιλήψεων περί αυξημένης ασφάλειας των ασθενών. 

Μια παλαιότερη έρευνα από τους Rosenstein & O'Daniel (2005), αποκάλυψε ότι το 

94% των νοσηλευτών αισθάνονται ότι η συμπεριφορά εκφοβισμού έχει αρνητικό 

αντίκτυπο στα αποτελέσματα των ασθενών, με το 54% να δηλώνει ότι επηρεάζεται η 

ασφάλεια των ασθενών. Αυτό μπορεί να οφείλεται εν μέρει στον τρόπο με τον οποίο ο 

εκφοβισμός θεωρείται ότι προκαλεί το προσωπικό στην μείωση των επιπέδων οργανωτικής 

δέσμευσης και της ικανότητας συγκέντρωσης στην εργασία, γεγονός που οδηγεί τον 

εργαζόμενο σε σφάλματα στο χώρο εργασίας, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα. 

Η οργανωτική δέσμευση των νοσηλευτών είναι ιδιαίτερα σημαντική στη 

νοσηλευτική φροντίδα. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα υψηλά επίπεδα δέσμευσης μεταξύ των 

νοσηλευτών στις μονάδες υγείας μπορεί να επιφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα για τα 

συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, όπως αποδεικνύεται από τα θετικά επιμέρους 

αποτελέσματα όπως η ικανοποίηση από την εργασία, η διατήρηση, η παραγωγικότητα και 

η ποιοτική περίθαλψη με επίκεντρο τον ασθενή. Αντίστοιχα τα χαμηλά επίπεδα δέσμευσης 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Laschinger%20HK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24759201
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έχουν συνδεθεί με αρνητικά αποτελέσματα για τους ασθενείς. Δεδομένου ότι ο εκφοβισμός 

στο χώρο εργασίας ενδέχεται να μειώσει τα επίπεδα οργανωτικής δέσμευσης των 

νοσηλευτών που είναι θύματα, η Fountain (2017) εξέταση την επίδραση του εκφοβισμού 

στην οργανωτική δέσμευση σε 500 νοσηλευτές σε νοσοκομεία στις ΗΠΑ. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι πράγματι υπάρχει μια αρνητική σχέση μεταξύ του 

εκφοβισμού και των επιπέδων οργανωτικής δέσμευσης. 

Από τις παραπάνω έρευνες είναι λογικό να αναμένουμε ότι τα περιβάλλοντα 

εργασίας στα οποία ο εκφοβισμός είναι ένα κοινό φαινόμενο, δεν συμβάλλουν στη 

δημιουργία ενός θετικού κλίματος ασφάλειας για τους ασθενείς και συνεπώς μπορούν να 

συσχετιστούν με υψηλότερο κίνδυνο για την ασφάλεια τους. 

 

3.5. Συνέπειες για τους Οργανισμούς Υγείας  

 

Κάθε μία από όλες τις παραπάνω συνέπειες του εκφοβισμού μεταξύ του 

νοσηλευτικού προσωπικού επηρεάζει επίσης και τους οργανισμούς υγείας. Οι συνολικές 

απώλειες των οργανισμών υγείας λόγω του εκφοβισμού μπορούν να χαρακτηριστούν είτε 

ως άμεσες είτε ως έμμεσες (Fox & Stallworth, 2008). 

Οι έμμεσες απώλειες αντιπροσωπεύουν τις οικονομικές δαπάνες που συνεπάγονται 

από την απώλεια της παραγωγικότητας, την αύξηση των ιατρικών σφαλμάτων, τον υψηλό 

κύκλο εργασιών, την απώλεια ειδικευμένων εργαζομένων, τις απουσίες του νοσηλευτικού 

προσωπικού που δέχεται εκφοβισμό, την πιθανή κλιμάκωση της επιθετικότητας ή της βίας 

στο χώρο εργασίας, τη μειωμένη επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων και τη μειωμένη 

εταιρική φήμη (Fox & Stallworth, 2008). 

