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Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών διεργασιών  περιλαμβάνει αύξηση της γνώσης , 

διεύρυνση των δεξιοτήτων , καθώς και  αλλαγή της συμπεριφοράς του  μεμονωμένου 

εργαζομένου και γενικά οι  «επαγγελματικές δεξιότητες». Οι ενέργειες ΔΑΔ 

ομαδοποιούνται σε τρείς κατηγορίες: Εκπαίδευση,   Επανεκπαίδευση,   Επιμόρφωση.  

2. Διαδικασία υλοποίησης 

Ενδοεπιχειρησιακής  Επιμόρφωσης 

Τερζίδης, 2008, σελ. 196-197 & 185-192 

 

Στην περίπτωση που μελετάται , ο σχεδιασμός της επιμορφωτικής διαδικασίας αφορά 

νεοπροσλαμβανόμενων ιατρικών επισκεπτών. Αυτό το αντικείμενο εργασίας απαιτεί 

έναν υπάλληλο - ιατρικό επισκέπτη-, που απασχολείται εντός ή εκτός γραφείου με 

εξωτερικές μετακινήσεις που συνήθως προκύπτουν σε εσωτερικούς χώρους 

(νοσοκομεία, ιατρεία, φαρμακεία κλπ). Ο ιατρικός επισκέπτης αναλαμβάνει και 

συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, αφού προετοιμάσει το αντίστοιχο πρόγραμμα 

επισκέψεων. Για να μπορέσει ο Ιατρικός επισκέπτης να ξεπεράσει τον δυνατό 

ανταγωνισμό της αγοράς, θα πρέπει να είναι διαρκώς ενήμερος και εκπαιδευμένος στα 

νέα φάρμακα, σκευάσματα και στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, που διατίθενται στην 

αγορά από την εταιρεία του καθώς και από τους ανταγωνιστές. Σε αρκετές περιπτώσεις 

θα πρέπει να είναι ικανός να αναλύει μειονεκτήματα/πλεονεκτήματα για να μπορέσει να 
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προωθήσει τα φάρμακα της εταιρείας, ενώ θα πρέπει να γνωρίζει και το τρόπο με τον 

οποίο αναπτύσσεται εμπορικά ο ανταγωνισμός. Για την άσκηση του επαγγέλματος 

θεωρούνται πιο αποδοτικοί οι πωλητές με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα 

που σχετίζονται με τον υγειονομικό τομέα. Η προϋπηρεσία είναι επιθυμητή, όχι όμως και 

απαραίτητη. 

Τα στάδια μιας τέτοιας διαδικασίας είναι τα ακόλουθα (Τερζίδης, 2008, σελ.196-197): 

1. Διατύπωση των μαθησιακών στόχων 

2. Ορισμός των αποδεκτών 

3. Περιγραφή του περιεχομένου μάθησης 

4. Ορισμός χρόνου και τόπου 

5. Καθορισμός των μεθόδων μάθησης 

6. Καθορισμός των μέσων διδασκαλίας [ οπτικά , ακουστικά, 

οπτικοακουστικά, ψηφιακά, ηλεκτρονικά, κ.ά.] 

 

ΣΤΑΔΙΟ 1: Διατύπωση μαθησιακών στόχων 

1. Απόκτηση σαφούς εικόνας για τα πιο σημαντικά σημεία και χαρακτηριστικά της 

συγκεκριμένης αγοράς. Θα πρέπει δηλαδή για παράδειγμα, μέσα σε διάστημα ενός 

τριμήνου να γνωρίζουν καταρχάς όλα τα σκευάσματα της εταιρείας, να αναγνωρίζουν τα 

βασικότερα ανταγωνιστικά προϊόντα και γενικά να μπορούν να αναγνωρίζουν τα πεδία 

ενδιαφέροντος των ιατρών που επισκέπτονται. Επιπλέον στόχο ενός τέτοιου αρχικού 

προγράμματος επιμόρφωσης αποτελεί η μετάδοση των θεμελιωδών αξιών, αρχών και 

ηθικών κανόνων της εταιρείας, όπως είναι η προσέγγιση ΕΚΕ [εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης], ο κώδικας δεοντολογίας, οι αποδεκτές συμπεριφορές, κλπ. 

