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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
ηελ ζχγρξνλε επνρή ηεο ηαρείαο θαη ξαγδαίαο θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη
πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο, νη ρψξεο ηνπ Γπηηθνχ θφζκνπ έρνπλ αιιάμεη ηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν βιέπνπλ ηνπο Οξγαληζκνχο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. ε ζπλδπαζκφ κε
ηηο απμεκέλεο παξνρέο ησλ αζθαιηζηηθψλ παθέησλ ζηελ ζεκεξηλή επνρή νη
Οξγαληζκνί πγείαο είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξέρνπλ πεξηζζφηεξα κε ζπγθξαηεκέλν
ην θφζηνο. Απηφ θαζηζηά αθφκα δπζθνιφηεξε ηελ δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ
ιεηηνπξγηψλ κηαο ηέηνηνπ είδνπο επηρείξεζεο είηε πξφθεηηαη γηα ηνλ ηδησηηθφ είηε γηα
ηνλ δεκφζην ηνκέα. Δπηπξφζζεηε δπζθνιία πθίζηαηαη ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ησλ
ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ κηα ηέηνηνπ είδνπο επηρείξεζε. Πξφθεηηαη γηα έλα
θνηλσληθφ αγαζφ ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε κηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία ''πειαηψλ'', ηνπο
αζζελείο. ηφρνο ινηπφλ ησλ νξγαληζκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο είλαη ε
απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ αζζελψλ κε ηνλ πην πνηνηηθφ θαη ζσζηά επηζηεκνληθφ
ηξφπν, θαη ηαπηφρξνλα κε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο. Πξνο
ηελ πνξεία αχηε, ε πιεηνλφηεηα ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ έρεη αξρίζεη λα ζηξέθεηαη ζηελ
ηνπνζέηεζε ηαηξψλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ ζε ζέζεηο δηνίθεζεο, ηαπηφρξνλα κε ηα
επηζηεκνληθά ηνπο θαζήθνληα. Ζ γεληθφηεξε ζεσξία ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε θίλεζε
αχηε αθνξά ηελ αλάγθε εθκεηάιιεπζεο ηεο γλψζεο πνπ θαηέρνπλ νη ηαηξνί φζνλ
αθνξά ηηο ππεξεζίεο πγείαο, ε νπνία ζπλδπαδφκελε κε ηελ θαηάιιειε ηξνπνπνίεζε
ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαίλεηαη λα έρεη ζεηηθά
απνηειέζκαηα ηφζν γηα ηνπο αζζελείο φζν θαη γηα ηνλ Οξγαληζκφ. θνπφο ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο εηζφδνπ απηήο ησλ ηαηξψλ ζηηο
δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγηέο ησλ Οξγαληζκψλ πγείαο βάζεη ηεο ζχγρξνλεο δηεζλνχο θαη
εγρψξηαο βηβιηνγξαθίαο, θαζψο θαη ε αλάιπζε ηεο άπνςεο πνπ αλαθέξεη φηη ''ν
ρεηξνπξγφο είλαη γελλεκέλνο εγέηεο''. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ
ρξεζηκνπνηήζεθε ε πνηνηηθή κέζνδνο εξεπλάο. Γεκηνπξγήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην
ην νπνίν απνηειείηαη απφ 14 εξσηήζεηο θαη βάζεη απηνχ ιεθζήθαλ ζπλεληεχμεηο απφ
8 ηαηξνχο ρεηξνπξγνχο. Καηαγξάθεθαλ θαη αλαιχζεθαλ νη απφςεηο απηψλ φζνλ
αθνξά δεηήκαηα ''ρεηξνπξγηθήο Ζγεζίαο''. Απφ ηνπο εξσηεζέληεο ρεηξνπξγνχο ηξεηο
ήηαλ εθείλνη νη φπνηνη θαηείραλ θάπνηα ζέζε δηνίθεζεο ζηνλ Οξγαληζκφ νπνχ
εξγάδνληαλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ θαηέδεημαλ φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ
ρεηξνπξγψλ πνπ ξσηήζεθαλ δελ είρε ιάβεη θάπνηα εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα Ζγεζίαο
ελψ ηαπηφρξνλα δελ θαηείρε θαη εηδηθέο γλψζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Δπηπιένλ,
θάλεθε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο δελ
ρξεζηκνπνηνχλ θάπνην απφ ηα αλαθεξφκελα ζηε βηβιηνγξαθία ζηπι Ζγεζίαο θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ, ελψ πηζηεχνπλ φινη φηη ν ρεηξνπξγφο είλαη ν
''Ζγέηεο'' ζηελ ρεηξνπξγηθή αίζνπζα, απνθεχγνληαο φκσο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηφλ
ηνλ φξν, θαιψληαο ηνλ σο επηθεθαιήο. Δπηπξφζζεηα, νη νρηψ ρεηξνπξγνί αλαιχνπλ
πεξηζηαηηθά ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο, πξνζπαζψληαο λα δψζνπλ παξαζηαηηθέο
εηθφλεο ηεο δηαδηθαζίαο εγεζίαο ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο ηφζν ζηελ ξνπηίλα φζν θαη
ζε θαηαζηάζεηο απμεκέλνπ ζηξεο. Οινθιεξψλνληαο ηφζν ηηο ζπλεληεχμεηο φζν θαη
ηελ παξνχζα εξγαζία θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα,ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηηο
απαληήζεηο ηνπ δείγκαηνο ζηελ αληίζηνηρε εξψηεζε, φηη ν ρεηξνπξγφο ζηελ
ii

πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ δελ ζεσξείηαη γελλεκέλνο εγέηεο άιια έλαο άλζξσπνο
ν νπνίνο έρεη εθπαηδεπηεί ζην λα αληηκεησπίδεη κε επηηπρία θαη γξήγνξα δχζθνιεο
πεξηζηάζεηο ιακβάλνληαο απνθάζεηο θαη δηαλέκνληαο ζσζηά ξφινπο.

iii

ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ
Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο θαη ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζε
φινπο εθείλνπο ηνπο αλζξψπνπο, ρσξίο ηε βνήζεηα θαη ηε ζπκπαξάζηαζε ησλ νπνίσλ
ζα ήηαλ αδχλαηε ε εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαηηέξσο ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, Αλαπιεξσηή
Καζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Βνχδα Φψηην, ν νπνίνο κε θαζνδήγεζε κε
ηηο άξηηεο γλψζεηο ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο θαη νινθιήξσζεο ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο.
ην ζεκείν απηφ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο νρηψ ζπλαδέιθνπο ηαηξνχο θαη
ζπγθεθξηκέλα ρεηξνπξγνχο νη νπνίνη κε ηηο απαληήζεηο ηνπο απνηέιεζαλ ην δείγκα γηα
ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Δπραξηζηψ επίζεο ηνλ θχξην Αιεηξά Βαζίιεην,
ππεχζπλν εθπφλεζεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ «Γηνίθεζε
Τπεξεζηψλ Τγείαο», ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ εθπνλήζεθε ε παξνχζα δηπισκαηηθή
εξγαζία θαη ηνλ θχξην Βνχδα Φψηην, γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημαλ.
Παξάιιεια ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο δηθνχο κνπ αλζξψπνπο θαη ζπγθεθξηκέλα
ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ ππνκνλή θαη ηελ ζηήξημή ηνπο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο
ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ
ηελ ζπλάδειθν ηαηξφ εηδηθεπφκελε Πλεπκνλνινγίαο Αλδξενπνχινπ Δπδνθία γηα ηελ
πνιχηηκε βνήζεηά ηεο θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηνπ παξφληνο εξεπλεηηθνχ
έξγνπ. Κιείλνληαο, ληψζσ ηελ αλάγθε λα αλαθέξσ θαη έλα ξεηφ απφ ηνλ Γάιιν
πνηεηή Remy de Gourmont (1858-1915) ην νπνίν ιέεη:
''Τν λα μέξεηο απηφ πνπ μέξεη φινο ν θφζκνο, είλαη ζαλ λα κελ μέξεηο ηίπνηα. Η γλψζε
αξρίδεη εθεί φπνπ αξρίδεη απηφ πνπ ν θφζκνο αγλνεί.''
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ΔΗΑΓΧΓΖ

ε νιφθιεξν ηνλ θφζκν ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα νινέλα θαη
απμαλφκελε ηάζε λα αλαιχεηαη θαη λα κειεηάηαη ε δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ
αλήθεη ζηνπο επηκέξνπο εξγαζηαθνχο θιάδνπο. Βαζηθφ ηκήκα ηεο επηζηήκεο πνπ
αζρνιείηαη κε ηελ δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απνηειεί θαη ε Ζγεζία. Ζ
δηαδηθαζία ηεο Ζγεζίαο είλαη πνιχπινθε θαη δελ απνηειεί θάπνην ράξηζκα ελφο
αλζξψπνπ αιιά έλαλ ζπλδπαζκφ ηθαλνηήησλ ηνπ ''Ζγέηε'' νη νπνίεο ζα ηνλ
νδεγήζνπλ ζην λα ζπλδπάζεη ηνλ θαηάιιειν ηχπν εγεζίαο αλάινγα κε ηελ θάζε
πεξίπησζε(Leadershipthatgetsresults, Golleman 2000). ηελ Διιάδα αιιά φπσο
θαίλεηαη θαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ζην πξνζθήλην ησλ αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ
έξρνληαη ε εξγαζία, νη εξγαδφκελνη, νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο, θαη νη εξγαζηαθέο
ζπλζήθεο ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο. Απηφ είλαη αλακελφκελν αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηνπο
αξηζκνχο απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ζπλφξσλ. Δλδεηθηηθά,
θαη γηα λα γίλεη αληηιεπηή ε ζεκαζία ηνπ θιάδνπ ηεο πγείαο ζα αλαθέξνπκε φηη ηελ
ηξηεηία 2009-2011 ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ λνζειεχηεθαλ 5.991.337 άλζξσπνη
ρσξίο ζε απηνχο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αζζελείο ηεο βξαρείαο λνζειείαο ησλ
εθάζηνηε εθεκεξεπφλησλ λνζνθνκείσλ. Αληίζηνηρα, εθηφο ζπλφξσλ θαη
ζπγθεθξηκέλα ζην αγγιηθφ ζχζηεκα πγείαο (NHSNationalHealthSystem),ην νπνίν
δηαζέηεη πην πξφζθαηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, εμππεξεηνχληαη πάλσ απφ 1 εθαηνκκχξην
αζζελείο εληφο 36 σξψλ (Department of Health, Chief Executive's report to the NHS:
December 2015 ). Δίλαη θαλεξφ ινηπφλ φηη ν ηνκέαο ηεο Τγείαο είλαη αλαγθαίν λα
δηέπεηαη απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ ζχγρξνλνπ Management κε απψηεξν ζθνπφ ηελ
παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο αζζελείο. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ε
επηζηεκνληθή έξεπλα ζηξέθεηαη θαη ζηηο απνθαινχκελεο ''πνιχ ελεξγέο νκάδεο'' ζηνλ
ρψξν ηεο πγείαο(Dynamic Delegation: Shared, Hierarchical, and Deindividualized
Leadership in Extreme Action Teams). Μηα ηέηνηα νκάδα είλαη θαη εθείλε πνπ
δξαζηεξηνπνηείηαη κέζα ζηε ρεηξνπξγηθή αίζνπζα, ε νπνία ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ
πεξηπηψζεσλ απνηειείηαη απφ έλαλ ή δχν ρεηξνπξγνχο (αλάινγα κε ηνλ βαζκφ
δπζθνιίαο ηεο επέκβαζεο) απφ θάπνηνλ λεφηεξν ρεηξνπξγφ ή εηδηθεπφκελν ρεηξνπξγφ
σο βνεζφ, έλαλ εξγαιεηνδφηε θαη ηνλ αλαηζζεζηνιφγν. Πξσηνπφξνη ζηε δηαδηθαζία
ηεο παξαπάλσ αλάιπζεο ππήξμαλ φπσο θαη ζε πνιιά άιια, ρψξεο φπσο ε Αγγιία κε
ην RoyalCollegeofSurgeons θαζψο θαη ε Απζηξαιία κε ην
RoyalAustralianCollegeofSurgeons. Οη πξναλαθεξζέληεο νξγαληζκνί κεηά απφ
ελδειερείο έξεπλεο δεκηνχξγεζαλ ζπγγξάκκαηα θαη εγρεηξίδηα ηα νπνία αθνξνχλ
ζηελ ηεξαξρία κέζα ζηελ ρεηξνπξγηθή αίζνπζα θαζψο θαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ
ζπκπεξηθνξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο(TheLeadershipandManagementofSurgicalTeams,June 2007,
SurgicalCompetenceandPerformance,2011). Ζ εθπαίδεπζε ησλ κειψλ ησλ παξαπάλσ
νκάδσλ ζε ζέκαηα εθηφο ηνπ επηζηεκνληθνχ ηνπο πεδίνπ, φπσο ε Ζγεζία ην
Management θαη ε δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, είλαη επηβεβιεκέλε αλ
ιάβνπκε ππφςε φηη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο ζα απνθέξεη θέξδε ηφζν ζηνλ
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αζζελή φζν θαη ζηνλ Οξγαληζκφ Τγείαο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε
νκάδα(GaryYukl 2013). Δλδεηθηηθά, ζα αλαθεξζεί φηη ζηελ Διιάδα ηελ ηξηεηία 20092011 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 7 πγεηνλνκηθέο πεξηθέξεηεο πεξίπνπ 1.300.000
ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ηφζν ζε ηαθηηθή φζν θαη ζε
επείγνπζα βάζε(Γξαθείν ΓΓ ΥΥΚΑ (2009/2010), ESY.net (2011)). Με βάζε ηα
παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηή ε αλάγθε εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εγεζίαο ζηνλ
ρψξν ηεο πγείαο θαη πην εηδηθά ζηνλ ρψξν ησλ ρεηξνπξγείσλ θαη ηηο ρεηξνπξγηθέο
νκάδεο. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο έλλνηαο ηεο Ζγεζίαο
ζηνλ ρψξν ηεο Τγείαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ρεηξνπξγηθή εηδηθφηεηα. Σν γεληθφηεξν
εξψηεκα ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε θαη σο ηίηινο απνζθνπεί ζην λα πξνζδηνξηζηεί
πνηα είλαη θαη πνηα πξέπεη λα είλαη βάζεη ηεο βηβιηνγξαθίαο ε ζέζε ελφο ρεηξνπξγνχ
εληφο θαη έθηνο ηεο ρεηξνπξγηθήο αίζνπζαο ζε θάπνηνλ Οξγαληζκφ πγείαο. Γηα ηελ
δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο επηιέρζεθε ε πνηνηηθή κειέηε ζε δείγκα νρηψ ρεηξνπξγψλ νη
νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ηφζν ζε ηδησηηθνχο φζν θαη δεκφζηνπο Οξγαληζκνχο
Τγείαο. Πιενλέθηεκα απηνχ ηνπ είδνπο κειέηεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη
ε επθαηξία κεηαθνξάο ησλ εκπεηξηψλ απφ επηζηήκνλεο νη νπνίνη θαζεκεξηλά
πξαγκαηνπνηνχλ πνιχπινθεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο θάζε εηδηθφηεηαο. Ζ έξεπλα
πξαγκαηνπνηήζεθε ππφ κνξθή ζπλέληεπμεο κε εξσηήζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ θπξίσο
ζηελ δηαρείξηζε ησλ κειψλ ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο απφ ηνπο ρεηξνπξγνχο ζε
ζπλζήθεο ξνπηίλαο αιιά θαη ζε πεξηπηψζεηο απμεκέλνπ stress, επηθηλδπλφηεηαο,
θφπσζεο αιιά θαη ζπλαηζζεκαηηθήο θφξηηζεο, ελψ ηαπηφρξνλα νη
ζπλεληεπμηαδφκελνη εξσηψληαη θαη γηα ην ζεσξεηηθφ ηνπο ππφβαζξν ζε ζέκαηα
δηνίθεζεο management θαη νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξάο. ηελ πξνζπάζεηά ηνπ ν
εξεπλεηήο λα αλαιχζεη δηεμνδηθφηεξα ην ζέκα, ρψξηζε ηελ εξγαζία ζε δχν κέξε,
ζεσξεηηθφ θαη εξεπλεηηθφ, ηα νπνία απνηεινχληαη απφ επηκέξνπο θεθάιαηα. Σν
ζεσξεηηθφ κέξνο πεξηιακβάλεη ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζηε δηεζλή θαη
εγρψξηα βηβιηνγξαθία θαη ηελ αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο, ελψ ην δεχηεξν κέξνο
πεξηιακβάλεη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ δνκή θαη ιεηηνπξγηά ηνπ ειιεληθνχ Δ..Τ
θαη ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο, φπνπ αλαιχεηαη ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε θαη
παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απηήο.
ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε
βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο Ζγεζίαο φπσο απηή
παξνπζηάδεηαη ζηελ δηεζλή θαη εγρψξηα βηβιηνγξαθία. ην δεχηεξν θεθάιαην,
αλαιχεηαη ε εγεζία ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο, ν νξηζκφο ηεο, ε αλαγθαηφηεηα ηεο θαζψο
επίζεο γίλεηαη θαη κηα πξνζέγγηζε ηεο εγεζίαο ζηηο ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο ηφζν
ηδησηηθψλ φζν θαη δεκφζησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ. ην ηξίην θεθάιαην δίλεηαη ν
ξφινο θαη νη αξκνδηφηεηεο εθηφο ησλ θιηληθψλ θαζεθφλησλ πνπ έρεη έλαο ρεηξνπξγφο
ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Αθνινπζεί ην δεχηεξν κέξνο ηεο
εξγαζίαο ην νπνίν ρσξίδεηαη ζε ηξία επηκέξνπο θεθάιαηα. ην πξψην εμ απηψλ
γίλεηαη κηα αλάιπζε ηεο δνκήο, ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγηάο θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ
ειιεληθνχ Δ..Τ. ην δεχηεξν θαηά ζεηξά θεθάιαην γίλεηαη αλάιπζε ηεο πνηνηηθήο
έξεπλαο, πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ αλάιπζε ηεο
κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο θαη πεξηγξαθή ησλ εξσηήζεσλ πνπ ηέζεθαλ ζην
εξσηψκελν δείγκα ρεηξνπξγψλ. ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο
ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ζηειερψλ ρεηξνπξγψλ θαη ε αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ
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απηψλ. Αθνινπζνχλ ηα θεθάιαηα ζηα νπνία αλαιχνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ
εμήρζεζαλ απφ ηελ έξεπλα ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε. Δλ ζπλερεία, δίλνληαη
θάπνηεο πξνηάζεηο, ζπκθψλα κε ηελ άπνςε πνπ ζρεκάηηζε ν εξεπλεηήο επί ηνπ
ζέκαηνο, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ πηζηεχεηαη φηη ζα βνεζήζεη ζηελ βειηίσζε ηεο
ιεηηνπξγηάο ησλ Οξγαληζκψλ πγείαο ζην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο.
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ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ

1. Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε Ζγεζίαο
1.1 Οξηζκνί Ζγεζίαο δηαρξνληθά
Σν ζέκα εγεζία θαίλεηαη λα άξρηζε λα απαζρνιεί ηνπο εξεπλεηέο αλά ηνλ
θφζκν αξθεηά ρξφληα πξηλ ζε δηάθνξεο εθθάλζεηο. Πνιιέο εηαηξείεο, νξγαληζκνί
αιιά θαη απινί ηδηψηεο μεθίλεζαλ λα ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ νξφ Ζγεζία θαη γηα ην ηη
απηφο πεξηθιείεη, κε ζθνπφ είηε ηελ πην απνδνηηθή δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο
είηε ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγηά ησλ ηκεκάησλ αλζξσπηλνχ δπλακηθνχ. ηελ δηεζλή
βηβιηνγξαθία παξαηεξνχκε φηη απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 έσο θαη ζήκεξα ζε
αξθεηά ζπγγξαθηθά θείκελα ν φξνο Ζγεζία δελ είλαη μεθάζαξα ηνπνζεηεκέλνο.
Αθήλνληαη θελά ηα φπνηα κπνξνχλ λα παξαζχξνπλ ηνλ αλαγλψζηε ζε αιινησκέλα
ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά ζην ηη ηειηθά πεξηιακβάλεη ν φξνο θαη ηη φρη. Σν γεγνλφο
απηφ απνδίδεηαη ζην φηη ζπρλά ν φξνο Ζγεζία ζπγρέεηαη κε φξνπο φπσο ε δχλακε, ε
εμνπζία, δηαρείξηζε, κάλαηδκελη, επηηήξεζε, έιεγρνο (GaryYukl,2013).
Υαξαθηεξηζηηθά έρεη εηπσζεί απφ 60 ρξφληα πξηλ φηη ν φξνο Ζγεζία ''κεηακνξθψλεηαη
θαη αιιάδεη κε ηέηνηνλ ηξφπν ζαλ λα καο θνξντδεχεη θαη εκείο πξνζπαζνχκε λα ηνλ
εληνπίζνπκε δίλνληαο ηνπ δηάθνξα νλφκαηα'' (Benny 1959). Γεδνκέλεο ηεο
πνιππινθφηεηαο θαη ηεο δπζθνιίαο πνπ αληηκεηψπηδαλ αλέθαζελ νη εξεπλεηέο λα
απνδψζνπλ έλαλ αθξηβή νξηζκφ ζηελ έλλνηα ηεο Ζγεζίαο δηαρξνληθά εκθαλίδνληαη
αξθεηνί δηαθνξεηηθνί νξηζκνί κε πνιινχο απ απηνχο λα είλαη πεξηθξαζηηθνί φπσο
ήηαλ άιισζηε αλακελφκελν. Δλδεηθηηθή είλαη ε άπνςε πνπ εμέθξαζε ν Stogdill
(1974) ν φπνηνο αλέθεξε φηη νη νξηζκνί πνπ δφζεθαλ ζηελ ιέμε Ζγεζία είλαη ηφζνη
φζνη θαη νη εξεπλεηέο νη φπνηνη αζρνιήζεθαλ κε απηήλ. Ξεθηλψληαο κηα ηζηνξηθή
αλάδξνκε ζηελ επνρή φπνπ ε εκπεηξία αιιά θαη ηα κέζα πνπ είραλ ζηε δηάζεζε ηνπο
νη ζπγγξαθείο, επηζηήκνλεο, εξεπλεηέο θαη άλζξσπνη ησλ γξακκάησλ ήηαλ πεληρξά
ζα δνχκε φηη ν πξψηνο νξηζκφο πνπ δφζεθε ζηελ ιέμε Ζγεζία ηνπνζεηείηαη ρξνληθά
πεξίπνπ ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60. Γηα ιφγνπο θπξίσο νηθνλνκηθνχο, πνιηηηθνχο
θαη ζηαζεξφηεηαο πνιηηεχκαηνο, ηελ επνρή εθείλε παξαηεξνχκε φηη νη πεξηζζφηεξνη
εξεπλεηέο πξνέξρνληαη απφ ηηο δπηηθέο ρψξεο θαη θπξίσο απφ απηέο ησλ Ζ.Π.Α θαη
ηεο Αγγιίαο. Έηζη ν πξψηνο νξηζκφο αθνξνχζε ηελ απφδνζε ηεο εγεζίαο σο ''ηελ
ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ ην φπνην νδεγεί κηα νκάδα αλζξψπσλ πξνο έλαλ
ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ''(Hemphill&Coons, 1957, p. 7). Απφ ηνλ πξψηκν απηφ νξηζκφ
ζηνλ φπνην έγηλε κηα πξνζπάζεηα πεξηγξαθήο ηεο δηαδηθαζίαο ζπκπεξηθνξάο ελφο
εγέηε παξαηεξνχκε φηη ρξεηάζηεθε λα πεξάζνπλ αξθεηά ρξφληα ψζηε λα εκθαληζηεί
ζην επηζηεκνληθφ πξνζθήλην έλαο λένο νξηζκφο γηα ηελ Ζγεζία ν φπνηνο ζα
δεκηνπξγήζεη εληχπσζε θαη ζα ζπδεηεζεί. Απηφο ηίζεηαη ζε πην θηινζνθηθφ επίπεδν
απφ ηνλ Stogdill ν φπνηνο αλαθέξεη πσο Ζγεζία είλαη '' ε έλαξμε θαη ε δηαηήξεζε κηα
ζπγθεθξηκέλεο δνκήο ζε πξνζκνλή θαη αιιειεπίδξαζε'' (Stogdill, 1974) . Λίγα ρξφληα
αξγφηεξα έλαο άιινο εξεπλεηήο απέδσζε ηνλ νξφ Ζγεζία κε έλαλ πην θαηαλνεηφ
νξηζκφ ιέγνληαο πσο Ζγεζία είλαη ''ε επηξξνή πνπ πθίζηαηαη αλάκεζα ζε έλαλ αξρεγφ
θαη ζε απηνχο πνπ ηνλ αθνινπζνχλ'' (Hollander, 1978). Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ
ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα εκθαληζηήθαλ θαη άιινη εηδηθνί επί ζεκάησλ
1

νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο νη φπνηνη πξνζπάζεζαλ λα δψζνπλ θαη εθείλνη έλαλ
νξηζκνί ζην πνιπζπδεηεκέλν πιένλ ζέκα ηεο Ζγεζίαο. Έηζη ην 1984 νη
Rauch&Behring δηαηχπσζαλ πσο ε εγεζία είλαη ''ε δηαδηθαζία επηξξνήο ελφο
νξγαλσκέλνπ ηκήκαηνο αλζξψπσλ κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ''.
ηνλ ζπγθεθξηκέλν νξηζκφ παξαηεξνχκε φηη ηίζεηαη ζαθψο ε έλλνηα ηεο
νξγαλσκέλεο νκάδαο, ε φπνηα κέρξη θαη ζήκεξα απνηειεί ην βαζηθφ ζηνηρεηφ ηνπ
επηηπρεκέλνπ ζχγρξνλνπ κάλαηδκελη. Υξνλνινγηθά ζεηξά έρεη ε πξνζπάζεηα ησλ
Richards&Engle λα απνδψζνπλ ηνλ νξφ Ζγεζία ιέγνληαο πσο πξφθεηηαη γηα ''
ζπιινγή ησλ νξακάησλ, ηελ ελζσκάησζε ησλ αμηψλ θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ
πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν δηάθνξεο επηδηψμεηο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ'' θάλνληαο
πάιη θαλεξή ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο επίηεπμεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ γηα ηελ
επηρείξεζε. Φηάλνληαο ζηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα δηαβάδνπκε ηνλ νξηζκφ ησλ
Jacobs&Jaques νη φπνηνη γξάθνπλ πσο ε Ζγεζία είλαη '' ε δηαδηθαζία πνπ δίλεη ζηνπο
εξγαδφκελνπο ζθνπφ γηα ζπιινγηθή πξνζπάζεηα ελψ ηαπηφρξνλα πξνθαιεί ηελ
πξνζπάζεηα απηή λα αλαισζεί ζηελ επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ''. Μέζα ζηελ
ηδία δεθαεηία κε ηνπο πξναλαθεξφκελνπο αλαιπηέο ήξζε ζην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο
θαη έλαο λένο νξηζκφο γηα ην ζέκα ηεο Ζγεζίαο ν φπνηνο δηέθεξε απφ ηνπο ππφινηπνπο
φζνλ αθνξά ζηελ δηαηχπσζε ηνπο, θαζψο ζέηεη ην δήηεκα ηεο εμέιημεο θαη ηεο
εμφδνπ απφ ''ηα ηεηξηκκέλα''. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Schein φηη Ζγεζία είλαη '' ε
δηαδηθαζία πνπ ζε βγάδεη εθηφο ησλ ζπλεζηζκέλσλ θαη ζε νδεγεί ζε αιιαγέο πνπ ζα ζε
θάλνπλ πην πξνζαξκνζηηθφ ζην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο''. Γπν ρξφληα αξγφηεξα
απφ ηνλ πξναλαθεξζέληα νξηζκφ νη Drath&Palus ην 1994 έδσζαλ έλαλ νξηζκφ γηα
ηελ Ζγεζία ν φπνηνο αθνξνχζε θπξίσο ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζην
πσο απηέο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Ζγέηε ζα έρνπλ λφεκα πξνο έλαλ θνηλφ ζθνπφ.
Υαξαθηεξηζηηθά αλέθεξαλ ζην ζχγγξακκα ηνπο φηη Ζγεζία είλαη '' ε δηαδηθαζία
εθείλε πνπ δίλεη λφεκα ζην ηη θάλνπλ νη άλζξσπνη κεηαμχ ηνπο ζε κηα επηρείξεζε ψζηε
λα ην θαηαιάβνπλ νη ίδηνη θαη λα είλαη δεζκεπκέλνη ζε έλαλ θνηλφ ζθνπφ''. Φηάλνληαο
ζην ηειεπηαίν έηνο ηνπ 20νπ αηψλα ζην επηζηεκνληθφ πξνζθήλην εκθαλίζηεθε κηα
αθφκε πξνζπάζεηα απφδνζεο ηνπο φξνπ Ζγεζία ε φπνηα έγηλε ην 1999 απφ ηνπο
Houseetal. νη φπνηνη δηαηχπσζαλ φηη Ζγεζία είλαη '' ε ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα
εκπλέεη λα επεξεάδεη θαη λα θαζνδεγεί ηνπο πθηζηάκελνπο ψζηε λα ζπλεηζθέξνπλ ηα
κέγηζηα ζηνλ ζηφρν πνπ έρεη ε επηρείξεζε''. Απφ ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο νη φπνηνη
φπσο πξναλαθέξζεθε εθηείλνληαη ρξνληθά ζε έλα δηάζηεκα 45 πεξίπνπ εηψλ έσο θαη
ην ηέινο ηνπ 20νπ αηψλα, ζπκπεξαίλνπκε κηα ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηε ζθέςε ησλ
εξεπλεηψλ νη φπνηνη αξρίδνπλ λα ελδηαθέξνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ
πεξηζζφηεξν γηα ηελ νκαδηθφηεηα θαη ηελ ''δέζκεπζε'' ηνπ πξνζσπηθνχ ζηνπο
ζηφρνπο ηεο εθάζηνπ επηρείξεζεο. Φηάλνληαο ζην έηνο 2002 ν Yukl ν φπνηνο
αζρνιήζεθε ελδειερψο κε ηελ ζεσξία ηεο Ζγεζίαο κέζα απφ δηαθνξέο πηπρέο θαη
κηιψληαο γηα ζρεδφλ νπνηνδήπνηε είδνο επηρείξεζεο θαηάθεξε θαη έδσζε έλαλ
ζπγθεθξηκέλν νξηζκφ γηα ηελ έλλνηα ηεο Ζγεζίαο ν φπνηνο αλαθέξεη φηη είλαη '' νη
δηαδηθαζίεο επηξξνήο ψζηε λα θαζνξηζηνχλ νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ηεο νκάδαο ή ηνπ
νξγαληζκνχ, λα δεκηνπξγεζνχλ θίλεηξα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο έξγνπ θαζψο θαη
λα δηαηεξεζεί ε νκάδα θαη ε θνπιηνχξα ηεο''. Γίλεηαη θαη εδψ εχθνια αληηιεπηή ε
πξνζπάζεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηή λα ηνλίζεη ηε ζεκαζία ηεο ζηήξημεο ηνπ
ζεζκνχ ηεο νκαδηθφηεηαο ζηελ εξγαζία θαη ηνλ ξνιφ πνπ έρεη ή πξέπεη λα έρεη ε
Ζγεζία πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Γπν ρξφληα κεηά ηνλ ζπγθεθξηκέλν νξηζκφ θαη
γηα ηελ αθξίβεηα ην 2004 πξνζηέζεθε ζηε ιίζηα κε ηνπο επηζηήκνλεο πνπ
πξνζπάζεζαλ λα απνδψζνπλ ηελ έλλνηα ηεο Ζγεζίαο κε νξηζκφ, νη εξεπλεηέο
Antonakisetal. νη φπνηνη αλέθεξαλ ζην ζχγγξακκα ηνπο φηη ''σο Ηγεζία λνείηαη ε θχζε
ηεο δηαδηθαζίαο επηξξνήο ελφο ζπλφινπ αηφκσλ απφ ηνλ θαινχκελν εγέηε, ηεο φπνηα ηα
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απνηειέζκαηα εμαξηψληαη απφ ηα εηδηθά ζπκπεξηθνξά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηθεθαιήο
θαζψο θαη απφ ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ ζρεκαηίζεη νη αθφινπζνη γη απηφλ''. Παξνκνίνπ
πεξηερνκέλνπ ππήξμε θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ Μπνπξαληά (2005) ζην ζέκα ν φπνηνο
δηαηχπσζε αλαθεξφκελνο ζηνλ νξηζκφ ηεο Ζγεζίαο φηη είλαη '' ε δηαδηθαζία επηξξνήο
ησλ ζθέςεσλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ζηάζεσλ, ζπκπεξηθνξψλ κηαο κηθξήο ή κεγάιεο
ηππηθήο ή άηππεο νκάδαο απφ ηνλ εγέηε κε ζθνπφ ηελ ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηεο κε
ηξφπν ηέηνην ψζηε λα επηηεπρηεί ν ζηφρνο ηεο επηρείξεζεο''. Λίγν αξγφηεξα απφ ηνλ
νξηζκφ ηνπ Yukl, ην 2007, δπν άιινη κεγάινη εξεπλεηέο ζηνλ ρψξν ηεο
νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο νη HuczynskiandBuchanan ζην ζπγγξαθηθφ ηνπο έξγν
απέδσζαλ ηνλ νξφ Ζγεζία σο εμήο: ''Ηγεζία είλαη ε δηαδηθαζία επηξξνήο ησλ δξάζεσλ
κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο κε δνκεκέλε νξγάλσζε ζηελ πξνζπάζεηα ηεο γηα ηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρεη ζέζεη ε επηρείξεζε''. Καη ν ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο
θηλείηαη ζηα ίδηα πεξίπνπ πιαίζηα ζέηνληαο ηελ νκάδα ζην επίθεληξν ηνπ
ελδηαθέξνληνο ηεο Ζγεζίαο. Σέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα ην 2011,ηε ζθπηάιε ζε απηφλ
ηνλ ''αγψλα'' απφδνζεο νξηζκνχ ζηελ έλλνηα ηεο Ζγεζίαο νη Robbins&Judge ζηελ
πξνζπάζεηα ηνπο λα αλαιχζνπλ πηπρέο ηεο Ζγεζίαο δηαηχπσζαλ φηη '' Ηγεζία είλαη ε
ηθαλφηεηα άζθεζεο επηξξνήο ζε κία νκάδα κε ζηφρν ηελ πινπνίεζε ελφο νξάκαηνο
ή/θαη κίαο ζεηξάο ζηφρσλ''. Έλαο κεηαγελέζηεξνο απηψλ νξηζκφο γηα ηελ Ζγεζία
δφζεθε ην 2014 απφ ηνλ εξεπλεηή McCleskey ν φπνηνο δηαηχπσζε πσο ''ε Ζγεζία
είλαη κηα κνξθή θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ζηελ φπνηα ν εγέηεο έρεη ηε κεγαιχηεξε
επηξξνή''.
1.2 Management

πσο θαη κε ηελ έλλνηα Ζγεζία έηζη θαη κε απηήλ ηνπ management δελ
ππάξρεη ζηε βηβιηνγξαθία έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο ν φπνηνο λα θαιχπηεη φιεο
ηηο πηπρέο θαη εθθάλζεηο ηεο ιέμεο. Μηα ζεκαληηθή θαη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλε
πξνζπάζεηα απφδνζεο ηνπ λνήκαηνο ηεο παξαπάλσ έλλνηαο έγηλε απφ ηνπο Montana
& Charnov ην 2000 νη φπνηνη δηαηχπσζαλ φηη σο management νξίδεηαη ''ε εξγαζία
καδί κε άιινπο θαη κέζσ άιισλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο εθάζηνπ επηρείξεζεο
αιιά θαη ησλ κειψλ ηεο''. Βιέπνπκε εδψ φηη ε έλλνηα management είλαη κηα γεληθή
θαη πνιιέο θνξέο αθεξεκέλε ηνπνζέηεζε ε φπνηα πεξηθιείεη πνιιέο δηαδηθαζίεο
φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε, ηφζν θαηαζηάζεσλ φζν θαη πξνζσπηθνχ ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ. Βαζηθφ ζηνηρείν ην φπνην ζα
νδεγήζεη κηα επηρείξεζε ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο
ζηφρσλ είλαη ε Ζγεζία θαη ν ζπλδπαζκφο απηήο κε ην ζχγρξνλν απνδνηηθφ
management. Δδψ θαη κεξηθά ρξφληα ν εξεπλεηήο Yukl ζην ζχγγξακκα ηνπ
''Leadership in Organizations'' θάλεη έλαλ ζαθή θαη βαζηθφ δηαρσξηζκφ ζηνπο
εξεπλεηέο ηνπ ζέκαηνο Ζγεζία αλάινγα κε ην πψο ηελ αλαιχνπλ. Έηζη αθελφο
ππάξρεη ε άπνςε φηη ε εγεζία είλαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ξφινο πνπ αλαιακβάλεη έλαο
άλζξσπνο, ν θαινχκελνο θαη εγέηεο θαη αθεηέξνπ ε άπνςε φηη ε εγεζία είλαη κηα
δηαδηθαζία νκαιά θαη θπζηθά εληαγκέλε κέζα ζην γεληθφηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν θαη
άξα θαη ζην κίθξν-ζχζηεκα ηεο επηρείξεζεο. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο πξψηεο άπνςεο
ζεσξνχλ φηη έλαο άλζξσπνο κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζα πξέπεη λα αλαιάβεη
ηελ εγεζία κηαο επηρείξεζεο θαη θαλείο άιινο. Γηαρσξίδνληαη έηζη ηα κειή ηνπ
πξνζσπηθνχ κηαο επηρείξεζεο ζε αξρεγφ θαη αθνινχζνπο, ελψ ηαπηφρξνλα ν αξρεγφο
κπνξεί λα είλαη αθφινπζνο ηεο αλψηεξεο βαζκίδαο ηεξαξρίαο. ε απηήλ ηελ ζρνιή
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ζεκαζία δίλεηαη ζηελ ζσζηή θαη ψξηκε επηινγή ηνπ αξρεγνχ, ζηε ζσζηή
ζπκπεξηθνξά απηνχ, θαη ζηελ επίδξαζε πνπ έρεη απηή ζηνπο αθνινχζνπο αιιά θαη ζε
νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά βξίζθεηαη ε ζρνιή εθείλσλ πνπ
ζεσξνχλ ηελ εγεζία σο νκαιά εληαγκέλε ζην θνηλσληθφ ζχλνιν δηαδηθαζία. Έηζη
εγεηηθά θαζήθνληα κπνξεί λα αζθνχληαη απφ δηαθνξεηηθά ζε θάζε επίπεδν άηνκα
αλάινγα κε ηα κέιε θαη ηηο νκάδεο πνπ επεξεάδνπλ. Απνθάζεηο γηα ην ηη, πσο, πφηε
ζα γίλεη κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη είηε απφ επίζεκα ηνπνζεηεκέλνπο επηθεθαιήο είηε
απφ αλεπίζεκνπο νη φπνηνη φκσο θαηέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη ηελ
δπλαηφηεηα λα επεξεάδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ιφγσ ζέζεο. Με βάζε ηα παξαπάλσ
γίλεηαη θαηαλνεηφ ην πφζν επεξεάδεη ε δηαδηθαζία ηεο εγεζίαο ην management αιιά
ηαπηφρξνλα ην πφζν επεξεάδεηαη απφ απηφ.
1.2.1. Άκεζε θαη Έκκεζε Ζγεζία
πκθψλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζπρλά έρνπκε ην δηαρσξηζκφ ηεο εγεζίαο
ζε άκεζε θαη έκκεζε. Απηφο ν δηαρσξηζκφο έρεη κεγάιε ζεκαζία ζην management
δεδνκέλνπ φηη εμεγεί ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θάπνηνο κπνξεί λα επεξεάζεη
αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο δελ έρεη θάπνηα δηνηθεηηθή εμάξηεζε.
Δπηρεηξψληαο κηα ζχληνκε πξνζπάζεηα αλάιπζεο ησλ δπν κνξθψλ ζα πξέπεη
λα αλαθέξνπκε φηη ζηελ άκεζε κνξθή εγεζίαο ν θαινχκελνο ''εγέηεο'' επεξεάδεη θαη
επηθνηλσλεί κε ηνπο αθφινπζνχο ηνπ είηε απεπζείαο είηε κε κνξθέο επηθνηλσλίαο
φπσο emails,sms,socialmedia κε ζθνπφ λα ηνπο επεξεάζεη θαη λα ηνπο θαηεπζχλεη
ζην λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ ν ίδηνο ή ε θεληξηθή εγεζία έρεη ζέζεη. ηελ
έκκεζε ηψξα κνξθή έρνπκε ηελ πξνζπάζεηα πεξηγξαθήο ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηελ
νπνία θάπνην ζηέιερνο επξηζθφκελν πςειά ζηελ ηεξαξρηθή αιπζίδα πξνζπαζεί θαη
θαηαθέξλεη λα επεξεάζεη θαη λα θαηεπζχλεη εξγαδφκελνπο θαηψηεξνπο ηεξαξρηθά κε
ηνπο νπνίνπο φκσο δελ έρεη θακία δηνηθεηηθή αιιειεπίδξαζε(Bass, Waldman,
Avolio, & Bebb, 1987; Waldman & Yammarino, 1999; Yammarino, 1994). Μηα
βαζηθή κνξθή ηεο έκκεζεο κνξθήο εγεζίαο είλαη εθείλε ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη
βαζηθνχο ππιψλεο φπσο ην management ή ε θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ
Οξγαληζκνχ. πγθεθξηκέλα ν πξντζηάκελνο ελφο ηκήκαηνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ
εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο ην φπνην λα πξνζιακβάλεη εξγαδφκελνπο κε
ζπγθεθξηκέλα ''πηζηεχσ'' ή εζηθέο άμηεο θάηη πνπ ζα πξνθαιέζεη αιιαγή ζηε δνκή θαη
ηελ δηάξζξσζε ηεο επηρείξεζεο ή ελίζρπζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ θαλφλσλ θαη
πξαθηηθψλ(Giberson, Resick, & Dickson, 2005). Ο εξεπλεηήο Yammarino(1994) ν
νπνίνο αζρνιήζεθε αλαιπηηθά κε ηηο δχν κνξθέο εγεζίαο θαζφξηζε δπν ''κνλνπάηηα''
άζθεζεο ηεο έκκεζεο εγεζίαο. Σν πξψην αθνξά ζην κνληέιν ηεο ''αιιεινπρίαο'' φπνπ
ε ζέιεζε (φξακα, ζθέςε, ζηφρνο) ηνπ πςεινηέξα ζηελ ηεξαξρία πξντζηακέλνπ πεξλά
απφ ηα ελδηάκεζα ζηαδία ηεο ηεξαξρίαο, εκπινπηίδεηαη ή θηιηξάξεηαη θαη θζάλεη ζηα
θαηψηεξα ηεξαξρηθά ζηξψκαηα ψζηε λα εθηειεζηεί. Σν δεχηεξν, κηιάεη γηα κηα
''παξάθακςε'' ηνπ ελδηάκεζνπ ζηξψκαηνο ηεξαξρίαο απφ ηνλ επηθεθαιήο κε ζηφρν ηελ
κεηάδνζε ηεο ζθέςεο ηνπ θαηεπζείαλ ζηε βάζε ηνπ αλζξσπηλνχ δπλακηθνχ ηεο
επηρείξεζεο.
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1.2.2 Πεγέο Γχλακεο Ζγέηε
Έρνληαο ιάβεη κηα ηδέα φζνλ αθνξά ζηε δηαδηθαζία ηεο εγεζίαο θαη ην πσο
απηή εκπιέθεηαη ζην γεληθφ Management κηαο επηρείξεζεο ή νξγαληζκνχ είλαη
θξίζηκεο ζεκαζίαο, ηφζν γηα ηελ ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ Ζγεζία αιιά θαη
γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο ε απάληεζε ζην βαζηθφ εξψηεκα απφ πνχ πεγάδεη ε δχλακε
ελφο εγέηε. Αξθεηά ρξφληα πίζσ νη εξεπλεηέο John R. P. French, Jr., and Bertram
Raven έζεζαλ ηηο βάζεηο ηεο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο αλαιχνληαο θάπνηεο πεγέο
δχλακεο πνπ κπνξεί λα έρεη έλαο εγέηεο φηαλ αλαιάβεη ηα θαζήθνληα ηνπ. Μέζα απφ
ην ζπγγξαθηθφ έξγν ησλ παξαπάλσ αλαιπηψλ πξνθχπηνπλ έμη μερσξηζηέο κεηαμχ
ηνπο ''πεγέο δχλακεο''.


Νφκηκε (legitimate) : απηή ε κνξθή δχλακεο πεγάδεη απφ κία επίζεκε
ζέζε κε ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα, επζχλεο, αξκνδηφηεηεο θαη πξνλφκηα.
Οη αθφινπζνη (πθηζηάκελνη) απνδέρνληαη ηα λφκηκα δηθαηψκαηα απηψλ λα
ιακβάλνπλ απνθάζεηο, λα ζέηνπλ ζηφρνπο θαη λα θαηεπζχλνπλ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ
επηρείξεζε ή ηνλ Οξγαληζκφ
 Αληακνηβήο (reward) : εδψ ε δχλακε πεγάδεη απφ ηε δπλαηφηεηα πνπ έρεη
θάπνηνο λα παξέρεη αληακνηβέο ζηνπο άιινπο. Οη εγέηεο ειέγρνπλ ηνπο
πφξνπο θαη ε δηαλνκή ηνπο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα επεξεαζηνχλ
νη πθηζηάκελνη. Σέηνηα κέζα είλαη νη ρξεκαηηθέο ακνηβέο, νη πξναγσγέο,
δηεπθνιχλζεηο ηχπνπ άδεηαο θιπ.
 Καηαλαγθαζκνχ (coercive) : ε εμνπζία λα ηηκσξεί ή λα πξνηείλεη ηηκσξία.
Ζ ζπγθεθξηκέλε εμνπζία έρεη ζεκαληηθά αξλεηηθφ αληίθηππν ζε δηάθνξεο
πηπρέο ηεο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο επηρείξεζεο/Οξγαληζκνχ
 Γχλακε πιεξνθνξηψλ (information) : πεξηιακβάλεηαη αθελφο ε πξφζβαζε
ζε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο αιιά θαη ν έιεγρνο ηεο δηάδνζεο ηνπο ζηνπο
πθηζηακέλνπο
 Απζεληίαο (expert) : ε δχλακε ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη απφξξνηα ησλ
εμεηδηθεπκέλσλ δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ πνπ θαηέρεη έλαο άλζξσπνο.
Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα επεξεαζζνχλ ή πεξηνξηζζνχλ νη
απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε ή ψζηε
νη εγέηεο λα πεηχρνπλ ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα
 Αλαθνξάο (referent) : πεγάδεη απφ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ πνπ
θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ εγέηε παξά απφ ηελ επίζεκε ζέζε θαη ηα
θαηαζηαηηθά ηεο επηρείξεζεο, ελψ ζπλήζσο αθνξά ζηελ ηαχηηζε,
ζαπκαζκφ θαη ζεβαζκφ πξνο έλα άηνκν(εγέηε). πρλά απηνχ ηνπ είδνπο ε
κνξθή δχλακεο αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία σο ραξηζκαηηθή εγεζία.
Οη παξαπάλσ πήγεο δχλακεο ζα πξέπεη λα αλαιχνληαη θαη λα κειεηψληαη πάληνηε
μερσξηζηά ζε θάζε πεξίπησζε θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν θάζε θνξά
εγέηε. Απηφ δηφηη ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θάζε
αλζξψπνπ δηαθέξνπλ θαη είλαη εθείλα ηα φπνηα ζα δηακνξθψζνπλ ηειηθά ηελ
ζηάζε θαη ηελ κνξθή ηεο εγεζίαο πνπ ζα αθνινπζήζεη ν εθάζηνηε εγέηεο.
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1.3 Υαξαθηεξηζηηθά ελφο Ζγέηε
1.3.1 Απαξαίηεηα ζηνηρεία πξνζσπηθφηεηαο ελφο Ζγέηε
Οη ιέμεηο Ζγέηεο, εγεζία, εμνπζία, δηνίθεζε είλαη ιέμεηο νη νπνίεο ζπρλά
πξνθαινχλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ή αηζζήκαηα θφβνπ θαη απνμέλσζεο ζε
πνιινχο αλζξψπνπο, εηδηθά ζηνπο αλζξψπνπο νη φπνηνη απνηεινχλ ηε βάζε ηεο
ππξακίδαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κηαο επηρείξεζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν
Ζγέηεο κηαο επηρείξεζεο ή ελφο Οξγαληζκνχ ζα πξέπεη λα ζθνπεχεη ζηελ
δηαηήξεζε κηαο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζην ζνβαξφηαην έξγν ην φπνην έρεη λα
επηηειέζεη αιιά θαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ησλ αθνινχζσλ ηνπ. πσο
είπε θαη ν Fred A. Manske ''πξαγκαηηθφο Ηγέηεο είλαη εθείλνο πνπ πξφζπκα βνεζά
ηνπο αλζξψπνπο λα αλαπηπρζνχλ κέρξη ην ζεκείν πνπ ζα ηνλ μεπεξάζνπλ ηειηθά ζε
γλψζεηο θαη ζε ηθαλφηεηεο .'' Με ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ελφο αλζξψπνπ πνπ ηνλ θαζηζηνχλ ηθαλφ θαη απνδνηηθφ εγέηε,
πξαγκαηνπνηήζεθε απφ νκάδα εηδηθψλ ςπρνιφγσλ κε επηθεθαιήο ηνλ
DavidMcClelland απφ ην παλεπηζηήκην ηνπ Harvard έξεπλα ε φπνηα ζπλέδεζε ηελ
ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε κε ηα απνηειέζκαηα ζηνλ δηνηθεηηθφ ηνκέα ησλ
επηρεηξήζεσλ. πγθεθξηκέλα, ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ε φπνηα ζαλ έλλνηα
απαξηίδεηαη απφ κηα πιεηάδα ζηνηρείσλ ζηνλ ραξαθηήξα ελφο αλζξψπνπ,
απνδείρζεθε φηη παίδεη ζεκαληηθφ, ίζσο θαη ηνλ ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ
δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο επηηπρίαο ελφο εγέηε.Με
ηνλ φξν ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ελλννχκε ηελ ηθαλφηεηα ελφο αλζξψπνπ λα
δηαρεηξίδεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλάλζξσπνπο ηνπ απνδνηηθά
ζε θάζε πεξίπησζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε έλλνηα απνηειείηαη απφ ηέζζεξεηο βαζηθέο
παξακέηξνπο: απηνγλσζία, απηνθπξηαξρία, θνηλσληθή επαηζζεηνπνίεζε,
θνηλσληθέο δεμηφηεηεο.
Απηνγλσζία: εδψ πεξηιακβάλεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα αληηιακβάλεηαη,
λα δηαβάδεη θαη λα εξκελεχεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ νξζά θαη λα αμηνινγεί ηελ
επίδξαζε πνπ έρνπλ απηά ζην εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ, ζην επαγγεικαηηθφ ηνπ
έξγν θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνλ ππφινηπν θφζκν είηε ζην εξγαζηαθφ είηε ζην
εμσγελέο πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, βαζηθή παξάκεηξνο ηεο απηνγλσζίαο είλαη ε
ηθαλφηεηα γηα ζσζηή εθηίκεζε ησλ δπλάκεσλ απφ ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν
γλσξίδνληαο θαη έρνληαο απνδερζεί ηα αδχλαηα ζεκεία ηνπ. Σν ηειεπηαίν θαη
ηαπηφρξνλα βαζηθφ θνκκάηη ηεο απηνγλσζίαο πεξηιακβάλεη ηελ χπαξμε ηεο
απηνεθηίκεζεο ε φπνηα απνηειεί θχξην ζπζηαηηθφ ηνπ ραξαθηήξα αηφκσλ κε
πςειά επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο.
Απηνθπξηαξρία: ε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα απνηειεί κηα πεξίπινθε πηπρή ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ θαη απνηειείηαη απφ πνιιά ζπζηαηηθά. Ζ χπαξμή
ηεο απαηηεί απφ ηνλ άλζξσπν ηελ επίδεημε απηφ-ειεγρνπ απνθπγή δειαδή ηεο
εμσηεξίθεπζεο αξλεηηθψλ θαη επηζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ πηζαλψο λα
αλαπηπρζνχλ. Δπηπιένλ άλζξσπνη κε πςειά επίπεδα απηνθπξηαξρίαο
ραξαθηεξίδνληαη απφ εηιηθξίλεηα, δηαθάλεηα ζηηο πξάμεηο ηνπο, ηηκηφηεηα,
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αίζζεκα θαζήθνληνο θαη κεγάιε ηθαλφηεηα ζηελ αλάιεςε επζπλψλ θαη επίηεπμε
έξγνπ. Άιιν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφείλαη ε ηθαλφηεηα γηα εχθνιε πξνζαξκνγή ζε
θαηλνχξγηα πεξηβάιινληα αθφκα θαη αλ απηά θαίλνληαη εμ αξρήο ερζξηθά πξνο ην
ίδην ην άηνκν. Σέινο ζηελ έλλνηα ηεο απηνθπξηαξρίαο εληάζζεηαη θαη ε ηθαλφηεηα
ηνπ αλζξψπνπ λα αληηιακβάλεηαη θαη λα αληηδξά ζεηηθά ζηηο εκθαληδφκελεο θάζε
θνξά επθαηξίεο γηα θάηη ζεηηθφ είηε απηφ αθνξά ζηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή είηε ζην
επαγγεικαηηθφ ηνπ πεξηβάιινλ.
Κνηλσληθή Δπαηζζεηνπνίεζε : ζηελ παξάκεηξν απηή ε βαζηθή ηθαλφηεηα πνπ
εκθαλίδεη έλαο άλζξσπνο κε εγεηηθέο ηθαλφηεηεο είλαη ε ελζπλαίζζεζε. Με ηνλ
φξν απηφ θαιείηαη ε ηθαλφηεηα ελφο αλζξψπνπ λα αλαγλσξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα
ησλ αλζξψπσλ ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ, λα ηα αμηνινγεί, θαη λα ιακβάλεη ππ φςηλ
ηνπ ηνλ ηξφπν κε ηνλ φπνην βιέπνπλ εθείλνη ηα γεγνλφηα. Δθηφο ηεο
ελζπλαίζζεζεο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ επηηπρεκέλσλ εγεηψλ είλαη
νη νξγαλσζηαθέο ηθαλφηεηεο. Έρνπλ επρέξεηα ζην λα νξγαλψζνπλ πξσηφθνιια
θαη δηαδηθαζίεο, λα νηθνδνκήζνπλ έλα δίθηπν επαθψλ θαη ζηελψλ ζπλεξγαηψλ, λα
θαζνδεγήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο ηηο νπνίεο επηζπκνχλ νη ίδηνη ή νξίδνληαη
απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ή Οξγαληζκνχ ζηνλ φπνην αλήθνπλ.
Οη άλζξσπνη απηνί ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλνληαη ηηο
απαηηήζεηο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ πειαηψλ θαη λα πξνζαξκφδνληαη νη ίδηνη θαη θαη
επέθηαζε νη επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ εγνχληαη ζε απηέο.
Κνηλσληθέο Γεμηφηεηεο : ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ηθαλνηήησλ
πεξηιακβάλνληαη ραξαθηεξηζηηθά ελφο εγέηε ηα φπνηα νδεγνχλ ζηε βειηίσζε ησλ
αθνινχζσλ ηνπ. πγθεθξηκέλα, ν εγέηεο ζπρλά εθαξκφδεη ή θαηέρεη κεξηθέο ή θαη
φιεο ηηο παξαθάησ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο









θαζνδεγεί ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ κε ην φξακα ην φπνην έρεη γηα ην
κέιινλ ηεο επηρείξεζεο θαη ην φπνην πξέπεη λα επεξεάδεη ηνπο
αθνινχζνπο, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ηνπο εκπλέεη λα εξγαζηνχλ γηα
έλαλ θνηλφ ζθνπφ
είλαη θάινο αθξναηήο ελψ πάληνηε δίλεη μεθάζαξεο απαληήζεηο θαη
εληνιέο κε απιά λνήκαηα, εχθνια εθαξκφζηκεο απφ ηνπο αθνινχζνπο ηνπ
δηαρεηξίδεηαη απνδνηηθά ζε θάζε επίπεδν κε ηα κέζα πνπ ηνπ δίλεη ε ζέζε
αιιά θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ ηηο νπνηεζδήπνηε δηακάρεο ή δηελέμεηο
πξνθχπηνπλ
δηαδξακαηίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ νη
νπνίεο ζα δψζνπλ ζηελ επηρείξεζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα
πξνσζεί θαη αληακνίβεη ηελ νκαδηθφηεηα ελψ απνζαξξχλεη ηελ
αηνκηθηζηηθή ζθέςε
αμηνινγεί κε γλψκνλα ηελ εηιηθξίλεηα, ηελ ηζφηεηα θαη ηελ αμηνθξαηία κε
ηξφπν πνπ επλνεί ηελ βειηίσζε ησλ αθνινχζσλ ηνπ

Ζ έξεπλα βάζεη ηεο νπνίαο πξφεθπςαλ ηα πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά ελφο
επηηπρεκέλνπ εγέηε αλέδεημε φηη επηρεηξήζεηο ζηελ δηνίθεζε ησλ νπνίσλ
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βξίζθνληαλ άλζξσπνη κε πνιιά απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, θπξηαξρνχζαλ
ζηελ αγνξά θαη θαηείραλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην πσιήζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο
ππφινηπεο. Σαπηφρξνλα νη ζπγθεθξηκέλνη εγέηεο βξεζήθαλ λα έρνπλ ην
κεγαιχηεξν εηζφδεκα ζε ζρέζε κε άιινπο νη φπνηνη ζηεξνχληαλ ησλ παξαπάλσ
ραξαθηεξηζηηθψλ.

1.3.2 Μνληέιν 5 κεγάισλ παξαγφλησλ
Σηο ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο ζηε δηεζλή θαη εγρψξηα βηβιηνγξαθία έρεη
παξαηεξεζεί κηα πιεηάδα εξεπλψλ φζνλ αθνξά ζηελ δηακφξθσζε θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ αλζξψπσλ ζηελ ελήιηθε δσή.
Πξφεθπςε κέζα απφ ηηο έξεπλεο απηέο φηη ε πξνζσπηθφηεηα κπνξεί λα
πεξηγξαθεί κέζα απφ 5 βαζηθνχο παξάγνληεο κε ην κνληέιν ησλ 5 κεγάισλ
παξαγφλησλ(TheBigFive) γλσζηφ θαη σο Fine-Factor-Model( McCray&Costa
1987). πκθψλα κε ην κνληέιν απηφ ε πξνζσπηθφηεηα επεξεάδεηαη θαη
δηακνξθψλεηαη απφ θάζε έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο πέληε
παξάγνληεο( Rothmann S, Coetzer EP. 2003): Γεθηηθφηεηα ζε λέεο εκπεηξίεο θαη
αιιαγέο, Δπζπλεηδεζία, Δμσζηξέθεηα, Πξνζήλεηα, Νεπξσηηζκφο . Κάζε έλαο απφ
απηνχο επεξεάδεηαη θαη αιιάδεη κέζα απφ έλαλ αξηζκφ παξακέηξσλ νη νπνίεο
έρνπλ άκεζε ζπζρέηηζε κε ην νηθνγελεηαθφ, θνηλσληθφ, θηιηθφ θαη εξγαζηαθφ
πεξηβάιινλ ηνπ θάζε αλζξψπνπ. ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν, γηα ηελ
θαιχηεξε θαηαλφεζε ηφζν ησλ ελλνηψλ φζν θαη ηεο δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο
ηεο πξνζσπηθφηεηαο ελφο πηζαλνχ εγέηε, λα αλαιπζνχλ νη παξαπάλσ έλλνηεο.






Γεθηηθφηεηα ζε λέεο εκπεηξίεο θαη αιιαγέο(openness) : ζηελ θαηεγνξία
απηή αλήθνπλ αξεηέο φπσο ε αγάπε γηα ην θαηλνχξγην, ε ηάζε γηα
πξφηαζε λέσλ πεξίεξγσλ ηδεψλ, ε δηάζεζε γηα ξίζθν, ε ζέιεζε ηνπ
αηφκνπ γηα πνηθηιία εκπεηξηψλ ηφζν ζηελ πξνζσπηθή φζν θαη ζηελ
εξγαζηαθή ηνπ δσή. Άλζξσπνη κε απμεκέλα επίπεδα απηήο ηεο πηπρήο ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ζπρλά δελ ηθαλνπνηνχληαη κε φζα έρνπλ θαη ηείλνπλ λα
έρνπλ παξάηππε ζπκπεξηθνξά ε νπνία πνιιέο θνξέο ηνπο νδεγεί ζε ιάζνο
θηλήζεηο ή αθφκα θαη ζε παξαλνκίεο. ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα δελ
έρεη απνζαθεληζηεί πιήξσο αλ ε αλαθεξφκελε σο ''δεθηηθφηεηα'' απνηειεί
έλα ακηγψο ζεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ραξαθηήξα ελφο αλζξψπνπ.
Δπζπλεηδεζία (Conscientiousness) : ε παξάκεηξνο απηή ραξαθηεξίδεη
αλζξψπνπο πξνζεισκέλνπο ζην πξφγξακκα, θαιά νξγαλσκέλνπο ζε φιεο
ηηο θηλήζεηο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπο κε κηθξή ή αλχπαξθηε επειημία ζε
θάζε πηπρή ηεο δσήο ηνπο νη νπνίνη εκθαλίδνπλ πςειή πνζνζηά απηφπεηζαξρίαο. Πξνηηκνχλ ηηο θαιά ζρεδηαζκέλεο θηλήζεηο ελψ απνθεχγνπλ
ραξαθηεξηζηηθά ηηο απζφξκεηεο θηλήζεηο εηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο.
Δμσζηξέθεηα (Extraversion) : Απνηειεί γηα νξηζκέλνπο εξεπλεηέο ηνλ
ζεκαληηθφηεξν απφ ηνπο 5 κεγάινπο παξάγνληεο ζην ζπγθεθξηκέλν
κνληέιν. Άλζξσπνη κε απμεκέλε εμσζηξέθεηα ηείλνπλ λα θπξηαξρνχλ ζε
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θνηλσληθέο ζπλαξζξνίζεηο, εθδειψζεηο, meetings. Δπηδεηνχλ ηελ
εκθάληζε ηνπο θαη δηεθδηθνχλ πάληνηε ηνλ θεληξηθφ ξνιφ ζηηο
ζπγθεληξψζεηο φπνπ θαη αλ είλαη απηέο. Δίλαη ζπλήζσο άλζξσπνη πνιχ
ελεξγεηηθνί νη φπνηνη έρνπλ ελδηαθέξνλ θαη δήιν γηα ηελ δνπιεηά ηνπο.
Πξφθεηηαη γηα έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ αλζξψπσλ πνπ πξφθεηηαη λα
αλαιάβνπλ εγεηηθέο ζέζεηο.
Πξνζήλεηα (Agreeableness): Δίλαη ε ηάζε νξηζκέλσλ αλζξψπσλ λα
εκθαλίδνπλ ζπκπάζεηα, θαινζχλε θαη ελδηαθέξνλ γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ
βξίζθεηαη θάπνηνο θίινο, ζπλάδειθνο, γλσζηφο, ζπλεξγάηεο,
πθηζηάκελνο, αθφινπζνο. Γίλεηαη ιφγνο γηα έλα ραξαθηεξηζηηθφ ην φπνην
ηδαληθά ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε κηα ''ηέιεηα'' ηζνξξνπία ζηελ
πξνζσπηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ δεδνκέλνπ φηη απμεκέλα πνζά απηνχ
θάλνπλ ηνλ άλζξσπν λα θαίλεηαη αληαγσληζηηθφο θαη θαθνπξναίξεηνο,
ελψ αληίζεηα κεησκέλα πνζά ηνλ δείρλνπλ σο ζπλεζηαικέλν θαη
θνβηζκέλν.
Νεπξσηηζκφο (Neuroticism) : ζηελ έλλνηα απηή εληάζζεηαη θπξίσο ε
ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα. Ζ ηθαλφηεηα λα δηαρεηξίδεηαη ν άλζξσπνο
θαηαζηάζεηο stress κε επθνιία. πλαηζζήκαηα φπσο ν ζπκφο, ε έληνλε
ραξά, ε πξνζκνλή είλαη εχθνια δηαρεηξίζηκα ζε αλζξψπνπο κε
αλεπηπγκέλε ηελ παξάκεηξν ηνπ ''λεπξσηηζκνχ''. Ο φξνο απηφο επίζεο
πξνζδηνξίδεη ηελ ηάζε ή κε ησλ αλζξψπσλ λα νδεγεζνχλ ζε ζπκπηψκαηα
θαηάζιηςεο, θαζψο επίζεο θαη ηελ χπαξμε ή κε αθαηαλίθεησλ πφζσλ
(Pervin&John 2001).

Με βάζε ην παξαπάλσ κνληέιν γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα αλάδεημεο εθείλσλ ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ελφο αλζξψπνπ πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη ή ζα ηνλ
νδεγήζεη λα αλαπηχμεη θαη λα αζθήζεη εγεηηθά θαζήθνληα ζσζηά θαη
απνηειεζκαηηθά. Δίλαη απνδεθηφ απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη ζπγθεθξηκέλα
απφ ηνπο ςπρνιφγνπο νη νπνίνη αζρνινχληαη κε ηελ αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ηεο πξνζσπηθφηεηαο, φηη απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ε ''εμσζηξέθεηα'' είλαη εθείλνο ν
παξάγνληαο ν νπνίνο ζα αλαδείμεη έλαλ εγέηε απμάλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά
ηνπ(DeRue, Nahrgang, Wellman, & Humphrey, 2011). Σαπηφρξνλα κε ηελ
εμσζηξέθεηα άιιεο κειέηεο απέδεημαλ φηη δπζθνιία ζην λα αλαδερζεί έλαο ηθαλφο θαη
επηηπρεκέλνο εγέηεο πξνθαιεί θαη ε έιιεηςε ζηνηρείσλ φπσο ε εηιηθξίλεηα θαη ε
αθεξαηφηεηα θαζψο θαη ε χπαξμε άθξηηνπ εγσηζκνχ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ε
αιαδνλεία.(Hogan, Hogan, &Kaiser, 2010; Kaiser&Hogan, 2011; Lipman-Blumen,
2006)
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Δηθόλα 1 Μνληέιν ηωλ 5 Μεγάιωλ Παξαγόληωλ

1.3.3 MANAGERvsLEADER
ε φινπο ηνπο θιάδνπο ησλ επηρεηξήζεσλ παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηνπ κε
δηαρσξηζκνχ ησλ νξψλ κάλαηδεξ θαη εγέηεο. ηελ αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία θαίλεηαη
λα έρνπλ αζρνιεζεί θαηά θαηξνχο αξθεηνί αλαιπηέο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη θάπνηεο
κεγάιεο επηρεηξήζεηο αλαθέξνληαο ηηο αληίζηνηρεο θάζε θνξά εκπεηξίεο απφ ηελ
θαζεκεξηλή ηνπο πξαθηηθή. χκθσλα κε έλαλ απφ ηνπο πξψηνπο αλζξψπνπο πνπ
αζρνιήζεθαλ κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηνλ Abraham Zaleznik (1977), θαη ν εγέηεο
θαη ν κάλαηδεξ είλαη απνιχησο ρξήζηκνη ζε κηα επηρείξεζε ή Οξγαληζκφ. Τπάξρεη
ζαθήο δηαρσξηζκφο ηφζν ησλ θαζεθφλησλ ηνπο φζν θαη ηνπ ηξφπνπ ζπκπεξηθνξάο
ηνπ θαζελφο απφ απηνχο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα κηαο επηρείξεζεο. Ο εγέηεο είλαη
εθείλνο ν φπνηνο ζα δηαηεξήζεη ηελ εξεκία θαη ζα θαζνδεγήζεη ηελ επηρείξεζε πξνο
ηελ θαηεχζπλζε πνπ απηφο ζεσξεί ζσζηή ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ν κάλαηδεξ είλαη
εθείλνο ν φπνηνο ζα κεξηκλήζεη ψζηε ε επηρείξεζε λα είλαη έηνηκε λα θαηεπζπλζεί κε
φια ηεο ηα κέζα πξνο ηα εθεί πνπ ζηνρεχεη ν εγέηεο. πγθεθξηκέλα ππάξρεη κεγάιε
δηαθνξνπνίεζε ηφζν ζηα θαζήθνληα ησλ δχν ξφισλ φζν θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ φπνην
αληηδξνχλ ζε δηαθνξέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ. Οη BennisandNanus
(1985) αλέθεξαλ ραξαθηεξηζηηθά φηη νη κάλαηδεξ είλαη άλζξσπνη νη φπνηνη θάλνπλ ηα
πξάγκαηα ζσζηά ελψ νη εγέηεο είλαη εθείλνη πνπ θάλνπλ ηα ζσζηά πξάγκαηα. ε
άξζξν ηνπ εξεπλεηή Abraham Zaleznik (1977) ζην HarvardBusinessReview
αλαιχνληαη κεηαμχ άιισλ, βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν ξφισλ, απηνχ ηνπ
εγέηε θαη ηνπ κάλαηδεξ.
Ο εγέηεο κηαο επηρείξεζεο ή ελφο Οξγαληζκνχ είλαη εθείλνο πνπ πείζεη θαη
παξαθηλεί ην πξνζσπηθφ κε ην δηθφ ηνπ φξακα θαη ηελ δχλακε ηεο πξνζσπηθφηεηάο
ηνπ. Αλαδεηθλχεηαη θαη δελ δηνξίδεηαη νχηε εθιέγεηαη ελψ ηαπηφρξνλα θεξδίδεη κε ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ εθηίκεζε ησλ αθνινχζσλ ηνπ. Βαζηθφ
ηνπ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη δίλεη έκθαζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ελψ είλαη
θαηλνηφκνο δίλεη πξσηνπνξηαθέο θαη ξηδνζπαζηηθέο ιχζεηο θαη αληηκεησπίδεη
ςχρξαηκα θαη κεζνδηθά ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ επί ησλ εκεξψλ
ηνπ. Ο εγέηεο έρεη ζαλ ζηφρν ηνπ ηελ εθαξκνγή ελφο καθξνπξφζεζκνπ ζρεδηαζκνχ
κε ζθνπφ ηελ εδξαίσζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά κε βάζε ηηο δηαθνξνπνηνχκελεο
θαηαλαισηηθέο αλάγθεο ηηο νπνίεο δηαθξίλεη θαη αμηνινγεί αλάινγα.
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Ο κάλαηδεξ απφ ηελ άιιε πιεπξά είλαη έλαο ξφινο δηαθνξεηηθφο απφ εθείλνλ
ηνπ εγέηε. Δλψ θάπνηνη παξνκνηάδνπλ ηνλ εγέηε κηα επηρείξεζεο κε θαιιηηέρλε, ν
κάλαηδεξ θαίλεηαη λα έρεη έλαλ πην απιφ θαη νξζνινγηζηηθφ ξνιφ. πγθεθξηκέλα, ε
ζέζε ηνπ κάλαηδεξ είλαη πξντφλ ηνπ Management θαη απηφ ζεκαίλεη φηη αλήθεη ζην
αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο. Δίλαη δηνξηζκέλνο απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ή
ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ηνλ έρεη
επηιέμεη ν εγέηεο ηεο επηρείξεζεο. Σν θαζήθνλ ελφο κάλαηδεξ είλαη λα δηαρεηξηζηεί
ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε, κε ηε λφκηκε δχλακε πνπ ηνπ δίλεη ε ζέζε ηνπ, φζν ην
δπλαηφλ θαιπηέξα θαη κε ηνλ πην απνδνηηθφ ηξφπν πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο
επηρείξεζεο. Σν γεγνλφο απηφ πξνυπνζέηεη ηελ απνδνρή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη φρη
ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα αιιαγή ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο. Ο κάλαηδεξ αζθεί
πάληνηε βξαρππξφζεζκε πνιηηηθή, αζθεί έιεγρν ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ ελψ δίλεη
έκθαζε ζηηο δηαδηθαζίεο, ζηα ζπζηήκαηα θαη ζηελ εθαξκνγή πξσηφθνιισλ.
Σα ηειεπηαία ρξφληα εθφζνλ νη ξφινη κάλαηδεξ θαη εγέηε είλαη δηαθξηηνί
γίλεηαη πξνζπάζεηα απφ κεγάιεο επηρεηξήζεηο κε θαιά αλεπηπγκέλα ηκήκαηα
αλζξσπηλνχ δπλακηθνχ ψζηε νη κάλαηδεξ λα αλαπηχμνπλ ή λα δηδαρηνχλ θάπνηεο
εγεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη έηζη λα είλαη πην απνηειεζκαηηθνί ζηα θαζήθνληα ηνπο.
πκθψλα κε ηνπο Hesselbein and Cohen (1999) νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο μνδεχνπλ
πφξνπο γηα λα δηδάμνπλ ηελ δηαδηθαζία ηεο εγεζίαο θαίλεηαη λα είλαη κπξνζηά απφ
ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο. πσο ηνπνζεηεζήθαλ θαη νη JohnHall, ShannonJohnson,
AllenWinsock, andKarlKempner(2002) ζην ζπγγξαθηθφ ηνπο έξγν
TransformationalLeadership: TheTransformationofManagersandAssociates, νη
κάλαηδεξ εθαξκφδνληαο αξρέο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη ηέζζεξα βαζηθά
βήκαηα φπσο επηξξνή κε ηδεψδε ζηνπο πθηζηάκελνπο, ελαζρφιεζε κε ηνλ θάζε
πθηζηάκελν μερσξηζηά, παξαθίλεζε κέζσ ηνπ λα εκπλένπλ ηνπο πθηζηάκελνπο,
πλεπκαηηθή δηέγεξζε ησλ πθηζηάκελσλ , ζα θαηαθέξνπλ λα ''κεηακνξθσζνχλ'' ζε
απνδνηηθνχο εγέηεο ζηνλ ηνκέα ηνπο.

1.4. Θεσξίεο- Σχπνη Ζγεζίαο
Ζ δηνίθεζε θαη ε άζθεζε Ζγεζίαο απνηειεί κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία ε
φπνηα φπσο πξναλαθέξζεθε επεξεάδεηαη απφ αξθεηνχο παξάγνληεο νη φπνηνη
αθνξνχλ είηε ηελ επηρείξεζε είηε ην πεξηβάιινλ απηήο είηε ηνλ άλζξσπν πνπ
θαιείηαη λα δηνηθήζεη. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί επθνιφηεξε ε κειέηε ηνπ ζέκαηνο
ηεο Ζγεζίαο εδψ θαη κεξηθά ρξφληα έρνπλ γίλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο γηα απφδνζε
ζεσξηψλ πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε έλλνηα ηεο Ζγεζίαο. ε πξφζθαηε
βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ J.E. Dinh et al(2014) πξφεθπςε φηη ππάξρνπλ πνιιέο
ζεσξίεο κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο ζεσξνχληαη ήδε θαζηεξσκέλεο θαη θνηλά απνδεθηέο
απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ελψ θάπνηεο άιιεο είλαη πξσηνεκθαληδφκελεο θαη
απαηηνχλ πεξαηηέξσ έξεπλα θαη κειέηε έσο φηνπ εδξαησζνχλ ζηνπο θφιπνπο ησλ
αλζξσπηζηηθψλ επηζηήκσλ.
ην δηάζηεκα κεηαμχ 2010 θαη 2012 φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν The
Leadership Quarterly 25 (2014) νη ζεσξίεο πεξί Ζγεζίαο δηαρσξίδνληαη σο εμήο:
α) Θεσξίεο ραξαθηεξηζηηθψλ:
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β) πκπεξηθνξηθέο ζεσξίεο
γ) Θεσξίεο ζρεηηδφκελεο κε ηνλ εηδηθφ ραξαθηήξα θάζε θαηάζηαζεο
δ) Θεσξίεο δχλακεο θαη επηξξνήο
ε)Θεσξίεο κε επίθεληξν ηνλ αθφινπζν
ζη)Θεσξίεο θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο θαη ζρέζεσλ
δ)Θεσξίεο Ζγεζίαο θαη δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ
ε)χγρξνλεο ζεσξίεο εγεζίαο φπσο: ραξηζκαηηθή, κεηαζρεκαηηζηηθή, εζηθή, απζεληηθή,
ελδπλακσηηθή
Οη παξαπάλσ απνηεινχλ ηηο δηεζλψο δηαδεδνκέλεο θαη αλαθεξφκελεο ζηελ
βηβιηνγξαθία ζεσξίεο πεξί Ζγεζίαο ελψ ηαπηφρξνλα εκθαλίδεηαη θαη ε ζηξαηεγηθά
θαηεπζπλφκελε ζεσξία ηεο Ηγεζίαο ε φπνηα απνηειεί έλαλ πνιιά ππνζρφκελν ηνκέα
κειέηεο θαη έξεπλαο δεδνκέλνπ φηη ε αλάιπζε πνπ έρεη ππνζηεί είλαη ζε πξψηκα
αθφκα ζηάδηα.
ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκε κηα πην αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ
παξαπάλσ ζεσξηψλ θαζψο απφ απηέο πξνθχπηνπλ θαη νη ηχπνη εγεζίαο ζηνπο νπνίνπο
ζα γίλεη εθηελήο αλαθνξά παξαθάησ.
Θεσξίεο ραξαθηεξηζηηθψλ: αλαθέξνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο
ηνπ εγέηε. Σν κνληέιν ησλ 5 κεγάισλ παξαγφλησλ απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν ην
φπνην καο γλσξίδεη φηη ε εμσζηξέθεηα απνηειεί βαζηθφ πξνγλσζηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ
αλάδεημε ελφο εγέηε. Δπηπξφζζεηα ε επζπλεηδεζία, ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη
ε δεθηηθφηεηα αλήθνπλ ζηα γλσξίζκαηα ελφο επηηπρεκέλνπ εγέηε. Ζ ζεσξία απηή
κεηνλεθηεί ζην φηη δελ καο αλαθέξεη έλαλ κηθξφ θαη εηδηθφ αξηζκφ ή ζχλνιν
ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο απνδνηηθνχ εγέηε ελψ παξάιιεια δελ ιακβάλεη ππφςε ην
πεξηβάιινλ ζην φπνην θαιείηαη θάπνηνο λα αζθήζεη δηνίθεζε.
Σπκπεξηθνξηθέο ζεσξίεο: ζηελ θαηεγνξία απηή παξαηεξνχκε φηη επηρεηξείηαη κηα
απνκάθξπλζε απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλζξψπνπ πνπ δηνηθεί θαη γίλεηαη
πξνζπάζεηα εζηίαζεο ζην πψο ζπκπεξηθέξεηαη θαη ζην πψο έρεη δηδαρηεί ν αζθψλ
δηνίθεζε λα αληηκεησπίδεη ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ. Βάζεη απηήο ηεο ζεσξίαο
πξνθχπηνπλ θαη ηα δηάθνξα ζηπι εγεζίαο πνπ εκθαλίδνληαη αλάινγα κε ηνλ εθάζηνηε
επηθεθαιήο. Βαζηδφκελνο ζηελ δηαθνξεηηθή θάζε θνξά ζπκπεξηθνξά ηνπ Ζγέηε ν
Golleman αλέδεημε έμη ζπγθεθξηκέλα ζηπι εγεζίαο. Απηά αλαιχνληαη σο εμήο:
1)Καηαλαγθαζηηθφ- Πηεζηηθφ: ηελ πεξίπησζε απηή ν εγέηεο αθνινπζεί ην πξφηππν
''θάληε απηφ πνπ ζαο ιέσ'' θαη νδεγεί θαη απηφλ ηνλ ηξφπν ηνπο πθηζηάκελνπο. Σν
ζηπι απηφ κπνξεί λα είλαη απνδνηηθφ ζε πεξηπηψζεηο νιηθήο αλαζηξνθήο θαη αιιαγήο
θαηεχζπλζεο ηεο επηρείξεζεο αιιά γεληθά πξνθαιεί εμαθάληζε ηεο παξαθίλεζεο ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη κεηψλεη έσο θαη κεδελίδεη ηελ επειημία απηήο.
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2)Δμνπζηαζηηθφ: εδψ ν εγέηεο παξαθηλεί ηνπο πθηζηάκελνπο λα ηνλ ''αθνινπζήζνπλ''
αθήλνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ φπνην ζα γίλεη απηφ ζηελ δηθή ηνπο θξίζε. Δκθαλίδεη ην
κεηνλέθηεκα φηη φηαλ νη ''αθφινπζνη'' ηνπ εγέηε είλαη πην εηδηθνί απφ απηφλ ζην
αληηθείκελν ηφηε ππάξρεη δπζθνιία αθνινπζίαο.
3) Φηιηθφ: ζηελ πεξίπησζε απηή θπξηαξρεί ε έλλνηα ηνπ αλζξψπνπ. Τπάξρεη
δπζθνιία ζηελ πξφζθνξα βνήζεηαο απφ ηνλ Ζγέηε πξνο ηνπο πθηζηάκελνπο νη νπνίνη
αληηκεησπίδνληαη σο θίινη ελψ ηαπηφρξνλα πνιιέο ιάζνο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα
παξακείλνπλ ρσξίο δηφξζσζε αθξηβψο επεηδή εγέηεο θαη πθηζηάκελνη είλαη ''θίινη''.
4) Γεκνθξαηηθφ: ν Ζγέηεο αθήλεη ηνλ απαηηνχκελν ρψξν ζηνπο αθνινχζνπο ηνπ ψζηε
λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο λα πάξνπλ απνθάζεηο θαη λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα
πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην αληηθείκελν ηνπο. Δίλαη ην θαηεμνρήλ ζηπι εγεζίαο ην νπνίν
νδεγεί ζε ελδπλάκσζε ηεο ζρέζεο εξγαδνκέλσλ-επηρείξεζεο αιιά θαη ζε αχμεζε ηεο
επειημίαο απηήο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζηπι εγεζίαο κπνξεί ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο λα
κελ θαηαθέξλεη λα επηιχζεη πξνβιήκαηα θαη λα ζέζεη Ζγέηε θαη αθνινχζνπο ζε έλαλ
θαχιν θχθιν αηειείσησλ ζπλεδξηάζεσλ ρσξίο απνηέιεζκα.
5) Υςειψλ επηδφζεσλ: εδψ ν Ζγέηεο ζέηεη πνιχ πςειά ηνλ πήρε θαη απνηειεί
παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηνπο πθηζηάκελνπο ηνπ. Έρεη πνιχ ζεηηθφ αληίθηππν
πξνο ην πξνζσπηθφ θαη θαηαθέξλεη λα κεηαηξέςεη ηνπο εξγαδφκελνπο ζε αλζξψπνπο
πνπ ιακβάλνπλ δχλακε απφ ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα πξνζφληα ηνπο. Δλέρεη ηνλ θίλδπλν
νξηζκέλνη εξγαδφκελνη(θπξίσο φζνη δελ επηζπκνχλ λα πηεζηνχλ) λα ''θνπξαζηνχλ''
απφ ηελ πίεζε γηα αξηζηεία θαη λα δειψλνπλ απνγνεηεπκέλνη απφ ηελ ζπκπεξηθνξά
ηνπ Ζγέηε.
6) Σπκβνπιεπηηθφ ζηπι: ν Ζγέηεο ζηνρεχεη ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ
πθηζηάκελσλ ηνπ θαη φρη ζε έλα απζηεξφ εξγαζηαθφ πξφγξακκα πξνζεισκέλν ζηελ
επίηεπμε ελφο ζηφρνπ. Δίλαη ην πιένλ απνδνηηθφ ζηπι Ζγεζίαο φηαλ φκσο νη
αθφινπζνη έρνπλ αληηιεθζεί ηηο αδπλακίεο ηνπο θαη έρνπλ δηάζεζε θαη φξεμε λα
βειηησζνχλ. (Leadershipthatgetresults, DaniellGolleman)
Θεσξίεο ζρεηηδφκελεο κε ηνλ εηδηθφ ραξαθηήξα θάζε θαηάζηαζεο: ζηελ θαηεγνξία
απηήλ αλήθνπλ νη ππνζηεξηθηέο ηεο άπνςεο φηη θάζε Ζγέηεο ''επδνθηκεί'' ζε
δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ. Έρνπλ αλαπηπρζεί απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο επί ηνπ
ζέκαηνο δηάθνξα κνληέια πεξηγξαθήο απηήο ηεο ζεσξίαο ηα ζεκαληηθφηεξα απφ ηα
φπνηα είλαη ηα εμήο:
α)Δλδερνκεληθφ κνληέιν (Fiedler 1967)
Έρνπκε ηξεηο ελδερφκελεο δηαζηάζεηο ηεο ζεσξίαο




