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Περίληψη
Στη παρούσα έρευνα εξετάζονται οι σχέσεις της δέσμευσης καριέρας και
οργανωσιακής

δέσμευσης,

σε

εργαζόμενους

ιατρούς

ενός

περιφερειακού

νοσοκομείου. Μέσω μιας εμπειρικής μελέτης γίνεται μια προσπάθεια κατανόησης της
σύνδεσης αυτών των εννοιών και των παραγόντων οι όποιοι της επηρεάζουν. Τα
ευρήματα αυτά είναι πολύ χρήσιμα και σημαντικά στη διαμόρφωση στρατηγικών σε
ένα οργανισμό όπως είναι ένα περιφερειακό νοσοκομείο, ώστε να επιτευχθεί
καλύτερο εργασιακό περιβάλλον και ποιοτικότερη απόδοση των εργαζομένων
ιατρών.
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Εισαγωγή

Σε ένα επάγγελμα όπως η ιατρική, επιβάλλεται να είσαι συγκεντρωμένος σε αυτό
που κάνεις, να μπορείς να εργάζεσαι χωρίς να υπάρχουν προβλήματα στο χώρο
εργασίας σου, και να έχεις φιλοδοξίες και στόχους οι οποίοι να σε οδηγούν στο να
γίνεσαι συνεχώς καλύτερος. Χρειάζεται υπομονή και επιμονή. Τι συμβαίνει όμως στα
περιφερειακά νοσοκομεία, και γιατί η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν είναι
χαμηλή. Θέλοντας να απαντήσω σε αυτά τα ερωτήματα θα χρησιμοποιήσω τις
συνιστώσες της εργασιακής δέσμευσης. Αναφέρομαι σε τρείς έννοιες οι οποίες
μελετούν την δέσμευση του εργαζομένου, ιατρού στην περίπτωση μας, στην εργασία
του, την εργασιακή ικανοποίηση, τη δέσμευση καριέρας, και την οργανωσιακή
δέσμευση. Με αυτό τον τρόπο εξετάζουμε όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν
τους γιατρούς των περιφερειακών νοσοκομείων. Αρχικά μελετάται η δέσμευση
καριέρας η οποία αναφέρεται στις φιλοδοξίες και τα όνειρα ενός γιατρού αλλά και το
μέγεθος του έργου που είναι διατεθειμένος να προσφέρει ώστε να καταφέρει να
πετύχει αυτό που θέλει. Επίσης θα μελετηθεί η έννοια της οργανωσιακής δέσμευσης
ώστε να διαπιστώσουμε πόσο επηρεάζεται, ένας εργαζόμενος γιατρός, από

την

παρουσία του σε ένα περιφερειακό νοσοκομείο, πόσο δένεται με αυτό και τους
λόγους που αυτό συμβαίνει ή όχι.

Δέσμευση εργαζομένου
Η ιδέα της δέσμευσης εργαζομένων υπάρχει από τη δημιουργία του τομέα
διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού και αποτελεί αντικείμενο μελέτης των
κοινωνικών επιστημών. Πάντα ο σκοπός κάθε πολιτικής που διαμορφώνεται από τη
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διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού είναι η αύξηση των επιπέδων δέσμευσης των
εργαζομένων, ώστε να επιτευχθούν θετικά αποτελέσματα στην εργασία. Τι θεωρείται
όμως δέσμευση και πως αξιολογεί την απόδοση των εργαζομένων.
Ο όρος δέσμευση αρχικά χρησιμοποιούταν ώστε να ορίσει τη σχέση και τα
αισθήματα των εργαζομένων προς τον οργανισμό ,επίσης αναφέρεται ως το επίπεδο
σύνδεσης του εργαζομένου σε κάποια πτυχή της εργασίας. Αναλυόταν σε τρεις
συνιστώσες, τη συναισθηματική δέσμευση, τη δέσμευση συμφέροντος και το
αίσθημα υποχρέωσης. Ωστόσο και σε αρκετές έρευνες η έννοια της δέσμευσης
χρησιμοποιούταν αρκετά αόριστα και αναφερόταν πέρα από τη σχέση με τον
οργανισμό και στις σχέσεις με τους προϊσταμένους, τους συναδέλφους, την ίδια την
εργασία, Wiener, Y. (1982), Lyman W. Porter, Richard M. Steers, Richard T.
Mowday και Paul V. Boulian (1974).
Διάφοροι συγγραφείς έπαιξαν σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό των τύπων
δέσμευσης των εργαζομένων ως κρίσιμα κατασκευάσματα, στην κατανόηση της
συμπεριφοράς των εργαζομένων σε ένα οργανισμό. Οι Meyer και Paunonen, S. V.,
Gellatly, I. R., Goffin, R. D., & Jackson, D. N. (1989), Allen, N. J. (1984), Ford R. C.
(1987), Mathieu, J. E., & Zajac, D. (1990). αναγνωρίζουν περισσότερες από 25
μορφές και μετρήσεις της δέσμευσης εργαζομένων. Υποστηρίζοντας τη σχέση τους
και την εννοιολογική τους σύγκλιση τις ομαδοποιούν σε τρείς εστιάσεις (σχήμα 1).
Οργανωσιακή δέσμευση, Δέσμευση στη καριέρα, Δέσμευση στη εργασία.
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Δέσμευση εργαζομένου

Οργανωσιακή Δέσμευση

Δέσμευση στη

Δέσμευση

εργασία

στη καριέρα

Σχήμα 1
Σχήμα 1: Συνιστώσες δέσμευση εργαζομένου

Εισαγωγή στις έννοιες της έρευνας
Στη παρούσα έρευνα θα μελετηθούν οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την
οργανωσιακή δέσμευση και τη δέσμευση καριέρας καθώς και οι σχέσεις μεταξύ
αυτών των εννοιών σε εργαζόμενους γιατρούς ενός περιφερειακού νοσοκομείου. Σε
αυτό το κομμάτι της έρευνας θα αναφερθούν

συνοπτικά

οι έννοιες που

χρησιμοποιούνται σε αυτή την έρευνα. Ενώ λοιπόν στο δεύτερο κεφάλαιο θα
εξεταστούν αυτές οι έννοιες σε βάθος, είναι σημαντικό να αναπτυχθεί ένα κοινό
πλαίσιο αναφοράς καθώς το εννοιολογικό πλαίσιο αναπτύσσεται.
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Οργανωσιακή δέσμευση
Η οργανωσιακή δέσμευση συνήθως ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο ένα άτομο
δέχεται, ενστερνίζεται και βλέπει τον ρόλο του μέσα στον οργανισμό (Jans, 1989). Η
διαδικασία δέσμευσης στον οργανισμό περιλαμβάνει το να ενστερνιστεί ένας
εργαζόμενος τις αξίες και τους στόχους του οργανισμού, και την επιθυμία να
παραμείνει μέλος του οργανισμού (Hunt & Morgan, 1994; Jans, 1989; Mowday,
Steers, & Porter, 1982).

Δέσμευση καριέρας
Η δέσμευση στο επάγγελμα αναφέρεται στην ταύτιση και την ενασχόληση ενός
εργαζομένου με το επάγγελμα του. Μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας αναφέρεται σε
παρόμοιες ή ακόμη και σχετικές έννοιες όπως , δέσμευση στην απασχόληση,
δέσμευση στο επάγγελμα, περηφάνια της καριέρας, τις διακρίσεις στη καριέρα, είτε
τοπικές είτε σε μεγαλύτερο επίπεδο, και τον επαγγελματισμό. Η πιο κοινή από αυτές
τις έννοιες είναι έννοια της δέσμευσης κάποιου στη καριέρα του. Η δέσμευση
καριέρας (career commitment) ορίζεται ως η πίστη που αναπτύσσει κάποιος για την
καριέρα του και τις θυσίες που κάνει για να την επιτύχει και να την αναπτύξει.
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Σκοπός της έρευνας
Αυτή η έρευνα έχει ως σκοπό την διερεύνηση των σχέσεων της δέσμευσης καριέρας
με την οργανωσιακή δέσμευση ώστε να κατανοήσουμε πως αντιλαμβάνονται οι
εργαζόμενοι γιατροί την καριέρα τους σε συσχέτιση με την παρουσία τους σε ένα
περιφερειακό νοσοκομείο . Αυτές οι σχέσεις είναι πολύ σημαντικές και χρήσιμες στη
διαμόρφωση πολιτικών και στρατηγικών σε ένα περιφερειακό νοσοκομείο ώστε να
επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση των εργαζομένων στην εργασία τους. Πολιτικές οι
οποίες εξαρτώνται άμεσα από τις μεταβλητές που σχετίζονται με την φύση της
εργασίας, τις προοπτικές εξέλιξης και το εργασιακό περιβάλλον. Αυτές οι μεταβλητές
είναι κλειδιά στην κατανόηση της βάσης των κινήτρων και της ποιοτικής απόδοσης,
στον τομέα των περιφερειακών νοσοκομείων, με σκοπό τη βελτίωση της ικανότητας
διαχείρισης μέσω της δέσμευσης και του αντικειμένου ειδικών κανόνων. Επομένως οι
σχέσεις μεταξύ των εννοιών δέσμευσης καριέρας, οργανωσιακής δέσμευσης,
εργασιακής ικανοποίησης αποτελούν το σκελετό της έρευνάς, πάνω στα οποία θα
στηριχτώ ώστε να απαντήσω στα ερωτήματα.

Περιγραφή κεφαλαίων
Από τις τρεις έννοιες που τονίζονται στον διάγραμμα 1,η οργανωσιακή δέσμευση,
και η δέσμευση σταδιοδρομίας (δέσμευση στη απασχόληση, δέσμευση στο
επάγγελμα) είναι αυτά που θα μας απασχολήσουν στην συγκεκριμένη εργασία .
Επιπλέον θα μελετηθεί και η δέσμευση στην εργασία και συγκεκριμένα η εργασιακή
ενασχόληση ως προς τη σχέση της με τις συνιστώσες της δέσμευση καριέρας και της
οργανωσιακής δέσμευσης.
Κεφάλαιο 1ο : Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει μια αναφορά στην οργανωσιακή
δέσμευση με σκοπό την κατανόηση της έννοιας αυτής. Θα γίνει μια σύντομη
αναδρομή στους ορισμούς και στην εξέλιξη της οργανωσιακής δέσμευσης και τέλος
θα καταλήξω στο μοντέλο του Meyer των τριών συνιστωσών της οργανωσιακής
δέσμευσης, τη συναισθηματική δέσμευση, τη δέσμευση συμφέροντος και την
κανονιστική δέσμευση όπου και θα αναλύσω τις τρείς αυτές συνιστώσες. Τέλος θα
υπάρξει αναφορά στους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την οργανωσιακή
δέσμευση.
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Κεφάλαιο 2ο : Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναπτυχθεί η έννοια της δέσμευσης στη
καριέρα. Θα παρουσιασθεί το θεωρητικό υπόβαθρο μέσω ορισμών ώστε να γίνει
κατανοητή η έννοια. Έπειτα θα γίνει αναφορά στους παράγοντες οι οποίοι
επηρεάζουν τη δέσμευση στη καριέρα. Τέλος θα αναφερθούν οι συνέπειες που έχει η
εμφάνιση ή όχι της δέσμευσης καριέρας σε ένα εργαζόμενο ως προς την εργασία του
και ως προς τον οργανισμό.
Κεφάλαιο 3ο

: Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναπτυχθεί η μεθοδολογία που

ακολουθήθηκε για αυτή την έρευνα, ο λόγος που έγινε η επιλογή αυτής της
μεθοδολογίας και τα βήματα που ακολουθήθηκαν
Κεφάλαιο 4ο : Στο τέταρτο κεφάλαιο θα γίνει η ανάλυση των δεδομένων που
εξήχθησαν από την έρευνα, τα οποία στοιχεία θα μας οδηγήσουν στα συμπεράσματα
και στη συζήτηση.
Κεφάλαιο 5ο

: Στο πέμπτο κεφάλαιο υπάρχουν τα συμπεράσματα και η συζήτηση

από την έρευνα την οποία έκανα όπως επίσης οι περιορισμοί της έρευνας και η
συσχέτισή της με το τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και συστημάτων.
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Κεφάλαιο 1ο : Οργανωσιακή δέσμευση

1.1 Εισαγωγή
Όπως διαπίστωσα από την έρευνα μου οι γιατροί νοιώθουν μεγάλη ικανοποίηση από
τη φύση της εργασίας τους. Ειδικά οι νέοι γιατροί έχουν συγκεκριμένους στόχους στο
μυαλό τους για την εργασία τους.

Ωστόσο είναι πολύ πιθανό οι δομές και το

σύστημα ,που λειτουργεί ένα περιφερειακό νοσοκομείο και σε γενικό επίπεδο το
σύστημα υγείας , να επηρεάζουν άμεσα θετικά ή αρνητικά

την εμφάνιση της

οργανωσιακής δέσμευσης στους εργαζόμενους ιατρούς.
Οι Meyer και Allen (1997) συμπεραίνουν ότι η οργανωσιακή δέσμευση μπορεί να
έχει θετικά και αρνητικά αποτελέσματα για τον οργανισμό και για τον εργαζόμενο.
Ενώ λοιπόν οι οργανισμοί επιδιώκουν να έχουν δεσμευμένους εργαζομένους πολλές
φορές υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρχουν εργαζόμενοι πολύ δεσμευμένοι στον
οργανισμό, έχοντας ως αποτέλεσμα ο οργανισμός να χάνει την ανταγωνιστική του
πλευρά. Για τον εργαζόμενο τώρα το να δεσμευθεί απόλυτα με τον οργανισμό
σημαίνει μειωμένο χρόνο για εξωτερικές δραστηριότητες όπως επίσης και μειωμένη
έρευνα για καλύτερη δουλειά (Meyer & Allen, 1997).
Είναι οι γιατροί που εργάζονται σε περιφερειακό νοσοκομείο δεσμευμένοι στην
εργασία τους και στον οργανισμό; Αν ναι με ποιους τρόπους; Ποιοι είναι οι
παράγοντες του οργανισμού που επηρεάζουν την οργανωσιακή δέσμευση; Ποια
συμπεράσματα από τη μελέτη της οργανωσιακής δέσμευσης μπορούν να βοηθήσουν
ώστε να υπάρξει λιγότερη φθορά στη σχέση εργαζομένων ιατρών και οργανισμού;
Αυτό το κεφάλαιο θα μελετήσει τη βιβλιογραφία που αφορά την οργανωσιακή
δέσμευση. Και τέλος θα αναφέρει τη συσχέτιση της οργανωσιακής δέσμευσης με την
οργανωσιακή ικανοποίηση.
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1.2 Οργανωσιακή δέσμευση

Υπάρχει μια γενική συμφωνία για τα χαρακτηριστικά ενός οργανωσιακά
δεσμευμένου ατόμου (Hunt & Morgan, 1994; Jans, 1989), αλλά η μέθοδος με τη
οποία καθορίζονται αυτά τα χαρακτηριστικά έχει μεταβληθεί πολύ ειδικά κατά την
διάρκεια της δεκαετίας του 1990. Η παλιά μέθοδος ανέφερε ότι υπήρχε ένας δυισμός
στον τρόπο με τον οποίο μετράται η δέσμευση, δηλαδή ένας εργαζόμενος είτε ήταν
δεσμευμένος στον οργανισμό είτε όχι (Mowday, Steers, & Porter, 1982). Πολλοί
ερευνητές έπειτα, βλέποντας τους περιορισμούς αυτής της μεθόδου προσπάθησαν να
την αλλάξουν (Angle & Perry, 1981; Meyer & Schoorman, 1998; Penley & Gould,
1988). Οι Meyer και Allen (1997) έκαναν στροφή στον τρόπο που αντιμετώπιζαν τη
δέσμευση όταν διαπίστωσαν πως υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ένας
εργαζόμενος πιθανόν να δεσμευτεί σε ένα οργανισμό. Σε αυτό το κομμάτι θα
καθοριστεί η ιδέα της οργανωσιακής δέσμευσης όπως αυτή χρησιμοποιείται για αυτή
την έρευνα εξερευνώντας την ιδέα της οργανωσιακή δέσμευσης και την εξέλιξη της
την τελευταία εικοσιπενταετία.

1.2.1 Ορισμός της οργανωσιακής δέσμευσης

Η οργανωσιακή δέσμευση συνήθως ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο ένα άτομο
δέχεται, ενστερνίζεται και βλέπει τον ρόλο του μέσα στον οργανισμό (Jans, 1989). Η
διαδικασία δέσμευσης στον οργανισμό περιλαμβάνει το να ενστερνιστεί ένας
εργαζόμενος τις αξίες και τους στόχους του οργανισμού, και την επιθυμία να
παραμείνει μέλος του οργανισμού (Hunt & Morgan, 1994; Jans, 1989; Mowday,
Steers, & Porter, 1982). Αν και υπάρχει μια γενική συμφωνία ως προς αυτό τον
ορισμό γίνονται συνεχώς προσπάθειες ώστε να βρεθεί το καταλληλότερο μοντέλο
που να αντιπροσωπεύει την οργανωσιακή δέσμευση (Hunt & Morgan, 1994). Το
αρχικό μοντέλο οργανωσιακής δέσμευσης αναπτύχθηκε από τους Porter, Steers,
Mowday, και Boulian (1974), οι οποίοι όρισαν εννοιολογικά την σύνδεση του ατόμου
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με τον οργανισμό , και την συμπεριφοριστική δέσμευση, ή τη σύνδεση των αξιών του
εργαζομένου με αυτές του οργανισμού (Mowday, και άλλοι, 1982).
Η ιδέα η οποία αναπτύχθηκε από τον Porter και συναδέλφους του (1974),
χρησιμοποίει δύο παράγοντες. Τη δέσμευση της στάσης- η οποία αναφέρεται στους
τρόπους με τους οποίους σχετίζονται οι αξίες του εργαζομένου με αυτές του
οργανισμού, και τη συμπεριφοριστική δέσμευση- η οποία αναφέρεται στους τρόπους
με τους οποίους ένας εργαζόμενος ‘’είναι κλειδωμένος’’ στον οργανισμό (Mowday,
και άλλοι., 1982). Ενώ λοιπόν ο σκοπός της ιδέας τους ήταν να καθιερώσει
καθημερινές συνδέσεις που αφορούν την δέσμευση στάσης, δεν μπορούσε να
καθιερώσει και να ελέγξει την αιτία αυτών των συνδέσεων (Meyer & Allen, 1997).
Οι Meyer και Schoorman (1998) προχώρησαν τόσο ώστε να περιγράψουν αυτό το
πρώιμο εύρημα ως ‘’κατασκευή χωρίς διαστάσεις’’ συμφωνώντας ότι δεν εξηγεί
ολοκληρωμένα πως ένας εργαζόμενος δεσμεύεται στον οργανισμό.

1.2.2 Η επανάσταση της ιδέας των δύο συνιστωσών
οργανωσιακής δέσμευσης

Οι Hunt και Morgan (1994) ανέφεραν ότι ο τρόπος μέτρησης της οργανωσιακής
δέσμευσης θα πρέπει να

είναι ένα πολύ-διάστατο κατασκεύασμα το οποίο να

αντανακλά τη δέσμευση σε γενικό επίπεδο, αλλά και πιο ειδικά τη δέσμευση σε
περιφερειακές υπό-ομάδες. Βρήκαν επίσης ότι η οργανωσιακή δέσμευση σε γενικό
επίπεδο είναι αυτή που δίνει τα οργανωσιακά αποτελέσματα, αλλά η εξειδικευμένη
δέσμευση σε περιφερειακές υπό-ομάδες είναι σημαντική διότι , οδηγεί, επιφέρει ή
έχει ως αποτέλεσμα την οργανωσιακή δέσμευση (Hunt & Morgan, 1994). Βρήκαν
επίσης ότι η δέσμευση στην ανώτατη διοίκηση η στους άμεσους προϊστάμενους ήταν
από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρέαζαν την οργανωσιακή δέσμευση
(Hunt & Morgan, 1994).
Το μοντέλο των δύο διαστάσεων για την οργανωσιακή δέσμευση υιοθετήθηκε από
πολλούς ερευνητές συμπεριλαμβανομένων των Angle και Perry (1981), Mayer και
Schoorman (1998).

Χρησιμοποιώντας την ιδέα του Porter και των συνεργατών

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

15

του(1974), ως αρχικό σημείο οι Angle και Perry (1981) ανακάλυψαν δύο ξεχωριστές
διαστάσεις τις οποίες όρισαν ‘’δέσμευση στην αξία’’(value commitment), και ‘’
δέσμευση στην παραμονή’’(commitment to stay). Έπειτα η δέσμευση στην αξία
ορίστηκε ως συναισθηματική δέσμευση (affective commitment) , μία θετική σύνδεση
στον οργανισμό, ενώ η δέσμευση στη παραμονή

αντανακλά τη σημασία της

οικονομικής συναλλαγής μεταξύ ρου εργαζομένου και του οργανισμού (Angle &
Perry, 1981). Οι Meyer και Schoorman (1998) όρισαν ξανά τη ‘’δέσμευση στη
παραμονή’’ ως ‘’ δέσμευση στη συνέχεια’’(continuance commitment) ή δέσμευση
συμφέροντος, και συσχέτισαν τη σύνδεση μεταξύ της ιδέας των Angle και Perry Και
της ιδέας των March & Simon’s (1958)

η οποία αφορά τις αποφάσεις των

εργαζομένων να παράγουν ( δέσμευση αξίας) και να συμμετέχουν ( συνεχής
δέσμευση). Αυτό το μοντέλο των δύο παραγόντων είχε τη δυνατότητα να προβλέπει
σημαντικά συμπεριφοριστικά αποτελέσματα και αντιπροσώπευε δύο καθαρά
ορισμένες διαστάσεις (Mayer & Schoorman, 1998).

1.2.3 Μοντέλο τριών συνιστωσών οργανωσιακής δέσμευσης

Αρκετοί ερευνητές ανέπτυξαν μοντέλα οργανωσιακής δέσμευσης τα οποία
περιελάμβαναν τρείς παράγοντες (Penley & Gould, 1988; Jans, 1989; Meyer & Allen,
1997). Οι Penley και Gould (1988) πίστευαν ότι η ιδέα του Porter και των
συνεργατών του (1974) αντανακλούσε μια ‘’συνεργατική’’ άποψη της οργανωσιακής
δέσμευσης η οποία γενικώς περιγράφει μια σχέση συναλλαγής μεταξύ του
εργαζομένου και του οργανισμού. Οι Penley και

Gould

συμφώνησαν ότι η

συμπεριφορά των εργαζομένων εξαρτάται επίσης από την συναισθηματική σύνδεση
με τις αξίες του οργανισμού (Penley & Gould, 1988). Αυτό αντανακλά στην ‘’
εστίαση ανθρώπων’’ που αναφέρεται από τους Peters and Waterman (1982), οι
οποίοι διατύπωσαν την άποψη ότι οι οργανισμοί αποδίδουν αποτελεσματικότερα όταν
υπάρχει έντονη επικοινωνία, αίσθημα οικογενείας, ανοιχτές πολιτικές, ρευστότητα
και ευελιξία, και μη πολιτικές μετατοπίσεις των πόρων.
Οι Penley & Gould (1988) έχτισαν πάνω στο έργο των Angle & Perry (1981) για να
αναπτύξουν το μοντέλο τριών παραγόντων της οργανωσιακής δέσμευσης.
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Συμπεριέλαβαν στην έρευνά τους το μοντέλο οργανωσιακής ενασχόλησης
(organizational involvement)

του Etzioni (1975), το μοντέλο αυτό περιείχε τη

συνεργατική και τη συναισθηματική σύνδεση και είναι παρόμοιο με το μοντέλο των
Angle και Perry (Penley & Gould, 1988). Οι Penley και Gould προτείνουν τρείς
διαστάσεις της οργανωσιακής δέσμευσης : ηθική δέσμευση η οποία είναι η
ταυτοποίηση με τους στόχους του οργανισμού, η υπολογιστική δέσμευση η οποία
εμφανίζεται ως η συναλλαγή των οργανωσιακών κινήτρων με σκοπό την συνεισφορά
των εργαζομένων, τη δέσμευση της απομάκρυνσης η οποία είναι αποτέλεσμα της
έλλειψης ελέγχου και εναλλακτικών (Penley & Gould, 1988) . Τα αποτελέσματα από
την έρευνα των Penley και Gould έδειξαν ότι η οργανωσιακή δέσμευση πηγάζει από
αρκετές διαφορετικές πηγές, συμπεριλαμβανομένου της προδιάθεσης ενός ατόμου
κάτι που βασίζεται στην προσωπικότητα του ατόμου, την επιρροή των προϊσταμένων,
και την οργανωσιακή κουλτούρα (Penley & Gould, 1988).
Ο Jans (1989) επίσης πίστευε πως το μοντέλο του Porter και των συνεργατών του
έχει πολλούς περιορισμούς ως προς τη άποψη με την οποία μετά την οργανωσιακή
δέσμευση. Προσπάθησε να αναπτύξει ένα μοντέλο που να αναγνωρίζει τους μηεργασιακούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την οργανωσιακή δέσμευση. Ο Jans
συμπεριέλαβε το πλαίσιο εργασίας του Schein (1978) κατά την ανάπτυξη του
μοντέλου τριών παραγόντων, το οποίο περιελάμβανε, παράγοντες που αφορούσαν το
στάδιο καριέρας και ζωής, τη διάδραση οικογενείας εργασίας, και τα αναμενόμενα
από την καριέρα του καθενός όπως επίσης και την εργασιακή ενασχόληση (Jans,
1989). Τα ευρήματα της ερευνάς του απέδειξαν ότι οι μη- εργασιακοί παράγοντες
έχουν εξαιρετική επιρροή μακροπρόθεσμα στην οργανωσιακή δέσμευση (Jans, 1989).
Πολλές

προσπάθειες

επαναπροσδιορισμού

της

οργανωσιακής

δέσμευσης

ανακαλύφθηκαν υιοθετώντας πολλαπλές διαστάσεις της οργανωσιακής δέσμευσης,
συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου των δύο διαστάσεων (Angle & Perry, 1981;
Mayer &Schoorman, 1998), το οποίο τονίζει την συνεχή δέσμευση και την δέσμευση
στις αξίες, και τέλος ένα μοντέλο τριών διατάσεων το οποίο μελετά την ηθική, την
υπολογιστική και την εξωγενή δέσμευση (Penley & Gould, 1988). Επίσης υπάρχει
ακόμα ένα μοντέλο τριών διαστάσεων το οποίο μελετά τους παράγοντες του σταδίου
καριέρας, τη διάδραση εργασίας- οικογένειας, και τους παράγοντες εργασιακής
ενασχόλησης και τους παράγοντες αναμενόμενων από την καριέρα (Jans, 1989). Η
κάθε μια από αυτές τις μελέτες προσπάθησε να βρει τον καλύτερο τρόπο ώστε να
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μελετήσει γιατί οι εργαζόμενοι δεσμεύονται και παραμένουν δεσμευμένοι σε ένα
οργανισμό, ωστόσο όλες χρησιμοποίησαν ως αρχικό σημείο και ως βάση το μοντέλο
του Porter και των συνεργατών του (1974). Ενώ λοιπόν όλες αυτές οι ιδέες και τα
μοντέλα που αναπτύχθηκαν ήταν σημαντικά βελτιωμένα σε σχέση με το μοντέλο που
χρησιμοποίησαν ως βάση, κανένα από αυτά δεν ήταν ικανό να σχηματίσει μια
ολοκληρωμένη εικόνα για τη δέσμευση ενός ατόμου στον οργανισμό. Ήταν προφανές
ότι χρειάζονταν μια νέα προσέγγιση.

1.2.4 Μοντέλο τριών συνιστωσών της οργανωσιακής
δέσμευσης των Meyer και Allen (1997)
Οι Meyer και Allen (1997) συνειδητοποίησαν επίσης ότι η οργανωσιακή δέσμευση
χρειάζεται να παρατηρηθεί χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο πολλαπλών συστατικών.
Τα άτομα δεσμεύονται στους οργανισμούς για πολλούς και διαφορετικούς λόγους.
Μερικοί βρίσκουν ότι η αποστολή, οι σκοποί και οι στόχοι ενός οργανισμού
συγχρωτίζονται με τους δικούς τους. Άλλοι δεσμεύονται σε ένα οργανισμό διότι
πιστεύουν ότι θα χάσουν το κύρος τους, τα συνταξιοδοτικά προνόμια, ή τα κοινωνικά
δίκτυα αν φύγουν. Επιπλέον μερικοί δεσμεύονται και μένουν σε ένα οργανισμό διότι
αισθάνονται ότι αυτό είναι το σωστό. Το καθένα λοιπόν από αυτά τα διαφορετικά
κίνητρα είναι σωστά, ωστόσο το μοντέλο που αναπτύχθηκε από τον Porter και τους
συνεργάτες του δεν είναι ικανό να περιγράψει τις αποχρώσεις των τριών αυτών
τύπων δέσμευσης. Αυτά τα τρία συστατικά λοιπόν, η συναισθηματική δέσμευση, η
συνεχής ή δέσμευση συμφέροντος, και η κανονιστική δέσμευση, διαμορφώνουν τη
βάση ενός νέου μοντέλου της οργανωσιακής δέσμευσης (Meyer & Allen, 1997).
Ο επαναπροσδιορισμός της οργανωσιακής δέσμευσης από τους Meyer και Allen
παρήγαγε ένα μοντέλο το οποίο μοιάζει να είναι μια βιώσιμη εναλλακτική σε σχέση
με το μοντέλο του Porter και των συνεργατών του (1974). Με πάνω από σαράντα
έρευνες οι οποίες χρησιμοποίησαν το μοντέλο των Meyer και Allen το μοντέλο τους
θεωρείται πλέον ως το πιο ευρέως διαδεδομένο θεωρητικό υπόβαθρο για τη μελέτη
της οργανωσιακής δέσμευσης (Allen & Meyer, 1996). Οι Allen& Meyer, (1997)
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι δεσμεύονται σε οργανισμούς για μεγάλη
ποικιλία λόγων, δηλαδή η οργανωσιακή δέσμευση είναι μία πολύπλευρη έννοια, και ο
καλύτερος τρόπος να τη προσεγγίσεις είναι να προσπαθήσεις να καταλάβεις την
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πολυπλοκότητα αυτής της δέσμευσης, παρά να προσπαθείς να βρεις τη μία διάσταση
η οποία είναι κατάλληλη να χρησιμοποιηθεί. Η κινητήριος δύναμη για την ανάπτυξη
του μοντέλου τους ήταν η συνεχής αλλαγή στη φύση της εργασίας, η οποία αλλαγή
οδηγούσε τις εταιρείες και του οργανισμούς στο να βρουν νέους τρόπους
,οργάνωσης,

πορείας προς μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα, και ελαστικές

οργανωσιακές δομές. Αυτές οι νέες οργανωσιακές δομές θα επηρεάσουν τους τύπους
και τη δύναμη της δέσμευσης μεταξύ του οργανισμού και των εργαζομένων (Meyer
& Allen, 1997).
Οι Meyer & Allen (1997), ορίζουν την οργανωσιακή δέσμευση ως ‘’
αντικατοπτρισμό τού συναισθηματικού προσανατολισμού προς την οργάνωση,
αναγνώριση του κόστους φυγής από τον οργανισμό, την ηθική υποχρέωση να
παραμείνουν στον οργανισμό’’ (Σελ 11). Τα τρία συστατικά του μοντέλου τους για
την οργανωσιακή δέσμευση αντικατοπτρίζουν αυτό τον ορισμό. Η συναισθηματική
δέσμευση αναφέρεται στην ‘’ συναισθηματική σύνδεση, ταυτοποίηση, και
ενασχόληση του εργαζομένου προς τον οργανισμό’’ (Meyer & Allen, 1991,σελ. 67).
Ένα άτομο με υψηλή συναισθηματική δέσμευση μένει στον οργανισμό επειδή το
θέλει. Η συνεχής δέσμευση ή δέσμευση συμφέροντος αναφέρεται ‘’στην επίγνωση
του κόστους φυγής από τον οργανισμό’’, όπως ότι θα χάσει το γόητρο του, την
κοινωνική του θέση, ή τα οικονομικά κίνητρα (Meyer & Allen, 1991, σελ.67). Ένα
άτομο το οποίο έχει υψηλή δέσμευση συμφέροντος μένει στον οργανισμό διότι είναι
ανάγκη να το κάνει. Η κανονιστική δέσμευση ‘’ αντανακλά το αίσθημα υποχρέωσης
για να συνεχίσει κάποιος να εργάζεται σε ένα οργανισμό. Τα άτομα που εμφανίζουν
υψηλά επίπεδα κανονιστικής δέσμευσης μένουν σε ένα οργανισμό διότι αισθάνονται
ότι είναι ηθικά σωστό αυτό απέναντι στον οργανισμό (Meyer & Allen, 1991, σελ.67).
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι Meyer και Allen δεν θεωρούν αυτά τα τρία
συστατικά ως ξεχωριστούς τύπους δέσμευσης, αλλά τα θεωρούν διασυνδεδεμένα με
τέτοιο τρόπο ώστε να αντανακλούν τη φύση και το επίπεδο δέσμευσης του ατόμου
στον οργανισμό (Meyer & Allen, 1997). Το μοντέλο τους υποστηρίζει επίσης ότι
κάθε άτομο θα εμφανίζει και τα τρία είδη δέσμευσης σε διαφορετικό επίπεδο όμως το
καθένα. Στο σχήμα 2 απεικονίζεται το μοντέλο των Meyer και Allen.
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‘’Μένω επειδή το θέλω’’

‘’Μένω επειδή το οφείλω’’

Συναισθηματική δέσμευση

Κανονιστική δέσμευση
Συνεχής
δέσμευση

‘’Μένω επειδή πρέπει’’
Σχήμα 2
Τα τρία συστατικά της οργανωσιακής δέσμευσης,(συναισθηματική, κανονιστική, συνεχής)
Allen και Meyer (1991).

Για παράδειγμα ένα άτομο μπορεί να έχει ισχυρό συναισθηματικό δέσιμο με τον
οργανισμό, ωστόσο δεν χρειάζεται να μείνει το οποίο σημαίνει χαμηλό επίπεδο
συνεχούς δέσμευσης. Ένας άλλος εργαζόμενος μπορεί να έχει ισχυρή κανονιστική
και συνεχή δέσμευση αλλά να έχει αδύναμο επίπεδο συναισθηματικής δέσμευσης.
Άλλος εργαζόμενος πιθανό να έχει ισχυρή δέσμευση συνέχειας ωστόσο αδύναμες την
συναισθηματική και τη κανονιστική δέσμευση. Οι

Meyer και Allen (1997)

συμβουλεύουν τους ερευνητές να χρησιμοποιούν τη δύναμη αυτών των τύπων
δέσμευσης μαζί και όχι να αντιστοιχούν έναν συγκεκριμένο τύπο δέσμευσης σε κάθε
άτομο.
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1.2.4.1 Συναισθηματική δέσμευση
Πρώτη συνιστώσα της οργανωσιακής δέσμευσης είναι η συναισθηματική δέσμευση,
που απορρέει από μια συμφωνία -ταύτιση μεταξύ των ατομικών και οργανωσιακών
αξιών και στόχων και εν τέλει συνοψίζεται στη συναισθηματική προσκόλληση του
εργαζομένου στον οργανισμό και στους στόχους του επειδή το θέλει. Όταν οι
εργαζόμενοι νιώθουν ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εργασίας τους και
είναι ικανοποιημένοι με τον ρόλο που κατέχουν ως μέλη της συγκεκριμένης
επιχείρησης ή οργανισμού διακατέχονται από αυτό το είδος της αφοσίωσης
πιστεύουν στους στόχους του οργανισμού και θέλουν να παραμείνουν σε αυτόν για
να δούνε τους στόχους να πραγματοποιούνται. (Kiesler 1971, Salancik 1977).
Ο Mowday (1982) εισάγει με τις μελέτες του τέσσερις παράγοντες που επηρεάζουν
το επίπεδο της συναισθηματικής δέσμευσης και πιο συγκεκριμένα εντοπίζει τα
προσωπικά χαρακτηριστικά, τα δομικά χαρακτηριστικά του οργανισμού, τα
χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το είδος της εργασίας και την εμπειρία.

1.2.4.2 Δέσμευση συνέχειας

Δεύτερος τύπος είναι η διαρκής αφοσίωση (continuance commitment) ενός
εργαζομένου και αντιπροσωπεύει μια συνειδητή επιλογή του καθώς διαβλέπει ότι το
κόστος της απόφασης του να εγκαταλείψει τον οργανισμό είναι μεγαλύτερο από τα
πλεονεκτήματα μιας τέτοιας πράξης. Σε πολλές περιπτώσεις εργαζομένων το κόστος
της εγκατάλειψης — αποχώρησης μπορεί να περιλαμβάνει την απώλεια, μεταξύ
άλλων, ενός καλού μισθού ή άλλων υλικών πλεονεκτημάτων, επαφών, του προφίλ
καθώς και εξόδων που αφορούν την αναζήτηση νέας εργασίας.
Ο τελευταίος λόγος – της κορεσμένης αγοράς που καθιστά δυσεύρετες τις καλές
δουλειές- αποτελεί έναν παράγοντα-συντελεστή που οδηγεί στην διαρκή-συνεχή
αφοσίωση. Ακριβώς αυτή η επίγνωση των εργαζομένων για την έλλειψη
εναλλακτικών ευκαιριών έξω από τα πλαίσια του οργανισμού ή της επιχείρησης
ισχυροποιεί το αίσθημα της συνεχούς - διαρκούς αφοσίωσης. Βέβαια, θα
εθελοτυφλούσαμε αν κατά την ανάπτυξη του θέματος δεν αναφερόμαστε στο επίπεδο
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της επένδυσης που οι εργαζόμενοι έχουν κάνει στον οργανισμό. Στην περίπτωση
αυτών των εργαζόμενων πολλοί έχουν επενδύσει σε οικονομικά μεγέθη αλλά και σε
μη οικονομικά μεγέθη αποσκοπώντας στην απόκτηση του κοινωνικής αναγνώρισης
μέσα από την επιχείρηση ή τον οργανισμό γεγονότα που αυξάνουν και ενδυναμώνουν
ακόμη περισσότερο το δέσιμο με την επιχείρηση (Hunt και Hartman 1984).

1.2.4.3 Κανονιστική δέσμευση
Τρίτος τύπος είναι η κανονιστική αφοσίωση (normative commitment) κατά την
οποία η αναγνώριση για κάποιες παροχές (υποτροφίες, εκπαιδεύσεις και άλλες
επιπρόσθετες αμοιβές) προκαλεί στους εργαζόμενους το αίσθημα της υποχρέωσης για
αφοσίωση και ανταπόδοση των παραπάνω σαν εξόφληση υποχρεώσεων. Είναι
χαρακτηριστικό ότι με τον τρόπο αυτό καλλιεργείται η νοοτροπία να παραμείνουν
στον οργανισμό ή την επιχείρηση γιατί αυτό είναι το ηθικά σωστό. (Hrebiniak και
Alutro, 1972)
Παρακάτω είναι ό πίνακας του Meyer και των συνεργατών του, που αφορά το
μοντέλο τριών συστατικών της οργανωσιακής δέσμευσης εμφανίζοντας επίσης τους
παράγοντες που επηρεάζουν την οργανωσιακή δέσμευση και τα επιμέρους στοιχεία
της όπως επίσης και τους παράγοντες με τους οποίους σχετίζεται η οργανωσιακή
δέσμευση.
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1.2.5 Παράγοντες που επηρεάζουν την οργανωσιακή
δέσμευση

Σχήμα 3. Μοντέλο τριών συστατικών της οργανωσιακής δέσμευσης Meyer και Allen (1997)

Επεξήγηση του πίνακα: <<Στο πάνω μέρος εμφανίζονται οι παράγοντες οι οποίοι
συσχετίζονται με την οργανωσιακή δέσμευση. Στα αριστερά είναι τα συστατικά της
οργανωσιακής δέσμευσης ,συναισθηματική, συνεχής, κανονιστική δέσμευση και από
κάτω είναι οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εκάστοτε έννοια. Τέλος στο δεξί
κομμάτι του πίνακα εμφανίζονται οι συνέπειες της οργανωσιακής δέσμευσης και πιο
συγκεκριμένα οι συσχετίσεις των συνεπειών αυτών με τα συστατικά μέρη της
οργανωσιακής δέσμευσης.>>
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Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που ενισχύουν ή αποθαρρύνουν την οργανωσιακή
δέσμευση και την αφοσίωση ενός εργαζόμενου σε μια επιχείρηση. Ο Mowday (1992)
και ο Steers (1997) ερεύνησαν το ρόλο των προσωπικών χαρακτηριστικών και
διαπίστωσαν ότι τα προσωπικά χαρακτηριστικά και οι εμπειρίες που έχει ένας
άνθρωπος επηρεάζουν την οργανωσιακή δέσμευση. Οι Allen και Meyer (1993),
Buchanan (1974) και Hall (1977) διαπίστωσαν ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ της
ηλικίας του εργαζόμενου και του χρόνου υπηρεσίας στη συγκεκριμένη επιχείρηση με
το επίπεδο της δέσμευσης. Επιπλέον το στυλ ηγεσίας και επικοινωνίας σε μια
επιχείρηση επηρεάζει θετικά ή αρνητικά την οργανωσιακή δέσμευση (Decottis &
Summers, 1987).
Σχετικά με τη δέσμευση λόγω συνέχειας (continuance), οι μελέτες επικεντρώνονται
σε δύο στοιχεία, στις επενδύσεις και στις εναλλακτικές επιλογές. Οι Florkowsi και
Schuster (1992) βρήκαν ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ της διανομής κερδών
(profit sharing) και της εργασιακής ικανοποίησης και οργανωσιακής δέσμευσης.
Κατά τους Meyer και Allen (1997), προκειμένου να υπάρχει οργανωσιακή δέσμευση
του εργαζόμενου προς την επιχείρηση, πρέπει ο εργαζόμενος να αναγνωρίζει
εναλλακτικές επιλογές. Από έρευνες διαπιστώθηκε ότι οι εργαζόμενοι του δημοσίου
τομέα εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα οργανωσιακής δέσμευσης λόγω συνέχειας και
αυτό οφείλεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους που είναι η δεοντολογία και η
εργασιακή ασφάλεια (Perry, 1997 και Meyer & Allen, 1997,22).
Παράγοντες όπως τα προσωπικά χαρακτηριστικά, το εργασιακό κλίμα, τα
χαρακτηριστικά της εργασίας, η εκπαίδευση είναι επίσης σημαντικά για τη
δημιουργία εργασιακής ικανοποίησης και οργανωσιακής δέσμευσης (Mowday et al.
1982, Meyer and Allen, 1991, Rust et al., 1996). Οι εργαζόμενοι εύχονται να
παραμείνουν στην επιχείρηση και είναι πρόθυμοι να καταβάλλουν προσπάθεια χάρη
στις θετικές εμπειρίες στο χώρο εργασίας και τα οφέλη που αποκομίζουν από τη
σχέση τους με την επιχείρηση.
Η έρευνα για τα αποτελέσματα της οργανωσιακής δέσμευσης εξετάζει το κατά
πόσον τα διαφορετικά συστατικά της οργανωσιακής δέσμευσης έχουν ορισμένες
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συνέπειες. Έννοιες όπως , διατήρηση εργασιακής θέσης (Employee retention),
συμμετοχή

(attendance),

θετική

οργανωσιακή

συμπεριφορά

(organizational

citizenship), και εργασιακή απόδοση (job performance), είναι αποτελέσματα της
οργανωσιακής δέσμευσης που έχουν μελετηθεί εκτενώς. Ο Reichers (1985) αναφέρει
ότι
‘’Αν και στη βιβλιογραφία φαίνεται καθαρά, με σεβασμό στα αποτελέσματα της
οργανωσιακής δέσμευσης, οι παράγοντες που επηρεάζουν τη δέσμευση δείχνουν να
έχουν περισσότερη ποικιλία και ασυνέπεια. εξαιτίας των διαφορετικών τρόπων με τους
οποίους η οργανωσιακή δέσμευση έχει ορισθεί ή έχει εφαρμοσθεί’’ (σελ 467).
Πολλοί ερευνητές μελέτησαν τα αποτελέσματα της οργανωσιακής δέσμευσης. Η
συμμετοχή εργαζομένου είναι το αποτέλεσμα που σχετίζεται άμεσα και θετικά με τη
συναισθηματική δέσμευση. Ο Gellatlly (1995)βρήκε ότι η δέσμευση συνέχειας
σχετίζεται με το πόσο συχνά ένας εργαζόμενος απουσίαζε. Σε μία έρευνα που
αφορούσε νοσηλεύτριες ο Somers (1995) βρήκε ότι οι νοσηλεύτριες με χαμηλά
επίπεδα δέσμευσης συνέχειας είχαν υψηλότερα επίπεδα απουσιών από την εργασία.
Οι

Blau and Boal (1987) μελέτησαν μία ομάδα εργαζομένων σε ασφαλιστική

εταιρεία και βρήκαν ότι οι εργαζόμενοι με υψηλούς δείκτες συνεχούς δέσμευσης
είχαν χαμηλότερο επίπεδο απουσιών και κύκλου εργασιών.
Αρχικά η σχέση δέσμευσης και πρόθεσης παραίτησης (turnover) έχει εξεταστεί
διεξοδικά τα τελευταία χρόνια και βρέθηκε πως υπάρχει έντονη συσχέτιση μεταξύ
αυτών των εννοιών. Φαίνεται πως υπάρχει σημαντική και αρνητική σχέση μεταξύ
των εννοιών (McFarlane-Shore and Martin, 1989; Wong, Ngo and Wong, 2002;
Arnold and Feldman, 1982; Blau and Boal, 1987). Στη πραγματικότητα η
οργανωσιακή δέσμευση είναι ο κυρίαρχος παράγοντας που επηρεάζει την πρόθεση
παραίτησης (Reid και άλλοι, 2006).
Επιπλέον η οργανωσιακή δέσμευση σχετίζεται με τη σκέψη για αποχώρηση
(withdrawal cognitions), κάτι το οποίο σημαίνει σκέψεις για μείωση προσπάθειας,
μείωση του επιπέδου εργασιακής ενασχόλησης (job involvement), σαμποτάζ και
σκέψεις παραίτησης (Davy, Kinicki, και Scheck, 1997), και κατά εξακολούθηση
αδικαιολόγητες απουσίες από την εργασία (Blau and Boal, 1987).
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Από την άλλη πλευρά η σχέση μεταξύ οργανωσιακής δέσμευσης και απόδοσης είναι
ακόμα ασαφής. Αν και υπάρχουν ερευνητές οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η οργανωσιακή
δέσμευση έχει ισχυρή επιρροή στην εργασιακή απασχόληση (job performance)
(DeCotiis and Summers, 1987), ωστόσο υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι συμφωνούν
ότι αυτή η σχέση είναι αδύναμη (McFarlane-Shore and Martin, 1989; Riketta, 2002),
και πιθανόν , η οργανωσιακή δέσμευση να επηρεάζει την εργασιακή απόδοση, μόνο
διαμέσου της επιρροής στην προσπάθεια (Leong, Randall and Cote, 1994).
Όσον αφορά την εργασιακή απόδοση, η έρευνα έχει εμφανίσει ποικιλία
αποτελεσμάτων σχετικά με τη σχέση της οργανωσιακής δέσμευσης και της
εργασιακής απόδοσης. Οι Meyer και άλλοι (1993) και Baugh και Roberts, (1994)
βρήκαν ότι οι δεσμευμένοι εργαζόμενοι είχαν υψηλές προσδοκίες από την απόδοση
και επομένως απέδιδαν καλύτερα. Ωστόσο οι Meyer & Allen (1997), συνεχίζουν να
περιγράφουν λόγους για τους οποίους η εργασιακή απόδοση και η οργανωσιακή
δέσμευση πιθανόν να μη σχετίζονται. Κάποιοι από αυτούς του παράγοντες είναι η
σοβαρότητα με την οποία οι προϊστάμενοι αξιολογούν την διαδικασία, η αξιολόγηση
της εργασιακής απόδοσης από ένα οργανισμό και το μέγεθος του ελέγχου των
εργαζομένων επί των αποτελεσμάτων. Επίσης έχει βρεθεί ότι οι εργαζόμενοι οι
οποίοι δεσμεύονται στο επάγγελμά τους έχουν επίσης υψηλά επίπεδα δέσμευσης προς
τον οργανισμό. Οι Baugh and Roberts (1994) βρήκαν ότι οι εργαζόμενοι που
δεσμεύονται στον οργανισμό και στο επάγγελμα τους εμφανίζουν υψηλά επίπεδα
εργασιακής απόδοσης.
Η μορφή εργασιακής συμπεριφοράς(Citizen behavior) ή συμπεριφορά επιπλέον
ρόλου (extra-role behavior) μελετήθηκε επίσης σε ότι αφορά την οργανωσιακή
δέσμευση. Για άλλη μια φορά η έρευνα είναι ασαφής σχετικά με τη σχέση μεταξύ της
μορφής εργασιακής συμπεριφοράς και της οργανωσιακής δέσμευσης,

λόγω των

αντιφατικών διαπιστώσεων. Για παράδειγμα ο Meyer και άλλοι (1993), βρήκαν μια
θετική σχέση μεταξύ οργανωσιακής δέσμευσης και συμπεριφοράς επιπλέον ρόλου,
ενώ οι Van Dyne και Ang, (1998) δε βρήκαν τίποτα σημαντικό στη μελέτη αυτής της
σχέσης. Υπάρχουν και μελέτες οι οποίες έχουν βρει πως υπάρχει αρνητική συσχέτιση
μεταξύ οργανωσιακής δέσμευσης και μορφής εργασιακής συμπεριφοράς (Shore and
Wayne, 1993).
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1.3 Συμπεράσματα
Από τα παραπάνω συνάγουμε το συμπέρασμα ότι οι εργαζόμενοι που
δραστηριοποιούνται σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον στο οποίο υπάρχει
επικοινωνία, αναγνωρίζεται και ανταμείβεται η προσπάθεια και η επιτυχία, υπάρχει
συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ή καθορισμού στόχων, έχουν καλές
σχέσεις με τον προϊστάμενο και τους συναδέλφους τους, είναι χρόνια στην ίδια
επιχείρηση, είναι ικανοποιημένοι από την εργασία τους, είναι πιο πιθανό να
αισθάνονται πιο αφοσιωμένοι στην επιχείρηση που εργάζονται. Η οργανωσιακή
δέσμευση ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις γιατί είναι σημαντικό να έχουν ένα
αφοσιωμένο και δυνατό εργατικό δυναμικό που να ταυτίζει τους ατομικούς με τους
οργανωσιακούς στόχους και να καταβάλει προσπάθεια για την επίτευξή τους. Ένας
αφοσιωμένος εργαζόμενος δύσκολα εγκαταλείπει την εργασία του. Ένας εργαζόμενος
που εγκαταλείπει την επιχείρηση, παίρνει μαζί του και τη συσσωρευμένη άρρητη
γνώση και τις εμπειρίες του. Είναι υψηλά τα κόστη της επιχείρησης για την
εκπαίδευση νέου προσωπικού και επίσης είναι υψηλό το κόστος να μην υπάρχει το
κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη θέση τη στιγμή που πρέπει.
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Κεφάλαιο 2ο : Δέσμευση καριέρας

2.1 Εισαγωγή
Η δέσμευση καριέρας θεωρείται ως η στάση κάποιου απέναντι στην κλίση του ή το
επάγγελμα του, όπου η δέσμευση καριέρας συμπεριλαμβάνει την ανάπτυξη των
προσωπικών στόχων καριέρας, όπως επίσης την ταυτοποίηση και τη ενασχόληση με
αυτούς του στόχους, τόσο ώστε το άτομο να είναι πρόθυμο να καταβάλλει προσπάθεια
για τη στήριξη αυτής της καριέρας πάντα σύμφωνα με τις αξίες του (Blau 1985: 278;
Goulet και Singh 2002: 75; Kalleberg και Berg 1987: 159; Porter, Steers, Mowday
και Boulian 1974: 604). Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια προσπάθεια ανασκόπησης της
βιβλιογραφίας και των εμπειρικών μελετών οι οποίες εστιάζουν στη δέσμευση
καριέρας, στους παράγοντες που την επηρεάζουν και συσχετίζεται, όπως επίσης τις
συνέπειες και τα αποτελέσματα που έχει η δέσμευση καριέρας στης εργασιακή ζωή
των εργαζομένων και στους διάφορες παράγοντες που επηρεάζουν την εργασιακή
ζωή τους. Το κεφάλαιο θα ξεκινήσει με μια σύντομη εισαγωγή στον τομέα της
βιβλιογραφίας, οδηγώντας σε μια περισσότερο εξειδικευμένη παρουσίαση της
δέσμευσης καριέρας, στους παράγοντες που την επηρεάζουν και στα αποτελέσματα
της στα δεσμευμένα στη καριέρα άτομα.

2.2 Δέσμευση καριέρας

Αυτή η κατηγορία δέσμευσης περιλαμβάνει: τη δέσμευση στη απασχόληση και τη
δέσμευση στο επάγγελμα. Ενώ λοιπόν αυτοί οι τομείς έχουν μικρές διαφορές οι
περισσότεροι ερευνητές τις θεωρούσαν αρκετά όμοιες, και η κάθε μία μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί για να ερευνηθεί ολόκληρη η κατηγορία. Επομένως είχαν τη
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δυνατότητα να αλλάζουν την μια με την άλλη (Mueller, Wallace και άλλοι 1992;
Meyer, Allen και άλλοι 1993; Wallace 1993; Snape και Redman 2003). Υπάρχει
ωστόσο σημαντική διαφωνία για τη χρήση της δέσμευσης καριέρας αντί της
δέσμευσης στο επάγγελμα (Aryee και Tan 1992; Mueller, Wallace και άλλοι 1992;
Morrow 1993; Wallace 1993; Blau and Lunz 1998; Snape and Redman 2003), για
πολλούς λόγους. Η πιο εύστοχη παρατήρηση μεταξύ τους είναι ότι η λέξη επάγγελμα
φαίνεται πως αποκλείει αρκετούς τύπους εργασίας. Η λέξη καριέρα ωστόσο είναι μη
συγκεκριμένη από την πλευρά της απασχόλησης. Επιπροσθέτως η Morrow (1993: 4748) εξηγεί ότι ο τρόπος διεξαγωγής της εργασίας αλλάζει και οι εργαζόμενοι είναι
περισσότερο συγκεντρωμένοι στη καριέρα τους παρά στη δουλεία ή το επάγγελμα.
Βρήκε επίσης ότι η έρευνα σχετικά με την καριέρα έναντι του επαγγέλματος είναι
περισσότερο συνεκτική, αξιόπιστη και σωστή (Blau και Lunz 1998: 264; Morrow
1993: 48).
Η δέσμευση κάποιου στη καριέρα του είναι μια σημαντική αξία για πολλούς λόγους
(Colarelli και Bishop 1990: 158-159). Το να χτίσεις μια καριέρα χρειάζεται πολύ
χρόνο. Είναι μία συνέχεια από ξεχωριστές αλλά συναφείς θέσεις οι οποίες
συσσωρεύονται με το χρόνο καθώς προχωρά η διαδικασία ανάπτυξης μιας καριέρας.
Μόνο διαμέσου της στρατηγικής ανάπτυξης της καριέρας, ένας εργαζόμενος είναι
ικανός να εξελίσσεται και να αυξάνει τις υψηλού επιπέδου και εξειδικευμένες
ικανότητες. Η δέσμευση καριέρας παρέχει επίσης τη διάρκεια που χρειάζεται για να
καλλιεργήσεις και να αναπτύξεις τα δίκτυα γνωριμιών στην επιχείρηση και τις
επαγγελματικές σχέσεις. Η δέσμευση καριέρας οδηγεί επίσης σε μεγαλύτερο
εισόδημα και υψηλότερο αυτοσεβασμό (Kalbers και Fogarty 1995: 68). Τελικά ο
επιχειρηματικός κόσμος δεν είναι πια μια συνάθροιση διακριτών και ασφαλών
θέσεων εργασίας. Το σημερινό κλίμα εργασίας είναι δυναμικό και διαρκώς
μεταβαλλόμενο: ‘’ η δέσμευση σε μία εσωτερικά ορισμένη καριέρα μπορεί να γίνει
μια σημαντική πηγή επαγγελματικών εννοιών και συνέχειας, καθώς οι οργανισμοί
γίνονται περισσότερο ρευστοί, και λιγότερο ικανοί να εγγυηθούν την εργασιακή
ασφάλεια’’ (Colarelli και Bishop 1990: 159).
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2.2.1 Παράγοντες που επηρεάζουν τη δέσμευση καριέρας

Σχήμα 4. Παράγοντες που επηρεάζουν τη δέσμευση καριέρας και αποτελέσματα της δέσμευση
καριέρας.
Επεξήγηση πίνακα : Στο αριστερό μέρος της δέσμευση καριέρας βρίσκονται οι παράγοντες που την
επηρεάζουν είτε άμεσα, είτε έμμεσα . Στο δεξί μέρος εμφανίζονται τα αποτελέσματα που είναι εμφανή
από τις μέχρι τώρα μελέτες..