 

2. Ανάπτυξη επικοινωνιακών ικανοτήτων προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν 

τις αντιρρήσεις, τις απορίες και τις διαπραγματεύσεις με τους γιατρούς. Θα πρέπει επίσης 

με το πέρας του προγράμματος να έχουν κατανοήσει και διδαχθεί πλήρως το σύστημα 

παρακολούθησης των πελατών τους, τον τρόπο ελέγχου και εφαρμογής του 

προγράμματος μηναίων επισκέψεων σε δυνητικούς πελάτες, ζητήματα μηχανογράφησης, 

χρέωσης και τα περιθώρια δαπανών για πωλήσεις. 
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3. Εξοικείωση με τις νομοθετικές ρυθμίσεις, το τιμολογιακό καθεστώς, τα περιθώρια 

κέρδους και οι περιορισμοί στις εισαγωγές και εξαγωγές, η πολιτική για την αποζημίωση 

φαρμακείων και δομών υγείας από συνταγογράφηση, το πεδίο της  άυλης 

συνταγογράφησης και ό,τι αφορά κόστη και χρεώσεις από τη διακίνηση των φαρμάκων. 

 

ΣΤΑΔΙΟ 2: Ορισμός των αποδεκτών (ομάδα-στόχος)  

Οι νεοπροσλαμβανόμενοι πέντε (5) ιατρικοί επισκέπτες που θα επιλεγούν από τη 

φαρμακευτική εταιρεία. 

ΣΤΑΔΙΟ 3: Περιγραφή του περιεχομένου μάθησης  

Προκειμένου να εκπληρωθούν οι παραπάνω ευρύτεροι επιμορφωτικοί στόχοι, τίθενται 

και πιο ειδικοί, που επιδιώκουν μετάδοση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων για 

την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων των φαρμακευτικών επισκεπτών  Για 

κάθε ξεχωριστό μαθησιακό στόχο δηλαδή προσδιορίζονται και επιμέρους πεδία που 

πρέπει να καλυφθούν: 

Για τον 1o στόχο [της απόκτησης  σαφούς εικόνας για τα πιο σημαντικά σημεία και 

χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης αγοράς] σχεδιάζεται πρόγραμμα διαλέξεων και 

ενημερωτικών – εκπαιδευτικών ημερίδων με την ακόλουθη θεματολογία: 

➜ Πληροφορίες και δεδομένα για το εξωτερικό περιβάλλον και για τα διαθέσιμα μερίδια 

στον κλάδο 

➜ Παρουσίαση των κυριότερων ανταγωνιστικών προιόντων και των στρατηγικών που 

εφαρμόζουν οι άλλες φαρμακοβιομηχανίες 

➜ Ανάλυση των πιο καίριων πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων προιόντων και 

εταιρειών 

➜ Προσδιορισμός αδύνατων, δυνατών σημείων επιχείρησης και καταγραφή τρόπων 

αντιμετώπισης και αξιοποίησης ευκαιριών και κινδύνων. 

➜ Τεχνολογικά και άλλα επιτεύγματα στον κλάδο και εξελίξεις στη φαρμακευτική 

βιομηχανία, που απαιτούνται για να είναι απόλυτα ενημερωμένος ένα επαγγλεματίας 

ιατρικός- φαρμακευτικός επισκέπτης. 

