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που χρησιμοποιήθηκε στην Ιρλανδία. Το ερωτηματολόγιο υπεβλήθη σε προέλεγχο,
ελέγχθηκε για την αξιοπιστία και την εγκυρότητά του και υπέστη παραγοντική ανάλυση
για την εξαγωγή αθροιστικών κλιμάκων. Ακολούθησαν συγκρίσεις μέσων τιμών των
κλιμάκων, μη παραμετρικοί έλεγχοι διαμέσων και κατανομών και αναλύσεις
παλινδρόμησης των δεδομένων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το ποσοστό συμμετοχής στην έρευνα ήταν 61,4%. Οι
συντελεστές Cronbach και Spearman βρέθηκαν ικανοποιητικοί για τις αθροιστικές
κλίμακες που προέκυψαν, καθιστώντας το ερωτηματολόγιο αξιόπιστο και έγκυρο. Οι
φαρμακοποιοί εμφανίστηκαν μέτρια ικανοποιημένοι από την εργασία τους και με
μειωμένα επίπεδα στρες. Ισχυρότερος στρεσσογόνος παράγοντας βρέθηκε να είναι η
οικονομική ασυνέπεια των πελατών – ασφαλιστικών ταμείων, ακολουθούμενος από την
επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος και τον φόρτο εργασίας ενώ δεν προκαλούν
ιδιαίτερο στρες η επίβλεψη εργασίας και η επαγγελματική αναγνώριση. Διακυμάνσεις
του στρες παρουσιάστηκαν ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, το έτος έναρξης
επαγγέλματος, τον τομέα εργασίας, το επιπλέον εργαζόμενο δυναμικό του φαρμακείου,
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των εκτελεσθεισών συνταγών ανά ημέρα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η προσαρμογή στα νέα δεδομένα, με τα οποία έρχονται
αντιμέτωποι οι φαρμακοποιοί, ειδικά μετά την είσοδο της χώρας μας σε περίοδο
οικονομικής κρίσης, είναι καίριας σημασίας για τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος,
καθώς πλήττουν σοβαρά την ήδη υφιστάμενη φύση του και συνακόλουθα τα επίπεδα
στρες των φαρμακοποιών. Η κατάλληλη κατάρτιση σε θέματα διαχείρισης στρες,
φόρτου εργασίας και επικοινωνίας κρίνεται απαραίτητη προκειμένου οι φαρμακοποιοί
να αυξήσουν την απόδοση και την εργασιακή τους ικανοποίηση, με επακόλουθο την
αντίστοιχη αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των φαρμακείων τους.
ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ: Εργασιακή ικανοποίηση, Εργασιακό στρες, Φαρμακεία,
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η είσοδος της χώρας μας σε περίοδο οικονομικής κρίσης συνδέθηκε με
διαρθρωτικές αλλαγές σε πολλούς τομείς, μη εξαιρουμένου του κλάδου των
φαρμακοποιών. Μέσα στο κλίμα αυτών των αλλαγών, το φαρμακευτικό επάγγελμα
καλείται να παραμείνει βιώσιμο, εφαρμόζοντας αλλαγή πλεύσης όσον αφορά την
αποστολή του και δίνοντας έμφαση στην ικανοποίηση του προσωπικού και τη μείωση
του στρες που αυτό βιώνει.
Η σημασία της αυξημένης εργασιακής ικανοποίησης και του μειωμένου στρες
είναι μεγάλη, καθώς τα χαρακτηριστικά αυτά σχετίζονται θετικά με την υγεία και
ευημερία των φαρμακοποιών και την παραγωγικότητά τους (Michie, 2002), την
αυξημένη οργανωσιακή τους δέσμευση και τη δέσμευση καριέρας, ενώ μειώνουν και
την τάση για αλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος (Gaither et al., 2008). Η καλύτερη
ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, μέσω της ορθότητας εκτέλεσης των
συνταγών και της αποφυγής λαθών συνδέεται στενά με την ασφάλεια των ασθενών
(Boyle et al., 2016; Gidman, 2011; Johnson et al., 2014). Οφέλη, επίσης,
παρουσιάζονται, όσον αφορά τα θεραπευτικά αποτελέσματα στους ασθενείς, από τη
συνεργασία των φαρμακοποιών με τους γιατρούς και την ορθή εφαρμογή της
φαρμακευτικής φροντίδας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην καλύτερη υγεία των
ασθενών και την επακόλουθη εξοικονόμηση πόρων για το σύστημα υγείας (ChisholmBurns et al., 2010; Mossialos et al., 2015).
Η διενεργηθείσα έρευνα σκοπό έχει, αρχικά, τη δημιουργία ενός έγκυρου και
αξιόπιστου ερωτηματολογίου, με τη χρήση κατάλληλων κλιμάκων για τη μέτρηση της
εργασιακής ικανοποίησης και του στρες των φαρμακοποιών. Βάσει αυτού, επιχειρείται
η μέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης και των επιπέδων στρες στους φαρμακοποιούς
της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. Ακολούθως, η μελέτη στοχεύει στη διερεύνηση
των προσδιοριστικών παραγόντων που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση και το
στρες των φαρμακοποιών, δίνοντας έμφαση σε αυτούς που ασκούν την μεγαλύτερη
επίδραση, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα λήψης διορθωτικών ενεργειών, ενώ
επιχειρείται και μια σύγκριση με τα αποτελέσματα παρόμοιων μελετών σε άλλες χώρες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Το επάγγελμα των φαρμακοποιών σήμερα
Οι φαρμακοποιοί σήμερα εργάζονται είτε σε φαρμακεία που εξυπηρετούν το
κοινό (εξωτερικά φαρμακεία) είτε σε φαρμακεία νοσοκομείων (δημόσια ή ιδιωτικά) και
αναλόγως της θέσης τους, είναι είτε προϊστάμενοι είτε μισθωτοί υπάλληλοι.
1.1. Νοσοκομειακοί – Εξωτερικοί φαρμακοποιοί
Οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί είναι περισσότερο επιφορτισμένοι με τη
διεκπεραίωση της διάθεσης σκευασμάτων (σε κλινικές ή/και ασθενείς) και με
διοικητικά καθήκοντα, ενώ λίγοι, που είναι ειδικευμένοι στη κλινική φαρμακολογία,
εντάσσονται στις ομάδες των ιατρικών επισκέψεων στους ασθενείς, έχοντας ουσιαστικό
ρόλο στη χορήγηση των θεραπευτικών τους σχημάτων (Gallagher & Gallagher, 2012;
Lin et al., 2007; Seston et al., 2009).
Οι εξωτερικοί φαρμακοποιοί, αντίθετα, έχουν διττό ρόλο ως επιχειρηματίες και
επαγγελματίες υγείας ταυτόχρονα, ασχολούμενοι με την παρασκευή, χορήγηση και
πώληση φαρμάκων και παραφαρμακευτικών προϊόντων, με υπηρεσίες marketing,
λογιστικής, διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού και μάνατζμεντ πληροφοριών, ενώ δεν
παύουν να απαλλάσσονται των ευθυνών τους απέναντι στους ασθενείς και τους άλλους
επαγγελματίες υγείας (Khalidi & Wazaify, 2013; Lin et al., 2007; Perepelkin & Dobson,
2010). Σε οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας κι εάν εργάζονται, οι εξωτερικοί
φαρμακοποιοί (ανεξάρτητα φαρμακεία ή αλυσίδες φαρμακείων) είναι επιφορτισμένοι
με τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων που στοχεύουν τόσο στη βελτίωση της φροντίδας
των ασθενών αλλά ταυτόχρονα και στην αύξηση των εσόδων του φαρμακείου
(Perepelkin & Dobson, 2010).
Στην

έρευνα

της

Oren

(2012),

επιχειρήθηκε

σύγκριση

μεταξύ

των

αυτοαπασχολούμενων επιχειρηματιών και των υπαλλήλων που εντάσσονται σε ένα
οργανωσιακό περιβάλλον. Με αυτή την έννοια, οι εξωτερικοί φαρμακοποιοί που είναι
κάτοχοι δικού τους φαρμακείου (εντάσσονται στην πρώτη κατηγορία) έχουν σχετική
αυτονομία με αρκετό ανταγωνισμό απέναντί τους και απολαβές που εξαρτώνται από
την εργασία τους, ενώ προβληματίζονται σχετικά με την ασφάλεια της εργασίας τους.
Οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί και οι υπάλληλοι φαρμακείων της δεύτερης
κατηγορίας εργάζονται σε ένα περιβάλλον με συγκεκριμένους κανόνες και
γραφειοκρατικές δομές (όσον αφορά τους νοσοκομειακούς) και η αμοιβή τους είναι
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συγκεκριμένη, ενώ δυσκολεύονται στην αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την
αυτονομία τους και τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων.

1.2

Δημόσιοι – Ιδιωτικοί Υπάλληλοι

Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα, σε αντίθεση με τους αντίστοιχους στον
ιδιωτικό, έχουν ως αποστολή την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών για το ‘κοινό καλό’
(Leslie & Canwell, 2010), με στόχο την καλύτερη υγεία, ασφάλεια και ποιότητα ζωής
των πολιτών (Williams, 2012). Βέβαια, συγκεκριμένα για το φαρμακευτικό κλάδο,
αυτός είναι και ο στόχος των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, αφού η φροντίδα των
ασθενών αποτελεί βασική επιδίωξη των φαρμακοποιών (Perepelkin & Dobson, 2010).
Ο Williams (2012), στην έρευνά του διαχωρίζει το δημόσιο με τον ιδιωτικό
τομέα, αναφέροντας ότι:
 ο ιδιωτικός τομέας αποβλέπει περισσότερο στην κερδοφορία.
 ο δημόσιος τομέας χαρακτηρίζεται από συχνή εναλλαγή ηγετών λόγω
χρονικών ορίων συνταξιοδότησης.
 στο δημόσιο τομέα υπάρχει καλύτερη εργασιακή ασφάλιση, λόγω του νομικού
πλαισίου που τον προστατεύει.
 οι μισθολογικές αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα είναι κατά
βάση πιο αυξημένες σε σχέση με του δημοσίου.
 οι προαγωγές στο δημόσιο τομέα δίνονται βάσει χρόνων υπηρεσίας και
συγκεκριμένων ικανοτήτων που δεν έχουν να κάνουν με ηγετικά χαρακτηριστικά.
Οι Orazi et al. (2013) προσθέτουν ότι στο δημόσιο τομέα είναι περισσότερο
εμφανή φαινόμενα, όπως:
 η πολυπλοκότητα και η ασάφεια στόχων. Το πολύπλοκο σύστημα
στοχοθεσίας, στο οποίο εντάσσονται οι δημόσιοι υπάλληλοι φαίνεται να μην είναι
απολύτως αντιληπτό από τους εργαζόμενους (Tummers & Knies, 2013).
 η ισχυρή γραφειοκρατία και η καθυστέρηση στην τήρηση χρονικών
προθεσμιών λόγω των χρονοβόρων εγκρίσεων που απαιτούνται.
 η περιορισμένη δυνατότητα επικοινωνίας των κατωτέρων με τα ανώτερα
κλιμάκια εξουσίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Ορισμοί
Σε όποιο περιβάλλον εργασίας κι εάν εργάζονται οι φαρμακοποιοί, έρχονται
αντιμέτωποι με συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εργασιακή τους
ικανοποίηση και το στρες. Αν και τα οργανωσιακά χαρακτηριστικά της επιχείρησης
(όπως το οργανωσιακό κλίμα ή η λαμβανόμενη υποστήριξη) παίζουν ρόλο στην ένταση
του εργασιακού στρες και της εργασιακής ικανοποίησης, τα προσωπικά γνωρίσματα
κάθε εργαζόμενου (όπως π.χ. η δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων ή η διαχείριση του
χρόνου) δεν είναι άνευ σημασίας, επηρεάζοντας εξίσου τα εργασιακά αυτά
χαρακτηριστικά (Chen et al., 2011; Liu & White, 2011; Michie, 2002).
Ένας ευρέως χρησιμοποιούμενος ορισμός για την εργασιακή ικανοποίηση είναι
αυτός του Locke (1976), ο οποίος την περιγράφει ως “μια ευχάριστη ή θετική
συναισθηματική κατάσταση που απορρέει από την αποτίμηση της εργασίας ή των
εργασιακών εμπειριών των εργαζομένων”. Αν και έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί κατά
καιρούς για να περιγράψουν την έννοιά της, βασιζόμενοι κυρίως στον τρόπο μέτρησής
της (Weiss, 2002), η εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί μια συναισθηματική απόκριση
των εργαζομένων που εκφράζει, σε γενικές γραμμές, την αίσθηση ευχαρίστησής τους
από την εργασία τους (Price, 2001) και στηρίζεται στην κρίση (αποτίμηση) της
εργασίας και τα συναισθήματά τους σχετικά με αυτή (Weiss, 2002).
Όσον αφορά το εργασιακό στρες, αυτό ορίζεται ως η ψυχολογική και φυσική
κατάσταση που προκαλείται σε έναν εργαζόμενο όταν οι διαθέσιμοι πόροι δεν του
επαρκούν για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες και πιέσεις του περιβάλλοντος (Michie,
2002). Το εργασιακό στρες προκύπτει όταν τα εργασιακά καθήκοντα είναι δύσκολο να
εκπληρωθούν (Price, 2001)
Το στρες μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στους εργαζομένους ως άτομα αλλά
και στον οργανισμό στον οποίο εργάζονται, ενώ εκφράζεται με διάφορους τρόπους,
όπως φαίνεται στον Πίνακα 1 (Michie, 2002). Ειδικά ο κλάδος των φαρμακοποιών
εμφανίζει μεγαλύτερα επίπεδα στρες σε σχέση με τους υπόλοιπους επαγγελματίες
υγείας, βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας των Jacobs et al. (2014) στην Αγγλία,
ενώ πολύ αυξημένα επίπεδα εμφανίζονται στους φαρμακοποιούς και σε σχέση με τον
υπόλοιπο εργαζόμενο πληθυσμό (Johnson et al., 2014).
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Πίνακας 1: Επιπτώσεις και συμπτώματα του στρες (Michie, 2002).

Επιπτώσεις του στρες
Στον εργαζόμενο ως άτομο

Στον χώρο εργασίας/οργανισμό

 Στην υγεία

 Αυξημένη απουσία από την εργασία
 Αυξημένη κινητικότητα (αλλαγή)

 Στην ποιότητα ζωής

προσωπικού
 Μειωμένη ποσότητα και ποιότητα

 Στην επίτευξη στόχων

εργασίας
 Μειωμένη εργασιακή ικανοποίηση/

 Στην αυτοεκτίμηση

Χαμηλό ηθικό
 Προβλήματα στην πρόσληψη

 Στην προσωπική εξέλιξη

προσωπικού
 Μειωμένη επικοινωνία και αυξημένες
διαμάχες μεταξύ του προσωπικού

Συμπτώματα του στρες
Συναισθήματα
 Άγχος/ Νευρικότητα
 Κατάθλιψη/ Κούραση
 Οξυθυμία/ Απογοήτευση
 Απάθεια / Πλήξη
Τρόπος Συμπεριφοράς
 Ατυχήματα/ Διενέργεια λαθών
 Προβλήματα στις διατροφικές συνήθειες/
στον ύπνο
 Αυξημένο κάπνισμα/ λήψη αλκοόλ
 Προβληματική κοινωνική συμπεριφορά
(πχ κλείσιμο στον εαυτό, επιθετικότητα,
αδιαφορία)

Γνωστικές λειτουργίες
 Μειωμένη συγκέντρωση και μνήμη
 Μειωμένη οργανωτικότητα και
δυνατότητα λήψης αποφάσεων
 Μειωμένη δημιουργικότητα στην επίλυση
προβλημάτων
 Υπερευαισθησία στην κριτική
Σωματικές αντιδράσεις
 Ιδρώτας, ζαλάδες, ναυτία, λαχάνιασμα
 Πόνοι
 Συχνές μολύνσεις
 Άσθμα, έλκη, δερματικά/ καρδιακά
προβλήματα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Προσδιοριστικοί παράγοντες της εργασιακής ικανοποίησης και
του στρες των φαρμακοποιών - Γενικό πλαίσιο διενεργούμενων ερευνών
Στην προσπάθεια αναζήτησης των παραγόντων που επηρεάζουν την εργασιακή
ικανοποίηση και το στρες των φαρμακοποιών, οι Gaither et al. (2008) προτείνουν ένα
γενικό μοντέλο που αναλύει τις επιδράσεις οργανωσιακών και άλλων (εκτός εργασίας)
παραγόντων με το εργασιακό στρες καθώς και ανεξάρτητους παράγοντες τόσο μεταξύ
τους αλλά σε σχέση και με ψυχομετρικούς δείκτες (Διάγραμμα 1). Κάθε ένας από
αυτούς τους παράγοντες επηρεάζει τους άλλους σε διάφορους βαθμούς, είτε άμεσα είτε
εμμέσως μέσω της επίδρασης σε κάποιον ενδιάμεσο παράγοντα. Μέσα σε παρόμοιο
γενικό πλαίσιο κινείται και η έρευνα των Chen et al., (2011), περιγράφοντας τους
οργανωσιακούς παράγοντες του μοντέλου ως βασικά εργασιακά χαρακτηριστικά.

Διάγραμμα 1: Αλληλεπιδράσεις διαφόρων παραγόντων μεταξύ τους και με ψυχομετρικούς
δείκτες (Gaither et al., 2008)

Οι διάφορες μελέτες εστιάζουν σε διαφορετικά χαρακτηριστικά που επιδρούν
στην εργασιακή ικανοποίηση και το στρες. Όσον αφορά τη μεταξύ τους συσχέτιση, το
έντονο εργασιακό στρες συνδέεται στενά με την έλλειψη ικανοποίησης (Gaither et al.,
2008; Khalidi & Wazaify, 2013).
Οι φυσικές συνθήκες της εργασίας, η επικοινωνία με τους συναδέλφους και η
σταθερότητα του επαγγέλματος παίζουν μεγάλο ρόλο στην εργασιακή ικανοποίηση
(Cavaco & Krookas, 2014), ενώ το ποσοστό του χρόνου που αναλώνεται στη χορήγηση
Σελίδα | 6

συνταγών είναι αρνητικά σχετιζόμενο με αυτή (Cavaco & Krookas, 2014; Liu & White,
2011), αν και η έρευνα των Hincapie et al., (2012), δείχνει ότι οι εργαζόμενοι σε
αλυσίδες φαρμακείων εμφανίζουν μεγαλύτερη ικανοποίηση, λόγω του περισσότερου
χρόνου αλληλεπίδρασης με τους πελάτες. Επίσης, η υποστήριξη από το εργασιακό τους
περιβάλλον (είτε από τη διοίκηση, είτε από τους συναδέλφους, είτε από τους ασθενείς,
είτε από τον τρόπο αντιμετώπισης του οικογενειακού τους περιβάλλοντος) είναι
σημαντικός παράγοντας εργασιακής ικανοποίησης (Yeh et al., 2010). Άλλοι
παράγοντες θετικά σχετιζόμενοι με αυτή είναι η επαρκής χρήση των δυνατοτήτων κάθε
υπαλλήλου, η καλή επικοινωνία με τους πελάτες, η αναγνώριση της εργασίας και οι
αυξημένες προκλήσεις στον εργασιακό χώρο, με τους νεότερους νοσοκομειακούς
φαρμακοποιούς να είναι περισσότερο δυσαρεστημένοι από τους πιο μεγάλους σε
ηλικία, ίσως γιατί έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που απέχουν από τις
προσδοκίες τους (Liu & White, 2011). Στην έρευνα των Munger et al. (2013), κύριες
αιτίες δυσαρέσκειας βρέθηκαν να είναι ο φόρτος εργασίας, οι προσδοκίες των
προϊσταμένων, η αμοιβή και οι επαφές με άλλους επαγγελματίες υγείας και με
ασθενείς, από τους οποίους δεν λαμβάνουν το σεβασμό που τους πρέπει. Μεγαλύτερη
δυσαρέσκεια παρουσίασαν οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος καθώς και οι
εργαζόμενοι σε αλυσίδες φαρμακείων. Το φύλο και το καθεστώς εργασίας
(νοσοκομείο - εξωτερικό φαρμακείο) φάνηκε να παίζει, επίσης, ρόλο, με τις γυναίκες
και τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς να είναι πιο ικανοποιημένοι από τους άνδρες
και τους συναδέλφους τους που εργάζονται σε εξωτερικά φαρμακεία (Seston et al.,
2009).
Όσον αφορά το εργασιακό στρες, το ποσοστό εμφάνισής του επηρεάζεται από το
βαθμό πολυπλοκότητας της εργασίας, το βαθμό δυσκολίας της καθώς και το χρόνο που
απαιτείται για την εκτέλεσή της (Tsirikas et al., 2012). Παράγοντες που σχετίζονται
ιδιαίτερα με το στρες βρέθηκε να είναι ο μεγάλος φόρτος εργασίας (Chen et al., 2011;
Jacobs et al., 2014; Khalidi & Wazaify, 2013; McCann et al., 2009; Munger et al., 2013;
Yeh et al., 2010), η διακοπή από τηλεφωνήματα ή άλλα συμβάντα (Boyle et al., 2016;
McCann et al., 2009; Munger et al., 2013), η σύγκρουση και η ασάφεια ρόλων (Chen et
al., 2011), η περιορισμένη γνώση αλλαγών (McCann et al., 2009), η συνεχής
προσαρμογή στα νέα δεδομένα (Khalidi & Wazaify, 2013; McCann et al., 2009;
Munger et al., 2013; Yeh et al., 2010), η επαγγελματική αβεβαιότητα (Khalidi &
Wazaify, 2013), η θέση του μάνατζερ (Jacobs et al., 2014), η έλλειψη επαρκούς
προσωπικού (McCann et al., 2009), η αμοιβή (Munger et al., 2013), η εργασία σε
μεγάλες αλυσίδες φαρμακείων (Jacobs et al., 2014), η έλλειψη δυνατότητας χρήσης των
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φαρμακευτικών γνώσεων και δυνατοτήτων στο έπακρο (Munger et al., 2013), οι
επαγγελματικές διαμάχες (Khalidi & Wazaify, 2013; McCann et al., 2009; Munger et
al., 2013; Yeh et al., 2010), η ενασχόληση με δύσκολους πελάτες – ασθενείς (Munger et
al., 2013) και η ελλιπής υποστήριξη των συναδέλφων (Yeh et al., 2010).
3.1. Διαπροσωπικές σχέσεις
Ένας από τους βασικούς παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης και στρες στους
φαρμακοποιούς είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις. Στο περιβάλλον του φαρμακείου, οι
εργαζόμενοι έρχονται καθημερινά σε επαφή με πλήθος ανθρώπων. Οι αλληλεπιδράσεις
που γίνονται αφορούν κυρίως σχέσεις με συναδέλφους (άλλους φαρμακοποιούς,
εργαζόμενους στο χώρο του φαρμακείου ή με τη διοίκηση των φαρμακείων νοσοκομείων), με άλλους επαγγελματίες υγείας (κυρίως γιατρούς) και με πελάτες ασθενείς (Gaither et al., 2008). Οι εκάστοτε σχέσεις μπορούν να είναι πρόξενοι είτε
ικανοποίησης είτε δυσαρέσκειας για τους φαρμακοποιούς, ανάλογα με το είδος και τις
ιδιότητες αυτών των σχέσεων (Ferguson et al., 2011).
3.1.1. Σχέσεις με συναδέλφους
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιωσιμότητα κάθε επαγγέλματος εξαρτάται από το
βαθμό που το προσωπικό του είναι παρακινούμενο, ενδυναμούμενο και υγιές (Munger
et al., 2013), είναι αναμενόμενο ότι οι σχέσεις των φαρμακοποιών με τους συναδέλφους
τους εντός του φαρμακείου επηρεάζουν ιδιαίτερα την εργασιακή τους ικανοποίηση
(Chen et al., 2011; Seston et al., 2009; White & Klinner, 2012), υπερτερώντας σε
σπουδαιότητα άλλους παράγοντες, όπως η χρηματική αμοιβή, ο όγκος και η
πολυπλοκότητα εργασίας (Seston et al., 2009). Οι ικανοποιημένοι εργαζόμενοι είναι
υποστηρικτικοί προς τους συναδέλφους τους, συντελούν στην επικράτηση υγιούς
εργασιακού περιβάλλοντος και προωθούν το επάγγελμα δρώντας ως εμπνευστές για
τους νεότερους (Munger et al., 2013). Η αίσθηση ομαδικότητας στο εργασιακό
περιβάλλον μέσω της καλής οριζόντιας επικοινωνίας με τους συναδέλφους είναι
επιθυμητή μεταξύ των φαρμακοποιών και επηρεάζει ιδιαίτερα την αντίληψή τους για το
εργασιακό περιβάλλον (White & Klinner, 2012). Είναι χαρακτηριστικό ότι η καλή
σχέση με τους συναδέλφους καθώς και η αίσθηση ελευθερίας κινήσεων στο χώρο του
φαρμακείου μειώνουν σημαντικά το στρες (Chen et al., 2011), με τους φαρμακοποιούς
που είχαν δυσκολία να βρουν εργασία αλλού με καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις
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(κυρίως με τους συνεργάτες τους εντός του φαρμακείου) να εμφανίζουν μεγαλύτερα
ποσοστά εργασιακής ικανοποίησης και οργανωσιακής δέσμευσης και λιγότερο στρες
(Gaither et al., 2008).
3.1.1.1. Επίδραση διοίκησης
Η σχέση με τη διοίκηση, τόσο των νοσοκομειακών φαρμακοποιών όσο και των
υπαλλήλων εξωτερικών φαρμακείων, επηρεάζει την εργασιακή τους ικανοποίηση.
Παράγοντες όπως η διοίκηση από μη επαγγελματίες υγείας, η έλλειψη αναγνώρισης της
προσφερόμενης εργασίας, η έλλειψη αυτονομίας, η πίεση για περισσότερα
αποτελέσματα με συνεχή αύξηση του φόρτου εργασίας, η εφαρμογή μη ρεαλιστικών
στόχων, η έλλειψη ανατροφοδότησης, η έλλειψη στήριξης και η μη προαγωγή των
υφισταμένων φαίνεται να επιδρά αρνητικά στους φαρμακοποιούς και να προκαλεί
δυσμενές κλίμα έναντι της διοίκησης των φαρμακείων τους (Ferguson et al., 2011). Ο
ρόλος της υποστηρικτικής διοίκησης και της αναγνώρισης της απόδοσης είναι τόσο
σημαντικός που συνδέθηκε με αντιλαμβανόμενο περισσότερο όγκο εργασίας από τους
φαρμακοποιούς και με περισσότερο στρες (Gidman, 2011), ενώ η καλή κάθετη
επικοινωνία (White & Klinner, 2012) και η