ρέζεηο εγέηε-πθηζηακέλσλ
Γνκή θαζεθφλησλ
Δμνπζία πνπ απνξξέεη απφ ηελ ζέζε
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Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν θάλεη ιφγν γηα αλάγθε ελφο Ζγέηε ν νπνίνο λα είλαη
αθνζησκέλνο απζηεξά ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηα θαζήθνληα
ησλ εξγαδνκέλσλ φηαλ ππάξρνπλ ''απεηιεηηθέο'' γηα ηελ βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο
θαηαζηάζεηο, ελψ ζε πην θηιηθέο θαη ήπηεο πεξηφδνπο ππάξρεη αλάγθε γηα έλαλ Ζγέηε
ν νπνίνο λα επελδχεη θαη λα βαζίδεηαη ζηηο θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο πθηζηάκελνπο ηνπ.
β) Ζγεζία αλάινγα κε κηα θαηάζηαζε: ην κνληέιν απηφ βαζίδεηαη
ζηελ εθηίκεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε απφ ηνλ Ζγέηε ηεο σξηκφηεηαο ή ηεο
αλσξηκφηεηαο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ. Αλάινγα ινηπφλ κε απηήλ ηελ
παξάκεηξν πξνζαξκφδεη ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ
απέλαληη ηνπο. χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία νη πξψηνη εξεπλεηέο πνπ έζεζαλ
ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ήηαλ νη Paul Hersey Kenneth H. Blanchard Walter
E. Natemeyer ζην έξγν ηνπο Situational Leadership, Perception, and the
Impact of Power(December 1979) θαη νη νπνίνη αλέθεξαλ φηη ζεκαληηθφ ξφιν
παίδεη ε αλαγλψξηζε ραξαθηεξηζηηθψλ σξηκφηεηαο θαη αλσξηκφηεηαο ζηνπο
πθηζηάκελνπο. Έηζη έγηλε αλαθνξά ζε νξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά
φπσο: παζεηηθφηεηα, εμάξηεζε απφ άιινπο, πεξίεξγε ζπκπεξηθνξά, απνπζία
ελδηαθεξφλησλ, βξαρπρξφληα πξννπηηθή, ηθαλνπνίεζε απφ θαηνρή θαηψηεξεο
ζέζεο. Αληίζεηα, ζηνηρεία σξηκφηεηαο απνηεινχλ ζπκπεξηθνξέο φπσο:
Αλεμαξηεζία, ζπκπεξηθνξά κε πνιινχο ηξφπνπο, ηζρπξά ελδηαθέξνληα,
καθξνρξφληα πξννπηηθή, ηθαλνπνίεζε απφ θαηνρή ίζεο ή αλψηεξεο ζέζεο,
ηθαλνπνηεηηθή γλψζε θαη αληίιεςε ηνπ ςπρηζκνχ ηνπ.
γ) Θεσξία ζπλαιιαγήο Ζγέηε-κέινπο: βάζεη απηήο ηεο ζεσξίαο ν
εγέηεο δηαθξίλεη ηνπο πθηζηάκελνχο ηνπ κε δηθά ηνπ θξηηήξηα θαη κε ζθνπφ ηε
δεκηνπξγία κηαο έλδν θαη κηαο έμσ νκάδαο. Σα κέιε ηεο ελδννκάδαο είλαη
εθείλνη πνπ βξίζθνληαη ζε ζηελή ζρέζε θαη ππφ θαζεζηψο απφιπηεο
εκπηζηνζχλεο θαη ειεπζεξίαο κε ηνλ Ζγέηε. Αλάκεζα ζε απηνχο ηνπο
εξγαδφκελνπο θαη ηνλ Ζγέηε ππάξρεη θιίκα αζθάιεηαο εκπηζηνζχλεο θαη
ειεχζεξεο αληαιιαγήο απφςεσλ. Σα κειή, αληίζεηα, ηεο εμσνκάδαο έρνπλ
ηππηθέο ζρέζεηο κε ηνλ Ζγέηε ν νπνίνο εκθαλίδεηαη λα θξαηάεη απνζηάζεηο θαη
λα κελ ηνπο δίλεη ην αίζζεκα ηεο απφιπηεο ειεπζεξίαο. Τπάξρεη ζαθήο
ζπζρέηηζε ηεο απμεκέλεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ησλ επηπέδσλ
απφδνζεο κε ηα κέιε ηεο ελδννκάδαο.(Graenet. al.)
δ)Μνληέιν πνξείαο-ζηφρνπ:ζηελ πεξίπησζε απηή ε ζεσξία
ππνζηεξίδεη φηη ν εγέηεο ελδηαθέξεηαη θαη ρξεζηκνπνηεί ηα κέζα πνπ ηνπ δίλεη
ε ζέζε ηνπ αιιά θαη ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ψζηε
λα νδεγήζεη ηνπο αθνινχζνπο ηνπ ζε κηα δηαδηθαζία επίηεπμεο ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ. ην πιαίζην απηήο ηεο πξνζπάζεηαο κπνξεί λα
εκθαληζηεί δίλνληαο θαηεπζχλζεηο, ππνζηεξίδνληαο ηνπο πθηζηάκελνπο,
ελζαξξχλνληαο ηνπο λα παίξλνπλ κέξνο ζηελ ιήςε απνθάζεσλ εηδηθά φηαλ
είλαη εμεηδηθεπκέλνη ζε θάπνηνλ ηνκέα.(RobertJ. House 1975)
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Σχγρξνλεο ζεσξίεο Ηγεζίαο
ηελ θαηεγνξία απηήλ αλήθνπλ ζεσξίεο νη νπνίεο έρνπλ ιίγα ρξφληα πνπ
εκθαλίζηεθαλ ζην επηζηεκνληθφ πξνζθήλην θαη απνηέιεζαλ πεδίν κειέηεο θαη
έξεπλαο γηα πνιινχο εξεπλεηέο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ζην δηάζηεκα
2010-2012 ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαιχζεθαλ νη ζχγρξνλεο ζεσξίεο πεξί
Ζγεζίαο 294 θνξέο ελψ ε επνκέλε ζε ζπρλφηεηα κειέηε αθνξνχζε ηηο
παιαηφηεξεο ζεσξίεο θαη θηλήζεθε ζε επίπεδα πνιχ ρακειφηεξα απφ φηη νη
ζχγρξνλεο(The Leadership Quarterly 25 (2014)). ηελ θαηεγνξία ησλ
ζεσξηψλ απηψλ αλήθνπλ νη εμήο πεξηπηψζεηο:
Φαξηζκαηηθή εγεζία (Charismaticleadership): Οη εγέηεο νη ζπκπεξηθνξέο ησλ
νπνίσλ εκπίπηνπλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία εκθαλίδνπλ απμεκέλεο επηθνηλσληαθέο
ηθαλφηεηεο. Έρνπλ έλα φξακα ην νπνίν κπνξνχλ λα δηαδψζνπλ ζηνπο
πθηζηακέλνπο ηνπο. Σαπηφρξνλα δνπιεχνπλ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηζηάζεηο κε
θχξην γλψκνλα ηνλ άλζξσπν θαη δείρλνπλ επαηζζεζία ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη
ηα πξνβιήκαηα απηψλ. Ο ραξηζκαηηθφο, φπσο θαιείηαη, εγέηεο απνδέρεηαη θαη
ιακβάλεη ην πξνζσπηθφ ξίζθν θαζψο ζπρλά ζπκπεξηθέξεηαη αληηζπκβαηηθά
πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη έλαλ αλψηεξν ζθνπφ(Βαθφια θαη Νηθνιάνπ, 2011)
Μεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία (Transformationalleadership): Πξφθεηηαη γηα ηελ
ζεσξία βάζεη ηεο νπνίαο ν Ζγέηεο πξνζπαζεί θαη θαηαθέξλεη λα εκπλεχζεη ηνπο
πθηζηακέλνπο ηνπ λα ζέζνπλ ζε δεχηεξε κνίξα ηα πξνζσπηθά ηνπο ζπκθέξνληα θαη
λα εξγαζηνχλ ζηνλ θνηλφ ζθνπφ γηα ηελ πξφνδν ηεο επηρείξεζεο. Ο εγέηεο πνπ
εκπίπηεη ζε απηήλ ηελ ζεσξία έρεη θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνλ
μερσξίδνπλ θαη ηνλ θάλνπλ λα δηαθέξεη. πγθεθξηκέλα, θαίλεηαη λα δείρλεη
απζεληηθφ ελδηαθέξνλ, είλαη εχθνια πξνζβάζηκνο, εκπλέεη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα
ηνπ, εζηηάδεη θαη επηβξαβεχεη ηελ νκαδηθή πξνζπάζεηα. Δπηπιένλ απηνχ ηνπ είδνπο ν
εγέηεο επηζπκεί θαη επηδηψθεη λα ζπλαλαζηξέθεηαη κε ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ,
πξνζπκνπνηείηαη λα επηιχζεη πεξίπινθα δεηήκαηα, δηεπθνιχλεη θαη ζπρλά επηδεηά ηελ
αιιαγή , είλαη αθέξαηνο θαη ζπλεπήο σο ραξαθηήξαο θαη πάληνηε ππνζηεξίδεη θαη
εμεηάδεη νπνηαδήπνηε επθαηξία αλάπηπμεο. Οη Wang et al.(2011) ζε κηα κεηάαλάιπζε ηελ φπνηα πξαγκαηνπνίεζαλ, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε
κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε έλλνηεο φπσο εξγαζηαθή
ηθαλνπνίεζε, ''δέζηκν'' κε ηελ επηρείξεζε, ηθαλνπνίεζε απφ ηνλ Ζγέηε, παξαθίλεζε,
αιιά θαη κε ηελ πξνζσπηθή θαη νκαδηθή απφδνζε γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ην φθεινο
γηα ηελ επηρείξεζε.
Ηζηθή εγεζία (Ethicalleadership): ε εζηθή θαη ε εληηκφηεηα γεληθά
ζεσξνχληαη σο ζεηηθά ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ελφο αλζξψπνπ. ην ζέκα ηεο
Ζγεζίαο είλαη αλακελφκελν λα έρεη αθφκε κεγαιχηεξε αμία ε εζηθή ηνπ επηθεθαιήο.
Ζγέηεο νη φπνηνη ζπκπεξηθέξνληαη εζηθά θαη δηθαία, δίλνληαο ζπρλή θαη αιεζή
πιεξνθφξεζε ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηα ηεθηαηλφκελα θαίλεηαη λα είλαη πην
απνηειεζκαηηθνί(Βαθφια θαη Νηθνιάνπ, 2011). Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη
ζηνπο Οξγαληζκνχο Τγείαο θάλεθε φηη ε εζηθή εγεζία νδήγεζε ηνπο εξγαδφκελνπο
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ζην λα αλαπηχμνπλ κεγαιχηεξε δέζκεπζε πξνο ηνλ Οξγαληζκφ θαη λα ππνζηεξίμνπλ
ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πην δπλακηθά. χκθσλα κε ηνλ Eisenbeiss (2012) ε
εθαξκνγή εζηθήο εγεζίαο έρεη 4 θπξίσο πξνζαλαηνιηζκνπο:1) ηελ αλζξψπηλε θχζε:
δειαδή ην λα θέξεηαη ν Ζγέηεο κε ζσζηφ θαη έληηκν ηξφπν ζηνλ ζπλάλζξσπφ
ηνπ,2)ηελ δηθαηνζχλε: απνθάζεηο, θξίζεηο θαη θηλήζεηο ηνπ Ζγέηε ζχκθσλα κε ηνπο
λφκνπο θαη ηνπο θαλφλεο ζηνπο νπνίνπο ππάγεηαη,3)ηελ ππεπζπλφηεηα: ψξηκε θαη
ππεχζπλε δξάζε ηνπ Ζγέηε κε ζεβαζκφ πξνο ην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο ηελ
νπνία δηνηθεί ,4) ηελ ππνκνλή θαη ηελ κεηξηνθξνζχλε: Ο ίδηνο εξεπλεηήο ππνζηεξίδεη
φηη Ζγέηεο φπσο απηφο πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ ζπρλά έρνπλ έληνλν
ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν θαη ζεκαληηθέο επηξξνέο απφ ηελ νηθνγέλεηα. εκαληηθφ
επίζεο ζηνηρείν είλαη φηη ζπλήζσο νη εζηθνί Ζγέηεο έρνπλ βηψζεη ηα ζεηηθά ηεο εζηθήο
εγεζίαο απφ πθηζηάκελεο ζέζεηο(Mayer et al,2012).
Απζεληηθή εγεζία (Authenticleadership): ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία
ππνζηεξίδεηαη φηη απηνχ ηνπ είδνπο νη εγέηεο έρνπλ ηζρπξφ αίζζεκα
εκπηζηνζχλεο ζηνλ εαπηφ ηνπο. πλήζσο φζνη επηιέγνπλ λα αζθήζνπλ απηνχ ηνπ
είδνπο ηε ζεσξία έρνπλ βαζηά γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαζψο θαη πνιπεηή
εκπεηξία ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία απφ δηαθνξεηηθέο ζέζεηο. Γλσξίδνπλ δειαδή
ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο θάζε εξγαζίαο.
Ο Ζγέηεο κνηξάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ζηα ρεξηά ηνπ θαη ελζαξξχλεη ηελ
ζπδήηεζε θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ. πγθεθξηκέλα ζηνπο επαγγεικαηίεο
πγείαο ε ζεσξία απηή πξνθάιεζε πςειά επίπεδα ελδπλάκσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ,
ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο (Reganetal,. 2016;
Wong&Laschinger, 2013).
Δλδπλακσηηθή εγεζία (Empoweringleadership): ε ζεσξία απηή πξεζβεχεη ηελ
παξνρή ειεπζεξίαο ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ επηθεθαιήο. Γίλεηαη θάπνηα
κνξθήο εμνπζίαο ζην πξνζσπηθφ κε ηελ κνξθή ηεο δπλαηφηεηαο γηα πξσηνβνπιία
ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ θαζελφο. Τπάξρεη ζηελή
ζπζρέηηζε ηεο ζεσξίαο απηήο κε ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ, ηελ εξγαζηαθή
απφδνζε, ηελ δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. ηνπο
Οξγαληζκνχο πγείαο ε εθαξκνγή απηήο ηεο ζεσξίαο θάλεθε λα ζπλδέεηαη κε
ειάηησζε ηεο ηάζεο γηα απνρψξεζε, ησλ απνπζηψλ απφ ηελ εξγαζία, αχμεζε ηεο
δέζκεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ελψ παξάιιεια ηνλψζεθε θαη ε νξγαλσζηαθή
ππνζηήξημε απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξνζσπηθνχ (Albrecht&Andreetta, 2011;
Bobbioetal., 2012) .
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1.4.1 Σν ''Κιίκα'' ηεο επηρείξεζεο θαηά Golleman

Έρνληαο κηιήζεη γηα ηηο ζεσξίεο πνπ πθίζηαληαη ζηνλ επηζηεκνληθφ θφζκν θαη
πξνζπαζνχλ λα κειεηήζνπλ θαη λα πεξηγξάςνπλ ηελ έλλνηα ηεο Ζγεζίαο, ηφζν
ζεσξεηηθά φζν θαη ζηελ πξάμε, ζα πξέπεη λα γίλεη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε έλλνηα, απηή ηνπ ''θιίκαηνο'' ηεο επηρείξεζεο ε φπνηα έρεη άκεζε
ζπζρέηηζε κε ηηο πξάμεηο θαη ηηο θηλήζεηο ηνπ Ζγέηε. πκθψλα κε ηελ
βηβιηνγξαθία σο ΄΄θιίκα΄΄ κηαο επηρείξεζεο ή Οξγαληζκνχ νξίδεηαη ''ν ηξφπνο
νξγάλσζεο, ην ζχλνιν ησλ ζπκπεξηθνξψλ, ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ
θαλφλσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ δηέπνπλ ηελ δσή ζε κηα επηρείξεζε θαη
πθίζηαηαη αλεμάξηεηα απφ ηηο αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηήλ'' (Göran
Ekvall 2008) . Ζ παξαπάλσ έλλνηα εξκελεχεηαη θαη σο ''ε ζπλεξγηθή δξάζε ησλ
εμήο έμη παξαγφλησλ: επειημία ε φπνηα αθνξά ζην θαηά πνζφ νη εξγαδφκελνη
ληψζνπλ ειεχζεξνη λα πάξνπλ απνθάζεηο θαη λα δηαρεηξηζηνχλ κνλνί ηνπο
θαηαζηάζεηο θαη πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηνλ ηνκέα ηνπο, ππεπζπλφηεηα γηα
ηελ νινθιήξσζε δηαδηθαζηψλ, standardsελλνψληαο ην πνζφ ςειά ζέηνπλ ηνλ
πήρε νη άλζξσπνη πνπ δνπιεχνπλ ζε κηα επηρείξεζε, αληακνηβέο απφ πιεπξάο ηεο
δηνίθεζεο πξνο ηνπ εξγαδφκελνπο, δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηελ
πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο, ζαθήλεηα ζηελ δηαηχπσζε ησλ
απαηηήζεσλ θάζε ζέζεο''(Daniel Goleman 2000). Έηζη ινηπφλ παξαηεξνχκε φηη
ην εξγαζηαθφ θιίκα βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπζρέηηζε κε ηελ Ζγεζία ζε κηα
επηρείξεζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν ίδηνο εξεπλεηήο Daniel Goleman (2000)
παξνπζίαζε ηε ζπζρέηηζε ησλ ηχπσλ εγεζίαο, φπσο ν ίδηνο ηνπο είρε πεξηγξάςεη,
ζην εξγαζηαθφ θιίκα. Έγηλε δειαδή κηα πξνζπάζεηα κέηξεζεο ηεο επίδξαζεο πνπ
είρε θαζέλαο απφ ηνπο έμη ηχπνπο εγεζίαο(θαηά Goleman) ζε θαζεκία απφ ηηο
πξναλαθεξζείζεο παξακέηξνπο ηνπ φξνπ ''εξγαζηαθφ θιίκα''.
Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξφεθπςε φηη ην ''εμνπζηαζηηθφ'' ζηπι
Ζγεζίαο είρε ηε κεγαιχηεξε ζεηηθή επίδξαζε ζην ζχλνιν ησλ έμη παξακέηξσλ ηνπ
''εξγαζηαθνχ θιίκαηνο''. Γεχηεξν ζε ζεηξά ήξζε ην ''θηιηθφ'' ζηπι Ζγεζίαο θαη
αθνινπζνχλ ην ''δεκνθξαηηθφ'' θαη ην ''ζπκβνπιεπηηθφ'' αληίζηνηρα. εκαληηθφ
εχξεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο απνηειεί ε αξλεηηθή επίπησζε πνπ πξνθαιεί
ζην ''εξγαζηαθφ θιίκα'' ην ''θαηαλαγθαζηηθφ'' θαη ην ''πςειψλ επηδφζεσλ'' ζηπι
Ζγεζίαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα δπν απηά εηδή Ζγεζίαο έρνπλ
ραξαθηεξηζηηθά αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ ππεπζπλφηεηα κέζα ζηελ επηρείξεζε
θαη ζηηο αληακνηβέο αληίζηνηρα. Δθηφο απηψλ, ζην ''θαηαλαγθαζηηθφ'' ζηπι
παξαηεξνχκε κηα εμάιεηςε ηεο επειημίαο ηεο επηρείξεζεο γεγνλφο φκσο ην νπνίν
ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο (αλάγθε επείγνπζαο θαη ζνβαξήο κεηαξξχζκηζεο)
κπνξεί λα είλαη ζσηήξην (Getting Molecular: The Impact of Leadership Styles on
Drivers of Climate). Οινθιεξψλνληαο ηελ έξεπλα νη εξεπλεηέο θαηαιήγνπλ ζην
φηη ν Ζγέηεο ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε
θαη λα ρξεζηκνπνηεί φζα πεξηζζφηεξα απφ ηα έμη ζηπι Ζγεζίαο είλαη δπλαηφλ. Με
απηφλ ηνλ ηξφπν ζα βξίζθεη πάληα ηα ηδαληθά κέζα γηα λα δηνηθήζεη θαη λα
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θαηεπζχλεη ηνπο πθηζηάκελνπο ηνπ, πξνθαιψληαο ηελ κεγίζηε ζεηηθή θαη ηελ
ειάρηζηε αξλεηηθή επηξξνή ζην ''εξγαζηαθφ θιίκα''.

1.5 Απνδνηηθφηεηα ηεο Ζγεζίαο
ηνλ δπηηθφ θφζκν ηνπ 21νπ αηψλα θαη δεδνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ
δπζθνιηψλ θαη ηεο χθεζεο θαίλεηαη ζπλερψο ε απμαλνκέλε αλάγθε γηα απνδνηηθέο
επηρεηξήζεηο. Αθφκα θαη θεξδνθφξεο επηρεηξήζεηο ηείλνπλ λα αλαδεηνχλ ηξφπνπο λα
κεηψζνπλ ηα ''πεξηηηά'' έμνδα θαη λα δηακνξθψζνπλ έηζη ηελ δηνίθεζε ηνπο ψζηε λα
εμνηθνλνκήζνπλ πφξνπο. Απφ ηε δηαδηθαζία απηή δελ ιείπεη θαη ε εθάζηνηε δηνίθεζε
απφ ηηο απνθάζεηο θαη θηλήζεηο ηεο νπνίαο εμαξηάηαη ην κέιινλ ηεο επηρείξεζεο.
πσο φιεο νη δηαδηθαζίεο ζην ζχγρξνλν management έηζη θαη ε εγεζία πξέπεη λα
ππάγεηαη ζε θάπνηα κνξθή αμηνιφγεζεο ψζηε λα γίλνπλ θαλεξά ηα απνηειέζκαηά
ηεο, πηζαλά κεηνλεθηήκαηα ή αδχλακα ζεκεία θαη λα δηνξζσζνχλ φζν ην δπλαηφλ
γξεγνξφηεξα. Γηάθνξνη εξεπλεηέο έρνπλ επηζεκάλεη θαηά θαηξνχο ηελ αμία θαη ηελ
αλαγθαηφηεηα ηεο νπζηαζηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο Ζγεζίαο ζε επηρεηξήζεηο θαη
Οξγαληζκνχο. Οη Kaiser, RobertB.,Hogan, Robert,Craig, S. Bartholomew (2008)
αλαθέξνπλ φηη ε Ζγεζία είλαη επηηπρεκέλε ζην κέηξν πνπ ε απφδνζε ηεο επηρείξεζεο
είλαη απμεκέλε θαη νη ζηφρνη επηηπγράλνληαη.
Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα αμηνινγεζεί ε απνδνηηθφηεηα ηεο
δηαδηθαζίαο ηεο Ζγεζίαο ζε κηα επηρείξεζε πεξηιακβάλεη αξθεηά θαη εχθνια
κεηξήζηκα κεγέζε. Μεξηθά απφ απηά είλαη ν αξηζκφο ησλ πσιήζεσλ, ηα θαζαξά
θέξδε, ε απφδνζε ησλ επελδχζεσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, ηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, ην θφζηνο αλά κνλάδα παξαγσγήο θαη ε αμία ηνπ εηαηξηθνχ
απνζέκαηνο. Σαπηφρξνλα κε ηνπο παξαπάλσ δείθηεο ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζπκβνιή
ππνθεηκεληθψλ δεηθηψλ νη νπνίνη ζπρλά έρνπλ κεγαιχηεξε αμία απφ ηνπο
αληηθεηκεληθνχο γηα ηνπο εξεπλεηέο. ε απηνχο ζπγθαηαιέγνληαη βαζκνινγίεο(ζπρλά
αλψλπκεο) νη νπνίεο ηνπνζεηνχληαη απφ ηνπο ηεξαξρηθά θαηψηεξνπο, απφ ηνπο
επξηζθφκελνπο ζην ίδην ηεξαξρηθφ επίπεδν θαζψο θαη απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε αλ
πξφθεηηαη γηα επηθεθαιήο ή εγέηε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ππφ νκάδαο(Leadership and
the fate of organizations 2008). Οη απφςεηο ησλ αθνινχζσλ, ησλ ζπλαδέιθσλ θαη
γεληθά ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ γηα θάπνηνλ επηθεθαιήο ιακβάλνληαη απφ
αλεμάξηεηα ζπλήζσο φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απηφλ ζπγθεθξηκέλα ηνλ
ζθνπφ. Γηελεξγνχληαη ζπλεληεχμεηο θαη νη εξσηεζέληεο ζπκπιεξψλνπλ
εξσηεκαηνιφγηα ηα φπνηα πεξηιακβάλνπλ εξσηήζεηο ζηνρεπκέλεο ζηελ ζπκπεξηθνξά
ηνπ επηθεθαιήο ή ηνπ εγέηε πξνο ην πξνζσπηθφ, ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ, ηελ
ηθαλφηεηα ηνπ λα εκπλέεη ηνπο αθνινχζνπο ηνπ , ην πνζνζηφ ζην φπνην θαιχπηεη ηηο
αλάγθεο ησλ πθηζηάκελσλ ηνπ (Neuberger, 2002 Leader Behaviour Description
Questionnaire LBDQ; Fleishman, 1972; Stogdill, 1963). Αθνινπζνχλ εξσηήζεηο νη
νπνίεο αθνξνχλ ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαιεί ν εγέηεο ζηνπο αθνινχζνπο ηνπ.
εκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ελφο Ζγέηε απνηειεί ε ηθαλφηεηα ηνπ λα
εκπλέεη ζεβαζκφ θαη λα σζεί κε ηηο πξάμεηο ηνπ, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ζην λα
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''δεζεί'' κε ηελ επηρείξεζε θαη λα γίλεη θνκκάηη ελφο ζθνπνχ, ηεο επίηεπμεο δειαδή
ησλ ζηφρσλ ηεο. Δπηπξφζζεηα ησλ ππνινίπσλ πνπ εμεηάδνληαη ζηελ ζπκπεξηθνξά
ελφο Ζγέηε, ζεκαληηθή ζέζε έρεη θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ δείρλεη γηα ηνπο
πθηζηακέλνπο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ βειηίσζε ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ θαη ζηελ
εμαζθάιηζε πφξσλ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπο. Έλαο αθφκα βαζηθφο
παξάγνληαο ν φπνηνο απνηειεί θαη κέηξν ηεο απνδνηηθφηεηαο ελφο Ζγέηε είλαη νη
ζπκπεξηθνξέο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ. πγθεθξηκέλα θαηαζηάζεηο φπσο απνπζία απφ
ηελ εξγαζία, αηηήζεηο εξγαδνκέλσλ γηα κεηαθνξά απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ζε
νπνηνδήπνηε άιιν, δνιηνθζνξέο, αλαθνξέο παξάπνλσλ πξνο ηνπο ηεξαξρηθά
αλψηεξνπο δείρλνπλ δπζαξέζθεηα απφ ηε βάζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κηαο
επηρείξεζεο θαη απνηεινχλ αξλεηηθνχο δείθηεο ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ Ζγέηε.
ην ζχγρξνλν management θαη εηδηθά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρεη
εδξαησζεί ε εθαξκνγή ελφο πξφηππνπ απηφ-αμηνιφγεζεο ησλ ζηειερψλ ζε πνιιέο
επηρεηξήζεηο. Δξεπλεηέο φπσο νη Judge et al. (1997) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη
ε δηαδηθαζία απηή ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο είλαη πξντφλ έλσζεο ηεζζάξσλ
παξαγφλησλ: απηφ-εθηίκεζε, απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα, ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα,
πεδίν ειέγρνπ. πσο απνδείρηεθε απφ έξεπλεο νη παξαπάλσ παξάγνληεο νη νπνίνη
δηακνξθψλνπλ ηελ εηθφλα πνπ έρεη ν Ζγέηεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ είλαη εθείλνη πνπ ζε
κεγάιν πνζνζηφ ζα επεξεάζνπλ θαη ηηο ηειηθέο απνθάζεηο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα
ηελ επηρείξεζε (Hiller and Hambrick 2005; Resick et al. 2009). πκπεξαίλνπκε έηζη
φηη ε γλψζε απηψλ ησλ παξαγφλησλ ζα κπνξέζεη λα απνηειέζεη θαη έλα πξφηππν
επηινγήο αηφκσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα εγεηηθέο ζέζεηο ζε κηα επηρείξεζε.
Καηεπζπλφκελνη ζηνλ ίδην ζηφρν δειαδή ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο κηαο
επηρείξεζεο θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ζα πξέπεη λα
ζπκπιεξσζεί φηη ε δηαδηθαζία ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ζηνπο θαηέρνληεο εγεηηθέο
ζέζεηο αιιά θαη ζε νιφθιεξν ην πξνζσπηθφ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ
εξγαζηαθή απφδνζε θαη ηελ επίηεπμε ζηφρσλ (Erez and Judge 2001).
ηελ αηρκή ηνπ δφξαηνο ζηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ζσζηνχ ή κε
ηξφπνπ δηνίθεζεο αιιά θαη ζηελ ζσζηή επηινγή ππνςήθησλ γηα ζέζεηο δηνίθεζεο
ηνπνζεηείηαη κηα εμειηγκέλε ηερλνινγηθή παξέκβαζε ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηνλ
θφζκν ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα έπεηηα απφ έξεπλεο βξέζεθε
φηη ηα λέα παηδηά μνδεχνπλ ζπλερψο απμαλφκελν ρξφλν εκεξεζίσο ζην λα
αζρνινχληαη κε ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη ε επηξξνή πνπ θάλεθε λα αζθείηαη επάλσ
ηνπο ήηαλ ζεηηθή ηφζν ζηελ θνηλσληθή ηνπο πξνζαξκνγή φζν θαη ζηε δηακφξθσζε
ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο αιιά θαη ζηελ επίδνζε ηνπο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο(e.g., Openness, Chory & Goodboy, 2011; Ventura,
Shute, & Kim, 2012; Witt, Massman, & Jackson, 2011),( e.g., Skoric, Teo, & Neo,
2009; Ventura, Shute, & Kim, 2012),(Ferguson & Garza, 2011). Έπεηηα απφ απηέο ηηο
δηαπηζηψζεηο πξφεθπςε ε ζθέςε γηα εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ησλ
ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ κε κέζα ηερλεηήο λνεκνζχλεο. χκθσλα κε
απηφ θαη ζε κηα πξνζπάζεηα αδξήο πεξηγξαθήο κπνξνχλ λα εηπσζνχλ ηα εμήο: Ο
αμηνινγνχκελνο θαιείηαη λα ιάβεη κέξνο ζε έλα ζσζηά θαηεπζπλφκελν απφ ηνλ
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αμηνινγνχληα θαηαζθεπαζκέλν ''παηρλίδη'' ην φπνην ζα θξίλεη ηελ επάξθεηα ή κε ησλ
γλψζεσλ ηνπ πξψηνπ. χκθσλα κε ην εξεπλεηηθφ έξγν ησλ Valerie Shute,
MatthewVentura, θαη DiegoZapata-Rivera (Stealth Assessment in Digital Games) ηε
κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ φιε δηαδηθαζία θαηέρεη ε ζσζηή πξνεηνηκαζία ηνπ
''παηρληδηνχ''. Πην ζπγθεθξηκέλα είλαη αλαγθαία ε δεκηνπξγία ηξηψλ βαζηθψλ
πιαηζίσλ ιεηηνπξγίαο ηα φπνηα ζα βαζίδνληαη ζηελ ηθαλφηεηα, ηηο απνδείμεηο θαη ηα
πξφηππα εξγαζίαο. Ζ ελφηεηα ''ηθαλφηεηεο'' αθνξά θάπνην ζπγθεθξηκέλν θάζε θνξά
παθέην ηθαλνηήησλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε κηαο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο. Ζ
ελφηεηα ''απνδείμεηο'' έρεη σο ζηφρν λα δείμεη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνθιήζεθαλ ζε
απάληεζε ελφο πξνβιήκαηνο πνπ ηέζεθε(ζηα πιαίζηα ηνπ ''παηρληδηνχ'') ελψ
ηαπηφρξνλα απνδεηθλχεη θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ιχζε ηνπ
πξνβιήκαηνο απηνχ. Ζ ηξίηε θαη ηειεπηαία ελφηεηα είλαη ην ''πξφηππν εξγαζίαο'' ην
φπνην έρεη σο ζηφρν ηα ''παηρλίδηα'' πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ λα έρνπλ ηέηνηα κνξθή
ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αλαπηπρζνχλ νη ζπκπεξηθνξέο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηηο
ελφηεηεο ''ηθαλφηεηα'' θαη ''απνδείμεηο''. Με πην απιά ιφγηα νη ελφηεηεο ηνπ
''παηρληδηνχ'' ζπληεινχλ σο εμήο ζηελ θαηαζθεπή ηνπ.1)''ηθαλφηεηα'' πεξηγξάθνληαη νη
ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ ζηνλ εμεηαδφκελν, 2)
''απνδείμεηο'': πξνζπαζεί λα απνδείμεη πνηεο ζπκπεξηθνξέο ζα πξνθαιέζνπλ ηηο
απαηηνχκελεο ηθαλφηεηεο, 3) ''πξφηππν εξγαζίαο'': ε ηειεπηαία θάζε ηεο δεκηνπξγίαο
ηνπ κνληέινπ είλαη ε δεκηνπξγία θαηαζηάζεσλ ηέηνησλ ψζηε λα αλαπηπρζνχλ νη
ζπκπεξηθνξέο θαη λα αμηνινγεζνχλ νη ηθαλφηεηεο πνπ θάζε θνξά επηζπκεί ν
αμηνινγψλ. Σν παξαπάλσ ζχζηεκα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηηο ζχγρξνλεο
επηρεηξήζεηο νη νπνίεο παξαηεξνχλ κέζα απφ αλαιχζεηο θαη έξεπλεο φηη νη
παξαδνζηαθέο κέζνδνη αμηνιφγεζεο ησλ εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ θζίλνπλ. Σν κέιινλ
αλήθεη ζε επηζηήκεο φπσο ε λεπξνθπζηνινγία θαη ε κεραληθή νη νπνίεο θαινχληαη λα
δεκηνπξγήζνπλ εθείλα ηα κνληέια ψζηε λα γίλεηαη realtime αμηνιφγεζε ζε
πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά αιιά θαη ζε εμνκνίσζε κε ηελ κέηξεζε παξακέηξσλ πνπ
είλαη αδχλαηνλ λα πξνζδηνξηζηνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. Σα κνληέια απηά ηα φπνηα
ζπλερψο εμειίζζνληαη ζα απνηειέζνπλ έλα ρξήζηκν εξγαιείν ηφζν γηα ηελ ζσζηή
επηινγή πξνζσπηθνχ γηα ζέζεηο δηνίθεζεο αιιά θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ
επηθεθαιήο ηκεκάησλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο.
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ΖΓΔΗΑ ΣΟΝ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ
ηε ζχγρξνλε επνρή κε ηελ κεγάιε αχμεζε ηεο αλάπηπμεο ζε φινπο ηνπο
ηνκείο ηελ θνηλσλίαο είλαη αλακελφκελν θαη παξαηεξείηαη κεγάιε αχμεζε ησλ
απαηηήζεσλ ησλ αλζξψπσλ απφ ηηο ππεξεζίεο παξνρήο πγείαο. Οη κεγάινη
Οξγαληζκνί Τγείαο είλαη απφ ηηο πην δχζθνιεο επηρεηξήζεηο φζνλ αθνξά ζηε
δηαδηθαζία ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ management.(Peter Drucker (2002)). H παξαπάλσ
παξαηήξεζε ζπλερψο επηβεβαηψλεηαη δεδνκέλεο ηεο ζπλερνχο αλάγθεο γηα
εθζπγρξνληζκφ θαη δηαηήξεζεο ηνπ θφζηνπο ζηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ
πγείαο. ηελ επνρή καο ν επηθεθαιήο ελφο Οξγαληζκνχ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζα
πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα θαηεπζχλεη ηελ επηρείξεζε ελ κέζσ πεξίπινθσλ
θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο επεξεάδνληαη ηφζν απφ πνιηηηθά φζν θαη απφ νηθνλνκηθά θαη
θνηλσληθά ζπκβάληα. Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ε νπνία
αζρνιήζεθε θαη ζπλερίδεη λα αζρνιείηαη κε ηελ Ζγεζία ζηηο δνκέο Τγείαο, λα
θαηαιήμεη ζηελ δηαπίζησζε φηη νη δηνηθεηέο ηέηνηνπ είδνπο νξγαληζκψλ ζα πξέπεη λα
έρνπλ πην ζπγθεθξηκέλεο θαη εηδηθέο ηθαλφηεηεο απ φηη ζε πξνεγνχκελεο επνρέο
(Griffith (2007)). Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή (δειαδή ηεο δηνίθεζεο ελφο
Οξγαληζκνχ Τγείαο απφ ηαηξφ) νδεγνχλ θαη ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2011 θαη ε φπνηα πεξηειάκβαλε ηελ αλάιπζε ησλ 100
θαιχηεξσλ λνζνθνκείσλ ηεο Ακεξηθήο. Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ φηη ζην δείγκα ηνπο
ππήξρε ζηελή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ πςειή ζέζε θαηάηαμεο ελφο λνζνθνκείνπ θαη
ζην φηη ζηε ζέζε ηνπ δηεπζχλνληα ζχκβνπινπ ππήξρε θάπνηνο ηαηξφο (Social Science
& Medicine 2011). Σν γεγνλφο απηφ δελ απνηειεί ζε θακία πεξίπησζε βέβαηα
θαλφλα, νχηε κπνξεί λα ππνζηεξίμεη φηη νη εθάζηνηε επαγγεικαηίεο πνπ δηνηθνχλ
Οξγαληζκνχο πγείαο αλεπαξθνχλ. Απηφ πνπ είλαη ζίγνπξν φκσο είλαη φηη ζηελ
ζχγρξνλε επνρή πνπ θπξηαξρεί ή πξφθεηηαη λα θπξηαξρήζεη ε ιηηφηεηα, άλζξσπνη νη
νπνίνη ζπλδπάδνπλ γλψζεηο ηαηξηθέο αιιά θαη δηνηθεηηθέο ζα έρνπλ κεγαιχηεξε
απήρεζε ζηε δηνίθεζε Οξγαληζκψλ Τγείαο. Ζ πεπνίζεζε απηή βαζίδεηαη ζε
επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη ζχγρξνλεο έξεπλεο νη νπνίεο ζπλερίδνπλ λα απνδεηθλχνπλ
ηελ ζηελή πιένλ ζπζρέηηζε ηεο απμεκέλεο απφδνζεο θαη πνηφηεηαο παξνρήο
ππεξεζηψλ ελφο Οξγαληζκνχ πγείαο κε ηελ δηνίθεζε ηνπ, απφ ηαηξηθφ πξνζσπηθφ (
West et al., 2015). πσο αλαθέξνπλ θαη νη Goodall and Stoller, '' ε αιιαγή πξνο ηελ
ηνπνζέηεζε ηαηξψλ ζηελ δηνίθεζε λνζνθνκείσλ θαη θιηληθψλ θαζνδεγείηαη απφ
εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηα φπνηα ηελ ζπζρεηίδνπλ κε βειηησκέλε απφδνζε''. Γηα ηελ
βειηίσζε φκσο ηεο απφδνζεο ηνπ Οξγαληζκνχ πγείαο ζεκαληηθή είλαη θαη ε κέξηκλα
γηα ην πξνζσπηθφ. ηελ επνρή ηνπ 21νπ αηψλα θαηαζηάζεηο φπσο ε επαγγεικαηηθή
εμνπζέλσζε, ε απνγνήηεπζε απφ ηελ εξγαζία, νη απνπζίεο απφ ηνλ ρψξν εξγαζίαο
θαη νη επαγγεικαηηθέο κεηαβνιέο-κεηαηάμεηο είλαη ζπλεζηζκέλα θαηλφκελα θαη
θαηαδεηθλχνπλ ηελ ''παξακέιεζε'' ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. πγθεθξηκέλα γηα ην
δήηεκα ηεο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ ζηηο νπνίεο εξγάδεηαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ,
έξεπλα ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ MayoClinic ζηηο Ζ.Π.Α ζπλέδεζε ηελ
''ηαηξηθή δηνίθεζε'' ζηνπο Οξγαληζκνχο πγείαο κε κεησκέλα πνζνζηά ζπλδξφκνπ
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη κε απμεκέλα πνζνζηά εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο
(ShanafeltTD, GorringeG, MenakerR 2015). ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζα γίλεη κηα
αλάιπζε ηεο γεληθήο έλλνηαο ''ηαηξηθή δηνίθεζε'' ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ άζθεζε
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δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ ηαπηφρξνλα κε ηα ακηγψο επηζηεκνληθά, απφ ηνπο ηαηξνχο
ζε έλαλ Οξγαληζκφ πγείαο. Δπίζεο, ζα γίλεη κηα αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία γηα ην πνηέ
θαη πψο εηζήρζεζαλ νη ηαηξνί ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο. Έπεηηα, γίλεηαη κηα αλάιπζε ηεο
εθπαίδεπζεο πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ νη ηαηξνί πξηλ αλαιάβνπλ δηνηθεηηθά θαζήθνληα
θαη παξνπζηάδνληαη νη πεξηπηψζεηο δπν Οξγαληζκψλ πγείαο ησλ Ζ.Π.Α, ελφο ηεο
Απζηξαιίαο θαη ελφο ηεο Γαλίαο. ηελ ζπλερεία γίλεηαη αλάιπζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο
νπνίνπο γίλεηαη είζνδνο ησλ ηαηξψλ ζηελ δηνίθεζε λνζνθνκείσλ θαη θιηληθψλ ελψ
θιείλνληαο γίλεηαη αλαθνξά ζηα απνηειέζκαηα, ηα πξνβιήκαηα, ηηο πξνθιήζεηο θαη
δπζρέξεηεο απφ ην εγρείξεκα απηφ.
2.1 Γηαρξνληθά ε είζνδνο ησλ Ηαηξψλ ζηε δηνίθεζε Οξγαληζκψλ πγείαο
Σν δήηεκα ηεο ηνπνζέηεζεο ηαηξψλ ζε ζέζεηο επζχλεο φζνλ αθνξά ζηε δηνίθεζε
λνζνθνκείσλ θαη θιηληθψλ, αιιά θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο δνκψλ πγείαο
ηέζεθε απφ πνιχ λσξίο. ηηο ΖΠΑ πνιιά ρξφληα πξηλ, πεξίπνπ ζηελ αξρή ηνπ 19νπ
αηψλα, θαηαγξάθεθε ε πξψηε ίδξπζε δνκήο πγείαο κε επηθεθαιήο ηαηξφ. Πξφθεηηαη
γηα ηνπο αδειθνχο Mayo νη φπνηνη κε ηελ βνήζεηα θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ αδειθψλ
St. Francis ην 1800 ηδξχζαλ ηελ νκψλπκε θιηληθή ε νπνία αξρηθά ιεηηνπξγνχζε σο
κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο. Ήδε απφ ηελ επνρή ηνπ 1920 νη ηφηε ηαηξνί θαίλεηαη
πσο άξρηζαλ λα ελδηαθέξνληαη γηα ηελ δηνίθεζε θαη γεληθά γηα ηελ δηαρείξηζε
ηέηνησλ νξγαληζκψλ. Μεξηθά ρξφληα πξηλ, πεξίπνπ πξνο ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα,
έλαο άιινο πξσηνπφξνο ηνπ ρψξνπ, ν ρεηξνπξγφο Dr Louis B. Baldwin ίδξπζε θαη
δηνίθεζε έλαλ ηεξάζηην γηα ηελ επνρή Οξγαληζκφ Τγείαο ηνλ φπνην νλφκαζε Grant
Medical Center in Columbus. Λφγσ ηεο απμαλφκελεο ξνήο πεξηζηαηηθψλ ην 1914
απνθάζηζε φηη δελ κπνξνχζε λα αληαπεμέιζεη ζηνλ εξγαζηαθφ θφξην ηεο ηαηξηθήο
ηνπ εηδηθφηεηαο θαη παξέδσζε ηελ δηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ. Γηα αξθεηά ρξφληα
επηθεθαιήο βξηζθφηαλ κία λνζειεχηξηα ελψ ζηε ζπλέρεηα επαλαηνπνζεηήζεθε
ηαηξφο, θαηαδεηθλχνληαο ηελ πεπνίζεζε ηνπ ηδξπηή φηη ε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα
παξακείλεη ζηνλ θιάδν ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο. Ζ αλάπηπμε ησλ λνζνθνκείσλ
θαη ησλ θιηληθψλ ζηελ πνξεία ησλ εηψλ ππήξμε ξαγδαία αθελφο ιφγσ ηεο αχμεζεο
ηνπ πιεζπζκνχ θαη αθεηέξνπ ιφγσ ζπγθπξηαθψλ ζπλζεθψλ φπσο επηδεκίεο, πφιεκνη,
επαλαζηάζεηο θαη άιισλ. Μεγάιε ήηαλ θαη ε ζπκβνιή ηεο αλάπηπμεο ηεο
αλαηζζεζίαο αιιά θαη ησλ άζεπησλ ηερληθψλ ζηελ επέθηαζε ησλ λνζνθνκείσλ
εθείλε ηελ επνρή ζηελ Ακεξηθή. Μηιψληαο κε αξηζκνχο ην 1935 ζηηο ΖΠΑ ππήξραλ
6500 λνζνθνκεία απφ ηα νπνία ηα 2300 είραλ δηνηθεηέο ηαηξνχο, 2400 λνζειεπηέο θαη
λνζειεχηξηεο θαη 1800 είραλ σο επηθεθαιήο επαγγεικαηία άιιεο εηδηθφηεηαο. Σελ
ίδηα επνρή ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ην 35% ησλ
Οξγαληζκψλ Τγείαο είραλ σο δηεπζχλσλ ζχκβνπιν ηαηξφ (MacEachern MT1935 ). ε
ζχγθξηζε κε ηελ επνρή εθείλε, θαη ζηηο δπν ρψξεο ππήξμαλ δηαρξνληθά αιιαγέο ζηνλ
ηξφπν δηνίθεζεο ησλ Οξγαληζκψλ πγείαο. Σν 2009 ζηελ ίδηα ρψξα παξαηεξήζεθε κηα
πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ 90% εκθαλίδνληαο κφιηο 235 δνκέο πγείαο ζε φιε ηελ
επηθξάηεηα νη νπνίεο δηέζεηαλ επηθεθαιήο ηαηξφ. Σν γεγνλφο απηφ απνδεηθλχεη φηη
ππήξμε κηα ζηαδηαθή αιιά ζεκαληηθή απαμίσζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ λα βξίζθεηαη ζηελ
δηνίθεζε ηέηνησλ επηρεηξήζεσλ θάπνηνο απφθνηηνο Ηαηξηθήο ζρνιήο. Ζ αλάγθε φπσο
αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ γηα επαλαθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πξνγελέζηεξε κνξθή
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είλαη πιένλ επηηαθηηθή αθνχ εδψ θαη κεξηθά ρξφληα έρνπλ ζεκεησζεί θαη επηζεκαλζεί
ηα νθέιε κηαο ηέηνηαο θίλεζεο. πγθεθξηκέλα ην 2008 ζηελ αλαζθφπεζε δξάζεσλ
ηνπ Δζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο Βξεηάληαο ηνλίζζεθε θαη ηέζεθε σο
πξνηεξαηφηεηα ε ηνπνζέηεζε ηαηξψλ ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζηα λνζνθνκεία θαη ηηο
θιηληθέο φιεο ηεο ρψξαο. Σν θαηλφκελν απηφ δελ αθνξά κφλν ηελ Βξεηαλία αιιά
νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Αληίζηνηρα θαη ζηηο ΖΠΑ ην 2008 ζηηο νπνίεο ππνινγίδεηαη φηη
ππήξραλ πεξίπνπ 5000 λνζνθνκεία άκεζεο πεξίζαιςεο, κφλν ζην 3% απηψλ
βξίζθνπκε ηαηξφ ζηε ζέζε ηνπ δηεπζχλνληα ζχκβνπινπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ
θνινζζηαίνη Οξγαληζκνί παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο φπσο νη Cleveland θαη Mayo
Clinics έδεημαλ ηνλ δξφκν ηδξχνληαο, θαη ηαπηφρξνλα παξαθηλψληαο ηελ γελίθεπζε
ηνπ ζεζκνχ, πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα δηνίθεζεο ηα νπνία απεπζχλνληαη
ζε ηαηξνχο θαη λνζειεπηέο κε ζθνπφ ηελ αλαζηξνθή απηήο ηεο θαηάζηαζεο
(Fairchild, Benjamin, Gifford, & Hout, 2004; Stern & Papadakis, 2006).
Πξνρσξψληαο ρξνληθά παξαηεξνχκε ηελ ζπλερή αλάπηπμε θαη σξίκαλζε ηεο ζθέςεο
φηη ''νη επαγγεικαηίεο πγείαο θαη εηδηθφηεξα νη ηαηξνί κπνξνχλ, πξέπεη, θαη ρξεηάδεηαη
λα αλαιάβνπλ δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζηνπο Οξγαληζκνχο Τγείαο''. πγθεθξηκέλα ζηηο
ΖΠΑ ην 1975 ηδξχεηαη ε Ακεξηθαληθή Αθαδεκία Γηεπζπληψλ Ηαηξψλ απφ ηνλ Roger
Schenke. Κχξηνο ζηφρνο ηεο εηαηξίαο απηήο είλαη ν εθνδηαζκφο ησλ λέσλ ηφηε ηαηξψλ
κε ηα θαηάιιεια κέζα θαη γλψζεηο ψζηε λα θαηαθηήζνπλ θαη λα δηαπξέςνπλ ζε
δηνηθεηηθέο ζέζεηο. Σν 1986 θαη ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην ζέκα,
ηφζν απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ φζν θαη απφ ηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα ε
ίδηα αθαδεκία θπθινθφξεζε γηα πξψηε θνξά πεξηνδηθφ πιηθφ ην φπνην παξνπζίαδε
εθηελψο ηηο δξάζεηο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζέθεξε. Λίγα ρξφληα κεηά ε έλσζε
κεηνλνκάζηεθε, ελψ ηαπηφρξνλα απμήζεθε ην θχξνο θαη ε απνδνρή ηεο απφ ηελ
επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ζε Ακεξηθαληθφ Κνιιέγην Ηαηξψλ- Γηεπζπληψλ. ηαζκφ
ζηελ ηζηνξία απηήο ηεο έλσζεο ππήξμε ην 2001 φπνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην
παλεπηζηήκην ηεο Ννηηάο Καξνιίλαο ήηαλ πιένλ ζε ζέζε λα εθνδηάζεη ηνπο επηηπρψο
απνθνηηήζαληεο κε ηίηιν κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ (master) ζην Management
Οξγαληζκψλ Τγείαο. αθήο δείθηεο ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο πιένλ ηνπ ζεζκνχ είλαη
θαη ε απνδνρή απηνχ απφ ην ζξπιηθφ ηφηε παλεπηζηήκην ηεο Μαζαρνπζέηεο ην νπνίν
ην 2002 δέρηεθε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελ ιφγσ έλσζε λα ηδξχζεη ην πξψην MBA ζε
ζέκαηα δηνίθεζεο Τπεξεζηψλ πγείαο. Σν 2011 ην Ακεξηθαληθφ Κνιιέγην ΗαηξψλΓηεπζπλησλ θαη ην παλεπηζηήκην ThomasJefferson δεκηνπξγνχλ θαη απνδίδνπλ ηνλ
ηίηιν MasterofScience ζε ζέκαηα πνηφηεηαο ππεξεζηψλ πγείαο θαη δηαρείξηζεο ηεο
αζθάιεηαο(MS-HQSM). Σειεπηαίνο ζηαζκφο ζηελ πνξεία απηήο ηεο έλσζεο πνπ
απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ηαηξψλ ζηε δηαδηθαζία δηνίθεζεο
Οξγαληζκψλ Τγείαο ζηελ Ακεξηθή, απνηειεί ην 2014 φπνηε θαη κεηνλνκάδεηαη ζε
Ακεξηθαληθή Έλσζε γηα ηελ ηαηξηθή Ζγεζία. Δλδεηθηηθή ηνπ κεγάινπ νθέινπο πνπ
θαίλεηαη λα έρεη ε ηνπνζέηεζε ηαηξψλ ζηε δηνίθεζε λνζνθνκείσλ θαη θιηληθψλ είλαη
θαη ε αλάιπζε ζε θάπνηα απφ ηα θαιπηέξα λνζνθνκεία ησλ ΖΠΑ. πκθψλα κε ηελ
εηήζηα θαη κεγάινπ βειελεθνχο θαηάηαμε HonorRollηα λνζνθνκεία ησλ ΖΠΑ
θξίλνληαη κε ηελ ζπιινγή πφλησλ γηα ηελ πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηελ
αξηζηεία ηνπο ζε θάπνηα ή θάπνηεο εηδηθφηεηεο. Σαπηφρξνλα κε απηήλ ηελ
αμηνιφγεζε εμεηάδνληαη θαη άιινη παξάγνληεο φπσο δηαδηθαζίεο, management,
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εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε νη φπνηνη ηα θαηαηάζζνπλ ζε δηαθνξεηηθή θιίκαθα
απνλέκνληάο ηνπο άιινπ είδνπο βξαβεία. Με βάζε, ινηπφλ, ηελ θαηάηαμε HonorRoll
ην 2013-2014 ε πξψηε εμάδα λνζνθνκείσλ θαη θιηληθψλ είρε ζηελ θνξπθή ηεο
δηνίθεζεο ηαηξφ. πγθεθξηκέλα πξψην αλαδέρζεθε ην λνζνθνκείν JohnHopkins
δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ν PaulB. Rothman.

2.1.1 Σν ''Γπαδηθφ'' κνληέιν ζηε δηνίθεζε Οξγαληζκψλ Τγείαο
Έλαο αξθεηά κεγάινο αξηζκφο Οξγαληζκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο
ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ δηνίθεζε ηνπο ην ιεγφκελν ''δπαδηθφ'' ζχζηεκα. χκθσλα κε
απηφ ηνπνζεηνχληαη ζηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρηθήο ππξακίδαο δπν επαγγεικαηίεο
δηαθνξεηηθνχ ηνκέα. Ο έλαο πξνέξρεηαη απφ ηνπο θφιπνπο ηεο Ηαηξηθήο θαη ν άιινο
απφ ηνλ ηνκέα ηεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ κε εμεηδίθεπζε θαη θαηεχζπλζε ζηελ
εγεζία Οξγαληζκψλ πγείαο. Ο θχξηνο ζηφρνο πνπ ζέηεη ην ζπγθεθξηκέλν πιάλν
δηνίθεζεο αθνξά βαζηθά ηελ ηαπηφρξνλε χπαξμε ηφζν ηεο θιηληθήο φζν θαη ηεο
επηρεηξεκαηηθήο εμεηδίθεπζεο. Με κηα πξψηε πξνζέγγηζε πνιιά λνζνθνκεία θαη
θιηληθέο πνπ πηνζέηεζαλ ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα δηνίθεζεο αλαθέξνπλ ζεηηθά
απνηειέζκαηα. Σν κνληέιν απηφ εθαξκφδεηαη σο εμήο: ηνπνζεηείηαη έλαο
επαγγεικαηίαο ζηελ δηνίθεζε ηέηνηνπ είδνπο επηρεηξήζεσλ θαη επηιέγεηαη θαη έλαο
ηαηξφο ν φπνηνο σο ραξαθηεξηζηηθφ ζπλήζσο έρεη ηελ πξνζπκία λα βξεζεί ζε απηήλ
ηελ ζέζε. ηε ζπλέρεηαα γίλεηαη ζαθήο δηαρσξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ
αξκνδηνηήησλ ησλ δχν ζέζεσλ.
Ο ξφινο ηνπ ηαηξνχ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζεσξείηαη ειαθξψο πην
πνιχπινθνο δεδνκέλνπ φηη απαηηεί ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ θιηληθψλ απαηηήζεσλ κε
ηνπο δηνηθεηηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη θαηά θαηξνχο. ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ
εκπίπηνπλ ε δηαηήξεζε ελφο πςεινχ επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζηνπο
αζζελείο, ε θαηλνηνκία θαη ε αλάπηπμε ηεο έξεπλαο θαη λέσλ ηερληθψλ αλά
εηδηθφηεηα, ε κέηξεζε θαη ε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ επηκέξνπο
ηκεκάησλ ηεο Ηαηξηθήο ππεξεζίαο αιιά θαη γεληθά ε ''ράξαμε'' κηαο νδνχ ε φπνηα ζα
ηέκλεη ζε θάπνηα ζεκεία ηελ πνξεία ηνπ ζπλέηαηξνπ ζηε δηνίθεζε.
Παξάιιεια κε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ Ηαηξηθνχ ηνκέα ν δεχηεξνο επαγγεικαηίαο ηνπ
''δπαδηθνχ'' ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο είλαη εθείλνο πνπ αζρνιείηαη κε ηνλ ζηξαηεγηθφ
ζρεδηαζκφ, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ αληίζηνηρε αγνξά, ηελ
βειηίσζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ηελ βειηίσζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο απφδνζεο
δηαδηθαζηψλ εθηφο ηαηξείσλ, ηελ αλάιπζε αλαθνξψλ απφδνζεο θαζψο επίζεο θαη ηελ
δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη νη ξφινη ησλ δπν επαγγεικαηηψλ είλαη ζαθψο
δηαρσξηζκέλνη. Οη δπν απηέο ζέζεηο ζε θάζε πεξίπησζε κνηξάδνληαη θάπνηα θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά. Έρνπλ σο θχξην γλψκνλα ηνπο έλαλ άμνλα πάλσ ζηνλ φπνην είλαη
ππνρξεσκέλνη λα θηλνχληαη. Πξφθεηηαη γηα ηελ απνζηνιή ηνπ Οξγαληζκνχ, ην φξακα,
ηηο αμίεο, ηελ θνπιηνχξα, ηελ βαζηθή ζηξαηεγηθή πνξείαο θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο πνπ
24

έρνπλ αλαπηπρηεί ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Μηιψληαο γηα ηα φζα κνηξάδνληαη νη δπν ζέζεηο
θαη έρνληαο σο δεδνκέλν φηη θνηλφο ζηφρνο θαη ησλ δχν είλαη ε αχμεζε ηεο απφδνζεο
θαη ηνπ θέξδνπο ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη εληππψζεηο απφ ηελ
εθαξκνγή ηνπ ''δπαδηθνχ'' ζπζηήκαηνο είλαη κνηξαζκέλεο. Σα ζεηηθά πνπ απνθφκηζαλ
νη επηρεηξήζεηο απφ ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν είλαη απφξξνηα ηεο θαιήο εθαξκνγήο
ησλ δηαθξηηψλ ξφισλ θαη ηεο αξκνληθήο ιεηηνπξγηάο ηεο Ηαηξηθήο ππεξεζίαο ζηα
πιαίζηα πνπ ζέηεη ε δηνίθεζε. Σελ ίδηα ζηηγκή φκσο ζε άιινπο Οξγαληζκνχο ε
ζπλχπαξμε δπν επαγγεικαηηψλ ζηελ θνξπθή ηεο δηνίθεζεο πξνθάιεζε δηακάρεο,
θαθή ζπλελλφεζε θαη κνλνκεξείο απνθάζεηο νη νπνίεο ηειηθά έπιεμαλ ηελ απφδνζε
ηεο επηρείξεζεο. Πξνζπαζψληαο λα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα εάλ είλαη ηειηθά ή
φρη απνδνηηθή ε εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ κνληέινπ δηνίθεζεο ελφο Οξγαληζκνχ Τγείαο
παξαηεξνχκε φηη δελ είλαη εθηθηφ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη αθελφο ην ζπγθεθξηκέλν
κνληέιν δελ είλαη επξέσο κειεηεκέλν θαη αθεηέξνπ ε επηηπρία ή απνηπρία ηνπ έρεη λα
θάλεη κε ηελ θνπιηνχξα ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ηελ ζέιεζε γηα θαζεκεξηλή πξνζπάζεηα
απφ ην πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ. εκαληηθφ θιείλνληαο επηρείξεκα ππέξ
ηεο ζηαδηαθήο εμάιεηςεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ δηνίθεζεο είλαη ην γεγνλφο φηη
ν Ηαηξφο απνηειεί έλαλ επηζηήκνλα ν νπνίνο είλαη ζπλεζηζκέλνο θαη θαιά
εθπαηδεπκέλνο ζην λα εμειίζζεηαη θαη λα καζαίλεη λέα πξάγκαηα,νπφηε είλαη
ζπκθέξνλ γηα κηα επηρείξεζε λα ηνλ εθπαηδεχζεη ψζηε λα αλαιάβεη ν ίδηνο ηελ
δηνίθεζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαη γηα λα εηπσζεί κε απιά ιφγηα ν Οξγαληζκφο Τγείαο
ζα έρεη λα απνδεκηψλεη ρξεκαηηθά έλα ζηέιερνο ζηελ θνξπθή ηεο δηνίθεζεο(ε ζέζε
ηνπ νπνίνπ είλαη εμαηξεηηθά πςειά ακεηβφκελε)θαη φρη δπν φπσο ζην ''δπαδηθφ''
ζχζηεκα.

2.2 Αλαγθαηφηεηα άζθεζεο δηνίθεζεο απν Ηαηξνχο ζε έλαλ Οξγαληζκφ Τγείαο
Αλακθίβνια ε ζεκεξηλή επνρή απνηειεί έλα θνκβηθφ ζεκείν αιιαγψλ θαη
πξνζαξκνγήο ηφζν ηεο θνηλσλίαο φζν θαη ηεο νηθνλνκίαο ζε λέα δεδνκέλα.
Παξαηεξείηαη κηα ζηξνθή ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο ζχγρξνλεο δσήο πξνο ηελ κείσζε
ησλ ζπαηαινχκελσλ πφξσλ θαη ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο κε ηαπηφρξνλε έκθαζε
φκσο ζηελ πςειή πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε.
Αληίζηνηρα θαη ζηνπο νξγαληζκνχο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θχξην πιένλ κέιεκα
απνηειεί φρη κφλν ε πςειήο πνηφηεηαο παξνρή πγείαο ζηνπο αζζελείο αιιά θαη ε
ηθαλνπνίεζε απηψλ, κε ηαπηφρξνλε ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο θαη αχμεζε ηνπ
θέξδνπο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα επηρείξεζε. Γηα ηελ
επίηεπμε κηαο ζσζηήο θαη νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο επηρείξεζεο θαη εηδηθά ηνπ
Οξγαληζκνχ πγείαο απαηηείηαη έλα ζχλνιν εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ δσηηθήο
ζεκαζίαο(Eggeretal. 2005; deSavignyandAdam 2009) . Έηζη είλαη ζεκαληηθφ γηα ηηο
επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο λα βξνπλ εθείλνπο ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο
θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο ηαηξνχο νη φπνηνη δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο εγεηηθέο
ηθαλφηεηεο θαη λα ηνπο εληάμνπλ ζην ζχζηεκα δηνίθεζεο ηνπο (Am J Surg. 2000).
Μηιψληαο γηα ηνπο Οξγαληζκνχο πγείαο θαη θάλνληαο κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηηο
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, φπνπ είλαη γλσζηή ε έλδεηα πφξσλ, παξαηεξνχκε φηη νη
δηνηθήζεηο λνζνθνκείσλ θαη θιηληθψλ είλαη εθείλεο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα εκπλένπλ
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θαη λα βνεζνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο λα εθπιεξψζνπλ κε ηνλ θαιχηεξν γηα ηνλ αζζελή
ηξφπν ηα θαζήθνληα ηνπο, ζε έλα πεξηβάιινλ κε ειάρηζηνπο πφξνπο θαη δηαζέζηκα
κέζα (Daireetal. 2014). Σν γεγνλφο απηφ ζέηεη ηνπο ηαηξνχο ζηελ πξψηε ζέζε ησλ πην
θαηάιιεισλ ππνςήθησλ γηα ηελ ζέζε ηνπ επηθεθαιήο δεδνκέλνπ ηνπ φηη γλσξίδνπλ
θαιπηέξα απφ ηνλ νπνηνδήπνηε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ εθαξκνγή
απηήο κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Μηιψληαο γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο,
ζηελ Κέλπα πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε αλάκεζα ζε δπν λνζνθνκεία, έλα ην φπνην
είρε ηαηξφ σο επηθεθαιήο θαη έλα πνπ είρε επαγγεικαηία εηδηθφ ζηε δηνίθεζε
επηρεηξήζεσλ. Σν θξηηήξην κε ην φπνην έγηλε ε ζχγθξηζε ήηαλ ν ηξφπνο κε ηνλ φπνην
ηέζεθαλ νη πξνηεξαηφηεηεο ζε θάζε έλα απφ ηα δπν λνζνθνκεία. ην πξψην ζπκθψλα
κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο νη εξγαδφκελνη αλέθεξαλ φηη νη πξνηεξαηφηεηεο
ηέζεθαλ κε ινγηθή ζεηξά θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηνπο
δηαζέζηκνπο πφξνπο γεγνλφο πνπ δεκηνχξγεζε έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη
δηθαηνζχλεο. ην δεχηεξν λνζνθνκείν ζεσξήζεθε αληί επαγγεικαηηθφο ν νξηζκφο
ησλ πξνηεξαηνηήησλ πξνθαιψληαο αίζζεκα αδηθίαο ζηνπο εξγαδφκελνπο ελψ
ηαπηφρξνλα θιφληζε ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο πξνο ηελ θεληξηθή δηνίθεζε (Barasa et al.
2016).
ε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη γεληθά κεηαξξπζκίζεσλ φπσο απηή πνπ βηψλεη
ν δπηηθφο θφζκνο αιιά θαη ζπγθεθξηκέλα ε Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη πην
αλαγθαία απφ πνηέ ε εθαξκνγή ηεο αξρήο πνπ νξίδεη: ζν απμάλεηαη ε πνηφηεηα
παξνρήο ππεξεζηψλ ηφζν κεηψλεηαη ην θφζηνο θαη ηφζν απμάλεηαη ε παξαγφκελε
αμία θαη άξα ην θέξδνο γηα ηελ επηρείξεζε. Πξνζαξκφδνληαο ηελ νηθνλνκηθή απηή
αξρή ζηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο Οξγαληζκνχ Τγείαο παξαηεξνχκε φηη ν ηαηξφο κπνξεί
λα δηαδξακαηίζεη θπξίαξρν ξνιφ. Δίλαη εθείλνο πνπ γλσξίδεη θαιπηέξα απ φινπο ηε
δηαδηθαζία παξνρήο πγείαο θαζψο θαη ηα ζεκεία ζηα νπνία ππάξρνπλ πεξηζψξηα
βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα γίλεη. Δπηπιένλ, κπνξεί λα
αληηιεθζεί ηηο ζπαηάιεο πνπ ππάξρνπλ ζε πιηθά, ρξφλν θαη πξνζσπηθφ ζε θάζε
δηαδηθαζία εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ. Απηφ πνπ απνκέλεη λα γίλεη είλαη ε θεληξηθή
δηνίθεζε λα ηνπνζεηήζεη ηνλ θαηάιιειν ηαηξφ ζηελ θαίξηα δηνηθεηηθή ζέζε απφ ηελ
νπνία ζα αζθήζεη ηα αλσηέξσ θαζήθνληα θαη ειέγρνπο (SchnellerES, GreenwaldHP,
RichardsonML, OttJ. Thephysicianexecutive). Αλαιχνληαο πεξαηηέξσ ην εξψηεκα
ηνπ ''γηαηί ηειηθά είλαη αλαγθαία ε ηνπνζέηεζε ελφο ηαηξνχο ζηε δηνίθεζε ελφο
Οξγαληζκνχ Τγείαο'' αλαθαιχπηνπκε κεγάιε έξεπλα ε φπνηα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ
ην HarvardBusinessReview θαη απέδεημε ηελ αλαγθαηφηεηα δηνίθεζεο ελφο
Οξγαληζκνχ πγείαο απφ επαγγεικαηία πγείαο. ηελ ζπγθεθξηκέλε
έξεπλα“WhyBestHospitalsareManagedbyDoctors” ηνπ 2016, πξφεθπςε φηη νη λένη
ηαηξνί πξνηηκνχλ λα μεθχγνπλ απφ ηελ νδφ ηνπ ειεχζεξνπ επαγγέικαηνο φηαλ ε άιιε
ελαιιαθηηθή ηνπο, είλαη λα εξγαζηνχλ ζε θάπνην λνζνθνκείν ή θιηληθή ην νπνίν
δηνηθείηαη απφ ζπλάδειθν ηνπο. Σελ εμήγεζε ζε απηήλ ηελ ζθέςε ησλ ηδησηψλ
ηαηξψλ έδσζε ν πξψελ δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηνπ Ννζνθνκείνπ ηνπ ClevelandDr.
TobyCosgrove, ν νπνίνο δήισζε φηη φπσο θαη ζε θάζε επάγγεικα έηζη θαη ζην
ηαηξηθφ νη εξγαδφκελνη πξνηηκνχλ λα δηνηθνχληαη απφ θάπνηνλ ν νπνίνο μέξεη ηε θχζε
ηεο δνπιεηάο θαη έρεη πεξάζεη απφ ηα ίδηα ζηαδία ζηα νπνία βξίζθνληαη θαη νη ίδηνη
ηψξα.

26

2.3 Δθπαίδεπζε ηαηξψλ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο

ηελ ζχγρξνλε επνρή ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηνλ ππφινηπν δπηηθφ
θφζκν αιιά θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο είλαη έθδειε ε αλάγθε γηα ηνπνζέηεζε
ηαηξψλ κε εγεηηθέο ηθαλφηεηεο ζε ζέζεηο επζχλεο ζηελ δηνίθεζε ελφο Οξγαληζκνχ
πγείαο. πσο έρεη δηακνξθσζεί ην θιίκα, ζήκεξα, νη απαηηήζεηο πνπ έρεη ν αζζελήο
απφ ηα λνζνθνκεία θαη ηηο θιηληθέο έρνπλ απμεζεί. Δπηπιένλ ηα δηάθνξα
πξνγξάκκαηα αζθάιηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη πνιίηεο πεξηιακβάλνπλ παξνρέο νη
νπνίεο μεπεξλνχλ ην επίπεδν ηεο απιήο απνθαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο
φπσο γηλφηαλ ηα παιαηφηεξα ρξφληα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πιένλ ε αξηζηεία ηνπ ηαηξνχ
ζηελ άζθεζε ησλ επηζηεκνληθψλ ηνπ θαζεθφλησλ, αλ θαη αλαγθαία, δελ ζεσξείηαη
ηθαλή θαη επαξθήο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αζζελνχο θαη άξα ηελ αλάδεημε ηνπ
Οξγαληζκνχ πγείαο (Bohmer, 2012). Ζ ζέζε ελφο επαγγεικαηία πγείαο ζην ζχγρξνλν
λνζνθνκείν θαη εηδηθά ελφο ηαηξνχ έρεη αξρίζεη πιένλ λα δηαθνξνπνηείηαη θαη
παξαηεξνχκε φηη νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη ηαηξνί ηνπνζεηνχληαη ζε δηνηθεηηθέο
ζέζεηο ελψ ηαπηφρξνλα δηαηεξνχλ θαη ηα επηζηεκνληθά θαζήθνληα ηνπο.
Γεκηνπξγνχληαη έηζη λέα κνληέια ζηελ δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε
πξσηνπφξνπο κεγάια λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ησλ ΖΠΑ φπσο ε Mayo Clinic θαη ην
Kaiser Permanente ηα νπνία απφ πνιχ λσξίο έζεζαλ σο επηθεθαιήο ηεο θεληξηθήο
δηνίθεζεο θαηαμησκέλνπο ηαηξνχο (Light, 2004). ηελ πξνζπάζεηα γελίθεπζεο ηνπ
παξαδείγκαηνο απηψλ ησλ Οξγαληζκψλ πξφεθπςαλ ζνβαξά δεηήκαηα φζνλ αθνξά
ζηελ ηθαλφηεηα ησλ εθάζηνηε ηαηξψλ λα αζθήζνπλ δηνηθεηηθά θαζήθνληα. πσο
αλαθέξεη θαη ν Mipos (2002) ν ηαηξφο ζεσξείηαη ή ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη ''αξρεγφο''
ζην πεξηνξηζκέλν αιιά ηαπηφρξνλα πνιχ ζεκαληηθφ πεξηβάιινλ πνπ πεξηιακβάλεη
ηελ παξνρή ηεο πγείαο. Δθηφο φκσο απηνχ ηνπ ηνκέα ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη
δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο ζηελ γεληθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ Οξγαληζκνχ πγείαο. ε
δηάθνξεο ρψξεο έρνπλ θαηά θαηξνχο δεκηνπξγεζεί δηάθνξα πξνγξάκκαηα ηα νπνία
έρνπλ σο ζηφρν ηελ εθπαίδεπζε ησλ ηαηξψλ θαη γεληθφηεξα ησλ επαγγεικαηηψλ
πγείαο (λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, νδνληίαηξνη ,θπζηθνζεξαπεπηέο) ζε ζέκαηα εγεζίαο
κε ζθνπφ ηελ κειινληηθή αλάιεςε δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν
ζα γίλεη ε εηζαγσγή ησλ ηαηξψλ ζηελ άζθεζε δηνίθεζεο δηαθέξεη απφ λνζνθνκείν ζε
λνζνθνκείν, φκσο κεγάιε έξεπλα ε φπνηα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Baker and
Dennis (2011) θαηέιεμε ζε ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο. Ο πξψηνο αθνξά ζηελ δεκηνπξγία
επίζεκα αλαγλσξηζκέλσλ ζέζεσλ γηα φζνπο επαγγεικαηίεο πγείαο αλαιάβνπλ
δηνηθεηηθά θαζήθνληα, νη νπνίεο δελ ζα ζπγρένληαη κε ηα επηζηεκνληθά ηνπο
θαζήθνληα. Ο δεχηεξνο θάλεη ιφγν γηα κηα ζπλνιηθή αληίιεςε ηνπ Οξγαληζκνχ
πγείαο θαη κηα δηαλεκεηηθή άπνςε γηα ηνπο δηαθφξνπο ξφινπο πξνο απνθπγήλ
κνλνκεξψλ ελεξγεηψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ ηαηξψλ πξνο φθεινο ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο.
Ο ηξίηνο θαη ηειεπηαίνο άμνλαο αθνξά ηελ ζέζπηζε ζηξαηεγηθψλ καθξνπξνζέζκσλ
ζηφρσλ νη φπνηνη ζα πξέπεη λα επηηεπρζνχλ θαη ζα απνηεινχλ ηελ θνηλή ζπληζηψζα
ησλ ηαηξηθψλ πξνηάζεσλ θαη ησλ αξρψλ ηνπ ζχγρξνλνπ management.
ηνλ Γπηηθφ θφζκν ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρνπλ δεκηνπξγεζεί αξθεηά
πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ηαηξψλ ζε ζέκαηα εγεζίαο. Ξερσξίδνπλ βέβαηα απηά ηεο
MayoClinic ησλ ΖΠΑ ε νπνία εθηφο απφ πξσηνπφξνο ζηελ ηνπνζέηεζε ηαηξνχ ζηε
ζέζε ηνπ δηεπζχλνληνο ζχκβνπινπ, ήηαλ ε πξψηε πνπ δεκηνχξγεζε επίζεκν
πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ηαηξψλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηνίθεζεο. ηελ ζπγθεθξηκέλε
εξγαζία ζα γίλεη κηα αλαθνξά ζε δηάθνξα ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα πνπ έγηλαλ
αλά ηνλ θφζκν, ψζηε λα αλαιπζεί ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο ζηηο δηάθνξεο
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ρψξεο. Οη ΖΠΑ, ε Απζηξαιία θαη ε Γαλία είλαη ρψξεο νη νπνίεο ρεηξίζηεθαλ ην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα κε ηελ κεγαιχηεξε επηηπρία θαη κε απηέο ζα αζρνιεζεί ην παξφλ
θεθάιαην. ηφρνο ηεο αλαθνξάο απηήο είλαη ε αλάδεημε ησλ πιαηζίσλ ζηα νπνία
θηλείηαη ε εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα εγεζίαο ζηηο ρψξεο απηέο θαη φρη ε ιεπηνκεξήο
αλάιπζε ηνπο δεδνκέλεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηεο θάζε ρψξαο θαη ηνπ εθάζηνηε
πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο.

2.3.1 Ζ πεξίπησζε ηεο MayoClinic-ΖΠΑ
Ζ θιηληθή Mayo ησλ ΖΠΑ απνηειεί πξφηππν ηφζν ζε ηαηξηθά φζν θαη ζε
δηνηθεηηθά ζέκαηα. Πξφθεηηαη γηα έλαλ Οξγαληζκφ πγείαο ν φπνηνο πξνθαιεί δένο
ηφζν γηα ηα ηαηξηθά επηηεχγκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληφο ηνπ φζν θαη γηα ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδεηαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ αζζελψλ. ην φξακα ηνπ
νξγαληζκνχ αλαθέξεηαη ξεηά ε κεγάιε ζεκαζία πνπ δίλεη ζηηο αλάγθεο ηνπ αζζελνχο
θαζψο θαη ε δέζκεπζε ηνπ γηα πςεινχ επίπεδνπ παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ κέζα
απφ ηελ θιηληθή πξάμε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ έξεπλα (Spurgeon et al, 2011b). Ζ
βάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο ελ ιφγσ θιηληθήο είλαη ε έξεπλα ζε
ζέκαηα δηνίθεζεο θαη ζχγρξνλνπ Management αλάκεζα ζε 10 κεγάιεο θαη άθξσο
επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο παγθνζκίσο. Απφ απηέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη εηαηξίεο
φπσο ε FedEx, Cisco, General Electric θαη General Mills, απνκφλσζαλ ηα ζεηηθά
ζηνηρεία θαη δεκηνχξγεζαλ έλα πξφηππν εθπαίδεπζεο. ηελ ζπλέρεηα επειέγε ην
ζχζηεκα 70/20/10 σο ηξφπνο δφκεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο (Duberman,
2011). Σν ζχζηεκα απηφ πεξηιακβάλεη 10% κάζεκα ζε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, 20%
εθπαίδεπζε απφ εηδηθνχο πάλσ ζην ζέκα ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή θαη 70%
εθκάζεζε ζηελ πξάμε κε εθαξκνγή θαλφλσλ θαη θαλνληζκψλ δηνίθεζεο. Ζ
πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ MayoClinic έρεη σο εμήο: ην 10% ηεο
δηδαζθαιίαο ζε αίζνπζα πεξηιακβάλεη 4 ζηάδηα. Απηά είλαη γηα λέν-ηνπνζεηεκελν
πξνζσπηθφ, γηα ηαηξνχο λέν-ηνπνζεηεκέλνπο ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο, γηα ηαηξνχο κε
εκπεηξία ζε ζέκαηα δηνίθεζεο θαη γηα θαηαμησκέλνπο ηαηξνχο κε απμεκέλεο εγεηηθέο
πιένλ ηθαλφηεηεο. Σν επφκελν 20% ηεο εθπαίδεπζεο εμειίζζεηαη κε ηελ αλάζεζε
θάζε ελφο λέν-ηνπνζεηεκελνπ ηαηξνχ ζε θάπνηνλ ''εθπαηδεπηή''. Ζ θιηληθή δηαζέηεη
έλαλ κεγάιν αξηζκφ πηζηνπνηεκέλσλ εθπαηδεπηψλ νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο
είλαη ηαηξνί θαη νη ππφινηπνη είλαη επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ ηεο δηαρείξηζεο
αλζξσπηλνχ δπλακηθνχ. Ζ δηάξθεηα απηνχ ηνπ ζηαδίνπ εθπαίδεπζεο είλαη ηξία
ρξφληα. ηνλ πξψην ρξφλν γίλεηαη κηα εθηίκεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο
ηνπ λένπ ηαηξνχ. ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ γίλεηαη κηα αμηνιφγεζε ε φπνηα
πεξηιακβάλεη ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο 360 κνηξψλ, δειαδή απηφ-αμηνιφγεζε,
αμηνιφγεζεο απφ ζπλαδέιθνπο, επηθεθαιήο νκάδαο θαη άκεζνπ πξντζηακέλνπ. Με ηα
απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο γίλεηαη ζπδήηεζε θαη παξέρεηαη βνήζεηα ζηνλ λέν
ηαηξφ ζε ζέκαηα ζηα νπνία πζηεξεί. ην ηέινο ηνπ ηξίηνπ έηνπο ηεο δηνηθεηηθήο ηνπ
εθπαίδεπζεο ηίζεηαη ζπλήζσο σο πεξηζηαζηαθή ε επνπηεία ηνπ λένπ ηαηξνχ απφ ηνλ
''εθπαηδεπηή''. Παξαηεξνχκε απφ ηα δπν πξψηα ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ λένπ
ηαηξνχ ζε ζέκαηα εγεζίαο φηη ε ζπγθεθξηκέλε θιηληθή δίλεη κεγάιε ζεκαζία ζε
ζέκαηα νκαδηθφηεηαο θαη πξνζπαζεί λα θαηεπζχλεη ηνπο λένπο ''εγέηεο'' ηεο πξνο
απηήλ ηελ πνξεία (Spurgeon et al, 2011b). ζνλ αθνξά ζην ηξίην θαη ηειεπηαίν
πξφγξακκα, ην 70% ηεο εθπαίδεπζεο,πεξηιακβάλεη ηελ κάζεζε ζηελ πξάμε. Πην
ζπγθεθξηκέλα δεκηνπξγνχληαη νκάδεο ππφ ηελ επνπηεία θαη δηνίθεζε ηνπ
''εθπαηδεπφκελνπ'' θαη γίλεηαη αλάζεζε θάπνηνπ project. To πξψην δηήκεξν ηνπ
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ζπγθεθξηκέλνπ ζηαδίνπ νη νκάδεο εξγάδνληαη ζε ζέκαηα νκαδηθφηεηαο, νηθνλνκηθψλ,
ιήςεο απνθάζεσλ θαη νξγάλσζεο θαζψο θαη θαηακεξηζκνχ ησλ εξγαζηψλ.
Μεηά απφ 90 εκέξεο νη νκάδεο ζα πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ
εξγαζηψλ πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ. Με ηελ αμηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ θιείλεη ν θχθινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ ηαηξψλ
ζηελ δηνίθεζε γηα ηελ MayoClinic.

2.3.2 Ζ πεξίπησζε ηεο ClevelandClinic-ΖΠΑ
Παξακέλνληαο ζηελ πεξηνρή ησλ ΖΠΑ είλαη αλαγθαία ε αλαθνξά ζε κηα
αθφκα θιηληθή ε νπνία καδί κε ηελ Mayo θπξηάξρεζε ζηελ εθπαίδεπζε ηαηξψλ ζε
δηνηθεηηθά ζέκαηα απφ πνιχ λσξίο ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ.
Ο ιφγνο γηα ηελ θιηληθή ηνπ Clevelandπνπ απνηειεί κηα θιηληθή πξφηππν κε έλα
ηεξάζηην εχξνο πεξηνρψλ επζχλεο θαζψο θαιχπηεη πεξηζηαηηθά φισλ ησλ
εηδηθνηήησλ είηε ηαθηηθά είηε επείγνληα. Σν γεληθφηεξν πιάλν εθπαίδεπζεο ησλ
ηαηξψλ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο πεξηιακβάλεη 4σξεο ζπλεδξίεο αλά κηα εβδνκάδα
ππνρξεσηηθέο γηα ηνλ πξψην ρξφλν. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ φκσο παξνπζηάδεη ην
πξφγξακκα πνπ αθνινπζεί εμαηνκηθεπκέλα ε θιηληθή ηεο αθηηλνζεξαπεπηηθήο
νγθνινγίαο ηνπ ίδηνπ λνζνθνκείνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα είλαη πξντφλ κηαο
έξεπλαο ε φπνηα πξαγκαηνπνηήζεθε εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ε νπνία έδεημε φηη ην
82% ησλ εηδηθεπφκελσλ (λέσλ ηαηξψλ) ζεψξεη ζεκαληηθέο ηηο γλψζεηο εγεζίαο γηα ην
κέιινλ. εκαληηθφ επίζεο ήηαλ ην εχξεκα φηη κφιηο ην 18% απηψλ ησλ
επαγγεικαηηψλ πγείαο είρε θάπνηα εκπεηξία ζε γλψζεηο πάλσ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο θαη
εγεζίαο. Σν πνζνζηφ απηφ θαηαδεηθλχεη ηελ ειιηπή ελαζρφιεζε κε ζέκαηα δηνίθεζεο
ζηηο Ηαηξηθέο ζρφιεο, ην φπνην παξαηεξείηαη εθηφο ηεο Ακεξηθήο θαη ζηνλ ππφινηπν
δπηηθφ θφζκν. Οη εηδηθεπφκελνη ηεο θιηληθήο πξηλ ηελ έληαμε ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν
πξφγξακκα έιαβαλ νδεγία λα δηαβάζνπλ νξηζκέλα ζπγγξάκκαηα θαη πεγέο πάλσ ζην
ζέκα ηεο Ζγεζίαο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα παξαθνινπζήζνπλ ελεξγά ηηο δηαιέμεηο νη
νπνίεο επξφθεηην λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
είλαη δπν ρξφληα θαη δηαξθεί δπν νιφθιεξεο εκέξεο ην ρξφλν. Πξφθεηηαη γηα
ηαρχξπζκα καζήκαηα κε κεγάιε ππθλφηεηα γλψζεσλ, νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ
εθαξκνγέο ψζηε λα αθνκνησζνχλ θαιχηεξα. Ζ πξψηε κέξα ζην εθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα μεθηλάεη λσξίο ην πξσί κε ζεκαηνινγία γηα ηελ εμεχξεζε δπλαηψλ
ζεκείσλ ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ζπλερίδεη κε αλάιπζε ησλ βαζηθψλ θαη εηδηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ απνηειεζκαηηθψλ εγεηψλ ελψ θιείλνληαο γίλεηαη κηα εθηελήο
δηάιεμε γηα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. Ζ δεχηεξε εκέξα αθηεξψλεηαη ζηηο
επηθνηλσληαθέο ηαθηηθέο θαη ζηελ εθκάζεζε ηξφπσλ απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο
κε ηνπο αλζξψπνπο αιιά θαη πην εηδηθά κε ηνπο πθηζηακέλνπο. Ζ ηειεπηαία δηάιεμε
ηεο δεχηεξεο εκέξαο αθνξά ζηελ εθκάζεζε ηξφπσλ απνθπγήο αιιά θαη δηαρείξηζεο
ζπγθξνχζεσλ. ιεο νη δηαιέμεηο γίλνληαη κε δηαδξαζηηθή κνξθή. Υσξίδνληαη δειαδή
νη ζπκκεηέρνληεο ζε νκάδεο ιίγσλ αηφκσλ θαη αζθνχληαη κεηαμχ ηνπο ζηηο δηάθνξεο
ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Σν επφκελν επίπεδν ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξά ην δεχηεξν έηνο
εθπαίδεπζεο θαη πεξηιακβάλεη άιιεο δπν εκέξεο ζπλερνχο εθκάζεζεο θαη πξαθηηθήο
άζθεζεο. πγθεθξηκέλα ην δεχηεξν ηκήκα πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε θαη πξφνδν
ηεο επηρείξεζεο. Ζ πξψηε κέξα πεξηιακβάλεη αξρέο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο
ζπγθεθξηκέλεο θνπιηνχξαο ζηελ επηρείξεζε-Οξγαληζκφ. Δπίζεο δηδάζθνληαη νη
θαιέο πξαθηηθέο ζηε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο πξνζσπηθνχ αιιά θαη ην πψο λα είλαη ή
λα γίλεη θάπνηνο απνδνηηθφο θαη απνηειεζκαηηθφο δάζθαινο. Ζ δεχηεξε κέξα αθνξά
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εμ νινθιήξνπ ην επηρεηξεζηαθφ θνκκάηη ηεο εγεζίαο. Πην αλαιπηηθά, πεξηέρεη ηνλ
ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, ηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ δηνίθεζε κε βάζε ηε
δηθαηνζχλε. Παξαηεξνχκε φηη κειεηψληαη δεηήκαηα θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ
δηνίθεζε ελφο Οξγαληζκνχ πγείαο. Δπηπιένλ, δηδάζθνληαη ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο
αιιά θαη ε πνηφηεηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελή. Σν ηειεπηαίν αιιά
πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο απνηειεί ε ζέιεζε γηα
αιιαγή ζηελ επηρείξεζε. Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα θαηεπζχλεη ηνπο κειινληηθνχο
δηνηθεηέο λνζνθνκείσλ θαη θιηληθψλ πξνο ηελ δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο, ηελ φπνηα
ρξεηάδεηαη λα επηδεηνχλ ζηηο επηρεηξήζεηο ελψ ηαπηφρξνλα παξνπζηάδνληαη θαη
ηξφπνη δηαρείξηζεο ησλ αληηδξάζεσλ πνπ απηέο πξνθαινχλ. Ζ θιηληθή ε νπνία
δηνξγαλψλεη θαη επηβιέπεη ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα δηαζέηεη δηθνχο ηεο
εθπαηδεπηέο νη νπνίνη έρνπλ νινθιεξψζεη επηηπρψο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε
ζέκαηα εγεζίαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 6 κελψλ θαη έρνπλ εκπεηξία ζε ζέκαηα
εγεζίαο, δηαρείξηζεο πξνζσπηθφηεηαο, επηθνηλσληαθψλ ηαθηηθψλ (Physician
Leadership Development(2018)).
2.3.3 Ζ πεξίπησζε ηεο Απζηξαιίαο
Ζ Απζηξαιία είλαη κηα ρψξα ε νπνία εκθαλίδεηαη κε έλα πνιχ θαιά νξγαλσκέλν
ζχζηεκα πγείαο. Γεληθφηεξα απνηειεί κηα ρψξα ζσζηά δνκεκέλε πνπ έρεη θαηά
θαηξνχο δηαθξηζεί γηα ην απμεκέλν βηνηηθφ επίπεδν ησλ πνιηηψλ ηεο. Σα ηειεπηαία
ρξφληα έρεη αλαγλσξίζεη ηελ αμία ηεο ηνπνζέηεζεο ηαηξψλ ζε ζέζεηο δηνίθεζεο ζηα
λνζνθνκεία θαη ηηο θιηληθέο φινπ ηνπ θξάηνπο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ δεκηνπξγήζεθαλ
δηάθνξα πξνγξάκκαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε απηψλ. Αλάκεζα ζε αξθεηά ηέηνηα
πξνγξάκκαηα απηφ πνπ μερσξίδεη γηα ην πςειφ επηζηεκνληθφ επίπεδν αιιά θαη γηα ην
θχξνο θαη ηελ αλαγλψξηζε πνπ δηαζέηεη είλαη ην Royal Australasian College of
Medical Administrators (RACMA). Πξφθεηηαη γηα έλα ηξηεηέο πξφγξακκα ην νπνίν
απνδίδεη ζηνπο επηηπρψο απνθνηηήζαληεο ηελ αλάινγε πηζηνπνίεζε ζηελ δηνίθεζε
Οξγαληζκψλ πγείαο. Πεξηιακβάλεη πνιχ αλαιπηηθέο θαη ζσζηά δνκεκέλεο ζπλεδξίεο
γηα ζέκαηα εγεζίαο θαη δηαρείξηζεο αλζξσπηλνχ δπλακηθνχ. Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα
βαζίδεηαη ζηηο επηά βαζηθέο δεμηφηεηεο ελφο επηηπρεκέλνπ εγέηε φπσο απηέο
δηαηππψλνληαη απφ ην Royal College of Physicians and Surgeons of Canada.
πγθεθξηκέλα, βάζεη απηνχ ηνπ πξφηππνπ ν απνδνηηθφο εγέηεο εκθαλίδεη ηαπηφρξνλα
επηά ξφινπο ζε έλα θπζηθά πξφζσπν. Οη ξφινη απηνί νξίδνληαη σο εμεο:1) ξφινο ηνπ
καλαηδεξ,2) ξφινο ηνπ εηδηθεπκέλνπ ηαηξνπ,3) ν ξφινο ηνπ επαγγεικαηία(αθνξά ηελ
επαγγεικαηηθή δενληνινγία) , 4)ν ξφινο ηνπ ζπλεξγάηε, 5) ν ξφινο ηνπ επηζηήκνλα,6) ν
ξφινο ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνπ,7) ν ξφινο ηνπ επηθνηλσληαθνχ αλζξψπνπ.

