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Πεpiλnψn :Εnμαvτw:ό στοιχείο ΎJ.α τnv εmτυχiα τnc;

διεύθuvσnc; αποτελούv κω οι πλnροφορίες στις οποί
ες βασίζεται n λιiψn τωv αποφάσεωv. Όμως, ο όγκος
τωv πλnροφοριώv που διακιvούvται σ έvαv
Ορyαvισμό είvω τεράστιος. Η σωστή και κατάλλnλn
διαχείριση του όγκου τωv πλnροφοριώv αυτώv δεv
μπορεί vα yίvει πλέοv αποτελεσματw:ά με τα συμβατι
κά μέσα που oδnyoύv σε πλnροφοριακή συμφόρnσn
και αδυvαμία αξιοποίnσnς όλου του χρήσιμου υλlκού .
Στους εξωρετw:ά πολύπλοκους Ορyαvισμούς υyείαc;,
όπως είvω το Νοσοκομείο, στο οποίο απαιτείται ο
σuvτοvισμόc; κω ο εκσυyχροvισμός πολλώv κω ποιιά
λωv δραστnριοτήτωv, n ύπαρξn αποτελεσματικώv
δικτύωv επικοιvωvίαc; καθώς και n εισαγωγή και
κατάλλnλn αvάπτυξn τnc; πλnροφορικήc; αποτελούv
σήμερα τις βασw:έc; προϋποθέσεις ΎlΟ τnv εmτυχή
άσιαισn τnc; διεύθuvσnc; σε όλες τις υπnρεσίεc; τους. Η
αξία τnc; πλnροφορίαc; παίζει ιδιαίτερο ρόλο στn δια
δw:ασία τnc; λιiψnς αποφάσεωv, επειδή μπορεί ουσια
στw:ά va αποπροσαvατολίσει το manager.

ΤΗΕ VALUE OF INFORMA.TION ΙΝ DECISION Tl\ΚING
WITHIN .ΑΝ ORG.ANIZA.TION
Abstract The information whicb the decision talάng is

based on constitutes an important element for a
successful adnώύ.stration. Nevertbeless, tbe volume of
information handled in an Organization is enormous.
Proper and adequate management of this volume of
information cannot be effectively acbieved with
conventional means any longer, as they lead to
information
congestion
and
iιnpotence
of
implementing all the useful material.
In extremely complex and sopbisticated bealtb
Organizations sucb as Hospitals, wbere there is a
demand for coordinating and modernizing many and
various activities, the existence of effective
communication networks as well as the introduction
and proper development of information technology
constitute today the most important conditions for a
successful exercise of adnώύ.stration in all the wider
areas of tbe Organization. Tbe value of information
plays a particular role in tbe procedure of decision
talάng as it can disoήentate the manager substantially.
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Η Α~ία τnς Ππnροφορίας
"Πυρήνα για τn διαμόρφωσn και τn λήψn των αποφάσε
ων αποτελεί n πλnροφορία".1
Οι nλnροφορίες που πρέπει να δίνονται σ· έναν
οργανισμό πρέπει ν· ανήκουν στnν κατnγορία των πλn
ροφοριών που δείχνουν σαφώς το δρόμο για τn λήψn
τnς απόφασης μέσ' από τn διαμόρφωσn ενός σχετικά
ανοικτού συστήματος πλnροφοριών.2
Ένα άριστο σύστnμα πλnροφοριών που έχει σχέσn
με τnν επικοινωνία του Οργανισμού θα διευκολύνει τnν

άριστn προσαρμογή τnς απόφασης στους επιδιωκόμε
νους σκοπούς του οργανισμού.
Οι nλnροφορίες που έχει ο διευθυντής από τους διά
φορους φορείς και n κατάλλnλn αξιοποίnσή τους από
τον ίδιο θα παίξουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε μια
αnόφασn, γιατί n αποτελεσματική επικοινωνία αποτελεί
έναν από τους παράγοντες επιτυχίας. 3
Η επικοινωνία είναι μια αμφίδρομn διαδικασία, σύμ
φωνα με τnν οποία όλοι όσοι ανήκουν στον Οργανισμό
μπορούν να γίνουν "πομποί" ή "δέκτες" μnνυμάτων. Η
ουσία τnς, όμως, βρίσκεται στnν αμοιβαιότnτα και στnν
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αλλnλεπίδρασn ανάμεσα σ· αυτούς που επικοινω
νούν. 4

