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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Το φαινόµενο της ηθικής παρενόχλησης (mobbing) στο χώρο του νοσοκομείου, αποτελεί σηµαντικό
ανασταλτικό παράγοντα τόσο για την ψυχοπνευµατική ισορροπία των κλινικών νοσηλευτών, όσο και για την εύρυθµη
λειτουργία του νοσοκομείου ως οργανισμό.
Σκοπός: Η διερεύνηση της συχνότητας του mobbing στους κλινικούς νοσηλευτές και οι επιπτώσεις του σε αυτούς.
Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική αναζήτηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στην ηλεκτρονική
βάση δεδομένων “PubMed” στις 13 Μαρτίου του 2020 με τις λέξεις-κλειδιά: “mobbing” και “nurse*”, χωρίς να τεθούν
χρονικοί περιορισμοί, ενώ η αναζήτηση των λέξεων-κλειδιών έγινε στην περίληψη και στο τίτλο των άρθρων. Κριτήρια
αποκλεισμού αποτέλεσαν η γλώσσα, εκτός της αγγλικής και της ελληνικής, να είναι μελέτες περίπτωσης, άρθρα
σύνταξης, ανασκοπήσεις και γράμματα προς τον εκδότη και να έχουν γίνει πάνω σε ζώα.
Αποτελέσματα: Από τις δημοσιευμένες μελέτες, 14 πληρούσαν τις προϋποθέσεις ένταξης στην συστηματική
ανασκόπηση. Ο επιπολασμός του mobbing στους κλινικούς νοσηλευτές κυμάνθηκε από 4.6% έως 86.5%. Η μεγάλη
αυτή διακύμανση οφείλεται στα χαρακτηριστικά του συστήματος υγείας της εκάστοτε χώρας. Τέλος, τα
αποτελέσματα των μελετών έδειξαν ότι το mobbing μειώνει τη παραγωγικότητα των κλινικών νοσηλευτών, μειώνει το
κλίμα συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ τους, αυξάνει τα επίπεδα άγχους, κατάθλιψης και στρες, μειώνει το
αίσθημα ικανοποίησης και ασφάλειας του εργασιακού περιβάλλοντος και αυξάνει τον αριθμό των απουσιών από την
εργασία τους.
Συμπεράσματα: To mobbing είναι μια συχνή μορφή εργασιακής βίας που βιώνουν οι κλινικοί νοσηλευτές. Οι
διοικήσεις των νοσοκομείων, καλούνται να αποκτήσουν τις γνώσεις για την αναγνώρισή του φαινομένου αυτού στους
χώρους εργασίας, ώστε να αναπτύξουν πολιτικές για την πρόληψη και την αντιµετώπισή του.
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ABSTRACT
Introduction: The phenomenon of mobbing in hospitals is an important inhibitor both for the psychospiritual balance
of clinical nurses and for the proper functioning of hospitals as organizations.
Aim: The investigation of the frequency of mobbing in clinical nurses and its impact on them.
Methods: Search was performed on PubMed on March 13, 2020 with the key-words: “mobbing” and “nurse*”, without
time limit for the publication of scientific papers. Studies were excluded if they were not published in English language,
were conducted on animals and were case studies, editorials and letters to the editor.
Results: Of the scientific papers retrieved, 14 were included in the systematic review. The prevalence of mobbing in
clinical nurses ranged from 4.6% to 86.5%. This large variation is due to the characteristics of the health system of each
country. Finally, the results of the studies showed that mobbing reduces the productivity of clinical nurses and the
climate of cooperation and solidarity between them, increases anxiety, depression and stress levels, reduces the feeling
1.
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of satisfaction and safety of the working environment and increases the number of absences from work.
Conclusions: Mobbing is a common form of work-related violence experienced by clinical nurses. Hospital
administrations are invited to acquire the knowledge to identify this phenomenon in the workplace in order to develop
policies to prevent and address it. Mobbing is a common form of work-related violence experienced by clinical nurses.
Hospital administrations are called to acquire the knowledge to identify this phenomenon in the workplace in order to
develop policies to prevent and address it.
Keywords: Mobbing, nurses, effects.
Corresponding Author: Christos Triantafyllou, Andrianoupoleos 107, Aigaleo, PC 12242, 6971842775, E-mail:
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τ