Για παράδειγμα, τα υψηλά επίπεδα απουσίας των νοσηλευτών από την εργασία 

έχουν επίδραση όχι μόνο στην απόδοση του οργανισμού υγείας, αλλά και οικονομικό 

κόστος. Σύμφωνα με τον Murray (2009), ο εκφοβισμός στο χώρο εργασίας μπορεί να 

κοστίσει πάνω από 4 δις $ ετησίως. Οι Becher και Visovsky (2012), οι οποίοι επίσης 

εκτίμησαν το κόστος του οριζόντιου εκφοβισμού σε νοσοκομεία στις ΗΠΑ, βρήκαν ότι 

αυτό ήταν 30.000- 100.000$ ετησίως για κάθε νοσηλευτή. Αυτή η εκτίμηση περιλαμβάνει 

το κόστος της χαμένης εργασίας, τη θεραπεία των θυμάτων από τις σωματικές και 
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ψυχολογικές επιπτώσεις του εκφοβισμού, τη μείωση των επιδόσεων και την αύξηση του 

κύκλου εργασιών. Επίσης οι Walfaren et al (2012) υπολόγισαν ότι το μέσο κόστος για την 

αντικατάσταση ενός νοσηλευτή, κυμαίνεται από 22.000 έως $ 64.000. 

Η έλλειψη νοσηλευτών μπορεί επίσης να αυξήσει την οικονομική επιβάρυνση ενός 

οργανισμού, λόγω του πρόσθετου κόστους που συνεπάγεται η κατάρτιση νέων νοσηλευτών 

για την κάλυψη ή την αντικατάσταση της απουσίας των νοσηλευτών που εγκατέλειψαν την 

εργασίας τους λόγω της θυματοποίησης τους. Αυτό το σημαντικό κόστος θα μπορούσε 

ενδεχομένως να διατεθεί διαφορετικά για τη βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας 

και της περίθαλψης των ασθενών (Arenas et al, 2015).  

Οι άμεσες απώλειες αντιπροσωπεύουν τα άμεσα οικονομικά κόστη που σχετίζονται 

με τις εσωτερικές έρευνες στους οργανισμούς υγείας, τις νομικές ενέργειες, την υψηλή 

αποζημίωση των εργαζομένων, το κόστος αναπηρίας και τη νομική ευθύνη (Fox & 

Stallworth, 2008). Οι Lee et al (2014) επεσήμαναν ότι δεν είναι ασυνήθιστο για έναν 

εργοδότη να επιβαρυνθεί με κόστος 96.000$ για να υπερασπιστεί μια μόνο απαίτηση ενός 

εργαζόμενου για παράνομες διακρίσεις και 460.000$ για να υπερασπιστεί μια αγωγή 

κατηγορίας για διακριτική μεταχείριση.  
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Κεφάλαιο 4
ο
 Ανασκόπηση Ελληνικής Βιβλιογραφίας 

 

4.1. Συχνότητα Φαινομένου 

 

Στην Ελλάδα, οι έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με την συχνότητα του φαινομένου 

είναι λίγες και προτάσσουν ότι το φαινόμενο είναι περισσότερο εμφανές στους νοσηλευτές 

στις δημόσιες μονάδες υγείας. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ευρωπαϊκού ιδρύματος 

Eurofound (2015), η Ελλάδα βρίσκεται σε μια ομάδα χωρών (μαζί με τις χώρες Βουλγαρία, 

Κροατία, Κύπρος, Ουγγαρία, Ιταλία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία και 

Ισπανία), στις οποίες η βία και η παρενόχληση δεν θεωρούνται σημαντικό θέμα, υπό την 

έννοια ότι τα επίπεδα αναφοράς βίας και παρενόχλησης από τους εργαζομένους είναι 

χαμηλά, παρά το γεγονός ότι επίσης αναφέρεται ότι οι συγκρούσεις μεταξύ εργαζομένων 

αποτελούν φυσική πτυχή των εργασιακών σχέσεων. 

Σύμφωνα με τις Serafeimidou & Dimou (2016), ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά 

του εκφοβισμού είναι η χρονική διάρκεια κατά την οποία το θύμα λαμβάνει τις αρνητικές 

ενέργειες από τον θύτη. Δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα δυσκολεύονται 

να αλλάξουν θέσεις εργασίας, ο εκφοβισμός των δημοσίων υπαλλήλων μπορεί να 

διαρκέσει μεγαλύτερες περιόδους και να προκαλέσει δραματικές συνέπειες στην υγεία και 

την προσωπικότητα των θυμάτων. Επιπλέον, οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα 

επηρεάζονται έντονα από το ευρύτερο πλαίσιο διακυβέρνησης στο οποίο λειτουργούν, ενώ 

παράλληλα η γραφειοκρατία που συνήθως υπάρχει διευκολύνει τους θύτες να κάνουν 

σκόπιμη ακατάλληλη χρήση νόμιμων οργανωτικών διαδικασιών για να βλάψουν τα 

θύματα. 

