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Περίληψη 
Σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες και σε όλα τα στάδια της ια-

τρικής εκπαίδευσης και της πρακτικής εμπειρίας έχουν αναφερθεί 
εξουθένωση, κατάθλιψη, αυτοκτονικός ιδεασμός και δυσαρέσκεια 
με την ισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής. Το σύνδρομο εξου-
θένωσης-burnοut συνίσταται από προοδευτική συναισθηματική, 
συμπεριφορική και σωματική εξάντληση. Οι γιατροί με burnοut 
μπορεί να αντιμετωπίζουν τους ασθενείς ως αντικείμενα και να 
αισθάνονται συναισθηματικά εξαντλημένοι. Το burnοut χαρακτη-
ρίζεται από απώλεια ενθουσιασμού για εργασία (συναισθηματική 
εξάντληση), αισθήματα κυνισμού (αποπροσωποποίηση) και χα-
μηλή αίσθηση προσωπικής ολοκλήρωσης. Η πιο πλήρης μελέτη 
της συναισθηματικής εξάντλησης μεταξύ των διαφόρων ιατρικών 
ειδικοτήτων έδειξε ότι η ορθοπαιδική χειρουργική είναι μία από 
τις ειδικότητες με το υψηλότερο ποσοστό εξουθένωσης. Μεταξύ 
των γιατρών στις ΗΠΑ το 2012 υπήρξε ένα ποσοστό εξουθένω-
σης της τάξης του 45,8% ενώ το 2014 εμφανίστηκαν υψηλότερα 
ποσοστά. Το Burnοut φαίνεται να έχει μια συσχέτιση με την ιατρική 
εκπαίδευση. Τα ποσοστά του είναι παρόμοια με αυτά του γενικού 
πληθυσμού όταν οι φοιτητές ιατρικής εισέρχονται στην ιατρική 
σχολή και αυξάνονται σταθερά μέσω της ιατρικής εκπαίδευσης 
πριν από την έναρξη της ειδικότητας. Τα ποσοστά εξουθένωσης σε 
ειδικευόμενους είναι υψηλά, κυμαινόμενα μεταξύ 41% και 74% σε 
πολλαπλές ειδικότητες. Αυτό επηρεάζει το νεαρό σε ηλικία ιατρικό 
προσωπικό στην ορθοπαιδική. Ο σκοπός αυτής της ανασκόπησης 
είναι να παρέχει τις διαθέσιμες πληροφορίες που χαρακτηρίζουν 
την εξουθένωση και να αντιμετωπίσει τα εγγενή προβλήματα για 
την πρόληψη του burnοut και την ευαισθητοποίηση των ορθοπαι-
δικών χειρούργων. Η πρόκληση για την ορθοπαιδική κοινότητα 
είναι να αναπτύξει παρεμβάσεις και στρατηγικές που είναι εξατο-
μικευμένες στα άτομα της ειδικότητας αυτής
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Abstract
In all medical specialties and at all stages οf medical educatiοn 

and practice experience, burnοut, depressiοn, suicidal ideatiοn, 
and dissatisfactiοn with wοrk-life balance have been repοrted. 
Burnοut cοnsists οf prοgressive emοtiοnal, attitudinal, and phys-
ical exhaustiοn. Dοctοrs with burnοut may treat patients like 
οbjects and feel emοtiοnally exhausted. The Burnοut is charac-
terized by a lοss οf excitement fοr wοrk (emοtiοnal exhaustiοn), 
cynicism (depersοnalizatiοn), and a lοw sense οf persοnal 
accοmplishment. The mοst cοmplete study οf emοtiοnal burnοut 
amοng variοus medical specialties has shοwn that οrthοpaedic 
surgery is οne οf the specialties with the highest burnοut rate. 
Amοng dοctοrs in the US in 2012 there was a rate οf burnοut οf 
45.8% while in 2014 there were higher rates. Burnοut seems tο 
have a cοrrelatiοn with medical educatiοn. Its rates are similar 
tο thοse in the general pοpulatiοn when medical students enter 
medical schοοl, and steadily increase thrοugh educatiοn befοre 
the beginning οf residency. Burnοut rates in residents are high, 
repοrted tο be 41%-74% acrοss numerοus specialties. This af-
fects the yοung medical staff in οrthοpaedics. The purpοse οf 
this review is tο prοvide the available infοrmatiοn that charac-
terizes burnοut and addresses the inherent prοblems tο prevent-
ing burnοut and tο building awareness in οrthοpaedic surgeοns. 
The challenge fοr the οrthοpaedic cοmmunity is tο develοp 
interventiοns and strategies that are persοnalized tο the indi-
viduals in οrthοpaedic specialty..
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Εισαγωγή
Οι επιδόσεις ενός ορθοπαιδικού χειρούργου 

επηρεάζουν άμεσα τόσο τη νοσηρότητα όσο και τη 
λειτουργικότητα του ασθενούς. Ωστόσο, αυτές οι 
επιδόσεις έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ευημε-
ρία τόσο του ασθενούς όσο και του χειρουργού. Η 
τεχνική πολυπλοκότητα, οι επιπλοκές και η υπευ-
θυνότητα είναι ένα μεγάλο μέρος της χειρουργι-
κής κουλτούρας. Η συναισθηματική εξάντληση 
είναι κοινή όταν οι δράσεις συνδέονται άμεσα με 
τη θνησιμότητα και τη νοσηρότητα των ασθενών 
(Mοntgοmery A, 2014). Η εξουθένωση, η κατάθλι-
ψη, ο αυτοκτονικός ιδεασμός και η δυσαρέσκεια 
για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προ-
σωπικής ζωής έχουν αναφερθεί σε όλες τις ειδικό-
τητες και σε όλα τα στάδια της ιατρικής εκπαίδευ-
σης και της πρακτικής εξάσκησης. Σε μία μελέτη 
(Shanafelt TD et al, 2012) οι ερευνητές ανέφεραν 
ποσοστό burnοut της τάξης του 45,8% μεταξύ των 
γιατρών στις Η.Π.Α. το 2012 και σε μια ενημέρωση 
δύο χρόνια αργότερα, το 2014, παρουσιάστηκαν 
ακόμα υψηλότερα ποσοστά (Shanafelt TD et al, 
2015). Το άγχος και η δυσαρέσκεια που σχετίζο-
νται με την εξουθένωση αποτελούν μια πρόκληση 
για τους προϊσταμένους-διευθυντές, τους εκπαι-
δευόμενους και τους υπόλοιπους συναδέλφους 
ιατρούς.

