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τις μέρες μας, η ηγεσία και η διοίκηση αποτελούν βασικές δεξιότητες για όλους τους επαγγελματίες στο χώρο
της υγειονομικής περίθαλψης, στον οποίο οι αλλαγές που
σημειώνονται είναι ταχύτατες. Νέοι απόφοιτοι, αλλά και
πιο έμπειροι νοσηλευτές, καλούνται να διοικήσουν νοσηλευτικά τμήματα και να συντονίσουν το έργο συναδέλφων
νοσηλευτών, καθώς και το έργο του βοηθητικού νοσηλευτικού προσωπικού. Η μείωση των εσόδων και η αύξηση
του κόστους υπαγορεύουν σε κάθε οργανισμό παροχής
υπηρεσιών υγείας να χρησιμοποιεί τους πόρους που διαθέτει αποτελεσματικά. Για το λόγο αυτό, οι επαγγελματίες
υγείας καλούνται να διοικούν αποτελεσματικά με λιγότερους πόρους. Ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο απαραίτητες οι
γνώσεις που παρατίθενται μέσα από αυτό το εγχειρίδιο.
Η 6η έκδοση του παρόντος εγχειριδίου μπορεί να βοηθήσει
τόσο τους φοιτητές των επιστημών υγείας, όσο και τους
εργαζόμενους στο χώρο της υγείας που διαθέτουν πρακτική εμπειρία, να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία της λειτουργίας των
σύγχρονων μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας.

Χαρακτηριστικά της 6ης έκδοσης
Το παρόν βιβλίο έχει να παρουσιάσει μια σημαντική και
διαρκή συμβολή στην εκπαίδευση των νοσηλευτών και
άλλων επαγγελματιών υγείας, με τις πέντε προηγούμενες
εκδόσεις του. Πρόκειται για ένα βραβευμένο βιβλίο που
χρησιμοποιείται παγκοσμίως και προσφέρεται τώρα σε μια
αναθεωρημένη και εκσυγχρονισμένη έκδοση, η οποία αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στο τρέχον σύστημα της υγειονομικής περίθαλψης, ανταποκρινόμενο στις προτάσεις
των αναγνωστών του. Η 6η έκδοση στηρίζεται στη συμβολή
των προηγούμενων συντελεστών του και προσφέρει το
πλέον σύγχρονο και ολοκληρωμένο «εκπαιδευτικό πακέτο»
για τους σύγχρονους πολυάσχολους φοιτητές και επαγγελματίες υγείας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η

επιτυχία των προηγούμενων εκδόσεων αυτού του
βιβλίου οφείλονταν στην ικανότητα πολλών συντελεστών. Στις προηγούμενες εκδόσεις είχαν σημαντική συμβολή καθηγητές διοίκησης υπηρεσιών υγείας, καθηγητές
τμημάτων νοσηλευτικής, όπως και έμπειρα διοικητικά στελέχη της νοσηλευτικής υπηρεσίας μεγάλων οργανισμών
υγείας (τα ονόματά τους τα παραθέτω στη συνέχεια).
Αισθάνομαι απεριόριστη ευγνωμοσύνη προς όλους αυτούς
που μοιράστηκαν τη γνώση και την εμπειρία τους για να
βοηθήσουν κυρίως τους νοσηλευτές να αποκτήσουν δεξιότητες στην ηγεσία και στη διοίκηση. Χωρίς τη συμβολή
τους, το βιβλίο αυτό δεν θα υπήρχε.
Από τον εκδοτικό οίκο Prentice Hall Health, η υπεύθυνη
των εκδόσεων Maura Connor και η υπεύθυνη των νοσηλευτικών εκδόσεων Nancy Anselment μου έδωσαν τις απαραίτητες οδηγίες για την πλήρη αναθεώρηση του βιβλίου.
Επίσης, ο Gosia Jaros-White έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στις
λεπτομέρειες της αναθεωρημένης έκδοσης, ενώ στο τελικό
άρτιο αποτέλεσμα βοήθησαν κι άλλα στελέχη του εκδοτικού οίκου και συγκεκριμένα οι Cathy O’ Connell και Patrick
Walsh.