Η Έννοια τnς Επικοινωνίας στn Λειτουρyικn
Διασύvδεσn του Προσωπικού
Η αποτελεσματικ11 επικοινωνία είναι ένας παράγοντας
επιτυχίας ενός Οργανισμού.3
Η επικοινωνία δεν αποτελεί nρόβλnμα και αρμοδιό
τnτα μόνο των ανώτερων στελεχών, αλλά ολόκλnρου
του προσωπικού. Απλώς n ευθύνn νια τnν οργάνωσn και
τnν αποτελεσματικότnτα τnς επικοινωνίας ανατίθεται
στους μάνατζερ κάθε Οργανισμού.5
Η επικοινωνία σε όλες τις μορφές τnς, διαπροσωnικ11
11 οργανωτικ11, λεκτικ11 11 μn λεκτικ11, επίσnμn 11 ανεπί
σnμn, είναι χρ11σιμn για έναν Οργανισμό, αρκεί να υπάρ
χουν οι κατάλλnλες συνθ11κες, ώστε να είναι επιτυχnμέ
νn και να διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερα nροβλ11ματα, για
τnν εnίτευξn των κοινών σκοπών και στόχων.
Η

Διαδικασία της Επικοινωνίας

Σ' έναν οργανισμό μπορούν να εφαρμοστούν δύο
"διαστάσεις" της επικοινωνίας, η διαπροσωπικ11 διάσταση
και n οργανωτικ11 διάστασn.

Η Διαπροσωπικfι Επικοινωνία
Η διαπροσωπικ11 επικοινωνία αποτελείται από τρία βασι
κά στοιχεία: πnν11 - μ11νυμα - στόχο.
α. Η πηγή
Μερικά από τα χαρακτnριστικά των πηγών είναι:
α. n αξιοπιστία τους, όταν η πλειοψηφία τους προέρ
χεται από κρατικούς φορείς με γνώσεις και εμπει
ρίες στο αντικείμενο της απόφασης.
β. η εμπιστοσύνη που έχει στnν πnγ11 ο δέκτης
ν. η αρέσκεια του στόχου προς την πnγ11, αφού πολ
λές φορές ο στόχος θεωρεί ότι έχει κάποια ομοιό
τητα με την πnν11. 6
β. το μήνυμα

Πρόκειται για κωδικοποιnμένες πληροφορίες, σχετι
κά με τα nροβλ11ματα, τις οποίες θέλουν να μεταδώ
σουν οι πηγές στον οργανισμό.

• n αποτεflεσματικότnτα του μnνύματος μπορεί να
επnρεαστεί από:
1. τον τρόπο και τn σειρά παράθεσnς των επιχειpnμάτων ιμε συγκεκριμένα δεδομένα).
2. τις ανιδιοτελείς προθέσεις τnς πnγ11ς
3. τnν αρχικ11 θετικ11 στάση του Οργανιάμού
4. τη συμφωνία του μηνύματος - στόχου
5. τη μεγάλη συχνότητα της "εκπομπ11ς"

γ.

ο στόχος-δέκτnς
ο στόχος-δέκτnς είναι

ο ΟΡ'
• πnν11 επιχειρεί να εnικοινωνι'iσει
τις nλnροφορίες.

ιε τον οποίο n

ο στόχος διαθέτει ορισμένα χαρακτnριστικά που
επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα τnς επικοινωνίας,
αφού αυτά επnρεάζουν το πώς αποκωδικοποιεί και τελι
κά ερμnνεύει τις πληροφορίες που του μετέδωσαν.
1.
2.
3.
4.
5.

Η φιλικ11 του διάθεση απέναντι στην nnv11
Η προσωπικότητά του
Οι δικές του ιδέες
Η επιμον11 του στις αλλαγές στάσεων
Η προσαρμογ11 του στις υπάρχουσες κοινωνικές
συνθ11κες και η ανάγκn να προβάλει και άλλους
ρόλους.

Εμπόδια στn Διαδικασία τnς Επικοινωνίας
Ως "παρεμβολ11" μπορούμε να αναφέρουμε μόνο την
υnερφόρτωσn του ίδιου δέκτπ με μηνύματα, αφού οι
πηγές μπορεί να είναι πολλές και διαφορετικές και οι
εκπομπές τους συχνές.

