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Coaching…απαραίτητη καθημερινότητα

“Το μυστικό της αλλαγής είναι να επικεντρώσεις 

όλη την ενέργειά σου, όχι στο πως να πολεμήσεις 

το παλιό, αλλά στην κατασκευή του νέου.”
(Σωκράτης, 479-369Π.Χ.)



Ολιστική προσέγγιση του ανθρώπου

Ικανότητα να 
σκέφτεσαι

ΜΥΑΛΟ

Ικανότητα να 
αισθάνεσαι

ΚΑΡΔΙΑ

Ικανότητα να 
απολαμβάνεις

ΨΥΧΗ

Ανθρωποκεντρική επιστήμη



……μέσο coaching…….

 Ευαισθητοποίηση (συνειδητοποίηση του προβλήματος)

 Ιεράρχηση αξιών (διαμόρφωση και τροποποίηση των αξιών που 

αφορούν στην υγεία)

 Αλλαγή πεποιθήσεων και στάσεων

 Λήψη αποφάσεων



Ορισμός Coaching: International Coach 

Federation

 Coaching is a 
partnering between 
the coach and the 
coachee in a thought-
provoking and creative 
process, that inspires 
him/her to maximize 
his/her personal or 
professional potential. 

 Το Coaching είναι ένας

συνεταιρισμός μεταξύ του 

coach και του coachee σε 

μια διαδικασία που 

προκαλεί τη σκέψη και τη 

δημιουργικότητα που τον 

εμπνέει να μεγιστοποιήσει 

την προσωπική και 

επαγγελματική του 

δυναμική

https://coachfederation.org/about

https://coachfederation.org/about


Ο στόχος του Coaching 

 Ο στόχος του coaching είναι να 

υποστηρίξει τους επαγγελματίες 

να αλλάξουν συμπεριφορά και 

δημιουργήσουν αποτελέσματα 

αναγνωρίσιμα από το 

περιβάλλον τους (συναδέλφους, 

υφισταμένους, ανώτερους, 

πελάτες) χρησιμοποιώντας μια 

σαφώς καθορισμένη διαδικασία.Marshall Goldsmith (#1 

Leadership Thinker and 

Executive Coach-Harvard 

Business Review



Συνειδητοποίηση

Ενεργοποίηση

Αλλαγή

Η διαδικασία του Coaching
➢Αποδεδειγμένα οφέλη

• Ενίσχυση δεξιοτήτων ηγεσίας και απόκτηση 
κατάλληλων συμπεριφορών

• Αντιμετώπιση επαγγελματικών προκλήσεων

• Ανακάλυψη επαγγελματικών ευκαιριών

• Επίτευξη δύσκολων στόχων

• Δημιουργία βάσεων για καλύτερες σχέσεις με 
ανωτέρους, υφισταμένους, συναδέλφους, 
συνεργάτες και ασθενείς.

• Δημιουργία εμπνευσμένης και αποτελεσματικής 
ομάδας

• Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της θετικής 
ενέργειας

• Δημιουργία θετικού αποτυπώματος

• Ο coach αποκαλύπτει τις πραγματικές 
δεξιότητες και επιθυμίες των ανθρώπων. 

• Στη συνέχεια τους ενεργοποιεί να 
ξεπερνούν εσωτερικά και εξωτερικά 
εμπόδια και τέλος

• Nα αλλάξουν συμπεριφορά και να 
υιοθετήσουνε εκείνη που εξυπηρετεί 
καλύτερα τους στόχους τους.



Γιατί είναι το  Coaching αποτελεσματικό 
Καταγράφονται περίπου 47500 επαγγελματίες Coaches  παγκοσμίως  



Ενίσχυση και Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ 

των εταίρων του συστήματος υγείας μέσω 

βελτιστοποίησης της επικοινωνίας και της 

συμμόρφωσης με στόχο ευτυχισμένους ανθρώπους και 

βιώσιμη  κοινωνία.



Ο διάλογος με τους εταίρους & Coaching 

✓ Η διεθνή βιβλιογραφία και έρευνα, οι αναφορές που 

συμπεριλαμβάνουν ανασκοπήσεις μελετών αποδεικνύουν συνεχώς 

ότι το Coaching μπορεί να παραθέσει ορατή διαφορά στα 

παγκόσμια συστήματα υγείας στην πρόληψη και αντιμετώπιση 

χρόνιων παθήσεων

✓ Το coaching έχει υιοθετηθεί από διάφορες χώρες στα βασικά 

εκπαιδευτικά συστήματα (Ιατρικές Σχολές) και έχει εφαρμοστεί από 

Εθνικά Συστήματα Υγειάς.



