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Ο επαγγελματίας υγείας που εκδηλώνει 
επαγγελματική εξουθένωση βιώνει μια 
κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται 
από συναισθηματική εξάντληση, 
αποπροσωποποίηση και έλλειψη 
προσωπικής επίτευξης (Maslach, 1982). 
Ο επαγγελματίας υγείας βιώνει έντονη 
ψυχική και σωματική κόπωση μαζί με 
απώλεια διάθεσης. Επιπλέον, υπάρχει 
απώλεια ενδιαφέροντος και θετικών 
συναισθημάτων για τους ασθενείς ενώ 
παρουσιάζει αυξημένη επιθετική και 
κυνική συμπεριφορά. Τέλος, κλονίζεται 
η αυτοπεποίθηση και μειώνεται το 
αίσθημα ικανοποίησης. Το αποτέλεσμα 
είναι πτώση της απόδοσης ή ακόμα και 
παραίτηση. 

Η επαγγελματική εξουθένωση 
αναπτύσσεται σταδιακά

Η επαγγελματική εξουθένωση δεν 
εμφανίζεται ξαφνικά. Αναπτύσσεται σε 
βάθος χρόνου και περνά από διάφορα 
στάδια (Edelwich & Brodsky, 1980). 
Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο γιατί αν 
υπάρξει παρέμβαση στα πρώτα στάδια 
τότε θα αποφευχθούν τα επόμενα και 
η επαγγελματική εξουθένωση δεν θα 
αναπτυχθεί. Στο πρώτο στάδιο του 
ενθουσιασμού, ο επαγγελματίας υγείας 
είναι στην αρχή της καριέρας του και φέρει 
μαζί του μη ρεαλιστικές προσδοκίες και 
υψηλούς, συχνά ανέφικτους, στόχους. 
Αφιερώνει πολύ χρόνο και ενέργεια 
στην εργασία  ενώ υπερεπενδύει στις 
σχέσεις με τους ασθενείς και στις 
σχέσεις με τους συναδέλφους. Όταν οι 
προσδοκίες διαψεύδονται, εμφανίζεται 
η απογοήτευση η οποία οδηγεί στο 
επόμενο στάδιο.  

Στο στάδιο της αμφιβολίας και της 
αδράνειας υπάρχει απογοήτευση ή/
και αυτό-κατηγορία επειδή οι ανάγκες 
δεν καλύπτονται από την εργασία. 
Παρόλα αυτά η προσπάθεια επένδυσης 
όχι μόνο συνεχίζεται αλλά προχωρά 
πιο εντατικά.  Όσο οι προσδοκίες δεν 
βρίσκουν ανταπόκριση, η εργασία από-
ιδανικοποιείται και ο επαγγελματίες 

υγείας ενοχλείται συχνότερα από 
πράγματα που προηγουμένως δεν 
είχαν ανάλογη επιρροή πάνω του. 
Υπεισέρχεται η αμφισβήτηση κατά πόσο 
τελικά θα μπορέσει ποτέ η εργασία να 
ανταποκριθεί στις αρχικές φιλοδοξίες.

Στο στάδιο της απογοήτευσης 
και ματαίωσης, ο επαγγελματίας 
υγείας αποθαρρύνεται μετά από τις  
πολλές άκαρπες προσπάθειες του, 
απομακρύνεται από τους ασθενείς και 
νιώθει ματαίωση. Σε αυτό το στάδιο 
είναι απαραίτητη η αναθεώρηση των 
προσδοκιών. Στην αντίθετη περίπτωση, 
οδηγείται στο στάδιο της απάθειας. Στο 
στάδιο της απάθειας, ο επαγγελματίας 
υγείας αποφεύγει την υπευθυνότητα 
και δεν ενδιαφέρεται να καλύψει τις 
ανάγκες των ασθενών του. Παύει πια 
να επενδύει στην επαγγελματική του 
ιδιότητα και εργάζεται απλά και μόνο 
για βιοποριστικούς λόγους.

Μην βασίζεστε μόνο στις οργανωτικές 
παρεμβάσεις.

