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ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν.ΑΜΥΙΑ

« Η ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ πινύηνπ ησλ ζπλαηζζεκάησλ
καο θαη ηελ αλαγλώξηζήο ηνπο σο ζεκαληηθό παράγοληα,
πνπ κπνξνύλ λα επεξεάδνπλ ζεηηθά ηηο εξγαζηαθέο καο
ζρέζεηο , ηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή καο
αλάπηπμε……»










Έρεη ην ζπλαίζζεκα ζέζε
ζηνλ εξγαζηαθό /
λνζνθνκεηαθό ρώξν;
Ση είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή
λνεκνζύλε;
Γηαηί έλαο εγέηεο πξέπεη λα
είλαη ζπλαηζζεκαηηθά
λνήκσλ;
Πνηνη ηύπνη εγεζίαο
εκπεξηθιείνπλ ζηνηρεία
ζπλαηζζεκαηηθήο
λνεκνζύλεο;
Τπάξρνπλ δπλαηόηεηεο
εθκάζεζεο θαη βειηίσζεο
ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο
λνεκνζύλεο;

εκάδη αδπλακίαο
 Δελ έρεη ζέζε ζηνλ εξγαζηαθό
ρώξν
 Να απνθεύγεηαη κε θάζε ηξόπν
 Να δίδεηαη πξνζνρή κόλν ζηε
ινγηθή ζθέςε
 Να ρξεζηκνπνηνύληαη ιέμεηο πνπ
δελ είλαη θνξηηζκέλεο
ζπλαηζζεκαηηθά
 Επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ νξζή
θξίζε
 Απνδηνξγαλώλεη
 Είλαη εκπόδην ζην ζηξαηεγηθό
ζρεδηαζκό


εκάδη δύλακεο
 Είλαη νπζηαζηηθό γηα ηνλ
εξγαζηαθό ρώξν
 Είλαη πεγή κάζεζεο
 Να θαηαγξάθνληαη νη
ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο
 Να ρξεζηκνπνηνύληαη
ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο
ιέμεηο
 Είλαη απνιύησο απαξαίηεην γηα
νξζή θξίζε
 Δξαζηεξηνπνηεί θη ελζνπζηάδεη
 Φέξλεη δεκηνπξγηθόηεηα,
αλαλέσζε θαη θαηλνηνκία


Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε είλαη:
«ηθαλόηεηα ελός αηόκοσ λα
αληηιακβάλεηαη, ηα ζσλαηζζήκαηα ηοσ θαη
ηα ζσλαηζζήκαηα ηωλ άιιωλ, λα ηα
δηατωρίδεη θαη λα ηα τρεζηκοποηεί
ως πεγή ελέργεηας, πιεροθορίας θαη
επηρροής ηόζο ηοσ εασηού ηοσ
όζο θαη ηωλ άιιωλ αλζρώπωλ γύρω
ηοσ». (Salovey & Mayer, 2000).

ύκθσλα κε ηνλ Goleman (1996), ε
ηθαλόηεηα αλαγλώξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ
ησλ άιισλ («ελζπλαίζζεζε»), ε ηθαλόηεηα
ηθαλνπνηεηηθήο δηαρείξηζεο ησλ
δηαπξνζσπηθώλ καο ζρέζεσλ θαζώο θαη ε
εύζηνρε επηθνηλσλία απνηεινύλ ζεκαληηθνύο
παξάγνληεο γηα επηηπρεκέλε επαγγεικαηηθή
πνξεία.






Η “ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε”,
ε ηθαλόηεηα δειαδή ησλ αηόκσλ
λα ζπλδπάδνπλ ζπλαίζζεκα κε
λνεκνζύλε, πξνθεηκέλνπ λα
επηιύζνπλ πξνβιήκαηα ή λα
ιάβνπλ απνθάζεηο έξρεηαη ζε
αληίζεζε κε ηε “γλσζηηθή
λνεκνζύλε”, ε νπνία αλαθέξεηαη
ζηηο πξαθηηθέο ηθαλόηεηεο θαη
δεμηόηεηεο πνπ έρνπλ απνθηεζεί
κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο .
(Μπξίληα, 2008).
Η θαιιηέξγεηα ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο έρεη
σο απνηέιεζκα δηαθεθξηκέλε
επίδνζε ζην ρώξν ηεο εξγαζίαο.
Goleman (1996).