Οι Welsch και LaVan (1981) προτείνουν ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν την
οργανωσιακή δέσμευση, ειδικά σε σχέση με τους επαγγελματίες, μπορούν να
κατανεμηθούν σε πέντε κατηγορίες. Ενώ λοιπόν η έρευνα τους μελετούσε τη
δέσμευση στον οργανισμό, ήταν από τις πρώτες εμπειρικές μελέτες που υιοθέτησε
μια επαγγελματική διάσταση επομένως δίνεται ιδιαίτερη σημασία εδώ. Αυτό διότι
όπως αποδείχθηκε οι πέντε αυτές κατηγορίες παραγόντων που δημιουργήθηκαν
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βρέθηκε πως τελικά είτε δεν σχετίζονταν καθόλου με την οργανωσιακή δέσμευση
είτε σχετίζονταν ελάχιστα και μάλιστα με αρνητικό τρόπο. Αυτό συνέβη καθώς
μελετώντας την οργανωσιακή δέσμευση δε λάμβαναν υπόψη την επαγγελματική
διάσταση πάρα μόνο τη διάσταση της οργανωσιακής δέσμευση. Έτσι σε μετέπειτα
έρευνες αποδείχθηκε ότι ορισμένοι από αυτούς τους παράγοντες σχετίζονταν με την
έννοια της δέσμευσης ωστόσο μόνο όσον αφορούσε την επαγγελματική διάσταση
της. Κατά προέκταση δηλαδή τη δέσμευση στην καριέρα. Παρακάτω γίνεται μια
αναφορά στις πέντε αυτές κατηγορίες και σε μερικές έρευνες οι οποίες έγιναν για τη
μελέτη αυτών των παραγόντων σε σχέση με την οργανωσιακή δέσμευση και έπειτα
παραθέτονται οι μελέτες οι οποίες μελέτησαν τις σχέσεις αυτών των παραγόντων με
την δέσμευση καριέρας. Έπειτα από ανάλυση αυτών των ερευνών βρέθηκαν επτά
παράγοντες που σχετίζονται ισχυρά με τη δέσμευση καριέρας.
Οι πέντε κατηγορίες παραγόντων που επηρεάζουν την οργανωσιακή δέσμευση
σύμφωνα με τους Welsch και LaVan (1981).
1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά: ηλικία, οργανωσιακό επίπεδο, εκπαίδευση και
διάρκεια επαγγελματικής εργασίας.
2. Εργασιακή ικανοποίηση: ικανοποίηση μισθού, εργασίας, προαγωγής.
3. Εργασιακά χαρακτηριστικά: Σύγκρουση ρόλων, ασάφεια ρόλων, δύναμη και
συνεργασία.
4. Επαγγελματική συμπεριφορά: Μέλος σε επαγγελματικούς οργανισμούς,
παρακολούθηση επαγγελματικών συναντήσεων, μελέτη επαγγελματικών
εγγράφων και παρακολούθηση σεμιναρίων.
5. Οργανωσιακό κλίμα: επικοινωνία, αποφάσεις, ηγεσία, κίνητρά και ορισμός
στόχων.
Για τον προσδιορισμό μιας λίστας από χρήσιμους παράγοντες που επηρεάζουν και
συσχετίζονται με τη δέσμευση καριέρας, αναλύθηκαν 35 επιστημονικά άρθρα πάνω
στη δέσμευση καριέρας, (πίνακας 1) για να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις αυτών των
παραγόντων στη δέσμευση καριέρας. Οι αναλύσεις και μετά-αναλύσεις αυτών των
μελετών αναγνώρισαν επτά παράγοντες οι οποίοι έχουν άμεση επιρροή, θετική είτε
αρνητική στη δέσμευση καριέρας. Αυτοί οι παράγοντες είναι εστίαση ελέγχου,
διάρκεια υπηρεσιών, εργασιακή ικανοποίηση, συλλογικότητα, ανατροφοδότηση και
υποστήριξη, ορισμός ρόλου, αποδοχές. Κάθε μια από αυτές τις έννοιες θα συζητηθεί
παρακάτω.
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Πίνακας 1. Έρευνες οι οποίες αφορούν τη δέσμευση καριέρας.
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2.2.1.1 Εστίαση ελέγχου
Η εστίαση ελέγχου δείχνει το βαθμό όπου ένα άτομο αντιλαμβάνεται ότι έχει τον
έλεγχο του μέλλοντος του. Οι δύο αντικρουόμενες διαστάσεις αναφέρονται στη
στάση του ατόμου απέναντι στον έλεγχο και το πεπρωμένο. Μια εσωτερική εστίαση
ελέγχου δηλώνει ότι το άτομο έχει την τάση να αποφασίζει για τη συμπεριφορά του
και να αναλαμβάνει την ευθύνη για τις συνέπειες αυτής της συμπεριφοράς.
Αντιστρόφως η εξωτερική εστίαση ελέγχου υποδηλώνει πίστη σε μία δύναμη έξω
από τον έλεγχο του ατόμου, η οποία καθορίζει τη μοίρα και τα αποτελέσματα
(Colarelli και Bishop 1990: 160; Gould 1979: 540).
Η έρευνα βρήκε ότι τα άτομα με εξωτερική εστίαση ελέγχου θα είναι λιγότερο
δεσμευμένα στη καριέρα τους. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα τα οποία είναι
δεσμευμένα στη καριέρα τους απαιτούν μια εσωτερική εστίαση ελέγχου, και στη
συνέχεια απαιτούν την ικανότητα να αναλάβουν τον έλεγχο της μοίρας τους και να
κάνουν δραστικές επιλογές καριέρας.

2.2.1.2 Διάρκεια υπηρεσιών
Η διάρκεια υπηρεσιών δείχνει το μέγεθος της επένδυσης που ένα άτομο έχει κάνει
για την καριέρα του. Ακολουθώντας τις αρχές της δέσμευση συνέχειας (Becker
1960), όσο μεγαλύτερη η επένδυση είναι, τόσο μεγαλύτερη είναι η δέσμευση του
ατόμου στην καριέρα του εξαιτίας του κόστους που συνεπάγεται η παραίτηση (Lee,
Carswell και Allen 2000).

2.2.1.3 Εργασιακή ικανοποίηση
Η εργασιακή ικανοποίηση λαμβάνει υπόψη τη επαγγελματική ικανοποίηση του
ατόμου με τη δουλεία του, δεδομένου ότι η δέσμευση ενός ατόμου στη καριέρα του
μπορεί συχνά να αντισταθμίσει παρόμοια συναισθήματα για τον οργανισμό όπου μια
αρνητική συσχέτιση θα αναμενόταν. Ωστόσο βρέθηκε ότι η ικανοποίηση ενός ατόμου
για τη εργασία του μπορεί πραγματικά να ενισχύσει τη δέσμευση καριέρας. Ο Lee και
άλλοι (2000: 799) προτείνουν ότι αυτή η σχέση προκύπτει διότι ‘’ Η στάση απέναντι
στη εργασία μπορεί να είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος όσον αφορά τη
δέσμευση στη απασχόληση’’.
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2.2.1.4 Συλλογικότητα
Η επαγγελματική κοινωνικοποίηση είναι ένα σημαντικό στοιχείο στη διατήρηση και
προώθηση της δέσμευση καριέρας. Σε μία έρευνα που αφορούσε επαγγελματίες
δικηγόρους, ο Wallace (1995) βρήκε ότι οι δικηγόροι που έτειναν περισσότερο προς
τη δέσμευση καριέρας ήταν πολύ πιθανό να αναπτύξουν συναδελφική υποστήριξη για
το αντικείμενο της διατήρησης της σύνδεσης με την καριέρα και με σκοπό να
αντιμετωπίσουν τις αβεβαιότητες. Ο Wallace (1995) επίσης αναφέρει ότι τείνει να
υπάρξει μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ των επαγγελματιών, λόγω του αισθήματος
αποξένωσης που νοιώθουν όταν εργάζονται σε εταιρείες που έχουν μεικτά
επαγγέλματα.

2.2.1.5 Ανατροφοδότηση και υποστήριξη
Η λήψη υποστήριξης από συνεργάτες και προϊσταμένους βοηθά στη δημιουργία
μιας αίσθησης κοινότητας και επαγγελματισμού, και

συμβάλλει στη συλλογική

εμπειρία. Η συλλογικότητα και υποστήριξη μεταξύ των συναδέλφων επαγγελματιών
έχει καίρια σημασία για τα πρότυπα επαγγελματισμού (Wallace 1995: 253). Η λήψη
συλλογικής και εποπτικής βοήθειας μειώνει της ευπάθεια και τη φιλεργατικότητα. Η
εποπτική υποστήριξη βρέθηκε επίσης ότι μειώνει το άγχος του ρόλου (role stress), το
οποίο εμφανίζει αρνητική σχέση με τη δέσμευση καριέρας, επίσης βρέθηκε ότι
αυξάνει την εργασιακή ικανοποίηση (Darden, Hampton and Howell 1989).

2.2.1.6 Ορισμός ρόλου
Αυτός ο παράγοντας που σχετίζεται με την δέσμευση καριέρας περιλαμβάνει
πολλούς παράγοντες (ασάφεια, συγκρούσεις, υπερφόρτωση, άγχος, ταίριασμα και
συγκρούσεις ρόλων) οι οποίοι συνεργάζονται για να αποσταθεροποιήσουν το
περιβάλλον καριέρας σε ποικίλους βαθμούς: ‘’ Η δέσμευση στην καριέρα απαιτεί
εστιασμένη ενέργεια. Στο βαθμό που οι ψυχικές και σωματικές ενέργειες κάποιου
διοχετεύονται σε άλλα θέματα, θα ήταν δύσκολο να αναπτυχθεί και να διατηρηθεί η
δέσμευσή του στη σταδιοδρομία’’

(Colarelli και Bishop 1990: 162). Όσο

περισσότερο υπάρχουν αυτοί οι παράγοντες στη καριέρα ενός ατόμου, τόσο λιγότερο
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θα υπάρχει η δέσμευση στη καριέρα. Η ασάφεια ρόλου προκύπτει όταν ένα άτομο
είναι αβέβαιο για το τι καθήκοντα πρέπει να εκτελέσει (Colarelli και Bishop 1990:
162). Η

σύγκρουση ρόλου προκύπτει όταν ένα άτομο έρχεται αντιμέτωπο με

ασύμβατες προσδοκίες ως προς τον ρόλο του σε τέτοιο βαθμό ώστε η ένταση μειώνει
τη ικανοποίηση καριέρας. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται όταν το άτομο
αντιμετωπίζει ανταγωνιστικούς ρόλους και πολλαπλές δεσμεύσεις – για παράδειγμα
οι ανάγκες της καριέρας έναντι των αναγκών για την εργασία (Reichers 1985: 474).
Αυτοί οι δύο παράγοντες (σύγκρουση και ασάφεια) δημιουργούν την ένταση ρόλου.
Η υπερφόρτωση ρόλου μπορεί να βλάψει την κοινωνική συνοχή (Blau και Boal 1987:
295),

και όπως αναφέρθηκε πριν οι κοινωνικοποίηση είναι ένας σημαντικός

παράγοντας ο οποίος συσχετίζεται θετικά με τη δέσμευση καριέρας, επομένως η
υπερφόρτωση ρόλου μειώνει τη δέσμευση καριέρας. Οι παραπάνω παράγοντες
συνδυάζονται για να δημιουργήσουν το άγχος του ρόλου (stress role) (Mathieu and
Zajac 1990: 180). Τα τελευταία στοιχεία- ταίριασμα και σύγκρουση εσωτερικών
ρόλων (inter-role conflict)- χρησιμοποιήθηκαν για να αναλύσουν τα ίδια φαινόμενα
(Colarelli και Bishop 1990: 162; Goulet και Singh 2002: 87; Netemeyer, Boles,
McKee και McMurrian 1997: 88). Η σύγκρουση εσωτερικών ρόλων προκύπτει μέσα
από μια αναντιστοιχία των απαιτήσεων και των στόχων, των ανταγωνιστικών
συμφερόντων. Είναι παρόμοια έννοια με τη σύγκρουση ρόλου εκτός από το γεγονός
ότι είναι καλύπτει μεγαλύτερο εύρος για ζητήματα πέρα από την εργασία:
Η σύγκρουση εσωτερικού ρόλου είναι μια εργασιακή κατάσταση

που σχετίζεται

αρνητικά με τη δέσμευση καριέρας. Η σύγκρουση εσωτερικού ρόλου περιλαμβάνει
ασύμβατες απαιτήσεις ρόλου από διαφορετικές πλευρές της ζωής. Αυτό περιλαμβάνει
τυπικά σύγκρουση μεταξύ οικογενείας και εργασιακού ρόλου. Όσο

μεγαλύτερη η

σύγκρουση εσωτερικού ρόλου σε ένα άτομο τόσο περισσότερο το άτομο αποσπάται από
τις προτεραιότητες της καριέρας του (Colarelli and Bishop 1990: 162)

2.2.1.7 Αποδοχές
Όπως αναμενόταν, υψηλός μισθός και ελκυστικές παροχές έχουν θετική επίδραση
στη δέσμευση καριέρας. Οι παροχές είναι εξαιρετικά σημαντικές για τα άτομα τα
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οποία έχουν ένα προσανατολισμό στη καριέρα τους εξαιτίας του σεβασμού, καθώς
αυτά τα άτομα λαμβάνουν υψηλότερη εκτίμηση ( σε συσχέτιση με τους μη
επαγγελματίες εργαζομένους) και επομένως αναμένουν μεγαλύτερες παροχές για τη
δουλεία που κάνουν (Aranya, Pollock and Amernic 1981; Lee, Carswell et al. 2000:
802). Ένας πιο λογικός έλεγχος για τις αποδοχές είναι το αποτέλεσμα τις μείωσης στο
μισθό και τις παροχές. Σε αυτό τον έλεγχο βρέθηκε ότι στο δίλλημα της δέσμευσης
καριέρας με μειωμένες αποδοχές και παροχές ή οργανωσιακή δέσμευση με το ίδιο
επίπεδο εισοδήματος τα περισσότερα άτομα διάλεξαν τη δεύτερη επιλογή (Shafer,
Park et al. 2002).

2.2.2 Αποτελέσματα της δέσμευση καριέρας
Ο μεγαλύτερος όγκος της έρευνας στον τομέα της δέσμευσης αφορά τους
παράγοντες και τις έννοιες οι οποίες την επηρεάζουν. συγκριτικά λιγότεροι ερευνητές
επικεντρώνονται στις συνέπειες (Aryee και Tan 1992; Somers και Birnbaum 1998).
Ομοίως, ενώ ένα ποσοστό των ερευνητών έχει μελετήσει την δέσμευση καριέρας
έναντι της οργανωσιακής δέσμευσης, μόνο ένας μικρός αριθμός μελετών υπάρχει
που συζητούν τα αποτελέσματα της δέσμευσης σταδιοδρομίας (Aryee καιTan 1992;
Gardner 1992; Goulet και Singh 2002).
Ο μεγαλύτερος όγκος της έρευνας στον τομέα της δέσμευσης αφορά τους
παράγοντες και τις έννοιες οι οποίες την επηρεάζουν. συγκριτικά λιγότεροι ερευνητές
επικεντρώνονται στις συνέπειες (Aryee και Tan 1992; Somers και Birnbaum 1998).
Ομοίως, ενώ ένα ποσοστό των ερευνητών έχει μελετήσει την δέσμευση καριέρας
έναντι της οργανωσιακής δέσμευσης, μόνο ένας μικρός αριθμός μελετών υπάρχει
που συζητούν τα αποτελέσματα της δέσμευσης σταδιοδρομίας (Aryee καιTan 1992;
Gardner 1992; Goulet και Singh 2002).
Παρακάτω παραθέτονται συνοπτικά διάφορες έρευνες οι οποίες εμφάνισαν
σημαντικά στοιχεία για τα αποτελέσματα της δέσμευσης καριέρας. Όπως φαίνεται η
δέσμευση καριέρας επιδρά στις ατομικές συμπεριφορές των εργαζομένων. Έτσι η
υψηλή δέσμευση στην καριέρα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την
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μειωμένη τάση για παραίτηση, χαμηλά αναμενόμενα οφέλη από τον οργανισμό που
εργάζεται ο εκάστοτε εργαζόμενος, θετικές μορφές οργανωσιακής συμπεριφοράς,
υψηλότερη απόδοση εργασίας. Τέλος βρέθηκε ότι η δέσμευση καριέρας επιδρά και
στην οργανωσιακή δέσμευση.

2.2.2.1 Ταξινόμηση ερευνών που αφορούν την δέσμευση στη καριέρα
σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους

 1. Ανάπτυξη δεξιοτήτων και πρόθεση παραίτησης από την καριέρα ή την
εργασία

Η δέσμευση στην καριέρα επηρεάζει τις ατομικές συμπεριφορές. Τα άτομα τα οποία
δεσμεύονται στην καριέρα τους, βρέθηκε ότι χρησιμοποιούν πολύ χρόνο ώστε να
αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, και εμφανίζουν μειωμένη την τάση παραίτησης από
την καριέρα τους και την εργασία τους (Aryee & Tan, 1992; Blau, 1989). Οι
εργαζόμενοι που δεσμεύονται στην καριέρα τους ωστόσο, θεωρούν πως είναι
καλύτερο να φύγουν από τον οργανισμό στον οποίο εργάζονται όταν οι ευκαιρίες
ανάπτυξης της καριέρας είναι μηδαμινές (Bedian ,1991).

Σε μια ευρέως γνωστή μελέτη για την δέσμευση σταδιοδρομίας, οι Aryee και Tan
(1992) εξέτασαν τις μορφές εργασίας νοσηλευτών σε νοσοκομείο της Σιγκαπούρης
ώστε να καθορίσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη δέσμευση καριέρας και τα
αποτελέσματα της. Βρήκαν τρία σημαντικά αποτελέσματα. Αρχικά, βρήκαν δύο
αποτελέσματα της δέσμευσης καριέρας : την πρόθεση παραίτησης από την καριέρα
και την πρόθεση παραίτησης από την εργασία δύο έννοιες οι οποίες συσχετίστηκαν
αρνητικά με την δέσμευση καριέρας. Αυτό δείχνει ότι οι εργαζόμενοι που στερούνται
τη δέσμευση καριέρας μπορούν να αναθεωρήσουν είτε την εστίασή τους στη
σταδιοδρομία, είτε να παραιτηθούν από την επιλεγμένη τους καριέρα,

είτε να

επιδιώξουν μια προσανατολισμένη καριέρα με μια άλλη οργάνωση. Η τρίτη έκβαση
βρέθηκε ότι ήταν ανάπτυξη ικανότητας που συσχετίστηκε θετικά με την δέσμευση
σταδιοδρομίας. Αυτό, δηλώνουν ότι βασίζεται στο κίνητρο, των δεσμευμένων στη
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καριέρα εργαζομένων, να

μαθαίνουν και ως εκ τούτου να αναπτύσσουν τη

σταδιοδρομία τους.
Σε μια επόμενη μελέτη από τον Aryee και άλλους (1994) οι διευθυντικοί και
επαγγελματικοί υπάλληλοι δημόσιων και ιδιωτικών εταιριών μελετήθηκαν ώστε να
αξιολογηθούν οι πτυχές της δέσμευσης στην καριέρα τους. Τα αποτελέσματα της
μελέτης τους παρουσιάζουν σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της δέσμευσης
καριέρας και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, και σημαντική αρνητική συσχέτιση με τη
πρόθεση παραίτησης από τη σταδιοδρομία.
Σε μια μελέτη των προθέσεων συνταξιοδότησης μη ακαδημαϊκών εργαζομένων σε
πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών,

ο Adams (1999) διαπίστωσε ότι η

δέσμευση καριέρας έχει αντίστροφη επίδραση στη πρόθεση αποχώρησης έτσι ώστε
όσο μεγαλύτερη η δέσμευση καριέρας, τόσο το αργότερο προγραμματίζεται
ημερομηνία αποχώρησης αυτών των εργαζομένων.

 2. Αναμενόμενη ωφέλεια από την παρούσα εργασία

Σε μια άλλη μελέτη η οποία αφορούσε νοσηλευτές, οι Bedeian, Kemery και
Pizzolatto (1991) μέτρησαν την αναμενόμενη ωφέλεια της τρέχουσας εργασίας και
της πρόθεσης να παραιτηθούν. Διαπίστωσαν ότι στους νοσηλευτές με υψηλό δείκτη
δέσμευσης καριέρας, υπήρξε χαμηλή αναμενόμενη ωφέλεια της παρούσας εργασίας
και έτσι του υψηλού δείκτη πρόθεσης για παραίτηση, και αντίστροφα για τους
νοσηλευτές με χαμηλό δείκτη δέσμευσης καριέρας

 3. Θετικές μορφές οργανωσιακής συμπεριφοράς

Η δεύτερη συνέπεια την οποία ο Carson (1998) ανακάλυψε ήταν οι θετικές μορφές
οργανωσιακής συμπεριφοράς, διαπιστώνοντας ότι οι υπάλληλοι που εμφανίζουν
υψηλότερους δείκτες δέσμευσης καριέρας είναι πιθανό να εμφανίσουν υψηλότερα
επίπεδα αυταπάρνησης στην εργασία τους, κάτι που οδηγεί σε υψηλότερους δείκτες
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θετικών μορφών οργανωσιακής συμπεριφοράς. Επίσης σε μια μελέτη που αφορούσε
την επαγγελματική δέσμευσή δασκάλων για την εργασία τους και τη διδασκαλία
τους, οι

Somech και Bogler (2002) επίσης διαπίστωσαν ότι οι θετικές μορφές

οργανωσιακής συμπεριφοράς αυξήθηκαν με τον επαγγελματισμό ή τη δέσμευση
καριέρας, ειδικά όσον αφορά τη συμπεριφορά τους προς τους σπουδαστές. Εξηγούν
ότι αυτό οφείλεται στη σταθερή επίδραση που η δέσμευση θα έχει επάνω στις θετικές
μορφές οργανωσιακής συμπεριφοράς όταν υπάρχει έλλειψη άμεσης ανταμοιβής για
την προσπάθεια.

 4.Οργανωσιακή δέσμευση
Σε μια μελέτη νοσηλευτών και του υποστηρικτικού προσωπικού ενός νοσοκομείου
στις Ηνωμένες πολιτείες, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Carson (1998)
βρέθηκαν δύο σημαντικά αποτελέσματα της δέσμευσης καριέρας. Η πρώτη συνέπεια
που βρήκαν η οποία συσχετίζεται σε υψηλά επίπεδα με τη δέσμευσης καριέρας ήταν
η οργανωσιακή δέσμευση, διαπιστώνοντας ότι τα άτομα που είχαν μια ισχυρή
δέσμευση για τη σταδιοδρομία τους ήταν επίσης πιθανότερο να αναπτύξουν
μεγαλύτερη δέσμευση στην τρέχουσα οργάνωσή τους.
 5. Μελέτη που αφορά την απόδοση, οργανωσιακή δέσμευση,
ικανοποίηση εργασίας, και πρόθεση παραίτησης και αναλύει τους
λόγους που δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί ολιστικό συμπέρασμα για
την επίδραση της δέσμευσης καριέρας σε αυτές.
Σε παρόμοια μελέτη που εξετάζει τον επαγγελματισμό στους επαγγελματίες
ελεγκτές, οι Kalbers και Fogarty (1995) υπέθεσαν τέσσερα αποτελέσματα της
δέσμευσης στης καριέρα, ενός επαγγελματία. Αυτά είναι: απόδοση, οργανωσιακή
δέσμευση, ικανοποίηση εργασίας, και πρόθεση παραίτησης.
Βρήκαν μόνο περιορισμένη στήριξη για αυτούς τους παράγοντες και στην
εμπειρική ερευνά τους για έγκυρα αποτελέσματα διαπίστωσαν ότι κανένας από
αυτούς τους παράγοντες δεν ήταν σημαντικός. Ολοκληρώνουν την έρευνά τους με
την τοποθέτηση ότι: " δεδομένου τουλάχιστον, ότι μπορεί να ανιχνευθεί από ένα
δείγμα των εσωτερικών ελεγκτών σήμερα, ο επαγγελματισμός δεν είναι μια πανάκεια
για την παραγωγή των επιθυμητών αποτελεσμάτων για τον εργαζόμενο ή τον
εργοδότη" (Kalbers και Fogarty 1995 .73). Αναφέρουν επίσης ότι μπορούν να
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υπάρξουν πολλοί λόγοι για την έλλειψη των ευρημάτων τους. Ο επικρατέστερος
λόγος όμως μεταξύ αυτών είναι η βάση της μέτρησής τους που βασίστηκε στην
κλίμακα των πέντε διαστάσεων επαγγελματισμού η οποία δημιουργήθηκε από τον
Hall (1968), οι οποίες πιθανόν περιόρισαν τα συμπεράσματα της μελέτης. Εντούτοις,
μια πρώιμη μελέτη από το Blau (1989) ο οποίος εξέτασε την δέσμευση καριέρας των
τραπεζικών υπαλλήλων ,με μόνιμη απασχόληση, βρήκε μια σημαντική αρνητική
συσχέτιση μεταξύ της δέσμευσης καριέρας και της πρόθεσης παραίτησης.
Η σχετική έλλειψη της βιβλιογραφίας που αφορά έρευνες για τις συνέπειες της
δέσμευσης καριέρας

κάνει περισσότερο δύσκολο να υπάρξει μια καλύτερη

κατανόηση για το πώς οι εργαζόμενοι που είναι δεσμευμένοι στην καριέρα τους
συμπεριφέρονται, ως αποτέλεσμα της δέσμευσης καριέρας ή πώς η δέσμευση
καριέρας επηρεάζει τη σχέση ενός εργαζομένου με την οργάνωση..

2.3 Σύνοψη
Στην ενότητα αυτή μελετήθηκε η έννοια της δέσμευση στην καριέρα. Έπειτα από
τον ορισμό ο οποίος δόθηκε έγινε μια ανάλυση ερευνών οι οποίες αφορούσαν τη
δέσμευση καριέρας ώστε να βρεθούν οι παράγοντες οι οποίοι εμφανίζουν τη
μεγαλύτερη σχέση με την δέσμευση καριέρας και την επηρεάζουν άμεσα η έμμεσα.
Οι παράγοντες αυτοί είναι εστίαση ελέγχου, διάρκεια υπηρεσιών, εργασιακή
ικανοποίηση, συλλογικότητα, ανατροφοδότηση και υποστήριξη, ορισμός ρόλου και
αποδοχές. Τέλος αναλύοντας αποτελέσματα ερευνών τα οποία αφορούσαν τη
δέσμευση καριέρας οδηγήθηκα στις συνέπειες και τα αποτελέσματα της δέσμευσης
εργασίας στην εργασιακή ζωή ενός εργαζομένου. Αρχικά διαπίστωσα ότι η δέσμευση
καριέρας επιδρά άμεσα και διαμορφώνει την εργασιακή συμπεριφορά του
εργαζομένου. Εξ’ αυτού προκύπτει ότι η δέσμευση καριέρας έχει ως αποτελέσματα :
 την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπου όσο μεγαλύτερη εμφανίζεται η δέσμευση
καριέρας τόσο περισσότερο ο εργαζόμενος εμφανίζει την τάση να αναπτύξει
τις δεξιότητές του,
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 τη μείωση της τάσης παραίτησης από την εργασία ή την καριέρα με εξαίρεση
τις περιπτώσεις όπου ο δεσμευμένος στη καριέρα εργαζόμενος θεωρεί ότι ο
οργανισμός δεν του προσφέρει τις αναμενόμενες ευκαιρίες ανάπτυξης της
καριέρας του,
 αναμενόμενη ωφέλεια από την παρούσα εργασία όπου ένας δεσμευμένος
στη καριέρα εργαζόμενος εμφανίζει χαμηλή αναμενόμενη ωφέλεια από την
εργασία του,
 θετικές μορφές οργανωσιακής συμπεριφοράς όπου ένας εργαζόμενος που
δεσμεύεται στην καριέρα του εμφανίζει υψηλότερα επίπεδα αυταπάρνησης
στην εργασία του και ως εκ τούτου θετικές μορφές εργασιακής
συμπεριφοράς,
 οργανωσιακή δέσμευση. Εδώ αν και από τις έρευνες αποδεικνύεται ότι
υψηλά επίπεδα δέσμευση στην καριέρα επιφέρουν και υψηλά επίπεδα
οργανωσιακής δέσμευσης, υπάρχει η αντίθετη άποψη η οποία βασίζεται στην
έλλειψη σωστών μεθόδων μέτρησης. Επίσης φαίνεται πως υπάρχει μια
αμφίδρομη σχέση μεταξύ των συνιστωσών οργανωσιακής δέσμευσης και
δέσμευσης καριέρας καθώς από τις έρευνες διαπιστώνουμε πως η
οργανωσιακή δέσμευση εμφανίζεται και ως παράγοντας που επηρεάζει την
δέσμευση καριέρας αλλά και ως αποτέλεσμα της δέσμευσης καριέρας.
 Ικανοποίηση εργασίας. /ισχύουν τα ίδια με την οργανωσιακή δέσμευση
ωστόσο από ότι φαίνεται η ικανοποίηση εργασίας εμφανίζει μεγαλύτερη
σχέση ως παράγοντας που επηρεάζει τη δέσμευση καριέρας.
 Απόδοση εργασίας. Έστω και αν οι έρευνες δείχνουν ότι η απόδοση αποτελεί
αποτέλεσμα της δέσμευση καριέρας η δυσκολία που εμφανίζεται στη
μέτρηση της απόδοσης αποτελεί σοβαρό λόγο ώστε να μη θεωρηθεί
δεδομένη δε γενικά επίπεδα η σχέση δέσμευσης καριέρας και απόδοσης.
Αυτό που μπορεί να θεωρηθεί πως είναι σίγουρα αποτέλεσμα της δέσμευσης
καριέρας είναι η ποιοτική απόδοση του εργαζομένου κάτι που είναι
απόρροια τη συνεχούς ανάπτυξης των δεξιοτήτων του εργαζομένου.
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Κεφάλαιο 3ο : Μεθοδολογία

3.1 Εισαγωγή
Ο στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι να δώσει σε γενικές γραμμές μία εικόνα για
την ποιοτική έρευνα και για την επιλογή της μεθόδου που ακολουθήθηκε. Στη πρώτη
ενότητα αναφέρω τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία προέκυψαν από τη μελέτη της
βιβλιογραφίας. Στην δεύτερη ενότητα γίνεται μια σύγκριση της ποιοτικής και
ποσοτικής έρευνας και αναφέρεται ο λόγος που επιλέχθηκε η ποιοτική μέθοδος
συλλογής δεδομένων. Στη τρίτη ενότητα αναφέρουμε τον ορισμό της ποιοτικής
έρευνας και μερικά στοιχεία για την ποιοτική έρευνα. Επίσης αναφέρονται οι μέθοδοι
συλλογής δεδομένων και η μέθοδος των συνεντεύξεων η οποία επιλέχθηκε για την
έρευνά μας. Στη τέταρτη ενότητα αναφερόμαστε στην ανάλυση λόγου. Στην πέμπτη
ενότητα αναλύουμε τη μεθοδολογία της παρούσας έρευνας όπου αναφέρουμε την
επιλογή του δείγματος και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε.

3.2 Ερευνητικά ερωτήματα
Στη παρούσα έρευνα πέρα από τη μελέτη της εμφάνισης των συνιστωσών
δέσμευσης, μας ενδιαφέρει κυρίως και η φύση των σχέσεων μεταξύ τους. Αυτό γιατί
θέλουμε να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο αλληλοσυσχετίζονται, τη μορφή που
εμφανίζονται αυτές οι σχέσεις καθώς και ο τρόπος που τις αντιμετωπίζουν και
επηρεάζονται οι εργαζόμενοι γιατροί ενός περιφερειακού νοσοκομείου. Αυτά τα
ευρήματα θα μας οδηγήσουν να προσδιορίσουμε τους παράγοντες πάνω στους
οποίους θα βασιστούν οι νέες προσεγγίσεις στη σχεδίαση στρατηγικών, ώστε να
επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση των γιατρών στην εργασία τους.
Όσον αφορά τη δέσμευση καριέρας. Αρχικά μας ενδιαφέρει να μάθουμε κατά πόσο
υπάρχει η δέσμευση στη καριέρα των εργαζομένων. Σε αυτό θα μας βοηθήσει ο
τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν το επάγγελμα τους, από την αρχή και τη

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

42

διαδικασία της επιλογής του επαγγέλματος, τις δυσκολίες, τα θετικά κομμάτια, πως
φαντάζονται την εξέλιξη της καριέρας τους και ποιες δυσκολίες θα συναντήσουν
στην προσπάθεια τους να επιτύχουν τους στόχους τους.

Γιατί οι εργαζόμενοι γιατροί θεωρούν σημαντική την καριέρα και την εργασία τους
και γιατί δεσμεύονται μαζί τους, παρά την αντίθεση τους σε κάποια πράγματα τα
οποία γίνονται στον οργανισμό τα οποία και επηρεάζουν τη ζωή τους.
Πως επηρεάζει η οργανωσιακή δέσμευση τη δέσμευση καριέρας.
•

Γιατί την επηρεάζει.

Όσον αφορά την οργανωσιακή δέσμευση. Ενδιαφερόμαστε να μάθουμε σε ποιες
μορφές εμφανίζεται, γιατί συμβαίνει αυτό και τι επηρεάζει τους εργαζομένους
γιατρούς.
Πόσο επηρεάζει ο χρόνος παραμονής στον οργανισμό την εμφάνιση οργανωσιακής
δέσμευσης.

3.3 Ερευνητικές μεθοδολογίες
Αρχικά θα κάνουμε ένα διαχωρισμό ανάμεσα στη σημασία της επιστημονικής
μεθόδου και της μεθοδολογίας. Έτσι λοιπόν, η επιστημονική μέθοδος αναφέρεται σε
ένα σύνολο τεχνικών για τη διερεύνηση φαινομένων, την απόκτηση καινούριας
γνώσης ή τη διόρθωση και αναβάθμιση παλαιότερης γνώσης. Η επιστημονική
μέθοδος αποτελείται από τη συλλογή δεδομένων μέσω παρατήρησης και πειραμάτων
και το σχηματισμό και έλεγχο των αρχικών υποθέσεων. Από την άλλη η μεθοδολογία
στηρίζεται στις εκάστοτε μεθόδους, καθώς ορίζεται ως «η ανάλυση των αρχών των
μεθόδων, κανόνων και αξιωμάτων που χρησιμοποιούνται στους επιστημονικούς
κλάδους» (Μαντζούκας, 2007). Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στις ποιοτικές
μεθόδους.
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Οι ερευνητικές μέθοδοι διακρίνονται σε δύο είδη, σε ποιοτικές και ποσοτικές. Οι
ποσοτικές αναλύουν την ποσότητα εμφάνισης του φαινομένου που εξετάζεται και οι
ποιοτικές αναφέρονται στο είδος και στο συγκεκριμένο χαρακτήρα του φαινομένου.
Οι ποσοτικές έρευνες απαντούν στο «πόσο» και το «τι» και στόχος τους είναι η
αντικειμενική και γενικευμένη αλήθεια. Στις έρευνες αυτές αν θεωρητικά
διαφορετικοί ερευνητές μελετήσουν το ίδιο φαινόμενο χρησιμοποιώντας την ίδια
μέθοδο και διαδικασία θα πρέπει να καταλήξουν στα ίδια ακριβώς αποτελέσματα. Οι
ποιοτικές έρευνες σε αντίθεση με τις ποσοτικές απαντούν στο «πώς» και το «γιατί»
και ο στόχος τους είναι η υποκειμενική και προσωπική ερμηνεία του υπό μελέτη
φαινομένου (Μαντζούκας, 2007).

3.3.1 Σύγκριση ποιοτικής και ποσοτικής μεθόδου
Οι ερευνητές συχνά ορίζουν την ποιοτική έρευνα συγκρίνοντας την με την
ποσοτική. Ο Ragin (1987) επισήμανε μία βασική διαφορά μεταξύ των δύο τύπων
έρευνας, όταν ανέφερε ότι οι ποσοτικοί ερευνητές δουλεύουν με μικρό αριθμό
μεταβλητών και χρησιμοποιούν πολλές περιπτώσεις, ενώ οι ποιοτικοί ερευνητές
βασίζονται στη μελέτη μελετών περίπτωσης και πολλών μεταβλητών (Creswell,
1998).
Οι

ποσοτικές

προσεγγίσεις

έρευνας

επεξεργάζονται

ένα

πλήθος

από

ποσότητες/αριθμούς που θα πρέπει να συγκεντρωθούν, να περιγραφούν και να
αναλυθούν. Τα χαρακτηριστικά των ποσοτικών δεδομένων περιγράφονται και
αναλύονται με ποσοτικά μεγέθη (π.χ. διαγράμματα, ιστογράμματα, πίνακες κ.α.)
(Lacey et al, 2001).
Οι Cassel και Symon (1994, σελ. 3‐7) διακρίνουν έξι διαφορές μεταξύ των
ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων.
•

Η πρώτη είναι ότι στις ποσοτικές μεθόδους τα δεδομένα εκφράζονται με
αριθμούς σε αντίθεση με τις ποιοτικές μεθόδους που κυριαρχούν τα μη
αριθμητικά στοιχεία.
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•

Δεύτερον, οι ερευνητές οι οποίοι πραγματοποιούν ποσοτικές μεθόδους
αναζητούν αντικειμενικές περιγραφές (δείκτες) σε αντίθεση με την
υποκειμενική ερμηνεία που χαρακτηρίζει την ποιοτική έρευνα.

•

Τρίτον, στο σχεδιασμό της έρευνας και στα διάφορα στάδια της ερευνητικής
διαδικασίας, οι ποιοτικές μέθοδοι επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία. Το
ενδιαφέρον εδώ έγκειται στην ευελιξία, που συνδέεται με την ανακάλυψη του
απροσδόκητου στην ποιοτική έρευνα. Τις περισσότερες φορές, οι ποσοτικές
έρευνες τείνουν να θέλουν να προβλέψουν τα προβλήματα πριν εμφανιστούν.

•

Τέταρτον, η ποσοτική έρευνα εστιάζει περισσότερο στην ‘πρόβλεψη’ σε
σύγκριση με την ποιοτική έρευνα, που ενδιαφέρεται περισσότερο για τη
διαδικασία κατανόησης.

•

Πέμπτο, η ποιοτική έρευνα εξαρτάται ιδιαίτερα από το τοπικό πλαίσιο της
έρευνας. Οι ποσοτικές μέθοδοι συχνά παρουσιάζονται περισσότερο
απελευθερωμένες από το στενό πλαίσιο και επομένως πιο γενικευμένες.

•

Τέλος, η ποιοτική έρευνα είναι καταλληλότερη για τη δημιουργία θεωρίας σε
σύγκριση με τις ποσοτικές μεθόδους που κύρια συμβάλλουν στον έλεγχο της
θεωρίας.

Οι ποιοτικές επιστήμες δεν είναι σε καμία περίπτωση ένα υποκατάστατο για την
ποσοτική έρευνα και τη δημιουργία μοντέλων. Τα ποσοτικά δεδομένα δομούν τη
γνώση από τον όγκο των παρατηρούμενων φαινομένων ενώ η ποιοτική έρευνα μπορεί
να προσεγγίσει φαινόμενα που δεν έχουν παρατηρηθεί. Επίσης τα ποιοτικά δεδομένα
μπορεί να εμβαθύνουν στο τι πράγματι συμβαίνει και το τι αλλάζει (Jacquinet, 2000).
Μία πιο σημαντική διαφορά μεταξύ των διαδικασιών ποιοτικής και ποσοτικής
ανάλυσης είναι ότι ο ‘συντονιστής’, μιας συμμετοχικής διαδικασίας που παράγει
ποιοτικά δεδομένα δεν επιδιώκει να μειώσει ή να συμπυκνώσει τα δεδομένα, για
παράδειγμα, σε περιλήψεις ή σε στατιστικά στοιχεία (παρόλο που στο τελικό στάδιο
της σύνταξης της έκθεσης, ο αναλυτής μπορεί να χρησιμοποιήσει περιλήψεις και
παραδείγματα από τα δεδομένα).
Η ποιοτική ανάλυση συχνά επιδιώκει να ενισχύει τα δεδομένα, να αυξάνει τον όγκο
τους, την πυκνότητα και την πολυπλοκότητα τους. Η διάκριση αυτή μπορεί να φανεί
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στους διαφορετικούς ρόλους της ‘κωδικοποίησης’ στην ποιοτική αλλά και στην
ποσοτική ανάλυση.
Ο Gibbs (2005) αναφέρει: “Η κωδικοποίηση στην ποσοτική ανάλυση γίνεται για τη
συρρίκνωση των δεδομένων σε μερικούς “τύπους” πληροφορίας με σκοπό να τους
αποδοθούν μαθηματικά μεγέθη. Για παράδειγμα, οι απαντήσεις σε μία ερώτηση στα
πλαίσια ενός ερωτηματολογίου κωδικοποιούνται σε μία έως τέσσερις πιθανές
απαντήσεις. Οι απαντήσεις έπειτα μετρούνται έτσι ώστε να γίνει κάποια αριθμητική
σύνοψη ή να διεξαχθεί ένας στατιστικός έλεγχος”.
Δεδομένου ότι, η ποσοτική ανάλυση μπορεί να φανεί σαν μία συνεχής αφαίρεση από
τα αρχικά δεδομένα, που καταλήγει σε μία περίληψη, η ποιοτική ανάλυση συνεχώς
ανακυκλώνεται μεταξύ των αρχικών δεδομένων και των κωδικών, καθώς και των
‘σημειωμάτων’ (memos), των σχολιασμών κ.α. που διατυπώνει ο αναλυτής.
Μία άλλη φιλοσοφική διαφορά που φαίνεται να υπάρχει μεταξύ της ποιοτικής και
της ποσοτικής έρευνας είναι η λογική της εξήγησης. Αυτή προκύπτει από τη διάκριση
μεταξύ της ‘αναγωγής’ (deduction) και της ‘επαγωγής’ (induction). Πιο απλά, η
‘αναγωγή’ περιγράφει μία λογική επιχειρηματολογία που κινείται από το γενικό στο
συγκεκριμένο. Αντιθέτως, η ‘επαγωγή’ είναι η επιχειρηματολογία για γενικές
τοποθετήσεις που βασίζονται σε συγκεκριμένες παρατηρήσεις ή γεγονότα (Gibbs,
2005). Στην επαγωγή από ένα ογκώδη αριθμό από συγκεκριμένες παρατηρήσεις ή
τοποθετήσεις εξάγεται ένας γενικός ή καθολικός νόμος. Η επαγωγή περιγράφει
ξεκάθαρα ένα πολύ συχνό τύπο της ανθρώπινης σκέψης, αυτόν που συλλαμβάνει τη
μορφή των σκέψεων των περισσότερων ανθρώπων. Υποστηρίζεται επίσης ότι
βρίσκεται πίσω από την αρμονική συνύπαρξη των προϋποθέσεων και των
προκαταλήψεων με τις οποίες αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο (Gibbs, 2005).
Για πολύ καιρό η επαγωγή θεωρείτο ότι χαρακτήριζε τη μορφή της κρατούσας
επιστημονικής σκέψης. Στην αρχή του εικοστού αιώνα, οι φιλόσοφοι έρχονται να
συνειδητοποιήσουν ότι η επαγωγή από μόνη της δεν θα μπορούσε ποτέ λογικά να
δικαιολογήσει κάθε γενική ή καθολική τοποθέτηση. Όπως διαπίστωσε ο Popper
(1959), οι Ευρωπαίοι για εκατοντάδες χρόνια είχαν προσέξει ότι όλοι οι ενήλικες
κύκνοι που είδαν κατά τη διάρκεια της ζωής τους ήταν άσπροι. Βασιζόμενοι σε αυτό
είχαν επαγωγικά καταλήξει ότι όλοι οι κύκνοι ήταν άσπροι, μέχρι που επισκέφτηκαν
την Αυστραλία, όπου και ανακάλυψαν ότι υπήρχαν και κύκνοι μαύροι.
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Οι ερευνητές σε επιστημονικούς τομείς εξειδίκευσης όπως είναι η ψυχολογία και
κατά μία άποψη η κοινωνιολογία και οι οικονομικές επιστήμες ήταν υπέρ της άποψης
ότι η αναγωγή είναι το μέσο με το οποίο η έρευνα θα πρέπει να προχωρήσει. Η
αναγωγή έχει ταυτιστεί με την ποσοτική μέθοδο σε αυτά τα θέματα, και ο έλεγχος της
υπόθεσης φαίνεται σαν η χρυσή καθιερωμένη μορφή της εμπειρικής έρευνας.
Η κοινωνική έρευνα, ίσως η πιο συχνή ερευνητική στρατηγική, φαίνεται να
αντικρούει κάτι τέτοιο όταν χρησιμοποιείται για να γενικεύσει στο ευρύτερο κοινό.
Ωστόσο, τα αποτελέσματα των ερευνών σπάνια διατυπώνονται σε γενικούς όρους,
και συχνά εκφράζονται ως τάσεις ή περιορίζονται σε στατιστικές πιθανότητες.

3.4 Ποιοτική έρευνα
Στην ενότητα αυτή δίνονται οι σημαντικότεροι ορισμοί στην ποιοτική έρευνα.
Οι Denzin και Lincoln (1994, σελ 2) έδωσαν αρχικά έναν ορισμό για την ποιοτική
έρευνα που προτείνει μία a priori προσέγγιση τεκμηριωμένη με φιλοσοφικές
υποθέσεις – “ερμηνευτική, νατουραλιστική προσέγγιση”‐ στην ποιοτική έρευνα και
τις πολλαπλές πηγές πληροφοριών και προσεγγίσεις αφήγησης που είναι διαθέσιμες
στον ερευνητή. Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό η ποιοτική έρευνα είναι μία ‘πολύμέθοδος’ στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, που εμπεριέχει μία ερμηνευτική,
νατουραλιστική προσέγγιση για κάθε αντικείμενο που μελετά.
Αυτό συνεπάγεται ότι οι ποιοτικοί ερευνητές μελετούν τα αντικείμενα στο φυσικό
τους περιβάλλον, προσπαθώντας να τα κατανοήσουν ή να τα ερμηνεύσουν
αναφορικά με τις ‘σημασίες’ που οι άνθρωποι τους αποδίδουν. Η ποιοτική έρευνα, ως
εκ τούτου, εμπεριέχει τη μελετημένη χρήση και συλλογή μίας ποικιλίας εμπειρικού
υλικού όπως: ‘μελέτης περίπτωσης’, προσωπικής εμπειρίας, ‘ενδοσκόπησης’
(introspective), ‘ιστορίας ζωής’), συνέντευξης, παρατήρησης, ιστορικών κείμενων,
οπτικοαουστικού υλικού κλπ, που περιγράφει στερεότυπες και προβληματικές
στιγμές και τη σημασία τους στις ζωές των ατόμων (Creswell, 1998).
Ο ορισμός που δίνεται από τον Creswell (1998) στηρίζεται λιγότερο στις πηγές
πληροφορίας αλλά εκφράζει ένα παρόμοιο σκεπτικό: Σύμφωνα με αυτό τον ορισμό, η
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ποιοτική έρευνα είναι μία διαδικασία διερεύνησης και κατανόησης βασισμένη σε
σαφείς μεθοδολογικές παραδόσεις στρατηγικής οι οποίες διερευνούν ένα κοινωνικό ή
ατομικό πρόβλημα. Ο ερευνητής δομεί μία πολύπλοκη, ολιστική εικόνα, αναλύει
λέξεις, περιγράφει τις λεπτομερείς θέσεις των πηγών πληροφορίας και διεξάγει τη
μελέτη στο φυσικό της χώρο.

Το κλειδί για την κατανόηση της ποιοτικής ανάλυσης βρίσκεται στην ιδέα ότι το
νόημα που εμπεριέχεται στην ποιοτική πληροφορία τεκμηριώνεται κοινωνικά από τα
μεμονωμένα άτομα σε αλληλεπίδραση με την πραγματικότητά τους, η οποία δεν
αποτελεί ένα σταθερό, μοναδικό, φαινόμενο που, κατά τους θετικιστές, ανήκει στην
ποσοτική έρευνα. Αντί αυτού, θεωρεί ότι υπάρχουν πολλαπλές δομές και ερμηνείες
της πραγματικότητας που αλλάζουν συνεχώς με το χρόνο. Οι ποιοτικοί ερευνητές
ενδιαφέρονται να κατανοήσουν το τι αντανακλούν αυτές οι ερμηνείες σε μία
συγκεκριμένη στιγμή και για ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο. Το να γίνεται
κατανοητό με ποιο τρόπο τα άτομα βιώνουν και αλληλεπιδρούν με τον κοινωνικό
τους περίγυρο και τι αντιπροσωπεύει γι’ αυτούς, θεωρείται μία ερμηνευτική ποιοτική
προσέγγιση. Υπάρχουν αρκετά σημαντικά χαρακτηριστικά της ‘ερμηνευτικής’
ποιοτικής έρευνας.
Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι οι ερευνητές προσπαθούν να κατανοήσουν το
νόημα που έχουν διατυπώσει τα άτομα σε σχέση με τον κόσμο τους και τις εμπειρίες
τους (Merriam, 2002).
Όπως αναφέρει ο Patton (1985): η ποιοτική έρευνα “είναι μία προσπάθεια για την
κατανόηση καταστάσεων μέσα στην μοναδικότητά τους ως μέρους ενός
συγκεκριμένου περιεχομένου και περιγράφει τις αλληλεπιδράσεις τους μέσα σε αυτό.
Στην ποιοτική έρευνα δεν εμπεριέχεται η προσπάθεια για πρόβλεψη του τι πιθανόν να
γίνει στο μέλλον υποχρεωτικά, αλλά η κατανόηση της παρούσας κατάστασης – τι
νόημα έχει για τους συμμετέχοντες η κατάσταση που βιώνουν, με τι μοιάζουν οι ζωές
τους, τι συμβαίνει με αυτούς, ποια είναι τα νοήματά που δίνουν σ’ αυτά που
διαδραματίζονται, με τι μοιάζει ο κόσμος σε αυτήν την παρούσα φάση της ζωής τους
κ.λπ. Η ανάλυση αποσκοπεί στη σε βάθος κατανόηση”.
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Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό όλων των μορφών της ποιοτικής έρευνας είναι ότι ο
ερευνητής είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων. Αφού η
κατανόηση είναι ο σκοπός αυτής της έρευνας, η ανθρώπινη αντίληψη, είναι υπεύθυνη
για τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων.
Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό της ποιοτικής έρευνας είναι ότι η διαδικασία
είναι επαγωγικής φύσης. Οι ερευνητές, δηλαδή, συγκεντρώνουν δεδομένα για να
δομήσουν έννοιες, υποθέσεις ή θεωρίες αντί να ελέγχουν αξιώματα ή υποθέσεις
(όπως στη θετικιστική έρευνα) που προκύπτουν αναγωγικά.
Στην προσπάθεια για την κατανόηση της ‘σημασίας’ που έχει ένα φαινόμενο για
εκείνους που εμπλέκονται, οι ποιοτικοί ερευνητές δομούν την επικείμενη θεωρία από
τις παρατηρήσεις και τις διαισθητικές κατανοήσεις που προκύπτουν στο πεδίο.
Τυπικά, τα ευρήματα που αποκομίζονται επαγωγικά από τα δεδομένα σε μία ποιοτική
έρευνα είναι υπό τη μορφή ‘θεμάτων’ (themes), ‘κατηγοριών’ , τυπολόγησης εννοιών,
διερευνητικών υποθέσεων.
Τέλος, το προϊόν μίας ποιοτικής έρευνας είναι περιγραφικό. Οι λέξεις και οι εικόνες,
εν αντιθέσει με τους αριθμούς, χρησιμοποιούνται για να αποδώσουν ότι οι ερευνητές
έχουν αποκομίσει σχετικά με το φαινόμενο. Υπάρχει η πιθανότητα να υπάρξουν
περιγραφές

του

περιεχομένου,

της

εμπλοκής

των

συμμετεχόντων,

των

δραστηριοτήτων ενδιαφέροντος κλπ (Merriam, 2002).
Επίσης, τα δεδομένα, υπό τη μορφή ‘εδαφίων/ παραπομπών’ (quotes), σημειώσεων,
συνεντεύξεων των συμμετεχόντων, αποσπάσματα από βιντεοταινίες, ηλεκτρονική
πληροφορία, ή ένας συνδυασμός αυτών, πάντα συμπεριλαμβάνονται για την
υποστήριξη των ευρημάτων της μελέτης. Αυτά τα εδάφια και τα αποσπάσματα
συνεισφέρουν στην περιγραφική φύση της ποιοτικής έρευνας.
Συνοψίζοντας, η ποιοτική έρευνα προσπαθεί να κατανοήσει και να εξάγει νοήματα
από τα παρατηρούμενα φαινόμενα μέσα από την οπτική αντίληψη των
συμμετεχόντων Όλη η ποιοτική έρευνα χαρακτηρίζεται από την αναζήτηση του
νοήματος και της κατανόησης, με τον ερευνητή ως το πρωταρχικό εργαλείο της
συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων, όπου μέσα από μία επαγωγική διερευνητική
στρατηγική λαμβάνεται ένα πλούσιο περιγραφικό τελικό προϊόν (Merriam, 2002).
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Λόγω του ότι πολλοί συγγραφείς στο αντικείμενο αυτό, θέλουν να δώσουν έμφαση
στην ιδιομορφία της ποιοτικής ανάλυσης αποφεύγουν τον όρο αυτόν καθαυτό. Ο
Silverman (1993) προτιμά τον όρο “ερμηνεία”, ο Wolcott (1994) χρησιμοποιεί τον
όρο “μετασχηματισμός (transforming)” ενώ οι Hammerslay και Atkinson (1995)
αναφέρονται στην “εξαγωγή νοήματος” από τα δεδομένα (Gibbs, 2005).
Στην ‘ποιοτική’ ανάλυση, που αφορά στην επεξεργασία κειμένου, λόγω του πλήθους
των λέξεων που μπορεί να προκύπτουν από τις συζητήσεις ή την παρατήρηση, τα
δεδομένα θα πρέπει να περιγραφούν και να συγκεντρωθούν με τη βοήθεια της
ποιοτικής προσέγγισης. Το θέμα που ερευνάται απαιτεί από τους ερευνητές να
αναζητήσουν τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων εννοιών που έχουν αναγνωριστεί, ή
έχουν σχέση με τα επί μέρους χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων όπως η ηλικία, το
γένος κ.α..

3.4.1 Συλλογή δεδομένων

Η συλλογή δεδομένων μπορεί να θεωρηθεί ως μία σειρά από συσχετιζόμενες
δραστηριότητες, που στοχεύουν στη συλλογή κατάλληλων πληροφοριών για να
απαντηθεί το ερευνητικό πρόβλημα που αναδεικνύεται. Επίσης στο σημείο αυτό
γίνεται εκτενέστερη αναφορά στις μορφές των δεδομένων που προκύπτουν από τις
μεθόδους συλλογής δεδομένων, όπως είναι οι ‘συνεντεύξεις’ και οι ‘παρατηρήσεις’ .
Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1, ένας ερευνητής ο οποίος χρησιμοποιεί ποιοτικές
μεθόδους δεσμεύεται σε μια αλληλουχία δραστηριοτήτων στη διαδικασία
συγκέντρωσης δεδομένων. Ο ερευνητής μπορεί να ξεκινήσει από οποιοδήποτε σημείο
εισόδου στον κύκλο. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο ερευνητής θα πρέπει να λάβει
υπόψη του τις πολλαπλές φάσεις στη συλλογή δεδομένων, φάσεις που εκτείνονται
πέραν του τυπικού σημείου αναφοράς της διεξαγωγής ‘συνεντεύξεων’, ή των
‘παρατηρήσεων’ (Creswell, 1998).
Ένα σημαντικό στάδιο για τη συλλογή δεδομένων είναι το να βρεθούν άνθρωποι ή
‘χώροι’ προς μελέτη (βλ. Σχήμα 1: Εύρεση χώρου/ ατόμων) (Creswell, 1998). Επίσης
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θα πρέπει να επιτευχθεί επαρκής πρόσβαση στα δεδομένα και να εδραιωθεί η
συνάφεια/συνοχή τους έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να δώσουν κατάλληλα και επαρκή
δεδομένα στην τελική τους έκθεση.

