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Περίληψη
Σκοπός: Σκοπός του άρθρου αυτού είναι η διερεύνηση της επαγγελματικής ικανοποίησης των νοσηλευτών που
εργάζονται στην Κύπρο (δημόσιο τομέα) σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εξαιρούνται οι
υπόλοιπες νεοεισαχθείσες χώρες).

Υλικό: Η μελέτη που χρησιμοποιήθηκε για τα κυπριακά δεδομένα για να διεξαχθεί η συγκριτική ανάλυση των
δεδομένων πραγματοποιήθηκε από τον Χαραλάμπους (2004) το 2003. Τα δεδομένα για τα Ευρωπαϊκά κράτη
προέρχονται από βάσεις δεδομένων όπως το European Community Household Panel (ECHP), το European
Community Labour Force Survey (LFS) και το Eurostat Quartely Force Data (QLFD) series και το έγγραφο
Employment in Europe (2001).

Αποτελέσματα: Ενώ το 45% του νοσηλευτικού προσωπικού στην Κύπρο παρουσιάζεται ικανοποιημένο ή πολύ
ικανοποιημένο με την εργασία του, το 55% παρουσιάζεται αντίστοιχα δυσαρεστημένο ή πολύ δυσαρεστημένο. Τα
αντίστοιχα ποσοστά για την Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχονται σε 80% για τους ικανοποιημένους ή πολύ
ικανοποιημένους ενώ το 20% παρουσιάζονται δυσαρεστημένοι ή πολύ δυσαρεστημένοι. Στην Κύπρο τα υψηλότερα
ποσοστά δυσαρέσκειας ανάμεσα στο προσωπικό συγκεντρώνομαι στην αντιμετώπιση τους από το νοσοκομείο
(50%) και στις ευκαιρίες για επαγγελματική και προσωπική ανέλιξη που τους παρέχονται (47%). Στην Ευρωπαϊκή
Ένωση τα υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης συγκεντρώνουν το περιεχόμενο της εργασίας, το ωράριο και τις
εργασιακές συνθήκες ενώ η επαγγελματική ασφάλεια, το μισθολόγιο και το πρόγραμμα εργασίας συγκεντρώνουν τα
υψηλότερα ποσοστά δυσαρέσκειας ανάμεσα στο προσωπικό.

Συμπεράσματα: Η επαγγελματική ικανοποίηση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κύπρο παρουσιάζει
θεμελιώδεις διάφορες αλλά και αρκετά κοινά στοιχεία. Πιθανόν οι διαφορές αυτές προκύπτουν εξαιτίας των
διαφορετικών αλλά και πιθανότατα ευνοϊκότερων συνθηκών εργασίας που απολαμβάνει το νοσηλευτικό προσωπικό
στις Ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με αυτές που επικρατούν στη Κύπρο.

Λέξεις Κλειδιά: Επαγγελματική ικανοποίηση, Ευρωπαϊκή Ένωση, νοσηλευτικό προσωπικό, παράγοντες
ικανοποίησης.

Abstract
Aim: The aim of this article was to explore the degree of satisfaction among nursing staff in Cyprus in relation to
other countries of the Eureopean Union (excluding the rest accession countries).

Material: The information regarding the Cyprus content was retrieved from the study p erformed by Charalambous
(2004) in 2003. The European Data were retrieved from databases such as the European Community Household
Panel (ECHP), the European Community Labour Force Survey (LFS), the Eurostat Quartely Force Data (QLFD)
series and the paper Employment in Europe (2001).

Results: In Cyprus, 45% of the staff appears either satisfied or very satisfied with their job while the
remaining 55% appear dissatisfied or very dissatisfied from their job. In the European Union these
percentages are different with the satisfied or very satisfi ed nurses reaching the 80% while dissatisfied or
very dissatisfied nurses represent the remaining 20%. The highest levels of discontent in Cyprus are found
with respect to the way the hospital treats nurses (50%) and for their advancement opportunities (47 %). In
Europe, there is higher than average satisfaction with the work content, the working time and the working
conditions. Higher than average discontent is found for job security, working hours and earnings.

Conclusions: Job satisfaction in the European Union and in Cyprus presents many essential differences,
however, common issues are shared between the two. Perhaps, these differences derive from the different
working conditions (and possible better) that the nursing staffs enjoy in the various European countries in
relation with Cyprus.

Key words: job satisfaction, European Union, nursing staff, factors of satisfaction.
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ευρωπαίοι διαφέρουν στον τομέα αυτό, αφού είναι
κατοχυρωμένοι όσον αφορά την πρόσληψη τους
μετά την πάροδο κάποιου συγκεκριμένου χρονικού
διαστήματος.
αδυναμία

Τους

απασχολεί

εξασφαλισμένης

προσωπικό)

εφόσον

περισσότερο

εργασίας

είναι

η

(μόνιμο

αναγκασμένοι

να

υπόκεινται σε ανανέωση των συμβολαίων τους σε
τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με την χώρα
εργασίας.
Όσον αφορά τους μεγαλύτερους σε ηλικία και κατ'
επέκταση σε επαγγελματική υπηρεσία νοσηλευτές,
αυτοί τείνουν (μέσος όρος) να αναφέρουν υψηλότερα
ποσοστά ικανοποίησης σε όλα τα χαρακτηριστικά
της εργασίας τους τόσο στην Κύπρο όσο και στις
υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

σε

μια

μεταβατική

περίοδο

εναρμόνισης στο νησί με αποτέλεσμα πολλά από τα
δεδομένα στην νοσηλευτική να βρίσκονται στο
στάδιο μεταμόρφωσης. Οι αλλαγές αυτές πιθανόν να
οδηγήσουν σε αλλαγές στα επίπεδα ικανοποίησης
στις διάφορες ομάδες των νοσηλευτών. Ίσως αν μια
μεταγενέστερη ερευνητική εργασία με την πάροδο
κάποιων

χρόνων,

τα

συμπεράσματα

που

θα

εξαχθούν θα μπορούν με μεγαλύτερη ευκολία να
γενικευτούν αλλά και να συγκριθούν με αυτά της
Ευρώπης.