Σύστημα συναισθηματικών ικανοτήτων
κατά Goleman
Εασηός

Εασηός
Απηεπίγλσζε
• πλαηζζεκαηηθή
απηεπίγλσζε
• Αθξηβήο αμηνιόγεζε
εαπηνύ
• Απηνπεπνίζεζε

Δηατείρηζε εασηού

Δηατείρηζε εασηού
• πλαηζζεκαηηθόο
απηνέιεγρνο
• Αμηνπηζηία
• Επζπλεηδεζία
• Πξνζαξκνζηηθόηεηα
• Κίλεηξα επηηπρίαο
• Πξσηνβνπιία

Άιιοη
Άιιοη
Κνηλσληθή επίγλσζε
• Ελζπλαίζζεζε
• Καηεύζπλζε πξνο
παξνρή
ππεξεζηώλ
(Εμππεξεηηθόηεηα)
• Οξγαλσζηαθή
επίγλσζε
Δηατείρηζε ζτέζεωλ

Δηατείρηζε ζτέζεωλ
• Αλάπηπμε άιισλ
• Επηξξνή
• Επηθνηλσλία
• Υεηξηζκόο
ζπγθξνύζεσλ
• Ηγεζία κε όξακα
• Καηαιύηεο αιιαγήο
• Υηίζηκν δεζκώλ
• Οκαδηθή εξγαζία θαη
ζπλεξγαζία

Η ζσλαηζζεκαηηθή λοεκοζύλε
δηαδρακαηίδεη ζεκαληηθό ρόιο θαη
αλαθορηθά κε ηο ζέκα ηες εγεζίας.
Έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη ε αύμεζε
ησλ επηπέδσλ ζπλαηζζεκαηηθήο
λνεκνζύλεο ησλ εγεηώλ είλαη πνιύ
πηζαλό λα νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε
αληαγσληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο,
μερσξίδεη ηα επηηπρεκέλα άηνκα ζην
ρώξν εξγαζίαο θαζώο θαη ζηελ
δεκηνπξγία ζεηηθήο ζηάζεο ησλ
ππαιιήισλ απέλαληη ζηελ αιιαγή.

Καηαπηεζηηθόο (Coercive): Οη
εγέηεο κε θαηαπηεζηηθό ζηπι
απαηηνύλ άκεζε ππαθνή,
ζηεξίδνληαη ζηε δύλακε ηεο ζέζεο
ηνπο θαη γεληθά δηαθξίλνληαη από
έιιεηςε ελζπλαίζζεζεο.
To To ζηπι κε κηα ιέμε ζα
κπνξνύζε λα ζπλνςηζηεί ζην
«Κάληε ό,ηη ζαο ιέσ» θαη είλαη
θαηά βάζε απνηειεζκαηηθό ζε
πεξηόδνπο θξίζεο, ζηα πνιύ αξρηθά
ζηάδηα κηαο νξγαλσζηαθήο
αιιαγήο ή όηαλ ππάξρνπλ
πξνβιεκαηηθνί εξγαδόκελνη.
Σν γεληθό απνηέιεζκα απηνύ ηνπ
ζηπι εγεζίαο ζην νξγαλσζηαθό
θιίκα είλαη αξλεηηθό.

Οξακαηηζηηθόο
(Visionary) : Ο ηύπνο ηνπ νξακαηηζηή εγέηε
θηλεηνπνηεί ηα άηνκα πξνο έλα θνηλό όξακα θαη
δηαθξίλεηαη από ηηο ηθαλόηεηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο
λνεκνζύλεο ηεο απηνπεπνίζεζεο, ηεο
ελζπλαίζζεζεο θαη
ηνπ θαηαιύηε αιιαγήο.
Με κηα ιέμε ζα κπνξνύζε λα ζπλνςηζηεί ζηε
θξάζε «αθνινπζήζηε κε» θαη είλαη
απνηειεζκαηηθόο όηαλ απαηηείηαη έλα λέν
όξακα ή όηαλ ρξεηάδεηαη λα δνζεί κηα
μεθάζαξε γξακκή πνξείαο γηα ηνλ νξγαληζκό.
Η γεληθή ηνπ επίπησζε ζην νξγαλσζηαθό
θιίκα είλαη ζεηηθή.

