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Εισαγωγή: Η έκθεση σε τραύμα και
τραυματικές εμπειρίες στο χώρο εργασίας
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ρόλου
του νοσηλευτή όπου μπορεί να οδηγήσει
σε ανάπτυξη μετατραυματικού στρες
Post-Traumatic Stress Disorder
( PTSD).
➢ Σύμφωνα με μελέτες έχει αναφερθεί
σε ανησυχητικά υψηλά ποσοστά στους
νοσηλευτές και αποτελεί παράγοντα
επαγγελματικού κινδύνου

Σκοπός
➢ της παρούσης μελέτης ήταν η
διερεύνηση του μετατραυματικού
στρες στους νοσηλευτές.

Υλικό & Μέθοδος ανασκόπησης
➢ Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική
αναζήτηση στην ηλεκτρονική βάση
δεδομένων PubMed με λέξεις κλειδιά:
post traumatic stress trauma nurses
hospital.

Αποτελέσματα
➢ Οι νοσηλευτές Μ.Ε.Ν.Ν., Μ.Ε.Θ.,

Αποτελέσματα
Τ.Ε.Π., χειρουργείο, παιδιατρικής,
μαιευτικής, ψυχικής υγείας, ογκολογίας,
παρουσιάζουν υψηλά συμπτώματα, PTSD
και κατάθλιψης.

➢ Επίσης είχαν περιορισμένη την
ικανότητα να αλληλεπιδρούν με έναν
ουσιαστικό και ασφαλή τρόπο με τους
ασθενείς και τις οικογένειές τους.
➢ Επιπλέον, τα συμπτώματα επηρέασαν όχι
μόνο την εργασία τους αλλά και την
προσωπική τους ζωή και συχνά
σκέφτονταν να αλλάξουν σταδιοδρομία.
➢ Σχετικά με την ικανοποίηση από την ζωή
οι νοσηλεύτριες ανέφεραν χαμηλότερη
ικανοποίηση από τη ζωή από τους άνδρες
νοσηλευτές ενώ οι ιατροί ανέφεραν
μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή από
άλλες επαγγελματικές ομάδες στο χώρο
υγείας.

Αποτελέσματα
➢ Οι νοσηλευτές με Post-Traumatic
Stress Disorder PTSD είχαν
περισσότερα από το σύνηθες
συμπτώματα άγχους, κατάθλιψης και
εξάντλησης.
➢ Ωστόσο, το PTSD στους νοσηλευτές
θα μπορούσε να έχει σημαντικό
αντίκτυπο στην παραμονή τους στο
επάγγελμα, στην ευημερία, και
ενδεχομένως στη φροντίδα των
ασθενών.

Συμπεράσματα
➢ Είναι απαραίτητες οι στρατηγικές
παρεμβάσεις από τις Διοικήσεις των
νοσηλευτικών ιδρυμάτων για την
πρόληψη και διαχείριση του PTSD των
νοσηλευτών και της οικοδόμησης μιας
ισχυρής επαγγελματικής ταυτότητας
για την ποιοτική φροντίδα των
ασθενών και της ευημερίας των
νοσηλευτών.
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