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“A framework through which NHS 

organisations are accountable for 

continually improving the quality 

of their services and safeguarding 

high standards of care by creating 

an environment in which excellence 

in clinical care will flourish” 

Clinical Governance - a Definition 

Donaldson and Scally 



«Μηα δηαδηθαζία δηαζθάιηζες ποηόηεηας 

ζτεδηαζκέλε έηζη ώζηε λα εγγσάηαη όηη ηα 

πρόησπα θροληίδας ηες σγείας 

εθαρκόδοληαη θαη βειηηώλοληαη θαη όηη ηο 

ΕΣΥ είλαη σπόιογο ζηοσς ποιίηες» 

 

Κλινική Διακσβέρνηση: 
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Οι  7  πυλώνεσ τησ Κλινικής Διακσβέρνησης 
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Τι είναι ηγεςία; 

 Δεν υπϊρχει απλόσ και ςύντομοσ οριςμόσ 

 

 Ένασ οριςμόσ εργαςύασ μπορεύ να περιϋχει 2 
κύριουσ ςτόχουσ για τουσ ηγϋτεσ: 

 Να  θϋτουν  όραμα, ςτόχουσ και  να δεύχνουν το 
δρόμο ςτουσ ανθρώπουσ που καθοδηγούν. 

 Να κινητοποιούν και να ςτηρύζουν τουσ 
ανθρώπουσ  να επιδιώξουν και τελικϊ να επιτύχουν 
το ςτόχο. 



Τι είδουσ ςτόχουσ; 

 Η κατϊκτηςη τησ ςελόνησ. 
 Να λυθεύ το δημοςιονομικό πρόβλημα τησ 

Ελλϊδασ. 
 Να μεταρρυθμιςτεύ το ΕΣΥ ςτην χώρα. 
 Να μειωθούν τα ρϊντζα ςτα νοςοκομεύα και η 

αναμονό ςτα Εξ. Ιατρεύα. 
 Να βελτιωθεύ η διαχεύριςη αςθενών με υπϋρταςη 

ςε δομϋσ ΠΦΥ. 
 

Όλα τα παραπάνω για να γίνουν απαιτούν 
«ςυνεργαςίεσ» – και αυτό ςυμβαίνει ςυνήθωσ 

με τουσ ςημαντικούσ ςτόχουσ 

 



5  MEIZONA ZHTHMATA 
  

 Ποιότητα 

 Αςφϊλεια 

 Αποτυχύα αύξηςησ αποδοτικότητασ 

 Ανιςότητεσ 

 Αποτυχύα πρόληψησ (… προλαμβανομϋνων) 

 
Και νϋεσ προκλόςεισ προσ αντιμετώπιςη: 
•Αύξηςη απαιτόςεων 
•Αυξημϋνεσ ανϊγκεσ 
•Περιοριςμϋνοι πόροι 
 



Τα ςυςτόματα υγεύασ ϋχουν ανϊγκη υψηλόσ 
ποιότητασ Κλινικόσ Ηγεςύασ προκειμϋνου: 
  

  οι αςθενεύσ να ϋχουν βελτιςτοποιημϋνη ϋκβαςη 
με όρουσ αςφϊλειασ, αποτελεςματικότητασ και 
ικανοπούηςησ. 

 
  να επιτευχθεύ η απαραύτητη βϋλτιςτη  
αξιοπούηςη των διαθϋςιμων πόρων. 

Σύςτημα Υγεύασ & Κλινικό Ηγεςύα 



• Το απαιτοφμενο ζργο με αποςτολή την 
βελτίωςη τησ ποιότητασ τησ παρεχόμενησ 
φροντίδασ υγείασ. 
 
• Τα χαρακτηριςτικά που απαιτοφνται για την 
επιτυχία τησ αποςτολήσ.  

Κλινικό Ηγεςύα: 



• Οραματιςτζσ και δραςτήριοι κλινικοί ηγζτεσ είναι ςε 
θζςη να αναπτφςςουν και να επιτυγχάνουν την 
εφαρμογή ποιοτικών προγραμμάτων/ςχεδίων με ςκοπό 
την βελτίωςη τησ φροντίδασ, υλοποιώντασ τουσ ςτόχουσ 
και τισ υποχρεώςεισ που θζτει το υφιςτάμενο πλαίςιο 
Κλινικήσ Διακυβζρνηςησ. 
 
• Η Κλινική ιδιότητα είναι κρίςιμη καθώσ μπορεί να 
εκτιμά/προβλζπει τισ ςυνζπειεσ των επιχειροφμενων 
αλλαγών ςτο τελικό αποδζκτη (αςθενή)  αλλά και λόγο 
του κυρίαρχου ρόλου τησ ςτην διάχυςη των νζων ιδεών 
εντόσ και εκτόσ των ορίων του υγειονομικοφ ςώματοσ. 

Κλινικό Ηγεςύα: 



Προκλόςεισ για την Κλινικό Ηγεςύα:  

 • Καθιςτϊ ικανούσ του εργαζόμενουσ να αναγνωρύζουν 
και να αναπτύςςουν τα δυναμικϊ που οδηγούν ςτην 
αλλαγό. 