Ένα βήμα που σχετίζεται περισσότερο με τη συγκεκριμένη διαδικασία εμπεριέχει
τον καθορισμό μίας στρατηγικής για την ‘κατευθυνόμενη δειγματοληψία’ των ατόμων
ή των χώρων. Όταν ο ερευνητής επιλέξει τις θέσεις ή τα άτομα, είναι απαραίτητο να
ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τις πλέον κατάλληλες προσεγγίσεις συλλογής
δεδομένων. Υπάρχουν τρεις μεγάλες πηγές δεδομένων για μία μελέτη ποιοτικής
έρευνας – οι ‘συνεντεύξεις’ , οι ‘παρατηρήσεις’ και τα τεκμήρια.

Σε κάθε μορφή συλλογής δεδομένων, οι ερευνητές χρειάζεται να έχουν επίγνωση
των χαρακτηριστικών της κάθε επί μέρους στρατηγικής και του πως αυτά
διαμορφώνουν τη φύση των δεδομένων που συλλέγονται. Η στρατηγική συλλογής
δεδομένων που χρησιμοποιείται καθορίζεται από το ερευνητικό ερώτημα της μελέτης
και από τις πηγές δεδομένων που θα αποφέρουν την καλύτερη πληροφορία με την
οποία θα απαντηθεί το εκάστοτε ερώτημα (βλ. Σχήμα 1: Συλλογή δεδομένων)
(Merriam, 2002).
Για τη συλλογή της πληροφορίας που προκύπτει από τα δεδομένα, ο ερευνητής
αναπτύσσει ‘πρωτόκολλα’ για τη διαδικασία καταγραφής (βλ. Σχήμα 1: Καταγραφή
πληροφορίας).
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Σχήμα 5. Οι δραστηριότητες της συλλογής δεδομένων. (Πηγή: Creswell, 1998)

Επίσης, κάποιος θα πρέπει να είναι ενήμερος για τα ενδεχόμενα προβλήματα που
μπορεί να προκύψουν στο πεδίο ή τη ‘θέση’ (site), τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε
πρόωρη αποχώρηση από το πεδίο ή τη ‘θέση’ και να συμβάλλουν στο να χαθεί
πληροφορία. Τέλος, ένας ερευνητής θα πρέπει να αποφασίσει για το πώς θα
διαχειριστεί ζητήματα πεδίου και για το πως θα αποθηκεύσει τα δεδομένα για να
μπορεί να τα βρίσκει εύκολα και να τα προστατεύσει από το να καταστραφούν ή να
χαθούν (βλ. Σχήμα 1: Επίλυση ζητημάτων πεδίου, Αποθήκευση δεδομένων,
Creswell,1998).

3.4.2 Μέθοδοι συλλογής δεδομένων

Μερικές φορές χρησιμοποιείται μόνο μία μέθοδος συλλογής δεδομένων. Όποτε είναι
σκόπιμο, οι ερευνητές να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν περισσότερες από μία
μεθόδους, ως πολλαπλές μεθόδους, ενισχύοντας την εγκυρότητα των ευρημάτων
τους. Παρόλο που οι προσεγγίσεις για τη συλλογή των δεδομένων συνεχώς
επεκτείνονται στον ποιοτικό τομέα, υπάρχουν τέσσερεις βασικοί τύποι συλλογής
πληροφοριών:
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•

Οι παρατηρήσεις (που ποικίλουν από τις μη συμμετοχικές σε συμμετοχικές),

•

Οι συνεντεύξεις (που πάλι ποικίλουν σε ‘ημί-δομημένες’ και σε ‘ανοικτές’),
και

•
•

Το οπτικοακουστικό υλικό (που συμπεριλαμβάνει φωτογραφίες, CD και
βιντεοταινίες).

Η τέταρτη μεγάλη πηγή δεδομένων είναι τα ‘τεκμήρια / ντοκουμέντα’. Αυτά
μπορεί να είναι γραπτά (εκθέσεις), προφορικά, οπτικά (όπως είναι οι
φωτογραφίες) ή πολιτιστικά ‘τεχνουργήματα’ (artifacts).

Μία άλλη πηγή δεδομένων είναι το οπτικοαουστικό υλικό. Με τη χρήση
ηλεκτρονικών υπολογιστών και του World Wide Web, τα δεδομένα μπορεί να
συλλέγουν on‐line. Η συλλογή on‐line δεδομένων κατά μία έννοια προσφέρει μια
ηλεκτρονική διάσταση των οικείων τεχνικών συλλογής δεδομένων. Σε μία εξέταση
των τύπων συλλογής δεδομένων οι διαδικασίες συνέντευξης και παρατήρησης είναι

πρωταρχικές σε όλες τις στρατηγικές έρευνας και αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής. Για
την έρευνα μου χρησιμοποίησα την τεχνική των ημι-δομημένων συνεντεύξεων την
οποία και θα αναλύσω.

3.4.2.1 Συνέντευξη

Η συνέντευξη είναι εκείνη η διαδικασία όπου ένα άτομο κάνει ερωτήσεις κι ένα
άλλο απαντάει. Πρόκειται για την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία μεταξύ
προσώπων, που καθοδηγείται από τον ερευνητή ή ερωτώντα με στόχο την απόσπαση
πληροφοριών σχετιζομένων με το αντικείμενο της έρευνας (Cohen και Manion,
1992). Με άλλα λόγια πρόκειται για την μέθοδο που έχει ως αντικείμενο της να
σχηματίσει ένα «νοητικό περιεχόμενο», να αποκαλύψει πτυχές της προσωπικότητας
και να αναγνωρίσει συμπεριφορές.
Ένα στοιχείο που διαφοροποιεί τις συνεντεύξεις από μια απλή συζήτηση, είναι ότι
αποτελεί το βασικό εργαλείο της έρευνας, ένας έμμεσος τρόπος συλλογής
πληροφοριών αναφορικά με τις αντιλήψεις και τα «πιστεύω» των ανθρώπων που
ερωτώνται. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο διάλογος λαμβάνει χώρα ανάμεσα σε
ανθρώπους που στην ουσία είναι ξένοι μεταξύ τους και ένα τρίτο στοιχείο είναι πως

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

53

οι συνεντεύξεις κατευθύνονται από τον ερευνητή κατά ένα μεγάλο ποσοστό, στοιχείο
που βέβαια εξαρτάται και από το είδος της συνέντευξης. Η συνέντευξη έχει μια
ποικιλία από χρήσεις και είδη. Όσον αφορά στις ερωτήσεις μιας ερευνητικής
συνέντευξης έχουμε τις περιγραφικές ερωτήσεις, οι οποίες ζητούν από τον
συμμετέχοντα να δώσει μια γενική περιγραφή για το «τι συνέβη» ή «πώς είναι η
κατάσταση». Είναι ερωτήσεις που αφορούν βιογραφικού τύπου στοιχεία, ιστορίες
ζωής και την περιγραφή επεισοδίων (Henwood & Pidgeon, 1992).
Επίσης, πολύ συχνά χρειάζεται ο ερευνητής να ζητήσει επιπλέον πληροφορίες από
τους συμμετέχοντες για την απάντηση που έδωσαν αμέσως πριν. Αυτό γίνεται με ένα
είδος ερωτήσεων που λέγονται «διευκρινιστικές ερωτήσεις» και είναι αυτές οι
ερωτήσεις που ρωτούν το γιατί σε μια απάντηση που δόθηκε. Χρησιμοποιούνται
ερωτήσεις της μορφής πως, που, τι, γιατί, πότε, για ποιο λόγο, κ.λπ. Οι συνεντεύξεις
διαχωρίζονται στις τυποποιημένες και μη τυποποιημένες συνεντεύξεις (Κυριαζή,
1998).
Η ημι-δομημένη συνέντευξη ανήκει στις τυποποιημένες συνεντεύξεις και είναι μια
πιο ευέλικτη μορφή συνέντευξης η οποία επιτρέπει στον ερευνητή να εμβαθύνει
περισσότερο. Η συνέντευξη με τον κάθε συμμετέχοντα παίρνει τη μορφή διαλόγου,
όπου η επόμενη ερώτηση του ερευνητή βασίζεται στην προηγούμενη απάντηση του
συμμετέχοντα. Αποτελεί, δηλαδή, μια αφηγηματική διαδικασία, που ο ερευνητής δεν
μπορεί ούτε να προκαθορίσει ούτε να προσχεδιάσει και αυτό γιατί δεν μπορεί να γνωρίζει
εκ των προτέρων τι θα απαντήσει ο ερωτώμενος και επομένως αδυνατεί να δομήσει τη
συνέντευξη. Συνήθως όμως ο ερευνητής σχηματίζει έναν κατάλογο από 7 ή 8 σημεία, τα
οποία θέλει οπωσδήποτε να καλύψει. Ο λόγος που ο ερευνητής καταγράφει αυτά τα
βασικά σημεία είναι για να αποφύγει την περίπτωση να παρασυρθεί από τη συνέντευξη
που έχει μορφή διαλόγου και να «ξεστρατίσει» από το θέμα της έρευνάς του. Βέβαια
μπορεί να μη ρωτηθούν όλα τα σημεία της ημι-δομημένης συνέντευξης με την ίδια
ακριβώς σειρά ή να μην έχουν την ίδια εμβάθυνση με όλους τους συμμετέχοντες. Τα
βασικά αυτά σημεία έχουν πιο πολύ ρόλο μνημονικού σημειώματος, ώστε να
υπενθυμίζουν στον ερευνητή το ερευνητικό θέμα του. Είναι δηλαδή κάτι σαν χάρτης που
να του θυμίζει πού θέλει να φτάσει, αλλά η επιλογή της διαδρομής μπορεί κάθε φορά να
είναι διαφορετική, επιλέγοντας διαφορετικά μονοπάτια ή δρόμους ανάλογα με την
περίπτωση (Μαντζούκας, 2007).
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Με τη χρήση μη τυποποιημένων συνεντεύξεων οι ερευνητές προσπαθούν να συλλέξουν
όσο γίνεται περισσότερες πληροφορίες από το συμμετέχοντα. Πάντα υπάρχει μια αρχική
δομή, απλά είναι περισσότερο ευέλικτη. Η αλληλεπίδραση των δύο ή περισσοτέρων
ατόμων είναι αυτή που καθορίζει την πορεία της συνέντευξης και δίνει την αίσθηση στο
συμμετέχοντα ότι απλά γίνεται μια συζήτηση. Ο ερευνητής, όμως, έχει συγκεκριμένα
πράγματα που θέλει να μάθει ή να ελέγξει. Οι μη τυποποιημένες συνεντεύξεις
περιλαμβάνουν την ομαδική (μη δομημένη), εθνογραφική (χωρίς δομή), ιστορίες ζωής,
άτυπη συνέντευξη, συζήτηση ή «ωτακουστική».

3.4.2.2 Διαδικασία συνέντευξης

Οι συνεντεύξεις κυμαίνονται όπως είδαμε και στη προηγούμενη ενότητα από τις
‘υψηλά δομημένες’, στις οποίες καθορίζονται από πριν συγκεκριμένα ερωτήματα
καθώς επίσης και η σειρά με την οποία γίνονται, έως τις ‘αδόμητες’, όπου κάποιος
διερευνά θεματικές περιοχές, στις οποίες δεν είναι προκαθορισμένες, ούτε οι
ερωτήσεις ούτε η σειρά. Οι περισσότερες συνεντεύξεις ακολουθούν μια διαδικασία
που έχει στοιχεία και από τα δύο είδη. Συχνά, συγκεκριμένη πληροφορία ζητείται από
όλους τους συμμετέχοντες. Αυτό διαμορφώνει το μεγαλύτερο δομημένο τμήμα της
συνέντευξης. Το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης καθοδηγείται από μία σειρά
ερωτήσεων ή ζητημάτων προς διερεύνηση και δεν προκαθορίζεται ούτε η σχολαστική
διατύπωση ούτε η σειρά των ερωτήσεων (Merriam, 2002).

Σχήμα 6. Τα στάδια που ακολουθούνται για τη προετοιμασία της εφαρμογής της διαδικασίας
συνέντευξής, (Πηγή: Creswell, 1998)
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Όπως φαίνεται και στο Σχήμα: 2, η προετοιμασία για την εφαρμογή της ‘διαδικασίας
της συνέντευξης’ μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από μία σειρά από βήματα όπως
(Creswell, 1998):
•

Καθορισμό των ατόμων που θα πάρουν μέρος στη συνέντευξη στη βάση μίας
διαδικασίας ‘κατευθυνόμενης δειγματοληψίας’.

•

Διαπίστωση για το πιο είδος συνέντευξης θα αποκομίσει την πλέον χρήσιμη
πληροφορία για να απαντηθεί το ερευνητικό ερώτημα.

•

Επίσης, οποιαδήποτε και αν είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί,
συνιστάται η καταγραφή της διαδικασίας είτε με μαγνητοφώνηση ή με
βιντεοσκόπηση.

•

Ο σχεδιασμός του ‘πρωτοκόλλου’ της συνέντευξης, μία φόρμα περίπου
τεσσάρων με πέντε σελίδες, με κατά προσέγγιση πέντε ανοιχτές ερωτήσεις και
επαρκή χώρο μεταξύ των ερωτήσεων για να γραφούν οι απαντήσεις στα
σχόλια των ατόμων που δίνουν συνέντευξη.

•

Καθορισμός του χώρου που θα διεξαχθεί η συνέντευξη.

•

Μετά την άφιξη στον χώρο που θα γίνει η συνέντευξη, θα πρέπει να δώσουν
τη συγκατάθεση τους τα άτομα που θα δώσουν τη συνέντευξη.

•

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο ερευνητής δεν θα πρέπει να ξεφεύγει
από τις ερωτήσεις, ούτε από τα χρονικά όρια και πάντα να έχει άψογη
συμπεριφορά.

3.5 Ανάλυση λόγου
Η ανάλυση λόγου είναι μια τεχνική νέα στην ποιοτική έρευνα και δη στην τεχνική
των συνεντεύξεων όπου πέρα των δεδομένων που συλλέχθηκαν στις συνεντεύξεις
δίνεται και ιδιαίτερη προσοχή στο τρόπο με τον οποίο λέγονται κάποια πράγματα.
Η ανάλυση λόγου αποτελεί μια σχετικά νέα προσέγγιση στην έρευνα των
κοινωνικών επιστημών. Εστιάζει στη μελέτη της δομημένης και δομικής φύσης της

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

56

ανθρώπινης γλώσσας, και στην αναζήτηση των λειτουργιών και συνεπειών της
χρήσης της. Εντοπίζονται αρκετές εκδοχές όσον αφορά το τί ακριβώς συνιστά η
ανάλυση λόγου και με ποιο τρόπο ο κάθε ερευνητής τη χρησιμοποιεί. Παρόλα αυτά,
υπάρχουν κάποια κεντρικά κοινά στοιχεία ανάμεσα σε όλες τις προσεγγίσεις. Βασικό
κοινό σημείο είναι το αντικείμενο της ανάλυσης λόγου, δηλαδή η μελέτη των
περιγραφών –γραπτών ή προφορικών- ενός γεγονότος, ειδικότερα όσον αφορά το
περιεχόμενο και την οργάνωση τους.
Η ανάλυση λόγου, η οποία είναι μια μέθοδος ανάλυσης δεδομένων, δεν παραπέμπει
σε μια μόνο προσέγγιση, αλλά σε μια σειρά διεπιστημονικών προσεγγίσεων που
μπορούν να συμβάλλουν στην έρευνα πολλών διαφορετικών κοινωνικών πεδίων.
Ένας ορισμός του λόγου μπορεί να είναι και ο εξής: ο λόγος είναι ένας ιδιαίτερος
τρόπος να μιλάει κάποιος για τον κόσμο (ή για μια διάσταση του κόσμου) και να
κατανοεί τον κόσμο (ή μια διάσταση του). Ο Foucault ορίζει τον λόγο ως εξής: «Θα
ονομάσουμε λόγο ένα σύνολο αποφάνσεων, καθόσον προκύπτουν από τον ίδιο
σχηματισμό του λόγου. Ο λόγος έχει συγκροτηθεί από έναν περιορισμένο αριθμό
αποφάνσεων για τις οποίες μπορούμε να καθορίσουμε ένα σύνολο συνθηκών
ύπαρξης. Έτσι ιδωμένος ο λόγος δεν είναι μια ιδεώδης και άχρονη μορφή, είναι πέρα
για πέρα ιστορικός – απόσπασμα ιστορίας και θέτει μάλλον το πρόβλημα των ίδιων
των ορίων του, των τομών του, των μετασχηματισμών του, των ειδικών τρόπων της
χρονικότητας του.(Foucault, 1987α: 179-180)».
Στην επιστημονική βιβλιογραφία ο όρος ανάλυση λόγου είναι ένας όρος-ομπρέλα
κάτω από τον οποίο περιέχονται αρκετοί άλλοι όροι. Κάποιοι από αυτούς είναι η
ανάλυση λόγου (Holsti and Holsti), η συστηματική ανάλυση λόγου (Silberman,
1967), η ανάλυση νοήματος, η ποσοτική ανάλυση λόγου (Scheuch and
Roghmann,1969, Lisch, 1979b), η ποιοτική ανάλυση λόγου (Mayring,1997) και η
ερμηνευτική-ταξινομητική ανάλυση λόγου (Mathes, 1988). Κάθε ένας από αυτούς
τους όρους βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο, ένα συγκεκριμένο
ερευνητικό ερώτημα ή μια συγκεκριμένη αναλυτική τεχνική. Παρόλα αυτά
οποιαδήποτε ορολογία και αν χρησιμοποιείται, η ανάλυση λόγου είναι ένας τρόπος
ανάλυσης κειμένου (Bos & Tarnai, 1999).
Η ανάλυση λόγου είναι μια καλά καθορισμένη ερευνητική μέθοδος που
χρησιμοποιείται ευρέως στις κοινωνικές επιστήμες με σκοπό την ανάλυση
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πληροφοριών (Holsti, 1969). Η μεθοδολογία της ανάλυσης λόγου αναπτύχθηκε ήδη
από τις αρχές του 1920 σε πεδία όπως οι πολιτικές επιστήμες, η ψυχολογία και οι
επικοινωνίες. Η ανάλυση λόγου είναι ικανή να συλλάβει μια βαθύτερη αίσθηση
εννοιών από τα δεδομένα χάρη στην ποιοτική βάση που διαθέτει (Stepchenkova,
Kirilenko & Morrison, 2009). Αρχικά χρησιμοποιήθηκε από τους επιστήμονες κυρίως
ως μια ποσοτική ερευνητική μέθοδος, με την οποία κωδικοποιούσαν δεδομένα
κειμένου σε συγκεκριμένες κατηγορίες και στη συνέχεια τις περιέγραφαν
χρησιμοποιώντας τη στατιστική μέθοδο. Αυτή η προσέγγιση αναφέρεται ως ποσοτική
ανάλυση ποιοτικών δεδομένων. Σύμφωνα με τον Krippendorff (1980) η ανάλυση
λόγου είναι μια συστηματική, αντικειμενική και ποσοτική μέθοδος για τη μελέτη
επικοινωνιακών μηνυμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη σχέση
των μηνυμάτων αυτών και του περιβάλλοντος τους. Ως κλασσική ανάλυση λόγου
θεωρείται δηλαδή μια ποσοτική μέθοδος στον πυρήνα της οποίας κύριο εργαλείο
είναι το βασικό σύστημα κατηγοριών που εφαρμόζει. Ο πιο απλός τρόπος εφαρμογής
της είναι η μέτρηση των συμβάντων της κάθε κατηγορίας.
Το 1950 με ένα άρθρο του Kracauer (1952) άρχισε η άνθηση της ποιοτικής
ανάλυσης λόγου, στο οποίο ανέφερε ότι ο ποσοτικός προσανατολισμός αμελούσε την
ιδιαίτερη ποιότητα που διαθέτουν τα κείμενα (Kohlbacher, 2006). Στη συγκεκριμένη
διπλωματική εργασία θα αναφερθούμε μόνο στην ποιοτική ανάλυση του λόγου διότι
τα δεδομένα αναλύθηκαν ποιοτικά και όχι ποσοτικά. Η ποιοτική ανάλυση του λόγου
έχει οριστεί λοιπόν ως εξής:
• «μια ερευνητική μέθοδος για την υποκειμενική ερμηνεία του περιεχομένου
γραπτών

δεδομένων

μέσω

της

συστηματικής

διαδικασίας

ταξινόμησης,

κωδικοποίησης και προσδιορισμού θεμάτων και μοτίβων» (Hsieh & Shannon, 2005),
• «μια προσέγγιση εμπειρικής, ελεγχόμενης μεθοδολογικά ανάλυσης κειμένων,
ακολουθούμενη από αναλυτικούς κανόνες περιεχομένου και μοντέλα, χωρίς
ποσοτικοποιήσεις» (Mayring, 2000) και
• «κάθε ελάττωση που γίνεται σε έναν όγκο ποιοτικών δεδομένων με σκοπό τον
προσδιορισμό εννοιών» (Patton, 2002).
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Η ποιοτική ανάλυση λόγου είναι μια μόνο από τις διάφορες ερευνητικές μεθόδους
που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση κειμένου. Όταν χρησιμοποιούμε την ποιοτική
ανάλυση του λόγου επικεντρωνόμαστε στα χαρακτηριστικά της γλώσσας ως
επικοινωνία δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο περιεχόμενο ή στα συμφραζόμενα
μηνύματα του κειμένου. Τα δεδομένα του κειμένου μπορεί να είναι γραπτά ή
προφορικά και μπορεί να προέρχονται από ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις,
σημειώσεις από παρατήρηση ή από άρθρα, βιβλία και εγχειρίδια. Ο σκοπός της
ποιοτικής ανάλυσης λόγου είναι να παράγει γνώση και κατανόηση του φαινομένου
υπό εξέταση (Hsieh & Shannon, 2005). Μας επιτρέπει να κατανοήσουμε την
κοινωνική πραγματικότητα με έναν υποκειμενικό αλλά επιστημονικό τρόπο. Η
ποιοτική ανάλυση αναπτύχθηκε αρχικά στην ανθρωπολογία, την ποιοτική
κοινωνιολογία και την ψυχολογία με σκοπό να ερευνήσει τις έννοιες που υποβόσκουν
στα φυσικά μηνύματα. Αρχικά η ανάλυση λόγου ασχολήθηκε με την αντικειμενική,
συστηματική και ποσοτική περιγραφή του εμφανούς περιεχομένου της πληροφορίας
(Berelson, 1952), αλλά κατά την πάροδο του χρόνου επεκτάθηκε και πλέον
περιλαμβάνει ερμηνεύσεις λιγότερο εμφανούς περιεχομένου. Η ποιοτική έρευνα που
βασίζεται σε δεδομένα από αφηγήσεις και παρατηρήσεις απαιτεί κατανόηση και
συνεργασία μεταξύ του ερευνητή και των συμμετεχόντων, καθώς τα κείμενα που
βασίζονται σε συνεντεύξεις και παρατηρήσεις είναι αμοιβαία και εξαρτώμενα από τα
συμφραζόμενα. Ένα βασικό θέμα όταν χρησιμοποιείται η ποιοτική ανάλυση λόγου
είναι να αποφασιστεί κατά πόσο η ανάλυση θα επικεντρωθεί σε εμφανές ή λιγότερο
εμφανές περιεχόμενο. Το εμφανές περιεχόμενο ασχολείται με τα ευνόητα και εμφανή
συστατικά του κειμένου, ενώ το λιγότερο εμφανές περιεχόμενο περιλαμβάνει το
κρυμμένο νόημα του κειμένου. Και τα δύο αυτά περιεχόμενα ασχολούνται με την
ερμηνεία, αλλά η ερμηνεία διαφέρει ανάλογα με το επίπεδο και το βάθος της
αφαίρεσης.

3.6 Μεθοδολογία παρούσας έρευνας
3.6.1 Απαιτήσεις της έρευνας
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Στη παρούσα έρευνα γίνεται μια προσπάθεια να μελετηθεί η πορεία ενός γιατρού
κατά την παραμονή του σε ένα περιφερειακό νοσοκομείο, σύμφωνα με τις έννοιες της
οργανωσιακής δέσμευσης και της δέσμευσης στην καριέρα. Όπως είναι φυσικό η
φύση των ερωτημάτων και του προβληματικού χώρου με οδήγησε στην επιλογή του
κατάλληλου τρόπου και μεθοδολογίας έρευνας. Έτσι οδηγήθηκα στην επιλογή της
ποιοτικής έρευνας η οποία πραγματοποιήθηκε με τη χρήση προσωπικών
συνεντεύξεων.

3.6.2 Καθορισμός του Ερευνητικού Προβλήματος

Ένα ερευνητικό πρόβλημα μπορεί να προκύψει από καθημερινά κοινωνικά και
πολιτικά ζητήματα (ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εργασία, την οικογένεια ή
τον άνθρωπο) καθώς επίσης και από τη βιβλιογραφία.
Οι Marshall και Rossman (1995) προτείνουν ότι η ποιοτική έρευνα σχεδιάζεται για
να
•

διευκολύνει τη διαδικασία εφαρμογής της μελέτης,

•

περιγράψει δυσκολονόητα φαινόμενα,

•

εξηγήσει διαφορές μεταξύ προκαθορισμένων και εφαρμοσμένων πολιτικών ή
θεωριών, και να

•

ανακαλύψει έτσι περισσότερες απροσδιόριστες μεταβλητές από όσες
συνεπάγονται από τη μελέτη των δεδομένων.

Αν κάποιος θέλει να κατανοήσει ένα φαινόμενο, να ανακαλύψει το νόημα που έχει
μία κατάσταση για αυτούς που εμπλέκονται ή να περιγράψει τη διαδικασία (πως
συνέβησαν τα πράγματα), τότε είναι πρέπον να εφαρμοστεί ένα ποιοτικό σχήμα. Το
βασικό ερώτημα της μελέτης τίθεται σε αυτό που ονομάζεται καθορισμός του
προβλήματος. Στην επεξεργασία του ερευνητικού προβλήματος, ο ερευνητής κινείται
από γενικό ενδιαφέρον, περιέργεια ή αμφιβολία για μία κατάσταση προς ένα
συγκεκριμένο καθορισμό του ερευνητικού προβλήματος. Στην ουσία, ο ερευνητής θα
πρέπει να μεταφράσει τη γενική περιέργεια σε ένα πρόβλημα που να μπορεί να
διευθετηθεί μέσω της έρευνας (Merriam, 2002).
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3.6.2.1 Ερευνητικό πρόβλημα και επιλογή οργανισμού για την έρευνά
μου.
Η επιλογή του οργανισμού έγινε με γνώμονα το επάγγελμα και τον τρόπο
λειτουργίας του οργανισμού. Επέλεξα λοιπόν ένα περιφερειακό νοσοκομείο. Αυτό
διότι μιλάμε για ένα οργανισμό ο οποίος παρόλο που έχει συγκεκριμένη δομή και
τρόπο λειτουργίας χρειάζεται να αλλάζει μερικά πράγματα από τη δομή του και τη
λειτουργία του ώστε να προσαρμοστεί σε νέες καταστάσεις. Επίσης οι εργαζόμενοι
του δεν είναι όλοι μόνιμοι, αλλά υπάρχουν και οι αγροτικοί ιατροί οι οποίοι έρχονται
μόνο για τρεις με πέντε μήνες στο νοσοκομείο για εργασία, όπως επίσης και οι
ειδικευόμενοι γιατροί οι οποίοι εργάζονται για ένα με δύο χρόνια περίπου.
Οργανισμός – εξελικτική πορεία γιατρών
Στην Ελλάδα για να γίνει κάποιος γιατρός πρέπει να ακολουθήσει την εξής πορεία,
Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε μια σχολή ιατρικής, μετά το πέρας των
σπουδών του ακολουθεί το αγροτικό όπου ανάλογα με τις ανάγκες των γεωγραφικών
διαμερισμάτων της Ελλάδας υπάρχει και η ανάλογη κατανομή ιατρών. Το αγροτικό
θα διαρκέσει περίπου ένα χρόνο εκ του οποίου οι πρώτη 3 μήνες θα είναι σε κάποιο
κεντρικό νοσοκομείο της περιφέρειας ,έπεται η μετακίνηση του ιατρού σε ένα
αγροτικό ιατρείο. Μετά και από το πέρας του αγροτικού ακολουθεί η εξειδίκευση, η
ειδικότητα όπως λέγεται. Η ειδικότητα επιλέγεται από τον ιατρό και η διάρκεια
εξάσκησης της ώστε να ολοκληρωθεί ποικίλει από ένα χρόνο έως ένα ακαθόριστο
χρονικό όριο το οποίο είναι ανάλογο της ειδικότητας.

3.6.2.2 Δείγμα έρευνας
Σε μια ποιοτική έρευνα το δείγμα θα πρέπει να είναι το κατάλληλο για την ερμηνεία
του φαινομένου και θα πρέπει να είναι επαρκές όχι σε ποσότητα αλλά σε παροχή
ποιοτικών πληροφοριών. Το δείγμα δεν χρειάζεται να είναι ποσοτικά μεγάλο για τη
διεξαγωγή έγκυρης έρευνας, ωστόσο ένα μεγάλο δείγμα συνήθως λειτουργεί θετικά
ως προς την εγκυρότητα της ποιοτικής έρευνας. Στις ποιοτικές έρευνες το δείγμα
επιλέγεται όχι τυχαία αλλά σκόπιμα, ενώ αυτό που ζητείται από το δείγμα δεν είναι
τόσο η αντιπροσωπευτικότητα αλλά καμιά φορά η διαφορετικότητα και η ιδιομορφία
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των περιπτώσεων. Αυτό το δείγμα χαρακτηρίζεται ως δείγμα σκοπιμότητας
(purposive sampling), δηλαδή ο ερευνητής σκοπίμως επιλέγει το δείγμα και όχι
τυχαία, γιατί το συγκεκριμένο δείγμα έχει τη γνώση, τα χαρακτηριστικά και τη
θέληση να του δώσει πιο ολοκληρωμένες και σε βάθος απαντήσεις στην ερευνητική
του ερώτηση.
Η επιλογή των συμμετεχόντων έγινε αρχικά με γνώμονα την ιδιότητα τους. Δηλαδή
αν είναι μόνιμοι, ειδικευόμενοι ή αγροτικοί. Προσπάθησα να εξισορροπήσω τους
συμμετέχοντες όσον ήταν δυνατόν ώστε να έχω μια σφαιρική άποψη του
αντικειμένου.
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Πίνακας1 Δημογραφικά στοιχεία της έρευνας

Αριθμός

Φύλλο Ηλικία

Ερωτηθέντα

Οικογενειακή

Θέση

κατάσταση

Διάρκεια εργασίας στο
Νοσοκομείο Σύρου

1

Γυναίκα

25

Άγαμος

Αγροτικό

3 μήνες

2

Άντρας

25

Άγαμος

Αγροτικό

3 μήνες

3

Γυναίκα

44

Έγγαμος

Μόνιμος

9 χρόνια

4

Γυναίκα

45

Έγγαμος

Μόνιμος

4χρόνια και 6 μήνες

5

Άντρας

52

Έγγαμος

Μόνιμος

13 χρόνια

6

Γυναίκα

36

Άγαμος

Ειδικότητα

5 μήνες

7

Άντρας

26

Άγαμος

Αγροτικό

2 μήνες

8

Γυναίκα

48

Έγγαμος

Μόνιμος

11 χρόνια

9

Γυναίκα

60

Άγαμος

Μόνιμος

28 χρόνια

10

Γυναίκα

28

Άγαμος

Αγροτικό

3 μήνες

11

Γυναίκα

25

Άγαμος

Αγροτικό

3 μήνες

12

Άντρας

25

Άγαμος

Ειδικότητα

1 χρόνο και 6 μήνες

13

Γυναίκα

24

Άγαμος

Αγροτικό

2 μήνες

14

Άντρας

32

Έγγαμος

Αγροτικό

3 μήνες

15

Άντρας

34

Άγαμος

Ειδικότητα

1 χρόνο και 5 μήνες

16

Γυναίκα

26

Άγαμος

Αγροτικό

2 μήνες

17

Γυναίκα

26

Άγαμος

Αγροτικό

3 μήνες

18

Άντρας

32

Άγαμος

Ειδικότητα

4 μήνες

19

Άντρας

29

Άγαμος

Αγροτικό

3 μήνες

20

Άντρας

34

Έγγαμος

Ειδικότητα

1 χρόνο και 1 μήνα

21

Γυναίκα

25

Άγαμος

Αγροτικό

3 μήνες

22

Γυναίκα

28

Άγαμος

Ειδικότητα

1 χρόνο

23

Γυναίκα

25

Άγαμος

Ειδικότητα

3 μήνες

24

Γυναίκα

26

Άγαμος

Αγροτικό

3 μήνες

25

Άντρας

28

Άγαμος

Ειδικότητα

1 χρόνο

Επέλεξα να κάνω 25 συνεντεύξεις. Στη προσέγγιση των ερωτώμενων με βοήθησε
μια φίλη μου η οποία ήταν στο στάδιο του αγροτικού στο συγκεκριμένο νοσοκομείο.
Μέσω των συνεντεύξεων προσπάθησα όσο το δυνατόν να μην αναφέρω
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επιστημονικούς όρους αλλά τους άφησα να μου περιγράψουν αυτοί το πώς
αντιλαμβάνονται κάποια πράγματα. Η συζήτηση ωστόσο ήταν εν μέρει ελεγχόμενη
καθώς είχα ήδη ένα σκελετό συνέντευξης ο οποίος ωστόσο ήταν περισσότερο
καθοδηγητικός και όχι απλά ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν με ναι ή όχι.

3.6.2.3 Διαδικασία
Αρχικά θα αναφερθούμε στη διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη συλλογή των
δεδομένων. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση μαγνητοφώνου και στη
συνέχεια απομαγνητοφωνήθηκαν κατά γράμμα με σκοπό να γίνει η περαιτέρω
ανάλυση. Η διάρκεια των συνεντεύξεων ήταν διαφορετική ανά περίπτωση και έγιναν
αφού προηγουμένως είχε δημιουργηθεί ένα φιλικό και άνετο κλίμα ώστε να μπορούν
να συζητηθούν πιο εύκολα τα θέματα της συνέντευξης, ακόμη και αυτά που
αφορούσαν κάποια εργασιακά ζητήματα τα οποία αφορούσαν τους προϊστάμενους
των ερωτηθέντων.
Όσον αφορά στη διαδικασία ανάλυσης των δεδομένων, πολύ σημαντικό κομμάτι
στην ποιοτική ανάλυση λόγου είναι η δημιουργία κατηγοριών. Στην ποιοτική
ανάλυση λόγου τα δεδομένα κατηγοριοποιούνται με τη χρήση κατηγοριών οι οποίες
παράγονται ως επί το πλείστον επαγωγικά, δηλαδή απορρέουν από τα δεδομένα μέσα
από την προσεκτική εξέταση του ερευνητή και τις συνεχείς συγκρίσεις. Μια
κατηγορία είναι μια ομάδα περιεχομένου η οποία μοιράζεται μια ομοιότητα. Οι
κατηγορίες πρέπει να είναι πλήρεις το οποίο σημαίνει ότι κανένα δεδομένο το οποίο
σχετίζεται με το αντικείμενο δεν πρέπει να αποκλείεται επειδή δεν υπάρχει
κατάλληλη κατηγορία (Krippendorff, 1980). Μια κατηγορία συχνά περιέχει και υπόκατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο και το βαθμό της αφαίρεσης (Graneheim &
Lundman, 2004).
Στην παρούσα έρευνα η ποιοτική ανάλυση λόγου ξεκίνησε με εντατικό διάβασμα
των απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων έτσι ώστε να γίνουν οι ανάλογες
κατηγοριοποιήσεις. Με την κατηγοριοποίηση τα δεδομένα είναι περισσότερο
οργανωμένα, κάτι που είναι απαραίτητο για την εξαγωγή συμπερασμάτων (Gronfors,
1982).
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Κεφάλαιο 4ο : Ανάλυση
4.1Ανάλυση δέσμευσης καριέρας
Ένα επάγγελμα όπως είναι η ιατρική σίγουρα για να το ακολουθήσει κάποιος πρέπει
να έχει θέσει υψηλούς στόχους καθώς απαιτεί, ιδιαίτερη προσπάθεια κατά τη
διάρκεια των σπουδών όπως επίσης απαιτεί να είσαι οπλισμένος με αρκετή υπομονή
διότι η αναμονή για το αγροτικό και την εξειδίκευση στην Ελλάδα είναι τεράστια.
Στην ενότητα αυτή γίνεται προσπάθεια αρχικά να ανακαλύψω της ύπαρξη και τον
βαθμό της δέσμευσης στη καριέρα των εργαζομένων ιατρών σε περιφερειακό
νοσοκομείο. Έπειτα μέσα από την ανάλυση των συνεντεύξεων κατηγοριοποιώ τους
παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν αρνητικά τη δέσμευση στη καριέρα.
Κατηγορίες παραγόντων που επηρεάζουν αρνητικά τη δέσμευση στη καριέρα.
•

Προσωπικοί παράγοντες
o Προσωπική ζωή
o Οικονομική κατάσταση
o Υποστήριξη

•

Παράγοντες που σχετίζονται με το Εθνικό σύστημα υγείας
o Δομή και οργάνωση
o Εκπαίδευση

•

Παράγοντες που σχετίζονται με τον οργανισμό τον οποίο μελετώ
o Περιοχή λειτουργίας οργανισμού
o Δομή και διοίκηση οργανισμού

4.1.1 Τι θεωρείται καριέρα στην ιατρική και πως
αντιμετωπίζουν οι γιατροί το επάγγελμά τους.
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Μέσα από τις συνεντεύξεις διαπίστωσα πως κεντρικός στόχος όλων είναι να γίνουν
‘’καλοί’’ γιατροί, Από κει και πέρα υπάρχουν αρκετοί δρόμοι που ο καθένας επιλέγει
να ακολουθήσει ο καθένας. Όπως αναφέρει και ο ερωτώμενος Νο 11 :
‘’ Η καριέρα διαφοροποιείται αναλόγως με τον άνθρωπο. Στην ιατρική υπάρχουν πολλοί
διαφορετικοί τύποι ανθρώπων. Η καριέρα είναι διαφορετική για μένα και για κάποιον
άλλον που είναι στην ιατρική. Είναι ας πούμε κατά πόσο ανταγωνιστικά θέλει να το δει
κάποιος και τι σκοπό έχει.’’

Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι βλέπουν το επάγγελμα τους με τεράστια δόση
αλτρουισμού και αυτό που θέλουν είναι να το εξασκούν με όσο το δυνατόν καλύτερο
και πιο επιτυχημένο τρόπο όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ερωτώμενοι :
Νο 1 :’’ Το βλέπω εντελώς αλτρουιστικά, δηλαδή το κάνεις για να ικανοποιήσεις την

δική σου αγάπη για την επιστήμη παρά για να κάνεις καριέρα ,όποιος θέλει να κυνηγήσει
την καριέρα στην Ιατρική νομίζω ότι χάνει την ουσία του επαγγέλματος.’’

Νο 11 : ‘’ Καριέρα είναι για μένα να μπορώ να φτάσω σε ένα επίπεδο όπου να μπορώ να

αντιμετωπίσω κάποια πράγματα καλά, να έχω γνώσεις πάνω σε αυτό που κάνω να είμαι
καλή να μπορώ να ανταπεξέλθω, και να βοηθήσω και να προσφέρω στον άλλο το μέγιστο
που μπορώ. Αυτό το πράγμα θα ήταν για μένα καριέρα.’’

Νο 15 : ‘’ Εμένα με ενδιαφέρει να κρατήσω σταθερή και άσβεστη τη φλόγα αυτή που

προείπα. Δηλαδή τη σχέση που έχω με τη δουλειά, με το αντικείμενο, δηλαδή βλέπω
πρόβλημα, επεμβαίνω βλέπω αποτέλεσμα, διόρθωση, βλέπω βελτίωση και σίγουρα ότι
βλέπω στα μάτια του ασθενούς, δε με νοιάζει τόσο το υλικό το κομμάτι όχι ότι μου είναι
αδιάφορο, βλέπω ένα ευχαριστώ στα μάτια του από την περάτωση της όλης διαδικασίας.
Για μένα αυτό είναι καριέρα.’’

Νο 24 : ‘’ εγώ θα ήθελα να γίνω μια καλή κλινική γιατρός. Θέλω με τα ελάχιστα δυνατά
μέσα να είμαι αποτελεσματική, και να είμαι χρήσιμη στον ασθενή. Να ασκήσω αυτό που οι
παλιοί κλινικοί γιατροί έκαναν και με λιγότερα μέσα.’’

Υπάρχει σίγουρα προοπτική καριέρας αλλά και θέληση από τους ερωτώμενους να
προχωρήσουν καταβάλλοντας πολλές θυσίες. Όπως επίσης αναφέρεται μέσα από την
ιατρική θα μπορούσες να βγάλεις πολλά χρήματα όπως επίσης και να απολαμβάνεις
μεγάλη αναγνωρισιμότητα κάτι το οποίο πάει σαν πακέτο, όπως αναφέρει και ο
ερωτώμενος Νο 19 :
‘’ Καριέρα για μένα σημαίνει σίγουρα από οικονομικής απόψεως καλές απολαβές. Τώρα
αν φτάσεις σε ένα επίπεδο που είσαι καλυμμένος οικονομικά πλέον μπαίνει στο μυαλό σου
και η αναγνωρισιμότητα, όλα αυτά είναι ένα πακέτο δε διαχωρίζονται’’
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Ωστόσο υπάρχουν και οι περιπτώσεις γιατρών

οι οποίοι έχουν εξοικονομήσει

μεγάλα πόσα χρημάτων χωρίς να ασκούν όπως θα άρμοζε την ιατρική. Δηλαδή μέσα
από παράδρομους του επαγγέλματος τους όπως χρηματισμός για προώθηση
συγκεκριμένων φαρμάκων, επιπλέον χρήματα για τη καλύτερη εξάσκηση της
επιστήμης. Επίσης υπάρχει και ένα ποσοστό των ερωτηθέντων οι οποίοι θεωρούν πως
η καριέρα σε βγάζει από το δρόμο της ιατρικής και

απλά ασχολείσαι με το

επάγγελμα με απώτερο σκοπό να εκπληρώσεις άλλους στόχους.
Χαρακτηριστικά ο ερωτώμενος Νο23 αναφέρει :
‘’ Υπάρχουν γιατροί με σπουδαία καριέρα, αλλά και γιατροί που έχουν πλουτίσει, από τους
παράδρομους της ιατρικής που δε βγαίνουν στη φόρα προφανώς. Σαφώς και μπορείς να
κάνεις καριέρα, όσο πιο πολλές σπουδές κάνεις τόσες περισσότερες δυνατότητες έχεις,
αυτό βέβαια πιστεύω ότι ισχύει μόνο στο εξωτερικό, κάτι τέτοιο δεν ισχύει στην Ελλάδα.
Έχει να κάνει καθαρά με τη φιλοδοξία αλλά με λίγο αρνητικό τρόπο ίσως. Δηλαδή όταν
κάποιος θέλει να ανεβεί φαίνεται ότι δεν του αρκεί η ιατρική. Κάνει ιατρική για να φτάσει
σε υψηλούς στόχους οι οποίοι πολλές φορές δεν είναι σχετικοί με την ιατρική. Είναι λίγοι
που σε ακαδημαϊκό επίπεδο κάνουν ιατρική επειδή την αγαπούν.’’

Όπως φαίνεται από αυτό το απόσπασμα, εκφράζονται έντονα ανησυχίες σχετικά με
την πορεία της καριέρας ενός γιατρού στην Ελλάδα. Αναφέρεται σε αναξιοκρατία
στην ιεραρχία κάτι που φαίνεται από το ότι στην Ελλάδα δεν εκτιμούνται οι σπουδές
και οι γνώσεις αλλά χρειάζονται και αλλά πράγματα όπως γνωριμίες, γενικά
πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με την ιατρική ως επιστήμη. Όλα αυτά δρουν ως
ανασταλτικοί παράγοντες στη πορεία της καριέρας ενός γιατρού

4.1.2 Παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν αρνητικά τη
δέσμευση καριέρας
4.1.2.1 Προσωπικοί παράγοντες

Ως προσωπικούς παράγοντες αναφέρω αυτούς οι οποίοι πηγάζουν από τον
εργαζόμενο, από τη προσωπικότητα του, την οικογενειακή του κατάσταση και την
οικονομική του κατάσταση.
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4.1.2.1.1 Προσωπική ζωή

Αρχικά διαπιστώνουμε πως είναι κοινά αποδεκτό ότι βασικός παράγοντας για να
κάνει κάποιος καριέρα είναι η αγάπη για αυτό που κάνει. Οποιαδήποτε μορφή και αν
πάρει η καριέρα του πρέπει να το αγαπά όπως επίσης και να το επιδιώκει.
Ερωτώμενος Νο 4 :
‘’ Πιστεύω πως ο άνθρωπος που του αρέσει η δουλειά του, που του αρέσει να εξελίσσεται
και να διαβάζει, που έχει μεράκι γι αυτό εννοείται ότι κάνει καριέρα’’

Επίσης ειδικά όσον αφορά την αναρρίχηση στην ιεραρχία παίζει σπουδαίο ρόλο και
η φιλοδοξία, το πόσο πολύ θες να φτάσεις κάπου και τι προτίθεσαι να δώσεις από την
προσωπική σου ζωή για να το καταφέρεις.
Ερωτώμενος Νο 10 :
‘’ Εντάξει τους βοήθησε να προχωρήσουν η θέληση τους, πόσο ασχολήθηκαν και πόσο το
κυνήγησαν αυτήν την εξέλιξη’’.

Ερωτώμενος Νο 17 :
‘’ Κυριότερο λόγο για να κάνεις κάποιος καριέρα πιστεύω πως είναι ο χαρακτήρας. Γιατί
πρέπει να είσαι ηγετική φυσιογνωμία, πρέπει να το κυνηγάς, να είσαι πρότυπο, να σε
θαυμάζουν’’

Επίσης υπάρχουν διάφορα ακόμη μικρά και μεγάλα πράγματα τα οποία παίζουν
ρόλο στην εξέλιξη την οποία ονειρεύεσαι να έχεις . Όρεξη για διάβασμα, καταβολή
περαιτέρω προσπάθειας για το επάγγελμα σου όπως επίσης και για τον οργανισμό
στον οποίο εργάζεσαι. Αφιερώνεις πολύ από τον προσωπικό σου χρόνο.
Ερωτώμενος Νο 13:
‘’ Μεγάλη θυσία προσωπικού χρόνου, πολλοί είχαν αντίκρισμα και στην προσωπική τους
ζωή καθώς θυσίασαν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Πρέπει να διαβάσεις και να
κουραστείς γενικά πολύ, αλλά ανταμείβεσαι για αυτό’’
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Επίσης υπάρχει και ένας από τους ερωτώμενους ο οποίος αναφέρει πως πέρα
από τις υπόλοιπες δυσκολίες που θα συναντήσεις, η μεγαλύτερη δυσκολία
έγκειται στον άνθρωπο, καθώς οι περισσότεροι που δεν κάνουν καριέρα είναι
αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την ιατρική για διάφορους λόγους εκτός από το
ενδιαφέρον τους για την επιστήμη.

Ερωτώμενος Νο 5 :
‘’ Οι γιατροί που πήγαν για τον μπαμπά τους, την μαμά τους, ή την θεία τους. Οι «έτυχε»,
κοινώς ή αυτοί οι οποίοι ήταν πολύ καλοί μαθητές ή αυτοί οι οποίοι ήταν όχι κακοί
μαθητές αλλά αδιάφοροι ως προς την Ιατρική, δεν ήθελαν ποτέ την Ιατρική. Μπορεί να
επιτύχουν σε κάποιο άλλο επάγγελμα και να γίνουν πολύ μεγάλοι, δεν θέλουν την Ιατρική
απλά το έκαναν για τον πατέρα ή την μάνα τους.’’

Υπάρχουν επίσης δυσκολίες οι οποίες εμφανίζονται με διαφορετική μορφή ωστόσο
επηρεάζουν άμεσα τη καριέρα ενός εργαζόμενου. Πολλές φορές είναι δυσκολίες
άυλες, όπως κούραση σωματική και πνευματική, άγχος για το έργο που προσφέρεις
και να τα κάνεις όλα σωστά. Επίσης υπάρχει έντονος ανταγωνισμός πλέον καθώς
υπάρχουν πολλοί γιατροί. Κάτι που επίσης συνεπάγεται και πρόβλημα στην εύρεση
εργασίας. Η ιατρική απορροφά σαν επάγγελμα πολύ από τον χρόνο του εργαζομένου
πέρα από το ωράριο του στην εργασία του, κάτι που ενεργεί ανασταλτικά στην
δημιουργία προσωπικών σχέσεων ή ακόμη και στη δημιουργία οικογένειας.

4.1.2.1.2 Φύλλο

Ωστόσο υπάρχει και μια ακόμα δυσκολία οι οποία αναφέρθηκε σε μια μόνο
συνέντευξη και αφορά μια μόνιμη ιατρό με περισσότερη εμπειρία σχεδόν από όλους
τους προαναφερθέντες. Μιλάει για δυσκολία άσκησης του επαγγέλματος από
γυναίκα.
Ερωτώμενος Νο 8 :
‘’ Υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες, καταρχάς αν μιλήσω από την άποψη άσκησης ιατρικής
από γυναίκα είναι πολύ δυσκολότερη η άσκηση της από ότι στον άνδρα. Αυτό εξαιτίας της
οικογένειας, και του χρόνου που χρειάζεται το ιατρικό επάγγελμα και η εξάσκηση του. Άρα
από μόνο του και η ιατρική ανάμεσα στα φύλλα δημιουργεί μεγάλες διαφορές. Από κει και
έπειτα η άσκηση της ιατρικής στην Ελλάδα, η σωστή άσκηση της ιατρικής είναι πολύ
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δύσκολη. Πρέπει να επιλέξεις αν ασκήσεις την ιατρική ως βιοποριστικό επάγγελμα η αν θα
κάνεις ιατρική για λόγους επιστημονικούς ή αν μπορείς να συνδυάσεις και τα δύο.’’

4.1.2.1.3 Οικονομική κατάσταση

Επίσης όπως φαίνεται πρέπει κάποιος να έχει λύσει κατά ένα μεγάλο ποσοστό το
οικονομικό του πρόβλημα καθώς οι ανταμοιβή για το χρόνο και την εργασία που
προσφέρεις δεν ανταμείβεται επαρκώς. Οπότε κάποιος που θα αφιερωθεί στην
καριέρα του τουλάχιστον κατά τα χρόνια στα οποία θα ξεκινήσει πιθανόν να
αντιμετωπίσει βιοποριστικό πρόβλημα, καθώς θα πρέπει να κάνει κάποιους
συμβιβασμούς οι οποίοι σίγουρα δεν θα τον συμφέρουν από οικονομικής απόψεως.
Ερωτώμενος Νο 8 :
‘’ Αν έχεις λύσει το οικονομικό σου πρόβλημα ξεκινώντας την ιατρική είναι σίγουρο ότι θα
κάνεις ευκολότερες επιλογές και λιγότερους συμβιβασμούς’’.

Φαίνεται ξεκάθαρα ότι στη αρχή της καριέρας του ένας γιατρός δεν αμείβεται
επαρκώς για το έργο το οποίο παράγει οπότε τίθεται και θέμα βιωσιμότητας.

4.1.2.1.4 Υποστήριξη

Τέλος χρειάζεται και ένα δίκτυο κοινωνικών γνωριμιών, είτε συγγενών είτε
γνωστών ώστε να προχωρήσεις και να έχεις την κατάλληλη βοήθεια.
Ερωτώμενος Νο 19 :
‘’ Στην Ελλάδα παίζουν τεράστιο ρόλο οι διασυνδέσεις που έχεις, σίγουρα όμως από κει
και πέρα η ιατρική είναι ένας καθημερινός αγώνας να μορφώνεσαι και να ενημερώνεσαι
για οτιδήποτε, όλα τα θέματα είναι τρέχοντα’’

Η υποστήριξη αυτή μπορεί να προέρχεται από την οικογένεια, από φίλους ή
γνωστούς ή ακόμα και πολιτική υποστήριξη.
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Ερωτώμενος Νο 7 :
‘’ Μπορεί κάποιος να είχε κάποιον που τον στήριζε πολύ από πίσω που είναι αρκετά
συχνό, ή μπορεί να δούλεψε πάρα πολύ και αυτό συμβαίνει. Μπορεί να το άξιζε άλλα
γενικά υπάρχουν και πολλοί άλλοι τρόποι και λόγοι οι οποίοι βοηθούν όπως η
οικογενειακή στήριξη, ή ακόμα και η πολιτική στήριξη’’

4.1.2.2 Παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με το Εθνικό σύστημα
υγείας

Η δομή και οργάνωση του εθνικού συστήματος υγείας αποτελούν μερικούς επιπλέον
παράγοντες οι οποίοι δρουν ανασταλτικά ως προς την καριέρα και κατ’ επέκταση
στην ανάπτυξη του αισθήματος της δέσμευση καριέρας.
Βλέποντας λοιπόν πως ένα τέτοιο σύστημα λειτουργίας και οργάνωσης αποτελεί
εμπόδιο για κάποιον να προχωρήσει την καριέρα του. Αυτό αναφέρει και ο
ερωτώμενος Νο 12 :
‘’ Το σύστημα έτσι όπως λειτουργεί στην Ελλάδα δεν παίρνει το μέγιστο των δυνατοτήτων
σου και δε σε εκπαιδεύει σωστά. Δουλεύεις χωρίς να εκπαιδεύεσαι. Πώς να επιζητήσεις
καριέρα μετά από αυτό.’’

Επίσης όμως διαπίστωσα πως υπάρχουν και τεράστια εμπόδια πολλές φορές
ανυπέρβλητα. Επιπροσθέτως πολλές φορές αυτά τα εμπόδια δημιουργούν αίσθημα
αμφισβήτησης αλλά και παραίτησης από την καριέρα που κάποιος θα υπολόγιζε ή
ακόμα θα ονειρευόταν να κάνει στην ιατρική.
Αναφερόμενος στα προηγούμενα ο ερωτώμενος Νο 7 :
‘’ Όταν μπήκα στην αρχή ήθελα κυρίως για πανεπιστημιακή καριέρα, πλέον όμως όχι δε
με ενδιαφέρει μια τέτοια προοπτική. Επειδή είναι πολύ δύσκολο και όπως το είδα από το
σύστημα μέσα είναι πολύ διαβλητό και παίζουν μεγάλο ρόλο οι γνωριμίες.’’
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4.1.2.2.1 Δομή και οργάνωση του Εθνικού συστήματος υγείας

Μόνο και μόνο εξετάζοντας τη δομή και την οργάνωση αυτού του συστήματος
διαπιστώνουμε πως έγκειται ένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα ζωής που
προσφέρεται καθώς υπάρχουν συνεχείς μετακινήσεις, αλλαγή περιβάλλοντος και μη
δημιουργία σχέσεων με συναδέλφους καθότι τα διαστήματα παραμονής στο εκάστοτε
εργασιακό περιβάλλον είναι πολύ μικρά.
Ακόμα ένα αρνητικό κομμάτι ως προς τη καριέρα στην ιατρική είναι η μεγάλη
χρονική διάρκεια που χρειάζεται ώστε κάποιος να θεωρείται γιατρός. Πέρα λοιπόν
από τα έξι χρόνια σπουδών, υπάρχει τεράστια αναμονή για το αγροτικό και για την
ειδικότητα. Αυτό αποτελεί τεράστιο εμπόδιο για την καριέρα που ονειρεύεται
κάποιος καθώς πέρα του χρονικού διαστήματος που χρειάζεται ώστε να ολοκληρωθεί
σαν εξειδικευμένος γιατρός, τα διαστήματα μεταξύ σπουδών ,αγροτικού, ειδικότητας
είναι μεγάλα και έτσι τίθεται θέμα έλλειψης γνώσεων.
Ερωτώμενος Νο 11 :
‘’ Κοίτα να δεις γενικά στην Ελλάδα οι δυσκολίες είναι αρκετές γιατί δεν είναι εύκολο να
κάνεις τα πράγματα με τη σειρά που θες. Δηλαδή τελειώνεις τη σχολή και έχεις και όρεξη
και είσαι γεμάτος όνειρα και θες να κάνεις πράγματα και είναι η καλύτερη φάση να
ξεκινήσεις καθώς έχεις πιο φρέσκα ότι έχεις μάθει και θα έπρεπε να ξεκινάς την ειδικότητα
και να μπορείς να την κάνεις εδώ γιατί είσαι και σε μικρή ηλικία και έχεις και την όρεξη
και τις γνώσεις. Αλλά δεν μπορείς να ξεκινήσεις αμέσως ειδικότητα και πρέπει να
περιμένεις αρκετά χρόνια εδώ για να το κανείς αυτό. Επίσης πρέπει να φεύγουμε έξω κάτι
που οι περισσότεροι μπαίνουν ή θα μπουν καθώς δε γίνεται διαφορετικά. Είναι κάτι που σε
καθυστερεί από το να κάνεις πράξη αυτό που θέλεις, και μη ξεχνάμε ότι όταν σπουδάζεις
κάτι και το τελειώνεις θέλεις να κάνεις κάτι πάνω στο αντικείμενο σου, θέλεις να μάθεις
περισσότερα πράγματα και να περάσεις σε ένα πιο παραγωγικό επίπεδο. Εδώ αυτό σου
στερείται. Πέρα από το γεγονός ότι πηγαίνεις σε ένα νοσοκομείο όπου είναι πολύ
περιορισμένα τα πράγματα, και ότι υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις.’’

