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Το

μεταβαλλόμενο

υποστήριξη της οικονομικής ευημερίας. Επιπλέον, ένα ικανοποιητικά

επιχειρηματικό περιβάλλον, στο οποίο

διαρκώς

αμειβόμενο και καλά υποστηριζόμενο εργατικό δυναμικό, είναι ζωτικής

δραστηριοποιούνται

σύγχρονοι

σημασίας, για την επίτευξη της παγκόσμιας υγείας και του στόχου 3

Οργανισμοί, καθιστά επιβεβλημένη την

Αειφόρου Ανάπτυξης, για την εξασφάλιση και προώθηση της ευημερίας

ευελιξία και τον στρατηγικό σχεδιασμό σε

όλων.

όλα τα επίπεδα λειτουργίας τους. Η

Η επίτευξη των στόχων του οργανισμού, όπως ενός νοσοκομείου, δεν

παγκοσμιοποίηση,

ραγδαίες

καθορίζεται μόνο από την σωστή διαχείριση των ανθρώπινων και υλικών

οικονομική

πόρων, αλλά και με την αποτελεσματική παρακίνηση των εργαζομένων.

τεχνολογικές

εξελίξεις,

οι

οι
η

πολιτική και πολλοί άλλοι παράγοντες,

Επομένως, για να παρακινηθούν οι εργαζόμενοι ενός οργανισμού, θα

ωθούν τους οργανισμούς, σε διαρκή αγώνα για βελτίωση, ανανέωση και

πρέπει η Διοίκηση, να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τις ανάγκες που πρέπει

αλλαγή.

να ικανοποιήσουν οι εργαζόμενοι στον οργανισμό, παρέχοντας τα

Το σημαντικότερο κεφάλαιο ενός Οργανισμού, είναι το Ανθρώπινο

κατάλληλα εφόδια και κίνητρα.

δυναμικό. Στη σύγχρονη πραγματικότητα, η υλοποίηση των στόχων και

Οι βασικοί παρακινητικοί παράγοντες για τους εργαζόμενους στον τομέα της

των σκοπών μιας επιχείρησης, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το

υγείας, είναι η καλή διαχείριση, η εποπτεία, η υποστήριξη των διευθυντικών

ανθρώπινο στοιχείο. Μετά τον σχεδιασμό και την οργάνωση, η

στελεχών και οι καλές σχέσεις εργασίας με τους συναδέλφους

στελέχωση είναι το τρίτο στάδιο της διοικητικής διαδικασίας. Οι

(Daneshkohan et al., 2014). 'Οταν ένας εργαζόμενος υποκινείται σε μεγάλο

στρατηγικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, έχουν ως απώτερο στόχο

βαθμό, τότε παρατηρείται αύξηση της παραγωγικότητας. Επιπλέον

την αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών που

αισθάνεται ικανοποιημένος από την εργασία του, αποφεύγει τις απουσίες,

προσφέρουν, ενώ συμβάλλουν γενικότερα στην οικονομική ανάπτυξη και

την αργοπορία τα παράπονα και τις συγκρούσεις.

την κοινωνική ευημερία.

Από την άλλη πλευρά, η αθέμιτη μεταχείριση, η κακή διαχείριση και η

Η Παρακίνηση είναι μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες του Τμήματος

έλλειψη

Διοίκησης Ανθρώπινων πόρων σε κάθε οργανισμό.

(Daneshkohan et al., 2014). Η διαδικασία της υποκίνησης βασίζεται στο

Αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα ο οποίος συμβάλλει στην

γεγονός, ότι οι ανεκπλήρωτες ανάγκες, δημιουργούν ένταση, δυσαρέσκεια

αξιοποίηση των ικανοτήτων των εργαζομένων και βελτιώνει την

και απογοήτευση στον ίδιο τον εργαζόμενο.

παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα τους. Εμπεριέχει δυνάμεις που

Σύμφωνα με τον Maslow, οι ανάγκες που δεν έχουν ικανοποιηθεί είναι

ωθούν τους εργαζομένους να δραστηριοποιηθούν, προς επίτευξη των

παράγοντας υποκίνησης, το οποίο και αποτελεί, το πιο διαδεδομένο

στόχων του οργανισμού.

μοντέλο και είναι η διαδικασία της παρότρυνσης ενός ατόμου, να προβεί σε

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της υγείας, όπως και το

ενέργειες για την επίτευξη ενός επιθυμητού στόχου. Μια από τις πολλές

γεγονός ότι η Νοσηλευτική είναι ένα από τα δυσκολότερα επαγγέλματα,

θεωρίες υποκίνησης, είναι η παραδοσιακή θεωρία, που βασίζεται στην

καθιστούν την αποτελεσματική παρακίνηση, καθοριστική δύναμη, για την

υπόθεση, ότι το πρωταρχικό κίνητρο, είναι τα χρήματα. (Montana et al.,

ποιότητα των Νοσηλευτικών υπηρεσιών, σε μια χώρα που επηρεάζει το

2008).

βιοτικό της επίπεδο.