Επειδή στο χώρο της υγειονομικής περίθαλψης σημειώνονται συνεχώς αλλαγές, ανεκτίμητη ήταν η βοήθεια συνεργατών που μοιράστηκαν μαζί μου τις σύγχρονες γνώσεις
τους, όπως ήταν η Susan Fry, ανώτατο στέλεχος της νοσηλευτικής διοίκησης, αλλά και η Elaine Level, η οποία έγραψε
τα σενάρια της Μελέτης των Περιπτώσεων για να δώσει
παραδείγματα από τις πραγματική εμπειρία της στο χώρο
της νοσηλευτικής διοίκησης. Η Elaine με βοήθησε επίσης
στη συγγραφή όλου του βιβλίου με τις ιδέες και τις προτάσεις της. Τέλος, η Tona Leiker μου προσέφερε ανεκτίμητη
βοήθεια στην αναζήτηση ερευνών και στη βιβλιογραφική
τεκμηρίωση των κειμένων.
Κλείνοντας, σε όποιον έχει συμβάλει στη δημιουργία
αυτού του εξαιρετικού βιβλίου και στην πολύχρονη πορεία
του, θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες.
Eleanor J. Sullivan, PhD, RN, FAAN
www.EleanorSullivan.com

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
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Eleanor J. Sullivan, PhD, RN, FAAN, είναι πρώην κοσμήτορας του University of Kansas School of Nursing και
τέως πρόεδρος της Sigma Theta Tau International. Συμμετείχε, μεταξύ άλλων, στο διοικητικό συμβούλιο του American Association of Colleges of Nursing και στο συμβούλιο
του National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism στο
National Institute of Health.
Η Dr. Sullivan είναι γνωστή για τα έργα της στο χώρο
της νοσηλευτικής διοίκησης και συγκεκριμένα για το βραβευμένο εγχειρίδιο Effective Leadership & Management in
Nursing και πιο πρόσφατα το Becoming Influential: A Guide
for Nurses από τον εκδοτικό οίκο Prentice Hall. Άλλα έργα
της είναι: Creating Nursing’s Future: Issues, Opportunities and
Challenges και Nursing Care for Clients with Substance Abuse.
Από το 1997 μέχρι το 2002 διετέλεσε εκδότρια του Journal
of Professional Nursing, του επίσημου εντύπου του American Association of Colleges of Nursing.

Σήμερα, η Dr. Sullivan είναι επαγγελματίας ομιλήτρια
συνεδρίων και συγγραφέας βιβλίων μυστηρίου. Το πρώτο
της βιβλίο μυστηρίου με τίτλο Twice Dead, έχει ως κεντρική
ηρωίδα μια νοσηλεύτρια την Monika Everhardt. Με τη ρεαλιστική προβολή των νοσηλευτικών δραστηριοτήτων ελπίζει
ότι οι αναγνώστες θα κατανοήσουν την πολυπλοκότητα
της νοσηλευτικής φροντίδας και τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται προκειμένου να γίνει κάποιος νοσηλευτής. Το δεύτερο βιβλίο της στην ίδια σειρά, το Deadly
Diversion, κυκλοφόρησε πρόσφατα από τον εκδοτικό οίκο
Hilliard & Harris.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.EleanorSullivan.com
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αποτελεσματική διοίκηση και η επιτυχημένη ηγεσία αποτελούν πρόκληση για τα σύγχρονα διοικητικά στελέχη των υπηρεσιών υγείας, δεδομένων των πολλαπλών αλλαγών και περιορισμών που αντιμετωπίζει ο
υγειονομικός τομέας και του εύρους των κοινωνικών προκλήσεων και προσδοκιών. Η σύγχρονη αντίληψη για τη
διοίκηση (management), αναπτύσσεται προοδευτικά από
τις αρχές του 20ου αιώνα, με τη συνδρομή πολλών επιστημών, όπως της Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων,
της Κοινωνιολογίας, της Ψυχολογίας, των Οικονομικών,
των Μαθηματικών κ.ά. Η έμφαση δίνεται πια, στη ∆ιαχείριση των Ανθρώπινων Πόρων και συγκεκριμένα στην αξιοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα, η οποία φαίνεται
να απαιτεί την υιοθέτηση μιας ευρείας και ολοκληρωμένης
προοπτικής, που να ανταποκρίνεται στην κουλτούρα και
στις ιδιαιτερότητες κάθε Οργανισμού.