αίσθηση αυτονομίας και ελευθερίας

κινήσεων επηρεάζει θετικά την αντίληψή τους για το εργασιακό περιβάλλον (Chen et
al., 2011; Lindorff, 2009).
Βέβαια, παρά τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν οι φαρμακοποιοί στην
οριζόντια και κάθετη επικοινωνία στο χώρο του φαρμακείου, παρατηρήθηκε ότι η
ανάληψη πρωτοβουλίας από πλευράς τους για αυτόβουλη δραστηριοποίησή τους με
στόχο τη βελτίωση του εργασιακού τους κλίματος σχετίστηκε με λιγότερο στρες, σε
αντιδιαστολή με τους συναδέλφους τους που αναγκάζονται να υπομένουν στις
εκάστοτε συνθήκες και να προσαρμόζονται στα δεδομένα που τους επιβάλλονται (Oren,
2012).
3.1.1.2. Επίδραση e-φαρμακείων
Με την αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια και τη
μεγαλύτερη πρόσβαση του πληθυσμού σε πληροφορίες ιατρικού ενδιαφέροντος, πολλοί
ασθενείς προβαίνουν σε απευθείας προμήθεια φαρμάκων και παραφαρμάκων μέσω των
e-φαρμακείων, χωρίς την ενδιάμεση μεσολάβηση γιατρών (Glover-Thomas & Fanning,
2010; Gorman et al., 2011). Σύμφωνα με έρευνες, η αναζήτηση ιατρικών πληροφοριών
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και η πρόσβαση σε έρευνες που σχετίζονται με την υγεία αποτελούν ιδιαίτερα
δημοφιλείς αναζητήσεις στο Ίντερνετ (Ivanitskaya et al., 2010). Αναμενόμενο είναι,
λοιπόν, τα e-φαρμακεία να έχουν κάνει δυναμικά την εμφάνισή τους, ενώ με σχέδιο
νόμου (Ν.4316/2014) το Ελληνικό κράτος έχει ρυθμίσει τις προϋποθέσεις λειτουργίας
τους, κατόπιν προσαρμογής στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υπουργείο Υγείας,
2014).
Τα e-φαρμακεία εμφανίζουν πολλά πλεονεκτήματα για τους χρήστες τους, τα
οποία συνοψίζονται παρακάτω (Glover-Thomas & Fanning, 2010; Ivanitskaya et al.,
2010; Maxwell & Webb, 2008; Orizio et al., 2010):
 Είναι εύκολα στη χρήση, γνωστά στο ευρύ κοινό και πάντοτε (όλο το 24ωρο)
προσβάσιμα, ενώ αποφεύγεται και η ουρά στα ταμεία των φυσικών φαρμακείων για την
ολοκλήρωση της παραγγελίας.
 Οι πελάτες επιλέγουν τη θεραπεία που αυτοί επιθυμούν, μέσα από ένα πλήθος
διαθέσιμων σκευασμάτων, χωρίς να προσαρμόζονται σε οδηγίες γιατρών για
συγκεκριμένα σκευάσματα και χωρίς να απαιτείται ιατρική συνταγή.
 Προσφέρουν κάποια προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές από τα φυσικά φαρμακεία
ή σε εκπτωτικές τιμές, ενώ συχνά συνδυάζουν το όφελος των αγορών και με δωρεάν
παράδοση κατ’ οίκον.
 Έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν πληθώρα πληροφοριών για τα φάρμακα
και παραφάρμακα, είτε απευθείας από τις ιστοσελίδες τους είτε μέσω υπερσυνδέσμων
με άλλες ιστοσελίδες, κοινοποιώντας συχνά κριτικές και άλλων χρηστών των
προϊόντων.
 Η χρήση του Ίντερνετ προσφέρει ανωνυμία και διαφυλάσσει το απόρρητο.
 Από την πλευρά των φαρμακοποιών, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης μίγματος
«ίντερνετ μάρκετινγκ» με άλλα προϊόντα του φαρμακείου, τα οποία σε συνδυασμένη
χρήση με το επιθυμητό προϊόν δυνητικά προσφέρουν καλύτερα αποτελέσματα – και
καλύτερες πωλήσεις (Orizio et al., 2010).
Ωστόσο, οι επαγγελματίες υγείας (συμπεριλαμβανομένων των φαρμακοποιών)
εγείρουν ενστάσεις για τη λειτουργία των e-φαρμακείων, εστιάζοντας εκτός από την
έλλειψη κερδοφορίας για τα φυσικά φαρμακεία και στα μειονεκτήματά τους, που
συνοψίζονται παρακάτω (Glover-Thomas & Fanning, 2010; Ivanitskaya et al., 2010;
Maxwell & Webb, 2008; Orizio et al., 2010):
 Η μη μεσολάβηση ενός επαγγελματία υγείας στη λήψη σκευασμάτων μπορεί
να έχει αρνητικές επιδράσεις για την υγεία των ληπτών, οι οποίοι συνήθως δεν έχουν
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γνώση της ακριβής τους δράσης, του τρόπου λήψης τους, των ανεπιθύμητων ενεργειών
τους ή των αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα ή τροφές.
 Οι πληροφορίες για τα φάρμακα που δίνονται μέσω των ιστοσελίδων των
φαρμακείων είναι συχνά λανθασμένες ή παραπλανητικές, ενώ δίνεται έμφαση κυρίως
στις επιθυμητές ιδιότητες, χωρίς υπάρχει πληροφόρηση στους χρήστες των ιστοσελίδων
για τις αντενδείξεις χρήσης τους, πρακτική που συχνά μπορεί να προβεί εις βάρος της
υγείας τους.
 Τα σκευάσματα που χορηγούνται μέσω των e-φαρμακείων μπορεί να είναι
ληγμένα ή να έχουν χάσει τη δραστικότητά τους.
 Αρκετές ιστοσελίδες e-φαρμακείων είναι μη νόμιμες. Ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Φαρμάκων κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για ιστοσελίδες των
«ψεύτικων» e-φαρμακείων δίνοντας οδηγίες στους καταναλωτές για τη νομιμότητά
τους, την ασφάλεια των συναλλαγών και τη χορήγηση σκευασμάτων μέσω αυτών
(FDA, 2017; FDA, 2011). Πρόσφατα και στην Ελλάδα, η Αστυνομία προχώρησε σε
σύλληψη διακινητή, μέσω των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, παράνομων
φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, άγνωστης προέλευσης και άνευ άδειας
κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ (Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, 2017).
 Κάποια e-φαρμακεία προβαίνουν στη χορήγηση συνταγογραφούμενων
φαρμάκων, χωρίς την απαραίτητη προϋπόθεση της συνταγογράφησης από το
θεράποντα ιατρό.
3.1.2. Σχέσεις με πελάτες – ασθενείς
Περίπου 67-82% των καθημερινών δραστηριοτήτων ενός εξωτερικού φαρμακείου
περιλαμβάνει αλληλεπιδράσεις με πελάτες - ασθενείς (Gregório et al., 2017). Κάποιο
ποσοστό από αυτούς αποτελεί μόνιμους πελάτες, οι οποίοι επισκέπτονται τα φαρμακεία
επαναλαμβανόμενα είτε για να εκτελούν τις συνταγές τους είτε για να διεξάγουν άλλες
δοσοληψίες σε προϊόντα και υπηρεσίες. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανοποίηση των
ασθενών εξαρτάται από τις προσδοκίες τους, την ποιότητα αλλά και την αξία των
υπηρεσιών που δέχονται, η πιστότητά τους στην συνέχιση της εξυπηρέτησης από το
ίδιο φαρμακείο εξαρτάται, εκτός από την καθαρή εκτέλεση της συνταγογράφησης και
από τον επικοινωνιακό χαρακτήρα των φαρμακοποιών και από την καλή γνώση
κλινικών δεδομένων (Patrícia Antunes et al., 2015). Οι πιστοί πελάτες είναι επιθυμητοί
για τους φαρμακοποιούς, οι οποίοι προθυμοποιούνται περισσότερο στην εξυπηρέτησή
τους σε σχέση με τους μη πιστούς όταν έχουν πρόβλημα στις συνταγές τους (είτε δεν
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έχουν προλάβει να συνταγογραφήσουν τα φάρμακά τους, είτε υπάρχει πρόβλημα στη
συνταγογράφησή τους), προκειμένου να συνεχίσουν χωρίς δυσκολίες την αγωγή τους,
με τους φαρμακοποιούς να αναλαμβάνουν συχνά τη διεκπεραίωση της διόρθωσης των
λαθών (Abukres et al., 2016). Υπαρκτό στα φαρμακεία, ωστόσο, είναι και το πρόβλημα
των πελατών που καθυστερούν τις πληρωμές τους ή δεν πληρώνουν καθόλου, με
αποτέλεσμα να συσσωρεύεται χρέος εις βάρος των φαρμακοποιών (Mittal et al., 2008).
Τέτοιοι πελάτες είναι ανεπιθύμητοι, συχνά επιλέγεται η μη εξυπηρέτησή τους (Abukres
et al., 2016), μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγικότητα και το ηθικό των
εργαζομένων με τη συμπεριφορά τους (Mittal et al., 2008), ενώ δεν είναι ποτέ
ευχάριστη η υπενθύμιση σε αυτούς των χρωστούμενων (Beaulieu-volk, 2015).
3.1.2.1. Εφαρμογή της φαρμακευτικής φροντίδας
Οι φαρμακοποιοί μέχρι πρόσφατα ήταν οι μοναδικοί επαγγελματίες υγείας που
δεν είχαν ενεργό ρόλο στη φροντίδα των ασθενών παρά μόνο στη χορήγηση συνταγών
(Mossialos et al., 2015). Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μια αλλαγή κατεύθυνσης
στην εργασία των φαρμακοποιών από εστιασμένη στο προϊόν – φάρμακο σε υπηρεσίες
εστιασμένες στη φαρμακευτική φροντίδα (Schindel et al., 2017).
Σύμφωνα με τον ορισμό των Allemann et al. (2014), η έννοια της φαρμακευτικής
φροντίδας περιλαμβάνει τη συμβολή των φαρμακοποιών στη φροντίδα των ασθενών με
στόχο την καλύτερη δυνατή χρήση των φαρμάκων που λαμβάνουν και τη
βελτιστοποίηση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων σε αυτούς. Η φαρμακευτική
φροντίδα λαμβάνει χώρο σε ένα ξεχωριστό χώρο του φαρμακείου και περιλαμβάνει
δραστηριότητες, όπως η λήψη ιστορικού, η καταγραφή του δοθέντος θεραπευτικού
σχήματος, η εύρεση και επίλυση των θεμάτων – προβλημάτων που σχετίζονται με την
αγωγή (πχ. αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή τροφές, δοσολογία, ανεπιθύμητες
ενέργειες κτλ), η παροχή συμβουλών, τεχνικών υπηρεσιών (πχ λήψη πίεσης, σακχάρου
κτλ) και υποστήριξης στους ασθενείς, η τακτική τους παρακολούθηση και η εφαρμογή
προγράμματος ανατροφοδότησης (Hughes et al., 2010; Montgomery et al., 2010).
Σε πολλά κράτη ήδη, ο ρόλος των φαρμακοποιών έχει επεκταθεί με την ένταξη
της φαρμακευτικής φροντίδας στις δραστηριότητές τους, προκειμένου κυρίως να
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα χρόνιες ασθένειες (Gallagher & Gallagher, 2012;
Hughes et al., 2010; Patrícia Antunes et al., 2015), αν και εφαρμόζεται σε διαφορετικό
ποσοστό και με διαφορετικές τεχνικές (Hughes et al., 2010). Είναι χαρακτηριστικό ότι
στις αναπτυγμένες χώρες ένας στους πέντε πολίτες είναι αντιμέτωπος με κάποια χρόνια
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πάθηση (Mossialos et al., 2015), ενώ εντείνει την κατάσταση ο γηράσκων πληθυσμός
(Mossialos et al., 2015; Καϊτελίδου, 2014).
Η χρήση της φαρμακευτικής φροντίδας, με την εστίαση στις εξατομικευμένες
θεραπευτικές ανάγκες των ασθενών – πελατών τους πάρα στην απλή διεκπεραίωση της
συνταγογράφησης, δίνει ιδιαίτερη ικανοποίηση στους φαρμακοποιούς (Boyle et al.,
2016; Brown et al., 2014; Gidman, 2011; Gregório et al., 2017; Khalidi & Wazaify,
2013; Munger et al., 2013; Perepelkin & Dobson, 2010), ενώ τα θεραπευτικά
αποτελέσματα είναι σε κάθε περίπτωση καλύτερα με τους δείκτες επανεισαγωγής στα
νοσοκομεία, διάρκειας παραμονής σε αυτά, έκτακτης μεταφοράς στο τμήμα επειγόντων
περιστατικών και θνησιμότητας να είναι σημαντικά μειωμένοι στις περιπτώσεις ορθής
εφαρμογής της φαρμακευτικής φροντίδας (Chisholm-Burns et al., 2010; Mossialos et
al., 2015). Προσφέροντας καλύτερη και πιο ουσιαστική γνώση των φαρμάκων και των
αλληλεπιδράσεών τους από τους ασθενείς, μπορεί, επίσης, να αποδειχθεί καλός τρόπος
αντιμετώπισης του συνεχώς αυξανόμενου κόστους υγείας (Chisholm-Burns et al.,
2010). Η σωστή εφαρμογή της φαρμακευτικής φροντίδας συνδέεται και με μεγαλύτερη
ικανοποίηση των δεκτών της (πελάτες), μεγαλύτερη επανέλευσή τους στο ίδιο
φαρμακείο και μεγαλύτερη έλευση νέων πελατών (φίλων ή συγγενών των υπαρχόντων),
με αποτέλεσμα αντίστοιχη αύξηση των εσόδων των φαρμακείων (Brown et al., 2014).
Η συμβουλευτική στη χορήγηση των φαρμάκων και παραφαρμακευτικών
προϊόντων που ζητούνται από τους πελάτες, αναλώνει κάποιο ποσοστό του χρόνου των
φαρμακοποιών (Brown et al., 2014; Gidman, 2011; Gregório et al., 2017; Perepelkin &
Dobson, 2010). Προκειμένου, όμως, να φέρουν εις πέρας τις υπόλοιπες δραστηριότητές
τους εντός του ωραρίου, πολλοί ασχολούνται ελάχιστα με την εφαρμογή της (Bryant et
al., 2009; Calgan et al., 2011; Cavaco & Krookas, 2014; Gregório et al., 2017; Lea et
al., 2012). Ακόμη και η χρήση της τεχνολογίας, προκειμένου να αυξηθεί ο χρόνος για
επικοινωνία με τους πελάτες, δεν είχε ουσιαστικό αντίκτυπο στην εφαρμογή της
φαρμακευτικής φροντίδας παρά μόνο στην ταχύτερη διανομή των φαρμάκων και τον
καλύτερο έλεγχο της αποθήκης (Cavaco & Krookas, 2014). Ωστόσο, έρευνα σε 13
ευρωπαϊκές χώρες έδειξε ότι ο μεγαλύτερος όγκος διεκπεραίωσης συνταγών στα
φαρμακεία καθώς και η ύπαρξη υποστηρικτικού προσωπικού για τη διεκπεραίωση των
λοιπών καθηκόντων των φαρμακοποιών συνδέονταν στενά με μεγαλύτερα ποσοστά
εφαρμογής φαρμακευτικής φροντίδας (Hughes et al., 2010).
Τη δυνατότητα εφαρμογής της φαρμακευτικής φροντίδας πολλοί φαρμακοποιοί
θα ήθελαν να τη συνδυάζουν με κάποιες μορφές κινήτρων, όπως με μεγαλύτερη
αμοιβή, με ίδιο ή μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησης από το περιβάλλον του φαρμακείου,
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με παρακίνηση από όλο το προσωπικό του φαρμακείου και τη διοίκηση για την
επίτευξη κοινών στόχων, με πρόσβαση και παροχή πληροφοριών σχετιζόμενων με τη
φαρμακευτική φροντίδα (όπως

με τη χρήση ενοποιημένων πληροφοριακών

συστημάτων υγείας), με την καλύτερη επικοινωνία με τους ιατρούς και την ανάγκη
κατάρτισης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών (Brown et al., 2014; Fang et
al., 2011; Mossialos et al., 2015; Munger et al., 2013; Schommer & Gaither, 2014).
Εμπόδιο στην εφαρμογή της αποτελεί και η επικρατούσα άποψη των ασθενών ότι
κύριος πάροχος της θεραπείας τους και της συμβουλευτικής προς αυτή είναι ο γιατρός
ενώ ο ρόλος των φαρμακοποιών περιορίζεται στην καθαρή εκτέλεση της
συνταγογράφησης και την εφαρμογή ελέγχων (πχ μέτρηση πίεσης) (Schommer &
Gaither, 2014). Οι πελάτες των φαρμακείων δεν φαίνεται να γνωρίζουν την επέκταση
των δραστηριοτήτων των φαρμακοποιών (Schindel et al., 2017). Αρκετοί δεν
εμφανίζονται πρόθυμοι να πληρώσουν για τη φαρμακευτική τους φροντίδα, ειδικά
εφόσον δεν αναλάβει ο ασφαλιστικός τους φορέας κάλυψη κάποιου μέρους ή
ολόκληρου του ποσοστού των εξόδων (Schuh & Droege, 2008). Ωστόσο, η εφαρμογή
ενός κατάλληλου μείγματος μάρκετινγκ θα μπορούσε να προωθήσει το ρόλο αυτό των
φαρμακοποιών και να του δώσει μεγαλύτερη αξία στην άποψη των καταναλωτών
(Brown et al., 2014; Schindel et al., 2017; Schommer & Gaither, 2014).
3.1.3. Σχέσεις με γιατρούς
Στο νοσοκομειακό χώρο, ο ρόλος του κλινικού φαρμακοποιού, ο οποίος αποτελεί
μέλος της ιατρικής ομάδας παρακολούθησης των ασθενών και συμβάλλει ουσιαστικά
στην τελική διαμόρφωση της φαρμακευτικής αγωγής, έχει αρχίσει πλέον και θεωρείται
δεδομένος, με τους κλινικούς φαρμακοποιούς να κάνουν επαρκή χρήση των γνώσεων
και ικανοτήτων τους (Gallagher & Gallagher, 2012; Seston et al., 2009). Ειδικά σε
κλινικές, τις οποίες οι ασθενείς πρέπει να επισκέπτονται σε τακτική βάση για τη λήψη
της θεραπείας τους, η μεγαλύτερη διάρκεια και η περιοδικότητα της επαφής των
κλινικών φαρμακοποιών με τους ίδιους ασθενείς, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη
οικειότητας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης συνδέθηκε με μεγαλύτερη ζήτηση από
πλευράς ασθενών για συζήτηση και λύση των ιατρικών τους προβλημάτων με τους
κλινικούς φαρμακοποιούς (McCullough et al., 2016). Δεν προκαλεί εντύπωση, λοιπόν,
το γεγονός ότι η ένταξη των φαρμακοποιών σε κλινικά δεδομένα των ασθενών και η
επαφή με αυτούς ως μέλη μιας ομάδας επαγγελματιών υγείας είναι επιθυμητή και τους
δίνει πολύ μεγάλη ευχαρίστηση (Liu & White, 2011).
Σελίδα | 14

Ωστόσο, δεν ισχύει το ίδιο και με τους εξωτερικούς φαρμακοποιούς και την
ενασχόλησή τους με κλινικά δεδομένα των ασθενών πέραν αυστηρώς της
διεκπεραίωσης της συνταγογράφησης. Οι γιατροί συνηθίζουν να αρνούνται τη
συνεργασία όσον αφορά τη συνταγογράφηση (αντικατάσταση με άλλα φάρμακα ή άλλα
γενόσημα) και την εφαρμογή της φαρμακευτικής φροντίδας (Bryant et al., 2009; Fang
et al., 2011; Gallagher & Gallagher, 2012; Khalidi & Wazaify, 2013). Συχνά
προβαίνουν σε μη ηθική και ανάρμοστη συνταγογράφηση, η οποία ξεφεύγει από τις
κατευθυντήριες οδηγίες (Khalidi & Wazaify, 2013), για την οποία οι φαρμακοποιοί
αντιμετωπίζουν

προβλήματα

στην

προσέγγισή

τους

και

τη

συζήτηση

της

φαρμακευτικής πορείας των ασθενών, αν και θεωρούνται οι πλέον κατάλληλοι γνώστες
των δοσολογικών σχημάτων, της φαρμακολογίας και φαρμακοκινητικής, των
αλληλεπιδράσεων των φαρμάκων με άλλα φάρμακα ή με τροφές και των ανεπιθύμητων
ενεργειών, βάσει της εκπαίδευσης που έχουν (Gallagher & Gallagher, 2012). Η μη
ομαλή επικοινωνία μεταξύ γιατρών και φαρμακοποιών συχνά επηρεάζει τη φροντίδα
των ασθενών και τα θεραπευτικά αποτελέσματα, καθώς είναι σύνηθες το φαινόμενο της
εμφάνισης ιατρικών λαθών στις συνταγογραφήσεις (Chisholm-Burns et al., 2010;
Gallagher & Gallagher, 2012). Για τα λάθη αυτά, τα οποία θεωρούνται σημαντικός
παράγοντας στρες για τους φαρμακοποιούς, αντί να υπάρχει συνεννόηση μεταξύ
γιατρών και φαρμακοποιών για το καλό του ασθενή, η συνήθης πρακτική είναι η
απόδοση ευθυνών των μεν προς τους δε (Boyle et al., 2016).
Η σχέση των γιατρών με τους φαρμακοποιούς επηρεάζεται από διάφορους
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών εργασίας και την αντιμετώπιση της
φροντίδας των ασθενών ενώ και η διαφορά στην κουλτούρα των δύο επαγγελμάτων
παίζει επίσης σημαντικό ρόλο (Bryant et al., 2009; Gallagher & Gallagher, 2012).
Ωστόσο, εκτός από τους γιατρούς που δεν αισθάνονται έτοιμοι για μια τέτοια
συνεργασία, ούτε οι φαρμακοποιοί φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σίγουροι για την
εφαρμογή της παροχής κλινικών υπηρεσιών και την επεξεργασία κλινικών δεδομένων
των ασθενών, αισθανόμενοι σε μεγάλο ποσοστό ανεπαρκείς στον τομέα αυτό, λόγω
έλλειψης ανάλογης περαιτέρω κατάρτισης (Bryant et al., 2009).
Ωστόσο, η αύξηση του κόστους υγείας σε συνδυασμό με τα αυξημένα ποσοστά
νοσηρότητας και θνησιμότητας του πληθυσμού επιβάλλουν την αναθεώρηση της
αντιμετώπισης της φροντίδας των ασθενών. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η επέκταση των
δραστηριοτήτων των παρόχων υγειονομικής φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων των
φαρμακοποιών, θεωρείται αναγκαία (Schindel et al., 2017). Η συνεννόηση μεταξύ
γιατρών και φαρμακοποιών καθίσταται ακόμη πιο επιβλητική όσο οι ασθενείς
Σελίδα | 15

εμπλέκονται όλο και πιο πολύ στην έννοια της φαρμακευτικής φροντίδας, αναζητώντας
συχνά πληροφορίες από τους φαρμακοποιούς για να επιβεβαιώσουν ή μη τα λεγόμενα
των γιατρών (McCullough et al., 2016; Montgomery et al., 2010).
Ειδικά για την ορθή εφαρμογή της φαρμακευτικής φροντίδας, η ομαλοποίηση των
σχέσεων γιατρών – φαρμακοποιών θεωρείται αναγκαία (Brown et al., 2014; Khalidi &
Wazaify, 2013; Schindel et al., 2017). Η δημιουργία ασθενοκεντρικών ομάδων, στις
οποίες οι διάφοροι επαγγελματίες υγείας θα συνεργάζονται για το καλό του ασθενή με
πνεύμα ευελιξίας και συνεργατικότητας αποτελεί σημαντικό θέμα κατάρτισης τόσο για
τους φαρμακοποιούς όσο και για τους γιατρούς, αφού η συνεργασία τους μέσω της
φαρμακευτικής φροντίδας μόνο καλά αποτελέσματα έχει να παρουσιάσει. (Brown et al.,
2014; Chisholm-Burns et al., 2010; Gallagher & Gallagher, 2012; Gorman et al., 2011;
Perepelkin & Dobson, 2010; Schindel et al., 2017). Τέτοιες ασθενοκεντρικές ομάδες
δεν καταργούν το ρόλο του κάθε επαγγέλματος αλλά αντιθέτως προσφέρουν
αλληλοκάλυψη των επαγγελματιών υγείας, όποτε αυτή απαιτείται για το καλό του
ασθενή (Schindel et al., 2017; Snyder et al., 2010). Προσπάθειες προς αυτήν την
κατεύθυνση έχουν αρχίσει και γίνονται με πρωτοβουλίες των φαρμακοποιών,
προκειμένου να κινήσουν το ενδιαφέρον των γιατρών προς την αποδοχή της
φαρμακευτικής φροντίδας και τη συνεργασία τους στην παροχή της. Οι προσπάθειες
αυτές απαιτούν χρόνο για το χτίσιμο σχέσεων εμπιστοσύνης ενώ οι φαρμακοποιοί
πρέπει να αποδεικνύουν διαρκώς (ειδικά στα αρχικά στάδια προσέγγισης) την υψηλού
επιπέδου τους μόρφωση επί των φαρμακολογικών θεμάτων (Snyder et al., 2010).
3.2. Περιβαντολλογικές συνθήκες
Οι συνθήκες εργασίας (είτε στο στενό εσωτερικό περιβάλλον εργασίας είτε στο
εξωτερικό) αποτελούν σημαντικό παράγοντα εργασιακής ικανοποίησης για τους
φαρμακοποιούς (Seston et al. , 2009).
Όσον αφορά το εσωτερικό περιβάλλον, η διαμόρφωση του χώρου του
φαρμακείου (από πλευράς θέρμανσης, υγρασίας, αερισμού, φωτισμού, χωροταξικής
διαμόρφωσης, επικοινωνίας ομάδων εργασίας και ιδιωτικότητας, όσον αφορά οπτικά
και ακουστικά ερεθίσματα), φαίνεται να έχει επίδραση στην εργασιακή ικανοποίηση
των φαρμακοποιών και είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει τη διάθεσή τους για
αλλαγή εργασιακού χώρου (Lin et al., 2008). Η διαμόρφωση του ωραρίου φαίνεται να
έχει, επίσης, μεγάλη επιρροή, με μερίδα φαρμακοποιών να επιθυμεί λιγότερες ώρες
εργασίας ή ελαστικότερο προγραμματισμό του ωραρίου τους (Gaither et al., 2008).
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Από τους εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την
εργασία των φαρμακοποιών, σημαντικός θεωρείται η αντιμετώπιση των ελλείψεων
σκευασμάτων, οι οποίες είναι ολοένα αυξανόμενες (Kaakeh et al., 2011; Simou &
Koutsogeorgou, 2014; Ventola, 2011) και αφορούν σημαντικές κατηγορίες φαρμάκων
στην Ελλάδα, όπως τα αντικαρκινικά, τα αντιυπερτασικά, τα αντιελκωτικά, τα
αντιψυχωτικά, τα αντιπαρκινσονικά, τα σκευάσματα για στομαχικές διαταραχές, για
θεραπεία του προστάτη, για την οστεοπόρωση καθώς και εμβόλια (ΠΦΣ, 2015). Αν και
οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας των σκευασμάτων είναι υποχρεωμένοι, βάσει της
Κ.Υ.Α. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 (ΦΕΚ Β’ 1049/29-4- 2013), να ενημερώνουν
εγγράφως τον ΕΟΦ προ τριμήνου για την περίπτωση μεταβολών σε επάρκεια των
σκευασμάτων τους και οι φαρμακοποιοί έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν τις
ελλείψεις τους τόσο στην ιστοσελίδα του ΠΦΣ όσο και του ΕΟΦ, ωστόσο το πρόβλημα
δε λύνεται, με τον ΕΟΦ να προβαίνει κάθε τόσο σε δημοσίευση νέων λιστών
σκευασμάτων σε έλλειψη, με την πιο πρόσφατη του Οκτωβρίου του 2017 να
περιλαμβάνει 206 σκευάσματα (ΕΟΦ, 2017). Οι ελλείψεις φαρμάκων εγκυμονούν
κινδύνους για την υγεία των ασθενών, καθώς η υποκατάστασή τους από άλλα της ίδιας
κατηγορίας δεν επιφέρει πάντα τα ίδια θεραπευτικά αποτελέσματα απέχοντας συχνά
από τα προτεινόμενα θεραπευτικά πρωτόκολλα, ενώ είναι πιθανόν να αυξάνει και το
κόστος της θεραπείας των ασθενών (υψηλότερη τιμή στα εναλλακτικά σκευάσματα ή
υψηλότερη τιμή πώλησης από τους λίγους – συχνά μη φαρμακοποιούς - που διατηρούν
απόθεμα) και το ρυθμό εισαγωγής τους στα νοσοκομεία (Kaakeh et al., 2011; Ventola,
2011). Επίσης, δεν είναι ασήμαντη και η αύξηση στο φόρτο εργασίας και τον
απαιτούμενο χρόνο για διευθέτηση των ελλείψεων από τους φαρμακοποιούς,
προκειμένου να μην επηρεαστεί η φροντίδα των ασθενών – πελατών τους (Kaakeh et
al., 2011)
3.2.1. Επίδραση αλλαγών
Η φαρμακευτική πρακτική παρουσίασε μεγάλες αλλαγές στο πέρασμα του
χρόνου. Οι Gorman et al. (2011) περιγράφουν τέσσερις συνιστώσες που επηρέασαν και
επηρεάζουν τη λειτουργία των φαρμακείων και πως αυτές εξελίχθηκαν με την πάροδο
των ετών (Διάγραμμα 2):
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Βαθμός επίδρασης (0-καθόλου έως 5πολύ)

Διάγραμμα 2: Βαθμός επίδρασης των διαφόρων συνιστωσών στο φαρμακευτικό επάγγελμα
στις διάφορες περιόδους (Gorman et al., 2011).

