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Σύνοψη 
Η έννοια της ποιότητας στο χώρο της υγείας αποτελεί κεντρικό ζήτημα 

που αποκτά, συνεχώς, μεγαλύτερο ενδιαφέρον και σημασία. Στην παρούσα 

διπλωματική εργασία επιχειρείται μία προσέγγιση της ποιότητας των 

υπηρεσιών υγείας και μία αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας, των 

μοντέλων και μεθόδων μέτρησής της. Είναι, άλλωστε, γεγονός ότι, κυρίως, η 

μέτρηση του ποιοτικού επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών μπορεί να 

αναδείξει την αξία της ποιότητας στην παραγωγή και διανομή των 

υγειονομικών υπηρεσιών και να επισημάνει πεδία και χαρακτηριστικά που 

πρέπει να βελτιωθούν. 

Στα πρώτα κεφάλαια αναπτύσσονται κάποιες σημαντικές διαστάσεις 

της ποιότητας και της διαδικασίας μέτρησής της, όπως οι στόχοι, τα 

προβλήματα και δύο βασικά μοντέλα μέτρησης. Στη συνέχεια, αναλύεται η 

ανάγκη ανάπτυξης των δεικτών μέτρησης της ποιότητας ως συνιστώσα και 

τμήμα της διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών 

υγείας. 

Ακολουθεί η παρουσίαση των στόχων ανάπτυξης και χρήσης των 

δεικτών, καθώς και κάποιων βασικών χαρακτηριστικών και κριτηρίων 

αξιολόγησής τους, ενώ περιγράφεται και ένα σύγχρονο και αξιόπιστο μοντέλο 

ανάπτυξης, επιλογής και χρήσης δεικτών μέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών 

υγείας. 

Τέλος, πραγματοποιείται μία αναλυτική παρουσίαση των πιο 

σημαντικών, σύγχρονων μοντέλων-τύπων δεικτών, καθώς και των πιο 

γνωστών εθνικών προγραμμάτων δεικτών ποιότητας υπηρεσιών υγείας σε 

παγκόσμιο επίπεδο. 
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Κεφάλαιο 1. Η Ποιότητα Στην Υγεία 

1.1. Εισαγωγή 

Η σύγχρονη έννοια της ποιότητας διαμορφώθηκε στη δεκαετία του 

1950 στο χώρο της βιομηχανικής παραγωγής. Πολλοί αναφέρουν ως κοιτίδα 

την Ιαπωνία, χώρα στην οποία κλήθηκε μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ο 

Αμερικανός στατιστικός W. Edwards Deming να βοηθήσει στην αλλαγή και 

ουσιαστική εξέλιξη των παραδοσιακών παραγωγικών διαδικασιών. Οι 

προτάσεις του Deming συνοψίζονται σε 14 κρίσιμα σημεία μεταξύ των οποίων 

ξεχωρίζουν η ανάγκη για συνεχή βελτίωση του προϊόντος και της υπηρεσίας, 

η εξάλειψη του φόβου και η άσκηση της διοίκησης με βάση τους τιθέμενους 

στόχους(management by objectives). 

Έτερος θεμελιωτής της ποιότητας στη βιομηχανία θεωρείται ο Joseph 

M. Juran, ο οποίος, την ίδια περίπου περίοδο, ανέπτυξε τις έννοιες του 

ποιοτικού σχεδιασμού, του ποιοτικού ελέγχου και της ποιοτικής βελτίωσης. 

Στη συνέχεια η έννοια της ποιότητας επεκτάθηκε και σε άλλες παραγωγικές 

δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών. Ειδικότερα για 

τις υπηρεσίες, η ποιότητα ταυτίστηκε με την ετοιμότητα παροχής, τη 

δυνατότητα πρόσβασης, την καταλληλότητα, την αξιοπιστία, τη φιλικότητα και 

τη συνεχή υποστήριξη. 

Ο σύγχρονος ορισμός της ποιότητας έχει επιχειρηθεί με πολλές 

διαφορετικές προσεγγίσεις, άλλοτε συνοπτικές και σύντομες, όπως «ποιότητα 

είναι η συμμόρφωση με προδιαγραφές και απαιτήσεις» και άλλοτε πιο 

αναλυτικές, όπως της Αμερικανικής Ένωσης Ποιοτικού Ελέγχου, που ορίζει 

την ποιότητα ως «το σύνολο των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων ενός 

προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που επηρεάζουν την ικανότητα να ικανοποιεί 

ορισμένες δεδομένες ανάγκες». 
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Σήμερα, στον ευρύτερο χώρο της παραγωγής υπηρεσιών και 

προϊόντων, η ποιότητα αποτελεί καθοριστικό κριτήριο κάθε καταναλωτικής 

αλλά και επιχειρηματικής συμπεριφοράς και στις περισσότερες περιπτώσεις 

αποτελεί το κύριο ζητούμενο επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η 

συνεχής βελτίωση της ποιότητας επιτυγχάνεται με σύνθετες μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις, οι οποίες αναπτύχθηκαν σε συνάρτηση με τις σημαντικές 

αλλαγές που επήλθαν στην παραγωγική διαδικασία τα τελευταία 50 χρόνια. 

Τα οφέλη από την ανάπτυξη των συστημάτων ποιότητας είναι πολλά, 

επειδή, εκτός από τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών, υπολογίζεται 

ότι χάρη στα συστήματα αυτά επιτυγχάνεται μείωση των λειτουργικών εξόδων 

κατά 30 – 50%. Αρκεί να αναφερθεί ότι το ¼  περίπου του προσωπικού μιας 

επιχείρησης που δεν εφαρμόζει συστήματα ποιότητας, απασχολείται με τη 

διόρθωση των σφαλμάτων. (Γ.Τούντας, 2003) 

 

1.2. H ποιότητα στην υγεία 

Στον υγειονομικό χώρο  η ποιότητα αναγνωρίζεται ως ουσιώδης 

παράμετρος στη διαδικασία παροχής υπηρεσιών υγείας και παράλληλα  

κεντρικό θέμα προβληματισμού και συνεχούς προσπάθειας των φορέων 

παροχής των εν λόγω υπηρεσιών. (Χ. Γεωργακάκου,2000) 

Η ποιότητα στο χώρο της υγείας είναι περισσότερο σύνθετη υπόθεση 

απ’ ό,τι στο χώρο της βιομηχανίας. Γι’ αυτό και η βασική της μεθοδολογία και 

τα αντίστοιχα εργαλεία της, που διαμορφώθηκαν κατά κύριο λόγο για τις 

ανάγκες της βιομηχανίας πρέπει να τροποποιούνται κατάλληλα πριν από την 

εφαρμογή τους στην υγεία. 

H μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των τομέων της βιομηχανίας και της 

υγείας έγκειται στον προσδιορισμό της ποιότητας και στον τρόπο επίτευξής 

της. Στην βιομηχανία η ποιότητα ταυτίζεται με την απόλυτη τήρηση των 

προδιαγραφών του παραγόμενου προϊόντος. Στόχος είναι η ύπαρξη 

μηδενικών αποκλίσεων / ελαττωμάτων στη διαδικασία και το αποτέλεσμα. 

Στην υγεία, όμως, από τα στιγμή που οι ασθενείς παρουσιάζουν μεγάλη 

ποικιλία στους παράγοντες που επηρεάζουν την έκβαση της θεραπείας τους, 

είναι αναμενόμενο η στατιστική ανάλυση να αναδεικνύει σημαντικές διαφορές 

στην αντιμετώπισή τους. Γι’ αυτό και η έννοια του μηδενικού ελαττώματος 
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στην υγεία ταυτίζεται με την παροχή της ακριβούς και ενδεδειγμένης για την 

περίπτωση θεραπευτικής πράξης. Σε κάθε περίπτωση η παροχή της 

καταλληλότερης και πλέον επιθυμητής θεραπευτικής αγωγής αποτελεί πολύ 

περισσότερο δυσκολότερο εγχείρημα από ό,τι η επίτευξη μηδενικών 

αποκλίσεων στη βιομηχανία. 

Επιπρόσθετα οι υπηρεσίες υγείας αποτελούν μία ειδική περίπτωση 

προσωπικών υπηρεσιών, ο αποδέκτης των οποίων αναμένει πολύ 

περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη προσωπική υπηρεσία. Εκτός από την 

ετοιμότητα παροχής, τη δυνατότητα πρόσβασης, την καταλληλότητα και την 

αξιοπιστία, τους παράγοντες που σχετίζονται με την έγκαιρη και ορθή 

διάγνωση, την άμεση και αποτελεσματική ιατρική παρέμβαση, την υψηλή 

τεχνολογία, τον επαγγελματισμό και την αξιοπρέπεια του πελάτη αποκτούν 

ιδιαίτερη βαρύτητα, αποτελώντας άμεση προτεραιότητα. (Γ.Τούντας, 2003) 

 

1.3. Η σύγχρονη έννοια της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας 

Η προσέγγιση της έννοιας της ποιότητας  στη σύγχρονη 

πραγματικότητα και μορφή των υπηρεσιών υγείας αποτελεί κεντρικό ζήτημα 

και επιδίωξη όλων των φορέων που εμπλέκονται στα συστήματα υγείας και 

περίθαλψης σε όλο τον κόσμο. Η αυξανόμενη σπουδαιότητα που αποδίδεται 

σε ζητήματα ποιοτικής αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας 

αποδίδεται στις σημαντικές δομικές αλλαγές των παγκόσμιων συστημάτων 

υγείας, στην ολοένα και μεγαλύτερη εμπλοκή όλων των φορέων παροχής και 

λήψης υπηρεσιών υγείας και στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός σαφούς 

πλαισίου αξιολόγησης και μέτρησης των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

Η εννοιολογική αποσαφήνιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας 

αποτελεί το πρώτο απλό βήμα  προσέγγισης των σχετικών ζητημάτων 

ποιότητας στο χώρο της υγείας. Πολλοί θεωρητικοί της ποιότητας, αλλά και 

εμπλεκόμενοι στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας, φορείς 

επιχείρησαν τη θεωρητική θεμελίωση της ποιότητας των υγειονομικών 

υπηρεσιών. 

Το Ινστιτούτο Ιατρικής της Αμερικανικής Ακαδημίας Επιστημών ορίζει 

την ποιότητα ως το βαθμό κατά τον οποίο οι υπηρεσίες υγείας αυξάνουν την 

πιθανότητα των επιθυμητών αποτελεσμάτων στην υγεία για άτομα  και 
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ολόκληρους πληθυσμούς και είναι συμβατές με την υπάρχουσα 

επαγγελματική γνώση και εξειδίκευση.(J. Μainz, 2003) 

O  Thompson όρισε την ποιότητα ως το μέγιστο επιδιωκόμενο 

αποτέλεσμα για τον ασθενή, που εμπλέκει την αντιμετώπιση των αναγκών του 

ασθενή από τους επαγγελματίες υγείας, το κόστος και την 

αποτελεσματικότητα. (Χ. Γεωργακάκου, 2000)                      

Ο Αvedis Donabedian, καθηγητής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του 

Πανεπιστημίου του Michigan, ήταν από τους πρώτους που επικέντρωσαν την 

προσοχή τους σε θέματα ποιότητας στο χώρο της υγείας. Πρωταρχική 

μέθοδός του ήταν ο διαχωρισμός της περίθαλψης σε δομή, διαδικασία και 

αποτέλεσμα και η επιδίωξη της ποιότητας και στους τρεις αυτούς τομείς, ώστε 

να επιτυγχάνεται το μεγαλύτερο δυνατό όφελος με το μικρότερο κόστος για 

τον ασθενή. Σύμφωνα με τον Donabedian, η ποιότητα ορίζεται ως η 

μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του ασθενούς, λαμβάνοντας υπόψη τα 

κέρδη και τις ζημιές που υπάρχουν στη διαδικασία της περίθαλψης.(A. 

Donabedian, 1980) 

Τέλος, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η ποιότητα 

αποτελεί παροχή διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων ικανών να 

διασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον τομέα της υγείας, μέσα 

στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης, η οποία 

πρέπει να στοχεύει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τον ελάχιστο ιατρικό 

κίνδυνο, καθώς και στη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση του ασθενούς από 

πλευράς διαδικασιών, αποτελεσμάτων και ανθρώπινης επαφής.(WHO,  1993) 

Παρά τις εννοιολογικές διαφορές που παρατηρούνται στον ορισμό της 

ποιότητας κοινό σημείο αναφοράς αποτελεί η συνεχής προσπάθεια επίτευξης 

του βέλτιστου επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών με περιορισμό του 

λειτουργικού κόστους και διαρκή αναβάθμιση των μηχανισμών προώθησης 

της αποτελεσματικότητας των ιατρικών – θεραπευτικών διαδικασιών.(Β. 

Λαναρά, 1996) 

Πέρα από την θεωρητική προσέγγιση της ποιότητας αυτό που έχει 

ιδιαίτερη σημασία για τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας είναι η 

πρακτική υλοποίηση των προτύπων και των διαδικασιών της ποιότητας σε 

κάθε λειτουργία και τμήμα της παρεχόμενης υπηρεσίας. Αυτό αποτελεί μία 

συνεχώς αυξανόμενη απαίτηση των πολιτών για καλύτερη αντιμετώπιση, 
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πληροφόρηση και διαχείριση των υγειονομικών τους προβλημάτων. Η 

ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, η εξέλιξη και 

βελτίωση των υπαρχόντων μηχανισμών μέτρησης, αλλά και η εισαγωγή και 

αξιολόγηση νέων προτύπων μέτρησης αποτελούν τις σύγχρονες προκλήσεις 

για τα διεθνή συστήματα υγείας. 
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Κεφάλαιο 2. Μέτρηση Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας 

2.1. Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τον Palmer, μέτρηση είναι «η απόδοση μιας ποσότητας σε 

μια ιδιότητα ή ένα φαινόμενο, μέσω συλλογής παρατηρήσεων και σύγκρισης 

των παρατηρηθέντων στοιχείων προς αντικειμενικά κριτήρια».Εάν λοιπόν 

ποιότητα είναι ο βαθμός τελειότητας της παρεχόμενης υγειονομικής 

φροντίδας, τότε  κάθε διαπιστούμενη απόκλιση από αυτόν συνιστά μέτρηση 

ποιότητας (quality measurement), που συχνά αναφέρεται και ως αποτίμηση 

ποιότητας (quality assessment), όπου «τελειότητα» ή αντικειμενικά κριτήρια 

είναι τα πρότυπα, οι οδηγίες και τα πρωτόκολλα, τα οποία αποτελούν μέτρο 

σύγκρισης με την τρέχουσα πραγματικότητα, όπως αυτή καταγράφεται στους 

δείκτες ή στα αποτελέσματα άλλων μετρήσεων, προκειμένου να εντοπίζονται 

τα λάθη ή να διαπιστώνονται οι βελτιώσεις. 

Η μέτρηση της ποιότητας εμπεριέχει την έννοια της σύγκρισης με ένα 

προκαθορισμένο μέγεθος, ενώ όταν παρατηρείται μια δραστηριότητα σε 

σχέση με κάποια κριτήρια ή πρότυπα, τότε πρόκειται για 

επιτήρηση(monitoring), όπως για παράδειγμα όταν τίθεται το ερώτημα κατά 

πόσο έχουν ακολουθηθεί  οι καθορισμένες νοσηλευτικές διαδικασίες ή αν 

συμβαίνουν μετεγχειρητικές λοιμώξεις. Η επιτήρηση απαντά στο ερώτημα 

«ναι ή όχι», ενώ η μέτρηση «πόσο πολύ». 

Η μέτρηση της ποιότητας περιλαμβάνει την καταγραφή της χρονικής 

εξέλιξης της διαδικασίας, τον εντοπισμό των εμπλεκόμενων μερών, την 

περιγραφή των ποιοτικών ελλειμμάτων και την επισήμανση των αιτιολογικών 

σχέσεων. Όλες αυτές οι διαστάσεις αποτελούν κεντρικά σημεία στη διαδικασία 

μέτρησης της ποιότητας και απαραίτητες συνιστώσες μιας ρεαλιστικής και 

αξιόπιστης μέτρησης. (Γ.Τούντας, 2003) 
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 Εκτός από τα παραπάνω σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τη 

διαδικασία μέτρησης της ποιότητας των παρεχόμενων υγειονομικών 

υπηρεσιών, περιγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία και κάποιες διαφορετικές 

προσεγγίσεις και φιλοσοφίες στη μέτρηση της ποιότητας. 

Η πρώτη από τις περιγραφόμενες προσεγγίσεις επικεντρώνεται στην  

αξιοποίηση ήδη υπαρχόντων ή συλλεχθέντων στοιχείων με δεδομένο το 

φορέα παροχής των υγειονομικών υπηρεσιών. Η αναδρομική αξιοποίηση 

στοιχείων είναι σαφώς μία διαδικασία που πληροί το στόχο μείωσης του 

λειτουργικού κόστους της διαδικασίας μέτρησης της ποιότητας, ωστόσο 

αφενός αδυνατεί να στηριχθεί σε πιο σύγχρονα και άρα πιο αξιόπιστα 

δεδομένα και αφετέρου αποκλείει την ενσωμάτωση μίας στρατηγικής 

συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας στους στρατηγικούς στόχους του φορέα 

παροχής υπηρεσιών υγείας. 

Η δεύτερη προσέγγιση επικεντρώνεται αρχικά στα βασικά ερωτήματα 

και τις ανάγκες του οργανισμού που πρέπει να αξιολογηθούν και προχωρά 

στην αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων εσωτερικών ή εξωτερικών 

πληροφοριών για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Η αξιοποίηση των 

συλλεχθέντων στοιχείων αποτελεί την τελική φάση της διαδικασίας μέτρησης 

της ποιότητας σε αυτή την προσέγγιση παράλληλα με τη συλλογή κάποιων 

επιπρόσθετων αναγκαίων δεδομένων για την εξαγωγή των τελικών 

συμπερασμάτων. 

Η τελευταία και πιο λογική προσέγγιση στη μέτρησης της ποιότητας 

των υγειονομικών υπηρεσιών υπαγορεύει τον καθορισμό αρχικά των 

στρατηγικών οργανωσιακών στόχων προς μέτρηση (τι πρέπει να μετρηθεί, 

γιατί και με ποιο τρόπο) και κατόπιν την απόφαση για την επάρκεια των 

υπαρχόντων στοιχείων. Η συλλογή πρόσθετων δεδομένων, όπως και στην 

προηγούμενη περίπτωση, μπορεί να κριθεί αναγκαία ωστόσο, επειδή η 

διαδικασία συλλογής νέων στοιχείων σημαίνει επιπλέον κόστος κάτι τέτοιο 

αποφασίζεται μόνο αν το όφελος από τη στατιστική επεξεργασία και 

αξιοποίηση των νέων στοιχείων καλύπτει το πρόσθετο κόστος.(J.M. Loeb, 

2004) 
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2.2. Ιστορική αναδρομή μέτρησης της ποιότητας 

Οι προσπάθειες συλλογής, καταγραφής και αξιολόγησης ποιοτικών και 

ποσοτικών στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες υγειονομικές υπηρεσίες 

δεν αποτελούν πρόσφατο γεγονός. Υπάρχουν στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι 

ήδη από τα μέσα του 18ου αιώνα στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια στις 

Η.Π.Α. συγκεντρώνονταν και μελετούνταν στοιχεία που αφορούσαν τα 

θεραπευτικά αποτελέσματα και τα χαρακτηριστικά των παρεχόμενων 

υγειονομικών υπηρεσιών. 

Οι McIntyre και Colton επισημαίνουν κάποιες βασικές περιόδους 

εξέλιξης των προσπαθειών εισαγωγής προτύπων ποιότητας στις υπηρεσίες 

υγείας και μέτρησής της. Αυτές συνοπτικά είναι οι εξής: 

1.1850 – 1915: βιομηχανική επανάσταση και αρχή εφαρμογής βασικών 

αρχών διοίκησης. 

2.1915 – 1935: εισαγωγή των αρχών διοίκησης σε οργανισμούς και 

φορείς παροχής υγειονομικών υπηρεσιών. 

3.1935 – 1960: η διοίκηση ανθρώπινων πόρων και η στατιστική 

επεξεργασία-έλεγχος στοιχείων στις υπηρεσίες υγείας διευρύνουν την έννοια 

της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. 

4.1960 – 1980: εισαγωγή νέων μοντέλων στατιστικής ανάλυσης και 

μέτρησης της ποιότητας. 

5.1980 – παρόν: διαμόρφωση σύγχρονης μορφής ποιότητας 

υγειονομικής περίθαλψης. 

Κατά τη διάρκεια των παραπάνω βασικών περιόδων σημειώθηκαν 

σημαντικά γεγονότα που επηρέασαν και καθόρισαν τη σύγχρονη μορφή των 

μοντέλων μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. 