ο φαινόμενο της ηθικής παρενόχλησης

δημιουργεί πλήθος ψυχολογικών και άλλων

στο χώρο εργασίας (mobbing) είναι ένα

προβλημάτων υγείας.1

σημαντικό θέμα που κατά την τελευταία

Στις αρχές της δεκαετίας του 90, το mobbing

δεκαπενταετία έχει μελετηθεί εκτεταμένα

αντιμετωπίστηκε ως ένα φαινόμενο που

από την επιστημονική κοινότητα

και έχει

διαταράσσει το εργασιακό κλίμα, καθώς

απασχολήσει αρκετά την κοινή γνώμη σε

επίσης ωθεί τους εργαζομένους στην απουσία

μεγάλο βαθμό.1 Το πλούσιο συγγραφικό υλικό

λόγω

γύρω από το mobbing τόσο στο εξωτερικό

δημιουργεί.8 Συνήθως, το φαινόμενο αφορά

αλλά και στην Ελλάδα, αποδεικνύουν το

κυρίως

υψηλό ποσοστό εμφάνισης του φαινομένου

επικρατεί το γυναικείο φύλο, όπως ο τομέας

του mobbing, αλλά και το αυξανόμενο

των κοινωνικών υπηρεσιών και ο τομέας της

ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας.2-6

υγείας και ιδιαίτερα ο νοσηλευτικός κλάδος.9

Ο όρος «Mobbing» χρησιμοποιήθηκε για

Ως

πρώτη φορά από τον Leymann το 1984, για

παρατηρείται

να περιγράψει την τρομοκρατία στον χώρο

ανδρών μεταξύ των δραστών.9

εργασίας.7 Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για

Στον Ελλαδικό χώρο, το mobbing δεν είναι

την

ανήθικης

άγνωστο. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να

ανταγωνιστικής

εξαπλώνεται με γρήγορους ρυθμούς σε όλα

συμπεριφοράς, από ένα ή περισσότερα άτομα

τα εργασιακά περιβάλλοντα και συνεπώς και

προς ένα

άλλο άτομο.7 Ουσιαστικά το

στο τομέα της υγείας.4,10 Ερευνητική εργασία,

mobbing είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που

η οποία είχε είχε ως σκοπό την επίδραση του

πολλοί εργαζόμενοι έχουν αντιμετωπίσει

mobbing στην επαγγελματική ζωή των

τουλάχιστον μία φορά στο εργασιακό τους

νοσηλευτών

περιβάλλον και επηρεάζει άμεσα με τις

Νοσοκομεία της 6ης ΥΠΕ.11 βρέθηκε ότι οι

συνέπειές του τη ποιότητα ζωής τους, αφού

νοσηλευτές, ανεξαρτήτως φύλου , έπεσαν

παρουσία

επικοινωνίας

συστηματικής,
και

ψυχολογικών
γυναίκες

προς

το

καταστάσεων

ιδίως

φύλο

σε

των

τομείς

διεξήχθει

που

εκφοβιστών,

υπερεκπροσώπηση

και

που

σε

των

επτά
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θύματα mobbing κατά τη διάρκεια του

Όσον αφορά την στρατηγική αναζήτησης στη

προηγούμενου έτους σε ποσοστό της τάξεως

PubMed,

του 71% και εμφάνισαν ψυχοσωματικά

συνδυασμός λέξεων-κλειδιών: mobbing AND

συμπτώματα (άγχος 54,3%, κεφαλαλγίες

nurse*. Η αναζήτηση των λέξεων-κλειδιών

52%, ατονία 41,5%, άρνηση για εργασία 28%

έγινε στο τίτλο (title) και στην περίληψη

και κατάθλιψη 16,3%) Επιπλέον, το 22,8%

(abstract) των επιστημονικών άρθρων, χωρίς

των συμμετεχόντων δήλωσε ότι είχε ασκήσει

να τεθούν χρονικοί περιορισμοί σχετικά με το

mobbing

χρόνο δημοσίευσης των μελετών. Τα κριτήρια

κάποια

στιγμή

σε

κάποιο

χρησιμοποιήθηκε

ο

παρακάτω

συνάδελφο κατά την ώρα εργασίας στο

αποκλεισμού που τέθηκαν ήταν τα εξής:

Νοσοκομείο. Από τα θύματα του mobbing,



μόλις το 38,2% ζήτησε βοήθεια.
Στη

διεθνή

του

βιβλιογραφία,

υπάρχουν

τη συχνότητα του mobbing αποκλειστικά
κλινικούς

νοσηλευτές

και

του

προσωπικό




γράμματα προς τον εκδότη.

της

ανασκόπησης

παρούσας

ήταν

η

συστηματικής

διερεύνηση

τις

Οι μελέτες να είναι μελέτες περίπτωσης,

υπάρχει καμία ελληνική ανασκοπική μελέτη
σκοπός

ή/και

του άρθρου.
ανασκοπήσεις,

Ο

στο

Να μην είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο

όσο και στη ψυχική τους υγεία.12-14 ενώ δεν
με την ανωτέρω θεματολογία.

mobbing

επιπτώσεις του mobbing σε αυτούς.

τις

επιπτώσεις που έχει αυτό τόσο στη σωματική

επιπολασμού

νοσηλευτικό

ελάχιστες ανασκοπήσεις που να διερευνούν
στους

Οι μελέτες να μην αναφέρουν το ποσοστό

άρθρα

σύνταξης

και



Οι μελέτες να έχουν γίνει πάνω σε ζώα.



Οι μελέτες να έχουν δημοσιευτεί σε άλλη

της

γλώσσα πέρα της αγγλικής.

συχνότητας του mobbing στους κλινικούς

Οι μελέτες αναγνώστηκαν και αξιολογήθηκαν

νοσηλευτές και οι επιπτώσεις του σε αυτούς.

από δύο ανεξάρτητους ερευνητές (ΜΓ, ΧΤ), με
σκοπό τον καθορισμό των άρθρων που

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ
Πραγματοποιήθηκε

συμπεριλήφθηκαν στην ανασκόπηση. Μετά
συστηματική

τη επιλογή των μελετών, έγινε εξαγωγή των

ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στη

παρακάτω δεδομένων από την κάθε μελέτη:

διεθνή

δεδομένων

τα ονόματα των συγγραφέων, το είδος της

PubMed στις 15 Μαρτίου του 2020 με θέμα

μελέτης, η χώρα διεξαγωγής, , το μελετώμενο

τη διερεύνηση της συχνότητας του mobbing

δείγμα,

στους κλινικούς νοσηλευτές και η επιπτώσεις

mobbing στο νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς

του σε αυτούς..

και

βάση

ηλεκτρονικών

οι

το

ποσοστό

επιπτώσεις

επιπολασμού
του

mobbing

του
στο
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νοσηλευτικό προσωπικό (σε όποια άρθρα

συγκριτική15

υπήρχε η πληροφορία αυτή).

μεθοδολογίας.20

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Συχνότητα Εμφάνισης (Επιπολασμός) και

Χαρακτηριστικά Μελετών Συστηματικής

οι

Ανασκόπησης

Νοσηλευτικό Προσωπικό

Από το σύνολο των 48 μελετών που

Η συχνότητα εμφάνισης (επιπολασμός) του

ανασκοπήθηκαν, οι 28 απορρίφθηκαν λόγω

mobbing

του ότι ο τίτλος ή/και η περίληψη δεν ήταν

παρουσιάζεται σε 12 από τις 14 μελέτες7,15-

σχετικά με τη θεματολογία της ανασκόπησης.

