
Κανείς δεν χρειάζεται να σας µιλήσει για το στρες – εργάζεστε σε ένα 
οδοντιατρείο. Λιγοστός χρόνος, πολλές απαιτήσεις και η αίσθηση του 
αναπάντεχου συνιστούν έναν δύσκολο συνδυασµό. Γι  αυτόν τον λόγο, 
είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να αναγνωρίσετε τους κύριους στρεσογόνους 
παράγοντες και να λάβετε τα κατάλληλα µέτρα προφύλαξης. 

Οι οδοντίατροι έχουν µια διαρκή και 
επιβαρυντική ροπή προς την σωµατική, 
πνευµατική, και συναισθηµατική τους 
καταπόνηση. 
Οι περισσότεροι βρίσκουν δύσκολο το να 
ξεφύγουν από την καθηµερινή τους ρουτίνα
και τα επιβαρυντικά ωράρια. 
Έτσι, οι οδοντίατροι διατρέχουν ένα 
υψηλό ρίσκο εργασιακού στρες, 
το οποίο µε την σειρά του 
µπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην 
πνευµατική τους υγεία, αυξάνοντας 
το συναισθηµατικό τους άγχος και στρες. 
Αυτή η ανησυχητική πραγµατικότητα 
οδήγησε και το British Dental Association
τo 2017,να διερευνήσει εις βάθος τις 
επιπτώσεις του εργασιακού ‘burnout’ 
στην πνευµατική υγεία των οδοντιάτρων, 
καθώς και στην εργασία τους. 
Αυτή η πρόσφατη έρευνα,κατέδειξε 
τις συνθήκες εργασίας και την εργασιακή 
αποµόνωση, ως τις κύριες αιτίες πνευµατικής 
κούρασης και στρες. 

ΠΩΣ ΤΟ ΣΤΡΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΙΣ ΖΩΕΣ 
ΤΩΝ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ 

Η αντιμετώπιση του άγχους αποτελεί μια
σύγχρονη δοκιμασία 

FOCUS : ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΡΕΣΟΓΟΝΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
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Μια ακόµη έρευνα έδειξε, πως πάνω από τους 
µισούς εκ των συµµετεχόντων οδοντιάτρων, 
νιώθουν στρες λόγω της δουλειάς τους σε 
καθηµερινή, ή σχεδόν καθηµερινή βάση.
Τα τρία πιο συνήθη συµπτώµατα που 
εµφανίζονταν ήταν η αϋπνία, η κόπωση και το 
άγχος. 
Το στρες όχι µόνο επηρέαζε την σωµατική 
τους υγεία αλλά και τις διαπροσωπικές τους 
σχέσεις. 
Όταν  ερωτούνταν σχετικά µε το πως 
διαχειρίζονται το στρες, οι απαντήσεις ήταν 
ανησυχητικές. Αµέσως µετά την ενασχόληση 
µε τον αθλητισµό, το αλκοόλ ήρθε ως η 
δεύτερη πιο κοινή 

µέθοδος καταπολέµησης του άγχους. Όλα τα 
παραπάνω υποδεικνύουν, πως το παρών 
ζήτηµα είναι αρκετά σοβαρό και πρέπει να 
αντιµετωπιστεί αντίστοιχα.

Πολυάριθµοι παράγοντες µπορούν να οδηγήσουν
στο υπερβολικό εργασιακό άγχος. 
Από την µια πλευρά, η διαπροσωπική επαφή µε τους 
ασθενείς µπορεί να είναι επιβαρυντική, 
λόγω του φόβου τους ή των αυξηµένων 
απαιτήσεων. Από την άλλη, αρκετό άγχος 
γεννάται λόγω γραφειοκρατικών και οργανωτικών 
ζητηµάτων. 

Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΥ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ 
ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ∆ΥΝΑΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΘΩΣ 

ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
 ∆ΥΝΑΜΕΩΝ Ο∆ΗΓΟΥΝ ΤΟΥΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ 

ΣΤΟ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 
ΣΤΗΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ.  

Ανάµεσα στους πιο συνηθισµένους στρεσογόνους 
παράγοντες, για τους οδοντίατρους, βρίσκεται η 
διαρκής καθυστέρηση στα εργασιακά τους 
καθήκοντα. Ως κύριοι παράγοντες ακολουθούν οι 
διαµάχες µεταξύ συνεργατών, η έλλειψη ισορροπίας 
µεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής και η 
συµβατότητα µε την εκάστοτε νοµοθεσία 
και ιατρικές πρακτικές.