Στις αρχές του 19ου αιώνα η Florence Nightingale ήταν η πρώτη που 

επισήμανε την ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ της επάρκειας του 

νοσηλευτικού προσωπικού και των χαμηλών επιπέδων θνησιμότητας των 

νοσηλευόμενων στρατιωτών. Μετά τον πόλεμο τεκμηρίωσε τα συμπεράσματα 

των ερευνών της επεκτείνοντας την ερευνητική της δραστηριότητα σε 

προσπάθειες σύνδεσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των 

αποτελεσμάτων. Ο ιατρός Earnest A. Godman διατύπωσε την υπόθεση «των 

τελικών θεραπευτικών αποτελεσμάτων» στο Γενικό Νοσοκομείο της 
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Μασαχουσέτης, ως ένα απαραίτητο εργαλείο εκτίμησης της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Οι προτάσεις που συμπεριέλαβε στη βασική 

υπόθεση που διατύπωσε ήταν συνοπτικά οι εξής: εισαγωγή και συνεχής 

ενημέρωση λεπτομερούς αρχείου ασθενών με ιστορικό του κάθε ασθενούς και 

συγκριτική μελέτη της ενδονοσοκομειακής πορείας τους. Έλεγχος και 

αξιολόγηση της μετανοσηλευτικής πορείας του ασθενούς(follow-up) και 

δυνατότητα πρόσβασης των ασθενών στα καταγραφέντα στοιχεία των 

ιατρικών πράξεων που του αφορούν. Το σύνολο των ανωτέρω προτάσεων 

θεωρούνταν για την εποχή ιδιαίτερα πρωτοποριακές σε βαθμό που η 

εφαρμογή τους συναντούσε ιδιαίτερα εμπόδια και ενστάσεις. 

Στα 1910 ο Abraham Flexner παρουσίασε μία έρευνά του 

επισημαίνοντας τη σχέση της ποιότητας της παρεχόμενης ιατρικής φροντίδας 

και του επιπέδου εκπαίδευσης του ιατρικού προσωπικού. Η προσπάθεια αυτή 

έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη κριτηρίων και δεικτών αξιολόγησης 

χαρακτηριστικών των υποδομών, όπως ήταν οι ανθρώπινοι πόροι. 

Η Κοινή Επιτροπή Πιστοποίησης Νοσοκομείων(JCAH), αργότερα 

μετονομαζόμενη σε Κοινή Επιτροπή Πιστοποίησης Οργανισμών 

Υγείας(JCAHO), ήταν η πρώτη που δημοσίευσε λίστα κριτηρίων 

πιστοποίησης νοσοκομειακών ιδρυμάτων. Τα πρώτα αυτά κριτήρια 

αφορούσαν κυρίως τις υποδομές και είχαν, βασικά, στόχο τη διασφάλιση 

παροχής των υπηρεσιών σε περιβάλλον φυσικής και τεχνικής ασφάλειας με 

την υποστήριξη κατάλληλα εκπαιδευμένου και ικανού προσωπικού.(A. F. Al-

Assaf, J. S. Schelme, 1993) 

Κομβικό σημείο εξέλιξης σε ζητήματα εισαγωγής της ποιότητας στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας υπήρξε η ίδρυση των Ινστιτούτων Medicare 

και Medicaid στις Η.Π.Α.  το 1965. Η ίδρυση των συγκεκριμένων ιδρυμάτων 

συνοδεύτηκε από την εισαγωγή νέων προτύπων οργάνωσης, διανομής και 

πληρωμής των παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών, ενώ την ίδια εποχή η 

HMO(Health Maintance Organization) προσπαθούσε για πρώτη φορά να 

επεκτείνει την έννοια της ποιότητας της ιατρικής περίθαλψης, επισημαίνοντας 

τη σημασία της μετανοσηλευτικής φροντίδας. 

Κατά τη δεκαετία του ΄70 τα ζητήματα ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και μέτρησής της εκτοπίστηκαν από το κέντρο των επιδιώξεων 

των οργανισμών και φορέων υγείας, καθώς ανέκυψαν θέματα που 
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αφορούσαν το αυξανόμενο κόστος των υγειονομικών υπηρεσιών. Αυτή η νέα 

εξέλιξη άρχισε να απασχολεί τις κυβερνητικές αρχές στις Η.Π.Α. και όχι μόνο, 

προκαλώντας ένα ευρύ κύκλο συζητήσεων για το κατά πόσο το αυξανόμενο 

αυτό κόστος σήμαινε και καλύτερη ποιότητα των παρεχόμενων υγειονομικών 

υπηρεσιών. Xαρακτηριστικό είναι ότι κατά τη δεκαετία του ΄70 ο ρυθμός 

αύξησης του κόστους των υγειονομικών υπηρεσιών στις Η.Π.Α. πλησίαζε το 

18%, το ενδιαφέρον εστιαζόταν σε ζητήματα κόστους και προϋπολογισμού 

των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ την ίδια στιγμή η ποιότητα και οι 

προσπάθειες μέτρησής της είχαν τεθεί προσωρινά στο περιθώριο. 

Στα μέσα της δεκαετίας του ΄80 η πλειοψηφία των πολιτειών στις 

Η.Π.Α. συναίνεσε στη δημιουργία κοινών επιτροπών συλλογής, υποβολής και 

διαχείρισης βάσεων δεδομένων που αφορούσαν την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και των υποδομών των υπαρχόντων φορέων 

παροχής υπηρεσιών υγείας. Ο αντικειμενικός στόχος αυτής της προσπάθειας 

ήταν η παροχή επαρκών στοιχείων σε οργανισμούς, φορείς υγείας και 

πελάτες. 

Η δεκαετία το 1990 σημαδεύτηκε από τα παρακάτω σημαντικά 

χαρακτηριστικά όσον αφορά τις υπηρεσίες υγείας: 

• Εστίαση στις ανάγκες και απαιτήσεις του πελάτη και ευρεία 

εφαρμογή αρχών διοίκησης στις υπηρεσίες υγείας. 

• Διαδεδομένη χρήση νέων τεχνολογιών και υποστηρικτικών 

πληροφοριακών μοντέλων λήψης αποφάσεων στα συστήματα 

υγείας διεθνώς. 

• Αυξημένο ενδιαφέρον για την ενημέρωση των ασθενών σε 

υγειονομικά και ιατρικά ζητήματα που τους αφορούν. 

• Ανάγκη ενσωμάτωσης της ικανοποίησης των διαφόρων 

πελατών(ασθενών, συνόλου εμπλεκόμενων φορέων) στη 

διαδικασία παροχής των υπηρεσιών υγείας. 

Η τελευταία τάση αποτέλεσε και το βασικό μοχλό εξέλιξης των 

προτύπων και μοντέλων μέτρησης της ποιότητας των υγειονομικών 

υπηρεσιών. Από τη δεκαετία του ΄90 και μέχρι σήμερα ο προσανατολισμός 

στον πελατοκεντρικό χαρακτήρα των υπηρεσιών υγείας αποτελεί κομβικό 
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σημείο στην προσπάθεια καταγραφής, αξιολόγησης και συνεχούς βελτίωσης 

των υπηρεσιών.(R.C. Lloyd, 2004) 

Ο Donabedian την ίδια εποχή υποστηρίζει ότι οι μετρήσεις 

πραγματοποιούνται σε τρεις τομείς: 

Α.Υποδομή(structure): Η υποδομή αποτελεί εύκολα αναγνωρίσιμη και 

μετρήσιμη διάσταση της ποιότητας, δεν μπορεί όμως να θεωρηθεί και ως 

ασφαλές εργαλείο μέτρησης, αφού από μόνη της η κατάλληλη υποδομή δεν 

επαρκεί για την παροχή άριστων υπηρεσιών υγείας. Χαρακτηριστικά των 

υποδομών είναι οι υλικοί πόροι και οι κτιριακές εγκαταστάσεις, οι ανθρώπινοι 

πόροι, όπως οι εργαζόμενοι και το υποστηρικτικό προσωπικό, καθώς και τα 

οργανωσιακά χαρακτηριστικά και οι πολιτικές του οργανισμού, όπως η 

οργάνωση της εργασίας του προσωπικό, η εκπαίδευση του προσωπικού, το 

σύστημα αμοιβών κ.α. 

Β.Διαδικασία(process):Περιλαμβάνονται όλες οι ενέργειες περίθαλψης, 

όπως η διάγνωση, η πρόληψη, η χορήγηση θεραπευτικών αγωγών, καθώς 

και  τα χαρακτηριστικά αυτών των διαδικασιών, όπως η μέση διάρκεια 

νοσηλείας, η μέση διάρκεια αναμονής, κ.α. 

Γ. Αποτελέσματα(outcome):Τα θεραπευτικά αποτελέσματα, η βελτίωση 

της υγείας του ασθενούς, η βελτίωση των καθημερινών συνηθειών που 

επηρεάζουν την υγεία, η ικανοποίησή του και ο βαθμός ενημέρωσής και 

μελλοντικής συμμόρφωσής του αξιολογούνται ως αποτελέσματα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. (A. Donabedian, 2003) 

 

2.3. Στόχοι μέτρησης της ποιότητας υγειονομικών υπηρεσιών 

Ένα σύστημα μέτρησης ποιότητας των υπηρεσιών υγείας πρέπει σε 

κάθε περίπτωση να ανταποκρίνεται σε κάποιες βασικές ανάγκες, να 

ικανοποιεί κάποιους δεδομένους στόχους και να προσφέρει αξιολογήσιμα 

στοιχεία για το φορέα υγείας που το χρησιμοποιεί. Στο συγκεκριμένο ζήτημα 

οριοθέτησης και ικανοποίησης των στόχων ενός συστήματος μέτρησης της 

ποιότητας περιγράφονται, μέσα από τη βιβλιογραφία και αρθρογραφία, 

διαφορετικές προσεγγίσεις. 

Συγκεκριμένα η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας εισάγει την έννοια των 

εγγενών στόχων μέτρησης της ποιότητας των υγειονομικών υπηρεσιών. 
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Πρόσφατα όρισε ένα πλαίσιο μέτρησης της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών υγείας για τα συστήματα υγείας των 191 χωρών – μελών της με 

κύριο χαρακτηριστικό τον εγγενή χαρακτήρα των τιθέμενων στόχων. Ο 

εγγενής στόχος μέτρησης της ποιότητας ορίζεται ως ο στόχος για την επίτευξη 

του οποίου απαιτείται υψηλό και συνεχώς αυξανόμενο επίπεδο προσπάθειας 

και απόδοσης, με σταθερό το επίπεδο επίδοσης σε παράλληλους στόχους 

που έχουν τεθεί. Κάθε στόχος πρέπει να είναι, τουλάχιστον, μερικώς 

ανεξάρτητος από τους άλλους και να αντιμετωπίζεται αυτόνομα. Το 

προτεινόμενο από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας πλαίσιο οριοθέτησης 

εγγενών στόχων μέτρησης της ποιότητας των παρεχόμενων υγειονομικών 

υπηρεσιών περιλαμβάνει τρεις εγγενείς στόχους: 

1. Η βελτίωση της υγείας του πληθυσμού είναι ο πρώτος βασικός 

εγγενής στόχος και περιλαμβάνει τη μείωση της παιδικής και βρεφικής 

θνησιμότητας, καθώς και τη βελτίωση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων μη 

θανατηφόρων νοσημάτων. Η βελτίωση του γενικού επιπέδου υγείας του 

πληθυσμού και η προσφορά ισάξιων ποιοτικά υγειονομικών υπηρεσιών 

πρέπει να αποτελούν βασικές επιδιώξεις των συστημάτων υγείας. Η επίτευξη 

του παραπάνω στόχου μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη μεταβολή άλλων 

εγγενών στόχων. 

2. Ο δεύτερος εγγενής στόχος που ορίζει το προτεινόμενο πλαίσιο της 

Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, είναι η βελτίωση της ανταπόκρισης του 

συστήματος υγείας στις  εύλογες προσδοκίες και τις ανάγκες του πληθυσμού. 

Ο παραπάνω στόχος δεν αναφέρεται στη ποιοτική βελτίωση διαστάσεων που 

σχετίζονται με το μέσο επίπεδο υγείας των πολιτών –πράγμα που 

αντικατοπτρίζεται στον πρώτο στόχο- , αλλά στη ποιοτική ανταπόκριση σε 

λογικές απαιτήσεις και ανάγκες των ατόμων από το υπάρχον σύστημα υγείας. 

Σύμφωνα με αυτό το στόχο το σύστημα υγείας πρέπει να ανταποκρίνεται 

ολοένα και ακριβέστερα στις εύλογες απαιτήσεις των ατόμων και παράλληλα 

να μειώνει τις ανισότητες στην ανταπόκριση και ικανοποίηση δεδομένων 

αναγκών από διάφορες κατηγορίες ατόμων του πληθυσμού. 

Η ανταπόκριση σε ανάγκες και απαιτήσεις που δε σχετίζονται άμεσα 

την ακριβή υγειονομική φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών αναφέρεται 

βασικά στις εξής δύο διαστάσεις: α)σεβασμό των ατόμων και β) 

προσανατολισμό στον πελάτη. 

 16



Ο σεβασμός της προσωπικότητας των ληπτών των υγειονομικών 

υπηρεσιών προϋποθέτει το σεβασμό της αξιοπρέπειάς τους, της αυτοβουλίας 

τους και των αναγκών τους για εμπιστευτικότητα και ηθικώς έντιμη 

αντιμετώπιση των περιπτώσεών τους. 

Ο προσανατολισμός στον πελάτη αναφέρεται κυρίως στην 

ικανοποίηση των διαφόρων κατηγοριών πελατών που εμπλέκονται σε ένα 

σύστημα υγείας. 

Για την καλύτερη κατανόηση του πλαισίου ορισμού των εγγενών 

στόχων μέτρησης της ποιότητας των υγειονομικών υπηρεσιών ενδεικτικά 

αναφέρουμε ότι είναι για παράδειγμα δυνατή η βελτίωση του επιπέδου 

ανταπόκρισης σε μη υγειονομικά ζητήματα -σεβασμός των ατόμων και 

προσανατολισμός στον πελάτη- με διατήρηση σταθερής της επίδοσης σε 

θέματα βελτίωσης του μέσου επιπέδου υγείας του πληθυσμού(1ος εγγενής 

στόχος). 

3.Ο τρίτος και τελευταίος εγγενής στόχος μέτρησης της ποιότητας, 

σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, είναι η ισονομία και 

δικαιοσύνη των εισφορών των νοικοκυριών στο εθνικό σύστημα υγείας.(D.B. 

Evans, T. T-T Edejer, J. Laurer, J. Frenk, C.J.L.Murray, 2001) 

Μία άλλη προσέγγιση των στόχων της μέτρησης της ποιότητας των 

υγειονομικών υπηρεσιών είναι αυτή του David M.Eddy. Σύμφωνα με αυτόν 

τον ειδικό σε ζητήματα ποιότητας στο χώρο της υγείας ο στόχος της 

διαδικασίας μέτρησης της ποιότητας είναι διττός. Από τη μια η αναβάθμιση και 

συνεχής βελτίωση της ποιότητας στο χώρο της υγείας μέσω της σύγκρισης 

του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών στα συστήματα υγείας και από 

την άλλη η βελτίωση του γενικού επιπέδου υγείας των πληθυσμών. 

1.Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας 

επιτυγχάνεται μέσα από τη σύγκριση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών μεταξύ διάφορων φορέων υγείας, όπως νοσηλευτικών μονάδων, 

νοσοκομείων, γιατρών, ακόμη και συστημάτων υγείας στο σύνολό τους. Μέσα 

από τη χρήση κοινών δεικτών μέτρησης της ποιότητας μπορεί να υιοθετηθεί 

ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο μέτρησής της που να παρέχει τη δυνατότητα της 

συγκριτικής αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
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Τα αποτελέσματα της σύγκρισης αποτελούν την αφετηρία της 

προσπάθειας βελτίωσης της ποιότητας στο χώρο της υγείας εμπλέκοντας το 

σύνολο των φορέων ενός συστήματος υγείας σε αυτή την προσπάθεια. 

2. Η βελτίωση του γενικού επιπέδου υγείας του πληθυσμού αποτελεί 

τον δεύτερο στόχο της μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Αυτός 

ο στόχος εστιάζεται αφ’ ενός στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας και της 

απόδοσης των ιατρικών διαδικασιών και αφετέρου στην αξιολόγηση και 

μέτρηση της βελτιωτικής επίδρασης νέων θεραπειών. 

α. μέτρηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των ιατρικών 

διαδικασιών στην υγεία των ασθενών: μπορεί να πραγματοποιηθεί με 

διάφορες κλινικές εξετάσεις και με την παρακολούθηση της μετανοσηλευτικής 

πορείας του ασθενούς(follow-up). 

β. μέτρηση του βαθμού βελτίωσης της υγείας του ασθενούς: η βελτίωση 

της κλινικής κατάστασης του ασθενούς ως αποτέλεσμα μετατροπής κάποιας 

θεραπευτικής αγωγής ή των προβλεπόμενων ιατρικών διαδικασιών μπορεί να 

μετρηθεί με εξετάσεις που πραγματοποιούνται πριν και μετά την αλλαγή της 

θεραπείας. Βασική προϋπόθεση είναι η διατήρηση σταθερών όλων των 

άλλων παραγόντων που επηρεάζουν το αποτέλεσμα των ιατρικών 

διαδικασιών και ενεργειών.(D.M. Eddy, 1998) 

 

2.4.  6 Κρίσιμα σημεία στη μέτρηση της ποιότητας 

Η μέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών υγείας αποτελεί μία δυναμική 

διαδικασία στην οποία εμπλέκονται αρκετοί φορείς του συστήματος υγείας. Οι 

οπτικές γωνίες εστίασης του ζητήματος είναι διάφορες και η ανάγκη 

ανάπτυξης ενός αξιόπιστου συστήματος μέτρησης προϋποθέτει την 

επισήμανση και μελέτη κάποιων κρίσιμων σημείων.(J. M. Loeb, 2004) 

Στη μέτρηση της ποιότητας των παρεχόμενων  υγειονομικών 

υπηρεσιών υπάρχουν 6 κομβικά σημεία. 

1.Αναγνώριση και εξισορρόπηση ανταγωνιστικών οπτικών 

αντιμετώπισης της μέτρησης, των κύριων φορέων ενός συστήματος παροχής 

υπηρεσιών υγείας. 

2. Ανάπτυξη ενός πλαισίου αναφοράς της ευθύνης.(accountability 

framework) 
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3.Καθορισμός ακριβών κριτηρίων αξιολόγησης της απόδοσης του 

εξεταζόμενου συστήματος υγείας. 

4.Επιλογή των κατάλληλων για την περίπτωση δεικτών μέτρησης. 

5.Εξισορρόπηση της συμβατότητας λογιστικών, μη λογιστικών και 

ποιοτικών στόχων. 

6.Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης της διαδικασίας 

μέτρησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Τα δύο πρώτα σημεία αποτυπώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο 

πρέπει να πραγματοποιείται η μέτρηση της ποιότητας. Το τρίτο και τέταρτο 

ορίζουν την ακριβή διαδικασία της μέτρησης και θα αναπτυχθούν σε επόμενα 

κεφάλαια. Τέλος, το πέμπτο και έκτο σημείο αναφέρονται στις αναγκαίες 

συνθήκες διευκόλυνσης και εξάλειψης προβλημάτων της διαδικασίας.(E. Mc 

Glynn, 1997) 

Στη συνέχεια θα αναφερθούνε κάποια από τα παραπάνω κρίσιμα 

σημεία στη διαδικασία μέτρησης της ποιότητας: 

 

1.Αναγνώριση και εξισορρόπηση ανταγωνιστικών οπτικών 

αντιμετώπισης της μέτρησης, των κύριων φορέων ενός συστήματος 
παροχής υπηρεσιών υγείας. 

Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες πελατών υγειονομικών υπηρεσιών 

που ενδιαφέρονται για την ποιότητα τους και τη μέτρησή της. 

 

Εσωτερικοί πελάτες 
 

          Οι εσωτερικοί πελάτες είναι τα άτομα και οι φορείς που 

δραστηριοποιούνται εντός του οργανισμού ή της μονάδας υγείας και το 

αποτέλεσμα της εργασίας τους αποτελεί επιμέρους εισροή μιας συνολικής 

διαδικασίας παραγωγής και παροχής της τελικής υπηρεσίας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, οι γιατροί, το σύνολο των λοιπών 

εργαζόμενων, καθώς και στελέχη που ασχολούνται με τη διοίκηση και το 

management του οργανισμού. Κάθε ομάδα εσωτερικών πελατών 

ενδιαφέρεται, για διαφορετικούς συνήθως λόγους, για τη μέτρηση της 

ποιότητας. Επίσης, έχουν και διαφορετικές απαιτήσεις λήψης στοιχείων και 

αποτελεσμάτων της μέτρησης, ενημέρωσης γενικότερα. Για παράδειγμα οι 
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κλινικοί γιατροί στηρίζονται στην τακτική αξιολόγηση στοιχείων για τη λήψη 

ιατρικών αποφάσεων. Οι managers από την άλλη ενδιαφέρονται για ζητήματα 

που αφορούν το συνολικό όγκο και χρόνο των πραγματοποιούμενων 

διαδικασιών, το μέσο χρόνο αναμονής, το συνολικό ή ατομικό κόστος, για τη 

μονάδα, των ασθενών. 

 

Εξωτερικοί πελάτες 
 
Οι εξωτερικοί πελάτες αποτελούν τη δεύτερη κατηγορία ατόμων που 

ενδιαφέρονται για τη μέτρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υγειονομικών 

υπηρεσιών. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι ασθενείς και οι οικείοι τους, 

δημόσιοι ιδιωτικοί φορείς-μέτοχοι του οργανισμού υγείας, νομοθετικοί φορείς 

και φορείς διαπίστευσης, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικές επιτροπές και 

τέλος, τα μέσα ενημέρωσης. 