Σήμερα, τα διοικητικά στελέχη των οργανισμών υγείας
θα πρέπει να διαθέτουν ιδιαίτερες ικανότητες ώστε να
αξιοποιούν αποτελεσματικά το προσωπικό τους, καθώς ο
άνθρωπος θεωρείται, ο πιο αστάθμητος παράγοντας στην
παραγωγική διαδικασία και ειδικά στο χώρο της υγείας, ο
οποίος χαρακτηρίζεται από μοναδική συνθετότητα όσον
αφορά στους εργασιακούς κλάδους και κατηγορίες που
τον απαρτίζουν. Για παράδειγμα, στη διοίκηση της νοσηλευτικής υπηρεσίας ενός οργανισμού, η ανάγκη αξιοποίησης, ανάπτυξης και ενεργοποίησης των ικανοτήτων του
ανθρώπινου δυναμικού έχει αναγνωριστεί, δεδομένης της
έλλειψης του νοσηλευτικού προσωπικού, του αυξημένου
αριθμού των παραιτήσεων και των αυξημένων απουσιών
από τις θέσεις εργασίας. Επιπλέον, ο προσανατολισμός
προς την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας επιβάλλει
την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων νοσηλευτικής διοίκησης
και οργάνωσης που βασίζονται εκτός των άλλων και στις
αρχές των θεωριών Ανάπτυξης του Ανθρώπινου ∆υναμικού.
Τα διοικητικά καθήκοντα αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος του έργου όλων των επαγγελματιών υγείας. Για
παράδειγμα, ένας απλός νοσηλευτής που εργάζεται σε ένα
τμήμα γενικού νοσοκομείου, σε μια ιδιωτική κλινική ή σε

μια μονάδα κατ΄ οίκον νοσηλείας, θα πρέπει να μπορεί να
διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους που έχει στη διάθεσή του. Για να
διοικήσει αποτελεσματικά, θα πρέπει να έχει κατανοήσει το
σύστημα υγείας και τον οργανισμό στον οποίο εργάζεται.
Θα πρέπει να αναγνωρίσει τους εξωτερικούς παράγοντες
που επηρεάζουν την εργασία του, ώστε να είναι σε θέση
να τους ελέγχει. Θα πρέπει να είναι σε θέση να αναθέτει
αρμοδιότητες στο βοηθητικό προσωπικό και να γνωρίζει
τι παρακινεί τον ίδιο, αλλά και τους συναδέλφους του να
αποδίδουν περισσότερο. Θα πρέπει τέλος, να μπορεί να
συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες, είτε ως μέλος της
ομάδας, είτε ως προϊστάμενος, οπότε οφείλει να γνωρίζει
το πώς μπορεί να δημιουργήσει ένα «ελκυστικό» εργασιακό
περιβάλλον, ώστε οι εργαζόμενοι να είναι ικανοποιημένοι
και να επιθυμούν να παραμείνουν σε αυτό.
Σύμφωνα με τις θεωρίες των κινήτρων της εργασιακής
συμπεριφοράς, (ανάγκη αυτοπραγμάτωσης, κίνητρα επίτευξης, κίνητρα στοχοθέτησης κ.ά.), όλοι οι επαγγελματίες
υγείας κάποια στιγμή θα κληθούν να αναλάβουν μια επίσημη θέση ευθύνης. Οι επαγγελματίες υγείας, ως προϊστάμενοι τμημάτων, τομέων κλπ καλούνται να ικανοποιήσουν
αφενός τους στόχους του τμήματός τους και του οργανισμού και αφετέρου τους προσωπικούς στόχους των εργαζομένων κι αυτό είναι που ουσιαστικά κάνει τη διαφορά
μεταξύ ενός «διοικητή/προϊστάμενου» και ενός «ηγέτη».