Αλζξσπηζηηθόο
(Affilative) :Σν αλζξσπηζηηθό ζηπι εγεζίαο
δεκηνπξγεί αξκνλία θαη ζπλαηζζεκαηηθνύο
δεζκνύο αλάκεζα ζηα άηνκα ηεο νκάδαο.
Δηαθξίλεηαη από ηηο ηθαλόηεηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ηεο
ελζπλαίζζεζεο, ηνπ ρηηζίκαηνο δεζκώλ θαη ηεο
επηθνηλσλίαο ελώ ην ραξαθηεξηζηηθό ελόο
ηέηνηνπ εγέηε είλαη «νη άλζξσπνη είλαη πάλσ
απ' όια». Σν ζηπι απηό είλαη απνηειεζκαηηθό
όηαλ ρξεηάδεηαη λα ελδπλακσζεί ε ζπλνρή ηεο
νκάδαο ή γηα ηελ εκςύρσζε ησλ αηόκσλ ζε
πεξηόδνπο θξίζεο. Σν αλζξσπηζηηθό ζηπι
νδεγεί ζε ζπλαίλεζε κέζσ ζπκκεηνρηθώλ
δηαδηθαζηώλ θαη δηαθξίλεηαη από ηηο
ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλόηεηεο ηεο επηθνηλσλίαο
θαη ηεο ζπλεξγαζίαο.

Γεκνθξαηηθόο
(Democratic) : Ο δεκνθξαηηθόο εγέηεο δεηά πάληα ηε
γλώκε ησλ άιισλ θαη είλαη απνηειεζκαηηθόο όηαλ
ρξεηάδεηαη λα ππάξμεη θνηλή ζπλαίλεζε ή λα
εηζαθνπζηεί ε γλώκε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ
εξγαδνκέλσλ. Η επίδξαζε ζην νξγαλσζηαθό θιίκα
είλαη ζεηηθή.

Καζνδεγεηηθόο
(Pacesetting) : ηε ζπλέρεηα, ην θαζνδεγεηηθό ζηπι ζέηεη πςειά θξηηήξηα
απόδνζεο θαη δηαθξίλεηαη από ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλόηεηεο ηεο
επζπλεηδεζίαο, ησλ θηλήηξσλ επηηπρίαο θαη ηεο πξσηνβνπιίαο. Σν ζηπι
ζπλνςίδεηαη ζηε θξάζε «Κάληε ό,ηη θάλσ, ηώξα» θαη δνπιεύεη θαιύηεξα όηαλ
ππάξρεη ε αλάγθε γηα γξήγνξα απνηειέζκαηα από κηα ελζνπζηώδε θαη ηθαλή
νκάδα.
Όκσο ην νξγαλσζηαθό θιίκα επεξεάδεηαη αξλεηηθά γηαηί θαηαπηέδεηαη ε
δεκηνπξγηθόηεηα θαη δεκηνπξγείηαη κηα αηκόζθαηξα αζθπμίαο.

πκβνπιεπηηθόο
(Coaching) : Σν ζπκβνπιεπηηθό ζηπι δίλεη έκθαζε ζηελ
πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη δηαθξίλεηαη από
ηηο ηθαλόηεηεο ηεο αλάπηπμεο άιισλ, ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη
ηεο απηεπίγλσζεο.
πλνςίδεηαη
ζην«δνθηκάζηε απηό» θαη είλαη απνηειεζκαηηθό γηα ηε
βειηίσζε θαη αλάπηπμε ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ θαη
αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ.

10 βαζηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ ζπλαηζζεκαηηθά λνήκνλα εγέηε / Ryback (1998)










Κάλεη επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή
Δηαζέηεη ελζπλαίζζεζε (empathy) θαη δείρλεη θαηαλόεζε
Είλαη εηιηθξηλήο γηα ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ
Είλαη πάληα παξώλ, έηνηκνο λα αλαιάβεη ηηο επζύλεο ηνπ
Δίλεη ζεκαζία ζηε ιεπηνκέξεηα, ρσξίο όκσο λα μερλά ηε κεγαιύηεξε εηθόλα
Είλαη ππνζηεξηθηηθόο θαη θάλεη ηνπο πθηζηακέλνπο λα αηζζάλνληαη αλαληηθαηάζηαηνη
Είλαη απνθαζηζηηθόο θαη επηιύεη ηηο ζπγθξνύζεηο άκεζα
Δείρλεη δήιν θαη θπλεγάεη ηελ επηηπρία, ρσξίο όκσο απηό λα ηνπ γίλεηαη βξαρλάο
Έρεη απηνπεπνίζεζε θαη αθήλεη ζηνπο γύξσ ηνπ ρώξν λα αλαπλεύζνπλ.