Ο διάλογος με τους εταίρους & Coaching 

✓ Η λανθασμένη ή μη επαρκής επικοινωνία, οδηγεί σε μη συμμόρφωση, 

στρες, μη αποδοχή της πραγματικότητας και σε αρνητικό αντίκτυπο στον 

ίδιο τον ασθενή και στη δημόσια υγεία

✓ Συνεπώς απαιτείται αλλαγή συμπεριφοράς από όλους τους εταίρους του 

συστήματος υγείας με στόχο την εστίαση στην ασφάλεια της υγείας και 

στην ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και φυσικά στην ολιστική 

προσέγγιση και προσωπική αντιμετώπιση του ασθενή



Ο διάλογος με τους εταίρους & Coaching 

✓ Ο αποτελεσματικός διάλογος με όλους τους εταίρους είναι απαραίτητος 

διότι το σύστημα έχει αποκτήσει μια τεράστια πολυπλοκότητα και 

ακολουθείται από μια τρομακτική γραφειοκρατία με συνεχείς αλλαγές στα 

μοντέλα περίθαλψης, ασφάλισης και αποζημίωσης



Το Σύστημα
της Υγείας 
& Οι Εταίροι

• Ασθενείς

•Φαρμακοβιομηχανία

•Κράτος 
•Ασφαλιστικ.
εταιρίες

•Νοσοκομεία/ 
Ιατροί 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΗΣ 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΣΗ

COACHING
relationship 

process outcome 

ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το partnering ενισχύει την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο σύστημα υγείας 

εν γένει.



Προσθέτοντας και βιώνοντας το COACHING σαν 

αναπόσπαστο μέρος του κεντρικού πυρήνα του 

συστήματος υγειονομικής περίθαλψης 

βασικός σκοπός του 

συστήματος υγείας είναι 

βελτίωση του επιπέδου υγείας 

του πληθυσμού 



End Point: Βελτίωση Δεξιοτήτων Ηγεσίας 

και Επικοινωνίας 

 Αποκατάσταση της Εμπιστοσύνης μεταξύ των Εταίρων Υγειονομικής 

Περίθαλψης και  Ασθενών

➢ Χτίζεται σε μια σχέση με αμοιβαίο όφελος  όπου η επιτυχία ενός αποτελεί 

έμπνευση και κίνητρο και για τους δυο / όλους  

➢ Προπονώντας και ενισχύοντας συμπεριφορές που 

εδραιώνουν την εμπιστοσύνη, ξεπερνούν εσωτερικά και 

εξωτερικά εμπόδια, βελτιώνουν την επικοινωνία και 

ενισχύουν την προσωπική ηγεσία





Τα Προγράμματα & Οι Επιλογές

Ηγετικές
δεξιότητες

Δεξιότητες 
επικοινωνίας

Coaching
δεξιότητες  

Αντιμετωπίζ
οντας την 
κρίση και 

την 
πολυπλοκότ

ητα

Πρόληψη και 
αντιμετώπιση 
του Burn out

Resilience

Αλλαγή 
κουλτούρας 



Τα Προγράμματα & Οι Επιλογές

Ομαδικά Εργαστήρια 

Εκπαίδευση & Coaching

• Σε προσωπικό επίπεδο  
(F2F)

• Εξ αποστάσεως 
(ψηφιακή πλατφόρμα)

Ατομική υποστήριξη 

(30-60’ ανά συνέδρια) 

Coaching

• Σε προσωπικό επίπεδο  
(F2F)

• Εξ αποστάσεως 
(ψηφιακή πλατφόρμα)

Μακροπρόθεσμο 
πρόγραμμα αλλαγής 

κουλτούρας 

• ACS: Awareness-
challenge – shift

• Συνειδητοποίηση –
Ενεργοποίηση - Αλλαγή

Θεματικές Ομιλίες

• Burn out

• Επικοινωνία

• Coaching Skills 

• O coach ηγέτης



 Ο τομέας της υγείας ανήκει στους τομείς που προβλέπεται να 

αναπτυχθούν σημαντικά στο άμεσο μέλλον. 

 Συγκεκριμένα αναμένεται ότι στον κλάδο αυτό θα δημιουργηθούν 1,8 εκατομμύρια 

νέες θέσεις εργασίας μέχρι το 2025 (2013-2025). 

 Είναι αποδεδειγμένο ότι η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των 

επαγγελματιών υγείας και των ασθενών έχει θετικό αντίκτυπο στη διάγνωση, 

στην κατανόηση των θεραπευτικών επιλογών, στην τήρηση του θεραπευτικού 

πλάνου και της φαρμακευτικής αγωγής, καθώς και στη μείωση του % επαν-

εισαγωγής στο νοσοκομείο. 

 Σημειώνονται θετικές επιδράσεις σε σχέση με το κόστος, και συνολικά θετική 

έκβαση της υγείας. 

 Κατά συνέπεια, η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των ασθενών 

και των επαγγελματιών υγείας είναι καθοριστική για την συνολική 

λειτουργία του συστήματος υγείας

Να θυμόμαστε … Συνθήκες και προκλήσεις



Η θεμελιώδης αρχή του coaching

 Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να ανακαλύψει τις καλύτερες 

απαντήσεις και να δημιουργήσει τις καλύτερες λύσεις για 

τον εαυτό του. 

 Ο Coach επιτυγχάνει διότι υποστηρίζει καταλυτικά τον 

κάθε άνθρωπο σε αυτή τη διαδικασία.

Ο Coach δεν παίζει ο ίδιος μπάλα, υποστηρίζει τον κάθε 

παίκτη να παίξει καλύτερα!
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Ηγεσία
•Προσωπική ανάπτυξη

•Επικοινωνία

•Επίτευξη ομαδικών και ατομικών στόχων

•Υποστήριξη  και ανάπτυξη των ανθρώπων

•Μάθηση

•Αλλαγή
•Διαμόρφωση και διαφύλαξη της κουλτούρας

•Αυτογνωσία

•Ενίσχυση και προόδο

Ευχαριστώ!  
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