Η ανάγκη του να λειτουργούν στο υψηλότερο δυνατό
επίπεδο καθώς και ο περιορισµένος χρόνος 
αναπλήρωσης δυνάµεων οδηγούν τους οδοντίατρους 
στο να έχουν όλο και λιγότερα βοηθήµατα 
στην διάθεση τους.Γι’ αυτό το λόγο, πολλοί από 
αυτούς βρίσκονται κοντά στην υπερκόπωση. 
Παρόλα αυτά, υπάρχουν πολλά αντίµετρα και 
µέθοδοι που µπορούν να βοηθήσουν στην 
αντιµετώπιση αυτής της πίεσης, 
ώστε η εργασιακή τους ζωή να γίνει λιγότερο 
αγχώδης και πολύ πιο υγιής. 

Στην συνέχεια αυτού του άρθρου δυο σηµαντικές 
µέθοδοι, για την αντιµετώπιση του άγχους στον 
εργασιακό χώρο, θα αναλυθούν διεξοδικότερα:
ο προγραµµατισµός και η επικοινωνία. 

ΞΕΚΑΘΑΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Ο προγραµµατισµός των ραντεβού είναι µια 
σύνθετη διαδικασία. 

Οι ασθενείς θα προτιµούσαν οι γιατροί να 
εργάζονται µε βάση τις δικές τους 

επιθυµίες, προκειµένου να εξυπηρετηθούν 
οι δικές τους ανάγκες. 

Επίσης, πολλές φορές αργοπορούν στα 
ραντεβού τους ή κάνουν λάθος στις 

προκαθορισµένες ώρες συνάντησης. 
Εκτός των παραπάνω, αναπάντεχα 

γεγονότα µπορούν να συµβούν και να 
αλλάξουν ολόκληρο το πρόγραµµα. 

Μια απλή εξαγωγή δοντιού µπορεί να 
εξελιχθεί σε οστεοτοµή, ή µια απλή 

συνεδρία µπορεί να πάρει περισσότερο 
χρόνο από αυτόν που αναµενόταν.

Η καθηµερινότητα εναντιώνεται στον ορθό 
προγραµµατισµό και συµβαίνει σε 

καθηµερινή βάση.

Γι αυτό το λόγο, ένας σωστός 
προγραµµατισµός είναι αναγκαίος.
Η ρεσεψιόν του ιατρείου πρέπει να γνωρίζει 
την θεραπεία που θα λάβει χώρα και να 
κατανοεί πλήρως το χρονικό διάστηµα που θα 
χρειαστεί.Οι οδοντίατροι είναι συνετό να 
έχουν προκαθορισµένα χρονικά διαστήµατα 
για τα πιο συνηθισµένα τους περιστατικά. 
Προς αποφυγήν υπερεκτίµησης του εκάστοτε 
περιστατικού, καλό θα ήταν να 
συµβουλεύονται και την ιατρική τους οµάδα. 
Σε συνεργασία µε τους επιστηµονικούς τους 
συνεργάτες, οι οδοντίατροι µπορούν να 
δηµιουργήσουν χρονοδιαγράµµατα σχετικά µε 
τις εργαστηριακές εξετάσεις και τα 
διαφορετικά στάδια εργασίας.



∆ΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΤΡΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑ∆Α

Πηγή: https://www.joanna-taylor.co.uk/stress-in-the-dental-practice.html

Άγχος στην οδοντιατρική πρακτική

48 %
καθυστέρηση 
σε περιστατικό 

32 %
παράπονα ασθενών 

29 %
οικονομική πίεση

63 %
κίνητρο για εργασία

36 %

19 %

1 – 3 φορές την εβδοµάδα

26 %
κακή διαχείριση εργασιακής - 
προσωπικής ισορροπίας

21 %
εργασιακές συγκρούσεις 
µεταξύ της ιατρικής οµάδας

20 %
φοβικοί ή αγχωµένοι ασθενείς 

Ποιοι νιώθουν 
            άγχος;  

60 %

40 %
εργασιακές σχέσεις

32 %
συγκέντρωση
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Η Joanna Taylor είναι µια νευρο-γλωσσική υπνοθεραπεύτρια που ειδικεύεται στην παροχή 
βοήθειας σε οδοντιάτρους. Προσκάλεσε οδοντίατρους και άλλους επαγγελµατίες του 
οδοντιατρικού κλάδου να συµµετάσχουν σε µια έρευνα σχετικά µε το άγχος - να εντοπίσουν τα 
αίτιά του και να αποκαλύψουν τις συνέπειες που ακολουθούν. Συνολικά, η έρευνα έδειξε ότι το 
άγχος επηρεάζει αρνητικά την υγεία και τα κίνητρα των οδοντιάτρων όταν δεν το διαχειρίζονται 
σωστά.