Από τις πρώτες έρευνες που έγιναν στην Ελλάδα σχετικά με την επικράτηση του 

φαινομένου του εκφοβισμού ήταν του Μακράκη (2009) που μελέτησε μικρό αριθμό 

εργαζομένων τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά νοσοκομεία στα Χανιά. Ο ερευνητής 

ανέφερε ότι το ποσοστό των εργαζομένων που είχαν δεχτεί εκφοβισμό ή είχαν γίνει 

μάρτυρες φαινομένων εκφοβισμού στην εργασία τους, κυμάνθηκε από 10,5 έως 12,5%, 

ενώ ο δημόσιος τομέας παρουσίασε υψηλότερα ποσοστά (12,5%) σε σχέση με τον ιδιωτικό 

τομέα (10,5%). 
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Πιο πρόσφατα οι Koukia et al  (2013) διαπίστωσαν ότι έως και το 80% του 

προσωπικού της υγειονομικής περίθαλψης σε γενικό νοσοκομείο της Αθήνας, υπήρξαν 

θύματα ψυχολογικής και λεκτικής βίας από τους επισκέπτες των ασθενών. Επίσης οι 

νοσηλευτές δήλωσαν ότι η ψυχολογική βία ήταν πιο συνηθισμένη από το ιατρικό 

προσωπικό, άλλους νοσηλευτές και από άλλες ειδικότητες.  

Οι Karatza et al (2017) σε έρευνα που έκαναν σε 841 νοσηλευτές που 

απασχολούνταν σε πέντε ελληνικά νοσοκομεία στην 1η Περιφερειακή Υπηρεσία Υγείας 

Αττικής, για τη διερεύνηση του αντίκτυπου του εκφοβισμού στο χώρο εργασίας, βρήκαν 

ότι το ένα τρίτο των ερωτηθέντων δήλωσε ότι παρενοχλήθηκε ψυχολογικά κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων 6 μηνών.  

 

4.2. Αίτια και Επιπτώσεις Εκφοβισμού 

 

Η έρευνα γύρω από τις αιτίες και τις συνέπειες του εκφοβισμού στο νοσηλευτικό 

προσωπικό στην Ελλάδα είναι επίσης περιορισμένη.  

Η Koukia et al (2013) διεξήγαγαν μια έρευνα σε 250 υπάλληλους υγειονομικής 

περίθαλψης - ιατρούς, νοσηλευτές και βοηθούς νοσηλευτών-  προκειμένου να εξετάσουν 

τα είδη εκφοβισμού που βίωσαν οι ομάδες αυτές, καθώς και τα πιθανά αίτια, τις επιπτώσεις 

στην απόδοση της εργασίας, τον τρόπο χειρισμού των συμβάντων και τα πιθανά 

προληπτικά μέτρα. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων είχε βιώσει κάποια μορφή βίας 

(λεκτική, ψυχολογική, σωματική ή σεξουαλική), ενώ οι γιατροί και οι νοσηλευτές είχαν 

κυρίως τον ρόλο του θύτη. Το συχνότερα αναφερόμενο περιστατικό ήταν η ψυχολογική 

βία, ακολουθούμενη από την λεκτική βία. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η βία 

ήταν πολύ πιο πιθανό να στοχεύει σε λιγότερο έμπειρους και νεότερους σε ηλικία 

νοσηλευτές και σε άτομα που εργάζονταν στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), 

όμως η συχνότητα ήταν μικρότερη στους νοσηλευτές στο τμήμα επειγόντων περιστατικών 

και στην ορθοπεδική κλινική. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το προσωπικό 

της υγειονομικής περίθαλψης διατρέχει μεγάλο κίνδυνο βίας στο χώρο εργασίας όπως 

επίσης ότι η έλλειψη πολιτικών πρόληψης του εκφοβισμού στο συγκεκριμένο χώρο 

εργασίας θέτει το υγειονομικό προσωπικό σε συχνό κίνδυνο βίας. 
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Πιο πρόσφατα οι Karatza et al (2017) έκαναν λόγο για συμπεριφορές που 

προκύπτουν λόγω επαγγελματικής εξουθένωσης των νοσηλευτών. Το νοσηλευτικό σώμα 

είναι η βασική οντότητα που προσανατολίζεται στον ασθενή και παρέχει φροντίδα. Επειδή 

οι νοσηλευτές εκτελούν επίπονη συναισθηματική και σωματική εργασία, συχνά υπό 

δυσμενείς συνθήκες λόγω έλλειψης πόρων, αντιμετωπίζουν σε μεγάλο βαθμό την 

εξουθένωση που σχετίζεται με την εργασία. Τα συμπτώματα του άγχους και ο έντονος 

ρυθμός στον εργασιακό χώρο μειώνουν όχι μόνο την ποιότητα των νοσηλευτικών 

υπηρεσιών που παρέχονται, αλλά και τα επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία των 