Χαρακτηριστικότερη όλων βέβαια η δήλωση του ερωτώμενου Νο 14 :
‘’ Όπως είναι τα πράγματα στην Ελλάδα τώρα εγώ δεν βλέπω να υπάρχει καριέρα. Γενικά
υπάρχει μια πλήρης αποδιοργάνωση, όπου βγάζεις μια ιατρική σχολή και για να γίνεις
γιατρός και να εξασκήσεις ολοκληρωμένα το επάγγελμα σου χρειάζεται τουλάχιστον μια
πενταετία, χάνεις κάθε επαφή με το επάγγελμα και κάνεις διάφορα βιοποριστικά
επαγγέλματα. Και τέλος νομίζω ότι όταν φτάσεις στα 31 ή 32 σου για να τελειώσεις την
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ειδικότητα πλέον δεν υπάρχει χρόνος για καριέρα και απλά το κάνεις για βιοποριστική
δουλεία’’

4.1.2.2.2 Εκπαίδευση

Όπως λειτουργεί το σύστημα έχει σοβαρές ελλείψεις σε θέματα εκπαίδευσης όπως
επίσης αδυνατεί να αντλήσει το σύνολο των δυνατοτήτων ενός ιατρού. Ως εκ τούτου
δεν έχουμε τη μέγιστη απόδοση των ιατρών πάνω στο επάγγελμά τους. Αντίθετα το
σύστημα από μόνο του τους ωθεί σε μια πιο χαλαρή διάθεση και όλα έγκεινται πλέον
στη θέληση του καθενός και στο ζήλο του να εξασκήσει το επάγγελμα του.
Χαρακτηριστικά αναφέρει η ερωτώμενη Νο 5 :
‘’ Αυτή είναι η δυσκολία της Ελλάδος η οποία έχει αφήσει στον κάθε γιατρό, και του
δημόσιου συστήματος της Ελλάδος έτσι, στον κάθε γιατρό, τ’ αφήνει όλα στον πατριωτισμό
του κάθε γιατρού.’’

Ερωτώμενος Νο 11:
‘’ Πιστεύω πως αν έχεις σκοπό να κάνεις καριέρα στην ιατρική, ακόμα και στην Ελλάδα
θα το πετύχεις. Ωστόσο πρέπει να το θέλεις πολύ διότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που αν
θέλεις να λουφάρεις θα λουφάρεις. Δεν υπάρχει νοσοκομείο που να σε πιέζει να
ασχοληθείς αλλιώς θα χάσεις τη δουλεία σου. Είναι το σύστημα έτσι που είσαι άνετος και
μόνο αν θέλεις να ασχοληθείς θα ασχοληθείς.’’

4.1.2.3 Παράγοντες που σχετίζονται με τον οργανισμό τον οποίο
μελετώ

Πέρα λοιπόν από τους παράγοντες που σχετίζονται με τον εργαζόμενο και με το
εθνικό σύστημα υγείας σημαντικό εμπόδιο πολλές φορές δημιουργείται και από τον
οργανισμό στον οποίο εργάζεται ο εκάστοτε εργαζόμενος ιατρός. Ιδιαίτερα όταν
πρόκειται για οργανισμό που εδρεύει σε επαρχιακή πόλη τα προβλήματα είναι
εμφανή.
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4.1.2.3.1 Περιοχή που λειτουργεί ο οργανισμός

Σε ένα περιφερειακό νοσοκομείο παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλήματα που
αφορούν κυρίως τις υποδομές και το υλικό. Επίσης οι κοινωνίες είναι μικρότερες και
παρουσιάζεται το φαινόμενο δεσίματος με τους ασθενείς κάτι το οποίο δημιουργεί
σύγχυση στο γιατρό όταν χρειαστεί να επέμβει λόγω του δεσίματος που
αναπτύσσεται με τους ασθενείς. Επίσης σε επαρχιακά νοσοκομεία είναι και
ψυχοφθόρα η εξάσκηση του επαγγέλματος καθώς υπάρχουν πολλά περιστατικά τα
οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν οπότε χρειάζεται άμεση διακομιδή ο ασθενής
κάτι που αποτελεί ένα μόνιμο άγχος αν θα προλάβει να φτάσει και αν θα καταφέρει
να γίνει καλά.

Ερωτώμενος Νο 3 :
‘’ ότι δίνεις πολύ προσωπικό χρόνο, για αποτελέσματα που είναι δυσανάλογα με το
αποτέλεσμα που επιτυγχάνεις. Εγώ ενδιαφερόμουν παλιά, ναι ενδιαφέρομαι και
επιστημονικά περισσότερο αλλά και το θέμα καριέρας ενδιαφερόμουν βέβαια τώρα εδώ
στης επαρχία είναι δύσκολα τα πράγματα για να συνεχίσεις. ‘’

Ερωτώμενος Νο 9 :
‘’ Συνήθως στα επαρχιακά νοσοκομεία ερχόμαστε με όνειρα και καταλήγουμε να είμαστε
απλά γιατροί καλοί ή κακοί.’’

Υπάρχει βέβαια και η αντίθετη άποψη η οποία δόθηκε από ένα μόνιμο γιατρό του
νοσοκομείου και αναφέρει πως στην ιατρική η καριέρα μπορεί να είναι παντού όχι
μόνο σε μεγάλα νοσοκομεία.
Ερωτώμενος Νο 5 :
‘’ Η καριέρα είναι και εδώ, δεν έχει σημασία, μπορεί να βρεθεί ή να γίνει και σε τοπικό
επίπεδο δεν σημαίνει ότι πρέπει να πας σε κάποια μεγάλη πόλη.’’
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4.1.2.3.2 Δομή και διοίκηση οργανισμού

Τέλος όσο αφορά τον οργανισμό τον οποίο μελετώ σημαντικό παράγοντα ό οποίος
δυσκολεύει την καριέρα ενός γιατρού είναι η δομή ενός οργανισμού όπως είναι ένα
νοσοκομείο, και η διοίκηση του νοσοκομείου. Παρατηρείται έντονο πρόβλημα στις
σχέσεις με τη διοίκηση οι οποία δεν έχει επικοινωνία με το προσωπικό.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η απάντηση του ερωτώμενου Νο 20 σε ερώτηση η
οποία αφορούσε τις σχέσεις στον οργανισμό.
Ερωτώμενος Νο 20:
‘’ Οι επικοινωνιακές σχέσεις ναι. Στο πλαίσιο των σχέσεων με τη διοίκηση και τους
παλιούς γιατρούς του νοσοκομείου όχι. Αλλά μεταξύ των συναδέλφων είναι πολύ καλές οι
σχέσεις.’’

Όπως διαπίστωσα από τις συνεντεύξεις, οι διοίκηση είναι αποκομμένη από το
προσωπικό. Κάτι το οποίο συμβαίνει και με τους περισσότερους μόνιμους γιατρούς
του νοσοκομείου.
Αυτές τις δυσκολίες αντιμετωπίζει ένας γιατρός κατά τη διάρκεια της εργασίας του
σε ένα οργανισμό όπως είναι ένα περιφερειακό νοσοκομείο. Υπάρχουν ωστόσο δύο
από τους γιατρούς με τους οποίους μίλησα οι οποίοι θεωρούν ότι δεν έχουν
συναντήσει καμία δυσκολία έως τώρα που να τους μειώνει το αίσθημα δέσμευσης
στη καριέρα τους.
Ερωτώμενος Νο 4 :
‘’ Κοίτα να δεις εγώ αυτά τα οποία θέλησα στην ζωή μου τα πέτυχα, είτε ότι πέρασα στην
Ιατρική είτε στην δουλειά μου στην αρχή άσκησα ελεύθερο επάγγελμα, κάποια στιγμή
ήθελα να μπω στο ΕΣΥ μπήκα στο ΕΣΥ, έχω κάνει τα μεταπτυχιακά μου, ενδιαφέρομαι για
την δουλειά μου, πηγαίνω στα συνέδρια μου, άρα εντάξει δεν έχω συναντήσει δυσκολίες με
την έννοια ότι δεν αδικήθηκα.’’

Νο 20 :
‘’ Όχι ίσα-ίσα που τα πάω μια χαρά μέχρι τώρα. Έχω δώσει το 100% του εαυτού μου αλλά
έχω ακόμα αυτό που θα ήθελα να κάνω εγώ στο μυαλό μου. Προς το παρόν στη φάση της
ειδικότητας που είμαι λοιπόν δεν έχω συναντήσει καμία δυσκολία.’’
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Όπως φαίνεται σε γενικές γραμμές οι δυσκολίες που συναντά κανείς είναι αρκετές,
οι εργαζόμενοι σε ένα περιφερειακό νοσοκομείο δύσκολα θα άφηναν το επάγγελμα
τους και την καριέρα την οποία ονειρεύονται. Ωστόσο πολλές φορές αλλάζει ο
προσανατολισμός ενός γιατρού ως προς την καριέρα του.

4.1.3 Παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τη δέσμευση
καριέρας
Πέρα όμως από τις δυσκολίες και τα εμπόδια υπάρχουν και παράγοντες οι οποίοι
συντελούν στο να παραμείνουν στο επάγγελμα οι εργαζόμενοι και να αυξηθούν τα
επίπεδα δέσμευσης προς την καριέρα τους. Αυτοί οι παράγοντες σχετίζονται με το
επάγγελμα σαν εργασία και σαν επιστήμη.

4.1.3.1 Η ιατρική ως επιστήμη

Σαν επιστήμη η ιατρική παρουσιάζει τρείς κατηγορίες παραγόντων οι οποίοι
ενισχύουν το αίσθημα δέσμευσης προς την καριέρα. Αρχικά είναι το ενδιαφέρον που
παρουσιάζει η ιατρική σαν επιστήμη και κυρίως η ενασχόληση της με τον άνθρωπο
γενικά και με τον ανθρώπινο οργανισμό ειδικότερα. Επίσης

σημαντικό ρόλο

διαδραματίζει και η εξέλιξη του εργαζομένου πάνω στην επιστήμη του όπως και η
ίδια η εξέλιξη της επιστήμης.

4.1.3.1.1 Ενδιαφέρον που παρουσιάζει η ιατρική σαν επιστήμη

Το κυριότερο θετικό κομμάτι το οποίο εντοπίζεται μέσα από το μεγαλύτερο μέρος
των συνεντεύξεων είναι όπως το αναφέρει ο ερωτώμενος Νο 10 :
‘’ Η ικανοποίηση της προσφοράς’’.
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Η ιατρική αποτελεί σίγουρα ένα επάγγελμα που αφορά τον άνθρωπο, η επαφή και η
τριβή με τους ανθρώπους όπως επίσης και το συναίσθημα προσφοράς που διακατέχει
τους γιατρούς είναι μερικά πράγματα που οδηγεί τον εργαζόμενο στην αγάπη για
αυτό που κάνει.
Ερωτώμενος Νο 8 :
‘’ Υπάρχουν πάρα πολλά θετικά κομμάτια του επαγγέλματος, κυριότερο η ενασχόληση σου
με τον άνθρωπο. Η λύση προβλημάτων που αφορούν την υγεία του. Η αγάπη και η
εμπιστοσύνη που σου μεταφέρουν οι άνθρωποι. Η ανάγκη που έχουν να μοιραστούν με
εσένα πράγματα. Πάρα πολύ μεγάλο το κέρδος από την ιατρική στο κομμάτι του να γίνεις
καλύτερος άνθρωπος αρκεί να μπορέσεις να το καταλάβεις αυτό. ‘’

Νο 17 :
‘’ Τα θετικά κομμάτια έγκειται στο ότι βλέπεις τις ευχαριστίες στα μάτια του ασθενούς
όταν καταφέρεις να τον κάνεις καλά. Η αίσθηση ότι βοηθάς κάποιον είναι πανέμορφη.’’

Νο 24 :
‘’ Μπορείς να προσφέρεις το καλό. Αυτό που με μαγεύει είναι ότι ο ασθενής έρχεται στο
γιατρό και είναι ο μοναδικός επαγγελματίας που μπορεί να αφεθεί εξολοκλήρου. Αυτή η
επαφή που υπάρχει με τον ασθενή είναι πολύ ελκυστική. Μερικές φορές βέβαια αυτό
γυρνάει μπούμερανγκ γιατί υπάρχουν δύσκολοι χαρακτήρες. Αυτό που είχε πει ο
Ιπποκράτης για την επαφή γιατρού και ανθρώπου είναι το πιο χαρακτηριστικό.
Θεωρώ ότι το ιατρικό επάγγελμα είναι το υπέρτατο επάγγελμα και δε θα μπορούσαν να
κάνω οτιδήποτε άλλο για κανένα λόγο. ‘’

Όπως φαίνεται από τις συνεντεύξεις η ενασχόληση με τον άνθρωπο αποτελεί ένα
εξαιρετικό στοιχείο ώστε κάποιος να αγαπήσει αυτό που κάνει. Ειδικά η ικανοποίηση
ενός γιατρού για την προσφορά του πιθανόν να αποτελεί ένα μέρος της επιστήμης το
οποίο αντιπαρέρχεται όλες τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει ένας γιατρός στην
καριέρα του.
Ερωτώμενος Νο 19 :
‘’ Έχεις μια θετική επιβεβαίωση από τον ασθενή, πολλές φορές, μερικές φορές όχι βέβαια.
Έχει ένα ενδιαφέρον γιατί ασχολείσαι με τον ανθρώπινο οργανισμό που όπως και να το
κάνουμε είναι ένα πολυπαραγοντικό σύστημα’’.
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Τέλος είναι μια επιστήμη που η εφαρμογή της έχει άμεσα αποτελέσματα κάτι που
δημιουργεί αίσθημα ευφορίας στον εργαζόμενο γιατρό.
Ερωτώμενος Νο 5 :
‘’ Το ότι βρίσκεις να περπατάει ένα παιδί το οποίο στο είχαν φέρει πριν κάτι μήνες
σμπαραλιασμένο. Δεν υπάρχει κάτι ωραιότερο’’.

Νο 15 :

‘’ Τα θετικά κομμάτια τουλάχιστον για τον τομέα με τον οποίο ασχολούμαι εγώ έχει να
κάνει με τη δημιουργία, έχεις σχέση δουλείας αποτελέσματος άμεση, έχεις μια κοινωνική
αναγνώριση σίγουρα. Αλλά στις μέρες μας αυτό τείνει να μη λαμβάνεται υπόψη αλλά
πιθανόν να γυρνάει και τούμπα εις βάρος σου. Και επίσης νοιώθεις ότι υπάρχουν αφορμές
για να δουλέψει πολύ το μυαλό σου’’.

4.1.3.1.2 Εξέλιξη εργαζομένου στη επιστήμη

Σίγουρα η ενασχόληση με τον άνθρωπο και ειδικότερα με τον ανθρώπινο οργανισμό
είναι από μόνο του κάτι πολύ ενδιαφέρον. Προσφέρει επίσης προοπτικές εξέλιξης, όχι
τόσο σε θέματα ιεραρχίας αλλά εξέλιξη πάνω στο ίδιο το επάγγελμα. Η συνεχής
εξέλιξη και μάθηση αποτελούν τα χαρακτηριστικά ενός καλού γιατρού.

Νο 23 :
‘’ Η ευχαρίστηση που παίρνεις, πάλι έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Αυτά που του
προσφέρεις, η ανακούφιση, και το ευχαριστώ που βλέπεις στα μάτια του είναι τα πιο θετικά
κομμάτια.
Η εξέλιξη που έχεις και ότι μέσα από την πρακτική εξάσκηση του επαγγέλματος γίνεσαι
συνεχώς καλύτερος’’
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4.1.3.2 Η ιατρική ως επάγγελμα

Σαν επάγγελμα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η εξέλιξη στην ιεραρχία ενός
οργανισμού, όπως επίσης και η εξέλιξη στη κοινωνία και του κοινωνικό status που
αποκτά κάποιος όταν επιλέγει και ασκεί την ιατρική σαν επάγγελμα.

4.1.3.2.1 Εξέλιξη στην ιεραρχία και στην κοινωνία

Σαν επάγγελμα η ιατρική προσφέρει , πέρα από τον ενδιαφέρον σαν επιστήμη,
κοινωνική αναγνώριση και κύρος. Παλιότερα αυτά τα δύο ήταν βασικοί λόγοι για να
ασχοληθεί κάποιος με την ιατρική σαν επάγγελμα.
Ερωτώμενος Νο 7 :
‘’ Τα θετικά κομμάτια της ιατρικής είναι το ενδιαφέρον που παρουσιάζει σαν επάγγελμα
και σαν επιστήμη, και γενικά το κύρος που αποκτάς’’

Νο 11 :
‘’ Το κύρος είναι κάτι που υπήρχε παλιότερα κυρίως, ωστόσο για εμένα πλέον δεν έχει
καμία σημασία’’

Παρόμοια σχέση με αυτή του κύρους έχει και η κοινωνική αναγνώριση την οποία
αποκτάς εξασκώντας το επάγγελμα της ιατρικής. Παλιότερα ήταν ένας λόγος που
κάποιος γινόταν γιατρός πλέον όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει καθώς η αναγνώριση δεν
έρχεται μέσα από τη δουλεία σου αλλά από το πλασάρισμα σου στη αγορά, από τις
γνωριμίες και τα κοινωνικά δίκτυα τα οποία έχεις δημιουργήσει.
Ερωτώμενος Νο 15 :
‘’ έχεις μια κοινωνική αναγνώριση σίγουρα. Αλλά στις μέρες μας αυτό τείνει να μη
λαμβάνεται υπόψη αλλά πιθανόν να γυρνάει και τούμπα εις βάρος σου’’
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Επίσης ειδικά όσον αφορά την αναρρίχηση στην ιεραρχία του οργανισμού στον
οποίο εργάζεται ό εκάστοτε εργαζόμενος, παίζει σπουδαίο ρόλο και η φιλοδοξία, το
πόσο πολύ θες να φτάσεις κάπου και τι προτίθεσαι να δώσεις από την προσωπική σου
ζωή για να το καταφέρεις.
Ερωτώμενος Νο 10 :
‘’ Εντάξει τους βοήθησε να προχωρήσουν η θέληση τους, πόσο ασχολήθηκαν και πόσο το
κυνήγησαν αυτήν την εξέλιξη’’.

Ερωτώμενος Νο 17 :
‘’ Κυριότερο λόγο για να κάνεις κάποιος καριέρα πιστεύω πως είναι ο χαρακτήρας. Γιατί
πρέπει να είσαι ηγετική φυσιογνωμία, πρέπει να το κυνηγάς, να είσαι πρότυπο, να σε
θαυμάζουν’’

4.2 Ανάλυση οργανωσιακής δέσμευσης
Στην ενότητα αυτή θα μελετήσω την οργανωσιακή δέσμευση στους εργαζόμενους
γιατρούς του Νοσοκομείου της Σύρου. Μέσα από τη βιβλιογραφία διαπίστωσα ότι η
οργανωσιακή δέσμευση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια παρουσίας του
εργαζομένου στον οργανισμό και μάλιστα υπάρχει και θετική σχέση της διάρκειας
εργασίας, στον οργανισμό ,και της οργανωσιακής δέσμευσης (Allen και Meyer
(1993), Buchanan (1974) και Hall (1977)). Επίσης σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη
οργανωσιακής δέσμευσης παίζει και η επένδυση του εργαζόμενου στον οργανισμό
(Hunt και Hartman 1984). Για αυτούς του λόγους λοιπόν αποφάσισα χωρίσω το
δείγμα μου σε δύο κατηγορίες όσον αφορά την ανάλυση της οργανωσιακής
δέσμευσης.
Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται στους εργαζόμενους που κατέχουν μια μόνιμη θέση
στον οργανισμό, κάτι που συνεπάγεται μεγαλύτερη διάρκεια ,και μεγαλύτερη
επένδυση προς τον οργανισμό.
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Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται στους εργαζόμενους οι οποίοι είναι στο στάδιο
είτε του αγροτικού τους είτε της ειδικότητας τους. Έχουν μικρότερη διάρκεια
εργασίας στον οργανισμό και ο βαθμός της επένδυσης είναι σίγουρα μικρότερος
καθώς εκ των προτέρων γνωρίζουν ότι δε θα συνεχίσουν να εργάζονται στο
νοσοκομείο της Σύρου.

4.2.1 Μόνιμοι εργαζόμενοι ιατροί στον οργανισμό
Η γενική διαπίστωση αυτής της κατηγορίας του δείγματος μέσα από την ανάλυση
των συνεντεύξεων είναι ότι τα επίπεδα οργανωσιακής δέσμευσης είναι χαμηλά.
Συγκεκριμένα από τις συνεντεύξεις φαίνεται πως όταν μιλάμε για δέσμευση στον
οργανισμό η κουβέντα πάντα οδηγείται στις σχέσεις με τους συναδέλφους.

4.2.1.1Παράγοντες οι οποίοι επιδρούν αρνητικά στην οργανωσιακή
δέσμευση

Το στοιχείο που δεσπόζει στα ευρήματα των συνεντεύξεων ως ανασταλτικός
παράγοντας της οργανωσιακής δέσμευσης είναι η δομή του νοσοκομείου και του
συστήματος υγείας γενικά. Όπως φαίνεται οι αξίες ενός οργανισμού, ο οποίος σα
στόχο θα έπρεπε να έχει τη βοήθεια στον συνάνθρωπο, έχουν αντικατασταθεί από
απρόσωπες δομές οι οποίες αφήνουν την σωστή άσκηση της ιατρικής, στους
εργαζόμενους, βασιζόμενες στη θέληση του καθενός.
Ερωτώμενος Νο 8
‘’Στο νοσοκομείο δεν υπάρχουν αξίες είναι κάτι απρόσωπο και υπάρχουν δομές, αν
ακολουθούσα αυτές τις δομές θα έπρεπε να είμαι έξω και να πίνω καφέ.’’

Ερωτώμενος Νο 5
‘’Αυτή είναι η δυσκολία της Ελλάδος η οποία έχει αφήσει στον κάθε γιατρό, και του
δημόσιου συστήματος της Ελλάδος έτσι, στον κάθε γιατρό, τ’ αφήνει όλα στον πατριωτισμό
του κάθε γιατρού.’’
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Ακόμη ένα στοιχείο το οποίο έχει ανασταλτικό ρόλο στην εμφάνιση οργανωσιακής
δέσμευσης είναι η έλλειψη υποδομών και κατάλληλων εργαλείων για την σωστή
άσκηση της ιατρικής.

Ερωτώμενος Νο 5
‘’13 χρόνια ζητάω ένα αρθοσκόπιο το οποίο δεν μου το έχουν πάρει. Ήμουν
εξειδικευμένος στην αρθροσκόπηση. ‘’

Επίσης η διοίκηση και οι σχέσεις της με τους εργαζόμενους δεν επιτρέπει την
εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού και δεν αφήνει περιθώριο για βελτιστοποίηση
ορισμένων δομών οι οποίες δεν λειτουργούν. Λόγων αυτής της σχέσης όπως φαίνεται
τα άτομα τα οποία απαρτίζουν τη διοίκηση αποτελούν ένα κλειστό κύκλο στον οποίο
είναι δύσκολο κάποιος να παρεισφρήσει.
Ερωτώμενος Νο 3
‘’Όλοι γκρινιάζουν νομίζω κατά καιρούς, υπάρχει ένα status quo γιατί αυτό το νοσοκομείο
δημιουργήθηκε από πέντε έξι άτομα τα οποία βρίσκονται ακόμα εδώ και έχουν καταλάβει
όλες τις διευθυντικές και διοικητικές θέσεις, τα περισσότερα από αυτά τα άτομα είναι
εντάξει τα άλλα όμως δεν είναι, το θέμα είναι ότι έχουν ένα τέτοιο δέσιμο μεταξύ τους πια
μετά από τόσα χρόνια, που είναι δύσκολο κάποιος να μπει και να γίνει μέλος αυτής της
ομάδας. Εγώ περιμένω πότε θα συνταξιοδοτηθούν ώστε να αναλάβει η καινούρια γένια τη
διοίκηση. Νομίζω ότι μπορούν να γίνουν πράγματα.’’

Επιπροσθέτως υπάρχει έλλειψη υποστήριξης από την πλευρά του οργανισμού και
της διοίκησης προς τους εργαζομένους ιατρούς.
Ερωτώμενος Νο 4
‘’ Εντάξει, το να προσφέρεις στον κόσμο δεν είναι κακό. Αυτό είναι και η έννοια της
δουλειάς σου αρκεί όμως να σε βοηθάνε να προσφέρεις όσο μπορείς περισσότερο γιατί
όταν δεν έχεις βοήθεια κάποια στιγμή κουράζεσαι. Δεν μπορείς να προσφέρεις λόγω
κούρασης, είτε ψυχικής είτε σωματικής.’’

‘’… Ναι εντάξει για να πάρω εγώ αυτό το ιατρείο έγιναν διάφορες ιστορίες. Όταν έγινε ο
σχεδιασμός του νοσοκομείου πρώτα από όλα δεν ήρθε κανείς να σχεδιάσει πόσοι γιατροί
πόσες ειδικότητες είναι και τι ιατρείο θα πάρει ο καθένας και δεν ερωτήθηκε και κανένας
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νομίζω πως ακριβώς θα έπρεπε να είναι το ιατρείο του, πώς να λειτουργεί για την κάθε
ειδικότητα σύμφωνα με τις ανάγκες. Εκεί αισθάνομαι αδικημένη γιατί θα έπρεπε να
ερωτηθώ.’’

Τις περισσότερες φορές η έλλειψη υποστήριξης πιθανόν οδηγεί σε τάση παραίτησης
όπως αναφέρεται η ερωτώμενη Νο 4
‘’αν θα έφευγα από αυτή την θέση μόνο για να ιδιωτεύσω όμως μόνο και μόνο γιατί δεν θα
λάμβανα την βοήθεια που θέλω για να μπορέσω να το οργανώσω καλύτερα. Γιατί με
κουράζει η μη οργάνωση που σε κάποιους τομείς υπάρχει

Υπάρχουν βέβαια και αντίθετες απόψεις σε αυτή την ενότητα που αναφέρουν ότι ο
οργανισμός στήριξε την εργαζόμενη κυρίως στο επαγγελματικό κομμάτι όχι όμως σε
επιστημονικό επίπεδο.

4.2.1.2Παράγοντες οι οποίοι επιδρούν θετικά στην οργανωσιακή
δέσμευση

Στην ενότητα αυτή θα αναφέρω τους παράγοντες εκείνους οι οποίοι έχουν μια
θετική σχέση με την οργανωσιακή δέσμευση και βοηθούν στην παραμονή του
εργαζομένου στον οργανισμό.
Όπως ανέφερα και προηγουμένως όταν συζητούσα σχετικά με τη δέσμευση στον
οργανισμό πάντα οι ερωτώμενοι έτειναν να αναφέρονται με θετικά σχόλια στους
συναδέλφους τους.
Ερωτώμενος Νο 9
‘’ Κυρίως όσον αφορά τους συναδέλφους πιστεύω πως συνάδουν με τις δικές μου αξίες.
Και κατά βάση οι αξίες του νοσοκομείου διαμορφώνονται από τις αξίες των εργαζομένων
εδώ. Επίσης θέλω να πιστεύω πως και οι καινούριοι συνάδελφοι αντιπροσωπεύουν τις
ίδιες αξίες.’’

Σε γενικό επίπεδο υπάρχει σύγκλιση απόψεων και αξιών μεταξύ των εργαζομένων
ωστόσο σε αυτή την κατηγορία του δείγματος φαίνεται πως είναι περισσότερο
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κατασταλαγμένες οι σχέσεις εξαιτίας του μικρού χώρου του νοσοκομείου και της
περιοχής στην οποία εδρεύει ο οργανισμός.

Ερωτώμενος Νο 5
‘’Όχι μόνο με τους γιατρούς, με όλους τους εργαζομένους υπάρχει δέσιμο. Είναι ένας
μικρός χώρος, με ανθρώπους που συμφωνείς έχεις επαφές, με άλλους τόσους δεν έχεις.’’

Ωστόσο οι σχέσεις αυτές εξαρτώνται και από τον χαρακτήρα και την
προσωπικότητα του καθενός έτσι οι σχέσεις μπορεί να είναι είτε καλές είτε εντελώς
σε επαγγελματικό επίπεδο.
Ερωτώμενος Νο 4
‘’Πιστεύω πως υπάρχει δέσιμο μεταξύ των γιατρών. Όχι δεν υπάρχει ανταγωνισμός.
Υπάρχει δέσιμο, μετά από κει και πέρα ανάλογα με τον χαρακτήρα θα έχεις και μικρόδιαπληκτισμούς, βέβαια εννοείται άλλος είναι πιο νευρικός άλλος είναι λιγότερο, άλλος
εκφράζεται έτσι άλλος εκφράζεται αλλιώς, δεν είναι όλοι ίδιοι χαρακτήρες.’’

Εν αντίθεση βέβαια με αυτήν την άποψη υπάρχει και μια ερωτώμενη η οποία
αναφέρει πως υπάρχουν και έντονες στιγμές έντασης μεταξύ των εργαζομένων
ιατρών.
Ερωτώμενος Νο 3
‘’ είμαι τυχερή επειδή είναι μια ειδικότητα της οποία μπορώ να εξασκήσω μόνη μου χωρίς
να χρειάζομαι τη βοήθεια κάποιων συναδέλφων γιατί με κάποιους δεν τα πάω καθόλου
καλά και μετά από 9 χρόνια δεν έχω πρόβλημα να το δείχνω, με τους περισσότερους όμως
τα πάω από αρκετά καλά έως πάρα πολύ καλά.
Ναι θυμάμαι δυο τρία περιστατικά. Θυμάμαι ένα όταν υπήρχε έλλειψη γραφείου ,είχα
πάρει την προϊσταμένη και μου άνοιξε το γραφείο της πνευμονολόγου η οποία έλλειπε, για
να δω ένα περιστατικό. Μπαίνει μέσα η προϊσταμένη την ώρα που έκλαιγε το περιστατικό
το οποίο εξέταζα, για να μου πει ότι πήρε η πνευμονολόγος και μου ζήτησε να βγω από το
γραφείο της.!!! Λες και τα γραφεία τα νοικιάζουν. Όταν γύρισε τη βρήκα στο ασανσέρ και
βριστήκαμε, μιλάμε άρχισα να τη βρίζω χυδαία και μας άκουσε όλο το νοσοκομείο. Ε
θυμάμαι και κάνα δύο άλλα όχι πολλά δύο τρία.’’
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Συμπεράσματα
Όπως διαπίστωσα η εμφάνιση της οργανωσιακής δέσμευσης κυμαίνεται σε πολύ
χαμηλά επίπεδα και αυτό διότι υπάρχει μια αρνητική διάθεση προς τον οργανισμό τη
δομή του και τη διοίκηση. Τα θετικά που αναφέρονται είναι καθαρά σε σχέση με τους
συναδέλφους όπου υπάρχει σύγκλιση αξιών, και απόψεων.
Υπάρχει επίσης έντονη τάση για παραίτηση από τον οργανισμό καθώς το
μεγαλύτερο μέρος του δείγματος αυτούς απαντά ότι θα έφευγε από τον οργανισμό.
Ωστόσο στις περισσότερες των περιπτώσεων η σαφής έλλειψη εναλλακτικών (καθώς
η κατάσταση σε όλα τα περιφερειακά νοσοκομεία είναι ίδια, και μόνο σε μεγάλα
νοσοκομεία κεντρικών πόλεων θα μπορούσε ένας εργαζόμενος να βρει καλύτερες
συνθήκες) όπως επίσης και η επένδυση που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια της
εργασίας τους στον οργανισμό (δημιουργία οικογένειας, κοινωνική θέση, θέση στην
ιεραρχία) λειτουργούν ανασταλτικά στο να παραιτηθεί ένας εργαζόμενος από τον
οργανισμό.
Ερωτώμενος Νο 8
‘’ Προφανώς και θα έφευγα. Ωστόσο τα δεδομένα στην Ελλάδα είναι συγκεκριμένα. Το να
θέλεις να φύγεις για να φύγεις είναι κάτι που ο άνθρωπος ζητάει συνέχεια. Αλλά το να
φύγεις για καλύτερα δεδομένα και δη σε επαρχιακό νοσοκομείο είναι αρκετά δύσκολο. Σε
μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ίσως να βρεις υψηλότερο
επιστημονικό επίπεδο.’’

Τέλος διαπίστωσα ότι το αίσθημα υποχρέωσης στον οργανισμό είναι κάτι το οποίο
διχάζει αυτό το κομμάτι του δείγματος καθώς υπάρχουν εργαζόμενοι που θεωρούν
ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο αλλά και άλλοι οι οποίοι θεωρούν ότι υπάρχει. Ωστόσο
αυτό που είναι εμφανές είναι η πίστη ότι σαν εργαζόμενοι έχουν δώσει πολλά
περισσότερα στον οργανισμό από ότι τους προσφέρει αυτός.

4.2.2 Εργαζόμενοι ιατροί στο στάδιο του αγροτικού ή της
ειδικότητας
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Σε αυτή την κατηγορία εργαζομένων όπως φαίνεται από τα ευρήματα η
οργανωσιακή δέσμευση κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. Και σε αυτή την κατηγορία
όπως και στην προηγούμενη η συζήτηση σχετικά με τη δέσμευση στον οργανισμό
οδηγούταν στις σχέσεις με τους συναδέλφους. Το γενικό αίσθημα είναι ότι υπάρχει
μια αδιαφορία ως προς τον οργανισμό και την εξέλιξη τους σε αυτό το στάδιο της
καριέρα τους πέρα από μερικές εξαιρέσεις.
Ερωτώμενος Νο 2
‘’δεν υπάρχει κάποιου είδους δέσιμο με το νοσοκομείο παρά μόνο με κάποιους γιατρούς οι
οποίοι είναι φίλοι μου.’’

Ερωτώμενος Νο 18
‘’Αν και δεν είμαι πολύ καιρό εδώ σιγά ,σιγά δημιουργείται ένα είδος δέσμευσης και
συμπάθειας ως προς το ίδρυμα επειδή είναι ο χώρος που εργάζεσαι και μπορείς να τον
αγαπήσεις σίγα, σιγά ,. Αλλά και με τους συναδέλφους έχουμε δεθεί αρκετά.’’

Ερωτώμενος Νο 22
‘’ Ναι, ναι τώρα πια αγαπάω την κλινική τους συναδέλφους. Ωστόσο δεν θα αρκούσε
μόνο αυτό το δέσιμο για να μείνω εδώ. Μετά από κάποιους μήνες αισθάνθηκα αυτό το
δέσιμο. Σε αυτό συντέλεσαν οι συνάδελφοι μου’’

Ωστόσο υπάρχουν όπως ανέφερα και πριν εξαιρέσεις οι οποίες θεωρούν ότι υπάρχει
δέσιμο με τον οργανισμό πέρα απλά από τις σχέσεις με τους συναδέλφους.
Ερωτώμενος Νο 23
‘’ Σίγουρα υπάρχει καθώς αποτελεί την πρώτη επαγγελματική εμπειρία. Αλλά ακόμα είναι
πολύ νωρίς ώστε αυτό το δέσιμο να με κάνει να επιστρέψω εδώ.
Αισθάνθηκα το δέσιμο μέσα στις πρώτες δέκα μέρες που βρισκόμουν στο νοσοκομείο.
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Επίσης στο να αναπτυχθεί αυτό το αίσθημα συντέλεσε το εύρος των ηλικιών στο
νοσοκομείο και το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά άτομα κοντινά σε σένα ηλικιακά.
Επίσης βοηθά και η συμπεριφορά των ανθρώπων που πάντα θα σου μιλήσουν με
χαμόγελο.’’

4.2.2.1 Παράγοντες οι οποίοι επιδρούν αρνητικά στην οργανωσιακή
δέσμευση

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι δρουν
ανασταλτικά ως προς την εμφάνιση της οργανωσιακής δέσμευσης. Αρχικά κοινό
εύρημα όλων των συνεντεύξεων αυτής της κατηγορίας εργαζομένων είναι η δομή και
οργάνωση του εθνικού συστήματος υγείας. Παράγοντες όπως ανασφάλεια, αποδοχές
λειτουργούν ως εμπόδια τη ανάπτυξη της οργανωσιακής δέσμευσης στους
εργαζόμενους του συγκεκριμένου οργανισμού.
Ερωτώμενος Νο 17
‘’Εντάξει έχω απογοητευτεί λιγάκι όσον αφορά το πώς λειτουργεί το δημόσιο σύστημα
υγείας, και πλέον ο τρόπος που αντιμετωπίζουν εμάς τους γιατρούς, τις εφημερίες που
κάνουμε θα μας πληρώσουν ή όχι, και μάλιστα ιδιαίτερο άγχος για το τι θα αντιμετωπίσω
μετά στο αγροτικό μου.
Όσον αφορά το νοσοκομείο δεν περίμενα ποτέ ένα νοσοκομείο το οποίο καλύπτει μια τόσο
μεγάλη περιοχή θα έχει τόσες πολλές ελλείψεις.’’

Σημαντικός παράγοντας είναι επίσης η έλλειψη εκπαίδευσης. Στο στάδιο της
καριέρας που βρίσκεται αυτή η κατηγορία του δείγματος σημαντικό ρόλο έχει η
εσωτερική εκπαίδευση που λαμβάνουν από τους μόνιμους ιατρούς. Όπως φαίνεται
από τα ευρήματα δεν υπάρχει η κατάλληλη εκπαίδευση ώστε να αντιμετωπίσουν
διάφορα περιστατικά στη μετέπειτα καριέρα τους. Ειδικά για τους εργαζόμενους οι
οποίοι βρίσκονται στο στάδιο του αγροτικού η έλλειψη εκπαίδευσης τους δημιουργεί
άγχος για το τι θα συναντήσουν όταν βρεθούν σε ιατρεία μόνοι τους.
Ερωτώμενος Νο 14
‘’ Έχω μάθει ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, όσον αφορά τον άλλο τομέα και την
εκπαίδευση για το αγροτικό είναι αρκετά άσχημα. Δεν υφίσταται καμία εκπαίδευση, ότι
προσπαθείς και κάνεις μόνος σου. ‘’
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Επίσης οι ελλείψεις σε υποδομές και υλικά δεν επιτρέπουν την καλύτερη
εκπαίδευση όπως επίσης και την ορθή άσκηση ιατρικής.
Ερωτώμενος Νο 25
‘’ Ωστόσο οι υποδομές και οι ελλείψεις δε σε αφήνουν να επικεντρωθείς και να μάθεις
πράγματα για την ειδικότητα σου.’’

Συγκεκριμένα υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις οι οποίες δεν επιτρέπουν στους
εργαζομένους

να

επιτελέσουν

το

έργο

τους

ολοκληρωμένα

και

γενικά

δημιουργούνται μεγάλες δυσκολίες οι οποίες για να ξεπεραστούν απαιτείται
προσωπική θέληση και περαιτέρω προσπάθεια από τους εργαζομένους.
Ερωτώμενος Νο 13 :
‘’ Γενικά σε αυτό το νοσοκομείο υπάρχουν και πολλές ελλείψεις είναι κάποια τμήματα
που δε λειτουργούν σωστά όπως θα έπρεπε. Παραδείγματος χάριν η χειρουργική
υπολειτουργεί καθώς δεν υπάρχουν τμήματα που σχετίζονται
με αυτή όπως
νευροχειρουργικό, και άλλα. Υπάρχουν ελλείψεις από θέματα διοίκησης, οργάνωσης ,
εξοπλισμού τα οποία σε κάνουν να στερείσαι πολλά. ‘’

Επίσης οι σχέσεις με τη διοίκηση τις περισσότερες φορές είναι απρόσωπές κάτι που
δυσχεραίνει την καλύτερη οργάνωση του οργανισμού.
Ερωτώμενος Νο 24
‘’ Με τη διοίκηση υπάρχει μια απρόσωπη σχέση, το προσωπικό μεταξύ του διαμορφώνει
σχέσεις και δέσιμο. Τα πράγματα με τη διοίκηση είναι πιο αποστασιοποιημένα’’

Επιπροσθέτως υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για τους μόνιμου ιατρούς του
νοσοκομείου οι οποίοι όπως αναφέρεται χρησιμοποιούν τον οργανισμό σαν ιδιωτική
επιχείρηση.
Ερωτώμενος Νο 2
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‘’Αυτό που δεν μου αρέσει στο νοσοκομείο είναι ότι έχει γίνει ένα είδος ιδιωτικού
ιατρείου, για τους μόνιμους μεγαλογιατρούς της Σύρου ‘’

Ερωτώμενος Νο 12
‘’Οι περισσότεροι μόνιμοι ιατροί λειτουργούν λες και έχουν ιδιωτικά μαγαζιά και σίγουρα
έχουν και παράνομες απολαβές. ‘’

Τέλος όπως φαίνεται από το εύρος αυτής της κατηγορίας του δείγματος το μικρό
χρονικό διάστημα που εργάζονται στον οργανισμό δεν βοηθά ώστε να αναπτύξουν τις
ικανότητες τους, να μάθουν πράγματα και να ασκήσουν την ιατρική όπως πρέπει.
Ερωτώμενος Νο 11
‘’ είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα, γενικά έχω καλές εντυπώσεις αλλά λόγω του ότι
είμαι για λίγο εδώ είμαι σε μια φάση αδιάφορη. ‘’

Αυτά οδηγούν τους εργαζομένους να μη επενδύουν σε αυτό τον οργανισμό και
πολλές φορές αυτό δημιουργεί σε πολλούς αίσθημα αδιαφορίας.

4.2.2.2 Παράγοντες οι οποίοι επιδρούν θετικά στην οργανωσιακή
δέσμευση

Όπως και στην κατηγορία των μόνιμων ιατρών έτσι και εδώ υπάρχει έντονη
αναφορά στις σχέσεις με τους συναδέλφους. Ωστόσο σε αυτή την κατηγορία
αναφέρεται στα ευρήματα ότι υπάρχουν ομάδες όπου οι σχέσεις είναι καλές και
εποικοδομητικές. Κυρίως με ηλικιακά κριτήρια οι ειδικευόμενοι αναπτύσσουν καλές
σχέσεις με τους αγροτικούς ιατρούς ενώ οι σχέσεις με τους μόνιμους είναι
απρόσωπες και σε πολλές περιπτώσεις άσχημες.
Ερωτώμενος Νο 22
‘’ Ναι, ναι τώρα πια αγαπάω την κλινική τους συναδέλφους. Ωστόσο δεν θα αρκούσε
μόνο αυτό το δέσιμο για να μείνω εδώ.
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Μετά από κάποιους μήνες αισθάνθηκα αυτό το δέσιμο. Σε αυτό συντέλεσαν οι συνάδελφοι
μου ‘’

Σημαντικό είναι επίσης να αναφέρουμε ότι αυτή η κατηγορία εμφανίζει σύγκλιση
αξιών με τον οργανισμό κυρίως όσον αφορά τους σκοπούς και τον ανθρωποκεντρικό
χαρακτήρα του οργανισμού.
Ερωτώμενος Νο 24
‘’ Ένα πράγμα που με έχει κάνει περήφανη που δουλεύω στην Ελλάδα και δη στο
νοσοκομείο της Σύρου είναι ότι δεν έχει έρθει άνθρωπος που είναι ανασφάλιστος ή δεν
έχει χρήματα να είναι άρρωστος και να τον πετάξουμε έξω. Αυτό με συγκινεί γιατί το έχω
δει στο εξωτερικό. Το γεγονός ότι το σύστημα διατηρεί ένα ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα
είναι πολύ ενθαρρυντικό’’

Ωστόσο και πάλι η συζήτηση οδηγείται στους συναδέλφους οι οποίοι όπως
αναφέρεται από τους ερωτώμενους διαμορφώνουν τις αξίες του οργανισμού.
Τέλος είναι σημαντικό να αναφέρω ότι εμφανίζεται σε αρκετούς εργαζόμενους
αυτής της κατηγορίας, αίσθημα δέσμευσης προς τον οργανισμό. Αυτό συμβαίνει είτε
επειδή υπάρχει η αίσθηση στους εργαζόμενους ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός τους
έδωσε την ευκαιρία να κάνουν το αγροτικό ή την ειδικότητα τους σε πολύ μικρό
χρονικό διάστημα από την αποφοίτησή τους, είτε επειδή δένονται με τον οργανισμό
καθώς αποτελεί την πρώτη τους εργασιακή εμπειρία.
Ερωτώμενος Νο 18
‘’ Αν και δεν είμαι πολύ καιρό εδώ σιγά ,σιγά δημιουργείται ένα είδος δέσμευσης και
συμπάθειας ως προς το ίδρυμα επειδή είναι ο χώρος που εργάζεσαι και μπορείς να τον
αγαπήσεις σίγα, σιγά’’

Ωστόσο αυτό το αίσθημα δεν είναι ισχυρό καθώς εκ των προτέρων γνωρίζουν ότι δε
θα συνεχίσουν να εργάζονται στον οργανισμό.
Τέλος είναι σημαντικό να αναφέρουμε στα θετικά τη δίψα που έχει αυτή η ομάδα
εργαζομένων για την άσκηση της ιατρικής όπου πολλές φορές οι εργαζόμενοι
υπερβάλλουν εαυτό ώστε να πετύχουν τους στόχους τους ανταπεξερχόμενοι, στις
ελλείψεις και στην έλλειψη οργάνωσης του οργανισμού.
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Συμπεράσματα
Στην κατηγορία αυτή αναλύω τις συνεντεύξεις των γιατρών που βρίσκονται στο
στάδιο του αγροτικού είτε της ειδικότητας. Βασική παρατήρηση μου είναι ότι και σε
αυτή την κατηγορία του δείγματος η οργανωσιακή δέσμευση βρίσκεται σε πολύ
χαμηλά επίπεδα. Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά την
εμφάνιση της οργανωσιακής δέσμευσης ωστόσο το ύψος της επένδυσης αποτελεί
ένας από τους κυριότερους παράγοντες οι οποίοι δρουν ανασταλτικά ως προς την
οργανωσιακή δέσμευση.
Τέλος και σε αυτή την κατηγορία η συζήτηση που αφορά την οργανωσιακή
δέσμευση οδηγείται σε συζήτηση που αφορά τις σχέσεις με τους συναδέλφους. Από
αυτή την παρατήρηση φαίνεται πως οι σχέσεις με τους συναδέλφους είναι από τα
σημαντικότερα πράγματα στην εργασιακή τους ζωή.

4.3. Σχέση οργανωσιακής δέσμευσης με δέσμευση
καριέρας
Κατά κύριο λόγο οι δύο αυτές συνιστώσες της εργασιακής δέσμευσης αποτελούν τα
βασικά συστατικά τα οποία κρίνουν την απόδοση που θα έχει ένας εργαζόμενος στην
εργασία του. Υπάρχουν έντονες σχέσεις μεταξύ αυτών των δύο. Αρχικά πρέπει να
αναφέρουμε ότι είναι δύο έννοιες που λειτουργούν μεν αυτόνομα ωστόσο είναι πολύ
πιθανό η μειωμένη εμφάνιση της μίας να επηρεάσει την άλλη. Όπως συμβαίνει στον
οργανισμό τον οποίο μελετούμε. Ενώ υπάρχει έντονη η ύπαρξη του συναισθήματος
δέσμευσης τη καριέρα, τα προβλήματα που υπάρχουν στον οργανισμό κάνουν τους
εργαζόμενους να μη δεσμεύονται στον οργανισμό και ως εκ τούτου να μην αποδίδουν
το μέγιστο. Έχουμε έτσι την εμφάνιση της τάσεως φυγής από τον οργανισμό. Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι νιώθουν εγκλωβισμένοι στο συγκεκριμένο
οργανισμό και δεν έχουν προοπτικές ανάπτυξης.
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Κεφάλαιο 5ο : Συζήτηση, Συμπεράσματα

5.1 Συζήτηση
Στην ενότητα της συζήτησης θα κάνω μια κατηγοριοποίηση σύμφωνα με τους
παράγοντες τους οποίους μελέτησα. Αυτό θα γίνει ώστε να είναι περισσότερο
κατανοητά τα συμπεράσματά μου.

5.1.1 Δέσμευση καριέρας
Όπως ήδη έχει αναφερθεί ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η
διερεύνηση των σχέσεων και διαφορών ως προς τον τρόπο με τον οποίο
αντιμετωπίζουν τις έννοιες της οργανωσιακής δέσμευσης και δέσμευσης καριέρας,
κατά την παρουσία τους σε ένα περιφερειακό νοσοκομείο. Μέσω αυτών

των

δεδομένων θα εμφανιστούν τρόποι και λύσεις ώστε να υπάρξει μια περισσότερο
αποδοτική και ποιοτική προσφορά στον οργανισμό.
Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε εξήχθησαν σημαντικά ευρήματα ως προς
την έννοια της δέσμευσης καριέρας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναφέρουμε ότι
στην πλειονότητα τους οι ερωτώμενοι συμφωνούν ως προς το ότι η καριέρα του
ιατρού έχει πολλές και διαφορετικές εκφάνσεις. Κυριότερες εξ αυτών είναι η
εξάσκηση της ιατρικής σε κλινικό επίπεδο όσον το δυνατόν επιτυχημένα και με
αρκετή δόση αλτρουισμού, χαρακτηρίζοντας έτσι το επάγγελμα της ιατρικής ως
λειτούργημα κάτι που φαίνεται και από το κεφάλαιο 3 όπου και αναφέρεται από τον
Ο Lee και άλλους (Lee και άλλοι (2000: 799)), ότι η εργασιακή ικανοποίηση ενισχύει
την δέσμευση στην καριέρα. Επίσης άλλη μια έκφανση είναι η αναγνωρισιμότητα την
οποία δύναται ένας γιατρός να κερδίσει μέσω της άσκησης του επαγγέλματός του.
Αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσω της σωστής άσκησης του επαγγέλματος είτε μέσω
δικτύου γνωριμιών το οποίο θα αναπτύξει ένας εργαζόμενος κατά τη διάρκεια της
καριέρας του. Επιπλέον η ακαδημαϊκή καριέρα είναι ακόμη μια προοπτική, όπως
επίσης και η μεγάλη εισροή χρημάτων μέσω της άσκησης του επαγγέλματος κάτι το
οποίο όμως δεν γίνεται πάντα με θεμιτά μέσα όπως αναφέρεται από μεγάλο μέρος του
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δείγματος. Αυτά είναι μερικά ευρήματα τα οποία συμφωνούν με τη βιβλιογραφία μου
και συγκεκριμένα με τους Kalbers και Fogarty 1995: 68, οι οποίοι αναφέρουν ότι ένα
μερικά από τα αποτελέσματα της δέσμευση καριέρας είναι η αναγνωρισιμότητα, και
ο αυτοσεβασμός.
Οποιαδήποτε προοπτική όμως και αν θέλει να ακολουθήσει για την καριέρα του
ένας γιατρός υπάρχουν πάντα

δυσκολίες. Υπάρχουν δε δυσκολίες οι οποίες

συντείνουν για όλες τις εκφάνσεις της καριέρας όπως, ελλιπής εκπαίδευση, μη
οργανωμένα νοσοκομεία ειδικά στην περιφέρεια, τρομερές ελλείψεις σε βασικά
εργαλεία,( όπως αναφέρεται ,από τους Darden, Hampton και Howell 1989, Wallace
1995: 253, η έλλειψη υποστήριξης, οργάνωσης και υποδομών επηρεάζει αρνητικά
την δέσμευση καριέρας). Επιπλέον για καριέρα που αφορά την αναγνωρισιμότητα και
τα οικονομικά οφέλη, όπως επίσης και για ακαδημαϊκή καριέρα χρειάζονται
πράγματα όπως στήριξη είτε πολιτική είτε οικονομική, αύξηση του κύκλου
γνωριμιών, και πολλούς συμβιβασμούς. Επίσης προϋποθέτει να αφιερώσεις το
μεγαλύτερο κομμάτι της προσωπικής σου ζωής.
Επίσης η μεγάλη διάρκεια απόκτησης αγροτικής εκπαίδευσης, ειδικότητας και εν
τέλει , αναγνώρισης ως γιατρό κάτι που επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις επιφέρει
και οικονομικό πρόβλημα κάτι που συνεπάγεται και μειωμένη δέσμευση στη
καριέρα.
Γενικά το να κάνεις καριέρα στο επάγγελμα της ιατρικής προϋποθέτει τεράστια
σπατάλη προσωπικού χρόνου. Επίσης το άγχος, και η πίεση είναι δύο αισθήσεις που
δεσπόζουν κατά τη διάρκεια αυτής της καριέρας( Άγχος και πίεση προκύπτουν από
την εσωτερική σύγκρουση ρόλου (Colarelli and Bishop 1990: 162) . Γενικά δεν
υπάρχει βοήθεια σχεδόν από πουθενά και βασίζεσαι στις δικές σου δυνάμεις(έλλειψη
υποστήριξης). Το σύστημα όπως λειτουργεί προϋποθέτει επίσης τη ολοκληρωτική
ενασχόληση σου με το επάγγελμα καθώς δεν πιέζει για καλύτερα αποτελέσματα αλλά
σε αφήνει μόνο σου. Αν θες να μην κάνεις τίποτα το σύστημα σου δίνει αυτή την
ευκαιρία, δημιουργώντας έτσι γιατρούς οι οποίοι κάνουν τα απολύτως βασικά για να
παραμείνουν στην εργασία τους, αφού δεν υπάρχει και κάποιος έλεγχος.
Δημιουργείται έτσι μια αποκαρδιωτική και υποτιμητική εικόνα των οργανισμών και
δη των περιφερειακών νοσοκομείων. Αδιαφορία, έλλειψη φροντίδας και χαμηλή
ποιότητα υπηρεσιών

είναι τα πρώτα πράγματα που αντιλαμβάνεται ένας νέος
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εργαζόμενος

γιατρός

σε

ένα

περιφερειακό

νοσοκομείο

όπως

επίσης

τα

αντιλαμβάνεται και ο πελάτης-νοσηλευόμενος.
Σίγουρα όμως η δέσμευση καριέρας την οποία εμφανίζει σε μεγάλο βαθμό η
πλειονότητα των ιατρών του συγκεκριμένου οργανισμού πηγάζει από κάπου. Μέσα
από την ανάλυση φαίνονται ξεκάθαρες απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα. Κυριότερος
παράγοντας για να ανταπεξέλθεις στις δυσκολίες και να κάνεις αυτό που ονειρεύεσαι
είναι η ‘’ικανοποίηση προσφοράς’’ που σου προσφέρει αυτό το επάγγελμα (Lee και
άλλοι (2000: 799). Είναι εξαιρετικά σημαντικό να βλέπεις αρρώστους που έχεις
περιθάλψει να είναι καλά και να σε ευχαριστούν για την βοήθεια. Κάτι παρόμοιο
είναι και η σχέση άμεσου αποτελέσματος. Κάνεις τη δουλεία σου και βλέπεις άμεσα
το αποτέλεσμα αυτού που έκανες, ειδικά δε αν είναι και θετικό τότε σε γεμίζει
αυτοπεποίθηση να προχωρήσεις. Έπειτα έγκειται στο χαρακτήρα και την
προσωπικότητα του καθενός. Χρειάζεται να είσαι άτομο το οποίο επιδιώκει συνεχώς
την εξέλιξη του και την περαιτέρω μάθηση Αυτό αναφέρεται ως εστίαση ελέγχου
(Colarelli και Bishop 1990: 160; Gould 1979: 540) και συγκεκριμένα εσωτερική
εστίαση ελέγχου, όπου το άτομο αποφασίζει για την συμπεριφορά του και τους
στόχους του αντιλαμβανόμενο τις συνέπειες που μπορεί να έχει.
Επιπλέον μέσα από τη άσκηση της ιατρικής αποκτάς κύρος και αναγνωρισιμότητα,
κάτι που αναφέρεται ως αναμενόμενη ωφέλεια από την εργασία (Bedeian, Kemery
και Pizzolatto (1991)) Κάτι που αποτελούσε και σοβαρό λόγο για κάποιον ειδικά σε
πρότερα χρόνια να ασχοληθεί με την ιατρική. Πλέον όμως όπως έχουν εξελιχθεί τα
πράγματα η επιζήτηση κάτι τέτοιου οδηγεί στο να χαθεί η ουσία του επαγγέλματος.
Τέλος συμβαδίζοντας με την εποχή που ζούμε όπου βιώνεται μια μεγάλη οικονομική
κρίση, αποτελεί σίγουρα για ένα νέο ένα καλό πρώτο μισθό αυτός της ιατρικής, οι
αποδοχές επίσης αποτελούν ένα παράγοντα που σχετίζεται με τη δέσμευση καριέρας
όπως αναφέρεται από τους Aranya, Pollock και Amernic (1981); Lee, Carswell et al.
(2000: 802). Μάλιστα από τους Aranya, Pollock και Amernic (1981); Lee, Carswell
et al. (2000: 802) αναφέρετε ότι οι αποδοχές έχουν θετική σχέση με τη δέσμευση
καριέρας δηλαδή όσο μεγαλύτερες οι αποδοχές και τα προνόμια τόσο ενισχυμένη
εμφανίζεται η δέσμευση καριέρας. Ωστόσο η γενική αίσθηση που υπάρχει είναι ότι
τα χρήματα δεν ανταποκρίνονται στο έργο που παράγει ένας γιατρός.
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Τι είναι αυτό όμως που θα οδηγήσει ένα γιατρό στη καριέρα που επιζητά; Υπάρχουν
αρκετές έννοιες οι οποίες είναι σημαντικές στη πορεία της καριέρας ενός γιατρού. Η
αγάπη για αυτό που κάνει, η φιλοδοξία, το δίκτυο γνωριμιών, η προθυμία να
σπαταλήσει αρκετό από τον προσωπικό του χρόνο είναι μερικές από αυτές. Επίσης
εξαιρετικά σημαντικό είναι η επίλυση του βιοποριστικού θέματος καθώς στη πορεία
της καριέρας του ένας γιατρός θα συναντήσει τεράστιες δυσκολίες και πιθανό να
χρειαστεί να συμβιβαστεί με πράγματα τα οποία δε θα είναι προσοδοφόρα για τον
ίδιο. Το σημαντικότερο ρόλο όμως για τη εξέλιξη της καριέρας ενός γιατρού παίζει ο
οργανισμός στον οποίο θα εργάζεται ανά διαστήματα. Κατά πόσο αυτός ο
οργανισμός του προσφέρει τις υποδομές, την οργάνωση, την εκπαίδευση, ώστε να
μπορεί να έχει την εξέλιξη που χρειάζεται ώστε να προχωρήσει στην καριέρα που
ονειρεύεται. Όπως αναφέρεται σε έρευνά του ο Carson (1998) η δέσμευση που
εμφανίζει ένας εργαζόμενος στην καριέρα του έχει θετική επίδραση και στη σχέση
του εργαζομένου με τον οργανισμό. Ωστόσο σε μελέτη των Kalbers και Fogarty
(1995) φαίνεται πως δεν μπορεί να καθοριστεί συγκεκριμένη σχέση αν και όπως
φαίνεται η δέσμευση καριέρας και η δέσμευση στον οργανισμό εμφανίζουν μια
αμφίδρομη σχέση και η μία επηρεάζει την άλλη, βέβαια αυτό εμφανίζεται
διαφορετικά για κάθε οργανισμό.