20,22-24,26,27

Τελικά, μετά την ανάγνωση του πλήρες

86.5%.7

κειμένου 20 άρθρων και με βάση τα κριτήρια

Οι επιπτώσεις του mobbing στο νοσηλευτικό

ένταξης και αποκλεισμού, συμπεριλήφθηκαν

προσωπικό αναφέρθηκαν σε 7 από τις 14

14

μελέτες.7,19,21,22,24,25,27

μελέτες

στη

παρούσα

συστηματική

ανασκόπηση (Διάγραμμα ροής).7, 15-27
Στον

πίνακα

1

παρουσιάζονται

χαρακτηριστικά

των

συστηματικής

ανασκόπησης.

πλειοψηφία

τους

μελετών
οι

και

Επιπτώσεις

στο

μία

του

ως

μεικτής

Mobbing

νοσηλευτικό

στο

προσωπικό

και κυμάνθηκε από 4,6%27 έως

H

πιο

συχνά

αναφερόμενη επίπτωση είναι τα υψηλά
τα

επίπεδα

άγχους,

στρες

και

της

κατάθλιψης,7,19,21,24 ακολουθούμενη από τη

Στην

μειωμένη επαγγελματική ικανοποίηση21,22,27

μελέτες

και το αίσθημα ανασφάλειας.19,27

πραγματοποιήθηκαν στην Ασιατική ήπειρο
και

πιο

συγκεκριμένα

6

στη

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Τουρκία,7,15,16,20,23,25 2 στη Ταϊβάν17,18 και από

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο σκοπός της

μία σε Κίνα, Σαουδική Αραβία και Ιράν,21,24,26

συστηματικής

ενώ 3 μελέτες πραγματοποιήθηκαν στην

διερεύνηση της συχνότητας του mobbing

Ευρώπη

στους

(Πορτογαλία,19

Νορβηγία22

και

ανασκόπησης

κλινικούς

ήταν

νοσηλευτές

επιπτώσεις

διεξαγωγής

γνωρίζουμε είναι η πρώτη συστηματική

μελετών,

όλες

σε

αυτούς.

ανασκόπηση

στην

του 2020,21 δηλαδή τα τελευταία 13 έτη.

βιβλιογραφία

που

Τέλος, αναφορικά με τον ερευνητικό τους

συχνότητα, όσο και τις επιπτώσεις του

σχεδιασμό,

mobbing στο νοσηλευτικό προσωπικό.

πλειοψηφία των μελετών

διερεύνησε

και

όσο

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του 20077,23 και

η

ελληνική

Από

οι

Ελβετία27). Όσον αφορά τη χρονολογία
των

του

και

η

διεθνή

τόσο

τη

χαρακτηρίστηκε από τη συγγραφική τους

Από τα ευρήματα των 14 μελετών προκύπτει

ομάδα ως συγχρονικές,7,16-19,21-27 μία ως

ότι

το

mobbing

είναι

αρκετά

συχνό
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φαινόμενο,

ωστόσο

η

συχνότητα

του

συμφωνία

με

δύο

προηγούμενες

παρουσιάζει μεγάλη μεταβλητότητα, η οποία

ανασκοπήσεις που είχαν διεξαχθεί αναφορικά

μπορεί να οφείλεται στο ότι οι μελέτες

με

διεξήχθησαν σε διαφορετικές χώρες. Πιο

προσωπικό,12,13 στις οποίες δόθηκε έμφαση

συγκεκριμένα, στη μελέτη των Tong et al.,27

στη

που πραγματοποιήθηκε στην Ελβετία, χώρα

δημιουργία ενός σχεδίου δράσης για την

με εξαιρετικά προηγμένο σύστημα υγείας,

αντιμετώπιση

τόσο

ψυχολογική

αναφορικά

με

τις

παρεχόμενες

το

mobbing

διατύπωση

στο

νοσηλευτικό

προτάσεων

του

για

mobbing

υποστήριξη

την

και

την

τόσο

των

υπηρεσίες στους πολίτες, όσο και σε θέματα

νοσηλευτών που έχουν υποστεί αυτή τη

οργάνωσης και διοίκησης των νοσηλευτικών

μορφή

ιδρυμάτων, η συχνότητα του mobbing είναι

οικογενειών τους.