Με το παρόν εγχειρίδιο, ο αναγνώστης θα έχει την ευκαιρία να αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις διοίκησης,
ώστε να αναδειχθεί σε «ηγέτη» στο χώρο της υγείας, έτσι
ώστε όχι απλά να επηρεάζει τη συμπεριφορά και τις πράξεις των άλλων με σκοπό την επίτευξη των επιθυμητών
στόχων, αλλά να τους βοηθά να αισθάνονται παράλληλα
ικανοποίηση για την εξέλιξη αυτή. Η εμπειρία, που μεταφράζεται σε χρόνια προϋπηρεσίας, είναι συνθήκη ικανή,
αλλά όχι επαρκής για να προσφέρει «δύναμη/εξουσία» σε
έναν προϊστάμενο. Οι γνώσεις διοίκησης και μάλιστα τα
σύγχρονα δεδομένα, ενισχύουν την αυτοπεποίθηση του
προϊστάμενου, ειδικά όταν αυτός καλείται να εκπληρώσει
«δυσάρεστα» καθήκοντα που τον αναγκάζουν να έρθει σε
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σύγκρουση/διαφωνία με το προσωπικό του (επιβολή ποινών, περιορισμός αδειών, μετακίνηση προσωπικού σε άλλα
τμήματα λόγω μειωμένης στελέχωσης κλπ).
Αυτός ακριβώς ήταν και ο σκοπός της μετάφρασης του
συγκεκριμένου βιβλίου. Όπως αναφέρει και η συγγραφέας
του, πρόκειται για ένα βραβευμένο βιβλίο που χρησιμοποιείται παγκοσμίως και προσφέρεται στην 6η αναθεωρημένη
και εκσυγχρονισμένη έκδοση, η οποία αντικατοπτρίζει τις
αλλαγές στο τρέχον σύστημα της υγειονομικής περίθαλψης. Στην ελληνική βιβλιογραφία, παρ’ όλο που υπάρχουν
πολλά εγχειρίδια διοίκησης και οργάνωσης των υπηρεσιών
υγείας, το συγκεκριμένο επιλέχθηκε να μεταφραστεί και
να αποδοθεί με επιστημονικό τρόπο στην ελληνική πραγματικότητα, αποτελώντας απαραίτητο εργαλείο για κάθε
επαγγελματία υγείας, για πολλούς λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στη συνέχεια.
Καταρχήν πρόκειται για ένα εγχειρίδιο που έχει γραφεί με βάση τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, οπότε
κάθε κεφάλαιο, για να εξηγήσει και να δώσει περισσότερη
έμφαση στα βασικά σημεία, περιλαμβάνει τα εξής χαρακτηριστικά:
• Περιληπτική παρουσίαση και προβολή του κεφαλαίου
μέσω μιας αρχικής, σύντομης επισκόπησης.
• Ένθετα με τη βασική ορολογία, στις σελίδες που οι
έννοιες εμφανίζονται για πρώτη φορά.
• Παραδείγματα «Μελέτης Περιπτώσεων» μαζί με «Λίστα
Ελέγχου», που δείχνουν πώς τα διοικητικά στελέχη
μπορούν να εφαρμόσουν τις έννοιες στην πράξη.
• «Λίστες Εργαλείων», για τη χρησιμοποίηση των δεξιοτήτων που παρουσιάζονται σε κάθε Κεφάλαιο.
• Παρουσίαση των Βασικών Σημείων στο τέλος κάθε
Κεφαλαίου.
• Ερωτήσεις κριτικής σκέψης που βοηθούν τους επαγγελματίες υγείας να συνδέσουν τις έννοιες με την εμπειρία τους.
• Σύγχρονη βιβλιογραφία.
Επιπρόσθετα, στο τέλος του εγχειριδίου δίνεται κατάλογος εύρεσης των βασικών όρων (index), ενώ για την ελληνική έκδοση, ως μεταφράστρια και επιμελήτρια, θεώρησα
χρήσιμο να συμπεριλάβω μέσα στο κείμενο τους αντίστοιχους αγγλικούς όρους των βασικών εννοιών όπως τους
εντόπισα στα περισσότερα άρθρα και κείμενα της ελληνικής σχετικής βιβλιογραφίας. Η παράθεση των αγγλικών
όρων αποσκοπεί σε μια προσπάθεια να υπάρξουν κοινά
γλωσσικά ορόσημα και σημεία για κάθε μελλοντικό συγγραφέα, με την πρόσκληση φυσικά κάθε καλόπιστης κριτικής
προς μελλοντική αναθεώρηση.
