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_ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ_

Ομάδα φροντίδας υγείας και αποτελεσματική ομαδική εργασία
Η αποτελεσματική ομαδική εργασία αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως βασικό εργαλείο για τη
λειτουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Ως ομάδα
ορίζεται ένα σύνολο από δύο ή περισσότερα άτομα που αλληλεπιδρούν δυναμικά,
αλληλεξαρτώμενα προς ένα κοινό στόχο και στους οποίους έχουν ανατεθεί συγκεκριμένοι ρόλοι ή
λειτουργίες για να εκτελέσουν σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. 1
Στον τομέα της υγείας, μια αποτελεσματική ομάδα είναι μια ομάδα που τα μέλη της,
συμπεριλαμβανομένου και του ασθενή, επικοινωνούν μεταξύ τους, αναφέροντας τις
παρατηρήσεις τους, την εμπειρία τους και τις αποφάσεις τους με σκοπό την επίτευξη της
βέλτιστης ποιότητας φροντίδας υγείας.1
Η αποτελεσματική ομαδική εργασία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας μπορεί να επηρεάσει
θετικά την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας υγείας δημιουργώντας ένα περιβάλλον στο
οποίο θα αναπτυχθεί η αριστεία στην κλινική φροντίδα. Υπάρχουν μελέτες στη διεθνή
βιβλιογραφία που δείχνουν τη σημασία αλλά και την αποτελεσματικότητα της ομαδικής εργασίας
ανάμεσα στους επαγγελματίες υγείας σε διάφορους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης (όπως
είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα ή ο δυναμικός τομέας της εντατικής θεραπείας).2-6
Τα τελευταία χρόνια, η υγειονομική περίθαλψη έχει αλλάξει κατά πολύ και επικεντρώνεται στην
ασφάλεια των ασθενών, στην αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ της ομάδας φροντίδας και του
ασθενή και τέλος στην έγκαιρη και καθολική συμμετοχή του ασθενή στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύεται η ανάγκη ανάπτυξης επιτυχημένων ομάδων
φροντίδας υγείας με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη της ομάδας
πρέπει να διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες και να λειτουργούν αποτελεσματικά
σε συνθήκες μεγάλου φόρτου εργασίας. Επιπλέον, να γνωρίζουν το ρόλο τους και τους ρόλους
των άλλων μελών στην ομάδα και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για να επιτύχουν έναν κοινό
στόχο. Τέλος, θα πρέπει να είναι ικανά να λαμβάνουν αποφάσεις προς όφελος του ασθενή. 7
Τον πιο σημαντικό ρόλο στην ομάδα έχει η ηγεσία η οποία καλείται να δώσει στα μέλη ένα κοινό
προσανατολισμό

καλλιεργώντας

κλίμα

αμοιβαίας

συνεργασίας,

εμπιστοσύνης

και

αποτελεσματικής επικοινωνίας.8
Η επικοινωνία είναι απαραίτητη και θεωρείται η βάση για αποτελεσματική ομαδική εργασία και
υπάρχουν πολλές στρατηγικές όπως είναι η εκπαίδευση και τα προγράμματα κατάρτισης που
έχουν στόχο τη βελτίωσή της. Στην κλινική πράξη μια πολύ σημαντική στρατηγική είναι η
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ανάπτυξη πρωτοκόλλων, κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών και λίστας ελέγχου που σε
συνδυασμό με τις ομαδικές συναντήσεις μπορούν να εντοπίσουν προβλήματα, να τα
αξιολογήσουν και να επανακαθορίσουν τις κλινικές πρακτικές προς όφελος του ασθενή.9
Η ανάπτυξη μιας κουλτούρας συνεργασίας και ομαδικότητας στον τομέα της υγειονομικής
περίθαλψης απαιτεί μια δέσμευση για συμμετοχή στο διάλογο, την υιοθέτηση νέων πρακτικών
που να ενισχύουν την αποτελεσματική επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό
την παροχή ασφαλούς και αποτελεσματικής φροντίδας στον ασθενή.
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