4,6%, ενώ στη μελέτη των Yildirim et al.,7 η

Επιπροσθέτως, ένα πολύ ενδιαφέρον εύρημα

οποία πραγματοποιήθηκε στη Τουρκία, μια

είναι ότι στη μελέτη των Efe et al.,20 η οποία

χώρα με διαφορετικό τρόπο ζωής, κουλτούρα

ήταν μεικτής μεθοδολογίας, η συχνότητα του

και πολιτισμικό επίπεδο σε σχέση με τα

mobbing όταν αξιολογήθηκε με τη χρήση

Ευρωπαϊκά κράτη, η συχνότητα του mobbing

ερωτηματολογίου ήταν αισθητά χαμηλότερη

βρέθηκε να είναι σε εξαιρετικά υψηλά

σε σχέση με τη συχνότητα του όταν

επίπεδα (86,5%).

αξιολογήθηκε με τη χρήση ημιδομημένης

Ένα ακόμα σημαντικό εύρημα είναι ότι στην

συνέντευξης (9,7% έναντι 33%). Αυτό το

πλειοψηφία

εύρημα τονίζει τη σημαντικότητα της χρήσης

αξιολογήθηκε

των

μελετών,

ως

το

mobbing

ανεξάρτητη

μορφή

εργασιακής

αντικειμενικών

βίας,

όσο

μεθόδων

και

των

αξιολόγησης

εργασιακής βίας, ενώ μόνο σε δύο μελέτες το

φαινομένων όπως το mobbing με τη χρήση

mobbing αξιολογήθηκε ως ενιαία κατηγορία

σταθμισμένων κλιμάκων από ό,τι με τη χρήση

με

ημιδομημένων

συνεντεύξεων

συμβάλλει στην εξαγωγή ασφαλέστερων

συμμετέχοντας

παρέχει

συμπερασμάτων σχετικά με τη συχνότητα

υποκειμενική άποψη, όπως αναφέρεται και

του φαινομένου του mobbing και των

στο άρθρο των Lakshman et al.28

συνεπειών του τόσο στη σωματική όσο και

Η συγκεκριμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση

στη

έχει αρκετούς περιορισμούς που θα πρέπει

τον

εκφοβισμό

ψυχική

οδηγώντας

υγεία
στο

(bullying).22,26

των

σχεδιασμό

Αυτό

νοσηλευτών,
και

όπου

τη

δική

ο
του

στην

να αναφερθούν. Ο βασικός περιορισμός, ο

εφαρμογή κατάλληλων παρεμβάσεων με

οποίος αποτελεί και βασικό εύρημα της

σκοπό την εξάλειψη αυτού του δυσάρεστου

ανασκόπησης,

φαινομένου. Το εύρημα αυτό έρχεται σε

δημοσιευμένων μελετών από Ευρωπαϊκές,

είναι

η

έλλειψη
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Αφρικανικές και Λατινοαμερικάνικες χώρες,

νοσηλευτών,

αλλά

ποικίλει από χώρα σε χώρα.

και

από

τις

Ηνωμένες

Πολιτείες

Αμερικής, οδηγώντας στο να μη μπορούν να

ωστόσο

η

συχνότητα

του

Οι μελλοντικές μελέτες θα πρέπει να

προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα για τη

δώσουν

συχνότητα του mobbing στο νοσηλευτικό

αποτελεσματικότητας

προσωπικό

που

παρεμβάσεων τόσο για την εξάλειψη αυτού

παρουσιάζει ανά γεωγραφική περιοχή. Ένας

του φαινομένου εργασιακής βίας, όσο και για

ακόμα περιορισμός είναι ότι, η συστηματική

την ψυχολογική και πνευματική υποστήριξη

ανασκόπηση πραγματοποιήθηκε μόνο σε μία

των νοσηλευτών που την έχουν υποστεί, αλλά

βάση δεδομένων (PubMed), γεγονός που

και των οικογενειών τους.