H ανομοιογενής σύνθεση και οι ετερογενείς απαιτήσεις των διάφορων 

ομάδων των εξωτερικών πελατών δημιουργούν πολλαπλές και διαφορετικές 

κάθε φορά πιέσεις στους φορείς παροχής των υπηρεσιών υγείας. Οι λόγοι 

που μπορούν να δημιουργήσουν στις ομάδες εξωτερικών πελατών την 

ανάγκη πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν την ποιότητα είναι διάφοροι: 

ακαδημαϊκοί(έρευνες και μελέτες Πανεπιστημίων), προσπάθειες ενημέρωσης 

του κοινού από τα μέσα ενημέρωσης για την ποιότητα της παρεχόμενης 

ιατρικής φροντίδας, αλλά και οι εύλογες απαιτήσεις των ιδίων των ασθενών 

και των οικείων τους για ενημέρωση. Όλοι οι παραπάνω λόγοι οδηγούν σε 

ένα συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των εξωτερικών πελατών των 

οργανισμών ή των μονάδων υγείας για την ποιότητα των υγειονομικών 

υπηρεσιών.(R.G.Carey, R.C.Lloyd, 1995) 

 

 

 

2. Ανάπτυξη ενός πλαισίου αναφοράς της ευθύνης.(accountability 

framework) 
Δύο μηχανισμοί ανάπτυξης του πλαισίου αναφοράς της ευθύνης είναι 

τα κριτήρια πιστοποίησης(accreditation standards) και οι κάρτες ελέγχου της 

απόδοσης(report cards).  Η Κοινή Επιτροπή Πιστοποίησης Οργανισμών 
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Υγείας στις Η.Π.Α. (JCAHO:Joint Commission on Accreditation of Health 

Organizations) και η Εθνική Επιτροπή Διασφάλισης της Ποιότητας 

(NCQA:National Committee for Quality Assurance) έχουν καθορίσει 

συστήματα πιστοποίησης οργανισμών και μονάδων υγείας. Η δημοσίευση 

στοιχείων θνησιμότητας σε νοσηλευτικά ιδρύματα των Η.Π.Α. από τη 

HCFA(Health Care Financing Administration) αποτελεί ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα ανάπτυξης πλαισίου αναφοράς δημόσιας ευθύνης των φορέων 

παροχής υπηρεσιών υγείας. 

Η δημόσια παράθεση αποτελεσμάτων που αφορούν την ποιότητα της 

παρεχόμενης από ένα νοσοκομείο, μονάδα υγείας, γιατρό ή άλλο φορέα  

υγείας, ιατρικής φροντίδας προϋποθέτει την ευθύνη του συγκεκριμένου φορέα 

για το θεραπευτικό αποτέλεσμα της διαδικασίας. 

 

Επίπεδα ευθύνης(accountability levels) 
 

Το ερώτημα των αναγκαίων επιπέδων ευθύνης ενός φορέα του 

συστήματος υγείας για τα αποτελέσματα της μέτρησης της ποιότητας είναι 

πάντα πολύ σημαντικό. Η αυτονόητη, για τους υπέρμαχους της ποιότητας στο 

χώρο της υγείας, απάντηση είναι η εμπλοκή όλων των φορέων στην ποιότητα 

των υγειονομικών υπηρεσιών. Το πλαίσιο αναφοράς της ευθύνης 

αντικατοπτρίζει και τις υφιστάμενες απαιτήσεις για το επίπεδο επαγγελματικής 

υπευθυνότητας των επαγγελματιών της υγείας. 

Οι πελάτες των υπηρεσιών υγείας ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 

τους(ιδιώτες ασθενείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς κ.α.) απαιτούν αντίστοιχα 

επίπεδα ευθύνης για τους φορείς που εμπλέκονται στην παραγωγή και 

διανομή των υπηρεσιών υγείας. To επίπεδο αναφοράς της επαγγελματικής 

ευθύνης των παραπάνω φορέων συνδέεται άμεσα με το βαθμό ικανοποίησης 

των πελατών. 

Η δημιουργία ενός πλαισίου αναφοράς επαγγελματικής ευθύνης των 

επαγγελματιών υγείας πρέπει πάντα ευκρινώς να διαχωρίζει το επίπεδο 

ευθύνης του καθένα ξεχωριστά φορέα που εμπλέκεται στην παροχή των 

υπηρεσιών μέσα στο συνολικό πλαίσιο ευθύνης του συστήματος υγείας. 
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Το 3ο και 4ο σημείο ορίζουν την ακριβή διαδικασία μέτρησης της 

ποιότητας και θα αναπτυχθούν στα κεφάλαια ανάπτυξης και χρήσης των 

δεικτών μέτρησης της ποιότητας. 

 

3..Λογιστικοί και ποιοτικοί στόχοι της μέτρησης 
Οι υπάρχουσες ανησυχίες σχετικά με το αυξανόμενο κόστος των 

υγειονομικών υπηρεσιών έχει οδηγήσει στην εισαγωγή λογιστικών και 

ποιοτικών μηχανισμών περιορισμού του ύψους του. 

Το πρόγραμμα PPS(Prospective Payment System) της Medicare στις 

Η.Π.Α. επιστρέφει ένα ορισμένο ποσό στους νοσηλευτικούς οργανισμούς και 

τις μονάδες υγείας ανάλογα με τα αίτια νοσηλείας των ασθενών. Αλλά και τα 

περισσότερα ασφαλιστικά προγράμματα υγείας περιλαμβάνουν σημαντικές 

οικονομικές ελαφρύνσεις και αποζημιώσεις. Ωστόσο, το ζήτημα της σύνδεσης 

της μείωσης του κόστους των υγειονομικών υπηρεσιών και της ποιότητάς 

τους είναι πάντα επίκαιρο στο χώρο της υγείας. 

Σε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα χρόνιων νοσημάτων, οι προληπτικές 

ιατρικές επεμβάσεις διασφαλίζουν τόσο την ποιότητα και τα επιθυμητά 

αποτελέσματα των ιατρικών πράξεων, όσο και το στόχο μείωσης του κόστους, 

καθώς αποτρέπουν τις επιπλοκές και την εξέλιξη της ασθένειας. Oι δείκτες 

μέτρησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελούν ένα 

χρήσιμο εργαλείο στην κατεύθυνση αυτή. Ο μακροχρόνιος περιορισμός του 

κόστους των υπηρεσιών υγείας μπορεί να επιτευχθεί με την οριοθέτηση 

επιμέρους, βραχυπρόθεσμων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων μέτρησης. 

 

4. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης της 

διαδικασίας μέτρησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Ένα από τα μεγαλύτερα  κενά στη μέτρηση της ποιότητας των 

υγειονομικών υπηρεσιών είναι η έλλειψη υποστηρικτικών πληροφοριακών 

συστημάτων με δυνατότητα τακτικής ενημέρωσης των υπαρχουσών βάσεων 

κλινικών και μη στοιχείων. Έτσι, αναπόφευκτα σε πολλές περιπτώσεις τα 

διαθέσιμα στοιχεία καθορίζουν τα πεδία και τους στόχους μέτρησης της 

ποιότητας στην υγεία. Είναι αυτονόητη η ανάγκη ανάπτυξης ενός 

πληροφοριακού συστήματος που θα υποστηρίζει και θα ανταποκρίνεται στους 

στόχους μέτρησης που έχουν τεθεί κατά την έναρξη της διαδικασίας. 
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Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ασθενείς ενδιαφέρονται για την 

άμεση ανταπόκριση στα συμπτώματα διαταραχής της υγείας τους που 

εμφανίζουν. Στα χρόνια νοσήματα, όμως, ιδιαίτερη σημασία έχει, πέρα από 

την άμεση αντιμετώπιση συμπτωμάτων της ασθένειας, η συνεχής ενημέρωση 

ενός προσωπικού αρχείου του ασθενούς. Για παράδειγμα η τακτική 

καταγραφή των επιπέδων γλυκοζιωμένης αιμοσφαιρίνης ενός διαβητικού 

διευκολύνει τη χορηγούμενη θεραπευτική αγωγή και επομένως βελτιώνει τα 

αποτελέσματα και την ποιότητα των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών. 

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που συνδέεται με τη μέτρηση της 

ποιότητας και την ανάγκη ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης 

των στοιχείων είναι η μονοσήμαντη, συνήθως, πηγή άντλησής τους. Τα 

περισσότερα στοιχεία που συλλέγονται και διαχειρίζονται στα υπάρχοντα 

πληροφοριακά συστήματα στο χώρο της υγείας προέρχονται από τους 

ασθενείς με αποτέλεσμα η έννοια της μετρούμενης ποιότητας να συνδέεται 

αποκλειστικά με το βαθμό ικανοποίησης των ασθενών από τις υπηρεσίες που 

λαμβάνουν. Η μέτρηση της ποιότητας σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να 

είναι ρεαλιστική και αντικειμενική καθώς αγνοείται η προσωπική ευθύνη του 

ασθενούς στα μακροπρόθεσμα κυρίως, θεραπευτικά αποτελέσματα των 

ιατρικών διαδικασιών. (E. Mc Glynn, 1997) 

 

2.5. Προβλήματα στη μέτρηση της ποιότητας 

Τα προβλήματα που εμφανίζονται στη μέτρηση της ποιότητας των 

υγειονομικών υπηρεσιών μπορούν να διαχωριστούν σε α) φυσικά και β) 
εξωγενή 

2.5.1 Φυσικά 
Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν 5 βασικά προβλήματα: 

1. στοχαστικός παράγοντας:τα περισσότερα αποτελέσματα σε μία 

διαδικασία μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών έχουν ενδεχομενικό 

χαρακτήρα, δηλαδή δεν εμφανίζονται με σταθερή συχνότητα και είναι δυνατόν 

σε ορισμένες περιπτώσεις να λάβουμε τα ίδια αποτελέσματα ακόμη και αν η 

μέτρηση πραγματοποιηθεί με διαφορετικό τρόπο και μεθοδολογία. Αυτό 

ακριβώς το χαρακτηριστικό διαφοροποιεί τη μέτρηση της ποιότητας στο χώρο 

της υγείας από τη βιομηχανική παραγωγή. Η στοχαστικότητα των 
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αποτελεσμάτων απαιτεί μεγάλο δείγμα ή αριθμό παρατηρήσεων και 

στατιστική επεξεργασία τους ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή στατιστικά 

σημαντικών συμπερασμάτων. 

2. χαμηλή συχνότητα εμφάνισης αποτελεσμάτων μέτρησης:το 

συγκεκριμένο πρόβλημα σε κάποιο βαθμό συνδέεται με το πρώτο. Πολλά από 

τα ιατρικώς ενδιαφέροντα και αναμενόμενα αποτελέσματα έχουν χαμηλή 

συχνότητα εμφάνισης. Για παράδειγμα οποιοσδήποτε δείκτης μέτρησης της 

ποιότητας της ιατρικής  φροντίδας σε περιστατικά καρκίνου του μαστού, 

επηρεάζεται από το γεγονός ότι, το σημαντικότερο αποτέλεσμα αυτής της 

νόσου – ο θάνατος– εμφανίζεται με συχνότητα ένας σε κάθε 1000 

περιπτώσεις ετησίως σε γυναίκες άνω των 50 ετών. 

Το πρόβλημα περιπλέκεται από το γεγονός ότι ένας δείκτης μέτρησης 

της απόδοσης, για παράδειγμα της ιατρικής περίθαλψης σε περιπτώσεις 

καρκίνου του μαστού, δεν εστιάζεται στη συχνότητα(αριθμός ασθενών που 

καταλήγουν σε ορισμένο σύνολο περιπτώσεων), αλλά στη βελτίωση της 

συχνότητας των θανάτων που προκαλείται ως αποτέλεσμα των ιατρικών 

επεμβάσεων. Για παράδειγμα η αναλογία περιπτώσεων μαστογραφικής 

διάγνωσης του καρκίνου του μαστού, έναντι της μη διάγνωσής του μπορεί να 

μεταβάλει τη συχνότητα των περιστατικών που καταλήγουν κατά 3 σε σύνολο 

10000 περιπτώσεων σε ετήσια βάση. Η χαμηλή συχνότητα εμφάνισης των 

αποτελεσμάτων της μέτρησης επηρεάζει το αναγκαίο, για την εξαγωγή 

σημαντικών συμπερασμάτων, μέγεθος του δείγματος. Έτσι, αν η θνησιμότητα 

σε περιστατικά καρκίνου του μαστού χρησιμοποιούνταν ως δείκτης μέτρησης 

της αποτελεσματικότητας της μαστογραφικής εξέτασης θα απαιτούνταν, 

σύμφωνα με την HMO(Health Maintenance Organization)  ένα δείγμα 2 

εκατομμυρίων γυναικών για τη λήψη στατιστικά σημαντικών αποτελεσμάτων. 

3.ετεροχρονισμένη λήψη στοιχείων: τα μεγάλα χρονικά 

διαστήματα(5 με 10 έτη) που απαιτούνται σε πολλές περιπτώσεις για τη λήψη 

στοιχείων, όπως για παράδειγμα στοιχεία ενημέρωσης δεικτών επιβίωσης 

ασθενών χρόνιων νοσημάτων καθιστούν τη μέτρηση της ποιότητας της 

ιατρικής φροντίδας δύσκολη. Επιπρόσθετα, τα λογισμικά συστήματα, που 

χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση και αξιοποίηση των στοιχείων που 

συλλέγονται, μετά τόσο μεγάλα χρονικά διαστήματα υποβαθμίζονται, 

τεχνολογικά και υπολείπονται έναντι πιο προηγμένων συστημάτων. 
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4. έλεγχος των αποτελεσμάτων της μέτρησης: το συγκεκριμένο 

πρόβλημα που εμφανίζεται στη μέτρηση της ποιότητας των υγειονομικών 

υπηρεσιών σχετίζεται με την αδυναμία στάθμισης και ελέγχου εξωγενών 

παραγόντων που υπεισέρχονται στη μέτρηση από το χρησιμοποιούμενο 

μοντέλο μέτρησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της περίπτωσης είναι 

το χαμηλό βάρος των νεογνών. Βασική υπόθεση αποδοχής της ποικιλίας των 

βαρών των νεογνών ως δείκτη μέτρησης της ποιότητας της προγεννητικής 

φροντίδας είναι ότι το βάρος σχετίζεται με το γιατρό και άρα την ποιότητα των 

υπηρεσιών που έλαβε η μητέρα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Άντ’ 

αυτού η ανάλυση δεδομένων από το πιλοτικό πρόγραμμα HEDIS αποδεικνύει 

ότι μόλις το 5% της παρατηρούμενης διαφοράς στα βάρη των νεογνών 

οφείλεται στην προγεννητική φροντίδα που έχει λάβει η μητέρα. Εξωγενείς 

παράγοντες που επηρεάζουν το βάρος του νεογνού και δεν είναι δυνατόν να 

ελεγχθούν από το μοντέλο μέτρησης είναι το κάπνισμα, η χρήση αλκοόλ και ο 

τρόπος ζωής της μητέρας. 

5. επάρκεια κλινικών στοιχείων και κατανόηση δεικτών: η 

απόδοση και το αποτέλεσμα μιας ιατρικής διαδικασίας εξαρτάται σε πολλές 

περιπτώσεις από τις αποφάσεις που λαμβάνει ο θεράπων γιατρός ή ειδικός. 

Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται με βάση το επίπεδο της λεπτομερούς 

κλινικής πληροφόρησης που λαμβάνει ο γιατρός. Εκτός από τη λεπτομέρεια 

και την ακρίβεια των κλινικών στοιχείων που έχουν συλλεχθεί, στη μέτρηση 

της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, είναι πολύ σημαντική η δυνατότητα 

κωδικοποίησης και αποτύπωσης των στοιχείων αυτών σε συγκεκριμένους 

δείκτες μέτρησης της ποιότητας. Είναι δηλαδή πολύ σημαντική για τη 

διαδικασία μέτρησης της ποιότητας η έκφραση των κλινικών στοιχείων σε 

αξιόπιστους δείκτες. 

Ένα άμεσα σχετιζόμενο με τα παραπάνω θέμα είναι η κατανόηση των 

δεικτών μέτρησης της ποιότητας. Έτσι, πολλοί δείκτες π.χ. των 

υποδομών(κτιριακές εγκαταστάσεις) ή των διαδικασιών(χρόνοι αναμονής) 

είναι κατανοητοί από τη μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού, ενώ κάποιοι 

κλινικοί δείκτες μέτρησης είναι κατανοητοί μόνο από τους ειδικούς.  
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2.5.2 Εξωγενή 
Τα προβλήματα που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία δεν 

προκαλούνται από κάποιο εξωγενή παράγοντα, αλλά προκύπτουν από την 

εξέλιξη και τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος υγείας. 

1. ανεπάρκεια πληροφοριακών συστημάτων: τα πληροφοριακά 

συστήματα που χρησιμοποιούνται στα περισσότερα διεθνή συστήματα υγείας 

χαρακτηρίζονται από αδυναμίες διαχείρισης των απαραίτητων στοιχείων. 

Συγκεκριμένα, ενώ πρόσφατα σε κάποια από αυτά έχουν προστεθεί 

δυνατότητες επεξεργασίας λογιστικών και διοικητικών στόχων και 

πληροφοριών, τα περισσότερα υστερούν σε δυνατότητες ενημέρωσης και 

επεξεργασίας βάσεων κλινικών στοιχείων  των ασθενών. Σε γενικές γραμμές 

μπορεί να υποστηριχθεί ότι η ανεπάρκεια και οι ελλείψεις των 

πληροφοριακών συστημάτων εμποδίζουν την εξέλιξη της διαδικασίας 

μέτρησης της ποιότητας των υγειονομικών υπηρεσιών. 

2.πλήθος δεικτών και κριτηρίων μέτρησης: στα συστήματα υγείας 

διεθνώς περιγράφονται δείκτες μέτρησης της ποιότητας με ίδιο πεδίο 

εφαρμογής και διαφορετική πηγή κατασκευής τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

την ασυμφωνία στόχων μέτρησης, πράγμα που οδηγεί σε πολύπλοκα και 

επομένως μη αξιολογήσιμα συμπεράσματα. 

3. χρηματοδότηση ανάπτυξης μοντέλων μέτρησης: η 

χρηματοδότηση προσπαθειών ανάπτυξης προτύπων, δεικτών και μοντέλων 

μέτρησης πραγματοποιείται στις περισσότερες περιπτώσεις από κατηγορίες 

εξωτερικών πελατών, όπως οι μέτοχοι των οργανισμών ή των μονάδων 

υγείας. Το ενδιαφέρον των συγκεκριμένων ομάδων για τους οικονομικούς και 

λογιστικούς στόχους της μέτρησης έχει σαν αποτέλεσμα να παραμελείται σε 

πολλές περιπτώσεις ο στόχος μέτρησης της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και να επικεντρώνονται οι προσπάθειες στην ανάπτυξη δεικτών 

και μοντέλων μέτρησης με στόχους περισσότερο λογιστικούς και μείωσης του 

κόστους.(D.M.Eddy, 1998) 

 

2.6. Μοντέλα μέτρησης της ποιότητας 

Παρακάτω περιγράφονται δύο σημαντικά μοντέλα μέτρησης της 

ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Και τα δύο μοντέλα αναπτύχθηκαν για τη 
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μέτρηση της ποιότητας στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες, γενικότερα. Η 

γενίκευση της λειτουργικής χρήσης των μοντέλων με τις κατάλληλες 

βελτιώσεις και προσαρμογές επέτρεψε την εφαρμογή τους και στο χώρο της 

υγείας. 

2.6.1 BALANCED SCORECARD 
Oι Kaplan και Norton, το 1996, ήταν οι πρώτοι που εισήγαγαν το 

μοντέλο Balanced Scorecard στη βιομηχανία, ως εργαλείο μέτρησης της 

ποιότητας και εισαγωγής διοικητικών στρατηγικών στη λειτουργία των 

επιχειρήσεων.  