 Η συνιστώσα του επαγγελματία φαρμακοποιού, στην οποία ο φαρμακοποιός
ασκεί πλήρη έλεγχο επί της οργάνωσης και του περιεχομένου της εργασίας του.
 Η συνιστώσα του εργαζόμενου σε επιχείρηση φαρμακοποιού, ο οποίος
προσαρμόζεται στο κλίμα και τα δεδομένα που θέτει η διοίκηση του/των φαρμακείου/
ων.
 Η συνιστώσα της κρατικής παρέμβασης, που ορίζει τα δεδομένα ποιότητας
που πρέπει να τηρούνται, τις τιμές παροχής προϊόντων και υπηρεσιών και άλλους
παράγοντες λειτουργίας των φαρμακείων μέσω της νομολογίας που επιβάλει.
 Η συνιστώσα της αγοράς, που αφορά τις προτιμήσεις και τις τάσεις των
καταναλωτών.
Οι συνιστώσες αυτές, λειτουργώντας είτε ανταγωνιστικά είτε συνεργιστικά ή
αθροιστικά η μία με την άλλη, επηρέασαν με διαφορετικό τρόπο την κάθε περίοδο με
τη δημιουργία αλυσίδων φαρμακείων (συχνά διοικούμενων από μη φαρμακοποιούς),
στις οποίες οι φαρμακοποιοί εργάζονται ως υπάλληλοι, να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή
(Gorman et al., 2011, Perepelkin & Dobson, 2010), ενώ η κρατική παρέμβαση και οι
απόψεις των καταναλωτών ασκούν πιο έντονη επίδραση στις μέρες μας σε σχέση με
παλαιότερα (Gorman et al., 2011).
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Τα τελευταία χρόνια, εκτός των ανωτέρω, παρατηρείται:
 αύξηση των εξωτερικών φαρμακείων (Fang et al., 2011; Gregório et al., 2017;
Oren, 2012)
 αύξηση του αριθμού των συνταγογραφούμενων συνταγών (Glover-Thomas &
Fanning, 2010; Hassell et al., 2011, Munger et al., 2013)
 διεύρυνση των υπηρεσιών των φαρμακείων με προσθήκη διαφόρων
δραστηριοτήτων (Cavaco & Krookas, 2014; Chisholm-Burns et al., 2010; Gidman,
2011; Gorman et al., 2011; Johnson et al., 2014; Seston et al., 2009).
 αύξηση

της

κατανάλωσης

φαρμακευτικών

και

παραφαρμακευτικών

προϊόντων, με το ύψος της φαρμακευτικής δαπάνης να φθάνει το 25,9% της συνολικής
δαπάνης για την υγεία το 2015 (OECD, 2017).
 δυναμική

εμφάνιση

των

e-φαρμακείων,

με

συνεχή

αύξηση

της

επισκεψιμότητάς τους και αντίστοιχη αύξηση των πωλήσεών τους (Glover-Thomas &
Fanning, 2010).
 διανομή των φαρμάκων κατ΄ οίκον (Munger et al., 2013)
 ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων (Simou & Koutsogeorgou, 2014)
 αλλαγή στα κανάλια διανομής φαρμάκων (Munger et al., 2013)
 αύξηση των ωρών εργασίας (Lea et al., 2012)

Διάγραμμα 3: Φαρμακευτική δαπάνη ως ποσοστό (%) της συνολικής δαπάνης για την υγεία το
2015 (OECD, 2017)
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 μείωση του κέρδους των φαρμακοποιών, κατόπιν κυβερνητικών αποφάσεων
(Lea et al., 2012; Simou & Koutsogeorgou, 2014) και μείωση των μισθών των
δημοσίων υπαλλήλων (Simou & Koutsogeorgou, 2014)
 μετατροπές στα συστήματα πληρωμών (Munger et al., 2013; Simou &
Koutsogeorgou, 2014).
Η χώρα μας δεν αποτελεί εξαίρεση. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική
αύξηση του αριθμού των φαρμακείων στην Ελλάδα (Διάγραμμα 4), σύμφωνα με
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (2016), ενώ αύξηση της τάξης του 0,2% παρατηρήθηκε και το
2016 σε σχέση με το 2015, που αντιστοιχεί σε 9,6 φαρμακεία ανά 10.000 κατοίκους
(ΕΛΣΤΑΤ, 2017).

Διάγραμμα 4: Φαρμακεία – Φαρμακαποθήκες – Φαρμακοποιοί 2005 - 2015 (ΕΛΣΤΑΤ, 2016)

Οι αλλαγές στην Ελλάδα έχουν γίνει εντονότερες με την ένταξή της σε
προγράμματα λιτότητας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που επιβάλλουν μείωση των εξόδων, μείωση
των αποδοχών των υπαλλήλων, αλλαγή των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και
γενικότερη αναδιοργάνωση της ελληνικής οικονομίας σε μια προσπάθεια να
ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός της (Simou & Koutsogeorgou, 2014; Tsirikas et al.,
2012; Καϊτελίδου, 2014). Στο Παράρτημα Ι, φαίνονται οι νομοθετικές ρυθμίσεις που
επηρέασαν τον φαρμακευτικό τομέα από το 2008. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε
διάστημα εννέα χρόνων, δημοσιεύτηκαν 119 νόμοι και υπουργικές ή άλλες αποφάσεις
(π.χ. από τον ΕΟΠΥΥ) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, που επηρέασαν πολύ τον
τρόπο λειτουργίας των φαρμακείων. Μόνο οι ανατιμολογήσεις των φαρμάκων, από τον
Μάιο του 2011 (πρώτο δελτίο τιμών φαρμάκων) μέχρι σήμερα ανέρχονται στον αριθμό
των 62. Σε πολλά από τα νομοθετικά ρυθμισμένα θέματα, βέβαια, οι φαρμακοποιοί
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εξέφρασαν την αντίδρασή τους, προσφεύγοντας στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το
οποίο δεν είναι λίγες οι φορές που τους δικαίωσε, όπως έγινε πρόσφατα με την υπ’
αριθμ. 1804/2017 απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ. με την οποία ακυρώθηκε η υπ’
αριθμ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ.36277/20-05-2016 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ Β΄ 1445/23-05-2016), με την
οποία προβλεπόταν η δυνατότητα ίδρυσης φαρμακείων από μη φαρμακοποιούς.
Η περιορισμένη γνώση των αλλαγών οδηγεί σε έλλειψη σιγουριάς για το μέλλον
(McCann et al., 2009) ενώ η μη συμμετοχή των φαρμακοποιών στη λήψη αποφάσεων
που επηρεάζουν τον τομέα τους αποτελεί σημαντικό παράγοντα στρες (Lin et al., 2008).
Οι πολίτες έχουν απαιτήσεις για καλύτερες υπηρεσίες με μικρότερο κόστος, ενώ οι
συνεχείς εναλλαγές των πολιτικών δυνάμεων έχουν προκαλέσει μεγάλη δυσπιστία στις
πολιτικές δεσμεύσεις περί αλλαγών (Leslie & Canwell, 2010). Ως αποτέλεσμα, στο
εργασιακό περιβάλλον υπάρχει αυξημένη αβεβαιότητα και ασάφεια ρόλων που οδηγεί
σε μειωμένη εργασιακή απόδοση (Tsirikas et al., 2012), ενώ οι αλλαγές συναντώνται,
ως επί το πλείστον, από άρνηση στην εφαρμογή τους, καθώς οι εργαζόμενοι δεν
επιθυμούν να μεταβληθούν οι υπάρχουσες εργασιακές συνθήκες στις οποίες είναι
εξοικειωμένοι (Lindorff, 2009).
3.3. Αποδοχές
Οι φαρμακοποιοί πληρώνονται είτε απευθείας από τους πελάτες - ασθενείς (το
σύνολο του ποσού των φαρμάκων – παραφαρμάκων) είτε από τα ασφαλιστικά τους
ταμεία (με πληρωμή κάποιας συμμετοχής από τους πελάτες).
Η πιστότητα των πελατών και η έγκαιρη τακτοποίηση των οικονομικών τους
εκκρεμοτήτων αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εξυπηρέτησή τους, με τους
φαρμακοποιούς να είναι περισσότερο πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν τους πιστούς και
καλοπληρωτές πελάτες σε σχέση με τους μη τακτικούς και κακοπληρωτές, σε
περιπτώσεις ελλιπούς συνταγογράφησης και αναγκαιότητας παροχής θεραπείας
(Abukres et al., 2016). Η συσσώρευση χρέους είναι ανεπιθύμητη (Mittal et al., 2008),
ενώ αποτελεί επιπλέον επιβαρυντικό παράγοντα το γεγονός ότι εάν αυτό το χρέος δεν
διευθετηθεί σχετικά σύντομα από την αγορά των σκευασμάτων είναι πολύ πιθανόν
μακροπρόθεσμα να μη διευθετηθεί ποτέ (Beaulieu-volk, 2015), Αν και πολλοί
ερευνητές προτείνουν συγκεκριμένες πρακτικές διαφορετικής προσέγγισης αυτών των
πελατών προκειμένου να εισπραχθεί το χρέος τους πριν προχωρήσουν τελικά στη μη
συνέχιση της εξυπηρέτησής τους (Beaulieu-volk, 2015; Mittal et al., 2008), η αρνητική
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του επίδραση στην παραγωγικότητα και το ηθικό των εργαζομένων δεν είναι άνευ
σημασίας (Mittal et al., 2008).
Επιπλέον πρόβλημα στις αποδοχές των φαρμακοποιών αποτελεί η μη έγκαιρη και
τακτική πληρωμή τους από τους ασφαλιστικούς φορείς, με τους οποίους είναι
συμβεβλημένοι. Αν και η πληρωμή των φαρμάκων πραγματοποιείται στην παρούσα
φάση εντός 60 ημερών (η εξόφλησή τους στο εγγύς παρελθόν μπορούσε να ξεπεράσει
το τρίμηνο), συναντώνται ακόμη καθυστερήσεις στις εξοφλήσεις αναλωσίμων
(ΕΟΠΥΥ, 2017), ειδικά μετά την πρόσφατη δημοσίευση των αποφάσεων του ΕΟΠΥΥ,
αναφορικά με τις λίστες των αναλωσίμων υλικών που αποζημιώνονται από τον
οργανισμό. Στα παραπάνω, προστίθεται και η μεγάλη καθυστέρηση στην πληρωμή των
φαρμακείων από ασφαλιστικούς φορείς που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, η οποία έγινε
με σημαντικές μειώσεις, βάσει των Ν.4038/2012 και Ν.4430/2016, ενώ είναι γεγονός
πλέον και η μείωση των αποδοχών των φαρμακείων που οφείλεται σε πάγιες ρυθμίσεις
όπως το rebate και to claw back.
Η πλειοψηφία των φαρμακοποιών δε θεωρούν ότι λαμβάνουν την αμοιβή που
τους αξίζει δεδομένου του φόρτου και της ποιότητας της εργασίας τους (Boyle et al.,
2016), με τους καλά αμειβόμενους εξωτερικούς φαρμακοποιούς να εμφανίζουν
μεγαλύτερα ποσοστά εργασιακής ικανοποίησης (Lin et al., 2007), ενώ και η δικαιοσύνη
στην απονομή της αμοιβής στους διάφορους υπαλλήλους βάσει προσόντων και ωρών
εργασίας φαίνεται να αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην ικανοποίηση των
τελευταίων (Chen et al., 2011). Διαφοροποιήσεις βρέθηκαν, αναφορικά και με την
αντιλαμβανόμενη εργασιακή ικανοποίηση, μεταξύ των πτυχιούχων της φαρμακευτικής
και των κατόχων διδακτορικού διπλώματος, με την αμοιβή να παίζει περισσότερο ρόλο
στην εργασιακή ικανοποίηση και το στρες των πρώτων σε σχέση με τους δεύτερους
(Munger et al., 2013).
Αν και η αμοιβή παίζει σημαντικό ρόλο στην εργασιακή πρακτική, ωστόσο,
φαίνεται ότι οι φαρμακοποιοί οφείλουν να προσαρμοστούν σε ένα εργασιακό
περιβάλλον στο οποίο οι οικονομικές απολαβές δεν είναι δυνατόν να παρουσιάζουν
αυξήσεις, με αποτέλεσμα να δίνουν περισσότερη έμφαση στην προσωπική τους
ικανοποίηση από το περιβάλλον εργασίας τους, εστιάζοντας σε ανταμοιβές, όπως την
καλύτερη αυτονομία στη λήψη αποφάσεων, την πιθανότητα προαγωγών ή τον
καλύτερο συντονισμό της εργασίας με τις ανάγκες της οικογενείας αντί της καθαρά
χρηματικής αμοιβής (Boyle et al., 2016). Η έρευνα δείχνει ότι μόνο βραχυπρόθεσμα η
χρηματική αμοιβή αποτελεί κίνητρο παραμονής στην ίδια εργασία, χωρίς να αποτελεί
σημαντικό λόγο μακροπρόθεσμα για να εγκαταλείψει κάποιος την παρούσα εργασία
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του αλλά ούτε και για να ισχυροποιήσει την οργανωσιακή του δέσμευση (Gaither et al.,
2008; Liu & White, 2011). Αντιθέτως, οι διαπροσωπικές σχέσεις έχουν μεγαλύτερη
επίδραση, με τους φαρμακοποιούς να δίνουν μεγάλη σημασία σε αυτόν τον εργασιακό
παράγοντα για τη συνέχιση της παραμονής τους στο ίδιο φαρμακείο (Gaither et al.,
2008).
3.4. Ασάφεια – Σύγκρουση ρόλων
Σε πολλά εργασιακά περιβάλλοντα η ασάφεια και η σύγκρουση ρόλων
περιλαμβάνονται στους βασικούς στρεσσογόνους παράγοντες ενώ επηρεάζουν έντονα
και την τάση για αλλαγή χώρου εργασίας (Michie, 2002; Chen et al., 2011). Η ασάφεια
ρόλων μπορεί να περιλαμβάνει μη γνώριμες (νέες ή παλαιές) ή πολύπλοκες πρακτικές ή
ακόμη και πρακτικές που μπορεί να ερμηνευτούν από τους εργαζόμενους με
διαφορετικούς τρόπους, πιθανόν αντικρουόμενους μεταξύ τους (Tsirikas et al., 2012),
μη παρέχοντας σαφείς οδηγίες για την εκτέλεση της εργασίας τους (White & Klinner,
2012) και το ρόλο τους σε αυτή (Schindel et al., 2017) ενώ η σύγκρουση ρόλων αφορά
ενέργειες που δε συνάδουν μεταξύ τους και δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν την ίδια
στιγμή (Chen et al., 2011) προκαλώντας δυσφορία στο εργατικό δυναμικό (White &
Klinner, 2012).
Οι εργαζόμενοι γενικά δε δείχνουν ιδιαίτερη προθυμία για ανάληψη νέων
ευθυνών και ρόλων εφόσον δεν υπάρχει σαφήνεια σε αυτούς (Schindel et al., 2017). Οι
Έλληνες, συγκεκριμένα, χαρακτηριζόμενοι από μικρή ανοχή στην ασάφεια ρόλων και
την αβεβαιότητα, πιθανόν λόγω της εθνικής και εργασιακής τους κουλτούρας, δεν
παίρνουν εύκολα ρίσκα και δεν είναι ευπροσάρμοστοι στις αλλαγές (Tsirikas et al.,
2012).
Η μειωμένη επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού και η έλλειψη διεργασιών
ελέγχου μέσω της εποικοδομητικής ανατροφοδότησης εντείνουν την ασάφεια και τη
σύγκρουση ρόλων των υπαλλήλων των φαρμακείων με αρνητική επίδραση στην
ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν και την οργανωσιακή δέσμευσή τους. Σαφείς
οδηγίες αναφορικά με θέματα εργασίας, όταν επικοινωνούνται μεταξύ του προσωπικού,
έχουν καλύτερη επίδραση στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται (White &
Klinner, 2012). Η μείωση της ασάφειας ρόλων και η πιο σαφής στοχοθεσία στο ρόλο
των φαρμακοποιών, όσον αφορά τη φροντίδα του ασθενή, έχουν ως αποτέλεσμα την
καλύτερη παραγωγικότητα (Schindel et al., 2017; Tsirikas et al., 2012).
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3.5. Φόρτος εργασίας
Οι φαρμακοποιοί, με την πάροδο των ετών, έρχονται αντιμέτωποι με ολοένα και
μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, καθώς νέες αρμοδιότητες προστίθενται σταδιακά στα
καθημερινά τους καθήκοντα (Cavaco & Krookas, 2014; Chisholm-Burns et al., 2010;
Gidman, 2011; Gorman et al., 2011; Johnson et al., 2014; Seston et al., 2009).
Συγκεκριμένα, οι εξωτερικοί φαρμακοποιοί είναι επιφορτισμένοι με ένα πλήθος
δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της μέρας, που περιλαμβάνουν, σύμφωνα με την
έρευνα των Gregório et al. (2017):
 Διοικητικά καθήκοντα: Υπηρεσίες μάνατζμεντ (για τους υπευθύνους
φαρμακείων), μάρκετινγκ, παραγγελιών, αποθήκης και ελέγχου αποθεμάτων,
εξακρίβωσης ή/και διόρθωσης στοιχείων συνταγών.
 Χορήγηση και πώληση συνταγογραφούμενων και μη συνταγογραφούμενων
φαρμάκων και παραφαρμακευτικών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των κατ΄ οίκον
παραδόσεων).
 Φαρμακευτικές Υπηρεσίες: Τοπική εφαρμογή φαρμάκων στο χώρο του
φαρμακείου, συμβουλευτική στα φάρμακα και σε ζητήματα υγείας, υπηρεσίες
εξετάσεων και ελέγχων (πχ μέτρηση πίεσης, σακχάρου κτλ), παρασκευή φαρμάκων,
παροχή πρώτων βοηθειών, παροχή φαρμακευτικής φροντίδας με την εξατομικευμένη
προσέγγιση του κάθε ασθενή (λήψη ιστορικού, τακτική παρακολούθηση και
παρέμβαση στο θεραπευτικό σχήμα, όταν απαιτείται).
Η κατανομή των παραπάνω δραστηριοτήτων φαίνεται, με κάποιες διακυμάνσεις,
να είναι γενικός κανόνας μεταξύ των διαφόρων χωρών με τη χορήγηση φαρμάκων και
παραφαρμακευτικών προϊόντων να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό του
εργασιακού χρόνου, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 5 (Gorman et al., 2011; Gregório et
al., 2017; Lea et al., 2012).
Στα νοσοκομειακά φαρμακεία, αντίστοιχα, οι βασικές αρμοδιότητες των
φαρμακοποιών περιλαμβάνουν (Lin et al., 2008; Αναγνωστάκης, 2012):
 Εκτέλεση εντολών για χορήγηση φαρμακοεπιδεσμικού υλικού από τις
κλινικές.
 Εκτέλεση συνταγών και συμβουλευτική επί της αγωγής εξωνοσοκομειακών
ασθενών
 Έλεγχος αποθήκης και αναπλήρωση αποθέματος με εκ νέου παραγγελία
φαρμάκων
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 Λογιστική τακτοποίηση με υπολογισμό των ποσοτήτων φαρμακοεπιδεσμικού
υλικού που χορηγήθηκε ή αποκτήθηκε
 Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
Στις παραπάνω αρμοδιότητες προστίθεται ο ρόλος του κλινικού φαρμακοποιού
(για τους φαρμακοποιούς με κάταλληλη ειδίκευση), ως μέλους της ιατρικής ομάδας
παρακολούθησης των ασθενών (Gallagher & Gallagher, 2012).

Ελεύθερος
χρόνος
Διοικητικές
17,30%
Υπηρεσίες
32,70%

Φαρμακευτικές
Υπηρεσίες
6,90%

Χορήγηση
συνταγογρα
φούμενων ή μη
συνταγογρα
φούμενων
φαρμάκων
43,10%

Διάγραμμα 5: Ποσοστιαία κατανομή χρόνου ανά δραστηριότητα έκαστου φαρμακοποιού
(Gregório et al., 2017)

Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να χρήζουν άμεσης διευθέτησης τόσο από τους
εξωτερικούς όσο και από τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς, οι οποίοι συχνά
βρίσκονται σε κατάσταση να οφείλουν να τα διαχειριστούν ταυτόχρονα (Gidman,
2011). Ο φόρτος και η πολυπλοκότητα της εργασίας τους, τους κάνει να μην έχουν
συχνά χρόνο για διαλείμματα (Gidman, 2011; Seston et al., 2009). Είναι
χαρακτηριστικό ότι το 50% του λιγοστού κενού χρόνου των φαρμακοποιών είναι
μικρές παύσεις με διάρκεια μικρότερη του ενός λεπτού και το 39% μεταξύ ενός και
πέντε λεπτών (Gregório et al., 2017).
Ο μεγάλος όγκος εργασίας είναι συχνά πρόξενος λαθών κατά την εξυπηρέτηση
των πελατών, εγείροντας ανησυχία για την ασφάλεια των ασθενών (Gidman, 2011;
Hassell et al., 2011; Johnson et al., 2014; Seston et al., 2009), εφόσον είτε δεν υποπέσει
στην αντίληψή των φαρμακοποιών η μη ορθή συνταγογράφηση από τους γιατρούς ή
δεν δοθούν οι σωστές οδηγίες για τη χορήγηση των σκευασμάτων ή δοθεί εκ
παραδρομής λανθασμένη αγωγή (Boyle et al., 2016; Johnson et al., 2014). Επίσης, ο
μεγάλος όγκος εργασίας βρέθηκε να σχετίζεται σημαντικά και με τα επίπεδα
επαγγελματικής εξουθένωσης, ειδικά όσον αφορά τα επίπεδα συναισθηματικής
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εξουθένωσης (Calgan et al., 2011), ενώ συνδέθηκε και με χειρότερη υγεία και ευημερία
των φαρμακοποιών (Gidman, 2011).
Υπάρχει άμεση αρνητική συσχέτιση του φόρτου εργασίας με την εργασιακή
ικανοποίηση και αντίστοιχη θετική με το στρες, αποτελώντας έναν από τους βασικούς
παράγοντες για την έλλειψη της οργανωσιακής δέσμευσης και την αναζήτηση άλλου
εργασιακού περιβάλλοντος (Gaither et al., 2008; Gidman, 2011; Lea et al., 2012).
Ωστόσο, η πολυπλοκότητα της εργασίας - μεγαλύτερη στους εξωτερικούς
φαρμακοποιούς σε σχέση με τους νοσοκομειακούς (Lin et al., 2007) - και η απαλλαγή
από τη μονοτονία της ρουτίνας συγκεκριμένων εργασιών συνδέεται θετικά με την
εργασιακή ικανοποίηση και τη μειωμένη τάση για αλλαγή εργασίας (Gidman, 2011; Lin
et al., 2007).
3.6. Διαθεσιμότητα άλλων εργασιών – Τάση για αλλαγή εργασιακού
περιβάλλοντος
Στην έρευνα των Munger et al. (2013) στις ΗΠΑ, περισσότεροι από τους μισούς
ερωτώμενους φαρμακοποιούς βρέθηκαν να σκέφτονται να εγκαταλείψουν την παρούσα
εργασία τους τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ενώ από αυτούς μόνο το 45% θα
επιθυμούσε να βρει μια παρόμοια εργασία με τους υπόλοιπους να προσανατολίζονται
σε μια καριέρα εκτός φαρμακευτικού χώρου. Σίγουρα πάντως δε θα συνιστούσαν την
εργασία τους σε νεότερους, λόγω της δυσαρέσκειας και του στρες που βιώνουν.
Μικρότερα αλλά εξίσου σημαντικά ποσοστά παρουσίασαν οι έρευνες των McCann et
al. (2009) στη Βόρεια Ιρλανδία και των Khalidi & Wazaify (2013) στην Ιορδανία με
24% και 31,40% αντίστοιχα των εξωτερικών φαρμακοποιών και 22% και 14,29%
αντίστοιχα των νοσοκομειακών να δηλώνουν ότι δε θα επέλεγαν την ίδια καριέρα ξανά,
αν είχαν τη δυνατότητα. Την ίδια καριέρα θα επέλεγαν περισσότεροι από τους
εξωτερικούς φαρμακοποιούς που εργάζονται σε αλυσίδες φαρμακείων σε σχέση με
τους ιδιοκτήτες ανεξάρτητων φαρμακείων ενώ δε θα τη επέλεγαν περισσότεροι από
δημόσια νοσοκομεία σε σχέση με τα ιδιωτικά (Khalidi & Wazaify, 2013).
Από την πλευρά των διοικητών – προϊσταμένων των φαρμακείων με άνω του
ενός υπαλλήλους, η διατήρηση σταθερού ανθρωπίνου δυναμικού είναι μεγάλης
σημασίας, καθώς η αλλαγή εργασιακού χώρου από τους εργαζόμενους είναι πρόξενος
διάσπασης της ομαδικότητας, ενώ το φαρμακείο υστερεί σε προσωπικό που έχει
αποκτήσει ιδιαίτερες ικανότητες και εμπειρία (Gaither et al., 2008). Το μεγάλο ποσοστό
των φαρμακοποιών που εμφανίζει τάση για αλλαγή περιβάλλοντος εργασίας, επομένως,
Σελίδα | 26

πρέπει να αποτελεί αντικείμενο προβληματισμού και ανάλογης δράσης (Ferguson et al.,
2011).
Διάφοροι παράγοντες ενδεχομένως επηρεάζουν την τάση των φαρμακοποιών για
αλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος. Στην έρευνά τους, οι Chen et al. (2011), βρήκαν
υψηλή συσχέτιση με το εργασιακό στρες και την προσωπική αντίληψη περί δίκαιης
μεταχείρισης των εργαζομένων. Το στρες τονίζεται και στην έρευνα των Yeh et al.
(2010) ως βασικός πρόξενος τάσης για αλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος, αν και η
αίσθηση υποστήριξης σε εργασιακά θέματα φάνηκε να μειώνει αυτή την τάση. Η
ηλικία φαίνεται, επίσης, να επιδρά, με τους νεότερους με μέχρι 10 έτη εργασίας να είναι
πιο πρόθυμοι να προβούν σε μετακινήσεις σε σχέση με αυτούς με 30-40 έτη εργασίας
(Seston et al., 2009). Το ίδιο φάνηκε να ισχύει και στους νοσοκομειακούς
φαρμακοποιούς, με τους μεγαλύτερους να δείχνουν μικρότερη διάθεση να παραιτηθούν
από την παρούσα εργασία τους (Yeh et al., 2010). Το φύλο, τέλος, αποτελεί σημαντικό
παράγοντα, με τους άνδρες να εμφανίζονται πιο πρόθυμοι να μετακινηθούν σε κάποια
άλλη εργασία με περισσότερες προκλήσεις σε σχέση με τις γυναίκες (Lin et al., 2007).
Βέβαια, η δυσκολία εύρεσης εργασίας με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (που
μπορεί να έχουν σχέση με το εργασιακό στρες, την εργασιακή ικανοποίηση, την
οργανωσιακή δέσμευση και τη διάθεση για αλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος), δείχνει
τη σημασία αυτών των χαρακτηριστικών για τους εργαζόμενους (Gaither et al., 2008;
Seston et al., 2009). Ενώ πολλοί φαρμακοποιοί εκφράζουν έντονη την επιθυμία τους να
αλλάξουν εργασιακό περιβάλλον, εντούτοις ελάχιστοι προχωρούν σε εφαρμογή αυτής
τους της διάθεσης, πιθανόν προτάσσοντας ως πιο σημαντικά άλλα δεδομένα της
εργασίας τους σε σχέση με αυτά που τους δυσαρεστούν ή τροποποιώντας τον τρόπο με
τον οποίο δουλεύουν (πχ με πιο ευέλικτα ωράρια εργασίας) (Seston et al., 2009). Η
έρευνα της Oren (2012) συντάσσεται με τα παραπάνω, δείχνοντας ότι ο κάθε
εργαζόμενος τείνει να προσαρμόζεται στο περιβάλλον που βιώνει καθημερινά και
προσπαθεί να αντεπεξέρχεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ισχυροποιώντας μέσα του
τα προνόμια, τις αξίες και τους στόχους που του δίνει η εργασία του έναντι αυτών στα
οποία νοιώθει ότι αυτή υστερεί.
3.7. Εξισορρόπηση με δραστηριότητες εκτός εργασιακού χώρου
Οι φαρμακοποιοί ισχυρίζονται ότι είναι ελάχιστος ο διαθέσιμος χρόνος για
δραστηριότητες εκτός του εργασιακού χώρου (Khalidi & Wazaify, 2013). Πολύ μεγάλο