και

τις

διακυμάνσεις

έμφαση

στη

διερεύνηση

της

διαφόρων

σημαίνει ότι πιθανόν να υπάρχουν και άλλες
μελέτες με την ανωτέρω θεματολογία, οι
οποίες μπορεί να έχουν αποδελτιωθεί σε
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Πίνακας 1. Συνοπτική παρουσίαση των μελετών της ανασκόπησης.
Πρώτος
συγγραφέας,
Είδος μελέτης, Χώρα

Μελετώμενο
δείγμα

Ποσοστό
επιπολασμού του
mobbing στο
νοσηλευτικό
προσωπικό

Επιπτώσεις του mobbing
στο νοσηλευτικό
προσωπικό

Yildirim (2007),7
Συγχρονική μελέτη,
Τουρκία

505 νοσηλευτές

86,5%

Çevik Akyil (2012),15
Συγκριτική μελέτη,
Τουρκία

180 νοσηλευτές

Αυξημένη συχνότητα
(δεν δίνεται
αριθμητική τιμή)

Αίσθημα κούρασης και
στρες, πονοκέφαλος
βουλιμία, γαστρεντερικές
διαταραχές, έντονη
στεναχώρια, κλάμα
Μ/Δ

Baran Aksakal (2014),16
Συγκριτική μελέτη,
Τουρκία

538 νοσηλευτές

17,1%

Ν/Δ

Chen (2008),17
Συγχρονική μελέτη,
Ταϊβάν

222 νοσηλευτές

15,8%

Μ/Δ

Chen (2009),18
Συγχρονική μελέτη,
Ταϊβάν
Da Silva João (2016),19
Συγχρονική μελέτη,
Πορτογαλία

230 νοσηλευτές

15,82%

M/Δ

3.227 νοσηλευτές

18,28%

206 νοσηλευτές στη
συγχρονική και 16
στη ποιοτική

9,7% στη συγχρονική
και 33% στη ποιοτική
μελέτη

Άγχος, αϋπνία,
ευερεθιστότητα,
αίσθημα απογοήτευσης,
αίσθημα αποτυχίας και
ανικανότητας, δυσκολία
στη συγκέντρωση και
αίσθημα ανασφάλειας
Μ/Δ

Efe (2010),20
Μεικτού ερευνητικού
σχεδιασμού (ποιοτική και
συχρονική),
Τουρκία
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Faiz Rasool (2020),21
Συγχρονική μελέτη,
Κίνα

345 νοσηλευτές

Μ/Δ

Jaradat (2016),22
Συγχρονική μελέτη,
Νορβηγία
Ozturk (2007),23
Συγχρονική μελέτη,
Τουρκία
Rayan (2019),24
Συγχρονική μελέτη,
Σαουδική Αραβία
Τerzioglu (2016),25
Συγχρονική μελέτη,
Τουρκία
Teymourzadeh (2014),26
Συγχρονική μελέτη,
Ιράν

343 νοσηλευτές

7,3%

162 νοσηλευτές

34%

Μ/Δ

118 νοσηλευτές

61%

772 νοσηλευτές

Μ/Δ

Υψηλά επίπεδα στρες και
επαγγελματικής
εξουθένωσης
Χαμηλή απόδοση και
παραγωγικότητα

301 νοσηλευτές

29%

Μ/Δ

5.311
επαγγελματίες
υγείας

4,6%

Προβλήματα υγείας,
τάσεις φυγής, χαμηλή
επαγγελματική
ικανοποίηση, μειωμένο
αίσθημα ασφάλειας και
χαμηλή συνεργατικότητα

Tong (2016),27
Συγχρονική μελέτη,
Μελέτη,
Ελβατία

Μείωση της
παραγωγικότητας, αύξηση
των επιπέδων στρες,
άγχους και κατάθλιψης,
ευερεθιστότητα, απουσία
από το χώρο εργασίας,
μειωμένη ικανοποίηση από
την εργασία.
Μειωμένη ικανοποίηση
από την εργασία

Μ/Δ: Μη διαθέσιμο
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