
ΚοντοΚΩστα ολγα
Εργοθεραπεύτρια

ΜπαρΜπαγιαννησ παναγιΩτησ
Εργοθεραπευτής

Χρηστιδου Χριστινα-Μαρια
Εργοθεραπεύτρια Αιγηνίτειο Νοσοκομείο, 
Εργ. συνεργάτης τμήματος Ε/Θ, ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Αθήνας

TEYXOΣ 48 / 119

περίληψη

Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης, αν και αποτε-
λεί ένα πολύ διαδεδομένο αντικείμενο έρευνας και βιβλιογρα-
φικής ανασκόπησης των τελευταίων ετών, δεν έχει καταφέρει
να αποσαφηνιστεί πλήρως.
Το συγκεκριμένο άρθρο αποτελεί μία βιβλιογραφική ανασκό-
πηση όπου καταγράφονται οι διάφοροι ορισμοί που του έχουν
δοθεί ανά τα χρόνια αλλά και η αιτιοπαθογένεια του. Συγχρό-
νως, αναλύονται τα στάδια ανάπτυξης ενώ γίνεται μία εκτενής
αναφορά στους παράγοντες εκείνους που τοποθετούν το επάγ-
γελμα της εργοθεραπείας στη ζώνη υψηλής επικινδυνότητας
για την εμφάνιση του burnout.

Τ
ο σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης, αν και
αποτελεί ένα πολύ διαδεδομένο αντικείμενο έρευνας
και βιβλιογραφικής ανασκόπησης των τελευταίων

ετών, δεν έχει καταφέρει να αποσαφηνιστεί πλήρως (Wilmar
et al, 2009). Μπορεί ο όρος να έχει κατοχυρωθεί βιβλιογρα-
φικά από τον φυσίατρο Freudenberger, το 1974, αλλά δεν
υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός που να το χαρακτη-
ρίζει.
Σε παγκόσμιο επίπεδο δε, ο όρος της επαγγελματικής εξουθέ-
νωσης αναφέρεται ως  «Professional Burnout Syndrome» και
αποτελεί το τέταρτο, σε συχνότητα, πρόβλημα που αντιμετω-
πίζουν οι επαγγελματίας ψυχικής υγείας στην Ευρώπη (Παππά
κ.α., 2008). Πολλές φορές, αποτελεί αντικείμενο σύγκρισης
με τις αγχώδεις διαταραχές, καθώς το σύνδρομο αυτό δεν εμ-
φανίζεται ξαφνικά υπό την επήρεια ενός στρεσσογόνου γεγο-
νότος ως εκλυτικό αίτιο, αλλά θωρείται το αποτέλεσμα
χρόνιου και συσσωρευμένου άγχους που μπορεί να διέ-
πει τον επαγγελματία (Maslach, 1978). 
Ο πιο διαδεδομένος ορισμός, μέχρι στιγμής, είναι
αυτός της Christina Maslach, το 1982, στον οποίο
η ίδια αναφέρει ότι πρόκειται για: «…ένα σύν-
δρομο σωματικής και ψυχικής εξάντλησης, στα
πλαίσια του οποίου ο εργαζόμενος χάνει το ενδιαφέρον και τα
θετικά συναισθήματα που είχε προς τους ασθενείς του, παύει
να είναι ικανοποιημένος από τη δουλειά του και την απόδοση
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του και σχηματίζει αρνητική εικόνα για τον εαυτό του».  Ειδι-
κότερα, σύμφωνα με τους Maslach και Jackson (1986), υπάρ-
χουν τρία βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την
επαγγελματική εξουθένωση και τα οποία είναι:

1.Συναισθηματική Εξάντληση, κατά την οποία το άτομο έχει
μία αίσθηση ψυχικής κόπωσης και δεν μπορεί να αντα-

πεξέλθει στα εργασιακά του καθήκοντα. Υπάρχει έλλειψη ενέρ-
γειας ενώ οι πηγές ανανέωσης λιγοστεύουν.

