


Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια 
απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από 

ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, 
την οικογένεια , τον οργανιςμό , την κοινωνία, τουσ 

θεςμούσ , ή το διεθνέσ περιβάλλον. 



Διαχείριςη Κρίςησ καλείται η τεχνική με την οποία 
επιτυγχάνεται η μείωςη του κινδύνου και τησ 
αναςφάλειασ με ςκοπό τον πλήρη έλεγχο τησ 

κατάςταςησ. 



<<Οι κρύςεισ δημιουργούνται από ϋνα 
αλληλϋνδετο ςύνολο ανθρώπινων, 

οργανωςιακών και τεχνολογικών αποτυχιών 
που ςυνδυϊζονται από ελλεύψεισ κανόνων, 

υποδομόσ και προετοιμαςύασ ςτο επιχειρηςιακό 
περιβϊλλον>> (Shrivastava 1922)



Η από κοινού  εργαςύα μεταξύ επαγγελματιών υγεύασ, ο 
επιμεριςμόσ  των ευθυνών για την  επύλυςη 

προβλημϊτων και η λόψη αποφϊςεων για να 
διατυπώςουν και να εκτελϋςουν ςχϋδια για την 

περύθαλψη των αςθενών''. (Baggs & Schmitt, 1988)



ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 την εμπιςτοςύνη

 την από κοινού ευθύνη

 τον αμοιβαύο ςεβαςμό

 την επικοινωνύα

 το ςυντονιςμό 



ΠΩ ΜΠΟΡΟΤΜΕ ΝΑ 
ΠΕΣΤΦΟΤΜΕ ΜΙΑ 

ΩΣΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ;



Η <<επικοινωνία>> αποτελεί μια
αμφίδρομη διαδικαςία, είναι η
γζφυρα ανάμεςα ςτουσ ςτόχουσ,
ςτα πρότυπα απόδοςησ και ςτην
επιτυχία των επαγγελματιών
υγείασ.



 τον πομπό   (αποςτολϋα)

 τον  δϋκτη    (παραλόπτησ)

 την μετϊδοςη/ανταλλαγό μηνυμϊτων μϋςω ενόσ 
καναλιού επικοινωνύασ



ΓΡΑΠΣΗ

ΠΡΟΥΟΡΙΚΗ

ΟΠΣΙΚΗ



 Δελτία τύπου

Δημιουργεύται για να παρϋχει ενημϋρωςη ςτο κοινό ςχετικϊ με την κρύςη 
και τουσ τρόπουσ αντιμετώπιςόσ  τησ από τον ύδιο τον οργανιςμό. 

 Προφορική επικοινωνία με τα Μ.Μ.Ε 

Ο δεύτεροσ ϊμεςοσ τρόποσ επικοινωνύασ με τα μϋςα ενημϋρωςησ εύναι η 
ςυζότηςη, η οπούα μπορεύ να πϊρει τη μορφό ςυνομιλύασ, ςυνϊντηςησ ό 
ςυνϋντευξησ. 

 Οι προκαθοριςμένεσ ςυνεντεύξεισ 

Παραχωρούνται ςε ϊτομα ςε ςυγκεκριμϋνεσ εκπομπϋσ.

 υνεντεύξεισ τύπου 

Εύναι  οι ζωντανϋσ ςυνεντεύξεισ ςτην περιοχό των κρύςεων.

 Αποτελεςματικέσ ςυνεντεύξεισ τύπου 

Εξαρτϊται από την προετοιμαςύα, την εκπαύδευςη και την εξϊςκηςη 
εκεύνων που θα παρουςιϊςουν τισ πληροφορύεσ. 



Σο βαςικό χαρακτηριςτικό τησ 
επικοινωνύασ εύναι ότι καθώσ το 

μόνυμα διαχϋεται και 
μεταβιβϊζεται από ϊτομο ςε 
ϊτομο χϊνει το αρχικό του 

νόημα και παραμορφώνεται.

ε ϋναν οργανιςμό, όςο 
μεγαλύτερη εύναι η ιεραρχύα 

τόςο περιςςότερο 
παραμορφώνεται το μόνυμα. 



ΕΙΔΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Είναι αυτή για την οποία 
χρειάζεται να 

χρηςιμοποιήςουμε λέξεισ 
για να επικοινωνήςουμε.



Σο ςώμα μασ μϊσ προδύδει και μϊσ 
αποκαλύπτει. 

Εθυράδεταη κέσφ τες γιώσσας τοσ σώκατος. Οη εθυράσεης 

τοσ προσώποσ κας, οη τεηρολοκίες κας, ο τρόπος ποσ 

στεθόκαστε, περπατάκε, θοητάκε θαη ταηρετάκε κεταβηβάδοσλ 

της σθέυεης θαη τα σσλαησζήκατά κας.



 Ο ϋντονοσ τόνοσ τησ φωνόσ

 Η <<ςφιγμϋνη γλώςςα>> του ςώματοσ

 Η βύαιη ςυμπεριφορϊ

 Οι ςυναιςθηματικϋσ εκρόξεισ



ΒΑΙΚΟ ΤΣΑΣΙΚΟ 
ΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΕΙΝΑΙ Η 
ΑΝΑΣΡΟΥΟΔΟΣΗΗ



 Καθοριςμόσ του ςκοπού τησ επικοινωνύασ

 Ενορχόςτρωςη του μηνύματοσ

 Κατανοητό γλώςςα για τον αποδϋκτη

 αφόνεια Μηνύματοσ

 Περιεκτικότητα μηνύματοσ

 Πληρότητα μηνύματοσ

 Μετϊδοςη του μηνύματοσ τον κατϊλληλο χρόνο

 Μετϊδοςη του μηνύματοσ ςτον κατϊλληλο χώρο

 Επιλογό του κατϊλληλου μϋςου επικοινωνύασ

 Οι Αποδϋκτεσ να εύναι καλού ακροατϋσ



 η μεύωςη των λαθών 

 η επύτευξη τησ μϋγιςτησ ποιότητασ τησ παρεχόμενησ 
φροντύδασ υγεύασ 

 η  ικανοπούηςη των αςθενών κατϊ τη διϊρκεια τησ 
νοςηλεύασ τουσ. 



ΕΓΩ 
ΥΣΑΙΩ;

ΕΓΩ 
ΥΣΑΙΩ;

ΓΙΑΣΙ ΔΕΝ ΜΕ ΚΑΣΑΛΑΒΑΙΝΕΙ;
ΠΟΙΟ ΥΣΑΙΕΙ;



 Ξεκινϊμε με δεδομϋνο ότι δεν εύναι δυνατό να ϋχουμε 
την 100% κατανόηςη των ϊλλων 

 Μαθαύνουμε να ελϋγχουμε τα αρνητικϊ ςυναιςθόματα  

 Πριν ξεκινόςουμε μια ςοβαρό ςυζότηςη, ρωτϊμε τον 
ϊλλον αν ϋχει χρόνο και διϊθεςη 

 Εξετϊζουμε τισ δικϋσ μασ ικανότητεσ επικοινωνύασ  

 Βελτιώνουμε τισ επικοινωνιακϋσ μασ ικανότητεσ



 Διακόπτουμε τον ϊλλο πριν ολοκληρώςει
 Δύνουμε ςυμβουλϋσ του τύπου «ξϋρεισ τι πρϋπει να κϊνεισ; 

Να κϊνεισ αυτό!». 
 Απαντϊμε λϋγοντασ τη δικό μασ ιςτορύα, κϊνοντασ ϋτςι δυο 

παρϊλληλουσ μονολόγουσ. 
 ε διαλόγουσ με κϊποια ϋνταςη, εύναι το ετοιμοπόλεμο των 

απαντόςεών μασ. Πρόκειται ουςιαςτικϊ για ςτϊςη ϊμυνασ, 
που όμωσ δεν προςφϋρεται για γόνιμη και εποικοδομητικό 
ςυνομιλύα. 