Σύμφωνα με τους θεμελιωτές του μοντέλου το Balanced Scorecard  

στην υγεία δηλώνει την αποστολή και τις στρατηγικές του οργανισμού μέσα 

από ένα σύνολο ποσοτικών μέτρων της απόδοσης, παρέχοντας το πλαίσιο 

ανάπτυξης συγκεκριμένης στρατηγικής μέτρησης της ποιότητας και διοίκησης 

του οργανισμού.(Z. Radnor, B. Lovell,2003) 

Οι Kaplan και Norton θεωρούν την ύπαρξη 4 βασικών επιπέδων ή 

διαστάσεων στη μέτρηση της ποιότητας: α) λογιστικής(financial), β) 
πελατών(customers):αναφέρεται στις διάφορες κατηγορίες πελατών ενός 

οργανισμού υγείας, όπως ασθενείς και οικείοι τους, εργαζόμενοι, ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό, ασφαλιστικοί και κυβερνητικοί φορείς υγείας κ.α., 

γ) εσωτερικών διαδικασιών (internal processes): περιλαμβάνονται 

βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα λειτουργικών, κλινικών και λογιστικών 

διαδικασιών του οργανισμού, δ) ανάπτυξης και εκπαίδευσης του 
προσωπικού(learning and growth). Παρακάτω παρουσιάζονται 

αναλυτικότερα τα παραπάνω επίπεδα της ποιότητας με την προσθήκη ενός 

ακόμα, σύμφωνα με μια πιο σύγχρονη προσέγγιση. Oι διαστάσεις του 

μοντέλου αποτελούν μία αλυσίδα και συνδέονται με σχέσεις αιτίας-

αποτελέσματος. Για παράδειγμα η βελτίωση των ικανοτήτων του προσωπικού 

έχει σαν αποτέλεσμα την επίτευξη καλύτερων κλινικών αποτελεσμάτων στην 

υγεία των ασθενών. 
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Λογιστική διάσταση 
λογιστικοί και 

οικονομικοί στόχοι 

Εστίαση στον πελάτη 
αποτελέσματα στην 

ποιότητα ζωής των 

ασθενών, ικανοποίηση 

εργαζόμενων, ασθενών 

και μετόχων, σχέσεις με 

εξωτερικούς φορείς 

Αποτελέσματα 
κλινικά και οικονομικά 
αποτελέσματα, που 
αφορούν το βαθμό 
αποκατάστασης της υγείας 
των ασθενών και την τιμή 
ανά μονάδα παρεχόμενης 
υπηρεσίας 

Εσωτερικές διαδικασίες 
αποτελεσματικότητα 
εκτελούμενων διαδικασιών 
και κόστος παρεχόμενων 
υπηρεσιών

Ανάπτυξη-εκπαίδευση 
επαγγελματική 
ικανοποίηση, 
απαιτούμενες ικανότητες 
και εισαγωγή 
καινοτομιών

 
Σχήμα 1: Τα 5 επίπεδα του Balanced Scorecard 

Πηγή:PSYCHIATRIC SERVICES, “Use of the Balanced Scorecard to Improve 
the Quality of Behavioral Health Care”, Jose M. Santiago, 1999 
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Η εξέλιξη του μοντέλου Balanced Scorecard των Kaplan και Νorton 

ήρθε με μία νεότερη προσέγγιση του Jose M. Santiago που δημοσιεύτηκε το 

1999 στο “Psychiatric Services”. Το  νέο μοντέλο προτείνει την ενσωμάτωση 

και ενός πέμπτου επιπέδου που αναφέρεται σε κλινικά και λογιστικά, κυρίως, 

αποτελέσματα των διαδικασιών των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στο 

παραπάνω σχήμα παρουσιάζεται το μοντέλο των 5 επιπέδων του Balanced 

Scorecard, όπως προτάθηκε από το Jose M. Santiago. 

Τα παραπάνω επίπεδα αναλύονται ως εξής: 

Λογιστική διάσταση και αποστολή του οργανισμού: στο 

συγκεκριμένο επίπεδο οι χρησιμοποιούμενοι δείκτες μετρούν χαρακτηριστικά 

κερδοφορίας και οικονομικής ανάπτυξης του οργανισμού. Επιδιώκεται, κυρίως 

σε φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η ανάπτυξη δεικτών μέτρησης της 

κοινωνικής ευαισθησίας(π.χ. ποσοστό εσόδων που διατίθενται σε 

φιλανθρωπικά ιδρύματα). 

Εστίαση στον πελάτη: μετρούνται χαρακτηριστικά που αναφέρονται 

στους εξωτερικούς και εσωτερικούς πελάτες ενός οργανισμού ή μονάδας 

υγείας. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι η ποιότητα ζωής των ασθενών, ο βαθμός 

ικανοποίησης ασθενών, εξωτερικών φορέων και μετόχων κ.α.. 

Αποτελέσματα: μετριέται ο βαθμός επίτευξης βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων κλινικών και οικονομικών αποτελεσμάτων. Χαρακτηριστικά 

που μετρούνται στο συγκεκριμένο επίπεδο του μοντέλου μπορεί να είναι ο 

βαθμός και η χρονική διάρκεια αποκατάστασης της υγείας τους ασθενούς και 

η τιμή ανά μονάδα παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Εσωτερικές διαδικασίες: μετριέται η αποτελεσματικότητα εσωτερικών 

διαδικασιών που αποτυπώνεται στη μείωση του κόστους παραγωγής και 

διανομής των υπηρεσιών, στην επίτευξη ενός βέλτιστου δείκτη ασφαλείας για 

τις εκτελούμενες  διαδικασίες, στη μείωση των επαναεισαγωγών ασθενών κ.α. 

Εκπαίδευση και ανάπτυξη: το συγκεκριμένο επίπεδο χρησιμοποιεί 

δείκτες μέτρησης χαρακτηριστικών, όπως οι επαγγελματικές ικανότητες και η 

επάρκεια του προσωπικού, η ικανότητα διαχείρισης πληροφοριακών 

συστημάτων, η δυνατότητα εκπαίδευσης και προσωπικής ανάπτυξης των 

εργαζόμενων και ο βαθμός εισαγωγής καινοτομιών. 

To παραπάνω μοντέλο των επιπέδων ή διαστάσεων της ποιότητας θα 

χρησιμοποιηθεί σε επόμενο κεφάλαιο για την ανάπτυξη και κατηγοριοποίηση 
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δεικτών μέτρησης της ποιότητας. Για κάθε επίπεδο είναι δυνατόν να 

αναπτυχθεί ένας ορισμένος αριθμός δεικτών που μετρούν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης διάστασης. Προτείνεται η ανάπτυξη 4 με 5 

δεικτών για κάθε επίπεδο και επομένως, ένα σύνολο 20-25 δεικτών θεωρείται, 

σύμφωνα με το Balanced Scorecard, ιδανικό για την επίτευξη των στόχων της 

μέτρησης. 

Τα πραγματικά αποτελέσματα της μέτρησης αξιολογούνται με βάση τα 

επίπεδα των αναμενόμενων, επιθυμητών ή προτύπων αποτελεσμάτων. Η 

ελαστικότητα επιλογής της συγκριτικής βάσης εξαρτάται από τη μετρούμενη 

διάσταση και τη σημασία του επιμέρους χαρακτηριστικού για τη επίτευξη των 

στόχων του οργανισμού.  Η αναντιστοιχία πραγματικών και καθορισμένων 

αποτελεσμάτων εκφράζεται με χαμηλά επίπεδα τιμών των δεικτών. (J. M. 

Santiago, 1999) 

 

2.6.2 SERVQUAL 
Ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα μέτρησης των υπηρεσιών είναι το 

SERVQUAL. Το συγκεκριμένο μοντέλο αναπτύχθηκε το 1988 από τους 

Parasuraman, Zeithaml και Berry και είναι δυνατόν να εφαρμοστεί, σύμφωνα 

με τους Swartz και Brown(1989) και Lam(1997), για τη μέτρηση της ποιότητας 

διαφόρων υπηρεσιών, μεταξύ αυτών και των υπηρεσιών υγείας. Το 

SERVQUAL είναι ένα γενικό μοντέλο μέτρησης των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, για αυτό ακριβώς το λόγο έχει αναπτυχθεί έντονη κριτική για το 

κατά πόσο αυτός ο κοινός τρόπος εφαρμογής του μοντέλου σε διάφορους 

τομείς των υπηρεσιών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα.(D.P. Paul, 2003)  

Η περιγραφή του μοντέλου, παρακάτω, επικεντρώνεται στις υπηρεσίες 

υγείας. 

Το μοντέλο μετράει τις εξής διαστάσεις των υπηρεσιών: 

-πρακτικά αποτελέσματα 

-αξιοπιστία 

ανταπόκριση στις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών 

-διασφάλιση 

-συναισθηματική ταύτιση. 
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Αποτελείται από δύο κατηγορίες δηλώσεων που αντιπροσωπεύουν 

αντίστοιχους δείκτες. Η πρώτη κατηγορία δεικτών προσδιορίζει τις 

προσδοκίες των πελατών για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

ενώ η δεύτερη αποκαλύπτει την αντιλαμβανόμενη αξία και ποιότητα των 

υπηρεσιών υγείας για τους πελάτες. Οι τελευταίοι καλούνται να τοποθετήσουν 

τόσο την ποιότητα των υπηρεσιών, όπως αυτοί την αντιλαμβάνονται, όσο και 

τις προσδοκίες τους σε μία κλίμακα Likert 7 βαθμών. Τα αποτελέσματα της 

διαδικασίας καθορίζουν την ύπαρξη θετικών ή αρνητικών αποκλίσεων στην 

απόδοση των οργανισμών και μονάδων υγείας, στις 5 παραπάνω διαστάσεις. 

Η ποιότητα των υπηρεσιών για καθεμιά από αυτές τις διαστάσεις υπολογίζεται 

με βάση τον παρακάτω τύπο: 

  
,όπου  

SQj=  η ποιότητα της διάστασης j, 

 Eij=  οι προσδοκίες πελατών για το χαρακτηριστικό i της διάστασης j, 

 Pij= η αντιλαμβανόμενη απόδοση του οργανισμού για το 

χαρακτηριστικό i της διάστασης j. 

Για κάθε διάσταση υπολογίζεται μία μέση τιμή για όλους τους πελάτες. 

Κατόπιν, υπολογίζεται και μία συνολική μέση τιμή της ποιότητας των 

υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας τις μέσες τιμές των 5 διαστάσεων. Θετικές τιμές 

δείχνουν ποιότητα υπηρεσιών υψηλότερη των απαιτήσεων και προσδοκιών 

των πελατών, ενώ αρνητικές τιμές δείχνουν χαμηλότερη, της αναμενόμενης, 

ποιότητα υπηρεσιών. Μηδενική τιμή υποδηλώνει ικανοποιητικό επίπεδο 

υπηρεσιών. 

Μία πιο πρόσφατη εκδοχή του μοντέλου ενσωματώνει και ένα τρίτο 

κομμάτι που στοχεύει στη μέτρηση της σχετικής σημαντικότητας των 5 

διαστάσεων, για τους πελάτες. Οι τιμές που προκύπτουν χρησιμοποιούνται 

για τη στάθμιση της βαρύτητας των αντιλαμβανόμενων αξιών των 

διαστάσεων. 

Οι εισηγητές του μοντέλου βασιζόμενοι σε εμπειρικούς ελέγχους και 

θεωρητικές προσεγγίσεις υποστηρίζουν την αξιοπιστία, εγκυρότητα και 

λειτουργικότητά του για διάφορους τομείς υπηρεσιών. 
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Από την άλλη πλευρά η έντονη κριτική της θεωρητικής και λειτουργικής 

υποδομής του μοντέλου έχει οδηγήσει αρκετούς ερευνητές στην πρόταση 

βελτιωτικών εκδοχών του μοντέλου. Συγκεκριμένα, οι  Cronin και Taylor(1992) 

διατύπωσαν την άποψη ότι η πραγματική απόδοση του οργανισμού ή της 

μονάδας υγείας καθορίζει την αντιλαμβανόμενη, για τους πελάτες, ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ οι προσδοκίες των πελατών δε 

θεωρούνται συστατικό αυτής της αντιλαμβανόμενης ποιότητας. Προχώρησαν, 

επίσης, σε μία εμπειρική έρευνα κάνοντας χρήση 4 εναλλακτικών μοντέλων 

μέτρησης της ποιότητας: 

1.SERVQUAL: Ποιότητα υπηρεσιών=απόδοση – προσδοκίες 

2.Σταθμισμένο SERVQUAL: Ποιότητα υπηρεσιών= σημαντικότητα× 

×(απόδοση – προσδοκίες) 

3.SERVPERF: Ποιότητα υπηρεσιών=απόδοση 

4.Σταθμισμένο SERVPERF: Ποιότητα υπηρεσιών= σημαντικότητα× 
×απόδοση 

Χρησιμοποιήθηκε ένα ερευνητικό μοντέλο 22 δεικτών αντίστοιχων του 

SERVQUAL και στα δύο γνωστά τμήματά του, προστίθεται ένα τρίτο τμήμα 

που μετράει τη σημαντικότητα του κάθε χαρακτηριστικού με βάση μία κλίμακα 

Likert 7 βαθμών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του εμπειρικού μοντέλου των 

Cronin και Τaylor, το μη σταθμισμένο SERVPERF, είναι το καταλληλότερο 

μοντέλο μέτρησης. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η βασική υπόθεση του SERVQUAL 

είναι ότι οι αρνητικές τιμές του όρου υποδηλώνουν χαμηλότερη, των 

προσδοκιών,  ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και αντίστοιχα οι 

θετικές τιμές δείχνουν υψηλότερη ποιότητα. Ο Teas(1993) αμφισβήτησε τη 

βασική αυτή υπόθεση τονίζοντας ότι για κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό 

ή διάσταση της ποιότητας απαιτεί αφενός την υψηλότερη δυνατή ποιότητα 

υπηρεσιών και αφετέρου συνεχή ποιοτική αναβάθμιση και βελτίωση. Ένα 

τέτοιο χαρακτηριστικό ονομάζεται “vector attribute”. Αντίθετα, για κάποια άλλα 

χαρακτηριστικά ένα ορισμένο επίπεδο απόδοσης και ποιοτικών 

χαρακτηριστικών θεωρείται ικανοποιητικό και επαρκές. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά ονομάζονται “classical ideal point attribute”.  

Σύμφωνα με τον Teas, αν η σχέση μέτρησης της ποιότητας (απόδοση-

προσδοκίες) είναι έγκυρη θα πρέπει να παρατηρούνται σταθερά αυξανόμενα 
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επίπεδα ποιότητας, καθώς μετακινούμαστε στον άξονα από το -6 π.χ. στο +6. 

Για τα σημεία “vector attribute” η παραπάνω σχέση είναι ρεαλιστική, διότι 

υψηλότερες τιμές πραγματικά εκφράζουν υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών. 

Αντίθετα, για τα σημεία “classical ideal point attribute” δεν υπάρχει η 

δυνατότητα ρεαλιστικής απόδοσης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.(S. 

Robinson, 1999) 

Στα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζονται η αντιλαμβανόμενη 

ποιότητα των υπηρεσιών υγείας σε σχέση με την πραγματική απόδοση των 

οργανισμών(μπορεί να είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη των προσδοκιών), ενώ 

απεικονίζονται και τα παραπάνω χαρακτηριστικά σημεία.  

 
Σχήμα 2: τα σημεία “vector attribute” και “classical ideal point attribute” 
στη μέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών υγείας 

 

 

 
Πηγή:”Measuring service quality: current thinking and future   requirements”, 
Marketing intelligence and Planning, 1999 
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Κεφάλαιο 3. Συνεχής Βελτίωση Ποιότητας (Continuous 
Quality Improvement) 

3.1. Από την ποιοτική διασφάλιση στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας 

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 

αποτελεί κεντρικό ζητούμενο στο χώρο της παροχής υπηρεσιών. Αναμφίβολα, 

οι σύγχρονες απαιτήσεις και οι πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της υγείας 

οδηγούν σταδιακά στο μετασχηματισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών και 

στην ποιοτική αναβάθμιση των χαρακτηριστικών τους.  

Οι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας στο παρελθόν εστίαζαν τις 

προσπάθειές τους στη διασφάλιση της ποιότητας(Quality Assurance). Οι 

σύγχρονοι οργανισμοί και μονάδες υγείας επικεντρώνονται στη βελτίωση της 

ποιότητας και στην εφαρμογή των αρχών της συνεχούς βελτίωσης της 

ποιότητας. Υπάρχει ένα σύνολο χαρακτηριστικών που διαφοροποιούν την 

ποιοτική διασφάλιση από τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας.(M.A.Counte, S. 

Meurer, 2001) 

Η ποιοτική διασφάλιση είναι ένα σύστημα διαχείρισης, σχεδιασμένο να 

διασφαλίζει ότι ένα αποδεκτό επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών επιτυγχάνεται με το μικρότερο δυνατό κόστος.  

Οι αντικειμενικοί σκοποί ενός προγράμματος ποιοτικής διασφάλισης 

είναι οι παρακάτω: 

 Α) Δημόσια ευθύνη: ένα σημαντικό τμήμα της διαδικασίας παραγωγής 

και διανομής των υπηρεσιών υγείας χρηματοδοτείται από δημόσιους πόρους 

και επομένως είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη η ορθολογική και αποτελεσματική 

διαχείριση τους. 

Β) Βελτίωση της διαχείρισης: αναφέρεται στην εκτίμηση των 

προβλημάτων που επηρεάζουν κάποια από τις τέσσερις 
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παραμέτρους(αναφέρονται παρακάτω) των αντικειμενικών σκοπών της 

ποιοτικής διασφάλισης και στην ουσιαστική αντιμετώπισή τους. 

Γ) Διευκόλυνση της υιοθέτησης των νεωτερισμών: η διαδικασία 

αξιολόγησης της απόδοσης των επαγγελματιών υγείας και η θέσπιση 

κριτηρίων αξιολόγησης των διαδικασιών και αποτελεσμάτων της φροντίδας 

υγείας διευκολύνουν την ευκολότερη και ταχύτερη διάδοση των νεωτερισμών. 

Οι τέσσερις παράμετροι που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των 

αντικειμενικών σκοπών της ποιοτικής διασφάλισης είναι οι παρακάτω: 

• επαγγελματική απόδοση (τεχνική ποιότητα) 

• διαχείριση πόρων (αποδοτικότητα) 

• διαχείριση κινδύνων (κίνδυνος τραυματισμού ή ασθένειας που 

να συνδέεται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες) 

• ικανοποίηση ασθενών από το ποιοτικό επίπεδο των υπηρεσιών 

υγείας. (WHO, 1983) 

 

3.2. Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας 

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας είναι μία διαδικασία με 

πελατοκεντρική διάσταση που στοχεύει στη διαρκή αναβάθμιση των 

διαδικασιών με ταυτόχρονη προσπάθεια μείωσης του κόστους και της 

μεταβλητότητας των παραγόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών. 

Πολλοί θεωρητικοί της ποιότητας στο χώρο της υγείας θεωρούν τη 

συνεχή βελτίωση της ποιότητας ως το στρατηγικό τρόπο επιτυχημένης 

διοίκησης των οργανισμών και μονάδων υγείας στο μέλλον.  

H αυξανόμενη διάδοση της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας, ως 

στρατηγική επιλογή ανάπτυξης και διοίκησης των σύγχρονων οργανισμών 

υγείας, κυρίως στις Η.Π.Α. και αλλού, αποτελεί τη λεγόμενη επανάσταση της 

ποιότητας(quality revolution). Ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτή η 

επανάσταση δεν έχει μέχρι σήμερα πλήρως αποτυπωθεί σε υψηλότερη 

ποιότητα των παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών, αν και είναι κοινή η 

αποδοχή της χρησιμότητας εισαγωγής και υλοποίησης της συνεχούς 

βελτίωσης της ποιότητας.  

Μία εθνική μελέτη το 1993 στις Η.Π.Α.(BARNESS et al, 1993, The 

Quality Imperative, 2000) έδειξε ότι το 67% των 3.303 συμμετεχόντων 
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οργανισμών υγείας εφάρμοζαν προγράμματα συνεχούς βελτίωσης της 

ποιότητας, ενώ το 48% διατηρούσε ξεχωριστό λειτουργικό τμήμα CQI. Όταν η 

ίδια έρευνα επαναλήφθηκε το 1998 (A. Andersen/ American Hospital 

Association 1999, The Quality Imperative, 2000) το ποσοστό των οργανισμών 

που εφάρμοζε προγράμματα συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας ανερχόταν 

στο 93%, ενώ το 80% πλέον των οργανισμών διατηρούσε τμήμα CQI. 

Η ολοένα και μεγαλύτερη διάδοση προγραμμάτων συνεχούς βελτίωσης 

της ποιότητας στο χώρο της υγείας κερδίζει ευρεία αναγνώριση και αξία, 

χωρίς ωστόσο τη αναγκαία ύπαρξη εμπειρικών δεδομένων και ερευνών. Για 

το λόγο αυτό η ικανοποίηση από τα αποτελέσματα εφαρμογής 

προγραμμάτων συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας στο μέλλον αναμένεται 

μεγαλύτερη από αυτή που σήμερα αποκομίζουν οι οργανισμοί  και οι μονάδες 

υγείας που την εφαρμόζουν. Χαρακτηριστικές είναι oι δύο παραπάνω μελέτες, 

όπου οι συμμετέχοντες οργανισμοί που εφάρμοζαν προγράμματα συνεχούς 

βελτίωσης της ποιότητας κλήθηκαν , εκτός των άλλων, να αξιολογήσουν το 

βαθμό ικανοποίησής τους από τα αποτελέσματα της εφαρμογής. Ο μέσος 

όρος το 1993 ήταν 4,4( χρησιμοποιήθηκε κλίμακα από το 1-καθόλου 

ικανοποιημένοι- μέχρι το 7-πολύ ικανοποιημένοι), ενώ το 1998 αυξήθηκε σε 

4,6. 

Γενικά, οι θετικές επιπτώσεις εφαρμογής της συνεχούς βελτίωσης της 

ποιότητας είναι δύσκολο να επισημανθούν με απόλυτο τρόπο, ακόμη και στη 

βιομηχανία, όπου τα ποσοτικά αποτελέσματα και οι δείκτες παρέχουν μια πιο 

αναλυτική και  αξιολογήσιμη εικόνα του ποιοτικού επιπέδου των διαδικασιών. 