Η Αντιμετώnισn των Προβilnμάτων στn Διαnροσωnικn
Επικοινωνία
Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στην αντιμετώπιση
του παραπάνω nροβλnματος είναι η ανατροφοδότηση,
η οποία λειτουργεί μέσ' από την αντίδραση του δέκτη
στο μ11νυμα, καθώς και η διευκρίνιση του σκοπού τnς
επικοινωνίας από την αρχ11.

το Αnοτέilεσμα τnς Επικοινωνίας
Η όλη διαδικασία της επικοινωνίας στον Οργανισμό διε
ξάγεται πιο αποτελεσματικά, όταν εφαρμοστούν η γρα
πτ11 και προφορικ11 επικοινωνία μεταξύ πnγ11ς και δέκτη,
κάνοντας έτσι τα μηνύματα nλ11ρως κατανοητά, αφού
όλα λαμβάνονται επαρκώς.

Η Οργανωτικιi Επικοινωνία
Μέσα σ' έναν Οργανισμό έχουμε δύο μορφές επικοινω
νίας, την επίσημη και τnν ανεπίσημη.
Η επίσημη επικοινωνία:
Η επίσnμn μορφ11 επικοινωνίας ακολουθεί τα εnίσnμα
διαμορφωμένα κανάλια
α. προς τα πάνω
β. προς τα κάτω
γ. οριζόντια

α. Η επικοινωνία προς τα κάτω
Η επικοινωνία προς τα κάτω διεξάγεται για να μπορέσει
ο Διευθυντ11ς του Οργανισμού, που είναι και nταν ο
πομπός των μnνυμάτων και ιεραρχικά βρίσκεται υψηλό
τερα στον Οργανισμό:
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1. να κοινοποιήσει στους εργαζομένους τούς αντικει
μενικούς σκοπούς του Οργανισμού μέσω της επι
λογr'iς.
2. να δώσει στο προσωπικό οδηγίες για την εκτέλεση
της εργασίας.
3. να κοινοποιr'iσει τn διαδικασία και τις πρακτικές
που θα ακολουθήσει ο Οργανισμός για την υλοnοί
nσn τnς επιλογής.
4. να παράσχει ανατροφοδότηση για τnν απόδοση
των εργαζομένων ιπ.χ. έκφραση ικανοποίησης από
το Διευθυντή για τnν απόδοση των υφισταμένων

τοω.
Προβπnματα: το μοναδικό πρόβλημα είναι ο καταιγι
σμός των εργαζομένων με μηνύματα οι οποίοι κατακλύ
ζονται από υπενθυμίσεις, σημειώματα. ανακοινώσεις σε
όλα τα επίπεδα.
β. Η επικοινωνία προς τα πάνω
Πρόκειται για τn μορφr'i επικοινωνίας στο πλαίσιο της
οποίας ο δέκτης των μηνυμάτων είναι ο Διευθυντής του
Οργανισμού και n πηγή είναι οι υφιστάμενοί του. Auτr'i
n μορφή επικοινωνίας χρησιμοποιείται για τον προ
γραμματισμό και τn λr'iψn αποφάσεων και αφορά στα
εξr'iς:
1. Προτάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων.
2. Αναφορά για τnν απόδοση του προσωπικού ιενn
μέρωσn του Διευθυντr'i για τn διεκπεραίωση μιας
εργασίας).
3. Παράπονα. διαμαρτυρίες του προσωπικού και των
πελατών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
4. Πληροφορίες για τnν οικονομικο-λογιστική
κατάσταση του Οργανισμού !έξοδα - έσοδα κόστος).
5. Πλnροφόρnσn του Διευθυντή για σοβαρά προβλή
ματα ιπ.χ. για τn βλάβη ενός μnχανr'iματος, την
απουσία ενός υπαλλήλου κ.λn.J.
6. Ανατροφοδότnσn στην επικοινωνία προς τα κάτω
ιπ.χ. θετική αντίδραση των υπαλλήλων για το χρο
νοδιάγραμμα που τέθηκε από το Διευθυντή).

γ. Η οριζόντια επικοινωνία
Οριζόντια επικοινωνία είναι n ανταλλαγr'i μηνυμάτων με
συναδέλφους στο ίδιο οργανωτικό πεδίο. Όταν υπάρχει
στα κατώτερα στρώματα τnς ιεραρχίας, εξυπηρετεί τις
βασικές ανάγκες του Οργανισμού. που είναι:
α. ο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων τμημάτων.
β. n συνεργασία για την αναζήτηση λύσεων σε κοινά
προβλήματα.
γ. n ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών.
δ. n αναζήτηση υποστήριξης από συναδέλφους
άλλων τμημάτων.