νοσηλευτών και το ενδιαφέρον για το έργο τους. Ως αποτέλεσμα, οι νοσηλευτές 

αναπτύσσουν αμυντικούς μηχανισμούς που οδηγούν άθελά τους σε σχηματισμό 

απρόσωπων σχέσεων με τους ασθενείς. Αυτές οι σχέσεις μπορούν γρήγορα να 

εκφυλίζονται σε ανοιχτά αρνητικές και ενδεχομένως να οδηγούν σε ποικίλες επιζήμιες 

συνέπειες. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες, σε συνδυασμό με τις σταδιακές περικοπές του 

προσωπικού και την έλλειψη αναγνώρισης που αισθάνονται όσον αφορά τις δεξιότητες και 

τις συνολικές δυνατότητές τους, μπορούν να οδηγήσουν μεταξύ άλλων σε εκφοβισμό 

μεταξύ του νοσηλευτικού προσωπικού και της διοίκησης, μεταξύ του ίδιου του 

νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά ακόμα και μεταξύ των ασθενών και των νοσηλευτών.  

 Οι ίδιοι ερευνητές διεξήγαγαν μια έρευνα σε 841 νοσηλευτές που εργάζονταν σε 

πέντε μεγάλα νοσοκομεία της 1ης Περιφερειακής Υπηρεσίας Υγείας Αττικής, που 

βρίσκεται στην Αθήνα. Η στατιστική ανάλυση αποκάλυψε ότι, σε σχέση με άλλους 

νοσηλευτές, οι ερωτηθέντες που έλαβαν υποστήριξη από τις οικογένειες και τους φίλους 

τους, παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα υγείας, αλλά οι ερωτηθέντες που αντιλαμβάνονταν 

το περιβάλλον εργασίας τους  ως αρνητικό, λόγω των φαινομένων εκφοβισμού που 

σχετίζεται με την εργασία, κατέγραψαν χαμηλότερα επίπεδα γενικής υγείας. Επίσης τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι συμπεριφορές εκφοβισμού στο χώρο εργασίας 

είχαν σημαντικό αντίκτυπο στο νοσηλευτικό προσωπικό με τις πιο διαδεδομένες αρνητικές 

συμπεριφορές να σχετίζονται με την ίδια την εργασία, όπως ο ανεξέλεγκτος φόρτος 

εργασίας, και η ανάθεση καθηκόντων κάτω από το επίπεδο αρμοδιότητάς των νοσηλευτών. 

Στο πλαίσιο αυτό, κάποιοι νοσηλευτές δήλωσαν ότι λόγω των παραπάνω φαινομένων 

δέχτηκαν θυμό που εξέφραζαν οι ασθενείς (Karatza et al, 2017). 
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4.3. Διαχείριση & Νομικό Πλαίσιο 

 

Σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωπαϊκού ιδρύματος Eurofound (2015), η Ελλάδα 

υπάγεται σε μια ομάδα χώρων στην οποία έχουν αναπτυχθεί μη συστηματικές πολιτικές για 

την καταπολέμηση του εκφοβισμού, οι οποίες βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και 

εφαρμογής. Τα επίπεδα ευαισθητοποίησης σχετικά με τον εκφοβισμό στο χώρο εργασίας, 

κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα, γεγονός που αντανακλάται στο χαμηλό ποσοστό των 

επιχειρήσεων που εφαρμόζουν διαδικασίες για την αντιμετώπιση της βίας και της 

παρενόχλησης. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Ελλάδα έχει δώσει μικρή προσοχή σε αυτό το 

ζήτημα, διότι έχει δώσει προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια, σε άλλα ζητήματα που 

σχετίζονται με την οικονομική κρίση στην χώρα. 

Ο εκφοβισμός αν και είναι ένας πολύ γνωστός όρος παγκοσμίως, στην Ελλάδα 

έγινε δημοφιλής τα τελευταία τρία χρόνια λόγω της αύξησης των περιστατικών βίας στα 

σχολεία, με αποκορύφωμα την αυτοκτονία ενός φοιτητή που έπεσε θύμα εκφοβισμού από 

τους συμφοιτητές του στην γαλακτοκομική σχολή στην πόλη των Ιωαννίνων, τον Μάρτιο 

του 2015. Αυτή ήταν και η στιγμή που η ελληνική πολιτεία προέβη στη θέσπιση 

νομοθεσίας σχετικά με το θέμα αυτό. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι παρά την αύξηση 

του εκφοβισμού στο χώρο εργασίας παγκοσμίως, πολλές χώρες, μεταξύ τους και η Ελλάδα, 

δεν έχουν ακόμα θεσπίσει τα κατάλληλα νομικά πλαίσια.  

