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Περίληψη
Εισαγωγή: Η ηγεσία ουσιαστικά θεωρείται μια προσανατολισμένη στους ανθρώπους
ικανότητα που απαιτεί ορισμένους τύπους συμπεριφοράς και ικανότητες.

Ένας

σημαντικός προγνωστικός παράγοντας της επιτυχημένης ηγεσίας είναι το επίπεδο της
συναισθηματικής νοημοσύνης (ΣΝ). Η σχέση μεταξύ του φροντιστή και του
ασθενούς παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η συναισθηματική νοημοσύνη ενός ατόμου
το βοηθά να εντοπίζει τις συναισθηματικές ανάγκες και απαιτήσεις του ασθενούς και
βοηθά στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο μπορεί να παρασχεθεί πιο
αποτελεσματική φροντίδα
Σκοπός: α) η εννοιολογική προσέγγιση της συναισθηματικής νοημοσύνης και
ανάδειξη του ρόλου και της επίδρασής της στο περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης
και β) ο καθορισμός των ηγετικών ικανοτήτων και η ανάδειξη της συναισθηματικής
νοημοσύνης ως σημαντικής ηγετικής ικανότητας για την επίτευξη βελτιωμένων
ατομικών και οργανωσιακών αποτελεσμάτων παροχής υπηρεσιών υγείας.
Υλικό και μέθοδος: διενεργήθηκε εκτεταμένη έρευνα για τα σχετικά ερευνητικά
άρθρα στις ακαδημαϊκές βάσεις δεδομένων: Academic Search Premier , ERIC,
PsycARTICLES, PubMed, PsycINFO για την περίοδο από το 1995 και 2015 και θα
παρουσιαστεί με περιγραφική μέθοδο.
Αποτελέσματα: Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από ηγέτες που έχουν την ικανότητα να
διαχειρίζονται οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης υπό συνθήκες αβεβαιότητας.
Ένας ηγέτης της υγειονομικής περίθαλψης με ΣΝ θα έχει την ικανότητα να ενισχύσει
τον οργανισμό κατά τη διάρκεια αυτών των δύσκολων καιρών και να αντιμετωπίσει
με επιτυχία τις ανάγκες των ασθενών. Ο ηγέτης – νοσηλευτής κατά την ανάπτυξη
των σχέσεων με τους ιατρούς μπορεί να κερδίσει την υποστήριξή τους, και να
επιτύχει τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της περίθαλψης και του κόστους. Οι
ηγέτες της υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να μην συνειδητοποιούν πόσο πολλές
εργασίες που σχετίζονται με δεξιότητες της καθημερινής ρουτίνας τους προέρχονται
από τα συστατικά της ΣΝ.
Συμπεράσματα:

η αυξημένη συναισθηματική νοημοσύνη μεταξύ νοσηλευτών θα

μπορούσε όχι μόνο να οδηγήσει σε ένα σύστημα υγείας με υψηλότερο ήθος, αλλά και
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στην ενίσχυση της υγείας και της ευημερίας για τους ασθενείς και τους ίδιους τους
επαγγελματίες. Οι μελέτες που απαιτούνται για την περαιτέρω αντιμετώπιση καθενός
από τα θέματα που προέκυψαν στην παρούσα αναθεώρηση αφορούν κυρίως στη
μεγαλύτερη προσοχή στην κατάρτιση και την τυποποίηση της μέτρησης της ΣΝ σε
νοσηλευτές.
Λέξεις κλειδιά: συναισθηματική νοημοσύνη, ηγεσία, νοσηλευτική, υγειονομική
περίθαλψη
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Abstract
Introduction: Leadership is basically considered a people-oriented ability that requires
certain types of behavior and abilities. An important predictor of successful leadership
is the level of emotional intelligence (EI). The relationship between the caregiver and
the patient plays a very important role and the emotional intelligence of a person helps
to identify the emotional needs and requirements of the patient and helps to create an
environment in which they can provide more effective care
Purpose: a) the conceptual approach of emotional intelligence and enhancement of the
role and impact of the health care environment and b) the definition of leadership and
the emergence of emotional intelligence as a significant leadership capacity to attain
improved individual and organizational service results health.
Material and methods: extensive research conducted for relevant research articles in
academic databases: Academic Search Premier, ERIC, PsycARTICLES, PubMed,
PsycINFO for the period between 1995 and 2015 and will be presented with
descriptive method.
Results: People need leaders who have the ability to manage healthcare organizations
under uncertainty. A health care leader with ΕΙ will have the ability to strengthen the
organization during these difficult times and to cope with the needs of patients. The
leader - nurse in developing relations with physicians can gain their support, and to
achieve efficiencies of care and costs. Leaders of healthcare may not realize how
many work-related skills of their daily routine from the EI components.
Conclusions: increased emotional intelligence among nurses could not only lead to a
health system with higher morals, and enhancing the health and well-being for
patients and professionals themselves. The studies are needed to further address each
of the issues raised in this review relate mainly to greater attention to training and
standardization of the measurement of EI in nurses.
Keywords: emotional intelligence, leadership, nursing, healthcare
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