30

Δηθόλα 2 Οη 7 ξόινη ηνπ Ζγέηε ζύκθωλα κε ην RoyalCollegeofSurgeonsCanada

Ζ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ ηνκέσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ έλα ζχλνιν πνιιψλ
θαη δχζθνισλ ζπλεδξίσλ νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηφζν ζεσξεηηθά καζήκαηα φζν
θαη πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Σαπηφρξνλα κε ην ζεκαληηθφ απηφ
εθπαηδεπηηθφ κνληέιν, ελδηαθέξνπζα είλαη θαη ε πξνζπάζεηα ε φπνηα μεθίλεζε
ππισηηθά απφ ην 2011 ζην λνζνθνκείν Royal Perth Hospital. Δδψ έγηλε κηα
απηφλνκε πξνζπάζεηα θαη νη επηθεθαιήο ηαηξνί ησλ θιηληθψλ αιιά θαη νη επηθεθαιήο
ησλ λνζειεπηηθψλ ηκεκάησλ ζηηο αληίζηνηρεο θιηληθέο δεκηνχξγεζαλ έλα
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα ζέκαηα εγεζίαο κέζα ζην λνζνθνκείν ην
νπνίνπεξηειάκβαλε νρηψ ζπλεδξίεο ζην ζχλνιν ηνπ. Ζ εθπαίδεπζε βαζίδεηαη ζε ηξεηο
βαζηθνχο ππιψλεο πνπ είλαη α) ην πψο πεξηζάιπνπκε ζσζηά ηνλ αζζελή, β) πψο
ζπκπεξηθεξφκαζηε ζην πξνζσπηθφ, γ) πψο θηλείηαη ε θάζε θιηληθή κε βάζε ηηο εληνιέο
ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο .ηελ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη θαη αλαιχνληαη
έλλνηεο φπσο ε αζθάιεηα ηνπ αζζελή, ε δηαρείξηζε ηνπ ξίζθνπ, ε πνηφηεηα ζηηο
παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ αζζελνχο. ηελ δεχηεξε αλήθνπλ
αλαιχζεηο πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο αλζξσπηλνχ δπλακηθνχ, ηερληθέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε επηρεηξήζεηο απμεκέλεο απφδνζεο, δηάθνξεο κνξθέο
αμηνιφγεζεο θαη αλαηξνθνδφηεζεο ελψ επηζεκαίλεηαη θαη ε αμία ηεο επαγγεικαηηθήο
πξνφδνπ θαη αξηζηείαο, ζέκα ην φπνην αθνξά απφιπηα ηνπο ηαηξνχο. Ο ηξίηνο
ππιψλαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν ηεο Απζηξαιίαο
αζρνιείηαη κε ζέκαηα εηδηθά γηα ηελ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο πνπ θαιείηαη
Οξγαληζκφο πγείαο. πγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπφκελνη ζπδεηνχλ δεηήκαηα
νηθνλνκηθήο θχζεσο, ζηξαηεγηθή ζηνρνζέηεζε, ζπγθξάηεζε θφζηνπο θαη αμηνιφγεζε
ησλ δηαδηθαζηψλ ζην λνζνθνκείν.
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2.3.4 Ζ πεξίπησζε ηεο Γαλίαο

Ζ Γαλία απνηειεί σο γλσζηφλ ρψξα ηεο Δπξψπεο πνπ δελ έρεη απαζρνιήζεη
ηδηαίηεξα ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα φζνλ αθνξά ζην ζχζηεκα πγείαο ηεο ην νπνίν
ραξαθηεξίδεηαη σο βηψζηκν θαη απνδνηηθφ. Χζηφζν, εκθαλίδεη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ
κηα ζεκαληηθή δηάθνξα απφ ηα ππφινηπα θξάηε κειή ηεο Δ.Δ. Ζ δηαθνξά απηή
έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε θπβέξλεζε ηεο Γαλίαο αλέθαζελ πξνζπαζνχζε θαη
ζπλερίδεη λα πξνζπαζεί γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ θαη ηελ ζσζηή νξγάλσζε ηνπ Δζληθνχ
ζπζηήκαηνο πγείαο ρσξίο λα ππάξρνπλ νξαηνί θίλδπλνη ή απεηιέο. Σν γεγνλφο απηφ
δίλεη ην πιενλέθηεκα πην ζπληνληζκέλσλ θηλήζεσλ θαη ιήςεο απνθάζεσλ ρσξίο ηελ
πίεζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ θφζηνπο. Ζ Γαλία φπσο θαη φιεο νη ρψξεο ηεο θαλδηλαβίαο
ραξαθηεξίδνληαη απφ ηζρπξή πνιηηεηαθή αιιά θαη θνηλσληθή ζέιεζε γηα ίζε θαη
εχθνιε πξφζβαζε γηα φιν ηνλ πιεζπζκφ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα
πγείαο εκθαλίδεη νκνηφηεηεο κε εθείλν ησλ ΖΠΑ φζνλ αθνξά ζηνλ ξνιφ ησλ γεληθψλ
ηαηξψλ νη φπνηνη είλαη ην πξψην ζηάδην πξηλ ηελ επίζθεςε ελφο αζζελνχο ζηνλ
''εηδηθφ λνζνθνκεηαθφ'' ηαηξφ. Σα λνζνθνκεία θαη γεληθά νη Οξγαληζκνί παξνρήο
ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ Γαλία έρνπλ εμ νξηζκνχ επηθεθαιήο ηαηξνχο, ελψ φπσο θαη ζε
πνιιέο άιιεο ρψξεο επηθεθαιήο ζηα δηάθνξα επηκέξνπο ηκήκαηα ησλ λνζνθνκείσλ
είλαη επίζεο ηαηξνί. Ζ εθπαίδεπζε ησλ ηαηξψλ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο απνηειεί
ζεκειηψδε αξρή γηα ηελ Γαλία δεδνκέλεο ηεο παξάδνζεο πνπ εκθαλίδεη ζηελ
ηνπνζέηεζε ηαηξψλ ζε εγεηηθέο ζέζεηο. Απφ ην πξνπηπρηαθφ θηφιαο επίπεδν νη
θνηηεηέο Ηαηξηθήο εθπαηδεχνληαη ζε ζέκαηα εγεζίαο. Σα καζήκαηα απηά αθνξνχλ
ζηελ αλάπηπμε βαζηθψλ δεμηνηήησλ δηνηθεηηθνχ ραξαθηήξα φπσο απηέο
πεξηγξάθνληαη απφ ηνπο ''επηά ξφινπο ηνπ κάλαηδεξ'' ζηελ θαλαδηθή βηβιηνγξαθία
(CanMEDS). ην πξφγξακκα πεξηιακβάλεηαη θαη κηα ζεηξά εηδηθψλ καζεκάησλ
δηάξθεηαο δέθα εκεξψλ ζην φπνην ζπκκεηέρνπλ φινη νη θνηηεηέο Ηαηξηθήο
ππνρξεσηηθά θαη ζπλδηνξγαλψλεηαη απφ ηελ Πνιηηεία θαη ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ
Τγείαο. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ ηαηξψλ σο εηδηθνί ζε θάπνην λνζειεπηηθφ
ίδξπκα ζα πξέπεη λα ιάβνπλ κηα εθπαίδεπζε δηάξθεηαο πέληε εκεξψλ κέζα ζηα
επφκελα δπν ρξφληα. Ζ ζπγθεθξηκέλε εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη ζηνρεπκέλα ζέκαηα
ηα νπνία ζα θιεζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο νη ηαηξνί θαη
αθνξνχλ ηίηινπο φπσο: δηαρείξηζε πνηφηεηαο, δηαρείξηζε αιιαγψλ, δηνίθεζε
επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη αιιά.Σν 2011 ζε έξεπλα ε φπνηα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ
ηνπο O’Sullivan etal, απνδείρηεθε φηη νη ηαηξνί πνπ θαηέρνπλ δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζηελ
Γαλία αζθνχλ απνηειεζκαηηθά ηα θαζήθνληα ηνπο έρνληαο αλαπηχμεη έλαλ ''νιηζηηθφ''
επαγγεικαηηζκφ αιιά ηαπηφρξνλα αλέπηπμαλ θαη κηα ηάζε ζην λα επηδηψθνπλ ηελ
εμνπζία ε φπνηα κπνξεί λα ζεσξεζεί επηθίλδπλε ζηελ άζθεζε θαη ησλ επηζηεκνληθψλ
ηνπο θαζεθφλησλ. Παξαηεξνχκε ηειηθά φηη ε Γαλία δίλεη κεγάιε έκθαζε ζηελ
εθπαίδεπζε ησλ ηαηξψλ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο θαη κάιηζηα απφ πνιχ
λσξίο(πξνπηπρηαθφ ζηάδην) θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ απνιακβάλεη ηα νθέιε ηεο
θίλεζεο απηήο πνπ αθνξνχλ ηελ ζσζηή θαη νκαιή εγεζία ησλ Οξγαληζκψλ πγείαο
ηεο ρψξαο. Υαξαθηεξηζηηθά αλ αλαηξέμνπκε ζε νηθνλνκηθά ζηνηρεηά γηα ην ζχζηεκα
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πγείαο ηεο ελ ιφγσ ρψξαο ζα δνχκε φηη ην 2011 νη δαπάλεο γηα ηελ πγεία βξηζθφηαλ
ζην 9,9 % ηνπ αθαζάξηζηνπ εζληθνχ πξντφληνο, πνζνζηφ ζρεηηθά πςειφηεξν απφ ηνλ
κέζν νξφ ησλ ππνινίπσλ θξαηψλ-κεισλ ηεο επξσπατθήο έλσζεο. Θα πξέπεη φκσο
εδψ λα ζεκεησζεί φηη ε Γαλία φπσο θαη άιιεο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο ζηελ πξνζπάζεηα
ηεο γηα κηα πην ''θηιηθή'' πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο πγείαο ζπκπεξηέιαβε παξνρέο νη
νπνίεο γηα ηελ πιεηνλφηεηα ηεο ππφινηπεο Δπξψπεο απνηεινχλ έμνδα θαιππηφκελα
απφ ηνλ ηδηψηε (WHO Regional Office for Europe, 2011). Έηζη ζεσξνχκε φηη νη
δαπάλεο πγείαο θπκαίλνληαη ζε θπζηνινγηθά γηα ηελ πεξηνρή θαη ηηο παξνρέο επίπεδα
ελψ ηαπηφρξνλα ε ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ απφ ηνπο Οξγαληζκνχο πγείαο ηεο
ρψξαο βξίζθεηαη ζε πςειφ επίπεδν αθφκα θαη ζε πνιχ ιεπηέο θαη επαίζζεηεο
θαηεγνξίεο αζζελψλ φπσο νη πάζρνληεο απφ θαξθίλν (Determinants of Patient
Satisfaction With Cancer Care DeliveredbytheDanishHealthcareSystem May 2,2017).
πκθψλα κε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, παξαηεξνχκε φηη ε εθπαίδεπζε ησλ
ηαηξψλ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο θαη εγεζίαο απνηειεί δήηεκα κείδνλνο ζεκαζίαο γηα
νιφθιεξν ην δπηηθφ θφζκν, ελψ θαη νη ηξεηο αλαιπφκελεο ήπεηξνη(Δπξψπε,
Απζηξαιία, Ακεξηθή) αθνινπζνχλ κνληέια κε θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ
νινθιεξσηηθή θαη επηθαηξνπνηεκέλε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο εγεζίαο ζηνπο
Οξγαληζκνχο Τγείαο. Βαζηθφο ππιψλαο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη ε βηβιηνγξαθηθή
πξφζθνξα ηνπ Καλαδά κέζσ ηνπ CanMEDS θαη ηνπο ''ξφινπο ελφο κάλαηδεξ ζε
ππεξεζίεο πγείαο'' πάλσ ζηνπο νπνίνπο βαζηζηήθαλ ηα αλαθεξφκελα αιιά θαη ε
πιεηνλφηεηα ησλ κνληέισλ εθπαίδεπζεο ζηα εζληθά ζπζηήκαηα πγείαο ηνπ
ζχγρξνλνπ δπηηθνχ θφζκνπ. ζνλ αθνξά ζηελ πεξίπησζε ηνπ Δζληθνχ ζπζηήκαηνο
πγείαο ηεο Διιάδαο, ζηελ παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν αιιά θαη αλαδεηψληαο ζηελ
ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία δελ πξνθχπηεη ε χπαξμε θάπνηνπ εθπαηδεπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο γηα ζέκαηα εγεζίαο ζε ηαηξνχο. ηηο Ηαηξηθέο ζρφιεο ηεο ρψξαο δελ
εκθαλίδεηαη θάπνην ππνρξεσηηθφ κάζεκα ζην αληηθείκελν απηφ. ζνη ελδηαθέξνληαη,
ζα πξέπεη λα απεπζπλζνχλ ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηα φπνηα δηνξγαλψλνπλ είηε
ζεκηλάξηα είηε πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ψζηε λα απνθηήζνπλ ηηο
γλψζεηο αιιά θαη ηελ πηζηνπνίεζε πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Σέινο, ην
δήηεκα ηεο ηνπνζέηεζεο ηαηξψλ επηθεθαιήο ησλ Οξγαληζκψλ πγείαο φπσο έρεη
εηπσζεί ζην παξφλ ζχγγξακκα έρεη απαζρνιήζεη απφ πνιχ παιηά θάπνηεο ρψξεο ηνπ
Γπηηθνχ θφζκνπ αλάκεζα ζηηο νπνίεο φκσο δελ βξίζθεηαη ε Διιάδα θάηη ην νπνίν ζα
αλαιπζεί ζε επφκελα θεθάιαηα.
2.4 Δκπινθή Ηαηξψλ ζε δηνηθεηηθά θαζήθνληα
Σα ηειεπηαία ζαξάληα πεξίπνπ ρξφληα έρεη παξαηεξεζεί ζηηο ρψξεο κέιε ηεο
επξσπατθήο έλσζεο αιιά θαη ησλ ΖΠΑ ε ηάζε γηα κεηαξξχζκηζε ζε πνιινχο ηνκείο
ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (Joumard et al., 2010). ηηο πεξηζζφηεξεο απφ
απηέο ηηο ρψξεο ν ηδησηηθφο ηνκέαο είλαη πην επέιηθηνο απ φηη ν δεκφζηνο ελψ
ηαπηφρξνλα ε κεγαιχηεξε ζπαηάιε πφξσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ δεχηεξν, ζπλήζσο
ιφγσ ιάζνο θηλήζεσλ θαη απνθάζεσλ ζηελ δηαρείξηζε ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθή
πεξίπησζε απνηειεί ν ηνκέαο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. ηηο δπηηθέο ρψξεο ην
αγαζφ ηεο πγείαο είλαη έλα θνηλσληθφ αγαζφ κε κεγάιε πξνζβαζηκφηεηα ζηελ
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πιεηνλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν θάζε πνιίηεο δηαζέηεη κηα
αζθάιηζε πιεξψλνληαο ην αληίζηνηρν πνζφ ζην θξάηνο ψζηε λα ηνπ απνδνζνχλ κε ηε
κνξθή ππεξεζηψλ πγείαο. Σν ππφινηπν απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ δίλεηαη κε δεκφζηα
θνλδχιηα ηα φπνηα φκσο ζήκεξα θαίλεηαη λα είλαη πεξηνξηζκέλα ζε έλαλ ζεκαληηθφ
αξηζκφ θξαηψλ. ηα πιαίζηα ινηπφλ ηεο ζπγθξάηεζεο ησλ δαπαλψλ γηα ηελ Τγεία
θαζψο θαη ηνπ εμνξζνινγηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θξίλεηαη απαξαίηεηε κεηαμχ
άιισλ θαη ε ''ηαηξηθή εγεζία'' φπσο αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία ζηνπο Οξγαληζκνχο
πγείαο. Με ηνλ φξν απηφ ελλννχκε ηελ ζπλεηζθνξά ησλ ηαηξψλ παξάιιεια κε ηα
επηζηεκνληθά ηνπο θαζήθνληα, ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ή ηεο
θιηληθήο αλαγλσξίδνληαο ηελ δέζκεπζε, θαη ππνζηεξίδνληαο ηελ θαηεχζπλζή ηεο
πξνο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο (Spurgeon et al., 2008). Οη δξάζεηο
θαη ηα θαζήθνληα κηαο ηέηνηαο ''πβξηδηθήο'' ζέζεο γηα έλαλ ηαηξφ, σο επηζηήκνλα θαη
δηνηθεηηθφ, εκθαλίδνπλ έλα επξχ θάζκα ην φπνην πνιιέο θνξέο κπνξεί λα πεξηγξαθεί
κφλν εκπεηξηθά. Έλαο ηέηνηνο ξφινο πεξηιακβάλεη εθηφο ηεο άζθεζεο ηνπ θιηληθνχ
έξγνπ ηνπ ηαηξνχ θαη ηελ ζπζρέηηζε παξνρήο ζεξαπείαο κε ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο,
ηελ έκπλεπζε ησλ ζπλαδέιθσλ γηα πην απνδνηηθή εξγαζία, ηελ αλάιεςε επζπλψλ θαη
ξίζθσλ γηα επελδχζεηο θαη επηρεηξεκαηηθέο θηλήζεηο θαη άιια. εκαληηθή αιιαγή
ζηνλ ηνκέα απηφλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Ηηαιία. Ζ Ηηαιία εηζήιζε ζε κηα
κεηαξξπζκηζηηθή ηξνρηά εδψ θαη ηξεηο πεξίπνπ δεθαεηίεο φπνηε θαη αληηιήθζεθε ηελ
αλάγθε ηνπνζέηεζεο ηαηξψλ ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζην ζχζηεκα πγείαο ηεο.
Παξαθάησ ζα γίλεη κηα αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ φπνην εκπιέθνληαη νη ηαηξνί ζηελ
δηνίθεζε ζηα λνζνθνκεία θαη ηηο θιηληθέο ηεο γεηηνληθήο ρψξαο, αιιά θαη ζηνπο
δηαθφξνπο νξγαληζκνχο πνπ πξναζπίδνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο
θαη ηελ νκαιή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
Ζ Ηηαιία δηαζέηεη έλα ζχγρξνλν θαη ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πγείαο ην φπνην ζε
κεγάιν βαζκφ ζπκβαδίδεη κε ηα ππφινηπα ηεο Δπξψπεο. Δίλαη ζην κεγαιχηεξν ηνπ
ηκήκα δεκφζην θαη δσξεάλ γηα ηνπο πνιίηεο. Γηαρσξίδεηαη ζε πγεηνλνκηθέο
πεξηθέξεηεο νη νπνίεο είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ παξνρή πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. Ζ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο
πξαγκαηνπνηείηαη ζηα λνζνθνκεία φπνπ ην θφζηνο γηα ηηο ζεξαπείεο θαιχπηεηαη ζε
έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 78% απφ ην δεκφζην, ελψ ελδεηθηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη
70% ησλ ζπλνιηθψλ θιηλψλ ζηε ρψξα είλαη ππφ ηε δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ
(Rapporto OASI 2017) . Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε απηνλνκία πνπ παξέρεηαη απφ ηελ
θεληξηθή θπβέξλεζε ζηηο πγεηνλνκηθέο πεξηθέξεηεο, απνδεηθλχνληαο ηελ
απνθέληξσζε ηελ νπνία εθαξκφδεη ε πνιηηεία ηεο Ηηαιίαο. Οη πεξηθεξεηαθέο
δηνηθήζεηο έρνπλ ηελ δχλακε λα δηαλέκνπλ ηνπο πφξνπο γηα ηνπο παξφρνπο πγείαο
φπσο ζεσξνχλ ζσζηφ θαη λα ειέγρνπλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, ηνλ
αληαγσληζκφ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά
νη πάξνρνη ππεξεζηψλ πγείαο(είηε δεκφζηνη, είηε ηδησηηθνί) ππάγνληαη θαη εμαξηψληαη
απφ ηελ πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα αιιά ηαπηφρξνλα έρνπλ ηελ απηνλνκία γηα ηνλ
ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, ηελ δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ, ηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη ηηο
επελδχζεηο. Γεληθά ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ ηα ρξήκαηα
πνπ ιακβάλνπλ κε φπνηνλ ηξφπν ζεσξνχλ ζσζηφ, αιιά γηα ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο
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ξπζκίδεη ε πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε. Ζ κεγάιε αιιαγή ζην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα
πγείαο πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά πεξίπνπ απφ ην 1992 φπνηε θαη ηνπνζεηήζεθαλ
επίζεκα πιένλ επηθεθαιήο θιηληθψλ θαη λνζνθνκείσλ ηαηξνί, κε επζχλεο ζε ζέκαηα
φπσο ε δηαρείξηζε πφξσλ, ε δηνίθεζε αλζξσπηλνχ δπλακηθνχ, ν ζηξαηεγηθφο
ζρεδηαζκφο. ηα πξψηα ρξφληα ηεο πξνζπάζεηαο γηα αιιαγή νη ήδε ππάξρνληεο ηαηξνί
νη νπνίνη αζθνχζαλ ηελ εηδηθφηεηα ηνπο θαη βξίζθνληαλ ζην απφγεην ηεο θαξηέξαο
ηνπο θάλεθαλ απξφζπκνη λα αλαιάβνπλ ηέηνηεο ζέζεηο αθφκα θαη φηαλ απηέο ήηαλ
επίζεκεο. Έηζη ηνπνζεηνχζαλ ζε δεχηεξε κνίξα ηα δηνηθεηηθά θαζήθνληα ρσξίο λα
ηνπο ελδηαθέξεη ην ''δέζηκν'' κε ηνλ Οξγαληζκφ πγείαο ζηνλ νπνίν εξγάδνληαλ. ηελ
αληίζηαζε απηή ησλ ηαηξψλ ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε θαη ε έιιεηςε ππνδνκψλ γηα ηελ
δεκηνπξγία ηέηνησλ ζέζεσλ. πγθεθξηκέλα, απνπζίαδε ε δένπζα ππνζηήξημε ζηνπο
επαγγεικαηίεο πγείαο κε ηνλ ''πβξηδηθφ'' πιένλ ξφιν φπσο γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε,
δίθηπν δηαλνκήο πιεξνθνξηψλ, ηνπνζέηεζε ζε ζέζεηο θαίξηαο ζεκαζίαο αλζξψπσλ
πνπ δελ είραλ ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία(πρ ηκήκα αλζξσπηλνχ δπλακηθνχ,
ινγηζηήξην). Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ην ζχζηεκα πγείαο ηεο Ηηαιίαο βειηηψζεθε ζε
επίπεδν management θαη θαηάθεξε λα ηνπνζεηήζεη πιένλ ηνπο ηαηξνχο κε θαιχηεξν
θαη πην απνδνηηθφ ηξφπν ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο. Δπεηδή ε λνκνζεζία ζην ελ ιφγσ
θξάηνο είλαη δεζκεπηηθή θαη νξίδεη ηελ ζπγθέληξσζε ηεο εμνπζίαο ζηνπο δηνηθεηέο
ησλ κνλάδσλ πγείαο θαη ηνπο δηεπζπληέο θιηληθψλ ζηνπο επηκέξνπο Οξγαληζκνχο
πγείαο δεκηνπξγήζεθαλ λένη ξφινη κε λέα θαζήθνληα ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε
δηνίθεζε θαη ην management. πγθεθξηκέλα, ηαηξνί ηνπνζεηεζήθαλ ζε ζέζεηο φπσο νη
''ζπληνληζηέο δξάζεηο'' κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη ζπγθεθξηκέλα θνλδχιηα κε ηα
νπνία ζα πξέπεη λα ηνπο πεηχρνπλ. Ζ ζέζε απηή πξφεθπςε απφ ηελ κεηάβαζε ζην
ζχγρξνλν πιένλ Ηηαιηθφ Δ..Τ ζην νπνίν μέθπγαλ ηα λνζνθνκεία απφ ηελ θάζεηε
δηνίθεζε θαη πηνζέηεζαλ ηελ ''νξηδφληηα'' δηαρείξηζε δηαδηθαζηψλ (''horizontal''
clinical processes). Έηζη ν ζπγθεθξηκέλνο ξφινο ζθνπφ έρεη ηελ επνπηεία ηεο ζσζηήο
θαη απνδνηηθήο ιεηηνπξγηάο ελφο ζπλφινπ δηαδηθαζηψλ. Σαπηφρξνλα κε ηελ
παξαπάλσ ζέζε, ηαηξνί θιήζεθαλ λα εγεζνχλ δηαηκεκαηηθψλ νκάδσλ κε έλαλ θνηλφ
ζθνπφ. Σέηνηεο νκάδεο είλαη ζπλήζσο επαγγεικαηίεο πγείαο γηα ηελ αλαπαξαγσγηθή
πγεία ηεο γπλαίθαο, νκάδεο αληηκεηψπηζεο θαη πξφιεςεο ηνπ θαξθίλνπ, νκάδεο
αληηκεηψπηζεο ηξαχκαηνο. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη επηθεθαιήο
ηαηξνί ζηηο ζέζεηο απηέο αμηνινγνχληαη γηα ηελ πνξεία ησλ ηκεκάησλ πνπ έρνπλ
αλαιάβεη ελψ παξακέλνπλ επηθεθαιήο ησλ λνζνθνκείσλ θαη νιφθιεξσλ ησλ
Μνλάδσλ πγείαο ηαηξνί έκπεηξνη θαη εθπαηδεπκέλνη ζε ζέκαηα δηνίθεζεο. Σελ ίδηα
πεξίνδν πξαγκαηνπνηήζεθαλ αιιαγέο θαη ζηνπο ππφινηπνπο επαγγεικαηίεο πγείαο.
Γεκηνπξγήζεθε ζέζε επηθεθαιήο λνζειεπηή ν φπνηνο ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηελ
ξχζκηζε ζέκαηνο θιηλψλ, ρσξεηηθφηεηαο θαη δηεπζέηεζεο ησλ εηζαγσγψλ ζε κηα
θιηληθή. Δπίζεο, ζεκαληηθέο εμνπζίεο θαηέρεη θαη ν λνζειεπηήο πνπ είλαη επηθεθαιήο
πηέξπγαο θαη έρεη ηνλ απφιπην έιεγρν ησλ κεραλεκάησλ ηεο θιηληθήο θαζψο θαη ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε ζέκαηα εξγαζηαθά θαη φρη επηζηεκνληθά. Σν γεληθφηεξν
θιίκα ζην Ηηαιηθφ ζχζηεκα πγείαο κεηά απφ ηηο δνκηθέο αιιαγέο ζηηο νπνίεο
πξνρψξεζε θαίλεηαη λα είλαη κνηξαζκέλν. Τπάξρεη κηα κεξίδα αλζξψπσλ πνπ ζεψξεη
απηέο ηηο αιιαγέο κηα πξνζπάζεηα απνδπλάκσζεο ηνπ θπξίαξρνπ ξφινπ πνπ θαηέρεη
ν δηεπζπληήο ηεο κνλάδαο πγείαο. Αληίζεηε άπνςε εθθξάδνπλ φκσο νη ππνζηεξηθηέο
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ηεο άπνςεο φηη νη λέεο ζέζεηο θαη ε αλάιεςε θαζεθφλησλ απφ λένπο επαγγεικαηίεο
έρεη σο ζθνπφ ηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ηελ παξνρή θαιχηεξεο πνηφηεηαο
ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ ειάθξπλζε ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο απφ ''απιά'',
θαζεκεξηλά θαζήθνληα ψζηε λα αζρνιεζεί κε πην ζνβαξά φπσο πρ ν ζηξαηεγηθφο
ζρεδηαζκφο.
Ο ηξφπνο κε ηνλ φπνην έλαο ηαηξφο κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζηελ δηνίθεζε ελφο
Οξγαληζκνχ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ή ζε θάπνην επηκέξνπο ηκήκα απηνχ κπνξεί
λα ιάβεη ηε κνξθή ελφο ''αγσγνχ''. ην βηβιίν κε ηίηιν TheLeadershipPipelineηνπ
ζπγγξαθέα θαη εξγαζηαθνχ ζχκβνπινπ RamCharanγίλεηαη κηα πξνζπάζεηα
παξάζεζεο ησλ ζέζεσλ θαη ησλ ξφισλ ελφο ηαηξνχ-εγέηε. Ξεθηλψληαο απφ ηελ
ηεξαξρηθά αλψηεξε ζέζε ζπλαληάκε ηνλ δηεπζπληή ηνπ Οξγαληζκνχ ή θάπνηα
παξνκνίσο νλνκαδφκελε ζέζε, ε επηξξνή ηεο νπνίαο αθνξά ην ζχλνιν ηεο
επηρείξεζεο. ηελ ζέζε απηήλ ζεκαληηθή είλαη ε χπαξμε νξάκαηνο θαη φρη ηφζν
ηθαλνηήησλ δεδνκέλεο ηεο αλάγθεο γηα έκπλεπζε ησλ πθηζηάκελσλ θαη ηελ ζσζηή
θαηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο. ηελ ζπλέρεηα ηνπνζεηείηαη ν δηεπζπληήο ηεο Ιαηξηθήο
ππεξεζίαο, ηα θαζήθνληα ηνπ νπνίνπ αθνξνχλ ηφζν ην επηζηεκνληθφ φζν θαη ην
δηνηθεηηθφ πεδίν. Ο θάηνρνο ηεο ζέζεο απηήο πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα αμηνινγήζεη
ηηο ζηξαηεγηθέο, λα κπνξέζεη λα δηαηεξήζεη ηζνξξνπία αλάκεζα ζην θφζηνο θαη ηηο
παξερφκελεο θάζε θνξά ππεξεζίεο πγείαο θαη λα αληαπεμέιζεη ζηηο δνθηκαζίεο πνπ
ζέηεη θάζε θνξά ην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. Οη δπν απηέο ζέζεηο αλήθνπλ ζην
αλψηαην επίπεδν δηνίθεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ. ηελ επνκέλε βαζκίδα ηνπνζεηνχληαη
νη επηθεθαιήο ησλ επηκέξνπο θιηληθψλ ελφο λνζνθνκείνπ κε αηζζεηά δηεπξπκέλα
θαζήθνληα φπσο ηελ δηαρείξηζε θνλδπιίσλ, ζέζπηζε βξαρππξφζεζκσλ ζηφρσλ θαη
ηαθηηθψλ επίηεπμεο. ηελ ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ε ζέζε ηνπ ππεχζπλνπ ηαηξνχ ν νπνίνο
βξίζθεηαη επηθεθαιήο κηαο νκάδαο ζπλαδέιθσλ ηνπ πνπ εξγάδνληαη ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν ηκήκα. Δίλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηελ δηαλνκή εξγαζηψλ, ηελ επίβιεςε
θαη ηελ αλάπηπμε απηψλ. Σέινο, ζηε βάζε απηήο ηεο ηεξαξρηθήο ππξακίδαο βξίζθεηαη
έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ξφινπο ζηνλ φπνην βαζίδεηαη νιφθιεξε ε επηρείξεζε.
Δίλαη ν άλζξσπνο πνπ αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ ηαηξνχ θαη πξσηαξρηθφο ηνπ ζηφρνο
είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη ε ζεξαπεία ηνπ αζζελή. Πξφθεηηαη γηα ην
αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζα νδεγήζεη ηειηθά ηνλ Οξγαληζκφ πγείαο ζηελ επίηεπμε
ησλ ζηφρσλ ηνπ ηφζν κε ηελ επηζηεκνληθή ηνπ θαηάξηηζε φζν θαη κε ηελ ζσζηή θαη
επαγγεικαηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά.
Κιείλνληαο, βιέπνπκε απφ ην παξάδεηγκα ηεο Ηηαιίαο αιιά θαη απφ ην κνληέιν ηνπ
''αγσγνχ'' φηη ε δηαδηθαζία εκπινθήο ησλ ηαηξψλ ζηελ δηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ
είλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία. Απαηηείηαη ε δεκηνπξγία λέσλ ξφισλ νη νπνίνη ζα
είλαη ζεζκνζεηεκέλνη κε απνξξένπζεο εμνπζίεο θαη επζχλεο ελψ βαζηθή ζπληζηψζα
ηεο επηηπρίαο είλαη ε ζπλερήο αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ θαη νη αληίζηνηρεο βειηηψζεηο.
ηα πιαίζηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέηξνπ έγθεηηαη θαη ε αλαγλψξηζε,
εμ αξρήο αιιά θαη ζηελ πνξεία ηεο εθαξκνγήο απηνχ, ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ
ζπλεπεηψλ ηνπ.
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2.4.1 Απνηειέζκαηα ηνπνζέηεζεο ελφο Ηαηξνχ ζηε δηνίθεζε Οξγαληζκνχ πγείαο

Οη ηαηξνί κπνξνχλ θαη πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα
ηκήκαηα ησλ πφξσλ πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ έλαο απνδνηηθφο θαη θεξδνθφξνο
Οξγαληζκφο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο (Brown & Mayer, 1996, p. 35) .
Απνδερφκελνη ηελ απαξρή ηεο ''θιηληθήο εγεζίαο'' πξηλ απφ πνιιέο δεθαεηίεο κε
πξσηνπφξνπο ηελ MayoClinic θαη ηελ ClevelandClinic ζηηο ΖΠΑ, παξαηεξνχκε φηη
ηα πξψηα απνηειέζκαηα ηεο θίλεζεο απηήο άξρηζαλ λα θαίλνληαη κε έξεπλεο αξθεηά
ρξφληα κεηά. Μηα απφ απηέο πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2005 θαη αθνξνχζε ζηελ επηξξνή
πνπ είρε ε ηνπνζέηεζε ηαηξψλ σο εγέηεο ζε λνζνθνκεία θαη θιηληθέο (Physician
Leadership Styles and Effectiveness: An Empirical Study) . Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα
πεξηειάκβαλε 663 λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ζηηο ΖΠΑ θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα
φηη ε άζθεζε δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ απφ ηαηξνχο αχμεζε ηελ εξγαζηαθή
ηθαλνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ αιιά θαη βνήζεζε ζηελ πνξεία ησλ Οξγαληζκψλ
πγείαο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα. πσο πξναλαθέξζεθε ε βάζε
πάλσ ζηελ νπνία θηλείηαη έλαο Οξγαληζκφο πγείαο είλαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ.
Απηφ απνηειείηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηαηξνχο θαη λνζειεπηέο. Λακβάλνληαο ππφςε
ην γεγνλφο φκσο φηη νη ηαηξνί θαηέρνπλ έλα πςειφ status ζηελ θνηλσλία ηνπ δπηηθνχ
θφζκνπ απηφ ηνπο θάλεη πην δχζθνια δηαρεηξίζηκνπο ζηελ εξγαζία ηνπο. Πξφθεηηαη
γηα αλζξψπνπο νη φπνηνη ιφγσ ηεο απζεληίαο ζηνλ ηνκέα ηνπο δελ είλαη ζεηηθνί ζε
αιιαγέο θαη ζε ππφδεημε θαζεθφλησλ εηδηθά φηαλ απηά πξνέξρνληαη απφ αλζξψπνπο
νη φπνηνη δελ θαηαλννχλ ηελ δπζθνιία ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο ή δελ έρνπλ πεξάζεη
απφ ηε ζέζε ηνπο. Δδψ έγθεηηαη έλα αθφκα ζεηηθφ απνηέιεζκα απφ ηελ ηνπνζέηεζε
ηαηξψλ σο επηθεθαιήο ζην ζχλνιν ή ζε επηκέξνπο ηκήκαηα ελφο Οξγαληζκνχ πγείαο.
Έξεπλεο νη νπνίεο έρνπλ θαηά θαηξνχο αζρνιεζεί κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα (MisraHebert, Kay, Stoller, 2004; Vimr & Thompson, 2011) απέδεημαλ φηη ε πξνψζεζε θαη
ε θαηεχζπλζε ελφο Οξγαληζκνχ πγείαο πξνο ηελ ηνπνζέηεζε ηαηξψλ ζε ζέζεηο
εμνπζίαο κε επηξξνή ζηελ ιήςε απνθάζεσλ νδήγεζε ζηελ εχθνιε δηάδνζε ηεο
ζηξαηεγηθήο θαζψο θαη ζηελ ειάηησζε ησλ ηάζεσλ γηα αλαηξνπέο. ε θαζεκεξηλή
βάζε θαη ιφγσ ηεο θχζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο νη ηαηξνί είλαη ππνρξεσκέλνη λα
έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηνπο ''πειάηεο'' ελφο λνζνθνκείνπ (αζζελείο) ή θιηληθήο
θαη λα γλσξίδνπλ θαιπηέξα απφ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο.
Με ηνλ ηξφπν απηφ έρνπλ ηελ γλψζε ηνπ ηη ηθαλνπνηεί πεξηζζφηεξν ηνπο αζζελείο.
Έρνληαο σο θχξην ζηφρν, φπσο θαη θάζε επηρείξεζε, ηελ αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο
ησλ πειαηψλ ηνπ, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη νη ηαηξνί δηαδξακαηίδνπλ ή κπνξνχλ λα
δηαδξακαηίζνπλ έλαλ νπζηαζηηθφ θαη θαηαιπηηθφ ξνιφ πξνο ηελ πξνζπάζεηα απηή ζε
έλαλ Οξγαληζκφ Τγείαο.
Μηιψληαο γηα ηελ ζρέζε ηαηξνχ αζζελή, φπσο αλαθέξεη
θαη ε Καλαδηθή Έλσζε Ηαηξψλ (CMA 2010) νη ηαηξνί ζε έλαλ Οξγαληζκφ πγείαο φηαλ
μεθεχγνπλ απφ ηα ακηγψο επηζηεκνληθά ηνπο θαζήθνληα, θαη αζρνινχληαη κε ζέκαηα
πξνβνιήο ελεκέξσζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζε κεγάιν
βαζκφ ηνπο αζζελείο ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο. Εεηήκαηα φπσο ε εκςχρσζε γηα
ζπλέρηζε ζεξαπείαο, ε ζπκκέηνρε ζηελ εθινγή ζεξαπείαο κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ
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αζζελνχο, ε πηνζέηεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ δσήο είλαη κεξηθά απφ ηα ζέκαηα
απηά, ηα νπνία ζα νδεγήζνπλ ζε ζεκαληηθή κείσζε είηε ησλ επαλεηζαγσγψλ είηε ησλ
επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ κε ζπλνιηθφ φθεινο ηφζν ζηελ πγεία ησλ αζζελψλ, φζν θαη
ζηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ απφ ηνλ Οξγαληζκφ πγείαο. Βαζηθφ κέηξν ηεο επηηπρίαο
θαη ηεο απφδνζεο ελφο Οξγαληζκνχ πγείαο είλαη κεηαμχ άιισλ θαη ε αζθάιεηα ησλ
αζζελψλ. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ζηνρεχεη θαη ε ηνπνζέηεζε ηαηξψλ ζηελ
δηνίθεζε ησλ Οξγαληζκψλ πγείαο. Με ηελ πξνηξνπή, ηηο νδεγίεο, ηηο αληακνηβέο
ηνπ δηνηθεηή ελφο λνζνθνκείνπ ή θιηληθήο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο δεκηνπξγείηαη κηα
''θνπιηνχξα'' ζηνλ Οξγαληζκφ ε νπνία νδεγεί ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ, κε θχξην
γλψκνλα ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ. (Barling, Loughlin, & Kelloway, 2002)
Ηαηξνί ζε ζέζεηο κε εμνπζία θαη επηξξνή ζηε ιήςε απνθάζεσλ κπνξνχλ λα
πινπνηήζνπλ ην επξέσο απνδεθηφ θαη επηζπκεηφ κνληέιν ηεο ''ζεξαπείαο βάζεη
απνδείμεσλ''. πγθεθξηκέλα πξσηφθνιια κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ εθφζνλ ζηε
δηνίθεζε ηκεκάησλ βξίζθνληαη ηαηξνί πνπ γλσξίδνπλ θαιπηέξα απφ φινπο ην δήηεκα.
Ζ θίλεζε απηή ζα νδεγήζεη αθελφο ζηελ κείσζε πεξηζηαηηθψλ ιαλζαζκέλεο
ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο θαη αθεηέξνπ ζα απνθεπρζεί ε ρνξήγεζε κεγάινπ
θφζηνπο θαξκάθσλ θαη ζεξαπεηψλ ρσξίο ηελ χπαξμε απνδεδεηγκέλνπ νθέινπο ζηελ
πγεία ησλ αζζελψλ (Gilmore, 2010). Σαπηφρξνλα, βαζηθήο ζεκαζίαο είλαη θαη ε
εκπινθή πνπ ζα έρνπλ νη ηαηξνί απφ δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζηελ δηαδηθαζία δηάγλσζεο.
Κξίλνληαη σο νη θαηάιιεινη άλζξσπνη ψζηε λα θξίλνπλ πνηα δηαγλσζηηθή εμέηαζε
απαηηείηαη γηα θάζε πάζεζε. Έηζη δαπαλεξέο εμεηάζεηο (πρ MRI) νη νπνίεο
δηελεξγνχληαη ρσξίο λα είλαη αλαγθαίεο κπνξνχλ λα ειέγρνληαη απφ ηαηξνχο πνπ
βξίζθνληαη ζε ζέζεηο δηνίθεζεο. Σφζν ζηε δηαδηθαζία ηεο ζεξαπείαο φζν θαη ηεο
δηάγλσζεο ην πιενλέθηεκα ηεο χπαξμεο ηαηξνχ ζε δηνηθεηηθή ζέζε κεηαθξάδεηαη ζε
νηθνλνκηθφ φθεινο γηα ηνλ Οξγαληζκφ πγείαο αιιά θπζηθά θαη ζε κείσζε ηεο
ηαιαηπσξίαο ηνπ αζζελή.
Έλαο πνιχ ζεκαληηθφο ηνκέαο ζηε ιεηηνπξγηά ελφο
λνζνθνκείνπ ή θιηληθήο είλαη ν εθνδηαζκφο κε πιηθά. Σα πιηθά απηά
ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηαηξνχο θαη λνζειεπηέο ψζηε λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ νη απαηηνχκελεο πξάμεηο είηε απηέο αθνξνχλ ρεηξνπξγηθέο
επεκβάζεηο είηε κε επεκβαηηθέο πξαθηηθέο. Ζ ηνπνζέηεζε ελφο ηαηξνχ ζε θάπνηα
δηνηθεηηθή ζέζε ππεχζπλε γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ φζνλ αθνξά ζηνπο πξνκεζεπηέο,
ζηηο πνζφηεηεο θαη πνηφηεηεο ησλ πιηθψλ πνπ ζα παξαγγειζνχλ, νδεγεί ζε
ζηνρεπκέλεο αγνξέο κε κείσζε ηνπ θφζηνπο ιφγσ θαθήο πνηφηεηαο θαη αζηνρίαο
πιηθνχ θαζψο θαη ζε κείσζε ησλ παξελεξγεηψλ ζηνπο αζζελείο.
Γεληθφηεξα φζνλ αθνξά ζηελ δηνίθεζε ελφο Οξγαληζκνχ πγείαο απφ ηαηξνχο
ή ζηελ ηνπνζέηεζε ηαηξψλ ζε ζέζεηο δηνηθεηηθνχ ελδηαθέξνληνο, έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί ζε δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ έξεπλεο νη νπνίεο ηελ ζπζρεηίδνπλ
κε απμεκέλε ή βειηησκέλε ζπλνιηθή απφδνζε. πγθεθξηκέλα ρψξεο φπσο νη ΖΠΑ,
ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, αιιά θαη νξηζκέλεο επξσπατθέο φπσο ε Ηηαιία, ε Γαλία θαη ε
νπεδία εκθάληζαλ αμηφινγε πξφνδν ζε ηνκείο φπσο ε αχμεζε ησλ θεξδψλ, ε
ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ, ε ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη άιιεο. Σαπηφρξνλα,
θαη ε Έλσζε Ηαηξψλ Καλαδά αλαθέξεη φηη ην 2010 θαηαγξάθεθαλ απμεκέλα
πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο αζζελψλ απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζε Οξγαληζκνχο
πγείαο πνπ δηέζεηαλ ηαηξνχο ζε ζέζεηο δηνίθεζεο ή νξγάλσζεο ηκεκάησλ. Δπηπιένλ,
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απφ κεγάιε έξεπλα ε φπνηα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Goodall (2011), ε νπνία
αμηνιφγεζε ηελ απφδνζε 100 δηαθνξεηηθψλ λνζνθνκείσλ ζηελ Ακεξηθή, πξφεθπςε
φηη εθείλα ηα νπνία δηέζεηαλ είηε σο δηεπζχλσλ ζχκβνπιν, είηε ζε θάπνηα άιιε
δηνηθεηηθή ζέζε ηαηξνχο άλεθαλ ζηελ θνξπθή ηεο θαηάηαμεο. Μεξηθά ρξφληα κεηά ηηο
παξαπάλσ έξεπλεο, ν εξεπλεηήο Dickson (2012) ζε εξγαζία ηελ φπνηα πινπνίεζε, ζε
δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ θαη κε επίθεληξν ηνλ Καλαδά, θαηέιεμε ζην
ζπκπέξαζκα φηη νη ηαηξνί πνπ ηίζεληαη ζε ζέζεηο εμνπζίαο νδεγνχλ ζε κεγαιχηεξε
εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ, θαζψο νη ηαηξνί πνπ δνπιεχνπλ σο ''απινί
ππάιιεινη'' , εκπλένληαη θαη πξνηηκνχλ λα δηνηθνχληαη απφ ζπλαδέιθνπο ηνπο.
Άιιε έξεπλα ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε γηα λα ξίμεη θσο ζην εξψηεκα ηνπ
αλ ηειηθά είλαη θεξδηζκέλνο έλαο Οξγαληζκφο πγείαο πνπ δηνηθείηαη απφ ηαηξφ ή φρη,
θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη: ζε ηξεηο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο νη νπνίνη ήηαλ ν
θαξθίλνο, νη γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο, θαη ηα θαξδηνινγηθά λνζήκαηα ηα
λνζνθνκεία θαη νη θιηληθέο πνπ δηέζεηαλ δηνηθεηέο ηαηξνχο θαηαηαρηήθαλ πξψηα ζε
επίπεδν απφδνζεο θαη πνηφηεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ (Physician leaders and hospital
performance: Is there an association?, August 2011). Δπηπιένλ, ην 2013
πξαγκαηνπνηήζεθε φπσο θάζε ρξφλν ε θαηάηαμε ηνπ U.S. News and World Report ε
φπνηα αμηνιφγεζε 18 λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ζε φιε ηελ Ακεξηθή. Σα πέληε θαιχηεξα
βάζεη απηήο ηεο αμηνιφγεζεο είραλ ζηελ θνξπθή ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ηνπο ηαηξφ
(Johns Hopkins, Massachusetts General Hospital, Mayo Clinic, Cleveland Clinic,
UCLA Medical Center), ελψ ζπλνιηθά 10 απφ ηα 18 είραλ δηνηθεηή ηαηξφ. Μηιψληαο
γηα απφδνζε ηνπ νξγαληζκνχ πγείαο, νη Isabell M. Welpe, Jutta Wollersheim,
StefanieRingelhan ζπγγξαθείο ηνπ βηβιίνπ IncentivesandPerformance Governance of
Research Organizations(2015) πξνρσξνχλ ζηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
εγεζίαο ελφο Οξγαληζκνχ ζε νπνηνλδήπνηε ηνκέα. πγθεθξηκέλα, θαηαιήγνπλ ζην
ζπκπέξαζκα φηη ηνπνζεηψληαο επηθεθαιήο κηαο επηρείξεζεο θάπνηνλ ν νπνίνο είλαη
''εηδηθφο'' ζηνλ ηνκέα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε, ην απνηέιεζκα ζα είλαη
ππέξ ηνπ Οξγαληζκνχ. Σν ζπκπέξαζκα απηφ είλαη απφξξνηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαη
εηο βάζνο γλψζεσλ πνπ δηαζέηεη ν ''εηδηθφο'' πνπ ηίζεηαη επηθεθαιήο. Οη γλψζεηο απηέο
νδεγνχλ ζε ζηνρεπκέλεο απνθάζεηο θαη ράξαμε καθξνπξφζεζκεο πνιίηηθεο ε νπνία
βαζίδεηαη ζε απνδείμεηο θαη εκπεξηζηαησκέλεο κειέηεο. Σαπηφρξνλα, απνηειεί
θίλεηξν γηα ηνπο ππφινηπνπο εξγαδφκελνπο νη νπνίνη γλσξίδνπλ φηη ν επηθεθαιήο
αθνπγθξάδεηαη ηηο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπο, αθνχ πξνέξρεηαη απφ ηνλ ίδην
ρψξν. Έηζη, ν ζπλδπαζκφο ησλ ζσζηψλ επίινγσλ θαη απνθάζεσλ κε ηελ ελδπλάκσζε
θαη ηελ απμεκέλε απφδνζε ηνπ πξνζσπηθνχ νδεγεί ζε αχμεζε ηεο απφδνζεο ηνπ
Οξγαληζκνχ θαη επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. Ζ παξαπάλσ αιιεινπρία είλαη πιήξσο θαη
εχθνια εθαξκφζηκε ζηνπο Οξγαληζκνχο πγείαο κε ηα ίδηα ζεηηθά απνηειέζκαηα. ηα
ζεηηθά ησλ φζσλ πεηπραίλεη ε ηνπνζέηεζε ηαηξψλ ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο
λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ πξνζηίζεληαη θαη ηα επξήκαηα έξεπλαο ε νπνία
πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ απφ αξθεηά ρξφληα θαη ζπγθεθξηκέλα ην 2001 απφ ηνπο
Ferlie EB θαη Shortell S θαη ε νπνία θαηέιεμε ζηελ άκεζε αιιά φρη απφιπηε
ζπζρέηηζε ηεο ''ηαηξηθήο εγεζίαο'' κε ηελ εδξαίσζε ηεο Οιηθήο Πνηφηεηαο Ζγεζίαο
(TotalQualityManagement).
Με βάζε ηα παξαπάλσ γίλνληαη αληηιεπηά ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ έρεη
γηα ηνλ Οξγαληζκφ πγείαο ε ηνπνζέηεζε ηαηξψλ, ηθαλψλ θαη κε ηηο αλάινγεο
γλψζεηο ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο, ελψ ηαπηφρξνλα ην βαζηθφ κέιεκα είλαη ε εμάιεηςε
ηεο αθφκα ελ κέξεη ππάξρνπζαο άπνςεο φηη φζνη αζρνινχληαη κε ηα δηνηθεηηθά
θαζήθνληα πεξλνχλ ζηελ ζθνηεηλή πιεπξά ηνπ Οξγαληζκνχ (Medical Leadership:
From the Dark Side to Centre Stage, 2011).
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2.5 Πξνθιήζεηο θαη πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηαηξψλ ζε
δηνηθεηηθέο ζέζεηο
ηελ ζχγρξνλε επνρή θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα έρεη μεθηλήζεη
ε πξνζπάζεηα κεηαξξχζκηζεο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο ζηνλ Γπηηθφ θφζκν. ηα
πιαίζηα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ έγηλε αληηιεπηή ε αλάγθε ηνπνζέηεζεο ηαηξψλ ζε
δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζηνπο δηαθφξνπο Οξγαληζκνχο πγείαο. Οη ζέζεηο απηέο ηνπνζεηνχλ
ηνπο ηαηξνχο ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ δηαδηθαζία αχμεζεο ηεο
πνηφηεηαο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο κε επίθεληξν ηνλ αζζελή. Δμ αηηίαο θπξίσο
ηεο ειιηπνχο εθπαίδεπζεο ησλ λέσλ αιιά θαη ησλ ήδε θαηαμησκέλσλ επαγγεικαηηψλ
πγείαο ζε ζέκαηα δηνίθεζεο θαη management( Noordegraaf 2011b Wallenburg 2012)
ζπρλά κπνξεί λα κελ είλαη νκαιή ε κεηάβαζε απφ ηα ακηγψο επηζηεκνληθά-ηαηξηθά
θαζήθνληα ζηνλ ''πβξηδηθφ'' ξνιφ ηνπ ''ηαηξνχ-εγέηε''. Βαζηθφηεξν κέιεκα φισλ φζσλ
εκπιέθνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηνίθεζεο είηε απηή αθνξά Οξγαληζκνχο πγείαο
είηε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε είλαη ε απνθπγή ηεο απνηπρίαο. Ζ απνηπρία ζηελ
θεληξηθή δηνίθεζε είλαη κηα θαηάζηαζε ε νπνία ζα έρεη άκεζν αξλεηηθφ αληίθηππν
ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ην εμσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο. θνπφο ηνπ παξφληνο
θεθαιαίνπ είλαη ε αλαθνξά θάπνησλ δπζθνιηψλ, δπζρεξεηψλ, πξνβιεκάησλ αιιά θαη
πξνθιήζεσλ πνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηαηξνί ζε ζέζεηο
δηνίθεζεο, αιιά θαη ε ζχληνκε αλάιπζε ησλ αηηηψλ πνπ νδήγεζαλ ζε απηέο ψζηε λα
γίλεη αληηιεπηφο ν ηξφπνο απνθπγήο ησλ θαθψο πεπξαγκέλσλ. πγθεθξηκέλα ηελ
ηειεπηαία δεθαεηία έρεη αξρίζεη λα γίλεηαη ζεκαληηθφηεξε είζνδνο ζεκάησλ
δηνίθεζεο ζηηο πεξηζζφηεξεο Ηαηξηθέο ζρφιεο. Ζ είζνδνο καζεκάησλ δηνίθεζεο ζηηο
Ηαηξηθέο ζρφιεο αιιά θαη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζεκηλαξίσλ, κεηεθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ, κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζπλεδξίσλ κεηαμχ άιισλ
ζηνρεχεη θαη ζηελ κεηξίαζε ηνπ θαηλφκελνπ ησλ ''απνηπρεκέλσλ δηνηθεηψλ''.
πγθεθξηκέλα ν Bentz(1985) δηεμήγαγε κηα κεγάιε έξεπλα ε φπνηα βαζίζηεθε ζε
''απνηπρεκέλνπο'' managers ζηνλ Οξγαληζκφ πγείαο Sears. Ζ αλάιπζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ επηζηήκνλα θαηέιεμε ζην λα αλαδείμεη επηά βαζηθνχο ππιψλεο πάλσ
ζηνπο νπνίνπο ,ελ ηέιεη, θαθψο βαζηζηήθαλ θαη απέηπραλ νη πξναλαθεξφκελνη
δηνηθεηέο. Αλαιχνληαο ηελ ζθέςε ηνπ ν Bentz(1985) ζεψξεη φηη ε απνηπρία ζηελ
δηνίθεζε εκθαλίδεηαη φηαλ ν εγέηεο: α) αδπλαηεί λα δηαθξίλεη θαη λα
πξαγκαηνπνηήζεη ηηο ζσζηέο επηινγέο, β) είλαη αληηδξαζηηθφο αληί λα είλαη ελεξγφο
θαη παξαγσγηθφο, γ) αδπλαηεί λα δεκηνπξγήζεη απνδνηηθέο ζρέζεηο κε ην δίθηπν
επαθψλ ηνπ θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη ζσζηά, δ) αδπλαηεί λα δεκηνπξγήζεη κηα
''εζσηεξηθή'' ζσζηά δνκεκέλε νκάδα ζπκβνχισλ πνπ λα ηνλ ππνζηεξίδνπλ θαη λα ηνλ
ελεκεξψλνπλ ζσζηά, ε) έρεη ιαλζαζκέλε θξίζε θαη βιέπεη ηα γεγνλφηα απφ
ππνθεηκεληθή ''νπηηθή γσλία'', ζη) καζαίλεη αξγά θαη δελ πξνζαξκφδεηαη ηαρέσο ζην
ζπλερψο εμειηζζφκελν εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Οξγαληζκνχ. Αλ θαη
αξθεηά ρξφληα παιαηνηέξα ν ζπγθεθξηκέλνο εξεπλεηήο έδσζε ηηο βάζεηο γηα ηελ
αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο ηεο απνηπρίαο ζηνλ ρψξν ηεο άζθεζεο δηνίθεζεο ζηνπο
Οξγαληζκνχο πγείαο. Μεξηθά ρξφληα αξγφηεξα νη Leslie θαη Van Velsor (1996)
αζρνινχκελνη εθ λένπ κε ην δήηεκα ηεο απνηπρίαο ελφο εγέηε ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο
θαηεγνξηνπνίεζαλ ηηο αηηίεο απηήο ζε 4 ελφηεηεο. Ζ πξψηε αθνξνχζε ηηο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηελ αλεπάξθεηα ηνπ επηθεθαιήο ζην λα είλαη ζεξκφο,
δεθηηθφο, λα δείρλεη θαηαλφεζε, λα αζθεί ζσζηφ θαη επνηθνδνκεηηθφ έιεγρν θαη λα
εκπλέεη ηνπο πθηζηάκελνπο ηνπ. Ζ δεχηεξε ελφηεηα πεξηειάκβαλε κηα πνιχ
ζεκαληηθή θαηεγνξία θαηαζηάζεσλ ε νπνία είλαη ε ''κε επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ
ζηφρσλ''. ηελ ηξίηε θαηεγνξία, νη εξεπλεηέο ηνπνζέηεζαλ ηελ αδπλακία ηνπ εγέηε
λα δεκηνπξγήζεη κηα ηθαλή νκάδα, φπσο άιισζηε αλέθεξε θαη ζηελ έξεπλά ηνπ ν
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Bentz(1985). Σέινο, ζηελ ηέηαξηε θαηεγνξία ζεκάησλ πνπ νδεγνχλ ζε απνηπρία
βξίζθεηαη ε αδπλακία πξνζαξκνγήο ηνπ εγέηε ζηηο αιιαγέο πνπ εκθαλίδεη ν
Οξγαληζκφο ηνλ νπνίν δηνηθεί. πσο πξνθχπηεη απφ ηα αλσηέξσ νη δπζθνιίεο ηηο
νπνίεο θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη έλαο επαγγεικαηίαο πγείαο θαηλνχξγηνο ζηνλ ρψξν
ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ Management αθνξνχλ θπξίσο ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηελ
δεκηνπξγία απνδνηηθψλ νκάδσλ, ηελ δπλαηφηεηα εχθνιεο θαη γξήγνξεο
πξνζαξκνγήο θαζψο θαη ηελ ζσζηή θαη ζηνρεπκέλε ιήςε απνθάζεσλ. ηηο
πξνθιήζεηο ηηο νπνίεο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη λένη γηαηξνί ιακβάλνληαο
ζέζεηο δηνίθεζεο αλαθέξεηαη θαη ε ζεκαληηθήο έθηαζεο έξεπλα ε νπνία
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο ηεο Ννξβεγίαο. πγθεθξηκέλα,
αθνξνχζε ηνλ ζεζκφ ησλ Γεληθψλ Ηαηξψλ (GP's) νη νπνίνη θαινχληαη λα νξγαλψζνπλ
εθ λένπ ηελ ηδησηηθή άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο
αλαδηνξγάλσζεο ηνπ Δ..Τ ηεο Ννξβεγίαο ή θαη ηελ είζνδν θαη δηεθδίθεζε ζέζεσλ
δηνίθεζεο ζε απηφ. Αλέθαζελ νη γεληθνί ηαηξνί ζηε ρψξα δελ είραλ επηζπκία νχηε ηνπο
ππνρξέσλε ν λφκνο λα αζρνιεζνχλ κε δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζην ζχζηεκα πγείαο.
Σαπηφρξνλα φκσο κε ην γεγνλφο φηη απνηεινχλ αμία γηα ην πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα,
παξαηεξήζεθε απφ ηνπο ηαηξηθνχο ζπιιφγνπο ην γεγνλφο φηη νη εκπιεθφκελνη ζηελ
δηνίθεζε ηνπ Δ..Τ επαγγεικαηίεο δελ έδηλαλ θακία βαξχηεηα ζηα ζπκθέξνληα ησλ
επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη πξνσζνχζαλ αιιαγέο θαη δηαηάμεηο νη νπνίεο
ηθαλνπνηνχζαλ ηα απιά ζηαηηζηηθά λνχκεξα θαη ηνπο ζηφρνπο. Σν γεγνλφο απηφ
έδσζε έλα επηπιένλ θίλεηξν ζηνπο γεληθνχο ηαηξνχο ηεο ρψξαο νη νπνίνη απνηεινχλ
θαη ηελ βάζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη πιήξσο απνθεληξσκέλν. Έηζη
νη ζπγθεθξηκέλνη ηαηξνί αθελφο θαηέρνπλ ηε γλψζε πάλσ ζην αληηθείκελν ηεο
παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαιχηεξα απφ θάζε άιινλ επαγγεικαηία θαη αθεηέξνπ ζα
κπνξνχζαλ λα ζρεδηάζνπλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ην κέιινλ ηνπ εζληθνχ
ζπζηήκαηνο πγείαο θαη θπζηθά κε γλψκνλα θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ
ηνπ θιάδνπ ηνπο. Με ηελ έληαμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηαηξψλ ζηε δηνίθεζε ηνπ Δ..Τ
εκθαλίζηεθαλ ηα πξψηα πξνβιήκαηα. Οη ίδηνη θάλνπλ ιφγν γηα κηα ''δηακάρε ξφισλ''
πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ''πβξηδηθφ'' ραξαθηήξα πνπ εκθαλίδεη ν ξφινο ηνπο, απηφο
δειαδή ηνπ ηαηξνχ αιιά θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ. Ζ δηακάρε απηή ζχκθσλα κε ην
ζπλδηθάην ησλ γεληθψλ ηαηξψλ ζηε Ννξβεγία νθείιεηαη ζε ηξεηο βαζηθνχο
παξάγνληεο. Απηνί είλαη: α) ε κεγάιε αλάγθε θαη ζέιεζε ησλ γεληθψλ ηαηξψλ γηα
απηνλνκία ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο, β) ε κε χπαξμε επίζεκα
θαηνρπξσκέλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζε δηνηθεηηθνχο ηνκείο, γ) ε έιιεηςε εθπαίδεπζεο
ζε ζέκαηα δηνίθεζεο Οξγαληζκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο (General practitioners’
views on leadership rolesandchallengesinprimaryhealthcare:
aqualitativestudyIvanSpehar, HegeSjøvik, KnutIvarKarevold,
ElinOlaugRosvold&JanC. Frich). Παξαηεξνχκε, κε βάζε ηα παξαπάλσ φηη ζε ρψξεο
ηεο επξσπατθήο έλσζεο κε νηθνλνκηθή επρέξεηα θαη έλα δνκεκέλν θαη ιεηηνπξγηθφ
ζχζηεκα πγείαο εκθαλίζηεθαλ πξνβιήκαηα απφ ηελ είζνδν ησλ ηαηξψλ ζηελ
δηνίθεζε ησλ Οξγαληζκψλ πγείαο ιφγσ αλεπαξθνχο πξνεηνηκαζίαο ηνπ εδάθνπο γηα
κηα ηέηνηα αιιαγή ζην Δ..Τ. Παξφκνηαέξεπλα κε ζέκα ηνπο παξάγνληεο πνπ
επεξεάδνπλ ηελ εξγαζία ησλ ηαηξψλ ζε ζέζεηο δηνίθεζεο ζηελ Ηξιαλδία απέδεημε φηη
νη πξνθιήζεηο ηηο νπνίεο αληηκεησπίδνπλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο αθνξνχλ ηελ ειιηπή
εθπαίδεπζε ηνπο ζε ζέκαηα δηνίθεζεο, ηε δηαηήξεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο ζαλ ηαηξνί
ζηε θαζεκεξηλφηεηα αιιά θαη ηελ εμαζθάιηζε ελφο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα
θαηνρπξψλεη ηελ ηδησηηθή άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο. Σαπηφρξνλα, θαη ζε άκεζε
ζπζρέηηζε κε ηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ άζθεζε ηεο
δηνίθεζεο απφ ηαηξνχο ζε Οξγαληζκνχο πγείαο ζην πξνζθήλην επαλέξρεηαη θαη ε
ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηε δηνίθεζε ησλ ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ πγείαο ηνπ Γπηηθνχ
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θφζκνπ. Πξνο ηελ δηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο απηνχ θαηεπζχλζεθε έξεπλα ε φπνηα
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Απζηξαιία. ην ζπγθεθξηκέλν θξάηνο, είλαη ραξαθηεξηζηηθή
ε είζνδνο ησλ γπλαηθψλ ζε επαγγέικαηα φπσο ε Ννκηθή θαη ε Ηαηξηθή, έθηαλαλ ην
25% ην 1970, ην 2015 άγγηδαλ ην 50%. Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη ξαγδαία αχμεζε ζηνλ
αξηζκφ ησλ γπλαηθψλ νη νπνίεο απνθνηηνχλ απφ ηηο Ηαηξηθέο ζρνιέο ηεο ρψξαο, νη
νπνίεο απνηεινχλ πιένλ ην 60% πεξίπνπ ησλ ζπλνιηθψλ απνθνίησλ. Παξά ην
γεγνλφο φκσο ηεο κεγάιεο εθπξνζψπεζεο ησλ γπλαηθψλ ζην Ηαηξηθφ επάγγεικα,
είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε απνπζία ηνπο απφ ηηο δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζηνπο Οξγαληζκνχο
πγείαο ηεο ρψξαο. Ζ απνπζία απηή νθείιεηαη θπξίσο ζε πξνβιήκαηα θαη δπζρέξεηεο
νη νπνίεο πξνθχπηνπλ ηφζν απφ θνηλσληθά ζηεξεφηππα φζν θαη απφ ηνλ ραξαθηήξα
ηεο εθάζηνηε γπλαίθαο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεη θαη εθιακβάλεη ηε
ζέζε ηεο ζηνλ Οξγαληζκφ πγείαο (Marie Bismark, Jennifer Morris, Laura Thomas,
Erwin Loh, Grant Phelps, Helen Dickinson, 2015). πγθεθξηκέλα, απφ ηελ έξεπλα
πξφεθπςε φηη ηα ''εκπφδηα'' πνπ ηίζεληαη ζηελ είζνδν ησλ γπλαηθψλ ζηελ δηνίθεζε
ππεξεζηψλ πγείαο ηαμηλνκνχληαη ζε ηξεηο γεληθέο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε αθνξά ηελ
πξνζσπηθή εθηίκεζε ηθαλνηήησλ. Πνιιέο γπλαίθεο νη νπνίεο έρνπλ θξηζεί
θαηάιιειεο γηα εγεηηθέο-δηνηθεηηθεο ζέζεηο εκθαλίδνπλ ρακειή απηφ-εθηίκεζε
ακθηβάιινπλ γηα ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο θαη ζεσξνχλ φηη δελ ζα ηα θαηαθέξνπλ κε
απνηέιεζκα λα απνθιείνπλ απφ κφλεο ηνπο ηελ είζνδν ηνπο ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε
θάπνηνπ λνζνθνκείνπ ή θιηληθήο. Ζ δεχηεξε θάλεη ιφγν γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ
γπλαηθψλ ζε απαηηεηηθέο ζέζεηο νη νπνίεο ζα θαηαλαιψλνπλ αλ φρη ην ζχλνιν, έλα
πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ ηνπο. Έηζη, ε κεηξφηεηα ε νπνία απνηειεί
ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ δσή ησλ γπλαηθψλ απνηειεί πηζαλψο έλα εκπφδην ζηελ
δηεθδίθεζε δηνηθεηηθψλ ζέζεσλ επζχλεο ζε Οξγαληζκνχο πγείαο. Σν δήηεκα απηφ
απνηειεί αξθεηέο θνξέο πξφβιεκα θαη γηα ηνπο άληξεο ηαηξνχο ππνςεθίνπο γηα κηα
δηνηθεηηθή ζέζε δεδνκέλεο ηεο αλάγθεο γηα ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ εξγαζηαθή θαη
ηελ πξνζσπηθή δσή. Λακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ην ηαηξηθφ επάγγεικα είλαη
εμαηξεηηθά απαηηεηηθφ θαη ηελ αλάγθε ησλ ηαηξψλ γηα ηδησηηθή άζθεζε ηνπ
επαγγέικαηνο ηνπο, ηφζν γηα νηθνλνκηθνχο φζν θαη επηζηεκνληθνχο ινγνχο, γίλεηαη
αληηιεπηή ε έλδεηα ρξφλνπ γηα ηελ πξνζσπηθή δσή ηνπο εάλ ηαπηφρξνλα θαηέρνπλ
θαη κηα πςειή ηζηάκελε δηνηθεηηθή ζέζε ζε θάπνηνλ Οξγαληζκφ πγείαο. Ζ ηξίηε
θαηεγνξία αθνξά ζηελ αμηνπηζηία ησλ γπλαηθψλ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο. Πνιιέο είλαη
νη πεξηπηψζεηο πνπ απνθάζεηο ή πξνηάζεηο γπλαηθψλ ζε ζπκβνχιηα θαη
ζπγθεληξψζεηο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ζεσξεζήθαλ σο ''γπλαηθείεο'' θαη
απνξξίθζεθαλ. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί έλα ηζρπξά θπιεηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηηο
γπλαίθεο θαη ηηο απνηξέπεη απφ ην λα εηζαρζνχλ ζηνλ ρψξν θαη λα αληαγσληζηνχλ
ηνπο άληξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Παξά φκσο ηα φζα απνηξέπνπλ ηηο γπλαίθεο απφ ην
λα αζρνιεζνχλ κε ηελ δηνίθεζε θαη λα αλαιάβνπλ ζέζεηο επζχλεο κε δπλακηθή θαη
εμνπζία, ππάξρεη κηα ζεκαληηθή κεξίδα γπλαηθψλ νη νπνίεο απνθεχγνπλ ηηο ζέζεηο
απηέο γηα ζέκαηα ''πνηφηεηαο δσήο'' θαη επέλδπζεο ζηνλ πξνζσπηθφ ειεχζεξν ρξφλν.
Σαπηφρξνλα κε ηελ Απζηξαιία θαη αλαηξέρνληαο ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία
παξαηεξνχκε φηη ζε δηαθνξέο ρψξεο αλά ηνλ θφζκν νη γπλαίθεο δελ εθπξνζσπνχληαη
ηθαλνπνηεηηθά-αλαινγα κε ην πνζνζηφ γπλαηθψλ ζην επάγγεικα ηνπο- ζηηο δηνηθήζεηο
( Weinacker A, Stapleton RD. 2013). Απηφ δελ ζπκβαίλεη κφλν ζηηο ππεξεζίεο πγείαο
αιιά ζε δηαθφξνπο επηρεηξεκαηηθνχο θιάδνπο. Μηιψληαο γηα ηνπο Οξγαληζκνχο
πγείαο βιέπνπκε φηη ζηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο νη γπλαίθεο αληηκεησπίδνπλ εκπφδηα
ζηελ εμέιημε ηνπο ζηε δηνίθεζε απηψλ. Απηφ ζπκβαίλεη μεθάζαξα γηα ιφγνπο
δεκηνπξγίαο νηθνγέλεηαο αθνχ ζηελ θνπιηνχξα ησλ ιαψλ απηψλ δελ ζπλδπάδνληαη
ζέζεηο επζχλεο θαη ζπλερνχο απαζρφιεζεο κε ηελ κεηξφηεηα θαη ηελ αλαηξνθή
ηέθλσλ (Oláh LS, Bernhardt E. Sweden 2008). Έρνληαο αλαιχζεη δηάθνξεο
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δπζρέξεηεο πνπ πηζαλψο λα εκθαληζηνχλ θαηά ηελ δηαδηθαζία άζθεζεο θαζεθφλησλ
δηνίθεζεο απφ ηαηξνχο αιιά θαη ζηε δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ηαηξψλ ζε δηνηθεηηθέο
ζέζεηο γίλεηαη ζαθψο αληηιεπηή ε αλάγθε γηα ζσζηή πξνεηνηκαζία απφ ην
πξνπηπρηαθφ αθφκα επίπεδν ζηηο Ηαηξηθέο ζρφιεο ησλ θνηηεηψλ νη φπνηνη ζα θιεζνχλ
λα δηνηθήζνπλ ηνπο Οξγαληζκνχο πγείαο ηεο θάζε ρψξαο.