Οη πξαγκαηηθά επηηπρεκέλνη θαη απνηειεζκαηηθνί εγέηεο δελ
ρξεζηκνπνηνύλ κόλν έλα απ' απηά ηα ζηπι, αιιά δηαζέηνπλ
«επιπγηζία» θαη ελαιιάζζνπλ ζηπι αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ
βιέπνπλ όηη δεκηνπξγνύληαη ζηελ επηρείξεζε.
Ο Goleman ζεσξεί όηη νη εγέηεο πνπ επηδεηθλύνπλ ηέζζεξα από ηα
έμη ζηπι θαη θπξίσο ην νξακαηηζηηθό, ην δεκνθξαηηθό, ην
αλζξσπηζηηθό θαη ην ζπκβνπιεπηηθό, δεκηνπξγνύλ ην θαιύηεξν
νξγαλσηηθό θιίκα ζην εξγαζηαθό ρώξν ηνπο θαη επηηπγράλνπλ ηηο
κεγαιύηεξεο επηδόζεηο.









Η εγεζία θαη ην management απνηεινύλ δύν έλλνηεο, πνπ ζηνλ ζύγρξνλν θόζκν ζπρλά
ζπγρένληαη. Έλαο manager πνιύ ζπρλά θαη αβίαζηα νξίδεηαη σο εγέηεο.
ύκθσλα κε ηνλ J. Kotter, θαζεγεηή ζην Harvard, ε εγεζία θαη ην management είλαη
δύν ιεηηνπξγίεο, δύν ξόινη ζπκπιεξσκαηηθνί θαη αιιεινεπεξεαδόκελνη. Η πξώηε
αθνξά ηελ θηλεηνπνίεζε θαη ηελ θαηεύζπλζε ησλ αλζξώπσλ γηα ηε δεκηνπξγία ελόο
θαιύηεξνπ κέιινληνο θαη ε δεύηεξε αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε πόξσλ
(πξνγξακκαηηζκόο, νξγάλσζε, έιεγρνο) γηα ηελ επίηεπμε βξαρππξόζεζκσλ
απνηειεζκάησλ.
πλήζσο, παξά ηελ αληηθαηηθόηεηα, ν άξηζηνο ζπλδπαζκόο θαη ησλ δύν είλαη πξαγκαηηθή
πξόθιεζε θαη εμαζθαιίδεη ηηο πςειόηεξεο απνδόζεηο θαη ηαπηόρξνλα ηελ πςειόηεξε
ηθαλνπνίεζε ησλ αλζξώπσλ.
«νη managers είλαη απηνί πνπ θάλνπλ ηα πξάγκαηα ζσζηά, ελώ νη εγέηεο είλαη απηνί
πνπ θάλνπλ ηα ζσζηά πξάγκαηα». (Bennis & Nanus)










Απηό πνπ ζπλδέεη ηελ εγεζία κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε είλαη βαζηά νπζηώδεο.
Έλαο νξγαληζκόο πνπ ζα ζεκειησλόηαλ ζηηο αξρέο ηεο ζύκπλνηαο θαη ηεο γλήζηαο εγεζίαο, ζα
πξνζιάκβαλε άηνκα πνπ ζα δηέζεηαλ ηηο δεμηόηεηεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο πνπ
απαηηνύληαη γηα ηελ άζθεζε ηεο γλήζηαο εγεζίαο.
Η ζπλερηδόκελε κάζεζε απηώλ ησλ ηθαλνηήησλ ζα απνηεινύζε κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο
θαη νιόθιεξνο ν νξγαληζκόο ζα εμειηζζόηαλ ζε ρώξν πξνόδνπ θαη επεκεξίαο ησλ αλζξώπσλ.
Η πξόνδνο όκσο θαη ε επεκεξία, ζθεθηόκελνη ζε έλα επξύηεξν πιαίζην, δελ ζα ραξαθηήξηδαλ κόλν
ηελ εξγαζηαθή δσή ησλ αλζξώπσλ, αιιά θαη ηελ πξνζσπηθή, αλ κεηαθέξακε απηέο ηηο ηδηόηεηεο
ζηελ νηθνγέλεηά καο, ζηα παηδηά καο, ηνπο θίινπο καο, ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία καο.
Σέινο: « Γελ ππάξρεη έλαο εγέηεο, αιιά πνιινί. Η εγεζία δελ αθνξά κόλν έλα άηνκν, απηό πνπ
έρεη θαηαθηήζεη ηελ θνξπθή, αιιά θάζε άηνκν, ην νπνίν από ηελ ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη,
κε ηνλ έλαλ ή κε ηνλ άιιν ηξόπν, «πξσηαγσληζηεί», θαηεπζύλεη άιινπο αλζξώπνπο κε ζηόρν
ηελ πξόνδν θαη ηελ εμέιημε».