5.1.2 Οργανωσιακή δέσμευση
Στην ενότητα της οργανωσιακής δέσμευσης χρησιμοποίησα μια κατηγοριοποίηση οι
οποία αφορά το χρόνο εργασίας στον οργανισμό όπως επίσης και στη θέση που
κατέχει ο εργαζόμενος. Δημιουργήθηκαν έτσι δύο κατηγορίες στο δείγμα μου, η
πρώτη αναφέρεται στους εργαζόμενους οι οποίοι κατέχουν μόνιμη θέση στον
οργανισμό και η δεύτερη αφορά τους γιατρούς που βρίσκονται στο στάδιο του
αγροτικού ή της ειδικότητας. Εκ των πραγμάτων δηλαδή οι εργαζόμενοι της δεύτερης
κατηγορίας δεν επενδύουν στην παρουσία τους στον οργανισμό. Όπως αναφέρεται
,στο κεφάλαιο 2 από τους Hunt και Hartman (1984) , το ύψος της επένδυσης που ο
εργαζόμενος κάνει στον οργανισμό επιδρά θετικά στην οργανωσιακή δέσμευση. Έτσι
σίγουρα

περίμενα ότι οι μόνιμοι εργαζόμενοι του οργανισμού θα είχαν υψηλά

επίπεδα δέσμευσης.
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Παρακάτω θα αναφέρω τα κοινά στοιχεία των δύο ομάδων του δείγματος και έπειτα
θα αναφέρω τα στοιχεία εκείνα που τις διαφοροποιούν.

5.1.2.1 Όμοια ευρήματα των δύο ομάδων

Μέσα από την ανάλυση των συνεντεύξεων διαπίστωσα ότι έχουν πολλά κοινά
ευρήματα και οι δύο κατηγορίες. Ωστόσο τα κυριότερα από αυτά είναι τα χαμηλά
επίπεδα οργανωσιακής δέσμευσης και η τάση να μιλούν για τις σχέσεις με τους
συναδέλφους τους.
Όπως φαίνεται τα ευρήματα μας δεν συμφωνούν με την πρόταση των Hunt και
Hartman (1984) καθώς πέρα από την ομάδα των εργαζομένων ,που βρίσκονται στο
στάδιο του αγροτικού ή της ειδικότητας, οι οποίοι δεν επενδύουν στον οργανισμό και
η ομάδα των μόνιμων εργαζομένων παρόλη την επένδυση που έχουν κάνει τόσα
χρόνια φαίνεται πως δεν εμφανίζουν υψηλή οργανωσιακή δέσμευση.
Επίσης η τάση που εμφανίζει το δείγμα να μιλά για τις σχέσεις με τους συναδέλφους
του δείχνει ότι είναι από τα λίγα πράγματα τα οποία θα βοηθούσαν ώστε κάποιος να
συνεχίσει

να

εργάζεται

στον

οργανισμό.

Εμφανίζει

επίσης

την

έντονη

συναδελφικότητα και υποστήριξη που φαίνεται πως υπάρχει στον οργανισμό
τουλάχιστον μεταξύ της ομάδας των ιατρών. Ωστόσο σε αυτό το κομμάτι υπάρχει
διαφοροποίηση καθώς υπάρχει η τάση οι εργαζόμενοι να αναπτύσσουν καλύτερες
σχέσεις με άτομα της ίδιας ηλικίας και του ίδιου επιπέδου γνώσεων πάνω στο
επάγγελμα.

Παράγοντες οι οποίοι επιδρούν αρνητικά στην οργανωσιακή δέσμευση
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Τα ευρήματα που έχουν σχέση με τους παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται αρνητικά
με την οργανωσιακή δέσμευση σε μεγάλο ποσοστό ταυτίζονται και στις δύο ομάδες
εργαζομένων. Κυριότερο από αυτά είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, η οργάνωση και
οι δομές που αντιπροσωπεύει. Την οργάνωση αυτή όπως και τις δομές υιοθετεί και ο
οργανισμός αφήνοντας έτσι την άσκηση της ιατρικής στη θέληση των εργαζομένων
χωρίς κανένα έλεγχο.
Επίσης οι τεράστιες ελλείψεις αποτελούν κοινό εύρημα των δύο ομάδων. Είναι κάτι
το οποίο δεν επιτρέπει στους γιατρούς να ασκήσουν ολοκληρωμένα το επάγγελμά
τους καθώς πολλές φορές δεν έχουν τα απαραίτητα εργαλεία για να το κάνουν.
Σημαντικό είναι επίσης να αναφέρουμε και τη διοίκηση η οποία δεν έχει την
απαραίτητη επικοινωνία με τους εργαζομένους και δεν παρέχει την υποστήριξη που
απαιτείται. Φαίνεται πως οι διοίκηση αποτελείται από μια ομάδα ανθρώπων και είναι
πολύ δύσκολο για κάποιον να παρεισφρήσει σε αυτή την ομάδα και να κάνει τις
προτάσεις του για αλλαγές που πιθανόν χρειάζονται. Επίσης λόγω αυτής της έλλειψης
υποστήριξης υπάρχει η εμφάνιση της τάσης για παραίτηση από τον οργανισμό.

Παράγοντες οι οποίοι επιδρούν θετικά στη δέσμευση καριέρας
Σίγουρα από τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν θετικά την οργανωσιακή
δέσμευση είναι η σύγκλιση αξιών και στόχων των εργαζομένων με αυτούς του
οργανισμού. Είναι κάτι που εμφανίζεται και στις δύο ομάδες των εργαζομένων
κυρίως ως απόρροια του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα του οργανισμού και του
κοινού στόχου για βοήθεια στον συνάνθρωπο. Ωστόσο είναι σημαντικό να αναφέρω
ότι δεν εμφανίζεται αυτή η άποψη σε όλο το εύρος των εργαζομένων όπως επίσης δεν
εμφανίζεται και στον ίδιο βαθμό. Αυτό το εύρημα συμφωνεί με το συμπέρασμα των
Kiesler 1971 και

Salancik 1977 οι οποίοι αναφέρουν ότι η συνιστώσα της

οργανωσιακής δέσμευσης, η συναισθηματική δέσμευση απορρέει από την σύγκλιση
των αξιών και των στόχων

των εργαζομένων και του οργανισμού. Έτσι

αναλογιζόμενος το χαμηλό επίπεδο οργανωσιακής δέσμευσης της ομάδας των
εργαζομένων παρατηρούμε ότι και οι σύγκλιση αξιών υπάρχει αλλά σε
συγκεκριμένες αξίες και στόχους όπως επίσης υπάρχει και έντονη αντίθεση σε αυτούς
τους στόχους.
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5.1.2.2 Διαφορετικά ευρήματα των δύο ομάδων

Η πρώτη διαφορά έγκειται στο ότι στην πρώτη ομάδα εργαζομένων θεωρούν πως
πέρα από το εθνικό σύστημα υγείας σημαντικό εμπόδιο στην εύρυθμη λειτουργία του
οργανισμού διαδραματίζει η διοίκηση. Και στέκονται σε αυτό καθώς θεωρούν ότι
από τη διοίκηση ξεκινούν όλα. Αντίθετα στη δεύτερη ομάδα των εργαζομένων αν και
υπάρχουν αρνητικές απόψεις για τη διοίκηση, στέκονται περισσότερο στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας και θεωρούν ότι τα περισσότερα εμπόδια πηγάζουν από εκεί.
Εν συνεχεία είναι σημαντικό να αναφέρουμε την έλλειψη υποστήριξης. Αν και
αποτελεί κοινό εύρημα και των δύο ομάδων, στη δεύτερη ομάδα αναφέρονται και
ειδικότερα μιλώντας για έλλειψη υποστήριξης επικοινωνίας από τους μόνιμους
γιατρούς του νοσοκομείου, έχοντας έτσι ως αποτέλεσμα την ελλιπή εκπαίδευση τους.
Η εκπαίδευση αποτελεί βασικό μέλημα της δεύτερης ομάδας εργαζομένων καθώς
για να προχωρήσουν στην καριέρα τους πρέπει να λάβουν αυτές τις γνώσεις.
Εμφανίζουν έντονα τη θέληση για ανάπτυξη δεξιοτήτων στην εργασία τους.
Σημαντικό εύρημα αποτελεί η ύπαρξη αδιαφορίας. Κάτι που εμφανίζει μόνο η
δεύτερη ομάδα. Αυτό έρχεται σε συμφωνία με το συμπέρασμα των (Hunt και
Hartman 1984) οι οποίοι αναφέρουν ότι τα άτομα τα οποία δεν επενδύουν στον
οργανισμό εμφανίζουν χαμηλά επίπεδα οργανωσιακής δέσμευσης και ως εκ τούτου
οδηγούνται στην αδιαφορία και πολλές φορές στη τάση παραίτησης. Βέβαια
υπάρχουν και εργαζόμενοι που αισθάνονται το δέσιμο με τον οργανισμό και
εργάζονται δίνοντας πολλές φορές παραπάνω από όσα θα έπρεπε, Αυτό συμβαίνει
καθώς αποτελεί την πρώτη τους εργασιακή νοσοκομειακή εμπειρία.
Επιπλέον η δεύτερη ομάδα εργαζομένων αντιμετωπίζει προβλήματα όπως
ανασφάλεια, και χαμηλές αποδοχές που δεν ανταποκρίνονται στο έργο που παράγουν.
Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει για την πρώτη ομάδα εργαζομένων καθώς οι αποδοχές
όπως και η ασφαλής θέση στον οργανισμό δημιουργεί αίσθημα σταθερότητας. Αυτό
συμφωνεί με τους Perry, (1997) και Meyer & Allen, (1997,22) και το συμπέρασμα
που έβγαλαν από μία έρευνά τους η οποία αφορούσε εργαζόμενους του δημοσίου.
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Στην έρευνά τους αυτή διαπίστωσαν ότι οι εργαζόμενοι του δημοσίου τομέα
εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα οργανωσιακής δέσμευσης λόγω συνέχειας και αυτό
οφείλεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους που είναι η δεοντολογία και η
εργασιακή ασφάλεια.
Τέλος η δεύτερη ομάδα εργαζομένων εμφανίζει περισσότερο ανεπτυγμένο το
αίσθημα δέσμευσης προς τον οργανισμό καθώς μέσα από τον οργανισμό τους δόθηκε
η ευκαιρία να εργαστούν και να κάνουν έγκαιρα το αγροτικό τους ή την ειδικότητα
τους. Σε αντίθεση με αυτά οι εργαζόμενοι της πρώτης ομάδας αν και υπάρχει, σε
χαμηλό επίπεδο βέβαια, αίσθημα υποχρέωσης κατά κύριο λόγο θεωρούν πως δεν
αισθάνονται κάτι τέτοιο αλλά αισθάνονται ότι έχουν δώσει περισσότερα στον
οργανισμό από ότι θα του άρμοζε.

5.1.3 Σχέση οργανωσιακής δέσμευσης με τη δέσμευση
καριέρας
Στην ανάλυση παρατηρήθηκε ότι οι δύο αυτές έννοιες αν και λειτουργούν
ανεξάρτητα αλληλοεπηρεάζονται. Έτσι φαίνεται πως ενώ υπάρχει σε υψηλό επίπεδο
το αίσθημα δέσμευσης στη καριέρα οι εργαζόμενοι λόγω της χαμηλής οργανωσιακής
δέσμευσης δεν αποδίδουν το μέγιστο στην εργασία τους. Παράγοντες όπως η έλλειψη
υποστήριξης και οι ελλείψεις σε εκπαίδευση και υλικά δημιουργούν αυτή την
κατάσταση. Ωστόσο λόγω του υψηλού επιπέδου της δέσμευσης στη καριέρα οι
εργαζόμενοι προσπαθούν περισσότερο ώστε να βελτιωθούν μερικά πράγματα τα
οποία αφορούν τον οργανισμό.

5.2 Συμπεράσματα-Συνέπειες
Σε αυτή την έρευνα έκανα μια προσπάθεια να διερευνήσω τις συνιστώσες της
εργασιακής δέσμευση (οργανωσιακή δέσμευση, δέσμευσης καριέρας) σε έναν
οργανισμό ο οποίος διαπίστωσα ότι δε λειτουργεί σωστά και η ποιότητα του έργου
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που παράγει δεν είναι επαρκής. Μέσα λοιπόν από αυτή την έρευνα προσπάθησα
διερευνώντας της οργανωσιακή δέσμευση και τη δέσμευση καριέρας ,οι οποίες
επηρεάζουν την εργασιακή ζωή κάποιου, να βρω τους παράγοντες εκείνους οι οποίοι
δημιουργούν αυτή την κατάσταση στον οργανισμό. Τέλος προσπάθησα να μελετήσω
τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ της οργανωσιακής δέσμευσης και της δέσμευσης
στην καριέρα.

5.2.1 Θεωρητικές συνέπειες
Όπως διαπίστωσα από τη μελέτη της βιβλιογραφίας υπάρχουν πολλές μελέτες που
ασχολούνται με την οργανωσιακή δέσμευση σε οργανισμούς είτε ιδιωτικούς είτε
δημόσιους. Επίσης υπάρχουν αρκετές μελέτες που μελετούν την δέσμευση στην
καριέρα πολλών διαφορετικών επαγγελμάτων, με τους νοσηλευτές να είναι το
περισσότερο παρεμφερές με τη δική μου έρευνα.
Ωστόσο όπως διαπίστωσα δεν έχει υπάρξει έρευνα η οποία να μελετά τις δύο αυτές
έννοιες και την σχέση τους στο επάγγελμα της ιατρικής και σε δημόσιο οργανισμό.
Μελετώντας αυτές τις δύο έννοιες όπως και τη σχέση τους μπορούν να εξαχθούν
χρήσιμα συμπεράσματα για την εργασιακή τους ζωή όπως και για τους παράγοντες
που την επηρεάζουν.
Κατά κύριο λόγο μπορεί να μάθει τι απασχολεί τους εργαζόμενους ιατρούς σε όλα
τα στάδια της καριέρας τους. Μπορεί να μάθει τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν
αυτή την καριέρα. Επίσης είναι αρκετά σημαντικό ότι φαίνονται οι σχέσεις των
εργαζομένων ιατρών με τον οργανισμό, τα προβλήματα αλλά και τα θετικά κομμάτια
αυτής της σχέσης.

5.2.2 Πρακτικές συνέπειες
Από την έρευνά μου μπορεί ο αναγνώστης να μάθει πολλά πράγματα γύρω από την
εργασιακή ζωή των ιατρών σε οποιοδήποτε στάδιο της καριέρας τους και αν
βρίσκονται. Χρησιμοποιώντας λοιπόν τα ευρήματα της έρευνάς μου μπορεί ένα
διευθυντικό στέλεχος η μέλος της διοίκησης του οργανισμού να επιχειρήσει
αναδόμηση του οργανισμού ή ακόμη και επανασχεδίαση του συστήματος λειτουργίας
του οργανισμού. Για παράδειγμα βλέποντας το πρόβλημα της επικοινωνίας των
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γιατρών με τη διοίκηση θα μπορούσε να επιχειρήσει βελτίωση αυτής της σχέσης. Σε
γενικό επίπεδο δηλαδή μέσα από τα ευρήματα της έρευνας μου θα μπορούσε κάποιος
να διορθώσει και να βελτιώσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τους εργαζόμενους
και δεν τους επιτρέπουν να έχουν την αναμενόμενη ποιοτική απόδοση και εξέλιξη.

5.3 Περιορισμοί
Στην παρούσα έρευνα οι περιορισμοί αναφέρονται στο κομμάτι των συνεντεύξεων.
Με την απόφαση μου να κάνω την ποιοτική μου έρευνα βασιζόμενος στη τεχνική των
ημι-δομημένων συνεντεύξεων , χρειαζόταν αρκετός χρόνος για την πραγματοποίηση
τους. Η κάθε συνέντευξη είχε διαφορετική διάρκεια η οποία κυμαινόταν περίπου 20
λεπτά. Αυτό δημιούργησε ένα σημαντικό πρόβλημα καθώς δεν ήταν δυνατόν κάνω
τις συνεντεύξεις εκτός του χώρου εργασίας των ιατρών. Επίσης δεν μπορούσα να
σπαταλήσω πολύ από τον πολύτιμο χρόνο τους.
Επιπλέον παρότι κάνοντας συνεντεύξεις εξασφάλισα το πλεονέκτημα της περαιτέρω
εμβάθυνσης στα λεγόμενα των ατόμων που πήραν μέρος, το δείγμα μου ήταν
περιορισμένο οπότε τα αποτελέσματα δε δύναται να γενικευθούν για όλο τον
πληθυσμό των εργαζομένων ιατρών. Μια μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να έχει
μεγαλύτερο δείγμα εξασφαλίζοντας έτσι την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για
το γενικό πληθυσμό.
Ακόμη ένας σημαντικός περιοριστικός παράγοντας είναι αυτής της εργασίας είναι η
που επιλέχθηκε καθώς τα αποτελέσματα της έρευνας είναι υποκειμενικά. Αυτό διότι
η ανάλυση γίνεται από τον εκάστοτε ερευνητή και τα αποτελέσματα κρίνονται από
την κουλτούρα και την ατομική του κρίση.
Επίσης εξαιρετικά σημαντικό είναι να αναφέρουμε πως σκοπός μας ήταν να
μελετήσουμε τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών που μελετήθηκαν. Θα ήταν χρηστό να
πραγματοποιηθεί και περαιτέρω έρευνα οι οποία θα αφορά την κάθε μια έννοια
ξεχωριστά ώστε να υπάρξει περισσότερη εμβάθυνση στο θέμα.
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Επίσης θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί έρευνα οι οποία θα αφορούσε διαφορετική
κατηγοριοποίηση στο δείγμα όπως άσκηση της ιατρικής από γυναίκα.
Τέλος ποιοτικές έρευνες που αφορούν την δέσμευση καριέρας δεν υπάρχουν σε
μεγάλο εύρος και δη στην Ελλάδα πιθανόν να μην υπάρχουν και καθόλου. Έτσι αφού
αποτελεί και σημαντικό παράγοντα στην απόδοση, και γενικά στη ψυχολογία του
εργαζομένου θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να υπάρξουν και άλλες έρευνες πάνω σε
αυτή την έννοια.

5.4 Συσχέτιση της παρούσας έρευνας με το Τμήμα
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Παρατηρώντας μία οργάνωση όπως είναι το περιφερειακό νοσοκομείο της Σύρου
διαπιστώνουμε αρκετά προβλήματα και μειωμένη ποιότητα στη εργασία. Τι θα
μπορούσε να γίνει για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση.
Σαν απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης και Συστημάτων πρέπει να
είμαστε έτοιμοι να σχεδιάσουμε σε οποιονδήποτε τομέα και να αφορά ο σχεδιασμός.
Τι θα μπορούσε να κάνει ένας σχεδιαστής για τον προβληματικό χώρο που
εντοπίστηκε;
Ακολουθώντας

μια

μεθοδολογία

σχεδίασης

εφόσον

αναγνωρίσουμε

τον

προβληματικό χώρο, τη δομή του και τον τρόπο λειτουργίας του θα πρέπει να
ορίσουμε τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν την εργασιακή ζωή των ιατρών.
Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να κατανοήσουμε τους τομείς που χρειάζονται
βελτίωση στο σύστημα και την οργάνωση. Πρέπει δηλαδή να ορίσουμε τις
σχεδιαστικές προδιαγραφές. Μέσα από την έρευνα έχουν αναγνωριστεί αυτοί οι
παράγοντες όπως επίσης και ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζουν την εργασιακή ζωή
των γιατρών. Αναγνωρίζοντας αυτούς τους παράγοντες μπορούμε να οδηγηθούμε
στις σχεδιαστικές προδιαγραφές. Από εκεί και πέρα ακολουθώντας τη μεθοδολογία
θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε σε βιώσιμες λύσεις και σε επανασχεδίαση του
συστήματος. Για παράδειγμα λαμβάνοντας υπόψη το χαμηλό επίπεδο οργανωσιακής
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δέσμευσης όπως επίσης και τους παράγοντες οι οποίοι οδηγούν σε αυτή την
κατάσταση μπορούμε να οδηγηθούμε σε βελτιστοποίηση αυτών των παραγόντων.
Στον τομέα της δομής της οργάνωσης όπου εμφανίζεται σοβαρό πρόβλημα θα
μπορούσε να δοθεί βάση στους τομείς της επικοινωνίας. Επίσης στη βελτίωση της
επικοινωνίας

της διοίκησης με τους εργαζομένους. Επίσης στο θέμα της

υποστήριξης και της εκπαίδευσης θα πρέπει να υπάρχει εσωτερικός κανονισμός που
να υποστηρίζει την εκπαίδευση και υποστήριξη των γιατρών οι οποίοι βρίσκονται στο
στάδιο του

αγροτικού ή της ειδικότητας από τους

μόνιμους γιατρούς του

νοσοκομείου . Αυτό διότι από τα ευρήματα φαίνεται πως υπάρχει μειωμένη
εκπαίδευση στους γιατρούς οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο του αγροτικού ή της
ειδικότητας εξαιτίας της αδιαφορίας των μόνιμών ιατρών. Επίσης θα πρέπει να
επιμηκυνθεί ο χρόνος παραμονής των αγροτικών γιατρών στο κεντρικό νοσοκομείο
,πριν πάνε στα περιφερειακά ιατρεία, ώστε να αποκτήσουν περισσότερες εμπειρίες
και περισσότερες γνώσεις.
Τέλος δίνοντας την ευκαιρία στου νέους γιατρούς να παραμείνουν στον οργανισμό
σε συσχέτιση με τη υψηλή δέσμευση καριέρας που εμφανίζουν δημιουργείται η
αίσθηση ότι υπάρχει προοπτική στον οργανισμό για αυτούς και πιθανόν να
επενδύσουν σε ενδεχόμενη παραμονή στον οργανισμό.
Το γενικό συμπέρασμα από αυτά είναι ότι, ένας απόφοιτος του Τμήματος
Μηχανικών Σχεδίασης και Συστημάτων πρέπει να βασίζεται στη διεπιστημονικότητα,
και να αναπτύσσει αναλυτικές ικανότητες ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε
οποιοδήποτε αντικείμενο σχεδίασης. Αυτό διότι όπως διαπιστώνω σε μια διαδικασία
σχεδίασης

στρατηγικής

ενός

τέτοιου

συστήματος

απαιτούνται οι

γνώσεις

οργανωσιακής συμπεριφοράς, μάρκετινγκ, σχεδιασμού στρατηγικής.
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Παράρτημα

Συνεντεύξεις

Συνέντευξη νο1
Πως έγινε η επιλογή του επαγγέλματος;

Για διάφορους λόγους. Πρώτα από όλα διότι μου άρεσε σαν επιστήμη που
ασχολείται και έχει τέτοια επαφή με τους ανθρώπους.

Πως αισθάνεσαι πλέον για αυτή την επιλογή σου;

Έχει πολύ κόπο, πολλές δυσκολίες ,πολύ διάβασμα, δεν υπάρχει επαγγελματική
αποκατάσταση άμεση εεεε...τι άλλο, υπάρχει πληθώρα γιατρών κάτι που σημαίνει
μεγάλο ανταγωνισμό, χρειάζεται πολύ προσπάθεια.

Είναι ικανές οι δυσκολίες να σε κάνουν να αφήσεις το επάγγελμα;

Όχι, όχι.

Θετικά του επαγγέλματος

Τα θετικά είναι ότι μια απλή μέρα στην δουλειά δεν είναι σαν μια απλή μέρα στη
δουλειά, σε γεμίζει π.χ. όταν βλέπεις ένας άνθρωπος να γίνεται καλά, του απάλυνες
τον πόνο, τον βοηθάς να γίνει καλά όλα αυτά τα πράγματα.

Πως είναι οι σχέσεις με τους συναδέλφους μέχρι τώρα
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Δεν είναι πάντα οι καλύτερες, χρειάζεται πάντα πολύ προσπάθεια για να
προσαρμοστείς σε ένα χώρο. όπου υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι. Υπάρχει
έντονος ανταγωνισμός ακόμα και μέσα στο επίπεδο του αγροτικού. Απλά κάνεις
υπομονή και προχωράς.

Πόσο σε επηρεάζουν αυτές οι σχέσεις όσων αφορά την εργασία σου;

Εντάξει δεν με επηρεάζει ιδιαίτερα είναι στον χαρακτήρα του καθενός. Άλλοι
μπορεί να επηρεάζονται πολύ και να μην μπορούν να δουλέψουν. Αν απλά δεν δίνεις
σημασία στο συνάδελφο που μπορεί να μην ταιριάζει στον τρόπο που δουλεύεις και
εσύ, μπορείς να δουλέψεις μια χαρά, αλλά να κάνεις υπομονή.

Θεωρείς ότι υπάρχει καριέρα στην Ιατρική και ποιες οι δυσκολίες που κάποιος θα
αντιμετώπιζε; Εσύ θα ενδιαφερόσουν για καριέρα στην Ιατρική και ποιες δυσκολίες θα
συναντούσες;

Δεν θεωρώ ότι οι γιατροί έχουν ουσιαστικά καριέρα, γιατί το βλέπω εντελώς
αλτρουιστικά, δηλαδή το κάνεις για να ικανοποιήσεις την δική σου αγάπη για την
επιστήμη παρά για να κάνεις καριέρα ,όποιος θέλει να κυνηγήσει την καριέρα στην
Ιατρική νομίζω ότι χάνει την ουσία του επαγγέλματος.

Ποιοι θεωρείς ότι έκαναν καριέρα στο επάγγελμα και γιατί, ποιες οι δυσκολίες που
συνάντησαν;

Βασικά τα πρότυπα μου δεν ήταν οι "γνωστοί" γιατροί, έχω δει π.χ. πολλούς
γιατρούς στο νοσοκομείο, στην σχολή της Ιατρικής που μπορεί να μην είναι τόσο
γνωστοί, ωστόσο αυτό που έβγαζαν ως γιατροί ήταν αξιοθαύμαστο, αυτούς έχω ως
πρότυπο. Πιστεύω πως έφτασαν ως εκεί διότι αγαπούσαν αυτό που έκαναν δεν ήταν
οι λόγοι που μπήκαν από την αρχή στην σχολή οικονομικοί ή κοινωνικοί.

Πόσο καιρό βρίσκεσαι στο νοσοκομείο της Σύρου και πως αισθάνεσαι;

Τρεις μήνες και αισθάνομαι ωραία. Εντάξει (μελαγχολικά) γνωρίζεις τα
προβλήματα των Κυκλάδων. Στο νοσοκομείο καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο είναι για
τους ανθρώπους στην επαρχία.
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Πιστεύεις ότι οι αξίες που πρεσβεύουν τα νοσοκομεία εξαρτώνται και από την
περιοχή στην οποία βρίσκονται;

Ναι μπορεί, διότι ανάλογα με τα προβλήματα του τόπου και τους ανθρώπους είναι
και διαφορετικό το πλαίσιο.

Πιστεύεις ότι οι αξίες που πρεσβεύει το νοσοκομείο της Σύρου συνάδουν με τις αξίες
σου σαν άνθρωπος-γιατρός;

Θεέ μου, εντάξει δεν το χω ψάξει και πολύ λόγω των λίγων ημερών που είμαι εδώ,
ουσιαστικά δεν το είχα σκεφτεί να πω την αλήθεια, δεν ξέρω, δεν απαντώ.

Αισθάνεσαι δέσιμο - δέσμευση με το νοσοκομείο της Σύρου;

Με τα άτομα κυρίως. Νιώθω μέλος της ομάδας των ατόμων του νοσοκομείου.

Πότε άρχισες να καταλαβαίνεις αυτό το δέσιμο;

Ήδη από τις πρώτες μέρες έτυχε να γνωρίσω καλά άτομα είτε από το νοσηλευτικό,
είτε με τους άλλους αγροτικούς γιατρούς, είτε ακόμη και από παιδιά του ΕΚΑΒ τα
οποία σου δημιουργούν ένα αίσθημα έτσι όμορφο και δένεσαι μαζί τους.

Νοιώθεις κάποιο είδος υποχρέωσης στον οργανισμό;

Όχι, στα άτομα ναι στον οργανισμό όχι. Ξέρεις τι γίνεται γενικότερα νιώθω ότι
είναι παρατημένες οι Κυκλάδες και το νοσοκομείο εδώ, από τα κεντρικά, το
υπουργείο δηλαδή δεν στέλνει εδώ τα άτομα που χρειάζονται. Δεν φταίνε, δηλαδή τα
άτομα εδώ, οι διευθυντές αυτοί όλοι, ας πούμε φταίει η κεντρική αρχή που δεν δίνει
χρήματα δεν υπάρχουν κονδύλια οπότε κάπου δεν μπορείς να δεθείς με αυτό το
πράγμα, όπως πιστεύω και σε κάθε νοσοκομείο στην επαρχία.

Σε εμπνέει το νοσοκομείο να αποδώσεις αυτά που μπορείς;

Ναι ο....εντάξει όχι.
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Αν είχες την δυνατότητα και την επιλογή θα έμενες ή θα έφευγες;

Ναι, ναι θα έμενα. Μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι γι' αυτό το νοσοκομείο. Γιατί
έτσι είναι το επάγγελμα αν βλέπεις ότι κάτι πάει στραβά και δεν προσπαθείς να το
αλλάξεις δεν θα μπορέσεις να λειτουργήσεις και ως γιατρός οπότε όλα θα πάνε πίσω,
πρέπει ας πούμε από την στιγμή που είσαι κάπου να προσπαθείς για το καλύτερο.
Υπάρχουν πολλά άτομα στο νοσοκομείο που το κάνουν αυτό.

Συνέντευξη νο2
Πως επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα;

μου άρεσε το αντικείμενο, γενικά είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι ασχολείται με τον
άνθρωπο και σου δίνει τη δυνατότητα να βοηθήσεις και αυτό προσωπικά με γεμίζει.

Υπήρχε κάποιος από το οικογενειακό σου περιβάλλον που σε ώθησε σε αυτό το
επάγγελμα;

Κανέναν

Πως νοιώθεις που επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα; Θεωρείς πως πλέον και με τις
εμπειρίες που έχεις αποκτήσει ότι έκανες τη σωστή επιλογή;

Ναι νοιώθω πως έκανα την καλύτερη επιλογή για εμένα.

Ποιες είναι οι δυσκολίες του επαγγέλματος;
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Ότι θέλεις να κάνεις κανείς κάποια πράγματα αλλά οι συνθήκες εργασίας δεν στο
επιτρέπουν. Δηλαδή θέλεις να βοηθήσεις κάποιον άλλο αλλά λόγω ελλείψεων
παροχών από το νοσοκομείο δε μπορείς να συνεχίσεις το έργο σου και να βοηθήσεις.

Είναι δυνατόν αυτές οι δυσκολίες να σε κάνουν να παραιτηθείς από το επάγγελμα της
ιατρικής;

Όχι

Ποια τα θετικά κομμάτια του επαγγέλματος της ιατρικής;

Τα θετικά κομμάτια είναι ότι στο τέλος της ημέρας είσαι ευχαριστημένος επειδή
βοήθησες τον κόσμο και άκουσες και ένα ευχαριστώ.

Πιστεύεις πως υπάρχουν γιατροί οι οποίοι έχουν κάνει καριέρα στο επάγγελμα της
ιατρικής; Αν ναι ποιοι παράγοντες πιστεύεις ότι τους βοήθησαν να κάνουν αυτή την
καριέρα και αν όχι τι είναι αυτό που θεωρείς ότι τους εμπόδισε.

Ναι πιστεύω πως υπάρχουν. Πιστεύω πως είχαν πρότυπα, αυτό τους βοήθησε να
ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες.

Εσύ θα ενδιαφερόσουν να κάνεις καριέρα στο επάγγελμα της ιατρικής;
δυσκολίες πιστεύεις ότι θα συναντήσεις;

Ποιες

Ναι θέλω να κάνω καριέρα στο επάγγελμα μου. Καταρχάς υπάρχει τρελός
ανταγωνισμός μεταξύ άλλων γιατρών αυτό μπορεί να οριστεί ως μια πρώτη
δυσκολία, Απογοητεύσεις πάνω στη δουλεία σου κάτι το οποίο κυρίως θα πηγάζει
από τις ατέλειες και τις δυσκολίες στα ίδια τα νοσοκομεία, επίσης σίγουρα θα
υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες.
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Θα μπορούσες να προχωρήσεις την καριέρα σου ως το σημείο το οποίο ονειρεύεσαι
αν συνεχίσεις να εργάζεσαι σε αυτό το νοσοκομείο;

Ναι θα μπορούσα

Πως είναι οι σχέσεις με τους συναδέλφους σου; Υπάρχει κάποιο περιστατικό στην
μέχρι τώρα εργασιακή σου εμπειρία που να δείχνει το πώς είναι οι σχέσεις σου με τους
συναδέλφους;

Οι σχέσεις με τους συναδέλφους μου είναι άλλες καλές άλλες κακές. Εξαρτάται από
τον άνθρωπο. Κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό δεν μπορώ να σου αναφέρω ωστόσο
θα σου πω ότι σε στιγμές τις οποίες επικρατεί πανικός βλέπεις τη βοήθεια των άλλων.
Στο επίπεδο που είμαστε δεν έχουμε και πολλές αρμοδιότητες οπότε το να βλέπεις
την βοήθεια των άλλων εκεί που δεν την περιμένεις είναι κάτι το πολύ θετικό.
Το αρνητικό είναι ότι κάποιοι τη στιγμή που θα πρέπει να σε βοηθήσουν να κοιτούν
τους εαυτούς τους.

Η ζωή σου περιστρέφεται γύρω από το επάγγελμά σου, τα ενδιαφέροντα σου οι
συζητήσεις σου είναι σχετικές με την ιατρική;

όχι, όχι ότι είναι να κάνω το κάνω οκτώ με δύο (δηλαδή το επάγγελμα του αφορά
μόνο τις ώρες εργασίας του)

Πόσο καιρό βρίσκεσαι στο νοσοκομείο τη Σύρου; Πως θα χαρακτήριζες τη μέχρι
τώρα παραμονή σου σε ένα οργανισμό όπως αυτό το νοσοκομείο;

Είμαι εδώ τρείς μήνες. Είμαι πολύ ευχαριστημένος
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Συμφωνούν οι αξίες σου σαν άνθρωπο και σαν γιατρό με τις αξίες τις οποίες
πρεσβεύει ένας οργανισμός όπως το νοσοκομείο της Σύρου;

Αυτό που έμενα μου αρέσει στο νοσοκομείο αυτό είναι ότι έχει αναλάβει ένα
δύσκολο τομέα όπως είναι αυτός των Κυκλάδων οι οποίες αποτελούνται από πολλά
νησιά τα οποία είναι αποκομμένα από την ιατρική, αυτό του το αναγνωρίζω. Αυτό
που δεν μου αρέσει στο νοσοκομείο είναι ότι έχει γίνει ένα είδος ιδιωτικού ιατρείου,
για τους μεγαλογιατρούς της Σύρου

Πιστεύεις πως έχει δημιουργηθεί κάποιου είδους ‘’δέσιμο’’ του νοσοκομείου με
εσένα;

όχι, δεν υπάρχει κάποιου είδους δέσιμο με το νοσοκομείο παρά μόνο με κάποιους
γιατρούς οι οποίοι είναι φίλοι μου.

Αισθάνεσαι μέλος της ομάδας του νοσοκομείου;

Ασφαλώς και αισθάνομαι μέλος της ομάδας, ναι. Πλέον έχουν δημιουργηθεί φιλίες
στο νοσοκομείο. Πολλές φορές έρχομαι σε εφημερίες χωρίς να έχω κάποια εργασία
εγώ απλά και μόνο για να δω και να κάνω παρέα σε μερικούς φίλους μου. Έχει
περάσει πλέον τα όρια του συναδέλφου.

Αισθάνεσαι κάποιου είδους υποχρέωση προς το νοσοκομείο η στο επάγγελμα σου;

όχι καμία.

Υπάρχει κάποιο περιστατικό το οποίο σου μείωσε το αίσθημα δεσίματος με το
νοσοκομείο;
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δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο, απλά είναι πολλά μικρά. Δεν μπορείς να ξέρεις
πολλά στη θέση που είμαι. Αυτό που με χαλάει είναι ότι βλέπω τους μεγάλους
γιατρούς του νοσοκομείου να λειτουργούν το νοσοκομείο σαν ιδιωτικό τους ιατρείο.

Πιστεύεις πως ο συγκεκριμένος οργανισμός το νοσοκομείο της Σύρου σε βοηθά ώστε
να αποδόσεις τα μέγιστα στη δουλεία σου;

Τα μέγιστα όχι, απλά με εμπνέει αρκετά ώστε να κάνω αξιοπρεπέστατα τη δουλεία
μου.

Σε γενικό πλαίσιο πως είναι οι σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων στο νοσοκομείο της
Σύρου;

Με τους υπόλοιπους δεν υπάρχει κάποιο δέσιμο οι σχέσεις μας είναι απολύτως
επαγγελματικές.

Αν είχες τη δυνατότητα να μείνεις ή να φύγεις από αυτό το νοσοκομείο τι θα έπραττες;

Αν και μου αρέσει ιδιαίτερα η Σύρος σαν νησί θα προτιμούσα να φύγω διότι θα
ήθελα να εργαστώ σε ένα νοσοκομείο το οποίο θα μου παρείχε περισσότερα
πράγματα ώστε να κάνω ολοκληρωμένα τη δουλεία μου.

Συνέντευξη νο3
Πως επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα;

Είναι οι γονείς μου γιατροί και οι δύο , δε μου άρεσε πολύ άλλα αποτελούσε για
εμένα το πιο γνώριμο έδαφος.
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Πως νοιώθεις που επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα; Θεωρείς πως πλέον και με τις
εμπειρίες που έχεις αποκτήσει ότι έκανες τη σωστή επιλογή;

Θεωρώ πως δεν ήταν σωστή επιλογή, για αυτό έγινα και ψυχίατρος

Ποιες είναι οι δυσκολίες του επαγγέλματος;

Το ιατρικό επάγγελμα είναι δύσκολο γιατί δεν χρειάζεται απλά να είσαι καλός
μαθητής, αν έχεις καλή μνήμη βοηθάει πάρα πολύ, αν τώρα δεν έχεις πρέπει να είσαι
αρκετά ψυχαναγκαστικός γιατί θέλει διάβασμα εκτός από τους χειρούργους, γενικά
θέλει διάβασμα. Η ψυχιατρική είναι ότι γενικώς πρέπει να έχεις στο μυαλό σου ότι οι
άνθρωποι είναι γενικά σκάρτοι πάντα, να μπορείς να αντέξεις την τρέλα και γενικά
είναι μεγάλη η φθορά διότι υπάρχει έντονη και σε μεγάλη διάρκεια τριβή μεταξύ των
ανθρώπων

Είναι δυνατόν αυτές οι δυσκολίες να σε κάνουν να παραιτηθείς από το επάγγελμα της
ιατρικής;

Ε όχι νομίζω ότι αυτοί που παρατούν το επάγγελμα έχουν άλλα προβλήματα πολύ
βασικά δικά τους , δεν έχει σχέση με το επάγγελμα.

Ποια τα θετικά κομμάτια του επαγγέλματος της ιατρικής;

Καλά, της ιατρικής γενικώς είναι η κοινωνική αναγνώριση, τα λεφτά που είναι καλά
,το ότι μπορείς να την εξασκείς όπου θέλεις, το ότι τελώντας την ιατρική δεν
χρειάζεται στα δεκαοχτώ να επιλέξεις τι επάγγελμα θες να κάνεις ,τελειώνοντας την
ιατρική στα εικοσιτέσσερα μπορείς να επιλέξεις την ειδικότητα έχει δηλαδή μια
ποικιλία επιλογών σημαντικό αυτό νομίζω, έχεις την ευελιξία να πας σε πολλά
διαφορετικά μέρη ,σε πόλη σε χωρίο, παντού. Η ψυχιατρική το καλό που έχει είναι
ότι δεν έχεις το φοβερό άγχος ότι πεθαίνει ο άλλος, είναι όμως μια ειδικότητα που
χρειάζεται να έχεις αυτό που λέμε ‘’ανοχή στη ματαίωση’’ δηλαδή δεν είναι ότι τα
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αποτελέσματα είναι εύκολα αναγνωρίσιμα όπως συμβαίνει σε άλλες ειδικότητες.
Μπορεί να μην υπάρχουν και καθόλου και να μην τα ανακαλύψεις ποτέ.

Πιστεύεις πως υπάρχουν γιατροί οι οποίοι έχουν κάνει καριέρα στο επάγγελμα της
ιατρικής; Αν ναι ποιοι παράγοντες πιστεύεις ότι τους βοήθησαν να κάνουν αυτή την
καριέρα και αν όχι τι είναι αυτό που θεωρείς ότι τους εμπόδισε.

Πιστεύω πως υπάρχει καριέρα στην ιατρική, ναι. Αυτό φαίνεται είτε με τάξη είτε να
ακολουθήσεις μια καριέρα στο εξωτερικό, το πιο εύκολο, με την έννοια ότι είσαι
καλός, είτε εδώ αν είσαι συγγενής κάποιου καθηγητή και τα λοιπά , είτε με
προσωπικό κόπο και εργασία αλλά λίγο πιο δύσκολα και κάνοντας κάποιες
συγκεκριμένες επιλογές. Έχω στο μυαλό μου διάφορους συνάδελφους που έχουν
κάνει καριέρα είτε εδώ είτε στο εξωτερικό άλλους που είναι σαν εσένα παλιοί γιοί
καθηγητών ,έχω διάφορους ναι. Ε η οργανωτικότητα, η όρεξη για διάβασμα, η
ευελιξία, η ικανότητα για συνεργασία με άλλους , οι διπλωματικές σχέσεις.

Εσύ θα ενδιαφερόσουν να κάνεις καριέρα στο επάγγελμα της ιατρικής;
δυσκολίες πιστεύεις ότι θα συναντήσεις;

Ποιες

φαντάζομαι ναι βέβαια. Ιδιαίτερα από την άποψη ότι δίνεις πολύ προσωπικό χρόνο,
για αποτελέσματα που είναι δυσανάλογα για το αποτέλεσμα που επιτυγχάνεις. Εγώ
ενδιαφερόμουν παλιά, ναι ενδιαφέρομαι και επιστημονικά περισσότερο αλλά και το
θέμα καριέρας ενδιαφερόμουν βέβαια τώρα εδώ στης επαρχία είναι δύσκολα τα
πράγματα για να συνεχίσεις.

Θα μπορούσες να προχωρήσεις την καριέρα σου ως το σημείο το οποίο ονειρεύεσαι
αν συνεχίσεις να εργάζεσαι σε αυτό το νοσοκομείο;
Όχι στο συγκεκριμένο οργανισμό δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.

Πως είναι οι σχέσεις με τους συναδέλφους σου; Υπάρχει κάποιο περιστατικό στην
μέχρι τώρα εργασιακή σου εμπειρία που να δείχνει το πώς είναι οι σχέσεις σου με τους
συναδέλφους;
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είμαι τυχερή επειδή είναι μια ειδικότητα της οποία μπορώ να εξασκήσω μόνη μου
χωρίς να χρειάζομαι τη βοήθεια κάποιων συναδέλφων γιατί με κάποιους δεν τα πάω
καθόλου καλά και μετά από 9 χρόνια δεν έχω πρόβλημα να το δείχνω, με τους
περισσότερους όμως τα πάω από αρκετά καλά έως πάρα πολύ καλά.
Ναι θυμάμαι δυο τρία περιστατικά. Θυμάμαι ένα όταν υπήρχε έλλειψη γραφείου
,είχα πάρει την προϊσταμένη και μου άνοιξε το γραφείο της πνευμονολόγου η οποία
έλλειπε, για να δω ένα περιστατικό. Μπαίνει μέσα η προϊσταμένη την ώρα που
έκλαιγε το περιστατικό το οποίο εξέταζα, για να μου πει ότι πήρε η πνευμονολόγος
και μου ζήτησε να βγω από το γραφείο της.!!! Λες και τα γραφεία τα νοικιάζουν.
Όταν γύρισε τη βρήκα στο ασανσέρ και βριστήκαμε, μιλάμε άρχισα να τη βρίζω
χυδαία και μας άκουσε όλο το νοσοκομείο. Ε θυμάμαι και κάνα δύο άλλα όχι πολλά
δύο τρία.

Η ζωή σου περιστρέφεται γύρω από το επάγγελμά σου, τα ενδιαφέροντα σου οι
συζητήσεις σου είναι σχετικές με την ιατρική;

Όχι .

Πόσο καιρό βρίσκεσαι στο νοσοκομείο τη Σύρου; Πως θα χαρακτήριζες τη μέχρι
τώρα παραμονή σου σε ένα οργανισμό όπως αυτό το νοσοκομείο;

Από το 2001 9 χρόνια . Τώρα πια αισθάνομαι καλά , όσο περνάει ο καιρός τόσο πιο
βολικά μου φαίνονται τα πράγματα.

Συμφωνούν οι αξίες σου σαν άνθρωπο και σαν γιατρό με τις αξίες τις οποίες
πρεσβεύει ένας οργανισμός όπως το νοσοκομείο της Σύρου;

Ναι σε γενικές γραμμές πιστεύω ναι τις πρεσβεύει.

Πιστεύεις πως έχει δημιουργηθεί κάποιου είδους ‘’δέσιμο’’ του νοσοκομείου με
εσένα;
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Λίγο θα έλεγα ότι υπάρχει, ναι αλλά σε μικρό βαθμό

Αισθάνεσαι μέλος της ομάδας του νοσοκομείου;

Ναι αισθάνομαι μέλος της ομάδας της ομάδας των ανθρώπων με τους οποίους
μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα με μερικούς άλλους όμως δεν αισθάνομαι το ίδιο. Αυτό
δημιουργήθηκε σιγά ,σίγα με το πέρασμα του χρόνου

Αισθάνεσαι κάποιου είδους υποχρέωση προς το νοσοκομείο η στο επάγγελμα σου;

Ήμουν και πριν σε ένα οργανισμό στη Θεσσαλονίκη, απλώς ήρθα λόγω γάμου στη
Σύρο όποτε δεν ήρθα λόγω αυτού. Δεν αισθάνομαι καμία υποχρέωση.
Οι σχέσεις μου με τους συνάδελφους και γενικά με όλο το σύστημα του νοσοκομείου
είναι μέτριες οπότε δεν αισθάνομαι καμία υποχρέωση.

Υπάρχει κάποιο περιστατικό το οποίο σου μείωσε το αίσθημα δεσίματος με το
νοσοκομείο;

δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο απλά ο τρόπος λειτουργίας και συμπεριφοράς
ορισμένων εδώ.

Πιστεύεις πως ο συγκεκριμένος οργανισμός το νοσοκομείο της Σύρου σε βοηθά ώστε
να αποδόσεις τα μέγιστα στη δουλεία σου;

Ναι σε αρκετά μεγάλο βαθμό, όχι τόσο στο επιστημονικό κομμάτι αλλά στο
επαγγελματικό μέρος.
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Σε γενικό πλαίσιο πως είναι οι σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων στο νοσοκομείο της
Σύρου;

Όλοι γκρινιάζουν νομίζω κατά καιρούς, υπάρχει ένα status quo γιατί αυτό το
νοσοκομείο δημιουργήθηκε από πέντε έξι άτομα τα οποία βρίσκονται ακόμα εδώ και
έχουν καταλάβει όλες τις διευθυντικές και διοικητικές θέσεις, τα περισσότερα από
αυτά τα άτομα είναι εντάξει τα άλλα όμως δεν είναι, το θέμα είναι ότι έχουν ένα
τέτοιο δέσιμο μεταξύ τους πια μετά από τόσα χρόνια, που είναι δύσκολο κάποιος να
μπει και να γίνει μέλος αυτής της ομάδας. Εγώ περιμένω πότε θα συνταξιοδοτηθούν
ώστε να αναλάβει η καινούρια γένια τη διοίκηση. Νομίζω ότι μπορούν να γίνουν
πράγματα. Νομίζω ότι υπάρχει μια υποστρωμάτωση από γιατρούς που έχουν δέσιμο
μεταξύ τους κάτι το οποίο εξαρτάται από την ηλικία και τα χρόνια εμπειρίας και
παραμονής στο νοσοκομείο.

Αν είχες τη δυνατότητα να μείνεις ή να φύγεις από αυτό το νοσοκομείο τι θα έπραττες;

Μπορεί και να το έκανα δεν ξέρω.

Συνέντευξη νο4
Πως επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα;

Στην ιατρική ήθελα να πάω από το Δημοτικό γιατί ήθελα να βοηθάω τους
ανθρώπους, και γιατί είχα ένα θείο μου ο οποίος ήταν υπόδειγμα γιατρού. Πήγαινε
έκανε εξέταση, ήταν παθολόγος παιδίατρος, πήγαινε εξέταζε τον κόσμο και αν δεν
είχαν λεφτά, τους έβαζε τα λεφτά για να πάρουν τα φάρμακα τους. Τον βγάζανε 14
χρόνια δήμαρχο στον Ταύρο, Χονδρογιάννης! Όταν μπήκα στην Ιατρική μου έδωσε
τα ακουστικά του.

Πως νοιώθεις που επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα; Θεωρείς πως πλέον και με τις
εμπειρίες που έχεις αποκτήσει ότι έκανες τη σωστή επιλογή;
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Δεν μετάνιωσα που έγινα γιατρός. Δεν φταίει… Η Ιατρική είναι λειτούργημα, το
σύστημα την κάνει να μην είναι.
>>Πιστεύεται ότι υπάρχουν γιατροί πρότυπα όπως είπατε για τον θείο σας που έχουν
κάνει καριέρα πάνω στην Ιατρική;
-Καριέρα εννοείται Πανεπιστημιακή ή στον κόσμο;
>>Ότι θεωρείται εσείς καριέρα στο επάγγελμα του γιατρού.
-Πανεπιστημιακή τέτοιος γιατρός αποκλείεται να κάνει καριέρα, δεν πιστεύω γιατί
εκεί είναι σύστημα. Εκεί ναι… Τώρα γιατροί που έχουν μεράκι με την δουλειά τους
και που τους αγαπάει ο κόσμος πιστεύω ναι ότι υπάρχουν, που τους προτιμάει γιατί
είναι άνθρωποι και επειδή είναι γιατροί πάνω από όλα όχι γιατί είναι κάποιοι που
έχουνε γνώσεις αλλά γιατί είναι γιατροί πάνω από όλα.

Ποιες είναι οι δυσκολίες του επαγγέλματος;

Κοίτα να δεις εγώ αυτά τα οποία θέλησα στην ζωή μου τα πέτυχα, είτε ότι πέρασα
στην Ιατρική είτε στην δουλειά μου στην αρχή άσκησα ελεύθερο επάγγελμα, κάποια
στιγμή ήθελα να μπω στο ΕΣΥ μπήκα στο ΕΣΥ, έχω κάνει τα μεταπτυχιακά μου,
ενδιαφέρομαι για την δουλειά μου, πηγαίνω στα συνέδρια μου, άρα εντάξει δεν έχω
συναντήσει δυσκολίες με την έννοια ότι δεν αδικήθηκα.

Είναι δυνατόν αυτές οι δυσκολίες να σε κάνουν να παραιτηθείς από το επάγγελμα της
ιατρικής;

Ως προς το επάγγελμα όχι, ως προς το πώς λειτουργεί το σύστημα ναι με δυσκολεύει
(υπάρχουν πράγματα που μπορούν να σε κάνουν να παραιτηθείς). Διότι ένας
άνθρωπος που έχει πάρα πολύ δουλειά και πολύ κόσμο σαφώς θέλει και βοήθεια,
από αυτή την έννοια και μόνο όχι για κάτι άλλο.

Εσύ θα ενδιαφερόσουν να κάνεις καριέρα στο επάγγελμα της ιατρικής;
δυσκολίες πιστεύεις ότι θα συναντήσεις;
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Αν εννοείς πανεπιστημιακή καριέρα όχι. Δεν θα έκανα ποτέ γιατί δεν με εκφράζει.
(Όσον αφορά τις δυσκολίες) Πιστεύω πως ο άνθρωπος που του αρέσει η δουλειά
του, που του αρέσει να εξελίσσεται και να διαβάζει, που έχει μεράκι γι αυτό εννοείται
ότι κάνει καριέρα.