➜ Καλή γνώση της αγοράς των γενόσημων και στοιχεία για τον ρυθμό ανάπτυξης και 

προώθησης νέων σκευασμάτων  
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Για τον 2ο στόχο [Ανάπτυξη επικοινωνιακών ικανοτήτων] 

➜ Ανάπτυξη ικανοτήτων λεκτικής- προφορικής- ρητορικής επικοινωνίας και αναγνώρισης 

και διαχείρισης της γλώσσας του σώματος 

➜ Καλλιέργεια ενός υγιούς οργανωσιακού κλίμακος , που θα διδάσκει στους 

νεοπροσλαμβανόμενους τρόπους και πρακτικές για να συνεργάζονται ομαδικά, αρμονικά 

και αποτελεσματικά. 

➜ Εκμάθηση καλής διαχείρισης της διαπραγμάτευσης πριν και μετά την πώληση, 

Αντιμετώπιση αντιρρήσεων/παραπόνων πελάτη, προσαρμογή σε μεθόδους για κλείσιμο 

της πώλησης και διαχείριση της αποτυχίας πώλησης. 

➜ Εκμάθηση μεθόδων ανάλυσης και ερμηνείας των πραγματικών αναγκών των πελατών 

και κατάλληλη προετοιμασία για την ουσιαστική, ποιοτική εξυπηρέτηση κάθε δυνητικού 

αγοραστή φαρμάκων ή δημιουργού ζήτησης, όπως οι γιατροί.  

Για τον 3ο στόχο [Εξοικείωση με τις νομοθετικές ρυθμίσεις και το πλαίσιο 

πωλήσεων] 

 
➜ Προετοιμασία επίσκεψης με το κατάλληλο έντυπο και άλλο υλικό. 

➜ Επισήμανση των απαραίτητων παραμέτρων που αφορούν το προφίλ κάθε κατηγορίας 

πελάτη, αφού άλλη μεταχείριση , διαφορετικά ωράρια και  προδιαγραφές χαρακτηρίζουν 

π.χ. τα νοσοκομεία, τα φαρμακεία, τα ιδιωτικά ιατρεία ή τις αποθήκες χονδρεμπόρων και 

τα δίκτυα διανομής. Άρα η συμπεριφορά και οι μέθοδοι πωλήσεων είναι εδώ απαραίτητα 

εφόδια για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. 

➜ Συλλογή στοιχείων και παρουσίαση δεδομένων για την απόκτηση ολοκληρωμένης 

σχετικής γνώσης για τα μεγαλύτερα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, τα φαρμακεία και 

γενικά για τους συναφείς και εμπλεκόμενους με τη φαρμακοβιομηχανία, κλάδους. 

➜ Ανάπτυξη ικανότητας επιλογής των κατάλληλων προϊόντων με την κατάλληλη πολιτική 

ανά κατηγορία πελατών, ειδικότητα γιατρού, εξειδίκευση νοσοκομείου, ώστε να 

παρακολουθείται στενά η πορεία της συνεργασίας και ο ρυθμός των παραγγελιών. 
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ΣΤΑΔΙΟ 4: Ορισμός χρόνου και τόπου  

➜ Η κατάλληλη χρονική στιγμή για την έναρξη της επιμορφωτικής διαδικαίας 

είναι αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η σύμβαση εργασίας τους με την επιχείρηση. 

Συγκεκριμένα, οι πέντε νεοπροσλαμβανόμενοι ιατρικοί επισκέπτες θα πρέπει να 

περάσουν από μια π.χ. τρίμηνη ή μηνιαία, ή 15μερη επιμορφωτική διαδικασία, 

προκειμένου να ολοκληρωθεί η προσπάθεια να τους δοθούν τα απαραίτητα 

εφόδια για να ξεκινήσουν να επισκέπτονται υφιστάμενους και δυνητικούς 

πελάτες.   

➜ Ενδεικτικά, η καθημερινή παρουσία – διάρκεια του προγράμματος θα μπορούσε 

να αναφέρεται σε διάστημα 8 ωρών ημερησίως , π.χ. 10-2μμ , με διάλειμμα μίας 

ώρας για γεύμα και πάλι 4-8μμ εφόσον είναι εντατικό και θα είναι για λίγες 

εβδομάδες. Μεγαλύτερης διάρκειας προγράμματα, μπορεί να μην απαιτούν τόσο 

εντατική παρουσία των επιμορφούμενων νέων υπαλλήλων- πωλητών. 