ΗΓΔΣΗ

MANAGER











Έλαο δηεπζπληήο
Γηαρεηξίδεηαη
Γηαηεξεί
Αληηγξάθεη
Δπηθεληξώλεηαη ζε
ζπζηήκαηα θαη δνκέο
Βαζίδεηαη ζηνλ έιεγρν
Έρεη κηα κηθξήο εκβέιεηα
ζέα
Ρσηά πσο θαη πόηε












Έλαο εγέηεο
Καηλνηνκεί
Αλαπηύζζεη
Πξσηνηππεί
Δπηθεληξώλεηαη ζε
αλζξώπνπο
Δκπλέεη εκπηζηνζύλε
Έρεη κηα κεγάιεο εκβέιεηαο
πξννπηηθή
Ρσηά ηη θαη γηαηί

Αλ θάπνηε ζεσξνύζακε όηη ηθαλόο εγέηεο ήηαλ εθείλνο πνπ είρε
πςειό δείθηε επθπταο (IQ), ζήκεξα ε ύπαξμε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο (EQ) παίδεη
θαζνξηζηηθό ξόιν ζηε αλάδεημε ησλ εγεηηθώλ ηνπ ηθαλνηήησλ.







Με ηε δεκηνπξγία θαληαζηηθώλ
εξγαζηαθώλ ρώξσλ θαη εξγαζηαθνύ
πεξηβάιινληνο πνπ ζα μεπεξλά ηηο
πξνζδνθίεο ησλ εξγαδνκέλσλ,
δίλνληαο πξνηεξαηόηεηα ζηηο
αλζξώπηλεο αμίεο θαη αλάγθεο θαη
έκκεζα πξνζδνθώληαο ηελ
αληαπόδνζε.
Δεκηνπξγώληαο θαη ζρεδηάδνληαο
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηα
νπνία λα εζηηάδνληαη ζηελ
θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ησλ
ζηειερώλ ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν.
Η δηαλνεηηθή λνεκνζύλε (IQ) θαη ε
ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε (EQ)
είλαη δύν δηαθξηηέο θαη
μερσξηζηέο ηθαλόηεηεο ηνπ
αλζξώπνπ. Ωζηόζν, ζπλδένληαη
κεηαμύ ηνπο θαζώο ε κία
ζπκπιεξώλεη ηελ άιιε.

Ο ΔΕΙΚΣΗ IQ








αθνξά ζην αξηζκεηηθό θνκκάηη,
ε δηαλνεηηθή λνεκνζύλε είλαη θάηη
πξνθαζνξηζκέλν από ηε γέλλεζε
ηνπ αλζξώπνπ, πνπ εμειίζζεηαη
κέρξη θάπνηα ειηθία θαη ζηακαηά ,
ην IQ ειέγρεη ηε ινγηθή,
ην IQ επεξεάδεη ειάρηζηα ηηο
ζρέζεηο καο κε ηνπο άιινπο,
ην IQ είλαη απαξαίηεην γηα ηε
δηεθπεξαίσζε θάζε κνξθήο
εξγαζίαο.

Ο ΔΕΙΚΣΗ EQ









ζρεηίδεηαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα,
ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε είλαη
θάηη ην νπνίν κπνξεί λα αλαπηπρζεί
ζε νπνηαδήπνηε ειηθία,
ην EQ ειέγρεη ηα ζπλαηζζήκαηά καο
ηόζν απέλαληη ζηνλ ίδην καο ηνλ
εαπηό όζν θαη απέλαληη ζηνπο
άιινπο,
ην EQ παίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηηο
ζρέζεηο καο κε ηνπο άιινπο,
ην EQ είλαη απαξαίηεην γηα ηε
δηαρείξηζε θάζε κνξθήο ζρέζεο.

Σα ηειεπηαία ρξόληα, ηδηαίηεξα ζην ρώξν ηεο
λνζειεπηηθήο, ππάξρεη απμεκέλν ελδηαθέξνλ θαη
έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηελ ελίζρπζε θάζε ξόινπ ζηε
λνζειεπηηθή.

Παξά ην γεγνλόο όηη ε έλλνηα ηεο Ν ησλ
λνζειεπηώλ έρεη γίλεη αληηθείκελν κειέηεο γηα
ιίγνπο εξεπλεηέο, θαίλεηαη όηη ε δπλαηόηεηα
εθαξκνγήο ηεο ζε πνιιά ζέκαηα ζην ρώξν εξγαζίαο
είλαη αλακθηζβήηεηε. Σν πεξηβάιινλ ηνπ
λνζνθνκείνπ είλαη ηδηαίηεξα ζηξεζζνγόλν θαζώο ν
ππεξβνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο θαη ε ζπλερήο επαθή
κε ηνλ πόλν θαη ην ζάλαην θάλνπλ ην έξγν ησλ
λνζειεπηώλ πην δύζθνιν.