Όσον αφορά στη διάταξη της ύλης του εγχειριδίου,
αυτή έχει γίνει από τη συγγραφέα με έναν πρωτότυπο
τρόπο, καθώς τα κεφάλαια οργανώνονται σε τρεις βασικές
ενότητες που αφορούν: α) στην κατανόηση της έννοιας της
ηγεσίας μέσα σε ένα θεωρητικό πλαίσιο όπου αναλύονται
θέματα νομικής φύσεως, ηθικά ζητήματα και θέματα εξουσίας και πολιτικής και εξηγούνται οι λειτουργίες της διοίκησης, β) στην ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων διοίκησης
για τα σύγχρονα στελέχη, όπως είναι η κριτική σκέψη, η
λήψη αποφάσεων, η διαχείριση συγκρούσεων, η επικοινωνία και συνεργασία με ομάδες, η διοίκηση ποιότητας, η

διαχείριση του χρόνου, η υλοποίηση των αλλαγών κ.ά. και
γ) στη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων που αφορά στη
στελέχωση και στον προγραμματισμό, στην προσέλκυση,
επιλογή, παρακίνηση και ανάπτυξη του προσωπικού, στην
αξιολόγηση της απόδοσης, στην καθοδήγηση και επιβολή
ποινών κ.ά.
Ένα στοιχείο που θα πρέπει εξαρχής να διευκρινιστεί
είναι η ιδιαιτερότητα του παρόντος εγχειριδίου που σχετίζεται με το γεγονός ότι οι περισσότερες αναφορές και τα
παραδείγματα μέσα στο κείμενο αφορούν στη διοίκηση
της νοσηλευτικής υπηρεσίας. Η νοσηλευτική υπηρεσία
είναι η πολυπληθέστερη ομάδα στο χώρο υγείας και πολλά
προβλήματα αφορούν σ' αυτήν, με βασικότερο το πρόβλημα της εγκατάλειψης του νοσηλευτικού επαγγέλματος
που απασχολεί έντονα τη διεθνή κοινότητα, καθώς έχει
σημαντική επίπτωση στη φροντίδα των ασθενών. Ορισμένα κεφάλαια λοιπόν, όπως είναι το Κεφάλαιο 5 για τα
ηθικά και νομικά ζητήματα, το Κεφάλαιο 17 για τη στελέχωση των οργανισμών υγείας και το Κεφάλαιο 18 για
την προσέλκυση και επιλογή του προσωπικού, αφορούν
αποκλειστικά στη νοσηλευτική υπηρεσία. Τα υπόλοιπα
κεφάλαια προσφέρουν γνώσεις που μπορούν να φανούν
χρήσιμες σε οποιονδήποτε επαγγελματία υγείας κατέχει
μια διοικητική θέση.
Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να αναφερθεί είναι
το γεγονός ότι σε αρκετά σημεία του εγχειριδίου γίνεται
αναφορά στη δομή και οργάνωση των μονάδων παροχής
υπηρεσιών υγείας όπως αυτές λειτουργούν στις ΗΠΑ. Για
παράδειγμα, γίνεται αναφορά στο τμήμα ανθρωπίνων
πόρων ή στο τμήμα ανάπτυξης προσωπικού, τα οποία
δεν περιλαμβάνονται στο οργανόγραμμα των ελληνικών
νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Επίσης, γίνεται αναφορά σε
θέματα όπως στην επιλογή και πρόσληψη υπαλλήλων,
στη διαχείριση των απουσιών του προσωπικού με μείωση
των ημερών αδείας και με άλλες τεχνικές, οι οποίες εφαρμόζονται μεν στους οργανισμούς υγείας των ΗΠΑ, αλλά
στη χώρα μας το νομοθετικό και οργανωτικό πλαίσιο των
οργανισμών υγείας δεν επιτρέπει την εφαρμογή τους, τουλάχιστον στο δημόσιο τομέα.