• Εδραιώνει την επιτυχύα τησ αλλαγόσ μεθοδεύοντασ τη 
δημιουργύα δεξαμενόσ μελλοντικών ηγετών. 

• Επηρεϊζει κϋντρα αποφϊςεων και διούκηςησ για τον 
τρόπο που θα μπορούςε ό θα ϋπρεπε να μεθοδευτεύ η 
αλλαγό. 

• Ερμηνεύει και κατοχυρώνει την αποτελεςματικότητα 
και το θετικό αντύκτυπο κϊθε ςχετικόσ με την αλλαγό 
εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ. 

• Αυξϊνει την εμπιςτοςύνη των επαγγελματιών υγεύασ 
ώςτε να αναλαμβϊνουν και να ολοκληρώνουν νϋα 
projects ςτον οργανιςμό. 

  
 



Ηγέτεσ και Managers διαφέρουν 

“..a CEO who has to be able to manage and run 
bureaucracy” 

      Hillary Clinton 

 
“The Presidency has little to do with running an 

efficient office. It involves having a vision for 
where the country needs to go....and then being 
able to mobilize and inspire the American people 
to get behind that agenda for change” 

  

      Barack Obama 
 



Managers και Ηγϋτεσ 

Managers Ηγέτες 

Δηαζέηνπλ επηκνλή, επθπΐα, 

αλαιπηηθή ηθαλόηεηα, 

απαξέγθιηηε εζηίαζε, αληνρή 

ζηε ζθιεξή εξγαζία, αληνρέο 

θαη ηζρπξή ζέιεζε γηα επίιπζε 

πξνβιεκάησλ. 

 

Εκπιέθνληαη ζην ςπρόδξακα 

Δύλακεο θαη Πνιηηηθήο. 

 

Οη ζηόρνη αλαθύπηνπλ 

πεξηζζόηεξν από αλαγθαηόηεηεο 

παξά από επηζπκίεο/δηαζέζεηο. 

Υηνζεηνύλ κηα πξνζσπηθή 

πξνζέγγηζε θαη ελεξγό ζηάζε 

έλαληη ησλ ζηόρσλ. 
 



Managers και ηγϋτεσ 

Managers Ηγέτες 

Οξηνζεηεκέλεο επηινγέο. Αλαδεηθλύνπλ λέεο πξνζεγγίζεηο 

θαη ζέηνπλ λέα ζέκαηα. 

Σπληνλίδνπλ θαη πξνζπαζνύλ λα 

εμηζνξξνπνύλ. 

Μεηαβάιινπλ ηηο δηαζέζεηο, 

δσληαλεύνπλ εηθόλεο θαη 

πξνζδνθίεο, εγθαζηδξύνπλ λέεο 

εηδηθέο επηζπκίεο/πξνθιήζεηο. 

 

Αξέζθνληαη ζε νκαδηθή εξγαζία 

αιιά κε πεξηνξηζκέλε 

ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή. 

Εκπλένπλ θαη εξγάδνληαη κε 

«δπλαηά» ζπλαηζζήκαηα. 

Επηθεληξώλνληαη ζηελ 

«επηβίσζε». 

Αλαιακβάλνπλ θηλδύλνπο. 

 



Chief Scientific Officers Leadership Event 2010 “Delivering Quality and Reform -The Leadership Challenge”. Dr Kathy McLean, Medical Director, 

NHS East Midlands 

 





Warren Bennis: 

 
 "Leaders do the right things, managers do things 

right." 

 

 "The traditional view of leadership is to get 
people to do what needs to be done. I say it's 
getting people to want to do what needs to be 
done." 

 

 



J. Price, Primary Care 2011;11: Nr. 2 
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•Stacey R. Strategic Management & Organisational Dynamics. London: Pitman; 1996. 

•Snowden DJ, Boone M.E. A Leader’s Framework for Decision-Making. Harvard Business Review. 
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Η Καμπύλη τησ Αλλαγόσ 

Δηακόρθωζε από: Rogers’ E. Diffusion of change 
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Η ΑΛΛΑΓΗ  

ΕΠΙΔΙΩΚΕΣΑΙ 



Προκλόςεισ για την Κλινικό Ηγεςύα:  

 • Καθιςτϊ ικανούσ του εργαζόμενουσ να αναγνωρύζουν 
και να αναπτύςςουν τα δυναμικϊ που οδηγούν ςτην 
αλλαγό. 

• Εδραιώνει την επιτυχύα τησ αλλαγόσ μεθοδεύοντασ τη 
δημιουργύα δεξαμενόσ μελλοντικών ηγετών. 

• Επηρεϊζει κέντρα αποφϊςεων και διούκηςησ για τον 
τρόπο που θα μπορούςε ό θα ϋπρεπε να μεθοδευτεύ η 
αλλαγό. 

• Ερμηνεύει και κατοχυρώνει την αποτελεςματικότητα 
και το θετικό αντύκτυπο κϊθε ςχετικόσ με την αλλαγό 
εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ. 

• Αυξϊνει την εμπιςτοςύνη των επαγγελματιών υγεύασ 
ώςτε να αναλαμβϊνουν και να ολοκληρώνουν νϋα 
projects ςτον οργανιςμό. 


