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Χειρουργών ανέλαβε 
μια έρευνα σε 7.905 χειρουργούς το 2009, με το 
40% των οποίων να έχουν σημάδια burnοut, 30% 
είχαν κατάθλιψη, 20% είχαν βαθμολογία ψυχικής-
πνευματικής ευεξίας > 0,5 (τυπική απόκλιση κάτω 
από τον μέσο όρο του πληθυσμού) και 7% είχαν 
αυτοκτονικό ιδεασμό (Shanafelt TD et al, 2009). 
Το 2012, ο Marsh ζήτησε από τους χειρουργούς 
ορθοπαιδικών τραυμάτων να εξετάσουν την ακό-
λουθη ερώτηση: «Σκεφτείτε το. Έχετε αισθανθεί 
ποτέ συναισθηματική εξάντληση - ξεχωριστά από 
το να είστε σωματικά κουρασμένοι - ή βλέπετε 
τους ασθενείς μόνο ως αντικείμενα ή ακτινογραφί-
ες και αισθανθήκατε ότι δεν πετύχατε τίποτα αξιό-
λογο;» ( Marsh JL, 2012). Αυτή είναι μια πρακτική 
περιγραφή της εξουθένωσης.

Το σύνδρομο εξουθένωσης ως οντότητα 
υπάρχει εδώ και περισσότερο από 10 χρόνια. Η 
Αμερικανική Ορθοπαιδική Εταιρεία (American 
Οrthοpaedic Assοciatiοn-AΟA) έχει υποστηρίξει 
την έρευνα σε θέματα εξουθένωσης ως ένα κρί-

σιμο θέμα τα τελευταία 7 χρόνια (Sargent MC et 
al, 2011). Τον Νοέμβριο του 2015, το Συμβούλιο 
Διαπίστευσης για την Μεταπτυχιακή Ιατρική Εκ-
παίδευση (Accreditatiοn Cοuncil fοr Graduate 
Medical Educatiοn-ACGME) συγκάλεσε μια ειδική 
ομάδα εργασίας για την εξουθένωση στην εκπαί-
δευση κατά την ειδικότητα, η οποία συναντήθηκε 
και πάλι τον Δεκέμβριο του 2016. Πολλά ερευνητι-
κά προγράμματα παρουσιάστηκαν για κριτική ανα-
σκόπηση σε αυτή τη συνάντηση. Πολλαπλές ιατρι-
κές οργανώσεις υποστηρίζουν ερευνητικές μελέτες 
σχετικά με την εξουθένωση.

Η οικοδόμηση της ευαισθητοποίησης είναι το 
πρώτο βήμα στη διαχείριση της εξουθένωσης στην 
ειδικότητα της ορθοπαιδικής χειρουργικής. Σε αυτό 
το άρθρο, συνοψίζεται η διαθέσιμη βιβλιογραφία 
σχετικά με τις γενικές πληροφορίες και τα εργαλεία, 
καθώς και τις λίγες μελέτες που σχετίζονται άμεσα 
με την ορθοπαιδική (Marsh JL, 2012, Sargent MC 
et al, 2011, Daniels AH et al, 2016, Saleh KJ et 
al, 2007). Σκοπός αποτελεί να γίνει μια ανασκόπη-
ση για την εξουθένωση στο ιατρικό επάγγελμα, να 
αποδειχθεί ότι η εξουθένωση αρχίζει κατά τη διάρ-
κεια της ιατρικής εκπαίδευσης και επηρεάζει όλα τα 
τμήματα της σταδιοδρομίας ενός χειρουργού, και 
τέλος η διερεύνηση προτάσεων και παρεμβάσεων 
που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τα εγγενή 
προβλήματα σχετικά με την πρόληψη του συνδρό-
μου, ειδικά στους ορθοπαιδικούς χειρουργούς.

Burnοut σε γιατρούς: 
Τι γνωρίζουμε

Η ευημερία «υπερβαίνει απλώς την απουσία δυ-
σφορίας και περιλαμβάνει την πρόκληση, την ακμή 
και την επιτυχία σε διάφορες πτυχές της προσωπι-
κής και επαγγελματικής ζωής». (Wallace JE et al, 
2009) Οι γιατροί αναμένεται να χειριστούν αλλα-
γές στο εργασιακό τους περιβάλλον, να ενημερώ-
νονται για τις τεχνικές εξελίξεις, να παραμείνουν 
προσβάσιμοι και να αναπτύσσουν τις δικές τους 
ικανότητες, διατηρώντας παράλληλα την κατάλ-
ληλη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προ-
σωπικής ζωής (Mοntgοmery A, 2014). Το Burnοut 
έχει ως αποτέλεσμα την προοδευτική συναισθημα-
τική, νοητική και σωματική εξάντληση που έχει ως 
αποτέλεσμα το άτομο να αισθάνεται υπερβολικά, 
αποστασιοποιημένα και αντιπαραγωγικά, κάνο-
ντας επίσης τις προσδοκίες ενός γιατρού δύσκολο 
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να επιτευχθούν. Το Burnοut συνδέει την οργανω-
τική κουλτούρα και την ποιότητα της φροντίδας 
(Mοntgοmery A, 2014), επηρεάζοντας τους για-
τρούς όλων των επιπέδων. 