(J.Kimberly,E. Minvielle, 2000) 

Στο χώρο της υγείας ακόμη περισσότερο, οι δυσκολίες επισήμανσης 

και αξιολόγησης των θετικών αποτελεσμάτων της συνεχούς βελτίωσης της 

ποιότητας είναι μεγαλύτερες για τους παρακάτω λόγους: 

α)  Η ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των οργανισμών και μονάδων 

υγείας είναι μικρότερη από αυτή που παρατηρείται στον εμπορικό ή 

βιομηχανικό τομέα. Έτσι, οι περισσότεροι οργανισμοί ή μονάδες υγείας 

εμφανίζονται απρόθυμοι να εισάγουν και να υλοποιήσουν διαδικασίες 

ποιοτικής βελτίωσης που πιθανώς απαιτούν ανασχεδιασμό δραστηριοτήτων  

και διαδικασιών. 
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β) Πολλοί από τους εμπλεκόμενους στην υγεία επαγγελματίες(γιατροί, 

νοσηλευτικό και πολιτικό προσωπικό), σε ορισμένες περιπτώσεις, 

καθυστερούν να συνειδητοποιήσουν και επομένως να υποστηρίξουν την 

ανάγκη της ποιοτικής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

γ) Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας, παρά την ενσωμάτωσή της στις 

διαδικασίες των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας δεν αποτελεί ακόμα 

καθημερινή πρακτική κοινής αποδοχής και αφομοίωσης, από τους 

συμμετέχοντες στη διαδικασία φορείς. 

 δ) Η πίεση των εσωτερικών και των εξωτερικών πελατών για 

υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών σταδιακά αυξάνεται, ωστόσο, αναμένεται να 

κορυφωθεί τα επόμενα χρόνια με τη ευρεία διάδοση και τεχνολογική 

αναβάθμιση πληροφοριακών δικτύων και συστημάτων ενημέρωσης των 

πελατών. 

Σε κάθε περίπτωση, μία διαδικασία εισαγωγής λειτουργικών 

καινοτομιών, όπως είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας, απαιτεί 

συστηματική μέτρηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της. Μόνο αυτή η 

μέτρηση μπορεί να βοηθήσει στην κοινή συνειδητοποίηση της ανάγκης 

εφαρμογής προγραμμάτων συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας και 

επιτυχημένης υλοποίησή τους. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας 

εστιάζεται στην κοινή ευθύνη των εμπλεκόμενων φορέων για την ποιότητα και 

τη μείωση του κόστους των διαδικασιών. Τα αποτελέσματα της επιτυχημένης 

υλοποίησής της συνοψίζονται στη μείωση του κόστους, τη ποιοτική βελτίωση 

των αποτελεσμάτων και των δεικτών απόδοσης, την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας, τη δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος για εργαζόμενους 

και πελάτες και την υψηλή ποιότητα των διαδικασιών παραγωγής και 

διανομής των υπηρεσιών υγείας. 

 

3.3. Βραβεία μοντέλων εφαρμογής συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας 

Η αξιολόγηση του επιπέδου εφαρμογής της συνεχούς βελτίωσης της 

ποιότητας σε οργανισμούς και μονάδες υγείας, διεθνώς, πραγματοποιείται με 

τη χρήση των κριτηρίων κάποιων βραβείων. Το γνωστότερο όλων είναι το 
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Malcolm Baldrige Award. Οι βασικές κατηγορίες κριτηρίων και πεδίων 

αξιολόγησης που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο βραβείο είναι τα εξής 7: 

1. Ηγεσία (Leadership) 

2.  Στρατηγικός σχεδιασμός  (Strategic planning) 

3.  Eστίαση σε ασθενείς, άλλες κατηγορίες πελατών και δυνητικών 

αγορών των παρεχόμενων υπηρεσιών  (Focus on patients, other 

customers, and possible markets) 

4. Εστίαση στο προσωπικό – εσωτερικούς πελάτες (Staff focus) 

5. Επεξεργασία και ανάλυση διαθέσιμων πληροφοριών (Information 

and analysis) 

6. Διοίκηση διαδικασιών παραγωγής και διανομής των υγειονομικών 

υπηρεσιών (Process management) 

7. Απόδοση και αποτελέσματα του οργανισμού ή της μονάδας υγείας 

(Baldrige National Quality Program, 2002) 

Στο παρακάτω σχήμα αποτυπώνεται το πλαίσιο λειτουργίας και 

αλληλεπίδρασης των παραπάνω κριτηρίων. 

             
 Σχήμα 3:Baldrige κριτήρια για τη απόδοση σε μονάδες υγείας 
Πηγή:Baldrige National Quality Program, 2002 

4 
Επεξεργασία και ανάλυση διαθέσιμων πληροφοριών 

 2 
Στρατηγικός 
σχεδιασμός 

5 
Εστίαση στο 
προσωπικό 

 1 
    Ηγεσία 

3  
Εστίαση σε            
ασθενείς, πελάτες 
και αγορές 

6 
Διοίκηση 
διαδικασιών 

             7 
Οργανωσιακή  
απόδοση 

Οργανωσιακό προφίλ: 

Περιβάλλον, Σχέσεις, Προκλήσεις 
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Τα κριτήρια του βραβείου Malcolm Baldrige και το σχετικό σύστημα 

αξιολόγησης παραθέτονται στο παράρτημα Α. 

Ελάχιστοι οργανισμοί και μονάδες παροχής υγειονομικών υπηρεσιών 

έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία αξιολόγησης σύμφωνα με το Malcolm 

Baldrige Award και μόλις ένας –“The Sisters of Mercy Health care System of 

St.Louis,Missouri- έφτασε στο τελικό στάδιο αξιολόγησης το 1999. 

Στη Βρετανία το βραβείο αξιολόγησης του επιπέδου εφαρμογής και 

υλοποίησης της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας είναι το King’s Fund, UK  

Health Quality Service, τώρα πλέον, ενώ το ευρωπαϊκό βραβείο είναι το 

EFQM award(European Foundation for Quality Management). Και τα δύο 

προαναφερθέντα βραβεία βασίζονται στα κριτήρια του ISO9000. 

Ενσωματώνουν διαδικασίες και μεθόδους που μπορούν να εφαρμοστούν σε 

έναν οργανισμό, ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες των εξωτερικών και 

εσωτερικών πελατών με το βέλτιστο(μικρότερο δυνατό) κόστος. Απαραίτητη 

συνθήκη επίτευξης του παραπάνω στόχου είναι η αποτελεσματική αξιοποίηση 

των διαθέσιμων πόρων. 

Η εφαρμογή των κριτηρίων του ISO9000 και η υλοποίηση της 

συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας αποτελούν βασικά ζητήματα μελέτης και 

αναθεώρησης, είναι δε χαρακτηριστικό ότι στις αρχές της δεκαετίας του ’90 

χρειάστηκε να τροποποιηθούν τα τρία παραπάνω βραβεία, ώστε να 

περιλάβουν τόσο τις βιομηχανικές, όσο και τις υγειονομικές υπηρεσίες. 

Τα συγκεκριμένα βραβεία συνδέονται με την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικής εφαρμογής της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας στην 

υγεία και αναδεικνύουν την ανάγκη ανασχεδιασμού παραδοσιακών 

διαδικασιών των οργανισμών και των μονάδων υγείας. (M.A.Counte, S. 

Meurer, 2001) 

Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται 11 μελέτες των πεδίων 

αξιολόγησης της ποιότητας που σχετίζονται με τα τρία βραβεία. Αυτές οι 

μελέτες παραθέτονται στο παράρτημα Β. 
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3.4. Οι τρεις βασικές δραστηριότητες της συνεχούς βελτίωσης της 

ποιότητας 

Σύμφωνα με θεωρητικούς της ποιότητας, όπως ο SCHULTZ,(1994), η 

συνεχής βελτίωση της ποιότητας ορίζεται από τις εξής τρεις βασικές 

δραστηριότητες: 

• Μέτρηση της φωνής του πελάτη (Listening to the voice of the 

customer, VOC) 

• Μέτρηση της «φωνής» της διαδικασίας (Listening to the voice of 

the process, VOP) 

• Χρήση μεθόδων στατιστικού ελέγχου των διαδικασιών 

(Statistical Process Control methods,SPC) π.χ. χρήση 

στατιστικών δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων 

Ο επιτυχημένος συνδυασμός των τριών παραπάνω δραστηριοτήτων 

αποτελεί απαραίτητη συνθήκη αποτελεσματικής εφαρμογής της συνεχούς 

βελτίωσης της ποιότητας. Ο συνδυασμός των δραστηριοτήτων απεικονίζεται 

στο παρακάτω σχήμα. 
    
              Σχήμα 3:Αλληλεπίδραση δραστηριοτήτων CQI 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: “A Guide to Developing and Using Indicators”, Robert C. Lloyd, 2004 

 

Σε κάθε μία από τις πρώτες δύο κατηγορίες μέτρησης της ποιότητας 

είναι απαραίτητη η αποσαφήνιση της μεθόδου, των κριτηρίων και των δεικτών 
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μέτρησης και του τρόπου αξιοποίησης των δεδομένων. Σημαντική είναι 

επίσης, η κατανόηση των εργαλείων μέτρησης και η ικανότητα ερμηνείας των 

αποτελεσμάτων. Οι οργανισμοί εκείνοι που δεν έχουν αναπτύξει μία σαφή 

στρατηγική μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν, στο 

μέλλον θα τεθούν στο περιθώριο του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος της 

υγείας, μιας και η ποιότητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιλογής για 

τους πελάτες και στον χώρο της υγείας. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας είναι 

μία διαδικασία χωρίς χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης, αποτελεί διαρκή 

πρακτική των οργανισμών που την εφαρμόζουν, για αυτό το λόγο άλλωστε 

δεν αναφερόμαστε σε μερική βελτίωση της ποιότητας(Partial Quality 

Improvement, PQI) 

 

3.5. Μέτρηση της φωνής του πελάτη (Listening to the voice of the 

customer, VOC) 

H πρώτη βασική δραστηριότητα της συνεχούς βελτίωσης της 

ποιότητας είναι η καταγραφή των απαιτήσεων και των προσδοκιών των 

πελατών για το ποιοτικό επίπεδο των υπηρεσιών που λαμβάνουν. 

(Deming,1992) 

Oι φορείς παροχής υγειονομικών υπηρεσιών διαθέτουν μία 

συγκεκριμένη διαδικασία ανατροφοδότησης που τους επιτρέπει να αντλούν 

ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία από τους πελάτες τους. Οι εσωτερικοί και 

εξωτερικοί πελάτες των οργανισμών και μονάδων υγείας αποκομίζουν 

εμπειρίες  και διαμορφώνουν ανάλογες απόψεις για το περιβάλλον στο οποίο 

λαμβάνουν τις υπηρεσίες υγείας. Σημαντικό στοιχείο επιρροής στους πελάτες 

είναι η ύπαρξη εντός του οργανισμού μιας κουλτούρας τελειότητας των 

παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών (service excellence culture). H 

δημιουργία αυτής της κουλτούρας τελειότητας δεν αποτελεί περιστασιακή 

επιδίωξη, αλλά είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης τεσσάρων βασικών 

οργανωσιακών χαρακτηριστικών, όπως αναφέρονται παρακάτω. 
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Ανθρώπινοι πόροι 
Κεντρικό ρόλο σε έναν οργανισμό ή μονάδα παροχής υπηρεσιών 

υγείας παίζει το ανθρώπινο δυναμικό που προσλαμβάνεται με σκοπό την 

παραγωγή και διανομή των υπηρεσιών υγείας. Πολλοί οργανισμοί 

εφαρμόζουν προγράμματα προσέλκυσης, επιλογής και αξιολόγησης 

εργαζόμενων που θα πρέπει να ασπάζονται πλήρως την αποστολή, τις αρχές 

και την οργανωσιακή κουλτούρα τους. 

Βασικό κριτήριο επιλογής είναι, αρχικά, η επαγγελματική επάρκεια και 

ικανότητα του εργαζόμενου, ενώ με την είσοδό τους στο επαγγελματικό 

περιβάλλον αξιολογούνται πλέον η απόδοση, η ικανότητα αφομοίωσης 

στοιχείων της εκπαίδευσης και η συμπεριφορά του εντός του οργανισμού. 

 

Κίνητρα 
Η κατανόηση των κινήτρων των εργαζομένων συμβάλλει αποφασιστικά 

στη δημιουργία κουλτούρας τελειότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Τα επαγγελματικά κίνητρα των εργαζομένων επηρεάζονται από τους 

παρακάτω παράγοντες: 

(1)σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης εντός του οργανισμού, 

(2) βραβεία και συστήματα ανταμοιβής της απόδοσης, 

(3)ύπαρξη ουσιαστικής διοίκησης από τα μεσαία στελέχη του 

οργανισμού, 

(4) ελευθερία ανάληψης πρωτοβουλιών και λήψης αποφάσεων και 

(5)ασυμβατότητα τρόπου άσκησης διοίκησης από την ηγεσία και αξιών 

του οργανισμού(κουλτούρας και αποστολής). 

Το ζήτημα των εγγενών και εξωγενών κινήτρων των εργαζομένων 

απασχολεί ιδιαίτερα τους σύγχρονους οργανισμούς και μονάδες υγείας. Οι 

managers πιστεύουν ότι η ύπαρξη ενός συνόλου εξωγενών κινήτρων 

συμβάλλει στην ουσιαστική υποκίνηση των εργαζόμενων και άρα στη 

δημιουργία κουλτούρας τελειότητας. Αν και αυτή η υπόθεση δεν αποτελεί 

βεβαιότητα και κανόνα λειτουργίας, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι ο 

σχεδιασμός και η ύπαρξη ενός συστήματος κινήτρων και αμοιβών συμβάλλει 

στη δημιουργία κουλτούρας τελειότητας στον οργανισμό. 
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Οργανωσιακός σχεδιασμός 
Η δομή και το μοντέλο οργάνωσης ενός οργανισμού ή μονάδας είναι 

συνισταμένες ενός συνόλου αποφάσεων που καλούνται να λάβουν τα 

διοικητικά και ηγετικά στελέχη τους. Μερικές από αυτές τις αποφάσεις 

αφορούν το σχεδιασμό των παρακάτω λειτουργιών: 

- Εκπαίδευση του προσωπικού και των στελεχών. 

- Επικοινωνία εντός του οργανισμού, αλλά και με 

εξωτερικούς φορείς. 

- Η ροή των πληροφοριών (αφορά τον όγκο και τη μορφή 

των διαχεόμενων πληροφοριών εντός του οργανισμού). 

- Υποστηρικτικά συστήματα και δομές (περιλαμβάνονται ο 

σχεδιασμός των ιατρικών διαδικασιών και η χωροταξική διευθέτηση 

των υποδομών). 

- Λειτουργικά χαρακτηριστικά που αφορούν την ηγεσία 

(αριθμός προϊσταμένων, πεδίο ευθυνών και ικανότητά τους στην 

αντιμετώπιση πολύπλοκων καταστάσεων). 

3.5.1 Τα 3 βήματα μέτρησης της φωνής του πελάτη 
Η διαδικασία μέτρησης των απόψεων και των αναγκών των πελατών 

ορίζεται από τρία, χρονικά διαδοχικά, σημεία: 

 Preservice assessment 
Αναφέρεται στην ακρόαση και καταγραφή των απαιτήσεων και 

αναγκών των πελατών πριν την παροχή των υγειονομικών υπηρεσιών. Για 

παράδειγμα ένα νοσοκομείο που σχεδιάζει την έναρξη μιας νέας υπηρεσίας 

για γυναίκες και παιδιά, πρέπει σε πρώτη φάση να καταγράψει και να 

αξιολογήσει τις ανάγκες, τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις των συγκεκριμένων 

ομάδων από μια τέτοια υπηρεσία. Δυστυχώς, το preservice assessment δεν 

αποτελεί κοινή πρακτική και διαδικασία στους περισσότερους οργανισμούς 

και μονάδες υγείας. Αξιοσημείωτη εξαίρεση αποτελεί το Νοσοκομείο του 

Ιλινόις “Advocate Good Samaritan Hospital”, στο οποίο εφαρμόστηκε το 

preservice assessment όταν επιχειρήθηκε ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών 

εξέτασης των ασθενών. Το εργαλείο συλλογής στοιχείων για τις 

προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των ασθενών ήταν τα focus groups. 
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 Point-of-service assessment, POS 
Το δεύτερο βήμα μέτρησης της φωνής του πελάτη είναι η προσέγγιση 

των ασθενών και των πελατών γενικότερα, τη στιγμή της παροχής των 

υπηρεσιών. Το πρώτο νοσηλευτικό ίδρυμα που εισήγαγε το συγκεκριμένο 

βήμα μέτρησης των απόψεων και των αναγκών των πελατών ήταν το 

“Advocate Lutheran General Hospital” του Ιλινόις. Η άμεση ανατροφοδότηση 

που παρέχει ο συγκεκριμένος τύπος αξιολόγησης επιτρέπει την επί τόπου 

πραγματοποίηση των αναγκαίων βελτιώσεων στις επιμέρους ή τη συνολική 

διαδικασία παραγωγής και διανομής των υπηρεσιών. Μία σημαντική 

παράμετρος που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη είναι ότι οι απόψεις 

που συλλέγονται με το point-of-service assessment στις περισσότερες 

περιπτώσεις συγκλίνουν στην αποτύπωση θετικής εικόνας για την ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο λόγος είναι προφανής, αφού οι ασθενείς 

κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους δεν αισθάνονται άνετα να διατυπώσουν 

παράπονα ή να επισημάνουν προβλήματα στις διαδικασίες του οργανισμού 

που τους παρέχει υγειονομικές υπηρεσίες. 

 

 Post service assessment 
To τρίτο χρονικά σημείο αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχόμενων 

υγειονομικών υπηρεσιών είναι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας (post 

service). 

Oι ασθενείς ερωτώνται τηλεφωνικώς, μέσω ηλεκτρονικών ή απλών 

ερωτηματολογίων έρευνας. Οι ερωτήσεις αφορούν χαρακτηριστικά των 

ιατρικών διαδικασιών και των υπηρεσιών που έλαβαν κατά τη διάρκεια της 

νοσηλείας τους. 

Ο συγκεκριμένος τύπος αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών 

παρουσιάζει κάποια πλεονεκτήματα έναντι της point-of- service αξιολόγησης. 

Συγκεκριμένα, είναι πιο αξιόπιστη μιας και διευκολύνει την αβίαστη και 

ελεύθερη διατύπωση προβλημάτων και παραπόνων. Επίσης, παρέχει στους 

ασθενείς τη χρονική ευχέρεια απάντησης στα ερωτήματα και δεν βαρύνεται 

από το άγχος της νοσηλείας και της εξάρτησης από τα πρόσωπα και τις 

ιατρικές διαδικασίες. Τέλος, επιτρέπει τη συλλογή στοιχείων από μεγαλύτερα 

δείγματα του πληθυσμού. 
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3.5.2 Εργαλεία μέτρησης της φωνής του πελάτη 
Μία συνεκτική διαδικασία συλλογής στοιχείων που αφορούν τις 

απόψεις και τις ανάγκες των πελατών πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα 

εργαλεία. 

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια χαρακτηριστικά που αφορούν τα 

βασικά εργαλεία συλλογής των εισροών που προέρχονται από τους πελάτες, 

ενώ ο συνοπτικός πίνακας των εργαλείων με τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματά τους παρατίθεται στο παράρτημα Γ. 

 

Δημοσκοπήσεις 
Oι δημοσκοπήσεις αποτελούν το σημαντικότερο εργαλείο καταγραφής 

των απόψεων και των στάσεων μεγάλου τμήματος των πελατών. Η σωστή 

διενέργεια μιας δημοσκόπησης είναι πολύ σημαντική, καθώς προσφέρει 

πολύτιμες πρωτογενείς πληροφορίες. Το κυριότερο πρόβλημα της 

διαδικασίας είναι ότι, πολύ συχνά, τα άτομα που αναλαμβάνουν τη δόμηση 

του ερωτηματολογίου μιας δημοσκόπησης δε διαθέτουν την κατάλληλη 

εκπαίδευση και τις γνώσεις αξιολόγησης και ερμηνείας των εισαγόμενων 

μέτρων, με αποτέλεσμα οι δημοσκοπήσεις να στερούνται 

εγκυρότητας(validity) και αξιοπιστίας(reliability). Tα συχνότερα λάθη που 

υπεισέρχονται στη διαδικασία είναι τα παρακάτω: 

 ατελής σχεδιασμός του ερωτηματολογίου 

 λανθασμένες ή ανεπαρκείς μέθοδοι δειγματοληψίας 

 προκατειλημμένη(biased) συλλογή στοιχείων 

 ανεπαρκής ανάλυση των δεδομένων 

Η αξία του συγκεκριμένου εργαλείου μέτρησης της φωνής του πελάτη 

είναι μεγάλη για αυτό το λόγο οργανισμοί και μονάδες υγείας που δε 

διαθέτουν άτομα κατάλληλα να αναλάβουν την προετοιμασία και υλοποίηση 

μια τέτοιας διαδικασίας να καταφεύγουν σε εξωτερικούς συμβούλους. 

Οι Hayes(1998) και Dilman(1978) προσφέρουν εξαιρετικές συμβουλές 

ανάπτυξης και χρήσης των δημοσκοπήσεων. Ο Hayes περιγράφει την ιδανική 

διαδικασία δόμησης μιας δημοσκόπησης και παράλληλα παραθέτει τρόπους 

ενσωμάτωσης του συγκεκριμένου εργαλείου σε προγράμματα συνεχούς 

βελτίωσης της ποιότητας. Ο Dilman επισημαίνει τα απαραίτητα βήματα 

δόμησης μιας δημοσκόπησης και υπογραμμίζει τα πλεονεκτήματα και 
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μειονεκτήματα των τηλεφωνικών και άλλων τύπων δημοσκοπήσεων.(R.C. 