Προβπrίματα: Δεν υπάρχουν. όταν οι σχέσεις μεταξύ
των διαφόρων τμημάτων του Οργανισμοϊί είναι ιδανικές
και χαρακτηρίζονται από εμπιστοσύνη μεταξύ πηγής και
δέκτη.

Η ανεπίσημη r'i άτυπη επικοινωνία
Είναι μια μορφr'i επικοινωνίας ιδιαίτερα σημαντική, παρά
το γεγονός ότι είναι άτυπη. και βασίζεται στην προσωπι
κή σχέση των μελών του Οργανισμού μεταξύ τους. Χάρη
στους διαύλους αυτής τnς μορφής επικοινωνίας, ουσια
στικά όλα τα μέλη μπορούν να ενωθούν. ανεξάρτητα
από τn θέση τους.
Είναι ένα γρήγορο δίκτυο πλnροφόρnσnς, στο οποίο
δεν παρουσιάζεται το φαινόμενο του φιλτραρίσματος,
αποτελεί ένα μέσο εκτόνωσης των εργαζομένων, και ο
Διευθυντής μέσ' από τα ανεπίσημα κανάλια του μπορεί
να έχει μια nλnρέστερn εικόνα για τον Οργανισμό.
Αν εξαιρέσουμε τα αρνητικά τnς, δηλαδή τn δια
σπορά φημών, τnν ανευθυνότητα και το ότι δεν μπο
ρεί να ελεγχθεί εύκολα. μπορούμε να πούμε ότι λει
τουργεί θετικά και συμπληρωματικά στην επίσnμn επι
κοινωνία.

οι Ρυθμιστικές Παρεμβάσεις τnς Διοίκnσnς
στnν ομαλn Pon των Λειτουργιών μετά τnν
παροχn των Πλnροφοριών
Στον οργανισμό, n επικοινωνία προς τα πάνω. δηλαδή n
επικοινωνία συνεχούς τροφοδότnσnς τnς Διοίκnσnς και
τnς Διεύθυνσης με πληροφορίες, που χρησιμοποιούνται
για τον προγραμματισμό και τn λήψη αποφάσεων. μπο
ρεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση με:
1. τnν nλnροφόρnσn των προϊσταμένων για σοβαρά
nροβλr'iματα των τμημάτων του Οργανισμού ή για
απρόβλεπτες καταστάσεις ιπ.χ. βλάβη στο σύστη
μα θέρμανσnςJ.
2. τις προτάσεις για τn βελτίωση των διαδικασιών r'i
και για τnν αντιμετώπιση προβλημάτων
3. τις αναφορές απόδοσης του προσωπικού, παράπο
να r'i αιτr'iματα και διαμαρτυρίες του προσωπικού ή
και των πελατών.
4. τις πληροφορίες για τnν οικονομικο-λσγιστικr'i
κατάσταση του Οργανισμού.
5. τnν ανατροφοδότnσn στην επικοινωνία προς τα
κάτω ιπ.χ. n θετική αντίδραση του εργαστηρίου
αναλύσεων για το χρονοδιάγραμμα που τέθnκεJ
Τα παραπάνω δε φτάνουν ποτέ στn Διεύθυνση όλα
και όπως ακριβώς συμβαίνουν. Υπάρχουν όρια και γίνε
ται επιλογή, υπάρχει, δηλαδή, το φαινόμενο του "φιλ
τραρίσματος" των μηνυμάτων προς τα πάνω.
Οι αιτίες για το φαινόμι::νο του «φιλτραρίσματος» των
μηνυμάτων μπορεί να είναι οι εξr'iς:
1. ένας υφιστάμενος θα nροσnαθr'iσει να επικοινωνr'i
σει πιο εύκολα με τους ανωτέρους του. όταν το
μr'iνυμα είναι ευχάριστο r'i θετικό.
2. Η έλλειψη εμπιστοσύνης των υφισταμένων προς
τους προϊσταμένους.
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αλλnλεπίδρασn ανάμεσα σ· αυτούς που επικοινω
νούν.4