Κεθαιαην 3
Αλακθίβνια ν ρψξνο ηνπ ρεηξνπξγείνπ είλαη έλαο ρψξνο κε απμεκέλεο επζχλεο ν
νπνίνο δεκηνπξγεί θαηαζηάζεηο άγρνπο, πίεζεο θαη απαηηεί πιήξε ζπγθέληξσζε ηφζν
ζσκαηηθή φζν θαη πλεπκαηηθή. ην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν WinnersNeverCheat:
EveninDifficultTimes, ν ζπγγξαθέαο, JohnM. Huntsmanαλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη
''ζε θαηαζηάζεηο θηλδχλνπ ή απμεκέλνπ ζηξεο ν άλζξσπνο ςάρλεη βαζηά ζηηο
''δεμακελέο'' ηνπ θαη βξίζθεη απνζέκαηα δχλακεο θαη απηνπεπνίζεζεο ηα νπνία δελ
πίζηεπε πνηέ φηη ζα έρεη''. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπγγξαθέα βξίζθεη
απφιπηε εθαξκνγή ζηελ πεξίπησζε ελφο ρεηξνπξγνχ ν νπνίνο ηφζν ζε επεκβάζεηο
ξνπηίλαο φζν θαη ζε επείγνληα, επηπιεγκέλα, πνιχσξα θαη θνπξαζηηθά ρεηξνπξγεία
βξίζθεη ηα απνζέκαηα ηφζν λα αζθήζεη ηελ επηζηήκε ηεο Υεηξνπξγηθήο φζν θαη λα
εγεζεί ηεο ππφινηπεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο κε γλψκνλα ηελ παξνρή πςειήο
πνηφηεηαο ππεξεζηψλ πγείαο. Ζ εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο ηεο νκαδηθφηεηαο θαη ηεο
δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ Ηαηξηθή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ρεηξνπξγηθή
αίζνπζα απνηειεί κηα θαηεχζπλζε ε νπνία έρεη αλζίζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνπο
επηζηεκνληθνχο θφιπνπο. αθψο επεξεαζκέλε ε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο, απφ ηελ
ιεηηνπξγία ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ γίλεηαη πξνζπάζεηα απφ ηνπο επηζηήκνλεο λα
θαηαλνήζνπλ ηελ επίδξαζε ηεο νκαδηθφηεηαο θαη ησλ ηθαλνηήησλ ελφο αηφκνπ πνπ
ρξήδεηαη επηθεθαιήο, ζηα απνηειέζκαηα ηνπ ρεηξνπξγείνπ(CatchpoleK, GoddenPJ,
GiddingsAEB,2005 etal,HalversonAL, WalshDS, Rikkers 2012,CatchpoleKR,
GiddingsAE, deLevalMR, etal, 2010). Οη έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ,
θαηέιεμαλ ζε ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ρεηξνπξγφ θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ζε
ζέκαηα εθηφο ηεο ρεηξνπξγηθήο ηνπ εηδηθφηεηαο. πγθεθξηκέλα, κηα νιηζηηθή
πξνζέγγηζε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρεηξνπξγηθήο
επέκβαζεο κε ηνλ ρεηξνπξγφ λα παξαηεξεί, λα επνπηεχεη, λα θαηαιαβαίλεη θαη λα
πξνιακβάλεη ηηο πηζαλέο ''ιάζνο'' θηλήζεηο ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, ζπζρεηίζηεθε κε
κεησκέλα ιάζε θαη θαιχηεξα απνηειέζκαηα γηα ηνλ αζζελή(HealyGB, BarkerJ,
MadonnaG,2006 , MishraA, CatchpoleK, DaleT, etal, 2008). Έξεπλα ε νπνία
πξαγκαηνπνηήζεθε κειεηψληαο ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ρεηξνπξγηθήο
νκάδαο θαη ηα απνηειέζκαηα 48 ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ (26 ιαπαξνζθνπηθέο
ρνινθπζηεθηνκέο θαη 22 θαξσηηδηθέο ελδαξηεξηεθηνκέο) ζηηο Ζ.Π.Α ην 2008
ζπκπέξαλε φηη θαη ζηα δπν είδε επεκβάζεσλ ήηαλ αλαγθαία ε εκπινθή ηνπ
ρεηξνπξγνχ κε κε ηαηξηθέο γλψζεηο ζηελ δηαρείξηζε ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο.
Γεμηφηεηεο φπσο επηθνηλσλία, ιήςε απνθάζεσλ, θαηαλνκή εξγαζηψλ ήηαλ απηέο πνπ
κείσζαλ ή έδεημαλ κηα ζαθή πνξεία πξνο ηελ κείσζε ησλ ''ηαηξηθψλ ιαζψλ''. Δθηφο
ηνπ ρεηξνπξγνχ θάλεθε λα είλαη απμεκέλεο ζεκαζίαο θαη ε ζσζηή εκπινθή ηνπ
αλαηζζεζηνιφγνπ θαη ησλ λνζειεπηψλ αιιά ζε δεηήκαηα κε δσηηθήο ζεκαζίαο ηα
φπνηα φκσο ζπληεινχλ ζηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ γηα ηνλ αζζελή
(Teamwork and Error in the Operating Room Analysis of Skills and Roles 2008).
πσο γίλεηαη αληηιεπηφ ζεκαληηθή βαξχηεηα θέξνπλ νη ''κε ηερληθέο'' γλψζεηο ηνπ
ρεηξνπξγνχ ζηελ δηάξθεηα κηαο επέκβαζεο. Με ηνλ φξν απηφ ελλννχκε ηηο δεμηφηεηεο
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εθηφο ρεηξνπξγηθνχ πεδίνπ φπσο ε επηθνηλσλία, ε ιήςε απνθάζεσλ, ε θαηαλνκή
εξγαζηψλ θαη άιιεο. Έξεπλα ε φπνηα πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2007 ζηηο Ζ.Π.Α
απέδεημε φηη ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο ήηαλ παξάγνληαο ν νπνίνο ήηαλ παξψλ ζην 43%
ησλ ''ηαηξηθψλ ιαζψλ'' θαηά ηε δηάξθεηα ρεηξνπξγείσλ(HealyGB, BarkerJ,
MadonnaG,2007, GawandeAA, ZinnerMJ, StuddertDM, BrennanTA, 2005). ην
ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζα γίλεη παξνπζίαζε ηνπ ρεηξνπξγνχ σο ''εγέηε'' θαη αξρεγφ
κηαο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο κέζα απφ ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία θαζψο επίζεο ζα
αλαιπζνχλ θαη παξάκεηξνη νη φπνηνη επεξεάδνπλ απηήλ ηελ ζέζε. Δπίζεο ζα γίλεη κηα
αλάιπζε ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο ελφο λένπ ρεηξνπξγνχ-απν ην επίπεδν ηνπ
εηδηθεπφκελνπ ρεηξνπξγηθήο- ζε ζέκαηα αλάπηπμεο ησλ κε ηερληθψλ ηθαλνηήησλ πνπ
πξναλαθέξζεθαλ. Σέινο, ζα αλαιπζεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρεηξνπξγνχ ζε
θαηαζηάζεηο έληνλνπ ζηξεο θαη ε επαθή κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο ρεηξνπξγηθήο
νκάδαο.
3.1 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Υεηξνπξγνχ-Ζγεηε
3.1.1 Υαξαθηεξηζηηθά ελφο ρεηξνπξγνχ ''επίδνμνπ εγέηε''
Μειεηψληαο ην δήηεκα ηεο εγεζίαο ζηνλ ρψξν ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαη
δεδνκέλεο ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ν ρψξνο απηφο γηα ηνλ Οξγαληζκφ πγείαο
ζα πξέπεη λα ηεζεί επηθεθαιήο θάπνηνο ν νπνίνο έρεη ηφζν ηελ ξνπή θαη ηελ
ηθαλφηεηα πξνο ηελ δηνίθεζε αιιά ηαπηφρξνλα θαηέρεη θαη ηηο απαηηνχκελεο
επηζηεκνληθέο γλψζεηο. Γπξλψληαο 30 θαη πιένλ ρξφληα πίζσ, ζπλαληάκε ην
ζπγγξαθηθφ έξγν ηνπ WessRobertsPhD ην νπνίν αλαιχεη θαη πεξηγξάθεη ηηο εγεηηθέο
ηθαλφηεηεο θαη ηαθηηθέο ηνπ Αηηίια κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο ηφηε
αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Αλαθεξφκελνο ζην βηβιίν απηφ, ν DrBingRikkers ν
νπνίνο πξνήδξεπε ζην ζπλέδξην ηεο Κεληξηθήο Υεηξνπξγηθήο Έλσζεο κε ζέκα
''Surgical leadership lessons learned’’ παξνκνίαζε ηνπο ρεηξνπξγνχο κε ηνλ Αηηίια ν
νπνίνο πξνζπαζνχζε λα δηνηθήζεη ηελ αηίζαζε θαη εμαηξεηηθά άγξηα θπιή ησλ
Οχλλσλ πνπ ήηαλ απφ πάληα απηφλνκνη θαη δελ άλεθαλ ζε θακία δηνίθεζε ή εμνπζία,
ζπκθψλα κε ηα φζα αλαθέξεη ν Kenric M. Murayama, M.D., F.A.C.S. ζην άξζξν ηνπ
κε ηίηιν ''Pyramids and Roundtables: a reflection on leadership'' .Ο ζπγθεθξηκέλνο
ζπγγξαθέαο κε πνιπεηή εκπεηξία ζηνλ ρψξν ηεο ρεηξνπξγηθήο ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο
ελεξγά αζθνχληεο ηελ ρεηξνπξγηθή εηδηθφηεηα πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην δήηεκα ηεο
εγεζίαο ζηελ ρεηξνπξγηθή αίζνπζα. Έπεηηα απφ αξθεηά ρξφληα ελαζρφιεζεο κε ην
αληηθείκελν, ην 2014 ζην πξναλαθεξφκελν άξζξν αλέιπζε ηηο αξεηέο θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζα πξέπεη λα δηαζέηεη έλαο λένο ρεηξνπξγφο ψζηε λα
επηηχρεη ζηελ πξνζπάζεηα λα δηνηθήζεη θαη λα νξγαλψζεη επηηπρψο ηελ ρεηξνπξγηθή
νκάδα. Σν αθξσλχκην HOPES φπσο ην παξνπζίαζε πεξηιακβάλεη ηα αξρηθά ησλ
παξαθάησ ιέμεσλ: 1) Honesty(Σηκηφηεηα):ζεσξείηαη απφ ηνλ ίδην αιιά θαη γεληθά
απφ ην επξχ θνηλφ σο κηα αξεηή γηα θάπνηνλ πνπ ηίζεηαη επηθεθαιήο θάπνηαο νκάδαο
ή επηρείξεζεο. ηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν ππάξρεη κεγάινο αληαγσληζκφο θαη κεξηθέο
θνξέο αζέκηηα κέζα είλαη εθείλα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πνξεία πξνο ηελ
εμνπζία. Έλαο επίδνμνο εγέηεο είλαη βαζηθφ λα έρεη θαηαθηήζεη ηελ ζέζε ηνπ
''αξρεγνχ'' κε ηελ αμία ηνπ. Απηφ ζα ηθαλνπνηήζεη εζηθέο παξακέηξνπο ηφζν ηνπ ηδίνπ
φζν θαη ησλ πθηζηάκελσλ ηνπ. 2)Opportunity(Δπθαηξία): βαζηθφ γλψξηζκα είλαη ε
αλαγλψξηζε θαη ε απνδνρή ηεο επθαηξίαο πνπ ηαηξηάδεη ζηνλ θάζε άλζξσπν. Δίλαη
θαίξηαο ζεκαζίαο ε αληίιεςε φζσλ δεηεί ν εξγνδφηεο ελφο λένπ ρεηξνπξγνχ, ε
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αμηνιφγεζε ηνπο θαη ε απνδνρή ή φρη ηεο ζέζεο. 3) Plan( ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε
ελφο ρεδίνπ): ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ελφο ρεηξνπξγνχ ν νπνίνο επηζπκεί θαη έρεη
βιέςεηο γηα δηνηθεηηθέο ζέζεηο θαη αλάιεςε εμνπζίαο, είλαη ην λα δνπιεχεη
ζπζηεκαηηθά κε πιάλν θαη λα ζέηεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο λα
πξνζπαζεί λα πινπνηεί ρσξίο παξεθθιίζεηο. 4) Environment(Πεξηβάιινλ): θάζε
λενηνπνζεηεκέλνο ρεηξνπξγφο ζε θάπνην λνζνθνκείν ή θιηληθή ρξεηάδεηαη λα
αμηνινγεί ηηο θαηαζηάζεηο γχξσ ηνπ. Δίλαη θαίξηαο ζεκαζίαο λα ηαπηηζηεί κε ηηο
θαηεπζχλζεηο ηεο δηνίθεζεο θαη λα δηαηεξεί ζπλερψο κηα πξνζσπηθή ζθέςε θαη
άπνςε γηα ηα ηεθηαηλφκελα θαη γηα ην πσο ζα κπνξνχζαλ λα βειηησζνχλ γηα ην
ζπκθέξνλ ηεο θιηληθήο αιιά θαη γηα ηελ δηθή ηνπ εμέιημε. 5) Self-Assessment(Απηφαμηνιφγεζε) : Πηζαλψο θαη ην ζεκαληηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ελφο λένπ
ρεηξνπξγνχπνπ απνζθνπεί ζην λα ιάβεη εγεηηθά θαζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο. Δίλαη
αλαγθαίν λα κάζεη λα δέρεηαη ηελ αμηνιφγεζε ηφζν ησλ ηεξαξρηθά αλψηεξσλ ηνπ φζν
θαη ησλ επξηζθφκελσλ ζηελ ίδηα βαζκίδα. Μεγάιε αμία έρεη θαη ε αλαηξνθνδφηεζε
πνπ ιακβάλεη απφ επαγγεικαηίεο πγείαο άιιεο εηδηθφηεηαο κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε
ηεο απφ ηνλ ίδην θαη ηελ πξνζσπηθή βειηίσζε θαη εμέιημε.
3.1.2 Υαξαθηεξηζηηθά θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ επηθεθαιήο ρεηξνπξγηθνχ ηκήκαηνο (
θιηληθήο , πηέξπγαο, ηνκέα)
Ο ζπγγξαθέαο ην έξγν ηνπ νπνίνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ ζην ίδην άξζξν
πξαγκαηνπνηεί κηα αθφκα αλάδξνκε ζηελ ηζηνξία ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη
παξνκνηάδεη ηνπο ρεηξνπξγνχο κε ηνπο Ηππφηεο ηνπ Βαζηιηά Αξζνχξνπ. Με ηνλ ηξφπν
απηφ ζέιεη λα παξνπζηάζεη θαη λα ζπγθξίλεη ηελ ''ηξνγγπιή ηξάπεδα'' ηεο επνρήο
εθείλεο κε ην ρεηξνπξγηθφ ηκήκα ελφο Οξγαληζκνχ πγείαο. Γίλεηαη εκθαλέο φηη είλαη
δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ βησζηκφηεηα θαη επηηπρία ελφο λνζνθνκείνπ φρη κφλν ηα
επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζηελ ρεηξνπξγηθή αίζνπζα, αιιά θαη ε ζσζηή νξγάλσζε
θαη ιεηηνπξγηά ησλ επηκέξνπο ρεηξνπξγηθψλ θιηληθψλ. Απηφο είλαη άιινο έλαο ηνκέαο
ζηνλ νπνίν νη ρεηξνπξγνί θαινχληαη λα απνδείμνπλ θαη λα αζθήζνπλ ηηο εγεηηθέο ηνπο
ηθαλφηεηεο. Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία κηαο ρεηξνπξγηθήο θιηληθήο ζχκθσλα κε ηνλ
Kenric M. Murayama, M.D., F.A.C.S ρξεηάδεηαη ν επηθεθαιήο απηήο λα δηαιέμεη
πξνζεθηηθά ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ( πθηζηάκελνπο ηνπ), λα αλαιχζεη ηα δπλαηά θαη
αδχλαηα ζεκεία ηνπ θαζελφο θαη λα δηαλείκεη θαζήθνληα αλάινγα κε απηά. Οη
ρεηξνπξγνί πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε ζέζεηο φπσο δηεπζπληέο θιηληθψλ, πξντζηάκελνη
ρεηξνπξγηθνχ ηνκέα είλαη αλαγθαίν, γηα ηελ δηθή ηνπο εδξαίσζε θαη ελίζρπζε, λα
αθνινπζήζνπλ θαη λα αθνκνηψζνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά: α) Με ηελ αλάιεςε ηεο
λέαο δηνηθεηηθήο ηνπο ζέζεο δελ πξέπεη λα εγθαηαιείςνπλ ηελ ρεηξνπξγηθή πξάμε.
Δάλ απνκαθξπλζνχλ απφ ηνλ ρψξν ησλ ρεηξνπξγείσλ ράλνπλ ηελ αμηνπηζηία θαη ηνλ
ζεβαζκφ ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο, ζεσξνχληαη ''εθηφο κάρεο'' θαη πιένλ αξρίδεη ε
ακθηζβήηεζε ηφζν ζηηο απνθάζεηο φζν θαη ζηηο εληνιέο πνπ θαηά θαηξνχο δίλνπλ, β)
Δπηζηεκνληθή εμέιημε: βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ επηθεθαιήο ρεηξνπξγηθψλ
ηκεκάησλ πξέπεη λα είλαη ε ζπλερήο ελαζρφιεζε ηνπο κε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο
ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Σαπηφρξνλα, είλαη ζεκαληηθή ε παξφηξπλζε θαη ε
ελζάξξπλζε ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο γηα αθαδεκατθφ έξγν θαη ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα,
παξνπζηάζεηο θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, γ) Να ιεηηνπξγεί κε βάζε ην ζπκθέξνλ
ηνπ αζζελνχο: ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ, ζεσξείηαη απφ πνιινχο σο απηνλφεην θαζψο
απνηειεί θαη βαζηθή δηαηχπσζε ζηνλ Ηππνθξαηηθφ ξθν ηνλ νπνίν θαινχληαη λα
δψζνπλ κε ηελ απνθνίηεζε ηνπο νη ηαηξνί απφ ηηο πεξηζζφηεξεο Ηαηξηθέο ρφιεο αλά
ηνλ θφζκν. Ο επηθεθαιήο ελφο ρεηξνπξγηθνχ ηκήκαηνο εθηφο απφ ηνλ εαπηφ ηνπ ζα
πξέπεη λα θαηεπζχλεη ην ζχλνιν ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ αζζελή.
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ηελ θαηεγνξία απηήλ αλήθεη θαη ε βαζηθή αξρή ηεο Ηαηξηθήο ε νπνία επηηάζζεη ''λα
κελ βιάςεηο θαλέλαλ'', αμίσκα βαζηθφ εηδηθά ζηελ ρεηξνπξγηθή εηδηθφηεηα. δ) Βαζηθφ
γλψξηζκα ελφο ρεηξνπξγνχ επηθεθαιήο νινθιήξνπ ηκήκαηνο είλαη λα εκπλεχζεη θαη
λα δηδάμεη ηελ νκαδηθφηεηα ζηνπο πθηζηάκελνπο ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαη κε ηνλ
ζαθή δηαρσξηζκφ θαζεθφλησλ ζα κεησζνχλ νη ζπγθξνχζεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο
ρεηξνπξγηθήο θιηληθήο θαη ζα ιεηηνπξγνχλ ηα κειή ηεο νκάδαο ζπγρξνληζκέλα θαη γηα
έλαλ θνηλφ ζθνπφ, ε) ηελ ζχγρξνλε επνρή φπνπ ν Οξγαληζκφο πγείαο δίλεη
απηνλνκία θηλήζεσλ ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ, νη επηθεθαιήο ησλ ηκεκάησλ
βξίζθνληαη ζε έλαλ δηαξθή αγψλα γηα αχμεζε θαη δηαηήξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο
ηνπ. ηα πιαίζηα ηνπ ''αγψλα'' απηνχ είλαη θξηηηθήο ζεκαζίαο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ
επηθεθαιήο πξνο ηνπο πθηζηάκελνπο. Σν ζεκαληηθφηεξν βήκα ην νπνίν ζα πξέπεη λα
θάλεη ν δηεπζπληήο κηαο ρεηξνπξγηθήο θιηληθήο είλαη λα δψζεη θίλεηξα ζηνπο
ζπλεξγάηεο ηνπ λα εξγαζηνχλ κε φιεο ηνπο ηηο δπλάκεηο γηα ηελ ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ
ηκήκαηνο θαη φρη γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο θαηαμίσζε, ζη) ην ηέινο, ηεο πεξηγξαθήο
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη θάπνησλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξψλ γηα ηνπο επηθεθαιήο
ησλ ρεηξνπξγηθψλ ηκεκάησλ ζα πξέπεη λα γίλεη κηα αλαθνξά θαη ζηα εζηθά ζηνηρεηά
πνπ ζα πξέπεη λα δηέπνπλ ηφζν απηφλ φζν θαη ηνπο πθηζηάκελνπο. Ζ ηηκηφηεηα, ην
ήζνο, ε εππξέπεηα είλαη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο θαη ε αμηνπηζηία θαη ε
εκπηζηνζχλε ηελ νπνία ζα πξέπεη λα εκπλένπλ νη επαγγεικαηίεο ζε έλα ρεηξνπξγηθφ
ηκήκα.
3.2 πκπεξηθνξέο ρεηξνπξγψλ ζηελ ρεηξνπξγηθή πξάμε
ηνπο ζχγρξνλνπο Οξγαληζκνχο πγείαο ην ηκήκα ησλ ρεηξνπξγείσλ απνηειεί
έλαλ ζεκαληηθφ ηνκέα ηφζν γηα ηελ ζνβαξφηεηα θαη ηνλ φγθν ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ
εμππεξεηεί φζν θαη γηα ηελ θαηαλάισζε πφξσλ πνπ απαηηεί. ε απηφ ην ηκήκα
απαζρνινχληαη επαγγεικαηίεο πγείαο απφ δηάθνξεο εηδηθφηεηεο. πγθεθξηκέλα, ζηνλ
ρψξν ηνπ ρεηξνπξγείνπ εξγάδνληαη ηαηξνί, λνζειεπηέο, ηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ
ρεηξίδεηαη εμεηδηθεπκέλα φξγαλα θαζψο θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ φπσο
ηξαπκαηηνθνξείο, θαζαξηζηέο θαη άιινη. ζνλ αθνξά ζηελ εθηέιεζε ηεο
ρεηξνπξγηθήο πξάμεο απηή πξαγκαηνπνηείηαη απφ κηα ρεηξνπξγηθή νκάδα πνπ κπνξεί
λα αιιάδεη κνξθή αλάινγα κε ην είδνο ηεο επέκβαζεο. ηαζεξά κέιε κηαο ηέηνηαο
νκάδαο απνηεινχλ ν ρεηξνπξγφο, ν αλαηζζεζηνιφγνο θαη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ
πνπ εθηειεί ρξέε εξγαιεηνδνζίαο. Αλάινγα κε ηελ βαξχηεηα θαη ην είδνο ηνπ
ρεηξνπξγείνπ κπνξεί λα απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία ρεηξνπξγψλ απφ δχν ή θαη
πεξηζζφηεξεο εηδηθφηεηεο. πσο γίλεηαη αληηιεπηφ ε ρεηξνπξγηθή νκάδα απνηειεί έλα
ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα κηαο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο ηα απνηειέζκαηα ηεο
νπνίαο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ηελ ζσζηή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία απηήο.
Αξθεηά ρξφληα πξηλ είρε ήδε πεξηγξαθεί ε δξάζε θαη ε ζχλζεζε ηέηνηνπ είδνπο
νκάδσλ. πγθεθξηκέλα νη Wheelwright and Clark,( 1995) θαηέιεμαλ ζην
ζπκπέξαζκα φηη εθείλνο πνπ ηνπνζεηείηαη επηθεθαιήο κηαο ηέηνηαο νκάδαο,
παξαηεξεί θαη αμηνινγεί ζπλνιηθά ηελ επίδνζε ηεο θαη γλσξίδεη πσο θαη ζε πνην
ζεκείν αθξηβψο ηαηξηάδνπλ νη εηδηθέο γλψζεηο ηνπ θάζε κέινπο. ηελ πεξίπησζε ηεο
ρεηξνπξγηθήο νκάδαο ιφγσ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ ηνπ επί ηνπ αληηθείκελνπ, ν
ρεηξνπξγφο είλαη εθείλνο ν νπνίνο κπνξεί θαη πξέπεη λα νξγαλψλεη θαη λα θαηεπζχλεη
ηηο θηλήζεηο ησλ ππφινηπσλ κειψλ ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ. Θα πξέπεη
εδψ λα ηνληζηεί ην ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηέιεμε ε έξεπλα κε ηίηιν ''Does
Teamwork Improve Performance in the Operating Room? A Multilevel
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Evaluation''πνπ αλαθέξεη φηη ε ζσζηή δηαρείξηζε ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο θαη ε
επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο πεξηεγρεηξεηηθά, απμάλεη ηελ αζθάιεηα ηνπ
αζζελνχο, κεηψλνληαο ηα ιάζε ζηνπο ρεηξνπξγηθνχο ρξφλνπο. Αλαηξέρνληαο ζηελ
αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία παξαηεξνχκε φηη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εθηελήο κειέηε
φζνλ αθνξά ζηηο ηδηαίηεξεο ζπκπεξηθνξέο πνπ αζθνχλ νη ρεηξνπξγνί θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ επεκβάζεσλ πξνο ηα κέιε ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο. Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο
πεγάδνπλ απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζελφο αιιά θαη απφ ηηο
δηαθνξεηηθέο θάζε θνξά ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ ρεηξνπξγηθή αίζνπζα. Πξνο
ηελ δηεξεχλεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ απηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε έξεπλα γηα
ινγαξηαζκφ ηεο Ακεξηθαληθήο Έλσζεο Θσξαθνρεηξνπξγψλ. πγθεθξηκέλα
αλαιχζεθαλ ζπκπεξηθνξέο απφ επηά ρεηξνχξγνπο θαη ε αιιειεπίδξαζε ηνπο κε φια
ηα κέιε ηεο εθάζηνηε ρεηξνπξγηθήο νκάδαο (Juliana L. Stone, Emma-Louise Aveling,
Molly Frean, MorganC. Shields, CameronWright, FrancescaGino, ThoralfM. Sundt,
andSaraJ. Singer, 2017). Ζ έξεπλα θαηέιεμε ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ
ζπκπεξηθνξψλ ησλ ρεηξνπξγψλ ζε επηά δηαθνξεηηθέο νκάδεο:
α) ''Απηφο πνπ ζέηεη ηνπο θαλφλεο'': είλαη ν άλζξσπνο πνπ γεληθά έρεη ζεηηθή επίδξαζε
ζηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο. Υξεζηκνπνηεί επνηθνδνκεηηθνχο αζηετζκνχο,
ελζαξξχλεη ηελ ζπκκέηνρε, δεκηνπξγεί έλα θιίκα ζην νπνίν πξνζηαηεχεη ηα ππφινηπα
κέιε ψζηε λα θάλνπλ αθφκα πην ζσζηά ηελ δνπιεηά ηνπο. Σαπηφρξνλα φκσο κπνξεί
λα κεηαηξαπεί ζε έληνλα απζηεξφο εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο ιάζνπο ''απξνζεμίαο'' ή ζε
απξφζκελε έθβαζε θάπνηαο ρεηξνπξγηθήο πξάμεο. β)''Απηφο πνπ δίλεη νδεγίεο'': είλαη
ζπκπεξηθνξά θπξίσο απέλαληη ζε εηδηθεπφκελνπο ρεηξνπξγνχο ή ζε εηδηθνχο κε
κηθξφηεξε εκπεηξία. Πξνζπαζεί λα εθπαηδεχζεη θαη λα δείμεη ηνλ θαιχηεξν ηξφπν κε
ηνλ νπνίν κπνξεί λα γίλεη κηα πξάμε. Δλεκεξψλεη νιφθιεξε ηελ νκάδα γηα ηελ
έθβαζε ηεο επέκβαζεο θαη ηελ θαηεπζχλεη αλαιχνληαο ηηο ζθέςεηο ηνπ γηα ηηο
επφκελεο θηλήζεηο. γ)''Απηφο πνπ απμάλεη ηελ εξγαζηαθή δέζκεπζε'': ηελ πεξίπησζε
απηήλ ν ρεηξνπξγφο επηζπκεί λα αθνχζεη απφςεηο πάλσ ζε ζέκαηα ηα νπνία
πξνθχπηνπλ πξνηξέπνληαο γη απηφ ηα κέιε ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο. Δίλαη δεθηηθφο
ζε παξαηεξήζεηο απφ αλζξψπνπο κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πνπ βξίζθνληαη παξφληεο
κε ζθνπφ λα βνεζήζνπλ. Έρεη ηελ ηζρπξφηεξε ζεηηθή επίδξαζε ζηα κέιε ηεο
ρεηξνπξγηθήο νκάδαο, σζψληαο ηελ λα πξνεηνηκαζηεί κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ψζηε λα
αληαπνθξηζεί ζηηο πςειέο πξνζδνθίεο πνπ ζέηεη. δ)''Απηφο πνπ κνηξάδεη
αξκνδηφηεηεο'': πξφθεηηαη γηα κηα ζπλήζε ζπκπεξηθνξά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ
ρεηξνπξγηθψλ αηζνπζψλ. Ο ρεηξνπξγφο ζπλήζσο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επέκβαζεο έρεη
δηαρσξίζεη ηα θαζήθνληα ηνπ θάζε κέινπο. Γηεγρεηξεηηθά ε θαηαλνκή ξφισλ κπνξεί
λα γίλεη είηε ζε πιαίζηα αιιαγήο ιφγσ αδπλακίαο εθπιήξσζεο θαζεθφλησλ είηε ιφγσ
αλάγθεο γηα βνήζεηα ηνπ ρεηξνπξγνχ ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην. πρλά ζην
ζηάδην απηφ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο, ζπλήζσο επηπιεγκέλεο,
δεκηνπξγνχληαη εληάζεηο.
ε)''Απηφο πνπ δεκηνπξγεί αίζζεκα αζθάιεηαο'': Υεηξνπξγνί πνπ εκθαλίδνπλ απηνχ ηνπ
είδνπο ηε ζπκπεξηθνξά πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα νηθείν πεξηβάιινλ γηα ηα
κέιε ηεο νκάδαο ηνπο. Δπηδεηνχλ ηηο εξσηήζεηο θαη πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ έλαλ
δηδαθηηθφ ραξαθηήξα ζηελ δηάξθεηα ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο. Βνεζνχλ ηελ
δηαλνκή πιεξνθνξηψλ θαη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αχμεζε ησλ γλψζεσλ ζην ζχλνιν
ηεο νκάδαο ψζηε λα βειηησζεί θαη λα απνδίδεη θαιχηεξα.ζη)''Απηφο πνπ θαζνδεγεί'': Ζ
ζπκπεξηθνξά απηή απφ ηελ πιεπξά ησλ ρεηξνπξγψλ πξνυπνζέηεη ηελ αληίιεςε ηνπ
εαπηνχ ηνπ σο πξαγκαηηθφ εγέηε ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο. Δίλαη εθείλνο πνπ
ππνζηεξίδεη θαη θαηεπζχλεη φιεο ηηο θηλήζεηο ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο ζηα δηάθνξα
ζηάδηα ηεο επέκβαζεο. Έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εζηηάδεη ηελ πξνζνρή φισλ ζην ζεκείν
πνπ απαηηείηαη θάζε θνξά θαη λα ''εμαθαλίδεη'' ηνπο φπνηνπο ελδνηαζκνχο έρνπλ ηα
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ππφινηπα κέιε γηα ηελ έθβαζε θαη ην απνηέιεζκα ηεο επέκβαζεο. Τπάξρεη ζαθήο
εμάξηεζε φιεο ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο απφ εμεηδηθεπκέλεο ρεηξνπξγηθέο γλψζεηο
θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ ε ζπκπεξηθνξά απηή απεπζχλεηαη θπξίσο πξνο λεφηεξνπο
ρεηξνπξγνχο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ρψξν κε ζθνπφ λα εθπαηδεπηνχλ.δ)''Ο αλζξψπηλνο''
: πξφθεηηαη γηα κηα έθθαλζε ηνπ ρεηξνπξγνχφπνπ πξνζπαζεί λα δείμεη ηελ ''αλζξσπηλή
θχζε'' ηνπ θαη λα δηαζθεδάζεη ην άγρνο θαη ηελ έληνλε πίεζε πνπ πηζαλψο λα
πξνθαιεί κηα ζπγθεθξηκέλε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Μπνξεί λα εθθξάδεη ηα
ζπλαηζζήκαηα ηνπ, αηζζήκαηα θφπσζεο, λα αζθεί ξεηνξηθέο εξσηήζεηο ή λα
κνλνινγεί. πρλά κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξνβιεκαηηζκφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο
ρεηξνπξγηθήο νκάδαο.
Ζ παξαπάλσ ηαμηλφκεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ απνηειεί έλα γεληθφ πιάλν ηνπνζέηεζεο
ησλ ζπκπεξηθνξψλ κε ηηο νπνίεο εγνχληαη νξηζκέλνη ρεηξνπξγνί ησλ νκάδσλ ηνπο.
Απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αιιά θαη ζε ζπκθσλία κε παιαηφηεξε έξεπλα -επί ηνπ
ζέκαηνο ηεο εγεζίαο απφ ηαηξνχο- (Riskin A, Erez A, Foulk TA, et al. 2015) πξφεθπςε
φηη αξλεηηθά ζρφιηα θαη ζπκπεξηθνξέο φπσο πρ ε αξλεηηθή θξηηηθή πξνθάιεζαλ
δηαηαξαρή ηνπ θιίκαηνο ζην πεξηβάιινλ ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο.
3.2.1 Σχπνη Ζγεζίαο ζηελ ρεηξνπξγηθή αίζνπζα
πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, θαζεκεξηλά ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν πξαγκαηνπνηείηαη έλαο
ηεξάζηηνο αξηζκφο ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ θάζε είδνπο θαη πνηθίιεο θάζε θνξά
βαξχηεηαο. πσο αλαθέξζεθε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ζε θάζε νκάδα απμεκέλεο
απφδνζεο φπσο είλαη ε ρεηξνπξγηθή, εθείλνο πνπ θαηέρεη ηελ ζπλνιηθή γλψζε επί ηνπ
ζέκαηνο είλαη απνδεδεηγκέλα πην δφθηκν λα ηίζεηαη επηθεθαιήο. ηελ πιεηνλφηεηα
ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία επηθεθαιήο ησλ
ρεηξνπξγηθψλ νκάδσλ ηίζεληαη νη ρεηξνπξγνί, εθηφο ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ ζηηο
νπνίεο ηνλ θχξην ιφγν έρνπλ νη αλαηζζεζηνιφγνη. Κάζε ρεηξνπξγφο αλάινγα κε ηα
εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αιιά θαη αλάινγα κε ηελ εθπαίδεπζε
ή κε επί ζεκάησλ δηνίθεζεο θαη εγεζίαο, ζπκπεξηθέξεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ
ψξα ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαη αζθεί δηαθνξεηηθά ζηπι εγεζίαο. Έηζη ινηπφλ, ζηελ
ζχγρξνλε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαηαγξάθνληαη πέληε θχξηνη ηχπνη εγεζίαο
αζθνχκελνη απφ ηνλ ρεηξνπξγφ πξνο ηελ ρεηξνπξγηθή νκάδα δηεγρεηξεηηθά.
Παξαθάησ ζα πξνρσξήζνπκε ζε κηα αλάιπζε ησλ ηχπσλ απηψλ ψζηε λα εληνπηζηεί ε
ζεηηθή ή αξλεηηθή επίδξαζε πνπ έρεη θαζέλαο απφ απηνχο ζην ζχλνιν ηεο
ρεηξνπξγηθήο νκάδαο.
α) Μεηαζρεκαηηζηηθή: πξφθεηηαη γηα ηνλ ηχπν εγεζίαο πνπ αλαιχζεθε ζην πξψην
θεθάιαην θαη αθνξά κηα ζπρλά ηδεψδε θαηάζηαζε ζηελ νπνία ν ρεηξνπξγφο εκπλέεη
κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηα ππφινηπα κέιε, ππάξρεη παξαθίλεζε γηα αλάιεςε
πξσηνβνπιηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα ππάξρεη θαη αμηνιφγεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ηθαλνηήησλ
θαζελφο απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο. Ο ρεηξνπξγφο εμαηνκηθεχεη ηα θαζήθνληα αλάινγα
κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θάζε κέινπο θαη πξνάγεη κηα ηδαληθή ζπλεξγαζία ζηελ
ρεηξνπξγηθή αίζνπζα(LePineJA, VanDyneL, 2001). Γεληθφηεξα, κπνξνχκε λα πνχκε
φηη απηφ ην ζηπι εγεζίαο είλαη ην κνλαδηθφ ην νπνίν κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη φρη
θαηεπζχλζεηο απζηεξά πξνο ηα κειή ηεο νκάδαο αιιά κηα γεληθφηεξε θνπιηνχξα, έλα
απνδνηηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ κε θαιπηέξα απνηειέζκαηα γηα ηνλ αζζελή.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζπκπεξηθνξάο ηνπ ρεηξνπξγνχ είλαη ην λα ληψζεη
''ππεξήθαλνο'' γηα θάηη πνπ έθαλε κέινο ηεο νκάδαο.
β) Σπλαιιαθηηθή: ζηελ πεξίπησζε απηήλ ν ρεηξνπξγφο είλαη ζαθψο αθνζησκέλνο θαη
ελδηαθέξεηαη κφλν γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο επέκβαζεο. Αληηκεησπίδεη ηα κέιε ηεο
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ρεηξνπξγηθήο νκάδαο απφιπηα βάζεη ησλ επηδφζεσλ ηνπο θαη ηεο αλαινγίαο ζσζηνχιάζνπο ζε φζα έρνπλ θαζήθνλ λα πξάμνπλ. Δίλαη έλα είδνο εγεζίαο πνπ αλνίγεη ηνλ
δξφκν πξνο ηελ αξηζηεία, ελψ ηαπηφρξνλα σζεί ηα κεέιε ηεο νκάδαο ζηελ
εμνπζέλσζε. Υαξαθηεξηζηηθφ ζεκείν ηεο θαηάζηαζεο απνηειεί, ην φηη ν ρεηξνπξγφο
ελδηαθέξεηαη απφιπηα γηα ηα απνηειέζκαηα κηαο επηηπρνχο έθβαζεο ηεο επέκβαζεο.
γ)Υβξηζηηθή- Δπηζεηηθή: απνηειεί κηα πξνζέγγηζε αξθεηψλ ρεηξνπξγψλ πάλσ ζην ζέκα
ηεο δηαρείξηζεο ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο. πλήζσο πξφθεηηαη γηα ρεηξνπξγνχο ρσξίο
ηδηαίηεξεο γλψζεηο ζην ζέκα ηεο Ζγεζίαο νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ απξεπείο
εθθξάζεηο, πξνζβιεηηθά ζρφιηα αληηδξψληαο ριεπαζηηθά ζε θηλήζεηο θαη πξάμεηο
κειψλ ηεο νκάδαο πνπ πηζαλψο λα κελ είλαη ηεο αξεζθείαο ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά, ην
είδνο απηφ ηεο Ζγεζίαο αλαθέξεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία σο θαηαζηξνθηθφ.
δ) Υπέξ-ειεγρνκελε: ζηελ πεξίπησζε απηή ν ρεηξνπξγφο δξψληαο σο επηθεθαιήο ηεο
νκάδαο επηζπκεί λα έρεη ππφ ηνλ δηθφ ηνπ έιεγρν ηηο θηλήζεηο θαζελφο κέινπο
μερσξηζηά. Απηφ νδεγεί ζε κείσζε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηεο ειεπζεξίαο
θηλήζεσλ γηα ηα κέιε ηεο νκάδαο δεκηνπξγψληαο έλα θιίκα έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο
θαη ηπθιήο εθηέιεζεο εληνιψλ. Ζ θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεθε ζπλήζσο πξνθχπηεη
κεηά απφ θάπνην απξνζδφθεην γεγνλφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο ή έπεηηα απφ
θάπνην ιάζνο ''απξνζεμίαο'' θάπνηνπ απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο.
ε) Παζεηηθή: ε θαηάζηαζε απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ αδπλακία ή απφ έιιεηςε
ελδηαθέξνληνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ επηθεθαιήο ρεηξνπξγνχ λα αζθήζεη δηνίθεζε ζηελ
νκάδα. Οδεγεί ζε ειιηπή έιεγρν ησλ θηλήζεσλ ηεο νκάδαο, ζπζρεηίδεηαη κε απμεκέλν
αξηζκφ ιαζψλ αιιά θαη άζθεζε θαθψλ ηερληθψλ. Δπλνεί πεξηζηαηηθά bullying θαη
δελ δίλεη θαλέλα θίλεηξν ζε φζνπο επηηεινχλ ζσζηά ηα θαζήθνληά ηνπο λα
ζπλερίζνπλ λα ην πξάηηνπλ.
Οη παξαπάλσ κνξθέο εγεζίαο απνηεινχλ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο δηεζλνχο
βηβιηνγξαθίαο κέζα απφ ζπκπεξηθνξέο πνιιψλ ρεηξνπξγψλ ζε πνιιά θαη
δηαθνξεηηθά εηδή ρεηξνπξγείσλ. Βαζηθφ κέιεκα ηεο κειέηεο ηεο εγεζίαο ζηελ
ρεηξνπξγηθή νκάδα είλαη ε επίπησζε θάζε είδνπο εγεζίαο ζε απηήλ. ε νκάδεο κε
ελεξγφ δξάζε φπσο είλαη απηή ηνπ ρεηξνπξγείνπ είλαη ζεκαληηθή ε κειέηε ηεο
ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο ησλ κειψλ ηεο. Έηζη ε κηα παξάκεηξνο κε ηελ νπνία ζα
αμηνινγεζνχλ νη κνξθέο εγεζίαο είλαη ε επίπησζε ζηελ ςπρνινγηθή ηζνξξνπία ησλ
κειψλ ηεο νκάδνο(EdmonsonA, 2001). Σελ πςειφηεξε ζεηηθή επίπησζε έρεη ε
κεηαζρεκαηηζηηθή ελψ ζηε ζπλερεία έξρεηαη ε ζπλαιιαθηηθή(κε ηνλ θίλδπλν φκσο
εκθάληζεο ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο). Αξλεηηθή επίπησζε φπσο ήηαλ
αλακελφκελν εκθαλίδεη ε πβξηζηηθή θαη ε ππέξ-ειεγρνκελε δηνίθεζε. Ζ δεχηεξε
παξάκεηξνο πνπ είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ ρεηξνπξγηθή νκάδα είλαη ε ζπιινγηθή
απνηειεζκαηηθφηεηα. Βάζεη απηήο ηεο παξακέηξνπ ε κεηαζρεκαηηζηηθή κνξθή
εγεζίαο έρεη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. ην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα
αλαθέξνπκε φηη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο ρεηξνπξγηθήο πξάμεο κπνξεί λα
εθαξκνζηνχλ νη παξαπάλσ ηχπνη εγεζίαο-δηνηθεζεο κε ελαιιαγέο αλάινγα κε ηελ
ξνή ησλ γεγνλφησλ θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρηθή θαηάζηαζε ηνπ ρεηξνπξγνχ.
Έηζη, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην απνηέιεζκα έξεπλαο (Julian Barling, Amy Akers,
Darren Beiko, 2017) ε νπνία αμηνινγεί ηελ ηαπηφρξνλε χπαξμε ηεζζάξσλ απφ ηνπο
πέληε απηνχο ηχπνπο εγεζίαο φζνλ αθνξά θαη πάιη ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηεο
νκάδαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηήο. Καηαιήγεη ινηπφλ ζην πνιχ ζεκαληηθφ
ζπκπέξαζκα φηη ζε ηαπηφρξνλε εθαξκνγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ εγεζίαο ε
κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία δελ έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ ζπκπεξηθνξά ηεο νκάδαο.
Απηφ είλαη απφξξνηα ηνπ φηη νη δχν ''αξλεηηθέο'' κνξθέο εγεζίαο- πβξηζηηθή θαη ππέξειεγρνκέλε- θαηαξγνχλ κε αλαζηξέςηκα ηα ζεηηθά ζεκεία ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο
κνξθήο εγεζίαο. Σαπηφρξνλα, πξνγελέζηεξε έξεπλα ζην ίδην επηζηεκνληθφ πεδίν
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(κειεηψληαο μερσξηζηά ηελ θάζε κνξθή εγεζίαο) θαηέιεμε ζην φηη ε ζπλαιιαθηηθή
κνξθή δηνίθεζεο ζηε ρεηξνπξγηθή νκάδα έρεη ηα θαιπηέξα απνηειέζκαηα φζνλ
αθνξά ζε δεηήκαηα φπσο δηαλνκή πιεξνθνξηψλ, ζπλεξγαζία, θαη ιεθηηθή θαηαλφεζε
κεηαμχ ησλ κειψλ απηήο. Κιείλνληαο, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη νη
ρεηξνπξγνί αλά ηνλ θφζκν θαίλεηαη λα εθηηκνχλ ηελ έλλνηα ηεο Ζγεζίαο αιιά θαη
παξαηεξψληαο ηελ γεληθά θαηαδεηθλπφκελε απφ ηελ βηβιηνγξαθία(HalversonAL,
WalshDS, RikkersL,2012 , HalversonAL, NeumayerL, DagiTF,2012 , HealyGB,
BarkerJ, MadonnaG,2006 , PrabhakaranS, EconomopoulosKP, GraboDJ,
SakranJV,2012) αλάγθε άζθεζεο εγεζίαο ζηελ ρεηξνπξγηθή πξάμε απφ ηνπο
ρεηξνπξγνχο, είλαη αλάγθε ηφζν ε εθπαίδεπζε ηνπ ρεηξνπξγνχ ζε ζέκαηα άζθεζεο
δηνίθεζεο φζν θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο ελαιιαγέο κεηαμχ ησλ ηχπσλ απηήο.
3.3 Παξάγνληεο επηξξνήο ηεο δηαρείξηζεο ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο
Ζ θαζεκεξηλφηεηα ηεο ρεηξνπξγηθήο πξαθηηθήο ζηηο αίζνπζεο λνζνθνκείσλ θαη
θιηληθψλ ζπλερίδεη λα απνηειεί θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ γεληθνχ
πεξηβάιινληνο ηνπ Οξγαληζκνχ πγείαο. Σαπηφρξνλα φκσο απνηειεί θαη έλαλ ρψξν
ζηνλ φπνην εξγάδεηαη κηα νκάδα δξάζεο ε απφδνζε ηεο νπνίαο είλαη αλάγθε λα είλαη
φζν ην δπλαηφλ πςειφηεξε. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ φιεο ηηο
πιεπξέο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζπρλά πξνθχπηνπλ παξάγνληεο νη νπνίνη
απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο θαη θπξηφηεξα ηνπ ρεηξνπξγνχ απφ
ηελ απνιπηή πξνζήισζε ζην ρεηξνπξγηθφ πεδίν. Ζ κειέηε απηψλ ησλ παξαγφλησλ
πνπ πξνθαινχλ δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο κέρξη πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα πεξηνξηδφηαλ
ζε κειέηεο πεξηπηψζεσλ απφ ηνλ ρψξν ηεο αεξνπνξίαο ε νπνία θαίλεηαη λα έρεη
αξθεηά θνηλά κε ηελ ιεηηνπξγηά ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο. πγθεθξηκέλα, έξεπλεο
θαηέιεμαλ ζην φηη νη θάζε είδνπο δηαζπάζεηο ηεο πξνζνρήο ηνπ πηιφηνπ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πηήζεο απνηεινχζαλ παξάγνληα θίλδπλνπ γηα δεκηνπξγία ιαζψλ. Έηζη,
πξνηάζεθε ε ρξήζε θαη ε θαζηέξσζε ηνπ ''απνζηεηξσκέλνπ cockpit'' δειαδή ηεο
απνκφλσζεο ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν εξγάδεηαη ν πηιφηνο ψζηε λα κεησζνχλ ηα άζρεηα
κε ηελ πηήζε εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη. πκθψλα κε ηελ επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο
αιιά θαη ησλ λεπξνεπηζηεκψλ, πξνθχπηεη φηη κε ηελ εηζβνιή δηαζπαζηηθψλ
εξεζηζκάησλ ζην λνεηηθφ πεδίν ελφο αλζξψπνπ ηελ ψξα πνπ βξίζθεηαη
πξνζεισκέλνο ζε κηα δηαδηθαζία, πξνθαιείηαη: α)κείσζε ηεο δηαζέζηκεο ''εθεδξηθήο''
κλήκεο, β) αχμεζε ηεο έληαζεο θάησ απφ ηελ νπνία είλαη αλαγθαζκέλνο λα δνπιεχεη
ν άλζξσπνο, γ) αίζζεζε φηη απμάλνληαη νη απαηηήζεηο θαη δ) ε εκθάληζε stress ην
νπνίν ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο δελ ζα ππήξρε. Μέζα απφ έξεπλεο θαη κειεηψληαο
ηελ θαζεκεξηλφηεηα ζηα ρεηξνπξγεία δηαθνξεηηθψλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ αλά ηνλ
θφζκν ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαηέιεμε ζηελ ζπγθέληξσζε ησλ πην ζπρλψλ ηχπσλ
πεξηζπαζκψλ. πγθεθξηκέλα ζε πξφζθαηε κειέηε επί ηνπ ζέκαηνο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζε λνζνθνκεία θαη θιηληθέο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ πξφεθπςαλ
ηέζζεξεηο ζπγθεθξηκέλνη ηχπνη ''ελνριεηηθψλ'' παξεκβνιψλ γηα ηνλ ρεηξνπξγφ θαη ηελ
ρεηξνπξγηθή νκάδα(AnaWheelock, AmnaSuliman, RupertWharton, E. D. Babu,
LouiseHull,CharlesVincent, NickSevdalis, SonalArora, 2010). Απηέο ήηαλ νη εμήο: 1)
Γηεξρφκελνη απφ ηνλ ρψξν ηνπ ρεηξνπξγείνπ ή ηνπ πξνζαιάκνπ απηνχ, νη νπνίνη
εηζέξρνληαλ ή εμέξρνληαλ ηνπ ρψξνπ θαη ζπδεηνχζαλ κε κέιε ηεο ρεηξνπξγηθήο
νκάδαο ή κεηαμχ ηνπο γηα ζέκαηα άζρεηα κε ηελ έθβαζε θαη ην πεξηερφκελν ηνπ
ρεηξνπξγείνπ, 2) ζπδεηήζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ρεηξνπξγείνπ γηα ζέκαηα φπσο ν
θαηξφο, νηθνλνκηθά, δηαθνπέο, ζρέζεηο, 3) αθνπζηηθέο παξεκβνιέο φπσο θηλεηά,
ξαδηφθσλν, ςίζπξνη, ήρνη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (φηαλ ην ρεηξνπξγείν βξηζθφηαλ
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θνληά ζε παξάζπξα πνπ είραλ επαθή κε ην εμσηεξηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ), 4) αιιαγή
ηνπ ξπζκνχ κε ηνλ φπνην εξγάδεηαη ν ρεηξνχξγνο κε ζθνπφ λα δηδάμεη ζε λεφηεξνπο,
5) ήρνη απφ εξγαιεία ηνπ ρεηξνπξγείνπ φπσο γηα παξάδεηγκα ν ήρνο απφ ηελ ρξήζε
ηεο δηαζεξκίαο. θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε ζπζρέηηζε ησλ πεξηζπαζκψλ πνπ
εκθαλίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο κε έλλνηεο φπσο ε
νκαδηθφηεηα, ε επηθνηλσλία, ε εγεζία, ην εξγαζηαθφ stress, ηε ζπλεξγαζία θαη άιιεο.
Σν ζπκπέξαζκα ζην φπνην θαηέιεμε θαη απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρεηφ γηα ην πεδίν
ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη φηη ν θάζε είδνπο πεξηζπαζκφο είρε αξλεηηθή επίδξαζε
ζηηο ηθαλφηεηεο εγεζίαο ηνπ ρεηξνπξγνχ. πγθεθξηκέλα, νδεγνχζαλ ηνλ ρεηξνπξγφ ζε
δπζθνιία δηαρείξηζεο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ηνπ κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο
πηζαλφηεηαο ησλ ιαζψλ ιφγσ ''θαθήο'' επηθνηλσλίαο θαη δηαλνκήο πιεξνθνξηψλ.
Μειεηψληαο ηνπο ηχπνπο εγεζίαο αιιά θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη απφ
ηνπο ρεηξνπξγνχο πξνο ηα κέιε ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο, ζπκπεξαίλνπκε φηη ην
βαζηθφηεξν ζηνηρεηφ απηψλ είλαη ε επηθνηλσλία. Μέζα απφ ηελ ιεθηηθή επαθή
κεηαδίδνληαη ηα εξεζίζκαηα απφ έλαλ άλζξσπν ζηνλ άιιν. ε ρψξνπο φπνπ
πθίζηαηαη ε ιεγφκελε ''ερεηηθή ξχπαλζε'' ππάξρεη δπζθνιία δηάδνζεο ησλ ιεθηηθψλ
εξεζηζκάησλ απφ άηνκν ζε άηνκν θαη απηά είηε δελ θηάλνπλ πνηέ ζηνλ απνδέθηε είηε
θηάλνπλ αιινησκέλα θαη κε ιάζνο ηξφπν. Απφ κεηξήζεηο πξνθχπηεη φηη ν ρψξνο ηνπ
ρεηξνπξγείνπ απνηειεί έλαλ ρψξν ζηνλ νπνίν δηάθνξνη ήρνη εκπνδίδνπλ ηελ ζσζηή
επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ. Δμ αηηίαο ησλ ηζρπξψλ κεραλεκάησλ
εμαεξηζκνχ θαη θιηκαηηζκνχ ε ρεηξνπξγηθή αίζνπζα έρεη ''θαζαξία'' αθφκα θαη αλ
είλαη αλελεξγή. Απηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ αλνίγεη θαη ππνδέρεηαη ην πξνζσπηθφ ηφηε νη
εληάζεηο ηνπ ήρνπ μεπεξλνχλ θαηά πνιχ ην φξην ηεο ''εζπρίαο''. Δλδεηθηηθά ζα πξέπεη
λα αλαθέξνπκε φηη ζε έλα κέζν ρεηξνπξγείν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα κηαο ηππηθήο
θιηληθήο ή λνζνθνκείνπ ν ζφξπβνο θπκαίλεηαη ζε επίπεδα άλσ ησλ 100dB γηα ην 40%
θαη πιένλ ηνπ ρεηξνπξγηθνχ ρξφλνπ. Γηα ηελ χπαξμε θαη θαηαλφεζε κηαο ηάμεο
κεγέζνπο είλαη δφθηκν λα αλαθεξζεί φηη ε έληαζε ήρνπ κηαο ξνθ ζπλαπιίαο αλέξρεηαη
πεξίπνπ ζηα 120dB(Πεγή: Wikipedia). Ο ζφξπβνο ινηπφλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ρεηξνπξγείνπ κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ δηάθνξεο πεγέο. Απηέο κπνξεί λα είλαη, νη
ζπλνκηιίεο κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ αιιά θαη απφ πξνζσπηθφ πνπ δελ ζα έπξεπε λα
βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν, απφ ηα Monitors κε ηα φπνηα κεηξψληαη παξακέηξνπο ηεο
πγείαο ηνπ αζζελή, απφ ηα κεηαιιηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην
ρεηξνπξγείν αιιά θαη απφ έληνλεο θσλέο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρεηξνπξγνχ ζε
πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ή απξνφπησλ πεξηζηαηηθψλ. Δπηπιένλ, ζε πεξηπηψζεηο
φπνπ ν ρεηξνπξγφο επηιεγεί λα εγεζεί ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο κε απφηνκν θαη
πβξηζηηθφ ηξφπν, ε χςσζε ηνπ ηφλνπ ηεο θσλήο ηνπ ζπκκεηέρεη ζηελ ιεγφκελε
''ερεηηθή ξχπαλζε'' ηνπ ρεηξνπξγείνπ. Ζ επίπησζε ηεο απμεκέλεο έληαζεο ησλ ήρσλ
δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη ζεηηθή ζηελ απφδνζε ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο. Οδεγεί ζε
ειάηησζε ηεο ηθαλφηεηαο δηαλνκήο θαη αληίιεςεο ηεο πιεξνθνξίαο. Πξνθαιεί ιάζε
''αζπλελλνεζίαο'' θαη επηπξφζζεην άγρνο ζηα κέιε ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο, φηη ''δελ
ζα αθνχζνπλ ηη ζα ηνπο πεη ν ρεηξνπξγφο''. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί κηα
αθφκε ζεκαληηθή παξάκεηξνο. Πνιιέο θνξέο ιφγσ ηεο απμεκέλεο έληαζεο ήρσλ
πεξηζπαζκνχ ππάξρεη αζπλελλνεζία θαη αδπλακία επηθνηλσλίαο κεηαμχ ρεηξνπξγνχ
θαη αλαηζζεζηνιφγνπ, γεγνλφο επηθίλδπλν θαη δπλεηηθά κνηξαίν γηα ηνλ
αζζελή(KrachtJM, Busch-VishniacIJ, WestJE,2007 , JonathanD. Katz, 2011).
Μηιψληαο γηα ήρνπο, θαη ιφγσ ηνπ φηη απνηειεί ζπλήζε πξαθηηθή ζε αξθεηνχο
Οξγαληζκνχο πγείαο νη ρεηξνπξγνί λα δεηνχλ λα αθνχγεηαη κνπζηθή θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ ρεηξνπξγείσλ ζα πξέπεη λα ιερζεί φηη ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη ε
βηβιηνγξαθία βξίζθεηαη δηραζκέλε. Έξεπλεο, θαηαιήγνπλ ζην φηη εάλ ε κνπζηθή είλαη
ηεο αξεζθείαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην ρεηξνπξγείν θαη ζε έληαζε ε φπνηα δελ είλαη
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δπζάξεζηε γη απηνχο, ηφηε ζπλδέεηαη κε αχμεζε ηεο απφδνζεο ηεο νκάδαο(AllenK,
BlascovichJ,1994). ε αληίζεηα φκσο απφ απηά ηα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγεη έξεπλα ε
φπνηα έγηλε αλάκεζα ζε άπεηξνπο ρεηξνπξγνχο νη φπνηνη δήισζαλ φηη ην άθνπζκα
κνπζηθήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηξνπξγείνπ, ηνπο πξνθαινχζε άγρνο θαη δπζθνιία
ζπγθέληξσζεο(MiskovicD, RosenthalR, ZinggU, OertliD, MetzgerU, JanckeL, 2008).
Δθηφο φκσο απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ ηελ
δηαρείξηζε ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο απφ ηνλ ρεηξνπξγφ, αιιά θαη ηελ απφδνζε απηήο,
ζεκαληηθή είλαη θαη ε επίδξαζε πνπ έρνπλ δπν αθφκα βαζηθνί παξάγνληεο. Απηνί
είλαη ε έλλνηα ηνπ ''απξνζδφθεηνπ'' θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαη ην ''ζηξεο''.
Πξφθεηηαη γηα δχν έλλνηεο νη νπνίεο ζπρλά είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο δεδνκέλνπ φηη
ην επείγνλ θαη ην απξνζδφθεην πξνθαιεί ην ζηξεο αιιά θαη αληίζηξνθα. Ο
ρεηξνπξγφο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο επέκβαζεο θαηέρεη ηνλ ξφιν ηνπ ''αξρεγνχ'' ηεο
ρεηξνπξγηθήο νκάδαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη θέξεη ηελ επζχλε ηφζν ηεο έθβαζεο ηνπ
ρεηξνπξγείνπ φζν θαη ηνπ έιεγρνπ ησλ πξάμεσλ ησλ κειψλ ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο
ηα φπνηα αθνινπζνχλ ηηο εληνιέο ηνπ. πρλά ζηνπο ήδε ππάξρνληεο ξφινπο ηνπ
ρεηξνπξγνχ-απηνπο ηνπ ηαηξνχ θαη ηνπ εγέηε- πξνζηίζεηαη θαη έλαο ηξίηνο ξφινο,
απηφο ηνπ εθπαηδεπηή. Έξεπλεο ινηπφλ, έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη έλα
απξφβιεπην γεγνλφο(πρ κηα ζεκαληηθή αηκνξξαγία, έλα εχξεκα ην φπνην δελ είρε
παξαηεξεζεί δηεγρεηξεηηθά, κηα ιάζνο θίλεζε ελφο εθπαηδεπφκελνπ) νδεγεί ζε
δξακαηηθή κείσζε ησλ ''εθπαηδεπηηθψλ'' θαη ''ππνζηεξηθηηθψλ'' ζπκπεξηθνξψλ ηνπ
ρεηξνπξγνχ πξνο ηελ ππφινηπε ρεηξνπξγηθή νκάδα θαη αθφκε πεξηζζφηεξν πξνο ηνλ
εθπαηδεπφκελν ρεηξνπξγφ. Σαπηφρξνλα, έρεη παξαηεξεζεί φηη θάζε ρεηξνπξγηθή
επέκβαζε εκθαλίδεη έλα ζεκείν ην φπνην ζηελ βηβιηνγξαθία θαιείηαη σο ''ην ζεκείν
ρσξίο επηζηξνθή''(PointofNoReturn- PoNR)
(Sarah Henrickson Parker, Rhona Flin, Aileen McKinley,Steven Yule , 2014).
Πξφθεηηαη γηα έλα θνκβηθφ ζεκείν ηεο θάζε ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο κεηά ην φπνην ε
επέκβαζε δελ κπνξεί λα αλαζηξαθεί θαη ζα πξέπεη λα δηεμάρζε κε νπνηνδήπνηε
θφζηνο έσο ην ηέινο. Δίλαη ζπλήζσο ην ζεκαληηθφηεξν θαη πην θξίζηκν ζεκείν ελφο
ρεηξνπξγείνπ θαη απαηηεί ηελ πιήξε πξνζνρή ηνπ ρεηξνπξγνχ αιιά θαη ηελ
ππνζηήξημε νιφθιεξεο ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο. Γηα ινγνχο ελεκέξσζεο
αλαθέξνπκε δηαθνξέο επεκβάζεηο θαη ηα αληίζηνηρα ''ζεκεία ρσξίο επηζηξνθή'' ρσξίο
λα απνηειεί ζθνπφ απηήο ηεο εξγαζίαο ε ελαζρφιεζε κε ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο
ρεηξνπξγηθήο θχζεσο. 1)Λαπαξνζθνπηθή ρνινθπζηεθηνκή: εθηνκή ηνπ θπζηηθνχ
πφξνπ,2) Καξσηηδηθή ελδαξηεξηεθηνκή: δηάλνημε ηεο θαξσηίδαο, 3) Υεηξνπξγηθή
απνθαηάζηαζε βνπβσλνθήιεο: ε δηάλνημε ηνπ ζάθνπ ηεο θήιεο. ε επεκβάζεηο νη
νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ έκπεηξνπο ρεηξνπξγνχο, νη νπνίνη θαινχληαη λα
δηδάμνπλ ζε λεφηεξνπο ή ζε εηδηθεπφκελνπο ρεηξνπξγηθήο, δελ παξαηεξείηαη
δηαθνξνπνίεζε ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο, αιιά νχηε θαη ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηεο
ρεηξνπξγηθήο νκάδαο πξηλ θαη κεηά ηελ πξνζέγγηζε ζην ''ζεκείν ρσξίο
επηζηξνθή''((SarahHenricksonParker, RhonaFlin, AileenMcKinley,StevenYule ,
2014). Διιηπή είλαη φκσο ηα δεδνκέλα ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά
άπεηξσλ ρεηξνπξγψλ, νη φπνηνη θαινχληαη λα δηεθπεξαηψζνπλ κηα ρεηξνπξγηθή
επέκβαζε, ζην θνκβηθφ ζεκείν ηνπ PoNR. Ζ ρεηξνπξγηθή πξαθηηθή φπσο έρεη γίλεη
αληηιεπηφ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ πξνθαιεί απφ ηελ θχζε ηεο stress. Χζηφζν κε
ηελ ζπλερή θαη ζσζηή εθπαίδεπζε ησλ ρεηξνπξγψλ αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ
επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ ρεηξνπξγηθή νκάδα δχλαηαη λα μεπεξαζηεί
ζε έλαλ κεγάιν βαζκφ θαζψο ε πιήξεο εμαθάληζε ηνπ απνηειεί νπηνπία. Σν ζηξεο ην
φπνην εκθαλίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ζπρλά έρεη
αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ απφδνζε ηφζν ηνπ ρεηξνπξγνχ φζν θαη νιφθιεξεο ηεο
ρεηξνπξγηθήο νκάδαο (FeldmanHallO, RaioCM, KubotaJT, SeilerMG, Phelps
52

EA,2015, Wemm SE,Wulfert E, 2017, Cano-Lζpez I, Cano-Lζpez B, Hidalgo V,
Gonzαlez-Bono E, 2016 , Morgado P, Sousa N, Cerqueira JJ, 2015). πσο γίλεηαη
αληηιεπηφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαη ιφγσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο πνπ
θαηέρεη ν ρεηξνπξγφο, είλαη εθείλνο ν νπνίνο βαξχλεηαη πεξηζζφηεξν απφ ην ζηξεο
εμαηηίαο παξελεξγεηψλ ζην ρεηξνπξγηθφ πεδίν. Φαίλεηαη ινηπφλ, φηη θαηαζηάζεηο φπσο
εγρεηξεηηθέο επηπινθέο νδεγνχλ ζε απνδεδεηγκέλε αχμεζε ησλ θαξδηαθψλ παικψλ
ηνπ ρεηξνπξγνχ θαη ππξνδνηνχλ κηα ηαρπηάηε δηαδηθαζία κε ηελ έθιπζε ηεο
αδξελαιίλεο. Μηα ζεηξά απφ θπζηνινγηθέο αιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ
ιεηηνπξγία ηνπ ζψκαηνο ηνπ σο απφθξηζε ζηνλ ζηξεζνγφλν παξάγνληα. Απμάλεηαη
φπσο εηπψζεθε ν θαξδηαθφο ξπζκφο, απμάλεηαη ε αξηεξηαθή πίεζε θαη ν ξπζκφο ηεο
αλαπλνήο. Έρνπκε αχμεζε ηεο ηάζεο ησλ γξακκσηψλ κπτθψλ ηλψλ θαη ν ρεηξνπξγφοο
εηνηκάδεηαη λα ''πνιεκήζεη''. Σαπηφρξνλα κε ηηο αιιαγέο απηέο ε ςπρνζσκαηηθή
θαηάζηαζε ηνπ επηβαξχλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν εάλ πξφθεηηαη γηα πνιχσξε
θνπξαζηηθή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε φπνπ ζπλππνινγίδνληαη θαη άιινη παξάγνληεο
φπσο ε θφπσζε, ε αθπδάησζε θαη ε ππνγιπθαηκία. ια ηα παξαπάλσ καο
δηεπθνιχλνπλ λα αληηιεθηνχκε φηη ζην ζψκα αιιά θαη ζην πλεχκα ηνπ ρεηξνπξγνχ
θαηά ηε δηάξθεηα ελφο απξνζδφθεηνπ ζπκβάληνο ζπκβαίλεη κηα αιιεινπρία
γεγνλφησλ ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα αθήζνπλ αλεπεξέαζηα ηφζν ηνλ ίδην φζν θαη ηελ
ππφινηπε ρεηξνπξγηθή νκάδα. Ζ βηβιηνγξαθία φζνλ αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα
αλαθέξεη φηη γεληθά βάζεη ηεο επηζηήκεο ηεο ςπρνινγίαο ε επίδξαζε ηνπ stress
κεηαδίδεηαη θαη επηβαξχλεηαη απφ ηνλ ηεξαξρηθά αλψηεξν θαη πξνο ηα θάησ. Απηφ
ζεκαίλεη φηη ζηνλ ρψξν ηνπ ρεηξνπξγείνπ ε κεηάδνζε ηνπ άγρνπο ζπκβαίλεη απφ ηνλ
ρεηξνπξγφ πξνο ηα κειή ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο ηφζν κε ηελ αιιαγή ηεο
ζπκπεξηθνξάο ηνπ- παχζε ηνπ δηδαθηηθνχ ή ππνβνεζεηηθνχ ραξαθηήξα εγεζίαο-ή επίηαζε ηνπ πβξηζηηθνχ θαη άπξεπε ηξφπνπ δηνίθεζεο-νζν θαη κε εθθξάζεηο θφβνπ
θαη έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο γηα ηελ νκαιή έθβαζε ηεο επέκβαζεο(AroraS, SevdalisN,
NestelD, etal 2009,Staal 2004, BowlesS, UrsinH, PicanoJ 2000). Οη θαηαζηάζεηο
απηέο νδεγνχλ ζε κείσζε ηεο απφδνζεο ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο κέζσ ηεο κείσζεο
ηεο πνηφηεηαο θαη ζπρλφηεηαο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο. Δπηπιένλ,
ειαηηψλεηαη ε ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηελ ρεηξνπξγηθή νκάδα. Σα κέιε
ηεο νκάδαο ληψζνπλ θφβν θαη ζθέπηνληαη αηνκηθά επηθεληξψλνληαο ηελ πξνζνρή
ηνπο ζην ρεηξνπξγηθφ πεδίν θαη φρη ζπγθεθξηκέλα ζην πεδίν ηνπ ηνκέα ηνπο. Απηφ
νδεγεί ζε απψιεηα ρξφλνπ θαη ζπλελλφεζεο θαη ζηελ γηγάλησζε ηνπ θαηλφκελνπ ηεο
ρηνλνζηηβάδαο. Μπαίλεη δειαδή ε νκάδα ζε έλαλ θαχιν θχθιν φπνπ φια νδεγνχλ ζε
ιάζε θαη επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο(CohenS 1980, MazzoccoK, PetittiD, FongK,
etal 2010). Οη ρεηξνπξγνί φπσο θαίλεηαη απφ ηελ βηβιηνγξαθία αιιά θαη απφ ηελ
παξαηήξεζε ζηηο ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο ηείλνπλ λα εμσηεξηθεχνπλ ην άγρνο θαη ηελ
πίεζε απφ ηελ ππνθείκελε επέκβαζε κε ζπκφ θαη κε επηζεηηθφηεηα πξνο ηα κειή ηεο
νκάδαο (WetzelC, KneeboneR, WoloshynowychM, etal, 2007). Παξά ην γεγνλφο φηη
ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ νη ζπλεξγάηεο ησλ ρεηξνπξγψλ γλσξίδνπλ φηη
πξφθεηηαη γηα πξφζθαηξε θαη πξνθαινχκελε απφ ην ζηξεο αληίδξαζε δελ παχνπλ λα
δεκηνπξγνχληαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη λα θαηαζηξέθεηαη ην θιίκα ζπλεξγαζίαο
ζηελ νκάδα. Πνιινί ληψζνπλ απηήλ ηελ επηζεηηθφηεηα ησλ ρεηξνπξγψλ σο έθθξαζε
ππεξνςίαο θαη έηζη είηε νδεγνχληαη ζε ξήμε είηε ράλνπλ ην θίλεηξν λα ζπκκεηέρνπλ
κε φιεο ηνπο ηηο δπλάκεηο ζηελ δξάζε ηεο νκάδαο. χκθσλα κε έξεπλεο νη
επαγγεικαηίεο πγείαο νη νπνίνη έξρνληαη ζε ξήμε ζπρλφηεξα κε ηνπο ρεηξνπξγνχο
είλαη νη λνζειεπηέο, νη φπνηνη δειψλνπλ ζπρλφηεξα πσο πέθηνπλ ζχκαηα εμχβξηζεο ή
επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο απφ ηνπο πξψηνπο(ElferingA, GregnerS, LeitnerM, etal,
2017). Έρνληαο αλαιχζεη ηελ ζνβαξή αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ ζηξεο ζηελ ιεηηνπξγία
ηφζν ηνπ ρεηξνπξγνχ φζν θαη νιφθιεξεο ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο γίλεηαη ζαθέο φηη
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είλαη επηηαθηηθή αλάγθε-γηα ηνπο λένπο θπξίσο ρεηξνπξγνχο- λα αλαπηχμνπλ
κεραληζκνχο θαηαπνιέκεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο ζηελ δηάξθεηα απξφβιεπησλ
θαηαζηάζεσλ ζηελ ρεηξνπξγηθή αίζνπζα. Απηφ απνηειεί θπξίσο ζέκα
επαγγεικαηηθήο θαη επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο θαη εκπεηξίαο γηα ηνλ ρεηξνπξγφ ν
νπνίνο ζα κάζεη λα θξίλεη θαη λα αμηνινγεί πην ςχρξαηκα ηηο φπνηεο παξελέξγεηεο
δηεγρεηξεηηθά. εκαληηθή είλαη θαη ε εθπαίδεπζε ζηε δηαρείξηζε ησλ αληηδξάζεσλ
ζην άγρνο δειαδή ηελ θαηαζηνιή ησλ θξαζηηθψλ κέζσλ εμσηεξίθεπζεο θαη ηελ
επαλεμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο πην ςχρξαηκα(ElferingA, GregnerS, LeitnerM, etal,
2017). Έηζη, ν ρεηξνπξγφο κπνξεί λα ''θεξδίζεη ρξφλν'' ψζηε λα αλαιχζεη κε ηηο
γλψζεηο ηνπ ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε πξνηνχ ε ρεηξνπξγηθή νκάδα επεξεαζηεί απφ
απηφ ην πηζαλψο δπζάξεζην γεγνλφο.
3.4 Δθπαίδεπζε ρεηξνπξγνχ ζε ζέκαηα Ζγεζίαο- Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
χκθσλα κε αλαθεξφκελεο πεγέο ζηελ βηβιηνγξαθία, ε Ζγεζία ζηνπο θφιπνπο ηεο
ρεηξνπξγηθήο πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ θαη έλλνηεο φπσο ν επαγγεικαηηζκφο, παξαθίλεζε
θαη δηνίθεζε δίλνληαο ην ''θαιφ παξάδεηγκα''(PatelVM ,WarrenO, HumphrisP,etal 2010).
ε πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αλαιχζεθαλ θάπνηεο ραξαθηεξηζηηθέο
πεξηπηψζεηο θιηληθψλ νη νπνίεο έρνπλ εληάμεη ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο πξφγξακκα εηδηθέο
ζπλεδξίεο θαη καζήκαηα ζε ζέκαηα δηνίθεζεο ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε ηαηξνχο. Γεδνκέλεο
ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ε ρεηξνπξγηθή εηδηθφηεηα γηα έλαλ
Οξγαληζκφ πγείαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζέζπηζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ
ρεηξνπξγψλ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο θαη εγεζίαο(GabelS 2014, AngoodP, BirkS 2014,
SatianiB, SenaJ, RubergR, EllisonEC 2014). Δπηπιένλ, ζηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία,ε λέα
θαηεχζπλζε απφ ηνπο ζχγρξνλνπο Οξγαληζκνχο πγείαο, νξίδεη ηηο κε ρεηξνπξγηθέο ηερληθέο
δεμηφηεηεο ελφο ρεηξνπξγνχ εμίζνπ ζεκαληηθέο κε ηελ ρεηξνπξγηθή
εμεηδίθεπζε(YoungsonGG 2011), γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ ζεκαζία πνπ δίλεη ην
ζχγρξνλν management Οξγαληζκψλ πγείαο ζηελ αλάγθε γηα ζηειέρσζε κε ρεηξνπξγνχο
ηθαλνχο λα δηνηθήζνπλ. Μέζα απφ έξεπλεο νη νπνίεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί έρεη πξνθχςεη
φηη νη εηδηθεπφκελνη ρεηξνπξγηθήο θαηεχζπλζεο ζεσξνχλ θάπνηεο δεμηφηεηεο ζε ζέκαηα
δηνίθεζεο απαξαίηεηεο γηα ηελ κεηέπεηηα πνξεία ηνπο σο ρεηξνπξγνί. πγθεθξηκέλα, δηεμήρζε
έξεπλα ε νπνία αθνξνχζε ζε λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ησλ Ζ.Π.Α. 43 εηδηθεπφκελνη θιήζεθαλ
λα αμηνινγήζνπλ πφζν ζεκαληηθέο είλαη θάπνηεο κε ρεηξνπξγηθέο δεμηφηεηεο φπσο εγεζία,
ηερληθέο επηθνηλσλίαο, δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ, ζπλεξγαζία θαη άιιεο. Σν απνηέιεζκα ζην
νπνίν θαηέιεμε ε έξεπλα είλαη ε απφδεημε φηη νη κειινληηθνί ρεηξνπξγνί επηζπκνχλ θαη
επηδεηνχλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ θαη εγεζίαο
αληηιακβαλφκελνη ηελ ρξήζε ηνπο ζην κέιινλ (KamalM. , Itani, KathleenLiscum, F.
CharlesBrunicardi 2002). ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαινγηζηνχκε ηελ θαηάζηαζε
πνπ επηθξαηνχζε ηα ηειεπηαία ρξφληα ηφζν ζηηο ρεηξνπξγηθέο θιηληθέο φζν θαη ζηηο
ρεηξνπξγηθέο νκάδεο απφ άπνςε δηνίθεζεο. Απηφ πνπ παξαηεξείηαη απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο
βηβιηνγξαθίαο είλαη ε γεληθφηεξε έλδεηα ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε ζέκαηα δηνίθεζεο,
εηδηθά πξνζαξκνζκέλα ζε ρεηξνπξγνχο. Έηζη, απφθνηηνη θάπνησλ ειαρίζησλ ζρνιψλ νη
νπνίεο ππήξμαλ πξσηνπφξνη ζηνλ ηνκέα θαη ίδξπζαλ απφ πνιχ λσξίο ηέηνηνπ είδνπο
πξνγξάκκαηα, είλαη απηνί νη νπνίνη δηνηθνχζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα δηνηθνχλ ηνπο
ρεηξνπξγηθνχο ηνκείο, ελψ ηαπηφρξνλα εθ ηνπ παξαδείγκαηνο ''εθπαηδεχνληαλ'' θαη νη
ζπλεξγάηεο ηνπο ψζηε λα αλαιάβνπλ ζε πεξίπησζε πνπ ν ''εγέηεο'' απνρσξήζεη απφ ηελ ζέζε
ηνπ (OrganCH 1985). Υξνληθά, ε πξψηε εθηίκεζε ηνπ παικνχ ηεο ρεηξνπξγηθήο
θνηλφηεηαο φζνλ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα εγεζίαο έγηλε ην 2002 κε ηελ
πξναλαθεξζείζα έξεπλα, ε νπνία κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο ηφηε εηδηθεπφκελνπο
κεγάισλ ηδξπκάησλ ησλ Ζ.Π.Α αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά απνηειέζκαηα απφ ηηο
ζπλεληεχμεηο πνπ δηεμήγαγε. Απνθαιχπηεη φηη ππήξραλ εηδηθεπφκελνη κε εκθαλέο ιακπξφ
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κέιινλ ηφζν ζηελ ρεηξνπξγηθή φζν θαη ζηελ δηνίθεζε, νη νπνίνη ζα πξνήγαγαλ θαη ζα
πξνζέζεηαλ αμία ζηνπο νξγαληζκνχο πγείαο. Λφγσ φκσο ηεο ειιηπνχο εθπαίδεπζεο ηνπο ζε
ζέκαηα εγεζίαο εμειίρζεθαλ ζε επηηπρεκέλνπο επηζηήκνλεο κε ηελ θαινχκελε ''ρεηξνπξγηθή
πξνζσπηθφηεηα''. Ζ πξνζσπηθφηεηα απηή πεξηγξάθεθε πεξίπνπ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ
1970 θαη ραξαθηεξίδεη ηνπο ρεηξνπξγνχο σο αλζξψπνπο απφηνκνπο, ππεξφπηεο, απφκαθξνπο,
αλππφκνλνπο, απνιπηαξρηθνχο θαη ρσξίο ίρλε θηιηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ επαγγεικαηηθή
ηνπο δσή(BruhnJG, ParsonOA 1965, WrightMR 1985). Σν πξφηππν απηφ, έρεη εκθαλψο
ηξνπνπνηεζεί αιιά απηφ επεηεχρζεη θαη ζπλερίδεη λα επηηπγράλεηαη κε ηελ δηάδνζε ηεο
αλάγθεο γηα εθπαίδεπζε ηνπ ρεηξνπξγνχ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ. Με βάζε ηα
φζα εηπψζεθαλ θξίλεηαη αλαγθαία ε δεκηνπξγία ή ε αλάπηπμε ησλ ήδε ππαξρφλησλ
πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ ρεηξνπξγψλ ζε ζέκαηα εγεζίαο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή
είλαη ζεκαληηθή ε γλψζε θαη αμηνιφγεζε ησλ θηλήηξσλ ηα νπνία σζνχλ ηνπο ρεηξνπξγνχο
ζην λα αλαδεηήζνπλ εθπαίδεπζε πάλσ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε
αλάγθε ησλ Οξγαληζκψλ πγείαο λα δηαζέηνπλ ρεηξνπξγνχο κε γλψζεηο δηνίθεζεο θαη εγεζίαο
ε νπνία αλαιχζεθε δηεμνδηθά ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. Μειεηψληαο ηελ αληίζηνηρε
βηβιηνγξαθία, εληνπίδεηαη έξεπλα πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν θαη αθνξά ηελ
ρεηξνπξγηθή εηδηθφηεηα ζηηο Ζ.Π.Α. Σν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγεη, είλαη φηη ηα
θίλεηξα ησλ ρεηξνπξγψλ, θαη νπζηαζηηθά νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο επηδεηνχλ εθπαίδεπζε ζε
ζέκαηα δηνίθεζεο ζπλνςίδεηαη ζηα εμήο: α) επεηδή έρνπλ αλαγλσξίζεη ηελ αλεπάξθεηα ηνπο
ζε ζέκαηα δηνίθεζεο, β) αλάγθε θαη ζέιεζε γηα αλάπηπμε θαη πξφνδν ζε πξνζσπηθφ επίπεδν.
πγθεθξηκέλα, πνιινί είλαη νη ρεηξνπξγνί νη νπνίνη, είηε αθνχ ηνπνζεηεζήθαλ είηε επεηδή
ζέινπλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε ζέζεηο δηνίθεζεο, έρνπλ βιέςεηο λα αθήζνπλ ην δηθφ ηνπο ζηίγκα
ζηα ηεθηαηλφκελα ηνπ Οξγαληζκνχ πγείαο ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη, γ) αλαδήηεζε
θαηεπζχλζεσλ ζε ζέκαηα ηα νπνία ζα ηνπο πξνσζήζνπλ επαγγεικαηηθά. Σελ απάληεζε απηή
ππνζηήξημαλ θπξίσο ρεηξνπξγνί νη νπνίνη αληηιήθζεθαλ φηη γηα λα ζπλερίζνπλ λα εξγάδνληαη
θαη λα εμειηρζνχλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν Οξγαληζκφ πγείαο ζα πξέπεη λα αλαιάβνπλ δηνηθεηηθά
θαζήθνληα ηαπηφρξνλα κε ηα επηζηεκνληθά, θη έηζη ρξεηάζηεθε λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο
ηνπο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. εκαληηθφηεξν ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί έλα άιιν
εχξεκα ηεο πξναλαθεξζείζαο έξεπλαο. Πξφθεηηαη γηα ην ηη πξνζδνθίεο έρνπλ νη ρεηξνπξγνί
απφ έλα πξφγξακκα πνπ ζα απνζθνπεί ζηελ εθπαίδεπζε ηνπο ζε ζέκαηα εγεζίαο. Απηέο
ζπλνςίδνληαη ζε ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο νη νπνίεο αθνξνχλ ηα εμεο:1) Ζγεζία θαη επηθνηλσλία.
Οη ρεηξνπξγνί ζα επηζπκνχζαλ λα εθπαηδεπηνχλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ,
δηνίθεζε νκάδσλ, δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ, δηαλνκήο πιεξνθνξηψλ ελψ ηνπο ελδηαθέξεη ε
εχξεζε ηξφπσλ λα ππνθηλήζνπλ ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο λα απνδψζνπλ ηα κέγηζηα, 2)
Γεκηνπξγία θαη ζσζηή ζπγθξφηεζε νκάδαο, ε νπνία ζα ηνπο ππνζηεξίδεη ζηελ ρεηξνπξγηθή
αίζνπζα θάλνληαο ηελ εξγαζία ηνπο πην εχθνιε θαη επηηπγράλνληαο θαιχηεξα απνηειέζκαηα,
3) Οηθνλνκία θαη νξγάλσζε, ζε επίπεδν Οξγαληζκνχ πγείαο θαη επαθήο ηφζν κε ην
εζσηεξηθφ φζν θαη κε ην εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, 4) Καηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ
νηθείνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ κνληέισλ θαη ηνπ πψο επεξεάδνπλ ηνλ
Οξγαληζκφ πγείαο. Ζ παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζε απνηειεί κηα ηνπνζέηεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ηα φπνηα αθνξνχλ ρεηξνπξγνχο, ελψ ηαπηφρξνλα
φκσο ζπκβαδίδνπλ θαη κε άιιεο παξφκνηεο έξεπλεο νη νπνίεο αθνξνχλ άιιεο ηαηξηθέο
εηδηθφηεηεο(TaylorCA, TaylorJC, StollerJK 2008, CitakuF, ViolatoC, BeranT,
DonnonT, HeckerK,CawthorpeD 2012), γεγνλφο πνπ απμάλεη ηελ αμηνπηζηία ηνπο, ρσξίο
φκσο λα πξνηείλεηαη ε γελίθεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζε εζληθφ ή πην δηεπξπκέλν επίπεδν.
Βαζηδφκελνη ζηηο παξαπάλσ αλάγθεο θαη μερσξηζηέο απαηηήζεηο ησλ ρεηξνπξγψλ ζα
κπνξνχζακε λα παξνπζηάζνπκε έλα πξφηππν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο πάλσ ζε ζέκαηα
εγεζίαο ην νπνίν εθαξκφδεηαη απφ ην παλεπηζηήκην ηνπ Michigan.
Απηφ απνηειείηαη
απφ ηηο παξαπάλσ πεξηγξαθείζεο ηέζζεξεηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Ζ δηάξθεηα ηνπ είλαη νρηψ
εκέξεο ελψ ηαπηφρξνλα απαηηνχληαη θαη θάπνηα κεγάιεο δηάξθεηαο projects ηα νπνία ζα
βνεζήζνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο γλψζεο ζηελ πξάμε. Οη εθπαηδεπφκελνη ζα έξζνπλ ζε επαθή κε
δηεπζχλνληεο ζπκβνχινπο κεγάισλ εηαηξεηψλ αιιά θαη επηηπρεκέλνπο ηαηξνχο δηνηθεηέο
Οξγαληζκψλ πγείαο. Βαζηθφ ζηάδην ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηειεί ε 360 κνηξψλ αμηνιφγεζε
ζην πξφγξακκα θαη ε αλάιπζε ηεο αμηνιφγεζεο απηήο καδί κε εηδηθνχο ζηνλ ηνκέα.
55

Πξνβιέπεηαη δηδαζθαιία απφ ππεχζπλνπο ηνπηθψλ δηνηθήζεσλ πγείαο κε ζθνπφ ηελ αλάιπζε
ηεο επηξξνήο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ζπγθεθξηκέλα ζηνλ εθάζηνηε Οξγαληζκφ πγείαο.
Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηνχληαη ηαρχξπζκα θαη εληαηηθά καζήκαηα θαηαλφεζεο νηθνλνκηθψλ
ελλνηψλ θαη ηξφπνη ιήςεο απνθάζεσλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο πφξσλ. Σν ζπγθεθξηκέλν
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα παξαηίζεηαη κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δζληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Τγείαο
ησλ Ζ.Π.Α θαη γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ηεο Ηαηξηθήο Έξεπλαο
ηνπ παλεπηζηήκηνπ ηνπ Michigan(GregoryA. Jaffe,JasonC.
Pradarelli,ChristyHarrisLemak, MichaelW. Mulholland, JustinB. Dimick 2015). πσο
ζπκβαίλεη ζε θάζε δηαδηθαζία ζην ζχγρξνλν Management, έηζη θαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν
πξφγξακκα εθπαίδεπζεο πξαγκαηνπνηήζεθε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ απέδσζε.
Έηζη, ην 2016 δεκνζηεχζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ηκήκαηνο κέζα απφ ζπλεληεχμεηο κε ηνπο απνθνηηήζαληεο. Απηά ηα νπνία θαίλεηαη λα
''θέξδηζαλ'' νη ρεηξνπξγνί κέζα απφ απηήλ ηελ εθπαίδεπζε αθνξνχλ ηέζζεξεηο θπξίσο
θαηεγνξίεο. α) Δλδπλάκσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο. Απνθφκηζαλ ηελ εληχπσζε φηη κεηά
ηελ εθαξκνγή φζσλ δηδαρηήθαλ, ηνπο ζεσξνχζαλ πιένλ ηθαλνχο λα αλαιάβνπλ δηνηθεηηθέο
ζέζεηο, β) Καηαλφεζε ηεο εηθφλαο ηνπο πξνο ηξίηνπο. Πέηπραλ ηελ εμεξεχλεζε ''ηπθιψλ''
ζεκείσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο θαη αληηιήθζεθαλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαίλνληαη νη
ίδηνη ζηνλ ππφινηπν θφζκν, γ) Δπηηπρία ζηελ ζσζηή ζπγθξφηεζε νκάδσλ. Οη ρεηξνπξγνί
παξαηήξεζαλ ηελ αιιαγή ηεο ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ ρεηξνπξγηθή νκάδα ηφζν θαηά ην
ζηάδην ηεο νξγάλσζεο φζν θαη ζηελ ρεηξνπξγηθή πξάμε. Φάλεθαλ λα είλαη πην ππνκνλεηηθνί,
λα έρνπλ δηάζεζε λα δείμνπλ ηνλ ζσζηφ ηξφπν αθφκα θαη ζε φπνηνπο δπζθνιεχνληαλ θαη
γεληθά λα θαηαλννχλ ηηο δπζθνιίεο θάπνησλ απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο, δ) Απφθηεζε γλψζεσλ
Ηγεζίαο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εξσηεζέληεο απνθνίηνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλέθεξαλ φηη
πιένλ γλσξίδνπλ ηνλ άγλσζην ζε απηνχο κέρξη πξηλ ιίγν θαηξφ θφζκν ηεο Ζγεζίαο. Γήισζαλ
φηη πιένλ κπνξνχλ λα νξγαλψζνπλ ηελ ιεηηνπξγηά θαη ηε δνκή ελφο Οξγαληζκνχ πγείαο
θαζψο θαη λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ δηνίθεζε απηνχ. Απφ ηα φζα εηπψζεθαλ γεληθά επί ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, θαηέιεμαλ νη εξεπλεηέο φηη πξφθεηηαη γηα έλα επηηπρεκέλν
πξφγξακκα, ε επηηπρία φκσο ηνπ νπνίνπ νθείιεηαη θαηά κεγάιν πνζνζηφ ζηνλ ζηνρεπφκελν
ζρεδηαζκφ ηνπ πάλσ ζηηο απαηηήζεηο ησλ ρεηξνπξγψλ νη νπνίνη είραλ πξνεγνπκέλσο εξσηεζεί
αληίζηνηρα.
Πξσηνπφξνο ζηνλ ρψξν ηεο ''ηαηξηθήο Ζγεζίαο'' κεηά απφ ρψξεο φπσο ν
Καλαδάο, νη Ζ.Π.Α, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην νη νπνίεο απφ πνιχ λσξίο αζρνιήζεθαλ κε ηνλ
ζπγθεθξηκέλν ρψξν, εκθαλίδεηαη ε Απζηξαιία. ε ζπλεξγαζία κε ηελ Νέα Εειαλδία κε ηελ
νπνία κνηξάδνληαη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζπζηήκαηνο πγείαο, έρνπλ ζεζπίζεη ζπγθεθξηκέλνπο
θαλφλεο πνπ δηέπνπλ κηα νιηζηηθή εθπαίδεπζε γηα ηελ ρεηξνπξγηθή εηδηθφηεηα. Πξφθεηηαη γηα
κηα, πνιχπινθε δηαδηθαζία, ζαθψο πεξηγεγξακκέλε κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη
ζπγθεθξηκέλα φξγαλα αμηνιφγεζεο πξνφδνπ. Οιφγνογηαην ''Becoming a competent and
proficient surgeon: Training Standards for the Nine RACS Competencies''. Δίλαη έλα
ζχγγξακκα ην νπνίν πεξηγξάθεη ηηο μερσξηζηέο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα αλαπηχμεη ν
εθπαηδεπφκελνο ρεηξνπξγφο ψζηε λα κπνξέζεη λα ζηαζεί ζηνπο Οξγαληζκνχο πγείαο ηνπ
Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο ηεο Απζηξαιίαο. Σν έξγν απηφ απνηειεί δεκηνπξγία πνιπκεινχο
νκάδαο ηαηξψλ αιιά θαη επαγγεικαηηψλ άιισλ εηδηθνηήησλ, νη νπνίνη έδξαζαλ κε γλψκνλα
ηελ πξνζαξκνγή ηνπ λένπ ρεηξνπξγνχ ζην ζχγρξνλν management θαη φρη ζε έλαλ ''ζηείξν''
ρεηξνπξγηθφ ρψξν. Υαξαθηεξηζηηθά επεξεαζκέλν απφ ηνπο ''ππιψλεο'' πνπ έζεζε ν Καλαδάο
ζε ζέκαηα ''ηαηξηθήο Ζγεζίαο'' κε ηνπο θαλφλεο ηνπ CanMeds ε εθπαίδεπζε ηνπ λένπ
ρεηξνπξγνχ απνηειείηαη απφ ελλέα ελφηεηεο. Κάζε κηα απφ απηέο ραξαθηεξίδεηαη σο ίζεο
βαξχηεηαο κε ηηο ππφινηπεο θαη ιακβάλεηαη εμίζνπ ππφςηλ ζηελ ζπλνιηθή βαζκνινγία. Σν
πξφγξακκα αθνξά έλα επξχ θάζκα αηφκσλ απφ λένπο ηαηξνχο νη νπνίνη έρνπλ ηνπιάρηζηνλ
δχν έηε εκπεηξίαο, έσο εηδηθεπφκελνπο ρεηξνπξγηθήο εηδηθφηεηαο ζε νπνηνδήπνηε έηνο ηεο
ρεηξνπξγηθήο εθπαίδεπζεο ηνπο. Οη ελλέα ζεκαηηθέο ελφηεηεο νξίδνληαη σο εμήο: Ιαηξηθή
γλψζε, Λήςε απνθάζεσλ, Τερληθή γλψζε, Δπαγγεικαηηζκφο, Πξναγσγή πγείαο, Δπηθνηλσλία,
Σπλεξγαζία-Οκαδηθφηεηα Γηαρείξηζε πξνζσπηθνχ θαη Ηγεζία, Δθπαίδεπζε θαη Μεηάδνζε ηεο
γλψζεο. Ζ εθπαίδεπζε ησλ ρεηξνπξγψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο εξγαζίαο
ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο ρεηξνπξγηθήο εηδηθφηεηαο. Παξαηεξεηέο θαηαγξάθνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο
θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζε δηάθνξα ζελάξηα ελψ ζηα πιαίζηα ηνπ ζεζκνχ
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θαινχληαη λα ιάβνπλ κέξνο ζε ηερλεηά πεξηζηαηηθά γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηήησλ
ηνπο(RoyalAustralasianCollegeofSurgeons. Non-TechnicalSkillsforSurgeons
(NOTSS); updated 9 December 2015). Σν πιαίζην ην φπνην αλαιχζεθε, ζα πξέπεη λα
αλαθεξζεί φηη απνηειεί έλα πιαίζην επνπηείαο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ρεηξνπξγψλ θαη
αθνινπζείηαη απφ πξφγξακκα καζεκάησλ, ζπλεδξίσλ θαη δηαιέμεσλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ
ηνπο βαζηθνχο άμνλεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Παξά ην γεγνλφο φηη δελ απνηειεί δηαθξηηφ
πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ή θάπνηνλ αλαγλσξηζκέλν ηίηιν, ζε έξεπλα ε νπνία
πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο ησλ ρεηξνπξγψλ κεηά ηελ
ζπκκέηνρε ηνπο ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία απέδεημε φηη φζνη ηελ παξαθνινχζεζαλ έηπραλ
πςειφηεξε βαζκνινγία ζην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο NOTSS, απ φηη νη ππφινηπνη(H. Gostlow,

N. Marlow, M. J. W. Thomas, P. J. Hewett, A. Kiermeier, W. Babidge, M. Altree, G.
Pena, G. Maddern2016). Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο απνηειεί έλαλ θνηλά
απνδεθηφ ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ ηθαλνηήησλ ελφο ρεηξνπξγνχ ζε πξάμεηο θαη ζπκπεξηθνξέο
εθηφο ρεηξνπξγηθήο εηδηθφηεηαο(YuleS, FlinR, MaranN, RowleyD, YoungsonG,PetersonBrownS 2008). Γηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ νη νπνίεο αζρνιήζεθαλ ελδειερψο κε ηελ