Το γεγονός αυτό ήταν αναμενόμενο, εφόσον πρόκειται
για τη μετάφραση ενός Αμερικανικού βιβλίου που παρουσιάζει τα θέματα διοίκησης βασισμένα στο Αμερικανικό
σύστημα υγείας, χωρίς όμως να μειώνει τη χρησιμότητά
του ως εργαλείο για κάθε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
σπουδαστή, αλλά και για κάθε επαγγελματία υγείας που
κατέχει διοικητική θέση στη χώρα μας και θέλει να αναπτύξει ή να διευρύνει τις θεωρητικές του γνώσεις σε θέματα
διοίκησης. Και οι λόγοι γι' αυτό είναι οι εξής:
α) Οι βασικές λειτουργίες της διοίκησης και οι θεωρίες
ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε οργανωσιακό περιβάλλον (π.χ. επιχειρήσεις, εταιρείες, νοσηλευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό).
β) Τα συστήματα υγείας αλλάζουν συνεχώς, εφόσον
οι κοινωνικές απαιτήσεις και ανάγκες διαφοροποιούνται,
οπότε τα στελέχη της ανώτερης διοίκησης του χώρου της
υγείας και στη χώρα μας, οφείλουν να «βλέπουν» μπροστά.
γ) Οι τεχνικές που προτείνονται σε διάφορα θέματα,
προσαρμοσμένες στις δυνατότητες των οργανισμών, μπορούν επιλεκτικά να «δώσουν λύση» ή έμπνευση στα διοι-
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κητικά στελέχη που θέλουν να αναδειχθούν σε «ηγέτες».
Πάνω από όλα στη διοίκηση θα πρέπει κάποιος να είναι
εφευρετικός, να έχει την ψυχική αντοχή να πειραματίζεται,
να πιστεύει ότι η οποιαδήποτε λύση είναι καλύτερη από
την αδράνεια και να γνωρίζει ότι αυτό θα εκτιμηθεί από
το προσωπικό, το οποίο είναι και ο «μοχλός» της παραγωγικότητας του οργανισμού. Ο κάθε αναγνώστης λοιπόν,
που διαθέτει κίνητρα επίτευξης μπορεί να επιλέξει από
το παρόν εγχειρίδιο να εφαρμόσει τις τεχνικές εκείνες που
ταιριάζουν στο προσωπικό του στυλ ηγεσίας, στην πολιτική και στις ιδιαιτερότητες της μορφής και λειτουργίας
του οργανισμού που εργάζεται.
δ) Σε πολλά σημεία των κεφαλαίων, παρατίθενται υποσημειώσεις της μεταφράστριας/επιμελήτριας σχετικά με
την πραγματικότητα των ελληνικών οργανισμών υγείας
και τη νομοθεσία που εφαρμόζεται στη χώρα μας, ώστε
να υπάρχει ένα σημείο αναφοράς για τον έλληνα αναγνώστη.
Ενώ πρόθεσή μου ήταν να σεβαστώ το πρωτότυπο κείμενο και να ετοιμάσω μια ευθεία μετάφραση στην ελληνική,
ωστόσο στην πορεία αναγκάστηκα για χάρη του αναγνώστη να προβώ σε διάφορες αλλαγές (συμπτύξεις της ύλης,
αναδιαρθρώσεις των κεφαλαίων) και να παραθέσω υποσημειώσεις οι οποίες βοηθούν τον αναγνώστη να διευκρινίσει
ορισμένα θέματα που θεώρησα ότι η απλή απόδοσή τους
στην ελληνική γλώσσα περιόριζε τη σαφήνειά τους. Επιπλέον, θα πρέπει να πω ότι αναφορικά με τη μορφή και τη
χρήση των εννοιών του εγχειριδίου στην ελληνική έκδοση,
ο αναγνώστης καλείται ορισμένες φορές να κινηθεί, χωρίς
να χάνει τον προσανατολισμό του, σε μια εναλλακτική ορολογία. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται εναλλακτικά και
ανάλογα με την περίπτωση, οι όροι προϊστάμενος, διοικητικό στέλεχος του οργανισμού, στέλεχος γραμμής και στέλεχος της ανώτερης διοίκησης, όπως επίσης οι όροι εργαζόμενος, υφιστάμενος, μέλος του προσωπικού ή οι όροι
οργανισμοί υγείας και νοσηλευτικό ίδρυμα κ.ο.κ. Ο όρος
management δεν χρησιμοποιείται στην αγγλική του εκδοχή,
αλλά αποδίδεται με τον όρο «διοίκηση», καθώς η αποσαφήνισή του εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να αποτελεί
αντικείμενο επιστημονικού διαλόγου. Επίσης, επειδή στις
ΗΠΑ οι κατηγορίες του νοσηλευτικού προσωπικού είναι
διαφορετικές (αδειούχοι νοσηλευτές, αδειούχοι πρακτικοί
νοσηλευτές, μη αδειούχοι πρακτικοί νοσηλευτές) στο κείμενο όπου αναφέρεται «νοσηλευτής» νοείται ο «αδειούχος
νοσηλευτής», όπου «βοηθός νοσηλευτή» νοείται ο «αδειού-
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χος πρακτικός νοσηλευτής», ενώ ως βοηθητικό νοσηλευτικό προσωπικό αναφέρονται οι «μη αδειούχοι πρακτικοί
νοσηλευτές». Επιστέγασμα της προσπάθειάς μου να κάνω
πιο «φιλικό» το κείμενο στον έλληνα αναγνώστη αποτελεί
στις «Μελέτες Περίπτωσης» η προσαρμογή των ονομάτων
των πρωταγωνιστών και των καταστάσεων που περιγράφονται, στην πραγματικότητα των μονάδων παροχής
υπηρεσιών υγείας της χώρας μας.