Πως είναι οι σχέσεις με τους συναδέλφους σου; Υπάρχει κάποιο περιστατικό στην
μέχρι τώρα εργασιακή σου εμπειρία που να δείχνει το πώς είναι οι σχέσεις σου με
τους συναδέλφους;

Προσπαθώ να είναι καλές, όπως προσπαθώ να είναι όχι μόνο με τους
νοσοκομειακούς αλλά και τους εξωτερικούς γιατρούς έτσι. Εμένα μου αρέσει η
δικαιοσύνη, το αίσθημα της δικαιοσύνης, προσπαθώ να ακούω την γνώμη τους,
προσπαθώ να συνεργάζομαι μαζί τους, προσπαθώ να μη κατηγορώ άδικα τους
συναδέλφους μου. Αυτό είναι τρόπος ζωής.

Η ζωή σου περιστρέφεται γύρω από το επάγγελμά σου, τα ενδιαφέροντα σου οι
συζητήσεις σου είναι σχετικές με την ιατρική;

Δυστυχώς ναι περιστρέφεται, δηλαδή πώς να σου πω, δεν φεύγεις απτό σπίτι σου
απαίδευτος. Εγώ τουλάχιστον το κουβαλάω καλώς ή κακώς.

Πόσο καιρό βρίσκεσαι στο νοσοκομείο τη Σύρου; Πως θα χαρακτήριζες τη μέχρι
τώρα παραμονή σου σε ένα οργανισμό όπως αυτό το νοσοκομείο;

4,5 χρόνια. Εντάξει, το να προσφέρεις στον κόσμο δεν είναι κακό. Αυτό είναι και η
έννοια της δουλειάς σου αρκεί όμως να σε βοηθάνε να προσφέρεις όσο μπορείς
περισσότερο γιατί όταν δεν έχεις βοήθεια κάποια στιγμή κουράζεσαι. Δεν μπορείς να
προσφέρεις λόγω κούρασης, είτε ψυχικής είτε σωματικής.

Συμφωνούν οι αξίες σου σαν άνθρωπο και σαν γιατρό με τις αξίες τις οποίες
πρεσβεύει ένας οργανισμός όπως το νοσοκομείο της Σύρου;
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Τώρα αυτό είναι δύσκολο να το απαντήσω γιατί… θα προτιμούσα στο νοσοκομείο
να γινόντουσαν κάποια πράγματα έτσι λίγο περισσότερο κοινωνικά. Αυτό.

Πιστεύεις πως έχει δημιουργηθεί κάποιου είδους ‘’δέσιμο’’ του νοσοκομείου με
εσένα;

Με το νοσοκομείο όχι με τους ασθενείς ναι.

Αισθάνεσαι μέλος της ομάδας του νοσοκομείου;

Κοίτα κάποια άτομα λόγω χαρακτήρα τα συμπαθείς περισσότερο και κάποια
λιγότερο αλλά αυτό δεν παίζει ρόλο πιστεύω, γιατί εδώ είναι επαγγελματική
συνεργασία οπότε αναγκαστικά κρατάς κάποιες ισορροπίες.

Αισθάνεσαι κάποιου είδους υποχρέωση προς το νοσοκομείο η στο επάγγελμα σου;

Όχι καμία γιατί δεν περιμένω από το νοσοκομείο να μου δώσει δουλειά, εγώ με την
δουλειά μου νομίζω ότι βοηθάω το νοσοκομείο, όχι το νοσοκομείο, τους ασθενείς.
Πάντα οι ασθενείς είναι το ζητούμενο στην Ιατρική κανένας οργανισμός δεν είναι το
ζητούμενο.

Υπάρχει κάποιο περιστατικό το οποίο σου μείωσε το αίσθημα δεσίματος με το
νοσοκομείο;

Ναι γιατί γίνονται κάποιες αδικίες. Ναι εντάξει για να πάρω εγώ αυτό το ιατρείο
έγιναν διάφορες ιστορίες. Όταν έγινε ο σχεδιασμός του νοσοκομείου πρώτα από όλα
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δεν ήρθε κανείς να σχεδιάσει πόσοι γιατροί πόσες ειδικότητες είναι και τι ιατρείο θα
πάρει ο καθένας και δεν ερωτήθηκε και κανένας νομίζω πως ακριβώς θα έπρεπε να
είναι το ιατρείο του, πώς να λειτουργεί για την κάθε ειδικότητα σύμφωνα με τις
ανάγκες. Εκεί αισθάνομαι αδικημένη γιατί θα έπρεπε να ερωτηθώ.

Πιστεύεις πως ο συγκεκριμένος οργανισμός το νοσοκομείο της Σύρου σε βοηθά ώστε
να αποδόσεις τα μέγιστα στη δουλεία σου;

Όχι δεν σε βοηθάει.

Σε γενικό πλαίσιο πως είναι οι σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων στο νοσοκομείο της
Σύρου;

Πιστεύω πως υπάρχει δέσιμο μεταξύ των γιατρών. Όχι δεν υπάρχει ανταγωνισμός.
Υπάρχει δέσιμο, μετά από κει και πέρα ανάλογα με τον χαρακτήρα θα έχεις και
μικρό-διαπληκτισμούς, βέβαια εννοείται άλλος είναι πιο νευρικός άλλος είναι
λιγότερο, άλλος εκφράζεται έτσι άλλος εκφράζεται αλλιώς, δεν είναι όλοι ίδιοι
χαρακτήρες.

Αν είχες τη δυνατότητα να μείνεις ή να φύγεις από αυτό το νοσοκομείο τι θα έπραττες;

Όχι δεν θα έφευγα για άλλο νοσοκομείο, αν θα έφευγα από αυτή την θέση θα
έφευγα μόνο για να ιδιωτεύσω όμως μόνο και μόνο γιατί δεν θα λάμβανα την βοήθεια
που θέλω για να μπορέσω να το οργανώσω καλύτερα. Γιατί με κουράζει η μη
οργάνωση που σε κάποιους τομείς δεν υπάρχει, αυτό.

Συνέντευξη νο5
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Πως επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα;

Από μικρός.

Πως νοιώθεις που επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα; Θεωρείς πως πλέον και με τις
εμπειρίες που έχεις αποκτήσει ότι έκανες τη σωστή επιλογή;

Σαν λειτούργημα ναι, επαγγελματικά όχι με τις συνθήκες που ζούμε σήμερα.

Είναι δυνατόν αυτές οι δυσκολίες να σε κάνουν να παραιτηθείς από το επάγγελμα της
ιατρικής;

Οι γιατροί που πήγαν για τον μπαμπά τους, την μαμά τους, ή την θεία τους. Οι
«έτυχε», κοινώς ή αυτοί οι οποίοι ήταν πολύ καλοί μαθητές ή αυτοί οι οποίοι ήταν όχι
κακοί μαθητές αλλά αδιάφοροι ως προς την Ιατρική, δεν ήθελαν ποτέ την Ιατρική.
Μπορεί να επιτύχουν σε κάποιο άλλο επάγγελμα και να γίνουν πολύ μεγάλοι, δεν
θέλουν την Ιατρική απλά το έκαναν για τον πατέρα ή την μάνα τους.

Ποια τα θετικά κομμάτια του επαγγέλματος της ιατρικής;

Το ότι βρίσκεις να περπατάει ένα παιδί το οποίο στο είχαν φέρει πριν κάτι μήνες
σμπαραλιασμένο. Δεν υπάρχει κάτι ωραιότερο.

Πιστεύεις πως υπάρχουν γιατροί οι οποίοι έχουν κάνει καριέρα στο επάγγελμα της
ιατρικής; Αν ναι ποιοι παράγοντες πιστεύεις ότι τους βοήθησαν να κάνουν αυτή την
καριέρα και αν όχι τι είναι αυτό που θεωρείς ότι τους εμπόδισε.

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

132

Ανάλογα τον άνθρωπο είναι η καριέρα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι μέτριοι
γιατροί αλλά κάνουν λεφτά ή υπάρχουν άνθρωποι που είναι πάρα πολύ καλοί και δεν
κάνουν λεφτά. Ανάλογα λοιπόν… το να χέρι νίβει το άλλο και τα δυο το πρόσωπο.
Ουδέν καλόν αμιγές κακού!
<δυσκολίες καριέρας> Στην κατηγορία που είναι καλός γιατρός πρέπει να
αφιερωθείς στην ιατρική. Το να αφιερωθείς στην ιατρική πάει να πει ότι παρατάς
πολλά άλλα πράγματα, οικογένεια, προσωπική ζωή και ενώ στην άλλη ασχολείσαι με
κοινωνικά ώστε να υπάρξει οικονομική πρόοδος.

Εσύ θα ενδιαφερόσουν να κάνεις καριέρα στο επάγγελμα της ιατρικής;
δυσκολίες πιστεύεις ότι θα συναντήσεις;

Ποιες

Η καριέρα είναι και εδώ, δεν έχει σημασία, μπορεί να βρεθεί ή να γίνει και σε
τοπικό επίπεδο δεν σημαίνει ότι πρέπει να πας σε κάποια…

Θα μπορούσες να προχωρήσεις την καριέρα σου ως το σημείο το οποίο ονειρεύεσαι
αν συνεχίσεις να εργάζεσαι σε αυτό το νοσοκομείο;

Αυτή την στιγμή εγώ νιώθω εγκλωβισμένος στο περιβάλλον του νοσοκομείου που
βρισκόμαστε διότι δεν μου δίνει προοπτική επέκτασης..καμία. Το να βρίσκεσαι σε
μια νησιωτική περιοχή σημαίνει ότι αν τα παρατήσεις απομονώνεσαι πλήρως από το
οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η δυσκολία της Ελλάδος η οποία έχει αφήσει στον κάθε
γιατρό, και του δημόσιου συστήματος της Ελλάδος έτσι, στον κάθε γιατρό, τ’ αφήνει
όλα στον πατριωτισμό του κάθε γιατρού.

Η ζωή σου περιστρέφεται γύρω από το επάγγελμά σου, τα ενδιαφέροντα σου οι
συζητήσεις σου είναι σχετικές με την ιατρική;

Δυστυχώς ναι, δυστυχώς ναι.

Πόσο καιρό βρίσκεσαι στο νοσοκομείο τη Σύρου; Πως θα χαρακτήριζες τη μέχρι τώρα
παραμονή σου σε ένα οργανισμό όπως αυτό το νοσοκομείο;
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13 χρόνια
Συμφωνούν οι αξίες σου σαν άνθρωπο και σαν γιατρό με τις αξίες τις οποίες
πρεσβεύει ένας οργανισμός όπως το νοσοκομείο της Σύρου;

Εεε..μερικώς ναι.

Πιστεύεις πως έχει δημιουργηθεί κάποιου είδους ‘’δέσιμο’’ του νοσοκομείου με
εσένα;

Όχι,όχι κανένα.

Αισθάνεσαι μέλος της ομάδας του νοσοκομείου;

Όχι μόνο με τους γιατρούς, με όλους τους εργαζομένους υπάρχει δέσιμο. Είναι ένας
μικρός χώρος, με ανθρώπους που συμφωνείς έχεις επαφές, με άλλους τόσους δεν
έχεις.

Αισθάνεσαι κάποιου είδους υποχρέωση προς το νοσοκομείο η στο επάγγελμα σου;

Όχι. Αισθάνομαι ότι τους έχω δώσει περισσότερα από όσα αξίζουν.

Υπάρχει κάποιο περιστατικό το οποίο σου μείωσε το αίσθημα δεσίματος με το
νοσοκομείο;
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13 χρόνια ζητάω ένα αρθοσκόπιο το οποίο δεν μου το έχουν πάρει. Ήμουν
εξειδικευμένος στην αρθροσκόπηση.

Πιστεύεις πως ο συγκεκριμένος οργανισμός το νοσοκομείο της Σύρου σε βοηθά ώστε
να αποδόσεις τα μέγιστα στη δουλεία σου;

Όχι γιατί δεν θέλουν.

Σε γενικό πλαίσιο πως είναι οι σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων στο νοσοκομείο της
Σύρου;

Σε γενικές γραμμές είναι καλές.

Αν είχες τη δυνατότητα να μείνεις ή να φύγεις από αυτό το νοσοκομείο τι θα έπραττες;

Θα έφευγα, μετά από 13 χρόνια έτσι. Μετά από την 8ετία, όχι αμέσως.

Συνέντευξη νο6
Πως επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα;

Μου άρεσε πάρα πολύ σαν αντικείμενο.

Υπήρχε κάποιος από το οικογενειακό σου περιβάλλον που σε ώθησε σε αυτό το
επάγγελμα;
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όχι

Πως νοιώθεις που επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα; Θεωρείς πως πλέον και με τις
εμπειρίες που έχεις αποκτήσει ότι έκανες τη σωστή επιλογή;

Όσον αφορά τις σπουδές συνεχίζω να είμαι αρκετά ευχαριστημένη, δεν το έχω
μετανιώσει, ωστόσο με κάποια πράγματα κυρίως όσον αφορά της εξάσκηση της
ιατρικής ναι είμαι δυσαρεστημένη πάρα πολύ.

Ποιες είναι οι δυσκολίες του επαγγέλματος;

Χρειάζονται πάρα πολλά χρόνια, μάλιστα πολλά κενά ανάμεσα όπου δεν μπορείς να
κάνεις τίποτα και μένεις άνεργος, όποτε προκύπτει και βιοποριστικό πρόβλημα , δεν
έχεις κάποια ανταπόκριση μετά και δουλεύοντας και τελειώνοντας σα γιατρός.

Είναι δυνατόν αυτές οι δυσκολίες να σε κάνουν να παραιτηθείς από το επάγγελμα της
ιατρικής;

Ενίοτε το έχω σκεφτεί αλλά τώρα πια όχι επειδή δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο
λόγω ηλικίας είναι και αυτό. Το έχω σκεφτεί όμως.

Ποια τα θετικά κομμάτια του επαγγέλματος της ιατρικής;

Τα θετικά κομμάτια είναι ότι κάνω κάτι που μου αρέσει κάτι το οποίο προσωπικά το
έχω διαλέξει, και ειδικότητα που διάλεξα μου άρεσε, η επαφή με τον κόσμο είναι
θετικό.

Πιστεύεις πως υπάρχουν γιατροί οι οποίοι έχουν κάνει καριέρα στο επάγγελμα της
ιατρικής; Αν ναι ποιοι παράγοντες πιστεύεις ότι τους βοήθησαν να κάνουν αυτή την
καριέρα και αν όχι τι είναι αυτό που θεωρείς ότι τους εμπόδισε.
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Σαν έννοια υπάρχει καριέρα. Εντάξει πρέπει να αφιερώσεις όλη σου τη ζωή πάνω
στην καριέρα να αφήσεις σημαντικά πράγματα πίσω όπως οικογένεια προσωπική ζωή
, οτιδήποτε δηλαδή είναι αυτό να αφιερωθείς στο χτίσιμο της καριέρας σου, να
χτίσεις ένα καλό βιογραφικό πιστεύω αυτές είναι οι θυσίες που πρέπει να κάνεις,
όπως επίσης και κάποιους συμβιβασμούς τους οποίους πιθανόν να μη σκαφτόσουν να
κάνεις σε άλλη περίπτωση.

Εσύ θα ενδιαφερόσουν να κάνεις καριέρα στο επάγγελμα της ιατρικής;
δυσκολίες πιστεύεις ότι θα συναντήσεις;

Ποιες

όχι για μένα δε με ενδιαφέρει

Πως είναι οι σχέσεις με τους συναδέλφους σου; Υπάρχει κάποιο περιστατικό στην
μέχρι τώρα εργασιακή σου εμπειρία που να δείχνει το πώς είναι οι σχέσεις σου με τους
συναδέλφους;

Στην πορεία όχι πάντα καλές , υπάρχουν στιγμές εντάσεις υπάρχουν στιγμές που δεν
τα βρίσκεις με κάποιον συγκεκριμένο και δυστυχώς όσο μεγαλύτερο διάστημα
παραμένεις δεν περνάς καλά.
Υπάρχουν πολλά περιστατικά που θυμάμαι με στιγμές έντασης και καλές στιγμές.
Για παράδειγμα θυμάμαι στην ειδικότητα όπου έβλεπα ένα περιστατικό ερχόταν ένας
άλλος συνάδελφος και μου έλεγε είναι δικό μου αυτό το περιστατικό θα το δώ εγώ,
στιγμή που υπήρχε και μία ένταση, ή κάτι παρόμοιο καμιά φορά υπάρχει και εδώ σε
τέτοια θέματα. Η σε θέματα εφημεριών πλακωνόμασταν στο ξύλο για την μέρα που
θα κάνει ο καθένας

Πόσο καιρό βρίσκεσαι στο νοσοκομείο τη Σύρου; Πως θα χαρακτήριζες τη μέχρι
τώρα παραμονή σου σε ένα οργανισμό όπως αυτό το νοσοκομείο;

Είμαι εδώ πεντέμισι μήνες. Καλά θεωρώ πως είναι εδώ γιατί ήταν δική μου επιλογή.

Συμφωνούν οι αξίες σου σαν άνθρωπο και σαν γιατρό με τις αξίες τις οποίες
πρεσβεύει ένας οργανισμός όπως το νοσοκομείο της Σύρου;

Όχι δεν συμφωνούν καθόλου.
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Πιστεύεις πως έχει δημιουργηθεί κάποιου είδους ‘’δέσιμο’’ του νοσοκομείου με
εσένα;

Δεν υπάρχει κανένα δέσιμο. Μόνο με κάποιους συναδέλφους. Ωστόσο δεν νομίζω
ότι είναι θέμα του νοσοκομείου αλλά των ατόμων. Οπουδήποτε αλλού και να
βρισκόμουν σίγουρα θα είχα τις σχέσεις που έχω και τώρα με τα συγκεκριμένα
άτομα.

Αισθάνεσαι κάποιου είδους υποχρέωση προς το νοσοκομείο η στο επάγγελμα σου;

Όχι καμία απολύτως, εγώ σκέφτομαι να ιδιωτεύσω, άπλα παίρνω την εμπειρία για
την ειδικότητα.

Πιστεύεις πως ο συγκεκριμένος οργανισμός το νοσοκομείο της Σύρου σε βοηθά ώστε
να αποδόσεις τα μέγιστα στη δουλεία σου;

Όχι όχι, και μέχρι τώρα από όπου έχω περάσει δεν με έχει εμπνεύσει.

Αν είχες τη δυνατότητα να μείνεις ή να φύγεις από αυτό το νοσοκομείο τι θα έπραττες;

Όχι ,όχι θα φύγω, διότι μου αρέσει περισσότερο το ιδιωτικό επάγγελμα

Συνέντευξη νο7
Πως επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα;

Διάφοροι παράγοντες ,μου αρέσει η επαφή με τον κόσμο, Είναι και η μητέρα μου
γιατρός, και θεωρώ ότι ήταν κάτι στο οποίο μπορείς να βοηθήσεις.
Υπήρχε κάποιος από το οικογενειακό σου περιβάλλον που σε ώθησε σε αυτό το
επάγγελμα;
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Η μητέρα μου είναι και αυτή γιατρός

Πως νοιώθεις που επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα; Θεωρείς πως πλέον και με τις
εμπειρίες που έχεις αποκτήσει ότι έκανες τη σωστή επιλογή;

Όχι, όχι

Ποιες είναι οι δυσκολίες του επαγγέλματος;

Για να μπορέσεις να ολοκληρωθείς και να πεις είμαι γιατρός πρέπει να έχει περάσει
πάρα πολύ καιρός. Θεωρώ ότι είναι μικρές οι δυνατότητες αποκατάστασης.

Είναι δυνατόν αυτές οι δυσκολίες να σε κάνουν να παραιτηθείς από το επάγγελμα της
ιατρικής;

Να παραιτηθώ από το επάγγελμα όχι απλά αν ήμουν πάλι δεκαοχτώ χρονών δεν
ξέρω αν θα επέλεγα να κάνω το ίδιο επάγγελμα.

Ποια τα θετικά κομμάτια του επαγγέλματος της ιατρικής;

Τα θετικά κομμάτια της ιατρικής είναι το ενδιαφέρον που παρουσιάζει σαν
επάγγελμα και σαν επιστήμη, και γενικά το κύρος που αποκτάς.

Πιστεύεις πως υπάρχουν γιατροί οι οποίοι έχουν κάνει καριέρα στο επάγγελμα της
ιατρικής; Αν ναι ποιοι παράγοντες πιστεύεις ότι τους βοήθησαν να κάνουν αυτή την
καριέρα και αν όχι τι είναι αυτό που θεωρείς ότι τους εμπόδισε.

Προφανώς υπάρχουν γιατροί που έχουν κάνει καριέρα. Στον καθένα είναι
διαφορετικός παράγοντας. Μπορεί κάποιος να είχε κάποιον που τον στήριζε πολύ από
πίσω που είναι αρκετά συχνό, ή μπορεί να δούλεψε πάρα πολύ και αυτό συμβαίνει.
Μπορεί να το άξιζε άλλα γενικά υπάρχουν και πολλοί άλλοι τρόποι και λόγοι οι
οποίοι βοηθούν όπως η οικογενειακή στήριξη, ή ακόμα και η πολιτική στήριξη.
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Εσύ θα ενδιαφερόσουν να κάνεις καριέρα στο επάγγελμα της ιατρικής;
δυσκολίες πιστεύεις ότι θα συναντήσεις;

Ποιες

¨Όταν μπήκα στην αρχή ήθελα κυρίως για πανεπιστημιακή καριέρα, πλέον όμως όχι
δε με ενδιαφέρει μια τέτοια προοπτική. Επειδή είναι πολύ δύσκολο και όπως το είδα
από το σύστημα μέσα είναι πολύ διαβλητό και παίζουν μεγάλο ρόλο οι γνωριμίες.

Η ζωή σου περιστρέφεται γύρω από το επάγγελμά σου, τα ενδιαφέροντα σου οι
συζητήσεις σου είναι σχετικές με την ιατρική;

Πάντα γίνεται αυτό άλλα όχι σε μεγάλο επίπεδο. Συνήθως αρκετό χρόνο έχει το
διάβασμα αλλά όχι προσπαθώ να προσαρμόσω τις ώρες ώστε να μην περιστρέφεται η
ζωή μου γύρω από αυτό.

Πόσο καιρό βρίσκεσαι στο νοσοκομείο τη Σύρου; Πως θα χαρακτήριζες τη μέχρι
τώρα παραμονή σου σε ένα οργανισμό όπως αυτό το νοσοκομείο;

Δύο μήνες, έχει τα θετικά του ωστόσο θα μπορούσε να είχε περισσότερα θετικά
πράγματα.

Συμφωνούν οι αξίες σου σαν άνθρωπο και σαν γιατρό με τις αξίες τις οποίες
πρεσβεύει ένας οργανισμός όπως το νοσοκομείο της Σύρου;

Δε νομίζω ότι έχει να κάνει θέμα με τις αξίες του νοσοκομείου ωστόσο διαφωνούν
σε αρκετά πράγματα με τις δικές μου αξίες.

Πιστεύεις πως έχει δημιουργηθεί κάποιου είδους ‘’δέσιμο’’ του νοσοκομείου με
εσένα;
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Ναι πάντα εφόσον δουλεύεις κάπου δημιουργείται ένα συναισθηματικό δέσιμο. Από
τον πρώτο μήνα που εργάζεσαι νοιώθεις αυτό το δέσιμο.

Αισθάνεσαι μέλος της ομάδας του νοσοκομείου;

Ναι

Αισθάνεσαι κάποιου είδους υποχρέωση προς το νοσοκομείο η στο επάγγελμα σου;

Προς το παρόν όχι ακόμα άλλα επιφυλάσσομαι για κάτι τέτοιο αργότερα τίποτα δεν
αποκλείεται.

Υπάρχει κάποιο περιστατικό το οποίο σου μείωσε το αίσθημα δεσίματος με το
νοσοκομείο;

Οχι

Πιστεύεις πως ο συγκεκριμένος οργανισμός το νοσοκομείο της Σύρου σε βοηθά ώστε
να αποδόσεις τα μέγιστα στη δουλεία σου;

Όχι πάντα επειδή δεν είναι καλυμμένο σε πολλούς τομείς.

Σε γενικό πλαίσιο πως είναι οι σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων στο νοσοκομείο της
Σύρου;

Πόλυ καλά πάνε οι σχέσεις μας. Σε γενικό πλαίσιο υπάρχει δέσιμο μεταξύ των
γιατρών οι οποίοι εργάζονται εδώ. Σε αυτούς που κάνουν το αγροτικό ή την
ειδικότητα σίγουρα υπάρχει έντονο δέσιμο τώρα δεν γνωρίζω για άλλους.
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Αν είχες τη δυνατότητα να μείνεις ή να φύγεις από αυτό το νοσοκομείο τι θα έπραττες;

Θα προτιμούσα να μείνω εδώ.

Συνέντευξη νο8
Πως επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα;

Δε θα μπορούσα να κάνω κάποια άλλη δουλεία.

Πως νοιώθεις που επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα; Θεωρείς πως πλέον και με τις
εμπειρίες που έχεις αποκτήσει ότι έκανες τη σωστή επιλογή;

Θεωρώ πως ήταν απολύτως σωστή η επιλογή μου.

Ποιες είναι οι δυσκολίες του επαγγέλματος;

Υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες, καταρχάς αν μιλήσω από την άποψη άσκησης
ιατρικής από γυναίκα είναι πολύ δυσκολότερη η άσκηση της από ότι στον άνδρα.
Αυτό εξαιτίας της οικογένειας, και του χρόνου που χρειάζεται το ιατρικό επάγγελμα
και η εξάσκηση του. Άρα από μόνο του και η ιατρική ανάμεσα στα φύλλα δημιουργεί
μεγάλες διαφορές. Από κει και έπειτα η άσκηση της ιατρικής στην Ελλάδα, η σωστή
άσκηση της ιατρικής είναι πολύ δύσκολη. Πρέπει να επιλέξεις αν ασκήσεις την
ιατρική ως βιοποριστικό επάγγελμα η αν θα κάνεις ιατρική για λόγους
επιστημονικούς ή αν μπορείς να συνδυάσεις και τα δύο. Εγώ θέλω να πιστεύω πως τα
έχω συνδυάσει.

Ποια τα θετικά κομμάτια του επαγγέλματος της ιατρικής;
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Υπάρχουν πάρα πολλά θετικά κομμάτια του επαγγέλματος, κυριότερο η ενασχόληση
σου με τον άνθρωπο. Η λύση προβλημάτων που αφορούν την υγεία του. Η αγάπη και
η εμπιστοσύνη που σου μεταφέρουν οι άνθρωποι. Η ανάγκη που έχουν να
μοιραστούν με εσένα πράγματα. Πάρα πολύ μεγάλο το κέρδος από την ιατρική στο
κομμάτι του να γίνεις καλύτερος άνθρωπος αρκεί να μπορέσεις να το καταλάβεις
αυτό.

Πιστεύεις πως υπάρχουν γιατροί οι οποίοι έχουν κάνει καριέρα στο επάγγελμα της
ιατρικής; Αν ναι ποιοι παράγοντες πιστεύεις ότι τους βοήθησαν να κάνουν αυτή την
καριέρα και αν όχι τι είναι αυτό που θεωρείς ότι τους εμπόδισε.

Ναι εντάξει. Η κυριότερη δυσκολία για να κάνεις καριέρα στην ιατρική είναι ο
οικονομικός παράγοντας. Γιατί αν έχεις λύσει το οικονομικό σου πρόβλημα
ξεκινώντας την ιατρική είναι σίγουρο ότι θα κάνεις ευκολότερες επιλογές και
λιγότερους συμβιβασμούς.

Εσύ θα ενδιαφερόσουν να κάνεις καριέρα στο επάγγελμα της ιατρικής;
δυσκολίες πιστεύεις ότι θα συναντήσεις;

Ποιες

Φυσικά αυτό είναι και το ζητούμενο. Έχω συναντήσει και θα συναντήσω πολλές
δυσκολίες.

Η ζωή σου περιστρέφεται γύρω από το επάγγελμά σου, τα ενδιαφέροντα σου οι
συζητήσεις σου είναι σχετικές με την ιατρική;

όχι , στην ιατρική αρχικά δεν υπάρχει ωράριο, δηλαδή δεν είσαι ο υπάλληλος που
στις δύο η στις τρεις θα τα μαζέψεις όλα θα τα κλείσεις και θα φύγεις. Είσαι εκ των
πραγμάτων σε συνεχή επαφή με τους ασθενείς.

Πόσο καιρό βρίσκεσαι στο νοσοκομείο τη Σύρου; Πως θα χαρακτήριζες τη μέχρι
τώρα παραμονή σου σε ένα οργανισμό όπως αυτό το νοσοκομείο;

έντεκα χρόνια. Αισθάνομαι ικανοποιημένη.
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Συμφωνούν οι αξίες σου σαν άνθρωπο και σαν γιατρό με τις αξίες τις οποίες
πρεσβεύει ένας οργανισμός όπως το νοσοκομείο της Σύρου;

Αυτό δεν είναι και το ζητούμενο. Στο νοσοκομείο δεν υπάρχουν αξίες είναι κάτι
απρόσωπο και υπάρχουν δομές, αν ακολουθούσα αυτές τις δομές θα έπρεπε να είμαι
έξω και να πίνω καφέ.

Πιστεύεις πως έχει δημιουργηθεί κάποιου είδους ‘’δέσιμο’’ του νοσοκομείου με
εσένα;

‘Όχι δεν υπάρχει κανένα δέσιμο.

Αισθάνεσαι κάποιου είδους υποχρέωση προς το νοσοκομείο η στο επάγγελμα σου;

‘Όχι δεν υπάρχει καμία υποχρέωση.

Πιστεύεις πως ο συγκεκριμένος οργανισμός το νοσοκομείο της Σύρου σε βοηθά ώστε
να αποδόσεις τα μέγιστα στη δουλεία σου;

Όχι βέβαια.
Σε γενικό πλαίσιο πως είναι οι σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων στο νοσοκομείο της
Σύρου;

Βεβαίως με κάποιους από τους συναδέλφους μου υπάρχει έντονο δέσιμο , για να
μπορέσει να είναι μια σωστή συνεργασία ιδιαιτέρως για το καλό των ασθενών.
Επιλέγεις τους συναδέλφους οι οποίοι θα βοηθήσουν να πάει ο ασθενής σου
καλύτερα και προσπαθείς να είναι ιδιαίτερα καλές οι σχέσεις σας.

Αν είχες τη δυνατότητα να μείνεις ή να φύγεις από αυτό το νοσοκομείο τι θα έπραττες;

Προφανώς και θα έφευγα. Ωστόσο τα δεδομένα στην Ελλάδα είναι συγκεκριμένα.
Το να θέλεις να φύγεις για να φύγεις είναι κάτι που ο άνθρωπος ζητάει συνέχεια.
Αλλά το να φύγεις για καλύτερα δεδομένα και δη σε επαρχιακό νοσοκομείο είναι

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

144

αρκετά δύσκολο. Σε μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ίσως
να βρεις υψηλότερο επιστημονικό επίπεδο.

Συνέντευξη νο9
Πως επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα;

Εμένα τότε μου άρεσε πάρα πολύ γιατί εγώ εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ πιο σπάνιο
μια γυναίκα να εργάζεται σα γιατρός. Ήθελα από παιδί να γίνω γιατρός.

Πως νοιώθεις που επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα; Θεωρείς πως πλέον και με τις
εμπειρίες που έχεις αποκτήσει ότι έκανες τη σωστή επιλογή;

Παρά τις απογοητεύσεις, παρά τις ικανοποιήσεις δε θα έκανα τίποτε άλλο, είμαι
πολύ ευχαριστημένη από την επιλογή μου.

Ποιες είναι οι δυσκολίες του επαγγέλματος;

Ναι πάρα πολλές, και κυρίως στα επαρχιακά νοσοκομεία είναι ακόμα πιο δύσκολα.
Για παράδειγμα σε περιστατικά τα οποία δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε εδώ
πέρα χρειάζονται άμεση διακομιδή, είναι αρκετά ψυχοφθόρο αυτό για ένα γιατρό.
Είναι μεγάλες οι δυσκολίες ωστόσο περιορίζονται στο φάσμα των ασθενών μόνο.

Ποια τα θετικά κομμάτια του επαγγέλματος της ιατρικής;

και εδώ υπάρχουν πάρα πολλά θετικά κομμάτια. Καταρχάς δένεσαι, κάτι που ίσως
για μένα που είμαι στο τέλος της καριέρα μου μπορεί να μην είναι και τόσο καλό,
γιατί δένεσαι με τους ασθενείς, πολλές φορές έχω πει ότι καλύτερα να ήμουν σε ένα
μεγάλο νοσοκομείο όπου τα πράγματα είναι πολύ πιο απρόσωπα, παρά όπως είναι σε
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ένα μικρό μέρος όπου τους ξέρεις όλους λυπάσαι, προσπαθείς αγχώνεσαι. Είναι άλλη
η σχέση που έχουμε με τους ασθενείς εδώ παρά στην Αθήνα

Πιστεύεις πως υπάρχουν γιατροί οι οποίοι έχουν κάνει καριέρα στο επάγγελμα της
ιατρικής; Αν ναι ποιοι παράγοντες πιστεύεις ότι τους βοήθησαν να κάνουν αυτή την
καριέρα και αν όχι τι είναι αυτό που θεωρείς ότι τους εμπόδισε.

εξαρτάται από το εάν ξεκινώντας την ιατρική θέλει να κάνει καριέρα ή θέλει απλά
να γίνει ένας καλός γιατρός ή αν θέλει να τα συνδυάσει και τα δύο. Συνήθως στα
επαρχιακά νοσοκομεία ερχόμαστε με όνειρα και καταλήγουμε να είμαστε απλά
γιατροί καλοί ή κακοί.

Πως είναι οι σχέσεις με τους συναδέλφους σου; Υπάρχει κάποιο περιστατικό στην
μέχρι τώρα εργασιακή σου εμπειρία που να δείχνει το πώς είναι οι σχέσεις σου με τους
συναδέλφους;

Εντάξει καλή είναι εκτός από ορισμένα περιστατικά.

Η ζωή σου περιστρέφεται γύρω από το επάγγελμά σου, τα ενδιαφέροντα σου οι
συζητήσεις σου είναι σχετικές με την ιατρική;

Κοίταξε επειδή είμαι και μόνη μου εδώ στο νοσοκομείο 28 χρόνια τώρα 30 μέρες το
μήνα όλο το χρόνο ασχολούμαι. Ωστόσο έχω και άλλα ενδιαφέροντα δεν είναι μόνο η
ιατρική.

Πόσο καιρό βρίσκεσαι στο νοσοκομείο τη Σύρου; Πως θα χαρακτήριζες τη μέχρι
τώρα παραμονή σου σε ένα οργανισμό όπως αυτό το νοσοκομείο;

Βρίσκομαι στο νοσοκομείο από το 1986. Υπάρχουν μικτές εντυπώσεις. Και θετικές
και αρνητικές εντυπώσεις,

Συμφωνούν οι αξίες σου σαν άνθρωπο και σαν γιατρό με τις αξίες τις οποίες
πρεσβεύει ένας οργανισμός όπως το νοσοκομείο της Σύρου;

Κυρίως όσον αφορά τους συναδέλφους πιστεύω πως συνάδουν με τις δικές μου
αξίες. Και κατά βάση οι αξίες του νοσοκομείου διαμορφώνονται από τις αξίες των
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εργαζομένων εδώ. Επίσης θέλω να πιστεύω πως και οι καινούριοι συνάδελφοι
αντιπροσωπεύουν τις ίδιες αξίες.

Πιστεύεις πως έχει δημιουργηθεί κάποιου είδους ‘’δέσιμο’’ του νοσοκομείου με
εσένα;

¨Όχι δεν υπάρχει παρόλο το μεγάλο χρονικό διάστημα το οποίο βρίσκομαι εδώ.

Αισθάνεσαι κάποιου είδους υποχρέωση προς το νοσοκομείο η στο επάγγελμα σου;

¨Όχι καμία.

Υπάρχει κάποιο περιστατικό το οποίο σου μείωσε το αίσθημα δεσίματος με το
νοσοκομείο;

Το κάθε περιστατικό έχει δική του υφή, σαν γιατρός οφείλεις να προσαρμόζεσαι στο
χώρο που εργάζεσαι και να προσπαθείς για το καλύτερο.
Πιστεύεις πως ο συγκεκριμένος οργανισμός το νοσοκομείο της Σύρου σε βοηθά ώστε
να αποδόσεις τα μέγιστα στη δουλεία σου;

¨Όχι, όχι απλώς από μόνος σου προσπαθείς να το κάνεις.

Σε γενικό πλαίσιο πως είναι οι σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων στο νοσοκομείο της
Σύρου;

Με μένα είναι καλές. Υπάρχει έντονο δέσιμο αλλά κυρίως με τα παλιά πρόσωπα του
νοσοκομείου.

Αν είχες τη δυνατότητα να μείνεις ή να φύγεις από αυτό το νοσοκομείο τι θα έπραττες;

Θα έφευγα σίγουρα.
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Συνέντευξη νο10
Πως επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα;

Πήρα την απόφαση να ασχοληθώ με την ιατρική γιατί μου άρεσε πολύ, ειδικά από
άποψη προσφοράς.

Πως νοιώθεις που επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα; Θεωρείς πως πλέον και με τις
εμπειρίες που έχεις αποκτήσει ότι έκανες τη σωστή επιλογή;

Σωστή, εντάξει μέχρι τώρα με ικανοποιεί το επάγγελμα μου δεν έχω κάποιο
παράπονο πιστεύω πως κάτι προσφέρω.

Ποιες είναι οι δυσκολίες του επαγγέλματος;

Πολλές ,πάρα πολλές υπάρχουν πολλές δυσκολίες , πίεση ψυχολογική, φόρτος
εργασίας κούραση.

Είναι δυνατόν αυτές οι δυσκολίες να σε κάνουν να παραιτηθείς από το επάγγελμα της
ιατρικής;

Όχι αυτή τη στιγμή όχι.

Ποια τα θετικά κομμάτια του επαγγέλματος της ιατρικής;

Θετικά κομμάτια είναι η ικανοποίηση της προσφοράς.

Πιστεύεις πως υπάρχουν γιατροί οι οποίοι έχουν κάνει καριέρα στο επάγγελμα της
ιατρικής; Αν ναι ποιοι παράγοντες πιστεύεις ότι τους βοήθησαν να κάνουν αυτή την
καριέρα και αν όχι τι είναι αυτό που θεωρείς ότι τους εμπόδισε.
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Ναι υπάρχει καριέρα, αναλόγως τον κλάδο που θα επιλέξεις πόσο το καλύτερος
μπορείς να γίνεις. Υπάρχουν αρκετοί γιατροί που έκαναν καριέρα. Εντάξει τους
βοήθησε να προχωρήσουν η θέληση τους, πόσο ασχολήθηκαν και πόσο το κυνήγησαν
αυτήν την εξέλιξη. Εμπόδια είναι αυτά που υπάρχουν σε κάθε επάγγελμα,
προσωπικές δυσκολίες που μπορεί να σου τύχουν και να χάσεις χρόνο, και εμπόδια
από την άποψη του κλίματος των υφισταμένων σου του περιβάλλοντος , αν το
περιβάλλον που δουλεύεις δίνει ευκαιρίες σε νέα άτομα. Εντάξει υπάρχουν και
οικονομικά εμπόδια, η ιατρική κατά τη γνώμη μου είναι ένα επάγγελμα στο οποίο ο
μισθός δεν αντιστοιχεί στην δουλεία που κάνουμε.

Εσύ θα ενδιαφερόσουν να κάνεις καριέρα στο επάγγελμα της ιατρικής;
δυσκολίες πιστεύεις ότι θα συναντήσεις;

Ποιες

Καριέρα ναι όχι με την αυστηρή έννοια της λέξης, εγώ θα ήθελα να γίνω καλή
γιατρός αυτό μόνο.

Η ζωή σου περιστρέφεται γύρω από το επάγγελμά σου, τα ενδιαφέροντα σου οι
συζητήσεις σου είναι σχετικές με την ιατρική;

Αποφεύγω να το κάνω έξω από το νοσοκομείο. Εντάξει προσπαθώ όσο το δυνατόν
να ασχολούμαι λιγότερο με το επάγγελμα μου εκτός των ωρών εργασίας.

Πόσο καιρό βρίσκεσαι στο νοσοκομείο τη Σύρου; Πως θα χαρακτήριζες τη μέχρι
τώρα παραμονή σου σε ένα οργανισμό όπως αυτό το νοσοκομείο;

Είμαι εδώ τρεις μήνες, πιστεύω πως είναι καλά ωραία πολύ ωραία

Συμφωνούν οι αξίες σου σαν άνθρωπο και σαν γιατρό με τις αξίες τις οποίες
πρεσβεύει ένας οργανισμός όπως το νοσοκομείο της Σύρου;

Είναι καλό νοσοκομείο για επαρχιακό επίπεδο, κατά ένα μεγάλο ποσοστό οι αξίες
συνάδουν με τις αξίες μου σαν άτομο.

Πιστεύεις πως έχει δημιουργηθεί κάποιου είδους ‘’δέσιμο’’ του νοσοκομείου με
εσένα;
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Με το συγκεκριμένο νοσοκομείο όχι, με τα άτομα τα οποία δουλεύουν ναι. Υπάρχει
δέσιμο. Το ένιωσα κιόλας από τις πρώτες εβδομάδες.

Αισθάνεσαι κάποιου είδους υποχρέωση προς το νοσοκομείο η στο επάγγελμα σου;

¨Όχι, όχι

Υπάρχει κάποιο περιστατικό το οποίο σου μείωσε το αίσθημα δεσίματος με το
νοσοκομείο;

¨Όχι μου έχει τύχει ασθενής που έχει τύχει να συνευρεθώ και να συγκινηθώ
παραπάνω με τον ασθενή και να μην είμαι αντικειμενική.

Σε γενικό πλαίσιο πως είναι οι σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων στο νοσοκομείο της
Σύρου;

Πολύ καλά ,κανένα πρόβλημα όλα καλά. Είναι πολύ καλή. Είναι χαρακτηριστικό
των επαρχιακών νοσοκομείων οι σχέσεις είναι καθημερινές φιλικές, δεν υπάρχει
αυτός ο ανταγωνισμό λόγω περιορισμένων δυνατοτήτων του νοσοκομείου οπότε δεν
έχει νόημα ο ανταγωνισμός. Επίσης και επειδή οι περισσότερη γνωρίζονται. Είναι
μικρή η Σύρος και συναντάς τους συναδέλφους παντού.

Αν είχες τη δυνατότητα να μείνεις ή να φύγεις από αυτό το νοσοκομείο τι θα έπραττες;

Εντάξει στη φάση που είμαι τώρα να φύγω γιατί ο διορισμός μου είναι στην
Άνδρο. Δεν είναι από την αρχή να είμαι εδώ.

Συνέντευξη νο11
Πως επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα;
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Το ήθελα πάντα, μου αρέσει σαν αντικείμενο και που έχει να κάνει με τον άνθρωπο,
μου αρέσει που αφορά σχέσεις με το συνάνθρωπο, και σίγουρα το γεγονός ότι
μπορείς να βοηθήσεις και να κάνεις κάποιον καλά είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Αποτελεί κίνητρο για να ασχοληθείς με την ιατρική, και ο τρόπος που σε
αντιμετωπίζει ο άλλος και το πώς αισθάνεσαι και εσύ είναι κάτι που με κάνει να το
θέλω και τώρα. Το να σου λέει κάποιος ένα ευχαριστώ μετά είναι το πιο σημαντικό
ακόμα και που τον βλέπεις να είναι καλύτερα αυτό εμένα με ικανοποιεί, αυτό είναι
που θέλω από την πορεία μου στο επάγγελμα. Μου αρέσει που έχεις μια σχέση και
αλληλοεπίδραση με τον άλλον. Δεν είναι κάτι τυπικό ως δουλεία και αφορά τον
άνθρωπό στον άνθρωπο δεν παρεμβάλλεται κάτι και αυτό μου αρέσει.

Πως νοιώθεις που επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα; Θεωρείς πως πλέον και με τις
εμπειρίες που έχεις αποκτήσει ότι έκανες τη σωστή επιλογή;

Είμαι ευχαριστημένη με την επιλογή μου. Δεν θα το άλλαζα για κανένα λόγο,
χαίρομαι για αυτό παρόλο που κάποια πράγματα δεν είναι όπως τα φαντάζεσαι ή
όπως θα τα ήθελες αλλά πάραυτα χαίρομαι και μου αρέσει.
Ποιες είναι οι δυσκολίες του επαγγέλματος;

Κοίτα να δεις γενικά στην Ελλάδα οι δυσκολίες είναι αρκετές γιατί δεν είναι εύκολο
να κάνεις τα πράγματα με τη σειρά που θες. Δηλαδή τελειώνεις τη σχολή και έχεις
και όρεξη και είσαι γεμάτος όνειρα και θες να κάνεις πράγματα και είναι η καλύτερη
φάση να ξεκινήσεις καθώς έχεις πιο φρέσκα ότι έχεις μάθει και θα έπρεπε να ξεκινάς
την ειδικότητα και να μπορείς να την κάνεις εδώ γιατί είσαι και σε μικρή ηλικία και
έχεις και την όρεξη και τις γνώσεις. Αλλά δεν μπορείς να ξεκινήσεις αμέσως
ειδικότητα και πρέπει να περιμένεις αρκετά χρόνια εδώ για να το κανείς αυτό. Επίσης
πρέπει να φεύγουμε έξω κάτι που οι περισσότεροι μπαίνουν ή θα μπουν καθώς δε
γίνεται διαφορετικά. Είναι κάτι που σε καθυστερεί από το να κάνεις πράξη αυτό που
θέλεις, και μη ξεχνάμε ότι όταν σπουδάζεις κάτι και το τελειώνεις θέλεις να κάνεις
κάτι πάνω στο αντικείμενο σου, θέλεις να μάθεις περισσότερα πράγματα και να
περάσεις σε ένα πιο παραγωγικό επίπεδο. Εδώ αυτό σου στερείται. Πέρα από το
γεγονός ότι πηγαίνεις σε ένα νοσοκομείο όπου είναι πολύ περιορισμένα τα πράγματα,
και ότι υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις.

Ποια τα θετικά κομμάτια του επαγγέλματος της ιατρικής;

Τα θετικά κομμάτια έχουν να κάνουν με αυτό που είπα και πριν δηλαδή ότι έχεις
επαφή με τον άλλο κάτι που σου δίνει μεγάλη ικανοποίηση. Το κύρος είναι κάτι που
υπήρχε παλιότερα κυρίως, ωστόσο για εμένα δεν έχει καμία σημασία. Το
σημαντικότερο είναι ότι χαίρεσαι που ο άλλος είναι καλά. Είναι επίσης σημαντικό το
ότι μαθαίνεις πράγματα και όσο περισσότερο ασχολείσαι μαθαίνεις ακόμα
περισσότερα. Υπάρχει πάντα περιθώριο εξέλιξης δεν υπάρχει στιγμή που θα πεις δεν
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μπορώ να μάθω κάτι άλλο επειδή είναι κάτι που αλλάζει συνεχώς επειδή έχει
καινούρια πράγματα και μαθαίνεις καινούρια πράγματα.

Πιστεύεις πως υπάρχουν γιατροί οι οποίοι έχουν κάνει καριέρα στο επάγγελμα της
ιατρικής; Αν ναι ποιοι παράγοντες πιστεύεις ότι τους βοήθησαν να κάνουν αυτή την
καριέρα και αν όχι τι είναι αυτό που θεωρείς ότι τους εμπόδισε.

Η καριέρα διαφοροποιείται αναλόγως με τον άνθρωπο. Στην ιατρική υπάρχουν
πολλοί διαφορετικοί τύποι ανθρώπων. Η καριέρα είναι διαφορετική για μένα και για
κάποιον άλλον που είναι στην ιατρική. Είναι ας πούμε κατά πόσο ανταγωνιστικά
θέλει να το δει κάποιος και τι σκοπό έχει. Καριέρα είναι για μένα να μπορώ να φτάσω
σε ένα επίπεδο όπου να μπορώ να αντιμετωπίσω κάποια πράγματα καλά, να έχω
γνώσεις πάνω σε αυτό που κάνω να είμαι καλή να μπορώ να ανταπεξέλθω, και να
βοηθήσω και να προσφέρω στον άλλο το μέγιστο που μπορώ. Αυτό το πράγμα θα
ήταν για μένα καριέρα.

Εσύ θα ενδιαφερόσουν να κάνεις καριέρα στο επάγγελμα της ιατρικής;
δυσκολίες πιστεύεις ότι θα συναντήσεις;

Ποιες

Ναι θα ενδιαφερόμουν. Κοίτα δυσκολίες υπάρχουν πολλές ας πούμε ειδικά στην
Ελλάδα θα αργήσεις να ξεκινήσεις την ειδικότητα οπότε περνάει κάποιος χρόνος και
ξεχνάς κάποια πράγματα και μετά πρέπει να μπαίνεις στη διαδικασία να μάθεις ξανά
από την αρχή. Υπάρχουν προβλήματα ελλείψεις και από διάφορα άλλα πράγματα
μέσα στα νοσοκομεία. Και από κει και πέρα έχει να κάνει με τους ανθρώπους ,όπως
και σε όλα τα επαγγέλματα , που πετυχαίνεις γύρω σου και μπορούν να σε
βοηθήσουν η όχι αλλά είναι στο χέρι το καθενός να μπορέσει φτάσει εκεί που θέλει
πέρα από αυτά τα εμπόδια που συναντά στην πορεία του.

Θα μπορούσες να προχωρήσεις την καριέρα σου ως το σημείο το οποίο ονειρεύεσαι
αν συνεχίσεις να εργάζεσαι σε αυτό το νοσοκομείο;

Κοίτα το νοσοκομείο εδώ είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι γενικά στο τι θα κάνω, αλλά
εντάξει δεν παίζει τόσο ρόλο. Αποτελεί ένα ερέθισμα για μένα. Αφού έχω τελειώσει
τη σχολή είναι η πρώτη φορά που δουλεύω. Οπότε αποτελεί ένα ερέθισμα του τι
πρόκειται να δω παρακάτω. Αλλά δε νομίζω ότι α παίξει και τόσο σημαντικό ρόλο.

Πως είναι οι σχέσεις με τους συναδέλφους σου; Υπάρχει κάποιο περιστατικό στην
μέχρι τώρα εργασιακή σου εμπειρία που να δείχνει το πώς είναι οι σχέσεις σου με τους
συναδέλφους;
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Η πρότερη εργασιακή μου εμπειρία ήταν σε κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα σε
ιδιωτικά νοσοκομεία. Αυτό συντέλεσε στο να μην έχω και την καλύτερη των
εντυπώσεων από τους εκεί συναδέλφους.

Πόσο καιρό βρίσκεσαι στο νοσοκομείο τη Σύρου; Πως θα χαρακτήριζες τη μέχρι
τώρα παραμονή σου σε ένα οργανισμό όπως αυτό το νοσοκομείο;

Περίπου τρεις μήνες. Πήρα κάποια πράγματα σίγουρα, είδα ότι σε πολλά πράγματα
έχω και εγώ πολλές ελλείψεις και έχω ξεχάσει κάποια πράγματα, εντάξει με βοήθησε
κατά κάποιο τρόπο αλλά δεν ήταν αρκετό ένα τρίμηνο για να πάρω αυτά που θα
έπρεπε να έχω πάρει. Σημαντικό είναι πως πέρα από αυτό που σου προσφέρει το
νοσοκομείο σημαντικό ρόλο παίζει αυτό που και συ ο ίδιος διεκδικείς.

Συμφωνούν οι αξίες σου σαν άνθρωπο και σαν γιατρό με τις αξίες τις οποίες
πρεσβεύει ένας οργανισμός όπως το νοσοκομείο της Σύρου;

Είναι κάπως μπερδεμένα τα πράγματα. Καθώς ένας οργανισμός όπως το νοσοκομείο
αποτελείται από πολλά άτομα, διαφορετικό σύστημα αξιών. Σε γενικό πλαίσιο σε
κάποια θέματα οι αξίες μου συμφωνούν σε κάποια άλλα όμως όχι. Υπάρχουν κάποιοι
άνθρωποι που εκφράζουν δικές μου αξίες και κάποιοι άλλοι που δε συμφωνούν με
καμία από τις δικές μου.

Πιστεύεις πως έχει δημιουργηθεί κάποιου είδους ‘’δέσιμο’’ του νοσοκομείου με
εσένα;

Δεν θα το έλεγα, όχι.

Υπάρχει κάποιο περιστατικό το οποίο σου μείωσε το αίσθημα δεσίματος με το
νοσοκομείο;

όχι εντάξει , είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα, γενικά έχω καλές εντυπώσεις αλλά
λόγω του ότι είμαι για λίγο εδώ είμαι σε μια φάση αδιάφορη.

Πιστεύεις πως ο συγκεκριμένος οργανισμός το νοσοκομείο της Σύρου σε βοηθά ώστε
να αποδόσεις τα μέγιστα στη δουλεία σου;
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Βλέπεις κάποια προβλήματα και ελλείψεις που υπάρχουν σε ένα; Νοσοκομείο της
επαρχίας και αυτό σε κάνει να θες να γίνεις καλύτερος και να βοηθήσεις να
ξεπεραστούν κάποιες δυσκολίες που υπάρχουν. Δηλαδή σου δίνει κίνητρα να κάνεις
πράγματα για να γίνει λίγο καλύτερη η κατάσταση, και συνειδητοποιείς την ευθύνη
που έχεις και πόσο άσχημο είναι να μην έχεις να κάνεις κάποια πράγματα που για
παράδειγμα θα θεωρούνταν δεδομένα σε κάποιο άλλο νοσοκομείο.

Σε γενικό πλαίσιο πως είναι οι σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων στο νοσοκομείο της
Σύρου;

Είναι αρκετά καλή, ειδικά με τα παιδιά που είμαστε μαζί ως αγροτικοί είναι πάρα
πολύ καλή. Τουλάχιστον με τα παιδιά που έτυχε να συνεργαστώ εγώ. Αν και γενικά
υπάρχει μια ισορροπία. Υπάρχει όρεξη από κάποια άτομα δεν υπάρχει από κάποια
άλλα. Γενικά είναι σε καλό επίπεδο

Αν είχες τη δυνατότητα να μείνεις ή να φύγεις από αυτό το νοσοκομείο τι θα έπραττες;

Το κλίμα ήταν καλό με ελάχιστες εξαιρέσεις. Οπότε μπορώ να πω πως με χαρά θα
συνέχιζα να εργάζομαι εδώ. Ωστόσο σε αυτή τη φάση θα ήθελα να πάω σε ένα
μεγαλύτερο νοσοκομείο το οποίο θα μου παρέχει καλύτερη υποδομή, που θα έχει
περισσότερα περιστατικά και γενικότερα θα έχει περισσότερα πράγματα να μου
δώσει.

Συνέντευξη νο12
Πως επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα;

Απλά ήμουν καλός μαθητής

Πως νοιώθεις που επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα; Θεωρείς πως πλέον και με τις
εμπειρίες που έχεις αποκτήσει ότι έκανες τη σωστή επιλογή;
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Δε μπορώ να κρίνω την επιλογή μου ούτε σωστή ούτε λάθος. Έχει μια κοινωνική
αναγνώριση αλλά με βάση αυτά που προσφέρεις δεν έχει οικονομική ανταπόκριση,
έχει μόνο προσωπική ευχαρίστηση βασικά και κοινωνική ανταπόκριση

Ποιες είναι οι δυσκολίες του επαγγέλματος;

Ναι πολλές ώρες εργασίας, και μη αντίστοιχες οικονομικές απολαβές.

Είναι δυνατόν αυτές οι δυσκολίες να σε κάνουν να παραιτηθείς από το επάγγελμα της
ιατρικής;

Όχι πλέον διότι είμαι πολύ μεγάλος για να το κάνω αυτό. Αν ήμουν μικρότερος
σίγουρα θα το σκαφτόμουν.

Ποια τα θετικά κομμάτια του επαγγέλματος της ιατρικής;

προσωπική ευχαρίστηση σίγουρα.

Πιστεύεις πως υπάρχουν γιατροί οι οποίοι έχουν κάνει καριέρα στο επάγγελμα της
ιατρικής; Αν ναι ποιοι παράγοντες πιστεύεις ότι τους βοήθησαν να κάνουν αυτή την
καριέρα και αν όχι τι είναι αυτό που θεωρείς ότι τους εμπόδισε.