ζσζηή θαη πνιχπιεπξε εθπαίδεπζε ηνπ ρεηξνπξγνχ, έρνπλ ζρεκαηίζεη φξγαλα
αμηνιφγεζεο ηεο ηθαλφηεηαο απηνχ ζε κε ρεηξνπξγηθέο δεμηφηεηεο. Οη δεμηφηεηεο
απηέο θαινχληαη δηεζλψο κε ην αθξσλχκην NOTSS( NOn-TechnicalSkillsofSurgeons). Πξφθεηηαη γηα έλα εξγαιείν ην νπνίν αμηνινγεί δηάθνξεο
παξακέηξνπο. πγθεθξηκέλα, αλαιχεη θαη εμεηάδεη ηελ αληίιεςε ηεο παξνχζαο
θαηάζηαζεο απφ ηνλ ρεηξνπξγφ, ηελ ιήςε απνθάζεσλ, ηνλ ηξφπν εγεζίαο, ηελ
νκαδηθφηεηα θαη επηθνηλσλία. Παξαπάλσ έρνπκε αλαιχζεη θαη πεξηγξάςεη δχν
πεξηπηψζεηο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο ησλ ρεηξνπξγψλ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο θαη
δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ. Έλαο ηνκέαο ν νπνίνο έρεη ιίγν εξεπλεζεί ζηελ ζχγρξνλε
δηεζλή βηβιηνγξαθία, είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν είλαη πην απνηειεζκαηηθή ε
εθπαίδεπζε απηή. πγθεθξηκέλα έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξεο κνξθέο δηδαζθαιίαο νη
νπνίεο έρνπλ ηφζν πιενλεθηήκαηα φζν θαη κεηνλεθηήκαηα. Σαπηφρξνλα νη εζληθνί
ζχιινγνη θαη ελψζεηο ρεηξνπξγψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Απζηξαιίαο θαη ηεο Νέαο
Εειαλδίαο πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα θαη ζπγθεθξηκέλα ην 2012 πξνέβεζαλ ζηελ
αλάπηπμε ελφο πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο. Σν πξφγξακκα απηφ αθνξά
ρεηξνπξγνχο θάζε βαζκίδαο θαη αλαθέξεηαη ζε δεμηφηεηεο κε ρεηξνπξγηθέο, νη νπνίεο
φπσο θαη ζε άιια θξάηε έηζη θαη εθεί θξηζήθαλ απαξαίηεηεο γηα ηελ ζσζηή θαη
απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηνπ ρεηξνπξγηθνχ επαγγέικαηνο. Σν πξφγξακκα
ζρεδηάζηεθε απφ εθπαηδεπηέο, ςπρνιφγνπο, ρεηξνπξγνχο θαη κέιεεπηηπρεκέλσλ
νκάδσλ απφ δηάθνξεο ρεηξνπξγηθέο εηδηθφηεηεο. Ζ δηάξθεηά ηνπ νξίζηεθε ζηηο δχν
εκέξεο κε πνιχσξε εθπαίδεπζε ζε θαζεκία απφ απηέο. Ζ πξψηε εκέξα αθνξά ηελ
επαθή κε ηνλ αζζελή θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πξνζέγγηζεο θαη επηθνηλσλίαο κε
απηφλ. Ζ επνκέλε εκέξα, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθκάζεζε βαζηθψλ ελλνηψλ θαη
ηελ εμάζθεζε ηεο νκαδηθφηεηαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ
κηαο νκάδαο φπσο ε ρεηξνπξγηθή. Σαπηφρξνλα κε ηελ ειάρηζηε ζεσξεηηθή
εθπαίδεπζε, πξαγκαηνπνηείηαη θαη πξνζνκνίσζε κε ζελάξηα ηα νπνία
αληαπνθξίλνληαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ρεηξνπξγψλ θαη ζηα νπνία δίλεηαη
κεγαιχηεξε βαξχηεηα. πσο φια ηα ζχγρξνλα πξφηππα εθπαίδεπζεο έηζη θαη ην
ζπγθεθξηκέλν, νινθιεξψλεηαη κε αμηνιφγεζε θαη απφδνζε αλαηξνθνδφηεζεο ζε
θάζε εθπαηδεπφκελν, κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ησλ αδπλακηψλ ηνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο
ζην πξφγξακκα αμηνιφγεζαλ ηελ εκπεηξία ηνπο θαη ηα φζα πηζηεχνπλ φηη ηνπο
πξνζέθεξε θαη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία δήισζε φηη ''θέξδηζε'' γλψζεηο πάλσ ζηα
ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ(2012 AssociationofProgramDirectorsinSurgery).
Παξαδνζηαθά, νη ηξφπνη δηδαζθαιίαο ήηαλ δχν: απηφο ''ηεο αίζνπζαο'', θαη εθείλνο ηεο
''πξνζνκνίσζεο''. Διάρηζηε αλάπηπμε θαη έξεπλα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ
εμάζθεζε θαη δηδαζθαιία ζεκάησλ εγεζίαο επηηφπνπ ζηνλ ρψξν ηνπ ρεηξνπξγείνπ,
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δεδνκέλνπ ηνπ ηεξάζηηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ πεξλνχλ νη ρεηξνπξγνί εθεί.
ηελ πεξίπησζε ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ αίζνπζα πεξηιακβάλνληαη ηα θιαζζηθά
καζήκαηα, δηαιέμεηο θαη ζπλέδξηα. Δπηπιένλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ επξεία
δηάδνζε ηεο ηερλνινγίαο εηζήιζε ζηνπο θφιπνπο ηεο δηδαζθαιίαο ε δπλαηφηεηα ηνπ
e-learning. Με ηνλ ηξφπν απηφ πξαγκαηνπνηνχληαη καζήκαηα εμ απνζηάζεσο
κεηψλνληαο ηελ ζπάηαιε ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο θαη εμνηθνλνκψληαο ρξνληθή επάξθεηα
γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ρεηξνπξγψλ επάλσ ζε ξεαιηζηηθά ζελάξηα. Ζ δηδαζθαιία
κέζσ πξνζνκνίσζεο, ρξεζηκνπνηείηαη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα γηα ηελ απνδνηηθφηεξε
εθπαίδεπζε ησλ ρεηξνπξγψλ ζε ζέκαηα ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα
ηελ αληηκεηψπηζε επηπινθψλ νη νπνίεο, είηε ζπλαληψληαη ζπάληα ζηηο ρεηξνπξγηθέο
αίζνπζεο, είηε είλαη ηαρχηαηα ζαλαηεθφξεο θαη ν ρεηξνπξγφο ζα πξέπεη λα είλαη άξηηα
εθπαηδεπκέλνο θαη ςχρξαηκνο ψζηε λα αληηδξάζεη νξζά. Σν ζθεπηηθφ απηνχ ηνπ
είδνπο ηεο εθπαίδεπζεο βαζίδεηαη ζηε δεκηνπξγία ξεαιηζηηθψλ ζελαξίσλ ηα νπνία
βαζίδνληαη ζε ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ζα θιεζεί
λα εξγαζηεί ν ρεηξνπξγφο. Οη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ θάπνηεο
θαηαζηάζεηο θαη ηαπηφρξνλα βηληενζθνπνχληαη κε ζθνπφ λα δνζεί ζην ηέινο
αλαηξνθνδφηεζε. Σελ δηαδηθαζία παξαθνινπζνχλ εθπαηδεπηέο-αμηνινγεηέο νη νπνίνη
θαηεπζχλνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. εκαληηθφ ζεκείν ζηελ φιε δηαδηθαζία απνηειεί
ε αλάγθε γηα πιήξε θαη εηο βάζνο γλψζε ηεο ζεσξίαο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο
ελαζρφιεζεο κε ηα ζελάξηα. Απφ ηελ είζνδν απηήο ηεο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο ζηα
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηέο έξεπλεο ψζηε λα
αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο. πγθεθξηκέλα, βξέζεθε λα απμάλεη ηελ
ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζηελ επηθνηλσλία, ηελ Ζγεζία θαη ηελ ιήςε
απνθάζεσλ ζε ηνκείο φπσο ε ιαπαξνζθνπηθή ρεηξνπξγηθή (LeeJY, MucksavageP,
CanalesC, etal 2012,GettmanMT, PereiraCW, LipskyK, etal 2009), ε δηαδηθαζία ηεο
θπζηενζθφπεζεο (BrunckhorstO, ShahidS, AydinA, etal 2015) θαη ε ρεηξνπξγηθή ηνπ
πξνζηάηε(BrewinJ, TangJ, DasguptaP, etal 2015). Υαξαθηεξηζηηθή θαη ελδεηθηηθή
ηεο αμίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο είλαη ε απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο Υεηξνπξγψλ Οπξνιφγσλ λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζε έλα πηινηηθφ πξφγξακκα ξνκπνηηθήο ρεηξνπξγηθήο
(ChallacombeB, AhmedK, SoomroN, etal 2015, VolpeA, AhmedK, DasguptaP, etal
2015). Αλαδεηψληαο ηξφπνπο απνδνηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ ρεηξνπξγψλ κε ζθνπφ ηελ
αλάπηπμε ησλ ''κε ρεηξνπξγηθψλ'' δεμηνηήησλ, φπσο εγεζία, επηθνηλσλία, ιήςε
απνθάζεσλ, δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ θαη άιιεο, βξίζθνπκε ην εθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα πνπ ζεζπίζηεθε απφ ην ''TheSevernDeanery''. Πξφθεηηαη γηα έλαλ φκηιν
παξνρήο κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη
ν νπνίνο απφ ην 2009 πξαγκαηνπνηεί κεηεθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε λένπο
εηδηθεπφκελνπο ρεηξνπξγηθψλ εηδηθνηήησλ, ζε ζέκαηα ''κε ρεηξνπξγηθψλ δεμηνηήησλ''.
πγθεθξηκέλα, ηα πξνγξάκκαηα είλαη δηάξθεηαο κηαο εκέξαο θαη γίλνληαη δπν θνξέο
κέζα ζην αθαδεκατθφ έηνο. Δίλαη δσξεάλ γηα ηνπο εηδηθεπφκελνπο ρεηξνπξγηθήο ηνπ
νηθείνπ λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο ελψ γηα θάπνηνλ άιιν εηδηθεπφκελν ην θφζηνο είλαη
αλεθηφ θαη έηζη ην πξφγξακκα θαζίζηαηαη πξνζηηφ ζε φινπο. Σν πξφγξακκα
βαζίδεηαη ζηελ δεκηνπξγία κηθξψλ(νιηγνκειψλ) νκάδσλ νη νπνίεο αζθνχληαη κε
πξάμεηο πξνζνκνίσζεο ζην λα παξαδίδνπλ καζήκαηα κεηαμχ ηνπο θαη λα
δηαρεηξίδνληαη ππνζεηηθά ζελάξηα ζε ''ειεγρφκελν'' ρψξν. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ
ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά κε ηνπο εθπαηδεπζέληεο λα αλαθέξνπλ κεγάιε βειηίσζε, θαη
αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηηο δπλάκεηο ηνπο ζην επίπεδν ησλ ''κε ρεηξνπξγηθψλ
ηερληθψλ''(2014 JohnWiley&SonsLtd. ThrClinicalTeacher 2014). ηα πιαίζηα ηεο
αληίιεςεο ηεο αλάγθεο γηα εθπαίδεπζε ρεηξνπξγψλ ηφζν ζε ρεηξνπξγηθέο φζν θαη ζε
κε ρεηξνπξγηθέο δεμηφηεηεο, ην Βαζηιηθφ Κνιιέγην Υεηξνπξγψλ ηνπ Ζλσκέλνπ
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Βαζηιείνπ θαη Ηξιαλδίαο δεκηνχξγεζε φπσο θαη άιιεο ρψξεο έλα αληίζηνηρν
πξφγξακκα. Ζ θίλεζε ηνπ Κνιιεγίνπ πξνζθέξεη 5 εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα
ακηγψο ρεηξνπξγηθά θαη 3 ηα νπνία αθνξνχλ ηελ δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ θαη
θαηαζηάζεσλ, εηεζίσο. Ζ δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ είλαη 5 εκέξεο κε εληαηηθά
καζήκαηα, ηφζν ζεσξίαο φζν θαη ζελαξίσλ, κε εθπαίδεπζε ζηελ εηθνληθή
πξαγκαηηθφηεηα. Σα κε ρεηξνπξγηθά πξνγξάκκαηα αθνξνχζαλ δεμηφηεηεο φζνλ
αθνξά ζηελ επηθνηλσλία, ηελ αληηκεηψπηζε θξίζεσλ κέζα ζηελ ρεηξνπξγηθή νκάδα,
ηελ δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ, ηελ ιήςε απνθάζεσλ, ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ξίζθνπ ελψ
ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ήηαλ θαη ε έκθαζε πνπ δφζεθε ζηελ ςπρηθή ηζνξξνπία ηνπ
ρεηξνπξγνχ. Αλαπηχρζεθαλ ηα νθέιε ηεο ςπρνζεξαπείαο θαη ηελ ςπραλάιπζεο ηνπ
ρεηξνπξγνχ θαη ε επίδξαζε πνπ έρεη ζηελ άζθεζε εγεηηθψλ θαζεθφλησλ ζηε
ρεηξνπξγηθή νκάδα. Σα καζήκαηα πεξηειάκβαλαλ ηφζν ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε ζε
αίζνπζα φζν θαη εθπαίδεπζε κέζσ ζελαξίσλ θαη πξνζνκνίσζεο πεξηζηαηηθψλ,
απνδεηθλχνληαο ηελ κεγάιε ζεκαζία απηή ηεο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο. Σν ζπκπέξαζκα
ην νπνίν κπνξεί λα εμαρζεί απφ ηα βηβιηνγξαθηθά ζηνηρεία φζνλ αθνξά ζην
πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ ρεηξνπξγψλ ζε δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ άκεζα ηελ
δηαδηθαζία ηεο εγεζίαο(επηθνηλσλία, δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ, αληίιεςε ηεο
παξνχζαο θαηάζηαζεο, ιήςε απνθάζεσλ θ.α.) είλαη φηη νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο αλά
ηνλ θφζκν ην έρνπλ ηξνπνπνηήζεη. Παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ
ηερλνινγηθψλ κέζσλ φπσο νη ηειεδηαζθέςεηο, ε ρξήζε εθαξκνγψλ smartphones, ε
εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα αιιά θαη ηερληθέο φπσο ε πξνζνκνίσζε κε ηελ ρξήζε
ζελαξίσλ. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ζηελ ειιεληθή
πξαγκαηηθφηεηα, ηφζν απφ ηελ αλαδήηεζε ζηελ εγρψξηα βηβιηνγξαθία φζν θαη απφ
πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, κπνξεί λα εηπσζεί φηη δελ πθίζηαηαη θάπνηα ζεζκνζεηεκέλε,
επίζεκε δνκή εθπαίδεπζεο ησλ ρεηξνπξγψλ αιιά θαη γεληθφηεξα ησλ ηαηξψλ ζε
ζέκαηα δηνίθεζεο. Οη ιχζεηο νη νπνίεο πξνβάιινληαη σο εθηθηέο είλαη θάπνηα
κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία δηνξγαλψλνληαη θαη παξέρνπλ ηηο απαηηνχκελεο
γλψζεηο.
3.5 Ζγεζία θαη δηαρείξηζε ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο ζηελ ξνκπνηηθή ρεηξνπξγηθή
Σα φζα αλαιχζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα απνηεινχλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη
ηελ ξνπηίλα ζηα πεξηζζφηεξα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα αλά ηνλ θφζκν. Σελ αηρκή ηνπ
δφξαηνο ζηνλ ρψξν ηεο ρεηξνπξγηθήο ζήκεξα, απνηειεί ε είζνδνο ηεο ηερλνινγίαο
ζην επίπεδν ηεο ''ξνκπνηηθήο ρεηξνπξγηθήο''. Ξεθηλψληαο κε κηα κηθξή ηζηνξηθή
αλαδξνκή παξαηεξνχκε φηη απφ αξθεηέο δεθαεηίεο πξηλ, ε ρεηξνπξγηθή εθαξκνδφηαλ
κε ηελ θιαζζηθή ''αλνηρηή'' πξνζέγγηζε. Δθεί, ηνλ θχξην ιφγν είρε ν ρεηξνπξγφο κε ηηο
ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο πνπ θαηείρε αιιά θαη κε ηηο ζσκαηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο φπσο
απηή ηεο φξαζεο θαη ηεο επηδεμηφηεηαο ζηνπο ρεηξηζκνχο ησλ άλσ άθξσλ. ηηο αξρέο
ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ε ''αλνηρηή'' ρεηξνπξγηθή πξνζέγγηζε άξρηζε λα
ακθηζβεηείηαη. Κχξηνη ιφγνη ήηαλ ν απμεκέλνο ρξφλνο αλαηζζεζίαο γηα ηνλ αζζελή, ε
απμεκέλε απψιεηα αίκαηνο ιφγσ κεγάισλ ηφκσλ, νη αηζζεηηθέο ''αηέιεηεο'' θαηά ηελ
ζχγθιεηζε ησλ ηνκψλ απηψλ αιιά θαη ε εμάξηεζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαηά έλα
ζεκαληηθφ πνζνζηφ απφ ηηο απηηθέο δεμηφηεηεο ηνπ ρεηξνχξγνπ. Ζ ακθηζβήηεζε απηή
εθδειψλεηαη κε ηελ είζνδν ζην επηζηεκνληθφ πξνζθήλην ηεο ''ειάρηζηα επεκβαηηθήο
ρεηξνπξγηθήο ηερληθήο''(MinimalInvasiveSurgery). Πξφθεηηαη γηα ηελ γλσζηή
''ιαπαξνζθνπηθή ρεηξνπξγηθή'' ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη δηάκεζνπ κηθξψλ νπψλ ζην
ζψκα ηνπ αζζελνχο. Ζ πξψηεεκθάληζε ηεο ηερληθήοαπηήοηνπνζεηείηαηρξνληθά ζην
1987 νπφηε θαη θαηαγξάθεηαη ε
πξψηεεθηέιεζειαπαξνζθνπηθήορνινθπζηεθηνκήο(AnthonyR. Lanfranco, , AndresE.
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Castellanos, MD, JaydevP. Desai, WilliamC. Meyers 2004). Οη ρεηξνπξγνί απνθηνχλ
πξφζβαζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζψκαηνο ηνπ αζζελή κε ηελ δεκηνπξγία ηξηψλ(θαηά
κέζν νξφ) νπψλ, κηθξήο δηακέηξνπ θαη ηνπνζεηψληαο εληφο απηψλ εξγαιείν νπηηθνχ
έιεγρνπ (θάκεξα) θαζψο θαη εξγαιεία γηα πξαγκαηνπνίεζε ησλ εγρεηξεηηθψλ
ηερληθψλ. Σα νθέιε κεηά απφ ηελ πάξνδν αξθεηψλ εηψλ αμηνιφγεζεο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο είλαη αξθεηά θαη αθνξνχλ θπξίσο ηνλ κεησκέλν ρξφλν
λνζειείαο ηνπ αζζελνχο κεηά ηελ επέκβαζε, ηελ κείσζε ησλ κεηεγρεηξεηηθψλ
επηπινθψλ, ηελ ειάηησζε ηεο απψιεηαο αίκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο
θαζψο θαη ηελ βειηίσζε ηνπ αηζζεηηθνχ απνηειέζκαηνο ζην ζψκα ηνπ
αζζελή(BannS, KhanM, HernandezJ, MunzY, MoorthyK, DattaV, RockallT, DarziA
2003 , DobsonMW, GeislerD, FazioV, RemziF, HullT, VogelJ 2011, SmithA, SmithJ,
JayneDG 2006). Ζ ηερληθή απηή απνηέιεζε θαη ζπλερίδεη λα απνηειεί ηελ
πξνηηκψκελε νδφ πξνζπέιαζεο γηα νινέλα θαη απμαλφκελν αξηζκφ επεκβάζεσλ.
Πνιιέο ρεηξνπξγηθέο θιηληθέο αλά ηνλ θφζκν πξνζθέξνπλ εθπαίδεπζε θαη
εμεηδίθεπζε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Χζηφζν, ε εθπαίδεπζε γηα ηελ απφθηεζε
εκπεηξίαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή είλαη κηα πξφθιεζε αθφκα θαη γηα ρεηξνχξγνπο
κε πνιπεηή εκπεηξία ζηελ ''αλνηρηή'' ρεηξνπξγηθή ηερληθή. πγθεθξηκέλα, ηα
πξνβιήκαηα ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ ηφζν νη εηδηθεπφκελνη ρεηξνπξγηθψλ
εηδηθνηήησλ, φζν θαη λένη άπεηξνη ρεηξνπξγνί, είλαη ε ''ζηελφηεηα'' ρψξνπ, ε έιιεηςε
επρέξεηαο πξαγκαηνπνίεζεο ρεηξηζκψλ θαη ε δπζθνιία πξνζαξκνγήο ζηελ
ηαπηφρξνλε παξαθνινχζεζε ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή θαη ηελ ρξήζε ησλ
εξγαιείσλ. ηε πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο απηψλ ησλ δπζθνιηψλ θαη ιφγσ ηεο
εθξεθηηθήο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο είθνζη πεξίπνπ ρξφληα παιαηνηέξα άξρηζε λα
πινπνηείηαη ε έλλνηα ηεο ''ξνκπνηηθήο ρεηξνπξγηθήο''. Ζ έλλνηα απηή ζαλ ηδέα
πξσηνεκθαλίζηεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ην 1985 ζηελ πξνζπάζεηα αχμεζεο ηεο
ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο αθξίβεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ιήςεο βηνςηψλ ζε
λεπξνρεηξνπξγηθνχο αζζελείο. Σν κεράλεκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε νλνκάζηεθε Puma
560 θαη απφ ηνπο Kwot θαη ζπλεξγάηεο (KwohYS, HouJ, JonckheereEA, etal 1988).
Αξγφηεξα, ρξεζηκνπνηήζεθε κε θάπνηεο παξαιιαγέο θαη βειηηψζεηο θαη γηα άιιεο
επεκβαηηθέο πξάμεηο φπσο εθηνκή πξνζηάηε αδέλα. Πξψηε θνξά ππήξμε απνδνρή θαη
έγθξηζε ρξήζεο ελφο ηέηνηνπ κεραλήκαηνο απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ
ησλ Ζ.Π.Α γηα ην επνλνκαδφκελν ROBODOC. Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ έλαο
κεγάινο αξηζκφο επηζηεκφλσλ έζπεπζε λα βειηηψζεη ή θαη λα θαηλνηνκήζεη ζην ζέκα
ησλ ''ξνκπφη'' γηα ηαηξηθνχο ζθνπνχο. εκαληηθή ήηαλ θαη ε δξάζε ηνπ Ακεξηθαληθνχ
ηξαηνχ θαζψο θαη ηεο NASA πνπ κε ηηο παξεκβάζεηο ηνπο εμέιημαλ ηα ηαηξηθά απηά
κεραλήκαηα ζηελ κνξθή πνπ θέξνπλ κέρξη ζήκεξα. Ζ ξνκπνηηθή ρεηξνπξγηθή
απνζθνπεί ζηελ εμάιεηςε ηεο άκεζεο επαθήο ηνπ ρεηξνπξγνχ κε ην ζψκα ηνπ
αζζελνχο. Σν κεράλεκα είλαη εθείλν πνπ ρεηξνπξγεί θαη επεκβαίλεη κε εμαηξεηηθά
αθξηβείο θηλήζεηο ππφ ηηο εληνιέο θαη θαηεπζχλζεηο ηνπ ρεηξνπξγνχ. πγθεθξηκέλα
ζηφρνο ηεο ηερληθήο απηήο είλαη ν ρεηξνπξγφο λα βξίζθεηαη εθηφο ηνπ
απνζηεηξσκέλνπ ρψξνπ φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Καζήκελνο
αλαπαπηηθά ζε εηδηθφ ρψξν-κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ- κπξνζηά
ζηνλ εηδηθφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, παξαθνινπζεί απφ θάκεξεο ηελ εμέιημε ηεο
επέκβαζεο ρεηξηδφκελνο ην ρεηξνπξγηθφ κεράλεκα(ScarpinataR, AlyEH2013).
Οξηζκέλεο πξψηκεο έξεπλεο θαη αλαιχζεηο έδεημαλ θάπνηα ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ
ηελ ρξήζε ηεο ξνκπνηηθήο ρεηξνπξγηθήο ζε ζπγθεθξηκέλν είδνο ρεηξνπξγηθψλ
επεκβάζεσλ. Πξφθεηηαη γηα επεκβάζεηο νγθνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο φζνλ αθνξά ζην
νπξνπνηεηηθφ ζχζηεκα αζζελψλ. Έηζη, έξεπλεο έδεημαλ φηη παξά ην γεγνλφο φηη δελ
ππήξρε ζαθέο πιενλέθηεκα ζην νγθνινγηθφ απνηέιεζκα κε ηελ ρξήζε ηεο
ξνκπνηηθήο ρεηξνπξγηθήο, σζηφζν νη αζζελείο απήιαπζαλ έλα θαιχηεξν επίπεδν
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δσήο ιφγσ βειηησκέλεο εγθξαηείαο νπξψλ θαη ζεμνπαιηθήο
ηθαλνπνίεζεο(AsimakopoulosAD, PereiraFragaCT, AnninoF, PasqualettiP,
CaladoAA, MugnierC 2011, PorpigliaF, MorraI, LucciChiarissiM, ManfrediM,
MeleF, GrandeS, RagniF, PoggioM, FioriC 2013). Παξά ηα θάπνηα ζεηηθά ζρφιηα,
ηνπιάρηζηνλ έσο ζήκεξα δελ έρεη παξαηεξεζεί επξεία ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ
απηψλ. Απηφ, πηζαλψο λα νθείιεηαη ηφζν ζην απμεκέλν θφζηνο απφθηεζήο ηνπο φζν
θαη ζηελ αλάγθε χπαξμεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ ρξήζε αιιά θαη ηελ
ζπληήξεζε ηνπο. Δπηπιένλ, δελ ππάξρεη επξεία εθπαίδεπζε ησλ ρεηξνπξγψλ πάλσ ζε
ηφζν πξνεγκέλεο ηερληθέο παξά κφλν ζε κεγάια εμεηδηθεπκέλα ρεηξνπξγηθά θέληξα
ζε ιίγα κέξε ζηελ πθήιην. Σαπηφρξνλα ηίζεληαη ζέκαηα γηα ηελ αλαισζηκφηεηα ησλ
κεραλεκάησλ απηψλ, δειαδή γηα ην πφζνπο αζζελείο κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ
πξηλ ζεσξεζνχλ αθαηάιιεια. ια ηα παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην απμεκέλν
θφζηνο ησλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ κε ξνκπφη, πηζαλψο λα νδήγεζαλ ηφζν ηνπο
Οξγαληζκνχο πγείαο φζν θαη ηνπο θνξείο παξνρήο ηαηξηθήο αζθάιηζεο ζηελ απνθπγή
ηεο επξείαο ρξήζεο ησλ ηερληθψλ απηψλ. Σαπηφρξνλα κε πνιιέο άιιεο αιιαγέο ηηο
νπνίεο φπσο έγηλε αληηιεπηφ επηθέξεη ε εκθάληζε ηεο ξνκπνηηθήο ρεηξνπξγηθήο
δεκηνπξγεί θαη κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηνλ ηξφπν δηακφξθσζεο ηεο ρεηξνπξγηθήο
νκάδαο. Παξαηεξνχκε ηελ απνκάθξπλζε-ρσξνηαμηθά- ηνπ ρεηξνπξγνχ απφ ηελ
ππφινηπε νκάδα θαη ηίζεηαη ζεκαληηθή ακθηζβήηεζε ηεο πνηφηεηαο επηθνηλσλίαο
δηεγρεηξεηηθά. Ζ απφζηαζε απηή έρεη παιαηφηεξα ζπζρεηηζηεί ζε έξεπλεο κε πηζαλή
δηαηαξαρή ηεο πνηφηεηαο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ νκάδσλ(HealeyA,
NagpalK, MoorthyK, VincentC 2011). ε άιιεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, ε
απφζηαζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο απνηειεί παξάγνληα
εκθάληζεο έθηαθησλ θαη δχζθνια αληηκεησπίζηκσλ πεξηζηαηηθψλ δηεγρεηξεηηθά
(HullL, AroraS, AggarwalR, DarziA, VincentC, SevdalisN 2012). Δπηπιένλ, ε
απφζηαζε ηνπ ρεηξνπξγνχ απφ ηελ ρεηξνπξγηθή αίζνπζα θαη ηελ ππφινηπε νκάδα
θαίλεηαη λα επεξεάδεη θαη ηελ αληίιεςε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο δεδνκέλνπ φηη
είλαη δηαθνξεηηθή ε εηθφλα κέζα απφ ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή απ φηη ε αληίιεςε
ηεο άκεζεο νπηηθήο επαθήο κε ην ζψκα ηνπ αζζελνχο. Άκεζε ζπλέπεηα απηνχ είλαη
θαη ε επηξξνή ζηελ ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ ρεηξνπξγνχ. Οη ηξεηο
πξναλαθεξφκελνη παξάγνληεο απνηεινχλ βαζηθνχο άμνλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο
βαζίδεηαη ε ''εγεζία'' θαη ε δηαρείξηζε ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο απφ ηνλ ρεηξνπξγφ.
ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία παξαηεξείηαη κηα ζηάζε θαη αλάιπζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο
επηξξνήο ηεο ''ξνκπνηηθήο ρεηξνπξγηθήο'' ζηελ επηθνηλσλία ηνπ ρεηξνπξγνχ κε ηελ
ππφινηπε νκάδα. πγθεθξηκέλα, ιφγσ ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ ρεηξνπξγνχ ζε
δηαθνξεηηθφ ρψξν απφ ηελ ππφινηπε νκάδα ηίζεηαη θαηαξράο ζέκα αδπλακίαο
θαηαλφεζεο ησλ θσλεηηθψλ ηνπ εληνιψλ απφ ηα ππφινηπα κέιε(HuettnerF, DyndaD,
RyanM, DoubetJ, CrawfordDL 2010). ηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ έξεπλεο νη νπνίεο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ζηελ ''ξνκπνηηθή ρεηξνπξγηθή''
ππάξρεη αλάγθε αλάπηπμεο κηα πνιχ ζηελήο θαη ζσζηά ζπγθξνηεκέλεο ζρέζεο
κεηαμχ ρεηξνπξγνχ θαη ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο. Πξέπεη λα ππάξρεη ηζρπξφ αίζζεκα
παξαθίλεζεο κε ζθνπφ λα απνθαηαζηαζεί ην έιιεηκκα πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ
επηθνηλσλία. Δάλ δελ ππάξρεη ην ''δέζηκν'' αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο ηφηε ράλεηαη
ην θνκκάηη ηεο επηθνηλσλίαο θαη έρνπκε δηαθνπή ηεο κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ απφ
θαη πξνο ηνλ ρεηξνπξγφ (FungAK-Y, AlyEH 2013) κε απνηέιεζκα είηε ηελ θαθή
έθβαζε ηνπ ρεηξνπξγείνπ είηε ηελ αχμεζε ηνπ ρεηξνπξγηθνχ ρξφλνπ(GillespieBM,
ChaboyerW, FairweatherN 2012). Ο ρεηξνπξγφο ζηελ θιαζζηθή αλνηρηή αιιά θαη ηελ
ιαπαξνζθνπηθή ρεηξνπξγηθή ρξεζηκνπνηεί εθηφο απφ θσλεηηθέο εληνιέο θαη
ρεηξνλνκίεο (πρ θίλεζε ηνπ ρεξηνχ θαη φλνκα εξγαιείνπ, ην φπνην επηζπκεί λα
παξαιάβεη ν ρεηξνπξγφο, πξνο ηελ εξγαιεηνδφηξηα ) ψζηε λα κεηαδψζεη κελχκαηα θαη
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πιεξνθνξίεο ζηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ. Απηφ νδεγεί ζε ηαρπηάηε αληίιεςε ησλ
θαζεθφλησλ αιιά θαη ησλ εληνιψλ ηνπ ρεηξνπξγνχ, εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ
πξφθεηηαη γηα νκάδεο πνπ ζπλεξγάδνληαη επί καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. ηελ
ξνκπνηηθή ρεηξνπξγηθή απνπζηάδνπλ θαη νη δπν κνξθέο εληνιψλ νπφηε θαηαιήγνπκε
ζηελ αλάγθε γηα ζπλερή ρξήζε ησλ κέζσλ έλδν-επηθνηλσλίαο πξνο απφδνζε
θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ απφ ηνλ ρεηξνπξγφ. Απηφ ζπληειεί ζε ''ράζηκν ρξφλνπ'',
ιάζε ''απξνζεμίαο'', θαη πηζαλή βιάβε ζηελ πγεία ηνπ αζζελνχο. Ζ ιχζε ε νπνία
πξνηείλεηαη γηα λα απνθεπρζνχλ ηα παξαπάλσ είλαη ε επαλάιεςε ησλ εληνιψλ πνπ
δφζεθαλ απφ ηνλ ρεηξνπξγφ. Απηφ ηνπιάρηζηνλ ζηηο θάζεηο αληαιιαγήο εξγαιείσλ
θαη άιισλ θνκβηθψλ γηα ηελ πνξεία ηεο επέκβαζεο ζεκείσλ θάλεθε λα κεηψλεη ηελ
πηζαλφηεηα ιαλζαζκέλεο αληίιεςεο εληνιψλ, ην άγρνο ησλ κειψλ ηεο ρεηξνπξγηθήο
νκάδαο θαη ηα ιάζε απφ απξνζεμία ή απφ ιάζνο αθνχζκαηα(HiguchiT, GettmanT
2011). Ο θιάδνο ηεο ξνκπνηηθήο ρεηξνπξγηθήο δελ έρεη ηνπνζεηεζεί επξέσο ζηελ
θαζεκεξηλή ρεηξνπξγηθή πξάμε γηα αξθεηνχο ινγνχο. Οξηζκέλνη απφ απηνχο
αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ην ζεκαληηθφ φκσο ζηνηρείν απηήο ηεο θαζπζηέξεζεο είλαη
ην γεγνλφο φηη κφιηο πξηλ απφ πεξίπνπ δχν ρξφληα απφ ζήκεξα άξρηζαλ λα
δεκηνπξγνχληαη ηα πξψηα αλαιπηηθά πξσηνθνιιά ιεηηνπξγίαο ελφο ηέηνηνπ ηνκέα.
πγθεθξηκέλα, πξσηφθνιια ιεηηνπξγίαο ξνκπνηηθήο ρεηξνπξγηθήο ππήξραλ απφ
παιαηνηέξα, αιιά ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ βηβιηνγξαθία παξαηεξνχκε ηελ είζνδν
ζε απηά, ησλ ''κε ρεηξνπξγηθψλ δεμηνηήησλ'' πνπ πξέπεη λα αλαπηχμνπλ νη
ζπκκεηέρνληεο ζε απηήλ(ChallacombeB, AhmedK, SoomroN, DasguptaP, Khan,
CrossW, WestonR, SangerV, JoyceA, O’FlynnK, Speakman 2015, MottrieA, NovaraG,
vanderPoelH, VolpeA 2017). Ζ έλλνηα ηεο ''ρεηξνπξγηθήο εγεζία'' ζηελ πεξίπησζε
ηεο ξνκπνηηθήο ρεηξνπξγηθήο αιιάδεη θαηά θάπνηνλ ηξφπν κνξθή θαη πεξηιακβάλεη
θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο. Ξεθηλψληαο απφ ηελ ζέζε πνπ θαηέρεη ν
ρεηξνπξγφο ζε κηα ηέηνηνπ είδνπο επέκβαζε παξαηεξνχκε φηη βξίζθεηαη είηε κπξνζηά
ζηελ νζφλε ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ρεηξίδεηαη ην κεράλεκα, είηε
βξίζθεηαη δίπια ζην θξεβάηη ηνπ αζζελνχο πξνζπαζψληαο λα δηαρεηξηζηεί γεγνλφηα
πνπ πηζαλψο πξνθχπηνπλ(bedside). Έηζη, γίλεηαη ιφγνο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν
''παθέην'' δεμηνηήησλ ηνπ ρεηξνπξγνχ πνπ θαιείηαη λα αζθήζεη ''Ζγεζία ζηελ
ξνκπνηηθή ρεηξνπξγηθή''. Σν ''παθέην'' απηφ πεξηιακβάλεη: α) Καζνδήγεζε ησλ κειψλ
ηεο νκάδαο ζε δχζθνιεο θαη πξσηνπνξηαθέο ηερληθέο, β) Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε
ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ αιιά θαη ηνπ εξγαζηαθνχ φγθνπ, γ) Σπληνληζκφο εξγαζηψλ ηεο
ππφινηπεο νκάδαο επξηζθφκελνο ζηελ νζφλε ηνπ κεραλήκαηνο, δ) Σπληνληζκφο ησλ
εξγαζηψλ επξηζθφκελνο ζηνλ θξεβάηη ηνπ αζζελνχο, ε) Σσζηή, άκεζε θαη επρεξήο
θαηαλνκή θαζεθφλησλ αλάινγα κε ηελ επάξθεηα θάζε κέινπο ηεο νκάδαο ηνπ, ζη)
Γηαηήξεζε πςεινχ επίπεδνπ επαγγεικαηηζκνχ θαη πςειήο πνηφηεηαο ζηηο παξερφκελεο
ππεξεζίεο). Οη ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο θαζίζηαληαη αθφκα πην δχζθνιν λα
εθαξκνζηνχλ ζηελ πξάμε αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηηο δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία
κεηαμχ ρεηξνπξγνχ θαη ρεηξνπξγηθήο νκάδαο νη νπνίεο αλαιχζεθαλ παξαπάλσ. Ζ
έλλνηα ηεο Ζγεζία ζπλερίδεη λα είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή κε ζνβαξά ζεηηθά
απνηειέζκαηα θαη ζηελ ξνκπνηηθή ρεηξνπξγηθή. Πξφζθαηα, δεκηνπξγήζεθε θαη ην
πξψην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο αλάπηπμεο θαη επάξθεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ
ξνκπνηηθή ρεηξνπξγηθή ζε ζέκαηα ''κε ηερληθψλ ηθαλνηήησλ''. Πξφθεηηαη γηα ην
ζχζηεκα ICARS ην νπνίν κεηξά ηηο παξαπάλσ δεμηφηεηεο ησλ ρεηξνπξγψλ πνπ
αζρνινχληαη κε ηελ ξνκπνηηθή ρεηξνπξγηθή. Σν πξφηππν απηφ ζχζηεκα κέηξεζεο,
πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε θαη άιισλ παξακέηξσλ εθηφο ηεο εγεζίαο.
πγθεθξηκέλα, κεηξά ηελ ηθαλφηεηα γηα ιήςε απνθάζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ
ρεηξνπξγνχ, ην επίπεδν αληίιεςεο ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο, ηελ επηθνηλσλία
κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, θαη ηελ νκαδηθφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο.
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Κιείλνληαο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν φηη νη παξαπάλσ
δηαδηθαζίεο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο αιιά
θαη ην είδνο ηνπ κεραλήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θάζε θνξά. Σα φζα αλαθέξζεθαλ
πθίζηαληαη έπεηηα απφ κειέηεο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ην κεράλεκα
DaVinci. Παξαηεξείηαη φκσο ε δηαηήξεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ ρεηξνπξγνχ γηα
Ζγέηε θαη ηεο ξνκπνηηθήο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο, ιφγσ ηφζν ησλ εμεηδηθεπκέλσλ
γλψζεσλ ηνπ αιιά θαη ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ιακβάλεη πιένλ ζε πνιιά ηαηξηθά θέληξα
ζε ζέκαηα δηνίθεζεο.
3.6 ΓΤΝΑΗΚΔ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟΗ ΚΑΗ ΖΓΔΗΑ
Σα ηειεπηαία 15 ρξφληα παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ
γπλαηθψλ πνπ εηζέξρνληαη ζε Ηαηξηθέο ζρφιεο ζε ρψξεο ηνπ Γπηηθνχ θφζκνπ. Απηφ
έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ησλ λέσλ γπλαηθψλ ηαηξψλ ζηηο αληίζηνηρεο θνηλσλίεο
θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζηνπο νηθείνπο Οξγαληζκνχο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο.
Δλδεηθηηθά κπνξεί λα αλαθεξζεί φηη ην 2005 νη γπλαίθεο νη νπνίεο εηζήιζαλ ζηηο
Ηαηξηθέο ζρφιεο ησλ Ζ.Π.Α άγγηδαλ ην 49% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ
εηζαθηέσλ(AAMCAnnualReport 2004–2005). Γεγνλφο είλαη φηη νη πεξηζζφηεξεο
γπλαίθεο επηιεγνχλ κέζα απφ έλα ζπγθεθξηκέλν θάζκα ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ ηνλ
ηνκέα ηεο πγείαο ζηνλ νπνίν ζα εμεηδηθεπηνχλ. Έηζη παξαηεξείηαη ε ζπγθέληξσζε
κεγάινπ αξηζκνχ γπλαηθψλ θπξίσο ζε εηδηθφηεηεο κε ζηαζεξφ σξάξην θαη κηθξφ
θφξην επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ (πρ παηδηαηξηθή, δεξκαηνινγία, νθζαικνινγία θα) .
Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη γπλαίθεο λα κελ επηιεγνχλ εηδηθφηεηεο ακηγψο
ρεηξνπξγηθέο εηδηθφηεηεο. Φαίλεηαη πσο νη γπλαίθεο είλαη ιηγφηεξν δηαηεζεηκέλεο απφ
ηνπο άληξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο λα ζπζηάζνπλ ηκήκα ηεο πξνζσπηθήο ηνπο δσήο κε
ζθνπφ ηελ ελαζρφιεζε κε κηα πην ''κάρηκε'' εηδηθφηεηα φπσο ε ρεηξνπξγηθή. ηνλ
ηνκέα απηφ ηίζεηαη επίζεο ην δήηεκα ηεο κεηξφηεηαο θαη ε χπαξμε ή φρη
δηεπθνιχλζεσλ πξνο ηελ λέα κεηέξα απφ πιεπξάο δηνίθεζεο ηνπ εθάζηνηε
λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο(TheorellT 2000 , DumelowC, LittlejohnsP, GriffithsS 2000,
GjerbergE 2003, Buddeberg-FischerB, KlaghoferR, AbelT, BuddebergC 2006,
GargiuloDA, HymanNH, HebertJC 2008). Σαπηφρξνλα φκσο βιέπνπκε φηη θαη νη
ιίγεο γπλαίθεο νη νπνίεο επέιεμαλ ηελ ελαζρφιεζε κε θάπνηα ρεηξνπξγηθή εηδηθφηεηα
απνθεχγνπλ ή δελ θαηαθέξλνπλ λα βξεζνχλ ζε εγεηηθέο ζέζεηο. Δπηπιένλ νη γπλαίθεο
ρεηξνπξγνί, απνπζηάδνπλ θαη απφ ζέζεηο αθαδεκατθνχ ραξαθηήξα, είηε πξφθεηηαη γηα
ηηο Ηαηξηθέο ζρφιεο είηε γηα θάπνηνλ παλεπηζηεκηαθφ Οξγαληζκφ πγείαο. Γελ ππάξρεη
δειαδή κεγάινο αξηζκφο γπλαηθψλ ζε ζέζεηο φπσο δηεπζπληέο θιηληθψλ, ηνκεάξρεο,
δηεπζπληέο λνζνθνκείσλ θαη άιιεο. Απφ ζηαηηζηηθά ζηνηρεηά ζηηο Ζ.Π.Α βιέπνπκε
φηη ην 2008 (AroraTK, KaplanBJ 2008) ην 90% ησλ δηνηθεηηθψλ ζέζεσλ φζνλ άθνξα
ζηηο ρεηξνπξγηθέο εηδηθφηεηεο ήηαλ θαηεηιεκκέλν απφ άληξεο. πγθεθξηκέλα γίλεηαη
ιφγνο γηα ηελ ζέζε ηνπ Γηεπζπληή πξνγξάκκαηνο, ελψ ζε άληξεο είραλ αλαηεζεί ηφζν
νη ζέζεηο ηνπ δηεπζπληή ρεηξνπξγηθήο θιηληθήο φζν θαη ηνπ αλαπιεξσηή δηεπζπληή
απηήο. Μηιψληαο κε αξηζκνχο ζα πξέπεη λα δνχκε πην πξφζθαηα δεδνκέλα ηα νπνία
πξνέξρνληαη απφ ηελ Ακεξηθαληθή Έλσζε Ηαηξηθψλ ρνιψλ γηα ην 2011 θαη
αλαθέξνπλ φηη ην πνζνζηφ ησλ λέσλ γπλαηθψλ ηαηξψλ πνπ απνθνίηεζαλ απφ απηέο
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άγγηδε ην 48%. Σελ ίδηα ρξνληά φκσο ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ θαηείραλ ηνλ
κεγαιχηεξν ηεξαξρηθά βαζκφ ζε αθαδεκατθφ επίπεδν, απηφλ ηνπ ''Καζεγεηή'',
παξαηεξήζεθε ζηελ εηδηθφηεηα ηεο Χηνξηλνιαξπγγνινγίαο θαη έθηαλε κφιηο ην 11%.
Παξαηεξνχκε ζην ζεκείν απηφ φηη νη γπλαίθεο είλαη ειάρηζηα εθπξνζσπνχκελεο ζε
δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζε ζχγθξηζε κε άληξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Σα αίηηα πνπ νδεγνχλ
ζηνλ ''απνθιεηζκφ'' ησλ γπλαηθψλ απφ δηνηθεηηθέο ζέζεηο απνηέιεζαλ πεδίν έξεπλαο
αξθεηέο θφξεο ζηελ βηβιηνγξαθία. πγθεθξηκέλα ην δήηεκα ζηηο Ζ.Π.Α εληνπίδεηαη
ζηελ κεησκέλε ή θαη κεδεληθή εκθάληζε ησλ γπλαηθψλ ρεηξνπξγψλ ζε ζέζεηο
''Γηεπζπληψλ ρεηξνπξγηθψλ θιηληθψλ''. ε εηδηθφηεηεο φπσο ε Γεληθή Υεηξνπξγηθή, ε
Οπξνινγία, ε Νεπξνρεηξνπξγηθή είζηζηαη ν δηεπζπληήο λα είλαη άληξαο ελψ ζε πνιιέο
απφ απηέο βξίζθνπκε γπλαίθα γηαηξφ ζαλ ''ππνδηεπζπληή'' ή ''αλαπιεξσηή δηεπζπληή''
(Equityinsurgicalleadershipforwomen: moreworktodo 2013). Οη έξεπλεο πάλσ ζην
ζέκα ηεο εθπξνζψπεζεο ησλ γπλαηθψλ ζηνλ θιάδν ηεο ρεηξνπξγηθήο εηδηθφηεηαο θαη
εηδηθά ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο είλαη ιίγεο θαη έξρνληαη ζε αληίζεζε κεηαμχ ηνπο. Απηφ
πνπ πξνθχπηεη απφ αθφκα πην πξφζθαηα δεδνκέλα γηα ηηο Ζ.Π.Α (έλδεηα ζηαηηζηηθψλ
ζηνηρείσλ ή παξφκνησλ εξεπλψλ γηα ηελ Διιάδα) είλαη φηη ην 2015 νη γπλαίθεο
απνηεινχζαλ ην 22% ηνπ κφληκνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ρεηξνπξγηθήο εηδηθφηεηαο
αλά ηελ ρψξα. Απφ απηέο, κφλν έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 1% θαηάθεξε λα αλέιζεη
ζηνλ βαζκφ ηνπ Γηεπζπληή ρεηξνπξγηθνχ ηνκέα (CollegesAoAM 2015). Γηάθνξα
πξνβιήκαηα είλαη απηά ηα νπνία αλαθέξνληαη σο ''εκπφδηα'' ζηελ αλάδεημε κηαο
γπλαίθαο ρεηξνπξγνχ ζε ζέζεηο εγεηηθέο. Πην αλαιπηηθά, α) πνιιέο γπλαίθεο
ρεηξνπξγνί αλαθέξνπλ ηελ έιιεηςε θάπνηνπ ''θαζνδεγεηή'' ν νπνίνο ζα ηηο θαηεπζχλεη
ψζηε λα θάλνπλ ηα ζσζηά βήκαηα ζηνλ δξφκν πξνο ηελ εγεζία. Άλζξσπνη νη νπνίνη
ζα δηδάμνπλ ζηηο γπλαίθεο ρεηξνπξγνχο άξηζηα ηελ ηέρλε ηεο ρεηξνπξγηθήο αιιά θαη
ηεο δηαρείξηζεο ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο θάλεθε φηη έιεηπαλ ζε γπλαίθεο νη νπνίεο
δελ θαηάθεξαλ λα αλαιάβνπλ ζέζεηο επζχλεο. Αληίζεηα, επηηπρεκέλεο ρεηξνπξγνί ζε
δηεπζπληηθέο ζέζεηο αλαθέξνπλ φηη θάπνηα ζηηγκή ζηε δσή ηνπο εκθαλίζηεθε ν
αλσηέξσ πεξηγξαθφκελνο άλζξσπνο (CollettiLM, MM, SonnadSS 2000),β)
Τπεξίζρπζε ηνπ αληξηθνχ θχινπ ζηνλ ηνκέα ηεο ρεηξνπξγηθήο. Πνιιέο γπλαίθεο
ρεηξνπξγνί ζε έξεπλα πάλσ ζην ζέκα, δήισζαλ φηη ε ''ηαηξηθή θνηλσλία'' δελ ήηαλ
έηνηκε λα δερηεί κηα γπλαίθα ρεηξνπξγφ ζε δηνηθεηηθά θαζήθνληα ηελ πεξίνδν πνπ ζα
κπνξνχζε ε ίδηα λα ηελ αλαιάβεη. πγθεθξηκέλα, φινη πεξίκελαλ ηνλ ρεηξνπξγφ ν
νπνίνο δηαρεηξηδφηαλ άξηηα ηελ ρεηξνπξγηθή νκάδα, είρε επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο
θαζψο θαη ηελ απζηεξφηεηα φπνπ θαη φηαλ ρξεηαδφηαλ. Σαπηφρξνλα απφ έξεπλα ηελ
νπνία πξαγκαηνπνίεζαλ νη Cochranetal(2009), ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο φηη
θπιεηηθέο, επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ξαηζηζηηθνχ ραξαθηήξα πξνο ηηο γπλαίθεο αλ θαη
εμαηξεηηθά κεησκέλεο, πθίζηαληαη αθφκα. Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο θαίλεηαη λα
απνηεινχλ πξφβιεκα θαη λα κεηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα, ηελ ζέιεζε, θαη ην θίλεηξν ησλ
γπλαηθψλ λα αλαιάβνπλ ηφζν δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ρεηξνπξγηθήο φζν
θαη αθαδεκατθέο ζέζεηο ζε απηφλ ή ζε άιινπο ηνκείο ηεο Ηαηξηθήο, γ) Ζ χπαξμε ηεο
λννηξνπίαο φηη ππάξρνπλ ''νη ληθεηέο θαη νη ρακέλνη'' αλάκεζα ζηνπο ρεηξνπξγνχο
ελφο ηκήκαηνο ήηαλ έλαο αθφκα παξάγνληαο πνπ ζηάζεθε εκπφδην ζε αξθεηέο
γπλαίθεο ζηελ πνξεία ηνπο πξνο δηνηθεηηθέο ζέζεηο (RenaB. Kass, WileyW. Souba,
LuanneE. Thorndyke 2006), δ) ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απηφ πνπ βξέζεθε λα
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απνκαθξχλεη ηηο γπλαίθεο ρεηξνπξγνχο απφ ηελ αλάιεςε ζέζεσλ επζχλεο ή ζέζεηο
θαίξηεο γηα ιήςε απνθάζεσλ θαη άζθεζεο δηνίθεζεο ήηαλ ε έλλνηα ηεο ''νηθνγέλεηαο''.
Οη γπλαίθεο, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ζε αξθεηέο θάζεηο ηεο εξγαζηαθήο ηνπο
πνξείαο ζεσξνχλ ηελ δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο αζχκβαηε κε ηελ επαγγεικαηηθή
αλέιημε. Απηφ δεκηνπξγεί έλα ''πιενλέθηεκα'' ζηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηεο νη
νπνίνη ζπζηάδνπλ ηνλ ρξφλν απφ ηελ θπζηθή ηνπο παξνπζία ζηελ νηθνγέλεηα ψζηε λα
βξίζθνληαη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο θαη λα αζθνχλ δηνηθεηηθά θαζήθνληα. Τπέξ ηεο
άπνςεο απηήο ηνπνζεηείηαη θαη πξφζθαηε έξεπλα ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ε νπνία
θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ινγνχο γηα ηνπο νπνίνπο νη
γπλαίθεο ππφ- εθπξνζσπνχληαη ζηηο δηνηθεηηθέο ζέζεηο ρεηξνπξγηθήο είλαη θαη ε ελ
γέλεη ''δηαθνξά θχισλ''. πγθεθξηκέλα, ζηνλ φξν απηφ ζπκπεξηιακβάλεηαη κηα
καθξφρξνλε πνξεία ηελ νπνία αθνινπζνχλ ηα δπν θχια μερσξηζηά. Απφ πνιχ κηθξή
ειηθία, παξαηεξνχκε λα ππάξρεη δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ηνπ άξξελα απφ ην ζήιπ
βξέθνο, λήπην, παηδί, έθεβν. Μεγαιψλνληαο, νη γπλαίθεο θαηεπζχλνληαη πξνο ηηο
νηθηαθέο εξγαζίεο θαη πξννξίδνληαη γηα ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, θίλεζε θαη
θαηεχζπλζε πνπ δελ κπνξεί λα ζπκβαδίζεη κε απνπζία απφ ηνλ ρψξν ηεο
νηθνγελεηαθήο εζηίαο. Έηζη, εληζρχνληαο ηελ άπνςε θαη ησλ ππνινίπσλ εξεπλψλ ζην
ζπγθεθξηκέλν πεδίν, ε θχζε ηεο γπλαίθαο φπσο πξνζηάδεη ε παξάδνζε, απνηειεί
έλαλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηεο εμέιημε (WongRL,
SullivanMC, YeoHL, RomanSA, BellRH, etal 2013). Έρνληαο αλαιχζεη θαη
παξνπζηάζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο
ζπλερίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ γπλαίθεο ρεηξνπξγνί ζηνπο εθάζηνηε Οξγαληζκνχο
πγείαο, ζα πξέπεη λα παξνπζηαζηεί θαη ε θαηάζηαζε φπσο έρεη δηακνξθσζεί ηα
ηειεπηαία ρξφληα ζε λνζνθνκεία θαη θιηληθέο νη νπνίεο έρνπλ αληηιεθζεί ηελ
ηδηαηηεξφηεηα ηεο ''ρεηξνπξγηθήο Ζγεζίαο''. Σα λνζειεπηηθά απηά ηδξχκαηα ψζεζαλ
θαη ζπλερίδνπλ λα ην πξάηηνπλ, ηνπο λένπο άληξεο θαη γπλαίθεο ρεηξνπξγνχο ζην λα
αζρνιεζνχλ κε δηάθνξα πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ Ζγεζίαο. Έηζη,
επηθεθαιήο πνιιψλ Οξγαληζκψλ πγείαο ησλ Ζ.Π.Α, θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ
ρεηξνπξγηθψλ ηνκέσλ βξίζθνληαη γπλαίθεο νη νπνίεο άμηα αζθνχλ ηα θαζήθνληα ηνπο
κε φ,ηη επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο απηφ ζπλεπάγεηαη(SusanE. Pories, PatriciaL.
Turner, CapriceC. Greenberg, MayaA. Babu, SarehParangi 2018). ην ζεκείν απηφ
θαη ζε ζπλέρεηα ηεο πεξηγξαθήο ηεο χπαξμεο γπλαηθψλ ρεηξνπξγψλ ζε Ζγεηηθέο
ζέζεηο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλεη κηα αλαθνξά ζηηο γπλαίθεο νη νπνίεο πξνέξρνληαη
απφ κεηνλνηηθνχο πιεζπζκνχο ζηηο Ζ.Π.Α. Οη γπλαίθεο απηέο ζπλερίδνπλ λα
απνηεινχλ έλαλ εμαηξεηηθά ππφ- εθπξνζσπνχκελν πιεζπζκφ ηφζν ζηελ Ηαηξηθή
επηζηήκε γεληθά φζν θαη ζηελ ρεηξνπξγηθή εηδηθφηεηα. Καη' επέθηαζε νη γπλαίθεο
απηέο πνιχ πξφζθαηα άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη ζην δηνηθεηηθφ πξνζθήλην
ρεηξνπξγηθψλ θιηληθψλ θαη ηκεκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 2015 φπνπ ε πξψηε
Ακεξηθαλίδα κε θαηαγσγή απφ ηελ Αζία αλέιαβε ηε ζέζε ηνπ ''Γηεπζπληή
Υεηξνπξγηθνχ ηνκέα'' ζε θιηληθή ησλ Ζ.Π.Α. Ζ παξάκεηξνο απηή καο θαηεπζχλεη ζην
λα θαηαιάβνπκε φηη έθηνο ησλ άιισλ, ζεκαζία έρεη θαη ε θαηαγσγή, θαη ην
θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ππφζηξσκα ηεο γπλαίθαο ρεηξνπξγνχ αθφκα θαη αλ έρεη
θαηαθέξεη λα ζπνπδάζεη ζε θάπνηα Ηαηξηθή ζρνιή θαη λα εηδηθεπζεί σο
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ρεηξνπξγφο((SusanE. Pories, PatriciaL. Turner, CapriceC. Greenberg, MayaA. Babu,
SarehParangi 2018).

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

4. ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ
4.1.1 Οξηζκφο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο
Ο νξηζκφο ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο ζηελ δηεζλή θαη εγρψξηα βηβιηνγξαθία θαίλεηαη
λα ηνπνζεηείηαη κε ηνλ ίδην πεξίπνπ ηξφπν. Πνιινί μέλνη αιιά θαη αξθεηνί Έιιελεο
εξεπλεηέο νξίδνπλ ην Δ..Τ σο: ''Έλα νξγαλσκέλν ζρέδην παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο
(Ancic, 2013; Hrgovic & Skarica, 2015; Σνχληαο, 2016; Ginter, 2018). Ο φξνο
ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαθεξζεί ζην ζχζηεκα ή ην πξφγξακκα βάζεη ηνπ
νπνίνπ παξέρεηαη ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζε θάπνηνλ πιεζπζκφ. Κχξηα πεγή
πφξσλ απνηειεί ε θπβέξλεζε, ελψ αθνινπζνχλ νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο (OECD,
2017; Bahadori et al., 2018). Ζ ηδηάδνπζα κνξθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επηρεηξεκαηηθνχ
ζπζηήκαηνο έγθεηηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ε Τγεία απνηειεί έλα θνηλσληθφ αγαζφ
θαη δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνπο. Έηζη,
ραξαθηεξίδνπκε έλα ζχζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο σο ''θαιφ'' φηαλ παξέρεη
πνηνηηθέο ππεξεζίεο ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο, φπνηε θαη φηαλ ηηο ρξεηάδνληαη
(Νάλνο, 2014; Stoimenova, Stoilova & Petrova, 2014; Greer et al., 2016). Ζ θξηηηθή
απηή πνπ αζθείηαη ζηα εθάζηνηε ζπζηήκαηα πγείαο πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ έλλνηα ηεο
πξνζβαζηκφηεηαο φζν θαη ηελ ελδεδεηγκέλε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζηνλ ρξφλν
πνπ απηέο απαηηνχληαη. Ο ηξφπνο κε ην νπνίν παξέρνληαη νη ππεξεζίεο πγείαο
δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα, αιιά ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο απαηηεί ηζρπξφ κεραληζκφ
ρξεκαηνδφηεζεο, έλα θαιά εθπαηδεπκέλν θαη δηθαία ακεηβφκελν αλζξψπηλν
δπλακηθφ, αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο ζηηο νπνίεο ζα βαζίδνληαη νη απνθάζεηο θαη νη
πνιηηηθέο, ζχγρξνλεο θαη ζπληεξεκέλεο εγθαηαζηάζεηο θαη ιεηηνπξγηθά εχρξεζηε θαη
ειεγρφκελε εθνδηαζηηθή αιπζίδα γηα ηελ παξνρή πνηνηηθψλ θαξκάθσλ θαη
ηερλνινγηψλ (WHO, 2018).

4.1.2 Γνκηθά ζηνηρεηά ηνπ Δ..Τ
Θέινληαο λα αλαιχζνπκε ηελ έλλνηα ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο κπνξνχκε λα ηελ
δηαζπάζνπκε ζε επηκέξνπο δνκηθά ζπζηαηηθά. Απηά ππφ έλα επξχηεξν νπηηθφ πξίζκα
είλαη: 1) νη πξνζσπηθέο ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο νη φπνηεο παξέρνληαη
ζηνπο πνιίηεο απφ λνζνθνκεία, θιηληθέο, θέληξα γεηηνληάο θαη παξφκνηνπο
νξγαληζκνχο, ζηα ηαηξεία αιιά θαη θαη' νίθνλ, 2) νη ππεξεζίεο δεκφζηαο πγείαο πνπ
είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηαηήξεζε θαη δηαζθάιηζε ηεο χπαξμεο ελφο πγηνχο
πεξηβάιινληνο. Δδψ πεξηιακβάλνληαη ππεξεζίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ έιεγρν ηνπ
λεξνχ θαη ηνλ εθνδηαζκφ ζε ηξφθηκα, ηε ξχζκηζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ δεηήκαηνο ησλ
λαξθσηηθψλ νπζηψλ άιια θαη νη θαλνληζκνί αζθαιείαο πνπ ζεζπίδνληαη γηα ηελ
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πξνζηαζίαζπγθεθξηκέλσλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ, 3) νη δξαζηεξηφηεηεο δηδαζθαιίαο,
επηκφξθσζεο θαη έξεπλαο ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε, αλίρλεπζε θαη ζεξαπεία
αζζελεηψλ θαη, 4) ε θάιπςε ηξίησλ, (θάιπςε πγείαο) ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο
(WHO, 2018). Οινθιεξψλνληαο ηα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεηά πνπ παξαηεξνχληαη ζε
έλα χζηεκα πγείαο κηαο ρψξαο, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη απηφ αληαλαθιά ηηο
ηδενινγηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη πνιηηηθέο ηάζεηο πνπ αζθνχληαη εληφο ηεο (Καπνχια,
2012).

4.2 Ζ δεκηνπξγία ηνπ Δ..Τ
Μηιψληαο γηα ηελ Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ Δζληθνχ
πζηήκαηνο Τγείαο, απηφ δεκηνπξγήζεθε ην 1983. Βαζηθφηεξνο ζθνπφο πνπ νδήγεζε
ζηελ ζέζπηζε ελφο ηέηνηνπ θνξέα ήηαλ ε θαζνιηθή θάιπςε ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ ζε
ππεξεζίεο πγείαο πςειήο πνηφηεηαο (Περιηβαλίδνπ, 2017). ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε
ηνπ λφκνπ Ν. 1397/83, ν νπνίνο αθνξά ζέκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο,
επηζεκαίλεηαη φηη ε παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε
ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Απηή ε ηνπνζέηεζε ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ αλζξσπηζηηθή
αξρή φηη ε πγεία απνηειεί θνηλσληθφ αγαζφ θαη φηη ε πνιηηεία ππνρξενχηαη λα ηελ
εμαζθαιίδεη ζε θάζε πνιίηε αλεμάξηεηα απφ ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ ζέζε
(Γεσξγαθφπνπινο, 2014).

4.3 Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Δ..Τ
Σν ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο απνηειεί έλα κεηθηφ ζχζηεκα πγείαο (Ρεθιείηε,
Σαλαλάθε & Κπινχδεο, 2015). Ο ραξαθηεξηζκφο ηνπ σο ''κεηθηφ'' αθνξά ηφζν ζηε
ρξεκαηνδφηεζε φζν θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα πνπ
πξνέξρεηαη απφ ζπλδπαζκφ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ άιισλ ζπζηεκάησλ πγείαο.
Πην ζπγθεθξηκέλα θέξεη ζηνηρεία: 1) εζληθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο, 2) αζθαιηζηηθψλ
ζπζηεκάησλ κε ζπκβφιαηα θαη 3) αζθαιηζηηθψλ ζπζηεκάησλ απνδεκίσζεο. Σν
ειιεληθφ ζχζηεκα ελζηεξλίδεηαη αξρέο δηαθνξεηηθψλ πξνηχπσλ πγείαο φπσο
πξνεηπψζεθε, πεξηιακβάλνληαο έηζη πξφηππα δεκφζηνπ, αιιά θαη ζε έλα κεγάιν
βαζκφ πξφηππα θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα (ηαπξάθε, & Αζαλαζηάδεο, 2017, ζ. 8).

4.4 Βαζηθέο επηδηψμεηο απφ ηελ δεκηνπξγία ηνπ Δ..Τ
Σν 1983 κε ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ Ν. 1397/1983, ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα ηελ
δεκηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο. Ζ ςήθηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
λνκνζρεδίνπ, απνηέιεζε κία ζνβαξή πξνζπάζεηα γηα νπζηαζηηθή κεηαξξχζκηζε ζηνλ
ρψξν ηεο πγείαο. Ο λφκνο 1397/1983 ζηφρεπε ζε ζεκειηψδεηο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν
παξνρήο ηεο Τγείαο. πγθεθξηκέλα, έζεηε λέεο παξακέηξνπο ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ
αθνξνχζαλ ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Σέηνηεο είλαη ε ηζφηεηα, ε επθνιία ζηελ
πξφζβαζε, ε θαζνιηθφηεηα, ε απνθέληξσζε, ν εληαίνο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε
δηθαηφηεξε θαηαλνκή ησλ πφξσλ. Βαζηθή πηπρή επίζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ
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ήηαλ ε θαηεχζπλζε πνπ ηέζεθε πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο,
θίλεζε ζαθψο ζεηηθή θαη πηζαλψο επεξεαζκέλε απφ ζπζηήκαηα πγείαο ηνπ
εμσηεξηθνχ (Σνχληαο, 2016). Δηδηθφηεξα, νη βαζηθνί θαηεπζπληήξηνη άμνλεο ηνπ Ν.
1397/83 ήηαλ (Γεσξγαθφπνπινο, 2014; Σζηφηξαο, 2016): α) Ζ θάιπςε ζε
πγεηνλνκηθή θξνληίδα ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ, β) Ζ εμαζθάιηζε ηεο ηζφηεηαο
θαζψο θαη ηεο ηζνηηκίαο ζηελ πξφζβαζε θαη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, γ) ν
πεξηνξηζκφο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζην θφζηνο, δ) Ζ ζέζπηζε, ε
ρξεκαηνδφηεζε θαη ε πξναγσγή ηεο αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ γηα ηελ αγσγή θαη
πξφιεςε ηεο πγείαο.

4.5 Σα αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Δ..Τ
Σν κέιινλ ηνπ Δ..Τ θαζψο θαη ε βησζηκφηεηά ηνπ ζηελ ζχγρξνλε επνρή θξίλεηαη
κάιινλ αβέβαην (Peritogiannis et.al., 2016). Βαζηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία πιήηηνπλ
ηελ βησζηκφηεηα ηνπ Δ..Τ κπνξνχλ ζπλνπηηθά λα νξηζηνχλ σο εμήο: α) ε θαθή
δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ θπξίσο πφξσλ, β) νη ζνβαξέο ειιείςεηο ζε αλζξψπηλν
δπλακηθφ (Abellanoza, Provenzano-Hass & Gatchel, 2018), γ) ε ππνρξεκαηνδφηεζε
απφ πιεπξάο θεληξηθήο θπβέξλεζεο, δ) ε ρακειήο πνηφηεηαο παξνρή πγεηνλνκηθψλ
ππεξεζηψλ( ε νπνία πνιιέο θνξέο είλαη θαη ην απνηέιεζκα φισλ ησλ πξνβιεκάησλ
πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ θεθάιαην), ε) ε ππνιεηηνπξγία ησλ δνκψλ πξσηνβάζκηαο
θξνληίδαο πγείαο, ζη) ε γξαθεηνθξαηία πνπ πιήηηεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ
ζπλαιιαγψλ ηνπ απινχ πνιίηε, δ) ε αλππαξμία κεραληζκψλ θεληξηθνχ ειέγρνπ θαη
ζπληνληζκνχ δξάζεσλ (Σζηφηξαο, 2016), ε) ε νηθνλνκηθή θξίζε ηελ νπνία βηψλεη ε
Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δπζκελή επίδξαζε ζηελ
θνηλσληθή πξφλνηα κέζσ ηεο κείσζεο θνλδπιίσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ρψξνπ
ηεο πγείαο (Zavras et al., 2016). ια ηα παξαπάλσ, αιιά θαη αξθεηά αθφκα έρνπλ
νδεγήζεη ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο ζηελ ζηαδηαθή θαηάξξεπζε. Απηφ έρεη σο
άκεζν απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ πγείαο πνπ θαηαβάιινληαη απεπζείαο
απφ ηνλ απιφ πνιίηε(OECD, 2016). Σα πην ζεκαληηθά απφ ηα αξλεηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Δ..Τ φπσο θαηαγξάθνληαη απφ ηελ Διιεληθή βηβιηνγξαθία
(Σζηφηξαο, 2016. ζ.493) είλαη:
1) Ζ απνπζία ζσζηήο επηζηεκνληθήο δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ηφζν ζε
καθξνεπίπεδν (έιιεηςε θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ειέγρνπ ζην Τπνπξγείν Τγείαο),
φζν θαη ζε κηθξνεπίπεδν,(έιιεηςε επηζηεκνληθήο θαηαιιειφηεηαο ησλ κειψλ ησλ
Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ Ννζνθνκείσλ)
2) Πξνβιήκαηα ζηε ζηειέρσζε ησλ Κέληξσλ Τγείαο, ηα νπνία νπζηαζηηθά δε
ιεηηνχξγεζαλ νινθιεξσκέλα
3) Έιιεηςε δηαζχλδεζεο ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο κε ηα αλψηεξα
θιηκάθηα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο.
4) Μνληκφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, έιιεηςε απνθέληξσζεο θαη δξάζεσλ
δηαζπνξάο αξκνδηνηήησλ
5) Απνπζία ηνπ ζεζκνχ ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ
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6) Θέζπηζε πνιχ ρακειψλ λνζειίσλ γηα φινπο ηνπο λνζειεπφκελνπο

4.6 Σν λνζνθνκείν σο βαζηθφο ππιψλαο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο
πσο ζπκβαίλεη θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, έηζη θαη ζηε ρψξα καο ην
λνζνθνκείν απνηειεί ηνλ θεληξηθφ ππιψλα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Βαζηθφο ζθνπφο
ηνπ είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ (Καξαζνχινο,
2014; Παπαγεσξγίνπ θ.α,2014). πσο πξνθχπηεη απφ έξεπλεο θαη απφ ζηαηηζηηθέο
αλαιχζεηο, ζηελ Διιάδα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο
απνξξνθάηαη απφ ηα δεκφζηα λνζνθνκεία (Παπαγεσξγίνπ θ.α, 2014; Κνκαηάο, 2016;
Ehrenberg & Smith, 2016). Σαπηφρξνλα φκσο ηα ειιεληθά λνζνθνκεία παξνπζηάδνπλ
κία ζεηξά ζνβαξψλ αδπλακηψλ (Παπαληθνιάνπ, 2016). Οη αδπλακίεο απηέο
ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ, (θξνπκπέινο θ.α., 2012), ηελ
αλχπαξθηε ηερλνινγηθή ππνζηήξημε, ηηο απαξραησκέλεο θαη επηθίλδπλεο ηφζν γηα ην
πξνζσπηθφ φζν θαη γηα ηνπο αζζελείο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηελ απνπζία θαη
αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ. Ζ ξνή ησλ αζζελψλ ζηα
λνζνθνκεία θαη ηα επηκέξνπο ηκήκαηα είλαη πξνβιεκαηηθή. Ζ εθνδηαζηηθή αιπζίδα
δεκηνπξγεί ειιείκκαηα ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πιηθά ρακεινχ θφζηνπο, ιφγσ
νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηα νπνία παξαγγέιινληαη θαζηζηνχλ ακέζσο ρακειήο πνηφηεηαο
θαη επηθίλδπλεο ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο. Δπηπιένλ ε απνπζία ηεο
ειεθηξνληθήο δηαζχλδεζεο δελ επηηξέπεη ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ησλ πξνκεζεηψλ
θαη ησλ δαπαλψλ κε απνηέιεζκα ηελ δηαηψληζε κηαο ιαλζαζκέλεο θαηάζηαζεο
(Παπαγεσξγίνπ θ.α, 2014). ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε θαη ην
γεγνλφο φηη ν ΟΟΑ εηζήγαγε ''Πνηνηηθνχο δείθηεο'' ζηα ζπζηήκαηα πγείαο 25 ρσξψλ
κειψλ. Ζ Διιάδα δελ αθινχζεζε ηηο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο θαη έηζη δελ
πξαγκαηνπνίεζε ηηο ζπγθεθξηκέλεο κεηαξξπζκίζεηο δπζρεξαίλνληαο αθφκα θαη ηελ
εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζηα
λνζνθνκεία (OECD, 2013).

4.7 Οξγαλσζηαθή θνπιηνχξα
εκαληηθφ ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο νξγαληζκνχ θαη άξα ζηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηνπ, δηαδξακαηίδεη ε ''νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα''. Ζ έλλνηα
απηή θαζνξίδεη «ην ηη πξέπεη λα ιέεη θαη λα θάλεη ν θάζε εξγαδφκελνο θαη πξνζδηνξίδεη
γεληθά ηνλ ζπλεζηζκέλν ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθαξκφδνληαη ηα ζέκαηα ζε έλαλ
νξγαληζκφ» (Nasirpour, Gohari & Moradi,. 2010; Tricker, 2014; Γαβξηήι, 2017).
χκθσλα κε ηε δηεζλή θαη εγρψξηα βηβιηνγξαθία, γηα λα ζεσξείηαη έλαο νξγαληζκφο
επηηπρεκέλνο, ε ''νξγαλσζηαθή ηνπ θνπιηνχξα'' πξέπεη λα ηαπηίδεηαη κε ηνπο ζηφρνπο
ηνπ, κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ έρεη ζέζεη, αιιά θαη κε ηελ δηαρείξηζε ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Kuppler, Garnett & Morehead, 2014). ηαλ έλαο
νξγαληζκφο, θαηαθέξεη λα ηαηξηάμεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηνπο
ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη, ηφηε βξίζθεηαη ζηνλ ζσζηφ δξφκν γηα λα απμήζεη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπ (Cameron et al., 2014). Παξάιιεια,
ε ''νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα'' ζπλδέεη ηνλ νξγαληζκφ κε ηηο αμίεο θαη ηηο ζηάζεηο πνπ
απνθηήζεθαλ απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη ζρεηίδνληαη
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άκεζα κε ηελ επηβίσζε θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπ (Saame, Reino & Vadi, 2011). Ζ
''νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα'' είλαη απηή πνπ θαζνξίδεη ηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ ζην
πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ νξγαληζκνχ κε ην εμσηεξηθφ
πεξηβάιινλ. Καηεπζχλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν νξγαληζκφο ραξάζζεη ηε
ζηξαηεγηθή ηνπ, ηνπο ζηφρνπο ηνπ αιιά θαη ηνλ ηξφπν πνπ πινπνηεί θαη αμηνινγεί ην
έξγν ηνπ (Γαβξηήι θ.α., 2017; Soesanto & Efendy, 2017). Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί πνιιέο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ ''νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα'' ζηνλ
ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ (Casida, 2008). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη επεξεάδεη
νιφθιεξε ηελ έλλνηα ''Οξγαληζκφο Τγείαο''. Πην ζπγθεθξηκέλα επεξεάδεη ηε δνκή
ηνπ, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξγαλψλεηαη απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε έσο ηνλ
ηειεπηαίν ηεξαξρηθά εξγαδφκελν, ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαζψο
θαη ηα επηηεχγκαηα θαη ηελ αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ (Γαβξηήι θ.α., 2017).
Αδηακθηζβήηεηα φπσο πξνθχπηεη κέζα απφ πνιιέο έξεπλεο θαη αλαθνξέο ζηελ
βηβιηνγξαθία ζηα πεξηζζφηεξα λνζνθνκεία αλά ηνλ θφζκν θπξηαξρεί ν
γξαθεηνθξαηηθφο- ηεξαξρηθφο ηξφπνο νξγάλσζεο ν νπνίνο εζηηάδεη ζηε ξνπηίλα, ηε
ζηαζεξφηεηα θαη ζηελ απφιπηε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ (Hartmann et al., 2009;
Nasirpour, Gohari &Moradi, 2010; Melnyk et al., 2010; Bosch et al., 2011). Αληίζεηα
ζηελ λέα ηάζε ηεο νκαδηθφηεηαο θπξηαξρεί ε έκθαζε ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, ζηε
δέζκεπζε, ζηελ απνθέληξσζε θαη ζηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ
(Stock, McFadden & Gowen, 2007; Zhou et al., 2011; Mijakoski et al., 2015). ην
ζεκείν απηφ θαη δεδνκέλνπ φηη παξνπζηαζηήθαλ δπν κνξθέο νξγαλσζηαθή
θνπιηνχξαο κε ζαθψο θαιχηεξα απνηειέζκαηα ηεο δεχηεξεο ζα πξέπεη λα ηνληζηεί
φηηείλαη αλακελφκελν λα είλαη δχζθνιν γηα ηα κέιε ελφο νξγαληζκνχ λα αιιάμνπλ ηε
ζηάζε ηνπο απφ ηνλ αξρηθφ ηξφπν πνπ έρνπλ ζπλεζίζεη λα εξγάδνληαη, ζηνλ λέν, θαη
αληηζηέθνληαη ηδηαίηεξα ζηηο εθ βάζξσλ αιιαγέο πνπ ακθηζβεηνχλ ηηο αξρηθέο ηνπο
πεπνηζήζεηο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φπσο αλαθέξνπλ επηζηήκνλεο φκσο δελ είλαη κε
πξαγκαηνπνηήζηκν, λα αιιάμεη ξηδηθά ε θνπιηνχξα ελφο νξγαληζκνχ (Γαβξηήι θ.α.,
2017). Έηζη, παξαηεξψληαο ηα ζεηηθά ηεο αιιαγήο πηζηεχεηαη φηη είλαη επηηεχμηκε ε
ζεκειηψδεο αιιαγή ηφζν ζε θάζε Οξγαληζκφ πγείαο φζν θαη ηνπ γεληθνχ πζηήκαηνο
Τγείαο.

4.7.1 Ο ξφινο ηεο Ζγεζίαο
Ζ εγεζία ελφο Οξγαληζκνχ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο βξίζθεηαη ζηελ πξνλνκηαθή
ζέζε απφ ηελ νπνία κπνξεί λα ξπζκίζεη θαη λα επεξεάζεη φιεο ηηο ιεηηνπξγηέο απηνχ.
Παξάιιεια έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εμαζθαιίζεη ηελ πςειή πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο
ησλ αζζελψλ. Ζ ράξαμε ηεο πνιηηηθήο απνηειεί ην πξψην θαη βαζηθφ κέιεκα θάζε
λέαο δηνηθεηηθήο αξρήο ζε έλαλ Οξγαληζκφ πγείαο. Σαπηφρξνλα έρεη σο κέιεκα, λα
εγθαζηδξχζεη ηα ζπζηήκαηα, ηηο δηαδηθαζίεο θαη λα δεκηνπξγήζεη ην νξγαλσηηθφ
θιίκα ην νπνίν ζα δηέπεη θάζε ζπλαιιαγή θαη ζρέζε κέζα ζηνλ Οξγαληζκφ (Parand et
al., 2014). ηα βαζηθά θαζήθνληα ηεο Ζγεζίαο ελφο Οξγαληζκνχ πγείαο εκπίπηεη θαη
ε δεκηνπξγία ελφο νξάκαηνο ην νπνίν είλαη ελδεδεηγκέλν λα δηαδψζεη θαη λα
κνηξαζηεί κε ην ζχλνιν ηνπ αλζξσπηλνχ δπλακηθνχ. Δπηπξφζζεηα, ε θεληξηθή
δηνίθεζε ζέηεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο, δηαρεηξίδεηαη ηελ αιιαγή θαη
αλαιακβάλεη ην ξίζθν(Xiong et al., 2017; Vainieri, Lungu & Nuti, 2018). Λφγσ ηεο
εμαηξεηηθά ζεκαληηθήο ζέζεο πνπ θαηέρεη ε έλλνηα ηεο Ζγεζίαο ζηνλ Οξγαληζκφ
πγείαο, ηα ηειεπηαία ρξφληα θαίλεηαη λα έρεη ηνπνζεηεζεί ζην επίθεληξν ηεο δηεζλνχο
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θαη εγρψξηαο βηβιηνγξαθίαο (Martin & Learmonth, 2012; Lega, Prenestini &
Spurgeon, 2013). Γηάθνξνη εξεπλεηέο, φπσο νη Laohavichien, Fredendall & Cantrell,
(2009) ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζπκκεηνρή ησλ αλψηαησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, είλαη
απαξαίηεηε γηα λα επηηεπρζεί ε Πνηνηηθή βειηίσζε ησλ πξντφλησλ, ησλ δηεξγαζηψλ
θαη ησλ ππεξεζηψλ ζε νπνηαδήπνηε νξγάλσζε (Abdulkhalaq et al., 2016). Άιινη
εξεπλεηέο φπσο νη Alharbi & Yusoff (2012), αλαθέξνπλ φηη ε δηαρείξηζε ησλ
αλζξψπηλσλ πφξσλ είλαη έλα ζηξαηεγηθφ δήηεκα, εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γηα ηελ
νκαιή ιεηηνπξγηά θαη πξφνδν ηνπ Οξγαληζκνχ ην νπνίν φκσο απαηηεί δηνηθεηηθέο
ηθαλφηεηεο. Ζ γλψζε είλαη ζεκαληηθή γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ
(Abdulkhalaq et al., 2016) θαη ε εγεζία παίδεη βαζηθφ ξφιν ζηε δηεπθφιπλζε ηεο
απφθηεζεο ηεο γλψζεο απηήο (Chan et al., 2016; Soesanto & Efendy, (2017). Ζ
άπνςε αχηε, έξρεηαη ζε πιήξε ηαχηηζε κε ηελ άπνςε ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο
ε νπνία θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ εθπαίδεπζε ηαηξψλ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο ψζηε λα
αλαιάβνπλ δηνηθεηηθέο ζέζεηο. πσο αλαθέξεηαη ζε αξθεηά ζεκεία ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο νη ηαηξνί είλαη νη θαη εμνρήλ έρνληεο γλψζεηο πεξί ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγηάο
ελφο Οξγαληζκνχ πγείαο. Έηζη, δηθαηνινγείηαη ε ηάζε πνπ επηθξαηεί ηα ηειεπηαία
ρξνληά θαη αλακέλεηαη λα γεληθεπζεί παγθνζκίσο ε νπνία ζέηεη ηνπο ηαηξνχο θάζε
εηδηθφηεηαο ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο θαη ζέζεηο επζχλεο είηε εληφο είηε ππφ ηεο
θεληξηθήο δηνίθεζεο ησλ Οξγαληζκψλ πγείαο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5

5. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Δ ΓΔΗΓΜΑ ΟΚΣΧ ΥΔΗΡΟΤΡΓΧΝ
5.1 θνπφο ηεο Έξεπλαο
Βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ηφζν ε
βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ απφςεσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ
επηζηεκνληθή θνηλφηεηα φζνλ αθφξα ζην ζέκα ηεο Γηνίθεζεο θαη Ζγεζίαο ζηνλ ρψξν
ηεο ρεηξνπξγηθήο εηδηθφηεηαο φζν θαη ε αληηπαξαβνιή ηεο κε ηηο απφςεηο
εγθεθξηκέλσλ θαη έκπεηξσλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηαο.
Σν δήηεκα απηφ αθνξά ηφζν ηελ άζθεζε εγεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ απφ ηελ πιεπξά
ησλ ρεηξνπξγψλ πξνο ηελ ππφινηπε ρεηξνπξγηθή νκάδα φζν θαη απφ ηελ ηνπνζέηεζε
ηαηξψλ ρεηξνπξγψλ ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζηνπο δηαθφξνπο Οξγαληζκνχο πγείαο. Θα
αλαιπζνχλ επίζεο νη ηαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα ηαηξηθά
θέληξα, φζνλ αθνξά ηελ αθνκνίσζε ησλ ηαηξψλ νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ζηηο
δηνηθεηηθέο θαη νξγαλσηηθέο ζέζεηο ησλ Οξγαληζκψλ πγείαο. Σαπηφρξνλα, ζηα
πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα γίλεη αλάιπζε ησλ απφςεσλ άιια θαη ησλ
ζπκπεξηθνξψλ νθηψ εηδηθψλ ρεηξνπξγψλ απφ δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο Οξγαληζκνχο
πγείαο, πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. ηνπο επαγγεικαηίεο απηνχο πγείαο ζα
ηεζνχλ εξσηήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ κε ηα νπνία ζα αλαπηχμνπλ
ηηο ζθέςεηο ηνπο γηα ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζηελ ρεηξνπξγηθή πξάμε. Εεηήκαηα
φπσο ε δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ ρεηξνπξγηθή νκάδα, ε άζθεζε εγεζίαο απφ
ηνλ ρεηξνπξγφ πξνο ηα ππφινηπα κειή, ε ζέζε ηνπ ρεηξνπξγνχ ζηνλ ζχγρξνλν
Οξγαληζκφ πγείαο άιια θαη ζέκαηα φπσο ε εθπαίδεπζε ηνπ λένπ ρεηξνπξγνχ ζηελ
αλάπηπμε ''κε ρεηξνπξγηθψλ δεμηνηήησλ''. Δπίζεο, ζα γίλεη κηα πνηνηηθή αλάιπζε ησλ
γλψζεσλ πνπ έρνπλ νη εξσηεζέληεο πάλσ ζην ζέκα ''Υεηξνπξγηθή Ζγεζία'' θαη ζην
πψο ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο, είηε εξγάδνληαη ζηνλ δεκφζην είηε
ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα απνζθνπεί εθηφο ηεο αλάιπζεο ηεο
βηβιηνγξαθίαο θαη ζηελ αλάδεημε ηεο ζπκθσλίαο ή κε, ησλ φζσλ αλαθέξνπλ νη
επηζηήκνλεο δηεζλψο κε ηηο απφςεηο ησλ εξσηεζέλησλ πάλσ ζην δήηεκα. ην ζεκείν
απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη ζαθέο φηη ε εγρψξηα βηβιηνγξαθία ζηεξείηαη εξεπλψλ θαη
αλαιχζεσλ επάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε παξνχζα εξγαζία
βαζίζηεθε θαηά θχξην ιφγν ζηελ δηεζλή, ζχγρξνλε θαη ελεκεξσκέλε βηβιηνγξαθία,
φπσο απηή παξνπζηάδεηαη απφ εγθεθξηκέλνπο νξγαληζκνχο θαη ελψζεηο θαηά θχξην
ιφγν ρεηξνπξγηθήο εηδηθφηεηαο. Ζ έξεπλα ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλδπαζκφ
κε ηελ αλάιπζε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, απνζθνπεί,
εθηφο ησλ φζσλ πξναλαθέξζεθαλ, θαη ζηελ αλάδεημε κηαο κεγάιεο θαηλνηνκίαο ε
νπνία πξαγκαηνπνηείηαη δηεζλψο. Πξφθεηηαη γηα κηα κεγάιε κεηαξξχζκηζε ε νπνία
έρεη μεθηλήζεη ζε ρψξεο πξφηππα ζηνλ ηνκέα, εδψ θαη πεξίπνπ κηα δεθαεηία. Μηιάκε
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γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηαηξψλ ζε δηνηθεηηθέο θαη νξγαλσηηθέο ζέζεηο, ηαπηφρξνλα κε ηα
επηζηεκνληθά ηνπο θαζήθνληα. Γεκηνπξγνχληαη θαηλνχξγηεο ή πξνζαξκφδνληαη ήδε
ππάξρνπζεο ζέζεηο εξγαζίαο ψζηε ηαηξνί θάζε εηδηθφηεηαο λα αλαιακβάλνπλ εθηφο
ησλ επηζηεκνληθψλ, θαη δηνηθεηηθά θαζήθνληα. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ πεξηπηψζεσλ
είλαη ε ζέζε ηνπ δηεπζπληή ρεηξνπξγηθνχ ή παζνινγηθνχ ηνκέα, ππεχζπλνο
δηαρείξηζεο πιηθψλ Σκήκαηνο Δπεηγφλησλ Τιηθψλ, ππεχζπλνο Γηαρείξηζεο
πξνζσπηθνχ αλαηζζεζηνινγηθνχ ηνκέα. Παξφκνηεο ζέζεηο φκσο ππάξρνπλ θαη ζηελ
θεληξηθή δηνίθεζε ελφο Οξγαληζκνχ πγείαο αθνχ ζε πνιιέο ρψξεο δηεζλψο ηίζεηαη σο
Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηαηξφο.

5.2 Μεζνδνινγία
Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο επηιέρζεθε ε
πνηνηηθή κέζνδνο κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ πνπ πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο
αλνηθηνχ ηχπνπ, ζε ζρέζε κε ηελ πνζνηηθή εξεπλεηηθή κέζνδν. Ζ ζπγθεθξηκέλε
επηινγή πξαγκαηνπνηήζεθε κε θξηηήξηα επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο, θαζψο ε
πνηνηηθή έξεπλα κειεηά ζε κεγαιχηεξν βάζνο ηηο πνιιέο θαη ηδηάδνπζεο δηαζηάζεηο
ησλ πεπνηζήζεσλ ηνπ αλζξψπνπ, ησλ πνιππνίθηισλ ζπκπεξηθνξψλ, « ησλ ζηάζεσλ,
ησλ αληηιήςεσλ, ησλ εκπεηξηψλ, ησλ αμηψλ, ησλ απφςεσλ θαη ησλ γλψζεσλ, γεγνλφο
πνπ είλαη αδχλαηνλ λα επηηεπρζεί κε ηελ πνζνηηθή έξεπλα» (Γαιάλεο, 2017) θαη πνπ ε
ζπγθεθξηκέλε έξεπλα επηζπκεί λα αλαδείμεη, λα κειεηήζεη θαη λα θαηαγξάςεη.
Δηδηθφηεξα, κε ηνλ φξν πνηνηηθή έξεπλα, πξνζπαζνχκε λα πεξηγξάςνπκε έλα
ζχλνιν δηαδηθαζηψλ πνπ αλαιχνπλ δεδνκέλα κε ηε κνξθή θπζηθήο γιψζζαο,
εθθξάζεσλ θαη εκπεηξηψλ (Levitt et al., 2018). Σα ζχλνια πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ
πξνέξρνληαη ζπλήζσο απφ ιίγεο πεγέο (π.ρ. εξσηεζέληεο), ζίγνπξα πνιχ ιηγφηεξεο
απφ φηη ζηηο πνζνηηθέο κειέηεο, αιιά πεξηιακβάλνπλ πνιχ αλαιπηηθέο,
ελδηαθέξνπζεο θαη έληνλα πεξηγξαθηθέο αλαθνξέο απφ θάζε πεγή, γεγνλφο πνπ
ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ εξεπλεηή λα κειεηήζεη δηεμνδηθά θάπνην
ζέκα θαη λα παξνπζηάζεη ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ ζα δψζνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ
αλαγλψζηε λα αληηιεθζεί εηο βάζνο ηα φζα πξαγκαηεχεηαη ε έξεπλα.
χκθσλα κε ηνλ Γαιάλε (2018) θαη άιινπο κειεηεηέο, ε πνηνηηθή έξεπλα
είλαη κηα επξέσο δηαδεδνκέλε κνξθή έξεπλαο απνηειψληαο ηαπηφρξνλα κηα
«δηαθξηηηθή κνξθή εκπεηξηθήο έξεπλαο». Αλαδεηψληαο απφςεηο δηεζλψο γηα ηελ
πνηνηηθή έξεπλα, παξαηεξνχκε φηη ζηελ ζχγρξνλε επνρή ν Murphy (2017) καο
αλαθέξεη φηη ε πνηνηηθή έξεπλα απνηειεί έλα αμηφπηζην επηζηεκνληθφ εξγαιείν, κε
ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα γίλεη κηα ζσζηή αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα
πξνθχςνπλ απφ ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί ζε απηφ ην ζεκείν ην γεγνλφο φηη ηελ κέζνδν ηεο
πνηνηηθήο έξεπλαο ρξεζηκνπνηνχλ πνιινί δηαθεθξηκέλνη επηζηήκνλεο ζε έλα επξχ
θάζκα θιάδσλ (Baskarada, 2014; Yazan, 2015) εθηφο θπζηθά ησλ θνηλσληθψλ
επηζηεκψλ. Δπίζεο, κειεηψληαο ηελ δηαδηθαζία ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο παξαηεξνχκε
ηελ χπαξμε ελφο επίζεο επξένο θάζκαηνο κεζφδσλ πινπνίεζεο ηεο (Gergen,
Josselson, & Freeman, 2015).
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5.2.1 Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο
Ζ πνηνηηθή έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο Ίζαξε &
Πνχξθν(2015) ζε πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη φρη ζε ηερλεηφ, ην νπνίν ππφθεηηαη ζε
ειέγρνπο θαη είλαη ακθηζβεηήζηκεο εγθπξφηεηαο. Δπηπιένλ, κηιψληαο γηα ηα
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη δελ
έρεη απιά σο ζηφρν ηελ ζηείξα πεξηγξαθή κηαο ζηάζεο ή ζπκπεξηθνξάο, αιιά
απνζθνπεί ζηελ εηο βάζνο αλάιπζε θαη θαηαλφεζε ηεο(Μηραιφπνπινο, 2015).
χκθσλα κε ηνλ ίδην εξεπλεηή, ε πνηνηηθή έξεπλα εθηφο άιισλ εζηηάδεη ζηηο
αηνκηθέο εκπεηξίεο θαη ζηα ''πηζηεχσ'' ησλ εξσηεζέλησλ, θαζψο θαη ζην πψο απηνί ηα
ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. Ζ κειέηε ησλ φζσλ πξάηηνπλ θαη φζσλ
αλαθέξνπλ νη αλαιπφκελνη ραξαθηήξεο ζε κηα πνηνηηθή έξεπλα ηίζεηαη πάληνηε ζην
επξχηεξν θνηλσληθφ, αμηαθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν απηά
αιιειεπηδξνχλ (Μηραιφπνπινο, 2015).
θεπηφκελνη ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ ηα νπνία απνηεινχλ απφςεηο θαη
γλψκεο δηαθεθξηκέλσλ επηζηεκφλσλ, νδεγνχκαζηε ζην αζθαιέο ζπκπέξαζκα φηη ε
πνηνηηθή έξεπλα, ζε αληίζεζε κε ηελ πνζνηηθή έξεπλα πνπ ρξεζηκνπνηεί ''ππνζέζεηο'',
βαζίδεηαη ζηελ «αλαιπηηθή επαγσγή θαη ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ» (Γαιάλεο,
2017). Παξάιιεια, ε πνηνηηθή έξεπλα εζηηάδεη ζηνλ ηξφπν θαη ηελ αηηία πνπ
ζπκβαίλεη θάηη, θαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ πνζνηηθή έξεπλα, πξνζαλαηνιίδεηαη
θπξίσο ζηελ εμήγεζε ησλ θαηλνκέλσλ κέζσ ηεο εξκελείαο ησλ ηδηαίηεξσλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπο (Ηζαξε & Πνχξθνο, 2015).
Αλαθεθαιαηψλνληαο, ε πνζνηηθή έξεπλα κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη
πνζνηηθνπνηεί ηελ κεηαβιεηφηεηα, ελψ ε πνηνηηθή έξεπλα ηελ εμεγεί, ηελ αλαιχεη θαη
ηελ εξκελεχεη (Γαιάλεο, 2017).
ην ζεκείν απηφ θαη κε βάζε ηελ επηζηεκνληθή ηνπνζέηεζε ησλ Σδηαθέξε(2015) θαη
Γαιάλε(2017) ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηνπο θπξηφηεξνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο
κπνξεί θαλείο λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα ζσζηή πνηνηηθή έξεπλα: α) Σπδεηήζεηο, β)
Σπλεληεχμεηο, γ) Παξαηεξήζεηο, δ) Οκάδεο επηθέληξσζεο (Focus groups),
ε) Μεζνδνινγία Delphi (Delphi method).
Απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο κεζφδνπο, νη ζπλεληεχμεηο απνηεινχλ ηελ πην
ζπλεζηζκέλε δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζε κία πνηνηηθή έξεπλα κε πνζνζηφ
80,78% θαη αθνινπζνχλ 30 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ρακειφηεξα νη νκάδεο επηθέληξσζεο
(Vass, Rigby & Payne, 2017). Ζ ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία δίλεη ηα κέγηζηα ζε
έξεπλεο νη νπνίεο σο ζηφρν έρνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ
ζπλεληεπμηαδφκελσλ θαη πινπνηνχληαη κέζσ ζχλζεησλ εξσηεκαηνινγίσλ
(Μηραιφπνπινο, 2015). Ο ίδηνο εξεπλεηήο ηνπνζέηεζε ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα
κηα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ζπχκθσλα κε ηελ νπνία έρνπκε ηηο εμήο
θαηεγνξίεο: 1) Με δνκεκέλεο: εδψ ν εξεπλεηήο ζπδεηά ειεχζεξα κε ηνλ εξσηψκελν
γηα δηάθνξα ζέκαηα.
2) Γνκεκέλεο: ζηελ πεξίπησζε απηή ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλα πνζνηηθά
ζηνηρεία, δειαδή, εξσηήζεηο κε ζπγθεθξηκέλε κνξθή, νη νπνίεο ηίζεληαη κε
ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, 3) Δηο βάζνο: εδψ ν εξεπλεηήο θάλεη ρξήζε ελφο κε δνκεκέλνπ
εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ζε βάζνο ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ
θηλήηξσλ ηνπ εξσηψκελνπ λα πξάμεη ή λα πηζηεχεη. Δίλαη ηδαληθφο ηχπνο γηα ιήςε
αηνκηθήο ζπλέληεπμεο θαη είλαη ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο ζπλέληεπμεο γηα ζέκαηα πνπ
ραξαθηεξίδνληαη ''ιεπηά'' θαη ''επαίζζεηα'' θαζψο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν εξσηψκελνο
αλήθεη ζε εηδηθή θαηεγνξία αλζξψπσλ, φπσο πρ νη ηαηξνί.
ηελ αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία ε νπνία αζρνιείηαη κε ην δήηεκα ηεο αλάιπζεο
ησλ ηχπσλ εξεπλψλ, ζπλαληνχκε απφςεηο πνπ αλαθέξνπλ φηη ''εξεπλεηέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πνηνηηθή κέζνδν ζηελ εθπφλεζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ, έρνπλ ηε
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δπλαηφηεηα λα παξαηεξνχλ θαη λα θαηαγξάθνπλ ηηο αληηδξάζεηο ησλ
ζπλεληεπμηαδφκελσλ ζην ρψξν, θαζηζηψληαο ηελ δηαδηθαζία πην άκεζε θαη πην
νπζηαζηηθή'' (Μαηάπα, 2017). Παξάιιεια, άιιε άπνςε ε νπνία θπξηαξρεί ππέξ ηεο
πνηνηηθήο έξεπλαο είλαη φηη, ''δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο λα
απαληήζνπλ φ,ηη αθξηβψο ηνπο εθθξάδεη θαη αηζζάλνληαη θαη φρη λα επηιέμνπλ απφ
κία ζεηξά απαληήζεσλ πνπ έζεζε ν εξεπλεηήο θαη ελδερνκέλσο δελ ηνπο εθθξάδεη''
(Γαιάλεο, 2017).
Αλαηξέρνληαο θαη ζην παξειζφλ αιιά παξαηεξψληαο θαη ην επηζηεκνληθφ
παξφλ, κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ρξήζε ηεο πνηνηηθήο
έξεπλαο ηα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδεη κηα ζεκαληηθή αχμεζε θαη πνιινί
εξεπλεηέο απφ δηαθφξνπο θιάδνπο (Ίζαξε & Πνχξθνο, 2015) ρξεζηκνπνηνχλ ηε
ζπγθεθξηκέλε κέζνδν γηα λα εμάγνπλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα επί δηαθφξσλ ζεκάησλ,
πνπ άπηνληαη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ (Πάζαξε, 2015). Πην
ζπγθεθξηκέλα, θαη επί ηνπ ζέκαηνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ε νπνία αζρνιείηαη κε ηνλ
ηνκέα ηεο πγείαο, ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξνχκε φηη έρεη πινπνηεζεί πιεζψξα
πνηνηηθψλ εξεπλψλ ζε πνιιέο ρψξεο παγθνζκίσο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Πεδία
φπσο δεκφζηα πγεία, πξσηνβάζκηα πγεία, κάξθεηηλγθ ζε ρψξνπο πγείαο, θαη ζηελ
παξνρή ππεξεζηψλ ήηαλ κεξηθνί απφ ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο πξσηνζηάηεζε ε
ρξήζε ηεο πνηνηηθήο εξεπλεηηθήο κεζφδνπ (Green & Thorogood, 2018).Δπηπξφζζεηα,
θαη ζε άκεζε ζπζρέηηζε κε ηα πξναλαθεξζέληα, ε πνηνηηθή έξεπλα θαίλεηαη λα
θεξδίδεη έδαθνο φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηνλ ηνκέα ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο πγείαο (Vass,
Rigby & Payne, 2017).
Ο φξνο πνηνηηθή έξεπλα αλαθέξεηαη ζε έλα επξχ θάζκα πξνζεγγίζεσλ θαη
κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απνθηήζνπλ κηα βαζχηεξε εμήγεζε ησλ
αληηιήςεσλ ησλ αλζξψπσλ (Welch & Piekkari, 2017). Βαζηθφ πιενλέθηεκα ησλ
πνηνηηθψλ έλαληη ησλ πνζνηηθψλ κεζφδσλ έξεπλαο, είλαη φηη νη πξψηεο είλαη ζε ζέζε
λα ζπγθεληξψζνπλ ζεκαληηθά παξάπιεπξα ζηνηρεία, ηα νπνία καδί κε ηα πνζνηηθά
ζηνηρεία πξνηίκεζεο ζα δψζνπλ ηελ πιήξε θαη ζθαηξηθή εηθφλα ηνπ αλαιπφκελνπ
ζέκαηνο. Απηά ηα δπλεηηθά πιενλεθηήκαηα κπνξεί λα επηηεπρζνχλ κφλν εάλ νη
κειέηεο δηεμάγνληαη ζσζηά θαη κε επαξθή ζαθήλεηα, έηζη ψζηε νη αλαγλψζηεο λα
κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηφζν ηελ πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, φζν θαη ηελ
εξκελεία ησλ επξεκάησλ (Vass, Rigby & Payne, 2017).
Δπαλεξρφκελνη πάιη ζηελ παξνχζα εξγαζία, θαη δεδνκέλεο ηεο εζηίαζεο
απηήο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία- απηή ηεο Ζγεζίαο απφ ηαηξνχο θαη
ζπγθεθξηκέλα ρεηξνπξγηθήο εηδηθφηεηαο- ε επηινγή ηεο πνηνηηθήο εξεπλεηηθήο
κεζφδνπ κέζσ δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο ήηαλ ζηνρεπκέλε θαη επηηπρήο. ηφρνο απηήο
ηεο επηινγήο ήηαλ ε παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο ζηνλ εξεπλεηή, λα εξκελεχζεη κε νξζφ
θαη αληηθεηκεληθφ ηξφπν ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη ζπλεληεπμηαδφκελνη, ζε άκεζε
αιιειεμάξηεζε κε ηηο αληηδξάζεηο πνπ είραλ νη ίδηνη θαηά ηε δηάξθεηα εμέιημεο ηεο
ζπλέληεπμεο.