Lloyd, 2004) 

 
Focus groups 
Tα focus groups είναι μία περιστασιακή μέθοδος συλλογής στοιχείων 

που αφορούν τους ασθενείς και πραγματοποιείται μετά το τέλος της 

νοσηλείας τους. Το σημαντικότερο μειονέκτημα του συγκεκριμένου εργαλείου 

είναι ότι υλοποιείται με τη συμμετοχή μικρού αριθμού ατόμων και τα 

αποτελέσματα δεν μπορούν να αναχθούν σε μεγαλύτερους πληθυσμούς. Ένα 

άλλο μειονέκτημα της διαδικασίας είναι η χαλαρός χαρακτήρας της καθώς τα 

άτομα που σχεδιάζουν την υλοποίησή της, σε πολλές περιπτώσεις, θεωρούν 

πως δεν είναι απαραίτητη η ακριβής τήρηση των προδιαγραφών και των 

τυπικών χαρακτηριστικών της. Τέλος, στην περίπτωση που οι 

διαχειριστές(facilitators) της διαδικασίας δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση, 

η διαδικασία καταλήγει στην άναρχη διάχυση μη έγκυρων και αξιολογήσιμων 

πληροφοριών. Στους περισσότερους οργανισμούς και μονάδες υγείας που 

χρησιμοποιούνται τα focus groups(π.χ. Advocate system), τα αποτελέσματά 

τους συναξιολογούνται με αυτά που έχουν συλλεχθεί με άλλα εργαλεία 

μέτρησης. 

 
Παρατήρηση 
Το τρίτο εργαλείο συλλογής στοιχείων είναι η απλή παρατήρηση. 

Εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της παροχής των υγειονομικών 

υπηρεσιών(point-of-service, POS). 

Το άτομο που αναλαμβάνει τη συλλογή των στοιχείων παρατηρεί για 

ένα ορισμένο χρονικό διάστημα τα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες των 

μετρούμενων διαδικασιών. Είναι προφανές ότι η συγκεκριμένη διαδικασία 

παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα. Τέτοια είναι η απομόνωση 

συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και διαδικασιών από το σύνολό τους, η 

πιθανή εστίαση της προσοχής σε ορισμένες μόνο διαδικασίες και τέλος,   η 

προκατειλημμένη άποψη του παρατηρητή.(L. Cunningham,1991) 
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Προσωπικές συνεντεύξεις 

Οι προσωπικές συνεντεύξεις είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και 

στα τρία χρονικά σημεία μέτρησης της φωνής του ασθενούς(πριν, κατά τη 

διάρκεια και μετά την παροχή των υπηρεσιών. Οι συνεντεύξεις, λόγω του 

προσωπικού χαρακτήρα της διαδικασίας προσφέρουν τη δυνατότητα 

συλλογής σημαντικών πληροφοριών, ωστόσο τα αποτελέσματα και η αξία του 

εργαλείου εξαρτώνται, κυρίως, από τις ικανότητες και την εκπαίδευση του 

συνεντευξιαστή(interviewer). H σωστή προετοιμασία και δόμηση των 

υποβαλλόμενων ερωτήσεων διευκολύνουν τη συλλογή ουσιαστικών 

πληροφοριών, πολλές φορές αντιπροσωπευτικών μεγαλύτερων δειγμάτων 

ασθενών. 

 

Άμεση ανατροφοδότηση 
Αυτός ο τύπος συλλογής στοιχείων που αφορούν την ποιότητα και τα 

χαρακτηριστικά των διαδικασιών είναι περιστασιακός και πραγματοποιείται  με 

πρωτοβουλία των ασθενών, συνήθως όταν θέλουν να διατυπώσουν 

παράπονα ή να επισημάνουν προβλήματα. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία 

που συλλέγονται αφορούν, κυρίως, μειονεκτήματα και προβλήματα των 

διαδικασιών παροχής και διανομής των υπηρεσιών και επομένως είναι 

ιδιαιτέρως σημαντικά, διότι επιτρέπουν την  εισαγωγή βελτιωτικών 

δραστηριοτήτων με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας. 

 

Τεχνολογικά εργαλεία 
Ολοένα και περισσότερο σε νοσοκομεία και μονάδες υγείας 

χρησιμοποιούνται εργαλεία  υψηλής τεχνολογίας για τη συλλογή στοιχείων, 

όπως φορητοί υπολογιστές (PDAs), scan cards και βάσεις διαχείρισης 

δεδομένων και στοιχείων ασθενών. Τα συγκεκριμένα εργαλεία είναι ιδιαιτέρως 

εύχρηστα, διότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες το 

χρόνο, προσφέροντας σημαντική ανατροφοδότηση.  Τα κύρια μειονεκτήματα 

είναι ότι η χρήση των συγκεκριμένων εργαλείων και η ικανότητα ανάγνωσης 

και αξιολόγησης των συλλεχθέντων στοιχείων απαιτεί υψηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης και ότι τα εργαλεία αυτά μπορούν να εφαρμοστούν σε μικρά  

τμήματα ασθενών. 
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Experiential Shopper 
To συγκεκριμένο εργαλείο είναι αντίστοιχο του “mystery shopper” ΄που 

εφαρμόζεται στην εμπορική βιομηχανία. Εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της 

παροχής των υπηρεσιών(point-of-service, POS) και το άτομο(εξωτερικός 

σύμβουλος ή εργαζόμενος του οργανισμού) που αναλαμβάνει την υλοποίηση 

της διαδικασίας παίζει το ρόλο του ασθενούς. Παρέχει σημαντικές 

πληροφορίες μιας και δίνει τη δυνατότητα παρατήρησης και βίωσης της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από την οπτική γωνία του 

ασθενούς.(R.C. Lloyd, 2004) 

 

3.6. Μέτρηση της «φωνής» των διαδικασιών (Listening to the voice of 

the process, VOP) 

Η μέτρηση των απόψεων και των αναγκών των πελατών αποτελεί το 

πρώτο βήμα της διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των 

υπηρεσιών υγείας. Η διαδικασία συνεχίζεται με τη μέτρηση της «φωνής» των 

διαδικασιών.  Η «φωνή» των διαδικασιών αφορά ουσιαστικά την επισήμανση 

των ποιοτικών χαρακτηριστικών και διαστάσεων των υπηρεσιών. Τα δύο αυτά 

βήματα στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας είναι απόλυτα συνδεδεμένα 

μεταξύ τους και παρέχουν την αναγκαία βάση αξιολόγησης και εισαγωγής των 

απαραίτητων βελτιώσεων. Ο συνδυασμός των δύο αυτών βημάτων της 

διαδικασίας φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. 
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Πηγή:”A Guide to Developing and Using Indicators”, R.C. Lloyd,2004 

Η διαδικασία ξεκινά με τη διενέργεια μιας ποσοτικής έρευνας για το 

βαθμό ικανοποίησης των ασθενών σχετικά με τα χαρακτηριστικά και την 

ποιότητα  των διαδικασιών στο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ενός 

νοσοκομείου. Τα αξιολογούμενα χαρακτηριστικά είναι ο χρόνος αναμονής, η 

αναλυτική επεξήγηση στοιχείων της διάγνωσης και της χορηγούμενης 

θεραπείας και οι τεχνικές υποδομές του τμήματος. Η έρευνα έδειξε ότι οι 

ασθενείς εμφανίζονταν λιγότερο ικανοποιημένοι με το χρόνο 

αναμονής(λιγότεροι από το 25% των ασθενών ήταν ικανοποιημένοι με το 

μέσο χρόνο,Time 1) και θα επιθυμούσαν έναν συνολικό μέσο χρόνο 

αναμονής, αντιμετώπισης του περιστατικού και εξόδου τους από το τμήμα 

που να μην υπερβαίνει τις δύο ώρες. 

Eίναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι φορείς υλοποίησης ενός 

προγράμματος συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας πρέπει να κατανοήσουν 

ότι τα στοιχεία που συλλέγονται από μία τέτοια ποσοτική έρευνα δεν 

αναφέρονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των ασθενών, αλλά 

αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές εμπειρίες και πρακτικές στο συγκεκριμένο, 

τμήμα, εδώ για παράδειγμα, των Επειγόντων Περιστατικών. 
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Στο παραπάνω διάγραμμα στο διάστημα Time 2 οι πραγματικοί χρόνοι 

αναμονής για 13 διαδοχικούς ασθενείς αποτυπώνονται από τις αντίστοιχες 

κορυφές του control chart. Tα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο μέσος χρόνος 

αναμονής υπολογίζονταν στα 160-περίπου λεπτά (λίγο περισσότερο από 2 

1/2 ώρες), ενώ μεγάλο ήταν και το εύρος μεταβλητότητας των τιμών των 

χρόνων αναμονής. 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα η ομάδα υλοποίησης του 

προγράμματος συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας αποφάσισε και εισήγαγε 

κάποιες αναγκαίες βελτιώσεις στις διαδικασίες του τμήματος των Επειγόντων 

Περιστατικών. Κατόπιν μέτρησε και πάλι το μέσο χρόνο αναμονής 20 νέων 

ασθενών για το διάστημα Time 3. O μέσος χρόνος αναμονής για το 

συγκεκριμένο διάστημα μειώθηκε και πλέον ήταν μόλις λίγο περισσότερο από 

δύο ώρες, ενώ ταυτόχρονα μειώθηκε και το εύρος μεταβλητότητας των τιμών 

των μέσων χρόνων αναμονής. Εισήχθησαν νέες βελτιώσεις στις διαδικασίες 

του τμήματος και εκ νέου μετρήθηκε ο μέσος χρόνος αναμονής 20 νέων 

ασθενών για το διάστημα Time 4. Τα αποτελέσματα αυτή τη φορά έδειξαν 

μείωση του μέσου χρόνου αναμονής κοντά στα 90 λεπτά, κάτω δηλαδή από 

το ανώτατο επιδιωκόμενο όριο μέσου χρόνου αναμονής των ασθενών στο 

τμήμα. Τελικά, μετρήθηκε ο βαθμός ικανοποίησης των ασθενών μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας και το ποσοστό των ικανοποιημένων ασθενών 

άγγιξε το 70%. 

Οι ομάδες συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας οργανισμών και 

μονάδων υγείας χρησιμοποιούν πάντα ανάλογα ποσοτικά εργαλεία μέτρησης 

των αναγκών, των απαιτήσεων και του βαθμού ικανοποίησης των ασθενών, 

αξιολογούν τις ανάγκες εισαγωγής των απαραίτητων βελτιώσεων, τις 

υλοποιούν και αξιολογούν τα αποτελέσματα ανταπόκρισης αυτών των 

βελτιωτικών διαδικασιών στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. (R.G. 

Carey, R.C. Lloyd, 1995) 

 
 
 

 50



Κεφάλαιο 4. Δείκτες Μέτρησης Ποιότητας 

4.1. Εισαγωγή 

Η καταγραφή των απαιτήσεων και των αναγκών των πελατών 

αποτελεί, όπως αναφέρθηκε, το πρώτο βήμα στην προσπάθεια συνεχούς 

βελτίωσης της ποιότητας. Η αποτύπωση αυτών των απαιτήσεων και αναγκών 

σε μετρήσιμους δείκτες αποτελεί το επόμενο απαραίτητο βήμα. Γενικά, η 

αύξηση της σπουδαιότητας της ποιότητας στην παροχή των υπηρεσιών 

υγείας συνοδεύεται από ανάλογη αύξηση της σημασίας ανάπτυξης και 

χρήσης των δεικτών μέτρησής της. Οι δείκτες εκφράζουν το μέτρο της 

ποιότητας και είναι φυσικό, σε μία διαδικασία συνεχούς αναβάθμισής της, να 

αποτελούν κεντρικό ζήτημα. 

Οι δείκτες μέτρησης της ποιότητας των υγειονομικών υπηρεσιών έχουν 

οριστεί με διάφορους τρόπους. Μερικοί από αυτούς τους ορισμούς 

παραθέτονται στη συνέχεια. Έτσι, σύμφωνα με την Επιτροπή Πιστοποίησης 

των Υπηρεσιών Υγείας του Καναδά οι δείκτες αποτελούν εργαλεία μέτρησης 

που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο, την αξιολόγηση και τη βελτίωση της 

ποιότητας της ιατρικής φροντίδας, των υποστηρικτικών κλινικών υπηρεσιών 

και της λειτουργίας των οργανισμών και μονάδων υγείας. Η Κοινή Επιτροπή 

Πιστοποίησης Οργανισμών Υγείας των Η.Π.Α.(JCAHO) ορίζει τους δείκτες 

ποιότητας ως ποσοτικά μέτρα της ποιότητας των κλινικών ιατρικών 

διαδικασιών και του τρόπου διοίκησης(management) ενός οργανισμού ή 

μονάδας υγείας.  

Τέλος, σύμφωνα με έναν άλλο ορισμό  οι δείκτες είναι καθαροί αριθμοί 

που ορίζονται ως ποσοστιαία αναλογία συχνότητας ενός συγκεκριμένου 

γεγονότος. Οι δείκτες μπορούν να υποδείξουν βασικά ποιοτικά 

χαρακτηριστικά, όπως είναι η καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα και 
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αποδοτικότητα των διαγνωστικών και θεραπευτικών διαδικασιών, καθώς και 

των υπολοίπων παροχών μιας μονάδας ή οργανισμού υγείας. Είναι επίσης 

απαραίτητοι για την αξιολόγηση κάθε προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης της 

ποιότητας.(Γ.Σκλάβος, 2001). 

 Όλοι οι παραπάνω ορισμοί συνθέτουν τα απαραίτητα λειτουργικά 

χαρακτηριστικά των δεικτών μέτρησης της ποιότητας. Αυτά τα χαρακτηριστικά 

ορίζουν τη βασική ιδιότητα μέτρησης και αξιολόγησης του επιπέδου της 

ποιότητας των παρεχόμενωγ υπηρεσιών υγείας. 

 

4.2. Ιστορική αναδρομή χρήσης δεικτών ποιότητας 

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας παραδοσιακά 

συνδέονταν με την ποιότητα των ιατρικών διαδικασιών και την επάρκεια των 

υποδομών και του προσωπικού. 

O μετασχηματισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών με την πάροδο των 

ετών και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των εμπλεκόμενων φορέων για την 

ποιοτική αναβάθμιση της συνολικής διαδικασία παραγωγής και διανομής των 

υπηρεσιών, σταδιακά αναδείκνυε την αξία της εξειδικευμένης, ποσοτικής 

μέτρησης της ποιότητας και της εστίασης στον πελατοκεντρικό χαρακτήρα 

των υπηρεσιών. Επίσης, η επισήμανση της μεταβλητότητας και των συχνών 

αποκλίσεων των παρεχόμενων υπηρεσιών υπαγόρευαν την ανάγκη 

ανάπτυξης ενός κοινού συστήματος μέτρησης της ποιότητας, που θα 

συνέβαλε στη μείωση αυτής της μεταβλητότητας και των αποκλίσεων και 

παράλληλα στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Η ωρίμανση των συνθηκών για την ανάπτυξη και εισαγωγή δεικτών 

μέτρησης της ποιότητας στο χώρο της υγείας, τοποθετείται στις αρχές της 

δεκαετίας του ’70. Στη Βόρειο Αμερική, το 1973, συστάθηκαν 

φορείς(Professional Standards Review Organizations) με σκοπό την 

ανάπτυξη και εφαρμογή δεικτών μέτρησης της ποιότητας των υγειονομικών 

υπηρεσιών στο χώρο της νοσοκομειακής περίθαλψης. 

Στη δεκαετία του ’80 οι διαθέσιμες βάσεις ποσοτικών δεδομένων της 

ιατρικής περίθαλψης, η ανάπτυξη υποστηρικτικών συστημάτων επεξεργασίας 

δεδομένων και η ευρεία διάδοση των αρχών βελτίωσης της ποιότητας από 

τον Deming, αναγέννησαν το ενδιαφέρον για τη συστηματική μέτρηση της 
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ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Παράλληλα, την ίδια εποχή, 

δρομολογήθηκε και η μετάβαση του στόχου χρήσης των δεικτών από την 

ποιοτική διασφάλιση(Quality Assurance) στην ποιοτική βελτίωση(Quality 

Improvement). 

Στα μέσα του ’80, στις Η.Π.Α., προγράμματα που εφαρμόστηκαν στο 

χώρο της υγείας προώθησαν την εισαγωγή ολοκληρωμένων συνόλων 

δεικτών μέτρησης της ποιότητας, αντί των μεμονωμένων που 

χρησιμοποιούνταν μέχρι τότε. Τα ολοκληρωμένα αυτά σύνολα δεικτών 

σχεδιάστηκαν ως αναγκαία εργαλεία προγραμμάτων μέτρησης της ποιότητας 

της νοσοκομειακής περίθαλψης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα των 

προγραμμάτων που εφαρμόστηκαν στις Η.Π.Α. είναι τα εξής:Maryland 

Hospital Association Quality Indicator Project 1985, The Joint Commission on 

Accreditation of Health care Organizations Indicator Measurement System 

1986 και ACHS CEP Clinical Indicator Program 1989. 

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 ο Paul Elwood εισήγαγε τη συστηματική 

χρήση των δεικτών μέτρησης των αποτελεσμάτων της ιατρικής 

περίθαλψης(outcome indicators). Οι συγκεκριμένοι δείκτες αξιολογούσαν το 

τελικό, θεραπευτικό αποτέλεσμα των ιατρικών διαδικασιών(π.χ. τη διάρκεια ή 

ποιότητα της ζωής του ασθενούς μετά από κάποια ιατρική επέμβαση). 

Σήμερα, τα συστήματα δεικτών μέτρησης της ποιότητας διατηρούν μια 

ισορροπία χαρακτηριστικών μέτρησης αξιολογώντας ισοβαρώς στοιχεία, 

όπως τα κλινικά αποτελέσματα, η προσβασιμότητα των υπηρεσιών, τα 

θεραπευτικά αποτελέσματα των ιατρικών διαδικασιών, το κόστος των 

παρεχόμενων υπηρεσιών κ.α. Επιπλέον, ολοένα και περισσότερο 

εγκαταλείπεται η μεμονωμένη αξιολόγηση και μέτρηση επιμέρους διαδικασιών 

και εφαρμόζεται η αξιολόγηση της ποιότητας του συνόλου των διαδικασιών 

της απόδοσης του συστήματος υγείας. Χαρακτηριστικά εγχειρήματα μέτρησης 

της ποιότητας του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών των συστημάτων 

υγείας είναι τα ακόλουθα: The Consortium Research on Indicators of System 

Performance, 1989 και The Clinical Accountability and Systems Performance 

Evaluation Quality and Outcome Indicator Set 1996. 
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4.3. Στόχοι προγράμματος χρήσης δεικτών ποιότητας 

Το βασικό πλαίσιο στόχων ενός προγράμματος ανάπτυξης δεικτών 

μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας περιλαμβάνει τους παρακάτω 

τρεις στόχους: 

 κατεύθυνση της διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας 

μέσω της αξιολόγησης της επίδρασης εισαγόμενων αλλαγών 

στις διαδικασίες. 

 αυτοαξιολόγηση και σύγκριση στοιχείων που αφορούν το 

ποιοτικό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών ανταγωνιστικών 

φορέων(benchmarking). 

 αναλυτική ενημέρωση των πελατών. 

 μέτρηση αποτελέσματος ιατρικής διαδικασίας ή επέμβασης σε 

έναν πληθυσμό. 

 

 Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

κατευθύνεται από τη χρήση των δεικτών μέτρησης της ποιότητας και την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μέτρησης. Η εισαγωγή βελτιωτικών 

διαδικασιών και δραστηριοτήτων στηρίζεται στην επισήμανση των αδυναμιών 

του οργανισμού ή της μονάδας υγείας. Η ανάπτυξη και χρήση δεικτών 

μέτρησης της ποιότητας αποτελεί, ουσιαστικά, το τρίτο βήμα στη διαδικασία 

της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας, δηλαδή τη στατική επεξεργασία 

δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων. 

Ακόμη, οι ποιοτικοί δείκτες βοηθούν στην αυτοαξιολόγηση του 

επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών για τους φορείς παροχής και 

παράλληλα δημιουργούν τη βάση σύγκρισης με ανταγωνιστικούς φορείς. Η 

ύπαρξη ενός κοινού πλαισίου δεικτών ποιότητας, ακόμη και σε εθνικό επίπεδο 

βοηθά τη συγκριτική αξιολόγηση οργανισμών και μονάδων υγείας και 

διευκολύνει την άντληση στοιχείων για τις διαδικασίες και τα πρότυπα 

παραγωγής και διανομής των υπηρεσιών ανταγωνιστικών 

φορέων(benchmarking). 