Ναι. Υπάρχει κυρίως η δυνατότητα οικονομικής ανάδειξης και σε επιστημονικό
ερευνητικό τομέα. Για εμένα στην ειδικότητα είναι νωρίς για να πω ότι κάνω καριέρα
καθώς βρίσκομαι εγκλωβισμένος στο να κάνω την ειδικότητα. Κύριο χαρακτηριστικό
αυτών που κάνουν καριέρα είναι ότι είναι δυναμικοί χαρακτήρες και αρκετά
διαβασμένοι κάποιοι από αυτούς.

Εσύ θα ενδιαφερόσουν να κάνεις καριέρα στο επάγγελμα της ιατρικής;
δυσκολίες πιστεύεις ότι θα συναντήσεις;
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Το σύστημα έτσι όπως λειτουργεί στην Ελλάδα δεν παίρνει το μέγιστο των
δυνατοτήτων σου και δε σε εκπαιδεύει σωστά. Δουλεύεις χωρίς να εκπαιδεύεσαι.
Πώς να επιζητήσεις καριέρα μετά από αυτό.

Θα μπορούσες να προχωρήσεις την καριέρα σου ως το σημείο το οποίο ονειρεύεσαι
αν συνεχίσεις να εργάζεσαι σε αυτό το νοσοκομείο;

Όχι

Η ζωή σου περιστρέφεται γύρω από το επάγγελμά σου, τα ενδιαφέροντα σου οι
συζητήσεις σου είναι σχετικές με την ιατρική;

Χαλάω χρόνο ασχολούμενος για το επάγγελμα μου και έξω από τον επαγγελματικό
μου χώρο καθώς συνεχώς ψάχνω πράγματα γύρω από αυτό.

Πόσο καιρό βρίσκεσαι στο νοσοκομείο τη Σύρου; Πως θα χαρακτήριζες τη μέχρι
τώρα παραμονή σου σε ένα οργανισμό όπως αυτό το νοσοκομείο;

Ενάμιση χρόνο. Αισθάνομαι μέτρια ως προς το νοσοκομείο και τη δουλεία που
γίνεται εδώ.

Συμφωνούν οι αξίες σου σαν άνθρωπο και σαν γιατρό με τις αξίες τις οποίες
πρεσβεύει ένας οργανισμός όπως το νοσοκομείο της Σύρου;

Δεν πρεσβεύει καμιά αξία το νοσοκομείο. Είμαι κάθετος ότι δεν πρεσβεύει καμιά
αξία. Οι περισσότεροι μόνιμοι ιατροί λειτουργούν λες και έχουν ιδιωτικά μαγαζιά και
σίγουρα έχουν και παράνομες απολαβές.

Πιστεύεις πως έχει δημιουργηθεί κάποιου είδους ‘’δέσιμο’’ του νοσοκομείου με
εσένα;

Κανένα δέσιμο.
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Αισθάνεσαι κάποιου είδους υποχρέωση προς το νοσοκομείο η στο επάγγελμα σου;

Καμία.

Υπάρχει κάποιο περιστατικό το οποίο σου μείωσε το αίσθημα δεσίματος με το
νοσοκομείο;

Τα περισσότερα περιστατικά εδώ μέσα με κάνουν να έχω αρνητική διάθεση για τον
οργανισμό. Τα περισσότερα περιστατικά που βλέπουμε εδώ είναι της πλάκας, μερικά
δε από αυτά δεν θα περνούσαν καν την είσοδο ενός μεγάλου και οργανωμένου
νοσοκομείου. Έτσι μεγαλώνει το εύρος της δουλείας. Για αυτό φταίνε οι του
νοσοκομείου οι οποίοι έδωσαν αυτό το δικαίωμα. Επίσης δουλεύουμε περισσότερες
ώρες από ότι αρμόζει και ο περισσότερος κόσμος μας αντιμετωπίζει σαν υπηρέτες
του.

Πιστεύεις πως ο συγκεκριμένος οργανισμός το νοσοκομείο της Σύρου σε βοηθά ώστε
να αποδόσεις τα μέγιστα στη δουλεία σου;

Το αντίθετο. Περισσότερο σε καθυστερεί και δε σου προσφέρει ούτε μερικά από τα
βασικά.

Σε γενικό πλαίσιο πως είναι οι σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων στο νοσοκομείο της
Σύρου;

Με τους περισσότερους συναδέλφους μου στην κλινική πολύ καλή. Υπάρχει
μεγάλο δέσιμο με τους άλλους ειδικευόμενους. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ
των ειδικευόμενων ή των αγροτικών ίσως μεταξύ των μόνιμων. Μέτριες είναι γενικά
οι σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων.

Αν είχες τη δυνατότητα να μείνεις ή να φύγεις από αυτό το νοσοκομείο τι θα έπραττες;

Θα έφευγα ασυζήτητοι αλλά ευτυχώς ολοκληρώνω και είμαι έτοιμος να φύγω.
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Συνέντευξη νο13
Πως επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα;

Πήρα την απόφαση σχετικά γρήγορα. Δηλαδή όταν σκέφτηκα τι θα κάνω στη ζωή
μου, η ιατρική είναι αυτό που σκέφτηκα. Με κριτήριο κατά πόσο θα σου αρέσει το
επάγγελμα σαν επάγγελμα και όχι με βάση το περιεχόμενο και τη δυσκολία των
σπουδών σου. Η επαφή με τον κόσμο, αυτό που προσφέρεις στον άλλο, η
αποκατάσταση που είναι καλή στη περιφέρεια γενικά γιατί στην Αθήνα δεν είναι και
ότι καλύτερο.

Πως νοιώθεις που επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα; Θεωρείς πως πλέον και με τις
εμπειρίες που έχεις αποκτήσει ότι έκανες τη σωστή επιλογή;

Πολύ καλά. Στη σχολή βέβαια το μετάνιωνα σε κάθε εξεταστική αλλά τώρα είναι
καλά.

Ποιες είναι οι δυσκολίες του επαγγέλματος;

Το ότι έχεις να κάνεις με ανθρώπους και έχεις να αντιμετωπίσεις τις ιδιομορφίες του
καθενός. Είναι απαιτητικό επάγγελμα η ιατρική, θυσιάζεις το χρόνο σου, τον ύπνο
σου, εφημερίες, τις ασχολίες σου, τις ασχολίες σου με τους άλλους. Κουραστικό και
ψυχικά και σωματικά κατά περιόδους, και το χρόνο που πρέπει να αφιερώσεις στο
διάβασμα καθώς πρέπει να μαθαίνεις και να ενημερώνεσαι συνεχώς.

Ποια τα θετικά κομμάτια του επαγγέλματος της ιατρικής;

Αρχικά είναι η ικανοποίηση που παίρνεις, για αυτό που προσφέρεις, το ότι δεν
κάνεις κάτι πρακτικό, κάτι διεκπεραιώτικό, Η επαφή που έχεις με το κόσμο γιατί εγώ
ήθελα ένα επάγγελμα που να έχει επαφή με τον κόσμο, να μην έχεις ένα γραφείο και
να είναι τα χαρτιά η δουλεία σου. Οικονομικά η αποκατάσταση είναι καλή. Εγώ που
σκέφτομαι να ιδιωτεύσω μελλοντικά θα έχω ένα ωράριο το οποίο θα το ρυθμίζω εγώ
και δε θα έχω κανέναν να το ρυθμίζει όπως αυτό θέλει.
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Πιστεύεις πως υπάρχουν γιατροί οι οποίοι έχουν κάνει καριέρα στο επάγγελμα της
ιατρικής; Αν ναι ποιοι παράγοντες πιστεύεις ότι τους βοήθησαν να κάνουν αυτή την
καριέρα και αν όχι τι είναι αυτό που θεωρείς ότι τους εμπόδισε.

Πιστεύω πως αν έχεις σκοπό να κάνεις καριέρα στην ιατρική, ακόμα και στην
Ελλάδα θα το πετύχεις. Ωστόσο πρέπει να το θέλεις πολύ διότι η Ελλάδα είναι μια
χώρα που αν θέλεις να λουφάρεις θα λουφάρεις. Δεν υπάρχει νοσοκομείο που να σε
πιέζει να ασχοληθείς αλλιώς θα χάσεις τη δουλεία σου. Είναι το σύστημα έτσι που
είσαι άνετος και μόνο αν θέλεις να ασχοληθείς θα ασχοληθείς. Περισσότερο καριέρα
του κλινικού περισσότερο είναι πιο εύκολο, τώρα για ερευνητικό τομέα είναι
δύσκολο καθώς θεωρώ πως δεν υπάρχει έρευνα στην Ελλάδα, οπότε περισσότερο η
καριέρα στο εξωτερικό σε αυτόν το τομέα. Μεγάλη θυσία προσωπικού χρόνου,
πολλοί είχαν αντίκρισμα και στην προσωπική τους ζωή καθώς θυσίασαν τις
διαπροσωπικές τους σχέσεις. Πρέπει να διαβάσεις και να κουραστείς γενικά πολύ,
αλλά ανταμείβεσαι για αυτό. Πρώτα από όλα ψυχολογικά και έπειτα οικονομικά.

Εσύ θα ενδιαφερόσουν να κάνεις καριέρα στο επάγγελμα της ιατρικής;
δυσκολίες πιστεύεις ότι θα συναντήσεις;

Ποιες

Ναι θέλω να γίνω μια καλή γιατρός που να μπορώ να ανταπεξέλθω στα περιστατικά
που θα μου συμβαίνουν οποιαδήποτε και αν είναι αυτά και ελπίζω οικονομικά να τα
πάω καλά. Καριέρα με την έννοια να γίνω γνωστή δε με ενδιαφέρει.

Η ζωή σου περιστρέφεται γύρω από το επάγγελμά σου, τα ενδιαφέροντα σου οι
συζητήσεις σου είναι σχετικές με την ιατρική;

Παίζει σημαντικό ρόλο το επάγγελμα στη ζωή μου αλλά δε θεωρώ πως
περιστρέφεται η ζωή μου γύρω από αυτό.

Πόσο καιρό βρίσκεσαι στο νοσοκομείο τη Σύρου; Πως θα χαρακτήριζες τη μέχρι
τώρα παραμονή σου σε ένα οργανισμό όπως αυτό το νοσοκομείο;

Είμαι εδώ δύο μήνες και επτά ημέρες. Θεωρώ πως δε θα μπορούσε να υπάρξει
καλύτερη επιλογή για αγροτικό από αυτή.

Συμφωνούν οι αξίες σου σαν άνθρωπο και σαν γιατρό με τις αξίες τις οποίες
πρεσβεύει ένας οργανισμός όπως το νοσοκομείο της Σύρου;
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Γενικά σε αυτό το νοσοκομείο υπάρχουν και πολλές ελλείψεις είναι κάποια
τμήματα που δε λειτουργούν σωστά όπως θα έπρεπε. Παραδείγματος χάριν η
χειρουργική υπολειτουργεί καθώς δεν υπάρχουν τμήματα που σχετίζονται με αυτή
όπως νευροχειρουργικό, και άλλα. Υπάρχουν ελλείψεις από θέματα διοίκησης,
οργάνωσης , εξοπλισμού τα οποία σε κάνουν να στερείσαι πολλά. Το θέμα τώρα είναι
τι σου μένει από τη συμπεριφορά των εργαζομένων συναδέλφων εδώ μέσα οι οποίοι
και διαμορφώνουν τις αξίες, σε γενικές γραμμές λοιπόν είναι καλή, και υπάρχει εν
μέρει μια συμφωνία αξιών.

Πιστεύεις πως έχει δημιουργηθεί κάποιου είδους ‘’δέσιμο’’ του νοσοκομείου με
εσένα;

Κοίτα αν υπολογίσεις ότι περνάς πολύ χρόνο εδώ ένα μικρό δέσιμο το αισθάνεσαι
αλλά όχι ότι αν φύγεις θα αισθάνεσαι την τρελή έλλειψη και θα σου
λείπει.(υποχρέωση)

Αισθάνεσαι μέλος της ομάδας του νοσοκομείου;

Σε ένα πρώιμο στάδιο ναι.

Αισθάνεσαι κάποιου είδους υποχρέωση προς το νοσοκομείο η στο επάγγελμα σου;

Δε θα το ήθελα να εργαστώ εδώ δεν το σκέφτομαι καθόλου.

Υπάρχει κάποιο περιστατικό το οποίο σου μείωσε το αίσθημα δεσίματος με το
νοσοκομείο;

¨Όχι γενικά είναι όλα τα παιδιά καλά. Για παράδειγμα όταν κάποιος έρχεται να σε
βοηθήσει οποιαδήποτε ώρα χωρίς να υπάρχει κάποια υποχρέωση και χωρίς να
υπάρχει έντονη φιλία είναι πολύ σημαντικό και κύριο ώστε να δημιουργηθεί το
αίσθημα δέσμευσης με τους συναδέλφους. Μέχρι στιγμής δεν έχω παρατηρήσει
ιδιοτέλεια και κάποιον να προσπαθεί να σε δυσκολέψει. Υπάρχει βέβαια ο
ανταγωνισμός από ελάχιστα άτομα του αγροτικού αλλά όχι στο βαθμό να σου
δημιουργούν προβλήματα. Αν θες να πιαστείς από κάπου και να θυμώσεις ή ακόμα
και να μαλώσεις μπορείς αλλά μερικά πράγματα τα παραβλέπεις για να υπάρχει
ηρεμία και όσο το δυνατόν καλύτερο περιβάλλον εργασίας.
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Πιστεύεις πως ο συγκεκριμένος οργανισμός το νοσοκομείο της Σύρου σε βοηθά ώστε
να αποδόσεις τα μέγιστα στη δουλεία σου;

Ναι στο προσφέρει, για τους ασθενείς θα έπρεπε να είναι περισσότερο εξοπλισμένο.
Όσον αφορά εμένα ναι, μου παρέχει κάποια πράγματα για το επίπεδο του αγροτικού.

Σε γενικό πλαίσιο πως είναι οι σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων στο νοσοκομείο της
Σύρου;

Πολύ καλή. Και με τους ειδικευόμενους και με τους αγροτικούς. Εντάξει με τους
μόνιμους λιγότερο.

Αν είχες τη δυνατότητα να μείνεις ή να φύγεις από αυτό το νοσοκομείο τι θα έπραττες;

Θα έφευγα, όπως είπα και πριν στο μυαλό μου έχω να ιδιωτεύσω.

Συνέντευξη νο14
Πως επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα;

Η απόφαση να ασχοληθώ με την ιατρική δεν ήταν δική μου, ήταν απόφαση των
γονιών μου.

Πως νοιώθεις που επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα; Θεωρείς πως πλέον και με τις
εμπειρίες που έχεις αποκτήσει ότι έκανες τη σωστή επιλογή;

Για να φανταστείς δεν έχω ασχοληθεί με την ιατρική. Τελείωσα το 2005 τη σχολή,
και μέχρι το 2010 ασχολιόμουν με άλλα πράγματα όπως μεταφράσεις ιατρικών
συγγραμμάτων. Αυτό έγινε γιατί στην ουσία η επιλογή δεν ήταν δίκια μου αλλά ήταν
επιλογή άλλων.
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Ποιες είναι οι δυσκολίες του επαγγέλματος;

Όχι ιδιαίτερα προβλήματα δεν έχω συναντήσει.

Ποια τα θετικά κομμάτια του επαγγέλματος της ιατρικής;

Υπάρχουν θετικά κομμάτια αλλιώς δεν θα το έκανα αυτό το επάγγελμα.

Πιστεύεις πως υπάρχουν γιατροί οι οποίοι έχουν κάνει καριέρα στο επάγγελμα της
ιατρικής; Αν ναι ποιοι παράγοντες πιστεύεις ότι τους βοήθησαν να κάνουν αυτή την
καριέρα και αν όχι τι είναι αυτό που θεωρείς ότι τους εμπόδισε.

Όπως είναι τα πράγματα στην Ελλάδα τώρα εγώ δεν βλέπω να υπάρχει καριέρα.
Γενικά υπάρχει μια πλήρης αποδιοργάνωση, όπου βγάζεις μια ιατρική σχολή και για
να γίνεις γιατρός και να εξασκήσεις ολοκληρωμένα το επάγγελμα σου χρειάζεται
τουλάχιστον μια πενταετία, χάνεις κάθε επαφή με το επάγγελμα και κάνεις διάφορα
βιοποριστικά επαγγέλματα. Και τέλος νομίζω ότι όταν φτάσεις στα 31 ή 32 σου για
να τελειώσεις την ειδικότητα πλέον δεν υπάρχει χρόνος για καριέρα και απλά το
κάνεις για βιοποριστική δουλεία. Για μένα καριέρα είναι να κάνω τώρα αυτό που μου
αρέσει, και να ακολουθήσω το πλάνο το οποίο έχω σχεδιάσει ή να κάνω κάποια
παρεμφερή πράγματα τα οποία θα με βοηθήσουν να προχωρήσω στην καριέρα μου.

Θα μπορούσες να προχωρήσεις την καριέρα σου ως το σημείο το οποίο ονειρεύεσαι
αν συνεχίσεις να εργάζεσαι σε αυτό το νοσοκομείο;

Όχι δε νομίζω.

Η ζωή σου περιστρέφεται γύρω από το επάγγελμά σου, τα ενδιαφέροντα σου οι
συζητήσεις σου είναι σχετικές με την ιατρική;

Όχι ιδιαίτερα δεν θα το έλεγα. Προσπαθούμε όταν είμαστε παρέα γιατροί,
συνάδελφοι να μη φέρνουμε τη συζήτηση στο επάγγελμά μας αλλά αυτό είναι πολύ
δύσκολο. Συνειδητά το αποφεύγουμε το κομμάτι αυτό ωστόσο πάντα έρχεται στη
ζωή μας και στις συζητήσεις μας.
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Πόσο καιρό βρίσκεσαι στο νοσοκομείο τη Σύρου; Πως θα χαρακτήριζες τη μέχρι
τώρα παραμονή σου σε ένα οργανισμό όπως αυτό το νοσοκομείο;

3 με 3μιση μήνες. Έχω μάθει ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, όσον αφορά τον άλλο
τομέα και την εκπαίδευση για το αγροτικό είναι αρκετά άσχημα. Δεν υφίσταται καμία
εκπαίδευση, ότι προσπαθείς και κάνεις μόνος σου.
Συμφωνούν οι αξίες σου σαν άνθρωπο και σαν γιατρό με τις αξίες τις οποίες
πρεσβεύει ένας οργανισμός όπως το νοσοκομείο της Σύρου;

Ναι σαφέστατα σε μεγάλο βαθμό συμφωνούν διότι ερχόμαστε εδώ ως εργαζόμενοι
με ένα κοινό στόχο τη βοήθεια προς το συνάνθρωπο. Αν υπάρχει από όλους ένα
μικρό αίσθημα ευθύνης και φιλότιμο τότε όλοι προσπαθούν να πετύχουν τους
στόχους ενός νοσοκομείου.

Πιστεύεις πως έχει δημιουργηθεί κάποιου είδους ‘’δέσιμο’’ του νοσοκομείου με
εσένα;

Όχι ιδιαίτερο οχι

Αισθάνεσαι μέλος της ομάδας του νοσοκομείου;

οχι

Αισθάνεσαι κάποιου είδους υποχρέωση προς το νοσοκομείο η στο επάγγελμα σου;

Αν αλλάξουν μερικά πράγματα ίσως .

Πιστεύεις πως ο συγκεκριμένος οργανισμός το νοσοκομείο της Σύρου σε βοηθά ώστε
να αποδόσεις τα μέγιστα στη δουλεία σου;

οχι
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Σε γενικό πλαίσιο πως είναι οι σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων στο νοσοκομείο της
Σύρου;

Καλές δεν είναι άσχημες. Η συμπεριφορά τους απέναντι μας είναι μέχρι στιγμής
τέλεια.

Αν είχες τη δυνατότητα να μείνεις ή να φύγεις από αυτό το νοσοκομείο τι θα έπραττες;

Όχι.

Συνέντευξη νο15
Πως επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα;

από κάποια περιστατικά που είχαν συμβεί στην οικογένεια μου και είχαν σχέση με
ορθοπεδικά προβλήματα με οδήγησαν στην απόφαση να γίνω γιατρός.

Πως νοιώθεις που επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα; Θεωρείς πως πλέον και με τις
εμπειρίες που έχεις αποκτήσει ότι έκανες τη σωστή επιλογή;

Αυστηρά από το αντικείμενο δικαιωμένος, από την όλη περιρρέουσα ατμόσφαιρα
στην Ελλάδα καθόλου αλλά έχοντας εργαστεί και στο εξωτερικό σε άλλες συνθήκες
δικαιωμένος.

Ποιες είναι οι δυσκολίες του επαγγέλματος;

Φυσικά έχει αρκετές δυσκολίες, έχει δυσκολίες που έχουν να κάνουν με το
νοσοκομειακό περιβάλλον, σαν ιδιαίτερο χώρο εργασίας και μεγάλο πρόβλημα με
την επαγγελματική αποκατάσταση, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα.
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Είναι δυνατόν αυτές οι δυσκολίες να σε κάνουν να παραιτηθείς από το επάγγελμα της
ιατρικής;

Εμένα που με βλέπεις να σου απαντάω τόσο αποφασιστικά στις υπόλοιπες
ερωτήσεις, έχουν υπάρξει στιγμές που έχει περάσει αυτό από το μυαλό μου, παρόλο
που μέσα μου δεν ήθελα ποτέ να φύγω από αυτό το κομμάτι, γιατί ακριβώς ήταν όλη
η διαδικασία ή το κύκλωμα που ενδεχομένως να βρεις γύρω σου , είναι μια
κατάσταση που τη βλέπεις να τρέχει γύρω σου μου δημιούργησαν κάποιες όχι απλά
άσχημες και δυσάρεστες στιγμές, κάτι που αποτελεί βεβαίως και τροχοπέδη
ορισμένες φορές για τη σταδιοδρομία μου. Υπάρχουν στιγμές που το σκέφτηκα και
περιμένω να υπάρχουν και άλλες.

Ποια τα θετικά κομμάτια του επαγγέλματος της ιατρικής;

Τα θετικά κομμάτια τουλάχιστον για τον τομέα με τον οποίο ασχολούμαι εγώ έχει
να κάνει με τη δημιουργία, έχεις σχέση δουλείας αποτελέσματος άμεση, έχεις μια
κοινωνική αναγνώριση σίγουρα. Αλλά στις μέρες μας αυτό τείνει να μη λαμβάνεται
υπόψη αλλά πιθανόν να γυρνάει και τούμπα εις βάρος σου. Και επίσης νοιώθεις ότι
υπάρχουν αφορμές για να δουλέψει πολύ το μυαλό σου.

Πιστεύεις πως υπάρχουν γιατροί οι οποίοι έχουν κάνει καριέρα στο επάγγελμα της
ιατρικής; Αν ναι ποιοι παράγοντες πιστεύεις ότι τους βοήθησαν να κάνουν αυτή την
καριέρα και αν όχι τι είναι αυτό που θεωρείς ότι τους εμπόδισε.

Αυτό ποικίλει ανάλογα με το πως βλέπει το συγκεκριμένο επάγγελμα ο κάθε
συνάδελφος. Υπάρχουν μερικοί που το βλέπουν αμιγώς επαγγελματικά και
βιοποριστικά, υπάρχουν άλλοι που το βλέπουν σα λειτούργημα. Εμένα με ενδιαφέρει
να κρατήσω σταθερή και άσβεστη τη φλόγα αυτή που προείπα. Δηλαδή τη σχέση που
έχω με τη δουλειά, με το αντικείμενο, δηλαδή βλέπω πρόβλημα, επεμβαίνω βλέπω
αποτέλεσμα, διόρθωση, βλέπω βελτίωση και σίγουρα ότι βλέπω στα μάτια του
ασθενούς, δε με νοιάζει τόσο το υλικό το κομμάτι όχι ότι μου είναι αδιάφορο, βλέπω
ένα ευχαριστώ στα μάτια του από την περάτωση της όλης διαδικασίας. Για μένα αυτό
είναι καριέρα. Τώρα αν αυτή η καριέρα θα έρθει μέσα από μια αναγνωσιμότητα ή θα
είναι μέσα από μια ακαδημαϊκή θέση δεν το ξέρω πως θα εξελιχθεί αν και γνωρίζω
ότι το να παίξεις μπάλα σε τέτοια επίπεδα μιας ακαδημαϊκής θέσης είναι πολύ
διαφορετικά ίσως επειδή χρειάζεται να αναπτύξεις ένα κοινωνικό δίκτυο γνωριμιών.

Ναι υπάρχουν γιατροί που έχουν κάνει καριέρα. Μια μεγάλη διαφορά ασφαλώς έχει
να προτάξει η ποιότητα ως γιατροί αυτών των ανθρώπων. Υπάρχουν και άλλοι
άνθρωποι οι οποίοι χωρίς να έχουν αυτά που χρειάζονται για να προχωρήσουν(το
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ταλέντο, potential), κατάφεραν επειδή είναι καλοί επαγγελματίες και κατάφεραν να
πλασαριστούν στην αγορά εργασίας.

Εσύ θα ενδιαφερόσουν να κάνεις καριέρα στο επάγγελμα της ιατρικής;
δυσκολίες πιστεύεις ότι θα συναντήσεις;

Ποιες

Κοίταξε, είναι ένα κλειστό επάγγελμα η ιατρική, αν έχουμε να κάνουμε με
οικογενειοκρατία μια φορά στην πολιτική εδώ το λέμε δεκαπέντε φορές. Υπάρχουν
μεγάλα συμφέροντα τα οποία δεν εξαντλούνται στο χώρο ενός νοσοκομείου ή ενός
χειρουργείου. Μιλάμε για μια αγορά όπως η αγορά της υγείας που είναι τεράστια
παγκόσμια και διακυβεύονται πάρα πολλά συμφέροντα. Καταλαβαίνεις ότι το πώς θα
τοποθετήσεις τη δική σου καριέρα μέσα σε αυτόν τον ανταγωνισμό είναι κάτι το πολύ
ιδιαίτερο. Δε μπορείς να τα προβλέψεις όλα αυτά πως θα έρθουν. Το σίγουρο είναι
ότι θα έρθουν κάποιες στιγμές που η όλη περιρρέουσα κατάσταση θα σε φέρει
αντιμέτωπο με την αίσθηση ότι κάνεις λειτούργημα.

Πόσο καιρό βρίσκεσαι στο νοσοκομείο τη Σύρου; Πως θα χαρακτήριζες τη μέχρι
τώρα παραμονή σου σε ένα οργανισμό όπως αυτό το νοσοκομείο;

δεκαεφτά μήνες.

Συμφωνούν οι αξίες σου σαν άνθρωπο και σαν γιατρό με τις αξίες τις οποίες
πρεσβεύει ένας οργανισμός όπως το νοσοκομείο της Σύρου;

Κοιτάζω να απομονώσω κυρίως τα κομμάτια που μου κάνουν ευχάριστη τη δουλεία
μου στο νοσοκομείο. Και κρατάω το γεγονός πως σε μια δύσκολη περίοδο όπως είναι
αυτή καταφέρνω να έχω δουλεία και να κρατάω επαφή με το αντικείμενο μου. Και
ότι μπορώ να πάρω το παίρνω. Ότι μου δίνει καλό είναι.

Πιστεύεις πως έχει δημιουργηθεί κάποιου είδους ‘’δέσιμο’’ του νοσοκομείου με
εσένα;

Σαφώς και υπάρχει. Μοιράζεσαι δύσκολες στιγμές με συναδέλφους όλων των
βαθμίδων, στιγμές οι οποίες μπορεί να είναι έντασης, μπορεί να είναι και θυμού
ακόμη, μπορεί να είναι και στιγμές οι οποίες υπερβαίνουν όλους μας εδώ μέσα.
Επίσης υπάρχουν και ευχάριστες στιγμές, άνθρωποι που περνάνε ευχάριστα γεγονότα
της ζωής τους εδώ μέσα. Δένεσαι μέσα από όλα αυτά, δηλαδή δεν μπορώ να
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φανταστώ τον εαυτό μου να φεύγει από εδώ και να είμαι αδιάφορος. Άρχισα να
νοιώθω αυτό το δέσιμο μετά από το πρώτο 7μηνο 6 μηνο.

Αισθάνεσαι μέλος της ομάδας του νοσοκομείου;

Δε γίνεται και αλλιώς. Αν δεν αισθάνεσαι έτσι σημαίνει ότι είσαι ξένο σώμα, και αν
είσαι ξένο σώμα σε μια ομάδα αργά ή γρήγορα θα νιώσεις πολύ άσχημα. Και μετά
από τόσο καιρό που σου λέω δεν έχω νιώσει ποτέ έτσι.

Αισθάνεσαι κάποιου είδους υποχρέωση προς το νοσοκομείο η στο επάγγελμα σου;

Το νοσοκομείο μου έδωσε τη δυνατότητα να κάνω έγκαιρα και νωρίς ένα κομμάτι
της ειδικότητας μου. Δεν ήξερα πολλά για το νοσοκομείο και βασίστηκα σε αυτό.

Υπάρχει κάποιο περιστατικό το οποίο σου μείωσε το αίσθημα δεσίματος με το
νοσοκομείο;

Ήταν ένα μεγάλο τροχαίο ατύχημα όπου υπήρξε ένα νεαρό παιδί το οποίο είχε
υποστεί ακρωτηριασμό και χρειάστηκε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή με τη
συμμετοχή διαφόρων τμημάτων του νοσοκομείου, μαζευτήκαμε πολλοί πάνω σε μια
κατάσταση που εμπεριείχε αρκετή ένταση. Τελικά περατώθηκε με σχετική επιτυχία
έπειτα από πολύωρη συνεργασία με συναδέλφους και σε έντονες στιγμές. Είναι κάτι
που σίγουρα σου δημιουργεί μεγάλο δέσιμο.

Πιστεύεις πως ο συγκεκριμένος οργανισμός το νοσοκομείο της Σύρου σε βοηθά ώστε
να αποδόσεις τα μέγιστα στη δουλεία σου;

Όχι

Σε γενικό πλαίσιο πως είναι οι σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων στο νοσοκομείο της
Σύρου;

Δε νομίζω ότι διαφέρει από οποιοδήποτε άλλη δουλεία σε νοσοκομείο, σε γενικό
πλαίσιο έχει τριβές, είναι μια σχέση περισσότερο κάθετη. Και λόγω αυτής της
κάθετης σχέσης δεν υπάρχει τόσο άμεσος ανταγωνισμός.
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Αν είχες τη δυνατότητα να μείνεις ή να φύγεις από αυτό το νοσοκομείο τι θα έπραττες;

Σε αυτή τη φάση της σταδιοδρομίας μου όχι, κυρίως για εκπαιδευτικούς λόγους.
Πιστεύω ότι πρέπει να βρεθώ σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει να μου δώσει
παραπάνω πράγματα.

Συνέντευξη νο16
Πως επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα;

Λόγω ανθρωπιστικού επαγγέλματος διάλεξα κάτι τέτοιο, και αφού τα πήγαινα καλά
στο σχολείο είχα τη δυνατότητα να το επιλέξω.

Πως νοιώθεις που επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα; Θεωρείς πως πλέον και με τις
εμπειρίες που έχεις αποκτήσει ότι έκανες τη σωστή επιλογή;

Δυσκολεύτηκα αρκετά μέσα στη σχολή, έχω μετανιώσει ως ένα βαθμό για την
επιλογή μου αλλά επειδή βρήκα τη διέξοδο της ψυχιατρικής είμαι σχετικά
ευχαριστημένη.

Ποιες είναι οι δυσκολίες του επαγγέλματος;

Η χειρότερη από όλες είναι το σύστημα υγείας της Ελλάδας. Το ότι ξεκινάς
θέλοντας να προσφέρεις αλλά βρίσκεις παντού τοίχους, η ανεπάρκεια της
εκπαίδευσης στην ιατρική αλλά και η ανεπάρκεια των νοσοκομείων. Επίσης η
δέσμευση ζωής είναι μια ακόμα δυσκολία, δηλαδή ειδικά όπως είναι στην Ελλάδα
είναι πολύ πιθανόν να χάσεις ένα μεγάλο κομμάτι προσωπικής ζωής. Πολλά χρόνια
έως ότου ολοκληρώσεις σπουδές ειδικότητα, αγροτικό. Περίεργος χώρος γενικά, και
όσον αφορά τη συνεργασία αλλά και γενικά όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό
είναι πολύ ρευστά τα πράγματα.

Ποια τα θετικά κομμάτια του επαγγέλματος της ιατρικής;
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Τα θετικά κομμάτια αφορούν την άμεση προσφορά στη ζωή του άλλου, επάγγελμα
το οποίο έχει μια ζωτικότητα και δίνει μια ενέργεια λόγω καθημερινότητας. Αλλαγή
κοινωνικών συνθηκών με το τρόπο του ο καθένας.

Πιστεύεις πως υπάρχουν γιατροί οι οποίοι έχουν κάνει καριέρα στο επάγγελμα της
ιατρικής; Αν ναι ποιοι παράγοντες πιστεύεις ότι τους βοήθησαν να κάνουν αυτή την
καριέρα και αν όχι τι είναι αυτό που θεωρείς ότι τους εμπόδισε.

Καριέρα θεωρώ ότι είναι να πέσεις σε ανθρώπους και νοσοκομεία που έχουν να σου
προσφέρουν γνώση, και σε νοσοκομεία τα οποία έχουν ένα καλό οργανωτικό κομμάτι
ώστε να σε βοηθούν να προσφέρεις και να μη χάνεις τόσο πολύ χρόνο αφιερωμένο
στη γραφειοκρατία.
Ναι υπάρχουν γιατροί στην Ελλάδα. Ένα με γάλο κομμάτι το οποίο τους βοήθησε
είναι διασυνδέσεις και μια δυνατότητα να υπερβούν την ιεραρχία γενικά. Και ένα
άλλο κομμάτι είναι λόγω γνώσεων εμπειριών, καθημερινής δουλειάς.

Εσύ θα ενδιαφερόσουν να κάνεις καριέρα στο επάγγελμα της ιατρικής;
δυσκολίες πιστεύεις ότι θα συναντήσεις;

Ποιες

Η καλύτερη επιλογή καριέρας είναι για μένα να μπορείς να συνδυάσεις στη
καθημερινότητα σου αυτά που σου αρέσουν. Έτσι σημαντικό ρόλο παίζει η επιλογή
ειδικότητας και ο χώρος που θα επιλέξεις ο οποίος θα σε βοηθήσει να εργαστείς με
τον τρόπο που θες.
Δεν έχω στο μυαλό μου ότι θέλω να φτάσω σε υψηλές θέσεις ιεραρχίας. Όχι

Η ζωή σου περιστρέφεται γύρω από το επάγγελμά σου, τα ενδιαφέροντα σου οι
συζητήσεις σου είναι σχετικές με την ιατρική;

Κατά τη διάρκεια της θητεία μου στο αγροτικό στο νησί που βρισκόμουν η ζωή μου
ήταν εστιασμένη σε αυτό, δεν έμενε χρόνος για πολλά πράγματα. Σε γενικό πλαίσιο
δεν είναι για μένα μόνο αυτό η ζωή μου.

Πόσο καιρό βρίσκεσαι στο νοσοκομείο τη Σύρου; Πως θα χαρακτήριζες τη μέχρι
τώρα παραμονή σου σε ένα οργανισμό όπως αυτό το νοσοκομείο;
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στο νοσοκομείο της Σύρου είμαι ενάμιση μήνα. Καλά σχετικά, όχι άψογα. Η
αλήθεια ήταν ότι είναι μια ματαίωση για μένα καθώς ερχόμενη από ένα αγροτικό
ιατρείο περίμενα ότι θα πάω σε ένα νοσοκομείο όπου θα έβλεπα μια άλλη
κατάσταση, αν και εδώ παρατηρώ τεράστιες ελλείψεις, είναι λίγο απογοητευτικά.

Συμφωνούν οι αξίες σου σαν άνθρωπο και σαν γιατρό με τις αξίες τις οποίες
πρεσβεύει ένας οργανισμός όπως το νοσοκομείο της Σύρου;

Σε ένα πολύ μέτριο βαθμό συμφωνούν.

Πιστεύεις πως έχει δημιουργηθεί κάποιου είδους ‘’δέσιμο’’ του νοσοκομείου με
εσένα;

Υπάρχει ένα σχετικό δέσιμο αλλά πολύ μικρό. Εντάξει είμαι και λίγο καιρό σχετικά
εδώ.

Αισθάνεσαι μέλος της ομάδας του νοσοκομείου;

Ναι

Υπάρχει κάποιο περιστατικό το οποίο σου μείωσε το αίσθημα δεσίματος με το
νοσοκομείο;

Πάρα πολύ έντονο όχι, βασικά μια ασθενή η οποία νοσηλευόταν 40 μέρες στο δικό
μου θάλαμο, με την οποία νομίζω ότι υπήρχε έτσι ειδικό δέσιμο. Και αυτό είναι
γενικό, υπάρχει μεγαλύτερο δέσιμο με τους ασθενείς.

Πιστεύεις πως ο συγκεκριμένος οργανισμός το νοσοκομείο της Σύρου σε βοηθά ώστε
να αποδόσεις τα μέγιστα στη δουλεία σου;

Όχι σε καμιά περίπτωση

Σε γενικό πλαίσιο πως είναι οι σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων στο νοσοκομείο της
Σύρου;
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Αρκετά καλές, εντάξει βέβαια και εμείς οι αγροτικοί είμαστε ένα γκρουπ που
διαφοροποιούμαστε από όλους τους άλλους, για μένα όχι πάντα έντονα αλλά ενίοτε
διαφοροποιούνται. Γενικά είναι καλή η σχέση δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν
παραφωνίες.

Αν είχες τη δυνατότητα να μείνεις ή να φύγεις από αυτό το νοσοκομείο τι θα έπραττες;

Όχι.

Συνέντευξη νο17
Πως επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα;

Μου άρεσε πολύ σαν αντικείμενο έτσι όπως το έβλεπα χωρίς να έχω κάποια
ιδιαίτερη επαφή σαν οικογένεια με το αντικείμενο. Βλέποντας το εντελώς εξωτερικά
μου φαινόταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σαν επιστήμη, το να μάθω πως λειτουργεί ο
άνθρωπός πώς να διαγνώσω και να γιατρέψω ότι έχει .

Πως νοιώθεις που επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα; Θεωρείς πως πλέον και με τις
εμπειρίες που έχεις αποκτήσει ότι έκανες τη σωστή επιλογή;

Πάρα τις δυσκολίες όσο το έχω σκεφτεί δε θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Δεν
έχω σκεφτεί τίποτα άλλο που θα ήθελα να κάνω περισσότερο από αυτό, δηλαδή μου
αρέσει πολύ.

Ποιες είναι οι δυσκολίες του επαγγέλματος;

Σα φοιτήτρια η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν το διάβασμα. Επίσης θα ήθελα η σχολή
να ήταν πιο σχετική με αυτό που θα αντιμετώπιζα μετά, καθώς το περιεχόμενο της
σχολής ήταν αρκετά θεωρητικό. Από δω και πέρα οι δυσκολίες έγκειται στις μεγάλες
ελλείψεις που έχουν τα νοσοκομεία, και μερικά πράγματα δεν είναι όπως τα
φανταζόμουν, για παράδειγμα δεν μπορώ εύκολα να κάνω τις εξετάσεις που θέλω, δε
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μπορώ να έχω τη συνεργασία που θα ήθελα με τους ανωτέρους μου. Γενικά θέλει
πολύ τρέξιμο. Έτσι όπως είναι το σύστημα δε σε αφήνει να το απολαύσεις. Και
υπάρχει ένα μόνιμο άγχος ότι πρέπει να προσέχουμε τα νώτα μας. Τέλος υπάρχει
ανυπόφορο άγχος.

Ποια τα θετικά κομμάτια του επαγγέλματος της ιατρικής;

Τα θετικά κομμάτια έγκειται στο ότι βλέπεις τις ευχαριστίες στα μάτια του ασθενούς
όταν καταφέρεις να τον κάνεις καλά. Η αίσθηση ότι βοηθάς κάποιον είναι
πανέμορφη.

Πιστεύεις πως υπάρχουν γιατροί οι οποίοι έχουν κάνει καριέρα στο επάγγελμα της
ιατρικής; Αν ναι ποιοι παράγοντες πιστεύεις ότι τους βοήθησαν να κάνουν αυτή την
καριέρα και αν όχι τι είναι αυτό που θεωρείς ότι τους εμπόδισε.

Έχω στο μυαλό μου την ιατρική σα λειτούργημα βέβαια ασκώντας την βλέπεις όλα
αυτά τα διαδικαστικά, το άγχος, ξεχνάς λίγο το σκοπό που μπήκες ουσιαστικά. Αλλά
αυτό που θέλω να κάνω είναι να βοηθάω αυτό με ενδιαφέρει.
Θεωρώ καριέρα να έχω δημιουργήσει ένα όνομα στον κόσμο ότι θα πας σε αυτή τη
γιατρό και θα σε βοηθήσει να γίνεις καλά.
Σίγουρα υπάρχουν γιατροί που έχουν κάνει καριέρα ο καθένας βέβαια αναλόγως με
τα θέλω και τα πιστεύω του. Άλλος έχει κάνει καριέρα βγάζοντας αρκετά λεφτά από
το επάγγελμα και άλλος έχει κάνει καριέρα μέσα από τα ιατρικά του αποτελέσματα,
‘’έχει σώσει κόσμο’’. Κυριότερο λόγο για να κάνεις κάποιος καριέρα πιστεύω πως
είναι ο χαρακτήρας. Γιατί πρέπει να είσαι ηγετική φυσιογνωμία, πρέπει να το
κυνηγάς, να είσαι πρότυπο, να σε θαυμάζουν.

Η ζωή σου περιστρέφεται γύρω από το επάγγελμά σου, τα ενδιαφέροντα σου οι
συζητήσεις σου είναι σχετικές με την ιατρική;

Για την ώρα τρώει αρκετή ώρα από το χρόνο μου, και σα σκέψη για το τι θα γίνει
μετά, το διάβασμα που χρειάζεται συνέχεια. Απλά πιστεύω πως είναι ακόμα αρχή και
είναι κάτι καινούργιο και θέλω να είμαι πιο τυπική.

Πόσο καιρό βρίσκεσαι στο νοσοκομείο τη Σύρου; Πως θα χαρακτήριζες τη μέχρι
τώρα παραμονή σου σε ένα οργανισμό όπως αυτό το νοσοκομείο;
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τρείς μήνες συμπληρώνω σε δέκα μέρες. Εντάξει έχω απογοητευτεί λιγάκι όσον
αφορά το πώς λειτουργεί το δημόσιο σύστημα υγείας, και πλέον ο τρόπος που
αντιμετωπίζουν εμάς τους γιατρούς, τις εφημερίες που κάνουμε θα μας πληρώσουν ή
όχι, και μάλιστα ιδιαίτερο άγχος για το τι θα αντιμετωπίσω μετά στο αγροτικό μου.
Όσον αφορά το νοσοκομείο δεν περίμενα ποτέ ένα νοσοκομείο το οποίο καλύπτει
μια τόσο μεγάλη περιοχή θα έχει τόσες πολλές ελλείψεις.

Συμφωνούν οι αξίες σου σαν άνθρωπο και σαν γιατρό με τις αξίες τις οποίες
πρεσβεύει ένας οργανισμός όπως το νοσοκομείο της Σύρου;

Εξαρτάται αυτό από κάποια άτομα, υπάρχουν συνάδελφοι που θα ήθελα να τους
μοιάσω, υπάρχουν και άλλοι που δεν θα ήθελα να μοιάσω ούτε στο ελάχιστο.

Πιστεύεις πως έχει δημιουργηθεί κάποιου είδους ‘’δέσιμο’’ του νοσοκομείου με
εσένα;

Ναι με το συγκεκριμένο νοσοκομείο το έχω νοιώσει και κυρίως με τα άτομα εδώ.

Αισθάνεσαι κάποιου είδους υποχρέωση προς το νοσοκομείο η στο επάγγελμα σου;

Όχι

Υπάρχει κάποιο περιστατικό το οποίο σου μείωσε το αίσθημα δεσίματος με το
νοσοκομείο;

Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό, γενικά το κλίμα που υπάρχει με τα
παιδιά η παρέα που κάνουμε, γενικά περνάμε ωραία.

Πιστεύεις πως ο συγκεκριμένος οργανισμός το νοσοκομείο της Σύρου σε βοηθά ώστε
να αποδόσεις τα μέγιστα στη δουλεία σου;

Όχι δεν πιστεύω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

173

Σε γενικό πλαίσιο πως είναι οι σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων στο νοσοκομείο της
Σύρου;

Εγώ τις βλέπω πολύ καλές. Υπάρχει πολύ καλό κλίμα και με αυτούς που κάνουν
ειδικότητα και με εμάς τους αγροτικούς.
Υπάρχουν βέβαια και στιγμές έντασης.

Αν είχες τη δυνατότητα να μείνεις ή να φύγεις από αυτό το νοσοκομείο τι θα έπραττες;

Ο μόνος λόγος που θα ήθελα να μείνω είναι γιατί εκεί που θα πάω μετά θα έχω
περισσότερες ευθύνες, ενώ εδώ έχω μια κάλυψη από το νοσοκομείο και ο κόσμος που
έχω δεθεί. Κατά τα άλλα δεν θα ήθελα να μείνω.

Συνέντευξη νο18
Πως επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα;

Επειδή μου άρεσε, επίσης ήμουν καλός και στις φυσικές επιστήμες.

Πως νοιώθεις που επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα; Θεωρείς πως πλέον και με τις
εμπειρίες που έχεις αποκτήσει ότι έκανες τη σωστή επιλογή;

εντάξει δεν το έχω μετανιώσει ακόμα αλλά με προβληματίζει η κατάσταση έτσι
όπως διαμορφώνεται την τελευταία περίοδο, με το τι θα γίνει από δω και πέρα ιδίως
όταν τελειώσουμε την ειδικότητα.
Σαν επάγγελμα είναι δύσκολο, απαιτητικό και ψυχοφθόρο. Αλλά είναι και πολύ
ενδιαφέρουσα δηλαδή δεν θα μπορούσα να φανταστώ να κάνω κάτι άλλο.

Ποιες είναι οι δυσκολίες του επαγγέλματος;
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Υπάρχουν αρκετές δυσκολίες. Χρειάζεται να είσαι πολλές ώρες στο νοσοκομείο, η
ευθύνη που έχεις απέναντι στον ασθενή, πρέπει συνεχώς να ενημερώνεσαι να
διαβάζεις, δε μπορείς να μένεις στάσιμος. Επίσης κουραστικά ωράρια, οι ελλείψεις
που υπάρχουν σε νοσοκομεία σε προσωπικό κάτι που σε επηρεάζει άμεσα καθώς
εργάζεσαι παραπάνω. Όλα αυτά αποτελούν μερικές από τις δυσκολίες του
επαγγέλματος.

Είναι δυνατόν αυτές οι δυσκολίες να σε κάνουν να παραιτηθείς από το επάγγελμα της
ιατρικής;

Κοίταξε όχι δε συμβαίνει κάτι τέτοιο, γιατί πάντα υπάρχει η πίστη ότι θα υπάρξει
κάποιο νοσοκομείο όπου θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Επίσης από τη στιγμή που
το έχεις επιλέξει και πάρα όλες τις δυσκολίες πιστεύω ότι είναι δύσκολο να το
αφήσεις σαν επάγγελμα.

Ποια τα θετικά κομμάτια του επαγγέλματος της ιατρικής;

Πολλές φορές άκρως θετικό κομμάτι είναι η αντιμετώπιση από τον κόσμο, ειδικά
όταν βοηθάς το ευχαριστώ που σου λένε σε κάνει να νοιώθεις κάπως καλύτερα. Ότι
μαθαίνεις πράγματα για τον ανθρώπινο οργανισμό .

Πιστεύεις πως υπάρχουν γιατροί οι οποίοι έχουν κάνει καριέρα στο επάγγελμα της
ιατρικής; Αν ναι ποιοι παράγοντες πιστεύεις ότι τους βοήθησαν να κάνουν αυτή την
καριέρα και αν όχι τι είναι αυτό που θεωρείς ότι τους εμπόδισε.

Για μένα καριέρα είναι κάποιος να μη μένει στάσιμος, να προσπαθεί πάντα για κάτι
καλύτερο. Από άποψη σε θέματα εργασίας, για μερικούς αναγνώριση ή κάποιους
τίτλους μέσα στην ιατρική. Η δική μου άποψη είναι, καλό είναι να τα συνδυάζεις όλα
αλλά να μη συνδυάζεις και την προσωπική σου ζωή για την καριέρα, καλό είναι να
κρατάς κάποιες ισορροπίες.
Τώρα όσον αφορά αυτούς που έκαναν καριέρα σίγουρα αυτοί που τα κατάφεραν
ήταν διατεθειμένοι να κάνουν θυσίες και να προχωρήσουν μπροστά. Παίζει επίσης
ρόλο και κατά πόσο είσαι καλός στο αντικείμενο σου, κατά πόσο ενδιαφέρεσαι να
ψάξεις πράγματα και να τα ερευνήσεις παραπάνω, να μη θεωρείς δεδομένα αυτά που
έχεις μάθει, βέβαια μετά παίζουν και ζητήματα όπως οι γνωριμίες, οι σχέσεις με τους
συναδέλφους σου ή με τους διευθυντές σου, αλλά συνήθως ένα μεγάλο ποσοστό έχει
μια φιλοδοξία να προσπαθήσει για κάτι καλύτερο.
Εσύ θα ενδιαφερόσουν να κάνεις καριέρα στο επάγγελμα της ιατρικής;
δυσκολίες πιστεύεις ότι θα συναντήσεις;
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Ενδιαφέρομαι αλλά όχι στο βαθμό να θυσιάσω ένα μεγάλο μέρος από τη ζωή μου.
Ας πούμε δε θα θυσίαζα το να κάνω οικογένεια και παιδιά για να κάνω καριέρα.

Η ζωή σου περιστρέφεται γύρω από το επάγγελμά σου, τα ενδιαφέροντα σου οι
συζητήσεις σου είναι σχετικές με την ιατρική;

Παρόλο που δεν το θέλω ναι δυστυχώς.

Πόσο καιρό βρίσκεσαι στο νοσοκομείο τη Σύρου; Πως θα χαρακτήριζες τη μέχρι
τώρα παραμονή σου σε ένα οργανισμό όπως αυτό το νοσοκομείο;

Εδώ είμαι 4 μήνες. Γενικά αισθάνομαι καλά. Είναι μικρό νοσοκομείο και έχει και τα
υπέρ του και τα κατά του. Αλλά μέχρι στιγμής είμαι ευχαριστημένος.

Συμφωνούν οι αξίες σου σαν άνθρωπο και σαν γιατρό με τις αξίες τις οποίες
πρεσβεύει ένας οργανισμός όπως το νοσοκομείο της Σύρου;

Εν μέρει ναι αλλά πιστεύω πως κάποιες από αυτές πρέπει να βελτιωθούν όπως
πολλά πράγματα σε αυτό το νοσοκομείο.

Πιστεύεις πως έχει δημιουργηθεί κάποιου είδους ‘’δέσιμο’’ του νοσοκομείου με
εσένα;

Αν και δεν είμαι πολύ καιρό εδώ σιγά ,σιγά δημιουργείται ένα είδος δέσμευσης και
συμπάθειας ως προς το ίδρυμα επειδή είναι ο χώρος που εργάζεσαι και μπορείς να
τον αγαπήσεις σίγα, σιγά ,. Αλλά και με τους συναδέλφους έχουμε δεθεί αρκετά.
Αυτό το δέσιμο άρχισα αν το αισθάνομαι σχετικά πρόσφατα. ¨Όταν αρχίζεις και
κατασταλάζεις, φεύγει η σύγχυση των πρώτων ημερών και αρχίζεις να νοιώθεις πολύ
πιο οικείο το χώρο.

Αισθάνεσαι κάποιου είδους υποχρέωση προς το νοσοκομείο η στο επάγγελμα σου;
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¨Όχι ιδιαίτερα, πέρα από τους ασθενείς τίποτα άλλο. Απέναντι στο νοσοκομείο όχι
πέρα από την αυστηρά επαγγελματική υποχρέωση.

Υπάρχει κάποιο περιστατικό το οποίο σου μείωσε το αίσθημα δεσίματος με το
νοσοκομείο;

Υπάρχουν αλλά όχι κάτι συγκεκριμένο, πολλά μικρά που συμβαίνουν καθημερινώς.

Πιστεύεις πως ο συγκεκριμένος οργανισμός το νοσοκομείο της Σύρου σε βοηθά ώστε
να αποδόσεις τα μέγιστα στη δουλεία σου;

Αυτό μπαίνει μέσα στο ζήτημα των ελλείψεων, υπάρχει και διάθεση από τους
συναδέλφους μου να βοηθήσουν αλλά πολλές φορές λόγω των ελλείψεων δε μπορείς
να κάνεις κάτι παραπάνω.

Σε γενικό πλαίσιο πως είναι οι σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων στο νοσοκομείο της
Σύρου;

Είναι πολύ καλή η σχέση μας.
Δεν υπάρχει ιδιαίτερο περιστατικό το οποίο δημιούργησε αυτό το αίσθημα απλά
όλοι προσπαθούμε να κρατήσουμε μια σταθερή σχέση χωρίς εντάσεις για την ομαλή
λειτουργία του νοσοκομείου.
Ασφαλώς υπάρχουν και στιγμές έντασης αλλά τώρα στο συγκεκριμένο οργανισμό
όχι και τόσο πολύ γιατί τα πράγματα είναι πολύ πιο χαλαρά.

Αν είχες τη δυνατότητα να μείνεις ή να φύγεις από αυτό το νοσοκομείο τι θα έπραττες;

Αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση, απλά δε ξέρω για κάτι καλύτερο σίγουρα θα
έφευγα, Νοιώθεις περιορισμένος εδώ, και από πλευράς γνώσεων και από πλευράς
υλικών που χρειάζεσαι.
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Συνέντευξη νο19
Πως επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα;

Ήμουν καλός στα μαθήματα αυτά τότε με τις δέσμες, εντάξει ήταν και ο πατέρας
μου φαρμακοποιός, είχα γενικά επαφή με γιατρούς.

Πως νοιώθεις που επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα; Θεωρείς πως πλέον και με τις
εμπειρίες που έχεις αποκτήσει ότι έκανες τη σωστή επιλογή;

Η επιλογή μου για την Ελλάδα τη θεωρώ λανθασμένη, αν ήταν σε άλλη χώρα θα
ήταν καλύτερα. Αλλά εντάξει δεν μπορώ να πω είναι ενδιαφέρον το επάγγελμα.

Ποιες είναι οι δυσκολίες του επαγγέλματος;

Δυσκολίες έχει πολλές το επάγγελμα. ¨Έχεις το άγχος γενικώς να κάνεις όσο το
δυνατόν λιγότερα λάθη μπορείς, να μη σου ξεφύγει κάτι. Δυσκολίες έχει με τη
μισθοδοσία διότι δε σε πληρώνουν με την ώρα σου. Είναι οι εφημερίες. Κατά βάση
είναι η ευθύνη που έχεις και ότι πρέπει να είσαι προσεκτικός.

Ποια τα θετικά κομμάτια του επαγγέλματος της ιατρικής;

Σα πρώτος μισθός δεν είναι άσχημος. Έχεις μια θετική επιβεβαίωση από τον ασθενή,
πολλές φορές, μερικές φορές όχι βέβαια. Έχει ένα ενδιαφέρον γιατί ασχολείσαι με
τον ανθρώπινο οργανισμό που όπως και να το κάνουμε είναι ένα πολυπαραγοντικό
σύστημα.

Πιστεύεις πως υπάρχουν γιατροί οι οποίοι έχουν κάνει καριέρα στο επάγγελμα της
ιατρικής; Αν ναι ποιοι παράγοντες πιστεύεις ότι τους βοήθησαν να κάνουν αυτή την
καριέρα και αν όχι τι είναι αυτό που θεωρείς ότι τους εμπόδισε.