5.3 Δξεπλεηηθή κέζνδνο
ηελ παξνχζα εξγαζία επηιέρηεθαλ νθηψ εηδηθνί ρεηξνπξγνί απφ δηάθνξνπο
Οξγαληζκνχο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Πξφθεηηαη γηα ηέζζεξεηο Οξγαληζκνχο
ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ηέζζεξεηο δεκφζηνπ ραξαθηήξα. Οη ζπλεληεπμηαδφκελνη
απνηεινχληαη απφ 5 γεληθνχο ρεηξνχξγνπο, 1 ρεηξνπξγφ Οπξνιφγν, 1
Νεπξνρεηξνπξγφ, 1 Θσξαθνρεηξνπξγφ. ινη νη ζπκκεηέρνληεο ηαηξνί, θέξνπλ
75

πνιπεηή εκπεηξία κε πινχζην βηνγξαθηθφ θαη ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ θαη
επηζηεκνληθφ έξγν.
Σα νλφκαηα ησλ Οξγαληζκψλ πγείαο ζηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηνχληαη νη
παξαπάλσ ρεηξνπξγνί δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη δελ
αιιάδνπλ νχηε αιινηψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη
εξσηψκελνη. Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο ησλ ηαηξψλ, βαζίζηεθε ηφζν ζηελ πξνζθνξά
ηνπο ζηελ ρεηξνπξγηθή εηδηθφηεηα, φζν θαη ζηελ ζέζε ηελ νπνία θαηείραλ ζηα
λνζνθνκεία θαη ηηο θιηληθέο ζηηο νπνίεο εξγάδνληαλ. Έηζη, έγηλε δηαινγή θάπνησλ νη
νπνίνη θαηέρνπλ ζέζεηο δηνίθεζεο ηαπηφρξνλα κε απηήλ ηεο ηαηξηθήο ηνπο
εηδηθφηεηαο, ελψ παξάιιεια θάπνηνη άιινη εξγάδνληαη ακηγψο σο ηαηξνί-ρεηξνπξγνί.
εκαληηθφ επίζεο ζηνηρείν ην νπνίν αθνξά ζηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο, είλαη
ε δηαθνξνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο πνπ έρεη ιάβεη θαζέλαο απφ ηνπο
ζπλεληεπμηαδφκελνπο. πγθεθξηκέλα, γηα ηελ πην ζσζηή θαη έγθπξε εμαγσγή
ζπκπεξαζκάησλ πξνηηκεζήθαλ ηφζν εθείλνη πνπ θαηέρνπλ ηίηινπο κεηαπηπρηαθψλ
ζπνπδψλ, φζν θαη εθείλνη πνπ δελ θέξνπλ θάπνηνλ ηίηιν κεηεθπαίδεπζεο, εθηφο ηεο
ιήςεο ηνπ πηπρίνπ ηεο Ηαηξηθήο ζρνιήο θαη ηνπ ηίηινπ Υεηξνπξγηθήο εηδηθφηεηαο.
Ζ ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ επίζεο έλα ζεκαληηθήο βαξχηεηαο ζηνηρείν
ην νπνίν πηζαλψο λα δηαθνξνπνηνχζε ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο. πγθεθξηκέλα,
παξαηεξψληαο απφ ηελ βηβιηνγξαθία φηη ην δήηεκα ηεο ''Ηαηξηθήο Ζγεζίαο'' θαη
αθφκα πεξηζζφηεξν εθείλν ηεο ''Υεηξνπξγηθήο Ζγεζίαο'' είλαη ζέκαηα ηα νπνία
εκθαληζηήθαλ ζην επηζηεκνληθφ πξνζθήλην ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ε ειηθία ησλ
εξσηεζέλησλ ζίγνπξα ζα επεξέαδε ηελ δηαδηθαζία. Απηφ ζα ζπλέβαηλε δηφηη νη
κεγαιχηεξεο ειηθίαο ρεηξνπξγνί πηζαλψο λα αγλννχζαλ ηηο λέεο ηάζεηο αλά ηνλ
θφζκν ζην δήηεκα ηεο δηνίθεζεο ησλ Οξγαληζκψλ πγείαο. Δπεηδή φκσο ε παξαπάλσ
ηνπνζέηεζε απνηειεί κηα εηθαζία θαη κηα ππφζεζε ε νπνία ελδερνκέλσο θαη λα κελ
επαιεζεπηεί απφ ηα εμαγφκελα απνηειέζκαηα, ην δείγκα ησλ ρεηξνπξγψλ πνπ
ξσηήζεθαλ, δελ απνηειείηαη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ειηθηαθφ γθξνππ αιιά
πεξηιακβάλεη ειηθίεο απφ 45 έσο 65 εηψλ.
Οινθιεξψλνληαο, φζνλ αθφξα ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία,
πηζηεχεηαη φηη κπνξεί λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ελδερνκέλσο λα
επηβεβαηψζνπλ ηελ δηεζλή εξγαζία θαη δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο εξεπλψλ ζε
αληίζηνηρνπο ηνκείο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα λα απνηειέζεη ην ελαξθηήξην
ιάθηηζκα γηα ηελ επξεία δηάδνζε ηεο ηαηξηθήο θαη θαη επέθηαζε ρεηξνπξγηθήο
εγεζίαο ζηνπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο Οξγαληζκνχο πγείαο ηεο ρψξαο.

5.4 Πεξηγξαθή θαη αλάιπζε εξσηεκαηνιφγηνπ
πσο πξναλαθέξζεθε ε παξνχζα εξγαζία βαζίδεηαη ζηελ βηβιηνγξαθηθή
αλαζθφπεζε ησλ ελλνηψλ πνπ κειεηψληαη αιιά θαη ζηελ πνηνηηθή έξεπλα κε βάζε
ηελ ρξήζε εξσηεκαηνιφγηνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ
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δεθαπέληε εξσηήζεηο νη νπνίεο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο. Ζ
πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δεκνγξαθηθά θαη
βηνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ φπσο ειηθία, θχιιν, επίπεδν
εθπαίδεπζεο, ηίηινο ζέζεο ζηνλ νξγαληζκφ, ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε
ζέζε. Δπηπιένλ, ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία, ν ζπλεληεπμηαδφκελνο καο γλσξίδεη θαη ηελ
εηδηθφηεηα ηελ νπνία αζθεί ζηνλ Οξγαληζκφ πγείαο ζηνλ νπνίν εξγάδεηαη. Ζ πξψηε
θαηεγνξία εξσηήζεσλ θαηεπζχλεη ζηελ ζθέςε καο γηα ηηο απαληήζεηο ηηο νπνίεο
αλακέλνπκε απφ ην δείγκα. πγθεθξηκέλα, ε βαζηθή παξάκεηξνο είλαη ε ειηθία ησλ
εξσηεζέλησλ βάζεη ηεο νπνίαο κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε αξθεηέο ιεπηνκέξεηεο.
Πην αλαιπηηθά, είλαη πηζαλφ, ρεηξνπξγνί κεγαιχηεξεο ειηθίαο λα ζεσξνχλ φηη δελ
είλαη αλαγθαία ε εθπαίδεπζε λέσλ ρεηξνπξγψλ ζε ''κε ρεηξνπξγηθέο δεμηφηεηεο''(
nonsurgicalskills), δεδνκέλνπ φηη νη ίδηνη πνηέ δελ δηδάρηεθαλ θάηη παξφκνην θαη
αληηκεηψπηδαλ δηα ηνπ παξαδείγκαηνο ηηο εθάζηνηε ρεηξνπξγηθέο νκάδεο. Ζ δεχηεξε
θαηεγνξία πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γλψζε πνπ θαηέρνπλ νη
εξσηψκελνη ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο Ζγεζίαο, ηφζν γεληθά φζν θαη ζηνρεπκέλα ζην
επίπεδν ελφο Οξγαληζκνχ πγείαο. Δδψ νη εξσηψκελνη αλαθέξνπλ θαη ηα θαζήθνληα
ηα νπνία ηνπο έρνπλ αλαηεζεί εθηφο ησλ πξνθαλψλ θαζεθφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ ηαηξηθή εηδηθφηεηα ηνπο. Δπηπιένλ, πξηλ θιεζνχλ λα αλαθέξνπλ αλ ππάξρνπλ θαη
πνηεο είλαη νη γλψζεηο ηνπο ζε ζέκαηα Ζγεζίαο, επεξσηψληαη γηα ην εάλ έρνπλ ιάβεη
θάπνηα επηκφξθσζε ζε ζέκαηα δηνίθεζεο θαη εάλ λαη ζε πνην ζεζκηθφ πιαίζην θαη
θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο. Κιείλνληαο απηήλ ηελ πεξίνδν εξσηήζεσλ απεπζχλεηαη
εξψηεζε πξνο ηνλ ρεηξνπξγφ, γηα ην αλ ζεσξεί επηβάξπλζε ηελ ελαζρφιεζή ηνπ κε
δηνηθεηηθά ζέκαηα, εάλ βέβαηα απηή πθίζηαηαη. Ζ ηξίηε θαη ηειεπηαία θαηεγνξία
εξσηήζεσλ πεξηιακβάλεη ηνλ θχξην θνξκφ ηνπ αλαιπφκελνπ ζέκαηνο. Οη εξσηήζεηο
εδψ αθνξνχλ ακηγψο ηελ δηαδηθαζία ηεο Ζγεζίαο ζηελ ρεηξνπξγηθή θαζεκεξηλφηεηα.
Με ηξεηο βαζηθέο, αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, ν ρεηξνπξγφο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα
πεξηγξάςεη ζηηγκέο απφ ηελ εξγαζηαθή ηνπ εκπεηξία ζηηο ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο νη
νπνίεο παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ παξνχζα έξεπλα. πγθεθξηκέλα, ξσηάηαη
γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ σο αξρεγφο ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο
επέκβαζεο ξνπηίλαο θαη πψο δηαλέκεη ηνπο ξφινπο νη νπνίνη, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο
είλαη ζαθψο πεξηγεγξακκέλνη εθ ησλ πξνηέξσλ. ηελ ζπλέρεηα, ν εξσηψκελνο
θαιείηαη λα πεξηγξάςεη αλ θαη κε πνηνλ ηξφπν αιιάδεη ε πξνζέγγηζε ηνπ ρεηξνπξγνχ
πξνο ηελ ππφινηπε ρεηξνπξγηθή νκάδα ζε κηα ζνβαξή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ή ζηελ
πεξίπησζε θάπνηαο επηπινθήο ζε κηα επέκβαζε ξνπηίλαο. Ζ ηξίηε αλνηρηνχ ηχπνπ
εξψηεζε αθνξά ηελ πεξίπησζε ηεο γπλαίθαο ρεηξνπξγνχ ε νπνία θαιείηαη λα
αλαιάβεη ''εγεηηθά- δηνηθεηηθά'' θαζήθνληα ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηεο
ρεηξνπξγηθήο αίζνπζαο. Αθνινπζνχλ ηξεηο αθφκε εξσηήζεηο πξνο ηνλ
ζπλεληεπμηαδφκελν. Ζ κηα αλαθέξεηαη ζηνπο παξάγνληεο ηνπο νπνίνπο θαηά ηελ
άπνςε ηνπ εξσηψκελνπ, επεξεάδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ρεηξνπξγνχ πξνο ηελ
ππφινηπε ρεηξνπξγηθή νκάδα. Παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά θάπνηνη παξάγνληεο φπσο - νη
νηθνλνκηθέο απνιαβέο θαη ε χπαξμε δηαθνξάο ζε απηέο, κεηαμχ ρεηξνπξγνχ θαη
ππφινηπεο νκάδαο, ε επαγγεικαηηθή αληηκεηψπηζε απφ πιεπξάο αλαηζζεζηνιφγνπ θαη
ν ζεβαζκφο, ε θαηαλφεζε ηεο δχζθνιεο θχζεο ηεο ρεηξνπξγηθήο εηδηθφηεηαο απφ ηελ
θεληξηθή δηνίθεζε - πξνο ππνβνήζεζε ηεο ζθέςεο ηνπ εξσηψκελνπ. Ζ επνκέλε
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εξψηεζε αθνξά ηελ δηαθνξνπνίεζε ή κε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ρεηξνπξγνχ πξνο ηελ
ππφινηπε ρεηξνπξγηθή νκάδα κεηαμχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. πγθεθξηκέλα, ε
εξψηεζε απνζθνπεί ζηελ αλάιπζε απφ πιεπξάο ηνπ εξσηψκελνπ, ηνπ ηη πηζηεχεη φηη
αιιάδεη, αλ πηζηεχεη φηη αιιάδεη θάηη, ζε ρεηξνπξγεία ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη ζε
δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο Οξγαληζκνχο πγείαο. Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο παξνχζαο
έξεπλαο θιείλεη κε κηα εξψηεζε πξνο ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο, ζηελ νπνία
αλακέλεηαη ε απάληεζε λα είλαη εθ φιεο ηεο χιεο. Σίζεηαη ην εξψηεκα γηα ην θαηά
πφζν πηζηεχνπλ νη εξσηψκελνη φηη ν ρεηξνπξγφο είλαη ηειηθά ''γελλεκέλνο εγέηεο'' θαη
φηη ζα πξέπεη λα ηνπ ρνξεγνχληαη ηαπηφρξνλα κε ηα επηζηεκνληθά θαη δηνηθεηηθά
θαζήθνληα εθηφο ρεηξνπξγηθήο αίζνπζαο. ην εξψηεκα απηφ πξνζηίζεηαη επίζεο θαη
ε παξάκεηξνο ηεο εθπαίδεπζεο ελφο λένπ ρεηξνπξγνχ θαη ην θαηά πφζν απηή ζα
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνκείο ''κε ρεηξνπξγηθψλ δεμηνηήησλ''. Με βάζε ηηο
παξαπάλσ εξσηήζεηο αλακέλνπκε λα ζπιιέμνπκε ηα απαξαίηεηα θαη ελδηαθέξνληα
ζηνηρεία απφ ηηο εκπεηξίεο θαη απφςεηο ησλ θαηαμησκέλσλ εξσηεζέλησλ ρεηξνπξγψλ,
ψζηε αθελφο λα απαληήζνπκε ζην εάλ νη απφςεηο ηνπ δείγκαηνο καο ζπκθσλνχλ κε
ηελ κειεηεζείζα βηβιηνγξαθία θαη αθεηέξνπ λα αθνπγθξαζηνχκε ηελ ειιεληθή
πξαγκαηηθφηεηα ζην ζέκα ηεο ''ρεηξνπξγηθήο Ζγεζίαο''.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6

6. ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΔΡΔΤΝΑ
6.1 ΑΝΑΛΤΖ ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ην θεθάιαην απηφ θξίλεηαη ζθφπηκε ε αλάιπζε ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη
βηνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ. Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο ην δείγκα πνπ επηιέρζεθε απνηειείηαη απφ νθηψ(8) ηαηξνχο ρεηξνπξγηθήο
εηδηθφηεηαο νη νπνίνη εξγάδνληαη ζε ηδησηηθνχο ή/θαη δεκφζηνπο Οξγαληζκνχο πγείαο.
Σα ζηνηρεία ηα νπνία ζα αλαιπζνχλ ζην παξφλ θεθάιαην καο δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα
ηα εμήο: α) ην θχιν, β) ηελ ειηθία, γ) ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ( πέξαλ ηεο
απνθνίηεζεο απφ Α.Δ.Η- κεηαπηπρηαθέο ή δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο), δ) ρξφλν
πξνυπεξεζίαο ζηελ ζέζε πνπ θαηέρεη ηελ ψξα ηεο ιήςεο ηεο ζπλέληεπμεο, ε) είδνο
ηεο ρεηξνπξγηθήο εηδηθφηεηαο πνπ αζθεί ν θάζε ρεηξνπξγφο. Απφ ηελ κειέηε θαη
αλάιπζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ πξνθχπηνπλ ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία
απνδεηθλχεηαη ζηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε ηεο έξεπλαο φηη επεξεάδνπλ ηα
απνηειέζκαηα απηήο. Απφ ηνπο νρηψ εξσηεζέληεο ρεηξνπξγνχο, νη 7 είλαη άξξελεο
θαη ε κηα είλαη γπλαίθα. Σν ζηνηρεηφ απηφ θαηαδεηθλχεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πνιχ
κηθξή εθπξνζψπεζε ησλ γπλαηθψλ ζηνπο θφιπνπο ηεο ρεηξνπξγηθήο. πσο αλαιχεηαη
θαη ζηελ αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία, νη γπλαίθεο απνθεχγνπλ ηφζν ζηελ Διιάδα φζν
θαη ζην εμσηεξηθφ ηελ ελαζρφιεζε ηνπο κε ηνλ ηνκέα ηεο ρεηξνπξγηθήο γηα κηα ζεηξά
απφ ιφγνπο κε θπξηφηεξν απφ απηνχο, φπσο αλαθέξνπλ πνιιέο έξεπλεο, ηελ
πξννπηηθή δεκηνπξγίαο νηθνγέλεηαο. Ζ ειηθηαθέο νκάδεο είλαη αξθεηά
ηζνθαηαλεκεκέλεο κε ηνπο 4 απφ ηνπο νρηψ εξσηεζέληεο ρεηξνπξγνχο λα βξίζθνληαη
αλάκεζα ζην 40ν κε 50ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Γηα έλαλ ρεηξνπξγφ ε ειηθία απηή
απνηειεί κηα πνιχ ελεξγφ θάζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ θαξηέξαο ζηελ νπνία
ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε ρεηξνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη πνιχσξε απαζρφιεζε
ηνπ ζηνλ Οξγαληζκφ πγείαο ζηνλ νπνίν εξγάδεηαη. Γπν ρεηξνπξγνί απφ ηνπο
ππφινηπνπο ηέζζεξηο βξίζθνληαη ειηθηαθά ζηελ 4ε θαηεγνξία ζπκθψλα κε ην
εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε. πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα ειηθίεο
άλσ ησλ 50 εηψλ θαη νη νπνίνη είλαη νη αλψηεξνη ηφζν ηεξαξρηθά φζν θαη ζε γλψζεηο.
Οη ηειεπηαίνη δπν ζπλεληεπμηαδφκελνη είραλ ειηθίεο κεηαμχ 30 θαη 40 εηψλ θαη ήηαλ
νη λεφηεξνη ρεηξνπξγνί ηνπ επηιερζέληνο δείγκαηνο. ινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ
παξνχζα έξεπλα είλαη πξνθαλψο απφθνηηνη ΑΔΗ θαη ζπγθεθξηκέλα Ηαηξηθψλ ρνιψλ
ηεο Διιάδαο. Ζ πιεηνλφηεηα απηψλ θαηείραλ επηπιένλ ηίηινπο έθηνο ηνπ πηπρίνπ ηεο
Ηαηξηθήο ρνιήο θαη απηνχ ηεο ιήςεο ηεο ρεηξνπξγηθήο εηδηθφηεηαο. Πην αλαιπηηθά,
ηέζζεξηο απφ ηνπο εξσηεζέληεο δήισζαλ φηη θαηείραλ δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ.
Απφ ηνπο ππφινηπνπο, δπν καο αλέθεξαλ φηη θαηέρνπλ θάπνην κεηαπηπρηαθφ ελψ δπν
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δελ θαηείραλ θαλέλαλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ. Σν επφκελν ραξαθηεξηζηηθφ ην
νπνίν δεηήζεθε ζαλ πιεξνθνξία απφ ηνπο εξσηψκελνπο ήηαλ ε δηάξθεηα θαηνρήο ηεο
ζέζεο ζηελ νπνία βξίζθνληαλ ηελ ψξα ηεο ζπλέληεπμεο. Σέζζεξηο απφ ηνπο
εξσηεζέληεο ηαηξνχο αλέθεξαλ φηη θαηέρνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε ηα ηειεπηαία
ηνπιάρηζηνλ 9 ρξνληά. Γπν απφ ηνπο ππφινηπνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο, βξίζθνληαη
ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε 6 έσο 9 ρξφληα. Οη ππφινηπνη δχν εξσηεζέληεο θαηείραλ ηε
ζέζε ηνπο γηα 1 έσο ηξία θαη 3 έσο 6 ρξφληα αληίζηνηρα, απνηειψληαο ηαπηφρξνλα
ηνπο λεφηεξνπο απφ ηνπο ζπλνιηθά νρηψ εξσηεζέληεο. Σν επφκελν ζηνηρείν ηεο
αλαιπφκελεο ελφηεηαο απνηειεί ην είδνο ηεο ρεηξνπξγηθήο εηδηθφηεηαο πνπ αζθεί
θαζέλαο απφ ηνπο νρηψ ζπλεληεπμηαδφκελνπο. Απφ ηα ζηνηρεία πνπ ειήζθεζαλ
πξνθχπηεη φηη ην δείγκα πεξηιακβάλεη κηα ζρεηηθά επξεία γθάκα εηδηθνηήησλ.
πγθεθξηκέλα, ζηνπο εξσηεζέληεο πεξηιακβάλνληαη 4 ηαηξνί εηδηθφηεηαο Γεληθήο
Υεηξνπξγηθήο, 1 αζθεί εηδηθφηεηα Νεπξνρεηξνπξγηθήο, 1 είλαη Υεηξνπξγφο
Οπξνιφγνο, 1 ΧΡΛ θαη 1 Γπλαηθνιφγνο.

6.1.1 ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΧΝ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ
ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΤΓΔΗΑ

πσο έρεη αλαιπζεί απφ ηελ αληίζηνηρε δηεζλή θαη εγρψξηα βηβιηνγξαθία ε
γεληθή ηάζε πνπ θπξηαξρεί ζηνλ ζχγρξνλν Οξγαληζκφ πγείαο ζέιεη ηνπο ηαηξνχο λα
ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ. ζνλ αθφξα ζηελ
παξνχζα έξεπλα, ζα αλαιπζεί ε ζέζε θαζψο θαη ηα θαζήθνληα ησλ
ζπλεληεπμηαδφκελσλ ζηνπο Οξγαληζκνχο πγείαο ζηνπο νπνίνπο εξγάδνληαη.
εκαληηθφ επίζεο ζηνηρείν απνηειεί θαη ην είδνο ηνπ Οξγαληζκνχ πγείαο, δειαδή ην
εάλ πξφθεηηαη γηα θάπνην δεκφζην ή ηδησηηθφ λνζνθνκείν ή θιηληθή. Ο ραξαθηήξαο
ηνπ λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο ζέηεη κηα λέα ζπληζηψζα ζηελ ζπδήηεζε πεξί δνκήο θαη
νξγάλσζεο ηνπ ζχγρξνλνπ Οξγαληζκνχ πγείαο. Οη ζηφρνη πέξαλ ηεο παξνρήο
επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο πξνο ηνπο αζζελείο,
δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ελφο δεκνζίσλ θαη ελφο ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ
Οξγαληζκνχ πγείαο. πγθεθξηκέλα φζνλ αθφξα ζην δείγκα ησλ νρηψ ηαηξψλ
ρεηξνπξγηθήο εηδηθφηεηαο νη νπνίνη απήληεζαλ ζηηο εξσηήζεηο ηεο παξνχζαο έξεπλαο
ηα ζηνηρεηά αλαιχνληαη σο εμήο: Οη 4 Γεληθνί Υεηξνπξγνί εξγάδνληαη ζε δεκφζην
Οξγαληζκφ πγείαο κε δηαθνξεηηθά ρξνληά πξνυπεξεζίαο ν θαζέλαο φπσο
πξναλαθέξζεθε. Απφ απηνχο ν κεγαιχηεξνο ζε ειηθία ( φπσο απαηηεί ε Διιεληθή
πξαγκαηηθφηεηα) θαηέρεη ζέζε Γηεπζπληή Υεηξνπξγηθνχ ηνκέα. Πξφθεηηαη γηα κηα
ζέζε απμεκέλεο επζχλεο. Ο θαηέρσλ ηε ζέζε αχηε, ζπλνπηηθά, έρεη σο αληηθείκελν
ηελ νξγάλσζε, ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ην
ζχλνιν ησλ ρεηξνπξγηθψλ θιηληθψλ ελφο λνζνθνκείνπ ή θιηληθήο ηφζν ζηνλ Ηδησηηθφ
φζν θαη ζηνλ Γεκφζην ηνκέα. Οη δπν Γεληθνί Υεηξνπξγνί πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα
ειηθηαθή νκάδα(40-50 εηψλ) θαηέρνπλ ζέζε Δπηκειεηή Α. Δλψ ν ηειεπηαίνο Γεληθφο
Υεηξνπξγφο, ν φπνηνο είλαη θαη ν λεφηεξνο εθ ησλ ηεζζάξσλ θαηέρεη ζέζε
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επηζηεκνληθνχ ζπλεξγάηε ε νπνία εμ νξηζκνχ δελ αθήλεη πεξηζψξηα γηα ελαζρφιεζε
ηνπ κε εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπ Οξγαληζκνχ πγείαο.
ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη Γεληθνί ρεηξνπξγνί πξνέξρνληαη απφ
δηαθνξεηηθά δεκφζηα λνζνθνκεία ηεο Διιάδνο ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ δελ
αλαθέξνληαη ιφγσ πξνζπάζεηαο δηαζθάιηζεο απνξξήηνπ γηα ηελ επρεξή θαη αβίαζηε
ιήςε απαληήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ. Οη ππφινηπνη ηέζζεξεηο
ζπλεληεπμηαδφκελνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ Ηδησηηθφ ηνκέα. Απφ απηνχο ν
Υεηξνπξγφο Οπξνιφγνο άιια θαη ε Υεηξνπξγφο ΧΡΛ αζθνχλ θαζήθνληα σο
ζεξαπεπηέο ζηελ εηδηθφηεηα ηνπο ρσξίο λα ηνπο έρνπλ αλαηεζεί άιια θαζήθνληα
δηνηθεηηθνχ ή νξγαλσηηθνχ ραξαθηήξα. Οη ππφινηπνη δπν εξσηεζέληεο έθηνο ησλ
ηαηξηθψλ-επηζηεκνληθψλ θαζεθφλησλ ηνπο θαηέρνπλ θαη ζέζεηο δηνηθεηηθέο.
πγθεθξηκέλα, ν Νεπξνρεηξνπξγφο θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ δηεπζπληή ηεο
Νεπξνρεηξνπξγηθήο θιηληθήο κεγάινπ ηδησηηθνχ Οξγαληζκνχ πγείαο, δηνηθψληαο
ζεκαληηθφ αξηζκφ επαγγεικαηηψλ πγείαο. Σαπηφρξνλα ιακβάλεη κέξνο ζηηο
ζπλεδξηάζεηο ιήςεο απνθάζεσλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο δεδνκέλεο ηεο απμεκέλεο
βαξχηεηαο ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ άιια θαη ηνπ θφζηνπο ησλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ
ηηο φπνηεο πξαγκαηνπνηεί ην ηκήκα ηνπ νπνίνπ είλαη επηθεθαιήο. Ο Υεηξνπξγφο
Γπλαηθνιφγνο ν νπνίνο φπσο πξναλαθέξζεθε δξαζηεξηνπνηείηαη θαη απηφο ζε
ηδησηηθφ Οξγαληζκφ πγείαο, έθηνο ησλ ηαηξηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ έρεη ηεζεί θαη
Γηεπζπληήο ηνπ ρεηξνπξγηθνχ ηνκέα. Ζ ζέζε αχηε φπσο ζπλνπηηθά πεξηγξάθεθε
παξαπάλσ εκθαλίδεη βαξχλνπζα ζεκαζία εηδηθά ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα δεδνκέλεο ηεο
κεγάιεο ζεκαζίαο πνπ δίλεηαη ζην θφζηνο. Χο γλσζηφλ ν ρεηξνπξγηθφο ηνκέαο
απνηειεί κηα αξθεηά δαπαλεξή ππεξεζία ελφο Οξγαληζκνχ πγείαο, νπφηε ε
δηαρείξηζε θαη ε νκαιή ιεηηνπξγηά ηνπ απνηειεί πξσηαξρηθφ ζηφρν ηεο θεληξηθήο
δηνίθεζεο. πσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ θαη νη 8 εξσηεζέληεο ηνπ παξφληνο
δείγκαηνο θαηέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ζηνπο αληίζηνηρνπο Οξγαληζκνχο πγείαο
απφ ηηο νπνίεο κέζσ ησλ απαληήζεσλ ηνπο πιαηζηψλνπλ ζθαηξηθά ην αλαιπφκελν
δήηεκα. Σα ζπλνιηθά δεκνγξαθηθά ζηνηρεηά ηνπ δείγκαηνο ησλ νρηψ ρεηξνπξγψλ
θαζψο θαη ηα θαζήθνληα ηα νπνία εθηεινχλ ζηνπο Οξγαληζκνχο πγείαο φπνπ
εξγάδνληαη παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνπο παξαθάησ πηλάθεο.
ΠΚΝΑΚΑ 1: Δθμογραφικά ςτοιχεία δείγματοσ

ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΝΕΤΡΟΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΟΤΡΟΛΟΓΟ
ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΩΡΛ
ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΓΤΝΑΚΚΟΛΟΓΟ

ΦΤΛΟ
ΑΡΡΕΝ
ΑΡΡΕΝ
ΑΡΡΕΝ
ΑΡΡΕΝ
ΑΡΡΕΝ
ΑΡΡΕΝ
ΙΤΛΗ
ΑΡΡΕΝ
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ΗΛΚΚΚΑ(ΕΣΩΝ)
≥50
40-50
40-50
30-40
40-50
≥50
30-40
40-50

ΠΚΝΑΚΑ 2: Δθμογραφικά ςτοιχεία δείγματοσ(ςυνζχεια)
ΕΠΚΠΕΔΟ ΜΕΣΕΚΠΑΚΔΕΤΗ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΝΕΤΡΟΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΟΤΡΟΛΟΓΟ
ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΩΡΛ
ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΓΤΝΑΚΚΟΛΟΓΟ

ΔΚΔΑΚΣΟΡΚΚΟ
ΜΕΣΑΠΣΤΧΚΑΚΟ
ΔΚΔΑΚΣΟΡΚΚΟ
ΚΑΝΕΝΑ
ΚΑΝΕΝΑ
ΔΚΔΑΚΣΟΡΚΚΟ
ΜΕΣΑΠΣΤΧΚΑΚΟ
ΔΚΔΑΚΣΟΡΚΚΟ

ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΤΠΗΡΕΚΑ ΣΗ
ΤΓΚΕΚΡΚΜΕΝΗ ΙΕΗ
≥9
6-9
6-9
1-3
≥9
≥9
3-6
≥9

ΠΚΝΑΚΑ 3: Δθμογραφικά ςτοιχεία δείγματοσ(ςυνζχεια 2)

ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΝΕΤΡΟΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΟΤΡΟΛΟΓΟ
ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΩΡΛ
ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΓΤΝΑΚΚΟΛΟΓΟ

ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ ΟΡΓΑΝΚΜΟΤ ΤΓΕΚΑ
ΣΟΝ ΟΠΟΚΟ ΕΡΓΑΖΕΣΑΚ
ΔΗΜΟΚΟ
ΔΗΜΟΚΟ
ΔΗΜΟΚΟ
ΔΗΜΟΚΟ
ΚΔΚΩΣΚΚΟ
ΚΔΚΩΣΚΚΟ
ΚΔΚΩΣΚΚΟ
ΚΔΚΩΣΚΚΟ

ΙΕΗ ΠΟΤ ΚΑΣΕΧΕΚ ΣΟΝ
ΟΡΓΑΝΚΜΟ ΤΓΕΚΑ
ΔΚΕΤΙΤΝΣΗ ΧΕΚΡΟΤΡΓΚΚΟΤ ΣΟΜΕΑ
ΕΠΚΜΕΛΗΣΗ Α
ΕΠΚΜΕΛΗΣΗ Α
ΕΠΚΣΗΜΟΝΚΚΟ ΤΓΝΕΡΓΑΣΗ
ΔΚΕΤΙΤΝΣΗ ΝΡΧ ΚΛΚΝΚΚΗ
ΙΕΡΑΠΕΤΣΗ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΟΤΡΟΛΟΓΟ
ΙΕΡΑΠΕΤΣΡΚΑ ΩΡΛ
ΔΚΕΤΙΤΝΣΗ ΧΕΚΡΟΤΡΓΚΚΟΤ ΣΟΜΕΑ

6.2 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΧΝ ΥΔΗΡΟΤΡΓΧΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ
''ΖΓΔΗΑ''

ην παξφλ θεθάιαην ηεο εξγαζίαο ζα αλαιπζεί ε επνκέλε θαηά ζεηξά
εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. πγθεθξηκέλα νη
ζπλεληεπμηαδφκελνη θιεζήθαλ λα απαληήζνπλ ζην εξψηεκα εάλ έρνπλ ιάβεη θάπνηα
εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα Ζγεζίαο. Οη απαληήζεηο νη νπνίεο ειήθζεζαλ είλαη
ραξαθηεξηζηηθέο ηεο γεληθφηεξεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηνπο ειιεληθνχο
Οξγαληζκνχο πγείαο. Πην αλαιπηηθά, παξαηεξνχκε απφ ηελ αλάιπζε ησλ
απαληήζεσλ ησλ εξσηψκελσλ φηη δπν απφ ηνπο νρηψ ρεηξνπξγνχο έρνπλ ιάβεη
θάπνηνπ είδνπο εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ππεξεζηψλ. Ο
πξψηνο είλαη ν Νεπξνρεηξνπξγφο ν νπνίνο εξγάδεηαη ζε Ηδησηηθφ Οξγαληζκφ πγείαο.
πγθξηκέλα φπσο ν ίδηνο αλαθέξεη ε θιηληθή ζηελ νπνία εξγάδεηαη θαηεχζπλε ηνλ ίδην
ζηελ νινθιήξσζε ελφο ζχληνκνπ άιια πεξηεθηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε
ηε κνξθή ζεκηλαξίνπ, ην νπνίν είρε σο ζέκα ηελ δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ κε εηδηθή
κλεία ζηελ δηνίθεζε νξγαληζκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Μηιψληαο γηα ηελ
ζπγθεθξηκέλε επηκφξθσζε καο αλαθέξεη φηη ζε εθπαίδεπζε πνπ έιαβε ζε
Νεπξνρεηξνπξγηθή θιηληθή ηνπ Καλαδά, παξαηήξεζε φηη ην ζχζηεκα πγείαο εθεί ήηαλ
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ηειείσο δηαθνξεηηθφ ζε ζέκα Οξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο απ φηη ζηελ Διιάδα άιια θαη
ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θχθινπ
ζεκηλαξίσλ ν ελ ιφγσ επαγγεικαηίαο πγείαο αλέιαβε ηελ ζέζε ηνπ δηεπζπληή ηεο
Νεπξνρεηξνπξγηθήο θιηληθήο, ν νπνίνο φκσο φπσο πξναλαθέξζεθε ζπκκεηέρεη ελεξγά
ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε γηα ην κέιινλ ηνπ
ζπλφινπ ηνπ Οξγαληζκνχ πγείαο. Ο δεχηεξνο ρεηξνπξγφο ν νπνίνο δήισζε φηη έρεη
ιάβεη θάπνηνπ είδνπο εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα δηνίθεζεο είλαη ν έλαο απφ ηνπο
ηέζζεξεηο Γεληθνχο ρεηξνπξγνχο. Δίλαη εθείλνο πνπ θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ επηκειεηή Α
θαη αλέθεξε φηη κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία παξαθνινχζεζε έλα εθηελέο πξφγξακκα
επηκφξθσζεο πάλσ ζε ζέκαηα Ζγεζίαο θαη δηνίθεζεο πξν 5εηηαο. Υαξαθηεξηζηηθά
αλαθέξεη ν ίδηνο φηη '' Ήζεια λα θαηαλνήζσ πσο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαιπηέξα ην
λνζνθνκείν ζην νπνίν εξγάδνκαη''. Μηιψληαο γηα ηελ απφθαζε ηνπ λα ζπκκεηάζρεη ζε
έλα εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην ην νπνίν δελ είρε σο ζέκα ηνπ ηελ Υεηξνπξγηθή επηζηήκε
καο αλαθέξεη φηη '' Η ηδέα γηα ην ζεκηλάξην κνπ δφζεθε κεηά απφ κηα ζχληνκε
κεηεθπαίδεπζε ηελ νπνία έιαβα ζε ρεηξνπξγηθή θιηληθή ησλ Η.Π.Α, εθεί νη Οξγαληζκνί
πγείαο πξνζπαζνχλ λα εληάμνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο ηαηξνχο ζηελ
δηαδηθαζία δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο ησλ λνζνθνκείσλ θαη θιηληθψλ''.
Οινθιεξψλνληαο ηελ απάληεζε ηνπ ν ζπγθεθξηκέλνο ρεηξνπξγφο καο αλαθέξεη φηη
ζην λνζνθνκείν ην νπνίν εξγάδεηαη δελ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί θάπνηα δηνηθεηηθά
θαζήθνληα παξά ην γεγνλφο φηη είλαη απφ ηνπο ειάρηζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο νη
νπνίνη δηαζέηνπλ θάπνηνπ είδνπο εθπαίδεπζε πάλσ ζε αληίζηνηρα ζέκαηα. Απφ ηνπο
ππφινηπνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο βιέπνπκε φηη θαλείο δελ έρεη ιάβεη θαλελφο είδνπο
εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα Ζγεζίαο. Σν εχξεκα απηφ είλαη αθφκα ζεκαληηθφηεξν αλ
αλαινγηζηνχκε φηη δπν απφ απηνχο θαηέρνπλ δηνηθεηηθέο ζέζεηο κε ζεκαληηθή
επηξξνή ηφζν ζην άκεζν, φζν θαη ζην γεληθφηεξν πεξηβάιινλ ηνπ Οξγαληζκνχ
πγείαο. Καη νη δπν επαγγεικαηίεο πγείαο θαηέρνπλ απφ κηα πςειφβαζκε ζέζε απφ ηελ
νπνία απνξξένπλ ζεκαληηθέο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο. Γηα ηελ αληίιεςε ηεο
ζνβαξφηεηαο ηεο ζέζεο ηνπ δηεπζπληή Υεηξνπξγηθνχ ηνκέα είλαη αλαγθαία ε ζχληνκε
αλάιπζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ απηφο θέξεη. πγθεθξηκέλα ν δηεπζπληήο ρεηξνπξγηθνχ
ηνκέα είλαη εθείλνο πνπ: α) επνπηεχεη θαη ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ησλ εξεπλεηηθψλ
πξνγξακκάησλ, β) θαηαξηίδεη θαη επνπηεχεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ αληηζηνίρνπ
ηνκέα έπεηηα απφ εηζεγήζεηο ησλ επηκέξνπο δηεπζπληψλ ησλ ηκεκάησλ, γ) πξνηείλεη
θαη ειέγρεη ηηο άδεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηνκέα ηνπ, δ) απνθαζίδεη ηελ θαηαλνκή
ησλ ρεηξνπξγηθψλ ηξαπεδψλ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο θάζε επηκέξνπο ρεηξνπξγηθήο
θιηληθήο, ε) αμηνινγεί θαη ζπκκεηέρεη ζηε βαζκνιφγεζε ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ
πνπ αλήθεη ζηνλ ηνκέα ηνπ ζπκθψλα κε ην άξζξν 36 ηνπ λ.2519/1997 ( Πεγή: ΦΔΚ
Α2001/ΦΔΚ Α37 ειίδα 15). Απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ δηεπζπληή ρεηξνπξγηθνχ
ηνκέα φπσο απηέο νξίδνληαη ζε επίζεκν έγγξαθν ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο
πξνθχπηεη φηη, είλαη ππεχζπλνο ηφζν γηα δηαδηθαζίεο φζν θαη γηα δηαρείξηζε
πξνζσπηθνχ, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο γεληθφηεξεο επίδνζεο ησλ πθηζηάκελσλ
ηκεκάησλ άιια θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε απηψλ. Δίλαη δειαδή κηα ζέζε ε νπνία
απαηηεί ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο ζε ζέκαηα Ζγεζίαο.
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α/α

ΕΚΔΚΚΟΣΗΣΑ

ΙΕΗ ΠΟΤ ΚΑΣΕΧΕΚ

1

ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ

2
3
4

ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ

5

ΝΕΤΡΟΧΕΚΡΟΤΡΓΟ

6

ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΟΤΡΟΛΟΓΟ

7
8

ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΩΡΛ
ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΓΤΝΑΚΚΟΛΟΓΟ

ΔΝΣΗ ΧΕΚΡΟΤΡΓΚΚΟΤ
ΣΟΜΕΑ
ΕΠΚΜΕΛΗΣΗ Α
ΕΠΚΜΕΛΗΣΗ Α
ΕΠΚΣΗΜΟΝΚΚΟ
ΤΝΕΡΓΑΣΗ
ΔΝΣΗ
ΝΕΤΡΟΧΕΚΡΟΤΡΓΚΚΗ
ΚΛΚΝΚΚΗ
ΙΕΡΑΠΕΤΣΗ
ΟΤΡΟΛΟΓΟ
ΙΕΡΑΠΕΤΣΗ ΩΡΛ
ΔΝΣΗ ΧΕΚΡΟΤΡΓΚΚΟΤ
ΣΟΜΕΑ

ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ Ε ΙΕΜΑΣΑ
ΗΓΕΚΑ
ΟΧΚ

ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΚΑ

ΝΑΚ
ΟΧΚ
ΟΧΚ

ΑΤΣΟΒΟΤΛΩ
-

ΝΑΚ

ΣΗ ΚΛΚΝΚΚΗ

ΟΧΚ

-

ΟΧΚ
ΟΧΚ

-

-

ΠΚΝΑΚΑ 4: Εκπαίδευςθ ςε κζματα Ηγεςίασ

ΠΚΝΑΚΑ 5: ΑΠΟΨΕΚ ΓΚΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ Ε ΙΕΜΑΣΑ ΗΓΕΚΑ

α/α

ΕΚΔΚΚΟΣΗΣΑ

2

ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ

5

ΝΕΤΡΟΧΕΚΡΟΤΡΓΟ

ΑΠΟΨΗ ΓΚΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ Ε
ΙΕΜΑΣΑ ΗΓΕΚΑ
'' Ήκελα να κατανοιςω πωσ μπορεί
να λειτουργιςει καλυτζρα το
νοςοκομείο ςτο οποίο εργάηομαι''
Παρακίνθςθ από τθν κλινικι ςτθν
οποία εργάηεται άλλα και επιρροι
από μετεκπαίδευςθ ςτον Καναδά

6.3 ΓΝΧΔΗ ΥΔΗΡΟΤΡΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΤΓΔΗΑ
ΠΑΝΧ ΣΟ ΘΔΜΑ ''ΖΓΔΗΑ''

Ζ επφκελε εξψηεζε ηελ νπνία θιεζήθαλ λα απαληήζνπλ νη
ζπλεληεπμηαδφκελνη αλήθεη θαη απηή ζηελ δεχηεξε θαηεγνξία εξσηήζεσλ.
πγθεθξηκέλα ην ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη αθφξα ζηελ γλψζε πνπ έρνπλ νη νρηψ
ρεηξνπξγνί ζε ζέκαηα Ζγεζίαο θαη δηνίθεζεο. πσο αλαιχζεθε ζην πξνεγνχκελν
θεθάιαην έλα κηθξφ πνζνζηφ( δπν ζηνπο νρηψ) απφ απηνχο έρνπλ ιάβεη θάπνηνπ
είδνπο επηκφξθσζε ζε ζέκαηα Ζγεζίαο. Παξά ην γεγνλφο απηφ, φινη νη εξσηψκελνη
έδσζαλ ηελ δηθή ηνπο απάληεζε θαη εξκελεία ζην λφεκα ηεο έλλνηαο Ζγεζίαο.
Αλαιχνληαο ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία. Οη
απαληήζεηο ησλ ρεηξνπξγψλ ηίζεληαη ζε φια ηα θεθάιαηα θαηά ζεηξά ιήςεο ησλ
ζπλεληεχμεσλ θαη ζπκθψλα κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ(α/α) ν νπνίνο έρεη ζεκεησζεί ζε
θάζε έλαλ εξσηψκελν μερσξηζηά. ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ζα αλαιπζνχλ πξψηα νη
απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ πνπ δελ έρνπλ ιάβεη θάπνηα εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα
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Ζγεζίαο θαη ζην ηέινο εθείλσλ πνπ έιαβαλ. Ο Νν1 ν νπνίνο είλαη Γεληθφο
Υεηξνπξγφο απαληψληαο ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα καο δήισζε φηη: '' Ηγεζία είλαη
ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηνηθείο ηνπο πθηζηάκελνπο''. πλερίδνληαο αλέθεξε φηη '' Όρη
δελ πηζηεχσ φηη ππάξρνπλ βαζηθνί ηχπνη Ηγεζίαο, ν θάζε επηθεθαιήο ζε έλα ηκήκα, κηα
θιηληθή, ή έλαλ ηνκέα δηνηθεί φπσο ζεψξεη ν ίδηνο ζσζηφ αλάινγα κε ην πξνζσπηθφ
πνπ έρεη''. Ο επφκελνο ηαηξφο Γεληθφο Υεηξνπξγφο θαη ζπγθεθξηκέλα ν Νν3 δήισζε: ''
Γελ γλσξίδσ θαη δελ ζεσξψ φηη ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο ζηελ έλλνηα ηεο
Ηγεζίαο. Αλ έπξεπε λα δψζσ κηα εξκελεία ζηελ έλλνηα αχηε ζα έιεγα φηη είλαη ν
ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έλαο επηθεθαιήο ζπκπεξηθέξεηαη απέλαληη ζηνπο πθηζηάκελνπο
ηνπ''. Δξσηεζείο ν ζπγθεθξηκέλνο επαγγεικαηίαο πγείαο γηα ην αλ γλσξίδεη ηνπο
δηαθφξνπο ηχπνπο Ζγεζίαο φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία, καο απάληεζε
αξλεηηθά. ηε ζπλερεία ν Νν4 Γεληθφο ρεηξνπξγφο θαη ν ίδηνο, έδσζε ηε δηθή ηνπ
απάληεζε ζηελ εξψηεζε. πγθεθξηκέλα καο δήισζε φηη δελ γλσξίδεη ηχπνπο θαη
δηαρσξηζκφ κνξθψλ Ζγεζίαο άιια ζαλ νξηζκφ έδσζε ηνλ εμήο: '' Πηζηεχσ φηη Ηγεζία
είλαη ε ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ κε αξρεγηθέο ηάζεηο λα θαζνδεγεί ηνπο πθηζηάκελνπο
ηνπ''. Δπφκελνο ζηε ζεηξά απάληεζε ν Υεηξνπξγφο Οπξνιφγνο Νν6 ν φπνηνο καο
δήισζε φηη θαηά ηελ άπνςε ηνπ δελ ππάξρνπλ μερσξηζηνί ηχπνη Ζγεζίαο θαη φηη: '' Η
Ηγεζία είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νξίδνληαη θαη ειέγρνληαη απφ ηνλ επηθεθαιήο
ηα θαζήθνληα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ πθηζηάκελσλ''. πλερίδνληαο ηελ αλάιπζε ησλ
απαληήζεσλ ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ, ζεηξά έρεη ε Υεηξνπξγφο ΧΡΛ Νν7. Ζ ελ ιφγσ
ηαηξφο καο δήισζε φηη δελ γλσξίδεη ζπγθεθξηκέλνπο θαη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο
Ζγεζίαο άιια σο νξηζκφ ηεο ελλνίαο απηήο έδσζε ηνλ εμήο: '' Πηζηεχσ φηη Ηγεζία
είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία κεηαθέξνληαη θαη πινπνηνχληαη νη εληνιέο ηνπ
πξντζηακέλνπ απφ ηνλ πθηζηάκελν''. Δπφκελνο εξσηεζήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα
είλαη ν Νν8 εηδηθφηεηαο Γπλαηθνινγίαο. Ο ελ ιφγσ επαγγεικαηίαο πγείαο καο δήισζε
φηη δελ αλαγλσξίδεη ηχπνπο Ζγεζίαο θαη ζαλ νξηζκφ απηήο δήισζε ηνλ εμήο: '' Γελ
γλσξίδσ θαη δελ ζεσξψ φηη ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο ζηελ έλλνηα ηεο Ηγεζίαο.
Σαλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο απηήο ζα έιεγα φηη είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έλαο
επηθεθαιήο νξίδεη ην ηη θαη κε πνηνλ ηξφπν πξέπεη λα γίλεη''. Έρνληαο αλαιχζεη ηηο
απαληήζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα ησλ έμη απφ ηνπο νρηψ ρεηξνχξγνπο, νη νπνίνη
δελ έρνπλ ιάβεη εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα Ζγεζίαο, παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ε
εξκελεία θαη αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ ππνινίπσλ δχν ρεηξνπξγψλ. Ο Νν2 είλαη
Γεληθφο Υεηξνπξγφο ν νπνίνο έρεη ιάβεη εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα δηνίθεζεο. ηε
ζπγθεθξηκέλε απάληεζε καο δήισζε ηα εμήο: '' Ηγεζία θαηά ηε γλψκε κνπ είλαη ε
δηαδηθαζία κε ηελ νπνία επεξεάδεηο έλαλ άλζξσπν ή κηα νκάδα ψζηε λα πεηχρεη έλαλ
ζπγθεθξηκέλν ζηφρν. Γελ γλσξίδσ ηνπο βαζηθνχο ηχπνπο Ηγεζίαο φπσο αλαθέξνληαη
ζηελ βηβιηνγξαθία άιια ζεσξψ φηη έλαο βαζηθφο ηχπνο Ηγεζίαο είλαη ν
''κεηαζρεκαηηζηηθφο'' ν φπνηνο φκσο λα θέξεη ζηνηρεηά εζηθήο''. Μεηά απφ ηελ
παξαπάλσ ηνπνζέηεζε ηνπ εξσηψκελνπ, ηνπ δεηήζεθε ε πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ
ιεγφκελσλ ηνπ θαη ν ίδηνο απάληεζε. '' Πηζηεχσ φηη ζε νπνηνλδήπνηε ηνκέα είηε εληφο
είηε έθηνο ησλ ππεξεζηψλ παξνρήο πγείαο έρεη κεγάιε ζεκαζία ν πξντζηάκελνο λα
εκπλέεη κε ην έξγν θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ, ηνλ πθηζηάκελν λα ''δεζεί'' κε ηελ
επηρείξεζε. Ταπηφρξνλα, γηα ινγνχο λνκηθνχο άιια θαη γηα αλζξσπηζηηθνχο, πηζηεχσ
φηη έλαο επηθεθαιήο γηα λα θαιείηαη ''Ηγέηεο'' ζα πξέπεη ζαθψο λα ραξαθηεξίδεηαη απφ
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εζηθή ηφζν ζηηο απνθάζεηο φζν θαη ζηηο πξάμεηο ηνπ''. Κιείλνληαο ηελ αλάιπζε ησλ
απαληήζεσλ ησλ νρηψ ρεηξνπξγψλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ζα παξνπζηαζηεί ε απάληεζε
ηνπ Νν5 εξσηψκελνπ. Ζ απάληεζε ηνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ηέζεθε σο εμήο:
'' Ωο Ηγεζία ζα φξηδα ηελ πνιχπινθε εθείλε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνία αιιειεπηδξνχλ
πξντζηάκελνο θαη πθηζηάκελνη, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζηφρνπ''. ηελ
ζπλερεία πξνζέζεζε φηη: '' Γελ δηαρσξίδσ ηχπνπο Ηγεζίαο, άιια ζα κπνξνχζα λα
ραξαθηεξίζσ ηνλ δηθφ κνπ ηξφπν αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο πθηζηάκελνπο θαη ηελ
ρεηξνπξγηθή νκάδα σο δηδαθηηθφ, ηνλ νπνίν πξνηείλσ θαη πξνηξέπσ θαη ηνπο
ππφινηπνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ''. Κνηηψληαο ζπγθεληξσηηθά ηηο απαληήζεηο θαη ησλ
νθηψ ρεηξνπξγψλ παξαηεξνχκε θάπνηεο νκνηφηεηεο θαη θάπνηεο δηαθνξέο.
πγθεθξηκέλα ε πιεηνλφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ ρξεζηκνπνίεζε φξνπο φπσο
''πθηζηάκελνο'' θαη '' πξντζηάκελνο''. Δπίζεο νη ρεηξνπξγνί νη φπνηνη δελ έρνπλ ιάβεη
θαλελφο είδνπο εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα Ζγεζίαο ηείλνπλ λα δίλνπλ πην γεληθνχο
νξηζκνχο ζηελ ζπγθεθξηκέλε έλλνηα ζε αληίζεζε κε ηνπο δπν άιινπο ρεηξνχξγνπο νη
φπνηνη δήισζαλ εθπαηδεπκέλνη ζε ζέκαηα δηνίθεζεο. ινη ζρεδφλ νη εξσηεζέληεο
έζεζαλ, ζηνλ νξηζκφ πνπ έδσζαλ γηα ηελ έλλνηα ηεο Ζγεζίαο, ηελ έλλνηα ηεο
πινπνίεζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ. Δπηπιένλ, ν επαγγεικαηίαο πγείαο κε α/α
Νν6 ήηαλ ν κφλνο απφ ηνπο ρεηξνπξγνχο ν νπνίνο ζηνλ νξηζκφ ηνπ έζεζε ην δήηεκα
ηνπ έιεγρνπ πνπ πξέπεη λα αζθείηαη απφ ηνλ επηθεθαιήο ζηε δηαδηθαζία ηεο Ζγεζίαο.
ζνλ αθφξα ζηνπο ρεηξνπξγνχο κε α/α Νν2 θαη Νν5 θαίλνληαη ζαθψο επεξεαζκέλνη
ηφζν απφ ηελ επηκφξθσζε πνπ έρνπλ ιάβεη φζν θαη απφ ηελ κεηεθπαίδεπζε ηνπο ζε
ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Παξά ην γεγνλφο φηη θαη άιινη ηαηξνί απφ ην δείγκα ησλ νρηψ
είραλ κεηεθπαηδεπηεί ζε δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, δελ θάλεθε λα επεξεάζηεθαλ
απφ απηέο ζε ζέκαηα Οξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο Οξγαληζκψλ πγείαο(πίλαθαο). Σν
γεγνλφο ην νπνίν πξνθαιεί ζεκαληηθή αίζζεζε είλαη φηη ν Νεπξνρεηξνπξγφο(Νν5)
θξίλνληαο απφ ην έξγν ηνπ άιια θαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ
δηαδηθαζία άζθεζεο ηεο Ζγεζίαο είλαη ζαθψο επεξεαζκέλνο απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ
CanMEDS. Χζηφζν, ζε δηεπθξηληζηηθή εξψηεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε καο αλέθεξε
φηη δελ γλσξίδεη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο. Ζ ξνπή πξνο απηφ ην κνληέιν
ζεσξείηαη ινγηθά αλακελφκελε ιφγσ επηξξνήο απφ ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ζηε
ζπγθεθξηκέλε ρσξά. πγθεληξσηηθά νη απαληήζεηο πνπ δνζήθαλ απφ ηνπο
εξσηεζέληεο άιια θαη ε γλψζε απηψλ γηα ηνπο επηκέξνπο ηχπνπο Ζγεζίαο
παξνπζηάδνληαη ζηνπο παξαθάησ πηλάθεο, φπσο επίζεο θαη νη ρψξεο ζηηο νπνίεο
έρνπλ κεηεθπαηδεπηεί φζνλ αθφξα ζηελ ηαηξηθή ηνπο εηδηθφηεηα.
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ΠΚΝΑΚΑ 6: ΓΝΩΗ ΣΤΠΩΝ ΗΓΕΚΑ

α/α

ΕΚΔΚΚΟΣΗΣΑ

1
2
3
4
5
6
7
8

ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΝΕΤΡΟΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΟΤΡΟΛΟΓΟ
ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΩΡΛ
ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΓΤΝΑΚΚΟΛΟΓΟ

ΓΝΩΗ ΣΤΠΩΝ ΗΓΕΚΑ(όπωσ αναφζρονται
ςτθ βιβλιογραφία)
ΟΧΚ
''ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΚΣΚΚΗ''+''ΗΙΚΚΗ''
ΟΧΚ
ΟΧΚ
''ΔΚΔΑΚΣΚΚΗ''
ΟΧΚ
ΟΧΚ
ΟΧΚ

α/α
1

ΕΚΔΚΚΟΣΗΣΑ

ΟΡΚΜΟ ΗΓΕΚΑ ΠΟΤ ΔΟΙΗΚΕ

ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ

2

ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ

3

ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ

4

ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ

5

ΝΕΤΡΟΧΕΚΡΟΤΡΓΟ

6

ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΟΤΡΟΛΟΓΟ

7

ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΩΡΛ

8

ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΓΤΝΑΚΚΟΛΟΓΟ

'' Ηγεςία είναι ο τρόποσ με τον οποίο
διοικείσ τουσ υφιςτάμενουσ''
'' Ηγεςία κατά τθ γνώμθ μου είναι θ
διαδικαςία με τθν οποία επθρεάηεισ ζναν
άνκρωπο ι μια ομάδα ώςτε να πετφχει ζναν
ςυγκεκριμζνο ςτόχο''
''ο τρόποσ με τον οποίο ζνασ επικεφαλισ
ςυμπεριφζρεται απζναντι ςτουσ
υφιςτάμενουσ του''
'' Πιςτεφω ότι Ηγεςία είναι θ ικανότθτα ενόσ
ατόμου με αρχθγικζσ τάςεισ να κακοδθγεί
τουσ υφιςτάμενουσ του''
'' Ωσ Ηγεςία κα όριηα τθν πολφπλοκθ εκείνθ
διαδικαςία μζςω τθσ οποία αλλθλεπιδροφν
προϊςτάμενοσ και υφιςτάμενοι, με ςκοπό
τθν επίτευξθ ενόσ κοινοφ ςτόχου''
''Η Ηγεςία είναι θ διαδικαςία με τθν οποία
ορίηονται και ελζγχονται από τον
επικεφαλισ τα κακικοντα και οι
υποχρεώςεισ των υφιςτάμενων''
'' Πιςτεφω ότι Ηγεςίασ είναι θ διαδικαςία με
τθν οποία μεταφζρονται και υλοποιοφνται
οι εντολζσ του προϊςταμζνου από τον
υφιςτάμενο''
''ο τρόποσ με τον οποίο ζνασ επικεφαλισ
ορίηει το τι και με ποιον τρόπο πρζπει να
γίνει''

ΠΚΝΑΚΑ 7: ΟΡΚΜΟΚ ΗΓΕΚΑ
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ΠΚΝΑΚΑ 8: ΧΩΡΑ ΜΕΣΕΚΠΑΚΔΕΤΗ ΚΑΚ ΕΠΚΡΡΟΗ Ε ΙΕΜΑΣΑ ΔΚΟΚΚΗΗ

α/α

ΕΚΔΚΚΟΣΗΣΑ

ΧΩΡΑ ΜΕΣΕΚΠΑΚΔΕΤΗ ΣΗΝ
ΚΑΣΡΚΚΗ ΕΚΔΚΚΟΣΗΣΑ

1
2
3
4
5
6

ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ

ΓΕΡΜΑΝΚΑ
Η.Π.Α- ΗΝ. ΒΑΚΛΕΚΟ
ΓΑΛΛΚΑ
ΗΝ.ΒΑΚΛΕΚΟ
Η.Π.Α- ΚΑΝΑΔΑ
ΓΕΡΜΑΝΚΑ

ΕΠΚΡΡΟΗ Ε ΙΕΜΑΣΑ ΔΚΟΚΚΗΗ
ΟΡΓΑΝΚΜΟΤ ΤΓΕΚΑ(όπωσ προκφπτει από
τον δοκζν οριςμό ''Ηγεςίασ'')
ΟΧΚ
ΝΑΚ
ΟΧΚ
ΟΧΚ
ΝΑΚ
ΟΧΚ

ΗΝ.ΒΑΚΛΕΚΟ

ΟΧΚ

7
8

ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΝΕΤΡΟΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΟΤΡΟΛΟΓΟ
ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΩΡΛ
ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΓΤΝΑΚΚΟΛΟΓΟ

6.4 ΤΝΓΤΑΜΟ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ
ΣΟ ΓΔΗΓΜΑ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ ΥΔΗΡΟΤΡΓΧΝ

Πξνρσξψληαο ηελ δηελέξγεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνηνηηθήο εξεπλάο ην δείγκα
ησλ νρηψ ρεηξνπξγψλ θιήζεθε λα αλαιχζεη ηηο απφςεηο ηνπ θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα
ηεο θαζεκεξηλφηεηαο πνπ βηψλεη φζνλ αθφξα ζηα θαζήθνληα πνπ εθηειεί. πσο έρεη
αλαθεξζεί θαη πξνεγνπκέλσο ζηνπο ηέζζεξεηο απφ ηνπο νρηψ ζπλνιηθά ρεηξνπξγνχο
πνπ ξσηήζεθαλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, έρνπλ αλαηεζεί θάπνηνπ είδνπο δηνηθεηηθά
θαζήθνληα. Οη ρεηξνπξγνί απηνί είλαη βάζεη ηεο αξίζκεζεο πνπ έρεη εμ αξρήο
ρξεζηκνπνηεζεί νη Νν1, Νν5 θαη Νν8. Πην αλαιπηηθά πξφθεηηαη γηα ηνλ Γεληθφ
Υεηξνπξγφ πνπ θαηέρεη ζέζε Γηεπζπληή ρεηξνπξγηθνχ ηνκέα ζε δεκφζην Οξγαληζκφ
πγείαο, ηνλ Νεπξνρεηξνπξγφ ν νπνίνο είλαη Γηεπζπληήο ζηελ αληίζηνηρε θιηληθή
κεγάινπ ηδησηηθνχ νκίινπ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη γηα ηνλ Γπλαηθνιφγν ν
νπνίνο είλαη θαη εθείλνο Γηεπζπληήο ρεηξνπξγηθνχ ηνκέα ζε ηδησηηθφ Οξγαληζκφ
πγείαο. Οη απφςεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζα αλαιπζνχλ
παξαθάησ αθνχ γίλεη πξψηα κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηηο απαληήζεηο ησλ ππνινίπσλ
ρεηξνπξγψλ ζην παξφλ εξψηεκα. Οη ππφινηπνη εξσηεζέληεο, γηα ηνπο νπνίνπο εμ
αξρήο γλσξίδακε φηη δελ αζθνχλ δηνηθεηηθά θαζήθνληα ζηνπο Οξγαληζκνχο πγείαο
νπνχ εξγάδνληαη, καο αλέθεξαλ ηα έμεο: Ο Νν2 είλαη ν Γεληθφο Υεηξνχξγνο ν φπνηνο
έρεη ιάβεη θαη εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα Ζγεζίαο καο είπε ραξαθηεξηζηηθά φηη: '' Γελ κνπ
έρνπλ αλαηεζεί δηνηθεηηθά θαζήθνληα έσο ηψξα, παξά ην γεγνλφο φηη θαηέρσ
αληηθεηκεληθά πεξηζζφηεξεο γλψζεηο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα απ φηη νη επξηζθφκελνη
ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο''. Δπηπιένλ, ηφληζε φηη αχηε ε έιιεηςε αμηνθξαηίαο ηνπ
δεκηνπξγεί ζθέςεηο παξαίηεζεο απφ ηνλ Οξγαληζκφ ελψ ηαπηφρξνλα αλέθεξε φηη έρεη
κεησζεί ζεκαληηθά ε εξγαζηαθή ηνπ ηθαλνπνίεζε. Ο ρεηξνπξγφο Νν3 ζην
ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα απάληεζε άπια αξλεηηθά ιέγνληαο πσο δελ ηνπ έρνπλ
αλαηεζεί θάπνηα θαζήθνληα δηνηθεηηθήο θχζεσο. Ο ρεηξνπξγφο Νν4, ν
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νπνίνοεξγάδεηαη σο επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο ζε Οξγαληζκφ πγείαο, αληηιακβάλεηαη
φηη δελ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί δηνηθεηηθά θαζήθνληα θαη ιφγσ ηεο θχζεο ηεο
ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ην λνζνθνκείν. Γειψλεη φκσο ραξαθηεξηζηηθά φζνλ αθφξα ην
ζέκα φηη: '' Αλ κνπ είραλ αλαζέζεη ηέηνηνπ είδνπο θαζήθνληα ζεσξψ φηη ζα
αλαγθαδφκνπλ λα δαπαλήζσ κεγάιν κέξνο ηνπ ειεπζέξνπ ρξφλνπ κνπ ζε απηά, ρξφλν
ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζα λα αμηνπνηήζσ είηε γηα μεθνχξαζε είηε γηα επηζηεκνληθή
επηκφξθσζε''. Με ηελ δήισζε ηνπ αχηε καο νδεγεί ζην αζθαιέο ζπκπέξαζκα φηη ν
ελ ιφγσ ρεηξνπξγφο δελ ζα επηδεηνχζε ηελ επηκφξθσζε ηνπ ζε αληίζηνηρα ζέκαηα
ψζηε λα δηεθδηθήζεη κηα ζέζε δηνίθεζεο ή αθφκα πεξηζζφηεξν κηα ζέζε ζηελ
θεληξηθή δηνίθεζε ελφο λνζνθνκείνπ ή θιηληθήο. Δπφκελνο θιήζεθε λα απαληήζεη ν
ρεηξνπξγφο Οπξνιφγνο κε ηελ αξίζκεζε Νν6, ν ίδηνο αλέθεξε φηη δελ ηνπ έρνπλ
αλαηεζεί δηνηθεηηθά θαζήθνληα ζηνλ Οξγαληζκφ πγείαο ζηνλ νπνίν εξγάδεηαη.
εκαληηθήο βαξχηεηαο είλαη θαη ε απάληεζε ηεο ρεηξνπξγνχ κε ηνλ αξηζκφ Νν7.
Πξφθεηηαη γηα ηελ ρεηξνπξγφ ΧΡΛ ε νπνία ζηελ ζπγθεθξηκέλε απάληεζε δήισζε φηη:
'' Γελ κνπ έρνπλ αλαηεζεί δηνηθεηηθά θαζήθνληα, πηζηεχσ φηη αλ πνηέ κνπ αλαηεζνχλ ζα
ρξεηαζηεί λα μνδεχσ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηελ δνπιεία θαη δελ μέξσ αλ απηφ ζπκβαδίδεη
κε ηελ πξνζσπηθή κνπ δσή''. Δδψ ηέζεθε έλα ζνβαξφ δήηεκα ην νπνίν απνηειεί ηελ
αηρκή ηνπ δφξαηνο ηεο αληίζηνηρεο βηβιηνγξαθίαο. Πξφθεηηαη γηα έλα ακθηιεγφκελν
δήηεκα ην νπνίν απνηειεί πεδίν αληηπαξάζεζεο κεηαμχ αξθεηψλ εξεπλεηψλ. Αξθεηέο
γπλαίθεο ζεσξνχλ φηη ε ρεηξνπξγηθή εηδηθφηεηα θαη αθφκα πεξηζζφηεξν ε
ρεηξνπξγηθή κε βιέςεηο γηα ζέζεηο δηνίθεζεο δελ ζπλάδεη κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή
θαη πην εηδηθά κε ηε δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο. Απηφ φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηε ζεσξία
απνηειεί πξντφλ ηεο ζθέςεο πνπ ζέιεη ηελ γπλαίθα λα βξίζθεηαη ζηελ νηθνγελεηαθή
εζηία θαη λα θξνληίδεη ηελ νηθνγέλεηα. ηελ ζχγρξνλε επνρή θαίλεηαη λα αιιάδνπλ
ηα δεδνκέλα κε ηελ γπλαίθα λα εηζέξρεηαη γηα αξρή ζηηο Ηαηξηθέο ρφιεο αλά ηνλ
θφζκν θαη λα εηζδχεη ζε ''αλδξνθξαηνχκελα'' κέρξη πξφηηλνο επαγγέικαηα φπσο ε
ρεηξνπξγηθή. Παξά ην γεγνλφο απηφ παξαηεξνχκε φηη ε ελ ιφγσ ηαηξφο ζεψξεη σο
δχζθνιε ηελ δεκηνπξγία νηθνγελείαο ηαπηφρξνλα κε ηελ άζθεζε δηνηθεηηθψλ θαη
ρεηξνπξγηθψλ θαζεθφλησλ ζε έλαλ Οξγαληζκφ πγείαο. ην ζεκείν απηφ θαη έρνληαο
αλαιχζεη ηηο απαληήζεηο ησλ πέληε ρεηξνπξγψλ ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ παξνπζίαζε
ησλ απφςεσλ ησλ ηξηψλ ρεηξνπξγψλ νη φπνηνη θαηέρνπλ δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζηνπο
αληίζηνηρνπο Οξγαληζκνχο πγείαο. Ο Γεληθφο Υεηξνπξγφο καο δήισζε θαλεξά
ελνριεκέλνο απφ ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί φηη: '' Πηζηεχσ φηη ε δνπιεηά ηνπ
δηεπζπληή ρεηξνπξγηθνχ ηνκέα ζα έπξεπε λα γίλεηαη απφ έλαλ δηνηθεηηθφ ππάιιειν. Ο
ρεηξνπξγφο ζα πξέπεη λα κελ απνζπάηαη απφ ηα θαζήθνληα ηνπ. Η ζέζε αχηε
πεξηιακβάλεη ηεξαζηία γξαθεηνθξαηία ζηα Διιεληθά λνζνθνκεία θαη αλαγθάδνκαη λα
μνδεχσ πνιχ ρξφλν ζε πξάγκαηα ηα νπνία δελ ζα έπξεπε''. Μεηαμχ άιισλ ν ελ ιφγσ
ηαηξφο δήισζε φηη ηνπιάρηζηνλ κηα κέξα ηελ εβδνκάδα απέρεη απφ ηηο ρεηξνπξγηθέο
αίζνπζεο ιφγσ αλάγθεο ζπλεδξηάζεσλ θαη επίιπζεο ζεκάησλ. Σαπηφρξνλα έθαλε
ιφγν γηα έιιεηςε γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο πξάγκα ην νπνίν νδεγεί ζε αδπλακία
ηαθηνπνίεζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ δεκφζηνπ
ηνκέα. Απηφ πνπ απνθνκίδεηαη απφ ηελ απάληεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρεηξνπξγνχ
είλαη φηη ζεσξεί ηελ ζέζε αχηε σο ''βάξνο'' ην νπνίν πξνζηέζεθε ζην ήδε
επηβαξπκέλν πξφγξακκα πνπ είρε σο ρεηξνπξγφο. ηα πιαίζηα ηεο απάληεζεο ηνπ ν
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ζπλεληεπμηαδφκελνο πξνζέζεζε ηα έμεο: '' Καηαιαβαίλσ φηη νξηζκέλεο πξάμεηο ηνπ
δηεπζπληή ρεηξνπξγηθνχ ηνκέα απαηηνχλ ηηο γλψζεηο θαη ηελ αληίιεςε πνπ έρεη έλαο
ρεηξνπξγφο επάλσ ζε αξθεηά ζέκαηα ηφζν ηεο ιεηηνπξγίαο φζν θαη ηεο δνκήο ησλ
επηκέξνπο ρεηξνπξγηθψλ θιηληθψλ ελφο λνζνθνκείνπ. Θα κπνξνχζε θάπνηνο ρεηξνπξγφο
λα παξέρεη ζπκβνπιέο θαη θαηεπζχλζεηο ζε θάπνηνλ δηνηθεηηθφ ππάιιειν ψζηε λα
ιακβάλνληαη νη ζσζηέο απνθάζεηο''. Πξνρσξψληαο, απάληεζε έδσζε ζηελ
ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε θαη ν Νεπξνρεηξνπξγφο(Νν5). πσο πξναλαθέξζεθε ν
ζπγθεθξηκέλνο ηαηξφο ιακβάλεη κέξνο θαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο
ηνπ Οξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν εξγάδεηαη. Απηφ ζπκβαίλεη αθελφο ιφγσ ηεο πνιπεηνχο
εκπεηξίαο θαη εξγαζίαο ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν άιια θαη ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο
θαη ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο ησλ επεκβάζεσλ ηνπ ηνκέα ηνπ. Ζ απάληεζε ηνπ ηέζεθε
σο έμεο: '' Γελ ζεσξψ φηη κε επηβαξχλνπλ ηα δηνηθεηηθά θαζήθνληα ηα νπνία έρσ
αλαιάβεη. Δίλαη αξθεηέο νη θνξέο πνπ αλαγθάδνκαη λα κελ αθνινπζψ θάπνην σξάξην
ψζηε λα επηιχζσ ζέκαηα νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο πνπ αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηνπ
Οξγαληζκνχ. Νηψζσ φκσο φηη ηφζν ν ζεβαζκφο απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε φζν θαη ε
αληαπφδνζε ηνπ έξγνπ πνπ πξνζθέξσ κε ηθαλνπνηνχλ''. Σειεπηαία αλαιχεηαη ε
απάληεζε ηνπ ρεηξνχξγνπ Γπλαηθνιφγνπ (Νν8) ν νπνίνο φληαο δηεπζπληήο
ρεηξνπξγηθνχ ηνκέα ζε Ηδησηηθή θιηληθή καο αλέθεξε ηα έμεο: '' Τα δηνηθεηηθά
θαζήθνληα αθνξνχλ επηπρψο έλα κηθξφ θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο κνπ. Ταπηφρξνλα
φκσο, θαη παξά ην γεγνλφο φηη κηιάκε γηα ηδησηηθφ ηνκέα, έλαο αξθεηά κεγάινο φγθνο
γξαθεηνθξαηίαο καο ηαιαηπσξεί. Φάξε ζηελ ζσζηή θαη νξγαλσκέλε γξακκαηεηαθή
ππνζηήξημε θαηαθέξλσ λα κελ μνδεχσ πνιχ ειεχζεξν ρξφλν θαη έηζη δελ ζεσξψ φηη
επηβαξχλνκαη''. Παξαηεξνχκε απφ ηα παξαπάλσ φηη επηθξαηεί έλα γεληθφηεξν θιίκα
δπζαξέζθεηαο απφ ηνπο ρεηξνπξγνχο φζνλ αθφξα ζηελ άζθεζε δηνηθεηηθψλ
θαζεθφλησλ. Σν ζεσξνχλ ίζσο σο κηα δέζκεπζε ε νπνία ζα ηνπο αλαγθάζεη λα
ζπαηαιήζνπλ πξνζσπηθφ ειεχζεξν ρξφλν ρσξίο λα έρνπλ θάπνην αληίθξηζκα θαη
ρσξίο λα έρνπλ θάπνηα πξφνδν ζηα επηζηεκνληθά ηνπο ελδηαθέξνληα. Γηαθνξεηηθά
παξαηεξνχκε φηη ζθέπηνληαη κφλν δχν ρεηξνπξγνί. Ο έλαο δειψλεη ηθαλνπνηεκέλνο
απφ ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη θαη αλαθέξεη φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ
ηα δηνηθεηηθά θαζήθνληα ηα νπνία ηνπ έρνπλ αλαηεζεί. Δηθάδνπκε φηη απηφ ζπκβαίλεη
πηζαλψο ιφγσ πξνλνκηψλ ηα νπνία έρνπλ παξαρσξεζεί ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρεηξνπξγφ
δεδνκέλεο ηεο εκπινθήο ηνπ απεπζείαο ζηηο δξάζεηο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο.
Αίζζεζε πξνθαιεί θαη ε απάληεζε ηνπ Γεληθνχ Υεηξνπξγνχ ν νπνίνο παξά ην
γεγνλφο φηη δελ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί δηνηθεηηθά θαζήθνληα, επηζπκεί θαη επηδεηά ηελ
ελαζρφιεζή ηνπ κε ηέηνηνπ είδνπο δηαδηθαζίεο. Γίλεηαη αηζζεηή ε επηξξνή ηνπ απφ
ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ ζηηο νπνίεο έρεη δηακείλεη θαη εξγαζηεί φπσο αλαθέξζεθε θαη
ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. πγθεληξσηηθά νη απαληήζεηο ησλ ρεηξνπξγψλ ζηελ
ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
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ΠΚΝΑΚΑ 9: ΑΚΗΗ ΔΚΟΚΚΗΣΚΚΩΝ ΚΑΙΗΚΟΝΣΩΝ ΚΑΚ ΑΠΟΨΗ ΓΚΑ ΑΤΣΑ
α/α
1
2
3
4
5

ΕΚΔΚΚΟΣΗΣΑ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΝΕΤΡΟΧΕΚΡΟΤΡΓΟ

6
7

ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΟΤΡΟΛΟΓΟ
ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΩΡΛ

8

ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΓΤΝΑΚΚΟΛΟΓΟ

ΔΚΟΚΚΗΣΚΚΑ ΚΑΙΗΚΟΝΣΑ
ΝΑΚ(δντθσ χειρουργικοφ τομζα)
ΟΧΚ
ΟΧΚ
ΟΧΚ
ΝΑΚ( δντθσ νευροχειρουργικισ
κλινικισ-κεντρικι διοίκθςθ)
ΟΧΚ
ΟΧΚ
ΝΑΚ(δντθσ χειρουργικοφ τομζα)

ΑΠΟΨΗ ΓΚΑ ΣΑ ΔΚΟΚΚΗΣΚΚΑ ΚΑΙΗΚΟΝΣΑ
ΕΠΚΒΑΡΤΝΗ-ΤΠΑΡΞΗ ΓΡΑΦΕΚΟΚΡΑΣΚΑ
ΕΠΚΙΤΜΕΚ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΚΟΚΚΗΣΚΚΗ ΙΕΗ
ΔΕΝ ΕΠΚΙΤΜΕΚ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΚΟΚΚΗΣΚΚΗ ΙΕΗ
ΚΚΑΝΟΠΟΚΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΙΕΗ ΠΟΤ ΚΑΣΕΧΕΚ
ΔΕΝ ΤΜΒΑΔΚΖΕΚ Η ΔΗΜΚΟΤΡΓΚΑ ΟΚΚΟΓΕΝΕΚΑ
ΜΕ ΣΚ ΔΚΟΚΚΗΣΚΚΕ ΙΕΕΚ
ΙΕΣΚΚΗ ΛΟΓΩ ΩΣΗ ΤΠΟΣΗΡΚΞΗ

6.5 Ο ΔΛΛΖΝΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΔΠΗΚΔΦΑΛΖ ΣΖ
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΟΜΑΓΑ

ηα πιαίζηα ηεο εθπφλεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο θαη ηεο
πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πνηνηηθήο εξεπλάο νη ρεηξνπξγνί ηνπ ιεθζέληνο δείγκαηνο
θιεζήθαλ λα απαληήζνπλ θαη λα πεξηγξάςνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο θαηά ηε
δηάξθεηα κηαο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο.Δπηπιένλ φινη νη εξσηεζέληεο θιεζήθαλ λα
δψζνπλ ηελ εμήγεζε ηνπο θαη λα απαληήζνπλ ζην εξψηεκα αλ πηζηεχνπλ φηη
ππάξρνπλ ή πξέπεη λα ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο αλάκεζα ζηα
κέιε ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο. Κάζε έλαο απφ απηνχο ιεηηνχξγεη δηαθνξεηηθά θαη
παξαηεξνχκε θάπνηεο νκνηφηεηεο άιια θαη δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
δηαρεηξίδνληαη νη νρηψ επαγγεικαηίεο πγείαο ηα κέιε ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο ζηε
δηάξθεηα ησλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί
θαη λα ιεθζεί ππφςε ην γεγνλφο φηη ε βαξχηεηα ησλ επεκβάζεσλ γηα θάζε έλαλ απφ
ηνπο νρηψ ζπλεληεπμηαδφκελνπο είλαη δηαθνξεηηθή. Απηφ ζπκβαίλεη πξνθαλψο
εμαηηίαο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθείκελνπ ηεο θάζε εηδηθφηεηαο θαη ηεο παζνινγίαο πνπ
απηή πεξηθιείεη. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ εθάζηνηε
ρεηξνπξγνχ εμαηηίαο ηεο δπζθνιίαο θαη ηεο επηθηλδπλφηεηαο ηεο ρεηξνπξγηθήο
επέκβαζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη εξσηεζέληεο θιεζήθαλ λα πεξηγξάςνπλ κηα ηππηθή
ήκεξα ζε κηα επέκβαζε ξνπηίλαο θαη ρακειήο επηθηλδπλφηεηαο- βαξχηεηαο ζχκθσλα
κε ηελ επρέξεηα θαη ηελ εκπεηξία πνπ ν θαζέλαο ηνπο δηαζέηεη. Οη απαληήζεηο ζα
δνζνχλ κε ηελ ζεηξά πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ψζηε
λα ηεξεζεί κηα ινγηθή ζπλερεία. Πξψηνο, θιήζεθε λα απαληήζεη γηα ην αλ είλαη
επηθεθαιήο ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο θαη λα πεξηγξάςεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε
απηήλ ν Γεληθφο Υεηξνπξγφο Νν1. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηαηξφο καο απάληεζε φηη δελ
ζεψξεη φηη ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο κέζα ζηελ ρεηξνπξγηθή
αίζνπζα φζνλ αθφξα ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ρεηξνπξγνχ θαη ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο
ρεηξνπξγηθήο νκάδαο. Απηφ πνπ θαηεπζχλεη ηηο ζρέζεηο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο
είλαη ε ξνή ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο νη ρεηξνπξγηθνί ρξφλνη πνπ απαηηνχλ
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δηαθνξεηηθφ ζπληνληζκφ ηεο νκάδαο πξνο άιινηε άιιε θαηεχζπλζε. Υαξαθηεξηζηηθά
καο δήισζε φηη: '' Πηζηεχσ φηη ν ρεηξνπξγφο είλαη ν αξρεγφο ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο
φζνλ αθφξα ζηνλ ρεηξνπξγηθφ ρξφλν, ελψ ηαπηφρξνλα ν αλαηζζεζηνιφγνο ειέγρεη ηηο
δίθεο ηνπ παξακέηξνπο''. Πεξηγξάθνληαο ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ καο εμεγεί φηη ιφγσ
ηεο ζέζεο ηνπ(δηεπζπληήο ρεηξνπξγηθνχ ηνκέα) θαη ηεο πνιπεηνχο ηνπ παξνπζίαο
ζηνλ ζπγθεθξηκέλν Οξγαληζκφ πγείαο, δελ ρξεηάδεηαη λα δίλεη πνιιέο εληνιέο θαη
θαηεπζχλζεηο. πγθεθξηκέλα καο απαηάεη φηη: '' Σηα ρεηξνπξγεία πιένλ κε μέξνπλ θαη
μέξνπλ πνηνη πξέπεη λα θάλνπλ ηη, μέξνπλ φηη είκαη απζηεξφο, άιια πηζηεχσ φηη έηζη
είλαη ζίγνπξν θαη εγγπεκέλν έλα θαιφ απνηέιεζκα'', ''Γελ αλέρνκαη ιάζε απξνζεμίαο
θαη ζέισ ν θαζέλαο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην ρεηξνπξγείν κνπ λα είλαη ζην 100% εθεί''.
Πξνρσξψληαο ηε ζπδήηεζε κε ηνλ εξσηψκελν θαη αλαιχνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν
ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ κέζα ζην ρεηξνπξγείν καο αλέθεξε ηα έμεο: '' Πηζηεχσ φηη θάζε
εηδηθφο ρεηξνπξγφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεηαδψζεη ηηο γλψζεηο ηνπ, πξνζπαζψ λα
δείρλσ ζηνπο λεφηεξνπο ζπλαδέιθνπο φζα κπνξνχλ θαη ζέινπλ λα κάζνπλ''. Απφ ηα
ιεγφκελα ηνπ ελ ιφγσ ρεηξνπξγνχ θαηαλννχκε ηελ άπνςε ηνπ φζνλ αθφξα ζην
αλαιπφκελν δήηεκα ε νπνία ζέηεη ηνλ ρεηξνπξγφ επηθεθαιήο θαη κε απνιπηή εμνπζία
απέλαληη ζηελ ρεηξνπξγηθή νκάδα. Σαπηφρξνλα φκσο παξαηεξνχκε θαη ηνλ
δηδαθηηθφ ραξαθηήξα πνπ πξνζπαζεί λα επηηχρεη ν ρεηξνπξγφο φηαλ ζηελ επέκβαζε
ζπκκεηέρεη θαη θάπνηνο λεφηεξνο ζπλάδειθνο ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζέηεζεο θαηά ηελ άπνςε ηνπ εξεπλεηή απνηειεί ε έλλνηα ηεο
''απζηεξφηεηαο'' ηελ νπνία ζεψξεη ν εξσηεζείο βαξχλνπζαο ζεκαζίαο γηα ηελ θαιή
έθβαζε κηαο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο.
εηξά έρεη ε αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζε ν
επφκελνο Γεληθφο Υεηξνπξγφο πνπ ξσηήζεθε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Πξφθεηηαη
γηα ηνλ ρεηξνπξγφ Νν2 πνπ καο αλέιπζε θαη εθείλνο ηηο απφςεηο ηνπ φζνλ αθφξα ηελ
θαζεκεξηλφηεηα ζηελ ρεηξνπξγηθή νκάδα. πκθψλα κε ηα ιεγφκελα ηνπ δελ πηζηεχεη
φηη ε ζπκπεξηθνξά ελφο ρεηξνπξγνχ απέλαληη ζηελ ρεηξνπξγηθή νκάδα κπνξεί ή
πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε πξφηππα. πσο ραξαθηεξηζηηθά καο αλαθέξεη '' ε ρεηξνπξγηθή
νκάδα απνηειείηαη θάζε θνξά απφ δηαθνξεηηθά άηνκα. Κάζε άλζξσπνο πηζηεχσ φηη
έρεη άιιεο ηδηαηηεξφηεηεο θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ κπνξεί λα
απνδψζεη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο''. πσο δήισζε ζηελ απάληεζε ηνπ, πξνζπαζεί
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηξνπξγείνπ λα απνξξνθήζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν απφ
ην άγρνο πνπ δεκηνπξγείηαη θαη λα κελ επεξεάδεη ηελ ππφινηπε ρεηξνπξγηθή νκάδα.
Δπελδχεη ζηηο θηιηθέο ζρέζεηο ηνπ ίδηνπ θαη ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο άιια θαη κεηαμχ
ησλ κειψλ απηήο. Ο ίδηνο ηνπνζεηήζεθε γηα ην ζέκα σο έμεο: '' Απνθεχγσ ηελ
θαιιηέξγεηα ελφο θιίκαηνο θφβνπ, φπσο επίζεο θαη ηελ ρξήζε απξεπψλ εθθξάζεσλ
πξνο ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ, φπσο θάλνπλ πνιινί ζπλάδειθνη κεγαιχηεξεο ζπλήζσο
ειηθίαο'', ν ίδηνο ζπλερίδεη ηελ απάληεζε ηνπ ιέγνληαο: '' Σηφρνο κνπ θάζε θνξά είλαη
λα θάλσ ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ λα δψζνπλ ηνλ θαιχηεξφ ηνπο εαπηφ θαη λα έρνπκε έλα
πνιχ θαιφ απνηέιεζκα, θαληαζηείηε λα ρξεηάδνκαη έλα ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν θαη ε
εξγαιεηνδφηξηα λα θνβάηαη λα κε ξσηήζεη αθφκα θαη ηη κέγεζνο ή ην ζπγθεθξηκέλν
είδνο απηνχ πνπ ρξεηάδνκαη, ηφηε ράλνπκε ρξφλν ν φπνηνο κπνξεί λα είλαη πνιχηηκνο ζε
αξθεηέο πεξηπηψζεηο''. Μέζα απφ απηφ ην απιφ παξάδεηγκα ν ζπγθεθξηκέλνο ηαηξφο
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πξνζπάζεζε λα καο κεηαθέξεη ηε ζεκαζία ηεο ειεπζεξίαο θηλήζεσλ γηα ηα κέιε ηεο
ρεηξνπξγηθήο νκάδαο. ηελ απάληεζε ηνπ αλαθέξζεθε αξθεηέο θνξέο ζην φηη ζέιεη
λα δίλεη ην θαιφ παξάδεηγκα κε ηε δνπιεηά ηνπ ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ. Απφ ηελ
απάληεζε ηνπ βιέπνπκε ραξαθηεξηζηηθά δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε επί ηνπ ζέκαηνο ζε
ζρέζε κε ηνλ πξψην ζπλεληεπμηαδφκελν. Καηά ηελ άπνςε ηνπ εξεπλεηή απηφ
νθείιεηαη αθελφο ζηελ εθπαίδεπζε ηελ νπνία αλέθεξε ν ρεηξνπξγφο Νν2 φηη έρεη
ιάβεη ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη αθεηέξνπ ζηελ ειηθηαθή
δηάθνξα κεηαμχ ησλ ρεηξνπξγψλ Νν1 θαη Νν2.
πλερίδνληαο ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ νρηψ ρεηξνπξγψλ, ζα
αλαιπζεί ε απάληεζε ηνπ ρεηξνπξγνχ Νν3. Πξφθεηηαη γηα ηνλ επφκελν Γεληθφ
Υεηξνπξγφ, ν φπνηνο καο απάληεζε φηη δελ γλσξίδεη ηελ χπαξμε θάπνησλ
ζπγθεθξηκέλσλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο αλάκεζα ζηνλ ρεηξνπξγφ θαη ζηα κέιε ηεο
ρεηξνπξγηθήο νκάδαο. Ο ίδηνο φπσο αλέθεξε δελ βαζίδεηαη ζε θαλέλα πξφηππν
ζπκπεξηθνξάο θαη ελδηαθέξεηαη γηα ην ζχληνκν θαη ζσζηφ ρεηξνπξγηθφ απνηέιεζκα.
ην εξψηεκα αλ πηζηεχεη φηη είλαη ν ίδηνο ν αξρεγφο ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο
απάληεζε σο έμεο: '' Θεσξψ φηη είκαη ν αξρεγφο ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο φηαλ
βξίζθνκαη ζε κηα επέκβαζε σο 1νο ρεηξνπξγφο''. ηαλ ξσηήζεθε γηα ηελ ζπκπεξηθνξά
ηνπ ζην ρεηξνπξγείν απάληεζε σο έμεο: '' Αληηκεησπίδσ ην πξνζσπηθφ ηνπ
ρεηξνπξγείνπ κε δίθαην θαη απζηεξφ ηξφπν γηαηί πηζηεχσ φηη έηζη ζα έρσ ην πην ζσζηφ
απνηέιεζκα''. ηελ ζπλερεία ηεο απάληεζεο ηνπ αλαθέξζεθε θαη ζηνπο
εηδηθεπφκελνπο ρεηξνπξγηθήο νη φπνηνη ζπκκεηέρνπλ πνιιέο θνξέο ζηα ρεηξνπξγεία.
Γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηαηξνχο ν εξσηψκελνο αλέθεξε φηη πξνζπαζεί λα δηδάμεη
θαη λα κεηαθέξεη ηηο γλψζεηο ηνπ ζε φπνηνλ είλαη πξφζπκνο λα αζρνιεζεί ζνβαξά κε
ην αληηθείκελν. ηελ απάληεζε ηνπ ελ ιφγσ ρεηξνπξγνχ παξαηεξνχκε φηη ηέζεθε ην
δήηεκα ηεο ''ηεξαξρίαο'' αλάκεζα ζηνπο ρεηξνπξγνχο ζε επεκβάζεηο πνπ απαηηνχλ ηελ
ηαπηφρξνλε παξνπζία πεξηζζφηεξσλ απφ ελφο. Καη ζε απηήλ ηελ απάληεζε
εκθαλίδεηαη ην ζηνηρείν ηεο απζηεξφηεηαο σο παξάγνληαο πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ
επηηπρή ή/θαη αζθαιή έθβαζε κηαο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε
ηνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ. Δπηπιένλ, δφζεθε θαη ε δηάζηαζε ηεο δηθαηνζχλεο ζηελ
ζπκπεξηθνξά ηνπ ρεηξνπξγνχ απέλαληη ζηελ ρεηξνπξγηθή νκάδα.
ηε ζπλέρεηα θιήζεθε λα απαληήζεη ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα ν ηέηαξηνο
ζηε ζεηξά Γεληθφο Υεηξνπξγφο ηνπ δείγκαηνο πνπ ιήθζεθε. Πξφθεηηαη γηα ηνλ
ρεηξνπξγφ Νν4, πνπ φπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην εξγάδεηαη σο
εμσηεξηθφο επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο ζε δεκφζην Οξγαληζκφ πγείαο. Σν ζηνηρείν
απηφ θξίζεθε ζθφπηκν λα αλαθεξζεί εθ λένπ ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ψζηε λα γίλεη
αληηιεπηή ε πηζαλή επηξξνή ή κε ηεο ζέζεο ηνπ ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ κέζα ζην
ρεηξνπξγείν, δεδνκέλνπ ηνπ φηη αχηε δελ είλαη νξγαληθε. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηαηξφο
δήισζε φηη θαηά ηελ άπνςε ηνπ δελ ππάξρνπλ πξφηππα ζπκπεξηθνξάο αλάκεζα ζηνλ
ρεηξνπξγφ θαη ηελ ππφινηπε ρεηξνπξγηθή νκάδα. Πξνζπαζψληαο λα γίλεη πην ζαθήο
αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά: ''Γελ πηζηεχσ φηη ππάξρεη θάπνην ζχγγξακκα ην νπνίν λα
ζνπ κάζεη πσο λα θέξεζαη ζε θάζε πεξίζηαζε ζε θάζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, είλαη
ζίγνπξν φηη ππάξρεη έλαο θψδηθαο δενληνινγίαο άιια ε ζπκπεξηθνξά είλαη ζηνλ
93