Σα κέιε ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο πγείαο
πξέπεη λα δηαηεξνύλ αξκνληθή ζπλεξγαζία κεηαμύ
ηνπο ε νπνία απαηηεί δεμηόηεηεο απνηειεζκαηηθήο
επηθνηλσλίαο, λα δηαζέηνπλ ζπλαηζζεκαηηθή
λνεκνζύλε κε βαζηθό ζθνπό ηε δηαζθάιηζε ηεο
πνηόηεηαο θξνληίδαο πγείαο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελώλ.






ύκθσλα κε κειέηε ε ζπλαηζζεκαηηθή
λνεκνζύλε απνηειεί πξνγλσζηηθό δείθηε ηεο
παξαγσγηθόηεηαο ησλ λνζειεπηώλ. Δύλαηαη λα
επεξεάζεη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ λνζειεπηώλ
πξνο ηνπο αζζελείο, ζπκπεξηθνξέο πνπ
θαζνξίδνληαη από ςπρνινγηθνύο θαη
θνηλσληθνπνιηηηζκηθνύο παξάγνληεο θαη θαηά
ζπλέπεηα ηελ πνηόηεηα ηεο παξερόκελεο
θξνληίδαο πγείαο.
Έρνληαο αλαπηπγκέλε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο
λνεκνζύλε, νη λνζειεπηέο κπνξνύλ λα
εληνπίζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο θξνληίδαο
ησλ αζζελώλ. Η Ν ησλ λνζειεπηώλ έρεη
άκεζε επίδξαζε ζηελ απόδνζή ηνπο ζην ρώξν
εξγαζίαο, ζηε δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο θαη ζηελ
νξγάλσζε ησλ κνλάδσλ πγείαο. Έρεη άκεζε
ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ λνζειεπηώλ
από ηελ εξγαζία ηνπο γεγνλόο πνπ ζπλδέεηαη
κε ηελ πνηόηεηα ηεο παξερόκελεο θξνληίδαο.

Πην εύθνια λα εμαζθαιίζνπλ πγηείο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, λα αλαγλσξίδνπλ
θαη λα θαηαλννύλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ
αζζελώλ γεγνλόο πνπ νδεγεί ζην λα είλαη
πην ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ εξγαζία ηνπο
θαη απηό λα εθθξάδεηαη ζεηηθά ζηελ
παξερόκελε θξνληίδα.
Οη παξεκβάζεηο πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ
ζην θιηληθό πεξηβάιινλ κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ησλ
λνζειεπηώλ. Ξεθηλώληαο από ηνλ
ηδηαίηεξν θαη δύζθνιν ξόιν ηνπ λνζειεπηή
– εγέηε ν νπνίνο πξνζπαζεί λα εληζρύζεη
ηε ζπλαδειθηθή αιιειεγγύε, λα
ειαρηζηνπνηήζεη ηηο ζπγθξνύζεηο ζην ρώξν
εξγαζίαο θαη λα αμηνπνηήζεη νπνηαδήπνηε
ζπλαηζζεκαηηθή πιεξνθνξία πξνο όθεινο
ηνπ αζζελνύο θαη θαηαιήγνληαο ζηνπο
ππεύζπλνπο θνξείο πγείαο.

Οη ππεύζπλνη θνξείο πγείαο θαινύληαη
λα δνπλ κε πξνζνρή ηνπο παξάγνληεο
πνπ επεξεάδνπλ ηε θξνληίδα ησλ
αζζελώλ θαη λα βειηηώζνπλ ηε
ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ησλ
λνζειεπηώλ εζηηάδνληαο ζε
πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ησλ
δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ.
Η εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ
πξνγξακκάησλ ζα έρεη σο ζηόρν ηε
βειηίσζε ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο
ηθαλόηεηαο επηθνηλσλίαο κεηαμύ ηαηξώλ,
λνζειεπηώλ θαη αζζελώλ κε απώηεξν
ζθνπό ηελ παξνρή πνηνηηθήο θξνληίδαο
πγείαο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
αζζελώλ από ηηο ππεξεζίεο πγείαο.
Με ηνλ ηξόπν απηό εμαζθαιίδεηαη ε
θαιή ζπλεξγαζία κεηαμύ ηεο
δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο πγείαο,
κεηώλεηαη ν ρξόλνο λνζειείαο ησλ
αζζελώλ, ε ζλεηόηεηα θαη βειηηώλνληαη
νη παξερόκελεο ππεξεζίεο