Στην αντιμετώπιση της επαγγελματικής 
εξουθένωσης το βάρος πέφτει συχνά 
στις οργανωτικές παρεμβάσεις. Είναι 
εύλογο ότι χρειάζεται να γίνουν 
οργανωτικές αλλαγές που στοχεύουν 
σε αλλαγές στις ηγετικές συμπεριφορές, 
στη γραφειοκρατία και στις εργασιακές 
απαιτήσεις, στην αυτονομία και στον 
έλεγχο πάνω στη δουλειά, στο σύστημα 
ανταμοιβών και στο κλίμα δικαίου, 
στην ανάπτυξη ‘κοινότητας’ και στην 
υποστήριξη των επαγγελματιών. Κάτι 
τέτοιο, όμως, δεν είναι στον έλεγχο 
του επαγγελματία υγεία και εξαρτάται 
από αποφάσεις τρίτων. Η προσμονή 
ανάλογων πρωτοβουλιών από το 
δημόσιο τομέα όχι μόνο δεν θα είναι 
ωφέλιμη αλλά μπορεί να εντείνει τη 
ματαίωση και την απάθεια. Άλλωστε 
κεντρικός παράγοντας στην ανάπτυξη 
της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι 
η αναμονή χωρίς αντίκρισμα. Όταν 
δεν έρχονται οι απαιτούμενες αλλαγές 
έξωθεν, επενδύουμε σε αλλαγές έσωθεν 
και το κάνουμε για τη δική μας ψυχική 
υγεία.

Παρεμβάσεις σε ατομικό επίπεδο.

Η επαγ γελματική εξουθένωση 
συχνά εξισώνεται με το στρες και 
προτείνονται παρεμβάσεις με στόχο τη 
μείωση του. Παρά τη χρησιμότητα των 

προγραμμάτων μείωσης του στρες, στην 
προκειμένη περίπτωση δεν επαρκούν 
και τα αποτελέσματα τείνουν να είναι 
βραχυπρόθεσμα. Ο επαγγελματίας 
υγείας χρειάζεται να (ξανα)επενδύσει 
στην προσωπική του ζωή γιατί συχνά 
επιτρέπει στη φύση της εργασίας του 
να επηρεάσει τις προσωπικές του 
σχέσεις. Δεν μπορεί να τονιστεί αρκετά 
η σημασία της οικογενειακή ζωής και 
η ύπαρξη πηγών ευχαρίστησης εκτός 
επαγγελματικού χώρου. Επιπλέον, 
χρειάζεται υπενθύμιση για αυτοφροντίδα 
καθώς ο επαγγελματίας υγείας έχει μάθει 
να φροντίζει τους άλλους αλλά αμελεί 
να συμπεριλάβει τον εαυτό του στις 
υπηρεσίες που προσφέρει.

Η επίγνωση και η διαχείριση προσωπικών 
χαρακτηριστικών που συμβάλλουν 
στην επαγγελματική εξουθένωση 
όπως η επικριτική στάση και η έλλειψη 
συμπόνιας απέναντι στον εαυτό μας, 
η τελειομανία και η υπερδέσμευση, 
ο άκαμπτος ιδεαλισμός και η έλλειψη 
προσαρμοστικότητας μπορούν να 
φανούν ωφέλιμα. Το σημαντικότερο, 
όμως, στην πρόληψη αλλά και 
αντιμετώπιση της επαγγελματικής 
εξουθένωσης είναι η αναθεώρηση των 
προσδοκιών σχετικά με την εργασία.

Ο επαγγελματίας υγείας ξεκινά την 
καριέρα του και μπαίνει στο σύστημα 
υγείας με προσδοκίες. Η αποτυχία του 
συστήματος να ανταποκριθεί σε αυτές 
τις προσδοκίες πυροδοτεί τις πρώτες 
εκδηλώσεις απογοήτευσης. Είναι 
απαραίτητη η αναθεώρηση των αρχικών 
προσδοκιών και ο επαναπροσδιορισμός 
της εργασίας για την αναχαίτιση και 
την αναστροφή της επαγγελματικής 
εξουθένωσης. Αυτή η αναθεώρηση 
δεν προστατεύει μόνο από καθημερινές 
απογοητεύσεις αλλά διευκολύνει τον 
επαγγελματία υγείας να σχεδιάσει 
(ανεπίσημα) τη εργασία του έτσι ώστε 
να συμβαδίζει με τα κίνητρα, τα δυνατά 
σημεία και τα ενδιαφέροντα του. Αυτή 
η διαδικασία ονομάζεται job crafting 
(Berg & Wrzesniewski, 2008) και είναι 
στον απόλυτο έλεγχο του επαγγελματία. 
Και στην επαγγελματική εξουθένωση ο 
έλεγχος χρειάζεται να ξανα-επιστρέψει 
σε εμάς
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