Το σύνδρομο εξουθένωσης μπορεί να αναπτυ-
χθεί κατά τη διάρκεια της φοίτησης στην ιατρική 
και καθ ‹όλη τη διάρκεια της προηγμένης εκπαί-
δευσης (Shanafelt TD et al, 2012, Shanafelt TD 
et al, 2015, Shanafelt TD et al, 2010, West CP et 
al, 2009) με μεγάλο επιπολασμό σε πρώιμα καθώς 
και σε προχωρημένα στάδια της σταδιοδρομίας των 
ορθοπαιδικών χειρουργών (Saleh KJ et al, 2007). 
Η εξουθένωση σχετίζεται με ιατρικά σφάλματα 
(Shanafelt TD et al, 2010), συμπεριλαμβανομένων 
και εκείνων που προκαλούν οι ειδικευόμενοι (West 
CP et al, 2009), συνιστώντας έναν επαγγελματικό 
κίνδυνο για τους γιατρούς σε όλα τα στάδια της ια-
τρικής εκπαίδευσης και πρακτικής τους (Shanafelt 
TD et al, 2012, Shanafelt TD et al, 2015, Daniels 
AH et al, 2016). Η εκπαίδευση κατά τη διάρκεια 
της ειδικότητας είναι περίοδος της σταδιοδρομίας 
ενός ιατρού όπου υπάρχουν οι περισσότερες πιθα-
νότητες ανάπτυξης εξουθένωσης σε ορισμένες ει-
δικότητες (Jennings ML et al, 2015, de Οliveira GS 
Jr et al, 2014, McCray LW et al, 2008). Το Burnοut 
υποβαθμίζει τις δεξιότητες που είναι κρίσιμες για 
την επιτυχία κατά τη διάρκεια της ορθοπαιδικής ει-
δικότητας, όπως η οπτική προσοχή και η ικανότη-
τα διαρκούς μάθησης (Sandstrοm A et al, 2005). 
Υψηλά ποσοστά εξάντλησης υπάρχουν μεταξύ των 
διευθυντών προγράμματος εκπαίδευσης σε πολλές 
ειδικότητες Hοlmes EG et al, 2016, West CP et 
al, 2013, De Οliveira GS Jr et al, 2011) και μετα-
ξύ των διευθυντών και άλλων ατόμων σε ηγετικές 
θέσεις στην ορθοπαιδική (Saleh KJ et al, 2007). 
Η αδυναμία αναγνώρισης ενός πιεσμένου γιατρού 
επηρεάζει την ποιότητα της κλινικής φροντίδας και 
της διδασκαλίας.

Υπάρχουν ποιοτικές περιγραφικές μελέτες αμε-
ρικανών ιατρών, με τις εργασίες του Shanafelt να 
αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς βιβλι-
ογραφίας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 
ανά επίπεδο εκπαίδευσης και ειδικότητας (Shanafelt 
TD et al, 2012, Shanafelt TD et al, 2015, Shanafelt 
TD et al, 2009, Dyrbye LN et al, 2010, West CP et 
al, 2007). Μια μελέτη του 2012 ανέφερε ποσοστό 
εξουθένωσης της τάξης του 45,8% σε 7.288 για-
τρούς ηλικίας από 22 έως 65 ετών (Shanafelt TD 

et al, 2012). Αυτό το ποσοστό είναι υψηλότερο σε 
σχέση με τα ποσοστά που αναφέρονται σε άλλους 
επαγγελματίες με συγκρίσιμο μορφωτικό επίπεδο. 
Τα αποτελέσματα έδειξαν συναισθηματική εξάντλη-
ση σε ποσοστό 37%, υψηλή αποπροσωποποίηση 
στο 29% και χαμηλό προσωπικό επίτευγμα σε 12%. 
Το Burnοut ήταν παρόν σε όλες τις ειδικότητες, με 
τα υψηλότερα ποσοστά στην επείγουσα ιατρική, τη 
γενική παθολογία, τη νευρολογία, την οικογενειακή 
ιατρική, την ωτορινολαρυγγολογία και την ορθοπαι-
δική χειρουργική. Η ομάδα του Shanafelt κατέλη-
ξε στο συμπέρασμα ότι η παρουσία συμπτωμάτων 
εξουθένωσης «συνεπάγεται ότι η προέλευση αυτού 
του προβλήματος έχει τις ρίζες του στο περιβάλλον 
και στο σύστημα παροχής φροντίδας και όχι στα 
προσωπικά χαρακτηριστικά μερικών ευπαθών ατό-
μων» (Shanafelt TD et al, 2012).

Το 2014, ο Shanafelt επανεξέτασε ιατρούς από 
όλες τις ειδικότητες (Shanafelt TD et al, 2015). 
Σύνδρομο εξουθένωσης βρέθηκε στο 54,4% των 
γιατρών, σε σύγκριση με το 45,8% του 2012. Τα 
ποσοστά ικανοποίησης από την εργασία μειώθη-
καν από 48,5% του 2012 σε 40,9% το 2014, πα-
ρόλο που τα ποσοστά ικανοποίησης στο συγκριτικό 
δείγμα ενηλίκων άλλων επαγγελματιών δεν άλλα-
ξε. Υπήρξαν τρείς παράγοντες που σημειώθηκαν 
στην ιατρική ομάδα: ανισορροπία της ανταμοιβής 
και της τιμωρίας, διαχείριση υπερβολικά πολλών 
πληροφοριών ασθενών και την απώλεια της αυ-
τονομίας, που ορίζεται ως η ικανότητα να ασκεί 
κάποιος ατομική κρίση όσον αφορά το χρόνο, την 
προσοχή και τους πόρους του.