Αμηνιόγεζε ηεο εξγαζίαο
Αμηνιόγεζε ηνπ αηόκνπ
Εξκελεία θαη ζπδήηεζε ησλ
απνηειεζκάησλ
Αμηνιόγεζε ηεο εηνηκόηεηαο
γηα αιιαγή
Παξνρή θηλήηξσλ
Απην-ππνθηλνύκελε αιιαγή
Ξεθάζαξνη θαη εθηθηνί ζηόρνη
Πξόβιεςε ηεο πηζαλόηεηαο
ππνηξνπήο
Αλάδξαζε ηεο απόδνζεο
(performance feedback)
πλερήο εμάζθεζε
Δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθώλ
νκάδσλ

1. Καιιηέξγεζε ηελ επίγλσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζνπ. Ρώηα ηνλ εαπηό ζνπ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο κέξαο «Ση ληώζσ ηώξα;». Εάλ επαλαιακβάλεηο απηή ηελ εξώηεζε γηα έλα
ρξνληθό δηάζηεκα (π.ρ κηα εβδνκάδα) ζα δηαπηζηώζεηο όηη ζα είζαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδεηο
ηα ζπλαηζζήκαηα ζνπ επθνιόηεξα.
2. Απόθπγε λα θξίλεηο ή λα δηαθόπηεηο ηα ζπλαηζζήκαηα ζνπ πξηλ έρεηο θαλ ηελ επθαηξία
λα ηα κειεηήζεηο. πλήζσο, ηα ζπλαηζζήκαηα αθνινπζνύλ ηελ πνξεία ηεο θακπύιεο, από
αλεπαίζζεηα, γίλνληαη έληνλα θαη κεηά μαλά ππνρσξνύλ. Δελ ππάξρεη ιόγνο λα ηα δηαθόπηεηο.
Αληίζεηα, πξνζπάζεζε λα ζπλδεζείο καδί ηνπο, λα ηα απνδερηείο θαη λα ληώζεηο άλεηα κε
απηά.
3. Μάζε λα ειέγρεηο ην ζηξεο ζνπ. Όηαλ είκαζηε πιεκκπξηζκέλνη κε ζηξεο, δελ κπνξνύκε λα
ζθεθηνύκε αληηθεηκεληθά θαη ίζσο πάξνπκε ιάζνο απνθάζεηο. Γηα λα δηαρεηξηζηείο ην ζηξεο
αληηθεηκεληθά, αξρηθά αλαγλώξηζε πόηε είζαη αγρσκέλνο/ε θαζώο θαη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο
νπνίνπο αληηδξάο/ζπκπεξηθέξεζαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε. Ύζηεξα πξνζπάζεζε λα ζθεθηείο
ηη ζα κπνξνύζε λα ζε βνεζήζεη, ηη ζα είρε ραιαξσηηθή επίδξαζε γηα ζέλα.
4. Άθνπ ην ζώκα ζνπ. Η θπζηθή ζνπ θαηάζηαζε κπνξεί λα ζνπ δώζεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ
ηξόπν πνπ ληώζεηο. Απηή ε αλαθαησζνύξα ζην ζηνκάρη κπνξεί λα είλαη ζεκάδη όηη έρεηο
αγρσζεί ή νη ζθηγκέλνη κύεο ζνπ, έλδεημε όηη έρεηο ζπκώζεη.

