
Σύνδροµο Εργασιακής Εξουθένωσης 
(Burnout Syndrome) 

Δρ. Γιώργος Μικελλίδης 
MD, MRCPsych, CCT (UK) 

Ψυχίατρος



Yπερβολικό και Xρόνιο Στρες στην δουλειά

Mακροχρόνια         σωµατική  
            
           συναισθηµατική       
        
           πνευµατική 

               Εξάντληση 



Επίδραση

• παραγωγικότητα  
• ενεργητικότητα  
• καλή διάθεση  
•  «οτι δεν έχετε πλέον κάτι άλλο να προσφέρετε».



Εάν υποφέρετε από burn out, είναι πιθανό να 
βιώνετε

• Συνεχής κούραση  
• Την αίσθηση ότι «σέρνετε» τον εαυτό σας στη δουλειά 
• Αναβλητικότητα για πράγµατα που πρέπει να κάνετε 
• Εξασθενηµένο ανοσοποιητικό σύστηµα  
• Αλλαγές στην όρεξή σας καθώς και στον ύπνο 



Εάν υποφέρετε από burn out, είναι πιθανό να 
βιώνετε

• Διάφορους σωµατικούς πόνους όπως µυικούς πόνους ή πονοκεφάλους 
• Αίσθηµα αποτυχίας και αυτο-αµφισβήτησης 
• Τάση να αποσύρεστε και να περνάτε ώρα µόνοι 
• Απώλεια ελπίδας και αίσθηση ότι είστε παγιδευµένοι 
• Αρνητικές σκέψεις 
• επικριτικότητα και εκνευρισµό  
• Την τάση να χρησιµοποιείτε το φαγητό, αλκοόλ ή άλλες ουσίες 



Από τι  προκαλείται  το burn out ;

•  εργασίες που είναι µονότονες 
• Υψηλές απαιτήσεις ή υπερβολικό φόρτο εργασίας 
• Απουσία επιβράβευσης και αναγνώρισης για την  καλή σας δουλειά 
• Απουσία  ελέγχου σε αποφάσεις που αφορούν τη δουλειά σας 
• Δυσλειτουργικές εργασιακές σχέσεις 
• Εργασία που δεν ταιριάζει µε τις προτιµήσεις ή τα προσόντα σας



Πώς µπορεί να αντιµετωπιστεί;

• αναγνωρίστε ποιοί παράγοντες είναι εκείνοι που συντελούν στο burnout 
• συζητήστε το πρόβληµα σας καθώς και οποιαδήποτε πρόταση για αλλαγή έχετε 

µε τον προιστάµενο σας. Ίσως µπορείτε να διαπραγµατευτείτε κάποια λύση. 
• Αποφύγετε να δίνετε  υπερβολική  σηµασία στη δουλειά σας. Mη  θυσιάζετε 
πράγµατα όπως την κοινωνική σας ζωή, την οικογένεια σας ή την ψυχική σας 
ηρεµία για χάρη της δουλειάς



Πώς µπορεί να αντιµετωπιστεί;

• αποτελεσµατικότερους τρόπους διαχείρισης του χρόνου σας. Πολλοί 
αισθάνονται συνεχές άγχος στη δουλειά επειδή  νιώθουν ότι έχουν πολλά 
πράγµατα να κάνουν σε πολύ λίγο χρόνο. Θέστε µια λίστα προτεραιοτήτων και 
ακολουθήστε την  

• Αποφύγετε την αποµόνωση και ζητείστε τη συµπαράσταση και υποστήριξη της 
οικογένειας σας, των φίλων και των συναδέλφων σας.  

• Προσφέρετε στον εαυτό σας χρόνο ανάπαυσης. Πάρτε άδεια από τη δουλειά 
σας για να ξεκουραστείτε και να φορτίσετε τις µπαταρίες σας. 



Έρευνα που έγινε από το Πανεπιστήµιο City College της 
Νέας Υόρκης

• 5,500 εκπαιδευτικοί. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι στο 90% των ατόµων 
που συµπλήρωναν τα κριτήρια της επαγγελµατικής εξουθένωσης (burnout), συµπλήρωναν 
επίσης και τα κριτήρια για κατάθλιψη. 

• Λήψη θεραπείας είναι πολύ σηµαντική



Επαγγελµατική Εξουθένωση των γιατρών   
και των επαγγελµατιών υγείας

• 1 στους 3 γιατρούς 
• Παγκόσµιο φαινόµενο 
• Αντίκτυπο στους ασθενείς 
αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία του ίδιου του προσωπικού 
επικίνδυνο για τους ίδιους τους ασθενείς 
Σηµαντική ή λήψη µέτρων

• Παγκόσµιο φαινόµενο  



“Medscape Lifestyle Report 2017,” 14,000 Ιατροί



















Αντίκτυπο στην Υγεία

•Σωµατική και Ψυχική Υγεία 
• Καρδιαγγειακά προβλήµατα 
• Κατάθλιψη 
• Χρόνιες παθήσεις-Φλεγµονές 



Αντιµετώπιση

• Όροι Εργασίας-Περιβάλλον-Εργοδότες-Οργανισµοί 
• Σωµατικούς Παράγοντες 
• Ψυχολογικούς Παράγοντες 
• Κοινωνικούς Παράγοντες 
• Προστασία προσωπικού 
• Εργασιακά Δικαιώµατα 



ΕΕ (2003/88 / ΕΚ) απαιτεί από τις χώρες της ΕΕ να εγγυηθεί τα 
ακόλουθα δικαιώµατα για όλους τους εργαζόµενους: 

• ένα όριο του εβδοµαδιαίου χρόνου εργασίας, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 48 ώρες κατά µέσο όρο, 
συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν υπερωριών 

• ελάχιστη περίοδο ηµερήσιας ανάπαυσης 11 συνεχών ωρών σε κάθε 24 
• ένα διάλειµµα κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας εάν ο εργαζόµενος είναι σε υπηρεσία για περισσότερο από 6 ώρες 
• ελάχιστη εβδοµαδιαία περίοδο ανάπαυσης 24 συναπτών ωρών για κάθε περίοδο 7 ηµερών, εκτός από την ηµερήσια 
ανάπαυση των 11 ωρών 

• ετήσια άδεια µε  τουλάχιστον 4 εβδοµάδες ανά έτος 
• µέσος όρος των ωρών εργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 ώρες ανά περίοδο 24 ωρών, 
• οι εργαζόµενοι τη νύχτα έχουν το δικαίωµα δωρεάν ιατρικές εξετάσεις και, υπό ορισµένες συνθήκες, να µετατίθενται σε 
ηµερήσια εργασία’’



Πρόληψη-Διάγνωση-Θεραπεία

• Έγκαιρη παρέµβαση 
• Ολιστικό µοντέλο- Βιοψυχοκοινωνικό µοντέλο



Σας Ευχαριστώ