2.Αποπροσωποποίηση ή Κυνισμός, όπου ο επαγγελματίας
απομακρύνεται από τους ασθενείς και αναπτύσσει απρό-

σωπες σχέσεις μαζί τους. Συχνά παρατηρούνται και φαινόμενα
αρνητισμού και κακής στάσης απέναντι στους ασθενείς (Ανα-
γνωστόπουλος & Καρανιάδου, 2008).

3.Έλλειψη Προσωπικών Επιτευγμάτων, όπου παρατηρείται
μείωση στην απόδοση του επαγγελματία και έλλειψη στην

ικανότητα χειρισμού και αντιμετώπισης των προβλημάτων του
ασθενούς. Σε πολλές περιπτώσεις ο επαγγελματίας ενδύεται με
το ρόλο του αποτυχημένου.

Εκτός του ορισμού που αναφέρθηκε παραπάνω, υπάρχουν και
ποικίλα θεωρητικά μοντέλα που μπορεί να μην είναι τόσο δια-
δεδομένα, αλλά βοηθούν στην προσπάθεια κατανόησης του
συνδρόμου, όπως αυτό της Pines που αναφέρει το σύνδρομο
ως αποτέλεσμα σωματικής και ψυχοσυναισθηματικής εξάντλη-
σης μετά από μακρόχρονη συμμετοχή σε έντονες συναισθημα-
τικά καταστάσεις (Καλέμη & Ψαρρά, 2009). Ο Potter αντίθετα,
το 2010, αναφέρει πως πρόκειται για μία διαταραχή του ενδια-
φέροντος για την εργασία που καταλήγει σταδιακά στην μεί-
ωση των ικανοτήτων του εργαζομένου. 

αιτιοπαθογένεια

Η αιτιολογία του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης
παραμένει ακόμα και σήμερα σχετικά αδιευκρίνιστη και ασα-
φής λόγω της πολυπαραγοντικής προέλευσης της, δημιουρ-
γώντας πολλές φορές χάσματα μεταξύ των διάφορων
προσπαθειών για εξακρίβωση της φύσης της (Mackie, 2008,
Διλιντάς, 2010).
Σύμφωνα με διάφορους μελετητές, ο βαθμός ανάπτυξης του
στρες που βιώνει ο κάθε επαγγελματίας υγείας, δεν καθορίζε-
ται τόσο από τις συνθήκες εργασίας που υπάρχουν αλλά από
τον τρόπο που ο ίδιος τις βιώνει και τις αντιμετωπίζει (Χατζη-
πέμος, 2007; Διομήδους κ.α., 2009). Έχοντας αυτό σαν οδηγό
πλεύσης, πολλοί επαγγελματίες του χώρου προσπάθησαν να
καταγράψουν τους σημαντικότερους παράγοντες για την εκδή-
λωση του συνδρόμου, με αποτέλεσμα οι απόψεις να ποικί-
λουν. 
Έχοντας ως βάση αυτό, επιχείρησαν να κατηγοριοποιήσουν
τους παράγοντες αυτούς με διάφορους τρόπους, χωρίς
ωστόσο να καταλήξουν σε ένα κοινά αποδεκτό αποτέλεσμα

(Heinz, 2007). Η πιο γενικευμένη κατηγοριοποίηση των παρα-
γόντων που συμβάλλουν στην εμφάνιση του συνδρόμου επαγ-
γελματικής εξουθένωσης στο χώρο της υγείας, αρέσκεται σε
δύο μόλις κατηγορίες, οι οποίες είναι:

1. ατομικά χαρακτηριστικά εργαζομένου
• Δημογραφικά Χαρακτηριστικά (Martin, 2000; Schaufeli et
al, 2002; Strachota et al , 2003; Wilmar et al , 2009; Kirandeep
& Ripudaman, 2010)
• Προσωπικότητα Ατόμου (Maslach et al , 2001; Schaufeli &
Bakker, 2004; Central and Eastern European Harm Reduction
Network, 2006; Megginson & Casserley, 2008; Διλιντάς, 2010;
Norlund et al , 2010) 