Σελίδα | 27

ποσοστό από αυτούς έχει πρόβλημα διαχείρισης του χρόνου μεταξύ της εργασίας και
της οικογένειας (Boyle et al., 2016).
Η δυσαρέσκεια από το περιβάλλον εργασίας μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστα
αισθήματα που μεταφέρονται στην οικογένεια μετά τη λήξη του ωραρίου (Hincapie et
al., 2012), με το στρες να επιδρά αρνητικά στις σχέσεις με την οικογένεια και τους
φίλους (Calgan et al., 2011; Munger et al., 2013). Αυτός είναι ένας από τους λόγους που
θα μπορούσε να γίνει χρήση ελαστικότερου ωραρίου, ώστε να δοθεί ποιοτικότερος
χρόνος για ενασχόληση με εκτός της εργασίας δραστηριότητες στους φαρμακοποιούς
(Gaither et al., 2008).
3.8. Δέσμευση καριέρας – Οργανωσιακή δέσμευση
Η δέσμευση καριέρας, με την έννοια της αφοσίωσης και της κινητοποίησης για
εργασία σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα, είναι σημαντικός παράγοντας για την
μειωμένη ένταση του στρες σε αυτό, ενώ επιδρά θετικά στην εργασιακή ικανοποίηση
και την αυξημένη οργανωσιακή δέσμευση (δέσμευση στο συγκεκριμένο περιβάλλον
εργασίας) (Gaither et al., 2008). Οι φαρμακοποιοί δε φαίνεται να έχουν ισχυρά
ανεπτυγμένη τη δέσμευσή τους στην καριέρα τους (Liu & White, 2011), με τους
περισσότερους να μη συνιστούν το επάγγελμά τους σε άλλους (Munger et al., 2013) και
αρκετούς να δηλώνουν ότι δε θα επέλεγαν την ίδια καριέρα ξανά αν είχαν τη
δυνατότητα (Khalidi & Wazaify, 2013; McCann et al., 2009).
Όσον αφορά την οργανωσιακή δέσμευσή τους στο περιβάλλον του φαρμακείου
και τη σχέση της με το εργασιακό στρες, αυτή επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες
που έχουν να κάνουν με το ταίριασμα της προσωπικότητας των υπαλλήλων με τα
οργανωσιακά χαρακτηριστικά της εργασίας τους, με το τελικό αποτέλεσμα να
προκαλείται τόσο από ατομικούς όσο και από εργασιακούς παράγοντες (Chen et al.,
2011). Για την επίτευξη της οργανωσιακής δέσμευσης, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να
δοθεί στους διάφορους οργανωσιακούς παράγοντες, ειδικά σε αυτούς που αφορούν τις
διαπροσωπικές σχέσεις με τους συναδέλφους και τη διαχείριση του φόρτου εργασίας.
Κίνητρα για ωράριο εργασίας με λιγότερες ώρες ή ελαστικότερο προγραμματισμό των
ωρών, για χρήση της τεχνολογίας ή την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού θα μπορούσαν
να συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της οργανωσιακής δέσμευσης (Gaither et al.,
2008), με αποτέλεσμα και τη μικρότερη τάση για αλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος
(Gaither et al., 2008; Seston et al., 2009).
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3.9. Επιδράσεις του εργασιακού στρες στην υγεία
Το στρες φαίνεται να επιδρά αρνητικά στη ψυχική και σωματική υγεία (Boyle et
al., 2016; Hassell et al., 2011; Johnson et al., 2014; Michie, 2002; Munger et al., 2013).
Οι εργασιακές σχέσεις, η ισορροπία με τις εκτός εργασίας δραστηριότητες, ο έλεγχος
τον εργασιών, ο φόρτος και η φύση της εργασίας, που συνδέονται στενά με το
εργασιακό στρες βρέθηκε να έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή (Hassell et al., 2011;
Johnson et al., 2014). Μεγάλη συσχέτιση παρατηρήθηκε και με την επαγγελματική
εξουθένωση, όσον αφορά τους τομείς της συναισθηματικής εξουθένωσης, της
αποστασιοποίησης από την εργασία και κυρίως της έλλειψης αποτελεσματικότητας σε
αυτήν (Calgan et al., 2011), ενώ βρέθηκε να σχετίζεται και με φαινόμενα αϋπνίας,
(Michie, 2002; Yeh et al., 2010) και με άλλα σωματικά συμπτώματα, όπως αυτά
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Επιμόρφωση – κατάρτιση των φαρμακοποιών
Για την επιτυχή διεκπεραίωση των καθηκόντων των φαρμακοποιών και την
αύξηση της ικανοποίησής τους από την εργασία τους με παράλληλη μείωση του στρες,
αναγκαία κρίνεται η συμμετοχή τους σε προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και
κατάρτισης (Khalidi & Wazaify, 2013). Ακόμη και το ποσοστό των φαρμακοποιών που
νοιώθει ασφάλεια στο περιβάλλον εργασίας του, δεν υποβαθμίζει την αναγκαιότητα της
συνεχούς κατάρτισης, καθώς υπάρχουν πολλά πεδία για επιπλέον γνώση στην άσκηση
του επαγγέλματός τους (Boyle et al., 2016), αν και μερίδα φαρμακοποιών ισχυρίζεται
έλλειψη χρόνου για κατάρτιση ενώ θεωρεί ότι δεν της δίνεται μέσω αυτής η δυνατότητα
εργασιακής εξέλιξης και ενίσχυσης των γνώσεων και του επαγγελματισμού της
(Khalidi & Wazaify, 2013).
Βασικό θέμα κατάρτισης στη βιβλιογραφία φαίνεται να είναι η εκπαίδευση σε
στρατηγικές επικοινωνίας. Την αναγκαιότητα για εκπαίδευση, αναφορικά με τις
διαπροσωπικές σχέσεις, την καλή επικοινωνία και την επίλυση των διαφορών
επισημαίνουν οι Gaither et al. (2008). Η λειτουργία των φαρμακείων με καθορισμένους
κανόνες όσον αφορά την επικοινωνία με τη διοίκηση, τους συναδέλφους ή τους πελάτες
και την εξυπηρέτηση των πελατών δημιουργεί μεγαλύτερη ικανοποίηση και ασφάλεια
στους υπαλλήλους (White & Klinner, 2012). Η ένταξη σε ομάδες εργασίας ή η
παρακολούθηση σεμιναρίων έδειξαν να έχουν πολύ θετικά αποτελέσματα στην
αντιμετώπιση της ασάφειας ρόλων των εργαζομένων καθώς και στην καλύτερη
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παραγωγικότητά τους, ενδυναμώνοντας την προσαρμοστικότητα και ευελιξία τους
καθώς και τη μεταξύ τους συνεργασία (Tsirikas et al., 2012). Εξίσου καλά
αποτελέσματα αναμένονται με την κατάρτιση σε θέματα στρατηγικών επικοινωνίας και
πρακτικής της φαρμακευτικής φροντίδας (Brown et al., 2014; Montgomery et al.,
2010). Αν και προτείνεται η συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν τα
θεραπευτικά σχήματα των πελατών, δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι οι καλές πρακτικές
δεν αποτελούν από μόνες τους δείκτες πιστότητας των πελατών σε ένα φαρμακείο. Γι’
αυτό το λόγο, προτείνεται η κατάρτιση σε θέματα που αφορούν εκτός από τις
επικοινωνιακές πρακτικές και την ψυχολογική προσέγγιση των πελατών (Patrícia
Antunes et al., 2015). Κενά επικοινωνίας αναφορικά με την ίδια αντίληψη των
μηνυμάτων του δότη (πελάτης) και του δέκτη (φαρμακοποιός) σε θέματα προσδοκιών ή
ενεργειών αποτελούν στόχους προς επίλυση για τους φαρμακοποιούς (White &
Klinner, 2012).
Η κατάρτιση σε θέματα διαχείρισης χρόνου, επίσης, θα μπορούσε να είναι
ιδιαίτερα βοηθητική στην καλύτερη διεκπεραίωση των καθημερινών εργασιών των
φαρμακοποιών, ενώ ίσως εξασφάλιζε περισσότερο χρόνο για τη συμβουλευτική των
ασθενών (Lea et al., 2012).
Ενδιαφέρον αντικείμενο μάθησης, τέλος, θα μπορούσαν να είναι τα από κοινού
προγράμματα κατάρτισης γιατρών και φαρμακοποιών, στα οποία οι μεν γιατροί θα
μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τις γνώσεις των φαρμακοποιών για τη φαρμακολογία
και φαρμακοκινητική των φαρμάκων ενώ αντίστοιχα οι φαρμακοποιοί τις γνώσεις των
γιατρών στο κλινικό τομέα και τη λήψη ιστορικού (Gallagher & Gallagher, 2012).
Τέτοιες εκπαιδεύσεις θα μπορούσαν να γεφυρώσουν τις διαφωνίες τους και όσον αφορά
τη διαχείριση λαθών (Boyle et al., 2016).
Ωστόσο, η συνεχιζόμενη κατάρτιση έχει σημασία όταν το περιβάλλον εργασίας
δημιουργεί μια σχετική ικανοποίηση στους εργαζομένους. Η ικανοποίηση των
φαρμακοποιών έχει στενό σύνδεσμο με την κινητοποίησή τους και τη βελτίωση των
ικανοτήτων τους, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητάς τους (Khalidi &
Wazaify, 2013). Αν το περιβάλλον εργασίας τους προκαλεί δυσαρέσκεια και αναζητούν
άλλες επαγγελματικές ευκαιρίες, η κατάρτιση δεν μπορεί να αντισταθμίσει την
κατάσταση και δεν αποτελεί οικονομικά αποδοτική λύση (Liu & White, 2011).

Σελίδα | 30

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: Ερευνητικό μέρος
5.1. Μέθοδος και εργαλείο μέτρησης - Χαρακτηριστικά Δείγματος
Για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης μελέτης, χρησιμοποιήθηκε δομημένο
ερωτηματολόγιο με κλειστές απαντήσεις κλίμακας Likert 5 βαθμίδων (Παράρτημα ΙΙ).
Ως βάση αναφοράς, χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των McCann et al. (2009), το
οποίο προσαρμόστηκε για να αντικατοπτρίζει καλύτερα την ελληνική πραγματικότητα
(από το αρχικό ερωτηματολόγιο αφαιρέθηκαν πέντε ερωτήσεις και προστέθηκαν έξι
διαφορετικού περιεχομένου).
Το ερωτηματολόγιο υπέστη μετάφραση (forward – backward translation) στα
ελληνικά και ξανά στα αγγλικά από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους ερευνητές,
προκειμένου οι ερωτήσεις να συγκλίνουν σε νόημα με το αρχικό ερωτηματολόγιο.
Ακολούθησε προέλεγχος σε 50 φαρμακοποιούς, ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρχε
ακρίβεια στο περιεχόμενο των ερωτήσεων και σαφήνεια στη διατύπωσή τους. Έγιναν
αλλαγές σε ερωτήσεις, όπου κρίθηκε απαραίτητο και στο νέο ερωτηματολόγιο
ακολούθησε επανέλεγχος.
Το τελικό ερωτηματολόγιο αποτελείται από 3 μέρη:
 Το πρώτο αφορά δημογραφικά στοιχεία του δείγματος.
 Το δεύτερο περιέχει 5 ερωτήσεις αναφορικά με την εργασιακή ικανοποίηση
των φαρμακοποιών.
 Το τρίτο αποτελείται από 38 ερωτήσεις σχετικά με τους στρεσσογόνους
παράγοντες του επαγγέλματος, δομημένες στις 5 ομάδες του αρχικού ερωτηματολογίου:
την ευθύνη για τη φροντίδα των ασθενών, τις εργασιακές συγκρούσεις, την
επαγγελματική αναγνώριση, τη διαχείριση του φόρτου εργασίας και την εργασιακή
ανασφάλεια.
Στο τέλος του ερωτηματολογίου, δόθηκε η δυνατότητα στους φαρμακοποιούς,
μέσω ενός κειμένου ελεύθερης απάντησης, να εκφέρουν, εάν επιθυμούν, επιπλέον
απόψεις σχετικά με την ικανοποίηση και το στρες που βιώνουν στην εργασία τους.
Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε τυχαίο δείγμα φαρμακοποιών. Η
διανομή των ερωτηματολογίων έγινε αυτοπροσώπως σε 422 φαρμακοποιούς
εξωτερικών και νοσοκομειακών φαρμακείων σε περιοχές των Νομών Θεσσαλονίκης
και Χαλκιδικής κατά το διάστημα Δεκεμβρίου 2015 – Ιανουαρίου 2016. Η παραλαβή
των απαντηθέντων ερωτηματολογίων έγινε μία εβδομάδα μετά τη διανομή τους και για
όσους δεν πρόλαβαν να απαντήσουν ή ήθελαν διευκρινίσεις επαναλήφθηκε άλλη μια
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επίσκεψη παραλαβής των εναπομεινάντων ερωτηματολογίων τη δεύτερη εβδομάδα.
Συνολικά συλλέχθηκαν 261 απαντημένα ερωτηματολόγια (ποσοστό συμμετοχής
61,8%). Από αυτά, απορρίφθηκαν τα δύο, λόγω απάντησης από τους ερωτώμενους σε
ελάχιστες (λιγότερες από 10) ερωτήσεις, μειώνοντας το ποσοστό απαντησιμότητας σε
61,4%. Το ποσοστό αυτό, είναι μεν αυξημένο σε σχέση με άλλες παρόμοιες έρευνες,
δεν πρέπει ωστόσο να προκαλεί εντύπωση, καθώς με την πάροδο των ετών ολοένα και
περισσότεροι φαρμακοποιοί δείχνουν διάθεση να συμμετέχουν σε έρευνες, φθάνοντας
σε ποσοστά σχεδόν 80%, επικαλούμενοι το προσωπικό ενδιαφέρον τους για την
έρευνα, την προώθηση του επαγγέλματος, την υποστήριξη της καθημερινής πρακτικής
όπως βιώνεται από τους φαρμακοποιούς και τη συνεισφορά στη βελτίωση της
ποιότητας της φροντίδας των ασθενών και των εργασιακών δεδομένων γενικότερα
(Awaisu & Alsalimy, 2015).
5.2. Επεξεργασία δεδομένων
Τα δεδομένα της έρευνας επεξεργάστηκαν και αναλύθηκαν με τη χρήση της
έκδοσης 24 του στατιστικού πακέτου SPSS. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας
τέθηκε στο 5%. Οι απαντήσεις σε δύο ερωτήσεις της εργασιακής ικανοποίησης
αντιστράφηκαν για να δώσουν αποτελέσματα συνεπή με των άλλων ερωτήσεων. Για
ευκολότερη χρήση, οι μεταβλητές της εργασιακής ικανοποίησης ονομάστηκαν για την
ανάλυση S1 έως S5 και του εργασιακού στρες Q1 έως Q38.
5.2.1. Δημογραφικά στοιχεία
Στον παρακάτω Πίνακα φαίνονται τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος. Από
τους ερωτώμενους, κανένας δεν απάντησε ότι εργάζεται με ημιαπασχόληση. Οι
περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν γυναίκες, εξωτερικοί φαρμακοποιοί, ιδιοκτήτες
φαρμακείων (κατά βάση ανεξάρτητων – με μία άδεια λειτουργίας), εργαζόμενοι εντός
της πόλεως, στο Νομό Θεσσαλονίκης. Αναφορικά με τους νοσοκομειακούς
φαρμακοποιούς, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα ήταν διπλάσιοι σε σχέση με τους
εργαζομένους στον ιδιωτικό. Αν και οι διακυμάνσεις αναφορικά με την ηλικία των
εργαζομένων δεν ήταν μεγάλες στο δείγμα, φαίνεται ότι αρκετά μεγάλο ποσοστό
(64,4%) ξεκίνησε να εργάζεται στο φαρμακευτικό επάγγελμα μετά το 2000. Βέβαια,
στο ποσοστό αυτό, δεν συμπεριλαμβάνονται οι 20 φαρμακοποιοί, που δεν απάντησαν
στη συγκεκριμένη ερώτηση. Οι περισσότεροι φαρμακοποιοί λειτουργούν τα φαρμακεία
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Πίνακας 2: Δημογραφικά στοιχεία ερωτηθέντων φαρμακοποιών του δείγματος

Χαρακτηριστικά
ΦΥΛΟ
Άνδρας
Γυναίκα
ΗΛΙΚΙΑ
20-30 ετών
31-40 ετών
41-50 ετών
51+ ετών
ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Μέχρι το 1980
1981-1990
1991-2000
2001-2010
2011-σήμερα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Θεσσαλονίκη
Χαλκιδική
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
Εξωτερικό φαρμακείο
Νοσοκομείο
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (άτομα)
0
1
2
3
4
5+
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
(μόνο για εξωτερικά φαρμακεία)
Ιδιοκτήτης
Υπάλληλος
ΤΥΠΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
(μόνο για εξωτερικά φαρμακεία)
Ανεξάρτητο (1 άδεια)
Συστεγασμένο (2+ άδειες)
Αλυσίδα (2+ φαρμακεία)
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
(μόνο για εξωτερικά φαρμακεία)
Εντός πόλεως
Σε χωριό (μοναδικό)
Σε χωριό (υπάρχει/ουν κι άλλο/α φαρμακείο/α)
ΕΚΤΕΛΕΧΘΕΙΣΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
(μόνο για εξωτερικά φαρμακεία)
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51+
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(μόνο για νοσοκομειακά φαρμακεία)
Δημόσιος τομέας
Ιδιωτικός τομέας

Ν (%)

Δεν
απάντησαν

257 (99,2%)
101 (39,3%)
156 (60,7%)
257 (99,2%)
77 (30,0%)
75 (29,2%)
44 (17,1%)
61 (23,7,%)

2 (0,8%)

239 (92,3%)

20 (7,7%)

15 (6,3%)
37 (15,5%)
33 (13,8%)
77 (32,2%)
77 (32,2%)
259 (100%)
227 (87,6%)
32 (12,4%)
259 (100%)
220 (84,9%)
39 (15,1%)
252 (97,3%)
51 (20,2%)
101 (40,1%)
50 (19,8%)
16 (6,3%)
9 (3,6%)
25 (9,9%)
220 (100%)

2 (0,8%)

0 (0%)

0 (0%)

7 (2,7%)

0 (0%)

176 (80,0%)
44 (20,0%)
220 (100%)

0 (0%)

180 (81,8%)
35 (15,9%)
5 (2,3%)
220 (100%)

0 (0%)

163 (74,1%)
8 (3,6%)
49 (22,3%)
188 (85,4%)

32 (14,6%)

30 (16,0%)
80 (42,6%)
43 (22,9%)
14 (7,4%)
12 (6,4%)
9 (4,8%)
39 (100%)

0 (0%)

26 (66,7%)
13 (33,3%)

Σελίδα | 33

τους μαζί με έναν τουλάχιστον επιπλέον βοηθό, ενώ το 81,5% των φαρμακείων εκτελεί
κατά μέσο όρο μέχρι 30 συνταγές την ημέρα (εξαιρουμένων των φαρμακοποιών
ποσοστού 14,6%, που δεν έδωσαν απάντηση).
5.2.2. Έλεγχος κανονικότητας με το κριτήρια Kolmogorov-Smirnov
Στον έλεγχο για την εύρεση πιθανής κανονικής κατανομής των μεταβλητών των
ερωτήσεων χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο Kolmogorov-Smirnov. Καμία μεταβλητή δε
βρέθηκε να ακολουθεί την κανονική κατανομή, όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες
(p=0,000).
Πίνακας 3: Τεστ κανονικότητας των απαντήσεων της εργασιακής ικανοποίησης.

Πίνακας 4: Τεστ κανονικότητας των απαντήσεων του εργασιακού στρες.
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5.2.3. Παραγοντική ανάλυση
Στα στοιχεία του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση,
καθώς ικανοποιείται το κριτήριο με το οποίο ο αριθμός των συμμετεχόντων πρέπει να
είναι τουλάχιστον 5 φορές μεγαλύτερος από τον αριθμό των στοιχείων του
ερωτηματολογίου (Γαλάνης, 2013). Τα δεδομένα της έρευνας αναλύθηκαν με τη
μέθοδο ανάλυσης Principal axis factoring και περιστράφηκαν με το σύστημα Promax.
Οι δείκτες ΚΜΟ (0,805 και 0,806) και Bartlett (0,000) για την εργασιακή ικανοποίηση
και το στρες αντίστοιχα, δείχνουν ικανοποιητικές συσχετίσεις για τη διεξαγωγή
παραγοντικής ανάλυσης (Πίνακες 5 και 6).
Από τους πίνακες επεξήγησης της συνολικής διακύμανσης, παρατηρείται ότι 1
παράγοντας των ερωτήσεων εργασιακής ικανοποίησης ερμηνεύει το 46,336% και 10
παράγοντες των ερωτήσεων εργασιακού στρες ερμηνεύουν το 53,704% της συνολικής
διακύμανσης.
Πίνακας 5: Έλεγχος KMO και σφαιρικότητας Bartlett των απαντήσεων της εργασιακής
ικανοποίησης.
Έλεγχος μεταβλητών S1 έως S5
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

0,805
Approx. Chi-Square
Df
p

398,439
10
0,000

Πίνακας 6: Έλεγχος KMO και σφαιρικότητας Bartlett των απαντήσεων του εργασιακού στρες.
Έλεγχος μεταβλητών Q1 έως Q38
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

0,806
Approx. Chi-Square
Df
p

2547,422
703
0,000

Ο Πίνακας 7, που αναφέρεται στους παράγοντες που επηρεάζουν το εργασιακό
στρες, αναδεικνύει 8 ομάδες συσχετίσεων που δημιουργούν τις αντίστοιχες αθροιστικές
κλίμακες, με φορτίσεις άνω του 0,4, μετά από 18 διαδοχικές προσεγγίσεις. Η 9η και 10η
ομάδα του Πίνακα, λόγω ύπαρξης ενός μόνο στοιχείου απορρίφθηκαν από την
περαιτέρω ανάλυση.
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Πίνακας 7: Συσχετίσεις στοιχείων του εργασιακού στρες με παράγοντες.

Pattern Matrix (για τις μεταβλητές Q1 έως Q38)
Αθροιστικές κλίμακες
1

2

3

4

5

6

7

Q1

0,048

0,108

0,865

-0,104

0,006

-0,308

-0,049

Q2

-0,021

0,124

0,606

-0,023

-0,045

-0,010

Q3

-0,164

0,055

0,582

0,082

-0,169

Q4

0,338

-0,222

0,465

-0,103

Q5

0,002

0,090

0,444

Q6

-0,240

-0,066

Q7

-0,071

Q8

8

9

10

-0,141

0,102

-0,021

-0,142

0,040

-0,238

0,026

0,237

0,033

-0,082

0,076

0,049

0,031

0,181

0,193

-0,189

0,047

-0,087

-0,069

0,004

-0,106

-0,080

-0,003

-0,023

0,132

0,517

0,144

0,036

0,174

0,059

0,015

0,083

-0,021

0,283

0,164

0,332

0,061

-0,210

0,147

0,132

-0,006

-0,050

-0,206

-0,200

0,631

-0,009

0,002

0,186

-0,001

0,200

0,091

-0,055

Q9

0,262

0,172

0,284

0,064

-0,154

-0,025

-0,079

0,228

0,120

-0,079

Q10

0,479

0,290

0,035

0,104

-0,038

-0,028

0,019

0,080

0,069

-0,213

Q11

-0,124

0,054

-0,064

-0,015

0,904

0,030

-0,023

-0,072

-0,009

0,032

Q12

-0,173

0,136

-0,041

-0,035

0,970

0,036

-0,005

0,031

0,197

-0,093

Q13

0,275

-0,171

0,185

0,032

0,226

-0,080

0,180

0,099

0,573

-0,023

Q14

-0,031

-0,038

0,110

0,149

0,342

0,125

-0,071

-0,013

-0,029

-0,045

Q15

0,511

0,104

0,117

-0,060

0,044

0,016

-0,136

-0,016

0,510

0,146

Q16

0,639

0,044

-0,095

-0,052

0,060

0,066

-0,163

0,168

0,234

0,175

Q17

0,346

0,031

0,030

0,074

-0,025

0,544

0,070

0,068

0,047

-0,130

Q18

0,157

0,028

-0,064

0,010

0,078

0,803

-0,077

0,075

-0,045

-0,140

Q19

0,137

0,540

-0,060

-0,124

0,072

0,395

0,052

0,080

-0,225

-0,196

Q20

-0,164

0,393

0,174

0,027

0,081

0,342

-0,067

-0,097

-0,014

0,220

Q21

0,100

0,707

0,019

-0,045

0,007

-0,094

0,012

0,055

-0,111

0,075

Q22

0,112

0,675

-0,031

0,080

0,089

-0,027

0,050

0,014

0,020

-0,148

Q23

0,036

0,518

-0,032

0,094

0,098

0,112

0,167

-0,166

0,097

0,236

Q24

-0,135

0,006

-0,050

0,086

-0,014

0,088

0,045

0,837

0,049

0,021

Q25

0,192

0,082

-0,068

-0,148

-0,045

0,046

-0,018

0,504

0,066

0,207

Q26

0,170

-0,067

0,153

-0,097

0,091

0,059

-0,025

0,202

-0,221

0,268

Q27

-0,052

0,168

0,209

-0,054

-0,001

-0,049

0,284

0,088

-0,095

0,053

Q28

0,096

-0,206

0,051

0,694

0,081

-0,021

-0,015

0,048

-0,053

0,132

Q29

0,091

-0,207

0,128

0,394

0,043

0,128

-0,053

-0,003

-0,022

0,199

Q30

-0,029

0,118

-0,089

-0,097

-0,001

-0,083

0,949

-0,006

0,094

0,109

Q31

-0,092

0,297

-0,032

-0,053

-0,163

0,172

0,476

0,073

-0,017

0,164

Q32

0,057

0,145

-0,035

0,805

-0,032

0,028

-0,032

-0,095

0,040

0,025

Q33

-0,042

0,115

-0,144

0,872

-0,076

0,045

-0,129

0,045

-0,018

0,054

Q34

-0,001

-0,028

0,001

0,219

-0,075

-0,211

0,166

0,083

0,022

0,688

Q35

0,230

0,183

0,217

0,142

0,119

-0,040

0,002

-0,084

-0,424

0,069

Q36

0,424

-0,085

-0,163

0,198

0,109

-0,039

0,181

0,027

-0,100

0,113

Q37

0,768

-0,006

0-,102

0,095

-0,135

0,124

-0,052

-0,138

0,045

-0,023

Q38

0,858

0,079

0-,063

-0,037

-0,163

0,083

0,055

-0,098

0,087

-0,023
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Οι τελικές ομάδες που εξήχθησαν από τις αθροιστικές κλίμακες είναι οι:
1)

Συνολική ικανοποίηση (TS1) με 5 μεταβλητές

2)

Επίδραση Εξωτερικού Περιβάλλοντος (TQ1) με 6 μεταβλητές

3)

Προσωπικές προσδοκίες (TQ2) με 5 μεταβλητές

4)

Ευθύνη για τη φροντίδα των ασθενών (TQ3) με 7 μεταβλητές

5)

Διαχείριση φόρτου εργασίας (TQ4) με 4 μεταβλητές

6)

Επίβλεψη εργασίας (TQ5) με 2 μεταβλητές

7)

Επαγγελματική αναγνώριση (TQ6) με 2 μεταβλητές

8)

Επαγγελματικές προκλήσεις (TQ7) με 2 μεταβλητές

9)

Οικονομική ασυνέπεια πελατών/ ασφαλιστικών ταμείων (TQ8) με 2

μεταβλητές
Ο αριθμός των στοιχείων του ερωτηματολογίου είναι πάνω από 4 φορές
μεγαλύτερος από τις επί μέρους ομάδες, ικανοποιώντας το αντίστοιχο κριτήριο, που
ορίζεται στην μελέτη του Γαλάνη (2013), για την επιτρεπτή διεξαγωγή της
παραγοντικής ανάλυσης.
Tα στοιχεία με μη ικανοποιητικά ποσοστά συσχετίσεων, εξαιρέθηκαν από την
περαιτέρω ανάλυση. Ωστόσο, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα περιγραφικά μέτρα
ανάλυσης της μεταβλητής Q9, που αφορά το στρες των φαρμακοποιών, που σχετίζεται
με τις ελλείψεις φαρμάκων. Ο μέσος όρος της συγκεκριμένης μεταβλητής είναι από
τους υψηλότερους των μεταβλητών του δείγματος που αναφέρονται στο εργασιακό
στρες (3,79 με τυπική απόκλιση 0,997).