Η Έννοια τnς Επικοινωνίας στn Λειτουργικn
Διασύνδεσn του Προσωπικού
Η αποτελεσματικ11 επικοινωνία είναι ένας παράγοντας
επιτυχίας ενός Οργανισμού.3
Η επικοινωνία δεν αποτελεί πρόβλnμα και αρμοδιό
τnτα μόνο των ανώτερων στελεχών, αλλά ολόκλnροu
του προσωπικού. Απλώς n ευθύνn νια την οpγάνωσn και
τnν αποτελεσματικότnτα τnς επικοινωνίας ανσriθεται
στους μάνατζερ κάθε Οργανισμού.5
Η επικοινωνία σε όλες τις μορφές τnς, διαπροσωπιχή
11 οργανωτικ11, λεκτικ11 11 μn λεκτικ11, επίσnμπ ή ανεπί
σnμn, είναι χpήσιμn για έναν Οργανισμό, αρκεί να υπάρ
χουν οι κατάλλnλες συνθήκες, ώστε να είναι επιτuχnμέ
νn και να διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, για
τnν επίτευξn των κοινών σκοπών και στόχων.

Η Διαδικασία της Επικοινωνίας
Σ' έναν οργανισμό μπορούν να εφαρμοστούν δύο
"διαστάσεις" τnς επικοινωνίας, n διαπροσωπικ11 διάστασn
και n οργανωτική διάστασn.

ωνικές
άλλους

Εμπόδια σm ΔJαδcι«ισfα
Ως •παρεμβολή" μπορούμε να αναφέρουμε μόνο τnv
υπερφόρτωσn του ίδιου δέκτn με μnνύματα. αφού οι
πnγές μπορεί να είναι πολλές και διαφορετικές και οι
εκπομπές τους συχνές.

Η Αντιμετώπισn των Προ/3flnμάτων στn Διαnροσωπικιi
Επικοινωνία

Η διαπροσωπικ11 επικοινωνία αποτελείται από τρία βασι
κά στοιχεία: πnγή - μ11νuμα - στόχο.

Ένα από τα σnμαντικότερα εργαλεία στnν αντιμετώπισn
του παραπάνω προβλr'iματος είναι n ανατροφοδότnσn,
n οποία λειτουργεί μέσ' από τnν αντίδρασn του δέκτn
στο μr'ivuμa, καθώς και n διεuκρίνισn του σκοπού τnς
επικοινωνίας από τnν αρχr'i.

α. Η πηγή

το Αποτέπεσμα τnς Επικοινωνίας

Η Διαπροσωπικfι Επικοινωνία

Μερικά από τα χαρακτnριστικά των πnγών είναι:
α. n αξιοπιστία τους, όταν n πλειοψnφία τους προέρ
χεται από κρατικούς φορείς με γνώσεις και εμπει
ρίες στο αντικείμενο τnς απόφασnς.
β. n εμπιστοσύνn που έχει στnν πnγή ο δέκτnς
γ. n αρέσκεια του στόχου προς τnν πnγ11, αφού πολ
λές φορές ο στόχος θεωρεί ότι έχει κάποια ομοιό
τnτα με τnν πnγrϊ 6
β.

το μήνυμα

Πρόκειται για κωδικοποιnμένες πλnpοφορίες, σχετι
κά με τα προβλr'iματα, τις οποίες θέλουν να μεταδώ
σουν οι πnγές στον οργανισμό.

• n αποτεflεσματικότnτα του μnνύματος μπορεί να
επnρεαστεί από:
1. τον τρόπο και τn σειρά παράθεσnς των επιχειρnμάτων <με συγκεκριμένα δεδομένα).
2. τις ανιδιοτελείς προθέσεις τnς πnγnς
3. τnν αρχικr'i θετικr'i στάσn του Οργανισμού
4. τn συμφωνία του μnνύματος - στόχου
5. τn μεγάλn σuχνότnτα τnς "εκπομπr'iς"

Η όλn διαδικασία τnς επικοινωνίας στον Οργανισμό διε
ξάγεται πιο αποτελεσματικά, όταν εφαρμοστούν n γρα
πτn και πpοφορικn επικοινωνία μεταξύ nnγr'iς και δέκτn,
κάνοντας έτσι τα μnνύματα πλr'iρως κατανοnτά, αφού
όλα λαμβάνονται επαρκώς.