2. εργασιακό περιβάλλον
• Φύση Εργασίας (Κυριόπουλος & Γεωργούση, 1994; Akroyd
& Adams, 2000; Hsieh & Hsieh, 2003)
• Εργασιακές Σχέσεις (Leiter, 2005; Evans et al , 2006; Enz-
mann, 2008; De Raeve et al, 2009)

στάδια ανάπτυξης συνδρόμου

Παρά τις όποιες διαφορές των ερευνητών για τον ορισμό του
συνδρόμου, οι περισσότεροι εξ αυτών συμφωνούν στη διαδι-
κασία ανάπτυξης του συνδρόμου για όλα τα επαγγέλματα, είτε
υγείας είτε κάποιου άλλου κλάδου. Συγκεκριμένα, η πιο δια-
δεδομένη και αποδεκτή κατηγοριοποίηση που αφορά στην
ανάπτυξη, αναφέρεται σε τέσσερα διαδοχικά στάδια, αφήνον-
τας ανοιχτή την πιθανότητα για παλινδρόμηση, και είναι αυτή
των Edelwich & Brodsky (1980). 
Το πρώτο στάδιο αναφέρεται ως το στάδιο του ενθουσιασμού,
όπου ο επαγγελματίας μπαίνει για πρώτη φορά σε έναν νέο
χώρο εργασίας. Στοιχεία αυτής της πρώτης επαφής του με τον
τομέα της υγείας, αποτελούν οι πολλές ώρες ενασχόλησης και
προσφοράς ενέργειας καθώς και η προσπάθεια του για συνερ-
γασία με τους ασθενείς (Wilmar, et al, 2009). Έχει υψηλούς
στόχους και προσδοκίες τόσο όσον αφορά τις ικανότητες του
αλλά και όσον αφορά την δυναμική του περιβάλλοντος (συνά-
δερφοι και ασθενείς). Τέλος, αναμένει την ηθική ανταμοιβή
αυτών που προσφέρει, ενώ δεν ξεχνά την ικανοποίηση που
επιθυμεί να λάβει (Leiter, 2005; De Raeve et al, 2009).
Στο δεύτερο στάδιο ή αλλιώς στο στάδιο της αμφιβολίας και
της αδράνειας, ο εργαζόμενος συνειδητοποιεί την έλλειψη
ισορροπίας ανάμεσα σε αυτά που προσφέρει στην εργασία και
σε αυτά που η εργασία προσφέρει σε αυτόν (Αναγνωστόπου-
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λος & Καρανιάδου, 2008). Αρχίζει να διερωτάται για τις προσ-
δοκίες και τους στόχους που είχε θέσει, ενώ πολύ συχνά κα-
τηγορεί τον εαυτό του για αυτή την μη ικανοποίηση. Ως
αποτέλεσμα αυτού, προσπαθεί να εργάζεται περισσότερο, να
παρακολουθεί σεμινάρια και διαλέξεις για διεύρυνση των γνώ-
σεων του, ενώ καταφεύγει στην αναζήτηση άλλων αιτιολογι-
κών παραγόντων για την κατάσταση του (Μπελλάλη κ.α., 2007,
Διλιντάς, 2010). 
Αμέσως μετά ακολουθεί το τρίτο, σε σειρά, στάδιο, που ονο-
μάζεται στάδιο της απογοήτευσης και της ματαίωσης. Σε αυτή
τη φάση ο εργαζόμενος νιώθει αισθήματα άγχους και μεγάλης
πίεσης, καθώς θεωρεί ότι η δουλειά που κάνει δεν αρμόζει στις
ικανότητες του και τα ψυχικά του αποθέματα είναι λιγότερα
από αυτά που απαιτούνται (Χατζηπέμος, 2007). Αποθαρρύνε-
ται συνεχώς, ενώ η ικανοποίηση που προσδοκούσε δεν έρχε-
ται ποτέ. 
Προσπαθεί να βρει διαφορετικούς τρόπους επίλυσης των προ-
βλημάτων του και αναθεωρεί στόχους και προσδοκίες, χωρίς
αποτέλεσμα. Κυριαρχείται από ματαίωση ενώ πολύ συχνά μπο-
ρεί να εμφανιστεί και κατάθλιψη. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ο ερ-
γαζόμενος παραιτείται ή απομακρύνεται από το χώρο εργασίας
(Maslach & Leiter, 2008).
Το τελευταίο στάδιο, αυτό της απάθειας, ο επαγγελματίας
υγείας επενδύει ελάχιστο χρόνο στις υποχρεώσεις της εργασίας
του καθώς τον κατακλύζουν αισθήματα ανικανότητας και ανε-
πάρκειας. Δεν ενδιαφέρεται για τους ασθενείς, αποφεύγει να
παίρνει πρωτοβουλίες και να δρα με υπευθυνότητα, ενώ τον
χαρακτηρίζει η ανάγκη διατήρησης της θέσης του για λόγους,
καθαρά, βιοποριστικούς (Shirom & Melamed, 2008).