Διάγραμμα 6: Κατανομές απαντήσεων στην ερώτηση Q9.
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Από τις υπόλοιπες εξαιρούμενες μεταβλητές, φαίνεται ότι οι συγκρούσεις με την
προσωπική ζωή και με συναδέλφους ή/ και τη διοίκηση δε στρεσσάρουν ιδιαίτερα τους
φαρμακοποιούς, οι οποίοι, επίσης, δεν καταπιέζονται για να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις των πελατών τους ούτε προσπαθώντας να συμβαδίσουν με τις νέες εξελίξεις
προκειμένου να διατηρήσουν την επαγγελματική τους επάρκεια. Χαμηλός είναι επίσης
ο μέσος όρος των απαντήσεων στην ερώτηση αν κάποιος άλλος χωρίς τα προσόντα του
φαρμακοποιού θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στο επάγγελμα.
5.2.4. Έλεγχος συσχέτισης Spearman
Ο έλεγχος συσχέτισης με το κριτήριο Spearman (λόγω μη κανονικής κατανομής
των μεταβλητών) έδειξε ότι τα στοιχεία των ομάδων είναι συσχετισμένα (ορισμένα
πολύ ισχυρά), με βαθμό στατιστικής σημαντικότητας p<0,01 στις περισσότερες
συσχετίσεις και p<0,05 σε λίγες από αυτές. Περίπτωση μη καλής συσχέτισης (p>0,05)
είναι μόνο αυτή μεταξύ δύο μεταβλητών της κλίμακας της επίδρασης του εξωτερικού
περιβάλλοντος, ήτοι των Q15 (που αφορά στο στρες που προκαλείται από τη
δυσλειτουργία/ασυνεννοησία με τους συναδέλφους του φαρμακευτικού συλλόγου) και Q36

(που αφορά στο στρες που προκαλείται από τις αλλαγές στο χώρο εργασίας).
Αναλυτικά, οι πίνακες των συσχετίσεων των στοιχείων κάθε αθροιστικής
κλίμακας παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.
5.2.5. Αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής (Έλεγχος συντελεστή Cronbach)
Στον Πίνακα 8, φαίνονται οι συντελεστές Cronbach για κάθε αθροιστική κλίμακα.
Οι συντελεστές για τις κλίμακες «Προσωπικές προσδοκίες», «Διαχείριση φόρτου
εργασίας», «Επίβλεψη εργασίας» και «Επαγγελματική αναγνώριση», έχουν υψηλές
τιμές (άνω του 0,80), ενώ ικανοποιητικές είναι και οι τιμές για τις υπόλοιπες κλίμακες
(άνω του 0,70 και κοντά στο 0,80 σε πολλές από αυτές). Δύο μεταβλητές δε
συμπεριλήφθηκαν στην περαιτέρω ανάλυση λόγω βελτίωσης του συντελεστή της
εκάστοτε αθροιστικής κλίμακας μετά την αφαίρεσή τους. Έτσι, από την κλίμακα της
«Συνολικής ικανοποίησης», αφαιρέθηκε το στοιχείο S4 και από την κλίμακα της
«Επίδρασης Εξωτερικού Περιβάλλοντος» αφαιρέθηκε το στοιχείο Q36. Η μεταβλητή
Q36 είχε τη χαμηλότερη συσχέτιση και με την κλίμακά της (0,424) σε σχέση με τα
υπόλοιπα στοιχεία (όπως παρατηρήθηκε παραπάνω στον Πίνακα 7), ενώ και στον
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έλεγχο με το κριτήριο Spearman δε βρέθηκε να συσχετίζεται καλά με τη μεταβλητή
Q15 της ίδιας αθροιστικής κλίμακας.
Πίνακας 8: Συντελεστές Cronbach αθροιστικών κλιμάκων.
ΚΛΙΜΑΚΕΣ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Συνολική ικανοποίηση (TS1)

0,792

S1
S2
S3
S4
S5
Επίδραση Εξωτερικού
Περιβάλλοντος (TQ1)
Q10
Q15
Q16
Q36
Q37
Q38

0,735
0,726
0,722
0,805
0,766
0,771
0,751
0,751
0,711
0,777
0,724
0,698

Προσωπικές προσδοκίες (TQ2)
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23
Ευθύνη για τη φροντίδα των
ασθενών (TQ3)
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q8

0,844

Διαχείριση φόρτου εργασίας (TQ4)

0,831

Q28
Q29
Q32
Q33
Επίβλεψη εργασίας (TQ5)
Q11
Q12
Επαγγελματική αναγνώριση (TQ6)

0,806
0,829
0,808
0,808
0,810
0,724
0,681
0,690
0,676
0,709
0,702
0,686
0,696

0,766
0,827
0,766
0,785
0,850
0,739
0,739
0,803

Q17
Q18
Επαγγελματικές προκλήσεις (TQ7)

0,673
0,673
0,797

Q30
Q31
Οικονομική ασυνέπεια
πελατών/ταμείων (TQ8)
Q24
Q25

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΧΩΡΙΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ

0,662
0,662
0,708
0,548
0,548
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5.2.6. Χαρακτηριστικά αθροιστικών κλιμάκων
Από τον Πίνακα 9 παρατηρούμε τα περιγραφικά μέτρα κάθε ομάδας. Οι
ελλείπουσες τιμές των μεταβλητών TQ1 και TQ8 οφείλονται στη μη απάντηση των 39
νοσοκομειακών φαρμακοποιών σε κάποιες από αυτές τις ερωτήσεις. Αντίστοιχα, οι 19
ελλείπουσες τιμές της μεταβλητής TQ5 πιθανόν οφείλονται στη μη ύπαρξη βοηθητικού
προσωπικού (βοηθών φαρμακείων ή άλλων φαρμακοποιών) ή φοιτητών που κάνουν
την πρακτική τους άσκηση σε αυτά τα φαρμακεία.
Οι απαντήσεις των φαρμακοποιών κυμάνθηκαν από 1 (λιγότερο ικανοποιημένοι ή
στρεσσαρισμένοι) έως 5 (περισσότερο ικανοποιημένοι ή στρεσσαρισμένοι). Από το
μέσο όρο κάθε κλίμακας, παρατηρείται ότι οι φαρμακοποιοί είναι αρκετά
ικανοποιημένοι από την εργασία τους. Αναφορικά με το εργασιακό τους στρες, η
οικονομική ασυνέπεια πελατών/ ταμείων φαίνεται να αποτελεί αιτία εμφάνισής του
στον μεγαλύτερο βαθμό, ακολουθούμενο από την επίδραση του εξωτερικού
περιβάλλοντος και τον φόρτο εργασίας. Στα παραπάνω, αν προστεθούν οι προσωπικές
προσδοκίες και η ευθύνη για την φροντίδα των ασθενών, ολοκληρώνεται το πλήθος των
παραγόντων που υπερβαίνουν το μέσο όσο του συνολικού στρες (δηλ. =2,4332). Οι
υπόλοιποι τρεις παράγοντες (επίβλεψη εργασίας, επαγγελματική αναγνώριση και
επαγγελματικές

προκλήσεις)

δε

φαίνεται

να

στρεσσάρουν

ιδιαίτερα

τους

φαρμακοποιούς.
Ειδικότερα, παρατηρείται ότι στην κλίμακα της εργασιακής ικανοποίησης (TS1),
75,8% των συμμετεχόντων απάντησαν με βαθμολογία άνω του 3 (από αυτούς 31,2%
βαθμολόγησαν άνω του 4), υποδηλώνοντας την ικανοποίηση των φαρμακοποιών από
την εργασία τους.
Αναφορικά με τις κλίμακες του στρες:
 Η κλίμακα της οικονομικής ασυνέπειας των πελατών/ ασφαλιστικών ταμείων
(TQ8) έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία, αναφορικά με το στρες που προκαλεί στους
φαρμακοποιούς, με 90% των φαρμακοποιών να απαντούν με βαθμό άνω του 3 και
54,8% με βαθμό άνω του 4.
 Στην κλίμακα της επίδρασης του εξωτερικού περιβάλλοντος (TQ1), 69% των
συμμετεχόντων απάντησαν με βαθμολογία άνω του 3.
 Στην κλίμακα της διαχείρισης φόρτου εργασίας (TQ4), το 20% των
φαρμακοποιών βαθμολόγησαν με βαθμό άνω του 4 (56,9% με βαθμό άνω του 3).
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Πίνακας 9: Περιγραφικά μέτρα αθροιστικών κλιμάκων
TS1

TQ1

TQ2

TQ3

TQ4

TQ5

Συνολική

Επίδραση

Προσωπικές

Ευθύνη για

Διαχείριση

Επίβλεψη

Ικανοποίηση

Εξωτερικού

Προσδοκίες

την φροντίδα

φόρτου

εργασίας

των ασθενών

εργασίας

Περιβάλλοντος
N

Έγκυρες τιμές

TQ6

TQ7

Επαγγελματική Επαγγελματικές
αναγνώριση

προκλήσεις

TQ8

TOTAL Q

Οικονομική

Συνολικό

Ασυνέπεια

στρες

256

216

249

251

255

240

258

254

219

176

3

43

10

8

4

19

1

5

40

83

Μέσος όρος

3,4063

3,3741

2,6107

2,4189

3,0490

2,2292

2,1395

2,2776

3,7945

2,4332

Διάμεσος

3,5000

3,4000

2,6000

2,4286

3,0000

2,0000

2,0000

2,0000

4,0000

2,4242

2,00

4,00

2,42

Ελλείπουσες
τιμές

Επικρατούσα τιμή
Τυπική απόκλιση

4,00

2,80

α

2,60

2,29

α

3,50

1,00

1,00

α

0,75375

0,81934

0,93407

0,57056

0,89098

0,98821

0,95314

1,01895

0,83571

0,46457

Διακύμανση

0,568

0,671

0,872

0,326

0,794

0,977

0,908

1,038

0,698

0,216

Ασυμμετρία

-0,413

-0,135

0,254

-0,078

0,048

0,451

0,791

0,694

-0,335

-0,204

0,152

0,166

0,156

0,154

0,153

0,157

0,152

0,153

0,164

0,183

-0,274

-0,527

-0,520

-0,036

-0,578

-0,582

0,393

-0,038

-0,340

-0,064

0,303

0,330

0,310

0,306

0,304

0,313

0,302

0,304

0,327

0,364

Εύρος

3,75

3,80

4,00

2,86

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

2,36

Μικρότερη τιμή

1,00

1,20

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,18

Μεγαλύτερη τιμή

4,75

5,00

5,00

3,86

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

3,55

Τυπικό σφάλμα
ασυμμετρίας
Κυρτότητα
Τυπικό σφάλμα
κυρτότητας

α. Υπάρχουν πολλές επικρατούσες τιμές. Στον Πίνακα παρουσιάζεται η μικρότερη.
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 Οι κλίμακες που σχετίζονται με τις προσωπικές προσδοκιών (TQ2) και την
ευθύνη για τη φροντίδα των ασθενών (TQ3), βαθμολογήθηκαν με έως 3 από πάνω από
τους μισούς ερωτώμενους (70,1% και 87,6%, αντίστοιχα).
 Η κλίμακα των επαγγελματικών προκλήσεων (TQ7) πήρε επίσης χαμηλή
βαθμολογία, με 83,9% των συμμετεχόντων να απαντάνε με βαθμολόγηση έως και 3.
 Οι κλίμακες της επίβλεψης εργασίας (TQ5) και της επαγγελματικής
αναγνώρισης (TQ6) έλαβαν τα χαμηλότερα ποσοστά, με 84,6% και 88,4%, αντίστοιχα
στις βαθμολογήσεις έως και 3.
Αναφορικά με την κανονικότητα των κατανομών των αθροιστικών κλιμάκων, ο
Πίνακας 10 δείχνει ότι οι κλίμακες TS1, TQ4, TQ5, TQ6, TQ7 και TQ8 δεν
ακολουθούν κανονικές κατανομές σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5%, με τις
μεταβλητές TS1 και TQ8 να παρουσιάζουν αρνητική ασυμμετρία και τις TQ4, TQ5,
TQ6 και TQ7 θετική. Η υπόθεση της κανονικότητας των δεδομένων φαίνεται, αντίθετα,
ότι ισχύει για τις κλίμακες TQ1, TQ2 και TQ3.
Πίνακας 10: Τεστ κανονικότητας των αθροιστικών κλιμάκων
Kolmogorov-Smirnov test
Statistic

df

P

TS1_Συνολική Ικανοποίηση

0,116

173

0,000

TQ1_Επίδραση εξωτερικού περιβάλλοντος

0,060

173

0,200

TQ2_Προσωπικές προσδοκίες

0,054

173

0,200

TQ3_Ευθύνη για την φροντίδα των ασθενών

0,067

173

0,054

TQ4_Διαχείριση φόρτου εργασίας

0,071

173

0,034

TQ5_Επίβλεψη εργασίας

0,153

173

0,000

TQ6_Επαγγελματική αναγνώριση

0,164

173

0,000

TQ7_Επαγγελματικές προκλήσεις

0,192

173

0,000

TQ8_Οικονομική ασυνέπεια πελατών/ ταμείων

0,137

173

0,000

Τα ιστογράμματα των παραπάνω μεταβλητών επιβεβαιώνουν τα παραπάνω.

Σελίδα | 42

Συχνότητα
Συχνότητα
Συχνότητα

TQ1_Επίδραση εξωτερικού περιβάλλοντος

TQ2_Προσωπικές προσδοκίες

TQ3_Ευθύνη για την φροντίδα των ασθενών

Διάγραμμα 7: Ιστογράμματα μεταβλητών TQ1, TQ2 και TQ3

5.2.7. Έλεγχοι εγκυρότητας εννοιολογικής κατασκευής
Προκειμένου να αξιολογηθεί ο βαθμός, στον οποίο το ερωτηματολόγιο
αντανακλά το πραγματικό θεωρητικό νόημα των εννοιών που υποτίθεται ότι μετρά,
αξιολογήθηκε η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής του. Με βάση το κριτήριο
Spearman (λόγω μη κανονικής κατανομής των στοιχείων, ανεξαρτήτως της
κανονικότητας ορισμένων αθροιστικών κλιμάκων), εξήχθη ο Πίνακας 11, στον οποίο
παρουσιάζονται σε διαφορετική στήλη οι διορθωμένοι συντελεστές Spearman,
προκειμένου να αποφευχθούν οι επικαλύψεις στοιχείων με τις κλίμακές τους.
Οι συσχετίσεις των στοιχείων με τις αθροιστικές κλίμακες στις οποίες ανήκουν,
υποδηλώνουν μέτρια έως ισχυρή εγκυρότητα σύγκλισης, καθώς οι τιμές του
συντελεστή Spearman για το υπόψη ερωτηματολόγιο κυμαίνονται μεταξύ 0,355 και
0,731. Τις μικρότερες τιμές συσχετίσεων εμφανίζουν τα στοιχεία Q4, Q5 και Q8 της
κλίμακας της ευθύνης για την φροντίδα των ασθενών.
Η ένταση των συσχετίσεων κάθε στοιχείου με την κλίμακά του υπερβαίνει σε
κάθε περίπτωση το βαθμό συσχέτισής του με άλλες κλίμακες, στις οποίες αυτό δεν
ανήκει, τεκμηριώνοντας με αυτόν τον τρόπο και την εγκυρότητα διάκρισης του
ερωτηματολογίου.
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Πίνακας 11: Συσχετίσεις στοιχείων με αθροιστικές κλίμακες μετά τις διορθώσεις για επικαλύψεις στοιχείων – κλίμακας (στήλες ADJ).
Συντελεστές συσχέτισης
Spearman's rho

ADJ_TS1

TQ1

TQ2

TQ3

TQ4

TQ5

TQ6

TQ7

TQ8

S1

0,613

-0,240

-0,506

-0,068

-0,213

0,068

-0,244

-0,429

-0,254

S2

0,661

-0,172

-0,559

-0,160

-0,275

-0,045

-0,306

-0,468

-0,231

S3

0,679

-0,237

-0,480

-0,113

-0,270

-0,055

-0,309

-0,434

-0,282

S5

0,527

-0,220

-0,334

0,113

-0,100

0,016

-0,153

-0,339

-0,342

TS1

ADJ_TQ1

TQ2

TQ3

TQ4

TQ5

TQ6

TQ7

TQ8

Q10

-0,243

0,456

0,400

0,209

0,259

0,015

0,289

0,246

0,324

Q15

-0,093

0,472

0,256

0,198

0,173

0,181

0,290

0,139

0,231

Q16

-0,183

0,618

0,355

0,125

0,270

0,139

0,394

0,130

0,412

Q37

-0,274

0,552

0,339

0,175

0,255

0,027

0,254

0,184

0,315

Q38

-0,167

0,650

0,367

0,145

0,221

0,034

0,228

0,199

0,379

TS1

TQ1

ADJ_TQ2

TQ3

TQ4

TQ5

TQ6

TQ7

TQ8

Q19

-0,508

0,408

0,671

0,173

0,311

0,152

0,454

0,509

0,359

Q20

-0,378

0,199

0,580

0,380

0,388

0,214

0,428

0,396

0,200

Q21

-0,493

0,406

0,657

0,174

0,309

0,114

0,303

0,430

0,357

Q22

-0,458

0,350

0,655

0,169

0,331

0,138

0,348

0,503

0,300

Q23

-0,407

0,300

0,630

0,256

0,445

0,265

0,468

0,484

0,238

TS1

TQ1

TQ2

ADJ_TQ3

TQ4

TQ5

TQ6

TQ7

TQ8

Q1

0,035

0,057

0,164

0,456

0,199

0,085

0,075

0,063

-0,009

Q2

-0,171

0,226

0,350

0,414

0,305

0,100

0,213

0,152

0,232

Q3

-0,162

0,059

0,289

0,495

0,299

0,076

0,329

0,267

0,132

Q4

-0,001

0,233

0,180

0,355

0,177

0,078

0,249

0,216

0,089

Q5

-0,036

0,172

0,143

0,392

0,117

0,077

0,102

0,100

0,114

Q6

0,002

0,023

0,155

0,442

0,270

0,172

0,182

0,157

0,066

Q8

-0,058

0,090

0,134

0,397

0,259

0,134

0,268

0,107

0,108
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TS1

TQ1

TQ2

TQ3

ADJ_TQ4

TQ5

TQ6

TQ7

TQ8

Q28

-0,140

0,238

0,317

0,292

0,701

0,311

0,270

0,187

0,280

Q29

-0,162

0,283

0,309

0,332

0,573

0,269

0,278

0,219

0,235

Q32

-0,238

0,233

0,435

0,294

0,695

0,280

0,331

0,330

0,214

Q33

-0,340

0,222

0,459

0,258

0,655

0,225

0,339

0,363

0,240

TS1

TQ1

TQ2

TQ3

TQ4

ADJ_TQ5

TQ6

TQ7

TQ8

Q11

-0,037

0,075

0,194

0,106

0,324

0,731

0,121

0,098

0,087

Q12

-0,004

0,144

0,218

0,118

0,302

0,731

0,157

0,073

0,110

TS1

TQ1

TQ2

TQ3

TQ4

TQ5

ADJ_TQ6

TQ7

TQ8

Q17

-0,266

0,443

0,460

0,290

0,374

0,123

0,660

0,305

0,321

Q18

-0,326

0,353

0,465

0,228

0,307

0,155

0,660

0,336

0,287

TS1

TQ1

TQ2

TQ3

TQ4

TQ5

TQ6

ADJ_TQ7

TQ8

Q30

-0,433

0,155

0,532

0,134

0,297

0,105

0,234

0,638

0,227

Q31

-0,500

0,221

0,560

0,196

0,311

0,064

0,380

0,638

0,336

TS1

TQ1

TQ2

TQ3

TQ4

TQ5

TQ6

TQ7

ADJ_TQ8

Q24

-0,295

0,370

0,353

0,137

0,296

0,110

0,318

0,299

0,552

Q25

-0,332

0,435

0,339

0,103

0,228

0,050

0,276

0,255

0,552
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5.2.8. Έλεγχοι διαφοράς κατανομών και διαμέσων.
Ακολούθησαν έλεγχοι, όσον αφορά τις στατιστικά σημαντικές διαφορές στις
κατανομές, που βρέθηκαν με τα τεστ Mann Whitney και Kruskal – Wallis, και τις
διαμέσους των διαφόρων αθροιστικών ομάδων σε σχέση με τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά του δείγματος. Λόγω μικρού αριθμού δείγματος, δε συμπεριλήφθηκαν
στην ανάλυση η κλίμακα των αλυσίδων φαρμακείων (N=5) από τη μεταβλητή «τύπος
φαρμακείου», η κλίμακα με 4 επιπλέον βοηθούς (Ν=9) από τη μεταβλητή «αριθμός
επιπλέον εργαζομένων» και η κλίμακα με 51+ συνταγές ανά ημέρα (Ν=9) από τη
μεταβλητή «αριθμός εκτελεσθεισών συνταγών κατά μέσο όρο ανά ημέρα». Στην
κατηγορία της μεταβλητής «τοποθεσία φαρμακείου» οι δύο κλίμακες των φαρμακείων
σε χωριά συγχωνεύτηκαν σε μία, καθώς μόνο 8 φαρμακοποιοί που εργάζονται σε
φαρμακεία χωριών, στα οποία δεν υπάρχουν άλλα φαρμακεία, πήραν μέρος στην
έρευνα.
Φύλο
Αναφορικά με την κλίμακα TS1 της εργασιακής ικανοποίησης εμφανίστηκαν
στατιστικά σημαντικές διαφορές τόσο στις διαμέσους (p=0,048) όσο και στις
κατανομές (p=0,014), με τους άνδρες να είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από την
εργασία τους (με διάμεσο ίσο με 3,25) σε σχέση με τις γυναίκες (με διάμεσο ίσο με
3,5). 67,3% των ανδρών απάντησε με βαθμολογία άνω του 3 σε αντίθεση με ποσοστό
81% των γυναικών.
Στατιστικά σημαντικές διαφορές εμφάνισαν και οι κατανομές των κλιμάκων TQ3
(p=0,012) και TQ7 (p=0,044). Αναφορικά με την κλίμακα TQ3 της ευθύνης για την
φροντίδα των ασθενών, οι άνδρες εμφανίστηκαν λιγότερο στρεσσαρισμένοι, με 9,1% εξ
αυτών να βάζει βαθμολογία 3 και άνω, σε αντίθεση με το 21,9% των γυναικών.
Λιγότερο στρεσσαρισμένοι και αναφορικά με την κλίμακα TQ7 των επαγγελματικών
προκλήσεων βρέθηκαν οι άνδρες με βαθμολογία μέχρι 3 να βάζει ποσοστό 77% εξ
αυτών σε σχέση με το 88,2% των γυναικών. Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί μια κορυφή
στο βαθμό 4 (συχνά στρεσσαρισμένοι) στην οποία εμφανίζεται ποσοστό 11% των
ανδρών σε σχέση με το αντίστοιχο 2,6% των γυναικών (Διάγραμμα 8).
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Γυναίκες

Συχνότητα

Άνδρες

TS1_Συνολική ικανοποίηση

TQ3_Ευθύνη για την φροντίδα των ασθενών

TQ3_Ευθύνη για την φροντίδα των ασθενών

Συχνότητα

Συχνότητα

TS1_Συνολική ικανοποίηση

TQ7_Επαγγελματικές προκλήσεις

TQ7_Επαγγελματικές προκλήσεις

Διάγραμμα 8: Κατανομές κλιμάκων TS1, TQ3 και TQ7 ανάλογα με το φύλο

Ηλικία
Ο έλεγχος των διαμέσων έδειξε να υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές
μεταξύ των ηλικιακών ομάδων για τις μεταβλητές TQ3 (p=0,002), TQ6 (p=0,045) και
TQ7 (p=0,015).
Πιο αναλυτικά, αναφορικά με την ευθύνη για τη φροντίδα των ασθενών (TQ3)
και την επαγγελματική αναγνώριση (TQ6), οι διάμεσοι της ηλικιακής ομάδας 20-30
ετών ήταν μεγαλύτερες σε σχέση με των μεγαλύτερων φαρμακοποιών, ενώ στην
κλίμακα των επαγγελματικών προκλήσεων (TQ7) μεγαλύτερη διάμεσο παρουσίασε η
ηλικιακή ομάδα 41-50 ετών.
Ο έλεγχος Kruskal-Wallis έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές στις κατανομές
των ίδιων κλιμάκων TQ3 (p=0,038), TQ6 (p= 0,035) και TQ7 (p=0,032).
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Πίνακας 12: Τιμές διαμέσων των ηλικιακών ομάδων ανά αθροιστική κλίμακα TQ3, TQ6 και
TQ7
TQ3
Ευθύνη για την
φροντίδα των
ασθενών

Ηλικία
20-30

Έγκυρες

N

Ελλείπουσες
Διάμεσος
31-40

Έγκυρες

N

Ελλείπουσες
Διάμεσος
41-50

Έγκυρες

N

Ελλείπουσες
Διάμεσος
51+

Έγκυρες

N

Ελλείπουσες
Διάμεσος

TQ6
Επαγγελματική
αναγνώριση

TQ7
Επαγγελματικές
προκλήσεις

74

77

74

3

0

3

2,5714

2,5000

2,0000

73

74

75

2

1

0

2,4286

2,0000

2,0000

44

44

42

0

0

2

2,2857

2,0000

2,5000

58

61

61

3

0

0

2,4286

2,0000

2,0000

Πιο αναλυτικά, αναφορικά με την ευθύνη για τη φροντίδα των ασθενών (TQ3),
κανένα ζεύγος ηλικιακών ομάδων δεν εμφάνισε στατιστικά σημαντική διαφορά στις
κατανομές.
Όσον αφορά την επαγγελματική αναγνώριση (TQ6), κατά τον έλεγχο ανά ζεύγη
εμφανίστηκαν διαφορές στο ζεύγος 20-30 και 41-50 ετών (p=0,052). Παρατηρείται ότι
με την αύξηση της ηλικίας οι φαρμακοποιοί στρεσσάρονται λιγότερο αναφορικά με την
επαγγελματική τους αναγνώριση.
41-50 ετών

Συχνότητα

20-30 ετών

TQ6_Επαγγελματική αναγνώριση

TQ6_Επαγγελματική αναγνώριση

Διάγραμμα 9: Κατανομές κλίμακας TQ6 ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα
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Η τελευταία αθροιστική κλίμακα των επαγγελματικών προκλήσεων (TQ7) έδειξε
στατιστικά σημαντική διαφορά στις κατανομές μόνο μεταξύ του ζεύγους 31-40 ετών
και 41-50 ετών (p=0,024). Στο Διάγραμμα 10, φαίνονται τα ιστογράμματα κατανομής
της μεταβλητής στις δύο ηλικιακές ομάδες. Οι φαρμακοποιοί

με ηλικίες

41-50 ετών έδωσαν βαθμολογία πάνω από 3 σε ποσοστό 40,5% σε αντίθεση με το
18,7% της ηλικιακής ομάδας 31-40 ετών, δείχνοντας ότι οι προκλήσεις στον
επαγγελματικό τομέα τους στρεσσάρουν περισσότερο.
41-50 ετών

Συχνότητα

31-40 ετών

.

TQ7_Επαγγελματικές προκλήσεις

TQ7_Επαγγελματικές προκλήσεις

Διάγραμμα 10: Κατανομές κλίμακας TQ7 ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα.

Έτος έναρξης λειτουργίας επαγγέλματος
Μόνο η αθροιστική κλίμακα TQ3 έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ
των στοιχείων της, όσον αφορά τις διαμέσους (p=0,016) και τις κατανομές τους
(p=0,027).
Όσον αφορά τις διαμέσους, τη μεγαλύτερη εμφάνισαν οι φαρμακοποιοί με έτος
έναρξης λειτουργίας επαγγέλματος από το 2011 έως σήμερα, ακολουθούμενοι από
αυτούς που ξεκίνησαν το επάγγελμα από το 1991 έως το 2000, ενώ λιγότερο
στρεσσαρισμένοι βρέθηκαν αυτοί που ξεκίνησαν από το 1981 έως το 1990 και από το
2001 έως το 2010. Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι το στρες από την ευθύνη
για τη φροντίδα των ασθενών δεν ακολουθεί κάποιο συγκεκριμένο μοτίβο ανάλογα με
το έτος έναρξης λειτουργίας του επαγγέλματος.
Όσον αφορά τις κατανομές, δεν εμφανίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές
στον επιμέρους έλεγχο ανά ζεύγη. (p >0,05).
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Πίνακας 13: Τιμές διαμέσων της αθροιστικής κλίμακας TQ3 ανά έτος λειτουργίας
επαγγέλματος
Έτος έναρξης
λειτουργίας
επαγγέλματος
μέχρι το 1980

TQ3_Ευθύνη για την φροντίδα των
ασθενών
N

Έγκυρες

14

Ελλείπουσες
Διάμεσος
1981-1990

N

1
2,3571

Έγκυρες

36

Ελλείπουσες
Διάμεσος
1991-2000

N

1
2,2857

Έγκυρες

33

Ελλείπουσες
Διάμεσος
2001-2010

N

0
2,4286

Έγκυρες

75

Ελλείπουσες
Διάμεσος
2011-σήμερα

N

2
2,2857

Έγκυρες

75

Ελλείπουσες
Διάμεσος

2
2,5714

Γεωγραφική περιοχή
Tόσο οι διάμεσοι όσο και οι κατανομές των αθροιστικών κλιμάκων ανά
γεωγραφική περιοχή δεν εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές διαφορές, πλην των
κατανομών της μεταβλητής TS1 (p=0,002). Οι Χαλκιδικιώτες φαρμακοποιοί φάνηκαν
συνολικά περισσότερο ικανοποιημένοι σε σχέση με τους Θεσσαλονικείς συναδέλφους
τους. Η κατανομή των απαντήσεων για τους δεύτερους εμφανίζει δύο κορυφές δεξιά
του μέσου όρου (στις βαθμολογίες 3,75 έως 4,00), που καλύπτουν το 28% των
απαντήσεων αυτής της κατηγορίας, ενώ στους Χαλκιδικιώτες εμφανίζονται έξι ίσες
κορυφές ποσοστού 12,9% μεταξύ των βαθμολογιών 3,00 και 4,75.

