
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΑΓΑΠΗ ΚΟΛΟΒΟΥ

Εισαγωγή: Η ποιότητα ζωής ορίζει τη γενική ευεξία ενός ατόμου και
συμπεριλαμβάνει τη σωματική, την ψυχική και την κοινωνική του
υγεία. Ένα άτομο είναι ψυχικά υγιές όταν πληροί μια σειρά
παραγόντων όπως, η σωματική του υγεία, η αυτοεκτίμηση, η εργασία
ή η δυνατότητα εργασίας, η απασχόληση, το κοινωνικό και στενό
υποστηρικτικό περιβάλλον (συγγενείς, φίλοι). Οι επαγγελματίες υγείας
που εργάζονται σε δομές φιλοξενίας Ατόμων με Αναπηρίες αποτελούν
μια ευαίσθητη ομάδα εργαζομένων λόγω της ψυχικά πιεστικής τους
απασχόλησης αλλά και της υπέρμετρης ευθύνης τους απέναντι στην
ειδική ομάδα ανθρώπων όπως είναι τα άτομα με αναπηρίες. Οι
συνθήκες και το περιβάλλον εργασίας τους, επιβαρύνει την ψυχική
τους υγεία και κατά συνέπεια επηρεάζει την οικογενειακή και
κοινωνική τους ζωή.

Αποτελέσματα: Από τη διερεύνηση των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε ότι, με
βάση την κλίμακα αξιολόγησης του ερωτηματολογίου EQ-5D, ο μέσος όρος της
ποιότητας ζωής των εργαζομένων ήταν 71% στο σύνολο των 138 εργαζομένων
που συμμετείχαν στην έρευνα. Ο μέσος όρος άγχους και κατάθλιψης των
συμμετεχόντων εργαζομένων στην έρευνα είναι 19,5 για την κλίμακα Α και 14,8
για την κλίμακα Β του ερωτηματολογίου καταμέτρησης Άγχους και Κατάθλιψης
(HADS), γεγονός που αποδεικνύει την μέτρια ποιότητα ζωής και την εμφάνιση
υψηλών δεικτών άγχους και κατάθλιψης στα άτομα που εργάζονται σε δομές
φιλοξενίας ΑμεΑ.

Συμπεράσματα: Οι εργαζόμενοι στις δομές φιλοξενίας ατόμων με

αναπηρίες έχουν τεράστιο συναισθηματικό και οικονομικό κόστος και

συχνά βιώνουν συναισθήματα έντονης κόπωσης από το διπλό βάρος

εργασίας. Αυτό οδηγεί στην επιλογή αλλαγής απασχόλησης, τη λήψη

αναρρωτικών αδειών ή ακόμη και την παροχή κακής ποιότητας

φροντίδας στους περιθαλπόμενους των δομών εξαιτίας της

συναισθηματικής εξουθένωσης ή την ανατροπή του οργανωτικού

προγράμματος των δομών. Επομένως, έχει μεγάλη σημασία για

εκείνους, να διατηρούν την ανεξαρτησία τους, να απολαμβάνουν την

ζωή και να παραμένουν πάνω από όλα ψυχικά υγιείς ώστε να είναι σε

θέση να προσφέρουν την κατάλληλη φροντίδα στα άτομα με

αναπηρίες που έχουν αναλάβει. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι αλλά και η

διοίκηση από την πλευρά της, σε επίπεδο μέριμνας χρειάζεται να

αφουγκράζεται τις ανάγκες αλλά και τα προβλήματα των εργαζομένων,

να αξιολογεί τους κινδύνους και να προχωρά σε λύσεις που θα

διευκολύνουν την καθημερινότητα των υπαλλήλων στους εργασιακούς

χώρους, επιβραβεύοντας τη δουλειά τους και δίνοντας κίνητρα για

μεγαλύτερη απόδοση.
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Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της

επιβάρυνσης της ποιότητας ζωής και της ψυχικής υγείας των

εργαζομένων/επαγγελματιών, ανδρών και γυναικών, σε δομές

φιλοξενίας ατόμων με αναπηρίες.

Μέθοδος/ υλικό: Για την παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν τα

ερωτηματολόγια

• EQ-5D και

• HADS

Τα συγκεκριμένα ερωτηματολόγια διερευνούν την ποιότητα

ζωής και τα επίπεδα κατάθλιψης και άγχους σε εργαζομένους

επαγγελματίες υγείας.

Η έρευνα αφορά σε 138 εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων

που υπηρετούν σε δομές φιλοξενίας ατόμων με αναπηρίες.

ΑμεΑ (ανοικτού και κλειστού τύπου) σε πέντε διαφορετικές

πόλεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Για την ανάλυση των

δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Excel και το

στατιστικό πρόγραμμαSPSS.