ο εργοθεραπευτής-πάσχων

Σύμφωνα με τους Basset & Lloyd (2001), αν και οι εργοθερα-
πευτές μοιράζονται πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τους άλ-
λους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, υπάρχουν κάποια θέματα
τόσο μοναδικά για το επάγγελμα αυτό, που μπορούν να οδη-
γήσουν πολύ εύκολα στη δημιουργία στρες αλλά και του ίδιου
του συνδρόμου.

1. Θεραπευτική σχέση
Ένα από αυτά τα θέματα είναι η θεραπευτική σχέση που ανα-
πτύσσει ο εργοθεραπευτής με τον ασθενή και η οποία διέπεται
από σεβασμό και ειλικρίνεια. Όντας μία δυναμική σχέση αλ-
ληλεπίδρασης, γίνεται κατανοητό πως τα δυναμικά που ανα-
πτύσσονται είναι αμφίδρομης κατεύθυνσης και επηρεάζουν,
είτε συναισθηματικά είτε συμπεριφορικά, και τους δύο εμπλε-
κόμενους. 
Αυτό, μάλιστα έρχεται και επιβεβαιώνεται με τα λόγια της Pelo-
quin (1993), ότι «δεν είμαστε τίποτα περισσότερο από θεατές
στη ζωή του ατόμου, μέχρι να δομηθεί η θεραπευτική σχέση».
Η κακή εξέλιξη της υγείας ενός ασθενή, για παράδειγμα, μπο-
ρεί να οδηγήσει στη δημιουργία τύψεων από μέρους του θε-
ραπευτή αλλά και την έναρξη εναπόθεσης ευθυνών στον ίδιο
του τον εαυτό (Peloguin, 1991).

2. Φύση των ασθενών
Ένα άλλο στοιχείο είναι η φύση των ψυχιατρικά ασθενών. Ζών-
τας με χρόνιες ψυχικές αρρώστιες, οι πάσχοντες παρουσιάζουν
πολλών ειδών υποτροπές αλλά και κρίσεις. Ως συνέπεια, οι ερ-
γοθεραπευτές, οι οποίοι συνήθως εργάζονται χρόνια ολό-
κληρα με τα συγκεκριμένα άτομα, να ματαιώνονται
επανειλημμένα, χωρίς να μπορούν να νιώσουν ικανοποίηση
από την προσφορά, όχι τόσο των υπηρεσιών τους, αλλά όσο
και του ίδιου τους του εαυτού. Αυτό, βέβαια, δεν αποκλείει
τους θεραπευτές που εργάζονται και με ψυχικά αρρώστους
που εντάσσονται σε βραχεία νοσηλεία, καθώς η παραμονή των
θεραπευτών στο χώρο εργασίας παραμένει η ίδια, τόσο χρο-
νικά όσο και ποιοτικά (Brice, 2001). 