των οδοντιάτρων νιώθουν 
αγχωµένοι τις περισσότερες 
εργάσιµες ηµέρες

των οδοντιάτρων νιώθουν άγχος 
κάθε εργάσιµη µέρα 

Η πλειοψηφία των υπόλοιπων 
επαγγελµατιών του οδοντιατρικού
κλάδου νιώθουν άγχος λιγότερο συχνά:

Από που πηγάζει 
το άγχος;  

Σε ποιους τοµείς 
έχει αντίκτυπο 

το άγχος;   

προσωπικές ή οικογενειακές 
σχέσεις

Και οι δυο διαδικασίες πρέπει να ελέγχονται τακτικά 
για αναδιαµορφώσεις, σε καθηµερινή βάση. Τα 
παραπάνω αποτελούν την βάση του προγραµµατισµού 
της ρεσεψιόν. 
Μια τέτοια διαδικασία, µπορεί να µειώσει τόσο τον 
χρόνο όσο και την πολυπλοκότητα, κάνοντας άλλες 
διαδικασίες µη αναγκαίες.
Ο χρόνος που θα επενδυθεί προκειµένου να 
δηµιουργηθεί ένα τέτοιο σύστηµα σύντοµα θα 
αποδώσει, καθώς ο οδοντίατρος θα µπορεί να 
ολοκληρώσει την ηµέρα του µε λιγότερο άγχος και 
στρες. 

Η σωστή διαχείριση της ιατρικής οµάδας απαιτεί 
την δηµιουργία οµαδικού κλίµατος και αίσθησης 
αλληλεγγύης και υποστήριξης. 
Η καλή επικοινωνία µεταξύ των µελών και η 
συνεργασία θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην 
γενικότερη ανάπτυξη καλού κλίµατος. 
Ενθαρρύνοντας τα µέλη της οµάδας να 
επικοινωνούν τις ανησυχίες τους και να παίρνουν 
αποφάσεις, ο οδοντίατρος δηµιουργεί µια βάση 
εµπιστοσύνης και δηµιουργίας κινήτρων. 
Όταν η οµάδα αισθάνεται την εκτίµηση του 
εργοδότη της, τότε αποδίδει καλύτερα. 
Επιπλέον, η ικανοποίησή τους αντανακλάται στις 
υπηρεσίες που προσφέρουν στους ασθενείς τους. 
Η οµαδικότητα είναι αναγκαία όχι µόνο µεταξύ των 
συνεργατών σε µεµονωµένες στιγµές, αλλά 
πρέπει να διαχέεται στην συνολική συµπεριφορά 
προς τους ασθενείς. 
Ορισµένα βήµατα µπορούν να βοηθήσουν στην 
διαµόρφωση ενός θετικού οµαδικού κλίµατος και 
καλύτερης επικοινωνίας. 

Η βάση µιας επιτυχηµένης συνεργασίας βρίσκεται 
στην ξεκάθαρη στοχοθέτηση σχετικά µε τις 
οικονοµικές απολαβές και τις προσδοκίες των 
µελών της οµάδας.
Επίσης, οι κοινές αξίες βοηθούν στο να 
διαµορφωθεί µια οµαδική κουλτούρα και να 
αναπτυχθεί η οµάδα. 
Η ανοιχτή επικοινωνία και η σωστή διαχείριση 
εντάσεων στο ιατρείο είναι εξίσου σηµαντικές για 
την εξεύρεση ξεκάθαρων προβληµάτων και τον 
εντοπισµό λύσεων. 
Ένας οδοντίατρος που γνωρίζει πότε πρέπει να 
επαινεί τους συνεργάτες του, µπορεί να κάνει 
σηµαντική διαφορά στην εργασιακή ζωη της
οµάδας του και κατά συνέπεια, στους ασθενείς του.

Παραποµπές: 
1 Larbie J, Kemp M, Whitehead P (2017). The 
Mental
Health and Well-being of UK Dentists:
A Qualitative Study, British Dental Association, BDA
Research Paper.
2 Taylor J (2012). Stress in dentistry – a study. 
Dentistry,
12-02, 26.



ΤΕΣΤ – ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΧΑΛΑΡΟΣ
Ή ΕΥΕΞΑΠΤΟΣ;

Έχετε υπερβολικό 
άγχος;  

Ορίστε ορισµένες συµβουλές 
προκειµένου να...