5. Γνθίκαζε λα δεηο ηηο δπζθνιίεο ζνπ κε ρηνύκνξ. Όπσο είδακε, ε αηζηνδνμία θαη ην
πόζν θαιά αληαπνθξηλόκαζηε ζηηο δπζθνιίεο είλαη δείθηεο ζπλαηζζεκαηηθήο
λνεκνζύλεο. Σν ρηνύκνξ κπνξεί λα ζε βνεζήζεη λα ληώζεηο πην ραιαξόο θη όηαλ
ραιαξώλνπκε , ε ηθαλόηεηα καο γηα δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη ιύζεηο απμάλεηαη.
6. Λύζε ηηο δηακάρεο ζνπ κε ζεηηθό ηξόπν. Οη δηαθσλίεο είλαη αλαπόθεπθηεο ζηηο
ζρέζεηο. Σν λα μέξεηο όκσο πώο λα δηαρεηξηζηείο ηηο δηαθσλίεο απηέο πξηλ πάξνπλ
αξλεηηθέο δηαζηάζεηο, είλαη κηα δεμηόηεηα πνπ κπνξείο λα θαιιηεξγήζεηο. Όηαλ έρεηο κηα
δηαθσλία, πξνζπάζεζε λα κείλεηο επηθεληξσκέλνο ζην παξόλ. Με ην λα ζπκάζαη ηηο
παιηέο πιεγέο, απνκαθξύλεζαη από ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Αληίζεηα, δνθίκαζε
λα ζπγρσξέζεηο θαη λα «δηαιέγεηο ηνπο θαπγάδεο ζνπ». θέςνπ, κε άιια ιόγηα, γηα πνηό
πξάγκα αμίδεη λα καιώζεηο θαη γηα πνηό όρη.
7. Σν λα θνηηάο κέζα ζνπ, είλαη ην πξώην βήκα γηα λα αλαγλσξίζεηο θαη λα ξπζκίζεηο ηα
ζπλαηζζήκαηα ζνπ. Έξρεηαη όκσο θαη ε ζηηγκή λα ζηακαηήζεηο λα θνηηάο κέζα ζνπ θαη
λα πξνζαλαηνιηζηείο ζηνλ εμσηεξηθό θόζκν. Η ηζνξξνπία αλάκεζα ζην κέζα θαη ην έμσ
θαζώο θαη ε ηθαλόηεηα λα απνιακβάλνπκε ηηο ζηηγκέο θαη λα είκαζηε παξόληεο ζηνλ
εμσηεξηθό θόζκν είλαη θη απηά θνκκάηηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο.

Όπνηνο ηζρπξηζηεί πσο ην πην απνηειεζκαηηθό εγεηηθό ζηπι είλαη εθείλν πνπ
εθαξκόδεηαη αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε, ηόηε απηόο έρεη δώζεη ηελ
θαηαιιειόηεξε απάληεζε.
Είλαη θνηλά απνδεθηό όηη ην πην απνηειεζκαηηθό εγεηηθό ζηπι είλαη
ζπλδεδεκέλν κε ηελ εθαξκνγή ηεο επειημίαο.
πλνπηηθά:
■ Απνηειεζκαηηθέο νκάδεο ππάξρνπλ, όηαλ ππάξρεη εμνηθείσζε κε εθείλν ην κνληέιν,
πνπ επηηξέπεη ζηνπο πξντζηακέλνπο λα ρξεζηκνπνηνύλ δηάθνξα εγεηηθά ζηπι
θαη ζηνπο πθηζηακέλνπο λα αλαπηύζζνπλ ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο.
■ Ο απνηειεζκαηηθόο εγέηεο πξνζαξκόδεη έηζη ην ζηπι ηνπ, ώζηε λα παξέρεη ζηελ
νκάδα ηνπ ό,ηη ε ίδηα ε νκάδα δελ κπνξεί λα δώζεη ζηνλ εαπηό ηεο.
■ Δελ ζα θαηαθέξεηο πνηέ λα έρεηο κηα νκάδα πςειώλ πξνδηαγξαθώλ, αλ σο manager –
πξντζηάκελνο – εγέηεο δελ είζαη πξόζπκνο λα πξνσζείο ηε ζπκκεηνρηθόηεηα.
■ Απνηειεζκαηηθή εγεζία, είλαη ε δηάγλσζε ησλ αλαγθώλ ηεο νκάδαο θαη
ε αληαπόθξηζε ζε απηέο.
■ Η γλώζε είλαη δύλακε. Η δηάδνζε ηεο γλώζεο ζηελ νκάδα
είλαη έκπξαθηε απόδεημε ελδηαθέξνληνο γη’ απηήλ.







Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε είλαη αλαγθαηόηεηα θαη όρη πεξηηηή
πνιπηέιεηα γηα ην ζεκεξηλό εγέηε.
Σν ςπρνθζόξν πεξηβάιινλ ηνπ ρώξνπ ηεο Τγείαο επηβάιιεη ηελ αλάπηπμε
ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ δεμηνηήησλ αθελόο µελ γηα εμαηξεηηθή θιηληθή
επίδνζε θαη αθεηέξνπ γηα πξνζηαζία ηνπ εξγαδόκελνπ από ην ηδηαίηεξν
απηό πεξηβάιινλ.
Δληζρύνληαο ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε καο, αιιάδνπκε ζε έλαλ
κεγάιν βαζκό ηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή δσή καο θαη ηνλ
ηξόπν πνπ βιέπνπκε ηα πξάγκαηα αιιά θαη ην πσο αληηδξνύκε ζε
θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο.
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