3. απουσία επαγγελματικής ταυτότητας
Παρά τις πολλές προσπάθειες των εργοθεραπευτών για ανα-
γνώριση του επαγγέλματος, στην Ελλάδα επικρατεί μία διαφο-
ρετική αντίληψη, κάτι μάλιστα που έρχεται και συνάδει με την
εμφάνιση του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης.
Συγκεκριμένα, σε περιπτώσεις που κάποιος επαγγελματίας
παρά τις όποιες προσπάθειες για αποτελεσματική παραγωγι-
κότητα δεν έχει την αντίστοιχη αναγνώριση, είναι πιθανόν να
νιώσει συναισθήματα απογοήτευσης ή και απόρριψης
(Sweeny et al, 1993).

4. εργασιακές συνθήκες
Παρά το μεγάλο αριθμό των επαγγελματιών στο χώρο της ψυ-
χικής υγείας, πολλοί είναι αυτοί που κατάφεραν να διακριθούν
και να αναγνωριστούν, κάτι που αποδεικνύει και τη μεγάλη
θέληση αρκετών για επιβεβαίωση της προσφοράς τους. Η πι-
θανή, ωστόσο, υπεραπασχόληση, οι απαιτήσεις του πλαισίου,
τα εξουθενωτικά ωράρια εργασίας καθώς και τα άλλα πολλά
αρνητικά στοιχεία που οικοδομούν ένα εργασιακό χώρο είναι
ενδείξεις μη επίτευξης αυτής της θέλησης που αναφέρθηκε και
παραπάνω (Basset & Lloyd, 2001). 
Συγκεκριμένα, η διαφορετικότητα των προσωπικοτήτων των
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εργαζομένων, ο συναγωνισμός που δημιουργείται ανάμεσά
τους, η μη ικανοποιητική κοινωνική συμπαράσταση, ο τρόπος
με τον οποίο ο προϊστάμενος επιβλέπει τους εργαζόμενους και
τους κριτικάρει, καθώς επίσης και ο τρόπος ο οποίος τους ανα-
θέτει πρωτοβουλίες, πολλές φορές, αποτελούν σημαντικούς
λόγους που θα καθορίσουν την ποιότητα των εργασιακών σχέ-
σεων που θα αναπτυχθούν. 
Σε περίπτωση που οι σχέσεις που αναπτύσσονται είναι δυσλει-
τουργικές προκαλούν την ανάπτυξη υψηλών επιπέδων στρες.
Αυτό σε συνδυασμό με την απουσία της επαγγελματικής ταυ-
τότητας που αναφέρθηκε και παραπάνω μπορεί να οδηγήσει
τους εργοθεραπευτές στην ανάπτυξη του συνδρόμου πολύ πιο
εύκολα από κάποια άλλα επαγγέλματα ψυχικής υγείας (Mee &
Sumsion, 2001).

5.  Έλλειψη ή απουσία εποπτείας 
και συνεχόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης
Σύμφωνα με τους Allan & Ledwith (1998) η έλλειψη εποπτείας
ή κάποιου είδους επαγγελματικής εκπαίδευσης στους εργοθε-
ραπευτές που εργάζονται με ψυχικά ασθενείς οδηγεί σε συγ-
κεκριμένα προβλήματα που μπορεί με τη σειρά τους να
οδηγήσουν στην εμφάνιση του συνδρόμου επαγγελματικής
εξουθένωσης. Αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί καθώς η επο-
πτεία βοηθά το θεραπευτή να κατανοήσει και στη συνέχεια να
αναλύσει τη μέθοδο εργασίας του, αλλά και να βρει νέους τρό-
πους και πρακτικές-τεχνικές θεραπείας. 
Κατανοητό γίνεται, λοιπόν, πως τα χαρακτηριστικά που διαχω-
ρίζουν τους εργοθεραπευτές από τα άλλα επαγγέλματα ψυχικής
υγείας δεν είναι λίγα σε αριθμό. Παρά τα όσα αναφέρθηκαν
παραπάνω, σύμφωνα με τους Mee & Sumsion (2001), μεγάλο
ρόλο παίζει και η έλλειψη της εκπαίδευσης και της εποπτείας,
ενώ σύμφωνα με τον Mayers (2000) η εμφάνιση του συνδρό-
μου στους εργοθεραπευτές οφείλεται στην έλλειψη του θεω-
ρητικού υπόβαθρου.