Χαλκιδική

Συχνότητα

Θεσσαλονίκη

TS1_Συνολική ικανοποίηση

TS1_Συνολική ικανοποίηση

Διάγραμμα 11: Κατανομές κλίμακας TS1 στις περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής
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Τομέας εργασίας
Οι έλεγχοι των διαμέσων δεν έδειξαν να υπάρχουν στατιστικά σημαντικές
διαφορές μεταξύ των εξωτερικών και νοσοκομειακών φαρμακοποιών. Εμφανίστηκαν,
όμως, στατιστικά σημαντικές διαφορές στις κατανομές των αθροιστικών κλιμάκων TQ3
(p=0,002) και TQ5 (p=0,044).
Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 12, για την μεταβλητή της ευθύνης για τη
φροντίδα των ασθενών (TQ3) οι εξωτερικοί φαρμακοποιοί εμφανίζουν σχετικά
κανονική κατανομή με τρεις κορυφές στις περιοχές βαθμολογίας μεταξύ 2 και 3,
ποσοστών 12,1%, 12,6% και 10,7% αντίστοιχα. To αντίστοιχο ιστόγραμμα των
νοσοκομειακών

φαρμακοποιών

δεν

εμφανίζει

κανονικότητα

στην

κατανομή,

παρουσιάζοντας μια μεγάλη κορυφή ποσοστού 16,2% στην περιοχή βαθμολογίας κάτω
του 2.
Τα ιστογράμματα που αφορούν τη μεταβλητή TQ5 δείχνουν ότι για τους
νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς η επίβλεψη εργασίας αποτελεί μεγαλύτερο παράγοντα
στρες σε σχέση με τους εξωτερικούς. Μέχρι 2 στην ένταση του στρες βαθμολόγησε το
37,1% των εξωτερικών σε σχέση με το 18,4% των νοσοκομειακών, οι οποίοι
παρουσιάζουν μια κορυφή και στην περιοχή της βαθμολογίας του 4, ποσοστού 13,2%.
Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί

Συχνότητα

Εξωτερικοί Φαρμακοποιοί

TQ3_Ευθύνη για την φροντίδα των ασθενών

Συχνότητα

TQ3_Ευθύνη για την φροντίδα των ασθενών

TQ5_Επίβλεψη εργασίας

TQ5_Επίβλεψη εργασίας

Διάγραμμα 12: Ιστογράμματα κατανομής μεταβλητών TQ3 και TQ5 ανάλογα με το τομέα
εργασίας
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Επιπλέον προσωπικό
Ανάλογα με το πλήθος των επιπλέον εργαζομένων ατόμων στα φαρμακεία,
παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις διαμέσους της αθροιστικής
κλίμακας της επίβλεψης εργασίας TQ5 (p=0,002). Μικρότερη διάμεσο παρουσίασαν
αυτοί που δεν έχουν κανένα βοηθό. Οι διάμεσοι σταδιακά αυξάνονται όσο αυξάνονται
οι βοηθοί ενώ εμφανίζουν μια μείωση όταν οι βοηθοί ξεπερνούν τους 5.
Πίνακας 14: Τιμές διαμέσων του επιπλέον προσωπικού ανά αθροιστική κλίμακα TQ5
Αριθμός επιπλέον
υπαλλήλων

0

N

TQ5_Επίβλεψη
εργασίας

Έγκυρες

34

Ελλείπουσες

17

Διάμεσος
1

N

Έγκυρες
Ελλείπουσες

Διάμεσος
2

N

Έγκυρες
Ελλείπουσες

Διάμεσος
3

N

Έγκυρες
Ελλείπουσες

Διάμεσος
4

N

5+

99
2
2,0000
50
0
2,5000
16
0
2,5000

Έγκυρες

9

Ελλείπουσες

0

Διάμεσος
N

1,0000

Έγκυρες
Ελλείπουσες

Διάμεσος

3,0000
25
0
2,0000

Αναφορικά με τις κατανομές, το τεστ Kruskal-Wallis έδειξε στατιστικά
σημαντικές διαφορές στην αθροιστική κλίμακα TQ5 (p=0,000), που σχετίζεται με το
στρες που προκαλείται από την επίβλεψη εργασίας
Στον επιμέρους έλεγχο ζευγών της μεταβλητής στατιστικά σημαντικές διαφορές
εμφανίστηκαν μεταξύ των φαρμακείων που είχαν 0 και 1 άτομα (p=0,000), 0 και 2
άτομα (p =0,000), 0 και 3 άτομα (p =0,000) και 0 και 5+ άτομα (p =0,004).
Παρατηρείται ότι όταν οι φαρμακοποιοί δεν έχουν κανένα άτομο υπό την επίβλεψή
τους, όπως είναι φυσικό, δεν έχουν τέτοιου είδους στρες. Η εμφάνιση μικρού αριθμού
βαθμολογιών πάνω από 1 ίσως ευθύνεται στην περιοδική επίβλεψη ασκουμένων
φοιτητών φαρμακευτικής. Με την αύξηση του επιπλέον προσωπικού, αυξάνει σταδιακά
και το επίπεδο του στρες που σχετίζεται με την επίβλεψη, ενώ εντύπωση δημιουργεί η
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απότομη μείωσή του όταν τα επιπλέον άτομα υπερβαίνουν τα 5. Χαρακτηριστικό είναι
ότι άνω του 3 βαθμολόγησε το 33,3% της ομάδας με 1 επιπλέον άτομα, το 38% της
ομάδας με 2, το 43,7% της ομάδας με 3, αλλά μόνο το 20% της ομάδας με 5 άτομα και
άνω. Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι αυτή η ομάδα φαρμακοποιών ανήκουν κατά
το πλείστον σε συστεγασμένα φαρμακεία και η επίβλεψη των ατόμων (αν δεν είναι
ιδιοκτήτες) γίνεται από συγκεκριμένα άτομα και όχι από το σύνολο του προσωπικού.
1 επιπλέον άτομο

Συχνότητα

0 επιπλέον άτομα

TQ5_Επίβλεψη εργασίας

TQ5_Επίβλεψη εργασίας

3 επιπλέον άτομα

TQ5_Επίβλεψη εργασίας

TQ5_Επίβλεψη εργασίας

Συχνότητα

2 επιπλέον άτομα

Συχνότητα

5+ επιπλέον άτομα

TQ5_Επίβλεψη εργασίας

Διάγραμμα 13: Ιστογράμματα κατανομής μεταβλητής TQ5 ανάλογα με τα επιπλέον άτομα
προσωπικού
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Κατηγορία εργαζόμενου
Μεταξύ των ιδιοκτητών και των υπαλλήλων των εξωτερικών φαρμακείων,
στατιστικά σημαντικές διαφορές εμφανίστηκαν στις διαμέσους των αθροιστικών
κλιμάκων TQ1 της επίδρασης του εξωτερικού περιβάλλοντος (p=0,007) και TQ3 της
ευθύνης για τη φροντίδα των ασθενών (p=0,005). Για τους ιδιοκτήτες οι διάμεσοι των
ανωτέρω κλιμάκων ήταν 3,4 και 3,0, αντίστοιχα, ενώ για τους υπαλλήλους ήταν αρκετά
μειωμένοι (2,43 και 2,64, αντίστοιχα).
Οι κατανομές εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις παραπάνω
αθροιστικές κλίμακες (TQ1) (p=0,000) και (TQ3) (p=0,005) καθώς και στην κλίμακα
της οικονομικής ασυνέπειας πελατών/ασφαλιστικών ταμείων (TQ8) (p=0,001). Στην
πρώτη και την τελευταία κλίμακα, οι υπάλληλοι έδειξαν να στρεσσάρονται πολύ
λιγότερο από τους ιδιοκτήτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι βαθμολογίες μέχρι 2 στην
ένταση του στρες για τους πρώτους ήταν 14% και 13,6%, ενώ για τους δεύτερους 4%
και 1,7%, αντίστοιχα. Αντίθετα, η ευθύνη για την φροντίδα των ασθενών (TQ3) φάνηκε
να στρεσσάρει με διαφορετικό τρόπο τους υπαλλήλους σε σχέση με τους ιδιοκτήτες.
Μέχρι 2 βαθμολόγησε το 17,1% των ιδιοκτητών και 6,8% των υπαλλήλων, από 2 μέχρι
3 βαθμολόγησαν 67% και 63,7%, αντίστοιχα, ενώ από 3 και πάνω το 15,9 των πρώτων
και το 29,5% των δεύτερων.
Υπάλληλοι

Συχνότητα

Ιδιοκτήτες

TQ3_Ευθύνη για την φροντίδα των ασθενών

TQ3_Ευθύνη για την φροντίδα των ασθενών

Διάγραμμα 14: Ιστογράμματα κατανομής μεταβλητής TQ3 ανάλογα με την κατηγορία
εργαζομένου

Τύπος φαρμακείου
Στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε στους ελέγχους των διαμέσων της
αθροιστικής κλίμακας TQ2 (p=0,024) μεταξύ των ανεξάρτητων (διάμεσος = 2,6000)
και των συστεγασμένων φαρμακείων (διάμεσος = 2,8000) όπως και στους ελέγχους των
κατανομών της ίδιας κλίμακας (p=0,028), με τους φαρμακοποιούς που εργάζονται σε
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ανεξάρτητα φαρμακεία να είναι λιγότερο στρεσσαρισμένοι αναφορικά με την
ικανοποίηση των προσωπικών τους προσδοκιών.
Συστεγασμένο φαρμακείο (2+ άδειες)

Συχνότητα

Ανεξάρτητο φαρμακείο (1 άδεια)

ΤQ2_Προσωπικές προσδοκίες

ΤQ2_Προσωπικές προσδοκίες

Διάγραμμα 15: Ιστογράμματα κατανομής μεταβλητής TQ2 ανάλογα με τον τύπο του
φαρμακείου

Τοποθεσία
Στατιστικά σημαντικές διαφορές δε βρέθηκαν στις διαμέσους αλλά μόνο στις
κατανομές των αθροιστικών κλιμάκων της συνολικής ικανοποίησης (TS1) (p=0,015)
και του στρες που οφείλεται στις προσωπικές προσδοκίες (TQ2) (p=0,047). Οι
φαρμακοποιοί που εργάζονται σε χωριά εμφανίζονται περισσότερο ικανοποιημένοι από
τους συναδέλφους τους που εργάζονται σε πόλεις (πάνω από 3 βαθμολόγησαν σε
ποσοστό 74,5% έναντι του 59,9% αυτών της πόλης). Επίσης, οι φαρμακοποιοί των
χωριών εμφανίζουν λιγότερο στρες που σχετίζεται με τις προσωπικές τους προσδοκίες
σε σχέση με αυτούς της πόλης. Είναι χαρακτηριστικές στο ιστόγραμμα του
Διαγράμματος 16 οι δύο κορυφές των φαρμακοποιών των χωριών στις χαμηλές
βαθμολογίες (κάτω του 2).
Φαρμακείο σε χωριό

Συχνότητα

Φαρμακείο σε πόλη

TS1_Συνολική ικανοποίηση

Συχνότητα

TS1_Συνολική ικανοποίηση

ΤQ2_Προσωπικές προσδοκίες

ΤQ2_Προσωπικές προσδοκίες

Διάγραμμα 16: Ιστογράμματα κατανομής μεταβλητών TS1 και TQ2 ανάλογα με την τοποθεσία
του φαρμακείου.
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Αριθμός εκτελεσθεισών συνταγών κατά μέσο όρο ανά ημέρα
Στατιστικά σημαντικές διαφορές στις διαμέσους βρέθηκαν στις αθροιστικές
κλίμακες της συνολικής ικανοποίησης (TS1) (p=0,010) και της επίβλεψης της εργασίας
(TQ5) (p=0,002).
Μεγαλύτερες διαμέσους, αναφορικά με τη συνολική τους ικανοποίηση (TS1)
εμφάνισαν οι φαρμακοποιοί που εκτελούν 21-30 και 41-50 συνταγές την ημέρα. Όσον
αφορά το στρες που οφείλεται στην επίβλεψη της εργασίας (TQ5), φαίνεται ότι είναι
ανάλογο των καθημερινά εκτελεσθεισών συνταγών.
Πίνακας 15: Τιμές διαμέσων αριθμού εκτελεσθεισών συνταγών/ ημέρα ανά αθροιστική
κλίμακα TS1 και TQ5.
TS1
Συνολική
ικανοποίηση

TQ5
Επίβλεψη
εργασίας

30

27

0
3,0000

3
1,5000

Έγκυρες

80

71

Ελλείπουσες

0

9

3,5000

2,0000

Έγκυρες

42

39

Ελλείπουσες

1

4

Αριθμός συνταγών/ημέρα
0-10

N

Έγκυρες
Ελλείπουσες

Διάμεσος
11-20

N
Διάμεσος

21-30

N
Διάμεσος

31-40

N

3,7500

2,0000

Έγκυρες

14

14

Ελλείπουσες

0

0

Διάμεσος
41-50

N

3,0000

2,5000

Έγκυρες

12

11

Ελλείπουσες

0

1

Διάμεσος
51+

N
Διάμεσος

3,7500

3,0000

Έγκυρες

9

9

Ελλείπουσες

0

0

3,7500

2,5000

Οι κατανομές εμφάνισαν διαφορές στις κλίμακες TS1 (p=0,002) και TQ5
(p=0,026). Στον έλεγχο ανά ζεύγη, στατιστικά σημαντικές διαφορές εμφανίστηκαν
μεταξύ των φαρμακοποιών με 0-10 και 21-30 συνταγές (p=0,006), για την κλίμακα της
συνολικής ικανοποίησης (TS1). Περισσότερες εκτελεσθείσες συνταγές φαίνεται ότι
συνδέονται με μεγαλύτερη ικανοποίηση των φαρμακοποιών.
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21-30 συνταγές

Συχνότητα

0-10 συνταγές

TS1_Συνολική ικανοποίηση

TS1_Συνολική ικανοποίηση

Διάγραμμα 17: Ιστογράμματα κατανομής μεταβλητής TS1 ανάλογα με το πλήθος των
εκτελεσθεισών συνταγών ανά ημέρα.

Στην κλίμακα TQ5 που αφορά το στρες που οφείλεται στην επίβλεψη της
εργασίας δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στον έλεγχο ανά ζεύγη.
Καθεστώς εργασίας
Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των εργαζομένων
φαρμακοποιών στο δημόσιο και ιδιωτικό νοσοκομειακό τομέα, κάτι το οποίο ίσως
οφείλεται στο μικρό δείγμα των νοσοκομειακών φαρμακοποιών (Ν=39, εκ των οποίων
26 φαρμακοποιοί εργαζόμενοι σε δημόσια νοσοκομεία και 13 σε ιδιωτικά).
Ειδικές περιπτώσεις εργασιακής ικανοποίησης
Κατ’ αντιστοιχία με τα πορίσματα των παρομοίων με την παρούσα μελέτη
ερευνών των McCann et al. (2009) και των Khalidi & Wazaify (2013), παρουσιάζονται
και τα αποτελέσματα, όσον αφορά συγκεκριμένες ερωτήσεις της εργασιακής
ικανοποίησης.
Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην εργασιακή ικανοποίηση
μεταξύ των εργαζομένων φαρμακοποιών στα εξωτερικά και νοσοκομειακά φαρμακεία,
αν και τα αποτελέσματα δε διαφέρουν με τις συγκριθείσες μελέτες, με τους
νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς να εμφανίζουν μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση
από τους εξωτερικούς (56,41% ικανοποιημένοι τον περισσότερο καιρό έναντι 48,39%
των εξωτερικών).
Μη στατιστικά σημαντικές είναι και οι απαντήσεις των φαρμακοποιών στην
ερώτηση αν θα επέλεγαν το ίδιο επάγγελμα ξανά. Οι απαντήσεις των εξωτερικών και
νοσοκομειακών φαρμακοποιών φαίνονται στο Διάγραμμα 18. Σίγουρα ναι απάντησε
ποσοστό 29,68% και σίγουρα όχι 14,61% των εξωτερικών έναντι των ποσοστών
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25,64% και 10,26%, αντίστοιχα των νοσοκομειακών. Τα ποσοστά αυτά συντάσσονται
περισσότερο με αυτά της μελέτης των McCann et al. (2009), ενώ διαφέρουν για τη
συγκεκριμένη ερώτηση με αυτά των Khalidi & Wazaify (2013), καθώς θα επέλεγαν την
ίδια καριέρα ξανά περισσότεροι φαρμακοποιοί δημοσίων νοσοκομείων (7,69%) σε
σχέση με αυτούς που εργάζονται σε ιδιωτικά νοσοκομεία (15,38%).
Αν μπορούσατε να ξεκινήσετε ξανά την καριέρα σας,
θα επιλέγατε πάλι την φαρμακευτική;

Διάγραμμα 18: Κατανομές μεταβλητής S5, ανάλογα με τον εργασιακό τομέα.

5.2.9. Ανάλυση παλινδρόμησης
Στην ανάλυση παλινδρόμησης, τέθηκαν ως εξαρτημένες μεταβλητές οι
αθροιστικές κλίμακες και ως ανεξάρτητες τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος.
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 16, στατιστικά σημαντικές γραμμικές παλινδρομήσεις
βρέθηκαν για τις αθροιστικές κλίμακες (τα δεδομένα των αναλύσεων συντάσσονται με
αυτά των μη παραμετρικών τεστ και των διαμέσων, που αναλύθηκαν παραπάνω):
 της συνολικής ικανοποίησης (TS1) με Adj. R2=0,141 (F=3,455, p=0,000).
Το φύλο φάνηκε να επηρεάζει την εργασιακή ικανοποίηση με τις γυναίκες
φαρμακοποιούς να είναι περισσότερο ικανοποιημένες από τους άνδρες. Περισσότερο
ικανοποιημένοι βρέθηκαν και οι φαρμακοποιοί της Χαλκιδικής σε σχέση με τους
Θεσσαλονικείς συναδέλφους τους, όπως και αυτοί που εργάζονται σε χωριά σε σχέση
με αυτούς που εργάζονται εντός πόλεων.
 της οικονομικής ασυνέπειας των πελατών/ ασφαλιστικών ταμείων (TQ8) με
Adj. R2=0,084 (F=2,378, p=0,010).
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Οι υπάλληλοι εμφάνισαν μειωμένο στρες συγκριτικά με τους ιδιοκτήτες των
φαρμακείων. Μειωμένο στρες εμφάνισαν επίσης και οι εργαζόμενοι σε ανεξάρτητα
φαρμακεία συγκρινόμενοι με αυτούς που εργάζονται σε συστεγασμένα.
5.2.10. Ελεύθερες απαντήσεις
Στο πεδίο των ελεύθερων απαντήσεων, οι φαρμακοποιοί είχαν τη δυνατότητα να
γράψουν επιπλέον απόψεις σχετικά με την εργασιακή ικανοποίηση και το στρες τους.
Οι φαρμακοποιοί που συμπλήρωσαν το συγκεκριμένο πεδίο εστίασαν στα παρακάτω:
 Σοβαρό στρεσσογόνο παράγοντα αποτελούν οι ολοένα αυξανόμενες ελλείψεις
φαρμάκων.
 Η αντιμετώπιση των πελατών/ ασθενών και η συχνή αγένειά τους επηρεάζει
πολύ την ικανοποίησή των φαρμακοποιών.
 Η καλή επικοινωνία εντός του φαρμακείου και η κατάλληλη αντιμετώπιση από
τους συναδέλφους αποτελεί μεγάλη αιτία ικανοποίησης.
 Μεγάλες αιτίες δυσαρέσκειας είναι οι συχνές αλλαγές στο φαρμακευτικό
επάγγελμα με την ανασφάλεια του εργασιακού περιβάλλοντος να είναι μεγάλη και το
κράτος να νομοθετεί διαρκώς χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των
φαρμακοποιών.
 Υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην εξισορρόπηση από τους φαρμακοποιούς των
ρόλων τους ως επαγγελματιών υγείας και επιχειρηματιών ταυτόχρονα.
 Ο όγκος εργασίας σε συνδυασμό με τα εξαντλητικά ωράρια μειώνουν την
ικανοποίηση και την απόδοση των φαρμακοποιών.
 Η ασυνέπεια στις πληρωμές αποτελεί μεγάλο παράγοντα στρες
 Η μη εφαρμογή της φαρμακευτικής φροντίδας αφήνει ανικανοποίητους τους
φαρμακοποιούς, οι οποίοι ασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά με τη διανομή φαρμάκων.
 Υπάρχει αναγκαιότητα για σεμινάρια διαχείρισης στρες και επικοινωνίας.
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Πίνακας 16: Στατιστικά σημαντικές γραμμικές παλινδρομήσεις.
Εξαρτημένη μεταβλητή:
ΤS1_Συνολική ικανοποίηση

Εξαρτημένη μεταβλητή:
ΤQ8_Οικονομική ασυνέπεια πελατών/ ταμείων

Διάστημα εμπιστοσύνης
95%
Χαμηλότερο
Ψηλότερο
όριο
όριο

Συντελεστές

Τυπικό
σφάλμα

p

16,030

33,921

30,198

0,263

-25,733

93,574

0,070

0,532

0,111

0,135

0,415

-0,157

0,378

0,944

-0,339

0,316

-0,134

0,193

0,488

-0,515

0,247

0,285

0,711

-0,670

0,458

-0,442

0,332

0,185

-1,097

0,214

0,605

0,419

0,151

-0,224

1,433

-0,702

0,486

0,150

-1,661

0,257

Έτος έναρξης λειτουργίας
επαγγέλματος

0,019

0,013

0,142

-0,006

0,045

-0,015

0,015

0,326

-0,044

0,015

Γεωγραφική περιοχή

0,373

0,169

0,029

0,038

0,707

-0,137

0,194

0,481

-0,521

0,246

Επιπλέον προσωπικό

0,038

0,056

0,507

-0,074

0,149

-0,048

0,065

0,466

-0,177

0,081

Κατηγορία εργαζομένου

0,218

0,170

0,202

-0,118

0,553

-0,558

0,198

0,005

-0,949

-0,167

Τύπος φαρμακείου

-0,193

0,163

0,238

-0,515

0,129

0,417

0,189

0,029

0,043

0,791

Εκτελεσθείσες συνταγές ανά ημέρα

0,004

0,004

0,304

-0,004

0,013

-0,009

0,005

0,079

-0,019

0,001

Τοποθεσία φαρμακείου

0,263

0,138

0,059

-0,011

0,536

0,084

0,160

0,601

-0,233

0,400

Ανεξάρτητες μεταβλητές
Σταθερά α
Φύλο
Ηλικία
(κλίμακα
αναφοράς: 20-30
ετών)

Ηλικία 31-40
ετών
Ηλικία 41-50
ετών
Ηλικία 51+
ετών

Συντελεστές

Τυπικό
σφάλμα

p

-35,299

25,983

0,176

-86,628

0,301

0,117

0,011

-0,012

0,166

-0,106

Διάστημα εμπιστοσύνης
95%
Χαμηλότερο
Ψηλότερο
όριο
όριο
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: Συζήτηση – Συμπεράσματα
Μέσω της συγκεκριμένης έρευνας, έγινε προσπάθεια να αναδειχθεί το μέγεθος
της εργασιακής ικανοποίησης και του στρες σε ένα δείγμα φαρμακοποιών της Βορείου
Ελλάδος. Αν και μελέτες για αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν γίνει σε άλλους κλάδους
στον Ελλαδικό χώρο, εντούτοις δεν έχει γίνει στο παρελθόν καμία παρόμοια έρευνα
στον κλάδο των φαρμακοποιών.
Όσον αφορά τη διαμόρφωση ενός ερωτηματολογίου μέτρησης της εργασιακής
ικανοποίησης και του στρες των φαρμακοποιών στον Ελλαδικό χώρο, τα αποτελέσματα
αξιοπιστίας και εγκυρότητας του συγκεκριμένου βρέθηκαν ικανοποιητικά και
μελλοντικά θα μπορούσε να γενικευθεί η χρήση του δεδομένου ερωτηματολογίου σε
μεγαλύτερο δείγμα φαρμακοποιών.
Από τη μη παραμετρική ανάλυση και την ανάλυση παλινδρόμησης των
δεδομένων, φάνηκε ότι οι φαρμακοποιοί δείχνουν να έχουν συνολικά μέτρια εργασιακή
ικανοποίηση και όχι ιδιαίτερα αυξημένο εργασιακό στρες.
Στατιστικά σημαντικές διαφορές, αναφορικά με την εργασιακή ικανοποίηση των
φαρμακοποιών, βρέθηκαν ανάλογα με:
 το φύλο, με τους άνδρες να είναι λιγότερο ικανοποιημένοι σε σχέση με τις
γυναίκες, όπως είχε αποδειχθεί και στην έρευνα των Seston et al. (2009).
 τη γεωγραφική περιοχή, με τους εργαζόμενους στη Χαλκιδική να είναι
περισσότερο ευχαριστημένοι σε σχέση με τους Θεσσαλονικείς συναδέλφους τους.
 την τοποθεσία, με τους φαρμακοποιούς των χωριών να είναι περισσότερο
ευχαριστημένοι έναντι αυτών της πόλης.
 τον αριθμό των εκτελεσθεισών συνταγών ανά ημέρα (η ικανοποίηση
αυξάνεται ανάλογα με το πλήθος των εκτελεσθεισών συνταγών) με εξαίρεση την ομάδα
των φαρμακοποιών που εκτελούν 31-40 συνταγές την ημέρα (εμφανίζεται μια μικρή
μείωση της ικανοποίησης). Αύξηση των εκτελεσθεισών συνταγών είναι λογικό να
συνεπάγεται αύξηση της ικανοποίησης (Khalidi & Wazaify, 2013).
Όσον αφορά το εργασιακό στρες των φαρμακοποιών, από τις αθροιστικές
κλίμακες που δημιουργήθηκαν, βρέθηκε ότι περισσότερο στρες προκαλεί στους
φαρμακοποιούς η οικονομική ασυνέπεια πελατών/ ταμείων, ακολουθούμενο από την
επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος και τον φόρτο εργασίας, ενώ η επίβλεψη
εργασίας και η επαγγελματική αναγνώριση δε φαίνεται να τους επηρεάζουν ιδιαίτερα.
Στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν στις διάφορες κλίμακες σε σχέση με
διαφορετικά χαρακτηριστικά του δείγματος. Έτσι, ανάλογα με:
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 το φύλο, οι άνδρες βρέθηκαν να έχουν λιγότερο στρες αναφορικά με την
ευθύνη για τη φροντίδα των ασθενών και τις επαγγελματικές προκλήσεις της εργασίας
τους σε σχέση με τις γυναίκες (τα συμπεράσματα συντάσσονται με τις μελέτες των
Gidman (2011) και McCann et al. (2009)).
 την ηλικία, οι νεότεροι βρέθηκαν να είναι οι περισσότερο στρεσσαρισμένοι σε
σχέση με την ευθύνη για τη φροντίδα των ασθενών και την επαγγελματική αναγνώριση,
πιθανόν λόγω έλλειψης εμπειρίας στο χειρισμό καταστάσεων. Αναφορικά με τις
επαγγελματικές προκλήσεις, φαίνεται ότι αυτές στρεσσάρουν περισσότερο την
ηλικιακή ομάδα 41-50 ετών σε σχέση με τους νεότερους. Οι υπάρχουσες εργασιακές
συνθήκες στις οποίες είναι εξοικειωμένη αυτή η ηλικιακή ομάδα φαρμακοποιών
φαίνεται ότι είναι τόσο καλά παγιωμένες, ώστε να μην επιθυμούν να μεταβάλουν τον
τρόπο εργασίας τους (Lindorff, 2009).
 το έτος έναρξης λειτουργίας του επαγγέλματος, οι φαρμακοποιοί που
ξεκίνησαν το επάγγελμα από το 2011 έως σήμερα φαίνονται περισσότερο
στρεσσσαρισμένοι ενώ λιγότερο στρεσσαρισμένοι βρέθηκαν αυτοί που ξεκίνησαν από
το 1981 έως το 1990 και από το 2001 έως το 2010.
 τον τομέα εργασίας, η ευθύνη για τη φροντίδα των ασθενών φαίνεται ότι
δημιουργεί περισσότερο στρες στους εξωτερικούς φαρμακοποιούς σε αντίθεση με την
επίβλεψη της εργασίας που στρεσσάρει περισσότερο τους νοσοκομειακούς.
 το επιπλέον εργαζόμενο δυναμικό του φαρμακείου, η επίβλεψη της εργασίας,
τους στρεσσάρει όσο αυξάνεται το επιπλέον προσωπικό. Ωστόσο, στα φαρμακεία που ο
αριθμός των επιπλέον ατόμων ξεπερνάει τα 5, το στρες της επίβλεψης μειώνεται,
γεγονός που ίσως οφείλεται στο ότι τα επιπλέον άτομα περιλαμβάνουν και τους
συνιδιοκτήτες, ενώ η επίβλεψη στους υπολοίπους πιθανόν γίνεται από συγκεκριμένα
άτομα και όχι από το σύνολο του προσωπικού.
 την κατηγορία των εργαζομένων, οι υπάλληλοι έδειξαν να στρεσσάρονται
λιγότερο από τους ιδιοκτήτες στους τομείς της επίδρασης του εξωτερικού
περιβάλλοντος, της ευθύνης για τη φροντίδα των ασθενών και της οικονομικής
ασυνέπειας πελατών/ ασφαλιστικών ταμείων.
 τον τύπο φαρμακείου, οι φαρμακοποιοί που εργάζονται σε ανεξάρτητα
φαρμακεία (1 άδεια) εμφάνισαν λιγότερο στρες σε σχέση με τους συναδέλφους τους
που εργάζονται σε συστεγασμένα (2+ άδειες), αναφορικά με τις προσωπικές
προσδοκίες (ευκαιρίες ανέλιξης, feedback απόδοσης, αξιοποίηση ικανοτήτων κ.α).
 την τοποθεσία, οι φαρμακοποιοί των χωριών εμφανίζουν λιγότερο στρες που
σχετίζεται με τις προσωπικές τους προσδοκίες σε σχέση με αυτούς της πόλης.
Σελίδα | 62