Σε επίπεδο ΕΕ, το νομικό πλαίσιο που αφορά τον εκφοβισμό απορρέει από την 

επιτακτική υποχρέωση προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων (οδηγία 

89/391 / ΕΟΚ), καθώς και από τις διατάξεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων και της 

σεξουαλικής παρενόχλησης (οδηγίες 2000/43EC, 2000/78/ΕΚ, 2002/73/ΕΚ). Στην 

Ευρώπη, μόνο μερικές χώρες έχουν συγκεκριμένους νόμους που απαγορεύουν τον 

εκφοβισμό στο χώρο εργασίας. Η Ελλάδα πολύ πρόσφατα, το 2015, υιοθέτησε επίσης έναν 

ειδικό ποινικό νόμο για τον εκφοβισμό (Ποινικός Κώδικας, άρθρο 312). 

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την παροχή ενός 

υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας στους εργαζομένους, το οποίο οι τελευταίοι, 

έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν. Κυβερνητικά όργανα, όπως η επιθεώρηση εργασίας, 

εκδίδουν κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης 
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(Eurofound, 2015). Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα μπορούν να προστατευτούν από τον 

εκφοβισμό, μόνο εάν αποδεικνύεται ότι η υγεία τους διατρέχει κίνδυνο λόγω των 

αρνητικών ή εκφοβιστικών συμπεριφορών (Galanaki & Papalexandris, 2011). 
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Κεφάλαιο 5
ο
 Συμπεράσματα & Προτάσεις Αντιμετώπισης 

 

5.1. Συμπεράσματα 

 

Ο εκφοβισμός στο χώρο εργασίας είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο που σχετίζεται 

με τα χαρακτηριστικά του θύματος και του δράστη, την οργανωσιακή κουλτούρα των 

χώρων εργασίας και γενικότερα την κουλτούρα της κοινωνίας. Η παρούσα εργασία 

εστιάζει στην παρουσίαση των αιτιών του φαινομένου μεταξύ των νοσηλευτών και κυρίως 

στις συνέπειες που έχει τόσο σε ατομικό όσο και οργανωτικό επίπεδο. Η διεθνής 

βιβλιογραφία είναι πλούσια σε αναφορές σχετικά με τις επιζήμιες συνέπειες όχι μόνο για 

το θύμα αλλά και για την οργάνωση και υπογραμμίζει την ανάγκη ανάληψης ενεργειών για 

την αντιμετώπιση του εκφοβισμού μεταξύ του νοσηλευτικού προσωπικού των οργανισμών 

υγείας.  

Στην Ελλάδα ωστόσο η βιβλιογραφία πάνω στο θέμα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. 

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν αναμφισβήτητα την παρουσία του σε νοσηλευτές τόσο στον 

δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, ωστόσο η έκταση του φαινομένου πρέπει να 

μελετηθεί περισσότερο. Άλλα φαινόμενα όπως το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον στην 

χώρα, η μείωση του προσωπικού στους δημόσιους οργανισμούς υγείας και οι 

μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο εργασιακό 

περιβάλλον των νοσηλευτών και τα φαινόμενα εκφοβισμού μπορεί να γίνουν ακόμη πιο 

πιθανά. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί η έρευνα στη χώρα μας γύρω από 

το φαινόμενο αυτό. Τα συστήματα υποστήριξης διαδραματίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο 

στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων του εκφοβισμού και πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπισης 

προβλημάτων σχετικά με τον εκφοβισμό. 

 

 

 



42 
 

5.2. Προτάσεις Αντιμετώπισης 

 

Οι συνέπειες του εκφοβισμού στο χώρο εργασίας εξακολουθούν να προκαλούν 

σημαντικές ανησυχίες, όχι μόνο όσον αφορά την απόδοση και την παραγωγικότητα των 

νοσηλευτών, την παροχή ποιοτικής φροντίδας προς τους ασθενείς και τις οικονομικές 

απώλειες των οργανισμών υγείας, αλλά και όσον αφορά τις φυσικές και ψυχολογικές 

επιδράσεις στα θύματα. Ως εκ τούτου είναι επιτακτική ανάγκη οι διαχειριστές των 

οργανισμών υγείας και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στον τομέα της υγείας να 