Όλα τα ανωτέρω οδήγησαν τους ειδικούς να παράγουν έρευνα
για το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης, είτε σε
σχέση με την αναγνώριση του από το ευρύ κοινό, είτε σε σχέση
με πιο συγκεκριμένους κλάδους επαγγελμάτων. Στο χώρο της
εργοθεραπείας, συγκεκριμένα, παρά αυτή τη μεγάλη αύξηση
των βιβλιογραφικών αναφορών, οι έρευνες που έχουν πραγ-
ματοποιηθεί είναι πολύ λίγες.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έρευνας είναι αυτό των Painter
et al (2003), κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολό-
γιο της Maslach σε τυχαίο δείγμα τριών χιλιάδων (3000) εργο-
θεραπευτών, που ανήκαν στον Αμερικάνικο Οργανισμό
Εργοθεραπείας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι:
• Οι εργοθεραπευτές έχουν μεγαλύτερα επίπεδα επαγγελματι-
κής εξουθένωσης όσον αφορά τον τομέα της συναισθηματικής
εξάντλησης
• Μεγαλύτερα επίπεδα εξουθένωσης παρουσιάστηκαν στους
εργοθεραπευτές που εργάζονται με χρόνιους ψυχικά αρρώ-
στους παρά σε οποιαδήποτε άλλη ψυχιατρική δομή.

Μία παλαιότερη έρευνα των Brown & Pranger (1992) που
πραγματοποιήθηκε σε 130 εργοθεραπευτές που εργάζονται σε
ψυχιατρικά νοσοκομεία και αναφέρεται σε πολλές βιβλιογρα-
φικές ανασκοπήσεις, έδειξε ότι:
• Υπάρχουν μεγαλύτερα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης
από τους άλλους δύο τομείς της Maslach (αποπροσωποποίηση
και έλλειψη προσωπικών επιτευγμάτων).
• Οι εργοθεραπευτές θεώρησαν ότι οι εργασιακές συνθήκες
ήταν αρκετά καλές, εκτός των διαλειμμάτων εν ώρα εργασίας
και των καινοτομιών που μπορούσαν να παράγουν. Αυτά τα
δύο στοιχεία εμποδίζουν την εμφάνιση του συνδρόμου.

Φανερή γίνεται, λοιπόν, η πολύ μεγάλη ανάγκη για έρευνα
αλλά και για συνεχιζόμενη διερεύνηση των διαφόρων πτυχών
του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης αναφορικά με
τις διαφορετικές ειδικότητες επαγγελματιών ψυχικής υγείας,
όπως είναι οι εργοθεραπευτές αλλά και σχετικά με άλλους πα-
ράγοντες που αφορούν τις εργασιακές συνθήκες.

Μεγαλύτερα επίπεδα εξουθένωσης 
παρουσιάστηκαν στους εργοθεραπευτές που 
εργάζονται με χρόνιους ψυχικά αρρώστους παρά
σε οποιαδήποτε άλλη ψυχιατρική δομή.

Το άρθρο αυτό στην αρχική του μορφή αποτέλεσε μέρος της
πτυχιακής εργασίας της πρώτης συγγραφέως, με εισηγήτρια
την 3η συγγραφέα, στο τμήμα Εργοθεραπείας, Σ.Ε.Υ.Π., Τ.Ε.Ι.
Αθήνας
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