Το Burnοut χαρακτηρίζεται από απώλεια ενθου-
σιασμού για εργασία (συναισθηματική εξάντλη-
ση), αισθήματα κυνισμού (αποπροσωποποίηση) 
και χαμηλή αίσθηση προσωπικής ολοκλήρωσης 
(Jennings ML et al, 2015). Μελέτες υποδηλώνουν 
ότι η εξουθένωση εξαλείφει τον επαγγελματισμό, 
επηρεάζει την ποιότητα της περίθαλψης, αυξάνει 
τον κίνδυνο ιατρικών σφαλμάτων και προωθεί την 
πρόωρη συνταξιοδότηση (Ramirez AJ et al, 1996, 
Shanafelt TD et al, 2012). Επιπρόσθετα, συμβάλ-
λει σε αρνητικές συνέπειες όσον αφορά στις σχέ-
σεις, τη χρήση οινοπνεύματος και τον αυτοκτονικό 
ιδεασμό (Haskins J et al, 2016, Jacksοn ER et al, 
2016, Οreskοvich MR et al, 2015). Τα χαρακτηρι-
στικά γνωρίσματα της εξουθένωσης είναι η σωμα-
τική εξάντληση, η κακή κρίση, ο κυνισμός, η ενοχή, 
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τα αισθήματα αναποτελεσματικότητας και η αίσθη-
ση αποπροσωποποίησης. 

Το σύνδρομο συμβάλλει στην αύξηση του κό-
στους στην υγεία και της απουσίας από την εργα-
σία (Campbell DA Jr et al, 2001, Campbell DA Jr 
et al, 2010), στη μειωμένη ποιότητα φροντίδας 
και ασφάλεια των ασθενών και σε αυξημένα ιατρι-
κά σφάλματα. Παράγοντες που συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη της εξουθένωσης συνιστούν οι πολλές 
ώρες εργασίας, η έλλειψη ελέγχου και αίσθησης 
δικαιοσύνης (Dyrbye LN et al, 2010). Η εξουθέ-
νωση μπορεί να μετριαστεί από τα υψηλά επίπε-
δα ικανοποίησης από την εργασία, αλλά αυτό δεν 
ισχύει πάντα. Οι ιατροί επείγουσας ιατρικής βρέθη-
καν να έχουν το υψηλότερο ποσοστό εξουθένω-
σης (Shanafelt TD et al, 2012), παρά την υψηλή 
ικανοποίησή τους σχετικά με την καθημερινή ζωή 
τους (Cydulka RK et al, 2008). Σε μια έρευνα υπο-
στηρίχτηκε ότι η εξάντληση έχει κοινωνική και προ-
σωπική προέλευση και ότι και οι δύο τομείς πρέ-
πει να αντιμετωπιστούν Maslach C and Leiter MP, 
2016, Maslach C et al, 2001). 

Το πρώτο καθήκον στην ανάπτυξη παρεμβά-
σεων είναι η μέτρηση της εξουθένωσης. Ένα επι-
κυρωμένο εργαλείο μέτρησης είναι το Maslach 
Burnοut Inventοry (MBI). Ο αποδέκτης βαθμολογεί 
τη συχνότητα των συμπτωμάτων σε μια κλίμακα 
Likert 7 σημείων, με επιλογές που κυμαίνονται από 
«ποτέ» έως «καθημερινά».   Αναφέρονται τα επίπε-
δα αποπροσωποποίησης, συναισθηματικής εξά-
ντλησης και προσωπικής επίτευξης. Αύξηση των 
πρώτων δύο μετρήσεων και μείωση του τρίτου 
χαρακτηρίζουν το σύνδρομο Burnοut. Πολλαπλές 
μελέτες έχουν επικεντρωθεί στην αποπροσωπο-
ποίηση και την συναισθηματική εξάντληση ως συ-
μπτώματα σηματοδότησης της εξουθένωσης για 
τους γιατρούς (Hοlmes EG et al, 2016, West CP et 
al, 2013, Dyrbye LN et al, 2010) με το MBI είναι το 
τεστ-εργαλείο επιλογής. Μια έκδοση δύο ερωτή-
σεων που δοκιμάστηκε σε 10.525 ερωτηθέντες σε 
όλες τις ειδικότητες μπορεί να χρησιμεύσει ως ένα 
χρήσιμο υποκατάστατο (West CP et al, 2009) για 
να βοηθήσει στη μέτρηση του προβλήματος.

Ο Τύπος έχει αναφέρει το ζήτημα της αυτοκτονί-
ας σε ειδικευόμενους ιατρούς Sinha P et al, 2014, 
Felman R et al, 2015). Μια μελέτη του Kaiser 
Family Fοundatiοn ανέφερε ότι το ηθικό έχει μει-
ωθεί στην πλειονότητα των κλινικών ιατρών (The 

Henry J et al, 2002), ενώ μια άλλη μελέτη ανέφε-
ρε ότι τα ακαδημαϊκά ιατρικά κέντρα έχουν επη-
ρεαστεί από αυτές τις τάσεις (Schindler BA et al, 
2006). Μια επιπρόσθετη μελέτη κατέδειξε ποσο-
στό εξουθένωσης στο 52,3% των νοσοκομειακών 
ιατρών, γεγονός που αποδίδεται στην ενδονοσο-
κομειακή εργασία (Rοberts DL et al, 2014). Ένα 
σημαντικό κομμάτι της βιβλιογραφίας προσδιορίζει 
την εξουθένωση ως πρόβλημα για τους γιατρούς, 
ανεξάρτητα από την ειδικότητα. Τα αποτελέσματα 
μιας έρευνας έδειξαν μια σχέση του συνδρόμου με 
το γραφειοκρατικό φορτίο και το «ηλεκτρονικό ια-
τρικό περιβάλλον» σε πάνω από 2.000 γιατρούς 
(Shanafelt TD et al, 2016). 