αναπτύξουν στρατηγικές και πολιτικές για να μετατρέψουν το περιβάλλον της 

υγειονομικής περίθαλψης σε έναν φυσικά και ψυχολογικά ασφαλή χώρο εργασίας, στο 

οποίο δεν θα υπάρχουν επίπεδα ανοχής στη βία και τον εκφοβισμό. Για να αναληφθούν οι 

κατάλληλες ενέργειες σε όλα τα επίπεδα, θα πρέπει πρώτα να γίνει γνωστή η συχνότητα 

και οι μορφές του φαινομένου του εκφοβισμού στην Ελλάδα. Στη χώρα μας δεν έχει μέχρι 

σήμερα γίνει καμία έρευνα σχετικά με τον επιπολασμό του φαινομένου και τις μορφές με 

τις οποίες εκδηλώνεται. Από την άλλη, λίγες έρευνες έχουν διερευνήσει τα υποκείμενα 

αίτια, με αποτέλεσμα να υπάρχει μικρή ενημέρωση μεταξύ των νοσηλευτών, και ο 

εκφοβισμός σε πολλές περιπτώσεις να θεωρείται μέρος του συστήματος υγειονομικής 

περίθαλψης.  

Αρχικοί λοιπόν οι αρχές υγείας στην Ελλάδα θα πρέπει να αναλάβουν σημαντικά 

μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των περιστατικών εκφοβισμού μεταξύ του 

νοσηλευτικού προσωπικού. Μερικές ενέργειες που προτείνονται προς αυτή την 

κατεύθυνση είναι: 

[1] Ο εμπλουτισμός της νομοθεσίας που είναι σχετική με την υγιεινή και την 

ασφάλεια των εργαζομένων στο χώρο εργασίας, με θέματα που αφορούν τον 

εκφοβισμό. Αντίστοιχες ενέργειες θα μπορούσαν να γίνουν και σε συναφείς 

νομοθεσίες, όπως αυτές για την αντιμετώπιση των διακρίσεων στο χώρο εργασίας. 

Οι αρχές στην Ελλάδα θα μπορούσαν στο πλαίσιο αυτό να ακολουθήσουν το 

παράδειγμα άλλων χωρών, όπως για παράδειγμα του Καναδά, όπου η  νομοθεσία 

για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, είναι ειδική για τον εκφοβισμό.  
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[2] H θέσπιση νομοθεσίας ειδικά για την διαχείριση και την αντιμετώπιση του 

φαινομένου του εκφοβισμού στους χώρους εργασίας. Αρχικά η νομοθεσία θα 

πρέπει να προβλέπει ποιές πράξεις αποτελούν εκφοβισμό. Η χώρα μας θα 

μπορούσε να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων χωρών, μιας και μέχρι σήμερα 

δεν έχει υιοθετηθεί καμία  μακροπρόθεσμη, συστηματική πολιτική πρόληψης με 

υψηλό επίπεδο συντονισμού μεταξύ της κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων.  

[3] Οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι η πρόσφατη οικονομική ύφεση 

στη χώρα και οι μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στο δημόσιο τομέα, έχουν μεταξύ 

άλλων οδηγήσει σε μείωση του νοσηλευτικού στις περισσότερες δημόσιες 

μονάδες υγείας. Η κατάσταση αυτή ενδέχεται να έχει εντείνει τα φαινόμενα 

εκφοβισμού στο χώρο εργασίας των δημοσίων νοσοκομείων, αφού οι εργαζόμενοι 

είναι πλέον επιφορτισμένοι με περισσότερες ευθύνες και καθήκοντα. Η 

αναγνώριση και αξιολόγηση της κατάστασης, θα πρέπει να οδηγήσει σε ενέργειες 

για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου εκφοβισμού. Για 

παράδειγμα με την ανάλυση των θέσεων εργασίας στους δημόσιους οργανισμούς 

υγείας θα μπορούν να προσδιοριστούν σαφώς οι δραστηριότητες και οι ευθύνες 

των ατόμων στις διάφορες θέσεις εργασίας, ώστε σε συνθήκες φόρτου εργασίας 

να μην παρατηρούνται φαινόμενα εκφοβισμού. Γενικά οι πρακτικές διαχείρισης 

ανθρωπίνων πόρων και οι συνθήκες εργασίας, τουλάχιστον στις δημόσιες 

υπηρεσίες, θα πρέπει να αναθεωρηθούν και να επανεξεταστούν. 