Στην όλη μου προσπάθεια της μετάφρασης και επιμέλειας του παρόντος εγχειριδίου είχα την αμέριστη συνεργασία εξειδικευμένων επιστημόνων σε αντικείμενα που
άπτονται στην Οργάνωση και ∆ιοίκηση των Υπηρεσιών
Υγείας, οι οποίοι κατέχουν σημαντικές θέσεις στον τομέα
της διοίκησης ή/και της εκπαίδευσης.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν στη ∆άφνη Καιτελίδου
(Λέκτορα Νοσηλευτικής ∆ιοίκησης και Αξιολόγησης της
Τεχνολογίας Υγείας στο Παν/μιο Αθηνών και μέλος ΣΕΠ
στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου), στον Νίκο Κοντοδημόπουλο (∆ιδάκτωρ ∆ιοίκησης και Οικονομίας της Υγείας
και μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο), στη
Μαρία Χατζοπούλου (Νοσηλεύτρια ΠΕ, M.Sc. ∆ιοίκησης
Υπηρεσιών Υγείας, Υποψήφια PhD και Υπεύθυνη Γραφείου
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης προσωπικού στο ΓΝΑ Λαϊκό)
στην Ειρήνη Παπάζογλου (Ψυχολόγο MSc, ∆ιδάκτωρ Ψυχικής Υγείας Τμήμα Νοσηλευτικής, Παν/μιο Αθηνών) και στη
Χρυσούλα Λεμονίδου (Καθηγήτρια Νοσηλευτικής, Παν/μιο
Αθηνών) που με βοήθησαν στην ελληνική απόδοση όρων
και εννοιών από το χώρο της ∆ιοίκησης, της Νοσηλευτικής και της Οργανωτικής Ψυχολογίας. Επίσης, ένα μεγάλο
ευχαριστώ στον Κώστα Μπουμπάρη (Νοσηλευτής ΤΕ, MSc
∆ιατμηματικό Πρόγραμμα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Παν/
μιο Μακεδονίας και Υπεύθυνος Χειρουργικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας στο ΓΝΘ Ιπποκράτειο) και στη Μαρία
Αβραμίκα (Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής,
ΤΕΙ Θεσ/κης) για την επιμέλεια των νοσηλευτικών κλινικών
περιπτώσεων που παραθέτονται μέσα στο κείμενο. Πάνω
από όλα όμως, ευχαριστώ όλους τους προαναφερθέντες
για την απεριόριστη στήριξη και συμπαράσταση όλο αυτό
το διάστημα που χρειάστηκα για να φέρω το παρόν πόνημα
στην τελική μορφή που κρατάτε στα χέρια σας.
Τέλος, οφείλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον
εκδοτικό οίκο «Μ. ΓΚΙΟΥΡ∆ΑΣ» που με εμπιστεύτηκε «εν
λευκώ» να αποδώσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το
παρόν εγχειρίδιο στην ελληνική γλώσσα.
∆ρ. Θάλεια Μπελλάλη
Νοσηλεύτρια ΠΕ-Ψυχολόγος M.Sc., PhD
Eπίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Θεσ/κης