Η καριέρα σχετίζεται με τον ελεύθερο χρόνο, όσο πιο ψηλά στοχεύεις στην καριέρα
σου τόσο λιγότερο χρόνο έχεις. Τώρα το βασικό είναι να βρεθεί μια χρυσή τομή για
να τα συνδυάσεις όλα. Αλλά όταν θες να γίνεις καριερίστας θα κλέβεις χρόνο από την
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οικογενειακή σου ζωή, από τον προσωπικό σου χρόνο. Όσο πιο ψηλά θες να φτάσεις
τόσο λιγότερος χρόνος μένει για τον εαυτό σου.
Καριέρα για μένα σημαίνει σίγουρα από οικονομικής απόψεως καλές απολαβές.
Τώρα αν φτάσεις σε ένα επίπεδο που είσαι καλυμμένος οικονομικά πλέον μπαίνει στο
μυαλό σου και η αναγνωρισιμότητα, όλα αυτά είναι ένα πακέτο δε διαχωρίζονται. Το
ερευνητικό πεδίο δε με απασχόλησε και ποτέ.
Στην Ελλάδα παίζουν τεράστιο ρόλο οι διασυνδέσεις που έχεις, σίγουρα όμως από
κει και πέρα η ιατρική είναι ένας καθημερινός αγώνας να μορφώνεσαι και να
ενημερώνεσαι για οτιδήποτε, όλα τα θέματα είναι τρέχοντα. Υπάρχει μια δυναμική,
δεν είναι στατικό σαν επάγγελμα, οπότε όταν εσύ μένεις στάσιμος συνήθως είναι κάτι
που αφορά εσένα.

Η ζωή σου περιστρέφεται γύρω από το επάγγελμά σου, τα ενδιαφέροντα σου οι
συζητήσεις σου είναι σχετικές με την ιατρική;

Ακόμα δε θα το έλεγα, έχω και άλλα ενδιαφέροντα οπότε μπορώ να μοιράζω το
χρόνο μου ανάλογα.

Πόσο καιρό βρίσκεσαι στο νοσοκομείο τη Σύρου; Πως θα χαρακτήριζες τη μέχρι
τώρα παραμονή σου σε ένα οργανισμό όπως αυτό το νοσοκομείο;

Τρεις μήνες. Εντάξει δεν μπορώ να πω ότι είμαι δυσαρεστημένος, μια χαρά είναι
απλά υπάρχουν τα τεχνικά προβλήματα, για παράδειγμα δεν υπήρχε ακτινολογικό
μηχάνημα για 1μιση μήνα. Γενικά όμως σε όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας
υπάρχουν προβλήματα και ειδικά στα περιφερειακά. Αλλά κατά βάση έχω
αποκομίσει αρκετά θετικά πράγματα.

Συμφωνούν οι αξίες σου σαν άνθρωπο και σαν γιατρό με τις αξίες τις οποίες
πρεσβεύει ένας οργανισμός όπως το νοσοκομείο της Σύρου;

Ένα νοσοκομείο είναι ένας πολύ-παραγοντικός οργανισμός δε μπορείς να το κρίνεις
σε γενικό πλαίσιο. Πρέπει να το κρίνεις ειδικά στους τομείς που το απαρτίζουν. Εν
συνόλω τώρα είμαι ευχαριστημένος, δεν μπορώ να πω ότι με έχει απογοητεύσει. Οι
άνθρωποι με τα μέσα που έχουν και με τα εφόδια που τους παρέχονται προσπαθούν
να κάνουν το καλύτερο που μπορούν.

Πιστεύεις πως έχει δημιουργηθεί κάποιου είδους ‘’δέσιμο’’ του νοσοκομείου με
εσένα;
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Όχι δε θα το έλεγα.

Αισθάνεσαι μέλος της ομάδας του νοσοκομείου;

Δε θα το έλεγα επειδή είμαι αγροτικός και θα μείνω εδώ ένα τρίμηνο. Δε νοιώθω
δεμένος με το νοσοκομείο για αυτό το λόγο.

Αισθάνεσαι κάποιου είδους υποχρέωση προς το νοσοκομείο η στο επάγγελμα σου;

Είχαμε καλή συνεργασία με αρκετούς και υπήρχε μια σωστή συνδιαλλαγή
πληροφοριών και γνώσεων σίγουρα. Σε αυτό το θέμα έχω μείνει ικανοποιημένος. Και
σίγουρα θα ήταν ένας από τους λόγους που θα μου δημιουργούσαν αίσθημα
υποχρέωσης.

Πιστεύεις πως ο συγκεκριμένος οργανισμός το νοσοκομείο της Σύρου σε βοηθά ώστε
να αποδόσεις τα μέγιστα στη δουλεία σου;

Όχι, ωστόσο δεν είναι θέμα του νοσοκομείου είναι θέμα όλου του συστήματος
υγείας.

Σε γενικό πλαίσιο πως είναι οι σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων στο νοσοκομείο της
Σύρου;

Οι σχέσεις με τους συναδέλφους ήταν πάντα καλές,
Αν είχες τη δυνατότητα να μείνεις ή να φύγεις από αυτό το νοσοκομείο τι θα έπραττες;

Επειδή με δένουν πολλά πράγματα στην Αθήνα τώρα θα σου απαντήσω όχι, ωστόσο
αν το συζητούσαμε μετά από μια δεκαετία ίσως και να ήταν διαφορετική απάντηση.
Κυρίως επειδή δε ξέρω σε τι φάση της ζωής μου και της καριέρα μου θα ήμουν.
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Συνέντευξη νο20
Πως επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα;

Την επέλεξε ο πατέρας μου.

Πως νοιώθεις που επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα; Θεωρείς πως πλέον και με τις
εμπειρίες που έχεις αποκτήσει ότι έκανες τη σωστή επιλογή;

Δεν είμαι πεπεισμένος ότι έκανα την καλύτερη επιλογή. Δεν το έχω μετανιώσει
αλλά δεν έχω κάνει αυτό που πραγματικά θα ήθελα να κάνω.

Ποιες είναι οι δυσκολίες του επαγγέλματος;

Όχι ίσα-ίσα που τα πάω μια χαρά μέχρι τώρα. Έχω δώσει το 100% του εαυτού μου
αλλά έχω ακόμα αυτό που θα ήθελα να κάνω εγώ στο μυαλό μου. Προς το παρόν στη
φάση της ειδικότητας που είμαι λοιπόν δεν έχω συναντήσει καμία δυσκολία.

Ποια τα θετικά κομμάτια του επαγγέλματος της ιατρικής;

Η εκπαίδευση, η επικοινωνία
ευχαριστημένος.

με τον

άνθρωπο, το να φεύγει κανείς

Πιστεύεις πως υπάρχουν γιατροί οι οποίοι έχουν κάνει καριέρα στο επάγγελμα της
ιατρικής; Αν ναι ποιοι παράγοντες πιστεύεις ότι τους βοήθησαν να κάνουν αυτή την
καριέρα και αν όχι τι είναι αυτό που θεωρείς ότι τους εμπόδισε.

Καριέρα είναι κάποιοι μέσα από περαιτέρω εκπαίδευση να επιδιώκουν ακαδημαϊκές
θέσεις, ή θέσεις σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Αυτοί διαφέρουν από τους γιατρούς
που δεν κατάφεραν να κάνουν καριέρα στον τομέα ασχολίας τους. Δεν εξασκούν την
ιατρική στη κλασική της μορφή, κάνουν έρευνα και προσπαθούν για κάτι καλύτερο,
κάποια άλλη μέθοδο. Δεν χρησιμοποιούν αυτά που υπάρχουν αλλά προσπαθούν να
βρουν μερικά καλύτερα πράγματα.
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Εσύ θα ενδιαφερόσουν να κάνεις καριέρα στο επάγγελμα της ιατρικής;
δυσκολίες πιστεύεις ότι θα συναντήσεις;

Ποιες

Εγώ δεν ενδιαφέρομαι για καριέρα.

Η ζωή σου περιστρέφεται γύρω από το επάγγελμά σου, τα ενδιαφέροντα σου οι
συζητήσεις σου είναι σχετικές με την ιατρική;

Όχι πέρα από το ωράριο του νοσοκομείου σταματώ να σκέφτομαι το επάγγελμά
μου.

Πόσο καιρό βρίσκεσαι στο νοσοκομείο τη Σύρου; Πως θα χαρακτήριζες τη μέχρι
τώρα παραμονή σου σε ένα οργανισμό όπως αυτό το νοσοκομείο;

Είμαι εδώ 13 μήνες. Εδώ θα το χαρακτήριζα απλά διακοπές. Καλή και η δουλεία
αλλά οι περισσότερες ώρες σε διακοπές.

Συμφωνούν οι αξίες σου σαν άνθρωπο και σαν γιατρό με τις αξίες τις οποίες
πρεσβεύει ένας οργανισμός όπως το νοσοκομείο της Σύρου;

Οι επικοινωνιακές σχέσεις ναι. Στο πλαίσιο των σχέσεων με τη διοίκηση και τους
παλιούς γιατρούς του νοσοκομείου όχι. Αλλά μεταξύ των συναδέλφων είναι πολύ
καλές οι σχέσεις
Πιστεύεις πως έχει δημιουργηθεί κάποιου είδους ‘’δέσιμο’’ του νοσοκομείου με
εσένα;

Όχι , όχι σε καμία περίπτωση δεν έχω αισθανθεί έτσι. Και αυτό όχι μόνο λόγω
νοσοκομείου άλλα και του νησιού. Δεν αντέχω να ζω σε ένα νησί.

Αισθάνεσαι μέλος της ομάδας του νοσοκομείου;

Όχι, προτιμώ να είμαι λίγο ανεξάρτητος.
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Πιστεύεις πως ο συγκεκριμένος οργανισμός το νοσοκομείο της Σύρου σε βοηθά ώστε
να αποδόσεις τα μέγιστα στη δουλεία σου;

Ειδικά στη κλινική που βρίσκομαι ναι. Είναι καλές οι συνθήκες και μπορώ να
προχωρήσω σε ικανοποιητικό στάδιο, βέβαια δε μπορώ να προχωρήσω σε όλα αλλά
υπάρχει συγγραφικό υλικό.

Σε γενικό πλαίσιο πως είναι οι σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων στο νοσοκομείο της
Σύρου;

Οι σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων είναι πολύ καλές. Υπάρχει μόνο έλλειψη
συναδελφικότητας σε κάλυψη εφημεριών και διάφορα τέτοια πράγματα. Όχι από
πλευράς ανταγωνισμού ή γνώσεων δεν έχει υπάρξει στιγμή που να αντιμετωπίσω τα
τέτοια κατάσταση.
Γενικά οι σχέσεις μου με τους συναδέλφους είχε σκαμπανεβάσματα, αλλά σε γενικό
πλαίσιο μπορώ να πω πως ήταν καλές αλλά αυτό εξαρτάται από εσένα, όσο
περισσότερο υποχωρείς σε πατάνε. Εάν ανέβεις στο επίπεδο του είναι ίσες οι αξίες
και ισότιμη η σχέση.

Αν είχες τη δυνατότητα να μείνεις ή να φύγεις από αυτό το νοσοκομείο τι θα έπραττες;

Θα είναι η τελευταία επιλογή μου. Όχι λόγω νοσοκομείου αλλά δεν μπορώ τη ζωή
σε νησί.

Συνέντευξη νο21
Πως επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα;

Από ένστικτο άπλα μου άρεσε αυτό από μικρή.

Πως νοιώθεις που επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα; Θεωρείς πως πλέον και με τις
εμπειρίες που έχεις αποκτήσει ότι έκανες τη σωστή επιλογή;

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

183

Είμαι ικανοποιημένη από την επιλογή δεν έχω αλλάξει γνώμη. Αν τώρα τίθεται θέμα
επιβίωσης τότε θα το άλλαζα.

Ποιες είναι οι δυσκολίες του επαγγέλματος;

Πολλές, πάρα πολλές. Πολλά χρόνια διάβασμα, πολλά χρόνια για την ειδικότητα,
αβέβαιο μέλλον, πλέον λίγα χρήματα.

Ποια τα θετικά κομμάτια του επαγγέλματος της ιατρικής;

Ωραία επιστήμη, φιλανθρωπικό έργο, βοηθάς τον κόσμο. Ασχολείσαι με κάτι
σημαντικό δεν είναι ένα απλό επάγγελμα.

Πιστεύεις πως υπάρχουν γιατροί οι οποίοι έχουν κάνει καριέρα στο επάγγελμα της
ιατρικής; Αν ναι ποιοι παράγοντες πιστεύεις ότι τους βοήθησαν να κάνουν αυτή την
καριέρα και αν όχι τι είναι αυτό που θεωρείς ότι τους εμπόδισε.

για μένα καριέρα είναι να μάθω όσα περισσότερα μπορώ στην ειδικότητα που θα
κάνω. Εντάξει υπάρχει και η ακαδημαϊκή καριέρα σαν απώτερος στόχος, από κει και
πέρα θέλω να είμαι σωστή στο επάγγελμα μου, να είμαι εγώ ικανοποιημένη από τον
εαυτό μου. Τα χρήματα περνάνε σε δεύτερη μοίρα.
Θέλω να ελπίζω το μυαλό είναι αυτό που τους διαφοροποίησε από αυτούς που δεν
έκαναν καριέρα. Και ίσως και οι γνωριμίες.
Εσύ θα ενδιαφερόσουν να κάνεις καριέρα στο επάγγελμα της ιατρικής;
δυσκολίες πιστεύεις ότι θα συναντήσεις;

Ποιες

Η μεγάλη αναμονή για την ειδικότητα και πάλι, ότι θα αργήσω πολύ να βγάζω
ικανοποιητικά χρήματα, ότι πλέον οι γιατροί είναι πάρα πολύ όποτε ο ανταγωνισμός
είναι τεράστιος.

Η ζωή σου περιστρέφεται γύρω από το επάγγελμά σου, τα ενδιαφέροντα σου οι
συζητήσεις σου είναι σχετικές με την ιατρική;
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Ακόμα ναι, τώρα δεν ξέρω πως θα είμαι σε δέκα χρόνια, αν θα έχω παιδιά ή
οτιδήποτε άλλο το οποίο θα χρειάζεται αρκετό από το χρόνο μου.

Πόσο καιρό βρίσκεσαι στο νοσοκομείο τη Σύρου; Πως θα χαρακτήριζες τη μέχρι
τώρα παραμονή σου σε ένα οργανισμό όπως αυτό το νοσοκομείο;

3 μήνες. Θα χαρακτήριζα τη εξάσκηση του επαγγέλματος εδώ σουρεαλιστική.

Συμφωνούν οι αξίες σου σαν άνθρωπο και σαν γιατρό με τις αξίες τις οποίες
πρεσβεύει ένας οργανισμός όπως το νοσοκομείο της Σύρου;

Αλλού συμφωνούν, αλλού όχι, δεν φταίνε οι αξίες του νοσοκομείου φταίει
γενικότερα το σύστημα υγείας.

Πιστεύεις πως έχει δημιουργηθεί κάποιου είδους ‘’δέσιμο’’ του νοσοκομείου με
εσένα;

Υπάρχει ένα δέσιμο. Υπάρχει θα έλεγα ένας ιδρυματισμός, σα γιατρός που είμαι.
Αλλά δε θεωρώ ότι είναι κάτι που θα με κρατήσει εδώ, είμαι λίγο καιρό εδώ και δεν
νοιώθω τόσο έντονα το δέσιμο.

Αισθάνεσαι μέλος της ομάδας του νοσοκομείου;

Πλέον ναι, το πρώτο καιρό όχι.

Υπάρχει κάποιο περιστατικό το οποίο σου μείωσε το αίσθημα δεσίματος με το
νοσοκομείο;

Κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό όχι, ωστόσο υπάρχουν άνθρωποι που με έχουν
κάνει να νοιώσω το δέσιμο. Καλοί συνάδελφοι.

Πιστεύεις πως ο συγκεκριμένος οργανισμός το νοσοκομείο της Σύρου σε βοηθά ώστε
να αποδόσεις τα μέγιστα στη δουλεία σου;
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Όχι σε καμία περίπτωση.

Σε γενικό πλαίσιο πως είναι οι σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων στο νοσοκομείο της
Σύρου;

Δόξα το θεό είναι πολύ καλές. Υπάρχουν στιγμές έντασης αλλά είναι καλό και
προτιμότερο από το να είναι φλάτ τα πράγματα.

Αν είχες τη δυνατότητα να μείνεις ή να φύγεις από αυτό το νοσοκομείο τι θα έπραττες;

Θα προτιμούσα να γυρίσω Αθήνα είτε να πάω στην πόλη μου.

Συνέντευξη νο22
Πως επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα;

Κλασικά ήθελα να βοηθάω τον κόσμο. Είχα αυτό τον ιδεαλισμό από μικρή.
Επαγγελματική αποκατάσταση, έλπιζα τουλάχιστον.
Πως νοιώθεις που επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα; Θεωρείς πως πλέον και με τις
εμπειρίες που έχεις αποκτήσει ότι έκανες τη σωστή επιλογή;

Τελικά καλή. Είμαι ικανοποιημένη

Ποιες είναι οι δυσκολίες του επαγγέλματος;

Πολλές ώρες δουλείας, κακή εκπαίδευση, άγχος, ευθύνη.
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Είναι δυνατόν αυτές οι δυσκολίες να σε κάνουν να παραιτηθείς από το επάγγελμα της
ιατρικής;

Πλέον νομίζω όχι.

Ποια τα θετικά κομμάτια του επαγγέλματος της ιατρικής;

Πολλά γνωρίζεις και είσαι συνέχεια σε επαφή με κόσμο, το ενδιαφέρον της
δουλειάς, ότι δε χάνεται ποτέ. Κάθε περιστατικό είναι διαφορετικό. Η ικανοποίηση
που παίρνεις μετά όταν όλα πάνε καλά, και γενικά η ανθρώπινη επαφή.

Ωστόσο αν είχα μια καλύτερη επιλογή από πλευράς οικονομικής και με καλύτερο
περιβάλλον θα άλλαζα επάγγελμα.

Πιστεύεις πως υπάρχουν γιατροί οι οποίοι έχουν κάνει καριέρα στο επάγγελμα της
ιατρικής; Αν ναι ποιοι παράγοντες πιστεύεις ότι τους βοήθησαν να κάνουν αυτή την
καριέρα και αν όχι τι είναι αυτό που θεωρείς ότι τους εμπόδισε.

Να είμαι επαγγελματίας στη δουλεία μου και να κάνω επιστημονικά αυτό που
πρέπει με τους ασθενείς.
Σίγουρα υπάρχουν άτομα που έχουν κάνει καριέρα με τη μορφή που εγώ θεωρώ.
Πιστεύω πως η ευφυΐα και το ενδιαφέρον που έδειξαν για την επιστήμη τους έκανε
διαφορετικούς και τους βοήθησε να φτάσουν ψηλά. Επίσης το διάβασμα, η όρεξη , η
εκπαίδευση που έχεις λάβει και σίγουρα η προσωπικότητα σου.
Εσύ θα ενδιαφερόσουν να κάνεις καριέρα στο επάγγελμα της ιατρικής;
δυσκολίες πιστεύεις ότι θα συναντήσεις;

Ποιες

Παλιότερα οι δυσκολίες ήταν περισσότερο. Χρειαζόσουν το μέσον για να
προχωρήσεις ακόμα και απλά στο επάγγελμα όχι μόνο για να κάνεις καριέρα.
Συναντούσαν δυσκολίες στα υλικά και στους τρόπους εξάσκησης του επαγγέλματος,
τώρα τα πράγματα είναι πιο εξελιγμένα.
Θα με ενδιέφερε η προοπτική της καριέρας.

Θα μπορούσες να προχωρήσεις την καριέρα σου ως το σημείο το οποίο ονειρεύεσαι
αν συνεχίσεις να εργάζεσαι σε αυτό το νοσοκομείο;
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Πιστεύω πως ναι.

Η ζωή σου περιστρέφεται γύρω από το επάγγελμά σου, τα ενδιαφέροντα σου οι
συζητήσεις σου είναι σχετικές με την ιατρική;

Ναι

Πόσο καιρό βρίσκεσαι στο νοσοκομείο τη Σύρου; Πως θα χαρακτήριζες τη μέχρι τώρα
παραμονή σου σε ένα οργανισμό όπως αυτό το νοσοκομείο;

Περίπου ένα χρόνο. Δύσκολη μεν με πολλές στιγμές έντασης αλλά σε γενικό
επίπεδο καλή.

Συμφωνούν οι αξίες σου σαν άνθρωπο και σαν γιατρό με τις αξίες τις οποίες
πρεσβεύει ένας οργανισμός όπως το νοσοκομείο της Σύρου;

Ναι, ναι.

Πιστεύεις πως έχει δημιουργηθεί κάποιου είδους ‘’δέσιμο’’ του νοσοκομείου με
εσένα;

Ναι, ναι τώρα πια αγαπάω την κλινική τους συναδέλφους. Ωστόσο δεν θα αρκούσε
μόνο αυτό το δέσιμο για να μείνω εδώ.
Μετά από κάποιους μήνες αισθάνθηκα αυτό το δέσιμο. Σε αυτό συντέλεσαν οι
συνάδελφοι μου

Αισθάνεσαι μέλος της ομάδας του νοσοκομείου;

Ναι, ναι.

Υπάρχει κάποιο περιστατικό το οποίο σου μείωσε το αίσθημα δεσίματος με το
νοσοκομείο;
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Πολλά περιστατικά δημιούργησαν το δέσιμο. Γενικά τα δύσκολα επείγοντα
περιστατικά έφερναν πιο κοντά τους συναδέλφους και δημιουργούσαν σταθερές
βάσεις για συνεργασία και δέσιμο.

Πιστεύεις πως ο συγκεκριμένος οργανισμός το νοσοκομείο της Σύρου σε βοηθά ώστε
να αποδόσεις τα μέγιστα στη δουλεία σου;

Όχι

Σε γενικό πλαίσιο πως είναι οι σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων στο νοσοκομείο της
Σύρου;

Εξαρτάται, με άλλους πολύ καλές με άλλου όχι και τόσο. Πάντα όμως υπάρχουν
στιγμές έντασης.

Αν είχες τη δυνατότητα να μείνεις ή να φύγεις από αυτό το νοσοκομείο τι θα έπραττες;

Ναι, ναι.

Συνέντευξη νο23
Πως επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα;

Για να το κάνεις το επάγγελμα πρέπει να το αγαπάς. Εγώ το αγάπησα για αυτό και
το επέλεξα. Αν δεν το αγαπάς δε θα ασχοληθείς με αυτό, χρειάζεται χρόνο και
υπομονή.
Πάντα μου άρεσε το επάγγελμα. Μου αρέσει να προσφέρω στους ανθρώπους. Και
όντως εξασκώντας την νοιώθω ότι κάτι προσφέρω. Πέρα από αυτούς που είναι
παράδοση της οικογενείας η ιατρική και χωρίς να συμπεριλαμβάνονται όλοι σε αυτοί
την κατηγορία, όλοι ξεκινούν και αποφασίζουν να ασχοληθούν με την ιατρική απλά
και μόνο επειδή αγαπούν να βοηθούν τους άλλους.
Αυτό που με φόβισε ήταν ο τρόπος ζωής. Το ότι άκουγα ότι οι γιατροί δε μπορούν
να στεριώσουν οικογένεια. Δεν αφιερώνουν χρόνο στα παιδιά τους, κάτι που
λειτουργούσε ανασταλτικά. Ωστόσο είχα το περιθώριο και τη δυνατότητα να κάνω
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της επιλογή αυτή, και αν δω ότι δε με τραβήξει θα το αφήσω. Μπήκα πολύ θετικά.
Ένοιωθα ότι σπουδάζω αυτό που μου αρέσει τώρα αν θα μπορέσω να το εφαρμόσω
πρακτικά είναι άλλο θέμα.

Ποιες είναι οι δυσκολίες του επαγγέλματος;

Πρέπει να ανανεώνεις συνεχώς τις γνώσεις σου. Θέλει δεξιότητες. Και επίσης το
γεγονός καλύπτει μεγάλο εύρος ανθρώπων, προσωπικοτήτων, και φυσικά
δεξιοτήτων. Για παράδειγμα ο ‘’παπαγάλος’’ θ ακολουθήσει την ειδικότητα του
παθολόγου, ο χειρώνακτης θα γίνει χειρουργός.
Πέρα από το θέμα χρόνου μια μεγάλη ακόμα δυσκολία είναι το διάβασμα. Αλλά
πλέον για όλα τα επαγγέλματα είναι έτσι.

Το να στεριώσω κάπου επαγγελματικά και αν έχω μια καλή νοσοκομειακή θέση.
Δεδομένου ότι θα έχω επιλέξει ειδικότητα, έπειτα έχω περιορισμένες επιλογές για το
που θα μείνω έπειτα.

Ποια τα θετικά κομμάτια του επαγγέλματος της ιατρικής;

Η ευχαρίστηση που παίρνεις, πάλι έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Αυτά που του
προσφέρεις, η ανακούφιση, και το ευχαριστώ που βλέπεις στα μάτια του είναι τα πιο
θετικά κομμάτια.
Η εξέλιξη που έχεις και ότι μέσα από την πρακτική εξάσκηση του επαγγέλματος
γίνεσαι συνεχώς καλύτερος.

Πιστεύεις πως υπάρχουν γιατροί οι οποίοι έχουν κάνει καριέρα στο επάγγελμα της
ιατρικής; Αν ναι ποιοι παράγοντες πιστεύεις ότι τους βοήθησαν να κάνουν αυτή την
καριέρα και αν όχι τι είναι αυτό που θεωρείς ότι τους εμπόδισε.

Καριέρα, οικονομικές βλέψεις και να είχα δε μπορείς να τις αναμένεις, ωστόσο δεν
είναι αυτό που θέλω. Μου αρκεί να κάνω αυτό που μου αρέσει και να μη το βαρεθώ.
Θέλω να φτάσω στα 45 μου π.χ. που θεωρείται μια καλή ηλικία για να δεις πως είσαι
και να θέλω να προσφέρω με την ίδια όρεξη που είχα στο ξεκίνημα της καριέρας μου.
Εννοείται πως υπάρχουν γιατροί με σπουδαία καριέρα, αλλά και γιατροί που έχουν
πλουτίσει, από τους παράδρομους της ιατρικής που δε βγαίνουν στη φόρα προφανώς.
Σαφώς και μπορείς να κάνεις καριέρα, όσο πιο πολλές σπουδές κάνεις τόσες
περισσότερες δυνατότητες έχεις, αυτό βέβαια πιστεύω ότι ισχύει μόνο στο εξωτερικό,
κάτι τέτοιο δεν ισχύει στην Ελλάδα. Έχει να κάνει καθαρά με τη φιλοδοξία αλλά με
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λίγο αρνητικό τρόπο ίσως. Δηλαδή όταν κάποιος θέλει να ανεβεί φαίνεται ότι δεν του
αρκεί η ιατρική. Κάνει ιατρική για να φτάσει σε υψηλούς στόχους οι οποίοι πολλές
φορές δεν είναι σχετικοί με την ιατρική. Είναι λίγοι που σε ακαδημαϊκό επίπεδο
κάνουν ιατρική επειδή την αγαπούν. Εξυπηρετούν άλλους σκοπούς από την
ακαδημαϊκή τους θέση. Οπότε βλέποντας αυτούς νοιώθεις πιο ευτυχισμένος όντας
ένας απλός γιατρός στο νοσοκομείο της Σύρου και κάνοντας σωστά τη δουλεία σου.

Θα μπορούσες να προχωρήσεις την καριέρα σου ως το σημείο το οποίο ονειρεύεσαι
αν συνεχίσεις να εργάζεσαι σε αυτό το νοσοκομείο;

Η ειδικότητα που θέλω να κάνω εγώ δεν έχει καμία σχέση με το εδώ νοσοκομείο,
αλλά σε ότι αφορά το αγροτικό ναι διότι εδώ λαμβάνονται περισσότερα ερεθίσματα
και περισσότερες γνώσεις για να μπορέσω να ανταπεξέλθω μετά.

Η ζωή σου περιστρέφεται γύρω από το επάγγελμά σου, τα ενδιαφέροντα σου οι
συζητήσεις σου είναι σχετικές με την ιατρική;

Ναι όλος αυτός ό χρόνος που χρειάζεσαι σίγουρα σε εμποδίζει να βάλεις πρόγραμμα
στη ζωή σου, όποτε όλα περιστρέφονται γύρω από την ιατρική. Δε το θεωρώ τόσο
αρνητικό αυτό, κατά κάποιο τρόπο μου αρέσει. Σε προτεραιότητα μπαίνει η
επαγγελματική σου ζωή και έπεται η προσωπική. Αυτό ισχύει με το επάγγελμα του
γιατρού.
Πόσο καιρό βρίσκεσαι στο νοσοκομείο τη Σύρου; Πως θα χαρακτήριζες τη μέχρι
τώρα παραμονή σου σε ένα οργανισμό όπως αυτό το νοσοκομείο;

2μιση μήνες. Κοιτά ως φοιτήτρια είχα εμπειρίες από μεγάλα ακαδημαϊκά
νοσοκομεία, εδώ είναι η πρώτη μου εμπειρία από περιφερειακά νοσοκομεία οπότε δε
μπορώ να κάνω κάποια σύγκριση. Εδώ υπάρχει η ικανοποίηση από την ιατρική.
Ωστόσο υπάρχουν οι αστάθμητοι παράγοντες που λέμε οι οποίοι σου χαλάνε την όλη
εικόνα. Και όσο μικρότερο είναι το νοσοκομείο τόσο περισσότερο φαίνονται.

Συμφωνούν οι αξίες σου σαν άνθρωπο και σαν γιατρό με τις αξίες τις οποίες
πρεσβεύει ένας οργανισμός όπως το νοσοκομείο της Σύρου;

Μερικές ναι, μερικές όχι.

Πιστεύεις πως έχει δημιουργηθεί κάποιου είδους ‘’δέσιμο’’ του νοσοκομείου με εσένα;
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Σίγουρα υπάρχει καθώς αποτελεί την πρώτη επαγγελματική εμπειρία. Αλλά ακόμα
είναι πολύ νωρίς ώστε αυτό το δέσιμο να με κάνει να επιστρέψω εδώ.
Αισθάνθηκα το δέσιμο μέσα στις πρώτες δέκα μέρες που βρισκόμουν στο
νοσοκομείο.
Επίσης στο να αναπτυχθεί αυτό το αίσθημα συντέλεσε το εύρος των ηλικιών στο
νοσοκομείο και το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά άτομα κοντινά σε σένα ηλικιακά.
Επίσης βοηθά και η συμπεριφορά των ανθρώπων που πάντα θα σου μιλήσουν με
χαμόγελο.

Αισθάνεσαι μέλος της ομάδας του νοσοκομείου;

Ναι και σε αυτό φταίει το προσωπικό.

Πιστεύεις πως ο συγκεκριμένος οργανισμός το νοσοκομείο της Σύρου σε βοηθά ώστε
να αποδόσεις τα μέγιστα στη δουλεία σου;

Όχι

Σε γενικό πλαίσιο πως είναι οι σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων στο νοσοκομείο της
Σύρου;

Πολύ καλές. Με μεμονωμένους ανθρώπους δεν είναι. Υπάρχει συνεργασιμότητα και
πλήρης συνεννόηση. Υπάρχει μεν διαφοροποίηση και δημιουργία επίπεδων στο
προσωπικό αλλά αυτό κυρίως είναι θέμα ευθύνης, και αρμοδιοτήτων.
Λόγω αυτών των αρμονικών σχέσεων νοιώθεις μεγαλύτερη ασφάλεια με τον άλλο
στο να του ζητήσεις βοήθεια και να μοιραστεί γνώσεις μαζί σου. Είναι κάτι
δυσεύρετο στη ιατρική να μοιραστείς γνώσεις και πράγματα με συνάδελφο σου.
Γενικά υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμό και είναι δύσκολο να βρειςόχι. κάποιον να σε
βοηθήσει, στο συγκεκριμένο νοσοκομείο όχι.

Αν είχες τη δυνατότητα να μείνεις ή να φύγεις από αυτό το νοσοκομείο τι θα έπραττες;
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Ναι αλλά σε βάθος χρόνου αυτό.

Συνέντευξη νο24
Πως επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα;

Η ιατρική είναι το ομορφότερο επάγγελμα στο κόσμο. Πριν ξεκινήσω να εργάζομαι
δε θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα μου άρεσε τόσο. Πιστεύω ότι δε μπορώ να κάνω
κάτι άλλο.

Υπήρχε κάποιος από το οικογενειακό σου περιβάλλον που σε ώθησε σε αυτό το
επάγγελμα;
Ο πατέρας μου ήταν γιατρός, με είχε εμπνεύσει όταν ήμουν μικρή, και για
προσωπικούς λόγους σταμάτησε την άσκηση του επαγγέλματος, έτσι για μένα ήταν
ένα στοίχημα να συνεχίσω αυτό που αυτός άφησε στη μέση.
Πως νοιώθεις που επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα; Θεωρείς πως πλέον και με τις
εμπειρίες που έχεις αποκτήσει ότι έκανες τη σωστή επιλογή;

Έχω δικαιωθεί, πάντα είχα ανασφάλειες ότι δεν θα μπορούσα να είμαι καλή αλλά
σιγά-σιγά αποκτώ αυτοπεποίθηση.

Ποιες είναι οι δυσκολίες του επαγγέλματος;

Οι δυσκολίες στο επάγγελμα σχετίζονται συνήθως με τις εργασιακές συνθήκες, με
το πώς έχει διαμορφωθεί το σύστημα για να περατώσεις τις σπουδές σα γιατρός, στην
Ελλάδα η μεγαλύτερη δυσκολία είναι της αναμονής και της προσαρμογής στον
εργασιακό σου χώρο ομαλά, και να κάνεις αυτό που σε ενδιαφέρει όπως σε
ενδιαφέρει.

Είναι δυνατόν αυτές οι δυσκολίες να σε κάνουν να παραιτηθείς από το επάγγελμα της
ιατρικής;
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Όταν δήλωσα ειδικότητα και έμαθα ότι πιθανόν να περιμένω και μια πενταετία για
να ξεκινήσω είχα αρχίσει να μετανιώνω για την επιλογή μου, αλλά με το που
ξεκίνησα να εργάζομαι κατάλαβα ότι άξιζε το κόπο.

Ποια τα θετικά κομμάτια του επαγγέλματος της ιατρικής;

Μπορείς να προσφέρεις το καλό. Αυτό που με μαγεύει είναι ότι ο ασθενής έρχεται
στο γιατρό και είναι ο μοναδικός επαγγελματίας που μπορεί να αφεθεί εξολοκλήρου.
Αυτή η επαφή που υπάρχει με τον ασθενή είναι πολύ ελκυστική. Μερικές φορές
βέβαια αυτό γυρνάει μπούμερανγκ γιατί υπάρχουν δύσκολοι χαρακτήρες. Αυτό που
είχε πει ο Ιπποκράτης για την επαφή γιατρού και ανθρώπου είναι το πιο
χαρακτηριστικό.
Θεωρώ ότι το ιατρικό επάγγελμα είναι το υπέρτατο επάγγελμα και δε θα μπορούσαν
να κάνω οτιδήποτε άλλο για κανένα λόγο.

Πιστεύεις πως υπάρχουν γιατροί οι οποίοι έχουν κάνει καριέρα στο επάγγελμα της
ιατρικής; Αν ναι ποιοι παράγοντες πιστεύεις ότι τους βοήθησαν να κάνουν αυτή την
καριέρα και αν όχι τι είναι αυτό που θεωρείς ότι τους εμπόδισε.

εγώ θα ήθελα να γίνω μια καλή κλινική γιατρός. Θέλω με τα ελάχιστα δυνατά μέσα
να είμαι αποτελεσματική, και να είμαι χρήσιμη στον ασθενή. Να ασκήσω αυτό που οι
παλιοί κλινικοί γιατροί έκαναν και με λιγότερα μέσα.
Υπάρχουν μεγάλα ονόματα και άνθρωποι που κατάφεραν να απεμπλέξουν το όνομα
τους από διάφορα, δεν θα ξεχάσω ποτέ τον κύριο Αραπάκη, και την κλινική του
σημειολογία, που ενώ ήταν σε ηλικία 90 χρονών ερχόταν και δίδασκε τους φοιτητές,
αυτό το πάθος του για την ιατρική, υπήρχαν άνθρωποι που με ενέπνευσαν πάρα πολύ
και με έκαναν να πειστώ ακόμα περισσότερο ότι είναι η σωστή επιλογή.
Το βασικό χαρακτηριστικό αυτών των ανθρώπων είναι το πόσο αγαπάνε αυτό που
κάνουν και πόσο πολύ το έχεις μέσα σου. Το μεράκι και η προσωπικότητα.
Οι δυσκολίες είναι ίδιες για όλους αρχικά. Μεγάλη διάρκεια σπουδών. Από κει και
πέρα η οικογένεια μπορεί να αδυνατεί να σε στηρίξει, οικονομικοί λόγοι, πιθανόν να
χρειαστεί να κάνεις και δεύτερη δουλειά. Δυσκολίες που πηγάζουν από το σύστημα.
Οι εργασιακές συνθήκες, το γεγονός ότι υπάρχουν οικονομικά προβλήματα στο
σύστημα υγείας, ανοργανωσιά . Όλα αυτά ωστόσο σε προσωπικό επίπεδο είναι
παράγοντες που δεν με έχουν αποτρέψει από το να συνεχίσω.

Θα μπορούσες να προχωρήσεις την καριέρα σου ως το σημείο το οποίο ονειρεύεσαι
αν συνεχίσεις να εργάζεσαι σε αυτό το νοσοκομείο;
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Το νοσοκομείο της Σύρου για μένα αποτελεί σταθμό. Είναι οι τρείς πρώτοι μήνες
εργασιακής κλινικής εμπειρίας, και θα το ήθελα σαν ειδικευόμενη να έρθω ξανά εδώ,
καθώς αγάπησα και το νοσοκομείο και τους ανθρώπους που εργάζονται εδώ.

Η ζωή σου περιστρέφεται γύρω από το επάγγελμά σου, τα ενδιαφέροντα σου οι
συζητήσεις σου είναι σχετικές με την ιατρική;

Η ζωή μου περιστρέφεται γύρω από το επάγγελμα μου. Έκανα μια απόπειρα να το
κάνω αυτό και να το δώ λίγο πιο αποστασιοποιημένα αλλά δε μπορώ να τα
καταφέρω. Στη φάση που είμαι τώρα η προσωπική μου ζωή έρχεται σε δεύτερη
μοίρα.

Πόσο καιρό βρίσκεσαι στο νοσοκομείο τη Σύρου; Πως θα χαρακτήριζες τη μέχρι
τώρα παραμονή σου σε ένα οργανισμό όπως αυτό το νοσοκομείο;

Μόνο τρεις μήνες. Ήταν για μένα μια από τις ωραιότερες περιόδους της ζωής μου,
γιατί με βοήθησε να καταλάβω ότι εγώ προορίζομαι για αυτή τη δουλεία. Το
νοσοκομείο όπως και κάθε άλλο στην ελληνική περιφέρεια έχει τις ελλείψεις του, τα
προβλήματα του. Οι προσπάθεια ωστόσο του προσωπικού είναι τέτοια που ξεπερνάει
τα προβλήματα. Πρέπει να αισθάνονται τυχεροί οι κάτοικοι των Κυκλάδων που έχουν
ένα τέτοιο νοσοκομείο υψηλού επιπέδου.

Συμφωνούν οι αξίες σου σαν άνθρωπο και σαν γιατρό με τις αξίες τις οποίες
πρεσβεύει ένας οργανισμός όπως το νοσοκομείο της Σύρου;

Ένα πράγμα που με έχει κάνει περήφανη που δουλεύω στην Ελλάδα και δη στο
νοσοκομείο της Σύρου είναι ότι δεν έχει έρθει άνθρωπος που είναι ανασφάλιστος ή
δεν έχει χρήματα να είναι άρρωστος και να τον πετάξουμε έξω. Αυτό με συγκινεί
γιατί το έχω δει στο εξωτερικό. Το γεγονός ότι το σύστημα διατηρεί ένα
ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα είναι πολύ ενθαρρυντικό.

Πιστεύεις πως έχει δημιουργηθεί κάποιου είδους ‘’δέσιμο’’ του νοσοκομείου με
εσένα;

Με τη διοίκηση υπάρχει μια απρόσωπη σχέση, το προσωπικό μεταξύ του
διαμορφώνει σχέσεις και δέσιμο. Τα πράγματα με τη διοίκηση είναι πιο
αποστασιοποιημένα.
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Αισθάνεσαι μέλος της ομάδας του νοσοκομείου;

Ένιωθα μέλος αλλά σίγα-σιγά πρέπει να αρχίσω να απογαλακτίζομαι. Γνωρίζω
ωστόσο ότι εκεί που θα πάω όποτε και αν χρειαστώ θα μου παράσχουν τη δέουσα
βοήθεια. Αρχικά ήρθα με επιφύλαξη, η επιφύλαξη αυτή έφυγε σιγά-σιγά και τώρα
μπορώ να πω ότι φεύγω με θλίψη.

Υπάρχει κάποιο περιστατικό το οποίο σου μείωσε το αίσθημα δεσίματος με το
νοσοκομείο;

Πολλές φορές αισθάνθηκα χαρούμενη για τη βοήθεια που προσφέραμε σε
ανθρώπους μέσα από μεστή και ουσιαστική συνεργασία.

Πιστεύεις πως ο συγκεκριμένος οργανισμός το νοσοκομείο της Σύρου σε βοηθά ώστε
να αποδόσεις τα μέγιστα στη δουλεία σου;

Με εμπνέει, υπάρχουν άνθρωποι που με εμπνέουν, άλλοι που δε εμπνεόυν.

Σε γενικό πλαίσιο πως είναι οι σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων στο νοσοκομείο της
Σύρου;

Πιστεύω ότι με αρκετούς μπόρεσα και συνεργάστηκα καλά, με άλλους πάλι
λιγότερο. Με ενοχλεί η αδιαφορία ορισμένων, με ενοχλεί που δε δίνονται με το ίδιο
πάθος που δίνομαι και εγώ σε αυτή τη δουλεία.
Φυσικά ο εργασιακός χώρος μας έδωσε τη δυνατότητα να γνωριστούμε καλύτερα
και σε συνθήκες πίεσης και να δημιουργήσουμε ισχυρούς δεσμούς.
Ακόμα και αν δεν υπήρχε το δέσιμο αυτό είναι στο βάθος του μυαλού μου να
γυρίσω.

Αν είχες τη δυνατότητα να μείνεις ή να φύγεις από αυτό το νοσοκομείο τι θα έπραττες;

Έκανα έγγραφη αίτηση να μη πάω στη περιφέρεια και να παραμείνω εδώ, αλλά
δυστυχώς είναι τόσο μεγάλες οι ανάγκες στα υπόλοιπα νησιά που δεν έγινε δεκτή η
αίτηση.
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Συνέντευξη νο25
Πως επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα;

Ήμουν καλός μαθητής στο σχολείο. Έτσι είχα δυνατότητα να επιλέξω όποια σχολή
ήθελα. Αναλογιζόμενος λοιπόν τα πιστεύω μου αυτά που μου αρέσει να κάνω και την
επαγγελματική αποκατάσταση επέλεξα την ιατρική.

Πως νοιώθεις που επέλεξες την ιατρική ως επάγγελμα; Θεωρείς πως πλέον και με τις
εμπειρίες που έχεις αποκτήσει ότι έκανες τη σωστή επιλογή;

Υπήρχε αρχικά απογοήτευση καθώς τα μαθήματα στη σχολή ήταν άκρως
θεωρητικά. Ωστόσο το αντικείμενο ήταν υπέροχο. Πλέον και αφού τελείωσα με τη
σχολή τα πράγματα έγιναν δύσκολα καθώς χρειάζεσαι πολύ χρόνο για να φτάσεις στο
σημείο να πεις πως ναι είμαι πλέον γιατρός. Σε γενικό πλαίσιο κρίνω ως σωστή την
επιλογή μου, έχοντας κάποιες επιφυλάξεις για το μέλλον.

Ποιες είναι οι δυσκολίες του επαγγέλματος;

Σαν αντικείμενο και επάγγελμα αρχικά είναι δύσκολό τόσο να το μάθεις όσο και να
το εξασκείς. Επιπλέον στη μετέπειτα καριέρα σου όπου θα περάσεις από διάφορα
στάδια όπως του αγροτικού, του ειδικευόμενο και μέχρι να φτάσεις στο σημείο να
γίνεις μόνιμος πρέπει συνεχώς να μαθαίνεις. Και όχι να μαθαίνεις απλά από ένα
βιβλίο, πρέπει να μάθεις να εφαρμόζεις πράγματα, εκεί χρειάζεσαι τη βοήθεια των
άλλων γιατρών οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη εμπειρία. Εκεί έγκειται το πρόβλημα,
ελάχιστοι είναι αυτοί που πρόθυμα θα σε βοηθήσουν και θα σου δείξουν. Ευτυχώς
εδώ στο νοσοκομείο δεν έχω συναντήσει τέτοιες συμπεριφορές. Τέλος ο μισθός, αν
και για την εποχή που ζούμε είναι ικανοποιητικός σίγουρα δεν αντανακλά το έργο
που παράγουμε σαν γιατροί, και τον επιπλέον χρόνο που σπαταλάμε ώστε όλα να
λειτουργούν εύρυθμα στο νοσοκομείο.

Είναι δυνατόν αυτές οι δυσκολίες να σε κάνουν να παραιτηθείς από το επάγγελμα της
ιατρικής;
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Πολλές φορές πέρασε κάτι τέτοιο από το μυαλό μου. Ωστόσο η αγάπη για τη
επιστήμη της ιατρικής όπως επίσης ότι πλέον έχω φτάσει σε ένα σημείο που ίσως θα
είναι δυσκολότερο να ξεκινήσω κάτι καινούργιο από το να συνεχίσω στη ιατρική.

Ποια τα θετικά κομμάτια του επαγγέλματος της ιατρικής;

Ικανοποίηση από το αποτέλεσμα της δουλείας, αναγνωρισιμότητα, δημιουργία
στενών σχέσεων οι οποίες γίνονται κάτω από άσχημες ψυχολογικά συνθήκες, και
συνθήκες μεγάλης πίεσης.

Πιστεύεις πως υπάρχουν γιατροί οι οποίοι έχουν κάνει καριέρα στο επάγγελμα της
ιατρικής; Αν ναι ποιοι παράγοντες πιστεύεις ότι τους βοήθησαν να κάνουν αυτή την
καριέρα και αν όχι τι είναι αυτό που θεωρείς ότι τους εμπόδισε
Ναι σίγουρα υπάρχουν. Συνήθως είναι θέμα φιλοδοξιών, προσωπικότητας, αλλά και
κατά πόσο διατίθεσαι να χαραμίσεις τη προσωπική σου ζωή για χάρη της καριέρας.
Σημαντικό ρόλο βέβαια παίζουν και οι γνωριμίες.

Εσύ θα ενδιαφερόσουν να κάνεις καριέρα στο επάγγελμα της ιατρικής;
δυσκολίες πιστεύεις ότι θα συναντήσεις;

Ποιες

Αν με ρωτούσατε όσο ήμουν στη σχολή πιθανώς να σας απαντούσα ναι
ενδιαφέρομαι να κάνω καριέρα και μάλιστα ακαδημαϊκή, ωστόσο βλέποντας τώρα
από έξω πόσα συμφέροντα διαπραγματεύεται μια τέτοια καριέρα το μετάνιωσα. Θα
ήθελα να αποκτήσω τις γνώσεις και την εμπειρία να είμαι καλός σε αυτό που κάνω.
Επίσης θα ήθελα να κερδίσω αναγνωρισιμότητα. Τέλος θα ήθελα να έχω οικονομική
ευρωστία.
Σίγουρα θα χρειαστεί πολύ χρόνο από τη ζωή μου για να κερδίσω αυτά που θέλω,
ωστόσο η ευχαρίστηση που θα νιώσω όταν τα καταφέρω αυτά δεν συγκρίνεται με
τίποτα.

Θα μπορούσες να προχωρήσεις την καριέρα σου ως το σημείο το οποίο ονειρεύεσαι
αν συνεχίσεις να εργάζεσαι σε αυτό το νοσοκομείο;

Όχι, δυστυχώς οι ελλείψεις και η κακή οργάνωση του νοσοκομείου δεν θα επέτρεπε
κάτι τέτοιο.
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Πως είναι οι σχέσεις με τους συναδέλφους σου; Υπάρχει κάποιο περιστατικό στην
μέχρι τώρα εργασιακή σου εμπειρία που να δείχνει το πώς είναι οι σχέσεις σου με τους
συναδέλφους;

Αρκετά καλές, ειδικά με αυτούς που ήμαστε κοντά ηλικιακά. ¨Όχι κάτι
συγκεκριμένο απλά μέσα από την καθημερινή τριβή μας και συνύπαρξη μας.

Η ζωή σου περιστρέφεται γύρω από το επάγγελμά σου, τα ενδιαφέροντα σου οι
συζητήσεις σου είναι σχετικές με την ιατρική;

Ε ναι. Δε μπορεί να γίνει και αλλιώς, μέχρι να γίνω γιατρός έτσι θα είναι τα
πράγματα.

Πόσο καιρό βρίσκεσαι στο νοσοκομείο τη Σύρου; Πως θα χαρακτήριζες τη μέχρι
τώρα παραμονή σου σε ένα οργανισμό όπως αυτό το νοσοκομείο;

1 χρόνο περίπου. Είναι αρκετά καλά διότι έχεις ερεθίσματα και γενικά οι σχέσεις
είναι πιο ανθρώπινες. Ωστόσο οι υποδομές και οι ελλείψεις δε σε αφήνουν να
επικεντρωθείς και να μάθεις πράγματα για την ειδικότητα σου.

Συμφωνούν οι αξίες σου σαν άνθρωπο και σαν γιατρό με τις αξίες τις οποίες
πρεσβεύει ένας οργανισμός όπως το νοσοκομείο της Σύρου;

Εν μέρει ναι.

Πιστεύεις πως έχει δημιουργηθεί κάποιου είδους ‘’δέσιμο’’ του νοσοκομείου με
εσένα;

Ε όσο να ‘ναι ένας χρόνος στον ίδιο εργασιακό χώρο σου δημιουργεί δέσιμο.
Κυρίως βέβαια με τους συναδέλφους.

Αισθάνεσαι μέλος της ομάδας του νοσοκομείου;
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Ασφαλώς, ένας οργανισμός όταν κάτι δεν είναι μέλος του το αποβάλλει. Δε γίνεται
αλλίως.

Αισθάνεσαι κάποιου είδους υποχρέωση προς το νοσοκομείο η στο επάγγελμα σου;

Όχι καμία.

Υπάρχει κάποιο περιστατικό το οποίο σου μείωσε το αίσθημα δεσίματος με το
νοσοκομείο;

Είναι μερικά που αφορούν κυρίως μόνιμους συναδέλφους, αλλά και μέλη της
διοίκησης. Αλλά όχι κάτι συγκεκριμένο.
Πιστεύεις πως ο συγκεκριμένος οργανισμός το νοσοκομείο της Σύρου σε βοηθά ώστε
να αποδόσεις τα μέγιστα στη δουλεία σου;

Εν μέρει ναι, και πάλι λόγω μερικών συναδέλφων.

Σε γενικό πλαίσιο πως είναι οι σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων στο νοσοκομείο της
Σύρου;

Αρκετά καλές,
σίγουρα υπάρχει φθορά με μερικούς άλλα και σε ποιον
επαγγελματικό χώρο δεν υπάρχει.

Αν είχες τη δυνατότητα να μείνεις ή να φύγεις από αυτό το νοσοκομείο τι θα έπραττες;

Θα έφευγα, δε με γεμίζει και δε με βοηθά για την καριέρα που θέλω να κάνω το
συγκεκριμένο νοσοκομείο.
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Πίνακες

Δέσμευση εργαζομένου

Οργανωσιακή Δέσμευση

Δέσμευση στη

Δέσμευση

εργασία

στη καριέρα

Σχήμα 1: Συνιστώσες δέσμευσης εργαζομένου
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‘’Μένω επειδή το θέλω’’

Συναισθηματική δέσμευση

‘’Μένω επειδή το οφείλω’’

Κανονιστική δέσμευση
Συνεχής
δέσμευση

‘’Μένω επειδή πρέπει’’
Σχήμα 2 : Τα τρία συστατικά της οργανωσιακής δέσμευσης (συναισθηματική,
κανονιστική, συνεχής) Allen και Meyer (1991).
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Σχήμα 3. Τα στάδια που ακολουθούνται για τη προετοιμασία της εφαρμογής
της διαδικασίας συνέντευξής, (Πηγή: Creswell, 1998)
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Στήριξη συζύγου

Μηχανισμός

αντιμετώπισης

νοικοκυριού

Υποστηρικτική

Ανάπτυξη

δραστηριότητα

δεξιοτήτων

οικογενείας
Ποιότητα
εργασίας
Περίοπτος

Ικανοποίησ

ρόλος εργασίας

η καριέρας

Οργανωσιακ
ή δέσμευση

Δέσμευση
καριέρας

Πρόθεση
παραίτησης από
την καριέρα

Ευκαιρία
ανάπτυξης

Πρόθεση
στον

παραίτησης από

οργανισμό

την εργασία

Πρόκληση εργασίας

Οργανωσιακή στήριξη
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Σχήμα 4. Παράγοντες που επηρεάζουν τη δέσμευση καριέρας και αποτελέσματα
της δέσμευση καριέρας.
Επεξήγηση πίνακα : Στο αριστερό μέρος της δέσμευση καριέρας βρίσκονται οι παράγοντες που την
επηρεάζουν είτε άμεσα, είτε έμμεσα . Στο δεξί μέρος εμφανίζονται τα αποτελέσματα που είναι εμφανή
από τις μέχρι τώρα μελέτες..

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

205

Σχήμα 5. Οι δραστηριότητες της συλλογής δεδομένων. (Πηγή: Creswell, 1998)

Σχημα 6. Τα στάδια που ακολουθούνται για τη προετοιμασία της εφαρμογής
της διαδικασίας συνέντευξής, (Πηγή: Creswell, 1998)
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Πίνακας 1 : Έρευνες οι οποίες αφορούν τη δέσμευση καριέρας
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Αριθμός

Φύλλο Ηλικία

Ερωτηθέντα

Οικογενειακή

Θέση

κατάσταση

Διάρκεια εργασίας στο
Νοσοκομείο Σύρου

1

Θηλυκό

25

Άγαμος

Αγροτικό

3 μήνες

2

Άρρεν

25

Άγαμος

Αγροτικό

3 μήνες

3

Θηλυκό

44

Έγγαμος

Μόνιμος

9 χρόνια

4

Θηλυκό

45

Έγγαμος

Μόνιμος

4χρόνια και 6 μήνες

5

Άρρεν

52

Έγγαμος

Μόνιμος

13 χρόνια

6

Θηλυκό

36

Άγαμος

Ειδικότητα

5 μήνες

7

Άρρεν

26

Άγαμος

Αγροτικό

2 μήνες

8

Θηλυκό

48

Έγγαμος

Μόνιμος

11 χρόνια

9

Θηλυκό

60

Άγαμος

Μόνιμος

28 χρόνια

10

Θηλυκό

28

Άγαμος

Αγροτικό

3 μήνες

11

Θηλυκό

25

Άγαμος

Αγροτικό

3 μήνες

12

Άρρεν

25

Άγαμος

Ειδικότητα

1 χρόνο και 6 μήνες

13

Θηλυκό

24

Άγαμος

Αγροτικό

2 μήνες

14

Άρρεν

32

Έγγαμος

Αγροτικό

3 μήνες

15

Άρρεν

34

Άγαμος

Ειδικότητα

1 χρόνο και 5 μήνες

16

Θηλυκό

26

Άγαμος

Αγροτικό

2 μήνες

17

Θηλυκό

26

Άγαμος

Αγροτικό

3 μήνες

18

Άρρεν

32

Άγαμος

Ειδικότητα

4 μήνες

19

Άρρεν

29

Άγαμος

Αγροτικό

3 μήνες

20

Άρρεν

34

Έγγαμος

Ειδικότητα

1 χρόνο και 1 μήνα

21

Θηλυκό

25

Άγαμος

Αγροτικό

3 μήνες

22

Θηλυκό

28

Άγαμος

Ειδικότητα

1 χρόνο

23

Θηλυκό

25

Άγαμος

Ειδικότητα

3 μήνες

24

Θηλυκό

26

Άγαμος

Αγροτικό

3 μήνες

25

Άρρεν

28

Άγαμος

Ειδικότητα

1 χρόνο

Πίνακας 1 Δημογραφικά στοιχεία της έρευνας
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