άλζξσπν''. Πεξηγξάθνληαο κηα ηππηθή ήκεξα ζην ρεηξνπξγείν καο είπε ηα έμεο γηα
ηελ ρεηξνπξγηθή νκάδα: '' Σην ρεηξνπξγείν κηιάσ ζπλέρεηα κε ηα ππφινηπα κειή ηεο
νκάδαο, πξνζπαζψ λα ιχλσ ηηο απνξίεο ηνπο θαη λα εμεγψ φ,ηη ζεσξψ δχζθνιν ή φηη
δελ θαηαιαβαίλεη θάπνηνο ψζηε ηαπηφρξνλα λα ειέγρσ θαη ηηο θηλήζεηο ηνπο. Με
θάπνηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα ληψζσ κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαη μέξσ φηη φηαλ ρξεηαζηεί
ζα αληαπεμέιζνπλ ζε φηη ηνπο δεηήζσ''. Δπηπξφζζεηα κηιψληαο γηα ην θιίκα ζηελ
ρεηξνπξγηθή αίζνπζα δήισζε: ''Πξνζπαζψ λα δηαηεξψ έλα θηιηθφ θιίκα κέζα ζηελ
νκάδα, ν θάζε λένο ρεηξνπξγφο αληηιακβάλεηαη ηελ αίζζεζε ηνπ λα είζαη επηθεθαιήο
κηαο ηέηνηαο νκάδαο φηαλ κπεη γηα πξψηε θνξά ζην ρεηξνπξγείν σο 1νο. Δθεί
θαηαιαβαίλεηο φηη φιεο νη θηλήζεηο εμαξηψληαη απφ ζέλα θαη ληψζεηο ην άγρνο αθφκα
θαη ηνπ παξακηθξνχ ιάζνπο. Πηζηεχσ φηη ν ρεηξνπξγφο είλαη αξρεγφο ηεο ρεηξνπξγηθήο
νκάδαο ρσξίο απηφ λα ππνβαζκίδεη ηε δνπιεηά ησλ ππνινίπσλ''. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπλέληεπμεο κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν επαγγεικαηία πγείαο, αλαθέξζεθε θαη ζηελ έλλνηα
ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ρεηξνπξγείνπ, ε νπνία ζπκθψλα κε ηελ
άπνςε ηνπ απμάλεηαη φηαλ ην θιίκα είλαη ζεηηθφ ρσξίο εληάζεηο θαη δηαπιεθηηζκνχο.
Δπφκελνο θιήζεθε λα δψζεη ηε δηθή ηνπ απαληήζεη ζην εξψηεκα πνπ ηέζεθε
είλαη ν Νν5 εξσηεζείο. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηαηξφο καο πεξηέγξαςε ζχληνκα ηελ
ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνο ηνπο ππφινηπνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ζην ρεηξνπξγείν. '' Σηηο
λεπξνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο εμαηηίαο ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπο, ζπρλά ην θιίκα κέζα
ζηελ ρεηξνπξγηθή νκάδα κπνξεί λα είλαη ηεηακέλν ιφγσ άγρνπο. Πξνζπαζψ ζε θάζε
επέκβαζε λα δηαηεξψ έλα θηιηθφ θιίκα θαη λα κελ κεηαδίδσ ην άγρνο θαη ηελ έληαζε
ηεο ζηηγκήο ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ηνλ αλαηζζεζηνιφγν, ηνπο βνεζνχο
ρεηξνπξγνχο θαη ζε φπνηνλ άιιν παξεπξίζθεηαη ζηνλ ρψξν''. Ο ζπγθεθξηκέλνο
ρεηξνπξγφο αλέθεξε φηη εμαηηίαο ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεη(δληεο Νεπξνρεηξνπξγηθήο
θιηληθήο θαη κέινο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ) ζίγνπξα ζα πξέπεη λα
είλαη απζηεξφο ζε θάπνηα ζέκαηα άιια πηζηεχεη φηη απηά ηα ζέκαηα δελ αθνξνχλ ηελ
ρεηξνπξγηθή αίζνπζα. Δπηπιένλ, καο αλέθεξε φηη θαηά ηελ άπνςε ηνπ ην γεγνλφο φηη
εξγάδεηαη θαη ρεηξνπξγεί ζε έλαλ ηδησηηθφ Οξγαληζκφ πγείαο, έρεη σο απνηέιεζκα νη
ζπλεξγάηεο ηνπ λα δίλνπλ ην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο ζηηο ρεηξνπξγηθέο
αίζνπζεο. Ζ δήισζε αχηε, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απνηειεί ηελ πξνζσπηθή
άπνςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ, θαη φηη δελ απνηειεί γεληθεπκέλε
ηνπνζέηεζε φζνλ αθφξα εκπεξηζηαησκέλεο δηαθνξέο αλάκεζα ζε δεκφζηνπο θαη
ηδησηηθνχο Οξγαληζκνχο πγείαο, θάηη ην νπνίν δελ απνηειεί θαη αληηθείκελν κειέηεο
ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο.
πλερίδνληαο ηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ
ζπλεληεπμηαδφκελσλ, ζεηξά έρεη ε ηνπνζέηεζε επί ηνπ ζέκαηνο ηνπ ρεηξνπξγνχ
Οπξνιφγνπ (Νν6). Ο ζπγθεθξηκέλνο επαγγεικαηίαο πγείαο καο αλέθεξε φηη δελ
ζεψξεη φηη ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο αλάκεζα ζηνλ
ρεηξνπξγφ θαη ην ππφινηπν πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζηηο ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο
θαηά ηε δηάξθεηα κηαο επέκβαζεο. πγθεθξηκέλα, πηζηεχεη φηη θάζε ρεηξνπξγφο
αλάινγα κε ηηο εκπεηξίεο θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ ζπκπεξηθέξεηαη δηαθνξεηηθά, ελψ
ζεψξεη φηη πάληα πξέπεη λα ηεξνχληαη θάπνηνη θαλφλεο δενληνινγίαο θαη θαιήο
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ζπκπεξηθνξάο. Αλαθεξφκελνο ζηε δηαδηθαζία ηνπ ρεηξνπξγείνπ, καο δήισζε φηη
ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ηα ρεηξνπξγεία ζηε ζχγρξνλε Οπξνινγία είλαη ειάρηζηα
επεκβαηηθά. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη δελ απαηηνχλ ηελ παξνπζία πνιιψλ αηφκσλ,
ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηελ επέκβαζε πξαγκαηνπνηεί ν Οπξνιφγνο ρσξίο ηελ
παξνπζία θαλελφο αιινχ. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε ζίγνπξα ππάξρνπλ
νπξνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο νη νπνίεο είλαη εθηεηακέλεο θαη
απαηηνχλ ηελ παξνπζία νιφθιεξεο νκάδαο. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο καο αλέθεξε ηα
έμεο: '' Σηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη ρεηξνπξγηθή νκάδα, ηφηε ν δηαρσξηζκφο ζε
θαζήθνληα μεθάλεη απφ ηνπο ρεηξνπξγνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ. Τνλ θχξην ιφγν ζε θάζε
πηπρή ηεο επέκβαζεο έρεη ν 1νο ρεηξνπξγφο ν νπνίνο εγείηαη θαη ηεο ρεηξνπξγηθήο
νκάδαο. Σε θάζε πεξίπησζε ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο θαζεθφλησλ θαη ν θαζέλαο
απφ πξηλ γλσξίδεη ην ηη αθξηβψο πξέπεη λα θάλεη''. Απφ ηα ιεγφκελα ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ επαγγεικαηία πγείαο πξνθχπηεη φηη ζεσξεί ηνλ 1ν ρεηξνπξγφ θάζε
ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο σο εθείλνλ πνπ εγείηαη ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο θαη δίλεη
ηεο θαηεπζχλζεηο θαη ηηο εληνιέο φηαλ θαη πξνο φπνηνλ ρξεηάδεηαη.
Αθνινπζεί ε αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ηεο απάληεζεο ηεο ρεηξνπξγνχ Νν7
φζνλ αθνξά ην δήηεκα πνπ ηέζεθε κε ην εξψηεκα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. Ζ
απάληεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηαηξνχ πξνζνκνηάδεη ηελ ηνπνζέηεζε θαη άιισλ
ζπλαδέιθσλ ηεο. ηελ εξψηεζε πεξί πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο
ρεηξνπξγηθήο νκάδαο καο απάληεζε αξλεηηθά ιέγνληαο φηη : '' Γελ γλσξίδσ ηελ
χπαξμε ηέηνησλ πξνηχπσλ θαη άιισζηε πηζηεχσ φηη δελ έρνπλ θακηά ρξεζηκφηεηα.
Πηζηεχσ φηη ε ζπκπεξηθνξά θάζε αηφκνπ κέζα θαη έμσ απφ ην ρεηξνπξγείν είλαη ζέκα
ραξαθηήξα θαη παηδείαο''. Αλαιχνληαο πεξαηηέξσ ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο ζηε
ρεηξνπξγηθή αίζνπζα καο αλέθεξε: '' Καηά ηε δηάξθεηα κηαο επέκβαζεο πξνζπαζψ λα
είκαη φζν ην δπλαηφλ πην ήξεκε θαη λα δηαηεξψ ην θιίκα επράξηζην. Πηζηεχσ φηη αλ
θεξζείο κε θαιφ ηξφπν ζηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ ζα απνδψζνπλ θαιχηεξα''. Αλαθεξφκελε
ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ε ρεηξνπξγφο έθαλε ιφγν θαη γηα κηα βαζηθή δπζθνιία πνπ
αληηκεησπίδεη σο γπλαίθα ζηηο ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο. Μίιεζε γηα έλα κηθξφ πνζνζηφ
αλδξψλ νη νπνίνη δπζθνιεχνληαη λα δερζνχλ κηα γπλαίθα ζηε ζέζε ηνπ ρεηξνπξγνχ,
θαη απηφ πξνθαιεί κηα επηπιένλ δπζθνιία ζηε δηαρείξηζε ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο.
πσο καο είπε ραξαθηεξηζηηθά: '' Τν ζέκα απηφ ιχλεηαη φηαλ θαηαιάβνπλ φηη μέξεηο
θαιά απηφ πνπ θαλείο θαη φηη δελ πζηεξείο ζε γλψζεηο απφ ηνπο άληξεο ζπλαδέιθνπο
ζνπ'' . Απφ ηα ιεγφκελα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηαηξνχ πξνθχπηεη φηη ζεσξεί ηνλ
ρεηξνπξγφ σο επηθεθαιήο ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο. Ζ νκνηφηεηα κε ηηο απαληήζεηο
άιισλ ζπλαδέιθσλ ηεο έγθεηηαη ζηελ έλλνηα ηνπ ''θαινχ θιίκαηνο'' θαη ζηελ
βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο νκάδαο φπσο αλέθεξαλ θαη νη ρεηξνπξγνί Νν2 θαη Νν4
πξνεγνπκέλσο.
Κιείλνληαο ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ησλ νρηψ
ρεηξνπξγψλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, ζα παξνπζηαζηεί ε απάληεζε ηνπ
ρεηξνπξγνχ Νν8. Ζ άπνςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηαηξνχ, φπσο θαη φισλ ησλ
ππνινίπσλ, έρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ ηφζν ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ ζηνλ Οξγαληζκφ πγείαο
ζηνλ νπνίν δνπιεχεη φζν θαη ιφγσ ηεο κεγάιεο ηνπ εκπεηξίαο ζηηο ρεηξνπξγηθέο
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αίζνπζεο. ζνλ αθφξα ηελ χπαξμε ησλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο ν ζπγθεθξηκέλνο
ηαηξφο καο απάληεζε αξλεηηθά ιέγνληαο φηη ζεσξείπσο δελ ππάξρνπλ άιια θαη φηη
δελ ζα είραλ θαλέλα νπζηαζηηθφ λφεκα. Ζ δηαρείξηζε ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο φπσο
αλαθέξεη ν ίδηνο είλαη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ ρεηξνπξγνχ
θαη εμαξηάηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ δηαζέηεη.
Μηιψληαο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηηο ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο ν ελ ιφγσ ρεηξνπξγφο
καο είπε ηα έμεο: '' Όηαλ ρεηξνπξγψ πξνζπαζψ φπσο θαη θάζε άιινο ζπλάδειθνο γηα
ην θαιχηεξν απνηέιεζκα. Πηζηεχσ φηη ε απζηεξφηεηα πνπ πνιινί λένη ζπλάδειθνη
θαηαθξίλνπλ είλαη βαζηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν ησλ κειψλ ηεο
ρεηξνπξγηθήο νκάδαο. Με ην λα είκαη απζηεξφο, ρσξίο φκσο θσλέο, αθξαίεο εθθξάζεηο
ή ρεηξνδηθία φπσο αθνχγεηαη φηη έρεη ζπκβεί ζε θάπνηεο ρεηξνπξγηθέο νκάδεο ηεο
ρψξαο, πηζηεχσ φηη θαηαθέξλεηο λα έρεηο ηελ νκάδα ζνπ ζπγθξνηεκέλε θαη αθνζησκέλε
ακηγψο ζηελ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε''. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ ήηαλ
ζαθήο φζνλ αθφξα ην αλ ν ρεηξνπξγφο είλαη επηθεθαιήο ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο,
ιέγνληαο φηη είλαη ν κφλνο πνπ κπνξεί λα ηεζεί ζε αχηε ηε ζέζε αθνχ δηαρεηξίδεηαη
ηνλ αζζελή απφ ην πξψην έσο ην ηειεπηαίν ρεηξνπξγηθφ ιεπηφ. πλνπηηθά νη
απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα παξνπζηάδνληαη ζηνπο
παξαθάησ πίλαθεο.
ΠΚΝΑΚΑ 10: ΠΡΟΣΤΠΑ ΤΜΠΕΡΚΦΟΡΑ ΣΗΝ ΧΕΚΡΟΤΡΓΚΚΗ ΟΜΑΔΑ
α/α

ΕΚΔΚΚΟΣΗΣΑ

1
2
3
4
5
6
7
8

ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΝΕΤΡΟΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΟΤΡΟΛΟΓΟ
ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΩΡΛ
ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΓΤΝΑΚΚΟΛΟΓΟ

ΤΠΑΡΞΗ Θ ΟΧΚ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΤΜΠΕΡΚΦΟΡΑ ΣΗΝ
ΧΕΚΡΟΤΡΓΚΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΟΧΚ
ΟΧΚ
ΔΕΝ ΓΝΩΡΚΖΕΚ-Ο ΚΔΚΟ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΤΙΕΚ ΚΑΠΟΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ
ΟΧΚ-ΤΠΑΡΧΕΚ ΕΝΑ ΚΩΔΚΚΑ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΚΑ
ΟΧΚ
ΟΧΚ
ΟΧΚ-ΔΕΝ ΙΑ ΗΣΑΝ ΧΡΗΚΜΟ
ΟΧΚ-ΙΕΩΡΕΚ ΟΣΚ ΔΕΝ ΙΑ ΕΚΧΕ ΝΟΗΜΑ

ΠΚΝΑΚΑ 11: ΤΜΠΕΡΚΦΟΡΑ ΣΗΝ ΧΕΚΡΟΤΡΓΚΚΗ ΑΚΙΟΤΑ

α/α
1
2

ΕΚΔΚΚΟΣΗΣΑ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ

3
4

ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ

5
6

ΝΕΤΡΟΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΟΤΡΟΛΟΓΟ

7
8

ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΩΡΛ
ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΓΤΝΑΚΚΟΛΟΓΟ

ΤΜΠΕΡΚΦΟΡΑ ΣΗΝ ΧΕΚΡΟΤΡΓΚΚΗ ΑΚΙΟΤΑ
ΑΤΣΗΡΟΣΗΣΑ-ΕΞΟΤΚΑΣΚΚΟ-ΔΚΔΑΚΣΚΚΟ
ΦΚΛΚΚΟ ΚΛΚΜΑ-ΕΝΔΚΑΦΕΡΟΝ ΓΚΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΚΝΗΗ ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΣΗ ΟΜΑΔΑ
ΔΚΚΑΚΟ-ΑΤΣΗΡΟ
ΕΠΚΚΟΚΝΩΝΚΑΚΟ-ΦΚΛΚΚΟ-ΙΕΛΕΚ ΠΑΝΣΑ ΝΑ ΕΧΕΚ ΣΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΝ
ΚΚΝΗΕΩΝ ΣΗ ΟΜΑΔΑ
ΦΚΛΚΚΟ ΚΛΚΜΑ- ΜΕΚΩΗ ΑΓΧΟΤ
ΑΦΗ ΔΚΑΧΩΡΚΜΟ ΚΑΙΗΚΟΝΣΩΝ ΚΑΚ ΕΝΣΟΛΕ ΑΠΟ ΣΟΝ 1ο
ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΗΡΕΜΗ-ΕΤΧΑΡΚΣΟ ΚΛΚΜΑ
ΑΤΣΗΡΟ-ΤΓΚΡΟΣΗΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ
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6.6 ΣΡΔ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟΤ

ε ζπλέρεηα ηνπ εξσηήκαηνο πνπ αλαιχζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ζα
παξνπζηαζηνχλ νη απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ ρεηξνπξγψλ ζην επφκελν θαηά ζεηξά
εξψηεκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. πγθεθξηκέλα νη εξσηψκελνη θιεζήθαλ λα δψζνπλ
ηελ άπνςε ηνπο γηα ην εάλ θαη θαηά πφζν αιιάδεη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρεηξνπξγνχ
πξνο ηελ ρεηξνπξγηθή νκάδα ζε θαηαζηάζεηο ζηξεο. Χο θαηάζηαζε ζηξεο γίλεηαη
αληηιεπηφ φηη ραξαθηεξίδεηαη γηα θάζε άλζξσπν κηα δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε. Σέηνηεο
κπνξεί λα είλαη κηα επηπινθή, έλα απξνζδφθεην εχξεκα, κηα θαηάξξεπζε ελφο
αζζελή ζην ρεηξνπξγηθφ ηξαπέδη ή θαη ιάζε απξνζεμίαο ή απεηξίαο πνπ πξνέξρνληαη
είηε απφ ηνλ ρεηξνπξγφ είηε απφ θάπνην άιιν κέινο ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο. Δίλαη
πξνθαλέο φηη αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα πνπ αζθεί ν θάζε ρεηξνπξγφο, ππάξρεη
δηαθνξεηηθή πηζαλφηεηα εκθάληζεο θάπνηνπ απξνζδφθεηνπ γεγνλφηνο.
Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ηα πεξηζηαηηθά Γεληθήο Υεηξνπξγηθήο ζε
επίπεδν επεηγφλησλ ζηα νπνία ν ρεηξνπξγφο δελ γλσξίδεη νχηε κπνξεί λα
πξνθαζνξίζεη ην ηη κπνξεί λα ζπλαληήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο. Δπηπιένλ,
νη επεκβάζεηο Νεπξνρεηξνπξγηθήο θχζεσο εμαηηίαο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Κεληξηθνχ
Νεπξηθνχ πζηήκαηνο ηνπ αλζξψπνπ ελέρνπλ κεγάιν θίλδπλν θαη απηφ θαη κφλν ην
γεγνλφο ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία άγρνπο ηφζν ζηνλ ρεηξνπξγφ φζν θαη ζηνπο
ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο ζην ρεηξνπξγείν. ηνλ ηνκέα απηφ κεγάιεο ζεκαζίαο
είλαη ε εκπεηξία θαη νη γλψζεηο ηνπ ρεηξνπξγνχ ν νπνίνο είλαη θαη εθείλνο πνπ ζα
αληηκεησπίζεη νπνηνδήπνηε πεξηζηαηηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρεηξνπξγηθήο
επέκβαζεο. πσο θαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ζα αθνινπζεζεί ε αλάιπζε ησλ
απαληήζεσλ πνπ δνζήθαλ απφ ηνπο εξσηεζέληεο θαηά ηε ζεηξά παξνπζίαζεο ηνπο. Ο
ρεηξνπξγφο Νν1, εηδηθφηεηαο Γεληθήο ρεηξνπξγηθήο δηαζέηεη κηα καθξφρξνλε εκπεηξία
ζηνλ ρψξν ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαη σο εθ ηνχηνπ έρεη αληηκεησπίζεη πνιιά
απξνζδφθεηα ζπκβάληα άιινηε άιιεο βαξχηεηαο φπσο καο αλαθέξεη. Απαληψληαο
ζηελ εξψηεζε ν ζπγθεθξηκέλνο ηαηξφο έδσζε ηελ δηθή ηνπ εξκελεία ζηελ πεξίπησζε
θαηαζηάζεσλ ζηξεο ζην ρεηξνπξγείν σο έμεο: '' Πηζηεχσ φηη ζε θαηαζηάζεηο ζηξεο ν
ρεηξνπξγφο είλαη αλακελφκελν θαη δηθαηνινγεκέλν λα αιιάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ.
Πξνζσπηθά γίλνκαη αθφκα πην απαηηεηηθφο θαη πην επηζεηηθφο πξνο ηα κειή ηεο νκάδαο
κνπ ρσξίο ελλνείηαη απηφ λα γίλεηαη πξνζσπηθφ κε θαλέλαλ''. Αλαιχνληαο πεξαηηέξσ
ηελ άπνςε ηνπ, ν ελ ιφγσ ηαηξφο έθαλε κηα ζχληνκε αλάιπζε ηεο θπζηνινγίαο ηνπ
αλζξψπνπ. πγθεθξηκέλα καο αλέιπζε ηελ επίδξαζε ηεο αδξελαιίλεο πνπ εθιχεηαη
ζην ζψκα ηνπ ρεηξνπξγνχ ζε θαηαζηάζεηο ζηξεο. Αχηε, ηνλ νδεγεί ζην λα
επηθεληξσζεί πιήξσο ζην δεηνχκελν θαη δελ ελδηαθέξεηαη γηα παξάπιεπξεο
δηαδηθαζίεο. Υαξαθηεξηζηηθά καο αλέθεξε: '' Πηζηεχσ φηη ζε έλα βαζκφ επζχλεηαη ε
αδξελαιίλε ζηηο ελδερφκελεο επηζεηηθέο αληηδξάζεηο ελφο ρεηξνπξγνχ ζε θαηάζηαζε
θηλδχλνπ. Βεβαία παίδεη ξνιφ θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ αλζξψπνπ θαη έηζη πξνθχπηεη κηα
ζπληζηάκελε πνπ δηακνξθψλεη ηε ζπκπεξηθνξά''. Ο ζπγθεθξηκέλνο ρεηξνπξγφο έθιεηζε
ηελ απάληεζε ηνπ ζην παξφλ εξψηεκα ιέγνληαο φηη: '' Πηζηεχσ φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο
πεξηπηψζεηο πνπ ζπκβαίλεη θάηη μαθληθφ επζχλεηαη είηε ε ηχρε είηε ν ρεηξνπξγφο θαη
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ζρεδφλ πνηέ θάπνην κέινο ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο. Τα ππφινηπα κειή επζχλνληαη γηα
θαηαζηάζεηο νιηγσξίαο ή απξνζεμίαο έθηνο ρεηξνπξγηθνχ πεδίνπ, γεγνλφηα φκσο ηα
νπνία έρνπλ θαη απηά κεγάιε ζεκαζία''. Δπφκελνο ζηε ζεηξά θιήζεθε λα απαληήζεη
ζην εξψηεκα ν ρεηξνπξγφο Νν2. Ίδηαο εηδηθφηεηαο κε ηνλ πξνεγεζέληα, καο έδσζε
ηελ δηθή ηνπ νπηηθή πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Ο ίδηνο ζπκθσλεί φηη ζε
αξθεηέο πεξηπηψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο κηα επηπινθή ή
έλα απξνζδφθεην ζπκβάλ απμάλεη ηελ λεπξηθφηεηα θαη ηελ επηζεηηθφηεηα ηνπ
ρεηξνπξγνχ. '' Τν ζεσξψ ινγηθφ έλαο ρεηξνπξγφο εηδηθά ζηα πξψηα ρξνληά άζθεζεο ηεο
εηδηθφηεηαο ηνπ λα αληηδξά απφηνκα θαη λεπξηθά πξνο ην πεξηβάιινλ ηνπ φηαλ
ζπκβαίλεη θάηη απξφνπην. Απηφ είλαη ζέκα εκπεηξίαο θαη δηαρείξηζεο ηεο θαηάζηαζεο
θξίζεο ην νπνίν δπζηπρψο δελ δηδάζθεηαη κε θαλέλα βηβιίν, άιια κφλν κε ηελ
απφθηεζε πνιιψλ εκπεηξηψλ ζηελ ρεηξνπξγηθή αίζνπζα''. Αλαιχνληαο πεξαηηέξσ ηελ
άπνςε ηνπ καο δήισζε φηη: ''Πξνζσπηθά αλ θαη πηζηεχσ θαη γλσξίδσ φηη ζπκβαίλεη ζε
πνιιέο πεξηπηψζεηο, ζεσξψ φηη ε επηζεηηθή ζηάζε ηνπ ρεηξνπξγνχ απέλαληη ζηελ
ππφινηπε νκάδα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Δίκαη ζίγνπξνο φηη δεκηνπξγεί έλα θιίκα
θφβνπ θαη αλαζθάιεηαο ην νπνίν ηειηθά ζα δπζθνιέςεη ην έξγν ηνπ ίδηνπ''. Καηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο θαη ζπγθεθξηκέλα φζνλ αθφξα ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα
ν ελ ιφγσ ρεηξνπξγφο εμήγεζε ηελ ςπρνινγία ηνπ ρεηξνπξγνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θξίζεο ζην ρεηξνπξγηθφ ηξαπέδη: '' Όηαλ βιέπεηο θάηη λα πεγαίλεη ζηξαβά, φπσο πρ κηα
αηκνξξαγία ή κηα δηάηξεζε πνπ δελ έπξεπε λα ζπκβεί, είηε επζχλεζαη εζχ είηε έγηλε
επεηδή ήηαλ λα γίλεη, ληψζεηο μαθληθά λα ζε πηέδεη ν ρξφλνο, ληψζεηο αλάινγα κε ηε
βαξχηεηα ηνπ ζπκβάληνο φηη κπνξεί λα θηλδπλέςεη ν αζζελήο θαη κεηά φια ζηακαηάλε.
Δθείλε ηε ζηηγκή ην κφλν πνπ ζε λνηάδεη είλαη λα δηνξζψζεηο ην απξφνπην θαη λα
ζπλερίζεηο κε εξεκία ηελ επέκβαζε. Σην ζεκείν εθείλν ζα πξέπεη ν ρεηξνπξγφο λα
δηαηεξήζεη ηελ ςπρξαηκία ηνπ θαη λα θάλεη απηφ ην νπνίν μέξεη''. Παξαηεξνχκε κηα
δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρεηξνπξγνχ φζνλ αθφξα ην αλαιπφκελν
ζέκα απφ ηνλ πξψην εξσηεζέληα παξά ην γεγνλφο φηη θαη νη δπν δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζε ίδηνπ είδνπο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. Δπφκελνο πνπ έδσζε ηελ απάληεζε ηνπ ζην
ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα είλαη ν ρεηξνπξγφο Νν3. Ο ίδηνο απαληψληαο ζην εξψηεκα
δήισζε εμ αξρήο φηη ε δηαρείξηζε θξίζεσλ είλαη κηα πνιχ δχζθνιε δηαδηθαζία.
Απαηηεί καθξφρξνλε εθπαίδεπζε θαη ζπιινγή εκπεηξηψλ ψζηε λα είζαη ςχρξαηκνο
θαη απνηειεζκαηηθφο ζε νπνηαδήπνηε επηπινθή ή απξφνπην. Θεψξεη αλακελφκελν ν
ρεηξνπξγφο, εηδηθά φηαλ είλαη άπεηξνο θαη δελ έρεη ηηο απαηηνχκελεο εηθφλεο λα ράλεη
ηε ςπρξαηκία ηνπ θαη λα ηνλ θπξηεχεη ην άγρνο, λα ηξνκνθξαηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα
επηπινθψλ. πσο είπε ραξαθηεξηζηηθά, '' Απηφ θαηά ηελ άπνςε κνπ δπζρεξαίλεη ηελ
θαηάζηαζε αληί λα βνεζήζεη. Όηαλ θαηαθιπζηεί απφ άγρνο έλαο ρεηξνπξγφο δελ αξγεί
λα έξζεη ν παληθφο θαη ηφηε πξαθηηθά ζεσξείηαη φηη δελ κπνξεί λα αληηδξάζεη κε ηνλ
ζσζηφ,ηαηξηθφ ηξφπν''. Δπηπιένλ, ν ίδηνο πξφζζεζε φηη: '' Δίλαη αλνχζην θαη άδηθν λα
θέξεζαη ελαληίνλ θάπνηνπ αιινχ γηα θάηη γηα ην νπνίν δελ θηαίεη. Δίλαη ζίγνπξν φηη αλ
θάηη πάεη ιάζνο πρ ζε κηα επέκβαζε ζηελ θνηιηαθή ρσξά, ν κφλνο πνπ έρεη πξφζβαζε
εθεί είλαη ν ρεηξνπξγφο θαη ν βνεζφο ηνπ. Τελ επζχλε θαη γηα ηνπο δχν θέξεη ν 1νο
ρεηξνπξγφο''. Με ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αχηε ζέιεζε θαη θαηάθεξε λα θαηαζηήζεη
ζαθέο πσο ε έληαζε απφ ηνλ ρεηξνπξγφ πξνο ηελ ππφινηπε ρεηξνπξγηθή νκάδα δελ ζα
δηεπθνιχλεη ηελ επίιπζε θάπνηνπ απξνφπηνπ ζπκβάληνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
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αλάιπζεο ηεο άπνςεο ηνπ ν ζπγθεθξηκέλνο επαγγεικαηίαο πγείαο έδσζε κηα
πξσηφηππε ηδέα ε νπνία φπσο αλέθεξε εθαξκφδεηαη ζε αξθεηνχο Οξγαληζκνχο πγείαο
ζην εμσηεξηθφ. Ζ άπνςε αχηε βαζίδεηαη ζηε δεκηνπξγία πεξηβάιινληνο
πξνζνκνίσζεο γηα κηα ζεηξά απφ πηζαλέο επηπινθέο πνπ κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ
θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο. Δθεί ν ρεηξνπξγφο εθπαηδεχεηαη θαη
αμηνινγείηαη ζηελ αληηκεηψπηζε απηήο άιια θαη ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ απέλαληη
ζηελ ρεηξνπξγηθή νκάδα φζνλ αθφξα ζηηο εληνιέο πνπ δίλεη θαη ζην επίπεδν
επηθνηλσλίαο πνπ εθαξκφδεη. '' Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη λένη ρεηξνπξγνί ζα κπνξνχλ λα
έρνπλ κηα εηθφλα γηα ην ηη κπνξεί λα πάεη ζηξαβά ζην ρεηξνπξγείν θαη λα ην
αληηκεησπίζνπλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ζαλ λα ην έρνπλ μαλαθάλεη'' είπε ν ρεηξνπξγφο
ραξαθηεξηζηηθά. ηελ ζπλέρεηα αλαιχεηαη ε απάληεζε ηνπ ρεηξνπξγνχ Νν4 ζην
ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα πεξί δηαρείξηζεο θξίζεο ζην ρεηξνπξγείν θαη αιιαγήο
ζπκπεξηθνξάο ηνπ, πξνο ηελ ππφινηπε νκάδα. Ο ελ ιφγσ ρεηξνπξγφο απάληεζε ζην
εξψηεκα δίλνληαο σο παξάδεηγκα ηελ δηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά ζε αληίζηνηρεο
πεξηπηψζεηο. '' Σε πεξηπηψζεηο επηπινθψλ, θαη γεληθά φηαλ ηα πξάγκαηα ζην
ρεηξνπξγείν δελ πεγαίλνπλ φπσο ζέιεηο ή φπσο πεξηκέλεηο ζίγνπξα επηθξαηεί θάπνην
άγρνο θαη θάπνηνο εθλεπξηζκφο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρεηξνπξγνχ. Πξνζσπηθά πξνζπαζψ
λα κελ αθήλσ απηά ηα ζπλαηζζήκαηα λα κε επεξεάδνπλ θαη αθφκα πεξηζζφηεξν λα κελ
θαλεί φηη κε επεξέαζαλ. Θεσξψ φηη φηαλ έλαο ρεηξνπξγφο ράλεη ηελ ςπρξαηκία ηνπ
δείρλεη φηη δελ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηελ θαηάζηαζε. Δπαθφινπζν είλαη ηα ππφινηπα
κειή ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο λα ληψζνπλ αλαζθαιείο θαη λα πηζηέςνπλ φηη δελ έρεηο
ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο λα αληηκεησπίζεηο ηελ θαηάζηαζε''. Ο εξσηεζείο
πξνζέζεζε φηη πξνζπαζεί λα απνζπκθνξήζεη ηελ θφξηηζε ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο
ζε πεξίπησζε επηπινθψλ ή έθηαθησλ ζπκβάλησλ θαη λα παξακείλεη ν θαζέλαο
αθνζησκέλνο ζην θαζήθνλ ηνπ, ψζηε λα αληαπεμέιζεη ζηηο εληνιέο πνπ ν ίδηνο ζα
δψζεη. Έρνληαο θαηαγξάςεη ηηο απφςεηο ησλ ηεζζάξσλ Γεληθψλ ρεηξνπξγψλ ηνπ
δείγκαηνο, ζεηξά έρεη ε παξνπζίαζε ηεο απάληεζεο ηνπ Νεπξνρεηξνχξγνπ (Νν5).
πσο πξναλαθέξζεθε καδί κε ηελ Γεληθή ρεηξνπξγηθή ε εηδηθφηεηα ηεο
Νεπξνρεηξνπξγηθήο πεξηιακβάλεη πεξηζηαηηθά ηα νπνία είλαη επηξξεπή ζε νμέα
ζπκβάληα θαη επηπινθέο δεδνκέλεο θαη ηεο νμείαο θαη επείγνπζαο θχζεο ηνπο. Απηφ
δελ ζεκαίλεη φηη νη ππφινηπεο ρεηξνπξγηθέο εηδηθφηεηεο δελ εκθαλίδνπλ
επηθηλδπλφηεηα θαζψο ε δηαδηθαζία ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο πεξηιακβάλεη
πάληνηε ηελ πεξίπησζε ηνπ απξνφπηνπ ζπκβάληνο. Ζ άπνςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ρεηξνπξγνχ ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα έρεη σο έμεο: ζεψξεη θπζηθφ θαη αλακελφκελν
ζε κηα επηπινθή ή ζε κηα επείγνπζα θαηάζηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ρεηξνπξγείνπ
λα απμεζεί ην άγρνο ηνπ ζεξάπνληνο ρεηξνπξγνχ. Δπίζεο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά
φηη: '' Πηζηεχσ θαη ην έρσ παξαηεξήζεη απφ ηελ εκπεηξία κνπ ζηα ρεηξνπξγεία φηη ν
άλζξσπνο έρεη κηα ηάζε λα κεηαδίδεη ην άγρνο ζηνπο γχξσ ηνπ. Έηζη θαη ζηελ
πεξίπησζε ηνπ ρεηξνπξγείνπ είλαη ζπρλφ θαηλφκελν θπξίσο ζε λεφηεξνπο ρεηξνπξγνχο
λα κεηαδίδνπλ ην άγρνο ζηελ ππφινηπε νκάδα''. πλερίδνληαο ηελ απάληεζε ηνπ ν
ρεηξνπξγφο είπε: '' Πξνζσπηθά κνπ έρνπλ ηχρεη αξθεηά νμέα ζπκβάληα θαη δχζθνια
ρεηξνπξγεία ζηα νπνία έλησζα έληνλν άγρνο. Γελ πηζηεχσ φηη ην λα κεηαδψζσ ην άγρνο
ζα βνεζήζεη ζε θάηη, αληίζεηα ζα ραιάζεη ην θιίκα θαη ζα δπζθνιέςεη ην έξγν κνπ''.
πσο θαη νη ππφινηπνη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ξσηήζεθαλ πξηλ απφ εθείλνλ,
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δήισζε φηη ζεψξεη πσο είλαη ζέκα απφθηεζεο εκπεηξηψλ, ην πσο ζα αληηκεησπίζεη
έλαο ρεηξνπξγφο κηα θξίζε. Ζ απάληεζε πνπ αθνινπζεί ζην παξφλ εξψηεκα αθφξα
ηνλ ρεηξνπξγφ Οπξνιφγν (Νν6). Ο ζπγθεθξηκέλνο επαγγεικαηίαο πγείαο ζέηεη ζαθψο
ην ζέκα ηεο επζχλεο θαη ηεο επάξθεηαο ζε ςπρηθά απνζέκαηα ηνπ 1νπ ρεηξνπξγνχ.
πγθεθξηκέλα αλαθέξεη φηη ζε πεξίπησζε θξίζεο ζην ρεηξνπξγηθφ ηξαπέδη ζίγνπξα
ππάξρεη άγρνο ην νπνίν είλαη επηβαξπληηθφο παξάγνληαο γηα νιφθιεξε ηελ νκάδα.
πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη '' ν 1νο ρεηξνπξγφο είλαη βαζηθφ λα δηαηεξήζεη ηελ
ςπρξαηκία ηνπ, γηαηί σο επηθεθαιήο ηφηε ηνλ ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ πνηέ ε
ρεηξνπξγηθή νκάδα, είλαη απηφο πνπ ζα δψζεη ηηο θαηεπζχλζεηο θαη νδεγίεο''. Σφληζε φηη
αλ ν επηθεθαιήο ρεηξνπξγφο ηεζεί ''κε ιεηηνπξγηθφο'' εμαηηίαο άγρνπο θαη παληθνχ ηφηε
ε έθβαζε ηεο επέκβαζεο θηλδπλεχεη. Σαπηφρξνλα φκσο πξνζέζεζε φηη ζεψξεη ζπάλην
λα θπξηεπζεί απφ παληθφ ν επηθεθαιήο ρεηξνπξγφο θαη έγθεηηαη ζηελ εκπεηξία θαη ηελ
εμνηθείσζε ηνπ κε ηελ έλλνηα ηνπ επείγνληνο θαη ηεο επηπινθήο. ηε ζπλέρεηα
παξαηίζεηαη ε απάληεζε ηεο ρεηξνπξγνχ ΧΡΛ ε νπνία δίλεη κηα άιιε νπηηθή ζην
ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα. Πξφθεηηαη γηα ηελ νπηηθή κηαο γπλαίθαο ρεηξνπξγνχ, γηα ην
πσο έρεη βηψζεη θαη ηη πηζηεχεη γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ρεηξνπξγνχ ζε πεξίπησζε
θξίζεο. Ζ ίδηα παξαδέρεηαη φηη ζε πεξηπηψζεηο επηπινθψλ, πξνθαιείηαη απφηνκε
αχμεζε ηνπ ζηξεο θαη ην αίζζεκα ηνπ παληθνχ είλαη πξν ησλ ππιψλ. πσο αλαθέξεη
ε ρεηξνπξγφο '' Έρεη ηχρεη, ζε επηπινθέο ή φηαλ ηα πξάγκαηα δελ γίλνληαη κε ηνλ ηξφπν
πνπ πξέπεη, λα γίλνκαη επηζεηηθή θαη απζηεξή κε ηελ ππφινηπε νκάδα. Ννκίδσ φηη φινη
ην αληηιακβάλνληαη θαη ην δηθαηνινγνχλ ιφγσ ηεο απμεκέλεο έληαζεο ηεο ζηηγκήο.
Σίγνπξα νη ζρέζεηο απνθαζίζηαληαη άκεζα κεηά ην ρεηξνπξγείν. Τίπνηα δελ είλαη
πξνζσπηθφ θαη ήηαλ άπια κηα δχζθνιε ζηηγκή''. πλερίδνληαο πξνζέζεζε φηη:
''Πηζηεχσ κε ηελ πάξνδν ηνπ θαηξνχ εμνηθεηψλεζαη κε ηελ έλλνηα ηνπ απξφβιεπηνπ
ζπκβάληνο θαη απνθεχγεηο ζε έλα βαζκφ ηηο εληάζεηο''. Κιείλνληαο ηνλ θχθιν ησλ
απαληήζεσλ ζε απηφ ην εξψηεκα παξαηίζεηαη ε απάληεζε ηνπ ρεηξνπξγνχ
Γπλαηθνιφγνπ (Νν8). Ο ελ ιφγσ επαγγεικαηίαο πγείαο αλέθεξε ηα έμεο: '' Σε
πεξηπηψζεηο επηπινθψλ ή αθφκα θαη απιά ζε κηα ζνβαξή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε
γίλνκαη εμαηξεηηθά απαηηεηηθφο κε ηελ νκάδα ηνπ ρεηξνπξγείνπ''. Ο ίδηνο ηνλίδεη φηη
φηαλ ζπκβεί θάηη απξφνπην θαη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα ην δηνξζψζεη δελ ζπγρσξεί
θαλέλα ιάζνο ηφζν απφ ηνλ ίδην φζν θαη απφ ηελ ππφινηπε ρεηξνπξγηθή νκάδα.
'' Πηζηεχσ φηη απηφο είλαη ν κφλνο ηξφπνο λα δηαρεηξηζηείο κηα ζνβαξή θξίζε θαηά ηε
δηάξθεηα ελφο ρεηξνπξγείνπ. Η δηαδηθαζία ηνπ ρεηξνπξγείνπ κπνξεί λα θαίλεηαη ξνπηίλα
κεηά απφ έλα ζεκείν γηα θάπνηα απφ ηα κειή ηεο νκάδαο άιια πάληνηε ππάξρεη ην
απξφνπην πνπ ζα ζπκβεί φηαλ ζα ραιαξψζνπλ θαη δελ ζα δείμνπλ ηελ απαηηνπκέλε
πξνζνρή θάπνηνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο''. Με ηελ ηνπνζέηεζε αχηε θαηέζηε ζαθέο
φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ρεηξνπξγφο ζεψξεη φηη ε αχμεζε ηεο απζηεξφηεηαο ζα νδεγήζεη
ζηελ νξζή δηαρείξηζε κηαο ρεηξνπξγηθήο θξίζεο. Έρνληαο αλαιχζεη ηηο απαληήζεηο
φισλ ησλ εξσηεζέλησλ ρεηξνπξγψλ παξαηεξνχκε φηη θάπνηεο ζπγθιίλνπλ ελψ
θάπνηνη άιινη αληηκεησπίδνπλ ην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο θξίζεο κε δηθφ ηνπο
μερσξηζηφ ηξφπν. πλνπηηθά νη απαληήζεηο ησλ νρηψ ρεηξνπξγψλ ζην ζπγθεθξηκέλν
εξψηεκα παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πηλάθα.
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ΠΚΝΑΚΑ 12: ΤΜΠΕΡΚΦΟΡΑ ΣΗΝ ΠΕΡΚΠΣΩΗ ΚΡΚΗ
α/α
1
2
3
4
5
6

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΝΕΤΡΟΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΟΤΡΟΛΟΓΟ

7
8

ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΩΡΛ
ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΓΤΝΑΚΚΟΛΟΓΟ

ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟΤ ΠΡΟ ΣΗΝ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΡΙΕΩΝ
ΕΠΚΙΕΣΚΚΟΣΗΣΑ-ΑΤΞΗΗ ΑΠΑΚΣΗΕΩΝ
ΠΡΟΠΑΙΕΚΑ ΔΚΑΣΗΡΗΗ ΗΡΕΜΟΤ ΠΕΡΚΒΑΛΛΟΝΣΟ- Η ΕΝΣΑΗ ΠΡΟΚΑΛΕΚ ΕΠΚΔΕΚΝΩΗ
ΨΤΧΡΑΚΜΗ-ΓΝΩΡΚΖΕΚ ΠΩ Η ΕΝΣΑΗ ΠΡΟΚΑΛΕΚ ΕΠΚΔΕΚΝΩΗ
ΤΓΚΡΑΣΗΗ ΣΟΤ ΑΓΧΟΤ ΩΣΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΗΡΕΑΕΚ ΣΗΝ ΟΜΑΔΑ
ΔΚΑΧΕΚΡΚΗ ΠΡΟΩΠΚΚΟΤ ΑΓΧΟΤ- ΟΧΚ ΕΠΚΡΡΟΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΟΜΑΔΑ
ΑΤΞΗΗ ΕΝΣΑΗ- Ο 1οσ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΠΡΕΠΕΚ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΚ ΨΤΧΡΑΚΜΟ ΚΑΚ ΝΑ
ΟΡΓΑΝΩΝΕΚ ΣΗΝ ΟΜΑΔΑ
ΕΠΚΙΕΣΚΚΗ- ΑΤΣΗΡΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΟΜΑΔΑ- ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΧΕΕΩΝ ΜΕΣΑ ΣΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΕΚΟ
ΕΚΑΚΡΕΣΚΚΑ ΑΠΑΚΣΗΣΚΚΟ-ΔΕΝ ΑΝΕΧΕΣΑΚ ΣΟ ΠΑΡΑΜΚΚΡΟ ΛΑΙΟ

6.7 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΟΤ
ΥΔΗΡΟΤΡΓΟΤ ΠΡΟ ΣΖΝ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΟΜΑΓΑ
ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο πνηνηηθήο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ην δείγκα ησλ
νρηψ ρεηξνπξγψλ πνπ ξσηήζεθαλ ζπλνιηθά θιήζεθε λα απαληήζεη κεηαμχ άιισλ θαη
ζην εξψηεκα πνπ ζα αλαιπζεί ζην παξφλ θεθάιαην. πγθεθξηκέλα ην εξψηεκα πνπ
ηέζεθε αθνξνχζε ηνπο ηξφπνπο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρεηξνπξγνχ
πξνο ηελ ππφινηπε νκάδα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο. ινη νη
ρεηξνπξγνί απάληεζαλ βάζεη ησλ εκπεηξηψλ ηνπο θαη έδσζαλ ηε δηθή ηνπο νπηηθή ζην
αλαιπφκελν ζέκα. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ζπλεληεχμεσλ αλαθέξζεθαλ απφ ηνλ εξεπλεηή θάπνηνη παξάγνληεο νη φπνηνη πηζαλψο
λα δηεπθφιπλαλ ηελ ζθέςε ησλ εξσηψκελσλ, ρσξίο απηφ λα ηνπο δεζκεχεη θαη λα
ηνπο πεξηνξίδεη ζηελ δηαηχπσζε ηεο άπνςεο ηνπο. Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία ζα
αλαιπζνχλ νη απαληήζεηο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ είλαη ε ίδηα φπσο θαη ζηα
πξνεγνχκελα θεθάιαηα.
Πξψηνο εξσηεζείο ήηαλ ν Γεληθφο Υεηξνπξγφο (Νν1). Ο ζπγθεθξηκέλνο
επαγγεικαηίαο πγείαο έθαλε ιφγν γηα ηελ αλάγθε δηαρσξηζκνχ ηνπ ρεηξνπξγνχ απφ
ηηο άιιεο εηδηθφηεηεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ ρεηξνπξγηθή νκάδα. Θεψξεη ηελ θχζε ηνπ
επαγγέικαηνο ηνπ ρεηξνπξγνχ μερσξηζηή θαη δχζθνιε θαη πηζηεχεη φηη απηφο ν
δηαρσξηζκφο ε αμηνθξαηία θαη ν ζεβαζκφο πξνο ηελ εηδηθφηεηα ηεο Γεληθήο
Υεηξνπξγηθήο απφ ηα ππφινηπα κειή άιια θαη απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ηνπ
Οξγαληζκνχ είλαη έλαο βαζηθφο παξάγνληαο ν φπνηνο επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ.
Μεηά ηε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζέηεζε ηνπ, ν εξεπλεηήο πξνζπάζεζε λα θαηαζηήζεη πην
ζαθέο ην εξψηεκα, δηεπθξηλίδνληαο ζηνλ ελ ιφγσ ρεηξνπξγφ φηη επηδεηάηε ε άπνςε
ηνπ ακηγψο γηα ηελ δηάξθεηα ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο. Έπεηηα απφ απηήλ ηε
δηεπθξίλεζε είπε ραξαθηεξηζηηθά: '' Θεσξψ φηη ην είδνο ηεο επέκβαζεο, ε αληίιεςε
ησλ εληνιψλ ηνπ ρεηξνπξγνχ απφ ηα ππφινηπα κειή θαη γεληθά ην επίπεδν ζπλεξγαζίαο
είλαη απηά πνπ θπξίσο θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρεηξνπξγνχ. Θα πξέπεη λα
γλσξίδεηε φηη αθφκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηξνπξγείνπ, πεξηζηαηηθά ζηα νπνία
θαίλεηαη ε έιιεηςε αλαγλψξηζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ρεηξνπξγνχ ζην λνζνθνκείν
επεξεάδνπλ έζησ θαη ιίγν ηνλ ρεηξνπξγφ''. Πξνρσξψληαο ηελ αλάιπζε ηεο ζθέςεο ηνπ
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ν Γεληθφο Υεηξνχξγνο καο αλέθεξε φηη ζηελ ζεκεξηλή επνρή ηεο θξίζεο πνιινί ζα
έιεγαλ φηη νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο είλαη έλαο βαζηθφο παξάγνληαο δηακφξθσζεο ηεο
ζπκπεξηθνξάο ηνπ ρεηξνπξγνχ. '' Όπσο έρεη δηακνξθσζεί ην θιίκα ζηελ ζεκεξηλή
επνρή ην ηειεπηαίν πξάγκα πνπ ζθεθηφκαζηε κπαίλνληαο ζε έλα ρεηξνπξγείν είλαη ηα
ιεθηά. Κπξίσο ζθεθηφκαζηε ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ αζζελή ν φπνηνο πεξηκέλεη απφ
εκάο λα ηνλ θάλνπκε θαιά'', είπε ραξαθηεξηζηηθά νινθιεξψλνληαο ηελ ηνπνζέηεζε
ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα.
Αθνινπζεί ε απάληεζε ηνπ ρεηξνπξγνχ Νν2 ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα. Καη
απηφο ν ζπλεληεπμηαδφκελνο ζηελ αξρή ηεο απάληεζεο ηνπ ζέιεζε λα αλαθεξζεί ζηηο
νηθνλνκηθέο απνιαβέο ηνπ ρεηξνπξγνχ. Υαξαθηεξηζηηθά αλέθεξε φηη: '' Τα ρξήκαηα
πνπ παίξλεη έλαο γεληθφο ρεηξνπξγφο ζήκεξα είλαη ιίγα ζε ζρέζε κε φζα πξνζθέξεη ζε
έλαλ Οξγαληζκφ πγείαο. Τν ίδην βηψλνπλ θαη ζπλάδειθνη άιισλ εηδηθνηήησλ.
Πξνζσπηθά πηζηεχσ ηφζν γηα κέλα άιια θαη γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ζπλαδέιθσλ
ρεηξνπξγψλ φηη νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο δελ είλαη παξάγνληαο πνπ ηνπο επεξεάδεη ηφζν
ψζηε λα αιιάμεη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο κέζα ζην ρεηξνπξγείν''. πλερίδνληαο ηελ
αλάιπζε ησλ ζθέςεσλ ηνπ δήισζε: '' Σε άκεζε ζπζρέηηζε κε ηηο κεησκέλεο
νηθνλνκηθέο απνιαβέο ελφο ρεηξνπξγνχ έξρεηαη θαη ε αλάγθε απηνχ γηα απνδνρή θαη
ζεβαζκφ ζην έξγν ηνπ κέζα ζην λνζνθνκείν. Πηζηεχσ φηη απηφο είλαη έλαο παξάγνληαο
ν νπνίνο ζα επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνο ηελ ππφινηπε νκάδα. Θα πξέπεη φπσο
ζπκβαίλεη ζηα πεξηζζφηεξα ρεηξνπξγηθά θέληξα ζην εμσηεξηθφ λα ππάξρεη κηα ηεξαξρηθή
δνκή ε νπνία ζεζκνζεηεκέλα λα δίλεη ζηνλ ρεηξνπξγφ ηελ ζέζε ηνπ επηθεθαιήο κέζα
ζηελ αίζνπζα''. Δπηπξφζζεηα, ηφληζε φηη ε ηξνπή πνπ ιακβάλεη κηα ρεηξνπξγηθή
επέκβαζε κπνξεί λα αιιάμεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρεηξνπξγνχ φπσο είρε αλαθέξεη θαη
ζην πξνεγνχκελν εξψηεκα γηα ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ ζηε ρεηξνπξγηθή αίζνπζα.
Επόμενθ απάντθςθ που κα αναλφςουμε είναι εκείνθ του χειρουργοφ Νο(3).
Πρόκειται για τον τρίτο Γενικό Χειρουργό του δείγματοσ τθσ παροφςασ ερευνάσ. Ο
ίδιοσ δεν ζκανε λόγο για τισ οικονομικζσ απολαβζσ όπωσ οι δυο προθγοφμενοι
ςυνεντευξιαηόμενοι. Χαρακτθριςτικά ανζφερε τα ζξθσ:'' Πιςτεφω ότι είναι αρκετοί
οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ζναν χειρουργό κατά τθ διάρκεια μιασ χειρουργικισ
επζμβαςθσ. Βαςικότεροι κατά τθ γνώμθ μου είναι το είδοσ του περιςτατικοφ, θ
ζκβαςθ τθσ επζμβαςθσ, θ παιδεία του ωσ άνκρωποσ άλλα και θ ανταπόκριςθ τθσ
υπόλοιπθσ ομάδασ ςτισ εντολζσ του''. υνεχίηοντασ τθν απάντθςθ του διλωςε: '' Οι
παράγοντεσ αυτοί είναι οι κατ εξοχιν παράγοντεσ που μπορεί να κάνουν ζναν
χειρουργό να γίνει επικετικόσ ι να εκνευριςτεί με κάποιον από τθν υπόλοιπθ νκάδα.
Τν δήηεκα ηεο παηδείαο είλαη ζεκαληηθφ γηα λα απνθεπρζνχλ πεξηζηαηηθά
αληηδενληνινγηθά ηα νπνία θαηά θαηξνχο έρνπλ ζπκβεί''. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηαηξφο
έζεζε θαη ην δήηεκα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ρεηξνπξγνχ κε ηνλ αλαηζζεζηνιφγν.
Κάλνληαο κηα κηθξή αλαθνξά ζε απηήλ ηε ζρέζε θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ρεηξνπξγείνπ
αλέθεξε ηα έμεο: '' Θεσξψ φηη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ αλαηζζεζηνιφγν ζα πξέπεη λα είλαη
πγηήο θαη ζηελή πξνο φθεινο ηνπ αζζελή. Γελ λνκίδσ φηη ηίζεηαη ζέκα αληαγσληζκνχ
γηαηί είλαη ηειείσο μερσξηζηά ηα αληηθείκελα ησλ δπν ηαηξψλ ρσξίο αληηθξνπφκελα
ζπκθέξνληα. Σαθψο ππάξρνπλ πεξηζηαηηθά φπνπ ν έλαο επεκβαίλεη ζην έξγν ηνπ αιινχ
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θαη ηφηε έρνπκε εληάζεηο. Γελ λνκίδσ φκσο φηη απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αιινίσζε
ηνπ θιίκαηνο κέζα ζηε ρεηξνπξγηθή αίζνπζα, θαη αλ απηφ ζπκβεί ηφηε ζα είλαη θαη
πξέπεη λα είλαη παξνδηθφ''. Παξαηεξνχκε ηελ αλάιπζε ηεο ζρέζεο κε ρεηξνπξγνχαλαηζζεζηνινγνπ απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν επαγγεικαηία πγείαο. ε πεξαηηέξσ
ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο ν ίδηνο αλέθεξε φηη ζηα ρεηξνπξγεία ζηα νπνία είλαη
επηθεθαιήο πξνζπαζεί θαη θαηαθέξλεη λα έρεη θηιηθέο ζρέζεηο κε ηα κειή ηεο
αλαηζζεζηνινγηθή νκάδαο, ελψ πνιχ ζπαλία δεκηνπξγνχληαη εληάζεηο θπξίσο ζε
επεκβάζεηο νπνχ ρσξνηαμηθά επεκβαίλεη ε κηα νκάδα ζην ρψξν ηεο άιιεο(πρ
επεκβάζεηο αλψηεξνπ γαζηξεληεξηθνχ).
πλερίδνληαο κε ηηο απαληήζεηο ησλ ρεηξνπξγψλ ζα αλαιπζεί ε ηνπνζέηεζε
επί ηνπ ζέκαηνο ηνπ επφκελνπ ηαηξνχ (Νν4). Ο ελ ιφγσ ρεηξνπξγφο καο απάληεζε ηα
έμεο: '' Πηζηεχσ φηη βαζηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ
ρεηξνπξγνχ πξνο ηελ ππφινηπε νκάδα είλαη ε κφξθσζε θαη ην ήζνο ηνπ, ε δπζθνιία ηνπ
πεξηζηαηηθνχ θαη ζε άκεζε ζπζρέηηζε κε απηήλ, ε θνχξαζε''. Ο ίδηνο ηφληζε επίζεο φηη
απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο θαηά ηε γλψκε ηνπ ζεκαληηθφηεξε επηξξνή έρεη ην ήζνο
ηνπ ρεηξνπξγνχ φζνλ αθφξα ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηδξά πξνο ηνπο ππφινηπνπο
παξεπξηζθφκελνπο ζηελ ρεηξνπξγηθή αίζνπζα. Δπηπιένλ, απφ ηελ απάληεζε ηνπ έγηλε
ζαθέο φηη κεξίδην επζχλεο ζηελ αιιαγή ή κε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ρεηξνπξγνχ θέξεη
θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. '' Τν ήζνο θαη ε ζσζηή ζπκπεξηθνξά απφ
ηα κειή ηεο νκάδαο επίζεο είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ θάλεη ηνλ ρεηξνπξγφ λα
αιιάμεη ηνλ ηξφπν πνπ θέξεηαη. Οξηζκέλνη μερλάκε φηη θαη ζην ρεηξνπξγείν πθίζηαληαη
νη ζσζηνί ηξφπνη ζπκπεξηθνξάο θαη ν θψδηθαο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο. Απηφ
είλαη έλα ζηνηρείν πνπ πξνζσπηθά έκελα κπνξεί λα κε θάλεη λα αληηδξάζσ θαη λα
αιιάμσ απέλαληη ζηνλ ππαίηην''. Με ηνλ ηξφπν απηφ έθιεηζε ηελ απάληεζε ηνπ ζην
ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα, ελψ ηαπηφρξνλα έθαλε ζαθέο φηη ηα πεξηζηαηηθά θαθήο
ζπκπεξηθνξάο θαη αθξαίσλ αληηδξάζεσλ ζηνλ ρψξν ηνπ ρεηξνπξγείνπ είλαη πιένλ
ειάρηζηα θαη ηείλνπλ λα κεδεληζηνχλ.
ηε ζπλέρεηα ζα αλαιπζεί ε άπνςε ηνπ Νεπξνρεηξνπξγνχ ( Νν5) ηνπ
δείγκαηνο. Ο ίδηνο φπσο αλέθεξε ζα δψζεη ηελ νπηηθή ηνπ ζέκαηνο φπσο ηε βηψλεη
ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ, ζηνλ ηδησηηθφ Οξγαληζκφ πγείαο ζηνλ νπνίν εξγάδεηαη. Δμ
αξρήο έθαλε ιφγν γηα ηε κεγάιε ζεκαζία ηεο ''ρεκείαο'' κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο
ρεηξνπξγηθήο νκάδαο. Υαξαθηεξηζηηθά δήισζε φηη: '' Πηζηεχσ φηη παίδεη κεγάιν ξνιφ
ε καθξφρξνλε ζπλεξγαζία θαη ε αλάπηπμε έθηνο απφ ζπλαδειθηθψλ θαη θηιηθψλ
δεζκψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο''. Αλαιχνληαο ηελ ζθέςε ηνπ αλέθεξε: ''Πνιιέο
θνξέο πξνηξέπσ λεφηεξνπο ζπλαδέιθνπο λα γλσξίζνπλ θαιπηέξα ηελ νκάδα κε ηελ
νπνία ζπλεξγάδνληαη, ελψ ηαπηφρξνλα έρσ εηζεγεζεί ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε, θαη
άξρηζε ήδε λα εθαξκφδεηαη, ηελ φζν ην δπλαηφλ πην ζηαζεξή ζχζηαζε ησλ
ρεηξνπξγηθψλ νκάδσλ''. Ζ ζθέςε θαη ε άπνςε ηνπ ελ ιφγσ ηαηξνχ αθφξα ζηελ
αλάπηπμε δεζκψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο ψζηε λα είλαη πην
άκεζε θαη απνδνηηθή ε ζπλεξγαζία ηνπο. Να γλσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη λα μέξεη ν
θαζέλαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνχξγεη ν άιινο. Έθηνο απηψλ ν ελ ιφγσ
επαγγεικαηίαο πγείαο είπε: '' Δπίζεο, ζεσξψ φηη ην είδνο θαη ε δπζθνιία ηνπ
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ρεηξνπξγείνπ ζίγνπξα είλαη έλαο παξάγνληαο ν νπνίνο κπνξεί λα αιιάμεη ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ ρεηξνπξγνχ''. πλερίδνληαο ηφληζε φηη κε ην δέζηκν ηεο νκάδαο είλαη
δπλαηφλ αθφκα θαη ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο( επηπινθέο, απξφνπηα ζπκβάληα, ιάζε ηεο
νκάδαο) λα δηαηεξεζεί έλα ήξεκν θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ. Απηφ, ζπκθψλα κε ηε
γλψκε ηνπ είλαη ην δεηνχκελν πξνο φθεινο ηεο εμέιημεο ηεο επέκβαζεο θαη θπζηθά
ηνπ αζζελή.
Δπφκελνο ζπλεληεπμηαδφκελνο είλαη ν Οπξνιφγνο (Νν6). πσο θαη νη
ππφινηπνη εξσηεζέληεο θιήζεθε λα απαληήζεη ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα. Απφ ηελ
αξρή ηεο απάληεζεο ηνπ φπσο θαη νη δπν πξψηνη εξσηεζέληεο έζεζε θαη μεθαζάξηζε
ην δήηεκα ησλ νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ. πγθεθξηκέλα αλέθεξε φηη: '' Πξέπεη λα γίλεη
ζαθέο φηη ην ηειεπηαίν πξάγκα ην νπνίν ζθέθηεηαη έλαο ρεηξνπξγφο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο επέκβαζεο είλαη ηα ρξήκαηα. Πηζηεχσ ηφζν γηα κέλα φζν θαη γηα ηνπο
πεξηζζφηεξνπο ζπλαδέιθνπο φηη απηφ δελ ζα άιιαδε πνηέ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη
ζηελ νκάδα''. πλερίδνληαο ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα ζηάζεθε
θαη ηφληζε ηελ ζεκαζία ηεο βαξχηεηαο ηνπ πεξηζηαηηθνχ. '' Κξίλνληαο απφ ηνλ εαπηφ
κνπ απηφ πνπ επεξεάδεη πεξηζζφηεξν είλαη ε βαξχηεηα ηνπ πεξηζηαηηθνχ. Η δπζθνιία
ηεο επέκβαζεο δελ ζνπ αθήλεη πεξηζψξηα λα ζθεθηείο πνιιά πξάγκαηα'' δήισζε.
Δπηπιένλ, θάλεθε λα θάλεη ηδηαίηεξε κλεία ζηελ επίδξαζε ησλ ιαζψλ απφ ηελ νκάδα.
πγθεθξηκέλα, έθαλε ιφγν γηα ηα ιάζε ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ εμέιημε ηνπ
ρεηξνπξγείνπ. Δπί ηνπ ζέκαηνο αλέθεξε ηα έμεο: '' Όζνλ αθφξα ζηα ιάζε πνπ γίλνληαη
απφ ηελ νκάδα, εάλ απηά επεξεάδνπλ ηελ εμέιημε απηνχ ηφηε επεξεάδνπλ θαη ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ ρεηξνπξγνχ. Αλ γηα παξάδεηγκα ν ππεχζπλνο λα θέξεη έλα
ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν, απφ απξνζεμία έθεξε έλα άιιν, ηφηε φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ
δεκηνπξγείηαη ζνβαξφ ζέκα''. Οινθιεξψλνληαο ηφληζε φηη γηα ην ζέκα ησλ ιαζψλ,
επζχλεηαη ε εθπαίδεπζε ηεο νκάδαο.
Πξνρσξψληαο ηε δηαδηθαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ηεο αλάιπζεο ησλ
απαληήζεσλ είλαη ε ζεηξά γηα ηελ αλάιπζε ηεο απάληεζεο ηεο ρεηξνπξγνχ (Νν7) ζην
ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα. Ζ ίδηα αλαθεξφκελε ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ ρεηξνπξγνχ αλέθεξε ηα έμεο: '' Απηφ πνπ πηζηεχσ φηη ζίγνπξα
επεξεάδεη είλαη ε έθβαζε ησλ ρεηξνπξγηθψλ πξάμεσλ. Αλ φια βαίλνπλ θαιψο θαη φπσο
ηα έρεη ππνινγίζεη ν ζεξάπσλ ηφηε δηαηεξείηαη κηα ζηαζεξή θαη θαιή ζπλεξγαζία κε ηελ
ππφινηπε νκάδα''. Δπηπιένλ, έθαλε ιφγν θαη γηα ην θιίκα ην νπνίν επηθξαηεί ζηε
ρεηξνπξγηθή θιηληθή. πγθεθξηκέλα αλέθεξε: '' Πηζηεχσ φηη ν ρεηξνπξγφο δελ παχεη λα
είλαη άλζξσπνο. Μπνξεί ελ κέξεη λα θξαηεί ηα πξνζσπηθά ηνπ πξνβιήκαηα έθηνο
ρεηξνπξγηθήο αίζνπζαο άιια κέρξη έλα ζεκείν. Απηφ πνπ ελλνψ είλαη φηη ζεκαληηθφ
ξνιφ ζηελ ςπρνινγία ηνπ θαη αξά θαη ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ παίδεη θαη ην θιίκα ζηελ
ρεηξνπξγηθή θιηληθή. Έθηνο δειαδή ηεο ρεηξνπξγηθήο αίζνπζαο αλ επηθξαηεί έλα θιίκα
αιιεινβνεζείαο, ελδηαθέξνληνο θαη ζπλαδειθηθφηεηαο ζεσξψ φηη ν ρεηξνπξγφο ζα
πξνάγεη ηελ εξεκία θαη ην θηιηθφ θιίκα θαη φληνο ηνπ ρεηξνπξγείνπ''. Με ηελ
ηνπνζέηεζε ηεο αχηε, νινθιήξσζε ηελ απάληεζε ηεο ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα,
ελψ θιείλνληαο πξνζέζεζε φηη ην θιίκα έθηνο ηνπ ρεηξνπξγείνπ επεξεάδεη αθφκα

104

πεξηζζφηεξν κηα γπλαίθα ρεηξνπξγφ ε νπνία φπσο πξνείπε αθφκα δελ έρεη ηελ
απνδνρή ελφο πνζνζηνχ ησλ αλδξψλ ζπλαδέιθσλ ηεο.
Σειεπηαίνο θιήζεθε λα απαληήζεη ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα ν ηαηξφοΓπλαηθνιφγνο (Νν8) ηνπ ιεθζέληνο δείγκαηνο. πγθεθξηκέλα, ν ίδηνο αλέθεξε φηη
ζεψξεη πσο ε θχζε ηεο δνπιεηάο θαη ην είδνο ηνπ πεξηζηαηηθνχ είλαη νη δπν βαζηθνί
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρεηξνπξγνχ. πσο ν ίδηνο ηφληζε:
''Η έθβαζε θαη ε κνξθή ηνπ απνηειέζκαηνο κηαο επέκβαζεο είλαη ην θχξην θίλεηξν γηα
έλαλ ρεηξνπξγφ ψζηε λα δηαηεξήζεη έλα θαιφ θαη πξφζραξν πεξηβάιινλ κέζα ζηελ
νκάδα''. Αλαιχνληαο ηε ζθέςε ηνπ επί ηνπ ζέκαηνο έθαλε ιφγν θαη γηα ηελ ζέζε ηεο
θεληξηθήο δηνίθεζεο απέλαληη ζηνλ ρεηξνπξγφ. πγθεθξηκέλα, αλέθεξε φηη ζπρλά δελ
ππάξρεη ν απαηηνχκελνο ζεβαζκφο πξνο ην έξγν ηνπ ρεηξνπξγνχ θαη απηφ ηνλ θάλεη
απφκαθξν θαη ίζσο επηζεηηθφ. Σν ζπκπέξαζκα απηφ ην εμάγεη φπσο ν ίδηνο αλέθεξε
απφ παξαζηάζεηο πνπ έρεη απφ δεκνζίνπο Οξγαληζκνχο πγείαο νπνχ πνιινί
ρεηξνπξγνί είλαη δπζαξεζηεκέλνη απφ ζπκπεξηθνξέο θαη θηλήζεηο ηεο θεληξηθήο
δηνίθεζεο. Δπί ηνπ ζέκαηνο είπε: '' Όηαλ έλαο ρεηξνπξγφο είλαη δπζαξεζηεκέλνο απφ
ηελ δηνίθεζε είλαη ινγηθφ θαη αλακελφκελν λα αιινησζεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνο ηελ
ππφινηπε νκάδα. Σίγνπξα απηφ είλαη ειεγρφκελν άιια ζε ζπλδπαζκφ κε ην άγρνο ηεο
δνπιεηάο πνιιέο θνξέο γίλεηαη δπζάξεζηνο πξνο ηνπο ππφινηπνπο''. Με ηελ αλάιπζε
ηεο απάληεζεο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ θιείλεη ε παξνπζίαζε ησλ
απαληήζεσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα. Οη απαληήζεηο ησλ ρεηξνπξγψλ
ζπλνπηηθά παξνπζηάδνληαη ζηνλ πηλάθα πνπ αθνινπζεί.

ΠΚΝΑΚΑ 13: ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΣΗ ΤΜΠΕΡΚΦΟΡΑ ΕΝΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟΤ
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΝΕΤΡΟΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΟΤΡΟΛΟΓΟ
ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΩΡΛ
ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΓΤΝΑΚΚΟΛΟΓΟ

ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΣΗ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΝΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟΤ
ΤΜΠΕΡΚΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ-ΑΝΣΚΛΗΨΗ ΕΝΣΟΛΩΝ-ΚΕΡΑΡΧΚΑ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟΤ
ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΚ ΕΒΑΜΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟΤ-ΠΟΡΕΚΑ ΧΕΚΡΟΤΡΓΚΚΗ ΕΠΕΜΒΑΗ
ΕΚΔΟ ΠΕΡΚΣΑΣΚΚΟΤ-ΠΟΡΕΚΑ ΕΠΕΜΒΑΗ-ΠΑΚΔΕΚΑ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟΤ-ΑΝΣΑΠΟΚΡΚΗ ΣΗ ΟΜΑΔΑ
ΜΟΡΦΩΗ ΚΑΚ ΗΙΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟΤ-ΔΤΚΟΛΚΑ ΕΠΕΜΒΑΗ-ΚΟΤΡΑΗ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΤΝΕΡΓΑΚΑ ΚΑΚ ΦΚΛΚΚΟΚ ΔΕΜΟΚ ΜΕΑ ΣΗΝ ΟΜΑΔΑ-ΕΚΔΟ ΚΑΚ ΔΤΚΟΛΚΑ ΕΠΕΜΒΑΗ
ΔΤΚΟΛΚΑ ΕΠΕΜΒΑΗ-ΑΠΟΔΟΗ ΣΗ ΤΠΟΛΟΚΠΗ ΟΜΑΔΑ
ΕΚΒΑΗ ΧΕΚΡΟΤΡΓΚΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ-ΚΛΚΜΑ ΕΚΣΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΕΚΟΤ
ΦΤΗ ΣΗ ΔΟΤΛΕΚΑ-ΕΚΔΟ ΠΕΡΚΣΑΣΚΚΟΤ-ΑΠΟΦΑΕΚ ΚΑΚ ΤΜΠΕΡΚΦΟΡΑ ΚΕΝΣΡΚΚΗ ΔΚΟΚΚΗΗ

6.8 ΓΤΝΑΗΚΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΚΑΗ ΖΓΔΗΑ

Γεδνκέλεο ηεο ζνβαξήο έθηαζεο πνπ θαηά θαηξνχο έρεη ιάβεη ην ζέκα ηεο
ζέζεο ηεο γπλαηθάο ζε δηάθνξα εξγαζηαθά πεξηβάιινληα ζεσξήζεθε ελδηαθέξνπζα
θαη ζθφπηκε ε πξνζζήθε ηεο εξψηεζεο πνπ ζα αλαιπζεί παξαθάησ ζην
εξσηεκαηνιφγην ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. πγθεθξηκέλα ζην παξφλ
θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ νη απαληήζεηο ηνπ δείγκαηνο ησλ νρηψ ρεηξνπξγψλ φζνλ
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αθφξα ζην δήηεκα ηεο ζέζεο ηεο γπλαηθάο ρεηξνπξγνχ ζε ζέζεηο εγεζίαο ηφζν εληφο
φζν θαη έθηνο ηεο ρεηξνπξγηθήο αίζνπζαο. Μέινο ηνπ δείγκαηνο απνηειεί σο γλσζηφλ
θαη κηα γπλαίθα ρεηξνπξγφο ε ηνπνζέηεζε ηεο φπνηαο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ, δηφηη απνηππψλεη ηηο ζχγρξνλεο αλεζπρίεο θαη πξνβιεκαηηζκνχο ηεο
γπλαηθάο ρεηξνπξγνχ φζνλ αθφξα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο ζε έλαλ Οξγαληζκφ
πγείαο.
Ξεθηλψληαο ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ
αξρίδνπκε κε ηελ άπνςε ηνπ ρεηξνπξγνχ Νν1. Ο ελ ιφγσ Γεληθφο Υεηξνπξγφο κέζα
απφ ηελ πνιπεηή πείξα ηνπ ζηηο ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο φπσο καο αλέθεξε έρεη
ζρεκαηίζεη κηα άπνςε ε νπνία απνηειείηαη απφ δπν ζθέιε. Υαξαθηεξηζηηθά καο
αλέθεξε: '' Έσο ηψξα έρσ ζπλαληήζεη πνιιέο γπλαίθεο ρεηξνπξγνχο δηαθφξσλ
εηδηθνηήησλ, άιιεο ήηαλ θαιέο θαη άιιεο φρη ζην αληηθείκελν ηνπο. Η ζπκπεξηθνξά ηνπο
ζην ρεηξνπξγείν έρεη λα θάλεη κε ην πφζν θαιά μέξνπλ ηελ επηζηήκε ηνπο θαη φρη κε ην
θχιν. Τν κφλν ζίγνπξν είλαη φηη ηνπο ιείπεη ε απνθαζηζηηθφηεηα θαη ε εηνηκφηεηα ζηελ
ιήςε ζνβαξψλ απνθάζεσλ''. Σα δπν ζθέιε φπσο παξνπζηαζηήθαλ απφ ηνλ
ζπγθεθξηκέλν νκηιεηή αθνξνχλ ηφζν ηελ επηζηεκνληθή επάξθεηα φζν θαη ηνλ
ραξαθηήξα ηεο γπλαίθαο ρεηξνπξγνχ. πλερίδνληαο ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ν ηαηξφο
δήισζε: '' Πηζηεχσ θαη ην έρσ δεη λα γίλεηαη ζηελ πξάμε φηη νη γπλαίθεο είλαη πην
καδεκέλεο θαη δελ δηεθδηθνχλ δηνηθεηηθέο ζέζεηο επεηδή δελ είλαη έηνηκεο θαη ζίγνπξεο
φηη κπνξνχλ λα αθνζησζνχλ ζε απηφ. Καηά ηε δηθή κνπ άπνςε ε βάζε ηεο ειιεληθήο
νηθνγελείαο ζέιεη ηελ ειιελίδα κάλα λα αθηεξσζεί ζε κεγάιν πνζνζηφ ζε απηήλ, θαη
αξά γηα ηε γπλαίθα ρεηξνπξγφ είλαη πην δχζθνιε ε πνιχσξε θαη ζπλερήο απνπζία απφ
ην ζπίηη''. Γεδνκέλεο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθεη ν ρεηξνπξγφο Νν1
κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη πηζαλψο λα είλαη επεξεαζκέλνο απφ ηα ήζε θαη έζηκα
κηαο άιιεο επνρήο, ε νπνία δηακνξθψλεη θαη ηελ ζπγθεθξηκέλε άπνςε. Κιείλνληαο
ηελ απάληεζε ηνπ ζην εξψηεκα ν επαγγεικαηίαο πγείαο αλέθεξε φηη έρεη ζπλεξγαζηεί
θαη ζπλερίδεη λα ζπλεξγάδεηαη κε γπλαίθεο ρεηξνπξγνχο θαη φηη ε κεγαιχηεξε κεξίδα
απηψλ ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιεο δφζεηο επαγγεικαηηζκνχ.
Πξνρσξψληαο ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ην ίδην εξψηεκα ηέζεθε θαη ζηνλ
επφκελν ζπλεληεπμηαδφκελν. Πξφθεηηαη γηα ηνλ ρεηξνπξγφ Νν2 ν νπνίνο
ηνπνζεηήζεθε σο έμεο: '' Πηζηεχσ φηη ε ζπκπεξηθνξά θαη ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηεο
ρεηξνπξγηθήο νκάδαο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο επέκβαζεο δελ εμαξηάηαη απφ ην θχιν ηνπ
ρεηξνπξγνχ. Η γπλαίθα ρεηξνπξγφο εάλ δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη ηελ
επηζηεκνληθή επάξθεηα κπνξεί θάιιηζηα λα ζηαζεί ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ''.
Αλαιχνληαο πεξαηηέξσ ηελ ζθέςε ηνπ ν ζπγθεθξηκέλνο ηαηξφο δήισζε φηη: '' Σηελ
πεξίπησζε ηεο ιήςεο δηνηθεηηθψλ ζέζεσλ έθηνο ρεηξνπξγηθήο αίζνπζαο ηφηε ίζσο ηα
πξάγκαηα αιιάδνπλ. Πηζηεχσ φηη ε γπλαίθα ρεηξνπξγφο κπνξεί λα ζηαζεί ζε
νπνηνδήπνηε δηνηθεηηθφ αμίσκα. Τν κφλν κειαλφ ζεκείν ηεο ππφζεζεο είλαη φηη αθφκα
ππάξρνπλ αξθεηνί ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο πνπ δελ ζα αλαγλσξίζνπλ ζην πξφζσπν κηαο
γπλαηθάο ην αμίσκα πρ ηνπ Γηεπζπληή κηαο ρεηξνπξγηθήο θιηληθήο. Απηφ είλαη ζέκα
παηδείαο ησλ πθηζηάκελσλ θαη πηζηεχσ φηη κε θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο δηνξζψλεηαη''.
Σν ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη απφ ηα ιεγφκελα ηνπ ελ ιφγσ ηαηξνχ είλαη φηη ζεψξεη
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ηηο γπλαίθεο ρεηξνπξγνχο εμίζνπ ηθαλέο, ηφζν εληφο φζν θαη έθηνο ρεηξνπξγηθήο
αίζνπζαο, κε ηνπο άληξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο.
Δπφκελνο ζπλεληεπμηαδφκελνο είλαη ν ρεηξνπξγφο Νν3 ν φπνηνο θιήζεθε λα
απαληήζεη ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα. Ζ ηνπνζέηεζε έγηλε σο έμεο: '' Πηζηεχσ φηη
ζηελ ζεκεξηλή επνρή είλαη ηφζν κεγάινο ν φγθνο ηεο εξγαζίαο θαη ηφζν επξεία ε γθάκα
ησλ απαηηήζεσλ κηα πςειφ ηζηάκελεο δηνηθεηηθήο ζέζεο πνπ δελ είκαη ζίγνπξνο αλ κηα
γπλαίθα ρεηξνπξγφο ζέιεη θαη κπνξεί λα ηελ αλαιάβεη''. Δξσηψκελνο εθ λένπ θαη ελψ
ηνπ δεηήζεθε λα αλαιχζεη πεξαηηέξσ ηελ άπνςε ηνπ είπε ηα έμεο: '' Απφ ηα
αθνχζκαηα θαη ηηο παξαζηάζεηο πνπ έρσ απφ ηνλ ρψξν ησλ ρεηξνπξγηθψλ θιηληθψλ
γλσξίδσ φηη πνιινί ζπλάδειθνη είλαη επηθπιαθηηθνί κε ην λα αλαιάβνπλ γπλαίθεο
δηνηθεηηθέο ζέζεηο. Πηζηεχσ φηη ε δηνίθεζε είλαη δηαθνξεηηθή εληφο θαη έθηνο αίζνπζαο.
Δληφο ηεο αίζνπζαο ε γπλαίθα ρεηξνπξγφο κπνξεί λα δξάζεη φπσο θαη ν άληξαο
βαζηδφκελε ζε γλψζεηο θαη επηζηεκνληθή επάξθεηα. Έθηνο ηεο ρεηξνπξγηθήο αίζνπζαο
πηζηεχσ φηη αθφκα παξακέλεη ην ''αδχλακν θχιν'' θαη φηη δελ είλαη ζε ζέζε λα
απνδψζεη φπσο ζα έπξεπε''.
ηελ ζπλέρεηα ζα αλαιπζεί ε απάληεζε ηνπ ρεηξνπξγνχ Νν4. Ο ηειεπηαίνο
ζηε ζεηξά απφ ηνπο ηέζζεξεηο Γεληθνχο Υεηξνπξγνχο ηνπ παξφληνο εξεπλεηηθνχ
δείγκαηνο εξσηψκελνο γηα ηε ηθαλφηεηα ή κε ηεο γπλαίθαο ρεηξνπξγνχ λα αλαιάβεη
δηνηθεηηθέο ζέζεηο απάληεζε σο έμεο: '' Καηά ηε γλψκε κνπ κηα ζσζηά εθπαηδεπκέλε
γπλαίθα ρεηξνπξγφο ε νπνία έρεη ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο ηεο εηδηθφηεηαο ηεο άιια θαη
κηα επξεία παηδεία κπνξεί λα αλαιάβεη δηνηθεηηθέο ζέζεηο θαη λα εγεζεί κηαο θιηληθήο''.
Ο εξσηψκελνο ζπλερίδνληαο αλέθεξε: '' Πηζηεχσ φηη ην ζχζηεκα ηεο επαγγεικαηηθήο
εμέιημεο θαη ηεο πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ ζα πξέπεη λα αξρίζεη λα πξνσζεί θαη ηηο
γπλαίθεο ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο''. ε πεξαηηέξσ αλάιπζε, ν ρεηξνπξγφο θάλεθε
απφιπηα πεπεηζκέλνο φηη νη άληξεο ρεηξνπξγνί άιια θαη κεγάιν πνζνζηφ ηνπ
αξζεληθνχ πιεζπζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο Οξγαληζκνχο πγείαο ζεσξνχλ ηηο
γπλαίθεο ρεηξνπξγνχο θαηψηεξεο ζε αμία θαη γλψζεηο. Οη γπλαίθεο έρνληαο
αληηιεθζεί ηελ ξαηζηζηηθή αχηε ζπκπεξηθνξά έρνπλ θαηαβάιεη κεγάιε πξνζπάζεηα
θαη απέθηεζαλ έλα εμαηξεηηθά πςειφ επίπεδν γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ. πσο
ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε: '' Πηζηεχσ πσο πιένλ νη γπλαίθεο ρεηξνπξγνί πνπ ην ζέινπλ
πξαγκαηηθά είλαη ηθαλέο λα αλαιάβνπλ νπνηαδήπνηε ζέζε ζέινπλ ή ηνπο δνζεί''.
Δπφκελε ζα αλαιπζεί ε άπνςε ηνπ ρεηξνπξγνχ Νν5. Πξφθεηηαη γηα ηνλ
Νεπξνρεηξνπξγφ ν νπνίνο θαηέρεη πςειφβαζκε ζέζε ζε ηδησηηθφ Οξγαληζκφ πγείαο
θαη ζα δψζεη ηελ δηθή ηνπ νπηηθή ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. '' Πηζηεχσ φηη
δηαθνξνπνηείηαη ε άζθεζε εγεζίαο θαη ηα δηνηθεηηθά θαζήθνληα εθηφο ρεηξνπξγηθήο
αίζνπζαο γηα κηα γπλαίθα. Απηφ είλαη απφξξνηα ηεο ζθέςεο πνπ ιαλζαζκέλα θαηά ηε
γλψκε κνπ επηθξαηεί φηη ε γπλαίθα δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα αλαιάβεη κηα
ζέζε δηνίθεζεο''. Ο ζπγθεθξηκέλνο επαγγεικαηίαο πγείαο αλέθεξε κεηαμχ άιισλ φηη
ην πξφβιεκα δελ είλαη ε γπλαίθα ρεηξνπξγφο άιια ην πσο ηελ αληηκεησπίδνπλ νη
ζπλάδειθνί ηεο θαη ην ινηπφ ηαηξηθφ θαη παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ. ηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ηα πξάγκαηα φπσο αλαθέξεη ζηελ απάληεζε
ηνπ είλαη δηαθνξεηηθά. '' Πηζηεχσ φηη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα νη γπλαίθεο ρεηξνπξγνί έρνπλ
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κεγαιχηεξε απνδνρή απφ ην ππφινηπν πξνζσπηθφ θαη έηζη ζπρλφηεξα απ φηη ζηνλ
δεκφζην ηνκέα νη ππεχζπλνη πξνζσπηθνχ θαη νη δηεπζπληέο ηνκέσλ ηηο πξνηείλνπλ γηα
ζέζεηο δηνίθεζεο'', είπε ραξαθηεξηζηηθά. Κιείλνληαο ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζην
ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα αλέθεξε: '' Απφ ηελ κέρξη ηψξα εκπεηξία κνπ έρσ ηχρεη αξθεηέο
θνξέο λα ζπλεξγαζηψ κε γπλαίθεο ρεηξνπξγνχο ζε ζέζεηο επζχλεο. Οη πεξηζζφηεξεο
έδεημαλ ηνλ ίδην επαγγεικαηηζκφ θαη ηελ ίδηα ζνβαξφηεηα πνπ δείρλνπλ θαη ζηελ
ρεηξνπξγηθή αίζνπζα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο''. Βαζηθφ
ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε απφ ηα ιεγφκελα ηνπ Νεπξνρεηξνπξγνχ είλαη ε
πεπνίζεζε ηνπ φηη ζηελ ζεκεξηλή επνρή πνιινί είλαη εθείλνη πνπ πηζηεχνπλ φηη νη
γπλαίθεο ρεηξνπξγνί αλεπαξθνχλ ζηελ άζθεζε δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ, άιια ν ίδηνο
πηζηεχεη φηη κε ηηο θαηάιιειεο επθαηξίεο είλαη ηθαλέο λα αληηκεησπίζνπλ ηηο
πξνθιήζεηο νπνηαζδήπνηε ζέζεο.
πλερίδνληαο ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ νρηψ ρεηξνπξγψλ ζην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ζεηξά έρεη ε ηνπνζέηεζε ηνπ ρεηξνπξγνχ Οπξνιφγνπ (Νν6). Ο
ζπγθεθξηκέλνο επαγγεικαηίαο πγείαο δήισζε ηα έμεο: '' Πηζηεχσ φηη ε άζθεζε
δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ είλαη θαζαξά ζέκα ραξαθηήξα. Έηζη δελ ζεσξψ φηη
δηαθνξνπνηείηαη κε βάζε ην θχιν. Γειαδή κηα γπλαίθα κε δπλακηθφ ραξαθηήξα κπνξεί
θαη πηζηεχσ φηη ζα είλαη πην απνηειεζκαηηθή ζε κηα δηνηθεηηθή ζέζε απ φηη έλαο άληξαο
κε πην αδχλακν θαη ζπλεζηαικέλν ραξαθηήξα''. Πξνρσξψληαο ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ
αλέθεξε αθφκε: '' Η έλλνηα ηνπ ραξαθηήξα παίδεη ξνιφ ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηνπ
ρεηξνπξγείνπ θαη ζηηο αλάινγεο ζέζεηο πνπ ππάξρνπλ. Έηζη ε γπλαίθα ππφ ηηο
πξνυπνζέζεηο ηφζν ηεο επηζηεκνληθήο επάξθεηαο φζν ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ ραξαθηήξα
θαη ηεο επθνιίαο ιήςεο απνθάζεσλ κπνξεί θάιιηζηα λα αλαιάβεη θαη λα δηαπξέςεη ζε
δηνηθεηηθέο ζέζεηο''. Με ηνλ ηξφπν απηφ έδσζε ηε δηθή ηνπ εξκελεία ζην
ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ν ελ ιφγσ ηαηξφο.
ηελ ζπλέρεηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θιήζεθε λα απαληήζεη ζην
ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα ε κνλαδηθή γπλαίθα ρεηξνπξγφο ηνπ δείγκαηνο. Πξηλ ηελ
αλάιπζε ηεο άπνςεο ηεο ε ίδηα αλέθεξε φηη είλαη έλα βαζηθφ ζέκα θαη ηαιαλίδεη
αθφκα θαη ζήκεξα έλα κεγάιν κέξνο γπλαηθψλ ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο θαη φρη κφλν
ζηελ ''αλδξνθξαηνχκελε'' ρεηξνπξγηθή εηδηθφηεηα. Ζ ίδηα ηνπνζεηήζεθε σο έμεο: '' Οη
γπλαίθεο ρεηξνπξγνί θαηά ηε γλψκε κνπ είλαη εμίζνπ ηθαλέο κε ηνπο άληξεο
ζπλαδέιθνπο ηνπο ζην λα ππνζηεξίμνπλ δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζε έλα λνζνθνκείν ή κηα
θιηληθή. Δίκαη ζίγνπξε θαη ην έρσ δεη ζηελ πξάμε φηη πνιινί άληξεο ρεηξνπξγνί
δηαθσλνχλ θάζεηα κε απηφ''. πλερίδνληαο ε ελ ιφγσ ρεηξνπξγφο είπε: '' Πηζηεχσ φηη
νη άληξεο απφ ζέκα ραξαθηήξα άιια θαη απφ θάπνηνπ είδνπο θφκπιεμ δελ ζέινπλ λα
παξαδερηνχλ ηηο ηθαλφηεηεο νξηζκέλσλ γπλαηθψλ ρεηξνπξγψλ ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο
ηεο ρεηξνπξγηθήο αίζνπζαο. Θέισ λα πηζηεχσ φηη πξφθεηηαη γηα ρεηξνπξγνχο ζαθέζηαηα
επεξεαζκέλνπο απφ ηνπο ξπζκνχο θαη ηα δεδνκέλα κηαο παιαηφηεξεο επνρήο''.
Αλαπηχζζνληαο ηελ άπνςε ηεο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ε ζπλεληεπμηαδφκελε
αλέθεξε φηη ζηελ πνξεία ηεο σο εηδηθεπφκελε άιια θαη κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ
εηδίθεπζεο βίσζε αξθεηέο θνξέο ηελ ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζην γπλαίθεην
θχιν. Οινθιεξψλνληαο ηελ απάληεζε ηνπ είπε ραξαθηεξηζηηθά: '' Πηζηεχσ φηη
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βξηζθφκαζηε ζην ηέινο ηεο επνρήο ηνπ απνθιεηζκνχ ηεο γπλαηθάο απφ ηηο δηνηθεηηθέο
ζέζεηο ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο. Πξέπεη ε δηνίθεζε ηνπ θάζε Οξγαληζκνχ πγείαο λα δψζεη
ίζεο επθαηξίεο ζε άληξεο θαη γπλαίθεο φζνλ αθφξα ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε''.
Οινθιεξψλνληαο ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα,
ζα παξνπζηαζηεί ε ηνπνζέηεζε ηνπ ηειεπηαίνπ εξσηεζέληα. Πξφθεηηαη γηα ηνλ
ρεηξνπξγφ Γπλαηθνιφγν Νν8 ν νπνίνο πξηλ ηελ απάληεζή ηνπ ζην εξψηεκα δήισζε
φηη: '' Πξηλ κηιήζνπκε γηα ηελ εγεζία θαη ηε γπλαίθα, πξέπεη λα πσ φηη απφ ηελ εκπεηξία
κνπ θαη ηα φζα έρσ δεη ζηελ θαξηέξα κνπ, ε γπλαίθα δελ κπνξεί λα ζηαζεί δπλακηθά ζε
φιεο ηηο ρεηξνπξγηθέο εηδηθφηεηεο. Δίλαη εηδηθφηεηεο νη νπνίεο ζέινπλ ηφζν ηα ζσκαηηθά
φζν θαη ηα ςπρηθά πξνζφληα φπσο ε ζσκαηηθή δχλακε θαη δνκή άιια θαη ην ςπρηθφ
ζζέλνο θαη ε δπλακηθφηεηα. Πηζηεχσ φηη ζα πξέπεη λα γίλεηαη πξνζεθηηθή επηινγή ηεο
εηδηθφηεηαο απφ ηηο γπλαίθεο ζπλαδέιθνπο''. πλερίδνληαο απάληεζε ζην εξψηεκα πνπ
ηέζεθε, σο έμεο: '' Θεσξψ φηη γεληθά νη γπλαίθεο ζηεξνχληαη βαζηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζα πξέπεη λα έρεη γηα παξάδεηγκα έλαο δηεπζπληήο θιηληθήο.
Φξεηάδεηαη ςπρξαηκία, δπλαηφηεηα ιήςεο δχζθνισλ απνθάζεσλ, ρξεηάδεηαη λα
πεξηνξίδεηο πνιιά ζπλαηζζήκαηα θαη λα δψζεηο κεγάιν θνκκάηη ηεο δσήο θαη ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο ζνπ ζε απηφ. Θεσξψ φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ γπλαηθψλ ζηελ
ρεηξνπξγηθή εηδηθφηεηα δηαηείλεηαη φηη κπνξεί λα ην θάλεη αιιά πξαθηηθά δελ ην
πεηπραίλνπλ''. Με ηνλ ηξφπν απηφ έδσζε ηε δηθή ηνπ νπηηθή ζην αλαιπφκελν δήηεκα
ιέγνληαο παξάιιεια φηη ε ηνπνζέηεζε κηαο γπλαάθαο ρεηξνπξγνχ επηθεθαιήο ζε κηα
θιηληθή κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαη εζσηεξηθέο αλαηαξάμεηο ζην ππφινηπν ηαηξηθφ
θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ απηήο. πλνπηηθά νη απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ ζην
ζπγθεθξηκέλν δήηεκα παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.