Η Οργανωτικιi Επικοινωνία
Μέσα σ· έναν Οργανισμό έχουμε δύο μορφές επικοινω
νίας, τnν επίσnμn και τnν ανεπίσnμn.
Η επίσnμn επικοινωνία:
Η επίσnμn μορφr'i επικοινωνίας ακολουθεί τα επίσnμα
διαμορφωμένα κανάλια
α. προς τα πάνω
β. προς τα κάτω
γ. οριζόντια

α. Η επικοινωνία προς τα κάτω
Η επικοινωνία προς τα κάτω διεξάγεται για να μπορέσει
ο Διεuθυντnς του Οργανισμού, που είναι και r'iτav ο
πομπός των μnνυμάτων και ιεραρχικά βρίσκεται uψnλό
τερα στον Οργανισμό:

το

ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

2005, 4(4): 161

1. να κοινοποιήσει στους εργαζομένους τούς αντικει
μενικούς σκοπούς του Οργανισμού μέσω τnς επι
λογής.
2. να δώσει στο προσωπικό οδnγίες για τnν εκτέλεσn
τnς εργασίας.
3. να κοινοποιήσει τn διαδικασία και τις πρακτικές
που Θα ακολουθήσει ο Οργανισμός για τnν υλοποί
nσn τnς επιλογής.
4. να παράσχει ανατροφοδότnσn για τnν απόδοσn
των εργαζομένων <π.χ. έκφρασn ικανοποίnσnς από
το Διευθυντή για τnν απόδοσn των υφισταμένων
τουJ.
Προβilrίματα: Το μοναδικό πρόβλnμα είναι ο καταιγι
σμός των εργαζομένων με μnνύματα οι οποίοι κατακλύ
ζονται από υπενθυμίσεις, σnμειώματα, ανακοινώσεις σε
όλα τα επίπεδα.
β. Η

επικοινωνία προς τα πάνω

Πρόκειται για τn μορφή επικοινωνίας στο πλαίσιο τnς
οποίας ο δέκτnς των μnνυμάτων είναι ο Διευθυντής του
Οργανισμού και n πnγή είναι οι υφιστάμενοί του. Αυτή
n μορφή επικοινωνίας χρnσιμοποιείται για τον προ
γραμματισμό και τn λήψn αποφάσεων και αφορά στα
εξής:
1. Προτάσεις για τnν αντιμετώπισn προβλnμάτων.
2. Αναφορά νια τnν απόδοσn του προσωπικού <ενn
μέρωσn του Διευθυντή για τn διεκπεραίωσπ μιας
εργασίας!.
3. Παράπονα, διαμαρτυρίες του προσωπικού και των
πελατών για τις παρεχόμενες υπnρεσίες.
4. Πλnροφορίες νια τnν οικονομικο-λογιστική
κατάστασn του Οργανισμού !έξοδα - έσοδα κόστος).
5. Πλnροφόρnσn του Διευθυντή για σοβαρά προβλή
ματα ιπ.χ. νια τn βλάβn ενός μπχανήματος, τnν
απουσία ενός υπαλλήλου κ.λπ.J.
6. Ανατροφοδότnσn στnν επικοινωνία προς τα κάτω
<π.χ. Θετική αντίδρασn των υπαλλήλων για το χρο
νοδιάγραμμα που τέθnκε από το Διευθυντή!.

γ. Η οριζόντια επικοινωνία
Οριζόντια επικοινωνία είναι n ανταλλαγή μnνυμάτων με
συναδέλφους στο ίδιο οργανωτικό πεδίο. Όταν υπάρχει
στα κατώτερα στρώματα τnς ιεραρχίας, εξυπnρετεί τις
βασικές ανάγκες του Οργανισμού, που είναι:
α. ο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων τμnμάτων.
β. n συνεργασία για τnν αναζήτnσn λύσεων σε κοινά
προβλήματα.
ν. n ανταλλαγή εμπειριών και πλnροφοριών.
δ. n αναζήτnσn υποστήριξnς από συναδέλφους
άλλων τμnμάτων.
Προβilrίματα: Δεν υπάρχουν, όταν οι σχέσεις μεταξύ

των διαφόρων τμnμάτων του Οργανισμού είναι ιδανικές
και χαρακτnρίζονται από εμπιστοσύνn μεταξύ πnγής και
δέκτn.