Πόσο αγχωτικό είναι το ιατρείο σας;  
Μάθετε εύκολα δίνοντας αυτό το τεστ στην οµάδα σας:
ΠΩΣ ΣΥΝ∆ΙΑΛΕΓΕΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥΣ ΣΑΣ;

A Ακούω πάντα αυτά που έχουν 
να µου πουν.

B Πολλές φορές είµαι ανυπόµονος/η και 
τους διακόπτω καθώς µιλούν.

Γ Προτιµώ τις φιλικές συζητήσεις, 
γι αυτό κρατώ τις συνοµιλίες µας σε φιλικό τόνο.

ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ;

A Πολύ καλές, όµως υπάρχει ένα άτοµο
µε το οποίο υπάρχει δυσκολία επικοινωνίας. 

B Τσακωνόµαστε διαρκώς.

Γ Τα πάµε περίφηµα.

ΠΩΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ∆ΥΣΚΟΛΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΑΣ; 

Το ανέχοµαι και κάνω ότι επιθυµεί 
ο ασθενής.

Νιώθω άγχος και µπορεί να απαντήσω
µε άσχηµο τρόπο
Προσπαθώ να βοηθήσω την κατάσταση 
παραµένοντας ψύχραιµος/η και λογικός/ή.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

... είστε ακριβής στην ώρα σας

Προσδιορίστε πόση ακριβώς ώρα 
χρειάζεσται για να προετοιµάσετε 
και να διεκπαιρεώσετε διαφορετικά 
περιστατικά.
Προσδιορίστε ξεκάθαρες ευθύνες για 
τα µέλη της οµάδας σας.

Προσδιορίστε ξεκάθαρα χρονοδιαγράµµατα
 και ιεραρχήστε τις εργασίες σας.

Κάντε ένα πράγµα κάθε φορά.

Συνδέστε το ηµερολόγιό σας στην βάση
 δεδοµένων των ασθενών σας.

Κατηγοριοποιείστε τους ασθενείς σας 
βάση θεραπειών 
(χρησιµοποιείστε διαφορετικά χρώµατα)

Κανονίστε ραντεβού υψηλής
 δυσκολίας τα πρωινά.

... δηµιουργήσετε µια καλύτερη 
εργασιακή ατµόσφαιρα

Κάντε µια ανασκόπηση της ηµέρας µε µια 
µικρή συνάντηση 5 λεπτών κάθε πρωί.

∆ηµιουργήστε teambuilding εξορµήσεις 
µε την οµάδα σας.

Μοιραστείτε καλές πρακτικές και 
γιορτάστε τα επιτεύγµατα της οµάδας.

Πάρτε µέρος σε networking 
δραστηριότητες.

Ενθαρρύνετε µια κουλτούρα 
δηµιουργικής κριτικής.

∆είξτε κατανόηση προς τους 
συναδέλφους σας.

... αποφύγετε το άγχος

∆ηµιουργήστε προκαθορισµένα διαλείµµατα 
µέσα στην ηµέρα, για παράδειγµα διάλειµµα 
για καφέ.

Προσέχετε την στάση του σώµατός σας
 και ασκηθείτε µέσα στην ηµέρα.

Λίγος καθαρός αέρας µπορεί να κάνει θαύµατα: 
κάντε µικρούς περιπάτους ή απλά ανοίξτε το παράθυρο.

∆ύσκολες καταστάσεις πάντοτε θα υπάρχουν.
Μην ρωτάτε γιατί, αλλά πως µπορείτε να τις 
βελτιώσετε.
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Γ

Α. Είστε υπερβολικά ευγενικός.Συµπεριφέρεστε πάντοτε µε σεβασµό, το να 
ενδίδετε πάντα στους άλλους, όµως, µπορεί να είναι παράγοντας άγχους.Να είστε πιο θαρραλέος!
Β. Είστε ευέξαπτος.Νιώθετε συνεχώς ενοχληµένος από κάτι.Προσέξτε να µην χάνετε την ψυχραιµία 
σας και προσπαθήσετε να βρείτε την εσωτερική ηρεµία σας σε αγχωτικές καταστάσεις.
Γ: Είστε χαλαρός. Τίποτα δεν µπορεί να σας ταράξει και πάντα έχετε ένα χαµόγελο στο πρόσωπό 
σας. ∆ιαχειρίζεστε εύκολα τις καθηµερινές ροές εργασίας. Οι ασθενείς αγαπούν την ελκυστική σας 
στάση.  