ΠΚΝΑΚΑ 14: ΗΓΕΚΑ ΚΑΚ ΓΤΝΑΚΚΑ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ

α/α
1
2
3
4
5

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΝΕΤΡΟΧΕΚΡΟΤΡΓΟ

6
7
8

ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΟΤΡΟΛΟΓΟ
ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΩΡΛ
ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΓΤΝΑΚΚΟΛΟΓΟ

ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΗΓΕΙΑ ΚΑΙ ΓΤΝΑΙΚΑ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ
ΤΣΕΡΟΤΝ- ΔΕΝ ΕΚΝΑΚ ΕΣΟΚΜΕ- ΔΕΝ ΣΟ ΕΠΚΖΗΣΟΤΝ
ΕΞΚΟΤ ΚΚΑΝΕ ΜΕ ΣΟΤ ΑΝΣΡΕ
Η ΓΤΝΑΚΚΑ ''ΑΔΤΝΑΜΟ ΦΤΛΟ''
ΕΞΚΟΤ ΚΚΑΝΕ- ΠΡΕΠΕΚ ΝΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΔΚΟΚΚΗΣΚΚΕ ΙΕΕΚ
ΣΟΝ ΚΔΚΩΣΚΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΚΟ ΕΤΚΟΛΗ Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΕΣΟΚΩΝ ΙΕΕΩΝΠΡΕΠΕΚ ΝΑ ΓΕΝΚΚΕΤΙΕΚ
ΙΕΜΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ-ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ Η ΗΓΕΚΑ ΑΠΟ ΣΟ ΦΤΛΟ
ΕΞΚΟΤ ΚΚΑΝΕ-ΤΠΑΡΞΗ ΦΑΚΝΟΜΕΝΩΝ ΡΑΣΚΜΟΤ
ΔΕΝ ΠΕΣΤΧΑΚΝΟΤΝ-ΟΧΚ ΣΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΕΣΟΚΩΝ ΙΕΕΩΝ

6.9 ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΔΝΝΖΜΔΝΟ ΖΓΔΣΖ- ΑΠΟΦΔΗ ΔΛΛΖΝΧΝ
ΥΔΗΡΟΤΡΓΧΝ

ην παξφλ θεθάιαην ζα γίλεη κηα αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη
εξσηεζέληεο ρεηξνπξγνί ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο. Γεδνκέλνπ ηνπ ζέκαηνο ηεο
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παξνχζαο εξγαζίαο ζεσξήζεθε ζθφπηκν θαη ελδηαθέξνλ απφ ηνλ εξεπλεηή λα δψζεη
ηελ επθαηξία ζηνπο εξσηεζέληεο λα αλαιχζνπλ ειεχζεξα ηελ άπνςε ηνπο φζνλ
αθφξα ζην αλ ν ρεηξνπξγφο ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη εμ νξηζκνχ εγέηεο. Σαπηφρξνλα
θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ θαη ζην ηη πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα αιιάμεη θαη λα
δηακνξθσζεί ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εηδηθεπφκελσλ ρεηξνπξγψλ ζε '' κε ρεηξνπξγηθέο
δεμηφηεηεο''. Ο θάζε έλαο απφ ηνπο νθηψ επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ξσηήζεθε έδσζε
ηελ δηθή ηνπ νπηηθή ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα κε βάζε ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο εηθφλεο
πνπ είρε σο εηδηθεπφκελνο θαη πνπ έρεη σο εηδηθεπκέλνο ρεηξνπξγφο. Ζ αλάιπζε ησλ
απφςεσλ μεθηλά κε εθείλε ηνπ πξψηνπ εξσηεζέληα. Ο ρεηξνπξγφο Νν1 είπε φζνλ
αθφξα ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα: '' Πηζηεχσ φηη ν ρεηξνπξγφο πξέπεη λα ζεσξείηαη
γελλεκέλνο εγέηεο. Απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ πνιπεηή δχζθνιε θαη πνιχπιεπξε
εθπαίδεπζε ηνπ. Ο ραξαθηήξαο ηνπ δηακνξθψλεηαη ζε ζπλζήθεο έληαζεο θαη γίλεηαη
πιένλ ηθαλφο λα ιακβάλεη ζνβαξέο απνθάζεηο ππφ ηελ πίεζε ηνπ ρξφλνπ''. Αλαιχνληαο
πεξαηηέξσ ηελ άπνςε ηνπ αλέθεξε φηη ζε έλα λνζνθνκείν δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη
ηα δηνηθεηηθά κε ηα επηζηεκνληθά θαζήθνληα. Πηζηεχεη φηη έλαο ρεηξνπξγφο ζα πξέπεη
λα εθαξκφδεη ηηο εγεηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο εληφο ηεο ρεηξνπξγηθήο αίζνπζαο θαη κφλν
εθεί. πγθεθξηκέλα αλέθεξε ηα εμήο: '' Πηζηεχσ φηη νη εγεηηθέο ηθαλφηεηεο ελφο
ρεηξνπξγνχ πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζηνλ ρψξν ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαη ζην επίπεδν ηεο
ρεηξνπξγηθήο θιηληθήο''. Ο ελ ιφγσ επαγγεικαηίαο πγείαο εξσηψκελνο γηα ηελ
εθπαίδεπζε ηνπ εηδηθεπφκελνπ ρεηξνπξγνχ δήισζε φηη δελ πξέπεη λα αιιάμεη ηίπνηα
θαη φηη κέζα απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη θαζεκεξηλά ζα κεηακνξθσζεί ζε
ζσζηφ ρεηξνπξγφ θαη εγέηε. Αληίζεηε άπνςε απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηαηξφ θαίλεηαη
λα έρεη ν επφκελνο πνπ θιήζεθε λα απαληήζεη ζην εξψηεκα. Πξφθεηηαη γηα ηνλ
ρεηξνπξγφ Νν2 ν νπνίνο είπε: '' Θεσξψ φηη είλαη ιαλζαζκέλνο ν ηζρπξηζκφο φηη ν
ρεηξνπξγφο είλαη γελλεκέλνο εγέηεο. Πηζηεχσ φηη, φπσο θαη ζην εμσηεξηθφ, ρξεηάδεηαη ε
θαηάιιειε εθπαίδεπζε αλεμάξηεηνπ εηδηθφηεηαο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο θαη δηνίθεζεο.
Ο ρεηξνπξγφο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα αληηκεησπίζεη ηα ηεθηαηλφκελα ηφζν εληφο
φζν θαη εθηφο ηνπ ρεηξνπξγείνπ ρσξίο φκσο λα πεξηκέλνπκε απφ έλα έκθπην ράξηζκα
λα ηνλ θαηαζηήζεη εηδηθφ ζε απηφ''. ζνλ αθφξα ζην δεχηεξν ζθέινο ηεο εξψηεζεο ν
ζπγθεθξηκέλνο ρεηξνπξγφο είπε ραξαθηεξηζηηθά: '' Καηά ηε γλψκε κνπ ν Έιιελαο
εηδηθεπφκελνο πζηεξεί ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ. Πξέπεη λα κάζεη λα δηαρεηξίδεηαη
δχζθνιεο θαηαζηάζεηο θαη λα δηαηεξεί ηελ ςπρξαηκία ηνπ. Όζνλ αθφξα ζηα ζέκαηα
δηνίθεζεο ζίγνπξα απαηηείηαη θαη εθεί εθπαίδεπζε αιιά ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην''. Με
ηελ ηνπνζέηεζε απηή έδσζε ηελ απάληεζε ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα
ζαθέζηαηα επεξεαζκέλνο ηφζν απφ ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ζην εμσηεξηθφ φζν θαη απφ
ηελ επηκφξθσζε ηνπ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο Οξγαληζκψλ πγείαο.
Πξνρσξψληαο ηε δηαδηθαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ ζεηξά έρεη λα απαληήζεη ζην παξφλ
εξψηεκα ν ρεηξνπξγφο Νν3. Ο Γεληθφο Υεηξνπξγφο είπε ραξαθηεξηζηηθά: '' Πηζηεχσ
φηη θαλέλαο άλζξσπνο δελ γελληέηαη εγέηεο. Η ζπκπεξηθνξά δηακνξθψλεηαη κε ηελ
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη κε ηελ επηξξνή πνπ αζθνχλ ζηνλ θάζε άλζξσπν ηα δηάθνξα
πεξηζηαηηθά πνπ ζπλαληά. Γελ κηιψ κφλν γηα ηαηξηθά πεξηζηαηηθά αιιά θαη γηα
πεξηζηαηηθά ζην εζσηεξηθφ θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ελφο Οξγαληζκνχ πγείαο''. Μεηαμχ
άιισλ ζηελ απάληεζή ηνπ ηφληζε ην γεγνλφο φηη ίζσο θάπνηνη άλζξσπνη λα έρνπλ πην
ηζρπξφ ραξαθηήξα θαη λα πξνβάιινπλ πην έληνλα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο αιιά
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απηφ δελ ζεσξεί φηη είλαη θξηηήξην γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάπνηνπ ζε κηα ζέζε
δηνίθεζεο. ην ίδην κήθνο θχκαηνο θπκάλζεθε θαη ε απάληεζε ηνπ επφκελνπ
ζπλεληεπμηαδφκελνπ. Ο ρεηξνπξγφο Νν4 έδσζε ηελ δηθή ηνπ άπνςε επί ηνπ ζέκαηνο
ιέγνληαο: '' Γελ ζεσξψ φηη κπνξεί θάπνηνο άλζξσπνο λα ραξαθηεξηζηεί ''γελλεκέλνο
εγέηεο'' είηε είλαη ρεηξνπξγφο είηε παζνιφγνο''. ζνλ αθφξα ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ
εηδηθεπφκελνπ ρεηξνπξγνχ πξνζέζεζε ηα εμήο: '' Πηζηεχσ φηη πξέπεη λα δνζεί κεγάιε
ζεκαζία θαη βαξχηεηα ζηελ επηζηεκνληθή επάξθεηα ηνπ εηδηθεπφκελνπ ρεηξνπξγνχ θαη
φρη ζην λα κάζεη δηνηθεηηθέο ηερληθέο θαη δηαδηθαζίεο. Δμάιινπ, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ
ελφο θαινχ ρεηξνπξγνχ πξέπεη λα είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ην ρεηξνπξγείν''.
Αθνινπζεί ε αλάιπζε ηεο απάληεζεο ηνπ Νεπξνρεηξνχξγνπ ( Νν5) φζνλ αθνξά ζην
ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Μεγάιεο ζεκαζίαο είλαη θαη ε ζέζε πνπ θαηέρεη ν ελ ιφγσ
επαγγεικαηίαο πγείαο σο δηεπζπληήο Νεπξνρεηξνπξγηθήο θιηληθήο ζε ηδησηηθφ
Οξγαληζκφ πγείαο, ν νπνίνο φκσο θαηέρεη θαη ζέζε ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε απηνχ
επεξεάδνληαο ηηο απνθάζεηο θαη ηηο ελέξγεηεο ηεο. Ζ ηνπνζέηεζή ηνπ επί ηνπ
δεηήκαηνο έρεη σο έμεο: '' Πηζηεχσ φηη θάζε άλζξσπνο κε θαηάιιειε εθπαίδεπζε
θαηαθηά ην θνκκάηη ηεο εγεζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ν ρεηξνπξγφο κε ηελ πνιπεηή επαθή
κε ην αληηθείκελν κεηαηξέπεηαη ζε απνδνηηθφ εγέηε. Γελ πηζηεχσ ζηνλ φξν '' γελλεκέλνο
εγέηεο'' αθνχ ζηελ πνξεία κνπ ζηνπο θφιπνπο ηεο ρεηξνπξγηθήο έρσ ζπλαληήζεη
πιεζψξα ζπλαδέιθσλ νη νπνίνη αληηκεηψπηδαλ θαη ζπλερίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ
δπζθνιίεο ζηε δηαρείξηζε θαηαζηάζεσλ''. Δπηπξφζζεηα, ν ζπγθεθξηκέλνο
επαγγεικαηίαο πγείαο αλέθεξε: ''Σηνπο ζχγρξνλνπο νξγαληζκνχο πγείαο είηε πξφθεηηαη
γηα ηδησηηθφ είηε γηα δεκφζην, ν ηαηξφο θαιείηαη λα αλαιάβεη εθηφο ησλ ηαηξηθψλ θαη
δηνηθεηηθά θαζήθνληα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα ζηνρεχζνπκε ηφζν ζηελ
επηζηεκνληθή επάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εηδηθεπφκελσλ ρεηξνπξγψλ, φζν θαη ζηελ
εθπαίδεπζε ηνπο ζε ζέκαηα δηνίθεζεο θαη εγεζίαο''. πγθεθξηκέλα, ν ίδηνο πξφηεηλε σο
κηα αμηφινγε ιχζε ε νπνία ζα επηθέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ηελ ζέζπηζε ελφο
ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο γηα ηνπο εηδηθεπφκελνπο ρεηξνπξγνχο, φπσο απηφ ηεο
Βνξείνπ Ακεξηθήο, πξνζαξκνζκέλν ζηηο μερσξηζηέο αλάγθεο ηεο Διιάδαο. Δπφκελνο
ν νπνίνο θιήζεθε λα απαληήζεη ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα είλαη ν ρεηξνπξγφο
Οπξνιφγνο (Νν6). Ο ελ ιφγσ ηαηξφο αλέθεξε ηα εμήο: '' Πηζηεχσ θαη ζεσξψ φηη είλαη
ππεξβνιή λα ζεσξείηαη έλαο άλζξσπνο εμ νξηζκνχ εγέηεο επεηδή είλαη ρεηξνπξγφο. Η
ηθαλφηεηα θάπνηνπ λα εγείηαη θαη λα ηίζεηαη κε επηηπρία επηθεθαιήο εμειίζζεηαη θαη δελ
ηνπνζεηείηαη ζε θάπνηνλ απφ ηελ γέλλεζε''. ζνλ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε ησλ
εηδηθεπφκελσλ ρεηξνπξγψλ ν ζπγθεθξηκέλνο ρεηξνπξγφο έθαλε ιφγν γηα αλάγθε
εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα επηπινθψλ, ελψ ηφληζε ηελ αλάγθε ηνπ πςεινχ επίπεδνπ
γλψζεσλ θαη επάξθεηαο. ηελ ζπλέρεηα ζα αλαιπζεί ε ηνπνζέηεζε ηεο ρεηξνπξγνχ
Νν7 φζνλ αθνξά ζην ζέκα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. Ζ ίδηα αλέθεξε επί ηνπ ζέκαηνο:
'' Γελ πηζηεχσ φηη νπνηνζδήπνηε γηαηξφο αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο κπνξεί λα ζεσξεζεί
γελλεκέλνο εγέηεο. Πηζηεχσ φκσο φηη έλαο γηαηξφο κέζσ ηεο απφθηεζεο εκπεηξηψλ θαη
ηεο θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα αλαιάβεη θαη δηνηθεηηθέο ζέζεηο παξάιιεια κε
ηα επηζηεκνληθά ηνπ θαζήθνληα''. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηαηξφο θαηέδεημε επίζεο ην γεγνλφο
φηη ππάξρνπλ νξηζκέλνη ζπλάδειθνη ηεο, ε πιεηνλφηεηα ησλ νπνίσλ είλαη ρεηξνπξγνί,
νη νπνίνη πηζηεχνπλ φηη είλαη γελλεκέλνη εγέηεο θαη φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε
''είλαη νη ρεηξφηεξνη απ φινπο''. Σειεπηαίνο θιήζεθε λα απαληήζεη ζην ζπγθεθξηκέλν
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εξψηεκα ν ρεηξνπξγφο Νν8. Ο ρεηξνπξγφο Γπλαηθνιφγνο απφ ηελ πνιπεηή ηνπ πείξα
ζηνλ ρψξν ηεο ρεηξνπξγηθήο έδσζε ηελ δηθή ηνπ άπνςε. πγθεθξηκέλα είπε: '' Ο
ρεηξνπξγφο είλαη εγέηεο ηφζν κέζα φζν θαη έμσ απφ ην ρεηξνπξγείν. Απηφ πξνέξρεηαη
απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ηφζν θαηά ηελ εθπαίδεπζε φζν θαη
θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. Έηζη δελ κπνξψ λα πσ φηη είλαη γελλεκέλνο εγέηεο.
Δίλαη έλαο άλζξσπνο κε ηάζεηο εγεηηθέο ν νπνίνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο
εκπεηξίεο πνπ απνθηά κεηαηξέπεηαη πξάγκαηη ζε εγέηε''. ζνλ αθνξά ζην ζέκα ηεο
εθπαίδεπζεο ηνπο εηδηθεπφκελνπ ρεηξνπξγνχ, δελ πηζηεχεη φηη κπνξεί λα δηδαρηεί ε
εγεζία ζε απηφλ, κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ ηεο απφθηεζεο εκπεηξηψλ θαη ηηο
αληηκεηψπηζεο δπζθνιηψλ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα γίλεηαη ζπγθεληξσηηθή
παξνπζίαζε ησλ απαληήζεσλ ησλ νθηψ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ζην ζπγθεθξηκέλν
εξψηεκα.

ΠΚΝΑΚΑ 15: ΕΚΝΑΚ Ο ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟ ΗΓΕΣΗ?
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΝΕΤΡΟΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΟΤΡΟΛΟΓΟ
ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΩΡΛ
ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΓΤΝΑΚΚΟΛΟΓΟ

ΘΕΩΡΕΙΣΕ ΣΟΝ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟ ΗΓΕΣΗ?
ΝΑΚ
ΟΧΚ
ΟΧΚ
ΟΧΚ
ΟΧΚ
ΟΧΚ
ΟΧΚ
ΟΧΚ

ΠΚΝΑΚΑ 16: ΑΛΛΑΓΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ Ε ΙΕΜΑΣΑ ΗΓΕΚΑ

α/α

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ

1
2
3
4
5
6
7
8

ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΓΕΝΚΚΟ ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΝΕΤΡΟΧΕΚΡΟΤΡΓΟ
ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΟΤΡΟΛΟΓΟ
ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΩΡΛ
ΧΕΚΡΟΤΡΓΟ ΓΤΝΑΚΚΟΛΟΓΟ

ΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΣΗΝ ΕΚΑΠΙΔΕΤΗ ΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΤΟΜΕΝΟΤ
ΧΕΙΡΟΤΡΓΟΤ ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΟ ΘΕΜΑ ΣΗ ΗΓΕΙΑ?
ΣΚΠΟΣΑ-Η ΚΑΙΗΜΕΡΚΝΟΣΗΣΑ ΑΡΚΕΚ
ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ Ε ΙΕΜΑΣΑ ΔΚΟΚΚΗΗ ΠΟΤ ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΚ ΗΜΕΡΑ
ΣΚΠΟΣΑ
ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΣΗΝ ΕΠΚΣΗΜΟΝΚΚΗ ΕΠΑΡΚΕΚΑ ΚΑΚ ΟΧΚ Ε ΙΕΜΑΣΑ ΗΓΕΚΑ
ΙΕΠΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΟΜΟΚΑ ΜΕ ΣΟΤ ΚΑΝΑΔΑ
ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ Ε ΙΕΜΑΣΑ ΕΠΚΠΛΟΚΩΝ-ΕΠΚΣΗΜΟΝΚΚΗ ΕΠΑΡΚΕΚΑ
ΠΕΡΚΟΣΕΡΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΙΕΜΑΣΑ ΔΚΟΚΚΗΗ
ΔΕΝ ΔΚΔΑΚΕΣΑΚ Η ΗΓΕΚΑ-ΜΟΝΟ ΤΛΛΟΓΗ ΕΜΠΕΚΡΚΩΝ ΚΑΚ ΠΑΡΑΣΑΕΩΝ
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7. ΤΕΖΣΖΖ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Σηο ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο, θαη πην έληνλα ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα παξαηεξείηαη
ηφζν ζηελ βηβιηνγξαθία φζν θαη ζηελ δηεζλή πξάμε κηα πξνζπάζεηα εκπινθήο ησλ
ηαηξψλ θάζε εηδηθφηεηαο ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο θαη ζέζεηο ιήςεο απνθάζεσλ ζηνπο
Οξγαληζκνχο πγείαο. ην πιαίζην απηήο ηεο γεληθφηεξεο θίλεζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη
θαη ε ρεηξνπξγηθή εηδηθφηεηα ε νπνία απφ ηελ θχζε ηεο δηαθνξνπνηείηαη αξθεηά απφ
ηηο ππφινηπεο. Πξφθεηηαη γηα κηα εηδηθφηεηα ε νπνία φπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ
παξνχζα εξγαζία θαηέρεη έλα κεγάιν θνκκάηη ηφζν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο φζν θαη
ησλ πφξσλ ελφο ζχγρξνλνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ Οξγαληζκνχ πγείαο. Απφ ηελ
κειέηε ηεο αληίζηνηρεο βηβιηνγξαθίαο θαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ
νθηψ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ρεηξνπξγψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα,
πξνθχπηνπλ νξηζκέλα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ειιεληθή ρεηξνπξγηθή
πξαγκαηηθφηεηα ηφζν ζηνλ δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Οη ρεηξνπξγνί νη
νπνίνη ξσηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο
ειηθηαθέο νκάδεο, θαιχπηνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ εχξνο εηδηθνηήησλ θαη θαζεθφλησλ
ζηνπο εθάζηνηε Οξγαληζκνχο πγείαο θαη ε πιεηνλφηεηα απηψλ έρνπλ θάπνηνπ είδνπο
κεηεθπαίδεπζε ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Έηζη έρνπκε κηα ζαθή θαη νινθιεξσκέλε
πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ζην γεληθφηεξν δήηεκα ηεο ''Υεηξνπξγηθήο Ζγεζίαο'' .
Ξεθηλψληαο απφ ην βαζηθφ δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ηαηξψλ πάλσ ζε ζέκαηα
Ζγεζίαο παξαηεξνχκε φηη κφιηο δπν απφ ηνπο νθηψ εξσηεζέληεο ρεηξνπξγνχο
δήισζαλ φηη έρνπλ ιάβεη θάπνηνπ είδνπο επηκφξθσζε ζε ζέκαηα δηνίθεζεο.
πγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα ηνλ έλαλ εθ ησλ ηεζζάξσλ Γεληθψλ Υεηξνπξγψλ(Νν2)
θαη ηνλ Νεπξνρεηξνπξγφ (Νν5). Σν είδνο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ έιαβαλ νη δπν
επαγγεικαηίεο πγείαο είλαη γηα ηνλ πξψην εθ ησλ δπν, έλα εθηελέο φπσο ην
ραξαθηεξίδεη πξφγξακκα επηκφξθσζεο, κε πξαθηηθή άιια θαη ζεσξεηηθή άζθεζε ην
νπνίν έγηλε απφ ηδησηηθφ εθπαηδεπηηθφ φκηιν ν νπνίνο εδξεχεη ζηελ Διιάδα, θαη γηα
ηνλ δεχηεξν έλα ζχληνκν ζεκηλάξην κε ζέκα Γηνίθεζε ππεξεζηψλ πγείαο. Ο
Νεπξνρεηξνπξγφο δήισζε φηη ε πξσηνβνπιία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε
εθπαίδεπζε ήηαλ ηεο θιηληθήο ζηελ νπνία εξγάδεηαη. Απηφ έξρεηαη ζε αληηζηνηρία κε
ηελ βηβιηνγξαθία ζηελ νπνία παξαηεξείηαη φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ κεγάισλ θαη
αμηφινγσλ Οξγαληζκψλ πγείαο παξέρνπλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο εθπαίδεπζε ζε
ζέκαηα Ζγεζίαο θαη δηνίθεζεο. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη κεγάινη
Οξγαληζκνί πγείαο φπσο ε Mayo Clinic ζηηο Ζ.Π.Α δηνξγαλψλνπλ ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπο ηέηνηνπ είδνπο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο φπσο
είλαη ινγηθφ, ζπκκεηέρεη ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο. Ζ
εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα θαη νπζηαζηηθά πξνγξάκκαηα
ηα νπνία εθηεινχληαη απφ εηδηθνχο ζηνλ ρψξν. Παξφκνηεο πεξηπηψζεηο είλαη θαη
εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην 2 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη
αλαιχνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν, ρψξεο φπσο ε Απζηξαιία, ν Καλαδάο, θαη ε Γαλία
εθπαηδεχνπλ ηνπο ηαηξνχο ζε ζέκαηα Ζγεζίαο. Αλαιχνληαο ηελ ζηάζε ηνπ δείγκαηνο
ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα βιέπνπκε φηη νη Οξγαληζκνχ πγείαο ζηνπο νπνίνπο
εξγάδνληαη νη ππφινηπνη έμη ρεηξνπξγνί δελ αζρνιήζεθαλ κε ηελ επηκφξθσζε ηνπο ζε
ζέκαηα Ζγεζίαο. Απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ φηη
ζπκβαίλνπλ βάζεη ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο. ην ίδην επίπεδν θπκαίλεηαη θαη ην
ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο γλψζεο πνπ θαηέρνπλ νη εξσηεζέληεο φζνλ αθφξα ζηελ
Ζγεζία θαη ζην πνηνπο ηχπνπο απηήο γλσξίδνπλ φπσο αλαθέξνληαη ζηελ πιεηνλφηεηα
ησλ βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ. Οη εξσηεζέληεο έδσζαλ φινη θάπνηνλ δηθφ ηνπο νξηζκφ
γηα ηελ έλλνηα ηεο Ζγεζίαο ελψ κφλν νη δπν απφ απηνχο γλψξηδαλ θάπνηνλ απφ ηνπο
ηχπνπο απηήο. Απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ ηχπσλ Ζγεζίαο πνπ έδσζαλ ν εξεπλεηήο
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ζπκπέξαλε φηη πξφθεηηαη γηα ηελ ''Μεηαζρεκαηηζηηθή'' θαη ηελ ''Ζζηθή'' Ζγεζία γηα
ηνλ ρεηξνπξγφ Νν2 θαη ηελ ''Γηδαθηηθή'' Ζγεζία γηα ηνλ ρεηξνπξγφ Νν5. ε ζπλέρεηα
ηνπ δεηήκαηνο ηεο έιιεηςεο εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα Ζγεζίαο, ηα επξήκαηα απηά είλαη
αλακελφκελα, δηφηη δελ είλαη εθηθηή ε γλψζε αλ δελ πξνεγεζεί εθπαίδεπζε.
Γηαθξίλνληαο ηελ κεγάιε ζεκαζία πνπ θαηέρεη ε εθπαίδεπζε ησλ ηαηξψλ ζε ζέκαηα
Ζγεζίαο γηα ην ζχλνιν ησλ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ Οξγαληζκψλ πγείαο είλαη
νπζηψδνπο ζεκαζίαο ε αλάιπζε ησλ απφςεσλ γηα απηή, δχν εθ ησλ εξσηεζέλησλ ηνπ
δείγκαηνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Πξφθεηηαη γηα ηηο απφςεηο ησλ ρεηξνπξγψλ Νν1
θαη Νν8. Ο Γεληθφο Υεηξνπξγφο θαη ν Υεηξνπξγφο Γπλαηθνιφγνο δήισζαλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο φηη ζεσξνχλ πσο δελ έρεη θακηά αμία ε εθπαίδεπζε ησλ
λέσλ ηαηξψλ ζε ζέκαηα Ζγεζίαο θαη φηη απηή δηδάζθεηαη κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη
ηελ ζπιινγή εκπεηξηψλ. Ζ άπνςε απηή έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηελ αληίζηνηρε
βηβιηνγξαθία ε νπνία νξίδεη πσο ζηνλ ζχγρξνλν Οξγαληζκφ πγείαο ν ηαηξφο ηίζεηαη
απφ λσξίο ζε λεπξαιγηθέο ζέζεηο δηνίθεζεο ζηηο νπνίεο θαιείηαη λα αζθήζεη εγεηηθά
θαζήθνληα θαη έηζη, ε ακηγψο ηαηξηθή ηνπ εθπαίδεπζε αλ θαη αλαγθαία, δελ ζεσξείηαη
απφ κνλή ηεο επαξθήο (Bohmer, 2012). Δλδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα εμήρζεζαλ θαη
απφ ηελ πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ νθηψ ρεηξνπξγψλ ζηηο
ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο. Καηά ηελ αλάιπζε ησλ φζσλ εηπσζήθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο, ν
εξεπλεηήο αληηζηνίρεζε ηηο πεξηγξαθέο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ κε ηχπνπο Ζγεζίαο
φπνπ απηφ ήηαλ εθηθηφ. Έηζη, νη έμη απφ ηηο νρηψ απαληήζεηο ηνπ δείγκαηνο
θαηάθεξαλ λα έρνπλ θάπνηα αληηζηνηρία κε θαηεγνξηνπνίεζε ηχπσλ εγεζίαο ζηελ
ρεηξνπξγηθή αίζνπζα φπσο απηνί παξνπζηαζηήθαλ ζε πξφζθαηε κεγάιε έξεπλα ηνπ
άξζξνπ '' The impact of positive and negative intraoperative surgeons' leadership
behaviors on surgical team performance'' . Οη ρεηξνπξγνί Νν1,Νν3,Νν4,Νν8 αζθνχλ
ηελ ιεγφκελε ππεξειεγρφκελε κνξθή Ζγεζίαο. Ο ρεηξνχξγνο Νν6 ζπκθψλα κε ηα φζα
αλέθεξε ζηε ζπλέληεπμε ηνπ αζθεί ηελ ζπλαιιαθηηθή κνξθή Ζγεζίαο ελψ γηα ηνπο
ρεηξνπξγνχο Νν5 θαη Νν7 δελ ήηαλ εθηθηή λα γίλεη θάπνηα θαηεγνξηνπνίεζε ηεο
ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζπκθψλα κε ην πξναλαθεξζέλ άξζξν. εκαληηθή θαη άμηα
πεξαηηέξσ αλάιπζεο είλαη ε απάληεζε ηνπ ρεηξνπξγνχ Νν2. Ο ελ ιφγσ
επαγγεικαηίαο πγείαο είλαη ν κφλνο απφ ηνπο νθηψ ζπλεληεπμηαδφκελνπο ν νπνίνο
αλαιχνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπκπεξηθέξεηαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο
ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο έγηλε αληηιεπηφ φηη εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία ηεο
κεηαζρεκαηηζηηθήο Ζγεζίαο. Πξφθεηηαη γηα ηελ κνξθή εγεζίαο ε νπνία έρεη απνδεηρζεί
φηη έρεη ηελ θαιχηεξε επίδξαζε ηφζν ζηα κέιε ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο φζν θαη ζην
απνηέιεζκα ηεο έθβαζεο ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο. Δπηπιένλ, κέζα απφ έξεπλεο
ηεο επηζηήκεο ηεο ςπρνινγίαο έρεη απνδεηρηεί φηη ε κεηαζρεκαηηζηηθή κνξθή Ζγεζίαο
έρεη κεγάιε ζεηηθή επίπησζε ζηελ ζπιινγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα(Edmonson A.
1999, LePine JA, Van Dyne L 2001). Απφ φια ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε
πιεηνλφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ(6 ζηνπο 8) ρσξίο λα έρεη ζαθή γλψζε ησλ ηχπσλ
Ζγεζίαο αθνινπζεί κηα ζπκπεξηθνξά ζηελ ρεηξνπξγηθή αίζνπζα ε νπνία ζπκβαδίδεη
κε ηα επξήκαηα ηεο βηβιηνγξαθίαο. Δπφκελνο βαζηθφο ηνκέαο ζηνλ νπνίν είλαη
επηβεβιεκέλε αλάγθε λα γίλεη δηεξεχλεζε είλαη ε επίδξαζε ηνπ ζηξεο ζηελ
ζπκπεξηθνξά ηνπ ρεηξνπξγνχ. Δλδηαθέξνληα είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία
εμάγνληαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ ιεθζέληνο δείγκαηνο.
πγθεθξηκέλα, απφ ηνπο νθηψ ζπλεληεπμηαδφκελνπο, νη ηέζζεξεηο δήισζαλ φηη θαηά
ηε δηάξθεηα κηαο επηπινθήο ή ελφο απξνζδφθεηνπ ζπκβάληνο γίλνληαη επηζεηηθνί θαη
εμαηξεηηθά απαηηεηηθνί πξνο ηα ππφινηπα κέιε ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο. Απηφ
έξρεηαη ζε αληηζηνηρία κε ηα επξήκαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο ε νπνία
αλαθέξεη φηη απηή είλαη ε ζπλήζεο θαηάιεμε θαη ζπκπεξηθνξά ησλ ρεηξνπξγψλ ζε
αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο. Δπηπιένλ, φπσο αλαθέξεηαη, παχεη ζε κεγάιν πνζνζηφ ε
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δηδαθηηθή ρξνηά ηνπ ρεηξνπξγνχ πξνο λεφηεξνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ (Sarah Henrickson
Parker, Rhona Flin,Aileen McKinley, Steven Yule). Σαπηφρξνλα φκσο αλαιχεηαη απφ
αξθεηέο πεγέο ε αξλεηηθή επίδξαζε πνπ έρεη απηφ ζηελ ζπλέρηζε ηεο εξγαζίαο ηεο
ρεηξνπξγηθήο νκάδαο, γεγνλφο ην νπνίν θαίλεηαη λα αλαγλσξίδνπλ νη
πξναλαθεξζέληεο ρεηξνπξγνί. Αληίζεηα, νη ππφινηπνη ηέζζεξηο ρεηξνπξγνί αλαθέξνπλ
ραξαθηεξηζηηθά φηη πξνζπαζνχλ θαη θαηαθέξλνπλ λα δηαηεξήζνπλ έλα
επαγγεικαηηθφ επίπεδν θαη δελ κεηαδίδνπλ ην άγρνο θαη ηνλ εθλεπξηζκφ ηνπο πξνο ηα
ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο. Απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα φζα πεξηγξάθνληαη ζηελ
βηβιηνγξαθία θαη απνηειεί πηζαλψο απφξξνηα είηε κηθξήο ρεηξνπξγηθήο εκπεηξίαο ησλ
ελ ιφγσ ρεηξνπξγψλ είηε κηθξήο ζπρλφηεηαο απξνζδφθεησλ ζπκβάλησλ. Βαζηθή
παξάκεηξνο φκσο είλαη θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ ρεηξνπξγνχ θαη ε εηνηκφηεηα
ηνπ λα αληηδξάζεη ζε νμέα ζπκβάληα. Πηζαλψο ε αλαληηζηνηρία κε ηα δεδνκέλα ηεο
βηβιηνγξαθίαο λα νθείιεηαη ζην πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη εηνηκφηεηαο ησλ ελ
ιφγσ ρεηξνπξγψλ. Πεξηγξάθνληαο ηα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηηο
απφςεηο πνπ εμέζεζαλ νη εξσηεζέληεο είλαη θξηηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ νιηζηηθή
πξνζέγγηζε ηνπ αλαιπφκελνπ ζέκαηνο ην δήηεκα ηεο επηξξνήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ
ρεηξνπξγνχ. πγθεθξηκέλα, θξίλεηαη αλαγθαία ε πξνζέγγηζε ησλ παξαγφλησλ πνπ
επεξεάδνπλ απηήλ ηε ζπκπεξηθνξά ζχκθσλα κε ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο αιιά θαη
ζε αληηπαξαβνιή κε ηελ βηβιηνγξαθία. Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ρεηξνπξγψλ
πξνθχπηεη φηη ε πιεηνλφηεηα απηψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα εθηά ζηνπο νθηψ δήισζαλ φηη
δηεγρεηξεηηθά, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρεηξνπξγνχ επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο φπσο: 1)
ε θχζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ, 2) ε δπζθνιία ζηελ εθηέιεζε ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο, 3)
ε έθβαζε ησλ ρεηξνπξγηθψλ πξάμεσλ. ια ηα παξαπάλσ πεξηγξάθνπλ ηελ ίδηα
θαηάζηαζε δειαδή ην ηη ζπλαληάεη ν ρεηξνπξγφο μεθηλψληαο αιιά θαη θαηά ηε
δηάξθεηα κηαο επέκβαζεο. Σν εχξεκα απηφ έξρεηαη ζε αληηζηνηρία κε ηελ αλαιπφκελε
ζην θεθάιαην 3 ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο βηβιηνγξαθία.
πγθεθξηκέλα αλαθέξεη φηη φηαλ ζπκβεί θάπνην γεγνλφο ην νπνίν απμάλεη ηε
δπζθνιία ή δηαθνξνπνηεί ηελ κέρξη ηψξα γλσζηή πξνζέγγηζε επί ηνπ ρεηξνπξγηθνχ
πεξηζηαηηθνχ, ν ρεηξνπξγφο απηφκαηα ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ
επεξεάδεηαη θαη αιιάδεη ηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο.
Δπηπξφζζεηα, κηα ζεηξά απφ αιιαγέο ζηε θπζηνινγία ηνπ ζψκαηνο ηνπ ρεηξνπξγνχ
ζπκβαίλνπλ φηαλ ''θάηη αιιάμεη'' ζηελ πνξεία ελφο ρεηξνπξγείνπ αιιά θαη φηαλ απφ
πξηλ γλσξίδεη φηη πξφθεηηαη γηα κηα δχζθνιε, επίθνβε θαη κε ακθίβνια απνηειέζκαηα
ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Οη αιιαγέο απηέο, φπσο δήισζαλ νη ζπλεληεπμηαδφκελνη θαη
νξίδεη θαη ε βηβιηνγξαθία, νδεγνχλ ζε αχμεζε ηεο επηζεηηθφηεηαο ηνπ ρεηξνπξγνχ θαη
ζαθή δηαθνξνπνίεζε ηεο ζηάζεο ηνπ πξνο ηνπο ππφινηπνπο. εκαζία έρεη λα
αλαθεξζεί θαη ε άπνςε ηνπ ελφο απφ ηνπο νθηψ ρεηξνπξγνχο πνπ ξσηήζεθαλ. Ο
ρεηξνπξγφο Νν1 ήηαλ εθείλνο κε ηελ απζηεξφηεξε ζηάζε ζηηο απαληήζεηο ηνπ θαη
έζεζε ην δήηεκα ηεο ηεξαξρίαο θαη ηνπ ζεβαζκνχ απέλαληη ζην πξφζσπν ηνπ
ρεηξνπξγνχ απφ ηα κειή ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο αιιά θαη απφ ηνπο ππφινηπνπο
επαγγεικαηίεο πγείαο ζηνλ Οξγαληζκφ. Ζ άπνςε απηή δελ θαίλεηαη λα έξρεηαη ζε
ζπκθσλία κε ηελ ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία, κε ηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηάδεη ην ζεβαζκφ
ν ελ ιφγσ ηαηξφο. Άιιεο απφςεηο νη νπνίεο θαηαγξάθεθαλ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία.
Σέηνηα είλαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ Νεπξνρεηξνπξγνχ Νν5 αλέθεξε ηε ζπζρέηηζε ηεο
καθξφρξνλεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο. ηελ
βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δελ θάλεθε λα έρνπλ αλαιπζεί
απηέο νη παξάκεηξνη φζνλ αθνξά ζην επίπεδν ηεο ρεηξνπξγηθήο. Έξεπλεο φκσο ζε
άιινπο ηνκείο νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ κε ηε κνξθή νκάδσλ έδεημαλ φηη νη θηιηθέο
ζρέζεηο έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ απφδνζε ηεο νκάδαο θαη ζηελ ιεπηνκεξή
ιεηηνπξγία ηεο (A multi-level analysis of team climate and interpersonal exchange
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relationships at work Herman H.M, Marie T. Dasborough, Neal M. Ashkanasy).
Γλσξίδνληαο φηη κε ηνλ ίδην ηξφπν ιεηηνπξγεί θαη ε ρεηξνπξγηθή εηδηθφηεηα κπνξνχκε
λα ζπκπεξάλνπκε φηη πηζαλψο λα βνεζάεη θαη λα επεξεάδεη ε αλάπηπμε θηιηθψλ θαη
καθξνρξφλσλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ. ίγνπξα πάλησο απνηειεί έλα
πεδίν ην νπνίν έρεη πεξηζψξηα πεξαηηέξσ αλάιπζεο ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν.
Δπηπξφζζεηα άιινη ηαηξνί αλέθεξαλ παξάγνληεο φπσο ηε κφξθσζε θαη ην ήζνο ηνπ
ρεηξνπξγνχ, ην θιίκα έθηνο ρεηξνπξγείνπ, αιιά θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο θεληξηθήο
δηνίθεζεο πξνο ηνπο ρεηξνπξγνχο. Απηέο νη απφςεηο δελ έξρνληαη ζε ζπκθσλία αιιά
νχηε δηαθσλνχλ κε ηελ βηβιηνγξαθία θαη απνηεινχλ θαηά ηελ άπνςε ηνπ εξεπλεηή
ηνπνζεηήζεηο επεξεαζκέλεο απφ ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζηνπο
Οξγαληζκνχο πγείαο φπνπ απαζρνινχληαη νη εξσηεζέληεο. Έλα πνιχ βαζηθφ ζέκα ην
νπνίν ζίρηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη απνηειεί ζαθψο έλα
νπζηαζηηθφ θνκκάηη ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζέζε ηεο γπλαίθαο κέζα ζηελ
ρεηξνπξγηθή εηδηθφηεηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ έλλνηα ηεο ''Υεηξνπξγηθήο Ζγεζίαο''.
Σν ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ έδσζε απαληήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο. Σξεηο ζηνπο νθηψ
ζπλεληεπμηαδφκελνπο δήισζαλ φηη νη γπλαίθεο δελ είλαη ηθαλέο θαη δελ ζα πξέπεη λα
αλαιακβάλνπλ ζέζεηο δηνίθεζεο ζηνπο θφιπνπο ηεο ρεηξνπξγηθήο εηδηθφηεηαο. Ζ
ζηάζε απηή θαίλεηαη λα έξρεηαη ζε αληηζηνηρία κε παιαηφηεξεο αλαθνξέο νη νπνίεο
εμέθξαδαλ απφςεηο επνρψλ ζηηο νπνίεο νη γπλαίθεο δελ ππήξραλ ή είραλ πξψηνεηζαρζεί ζηηο Ηαηξηθέο ρνιέο παγθνζκίσο. Απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ ειηθηαθψλ
νκάδσλ ζηηο νπνίεο αλήθνπλ νη ρεηξνπξγνί πνπ εμέθξαζαλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο απφςεηο
πξνθχπηεη φηη φλησο νη δπν εθ ησλ ηξηψλ είλαη ρεηξνπξγνί κε κεγαιχηεξε απφ 45εηε
πνξεία ζηνλ ρψξν ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνίηεζεο
ηνπο ζηελ Ηαηξηθή ρνιή) Αληίζεηε άπνςε απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο είραλ νη
ηέζζεξεηο απφ ηνπο νθηψ ρεηξνπξγνχο πνπ ξσηήζεθαλ. πγθεθξηκέλα πηζηεχνπλ φηη ε
γπλαίθα είλαη εμίζνπ ηθαλή κε ηνπο άληξεο ζπλαδέιθνπο ηεο ζηελ αλάιεςε
δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ σο ρεηξνπξγφο. ην ζεκείν απηφ ππάξρεη κηα κεγάιε
αλάιπζε ζε επίπεδν βηβιηνγξαθίαο. Φαίλεηαη φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα γπλαίθεο
ρεηξνπξγνί ζε δηάθνξα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα αλά ηνλ θφζκν αλαιακβάλνπλ ζέζεηο
επζχλεο θαη αζθνχλ εγεζία κε ζεηηθά απνηειέζκαηα. Ζ άπνςε ε νπνία έρεη
δηακνξθσζεί επί ηνπ ζέκαηνο ζηε δηεζλή θνηλφηεηα ηείλεη ζαθψο ππέξ ηεο ηζφηεηαο
ησλ δπν θχισλ ηφζν ζηηο ηθαλφηεηεο φζν θαη ζηηο επθαηξίεο πνπ πξέπεη λα ηνπο
δνζνχλ ζηηο ζέζεηο πνπ πξφθεηηαη λα αλαιάβνπλ. Χζηφζν, ζπλερίδνπλ λα γίλνληαη
αλαθνξέο ξαηζηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη πβξηζηηθψλ ζρνιίσλ απφ άληξεο
ρεηξνπξγνχο, ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο ππνλνκεχνπλ ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο. Ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε απάληεζε πνπ έδσζε ν Νεπξνρεηξνπξγφο ν νπνίνο έθαλε
ιφγν γηα πην εχθνιε αλάδεημε ησλ ηθαλνηήησλ κηαο γπλαίθαο ρεηξνπξγνχ ζηνλ
ηδησηηθφ απφ φηη ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Πξφθεηηαη γηα έλα εκπεηξηθφ εχξεκα ην νπνίν
φπσο αλέθεξε ν ίδηνο πξφεθπςε απφ ηελ πνιπεηή εκπεηξία θαη χπαξμε ηνπ ζηνλ
αληίζηνηρν ρψξν. αθψο επεξεαζκέλνο απφ ηελ ηαηξηθή ηνπ κεηεθπαίδεπζε ζηηο
βφξεηεο Ζ.Π.Α δειψλεη πσο νη γπλαίθεο πξέπεη επξέσο πιένλ λα αλαιακβάλνπλ
αληίζηνηρεο ζέζεηο δηνίθεζεο. Ζ βηβιηνγξαθία δελ θαίλεηαη λα πξαγκαηνπνηεί
δηαρσξηζκφ κεηαμχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα φζνλ αθφξα ζηελ επθνιία
αλάιεςεο δηνηθεηηθψλ ζέζεσλ γηα ηελ γπλαίθα ρεηξνπξγφ θαη γηα ηελ εμέιημε ηεο
ζηαδηνδξνκίαο ηεο. Χζηφζν ην πεδίν απηφ πηζαλψο λα απνηειέζεη έλα ελδηαθέξνλ
πεδίν έξεπλαο θαη αλάιπζεο ψζηε λα δηαιεπθαλζεί αλ ηειηθά πθίζηαηαη θάπνηνπ
είδνπο ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ είδνπο ηνπ Οξγαληζκνχ πγείαο(Ηδησηηθφο ή δεκφζηνο)
θαη ηεο επθνιίαο γηα κηα γπλαίθα ρεηξνπξγφ λα αλαιάβεη εγεηηθή ζέζε ζε απηφλ.
Οινθιεξψλνληαο ηελ αλαθνξά γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ζηελ παξνχζα εξγαζία
ζα πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά θαη ζηελ ηνπνζέηεζε ηεο ρεηξνπξγνχ ΧΡΛ. Ζ ίδηα έθαλε
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ιφγν γηα χπαξμε ξαηζηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη γηα έιιεηςε θαζνδήγεζεο θαη
παξαθίλεζεο απφ ην ζχζηεκα πγείαο φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε. Καη ηα δπν απηά
ζηνηρεία έξρνληαη ζε αληηζηνηρία κε ηα επξήκαηα ηεο βηβιηνγξαθίαο. Καηά ηε
δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
δεηήκαηνο, ε ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηίαο πγείαο ξσηήζεθε γηα ηελ ζπζρέηηζε ηεο
δεκηνπξγίαο νηθνγέλεηαο κε ηελ αλάιεςε δηνηθεηηθψλ θαη εγεηηθψλ ζέζεσλ. Ζ ίδηα
απάληεζε αξλεηηθά θαη φπσο δήισζε ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ ίδηα, δελ ζεψξεη φηη
ηίζεηαη ζέκα παξεκπφδηζεο ηνπ ελφο απφ ην άιιν. Ζ άπνςε απηή έξρεηαη ζε
αλαληηζηνηρία κε ηα δεδνκέλα ηεο βηβιηνγξαθίαο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί
φηη είλαη κνηξαζκέλα. Πεγέο αλαθέξνπλ ηελ ''νηθνγέλεηα'' σο παξάγνληα απνηξνπήο
γηα ηελ εμέιημε κηαο γπλαίθαο ρεηξνπξγνχ ελψ άιιεο ζεσξνχλ φηη δελ αζθεί
ζεκαληηθή επηξξνή ζε απηήλ. Έξεπλα ε νπνία είρε πξαγκαηνπνηεζεί ην 1990 κε
ζηφρν ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ή κε ησλ γπλαηθψλ ρεηξνπξγψλ απφ ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν εμειίρζεθε ε δσή ηνπο κεηά ηε ιήςε ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο έδεημε
φηη ην 88,3% απφ ηηο 410 πεξίπνπ πνπ ξσηήζεθαλ, δήισλαλ επραξηζηεκέλεο. Ζ
πιεηνλφηεηα ήηαλ παληξεκέλεο κε έλα ηνπιάρηζηνλ ηεθλφ θαη δήισζαλ φηη ε
δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο δελ ήξζε ζε αληίζεζε κε ηελ άζθεζε ηεο ρεηξνπξγηθήο
εηδηθφηεηαο κε φ,ηη απηφ ζεκαίλεη γηα ηελ δαπάλε πξνζσπηθνχ ρξφλνπ. Σαπηφρξνλα,
κειεηψληαο δηαθνξεηηθή έξεπλα ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2001 παξαηεξνχκε
φηη ε πιεηνλφηεηα εξσηεζέλησλ γπλαηθψλ ρεηξνπξγψλ δήισζε φηη πηέδεηαη ρξνληθά
φζνλ αθφξα ζηνλ ζπλδπαζκφ κεηξφηεηαο-νηθνγέλεηαο θαη άζθεζεο ηεο ρεηξνπξγηθήο
εηδηθφηεηαο. Απφ ηηο δπν απηέο δηαθνξεηηθέο έξεπλεο πξνθχπηεη φηη ζηελ πεξίπησζε
φπνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ ακηγψο ρεηξνπξγηθψλ θαζεθφλησλ κηαο γπλαίθαο
ρεηξνπξγνχ πξνζηίζεληαη επηπιένλ ψξεο εξγαζίαο θαη θαζήθνληα δηνηθεηηθήο θαη
εγεηηθήο θχζεσο, πθίζηαηαη πιένλ πξαθηηθή δπζθνιία ζηελ ξχζκηζε θαη ζσζηή
δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ρξφλνπ. Αλαιχνληαο ηελ ηειεπηαία εξψηεζε ζηελ νπνία
θιήζεθαλ λα ηνπνζεηεζνχλ νη εξσηεζέληεο θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε
πιεηνλφηεηα απηψλ (7 ζηνπο 8) αλαθέξεη φηη ν ρεηξνπξγφο δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη
γελλεκέλνο κε έκθπηεο εγεηηθέο ηθαλφηεηεο. αθψο απηφ ην νπνίν είλαη ινγηθφ θαη
αλαθέξζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ είλαη φηη πάληα ππάξρνπλ νη
εμαηξέζεηο, ελλνψληαο αλζξψπνπο ''ραξηζκαηηθνχο'' νη νπνίνη ιφγσ ραξαθηεξηζηηθψλ
πξνζσπηθφηεηαο ππεξέρνπλ ζηελ άζθεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Ζγεζίαο. Σν εχξεκα
απηφ ζπλάδεη κε ηελ γεληθή θαηεχζπλζε ηελ νπνία παξέρεη ε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία.
πγθεθξηκέλα, ην βαζηθφηεξν ζηνηρείν ζην νπνίν βαζίδεηαη ε βηβιηνγξαθία βάζεη ηεο
αλαζθφπεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη ε ζσζηή θαη
δνκεκέλε εθπαίδεπζε ησλ ρεηξνπξγψλ θαη γεληθφηεξα ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ζε
ζέκαηα δηνίθεζεο. Θεσξείηαη ζαθέο φηη ε επαθή κε ην αληηθείκελν ηεο άζθεζεο
Ζγεζίαο κέζσ εηδηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη εθείλε ε νπνία ζα δψζεη ζηνπο ηαηξνχο
θαη πην εηδηθά ζηνπο ρεηξνπξγνχο ηα εθφδηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζσζηή θαη πξνο
φθεινο ησλ αζζελψλ θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο άζθεζε Ζγεζίαο.

8.ΠΡΟΣΑΔΗ
χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ πγείαο (WHO 2018) έλα θαιφ ζχζηεκα
πγείαο παξέρεη πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο πγείαο φπνηε απηφ απαηηεζεί απφ ηνπο
δηθαηνχρνπο ηνπ. Αλεμάξηεηα απφ παξάγνληεο ηεο θνηλσλίαο ή ηεο νηθνλνκίαο ην
ζχζηεκα πγείαο ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηνπο δηάθνξνπο Οξγαληζκνχο ηνπ είηε ζε
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δεκφζην είηε ζε ηδησηηθφ θαζεζηψο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη κε
αζθάιεηα ηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ. ηα πιαίζηα απηήο ηεο ππνρξέσζεο εληάζζεηαη
θαη ε άζθεζε ηεο ρεηξνπξγηθήο εηδηθφηεηαο δεδνκέλνπ φηη απνηειεί έλα κεγάιν
κεξίδην ηεο θαζεκεξηλήο πξάμεο ζε φινπο ηνπο Οξγαληζκνχο πγείαο. πσο
αλαιχζεθε εθηελψο ζην ζεσξεηηθφ ηκήκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη θαίξηαο
ζεκαζίαο ε εκπινθή ησλ ηαηξψλ θάζε εηδηθφηεηαο ζηε δηαδηθαζία δηνίθεζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ελφο Οξγαληζκνχ πγείαο. Οη επαγγεικαηίεο πγείαο είλαη πιένλ αλαγθαίν
λα εκπιέθνληαη εθηφο ησλ ακηγψο ηαηξηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ, θαη κε δηνηθεηηθά
θαζήθνληα. Απφ ηελ κειέηε ηεο αληίζηνηρεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη πνιινί
επηηπρεκέλνη θαη δηαθεθξηκέλνη Οξγαληζκνί πγείαο έρνπλ ηνπνζεηήζεη ζε θαίξηεο
δηνηθεηηθέο θαη εγεηηθέο ζέζεηο ηνπο θάπνηνλ επαγγεικαηία πγείαο. Πνιινί είλαη
επίζεο νη Οξγαληζκνί πγείαο νη νπνίνη έρνπλ ζηε ζέζε ηνπ δηεπζχλνληνο ζχκβνπινπ
θάπνηνλ ηαηξφ. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο πνηνηηθήο
έξεπλαο κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη παξά ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ
ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ρεηξνπξγνχο δελ είραλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε ζέκαηα
Ζγεζίαο, φινη πξνζπάζεζαλ θαη πεξηέγξαςαλ ηελ πηζαλή εκπινθή ηνπο ζηηο
δηαδηθαζίεο ελφο Οξγαληζκνχ πγείαο. Δπηπξφζζεηα θάλεθε θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο
ησλ ζπλεληεχμεσλ φηη ε πιεηνλφηεηα απηψλ έρεη αληηιεθζεί ηελ αλαγθαία πιένλ
ζπκκεηνρή ησλ ηαηξψλ ζηηο δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγηέο ηνπ ζχγρξνλνπ Οξγαληζκνχ
πγείαο. πσο γίλεηαη θαηαλνεηφ ν αξηζκφο ηνπ επηιερζέληνο δείγκαηνο δελ είλαη
ηθαλφο γηα λα εμαξζνχλ γεληθεπκέλα ζπκπεξάζκαηα επί ηνπ ζέκαηνο, παξά ην γεγνλφο
φηη ε πνηφηεηα ηνπ δείγκαηνο είλαη ηθαλή γηα απηφ. πγθεθξηκέλα, ην δείγκα
πεξηιακβάλεη ρεηξνπξγνχο απφ δηάθνξα επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο ηεο Ηαηξηθήο
ππεξεζίαο. Δπηπιένλ, νη ειηθηαθέο νκάδεο πνπ επηιέρζεζαλ έρνπλ ηθαλφ εχξνο ψζηε
λα θαλεί ε δηαθνξνπνίεζε ησλ απφςεσλ εμαηηίαο ηνπ ράζκαηνο θάπνησλ ειηθηαθψλ
νκάδσλ κε ηηο λεφηεξεο ηδέεο θαη δηαδηθαζίεο. Δπηπξφζζεηα, ζεκαληηθή είλαη θαη ε
παξάκεηξνο ηεο χπαξμεο ρεηξνπξγψλ ηφζν απφ ηνλ ηδησηηθφ φζν θαη απφ ηνλ δεκφζην
ηνκέα θαζψο επίζεο θαη ε πνηθηιία ζηηο ρεηξνπξγηθέο εηδηθφηεηεο ησλ επαγγεικαηηψλ
πγείαο πνπ εξσηήζεθαλ. Αθφκε, θαίξηαο ζεκαζίαο είλαη θαη ε χπαξμε κηαο γπλαίθαο
ρεηξνπξγνχ ζην δείγκα ηνπ νπνίνπ νη απφςεηο αλαιχζεθαλ δηφηη αθελφο
παξνπζηάδεηαη ε γεληθφηεξε ππφ-εθπξνζψπεζε ησλ γπλαηθψλ ζε απηφλ ηνλ θιάδν,
θαη αθεηέξνπ δίλεηαη ε νπηηθή κηαο γπλαίθαο ζε ζέκαηα ηα νπνία θαίλεηαη λα
βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο( bullying, ξαηζηζηηθέο
ζπκπεξηθνξέο, ζεμηζκφο θ.α ). Μέζα απφ ηελ κειέηε ηνπ ζέκαηνο ηεο Ζγεζίαο ζηνλ
ρψξν ηεο ρεηξνπξγηθήο εηδηθφηεηαο, ηφζν εληφο φζν θαη έθηνο ηεο ρεηξνπξγηθήο
αίζνπζαο πξφεθπςαλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα. Μηιψληαο γηα ηελ ειιεληθή
πξαγκαηηθφηεηα θαη γηα ηηο δηαθνξέο πνπ θάλεθε λα ππάξρνπλ ζε ζρέζε κε ρψξεο
ηνπ εμσηεξηθνχ, πξφεθπςε φηη βξίζθεηαη αθφκε ζε πξψηκν ζηάδην φζνλ αθφξα ζηηο
απαξαίηεηεο γηα ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. αιιά θαη ηνπ ζπλφινπ ζρεδφλ ηνπ
δπηηθνχ θφζκνπ, κεηαξξπζκηζηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο. Παξαθάησ ζα
αλαιπζνχλ νξηζκέλνη απφ ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αλαγθαία, ζχκθσλα κε ηνλ
εξεπλεηή θαη ηα φζα δηαπηζηψζεθαλ απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη ηελ
πνηνηηθή έξεπλα, ε άκεζε πξνζαξκνγή θαη αιιαγή ηεο θαηεχζπλζεο πξνο ηελ πιεπξά
ηνπ ππφινηπνπ δπηηθνχ θφζκνπ θαη αθφκε πεξηζζφηεξν ηεο επξσπατθήο έλσζεο.
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Πξψηνο ηνκέαο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη αλαθνξά είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ ηαηξψλ
ζε ζέκαηα Ζγεζίαο. πσο πξνθχπηεη απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ
Ηαηξηθψλ ρνιψλ ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο αιιά θαη απφ ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία
ηνπ εξεπλεηή, δελ πεξηιακβάλεηαη θαλελφο είδνπο πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ
θνηηεηψλ Ηαηξηθήο ζε ζέκαηα δηνίθεζεο θαη εγεζίαο. Δπηπιένλ, απφ ηνπο
εξσηεζέληεο νθηψ ρεηξνπξγνχο ηνπ δείγκαηνο πξφεθπςε φηη κφιηο δχν απφ απηνχο
είραλ ιάβεη θάπνηνπ είδνπο επηκφξθσζε ζε ζέκαηα δηνίθεζεο θαη κάιηζηα ν έλαο εθ
ησλ δπν απηψλ κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία. Σν πνζνζηφ απηφ είλαη ελδεηθηηθφ ηεο
θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο. Έθηνο απηνχ, ε ίδηα
έιιεηςε εκθαλίδεηαη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηδίθεπζεο ησλ λέσλ ηαηξψλ ζηηο
εηδηθφηεηεο πνπ επηιέγνπλ. πσο παξνπζηάδεηαη απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία είλαη
θαίξηαο ζεκαζίαο ε εκπινθή ησλ ηαηξψλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζα
ηνπο κπήζνπλ θαη ζα ηνπο εμνηθεηψζνπλ κε ηα φζα ζα θιεζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ
ζηνπο Οξγαληζκνχο πγείαο. πγθεθξηκέλα νη Straus et al. (2013) ζε κεγάιε έξεπλα
ηελ νπνία πξαγκαηνπνίεζαλ θαηέδεημαλ ηελ αλάγθε θαη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο
εθπαίδεπζεο ησλ λέσλ ηαηξψλ θάζε εηδηθφηεηαο ζε ζέκαηα δηνίθεζεο. Παξαδείγκαηα
ηέηνησλ πξνγξακκάησλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο. Δλδεηθηηθά κπνξεί λα αλαθεξζεί έλα επηπιένλ πξφγξακκα φπσο απηφ πνπ
ζέζπηζε θαη αθνινπζεί ην παηδηαηξηθφ λνζνθνκείν ηεο πεξηνρήο Cincinnati ζηηο
Ζ.Π.Α. Σν ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν παξέρεη εμεηδηθεπκέλεο ζεξαπείεο ζε
παηδηαηξηθά λνζήκαηα θαη απαζρνιεί έλαλ κεγάιν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ, ελψ
εμππεξεηεί κηα πνιππιεζή πεξηνρή. ηα πιαίζηα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ζηνλ νπνίν
πεξηήιζε ην ζχζηεκα πγείαο ησλ Ζ.Π.Α, εδψ θαη αξθεηά ρξφληα νη Οξγαληζκνί πγείαο
έρνπλ πξνζαξκνζηεί ζηα λέα δεδνκέλα. Έηζη θαη ν ζπγθεθξηκέλνο, ζέζπηζε έλα
αμηφινγν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ ηαηξψλ ζε ζέκαηα Ζγεζίαο. θνπφο απηνχ
ήηαλ νη ηαηξνί λα απμήζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπο ζηελ άζθεζε Ζγεζίαο, λα
αλαπηχμνπλ ηελ ελζπλαίζζεζή ηνπο θαη λα κπνξέζνπλ λα αζθήζνπλ ηελ δεηνχκελε
απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ''κεηαζρεκαηηζηηθή Ζγεζία''. Σα απνηειέζκαηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο αλαιχνληαη δηεμνδηθά ζην αληίζηνηρν άξζξν (Jamilah Hackworth,
Scott Steel, Erika Cooksey Mallory De Palma Jessica A. Kahn (2016): Faculty
Members' Self-Awareness, Leadership Confidence, and Leadership Skills Improve
after an Evidence-Based Leadership Training Program). Αληίζηνηρε δξάζε
παξνπζηάδεηαη θαη ζην άξζξν ησλ Jason C. Pradarelli, Gregory A. Jaffe, Christy
Harris Lemak, Michael W. Mulholland, and Justin B. Dimick, Ann Arbor, and
Birmingham (2016). πγθεθξηκέλα γίλεηαη αλάιπζε ελφο πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο
ρεηξνπξγψλ απφ ηελ παλεπηζηεκηαθή ρεηξνπξγηθή θιηληθή ηνπ Michigan, ζε ζέκαηα
δηνίθεζεο. Βάζεη απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ αιιά θαη φζσλ αλαιχνληαη ζηα
θεθάιαηα ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θξίλεηαη αλαγθαία ε ζέζπηζε, ε
αλάπηπμε θαη ν έιεγρνο κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, παξφκνησλ εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ ζην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο. Σα πξνγξάκκαηα απηά κπνξνχλ λα
εμαηνκηθεπηνχλ αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θάζε Οξγαληζκνχ πγείαο θαη θάζε
ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο. Αθφκε είλαη δπλαηή ε πξνζαξκνγή ηνπο θαη ζην πξνπηπρηαθφ
επίπεδν ψζηε λα πξνεηνηκάζνπλ ηνπο θνηηεηέο θαη κειινληηθνχο ηαηξνχο γηα ηελ
εξγαζία ηνπο ζηνπο Οξγαληζκνχο πγείαο. Ζ επφκελε πξφηαζε ηεο παξνχζαο
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εξγαζίαο αθνξά ην πνιπζπδεηεκέλν απφ ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ζέκα ηεο ζέζεο ηεο
γπλαίθαο ζηελ ρεηξνπξγηθή εηδηθφηεηα. πσο παξνπζηάζηεθε ζηα αξρηθά θεθάιαηα, ε
είζνδνο ηεο γπλαίθαο ζηελ ηαηξηθή επηζηήκε ηηο ηειεπηαίαο δεθαεηίεο είλαη εμαηξεηηθά
απμεκέλε. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ζηαδηαθή είζνδν φιν θαη πεξηζζφηεξσλ
γπλαηθψλ ζηνλ κέρξη πξφηηλνο αλδξνθξαηνχκελν ρψξν ηεο ρεηξνπξγηθήο εηδηθφηεηαο.
Πνιιέο είλαη νη αλαθνξέο γηα θαζεκεξηλά πεξηζηαηηθά επηζεηηθήο ή ριεπαζηηθήο
ζπκπεξηθνξάο πξνο ηηο γπλαίθεο ρεηξνπξγνχο απφ ηνπο άληξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο.
Δπηπιένλ, αξθεηέο γπλαίθεο ληψζνπλ επηζθαιείο αζθψληαο ηελ ρεηξνπξγηθή
εηδηθφηεηα δηφηη απαηηείηαη ε δαπάλε πνιιψλ σξψλ καθξηά απφ ηελ νηθνγελεηαθή
εζηία. Χο απφξξνηα απηνχ, γπλαίθεο ρεηξνπξγνί απνθεχγνπλ ή εκθαλίδνληαη
δηζηαθηηθέο ζην λα αλαιάβνπλ δηνηθεηηθέο ζέζεηο. Σαπηφρξνλα, φπσο αλαιχζεθε
ζηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πνιιέο είλαη νη πεξηπηψζεηο
νπνχ ε γπλαίθεο ρεηξνπξγνί ππνβαζκίδνληαη θαη δελ πξνσζνχληαη απφ ηνπο άληξεο
ζπλαδέιθνπο ηνπο. χκθσλα κε ηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία θαίλεηαη φηη ε ίδηα ε
γπλαίθα ρεηξνπξγφο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ππνβαζκίδεη αθνχζηα ηνλ εαπηφ ηεο.
ίγνπξα ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ θαη λα γίλεη εηο
βάζνο αλάιπζε ησλ αηηηψλ πνπ νη γπλαίθεο αθφκα θαη ζήκεξα δελ ιακβάλνπλ κε ηελ
ίδηα ζπρλφηεηα δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζηνπο Οξγαληζκνχο πγείαο. Σν δήηεκα απηφ αθνξά
ηφζν ηελ Διιεληθή φζν θαη ηε δηεζλή πξαγκαηηθφηεηα. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα
αλαθεξζεί θαη ε άπνςε ηεο Dr. Lara Khoury, MD, FRCPC ε νπνία θαηέρεη ηε ζέζε
ηεο πξνέδξνπ ζηελ Έλσζε Γπλαηθψλ Ηαηξψλ πνπ θαηέρνπλ δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζηνλ
Καλαδά. Ζ ίδηα κηιψληαο γηα ηα φζα πξέπεη λα θάλνπλ νη γπλαίθεο ζηνλ ρψξν απηφ
αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά φηη: '' Πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηελ επηζηεκνληθή αξηζηεία, λα
απνιακβάλνπλ ηελ εξγαζία ηνπο, λα έρνπλ σο πξφηππν έλαλ ζσζηφ επαγγεικαηία ν
νπνίνο ζα ηηο θαηεπζχλεη''. πλνςίδνληαο πξνηείλεηαη ε ζεζκνζεηεκέλε αμηνθξαηηθή
ιήςε ησλ ζέζεσλ δηνίθεζεο ζηνπο Οξγαληζκνχο πγείαο, ε πεξαηηέξσ αλάιπζε θαη
θαηαλφεζε ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο νη γπλαίθεο δελ εκθαλίδνληαη ζηελ δηνίθεζε
λνζνθνκείσλ, θιηληθψλ, πηεξχγσλ, κνλάδσλ κε ηελ ίδηα ζπρλφηεηα φπσο νη άληξεο
ζπλάδειθνη ηνπο θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε φισλ κε θνηλά, αμηνθξαηηθά, δνκεκέλα θαη
απζηεξά θξηηήξηα.
Με αθνξκή ηελ παξνχζα εξγαζία φζνλ αθφξα ζην
ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ζα κπνξνχζε λα πξνηαζεί θαη ε αλάπηπμε ελφο λένπ θιάδνπ
επηζηήκσλ. Πξφθεηηαη γηα ηνλ ρψξν ησλ εμνκνησηψλ πνπ αλ θαη ππάξρνπλ
βξίζθνληαη ζε εμαηξεηηθά πξψηκν ζηάδην ζηελ Διιάδα. Οη εμνκνησηέο απνηεινχλ ηνλ
άμνλα ζηνλ νπνίν ζα θηλεζεί ε ηξίηε πξφηαζε ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο.
Μέζα απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πξφεθπςε φηη ε ξνκπνηηθή ρεηξνπξγηθή
αιιά θαη ε ρεηξνπξγηθή πνπ εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν πιαίζην ησλ ειάρηζηα
επεκβαηηθά ρεηξηζκψλ, απνηεινχλ ην κέιινλ ηεο εηδηθφηεηαο. ην ζεσξεηηθφ κέξνο
αλαιχζεθε εθηελψο ε έλλνηα ηεο ξνκπνηηθήο ρεηξνπξγηθήο θαη ην πψο απηή επεξεάδεη
ηελ ιεηηνπξγηά ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο ππφ ηηο εληνιέο ηνπ επηθεθαιήο ρεηξνπξγνχ.
Ζ λέα απηή κνξθή ηεο ρεηξνπξγηθήο εηδηθφηεηαο ε νπνία θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο
ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηνπ Γπηηθνχ θφζκνπ θαίλεηαη λα δηρνηνκεί ηελ ιεηηνπξγία
ηνπ ρεηξνπξγνχ σο επηθεθαιήο. πσο αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία ράλεηαη ε
ιεθηηθή επαθή κεηαμχ ρεηξνπξγνχ θαη ηεο ππφινηπεο νκάδαο. Σν γεγνλφο απηφ καδί
κε άιινπο παξάγνληεο θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ επηθνηλσλία, ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηελ
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δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο θαζψο θαη ηελ επνπηεία ησλ θηλήζεσλ ηεο νκάδαο απφ ηνλ
επηθεθαιήο ρεηξνπξγφ. ε πξφζθαηεο έξεπλεο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θάλεθε
θαη ηνλίζζεθε ε αλάγθε θαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο πξνζνκνίσζεο ζηελ εθπαίδεπζε ζηνλ
ηνκέα ηεο ξνκπνηηθήο ρεηξνπξγηθήο. Οη Ahmed, KamranBrunckhorst, Oliver(2014)
ζηελ έξεπλά ηνπο '' Standardizing and structuring of robotic surgery curricula:
validation and integration of non-technical skills is required'' αλαιχνπλ θαη ζέηνπλ ην
δήηεκα ηεο ρξεζηκφηεηαο ελφο πξνγξάκκαηνο πξνζνκνίσζεο ζηελ αλάπηπμε θαη
αμηνιφγεζε ησλ ''κε ρεηξνπξγηθψλ δεμηνηήησλ'' φπσο απηέο πεξηγξάθεθαλ ζχληνκα
παξαπάλσ. Σέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα ζηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη
JethroCCKwong, JasonYLee θαη Mitchell G Goldenberg,(2018) αλέιπζαλ ηα ζεηηθά
απνηειέζκαηα ζε δεμηφηεηεο κε ρεηξνπξγηθέο φπσο ε εγεζία, πξνγξάκκαηνο
πξνζνκνίσζεο ζηελ ξνκπνηηθή ρεηξνπξγηθή. πσο παξαηήξεζαλ θαη νη ελ ιφγσ
εξεπλεηέο απαηηείηαη πεξαηηέξσ έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε ηέηνηνπ είδνπο
πξνγξακκάησλ κε πην αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ψζηε λα εμαξζνχλ αζθαιέζηεξα
ζπκπεξάζκαηα. πλνςίδνληαο ζα πξέπεη λα ηνληζζεί ε κεγάιε ζεκαζία ηεο
πξνζνκνίσζεο γηα ηελ εηδηθφηεηα ηεο ρεηξνπξγηθήο. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα εμάζθεζεο
ζε θαηαζηάζεηο νη νπνίεο είλαη θαζφια φκνηεο κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο.
Υξεζηκεχεη ηφζν γηα ηελ εμάζθεζε ρεηξνπξγηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε
θξίζεσλ θαη επηπινθψλ, αιιά θαη γηα αλάπηπμε δεμηνηήησλ φπσο ε επηθνηλσλία, ε
γξήγνξε θαη ζσζηή ιήςε απνθάζεσλ . εκαληηθφηεξνο παξάγνληαο ν νπνίνο
απνηειεί θαη ηνλ ππξήλα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ην πιενλέθηεκα πνπ δίλεηαη
ζηνλ εθπαηδεπφκελν λα αληηιεθζεί θαη λα αλαπηχμεη ηνλ θαηάιιειν ηχπν εγεζίαο ζε
θάζε πεξίζηαζε. Καηαιήγνληαο πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ζχκθσλα κε ηα δηεζλή
πξφηππα, πξνγξακκάησλ εμνκνίσζεο ηφζν ηεο ιαπαξνζθνπηθέο φζν θαη ηεο
ξνκπνηηθήο ρεηξνπξγηθήο ζην ειιεληθφ Δ..Τ ζηνρεχνληαο ζηα αλσηέξσ
πεξηγξαθφκελα απνηειέζκαηα.Οινθιεξψλνληαο ηελ παξάζεζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ
απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα εξγαζία ζπκθψλα κε ηελ θξίζε ηνπ εξεπλεηή αιιά θαη
ηελ αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία, ζα πξέπεη λα γίλεη κηα ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ εκπινθή
ησλ ηαηξψλ ζηελ δηαδηθαζία δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο ελφο Οξγαληζκνχ πγείαο. Σα
ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ε αιιαγή πιεχζεο ησλ ειιεληθψλ λνζειεπηηθψλ
ηδξπκάησλ, κε πξσηνπφξνπο ηνπο ηδησηηθνχο Οξγαληζκνχο, πξνο ηνλ δηνξηζκφ ηαηξψλ
ζηελ δνκή ηεο δηνίθεζεο. χκθσλα κε ην ππνπξγείν Τγείαο ηεο Διιάδαο θαη ζε
αλαθνίλσζε ηνπ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2016 νπνχ θαη δεκνζίεπζε ηα βηνγξαθηθά
ζεκεηψκαηα ησλ δηνηθεηψλ απφ 31 λνζνθνκεία ζε νιφθιεξε ηελ ειιεληθή
επηθξάηεηα, κφλν νη δχν εμ απηψλ ήηαλ πηπρηνχρνη Ηαηξηθήο. Παξαηεξνχκε δειαδή
ηελ ππφ εθπξνζψπεζε ησλ ηαηξψλ ζηηο ζέζεηο δηνίθεζεο ζηνπο Οξγαληζκνχο πγείαο
παξά ηηο αλαθνξέο θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο βηβιηνγξαθίαο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Έρεη
ήδε γίλεη κηα εθηελήο αλαθνξά ζηελ αλαγθαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ηαηξψλ ζε ζέζεηο
δηνίθεζεο ζηα λνζνθνκεία θαη θιηληθέο ηεο ρψξαο. ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν
λα πξνζηεζεί κηα λέα δηάζηαζε ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Πξφθεηηαη γηα έλα
πιενλέθηεκα απφ ηελ ηνπνζέηεζε ζε θαίξηεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο ελφο ηαηξνχ. πσο
αλέθεξε θαη ν Cosgrove (2012) νη ηαηξνί ζε ζέζεηο δηνηθεηηθέο δείρλνπλ πνιιέο
θνξέο κεγαιχηεξε αλνρή ζε ηδέεο πνπ ζε άιινπο θαίλνληαη εμσπξαγκαηηθέο. Με
βάζε απηήλ ηελ ηνπνζέηεζε ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζηελ Cleveland Clinic ζηηο
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αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 ν Renη Favaloro πξαγκαηνπνίεζε γηα πξψηε θνξά ηελ
ανξην-ζηεθαληαία παξάθακςε. Ήηαλ κηα παξάηνικε θίλεζε ε νπνία ραξαθηεξίζηεθε
απφ πνιινχο σο ''ηξέια'' ζηελ αξρή. Σελ ηδέα απηή επέηξεςε λα πινπνηεζεί ν ηφηε
δηνηθεηήο ηνπ Οξγαληζκνχ ν νπνίνο ήηαλ ηαηξφο. Απηφ ήηαλ έλα παξάδεηγκα ην νπνίν
εληζρχεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ πεπνίζεζε φηη είλαη αλαγθαία ε είζνδνο ησλ
θιηληθψλ ηαηξψλ θάζε εηδηθφηεηαο ζηελ δηαδηθαζία δηνίθεζεο ησλ Οξγαληζκψλ
πγείαο. ηελ αλάιπζε επί ηνπ ζέκαηνο πνπ γίλεηαη ζην ζεσξεηηθφ ηκήκα ηεο
παξνχζαο έξεπλαο παξνπζηάδνληαη θαη κεγάινη Οξγαληζκνί ζε πνιηηείεο ησλ Ζ.Π.Α
νη νπνίεο έρνπλ σο δηεπζχλνληεο ζπκβνχινπο ηαηξνχο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο
πνηνηηθήο έξεπλαο ε νπνία δηελεξγήζεθε, πξφεθπςε έλα ελζαξξπληηθφ αιιά πηζαλψο
ηπραίν πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ησλ ηεζζάξσλ ζηνπο νθηψ ηαηξνχο, νη νπνίνη θαηέρνπλ
θάπνηα δηνηθεηηθή ζέζε ζηνλ Οξγαληζκφ πγείαο ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη. Ζ ζπλνιηθή
εηθφλα ζην ειιεληθφ Δ..Τ δελ θαίλεηαη λα αθνινπζεί απηή ηελ αλαινγία.
Πξνηείλεηαη, ινηπφλ, ε ζέζπηζε ελφο γεληθφηεξνπ πιαηζίνπ ζχκθσλα κε ην νπνίν λα
ιακβάλνπλ ηαηξνί ζέζεηο ζηελ δηνίθεζε ησλ Οξγαληζκψλ πγείαο. Σαπηφρξνλα
ζεβφκελνη ηελ επηζηεκνληθή ηνπο πνξεία θαη ην έξγν ην νπνίν επηηεινχλ παξέρνληαο
ηηο γλψζεηο ηνπο ζηνπο αζζελείο, είλαη αλαγθαία ε πξνζαξκνγή ηνπ σξαξίνπ θαη ησλ
ππνρξεψζεσλ κε γλψκνλα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο πςειήο πνηφηεηαο.

9.ΔΠΗΛΟΓΟ
Δλ θαηαθιείδη, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε
παξνπζίαζε ηεο ζχγρξνλεο αλάιπζεο ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία φζνλ αθνξά ζηελ
Ζγεζία ζηνλ ρψξν ηεο Τγείαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ρεηξνπξγηθή εηδηθφηεηα, ζηνλ
Γπηηθφ θφζκν θαη ε ηαπηφρξνλε παξνπζίαζε ησλ απφςεσλ φζνλ αθνξά ζην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα, νθηψ ρεηξνπξγψλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν.
Μέζα απφ ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ πεξηέγξαςαλ νη ζπλεληεπμηαδφκελνη
δφζεθε κηα πιήξεο θαη νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί
ζηνπο ειιεληθνχο ηδησηηθνχο θαη δεκνζίνπο Οξγαληζκνχο πγείαο. Ζ βηβιηνγξαθηθή
αλαζθφπεζε επεθηάζεθε θαη ζηελ ξνκπνηηθή θαη ''ειάρηζηα επεκβαηηθή'' ρεηξνπξγηθή
ε νπνία απνηειεί ηελ αηρκή ηνπ δφξαηνο ηεο ηαηξηθήο ηερλνινγίαο. Έηζη έγηλε κηα
πξνζπάζεηα αλάιπζεο ηεο επηξξνήο πνπ έρνπλ νη λέεο απηέο ηερληθέο ζηελ
ζπκπεξηθνξά ηνπ ρεηξνπξγνχ σο επηθεθαιήο κηαο νκάδαο ζε θάπνηα επεκβαηηθή
πξάμε. Οη εξσηήζεηο νη νπνίεο ππνβιήζεθαλ ζηνπο ρεηξνπξγνχο είραλ σο ζηφρν ηελ
εθκαίεπζε πιεξνθνξηψλ γηα θαηαζηάζεηο ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηεο ρεηξνπξγηθήο
αίζνπζαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα κπνξεί λα απνηειέζεη ελαξθηήξην
ιάθηηζκα γηα πεξαηηέξσ έξεπλα θαη πξάμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ
ηαηξψλ, ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο θαη ζηελ επηξξνή δηαδηθαζηψλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνλ
εθάζηνηε Οξγαληζκφ πγείαο λα ιεηηνπξγεί ππνδεηγκαηηθά. Ζ παξνπζίαζε ησλ
απφςεσλ ησλ ρεηξνπξγψλ δελ είρε ζθνπφ λα θξίλεη θαη λα ραξαθηεξίζεη πξαθηηθέο
θαη δηαδηθαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηνπο Οξγαληζκνχο πγείαο ζηνπο νπνίνπο
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δξαζηεξηνπνηνχληαη νη ίδηνη θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ θαηαγξάθεθαλ κφλν νη απφςεηο
ηνπο θαη βαζηθά βηνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία.
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10. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
ΠΡΟΧΠΗΚΔΚΑΗΒΗΟΓΡΑΦΗΚΔΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:
1) Πνηφ είλαη ην θχιν ζαο?
α)Άξξελ

β) Θήιπ

2)Πνηα είλαη ε ειηθία ζαο?
α)20-30

β)30-40

γ)40-50

δ)Πάλσ απφ 50

3) Πνην είλαη ην επίπεδν κεηεθπαίδεπζεο ζαο?
α)Μεηαπηπρηαθφ

β) Γηδαθηνξηθφ

γ)Καλέλα

4) Υξφλνο πξνυπεξεζίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε.
α)1-3 έηε

β)3-6 έηε

γ)6-9 έηε

δ)Πεξηζζφηεξα απφ 9 έηε

5) Πνηα ρεηξνπξγηθή εηδηθφηεηα αζθείηε?
ΔΡΧΣΖΔΗ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΣΤΠΟΤ:
1) Ση θαζήθνληα εθηειείηε ζηνλ Οξγαληζκφ Τγείαο ζηνλ φπνην εξγάδεζηε?
2) Έρεηε ιάβεη θάπνηνπ είδνπο εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα εγεζίαο? Αλ λαη κε δηθή ζαο
πξσηνβνπιία ή ηνπ Οξγαληζκνχ? ηνλ Οξγαληζκφ Τγείαο ζηνλ νπνίν εξγάδεζηε ζαο
έρνπλ αλαηεζεί δηνηθεηηθά θαζήθνληα?
3) Γλσξίδεηε ηη είλαη Ζγεζία? Γλσξίδεηε ηνπο βαζηθνχο ηχπνπο εγεζίαο φπσο απηνί
αλαθέξνληαη ζηελ αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία?
4) Δάλ αζθείηε θαη δηνηθεηηθά θαζήθνληα εθηφο ησλ ακηγψο ηαηξηθψλ, ζεσξείηε φηη
ζαο επηβαξχλνπλ? αο αλαγθάδνπλ λα ζπζηάζεηε ειεχζεξν ρξφλν ή ρξφλν
επηζηεκνληθήο επηκφξθσζεο?
5) Πεξηγξάςηε ηε ζπκπεξηθνξά ζαο σο εγέηεο κηαο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο ζε κηα
επέκβαζε ξνπηίλαο. Τπάξρνπλ πξφηππα ζπκπεξηθνξάο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο
ρεηξνπξγηθήο νκάδαο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο?
6) Θεσξείηε φηη ην έληνλν stress θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζνβαξήο ή επηπιεγκέλεο
ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο αιιάδεη ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ζαο πξνο ηελ νκάδα? Αλ
λαη πεξηγξάςηε ηελ αιιαγή.
7) Πνηνη ζεσξείηε φηη είλαη νη βαζηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ ρεηξνπξγνχ πξνο ηελ ππφινηπε ρεηξνπξγηθή νκάδα?
8)Πηζηεχεηε φηη δηαθνξνπνηείηαη ε άζθεζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ ζηελ
πεξίπησζε γπλαίθαο ρεηξνπξγνχ? Αλ λαη γηαηί ζπκβαίλεη απηφ θαηά ηε γλψκε ζαο?
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9) Θεσξείηε φηη νξζά ν ρεηξνχξγνο ζεσξείηαη απφ νξηζκέλνπο εξεπλεηέο ζηε
βηβιηνγξαθία πσο είλαη γελλεκέλνο εγέηεο θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ηαπηφρξνλα κε
ηα επηζηεκνληθά θαη δηνηθεηηθά θαζήθνληα? Ση πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα αιιάμεη ζηελ
εθπαίδεπζε ελφο εηδηθεπφκελνπ ρεηξνπξγνχ φζνλ αθνξά ζηα εγεηηθά ηνπ θαζήθνληα?
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