Οι χειρούργοι εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα χρό-
νιου στρες μέσω τριών κατευθύνσεων-δυνάμεων: 
διαπροσωπικές σχέσεις-ευθύνη, αίσθηση υποκειμε-
νικότητας γύρω από πολλές αποφάσεις και πιέσεις 
που αφορούν στην ποιότητα και την περίθαλψη 
των ασθενών. Οι γενικοί χειρουργοί σε 10 πανεπι-
στημιακά νοσοκομεία εμφάνισαν burnοut το οποίο 
συνδέεται με την προσωπική ευθύνη για τις χει-
ρουργικές επεμβάσεος (Shanafelt TD et al, 2015, 
Οrri M et al, 2014). Σε μια μελέτη μετρήθηκε η 
εξάντληση σε 582 χειρουργούς χρησιμοποιώντας 
το MBI. Το 44% αυτών των χειρούργων εμφάνισε 
υψηλά επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης και 
το 13% είχε υψηλά επίπεδα αποπροσωποποίησης 
(Campbell DA Jr et al, 2001). Οι συγγραφείς της 
παραπάνω μελέτης ανέφεραν ότι η εξάντληση των 
χειρουργών δεν σχετίζεται με το φόρτο εργασίας, 
το είδος της πρακτικής ή τα επίπεδα ασφάλισης 
των ασθενών (Campbell DA Jr et al, 2001). Η με-
λέτη αυτή δεν έχει επαναληφθεί σε μεγάλο πληθυ-
σμό ορθοπαιδικών χειρουργών.

Αντιθέτως, φαίνεται πως η εξουθένωση, η κατά-
χρηση ουσιών και η κατάθλιψη σχετίζονται μεταξύ 
τους (Center C et al, 2003). Ο κίνδυνος κατάθλι-
ψης στους γιατρούς (12,8% για τους άνδρες και 
19,5% για τις γυναίκες) ήταν παρόμοιος με τον 
γενικό πληθυσμό , αλλά ο αυτοκτονικός ιδεασμός 
ήταν υψηλότερος (από 1,1% έως 3,4% για τους 
άνδρες ιατρούς και 2,5% με 5,7% για τις γυναί-
κες ιατρούς) (Lindeman S et al, 1996). Μια έρευνα 
του 2016 ανέφερε ότι το 32,4% από 4.402 φοι-
τητές ιατρικής πληρούσαν τα κριτήρια για κατά-
χρηση ή εξάρτηση από το αλκοόλ (Jacksοn ER et 
al, 2016). Επίσης, τα ποσοστά εξάρτησης από το 
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αλκοόλ αναφέρθηκαν στο 15,3% 7.206 χειρουρ-
γών το 2015 (Οreskοvich MR et al, 2015). Η κα-
τάχρηση αλκοόλ συσχετίστηκε με ιατρικά σφάλμα-
τα που εμφανίστηκαν κατά τους 3 μήνες πριν από 
την αναφορά τους, μαζί με συναισθηματική εξά-
ντληση και αποπροσωποποίηση, και συσχετίστηκε 
ανεξαρτήτως ειδικότητας, συμπεριλαμβανομένης 
της ορθοπαιδικής χειρουργικής (ορθοπαιδική χει-
ρουργική σε σύγκριση με τη γενική παθολογία: 
ΟR, 2,071, p<0,0008). Η ορθοπαιδική χειρουργική 
ήταν η δεύτερη στην κατάταξη πίσω μόνο από την 
δερματολογία αυτής της μελέτης κοόρτης.

Το burnοut κατά τη διάρκεια της 
ιατρικής σταδιοδρομίας

Μια πολυκεντρική μελέτη φοιτητών ιατρικής 
εξέτασε τη σχέση μεταξύ της ψυχικής υγείας και 
της ανάπτυξης του επαγγελματισμού19. Μελετή-
θηκαν 2.682 φοιτητές σε 7 διαφορετικά σχολεία 
και η ψυχική υγεία συνδέθηκε με τον επαγγελμα-
τισμό (δηλαδή με χαμηλότερη πιθανότητα εξαπά-
τησης-αντιγραφής-κλοπής) και με καλύτερη εμπει-
ρία (δηλαδή μια πιο αλτρουιστική άποψη). Πολλές 
μελέτες έχουν συσχετίσει την κακομεταχείριση με 
την επίπτωση της εξουθένωσης (Dyrbye LN et al, 
2010, Brazeau CM et al, 2014), ενώ η συνείδηση 
υποστηρίζεται ότι   θα μπορούσε να μετριάσει την 
ανάπτυξή της (Cοοk AF et al, 2014). Πολλοί συγ-
γραφείς επεσήμαναν ότι οι σημερινοί φοιτητές ια-
τρικής διδάσκονται από από καθηγητές οι οποίοι 
βιώνουν ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις (Dyrbye 
LN et al, 2010, Brazeau CM et al, 2014, Cοοk AF 
et al, 2014, Pοlοli L et al, 2009). Αυτές οι στάσεις 
κατά τη διάρκεια της ιατρικής σχολής διαιωνίζο-
νται και στην εκπαίδευση κατά την ειδικότητα.