➜ Ο απαιτούμενος χρόνος εκπαίδευσης θα μπορούσε ενδεικτικά να καθοριστεί στις 

6 ώρες εβδομαδιαίως (άρα συνολικά 3x6 = 18 ώρες εκπαίδευσης)  

➜ ο χώρος της εκπαίδευσης – ενδεικτικά- η αίθουσα εκπαίδευσης στα κεντρικά της 

της εταιρείας ή σε έναν επαγγελματικό χώρο που μισθώνεται από την εταιρεία 

για αυτόν τον σκοπό, όπως π.χ. στην αίθουσα εκδηλώσεων ενός μεγάλου και 

πολυτελούς ξενοδοχείου . 

 

Βήμα 5: Καθορισμός μεθόδων μάθησης  

 Οι μέθοδοι μάθησης (Tερζίδης, 2008, σελ. 193 του Γ’ τόμου) είναι: 

Επειδή πρόκειται για νέους στην εταιρεία εργαζόμενους , προτείνεται η σχεδιασμένη 

διδασκαλία και το Mentoring- Συμβουλευτική Καθοδήγηση. Πιο ειδικά, εκτός από το 

βασικό επιμορφωτικό πρόγραμμα, η πλήρης εξοικείωση και προσαρμογή των νέων 

ιατρικών επισκεπτών να γίνει μέσω επαφής και μετάδοσης γνώσης από πιο έμπειρους 

πωλητές και από τον Διευθυντή Πωλήσεων. Με τον συνδυασμό των 2 αυτών μεθόδων 

επιδιώκεται η αξιοποίηση μιας απλής και βασικής μορφής διδασκαλίας [σχεδιασμένη 

επιμόρφωση], με την κατεύθυνση και την ώθησή τους από κάποιον που ξέρει καλά τη 

δουλειά και θα τους δείξει τα «μυστικά της». Μάλιστα, η συγκεκριμένη μέθοδος 

χρησιμοποιείται συχνά κατά τις προσλήψεις νέων υπαλλήλων (Τερζίδης, 2008,σελ. 185). 

 



 

➜ Μπορείτε επίσης να προτείνετε την πολύ επίκαιρη «τηλεκπαίδευση»  ολοκληρωμένη με ψηφιακά 

μέσα επιμορφωτική διαδικασία, με τη δημιουργία «εικονικής ομάδας» εργαζομένων μέσω CISCO, 

WEBEX, ZOOM, SKYPE, κ.ά, (Τερζίδης, 2008, σελ 191-192 ). 

Βήμα 6: Καθορισμός των μέσων διδασκαλίας  

  Χρήση σύγχρονων τεχνολογικών οπτικοακουστικών μέσων ΤΠΕ, H/Y, εικονική πραγματικότητα, 

τεχνητή νοημοσύνη, κλπ. μέση οπτικά (π.χ. έξυπνοι πίνακες και οθόνες, ταμπλέτες και projectors) για την 

πιο καλή και αισθητικά ευχάριστη προβολή των πληροφοριών . Τέλος απαραίτητο θεωρείται και το 

συνοδευτικό υλικό, που βοηθά στην ολοκλήρωση και πρακτική εφαρμογή κάθε διαδικασίας, όπως π.χ. 

έντυπα με οδηγίες, βήματα και διαδικασίες, πρωτόκολλα, συστάσεις φαρμάκων, οδηγοί επαγγελματιών, 

στατιστικά στοιχεία , πίνακες και αναλύσεις για τον κλάδο, βίντεο και πληροφοριακό έντυπο και ψηφιακό 

υλικό, όπως π.χ φάκελλοι πελατών, σύστημα αρχειοθέτησης εφαρμογές, κλπ.  
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