 τον αριθμό των εκτελεσθεισών συνταγών κατά μέσο όρο ανά ημέρα, το στρες
αναφορικά με την επίβλεψη της εργασίας αυξάνεται όσο στα φαρμακεία εκτελούνται
περισσότερες συνταγές, καθώς πιθανά λάθη στην εκτέλεση των συνταγών επιφέρουν
και μείωση του κέρδους λόγω μη αποζημίωσης από τα ασφαλιστικά ταμεία.
Το στρες που οφείλεται στις ελλείψεις φαρμάκων φάνηκε, επίσης, να επηρεάζει
ιδιαίτερα τους φαρμακοποιούς, πολλοί από τους οποίους εστίασαν σε αυτό στο πεδίο
ελευθέρων απαντήσεων του ερωτηματολογίου. Η υποκατάστασή τους από άλλα
φάρμακα της ίδιας κατηγορίας δεν επιφέρει πάντα τα ίδια θεραπευτικά αποτελέσματα
ενώ δεν είναι άνευ σημασίας και η επίδραση των ελλείψεων στο φόρτο εργασίας των
φαρμακοποιών, προκειμένου να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση για τη συνέχιση της
θεραπείας των πελατών τους (Kaakeh et al., 2011; Ventola, 2011).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει, τέλος, το γεγονός ότι, αν και οι φαρμακοποιοί
ενίστανται στις συνεχείς αλλαγές που τους επιβάλλονται, ωστόσο καταφέρνουν και
προσαρμόζονται σε αυτές. Αν και τα επίπεδα στρες στις συγκεκριμένες ερωτήσεις του
ερωτηματολογίου ήταν από τα υψηλότερα βαθμολογικά, δεδομένου ότι η μη συμμετοχή
των φαρμακοποιών στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τον τομέα τους αποτελεί
σημαντικό στρεσσογόνο παράγοντα (Lin et al., 2008), ωστόσο δεν επηρέασαν ιδιαίτερα
το συνολικό στρες, το οποίο παραμένει σε μέτρια επίπεδα.
Η συγκεκριμένη μελέτη υπόκειται σε κάποιους περιορισμούς. Αρχικά, δε
θεωρείται απίθανο να μην έγιναν αντιληπτές κάποιες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου,
αν και έγινε προσπάθεια να αποφευχθούν τέτοιου είδους σφάλματα, μέσω του
προελέγχου και της δυνατότητας παροχής προφορικών διευκρινήσεων κατά τη διανομή
του. Επίσης, εφόσον τόσο το στρες όσο και η ικανοποίηση επηρεάζονται εκτός από
τους εργασιακούς και από προσωπικούς παράγοντες, είναι πιθανόν οι δεύτεροι να είχαν
επίδραση στις απαντήσεις των συμμετεχόντων. Επιπλέον, το δείγμα είχε μικρό αριθμό
συμμετεχόντων στις κατηγορίες των εργαζομένων σε αλυσίδες φαρμακείων, των
φαρμακείων σε χωριά που έχουν ένα μόνο φαρμακείο και των νοσοκομειακών
φαρμακοποιών στον ιδιωτικό τομέα, με αποτέλεσμα η ανάλυση αυτών των δεδομένων
να μη καταστεί δυνατή. Τέλος, το τυχαίο δείγμα των φαρμακείων της Χαλκιδικής και
της Θεσσαλονίκης δεν εγγυάται την αναλογικότητα των δεδομένων στο γενικό
πληθυσμό. Ωστόσο η παρούσα μελέτη αποτελεί ένα πρώτο δείγμα μέτρησης
προκειμένου να πραγματοποιηθεί περαιτέρω έρευνα επί του αντικειμένου της
εργασιακής ικανοποίησης και του στρες των φαρμακοποιών στο μέλλον.
Καταλήγοντας, η υφιστάμενη κατάσταση της οικονομικής ύφεσης στην Ελλάδα
δεν μπορούσε παρά να επηρεάσει και το επάγγελμα των φαρμακοποιών, το οποίο
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αλλάζει σταδιακά φύση και ως εκ τούτου η προσαρμογή στα νέα δεδομένα αποτελεί
μονόδρομο. Οι συνεχείς αλλαγές και οι κρατικές παρεμβάσεις επιβάλλουν αλλαγή
πλεύσης από πλευράς των διοικήσεων των φαρμακείων, με εστίαση στα
χαρακτηριστικά του επαγγέλματος που αφήνουν τους υπαλλήλους ευχαριστημένους και
μειώνουν το στρες τους. Η κατάλληλη κατάρτιση σε θέματα διαχείρισης στρες, φόρτου
εργασίας, επικοινωνίας και εφαρμογής της φαρμακευτικής φροντίδας μπορούν να
αυξήσουν την απόδοση και την εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων με επωφελή
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για τις διοικήσεις των φαρμακείων σε όρους
ανταγωνιστικότητας και κέρδους.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα Ι: Φαρμακευτική Νομοθεσία από το 2008 έως σήμερα
1 Υ.Α ΔΥΓ3γ/54568/07/2008
(ΦΕΚ B' 769/30-4-2008)
2 Υ.Α ΔΥΓ3γ/12846/2008
(ΦΕΚ B' 1124/18-6-2008)

3 Υ.Α ΔΥΓ3γ/120064/2008
(ΦΕΚ B' 2233/31-10-2008)

4 Ν. 3730/2008
(ΦΕΚ Α' 262/23-12-2008)

5 Κ.Υ.Α ΔΥΓ3α/Γ.Π. 151509/2008
(ΦΕΚ B' 2717/31-12-2008)

6 Υ.Α ΔΥΓ3γ/167073/08/2009
(ΦΕΚ B' 314/20-2-2009)

7 Υ.Α ΔΥΓ3γ/οικ/117237/2009
(ΦΕΚ B' 1902/4-9-2009)

•Ένταξη Καρισοπροδόλης στον Πίνακα Δ΄
του Ν.3459/06 περί ναρκωτικών.
•Ένταξη Tramadol (Τραμαντόλης) από τον
Πίνακα Γ' στον Πίνακα Δ΄ του Ν.3459/06
περί ναρκωτικών.
•Ένταξη φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος
Ionsys
(Δραστική
ουσία:
Fentanyl
Hydrochloride) στον Πίνακα Γ' του
Ν.3459/06 περί ναρκωτικών.

•Χρέωση φαρμακευτικών προϊόντων στους
νοσηλευομένους
των
Δημόσιων
Νοσοκομείων
και
τα
Ιδρυμάτων.
•Διευκρυνίσεις επί των μεταφορών των
φαρμακείων από θέση σε θέση και κατόπιν
αμετάλήτης απόφασης για έξωση λόγω
ανοικοδόμησης, ιδιόχρησης ή κατεδάφισης
(απαίτηση για τήρηση απόστασης είκοσι
μέτρων από άλλο φαρμακείο σε φαρμακεία
με λειτουργία 12 ετίας και άνω).
•Ρύθμιση
θεμάτων
φαρμακείων
των
Ιδιωτικών κλινικών και των τιμών χρεώσης
στους νοσηλευμένους ασθενείς.

•Λίστα φαρμάκων υψηλού κόστους που
χορηγούνται,
χωρίς
συμμετοχή
του
ασφαλισμένου,
από
φαρμακεία
των
κρατικών νοσοκομείων και τα ιδιωτικά
φαρμακεία και προϋποθέσεις χορήγησής
τους.

•Ένταξη φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων
Lysanxia, Prazene και Relcton-C στις
διατάξεις του Ν.3459/06 περί ναρκωτικών.

•Προμήθεια Ναρκωτικών Φαρμάκων του
Κρατικού Μονοπωλείου στα ιδιωτικά
φαρμακεία.
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8 Υ.Α ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./130648/2009
(ΦΕΚ B' 2198/2-10-2009)
9 Υ.Α. Φ 80000/οικ.8755/892/2010
(ΦΕΚ Α' 417/12-4-2010)

10 Υ.Α. Φ 80000/οικ.11385/1394/2010
(ΦΕΚ Β' 569/30-4-2010)

•Τρόπος και προϋποθέσεις διάθεσης των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην αγορά.
•Ρυθμίσεις σχετικά με την ένταξη νέων
φαρμακων
στον
κατάλογο
συνταγογραφούμενων φαρμάκων
•Τροποποίηση λίστας φαρμάκων υψηλού
κόστους.

11 Ν. 3846/2010
(ΦΕΚ Α' 66/11-5-2010)
•Δημιουργία βάσης παρατηρητηρίου τιμών.
•Εφαρμογή νοσοκομειακής συσκευασίας
φαρμάκων.
•Δυνατότητα διενέργειας διαγωνισμών για
την
προμήθεια
φαρμακευτικών
σκευασμάτων με βάση τη δραστική ουσία ή
ομάδα
δραστικών
ουσιών
ίδιας
φαρμακολογικής
κατηγορίας
•Ρύθμιση θεμάτων φαρμακείων ιδιωτικών
κλινικών (Χρέωση φαρμάκων, υποχρέωση
πρόσληψης φαρμακοποιού και ορισμός
αυτού ως υπευθύνου για τη λειτουργία των
φαρμακείων σε ιδιωτικές κλινικές άνω των
εξήντα
(60)
κλινών).
•Ρύθμιση θεμάτων ελέγχου και κυρώσεων
στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
12 Υ.Α. 08/31-5-2010
(ΦΕΚ Β' 777/4-6-2010)
13 Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010)

14 Κ.Υ.Α.
Φ.80000/οικ.22101/2493/2010
(ΦΕΚ Β' 1326/27-8-2010)
15 Ν. 3892/2010
(ΦΕΚ Α' 189/4-11-2010)

•Ρυθμίσεις λειτουργίας του Παρατηρητηρίου
Τιμών
•Αναδιοργάνωση των δήμων - Επίδραση
στον επιτρεπτό αριθμό αδειών φαρμακείων
λόγω
αλλαγής
των
πληθυσμιακών
δεδομένων.

•Τροποποίηση λίστας φαρμάκων υψηλού
κόστους.

•Εισαγωγή ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
και ρύθμιση θεμάτων αυτής.
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16 Κ.Υ.Α. ΔΥΓ3α/οικ.2466/2011
(ΦΕΚ Β' 58/26-1-2011)

17 Κ.Υ.Α ΔΥΓ3α/οικ. 14801/2011
(ΦΕΚ Β' 317/25-2-2011)

18 Ν. 3918/2011
(ΦΕΚ Α' 31/2-3-2011)

19 Κ.Υ.Α. ΔΥΓ3α/οικ.32294/ 2011
(ΦΕΚ Β' 559/8-4-2011)
20 Ν. 3984/2011
(ΦΕΚ Α' 150/27-6-2011)

•Ρυθμίσεις σχετικά με την ένταξη νέων
φαρμακων
στον
κατάλογο
συνταγογραφούμενων φαρμάκων
•Ρυθμίσεις σχετικά με τις προμήθειες
φαρμάκων
βάσει
δραστικής
ουσίας.
•Καθιέρωση νοσοκομειακής συσκευασίας.
•Σύσταση
ΕΟΠΥΥ.
•Καθιέρωση
ποσοστών
rebate.
•Ρυθμίσεις σχετικά με το διευρυμένο
ωράριο.
•Ρύθμιση θεμάτων πληθυσμιακών ορίων και
αποστάσεων μεταξύ φαρμακείων.
•Κατάλογος αρνητικής λίστας φαρμάκων.
•Τροποποιήσεις τον Ν. 3918/2011 όσον
αφορά τα πληθυσμιακά όρια και την άδεια
ίδρυσης φαρμακείων έξω από Δημόσια
Νοσοκομεία

21 Υ.Α ΔΥΓ3α/οικ.85781/2011
(ΦΕΚ Β' 1666/27-7-2011)
•Τροποποίηση λίστας φαρμάκων υψηλού
κόστους.
22 Κ.Υ.Α ΔΥΓ3α/Γ.Π. 95872/2011
(ΦΕΚ Β' 2155/27-9-2011)

23 Υ.Α ΔΥΓ3(β)/Γ.Π οικ 109282/2011
(ΦΕΚ Β' 2251/10-10-2011)
24 Υ.Α. ΔΥΓ3(α)/οικ.128948/2011
(ΦΕΚ Β' 2875/2-12-2011)

25 Υ.Α ΔΥΓ3α/οικ.2464/2012
(ΦΕΚ Β' 11/10-1-2012)

•Ρυθμίσεις σχετικά με την ένταξη φαρμακων
στον
κατάλογο
συνταγογραφούμενων
φαρμάκων
•Ρυθμίσεις σχετικά με το διευρυμένο ωράριο
των φαρμακείων.
•Διατάξεις
τιμολόγησης
•Ανακλήσεις
αδειών
φαρμακευτικών προϊόντων.

φαρμάκων.
κυκλοφορίας

•Δημιουργία
συστήματος
συλλογής,
μεταφοράς,
προσωρινής
φύλαξης,
διαχείρισης και καταστροφής οικιακών
φαρμακευτικών
σκευασμάτων
και
υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσεως.
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26 Υ.Α ΔΥΓ3(α)/οικ. 3222/2012
(ΦΕΚ Β' 34/19-1-2012)

27 Ν. 4038/2012
(ΦΕΚ Α' 14/2-2-2012)
28 Ν. 4052/2012
(ΦΕΚ Α' 41/1-3-2012)

29 Υ.Α. ΔΥΓ3(α)/ οικ.ΓΥ 147/2012
(ΦΕΚ Β' 543/1-3-2012)
30 Υ.Α. ΔΥΓ3(α)/οικ. ΓΥ 148/2012
(ΦΕΚ Β' 545/1-3-2012)

31 Υ.Α. ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ 150/2012
(ΦΕΚ Β' 681/8-3-2012)

•Δυνατότητα παροχής πρόσθετης έκπτωσης
επί της νοσοκομειακής ή χονδρικής τιμής
από τους παρασκευαστές, συσκευαστές και
εισαγωγείς φαρμάκων.
•Ρύθμιση ληρωμής παλαιότερων οφειλών
από ταμεία που ενάτχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ
•Τιμολόγηση
γενοσήμων
φαρμάκων
•Υποχρέωση ηλεκτρονικής καταχώρισης
συνταγών
από
τα
φαρμακεία
•Δυνατότητα χορήγησης από φαρμακοποιούς
φθηνότερου
γενοσήμου
αντί
του
συνταγογραφούμενου.
•Ρυθμίσεις σχετικά με το κλιμακούμενο
rebate.
•Ρυθμίσεις σχετικά με τα φάρμακα υψηλού
κόστους.
•Ρυθμίσεις σχετικά με το ποσοστό κέρδους
των
φαρμακοποιών.
•Καθέρωση ολοήμερης λειτουργίας των
φαρμακευτικών τμημάτων όλων των
νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

•Τροποποίηση λίστας φαρμάκων υψηλού
κόστους.

Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων:
•Υποχρέωση ηλεκτρονικής καταχώρισης των
συνταγών από τους φαρμακοποιούς.
•Συνταγογράφηση δραστικής ουσίας και
υποχρέωση φαρμακείων για χορήγηση του
φθηνότερου σκευάσματος.
•Ρυθμίσεις σχετικά με τις ανώτατες
χονδρικές, λιανικές, νοσοκομειακές τιμές και
τιμές παραγωγού
•Ποσοστά κέρδους φαρμακείων - εκπτώσεις
στις τιμές αγοράς
•Μη αποζημίωση συνταγών που περιέχουν
φάρμακα εκτός ενδείξεων και δοσολογίας.

•Ρυθμίσεις σχετικά με το Claw back
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32 Υ.Α ΔΥΓ3(Α)/οικ. 34092/2012
(ΦΕΚ Β' 1003/2-4-2012)

33 Κ.Υ.Α Φ.42000/8809/1081/2012
(ΦΕΚ Β' 1504/4-5-2012)
34 Υ.Α ΔΥΓ3α/οικ.97018/2012
(ΦΕΚ Β' 2719/8-10-2012)
35 Υ.Α ΔΥΓ3α/οικ.100500/2012
(ΦΕΚ Β' 2793/16-10-2012)

36 Υ.Α οικ.101933/2012
(ΦΕΚ Β' 2825/19-10-2012)

37 Υ.Α ΔΥΓ3(α)/οικ.104744/2012
(ΦΕΚ Β' 2912/30-10-2012)

38 Ν. 4093/2012
(ΦΕΚ Α' 222/12-11-2012)
39 Υ.Α 110040/2012
(ΦΕΚ Β' 3034/15-11-2012)
40 Υ.Α 110034/2012
(ΦΕΚ Β' 3035/15-11-2012)
41 Υ.Α 110706/2012
(ΦΕΚ Β' 3046/16-11-2012)
42 Υ.Α ΕΜΠ4/2012
(ΦΕΚ Β' 3057/18-11-2012)

•Λίστα φαρμάκων υψηλού κόστους που
χορηγούνται,
χωρίς
συμμετοχή
του
ασφαλισμένου,
από
φαρμακεία
των
κρατικών νοσοκομείων και τα ιδιωτικά
φαρμακεία και προϋποθέσεις χορήγησής
τους.
•Ρυθμίσεις σχετικά με το rebate
•Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων.
•Διατάξεις
τιμολόγησης
(Τροποποίηση
της
ΔΥΓ3(α)/οικ.97018/8-10-2012
2719/Β/8-10-2012)

φαρμάκων.
Υ.Α.
ΦΕΚ

•Διατάξεις
τιμολόγησης
(Τροποποίηση
της
ΔΥΓ3(α)/οικ.97018/8-10-2012
2719/Β/8-10-2012).

φαρμάκων.
Υ.Α.
ΦΕΚ

•Διαδικασία εφαρμογής συστήματος τιμών
αναφοράς για την κατάρτιση, αναθεώρηση
και
συμπλήρωση
του
καταλόγου
συνταγογραφουμένων φαρμάκων.

•Ρυθμίσεις πληρωμής φαρμακείων - Rebate.

•Μηχανισμός αυτομάτων επιστροφών (claw
back) έτους 2012.

•Μηχανισμός αυτομάτων επιστροφών (claw
back) έτους 2013.

•Κατάλογος αρνητικής λίστας φαρμάκων.

•Συνταγογράφηση δραστικής ουσίας και
υποχρέωση φαρμακείων για χορήγηση του
φθηνότερου
σκευάσματος.
•Εξαιρέσεις
από
το
σύστημα
συνταγογράφησης βάσει δραστικής ουσίας
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43 Υ.Α ΔΥΓ3(α)/οικ./19389/2012
(ΦΕΚ Β' 3356/17-12-2012)

44 Υ.Α ΔΥΓ3(α)/οικ.13833/2013
(ΦΕΚ Β' 235/Β/7-2-2013)
45 Ν. 4139/2013
(ΦΕΚ Α' 74/20-03-2013)
46 Υ.Α ΓΠοικ.42927/2013
(ΦΕΚ Β' 1184/15-5-2013)

47 Υ.Α 57408/2013
(ΦΕΚ Β' 1446/14-6-2013)
48 Ν. 4172/2013
(ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013)

•Τροποποίηση
της
Υ.Α
ΔΥΓ3(α)
οικ.104744/ 2012 «Διαδικασία εφαρμογής
συστήματος τιμών αναφοράς για την
κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση
του
καταλόγου
συνταγογραφουμένων
φαρμάκων»

•Τροποποίηση λίστας φαρμάκων υψηλού
κόστους.

•Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών Υποχρεώσεις φαρμακοποιών

•Τροποποίηση
της
οικ.29311/26.03.2013 (ΦΕΚ
«Έγκριση
του
θετικού
φαρμάκων»

Υ.Α
Β΄ 692)
καταλόγου

•Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων.

•Ποινές φαρμακοποιών και κατόχων άδειας
κυκλοφορίας σκευασμάτων.
•Απαίτηση παρουσίας και επίβλεψης
αδειούχου φαρμακοποιού στο φαρμακείο.
•Απαίτηση συνοδείας της συνταγής από το
βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου.
•Ρυθμίσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις
πώλησης φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων
από φαρμακείο σε φαρμακαποθήκη.

49 Υ.Α οικ.69010/2013
(ΦΕΚ Β' 1814/25-7-2013)
•Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων.
50 Υ.Α Υ9/οικ.76818/2013
(ΦΕΚ Β' 2045/22-8-2013)

•Τροποποίηση της Υ.Α. οικ. 110034/15-112012 (ΦΕΚ Β΄ 3035) «Μηχανισμός
αυτόματων επιστροφών (Claw back) έτους
2013».
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51 Υ.Α 82961/2013
(ΦΕΚ Β' 2219/9-9-2013)

52 Υ.Α ΓΠ/οικ/90281/2013
(ΦΕΚ Β' 2467/2-10-2013)
53 Υ.Α oικ.91173/2013
(ΦΕΚ Β' 2477/3-10-2013)
54 Υ.Α οικ. 101754/2013
(ΦΕΚ Β' 2840/Β/07-11-2013)

55 Υ.Α οικ.113429/2013
(ΦΕΚ Β' 3117/9-12-2013)
56 Υ.Α 3457/2014
(ΦΕΚ Β' 64/16-1-2014)
57 Υ.Α οικ. 325/5851/Γ.Π./2014
(ΦΕΚ Β' 88/21-1-2014)
58 Υ.Α Γ.Π./ΟΙΚ.12449/2014
(ΦΕΚ Β' 256/7-2-2014)

59 Ν. 4254/2014
(ΦΕΚ Α' 85/7-4-2014)

•Τροποποίηση της Υ.Α ΔΥΓ 3(α)
104744/2012 όπως αυτή τροποποιήθηκε με
την Υ.Α ΔΥΓ3(α)/οικ. 19389 (ΦΕΚ
3356/17.12.2012) «Διαδικασία εφαρμογής
συστήματος τιμών αναφοράς για την
κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση
του
καταλόγου
συνταγογραφούμενων
φαρμάκων», θέματα αποζημίωσης νέων
φαρμάκων.
•Τροποποίηση
φαρμάκων

θετικού

καταλόγου

των

•Τροποποίηση
φαρμάκων

θετικού

καταλόγου

των

•Επικαιροποίηση
καταλόγου
μη
συνταγογραφούμενων
φαρμάκων
(ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ)
•Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων
•Ρυθμίσεις θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων
•Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων
•Συμπλήρωση - Τροποποίηση της Υ.Α. οικ.
3457, (ΦΕΚ Β΄/64/16-01-2014), «Ρύθμιση
θεμάτων τιμολόγησης Φαρμάκων».
•Κατάργηση ορίων αποστάσεων, χρήση
μόνο
πληθυσμιακών
ορίων.
•Ρυθμίσεις σχετικά με το ιδιοκτησιακό
καθεστώς των φαρμακείων και την
πολυϊδιοκτησία.
•Παροχή
δυνατότητας
συσέγασης
φαρμακείων συστεγάζονται με οποιοδήποτε
κατάστημα
(π.χ
Super
markets).
•Παροχή δυνατότητας σε φαρμακοποιούς να
κατέχουν όσες άδειες ιδρύσεως φαρμακείου
επιθυμούν.
•Ρυθμίσεις για το διευρυμένο ωράριο
φαρμακείων.
•Απελευθέρωση τιμών των ΜΗΣΥΦΑ Ρυθμίσεις χορήγησής τους.
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•Απελευθέρωση διαιτητικών τροφίμων.
60 Υ.Α οικ.28822/2014
(ΦΕΚ Β' 878/8-4-2014)

61 Υ.Α οικ.70520/2014
(ΦΕΚ Β' 2243/18-4-2014)

62 Υ.Α ΔΥΓ3/Γ.Π οικ.70519/2014
(ΦΕΚ Β' 2243/18-4-2014)

63 Υ.Α οικ.38714/2014
(ΦΕΚ Β' 1144/6-5-2014)
64 Υ.Α οικ.38733/2014
(ΦΕΚ Β' 1144/6-5-2014)

65 Υ.Α οικ. 43063/2014
(ΦΕΚ Β' 1276/20-5-2014)

66 Υ.Α οικ.43065/2014
(ΦΕΚ Β' 1276/20-5-2014
67 Υ.Α 49516/2014
(ΦΕΚ Β' 1511/6-6-2014)
68 Υ.Α οικ.49515/2014
(ΦΕΚ Β' 1530/10-6-2014)
69 Ν. 4270/2014
(ΦΕΚ Α' 143/28-6-2014)

•Αναθεώρηση και συμπλήρωση των
καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών
ασθενειών του Ν. 3816/2010 (Α΄ 6).
•Τροποποίηση της Υ.Α οικ. 3457 (ΦΕΚ
64/Β΄/16-01-2014)
«Ρύθμιση
θεμάτων
τιμολόγησης φαρμάκων
•Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Claw
back) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2014
και 2015
•Ρύθμιση επιστροφών rebate: Τροποποίηση
της Υ.Α. ΓΥ./οικ.3457 (ΦΕΚ 64/Β΄/16-012014) και της Υ.Α.οικ. 3873 (ΦΕΚ
1144/Β΄/06-05-2014)
«Ρύθμιση θεμάτων
Τιμολόγησης φαρμάκων».
•Διατάξεις για τη διάθεση
τιμολόγηση των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.

και

την

•Τροποποποίηση της Υ.Α. οικ.3457 (ΦΕΚ
64/Β΄/16−01−2014), «Ρύθμιση θεμάτων
τιμολόγησης φαρμάκων.
•Τροποποίηση και συμπλήρωση της Υ.Α.
οικ. 38733/6-5-2014 (ΦΕΚ 1144/Β) και Υ.Α
οικ. 3457 (ΦΕΚ
64/Β΄/16-01-2014),
«Ρύθμιση
θεμάτων
τιμολόγησης
φαρμάκων».
•Τροποποίηση λίστας φαρμάκων υψηλού
κόστους.

•Διατάξεις
Συνταγογράφησης
και
Αποζημίωσης Ογκολογικών Φαρμάκων.

•Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων

•Παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης σε
ανασφάλιστους.
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70 Υ.Α Υ9/οικ.53768/2014
(ΦΕΚ Β' 1796/1-7-2014)

71 Υ.Α Γ.Π./οικ.58430/2014
(ΦΕΚ Β' 1805/2-7-2014)

72 Ν. 4272/2014
(ΦΕΚ Α' 145/11-07-2014)

73 Υ.Α Γ.Π/οικ.61771/2014
(ΦΕΚ Β' 1907/15-7-2014)
74 Υ.Α 62494/2014
(ΦΕΚ Β' 1920/16-7-2014)

75 Υ.Α οικ.65470/2014
(ΦΕΚ Β' 2013/24-7-2014)

76 Ν. 4281/2014
(ΦΕΚ Α' 160/08-08-2014)

77 Υ.Α οικ. 79510/2014
(ΦΕΚ Β' 2516/22-9-2014)
78 Υ.Α οικ.108477/2014
(ΦΕΚ Β' 3376/16-12-2014)

•Υποχρέωση φαρμακοποιών για χορήγηση
του χαμηλότερου σε τιμή γενόσημου ή
γνωστοποίηση διαφοράς για την αγορά των
υπολοίπων.

•Τροποποίηση
της
Υ.Α.
οικ.
49515/10.6.2014 (ΦΕΚ/Β/1530) «Διατάξεις
τιμολόγησης Φαρμάκων»

•Ρυθμίσεις περί ανάρτησης κενών θέσεων
φαρμακείων και τρόπου υποβολής αιτήσεων
•Πειθαρχικά Συμβούλια Φαρμακευτικών
Συλλόγων
•Ρυθμίσεις
θεμάτων
νοσοκομειακών
φαρμακοποιών.

•Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων

•Υποχρέωση φαρμακοποιών για χορήγηση
του χαμηλότερου σε τιμή γενόσημου ή
γνωστοποίηση διαφοράς για την αγορά των
υπολοίπων.

•Τροποποίηση και συμπλήρωση της Υ.Α.
οικ.61771/ 11.7.2014 (ΦΕΚ 1907/Β΄)
«Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων»

•Κατάργηση υποχρέωσης γνωμοδότησης του
Φαρμακευτικού
Συλλόγου
κατά
την
χορήγηση της άδειας ιδρύσεως φαρμακείου
•Τρόπος
αίτησης
αδείας
ιδρύσεως
φαρμακείου.
•Ρυθμίσεις
ίδρυσης
συστεγασμένων
φαρμακείων.

•Τροποποίηση λίστας φαρμάκων υψηλού
κόστους.