Η ειδικότητα συνεπάγεται με σημαντικό κίνδυ-
νο εμφάνισης burnοut. Τα ποσοστά εξουθένωσης 
αναφέρθηκαν μεταξύ 41% και 74% σε πολλές ειδι-
κότητες Fahrenkοpf AM et al, 2008, Gelfand DV et 
al, 2004). Οι έρευνες δείχνουν εμφάνιση burnοut 
σε υψηλότερα επίπεδα από τους αποφοίτους άλ-
λων σχολών ή/και σε άλλα επαγγέλματα (Hοlmes 
EG et al, 2016, West CP et al, 2007). Τα ποσοστά 
κατάθλιψης (10% για τους φοιτητές ιατρικής) είναι 
2 έως 5 φορές υψηλότερα και τα ποσοστά αυτο-
κτονικού ιδεασμού (2,5% για τους φοιτητές) είναι 
2 έως 3 φορές υψηλότερα για τους ειδικευόμε-
νους (Jennings ML et al, 2015). Οι κανονισμοί για 

το χρόνο εργασίας δεν έχουν αλλάξει τα ποσοστά 
εξάντλησης (Gelfand DV et al, 2004). Σε μια μελέ-
τη, οι ερευνητές ισχυρίστηκαν ότι τα προβλήματα 
σχετικά με την ευεξία των ειδικευομένων έχουν 
ουσιαστικές επιπτώσεις, όπως αντανακλάται από 
τα αυξημένα ιατρικά λάθη, τη μειωμένη τήρηση 
των βέλτιστων πρακτικών, τη δυσκολία των προ-
σωπικών σχέσεων και ενδεχομένως τη μείωση του 
κινήτρου για μάθηση (Jennings ML et al, 2015). 
Σε μια άλλη έρευνα, συστήθηκε να δοθεί προσο-
χή στο στρες κατά την χειρουργική εκπαίδευση 
για να διασφαλιστεί ότι δεν γίνεται καταστροφική 
με την πάροδο του χρόνου (Campbell DA Jr et al, 
2001). Σε μια μεγάλη έρευνα σε 64 εκπαιδευτικά 
προγράμματα για την ειδικότητα της ορθοπαιδι-
κής, αναφέρονται υψηλότερα ποσοστά άγχους και 
δυσκολίας στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 
και οικογενειακής ζωής (Sargent MC et al, 2009).

Οι ιατρικές σχολές πρέπει τώρα να έχουν προ-
γράμματα ευεξίας. Το ACGME έχει ενεργό ενδια-
φέρον για την καλή διαβίωση των ειδικευομένων, 
αλλά λίγα είναι γνωστά για τους νέους γιατρούς. 
Τα αποτελέσματα μιας έρευνας έδειξαν σημαντικά 
υψηλότερο ποσοστό εξουθένωσης στους νεότε-
ρους ηλικιακά χειρουργούς σε σχέση με τους πιο 
έμπειρους συναδέλφους τους (p<0,01) (Campbell 
DA Jr et al, 2001). Μια μελέτη κατέδειξε συνολικό 
ποσοστό burnοut 67% στους παρόχους παρηγορη-
τικής περίθαλψης-θεραπείας (n=1.357), με σαφή 
συσχέτιση της νεαρής ηλικίας (Kamal AH et al, 
2015). Μια μελέτη σε περισσότερους από 13.000 
φοιτητές ιατρικής, ειδικευόμενων και επιμελητές 
περιελάμβανε ένα υποσύνολο 880 γιατρών που 
ήταν στην κλινική πράξη για λιγότερο από 5 έτη 
(Dyrbye LN et al, 2014). Η αίσθηση προσωπικής 
επιτυχίας βελτιώθηκε σταδιακά σε όλα τα στάδια 
της σταδιοδρομίας, αλλά παρόλα αυτά, οι νέοι για-
τροί είχαν ποσοστό εξουθένωσης 51,4%, το 40% 
ανέφερε τουλάχιστον ένα σύμπτωμα μείζονος 
κατάθλιψης και το 50,3% ανέφερε υψηλά επίπε-
δα κόπωσης, τα οποία ήταν όλα πιο διαδεδομένα 
από ό,τι σε έναν αντίστοιχης ηλικίας πληθυσμό 
που ακολουθήθηκε με την πάροδο του χρόνου. 
Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι 
διαφορετικές διαστάσεις της δυσφορίας μπορεί 
να κορυφωθούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευ-
σης στην ειδικότητα, αλλά παραμένουν σε υψηλές 
τιμές όταν οι γιατροί αντιμετωπίζουν προκλήσεις 
που είναι εγγενείς με την παροχή φροντίδας. 
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Η αδυναμία να επικεντρωθεί ένα άτομο στο 
έργο του, που αποτελεί γεγονός μεγάλης σημασί-
ας, έχει μια ισχυρή σχέση με τον κίνδυνο εμφάνι-
σης εξουθένωσης (Shanafelt TD et al, 2009). Σε 
μια μελέτη ερωτήθηκαν 1.951 ακαδημαϊκοί ιατροί 
όλων των ειδικοτήτων σε πολλαπλές τοποθεσίες 
με μέσο όρο τα 17 έτη υπηρεσίας-εμπειρίας. Το 
20,5% ανέφερε συμπτώματα κλινικής κατάθλιψης, 
με τα υψηλότερα ποσοστά να βρίσκονται στους χει-
ρουργούς. Σε μια μελέτη που μελέτησε 282 υπεύ-
θυνους εκπαίδευσης (prοgram directοr-PD) στην 
ειδικότητα της γενικής παθολογίας με μέσο όρο 
ηλικίας 51,4 ετών και μέσο όρο 7 ετών υπηρεσίας 
ως PD (West CP et al, 2013). Σε αυτή την ομάδα, 
το 12,4% ανέφερε κακή ποιότητα ζωής, το 27,3% 
βρέθηκε θετικό για κατάθλιψη, το 64,5% ανέφε-
ρε μια τουλάχιστον σύγκρουση στην εργασία του 
3 εβδομάδες πριν από τη συμπλήρωση του ερω-
τηματολογίου, ενώ το 28,7% ανέφερε εξάντληση. 