Η ανεπίσημη ή άτυπη επικοινωνία
Είναι μια μορφή επικοινωνίας ιδιαίτερα σnμαντική, παρά
το γεγονός ότι είναι άτυπn, και βασίζεται στnν προσωπι
κή σχέσn των μελών του Οργανισμού μεταξύ τους. Χάρn
στους διαύλους αυτής τnς μορφής επικοινωνίας, ουσια
στικά όλα τα μέλn μπορούν να ενωθούν, ανεξάρτnτα
από τn Θέσn τους.
Είναι ένα γρήγορο δίκτυο πλnροφόρnσnς, στο οποίο
δεν παρουσιάζεται το φαινόμενο του φιλτραρίσματος,
αποτελεί ένα μέσο εκτόνωσnς των εργαζομένων, και ο
Διευθυντής μέσ' από τα ανεπίσnμα κανάλια του μπορεί
να έχει μια nλnρέστερn εικόνα νια τον Οργανισμό.
Αν εξαιρέσουμε τα αρνnτικά τnς, δnλαδή τn δια
σπορά φnμών, τnν ανευθυνότnτα και το ότι δεν μπο
ρεί να ελεγχθεί εύκολα, μπορούμε να πούμε ότι λει
τουργεί Θετικά και συμπλnρωματικά στnν επίσnμn επι
κοινωνία.

Οι Ρυθμιστικές Παρεμβάσεις τnς Διοίκnσnς
στnν Oμailιi Ροή των Λειτουργιών μετά τnν
παροχή των Πilnροφοριών
Στον οργανισμό, n επικοινωνία προς τα πάνω, δnλαδή n
επικοινωνία συνεχούς τροφοδότnσnς τnς Διοίκnσnς και
τnς Διεύθυνσnς με πλnροφορίες, που χρnσιμοποιούνται
νια τον προγραμματισμό και τn λήψn αποφάσεων, μπο
ρεί να βοnθήσει στnν αντιμετώπισn με:
1. τnν πλnροφόρnσn των προϊσταμένων για σοβαρά
προβλήματα των τμnμάτων του Οργανισμού ή νια
απρόβλεπτες καταστάσεις <π.χ. βλάβn στο σύστn
μα ΘέρμανσnςJ.
2. τις προτάσεις νια τn βελτίωσn των διαδικασιών ή
και για τnν αντιμετώπισn προβλnμάτων
3. τις αναφορές απόδοσnς του προσωπικού, παράπο
να ή αιτήματα και διαμαρτυρίες του προσωπικού ή
και των πελατών.
4. τις πλnροφορίες για τnν οικονομικο-λογιστική
κατάστασn του Οργανισμού.
5. τnν ανατροφοδότnσn στnν επικοινωνία προς τα
κάτω ιπ.χ. n Θετική αντίδρασn του εργαστnρίου
αναλύσεων για το χρονοδιάγραμμα που τέθnκεJ
Τα παραπάνω δε φτάνουν ποτέ στn Διεύθυνσn όλα
και όπως ακριβώς συμβαίνουν. Υπάρχουν όρια και γίνε
ται επιλογή, υπάρχει, δnλαδή, το φαινόμενο του "φιλ
τραρίσματος" των μnνυμάτων προς τα πάνω.
Οι αιτίες για το φαινόμενο του «φιλτραρίσματος» των
μnνυμάτων μπορεί να είναι οι εξής:
1. ένας υφιστάμενος Θα προσπαθήσει να επικοινωνή
σει πιο εύκολα με τους ανωτέρους του, όταν το
μήνυμα είναι ευχάριστο ή Θετικό.
2. Η έλλειψn εμπιστοσύνnς των υφισταμένων προς
τους προϊσταμένους.
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3. Η άρνnσn των προϊσταμένων να ακούσουν και να
γίνουν δέκτες των μηνυμάτων και των πληροφο
ριών από τους εργαζομένους.

2. Μπόζιος Ε .• Πομπό
συμβολιi τnς ολοκηri
Συστημάτων Νοσοκομε·

4. Επίπονος .
Η ύπαρξη αποτελεσματικών δικτύων επικοινωνίας, n
λειτουργία ενός άρτια οργανωμένου πληροφοριακού
συστιiματος, ο συντονισμός τnς συνεργασίας του
ανθρώπινου δυναμικού ενός Οργανισμού και ο προ
γραμματισμός-σχεδιασμός των βραχυπρόθεσμων και
μακροπρόθεσμων στόχων αποτελούν σιiμερα βασικές
προϋποθέσεις για τnν επιτυχιi άσκnσn τnς διεύθυνσης
σε όλες τις υπηρεσίες των Οργανισμών Υγείας.

3.
4.
5.
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