Τέλος, οι δείκτες ποιότητας προσφέρουν σε διάφορες κατηγορίες 

πελατών την απαραίτητη ενημέρωση για την ποιότητα των υπηρεσιών που 

παρέχουν οι οργανισμοί και οι μονάδες υγείας. Οι ασθενείς, οι εργαζόμενοι, οι 
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γιατροί, αλλά και άλλες ομάδες επαγγελματιών υγείας που 

δραστηριοποιούνται εντός του οργανισμού ενημερώνονται για την απόδοση, 

τα αποτελέσματα, τις διαδικασίες και την επάρκεια των υποδομών, μέσω της 

ανάλυσης των στοιχείων των δεικτών. Ακόμη και διάφοροι άλλοι φορείς του 

εξωτερικού περιβάλλοντος ενός φορέα παροχής υγειονομικών υπηρεσιών, 

όπως  φορείς πιστοποίησης της ποιότητας και ασφαλιστικοί οργανισμοί 

ενημερώνονται μέσω των δεικτών. Είναι προφανές ότι η πολυδιάστατη έννοια 

της ποιότητας της υγείας προϋποθέτει την αξιολόγηση διαφόρων δεικτών και 

όχι μόνο αυτών που περιγράφονται στη βιβλιογραφία. Οι δείκτες ποιότητας δε 

θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως στατικά εργαλεία μέτρησης των 

παραδοσιακών διαστάσεων της ποιότητας, αλλά να ενσωματώνουν και 

σύγχρονες τάσεις και προοπτικές στην υγεία. (National Hospital Outcomes 

Program, 1997) 

 

4.4. Χαρακτηριστικά δεικτών 

Σύμφωνα με τον Eddy υπάρχουν 5 βασικά χαρακτηριστικά ορίζουν ένα 

δείκτη ποιότητας; α) ο σκοπός της μέτρησης, β) ο πληθυσμός ή η οντότητα 

στους οποίους αναφέρεται, γ) η διάσταση της ποιότητας την οποία μετράει, 

δ)ο τύπος ή η κατηγορία στην οποία ανήκει και ε) οι χρήστες του. 

Οι στόχοι της μέτρησης αναλύθηκαν παραπάνω. Η ομάδα ή η οντότητα 

την οποία αφορούν τα αποτελέσματα και οι τιμές των δεικτών, αφενός, είναι  

είτε φορείς του εξωτερικού περιβάλλοντος του οργανισμού είτε ανήκουν σε 

αυτόν και αφετέρου έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν το σχεδιασμό και την 

επιλογή των δεικτών. 

Το τρίτο χαρακτηριστικό ενός δείκτη αφορά τη διάσταση της ποιότητας 

την οποία μετράει. Οι δείκτες, πιο συγκεκριμένα, μετρούν υποδιαστάσεις ή 

επιμέρους χαρακτηριστικά των διαστάσεων. Σε κάθε περίπτωση, είναι πολύ 

σημαντικός ο διαχωρισμός μετρούμενης διάστασης ή χαρακτηριστικού της 

ποιότητας και του αντίστοιχου δείκτη. Είναι γεγονός ότι πολλές φορές η 

εμπειρία αποδεικνύει ότι ακόμη και υπεύθυνα, για την υλοποίηση της 

μέτρησης, άτομα συγχέουν τις έννοιες. 

Επίσης, ένας αξιόπιστος δείκτης πρέπει να εκφράζει το σύνολο των 

ποιοτικών μεταβλητών που οδήγησαν σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Για 
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παράδειγμα ο  δείκτης λαθών στη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής σε 

ασθενείς εκφράζει την ποιότητα του νοσηλευτικού προσωπικού του 

οργανισμού. Αντίστοιχα ένας δείκτης ανάκαμψης ασθενών από ψυχικές 

διαταραχές, όπως η μελαγχολία, με χορήγηση φαρμακευτικών αγωγών, 

ενσωματώνει τις διαστάσεις της ποιότητας του νοσηλευτικού προσωπικού και 

της αποτελεσματικότητας των χορηγούμενων αγωγών. 

Όπως αναφέρεται σε παρακάτω κεφάλαιο απαραίτητη είναι και η 

κατηγοριοποίηση των δεικτών με βάση τη διάσταση της ποιότητας στην οποία 

αναφέρονται τα χαρακτηριστικά τα οποία μετρούν. 

Τέλος, σύμφωνα με τον συγγραφέα είναι σημαντικός και ο καθορισμός 

των χρηστών και αξιολογητών των δεικτών μέτρησης της ποιότητας. 

Ασθενείς, εργαζόμενοι, μέτοχοι των οργανισμών, νομοθετικοί και 

πιστοποίησης της ποιότητας φορείς, αλλά και άλλοι, ενδιαφέρονται για τα 

αποτελέσματα των δεικτών και την ποιότητα των μετρούμενων 

χαρακτηριστικών.(D.M.Eddy, 1998) 

 

4.5. Κριτήρια αξιολόγησης δεικτών ποιότητας 

Οι δείκτες μέτρησης της ποιότητας των υγειονομικών υπηρεσιών 

πρέπει να συγκεντρώνουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά: 

 ακριβής και λεπτομερής ορισμός και ύπαρξη ενός κοινά 

αποδεκτού πλαισίου ανάπτυξής τους. 

 υψηλή ευαισθησία και ακρίβεια πεδίου ή χαρακτηριστικού 

μέτρησης. Η υψηλή ευαισθησία και ακρίβεια των δεικτών 

μέτρησης της ποιότητας συνεπάγεται ελάχιστα ψευδώς θετικά ή 

αρνητικά αποτελέσματα. 

 δυνατότητα σύγκρισης με αντίστοιχους ή και ίδιους δείκτες 

ανταγωνιστικών οργανισμών ή φορέων. 

 μέτρηση πραγματικών και εμφανών χαρακτηριστικών και 

διαδικασιών των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 ενσωμάτωση πραγματικών δεδομένων και στοιχείων των 

μετρούμενων διαδικασιών. 

Κάθε δείκτης μέτρησης θα πρέπει αρχικά, να ορίζεται με σαφήνεια και 

ακρίβεια και να είναι τέτοια η δομή του, ώστε να μετράει πραγματικά 
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χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο βαθμός επίτευξης των 

παραπάνω χαρακτηριστικών καθορίζει το βαθμό επάρκειας και 

καταλληλότητας των χρησιμοποιούμενων δεικτών μέτρησης της ποιότητας.(J. 

Mainz, 2003) 

Αναλυτικότερα τα συνηθέστερα κριτήρια αξιολόγησης των δεικτών 

μέτρησης της ποιότητας συνοψίζονται στα εξής: 

 
Αξιοπιστία(Reliability) 
Ορίζεται ως ο βαθμός κατά τον οποίο ο δείκτης είναι απαλλαγμένος 

από τυχαία σφάλματα, μπορεί να αναπαραχθεί για ορισμένο χρονικό 

διάστημα και παρουσιάζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

- εσωτερική συνοχή  

- αποδεδειγμένη σταθερότητα και 

- εσωτερική αξιοπιστία 

Η αξιοπιστία ενός δείκτη μέτρησης της ποιότητας εξαρτάται βασικά από 

το σαφή λειτουργικό ορισμό του, την ακρίβεια, την ανάλυση και τον έλεγχο 

των δεδομένων που χρησιμοποιεί. 

Εγκυρότητα(Validity) 
H εγκυρότητα ορίζεται ως ο βαθμός κατά τον οποίο ένας δείκτης 

μετράει τα πραγματικά χαρακτηριστικά και τις διαστάσεις της ποιότητας για τις 

οποίες έχει κατασκευαστεί. 

Η αξιολόγηση της εγκυρότητας ενός δείκτη αφορά τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

• Εξωτερική εγκυρότητα: εξετάζει την ύπαρξη προφανούς σχέσης 

δείκτη και ποιότητας υπηρεσιών. 

• Εσωτερική εγκυρότητα: αφορά την πραγματική σχέση του δείκτη 

με τις διαστάσεις της ποιότητας και τις διαδικασίες τις οποίες 

μετράει. 

• Δομική εγκυρότητα: εξετάζει τη σχέση του δείκτη με άλλα μέτρα 

και  αντίστοιχους δείκτες μέτρησης της ποιότητας. 

• Προβλεπτική εγκυρότητα; εξετάζει κατά πόσο ένας δείκτης 

προβλέπει με ακρίβεια το πραγματικό επίπεδο ποιότητας των 

διαδικασιών και των ποιοτικών διαστάσεων που μετράει. 
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Είναι σημαντικό, επίσης να τονιστεί ότι η ακρίβεια και η ευαισθησία 

ενός δείκτη σχετίζονται άμεσα και με το βαθμό εγκυρότητάς του. 

Προσαρμοστικότητα(Responsiveness) 
Oρίζεται ως η ικανότητα προσαρμογής της δομής και του στόχου 

μέτρησης του δείκτη στις αλλαγές των υπηρεσιών τις οποίες μετράει. Ένας 

δείκτης μέτρησης της ποιότητας, όπως αναφέρθηκε, δε θα πρέπει να αποτελεί 

στατικό μέτρο, αλλά δυναμικό εργαλείο στη διαδικασία συνεχούς βελτίωσης 

της ποιότητας. 

Ερμηνευσιμότητα(Interpretability) 
Αναφέρεται στο κατά πόσο ο ορισμός και η ερμηνεία ενός δείκτη 

παρέχουν  σαφές νοηματικό περιεχόμενο 

Σημαντικότητα(Significance) 
Εξετάζει κατά πόσο ένας δείκτης μετράει χαρακτηριστικά, διαδικασίες 

και διαστάσεις, γενικά, που έχουν ουσιαστική σημασία και επικαιρότητα για 

την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας. 

Κόστος(Burden) 
Αφορά το κόστος των διαδικασιών συλλογής των απαραίτητων 

στοιχείων και κατασκευής του δείκτη. 

Χρησιμότητα(Utility) 
Oρίζεται ως ο βαθμός επάρκειας του δείκτη για την επίτευξη των 

στόχων της μέτρησης. Για παράδειγμα αξιολογείται η αξία και η επάρκεια των 

δεδομένων που παρέχει ο δείκτης για τη λήψη αποφάσεων, την ενημέρωση 

πελατών, τη σύγκριση με ανταγωνιστικούς φορείς κ.α.  

Πρόκληση ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων(Undesired Effects) 
Εξετάζει την περίπτωση σκόπιμης αλλοίωσης ποσοτικών δεδομένων ή 

χαρακτηριστικών των δεικτών με στόχο την παραπλάνηση των φορέων ή 

πελατών που λαμβάνουν γνώση των αποτελεσμάτων. 

Εναλλακτικοί τύποι του δείκτη(Availability of alternative forms) 
Αναφέρεται στη δυνατότητα μετατροπής ή αλλαγής βασικών 

χαρακτηριστικών του δείκτη, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή του και σε 

άλλους πληθυσμούς. 

Τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης των δεικτών μέτρησης της 

ποιότητας, είναι αυτά που συναντιούνται, συνήθως στη διεθνή βιβλιογραφία 
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και παρέχουν μια ρεαλιστική βάση αξιολόγησης της καταλληλότητας των 

δεικτών μέτρησης της ποιότητας.(National Hospital Outcomes Program, 1997) 
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Κεφάλαιο 5. Ανάπτυξη και επιλογή δεικτών μέτρησης 
ποιότητας 

5.1. Διαδικασία ανάπτυξης δεικτών ποιότητας 

Η ανάπτυξη δεικτών μέτρησης της ποιότητας αποτελεί το επίκεντρο και 

τη βάση της διαδικασίας μέτρησης της ποιότητας. Η κατασκευή των δεικτών 

είναι η σημαντικότερη παράμετρος της διαδικασίας και στηρίζεται σε 

συγκεκριμένα διαδοχικά βήματα.  

Το σημαντικότερο μοντέλο ανάπτυξης δεικτών μέτρησης της ποιότητας 

των υγειονομικών υπηρεσιών είναι το “Indicator Development For m”. Το 

συγκεκριμένο μοντέλο αναπτύχθηκε από τον Robert C. Lloyd το 1996 για το 

Advocate Health Care του Ιλινόις. Υποδεικνύει τρία βασικά μέρη της 

διαδικασία ανάπτυξης των δεικτών. Τα τρία αυτά μέρη είναι τα παρακάτω: 

Α) Καθορισμός αντικειμένου μέτρησης και ορισμός του δείκτη 

Β) Ανάπτυξη του δείκτη και συλλογή των στοιχείων 

Γ) Ανάλυση και αξιολόγηση του δείκτη 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα τρία μέρη του 

συγκεκριμένου μοντέλου κατασκευής δεικτών μέτρησης της ποιότητας. 

 

Α) Καθορισμός αντικειμένου μέτρησης και ορισμός του δείκτη 

Στο πρώτο αυτό μέρος του μοντέλου καθορίζεται με ακρίβεια το 

αντικείμενο (αποτέλεσμα ή διαδικασία) της μέτρησης και ορίζεται ο δείκτης 

μέτρησης της ποιότητας. Περιλαμβάνει μία σειρά ερωτήσεων και παραμέτρων 

που βοηθούν στην αναγνώριση των κρίσιμων σημείων που θα πρέπει να 

αποσαφηνιστούν για να προχωρήσει η υλοποίηση της διαδικασίας. 

Οι παράμετροι αυτοί(παρατίθενται στο παράρτημα Δ) είναι συνοπτικά 

οι ακόλουθες:  
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1)Ακριβής ορισμός  αντικειμένου μέτρησης  
Καθορίζεται με ακρίβεια η διαδικασία ή το αποτέλεσμα που αποτελεί το 

αντικείμενο της μέτρησης π.χ. μέσος χρόνος αναμονής των ασθενών, κλινικά 

αποτελέσματα χειρουργικών επεμβάσεων κ.λ.π. 

2)Αιτιολογική βάση ανάπτυξης του δείκτη 
Τεκμηριώνεται η ανάγκη ανάπτυξης και ο στόχος τον οποίο ικανοποιεί 

η κατασκευή του δείκτη. Ακόμη, επισημαίνονται εσωτερικοί και εξωτερικοί 

φορείς που πιθανώς ενδιαφέρονται ή διατυπώνουν τη συγκεκριμένη ανάγκη 

κατασκευής του δείκτη. 

3)Ορισμός και ονομασία του δείκτη 
Ο ορισμός και η ονομασία ενός δείκτη δεν αποτελεί ζήτημα ήσσονος 

σημασίας, όπως πολλοί πιστεύουν, στη διαδικασία ανάπτυξής του. Η άποψη 

επίσης, ότι ικανοποιούν το τυπικό και μόνο μέρος της ανάπτυξής του, δεν 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς πολύ συχνά περιλαμβάνονται 

προσδιοριστικές προδιαγραφές του μετρούμενου αποτελέσματος ή της 

διαδικασίας. Με άλλα λόγια, ο ορισμός του δείκτη μπορεί να καθορίζει τα 

αναμενόμενα ή επιθυμητά αποτελέσματα της μέτρησης και επομένως να 

περιορίζει τα πλαίσια της τελικής απόδοσης της διαδικασίας ή του 

αποτελέσματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο ορισμός ενός δείκτη ως 

«δείκτης μέτρησης του μέσου χρόνου αναμονής και εξυπηρέτησης ασθενών 

εντός 30 λεπτών». Αυτόματα, ο ορισμός του δείκτη θέτει ένα ανώτατο όριο 

αναμονής 30 λεπτών και ουσιαστικά υποθέτει ότι όλες οι εκτελούμενες 

ιατρικές διαδικασίες δε θα πρέπει να υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο. 

4)Καθορισμός εμπλεκόμενων μονάδων, τμημάτων, λειτουργιών 
και ομάδων 

Ένας δείκτης μέτρησης της ποιότητας των διαδικασιών ή των 

αποτελεσμάτων εμπλέκει και τα αντίστοιχα τμήματα, μονάδες, λειτουργίες ή 

αμάδες που συμμετέχουν στις μετρούμενες διαδικασίες ή αποτελέσματα. Για 

παράδειγμα ο δείκτης «εισερχόμενος αριθμός τηλεφωνικών κλήσεων στην 

ουρολογική κλινική» μετράει ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό(αριθμός 

τηλεφωνικών κλήσεων) του συνόλου των διαδικασιών ενός συγκεκριμένου, 

και πάλι, τμήματος του νοσηλευτικού οργανισμού(ουρολογική κλινική).  
Άλλοι δείκτες είναι πιο πολύπλοκοι και απαιτούν περισσότερα στοιχεία, 

επειδή μετρούν την ποιότητα αποτελεσμάτων ή διαδικασιών στις οποίες 
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εμπλέκονται περισσότερα τμήματα ή ομάδες. Ο δείκτης π.χ. «μέσος χρόνος 

εξόδου ασθενούς από θάλαμο εντατικής θεραπείας σε θάλαμο απλής 

νοσηλείας» εμπλέκει περισσότερες από μια μονάδες(μονάδα εντατικής 

θεραπείας, αντίστοιχη κλινική υποδοχής του ασθενούς μετά την έξοδό του 

από την εντατική) στη διαδικασία συλλογής των στοιχείων  και μέτρησης της 

ποιότητας. 

 
5)Ικανοποίηση κύριων οργανωσιακών στόχων 
Η ανάπτυξη και χρήση κάθε δείκτη από έναν οργανισμό ή μονάδα 

υγείας θα πρέπει να γίνεται πάντα με βάση το πλαίσιο των αξιών, των στόχων 

και της αποστολής τους.  Οι βασικές οργανωσιακές αξίες που αναφέρονται 

στο“Indicator Development For m” είναι οι ακόλουθες: 

• Πρωτοπορία παροχής υπηρεσιών. 

• Ποιότητα συνθηκών και περιβάλλοντος εργασίας. 

• Ποιότητα διαδικασιών και αποτελεσμάτων. 

• Τεχνολογική πρωτοπορία  

• Ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών και υπηρεσιών. 

Κάθε οργανισμός διαθέτει τη δική του οργανωσιακή κουλτούρα και  το 

δικό του πλαίσιο στόχων και αξιών με αποτέλεσμα να αξιολογεί τους δείκτες 

που χρησιμοποιεί για τη μέτρηση της ποιότητας με ξεχωριστό τρόπο. Έτσι, 

λοιπόν, για δείκτες μέτρησης ποιότητας που δεν μπορούν να ενσωματωθούν 

σε αυτό το πλαίσιο και να εξυπηρετήσουν τους συγκεκριμένους στόχους, 

ακόμη και αν αυτοί περιέχονται σε κάποιο Εθνικό Πρόγραμμα Δεικτών 

Ποιότητας, είναι άσκοπη η διάθεση πόρων και χρόνου. 

6)Μέτρηση βασικών διαστάσεων της ποιότητας 
Σύμφωνα με το “Indicator Development For m” η μέτρηση της 

ποιότητας των διαδικασιών ή των αποτελεσμάτων των υπηρεσιών αφορά τις 

παρακάτω βασικές διαστάσεις της: 

• Καταλληλότητα 

• Προσβασιμότητα 

• Συνέχεια και συνεκτική δομή 

• Αποτελεσματικότητα 

• Ανάπτυξη και κυρίαρχη θέση στην αγορά 
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• Οικονομική βιωσιμότητα  

• Μέσος χρόνος αναμονής 

Ένας δείκτης που μετράει αρκετές από τις παραπάνω διαστάσεις της 

ποιότητας είναι χρήσιμος και δικαιολογεί τη διάθεση πόρων για την ανάπτυξή 

του. 

7)Ύπαρξη επιστημονικών βιβλιογραφικών αναφορών  
Η ύπαρξη επιστημονικών βιβλιογραφικών αναφορών για κάποιο 

δείκτη, είναι γεγονός ότι εξοικονομεί πόρους, δυνάμεις και χρόνο για τις 

ομάδες βελτίωσης της ποιότητας που αναλαμβάνουν την κατασκευή και 

εισαγωγή των δεικτών. 

 

Β) Ανάπτυξη του δείκτη και συλλογή των στοιχείων 

Αυτό το μέρος του μοντέλου αποτελεί τον κεντρικό άξονα κατεύθυνσης 

της διαδικασίας ανάπτυξης και κατασκευής των δεικτών. Ορίζεται από τα 

παρακάτω βήματα: 

8)Λειτουργικός ορισμός του δείκτη 
Καθορίζονται με μεγάλη ακρίβεια τα συστατικά μέρη που ορίζουν το 

δείκτη ποιότητας. Για παράδειγμα, αν ο δείκτης εκφράζεται σε ποσοστιαία 

αναλογία είναι απαραίτητη η ακριβής περιγραφή της ποσότητας και των 

χαρακτηριστικών του αριθμητή και του παρανομαστή. Αντίστοιχα, αν ο δείκτης 

εκφράζει κάποιο ρυθμό ή συχνότητα απαιτείται περιγραφή των 

χρησιμοποιούμενων στατιστικών δεδομένων.  

Ο σαφής λειτουργικός ορισμός ενός δείκτη με την επισήμανση όλων 

των απαραίτητων περιορισμών, εξαιρέσεων και προϋποθέσεων που πρέπει 

να ικανοποιούνται για να είναι έγκυρος και αξιόπιστος, διευκολύνει τη συλλογή 

των στοιχείων που αποτελεί το επόμενο βήμα. 

9)Περιγραφή της διαδικασίας συλλογής των στοιχείων 
Είναι απαραίτητη η διευκρίνιση των παρακάτω σημαντικών 

χαρακτηριστικών της διαδικασίας συλλογής των στοιχείων: 

* Καθορισμός υπεύθυνου για τη συλλογή των στοιχείων: πολύ 

συχνά, στη διαδικασία ανάπτυξης δεικτών μέτρησης της ποιότητας και ενώ 

έχουν προηγηθεί όλα τα παραπάνω βήματα, καταλήγουμε στη διαδικασία 

συλλογής των στοιχείων, χωρίς να έχει καθοριστεί το άτομο που θα την 
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αναλάβει. Είναι γεγονός ότι η συλλογή των απαραίτητων, για την ενημέρωση 

των δεικτών, στοιχείων είναι μία εργασία για την οποία όλοι υποθέτουν ότι 

είναι καθήκον κάποιου άλλου. Η αξία ,όμως, της συλλογής έγκυρων και 

αξιόπιστων στοιχείων καθιστά τον προγραμματισμό της διαδικασίας και του 

υπεύθυνου ατόμου ιδιαιτέρως σημαντική. 