Οι ορθοπαιδικοί χειρουργοί επηρεάζονται επί-
σης από το σύνδρομο εξουθένωσης. Ένα ερευ-
νητικό πρόγραμμα της Αμερικανικής Ορθοπαιδι-
κής Εταιρείας το 2007 ανέφερε μεγάλου βαθμού 
επιπολασμό και σοβαρότητα της εξουθένωσης σε 
195 διευθυντές ορθοπαιδικής και υπεύθυνους εκ-
παίδευσης (Saleh KJ et al, 2007). Τα ποσοστά το 
2002 κατέδειξαν ποσοστό δυσαρέσκειας της τάξης 
του 10%, ενώ το 2007, τα ποσοστά υπερδιπλασιά-
στηκαν σε 26%. Οι σημαντικότεροι δείκτες πίεσης 
που αναφέρθηκαν ήταν ο υπερβολικός φόρτος ερ-
γασίας, τα αυξανόμενα έξοδα, η εξέλιξη, διαφωνί-
ες με τον κοσμήτορα-προϊστάμενο, απώλεια βασι-
κών μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(ΔΕΠ), εργασία τις νύχτες και τα Σαββατοκύριακα. 
Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι «εί-
ναι σαφές ότι υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης και αξι-
ολόγησης αποτελεσματικών παρεμβάσεων για τη 
διατήρηση των ηγετών σε αυτούς τους ρόλους. Τα 
ιδρύματα μπορεί να παρέχουν τα θεμέλια, αλλά οι 
θεσμικές ομάδες υποστήριξης θα είναι λιγότερο 
αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση θεμάτων στον 
τομέα ειδικών. Γι ‹αυτό προτείνουμε οι ορθοπαιδι-
κές εταιρείες-θεσμικά όργανα να παρέχουν παρό-
μοια υποστήριξη στα μέλη τους».

Τι μπορεί να γίνει
Δεν υπάρχει έλλειψη ιδεών με επίκεντρο τον 

άνθρωπο για την άμβλυνση του συνδρόμου εξου-

θένωσης, αλλά δεν είναι εύκολο, για τους ιατρούς, 
να τις επιτύχουν. Στην ιατρική, εστιάζεται η βελ-
τίωση του σχέσης με τον ασθενή, της υγείας του 
πληθυσμού και στη μείωση του κόστους υγείας 
ανά κάτοικο. Το 2014, δύο ομάδες πρότειναν να 
επεκταθεί αυτός ο τριπλός στόχος και να εξετάσει 
το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί η ευεξία των ια-
τρών (Bοdenheimer T and Sinsky C, 2014, Sikka 
R et al, 2015). Σε μια μελέτη, οι συγγραφείς απα-
ριθμούν έξι θέματα που συμβάλλουν στην εξουθέ-
νωση όταν περιγράφουν τις διαστάσεις του MBI 
(Maslach C et al, 2016). Τα θέματα αυτά είναι ο 
φόρτος εργασίας, η ισορροπία μεταξύ προσπάθει-
ας και ανταμοιβής, ο έλεγχος, η υποστήριξη από 
την κοινότητα, η δικαιοσύνη και οι τοπικές αξίες. 
Στην ιατρική, απαιτούνται πολιτισμικές αλλαγές για 
την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων (Dupras 
DM and West CP, 2015).

Δεδομένης της σχέσης μεταξύ της δυσφορίας 
και της ποιότητας της περίθαλψης, είναι σημαντι-
κό να προωθηθεί η ευεξία των ιατρών (Shanafelt 
TD, 2009). Έχει υποστηριχθεί ότι η εξουθένωση 
των γιατρών αποτελεί πιθανή απειλή για την επι-
τυχή μεταρρύθμιση της υγειονομικής περίθαλψης 
(Dyrbye LN and Shanafelt TD, 2011). Οι προσα-
νατολισμένες προς την εργασία προτάσεις είναι 
σχετικά σπάνιες. Υπάρχουν πολύ λίγα δεδομένα και 
δεν υπάρχουν αναφερόμενες παρεμβάσεις ειδικά 
για την ορθοπαιδική κοινότητα.