Η ηγεσία έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα υποκίνησης,

Οι ανθρώπινοι πόροι στην υγεία περιλαμβάνουν, όλους τους ανθρώπους

αφού αποτελεί τη βασικότερη από τις συνιστώσες που καθορίζουν τις

που ασχολούνται με δράσεις, των οποίων η πρωταρχική πρόθεση είναι η

κοινωνικές συνθήκες στο χώρο εργασίας. Για κάθε οργανισμό, η ηγεσία

βελτίωση της υγείας. Οι ανθρώπινοι πόροι, αποτελούν την καρδιά των

αποτελεί έναν παράγοντα-κλειδί, αφού προσδιορίζει και επηρεάζει τη

συστημάτων υγείας, είτε πρόκειται για Νοσηλευτές και Μαίες, είτε για

συμπεριφορά των εργαζομένων, ώστε να τείνουν προς την αποτελεσματική

Ιατρικό Προσωπικό, είτε για Υγειονομικούς Λειτουργούς. Εκτός αυτού, το

πραγματοποίηση των στόχων. Ο ρόλος του ηγέτη, ως συντονιστή της Νοση-

Ανθρώπινο Δυναμικό, καθορίζει τη χρήση και των άλλων διαθέσιμων

λευτικής υπηρεσίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Η δυναμική της σχέσης,

πόρων. Αποτελεί τη σημαντικότερη κατηγορία των εισροών των

μεταξύ ηγεσίας και προσωπικού, συνήθως είναι η αιτία, για δημιουργία

Συστημάτων Υγείας (ΠΟΥ 2000). Έρευνες δείχνουν, ότι η συνεχιζόμενη

έντασης, όποτε τονίζεται η διαφορά εξουσίας, μεταξύ των δύο ομάδων, με

ανεπαρκές επένδυση σε Ανθρώπινο δυναμικό, θα μπορούσε να

αποτέλεσμα την έλλειψη επικοινωνίας και την έλλειψη παρακίνησης.

οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση των Συστημάτων Υγείας (Razee et al.,

Σύμφωνα με τους Viitanen and Konu (2009), ο ιδανικός ηγέτης έχει όραμα

2012). Συνεπώς, η παρακίνηση των εργαζομένων στον τομέα της υγείας,

και κατευθύνει τους κατωτέρους του, μέσω ιδεών και παραδειγμάτων προς

είναι ζωτικής σημασίας για την απόδοση του Συστήματος Υγείας.

επίτευξη στόχων. Με άλλα λόγια, είναι ο πυρήνας του οργανισμού και η

Μεγάλες εκθέσεις τα τελευταία χρόνια υπογράμμισαν το ζωτικό ρόλο που

σημαντικότητα που τον διακατέχει, του δίνει περισσότερες ευθύνες, ως προς

διαδραματίζει το εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας, όχι μόνο για

την δημιουργία στους κατώτερους του, του συναισθήματος εμπιστοσύνης

την ικανοποίηση των αναγκών υγείας των πληθυσμών, αλλά και για την

και ασφάλειας.

εκτίμησης,

είναι

οι

κύριοι

παράγοντες

αποθάρρυνσης

Οι ηγέτες, οφείλουν να εγκαθιδρύσουν την επικοινωνία με το προσωπικό,

να αποτελούν φορείς καινοτομίας, έμπνευσης και δημιουργικότητας.

για να τους κατευθύνουν και να τους στηρίζουν. Η εξάσκηση

Ωστόσο, δεν μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα ποιο στυλ ηγεσίας, είναι

αποτελεσματικής ηγεσίας, συντείνει στην καλύτερη αντιμετώπιση των

βέλτιστο, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα. Το σίγουρο είναι, ότι οι σημερινές

προκλήσεων

της

συνθήκες, απαιτούν ευέλικτους ηγέτες, που αλλάζουν και διαμορφώνουν

ενθάρρυνσης για ομαδική εργασία, για παροχή υψηλού επιπέδου

τη δράση τους ανάλογα. Ο τρόπος που επιλέγουν να ασκήσουν εξουσία,

φροντίδας υγείας και για ασφάλεια στο χώρο εργασίας (Greenfield 2007).

πρέπει να αποτελεί πηγή έμπνευσης και να δίνει όραμα, ώστε να

Η χρηματοδότηση και ενθάρρυνση για συμμετοχή σε προγράμματα

ωθήσουν τους εργαζομένους, στο να απελευθερώσουν τις ικανότητές

επαγγελματικής εκπαίδευσης, ανάπτυξης και κατάρτισης προσωπικού,

τους και επιπλέον να οδηγήσουν στη δημιουργία νέων, ικανών και

σχετικά με νέες τεχνολογίες στον τομέα της υγείας και την προαγωγή

γνήσιων ηγετών.

επαγγελματικής

Βιβλιογραφία
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σύγχρονα

νοσηλευτικά

συμπεριφοράς,

βοηθάει

ιδρύματα,

στην

μέσω

ανάπτυξη

του

συναισθήματος φιλοδοξίας στα μέλη της νοσηλευτικής ομάδας. Η
επένδυση στο προσωπικό καθιστά τον εργοδότη πιο ελκυστικό, όχι μόνο
στους ήδη προσληφθέντες εργαζόμενους, αλλά και σε φιλόδοξους
νοσηλευτές και ιατρούς με υψηλές προοπτικές επιτυχίας και απόδοσης.
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