[4] Να σχεδιαστούν προγράμματα εκπαίδευσης για τους ηγέτες των οργανισμών 

υγείας. Η εκπαίδευση είναι απαραίτητη επίσης και στα ανώτερα στρώματα της 

διοίκησης, προκειμένου να γνωρίζουν ποιες οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν 

όταν αναφερθεί κάποιο πρόβλημα ή όταν αντιληφθούν κάποιο πρόβλημα στην 

ομάδα εργασίας τους. Οι επόπτες πρέπει να γνωρίζουν πώς να αναγνωρίζουν και 

να δρουν στον εκφοβισμό στο χώρο εργασίας και να επιδεικνύουν θετική 

συμπεριφορά. Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να διαθέτουν συνεχή κατάρτιση 

σχετικά με τη διαχείριση της αποτελεσματικότητας και την παροχή 

ανατροφοδότησης.  

[5] Να σχεδιαστούν προγράμματα εκπαίδευσης, ενημέρωσης και κοινωνικών 

δράσεων για το κοινό και τους εργαζόμενους, σχετικά με τον εκφοβισμό στο χώρο 
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εργασίας με σκοπό την ενίσχυση των επιπέδων συνειδητοποίησης, τα οποία 

παίζουν σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό ενός περιστατικού ως βίαιο ή 

παρενοχλητικού. Ένα υψηλότερο επίπεδο συνειδητοποίησης μπορεί να οδηγήσει 

σε υψηλότερα επίπεδα αναφοράς. 

Μερικές προτάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου του εκφοβισμού μεταξύ 

του νοσηλευτικού προσωπικού, από την πλευρά της διοίκησης του νοσοκομείου είναι οι 

εξής: Οι διαχειριστές των νοσοκομείων θα πρέπει: 

[1] Να ελέγχουν τον φόρτο εργασίας, ιδιαίτερα στα δημόσια νοσοκομεία, όπου οι 

μεταρρυθμίσεις που εισήχθησαν στον δημόσιο τομέα από το 2010 και μετά λόγω 

της οικονομικής ύφεσης στη χώρα, οδήγησαν σε μείωση του προσωπικού. Τόσο η 

οριζόντια, όσο και η κάθετη βία στο χώρο εργασίας, όπως είδαμε μπορεί να είναι 

το αποτέλεσμα του άγχους, επειδή ο φόρτος εργασίας μπορεί να είναι υπερβολικά 

υψηλός.  

[2] Να εφαρμόσουν ενεργές πολιτικές κατά του εκφοβισμού οι οποίες θα δείχνουν 

εμφανώς επίπεδα μηδενικής ανοχής στο χώρο εργασίας. Ο εκφοβισμός δεν μπορεί 

να ευδοκιμήσει όταν οι εργοδότες γίνουν ηθικά υπεύθυνοι. και όταν οι διευθυντές 

θέτουν τους κανόνες για συμπεριφορές, που είναι απαραίτητες για την 

καλλιέργεια ενός αρμονικού και συνεργατικού περιβάλλοντος. Ο ρόλος του ηγέτη 

/ διαχειριστή είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη μιας θετικής 

κουλτούρας που υποστηρίζει ένα υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και μια 

κουλτούρα στην οποία ο εκφοβισμός δεν έχει θέση. 

[3]  Να λειτουργήσουν μια ανώνυμη ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή, γραμμή 

συμβουλών και / ή ιστοσελίδα για τα θύματα του εκφοβισμού, μέσω της οποίας οι 

νοσηλευτές θα μπορούν να κάνουν κλήσεις για να αναφέρουν τον εκφοβισμό και 

να αναζητούν συναισθηματική υποστήριξη.  

[4] Να αναπτύξουν μοντέλα ανοικτής επικοινωνίας με το προσωπικό και τους 

νοσηλευτές, ώστε οι τελευταίοι να ενθαρρύνονται να αναφέρουν περιστατικά 

εκφοβισμού στη διοίκηση. 
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[5] Να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι νοσηλευτές διαθέτουν την κατάλληλη κλινική 

εκπαίδευση για τον ρόλο και τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί. 

[6] Να εξασφαλίσουν ότι τα πρότυπα ικανότητας περιλαμβάνουν ειδικά τη διαχείριση 

του εκφοβισμού και ότι τα πρότυπα αυτά διατηρούνται μέσω ενός 

αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης απόδοσης. 

[7] Να διαθέτουν μηχανισμούς για την επίλυση τω συγκρούσεων στο εσωτερικό των 

μονάδων υγείας, καθότι μια σύγκρουση μπορεί να είναι η αιτία για την εκκίνηση 

περιστατικών βίας και εκφοβισμού. 

[8] Να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο πρωτόκολλο διαχείρισης για να 

αντιμετωπίσουν τα περιστατικά βίας, παρενόχλησης και εκφοβισμού, 

ακολουθώντας το παράδειγμα μονάδων υγείας άλλων χωρών στην Ευρώπη και 

τον κόσμο, οι οποίες έχουν ήδη θεσπίσει αντίστοιχα πρωτόκολλα.  