Επίσης,

έχουν

διαφορετικά

εργαλεία

μέτρησης

χρησιμοποιηθεί
στις

έρευνες,

γεγονός που δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών
συμπερασμάτων. Επομένως, ο αναγνώστης πρέπει
να έχει υπόψη ότι οι συγκρίσεις και τα συμπεράσματα που ακολουθούν γίνονται με κάποιες
επιφυλάξεις.
Με την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας διαφάνηκε

Τέλος διαχωρίζοντας τους νοσηλευτές σε δυο

πως παρά το μεγάλο χάσμα που φαίνεται να χωρίζει

μεγάλες

μόρφωση

τα ποσοστά ικανοποίησης και δυσαρέσκεια ανάμεσα

αυτούς με

σε Κύπρο και Ευρώπη εντούτοις τα κοινά στοιχεία

ομάδες,

αυτούς

με

υψηλή

(απόφοιτοι

ανωτάτων σχολών) και

κανονική

μόρφωση

(απόφοιτοι

τριτοβάθμιων

που μοιράζονται οι δυο χώρες είναι πολλά.

σχολών) διαφάνηκαν οι μεγαλύτερες διαφορές στα

Στα

εκφραζόμενα επίπεδα ικανοποίησης ενώ οι διαφορές

παράγοντες

αυτές επεκτάθηκαν και στους διάφορους τομείς που

δημιουργούν αισθήματα ικανοποίησης και άλλοι

συνθέτουν την εργασία τους. Στην Ευρώπη οι υψηλά

αισθήματα δυσαρέσκειας. Οι παράγοντες αυτοί

μορφωμένοι αναφέρουν ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα

διαφέρουν ανάμεσα στα δυο καθεστώτα ενώ για

ικανοποίησης όσον αφορά τις επαγγελματικές τους

μερικές ομάδες νοσηλευτών παρατηρείται ταύτιση

απολαβές. Στην Κύπρο το σκηνικό είναι σχετικά

απόψεων (π.χ. νοσηλευτές με μεγάλη πείρα).

διαφοροποιημένοι

με

την

ομάδα

αυτή

των

νοσηλευτών να εκφράζει δυσαρέσκεια ιδιαίτερα με τις
προοπτικές

ανέλιξης,

τα

καθήκοντα

και

αναγνώριση που τυγχάνουν. Οι επαγγελματίες

την

κυπριακά

νοσηλευτικά
που

δεδομένα

συνθέτουν

την

κάποιοι
εργασία

Η μελέτη κατέδειξε ότι ένα σημαντικό ποσοστό (55%)

αρκετά υψηλό σημείο σε σύγκριση με αυτά των

των μελών του νοσηλευτικού προσωπικού την

ευρωπαίων

Κύπρο παραμένει δυσαρεστημένο από την εργασία

περιθώρια βελτίωσης είναι ορατά και αντανακλώνται

του σε σχέση με τους ευρωπαίους συναδέλφους

στα επίπεδα δυσαρέσκειας που συνατάμε σε

τους (80%). Τα αποτελέσματα αυτά δεν έρχονται σαν

διάφορα χαρακτηριστικά του επαγγέλματος από

απροσδόκητη

διεθνής

διάφορες ομάδες νοσηλευτών.

ότι

ο

Η ανάγκη για την λήψη μέτρων είναι επιβεβλημένη

είδους

τόσο για την αναγέννηση του επαγγέλματος όσο και

νοσηλευτική

διαπίστωση
βιβλιογραφία

νοσηλευτικός

κόσμος

αφού

η

υποστηρίζει

βιώνει

κάποιου

συνάδελφων.

Παρόλα

αυτά

τα

δυσαρέσκειας από το επάγγελμα.

για τον εναρμονισμένο με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Από τις δυο εργασίες προκύπτει ότι οι νοσηλευτές

Εντούτοις αυτή η διαδικασία είναι αμφίδρομη αφού

υποστηρίζουν ότι η επαγγελματική τους ικανοποίηση

τα υψηλά ποσοστά ικανοποίησης των κυπρίων

πηγάζει από κατεξοχήν εσωτερικούς παράγοντες

νοσηλευτών σε κάποια χαρακτηριστικά της εργασίας

που αφορούν την εργασία τους ενώ η δυσαρέσκεια

τους μπορεί να διδάξει κάποια πράγματα στους

τους

ευρωπαίους συνάδελφους, όσο και αν αυτό φαντάζει

πηγάζει

από

κατεξοχήν

εξωτερικούς

παράγοντες.

σαν μια ρομαντικά αισιόδοξη δήλωση.

Τα επίπεδα του νοσηλευτικού επαγγέλματος στην
Κύπρο βρίσκονται σε
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