 Η ςωςτό ςτϊςη εύναι να ακούμε τα επιχειρόματα του ϊλλου



 Πρόβλεψη του απρόβλεπτου. Με εξαύρεςη τουσ 
ςειςμούσ λύγα εύναι τα γεγονότα που δεν μπορεύ να 
προβλϋψει κανεύσ.

 Δημιουργύα πρακτικού ςχεδύου επικοινωνύασ κατϊ την 
διϊρκεια ϋκτακτησ ανϊγκησ

 Εκπαύδευςη προςωπικού για το τι ακριβώσ απαιτεύται 
να πρϊξει κατϊ την διϊρκεια τησ ϋκτακτησ ανϊγκησ.



 Αναζότηςη του ςχεδύου αντιμετώπιςησ τησ αντύςτοιχησ ϋκτακτησ 
ανϊγκησ.

 Σα ανώτατα ςτελϋχη θα πρϋπει να ειδοποιηθούν ϊμεςα για το ϋκτακτο 
ςυμβϊν .

 Οριςμόσ του αρμόδιου επικοινωνιακού,  προςώπου που ϋχει εκπαιδευτεύ 
κατϊλληλα , για να εκπροςωπόςει τον οργανιςμό.

 Δημιουργύα γραφεύου τύπου για τα ΜΜΕ.

 Ο αρμόδιοσ φορϋασ θα πρϋπει να δεύξει το ενδιαφϋρον του για το 
περιςτατικό, τουσ ϊμεςα εμπλεκόμενουσ  και του ϊμεςα επηρεαςμϋνουσ.

 Ύπαρξη 24ωρησ γραμματεύασ για να προωθεύ και να λαμβϊνει 
τηλεφωνόματα 

 το τϋλοσ τησ ϋκτακτησ ανϊγκησ εύναι αναγκαύο να γύνει μια ςυνϊντηςη 
των ατόμων που ενεπλϊκηςαν.





ΑΝΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΓΚΡΟΤΕΙ

ΕΚΡΗΞΗ (ΌΦΙ ΠΑΝΣΑ 
ΑΡΝΗΣΙΚΗ)



Οι ςυγκρούςεισ ςε ϋναν οργανιςµό εύναι υγιόσ και
αναπόφευκτεσ και μπορεύ να ςυνοδεύονται από θετικϋσ
ςυνϋπειεσ καθώσ και να ϋχει καταλυτικό επύδραςη ςε
νϋεσ ιδϋεσ, ςτην πρόοδο, ςτισ θετικϋσ αλλαγϋσ και ςτην
ανϊπτυξη



Η αναποτελεςματικό επικοινωνύα και οι ςυγκρούςεισ που 
επιφϋρει, υπϊρχουν ςε όλουσ τουσ Οργανιςμούσ. Μπορεύ να 
απορροφϊ ςημαντικό προςπϊθεια και πόρουσ, να οδηγεύ ςε 
επιθετικό ςυμπεριφορϊ, αλλϊ μπορεύ να απελευθερώςει την 

ενεργητικότητα και τη δημιουργικότητα του προςωπικού 
και  μπορεύ να αποτελϋςει κύνητρο για ομαδικό ςυνεργαςύα. 

Σο ποια θα εύναι η τελικό ϋκβαςη καθορύζεται από τισ 
ικανότητεσ του κϊθε ςτελϋχουσ και την εφαρμογό από τον 

Οργανιςμό των κατϊλληλων μεθόδων χειριςμού των 
κρύςεων.



 Η ςωςτό οργϊνωςη του νοςοκομεύου, η υιοθϋτηςη
προτύπων και ο ςχεδιαςμόσ για την αντιμετώπιςη ϋκτακτων
καταςτϊςεων, μπορούν να προςφϋρουν αποτελεςματικϊ
όπλα για την πρόληψη, την θεραπεύα αλλϊ και την
αποτελεςματικό διαχεύριςη κρύςεων.

Όλα αυτϊ για να επιτευχθούν απαραύτητη προώπόθεςη εύναι η
αποτελεςματικό επικοινωνύα.



Η επικοινωνία είναι για τισ ςχέςεισ 
των ανθρώπων ότι η αναπνοή
για την διατήρηςη τησ ζωήσ

(V. Satir)