•Τροποποίηση
φαρμάκων

θετικού

καταλόγου

των
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79 Ν.4316/2014
(ΦΕΚ Α' 270/24-12-2014)

80 Υ.Α Γ5/οικ.6931/2014
(ΦΕΚ Β' 3676/31-12-2014)

81 Υ.Α Γ5α/οικ.112654/2014
(ΦΕΚ Β' 3677/31-12-2014)

82 Υ.Α Γ5/οικ.14425/2015
(ΦΕΚ Β' 329/10-3-2015)

83 Υ.Α Γ5/οικ.32194/2015
(ΦΕΚ Β' 824/12-5-2015)
84 Υ.Α Γ5/οικ.41797/2015
(ΦΕΚ Β' 1043/4-6-2015)

85 Ν.4336/2015
(ΦΕΚ Α' 94/14-8-2015)
86 Υ.Α οικ Γ5/63587/2015
(ΦΕΚ Β' 1803/20-8-2015)

87 Υ.Α Γ5(α)/οικ. 69976/2015
(ΦΕΚ Β' 1958/11-9-2015)
88 Υ.Α Γ5(α) /οικ. 82163/2015
(ΦΕΚ Β' 2330/29-10-2015)

•Ρυθμίσεις
θεμάτων
λειτουργίας
φαρμακείων.
•Ρυθμίσεις νοσοκομειακών φαρμακείων.

e-

•Τροποποίηση και συμπλήρωση της Υ.Α.
οικ. 3457 (ΦΕΚ 64/Β΄/16−01−2014),
«Ρύθμιση
θεμάτων
τιμολόγησης
φαρμάκων»,
•Τροποποίηση και Συμπλήρωση της Υ.Α.
61771/11-07-2014
(ΦΕΚ
Β΄
1907),«Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων»:
•Τροποποίηση της Υ.A. Γ.Π./οικ.6931 (ΦΕΚ
3676/Β΄/2014)
«Ρύθμιση
θεμάτων
τιμολόγησης φαρμάκων»
•Τροποποίηση
φαρμάκων

θετικού

καταλόγου

των

•Eξομάλυνση των διαφορών στην τιμή
αποζημίωσης και στο ποσό επιβάρυνσης των
ασφαλισμένων λόγω διαφοράς λιανικής
τιμής και τιμής αποζημίωσης, μεταξύ των
δυο
διαδοχικών
θετικών
καταλόγων
συνταγογραφούμενων φαρμάκων της Y.A.
οικ. 108477 (ΦΕΚ 3376/Β'/16.12.2014) και
της
Y.A.
Γ5/οικ.32194
(ΦΕΚ
824/Β712.5.2015).
•Τροποποιήσεις σχετικά με τη χορήγηση
άδειας ιδρύσεως φαρμακείου.
•Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Claw
back) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016,
2017 και 2018.
•Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων

•Τροποποίηση και συμπλήρωση της Υ.Α
Γ5(α)/οικ.69976/15
(ΦΕΚ
1958/Β'/11092015), «Διατάξεις Τιμολόγησης
Φαρμάκων»
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89 Κ.Υ.Α Γ5(β)/Γ.Π.οικ.82829/2015
(ΦΕΚ Β' 2330/29-10-2015)

90 Υ.Α Γ5(α)/οικ.88979/2015
(ΦΕΚ Β' 2577/30-11-2015)
91 Υ.Α Γ5α/οικ.102397/2015
(ΦΕΚ Β' 2952/31-12-2015)

92 Κ.Υ.Α Γ5(β)/Γ.Π.οικ. 6915/2016
(ΦΕΚ Β' 138/29-1-2016)

93 Υ.Α Γ5(α) /οικ. 12033/15-2-2016
(15-2-2016)

94 Υ.Α Γ5 /οικ.12007/2016
(ΦΕΚ Β' 333/16-2-2016)
95 Υ.Α Γ5/οικ.13547/2016
(ΦΕΚ Β' 416/19-2-2016)

96 Υ.Α Γ5(β)/Γ.Π. οικ. 20293/2016
(ΦΕΚ Β' 787/23-3-2016)

97 Υ.Α Γ5/οικ. 28408/2016
(ΦΕΚ Β' 1102/19-4-2016)
98 Υ.Α Γ5/17229/2016
(ΦΕΚ Β' 1119/20-4-2016)

•Ρυθμίσεις θεμάτων άδειας λειτουργίας
φαρμακείων.
•Δυνατότητα σε μη φαρμακοποιούς για
ίδρυση φαρμακείου με μορφή Ε.Π.Ε, με τη
συμμετοχή 20% φαρμακοποιού ως εταίρου.
•Ανώτατος επιτρεπτός αριθμός αδειών ανά
άτομο.
•Δυνατότητα σε μη φαρμακοποιούς για
ίδρυση φαρμακείου με μορφή Ε.Π.Ε, με τη
συμμετοχή 20% φαρμακοποιού ως εταίρου.
•Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων
•Τροποποίηση και συμπλήρωση της Υ.Α
Γ.Π. 5(α)/οικ. 88979/2015 (ΦΕΚ 2577/Β),
«Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων»
•Τροποποίηση και συμπλήρωση της Κ.Υ.Α.
Γ5(β)/ Γ.Π.οικ.82829/15 (ΦΕΚ 2330 Β')
«Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού Ίδρυση φαρμακείου»
•Τροποποίηση της Υ.Α. οικ. 43063/20-052014 (ΦΕΚ Β’1276), Υπουργικής Απόφασης
(ορισμός της μέγιστης διαφοράς συμμετοχής
ασφαλισμένου στα 20€)
•Τροποποίηση
φαρμάκων

θετικού

καταλόγου

των

•Αντικατάσταση
της
Υ.Α.
Γ5/οικ.12007/2016 (ΦΕΚ 333/Β/1622016)
και έγκριση του θετικού καταλόγου των
φαρμάκων
•Ορισμός αρμόδιας Αρχής για την
Πιστοποίηση ηλεκτρονικών καταστημάτων
φαρμακείων
•Δικαιουχοι ιδρύσεως e-φαρμακείων
•Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων
•Τροποποίηση λίστας φαρμάκων υψηλού
κόστους.
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99 Κ.Υ.Α Γ5(β)/Γ.Π.οικ.36277/2016
(ΦΕΚ Β' 1445/23-5-2016)
100 Υ.Α Γ5(α)51194/2016
(ΦΕΚ Β' 2219/18-07-2016)

101 Ν.4430/2016
(ΦΕΚ Α' 205/31-10-2016)

102 Υ.Α Γ5 (α) οικ. 90552/2016
(ΦΕΚ Β' 3890/2-12-2016)
103 Υ.Α Γ5(α)οικ. 97012/2016
(ΦΕΚ Β' 4215/27-12-2016)

104 Υ.Α Γ5(α)οικ.11601/2017
(ΦΕΚ Β' 445/15-2-2017)

105 Υ.Α Γ5(α)/9941/2017
(ΦΕΚ Β' 476/17-2-2017)
106 Υ.Α Γ5/27617/2017
(ΦΕΚ Β' 1469/28-4-2017)
107 Υ.Α Γ5(α)οικ.38152/2017
(ΦΕΚ Β' 1761/22-5-2017)

108 Υ.Α Γ5(α)/39260/2017
(ΦΕΚ Β' 1863/26-5-2017)
109 Υ.Α Γ5(α)/οικ.42052/2017
(ΦΕΚ Β' 2141/22-6-2017)

•Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού Ίδρυσης φαρμακείου
•Καθορισμός
των
όρων
και
των
προϋποθέσεων δημιουργίας υποκατηγορίας
Φαρμάκων Γενικής Διάθεσης (ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ.),
εντός
της
κατηγορίας
Μη
Συνταγογραφούμενων
Φαρμάκων
(ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ).
•Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ως καθολικού διαδόχου των
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
•Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων
•Τροποποίηση της Υ.Α. Γ5(α)οικ. 90552/
2016 (ΦΕΚ 3890/Β'),
«Διατάξεις
Τιμολόγησης Φαρμάκων»
•Τροποποίηση
της
Υ.Α.
Γ5(α)οικ.
90552/2016 (ΦΕΚ 3890/Β΄), «Διατάξεις
Τιμολόγησης Φαρμάκων»
•Τροποποίηση
φαρμάκων

θετικού

καταλόγου

των

•Τροποποίηση λίστας φαρμάκων υψηλού
κόστους.

•Διατάξεις
τρόπου
και
διαδικασίας
καθορισμού ενδεικτικής τιμής λιανικής
πώλησης και ανώτατης νοσοκομειακής τιμής
καθώς και διάθεσης για τα «μη
συνταγογραφούμενα
φάρμακα»
(ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.).
•Τροποποίηση
φαρμάκων

θετικού

καταλόγου

των

•Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων.
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110 Υ.Α Γ5(α)/οικ.50389/2017
(ΦΕΚ Β' 2254/30-6-2017)

111 Υ.Α Β1β/Γ.Π./οικ.50231/2017
(ΦΕΚ Β' 2255/3-7-2017)

112 Υ.Α Γ5(α)/49910/2017
(ΦΕΚ Β' 2296/6-7-2017)
113 Υ.Α Γ5(α)/55332/2017
(ΦΕΚ Β' 2560/24-7-2017)
114 Υ.Α Γ5(α)/οικ.60379/2017
(ΦΕΚ Β' 2756/7-8-2017)
115 Υ.Α Γ5(α)/οικ.65623/2017
(ΦΕΚ Β' 3028/1-9-2017)
116 Απόφαση ΕΟΠΥΥ οικ.40025/2017
(ΦΕΚ Β' 3491/05-10-2017)

117 Υ.Α Δ3(α)/74015/2017
(ΦΕΚ Β' 3805/27-10-2017)
118 Υ.Α Δ3(α)/77022/2017
(ΦΕΚ Β' 3823/31-10-2017)
119 Απόφαση ΕΟΠΥΥ οικ.45786/2017
(ΦΕΚ Β' 4045/17-11-2017)

•Τροποποίηση της Υ.Α. οικ Γ5/63587/2015
(ΦΕΚ Β΄ 1803), «Μηχανισμός αυτόματων
επιστροφών (Clawback) φαρμακευτικής
δαπάνης έτους 2016, 2017 και 2018».
•Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (claw
back) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική
δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του
ΕΟΠΥΥ
(για
τη
νοσοκομειακή
φαρμακευτική δαπάνη) για το έτος 2017.
•Τροποποίηση
φαρμάκων

θετικού

καταλόγου

των

•Τροποποίηση
φαρμάκων

θετικού

καταλόγου

των

•Τροποποίηση
φαρμάκων

θετικού

καταλόγου

των

•Τροποποίηση
φαρμάκων

θετικού

καταλόγου

των

•Καθορισμός
τιμών
αναλώσιμου
υγειονομικού υλικού.

αποζημίωσης

•Τροποποίηση λίστας φαρμάκων υψηλού
κόστους.
•Τροποποίηση
φαρμάκων

θετικού

καταλόγου

των

•Καθορισμός τιμών αποζημίωσης στα
εγκεκριμένα από τον ΕΟΠΥΥ σκευάσματα
ειδικής
διατροφής
και
αναλώσιμου
υγειονομικού υλικού.
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Παράρτημα ΙΙ: Ερωτηματολόγιο εργασιακής ικανοποίησης και επιπέδων στρες στους
φαρμακοποιούς

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ
(mbaex1422@uom.edu.gr)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΤΡΕΣ ΣΤΟΥΣ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ

Το παρόν ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και προσωπικό.
Πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή έρευνας στα πλαίσια διπλωματικής
εργασίας του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Το ερωτηματολόγιο απαρτίζεται από τρία τμήματα. Στο πρώτο καλείστε να απαντήσετε
σε κάποιες προσωπικές ερωτήσεις. Το δεύτερο τμήμα αναφέρεται στην εργασιακή σας εμπειρία
και πως αυτή συσχετίζεται με την ικανοποίηση που σας προσφέρει η εργασία σας. Το τελευταίο
τμήμα αναφέρεται σε πιθανούς στρεσσογόνους παράγοντες στο χώρο εργασίας σας.
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί περίπου 5-10 λεπτά.
Η συνεργασία σας είναι πολύτιμη και καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της
έρευνας και την εξαγωγή έγκυρων και αξιόπιστων αποτελεσμάτων. Παρακαλείσθε να
απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις με ιδιαίτερη προσοχή και ειλικρίνεια.
Ευχαριστούμε θερμά για τον πολύτιμο χρόνο σας!
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2016
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Τμήμα 1ο: Προσωπικές πληροφορίες
Παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία σχετικά με εσάς και το φαρμακείο στο οποίο
εργάζεστε, βάζοντας ένα ‘X’ στο ανάλογο πλαίσιο.
1. Φύλο:
2. Ηλικία:

Άνδρας
20-30 ετών

Γυναίκα

31-40 ετών

41-50 ετών

51+ ετών

3. Έτος έναρξης λειτουργίας επαγγέλματος: ……………….
4. Περιοχή λειτουργίας φαρμακείου:

Θεσσαλονίκη

Χαλκιδική

5. Τομέας εργασίας:

Εξωτερικό Φαρμακείο

Νοσοκομείο

6. Ωράριο εργασίας:

Ημιαπασχόληση

Πλήρες ωράριο

7. Στο φαρμακείο που δουλεύετε, με πόσους άλλους υπαλλήλους (φαρμακοποιούς και βοηθούς)
εργάζεστε ταυτόχρονα; …………..
Αν είστε Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός, πηγαίνετε στην ερώτηση 12, αλλιώς συνεχίστε
στην ερώτηση 8.
8. Επιλέξτε την κατηγορία εργαζόμενου στην οποία ανήκετε:
Ιδιοκτήτης

Υπάλληλος

9. Επιλέξτε τον τύπο φαρμακείου στον οποίο εργάζεστε:
Ανεξάρτητο

Συστεγασμένο

Αλυσίδα

(1 άδεια)

(2+ άδειες)

(2+ φαρμακεία)

10. Περίπου πόσες συνταγές εκτελείτε την ημέρα κατά μέσο όρο ως φαρμακείο;
………………
11. Τοποθεσία φαρμακείου
Εντός πόλεως

Σε χωριό

Σε χωριό

(μοναδικό)

(υπάρχει/ουν κι άλλο/α φαρμακείο/α)

Αν δεν είστε Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός, προχωρήστε στο δεύτερο τμήμα
12. Καθεστώς εργασίας:

Δημόσιος τομέας

Ιδιωτικός τομέας
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Τμήμα 2ο: Εργασιακή ικανοποίηση
Οι επόμενες ερωτήσεις σχετίζονται με την συνολική σας αίσθηση εργασιακής
ικανοποίησης. Για καθεμία, παρακαλώ μαρκάρετε στο ανάλογο πλαίσιο με ένα ‘X’ την
απάντηση που σας εκφράζει καλύτερα. Συμπληρώστε τις ερωτήσεις με τη σειρά που
εμφανίζονται.
Παράδειγμα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ποτέ

Σπάνια

Κάποιες
φορές

Τον
περισσότερο
καιρό

Πάντα

Κάποιες
Τον
φορές
περισσότερο
καιρό

Πάντα

1. Λαμβάνοντας τα πάντα υπ’ όψιν,

Χ

πόσο συχνά αισθάνεστε ικανοποιημένος από την εργασία σας;

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ποτέ

Σπάνια

1. Λαμβάνοντας τα πάντα υπ’ όψιν,
πόσο συχνά αισθάνεστε ικανοποιημένος από την εργασία σας;
2. Πόσο συχνά σκέφτεστε ότι είναι
λυπηρή/ καταθλιπτική η ιδέα να
περάσετε την υπόλοιπη εργασιακή σας ζωή σε μια δουλειά σαν
αυτή που έχετε;
3. Πόσο συχνά φεύγετε από την εργασία σας με ένα άσχημο συναίσθημα, ένα συναίσθημα ότι κάνετε κάτι που δεν σας ευχαριστεί;
4. Πόσο συχνά σας απορροφάει τοσο η εργασία σας (είναι ενδιαφέρουσα) ώστε να χάνετε την αίσθηση του χρόνου;
Σίγουρα
όχι

Δεν ξέρω

Ίσως

Σίγουρα
ναι

5. Αν μπορούσατε να ξεκινήσετε ξανά την καριέρα σας, θα επιλέγατε
πάλι την φαρμακευτική;
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Τμήμα 3ο: Εργασιακό Στρες
Παρακάτω υπάρχει μια σειρά από εργασιακές καταστάσεις που οι φαρμακοποιοί
ενδέχεται να συναντήσουν στην εργασία τους. Παρακαλώ επιλέξτε πόσο συχνά θεωρείτε ότι η
καθεμία από αυτές είναι στρεσσογόνα για σας, βάζοντας ένα ‘X’ στο κατάλληλο πλαίσιο.
Παρακαλώ απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ευθύνη για τη φροντίδα των
ασθενών

Ποτέ Σπάνια

Κάποιες
φορές

Συχνά

Πολύ
Συχνά

Πόσο συχνά αισθάνεστε
στρεσσαρισμένοι…
1. …επειδή είστε οι τελικοί υπεύθυνοι για
την έκβαση της υγείας των ασθενών;
2. …όταν έχετε να ασχοληθείτε με
“δύσκολους” (κλινικά απαιτητικούς)
πελάτες;
3. …επειδή νοιώθετε ανεπαρκείς στην κάλυψη των αναγκών των πελατών σας;
4. …επειδή δεν έχετε επαρκή πληροφόρηση αναφορικά με την κατάσταση
υγείας των ασθενών;
3. …επειδή αφήνετε τα προσωπικά σας
συναισθήματά να επηρεάσουν την
φροντίδα των πελατών σας;
6. …επειδή δεν είστε βέβαιοι σχετικά με
το τι να πείτε στους ασθενείς ή στις
οικογένειές τους αναφορικά με την κατάσταση ή τη θεραπευτική αγωγή των
ασθενών;
7. …επειδή έχετε δυσκολίες στην εργασία
που έρχονται σε σύγκρουση με την
προσωπική σας ζωή;
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8. …επειδή φοβάστε ότι θα κάνετε λάθος
στη θεραπεία των ασθενών;
9. …επειδή δυσκολεύεστε στην εξυπηρέτηση των ασθενών λόγω ελλείψεων
φαρμάκων;

Εργασιακές συγκρούσεις

Ποτέ Σπάνια

Κάποιες
φορές

Συχνά

Πολύ
Συχνά

Πόσο συχνά αισθάνεστε
στρεσσαρισμένοι…
10. …επειδή άλλοι επαγγελματίες ή υπηρεσίες στον τομέα υγείας καθορίζουν τον
τρόπο που εργάζεστε (π.χ. Ασφαλιστικά ταμεία, Υπουργείο Υγείας κ.α);
11. …επειδή εμπιστεύεστε δουλειά σε
άλλα μέλη του προσωπικού, τα οποία
επιβλέπετε;
12. …επειδή επιβλέπετε την επίδοση των
συνεργατών σας ή των ασκουμένων
φοιτητών;
13. …επειδή διαφωνείτε με άλλους επαγγελματίες υγείας σχετικά με το θεραπευτικό σχήμα κάποιου ασθενή;
6

14. …λόγω συγκρούσεων με συναδέλφους
εντός του φαρμακείου ή/ και τη διοίκηση του φαρμακείου;

Αν είστε Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός, προχωρήστε στην ερώτηση 17.

15. …λόγω προβλημάτων δυσλειτουργίας/
ασυνεννοησίας με τους συναδέλφους
σας στον φαρμακευτικό σύλλογο που
ανήκετε;
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16. …λόγω του αντισυναδελφικού πνεύματος που νοιώθετε ότι εισπράτετε από
συναδέλφους σας (συμπεριλαμβανομένων αυτών που λειτουργούν
e-φαρμακεία);

Επαγγελματική αναγνώριση

Ποτέ Σπάνια

Κάποιες
φορές

Συχνά

Πολύ
Συχνά

Πόσο συχνά αισθάνεστε
στρεσσαρισμένοι…
17. …επειδή άλλοι επαγγελματίες υγείας
δεν σας αναγνωρίζουν/ αποδέχονται
ως «πραγματικό» επαγγελματία υγείας;
18. …επειδή δεν είστε αποδέκτης σεβασμού
ή αναγνώρισης από το ευρύ κοινό;
19. …επειδή οι ευκαιρίες ανέλιξης στη
δουλειά σας είναι λίγες;
20. …επειδή δε γνωρίζετε τι είδους εργασιακή επίδοση αναμένεται από εσάς;;
21. …λόγω του αισθήματος ότι δεν πληρώνεστε καλά;
22. …επειδή νοιώθετε ότι δεν μπορείτε
να αξιοποιήσετε τις ικανότητές σας
στο έπακρο;
23. …επειδή δεν λαμβάνετε επαρκή ανατροφοδότηση (feedback) της εργασιακής σας απόδοσης;

Αν είστε Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός, προχωρήστε στην ερώτηση 26.
24. …επειδή κάποιοι πελάτες είναι ασυνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις (σας αφήνουν χρέος);
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25. …επειδή δε γνωρίζετε πότε θα σας
εξοφλήσουν τα ασφαλιστικά ταμεία
για τις υποβληθείσες συνταγές προηγούμενων μηνών;
26. Πόσο συχνά αισθάνεστε ότι καταπιέζεστε προσπαθώντας να ανταποκριθείτε στις προσδοκίες των πελατών σας;
27. Πόσο συχνά αισθάνεστε ότι κάποιος
χωρίς τα δικά σας προσόντα θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά σας;

Διαχείριση του Φόρτου
Εργασίας

Ποτέ Σπάνια

Κάποιες
φορές

Συχνά

Πολύ
Συχνά

Πόσο συχνά αισθάνεστε
στρεσσαρισμένοι…
28. …εξαιτίας υπερβολικού/ αυξημένου
φόρτου εργασίας;;
29. …επειδή σας αποσπούν από τη δουλειά σας τηλεφωνήματα ή άλλα γεγονότα;
30. …επειδή η δουλειά σας δεν έχει
προκλήσεις;
31. …επειδή αισθάνεστε αισθήματα επαγγελματικής απομόνωσης;
32. …επειδή έχετε τόσο φόρτο εργασίας
που δεν μπορούν να γίνονται όλα καλά;
33. …επειδή δεν έχετε κανέναν έλεγχο επί
του φόρτου εργασίας σας;
34. …λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχει
αρκετό προσωπικό στο φαρμακείο σας
για να προσφερθούν οι απαραίτητες
υπηρεσίες;
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Εργασιακή ανασφάλεια

Ποτέ Σπάνια

Κάποιες
φορές

Συχνά

Πολύ
Συχνά

Πόσο συχνά αισθάνεστε
στρεσσαρισμένοι…
35. …προσπαθώντας να συμβαδίσετε
με τις νέες εξελίξεις, προκειμένου
να διατηρήσετε την επαγγελματική
σας επάρκεια;
36. …εξαιτίας κάποιας σημαντικής αλλαγής στο χώρο της δουλειάς σας;
37. …επειδή έχετε να εξισορροπήσετε νέα
καθήκοντα με τις υπάρχουσες αρμοδιότητες που έχετε;
38. …επειδή η εκάστοτε κυβέρνηση σας
συμβουλεύεται ελάχιστα ή καθόλου
στις αποφάσεις που σας αφορούν;

Παρακαλώ προσθέστε αν έχετε κάποια πρόσθετα σχόλια που αφορούν την εργασιακή
σας ικανοποίηση ή το εργασιακό άγχος:
……………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………….…….
…………………………….………………………………………………………….…
….………………………..…..…………………………………………………………
….….……..………………..……………………………………………………………
…………...…...…………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………
……….…….……………………………………………………………………………
………….…….………………...…………………………………………………….…
…….

Ευχαριστώ για το χρόνο σας!
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Παράρτημα ΙΙI: Συσχετίσεις Spearman των μεταβλητών των αθροιστικών κλιμάκων.
«Κλίμακα Συνολικής Ικανοποίησης»
S1
Spearman's rho

S1

S2

S3

S4

S5

Συντελεστής συσχέτισης

S2

1,000

S3

0,518

**

0,552

S4
**

0,358

S5
**

0,458**

p

.

0,000

0,000

0,000

0,000

N

256

256

256

256

256

0,518**

1,000

0,648**

0,312**

0,443**

p

0,000

.

0,000

0,000

0,000

N

256

258

258

258

258

Συντελεστής συσχέτισης

Συντελεστής συσχέτισης

0,552

**

0,648

**

1,000

p

0,000

0,000

.

N

256

258

258

Συντελεστής συσχέτισης

0,358

**

0,312

**

0,293

0,293

**

0,000

258

258

1,000

0,265**
0,000

0,000

0,000

0,000

.

N

256

258

258

258

Συντελεστής συσχέτισης

0,458

0,443

**

0,443

**

0,443**

0,000

p

**

**

0,265

258
**

1,000

p

0,000

0,000

0,000

0,000

.

N

256

258

258

258

258

«Κλίμακα Επίδρασης Εξωτερικού Περιβάλλοντος»
Q10
Spearman's rho

Q10

Q15

Q16

Q36

Q37

Q38

Συντελεστής συσχέτισης

1,000

Q15
0,198

Q16

**

0,418

**

Q36
0,287

**

Q37
0,373

**

Q38
0,446**

p

.

0,003

0,000

0,000

0,000

0,000

N

258

217

218

255

257

256

0,198**

1,000

0,542**

0,166*

0,287**

0,326**

p

0,003

.

0,000

0,015

0,000

0,000

N

217

218

218

215

217

217

Συντελεστής συσχέτισης

Συντελεστής συσχέτισης

0,418

**

0,542

**

1,000

p

0,000

0,000

.

N

218

218

219

Συντελεστής συσχέτισης

0,287

**

0,166

*

0,254

**

0,254

0,000

216

218

218

1,000

0,015

0,000

.

N

255

215

216

256

Συντελεστής συσχέτισης

0,373

0,287

0,381

**

0,456**

0,000

0,000

**

0,381

**

0,000

p

**

**

0,361

**

0,361

**

0,361**

0,000

0,000

255

254

1,000

0,661**

p

0,000

0,000

0,000

0,000

.

0,000

N

257

217

218

255

258

257

0,446**

0,326**

0,456**

0,361**

0,661**

1,000

p

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

.

N

256

217

218

254

257

257

Συντελεστής συσχέτισης
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«Κλίμακα Προσωπικών προσδοκιών»
Q19
Spearman's rho

Συντελεστής συσχέτισης

Q19

1,000

p

.

N

258

Συντελεστής συσχέτισης

Q20

0,508

0,469**
0,000

248

256

257

252

N

248

248

0,543

0,538

Q23

**

0,000

1,000

**

0,543

Q22

**

0,000

.

0,419

**

0,419

**

0,364

**

0,618**

0,000

0,000

0,000

247

248

245

1,000

0,581

**

0,454**

p

0,000

0,000

.

0,000

0,000

N

256

247

256

256

250

0,538**

0,364**

0,581**

1,000

0,520**

p

0,000

0,000

0,000

.

0,000

N

257

248

256

258

Συντελεστής συσχέτισης

Q23

**

Q21

**

0,000

0,000

Συντελεστής συσχέτισης

Q22

0,508

p

Συντελεστής συσχέτισης

Q21

Q20

0,469

**

0,618

**

0,454

**

0,520

252
**

1,000

p

0,000

0,000

0,000

0,000

.

N

252

245

250

252

253

«Κλίμακα Ευθύνης για τη φροντίδα ασθενών»
Q1
Spearman's rho Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q8

Συντελεστής συσχέτισης

Q2

1,000

0,444

Q3
**

0,313

Q4
**

0,232

Q5
**

0,292

Q6
**

0,188

Q8
**

0,249**

p

.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,003

0,000

N

259

258

259

256

258

255

258

**

1,000

**

**

**

**

0,123*

p

0,000

.

0,000

0,004

0,000

0,001

0,048

N

258

258

258

255

257

254

257

0,313**

0,257**

1,000

0,313**

0,284**

0,415**

0,416**

p

0,000

0,000

.

0,000

0,000

0,000

0,000

N

259

258

259

256

258

255

258

**

**

**

1,000

**

**

0,242**

Συντελεστής συσχέτισης

Συντελεστής συσχέτισης

Συντελεστής συσχέτισης

0,444

0,232

0,178

0,257

0,313

0,178

0,282

0,191

0,211

0,317

p

0,000

0,004

0,000

.

0,002

0,000

,000

N

256

255

256

256

255

252

255

**

**

**

**

1,000

**

0,213**

Συντελεστής συσχέτισης

0,292

0,282

0,284

0,191

0,299

p

0,000

0,000

0,000

0,002

.

0,000

0,001

N

258

257

258

255

258

255

258

**

**

**

**

**

1,000

0,406**

Συντελεστής συσχέτισης

0,188

0,211

0,415

0,317

0,299

p

0,003

0,001

0,000

0,000

0,000

.

0,000

N

255

254

255

252

255

255

255

**

*

**

**

**

**

1,000

Συντελεστής συσχέτισης

0,249

0,123

0,416

0,242

0,213

0,406

p

0,000

0,048

0,000

0,000

0,001

0,000

.

N

258

257

258

255

258

255

258
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«Κλίμακα Διαχείρισης φόρτου εργασίας»
Q28
Spearman's rho

Συντελεστής συσχέτισης

Q28

1,000

0,596

**

Q33
0,559**

0,000

0,000

0,000

N

258

258

258

255

0,575**

1,000

0,463**

0,427**

p

0,000

.

0,000

0,000

N

258

259

259

256

1,000

0,647**
0,000

0,596

**

0,463

**

p

0,000

0,000

.

N

258

259

259

Συντελεστής συσχέτισης

Q33

Q32

.

Συντελεστής συσχέτισης

Q32

0,575

**

p

Συντελεστής συσχέτισης

Q29

Q29

0,559

**

0,427

**

0,647

256
**

1,000

p

0,000

0,000

0,000

.

N

255

256

256

256

«Κλίμακα Επίβλεψης εργασίας»
Spearman's rho

Q11

Q12

Q11

Q12

1,000

0,731**

p

.

0,000

N

242

Συντελεστής συσχέτισης

Συντελεστής συσχέτισης

0,731

240
**

1,000

p

0,000

.

N

240

251

«Κλίμακα Επαγγελματικής αναγνώρισης»
Spearman's rho

Q17

Q18

Q17

Q18

1,000

0,660**

p

.

0,000

N

258

258

0,660**

1,000

p

0,000

.

N

258

259

Συντελεστής συσχέτισης

Συντελεστής συσχέτισης

«Κλίμακα Επαγγελματικών προκλήσεων»
Spearman's rho

Q30

Q31

Q30

Q31

1,000

0,638**

p

.

0,000

N

256

Συντελεστής συσχέτισης

Συντελεστής συσχέτισης

0,638

254
**

1,000

p

0,000

.

N

254

255
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«Κλίμακα Οικονομικής ασυνέπειας»
Spearman's rho

Q24

Q25

Q24

Q25

1,000

0,552**

p

.

0,000

N

219

Συντελεστής συσχέτισης

Συντελεστής συσχέτισης

0,552

219
**

1,000

p

0,000

.

N

219

219

**. Στατιστικά σημαντική συσχέτιση σε επίπεδο p<0,01.
*. Στατιστικά σημαντική συσχέτιση σε επίπεδο p<0,05.
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