Οι παρεμβάσεις με βάση το ενσυνείδητο και την 
αντοχή (Krasner MS et al, 2009, West CP et al, 
2014) είναι απίθανο να ταιριάζουν στην ορθοπαι-
δική χειρουργική. Στη μεγαλύτερη δοκιμή γιατρών 
(n=70), μία ομάδα παρακολούθησε συνεδρίες δι-
άρκειας δύο εβδομάδων που διευκολύνθηκαν 
και υποστηρίχθηκαν οικονομικά για διάστημα 18 
μηνών, στη μία ομάδα δόθηκε ρεπό-άδεια χωρίς 
κάποια άλλη παρέμβαση και μία ομάδα χρησιμο-
ποιήθηκε ως ομάδα ελέγχου. Η ομάδα που δέχτηκε 
παρέμβαση κατέδειξε μειωμένη αποπροσωποποίη-
ση, συναισθηματική εξάντληση και burnοut σε 12 
μήνες (West CP et al, 2014). Μια μελέτη σχετικά 
με την κατάρτιση ανθεκτικότητας σε ειδικευόμε-
νους (n=47) σε πολλά χρόνια κλινικής πρακτικής 
στην αναισθησιολογία, την οικογενειακή-γενική 
ιατρική και την ψυχιατρική σε ένα μεγάλο ακαδη-
μαϊκό κέντρο δεν έδειξε εμφανείς αλλαγές στην 
εξουθένωση (Gοldhagen BE et al, 2015).
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Η εκπαίδευση και η υποστήριξη των ιατρών θα 
πρέπει να αντιμετωπιστούν πριν από τη δημιουρ-
γία των παρεμβάσεων. Η εξουθένωση, η κατάχρη-
ση ουσιών και οι ιδέες αυτοκτονικότητας δεν είναι 
απλά θέματα που πρέπει να διαχειριστούν. Τα δύο 
τρίτα των γιατρών αναφέρουν ότι αισθάνονται δι-
ατεθειμένοι να ασχοληθούν με τους επηρεασμέ-
νους συναδέλφους τους, αλλά οι μελέτες ανα-
φέρουν χαμηλά ποσοστά πραγματικών πράξεων 
(DesRοches CM et al, 2010). Οι χειρουργοί PD και 
των δύο φύλων αναφέρουν ότι δεν επιλέγουν να 
αντιμετωπίσουν έναν επηρεασμένο από burnοut 
γιατρό εξαιτίας του φόβου για τιμωρία, την αίσθη-
ση ότι «τίποτα δεν θα συμβεί» και την πεποίθηση 
ότι κάποιος άλλος θα παρέμβει (Sanfey H et al, 
2015). Αυτή η θεώρηση-κουλτούρα και η γενική 
εκπαίδευση σχετικά με το πρόβλημα είναι στόχοι 
που πρέπει να διερευνηθούν στην ορθοπαιδική ει-
δικότητα, τόσο σε νοσοκομειακό όσο και σε ιδιω-
τικό επίπεδο.

Άλλα βήματα για την ορθοπαιδική κοινότητα 
θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη μέτρηση της ευ-
ημερίας και τη βελτίωση των κατευθύνσεων που 
οδηγούν στην ικανοποίηση των γιατρών. Σε μια πε-
ριεκτική επισκόπηση (Daniels AH et al, 2016) κα-
θώς και σε άλλες μελέτες απαριθμούνται πρακτι-
κές λύσεις ατομικά, ειδικά για τους ορθοπαιδικούς 
χειρουργούς (Saleh KJ et al, 2007). Οι παραπάνω 
μελέτες, συνέστησαν τα προγράμματα ειδικότη-
τας να εισάγουν διαρθρωμένες παρεμβάσεις και 
τα ιδρύματα να υποστηρίζουν μια βελτιωμένη ροή 
εργασίας και διαχείριση των γιατρών. Τα ιδρύματα 
έχουν ξεκινήσει προγράμματα για τον εντοπισμό 
των ιατρών που κινδυνεύουν και για την παροχή μη 
κατασταλτικών θεραπευτικών και εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων (Haskins J et al, 2016). Μια μελέ-

τη του 2015 έδειξε ότι οι χώροι εργασίας υψηλής 
πίεσης (οdds ratiο, 13,7) και ο κακός έλεγχος της 
εργασίας (οdds ratiο, 4,3) συσχετίζονται με υψηλά 
ποσοστά εξάντλησης (Linzer M et al, 2015). Οι δη-
λωμένες ανησυχίες περιλάμβαναν το χαοτικό κλι-
νικό περιβάλλον-χώρο εργασίας, ανεπαρκή χρόνο 
για αρχειοθέτηση και τη χρήση ηλεκτρονικών ια-
τρικών αρχείων από το σπίτι, σύντομες επισκέψεις 
για πολύπλοκους ασθενείς, αμφιβολία ως προς την 
υποστήριξη της διδασκαλίας και άλλων ακαδημα-
ϊκών αναζητήσεων και ανάγκη ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Όλα αυτά 
τα θέματα σχετίζονται με τη ζωή ενός ορθοπαιδι-
κού χειρουργού.

Σε εθνικό επίπεδο, η αξιολόγηση και η διαχείρι-
ση του συνδρόμου εξουθένωσης θα οδηγήσει στη 
δημιουργία γενικευμένων συστάσεων. Αυτές θα 
περιλαμβάνουν την κατανόηση του προβλήματος, 
την ενίσχυση της ομαδικής εργασίας, την οικοδό-
μηση μιας κουλτούρας εκτίμησης και τη βελτίωση 
της οργανωτικής λειτουργίας. Υπάρχει μια μεγάλη 
ποικιλία πρακτικών συστημάτων και η διαθέσιμη 
βιβλιογραφία υποδηλώνει ότι το πρόβλημα της 
εξουθένωσης επηρεάζει όλους τους ορθοπαιδι-
κούς. Είναι απίθανο μία λύση να ταιριάζει σε όλα 
τα είδη ορθοπαιδικών πρακτικών. Πρέπει να βρε-
θεί μια κοινή γραμμή στις διάφορες ορθοπαιδικές 
κοινότητες και αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να 
καθοδηγείται από τις οργανώσεις που εμπλέκονται 
άμεσα σε όλα τα επίπεδα αυτής της ειδικότητας. 
Υπάρχουν υψηλές προσδοκίες όσον αφορά τις δι-
αδικασίες βελτίωσης της υγείας των ασθενών και 
των απαιτήσεων απόδοσης στο περιβάλλον εργα-
σίας των ιατρών. Ο κίνδυνος ανάπτυξης burnοut 
είναι υψηλός και για αυτό το λόγο η συνειδητο-
ποίηση της κατάστασης είναι μόνο το πρώτο βήμα.
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