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Η συνεργασία χτίζεται από όλους μας 

Αρχιτέκτονας η θέλησή μας 

Κατασκευαστική εταιρεία - εμείς οι επαγγελματίες υγείας μέσα από 

τις αξίες τους 

 

 



 

 

 Αριθμός επιστημόνων -επαγγελματιών που συνεργάζονται (π.χ 

πληροφορίες , συντονισμός, λήψη αποφάσεων ) και έχουν 

εξίσου ευθύνη για το αποτέλεσμα. 

 Βασική παραδοχή: η γνώση και οι επιδεξιότητες κάθε ατόμου 

είναι διαφορετικές. 

 Συνεργασία 



 
 

 

 

  Μια ομάδα ατόμων που οργανώσαμε για να εργαστεί μαζί και έχει 

προκαθορισμένα και ιδιαίτερα χαρακτριστικά 

  -  Κοινό στόχο που καθοδηγεί τις πράξεις τους 

  - Ο καθένας ξέρει επακριβώς τις λειτουργίες του και αναγνωρίζει κοινά  

   ενδιαφέροντα. 

  - Εργάζονται χρησιμοποιώντας γνώση, ικανότητες. 

  - Η αποτελεσματικότητα της ομάδας εξαρτάται απο την ικανότητα να  

   συμπληρώσουν την εργασίας τους ως μια ανεξάρτητη ομάδα ατόμων. 



 

 
 Γιατροί: γενικοί, αγροτικοί, 

ειδικότητα 

 

 Νοσηλευτές και βοηθοί 

 

 Μαιευτές 

 

 Κοινωνικοί λειτουργοί 

 

 



 Ευελιξία στη σύνθεση της ομάδας 

 Καλλιέργεια συλλογικής λήψης αποφάσεων 

 Γνώσεις και ικανότητες 

 Επικοινωνία - ασφάλεια - υπευθυνότητα 

 Στόχοι - οράματα 

 Μετατροπή της σκέψης από ατομική σε συλλογική ως μέλος ομάδας 



 Εξουσία manager 

 Σχεδιαμός στόχων 

 Οργάνωση - ποιός θα δουλέψει με ποιόν 

 Διαπροσωπικές δεξιότητες 

  Νοητικές δεξιότητες 

 Τεχνικές δεξιότητες 

 Πολιτικές δεξιότητες 

 Δύναμη 

 Εκπαίδευση 

 Γνώση 

 Χρόνος 

 



 Στο χώρο της υγείας ο κάθε ειδικός γνωρίζει τις αρμοδιότητές του και το 

αντικείμενό του. Η Διεπιστημονική Ομάδα - η καθημερινή συνεργασία των 

ειδικοτήτων κρίνεται απαραίτητη με στόχο τη μεγιστοποίηση των οφελών 

που λαμβάνει ο κάθε θεραπευόμενος. Η Διεπιστημονική Ομάδα λειτουργεί 

καλύτερα όταν ο συντονισμός και η διαχίριση των ευθυνών ανατίθεται σε 

ένα άτομο, τον συντονιστή της ομάδας , ο οπίος αναλαμβάνει ορισμένες 

αρμοδιότητες, όπως να κρατάει πρακτικά, αρχεία, να διευκολύνει και να 

διασφαλίζει την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και να παρέχει υπστήριξη 

στα μέλη της ομάδας. 



 Μελέτη 

 Προγραμματισμός 

 Ανάθεση 

 Συνένωση γνώσεων 

 Καταμερισμός εργασίας 

 Καθορισμός προτεραιοτήτων 

 Αξιοποίηση πληροφοριών 

 Η αρμονική συνεργασία δημιουργεί ολοκλήρωση προσωπικοτήτων συνεργαζομένων 

και ικανοτήτων πείρας πολλών προσώπων   



 Στα σύγχρονα συστήματα υγείας το επίπεδο συνεργασίας της 

διεπιστημονικής ομάδας υγείας, αποκτά ειδικό ενδιαφέρον καθώς επηρεάζουν 

την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της προσφερομένης φροντίδας. 

 Η διεπιστημονική συνεργασία περικλείει επικοινωνία, καθοδήγηση με την 

έννοια της συμβουλευτικής, τήρηση κοινών στοιχείων , επανεκτίμηση 

δεδομενων, ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών επίσημα θεσμοθετημένες 

συναντήσεις και συνεδριάσεις.  

 



 Η διεπιστημονική συνεργασία στο τομέα υγείας υποστηρίζεται απο τους 

επαγγελματίες υγείας καθώς η παροχή φροντίδα υγείας στις σύγχρονες κοινωνίες 

γίνεται ολοένα και πιο πολύπλοκη με αποτέλεσμα πολλά άτομα απο διαφορετικά 

επαγγέλματα εργάζονται απο κοινού για να είναι δυνατή η παροχή επαρκούς και 

υψηλής ποιότητας φροντίδα υγείας. 

 Η επίτευξη υψηλής ποιότητας φροντίδας εξαρτάται κατά πολύ από την 

ικανότητα των επαγγελματιών υγείας κι πρόνοιας να συνεργάζονται και να 

συμβάλλουν μες τις εξειδικευμένες γνώσεις, εμπειρίες που έχουν στην επίτευξη 

ενός σκοπού. 



 Η Διεπιστημονική συνεργασία στη θεραπευτική ομάδα υγείας είναι η 

επιστημονικά σχεδιασμένη, ισότιμη, συνεργατική και διασυνδετική προσπάθεια 

για την επίτευξη ενός σκοπού που απαιτεί γνώσεις, εμπειρίες και 

αλληλοεξαρτώμενες υπηρεσίες διαφορετικών, επιστημονικών γνωστικών 

αντικειμένων 