[9] Να παρέχουν συνεχή εκπαιδευτικά προγράμματα στους νοσηλευτές, για να τους 

βοηθήσουν να αναγνωρίσουν τα σημάδια της βίας και του εκφοβισμού στο 

εργασιακό περιβάλλον, καθώς και να προτείνουν τις δράσεις που θα μπορούσαν 

να αποτρέψουν και να σταματήσουν οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια. Επίσης τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα θα μπορούσαν να προσφερθούν και για την ανάπτυξη 

επαγγελματικής συμπεριφοράς από τους νοσηλευτές αλλά και για τη βελτίωση 

των εργασιακών σχέσεων.  

[10] Η Ένωση Ελλήνων Νοσηλευτών θα μπορούσε να υιοθετήσει αντίστοιχες 

κατευθυντήριες οδηγίες και πρακτικές με την Αμερικανική Ένωση Νοσηλευτών 

για την καταπολέμηση των φαινομένων εκφοβισμού. 

Σε ατομικό επίπεδο, δηλαδή από την πλευρά των νοσηλευτών, θα μπορούσαν 

επίσης να γίνουν κάποιες ενέργειες όπως: Οι νοσηλευτές: 

[1] Θα πρέπει να μάθουν να αναγνωρίζουν ποιές πράξεις αποτελούν αντικείμενο 

εκφοβισμού. 

[2] Θα πρέπει να εκμεταλλεύονται και να επωφελούνται από ένα σύστημα 

καταγγελιών  που προσφέρει εμπιστευτικότητα. 
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[3] Θα πρέπει να γνωρίζουν την επίδραση του εκφοβισμού στην υγεία και να 

παραμένουν σε εγρήγορση σε ότι αφορά την αναζήτηση σημείων και 

συμπτωμάτων, όπως άγχος, απώλεια ύπνου και διαταραχές διατροφής. 

[4] Θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τα εργασιακά τους δικαιώματα, έτσι ώστε να 

είναι σε θέση να αναγνωρίζουν το πότε αυτά καταπατούνται. Οι κρατικές και 

ομοσπονδιακές επαγγελματικές οργανώσεις ενδέχεται να είναι σε θέση να 

βοηθήσουν ένα θύμα εκφοβισμού στο χώρο εργασίας, όπως για παράδειγμα η 

Ένωση Ελλήνων Νοσηλευτών με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω. 

[5] Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η νομική βοήθεια μπορεί να είναι απαραίτητη, όταν 

όλες οι υπόλοιπες οδοί για την αντιμετώπιση του προβλήματος έχουν αποτύχει.  

[6] Οι νοσηλευτές οι οποίοι είναι έμμεσα συμμετέχοντες (παρατηρητές) σε 

περιστατικά εκφοβισμού θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνονται να αναφέρουν τα 

περιστατικά αυτά στην ανώτερη διοίκηση και να παρέχουν συναισθηματική 

υποστήριξη στο θύμα του εκφοβισμού. Οι ενέργειες αυτές είναι απαραίτητες, 

ειδικά όταν ο παρατηρητής μπορεί να είναι κάποιος ανώτερος διοικητικά.  

Από την πλευρά των νοσηλευτικών σχολών, θα μπορούσαν επίσης να αναληφθούν 

κάποιες δράσεις, για την πρόληψη κυρίως του φαινομένου κατά την είσοδο ων νοσηλευτών 

στην αγορά εργασίας. Η σημαντικότερη ίσως ενέργεια προς την κατεύθυνση αυτή θα ήταν 

η εισαγωγή στο πρόγραμμα σπουδών των νοσηλευτικών και ιατρικών σχολών, ενός 

μαθήματος σχετικού με τον εκφοβισμό στον χώρο εργασίας, στο οποίο οι υποψήφιοι 

νοσηλευτές και ιατροί θα πρέπει να διδάσκονται σχετικά με τις μεθόδους αντιμετώπισης 

των φαινομένων αυτών. Ωστόσο επειδή ο εκφοβισμός, είναι κατεξοχήν ένα φαινόμενο με 

μεγάλο επιπολασμό στα σχολεία και στην εκπαίδευση γενικότερα, η ύπαρξη του είναι 

εμφανής όπως είδαμε και μεταξύ φοιτητών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ως εκ τούτου όλοι 

οι μαθητές από νωρίς στο σχολείο θα πρέπει να διδάσκονται για το φαινόμενο αυτό.  
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