 

* Συχνότητα συλλογής των στοιχείων 

Η συχνότητα συλλογής των στοιχείων αποτελεί απόφαση που αφορά 

τη στρατηγική δειγματοληψίας. Συγκεκριμένα, πρέπει να αποφασιστεί, αν θα 

επιλεγεί η μέτρηση για παράδειγμα του μέσου χρόνου αναμονής για κάθε 

ασθενή χωριστά, ή θα προτιμηθεί η συλλογή στοιχείων από 

αντιπροσωπευτικό δείγμα ασθενών. Ένα άλλο ζήτημα που θα πρέπει να 

εξεταστεί παράλληλα με το παραπάνω είναι η συχνότητα επανάληψης της 

διαδικασίας. Για παράδειγμα θα επιλεγεί η συλλογή στοιχείων από όλους τους 

ασθενείς, αλλά μόνο κάθε Δευτέρα ή από δείγμα ασθενών και τρεις φορές την 

εβδομάδα κ.λ.π. 

* Πηγές  των στοιχείων 
Οι πηγές συλλογής των στοιχείων είναι ένα επίσης πολύ σημαντικό 

ζήτημα. Εξετάζεται για παράδειγμα αν οι πηγές αυτές θα είναι απλά αρχεία 

καταχώρησης των ασθενών, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων ή αν ακόμη 

υπάρχει η ανάγκη κατασκευής ενός νέου εργαλείου συλλογής των στοιχείων. 

*Πρακτική μέθοδος συλλογής των στοιχείων 

             Το συγκεκριμένο κομμάτι της διαδικασίας αφορά την πρακτική μέθοδο 

που θα επιλεγεί για τη συλλογή των στοιχείων. Για παράδειγμα η μέτρηση του 

χρόνου των απαραίτητων εργαστηριακών εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί με 

τη χρήση κοινού χρονομέτρου του εργαστηρίου, κάποιου παρατηρητή ή με τη 

χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος χρονομέτρησης υπολογιστή. Το 

ζήτημα αυτό όσο απλό και αν φαίνεται τονίζει την ανάγκη εκτίμησης και των 

πρακτικών διαστάσεων της διαδικασίας μέτρησης της ποιότητας, από τις 

ομάδες βελτίωσης της ποιότητας που σχεδιάζουν και υλοποιούν τη 

διαδικασία.(R.C. Lloyd, 2004) 
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10)Μέθοδος δειγματοληψίας 
Είναι απαραίτητη η γνώση χρήσης μεθόδων δειγματοληψίας και 

αξιοποίησης ανάλογων εργαλείων, καθώς βοηθά σημαντικά στη συλλογή των 

απαραίτητων,  για την κατασκευή των δεικτών, στοιχείων. 

Yπάρχουν τρεις βασικές μέθοδοι δειγματοληψίας. Η τυχαία λήψη 
δείγματος(simple random sampling) εξασφαλίζει τη δυνατότητα κάθε 

μονάδας του πληθυσμού να συμπεριληφθεί στο δείγμα. Για τη διευκόλυνση 

επιλογής του δείγματος χρησιμοποιείται ένας απλός πίνακας τυχαίων 

αριθμών. 

Στη συγκεκριμένη μέθοδο, ωστόσο, παρουσιάζονται, συχνά, 

μεγαλύτερα λάθη από τη διαστρωματική μέθοδο για δείγμα ίδιου μεγέθους. Η 

μέθοδος random sampling επιλέγεται, συνήθως, όταν ο στόχος είναι η 

πραγματοποίηση μιας απλής περιγραφικής, ποσοτικής έρευνας. 

Η δεύτερη μέθοδος είναι η αναλογική διαστρωματική τυχαία 
δειγματοληψία(proportional stratified random sampling). Σε αυτή την 

περίπτωση ο συνολικός πληθυσμός χωρίζεται σε κατηγορίες ή στρώματα που 

αφορούν διάφορους τύπους ασθενών(κλινικών, χειρουργικών, παιδιατρικών, 

οφθαλμολογικών κ.α.). Η αναλογία των περιπτώσεων κάθε κατηγορίας θα 

πρέπει να είναι ίδια με του συνολικού πληθυσμού. 

Το βασικό πλεονέκτημα  της μεθόδου είναι η διασφάλιση της 

αντιπροσωπευτικότητας και η εμφάνιση μικρότερης μεταβλητότητας και 

λαθών από την πρώτη μέθοδο. Επίσης, επιτρέπει την ενσωμάτωση μελών 

κάθε κατηγορίας και την ανάλυση των χαρακτηριστικών τους. 

Από την άλλη πλευρά, απαιτείται η συλλογή πληροφοριών και 

δεδομένων μεγάλης ακρίβειας για τα διάφορα στρώματα ή κατηγορίες του 

πληθυσμού, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του κόστους σε σχέση με 

την πρώτη μέθοδο. 

Η τρίτη μέθοδος δειγματοληψίας είναι γνωστή ως judgment sampling. 
Σύμφωνα με τον Deming η συγκεκριμένη μέθοδος είναι η πλέον κατάλληλη 

για τη πραγματοποίηση αναλυτικών ερευνών, ειδικά αυτών που 
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χρησιμοποιούν RX −  και SX −  διαγράμματα1. Η μέθοδος περιλαμβάνει την 

τυχαία ή μη τυχαία επιλογή υποομάδων ή υποκατηγοριών του πληθυσμού, με 

βάση τις απόψεις ειδικών. Η εν λόγω μέθοδος πραγματοποιείται σε συνεχή 

βάση, αντίθετα με τις δύο προηγούμενες που πραγματοποιούνται σε σταθερά 

χρονικά σημεία. Έχει το μικρότερο, συγκριτικά, κόστος υλοποίησης, απαιτεί 

μικρότερο όγκο δεδομένων και πληροφοριών και τέλος, επιτρέπει το 

σχεδιασμό και την άμεση εισαγωγή νέων δράσεων και βελτιώσεων, καθώς 

πρόκειται για μία μέθοδο που πραγματοποιείται σε συνεχή βάση. 

Το μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι δεν επιτρέπει τη μέτρηση τυπικών 

λαθών στη λήψη του δείγματος και τα αποτελέσματά της δεν μπορούν να 

αναχθούν στο σύνολο του πληθυσμού από τον οποίο προέρχεται το δείγμα. 

(R.G. Carey, R.C. Lloyd, 1995) 

11) «Συμπεριφορά» των δεικτών 
Η μελέτη της συμπεριφοράς του δείκτη σε συγκεκριμένες συνθήκες, 

βοηθά στην εκτίμηση της καταλληλότητας και της επάρκειάς του στη μέτρηση 

της ποιότητας διαδικασιών ή αποτελεσμάτων των οργανισμών και μονάδων 

υγείας. 

12)Επιθυμητά επίπεδα απόδοσης του δείκτη 
Αναφέρονται τα επιθυμητά, αναμενόμενα ή ιδανικά επίπεδα απόδοσης 

για εσωτερικούς και εξωτερικούς στόχους που έχουν τεθεί. Αυτοί οι στόχοι 

μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμοι(1-2 έτη) ή και μακροπρόθεσμοι(3-5 έτη). Ο 

μεγάλος όγκος και η σύγχυση των χαρακτηριστικών βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων στόχων προκαλεί προβλήματα στη συμπεριφορά και 

ατομική απόδοση των εργαζόμενων και τελικά και στη συνολική λειτουργία 

του οργανισμού ή της μονάδας υγείας.  

 

Γ) Ανάλυση και αξιολόγηση του δείκτη 

Το τρίτο και τελευταίο μέρος του μοντέλου ανάπτυξης δεικτών 

μέτρησης της ποιότητας αποτελείται από την περιγραφή και ανάλυση σε 

                                            
1 X -Rchart (the average and range chart), X -Schart (average and sigma 

chart):στην περίπτωση που το πλήθος των παρατηρήσεων για κάθε υποομάδα είναι 

μικρότερο των 10 χρησιμοποιούμε την πρώτη μέθοδο(μέση τιμή και R διάγραμμα. Αν 

υπερβαίνει τις 10 χρησιμοποιούμε τη δεύτερη 
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πρώτη φάση των στατιστικών δεδομένων και την αξιολόγηση τελικά των 

αποτελεσμάτων του δείκτη. 

13)Ανάλυση του δείκτη 
Η διαδικασία ανάλυσης του δείκτη ποιότητας περιλαμβάνει τη χρήση 

δεδομένων περιγραφικής στατιστικής(descriptive statistics) για την ανάλυση 

των στοιχείων και πληροφοριών που συλλέχθηκαν. Στατιστικά μέτρα που 

χρησιμοποιούνται είναι ο μέσος, ο διάμεσος, το εύρος τιμών, η μέγιστη και 

ελάχιστη τιμή, η τυπική απόκλιση κ.α.. Επίσης, πολύ χρήσιμη είναι και η 

χρήση εργαλείων περιγραφικής στατιστικής, όπως είναι τα διαγράμματα, τα 

ιστογράμματα, τα διαγράμματα ελέγχου. τα Pareto διαγράμματα κ.α. 

Το δεύτερο μέρος της ανάλυσης συνίσταται στην αξιολόγηση των 

δεδομένων για την ύπαρξη τυπικών ή ειδικών αποκλίσεων. Για το 

συγκεκριμένο μέρος της ανάλυσης πολύ χρήσιμα είναι τα διαγράμματα 

ελέγχου(control charts). 

14)Aναφορά και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
Η ανάλυση του δείκτη προϋποθέτει τη σωστή αξιολόγηση και 

αξιοποίηση των δεδομένων στη συνέχεια. Ζητήματα που σχετίζονται με την 

αναφορά και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων είναι η συχνότητα επανάληψης  

της διαδικασίας, τα άτομα ή φορείς που λαμβάνουν τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης, η πιθανή ανάγκη επανάληψης της διαδικασίας κ.α.. Με την 

ολοκλήρωση και του παραπάνω βήματος η ομάδα βελτίωσης της ποιότητας 

που υλοποιεί το πρόγραμμα κατασκευή και εισαγωγής των δεικτών, έχει 

πλέον στα χέρια της ένα έγκυρο και αξιόπιστο δείκτη μέτρησης(Robert C. 

Lloyd, 2004). 

 

5.2. Risk Adjustment 

Πολύ σημαντική παράμετρος στη διαδικασία αξιολόγησης της 

επάρκειας και καταλληλότητας των δεικτών μέτρησης της ποιότητα είναι η 

προσαρμογή τους. Η προσαρμογή των δεδομένων των δεικτών προβλέπει 

την προσαρμογή, ουσιαστικά, κάποιων παραγόντων τους(γνωστοί ως 

“confounding factors”). Η προσαρμογή των συγκεκριμένων παραγόντων 

θεωρείται απαραίτητη, ώστε οι δείκτες να εκφράζουν απόλυτα την ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών.  
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Τα ιδανικά συστήματα προσαρμογής χρησιμοποιούν έναν αριθμό 

τροποποιητών(modifiers) που αναφέρονται σε μεμονωμένα-ειδικά 

χαρακτηριστικά ασθενών, που υπεισέρχονται στη μέτρηση και αλλοιώνουν τα 

αποτελέσματα. Για παράδειγμα χαρακτηριστικά όπως, η αλλεργία ασθενών σε 

χορηγούμενες θεραπείες ή η αλληλεπίδραση ψυχικών και φυσικών 

συμπτωμάτων, επιδρούν στα τελικά αποτελέσματα της μέτρησης από τους 

δείκτες. Ακόμη και χαρακτηριστικά που αφορούν τις συνήθειες και την 

κουλτούρα συγκεκριμένων πληθυσμών, είναι σημαντικό να λαμβάνονται 

υπόψη. Για παράδειγμα κάποιες εθνικές μειονότητες ή ομάδες, συστηματικά, 

λαμβάνουν υπηρεσίες πολύ χαμηλής ποιότητας. Η ενσωμάτωση του 

παράγοντα «εθνικότητα» στη μέτρηση και η κατάλληλη προσαρμογή των 

δεικτών αποκαθιστά την εγκυρότητα και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.  

Η ιδανική προσαρμογή των δεικτών, έχει ως αποτέλεσμα οι 

παρατηρούμενες ποσοστιαίες ή αριθμητικές διαφορές των δεικτών να 

αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές διαφορές στην ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

Η ύπαρξη μεγαλύτερου πλήθους δεδομένων οδηγεί, συνήθως, στην 

ανάπτυξη καλύτερου μοντέλου προσαρμογής των δεικτών. Ωστόσο, συχνά η 

ποσότητα των χρησιμοποιούμενων δεδομένων δεν είναι ευθέως ανάλογη της 

ποιότητας του μοντέλου προσαρμογής. Η εγκυρότητα και αξιοπιστία των 

δεικτών μέτρησης είναι ο κυριότερος λόγος κατασκευής και εφαρμογής 

μοντέλων προσαρμογής του κινδύνου. 

Σημαντικά προβλήματα προκύπτουν όταν χρησιμοποιούνται μη 

προσαρμοσμένοι δείκτες για τη λήψη διαφόρων αποφάσεων. Για παράδειγμα 

έστω ότι ο γενικός δείκτης θνησιμότητας των νοσοκομείων μιας χώρας 

χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της απόδοσης διαφόρων ομάδων 

γιατρών, σε εθνικό επίπεδο. Σε αυτήν την περίπτωση είναι προφανής η 

αναξιοπιστία και η μη εγκυρότητα του συγκεκριμένου δείκτη για τη λήψη 

αποφάσεων, διότι όπως είναι φυσικό μονάδες φροντίδας και αντιμετώπισης 

καρκίνου παρουσιάζουν μεγαλύτερη συχνότητα περιστατικών ασθενών που 

καταλήγουν. 

Η διαστρωμάτωση των πληθυσμών των ασθενών είναι ένα εργαλείο 

διόρθωσης των παραγόντων που προκαλούν σύγχυση των δεδομένων και 

αποτελεσμάτων των δεικτών. Η βασική υπόθεση της μεθόδου είναι ότι οι 
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πληθυσμοί είναι πραγματικά ή θεωρούνται ομογενείς για συγκριτικούς λόγους. 

Η διαστρωμάτωση όταν εφαρμόζεται σωστά επιτρέπει τη συγκριτική 

αξιολόγηση διαφόρων δεικτών, με ελάχιστο κόστος, μιας και τα 

χρησιμοποιούμενα στοιχεία μπορούν εύκολα να βρεθούν σε διαθέσιμες 

βάσεις δεδομένων ασθενών(τα στοιχεία αφορούν ηλικία, φύλο, σοβαρότητα 

ασθένειας, αρχική διάγνωση κ.α.).(National Hospital Outcomes Program, 

1997) 

 

5.3. Μετρήσιμες διαστάσεις της ποιότητας  

Η ποιότητα των υγειονομικών υπηρεσιών είναι, όπως έχει αναφερθεί, 

μία έννοια με πολλαπλές διαστάσεις. Οι διαστάσεις αυτές ουσιαστικά 

αποτελούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ορίζουν τις διαδικασίες και τα 

αποτελέσματα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Είναι προφανές ότι η μέτρηση 

της ποιότητας των υγειονομικών υπηρεσιών και η χρήση των αντίστοιχων 

δεικτών αφορά τις διαστάσεις που μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και 

επομένως να μετρηθούν. Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι οι διαστάσεις που δεν 

μπορούν να μετρηθούν με ποσοτικά μέτρα θα πρέπει να αγνοούνται στο 

σχεδιασμό και τη παροχή των υπηρεσιών. 

Η πρώτη συστηματική προσπάθεια ανάπτυξης ενός πλαισίου δεικτών 

μέτρησης με βάση τις διαστάσεις της ποιότητας, έγινε από τον Donabedian 

στην εργασία του “Explorations in Quality Assessment and Monitoring”(1982). 

Στη συγκεκριμένη εργασία προτείνεται η ανάπτυξη δεικτών μέτρησης της 

ποιότητας που να ανταποκρίνονται στη μέτρηση των τριών, κατά τον 

Donabedian,διαστάσεων της ποιότητας:  

α)Υποδομές(κτιριακές εγκαταστάσεις, τεχνολογικός εξοπλισμός, 

διαθέσιμοι υλικοί πόροι). 

β)Διαδικασίες(εκτελούμενες δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται 

ασθενεί, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό). 

γ)Αποτελέσματα(αποτελέσματα των διαδικασιών). 

Σύμφωνα με τον Donabedian oι δείκτες μέτρησης θα πρέπει να 

εκφράζουν, ουσιαστικά, το βαθμό επίτευξης της τελειότητας των παραπάνω 

διαστάσεων κατά την παροχή και διανομή των υπηρεσιών. 
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Μεταγενέστερα, καταγράφτηκαν και άλλες προσπάθειες 

ποσοτικοποίησης συγκεκριμένων διαστάσεων της ποιότητας και κατασκευής 

αντίστοιχων δεικτών. Αξιοσημείωτo είναι το “National Hospital Outcomes 

Program”, το 1997, στην Αυστραλία. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου 

προγράμματος μεταξύ των άλλων έγινε μία συστηματική αναφορά 

διαστάσεων της ποιότητας, βάση των οποίων ήταν δυνατή η ανάπτυξη 

συστήματος δεικτών μέτρησής της. 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το Αυστραλιανό μοντέλο οι διαστάσεις της 

ποιότητας που επιτρέπουν την κατασκευή αντίστοιχων δεικτών είναι οι 

ακόλουθες: 

Προσβασιμότητα(access):είναι η παρεχόμενη, στο σύνολο των 

ασθενών και γενικότερα πελατών, δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες ίδιου 

ποιοτικού επιπέδου. 

Αποδοτικότητα(efficiency):αναφέρεται στη μεγιστοποίηση των 

πλεονεκτημάτων ή θετικών αποτελεσμάτων με δεδομένο και σταθερό το 

κόστος των διαθέσιμων πόρων. Η εν λόγω διάσταση περιλαμβάνει τις 

παραμέτρους της τεχνικής από τη μια, και των διαθέσιμων πηγών από την 

άλλη, αποδοτικότητας. 

Η τεχνική αποδοτικότητα(technical efficiency) είναι ο βαθμός κατά τον 

οποίο είναι δυνατή η παραγωγή και παροχή μιας υπηρεσίας με τον, ελάχιστου 

κόστους, συνδυασμό των διαθέσιμων πόρων. 

Η αποδοτικότητα των διαθέσιμων πηγών(allocative efficiency)  ορίζεται 

ως ο βαθμός επίτευξης του μέγιστου δυνατού οφέλους ή αποτελέσματος με τη 

χρήση αυτών των  πηγών. 

Ασφάλεια(safety):σχετίζεται με την αποφυγή έκθεσης του ασθενούς 

σε κινδύνους και στην ελαχιστοποίηση πιθανών ανεπιθύμητων 

αποτελεσμάτων κατά τη διανομή των υπηρεσιών. 

Αποτελεσματικότητα(effectiveness):ορίζεται ως ο βαθμός κατά τον 

οποίο μία ιατρική διαδικασία ή επέμβαση προκαλεί θετικά αποτελέσματα, 

όπως αύξηση του μέσου χρόνου επιβίωσης των ασθενών μετά την επέμβαση, 

βελτίωση της ποιότητας ζωής κ.α. 

Αποδοχή(acceptability):είναι ο βαθμός κατά τον οποίο μία 

παρεχόμενη υπηρεσία υγείας πληροί τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των 

ασθενών ή των πελατών γενικότερα. Πρόκειται για μια διάσταση της 
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ποιότητας με καθαρά πελατοκεντρικό χαρακτήρα που περιλαμβάνει 

χαρακτηριστικά, όπως ο βαθμός ικανοποίησης των ασθενών και η οπτική 

αντιμετώπισης των υπηρεσιών από την πλευρά του ασθενούς. 

Συνεκτικότητα(continuity):αυτή η διάσταση αναφέρεται στο βαθμό 

ενσωμάτωσης οποιουδήποτε περιστατικού που χρήζει ιατρικής φροντίδας στη 

συνολική λειτουργία του συστήματος παραγωγής και παροχής των 

υπηρεσιών. 

Τεχνική επάρκεια(technical proficiency):περιγράφει το βαθμό κατά 

τον οποίο οι εκτελούμενες διαδικασίες προϋποθέτουν συγκεκριμένο επίπεδο 

γνώσεων και ικανοτήτων και εφαρμόζουν τα σύγχρονα επαγγελματικά 

πρότυπα. 

Καταλληλότητα(appropriateness): ορίζεται ως ο βαθμός κατά τον 

οποίο τα οφέλη μιας ιατρικής διαδικασίας ή επέμβασης υπερβαίνουν τους 

κινδύνους που εμπεριέχονται(National Hospital Outcomes Program, 1997). 

Οι δείκτες που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις παραπάνω διαστάσεις 

της ποιότητας αναφέρονται επόμενο κεφάλαιο. 

Μία άλλη προσπάθεια ανάπτυξης δεικτών μέτρησης με βάση τις 

διαστάσεις της ποιότητας έγινε το 1996 από την Κοινή Επιτροπή 

Πιστοποίησης Οργανισμών Υγείας(JCAHO). Προτάθηκε η κατηγοριοποίηση 

των, σύμφωνα τις ακόλουθες διαστάσεις της ποιότητας: 

• Καταλληλότητα 

• Αποτελεσματικότητα 

• Δραστικότητα 

• Αποδοτικότητα 

• Επίπεδο σεβασμού και προσωπικής επικοινωνίας με τους 

ασθενείς 

• Ασφάλεια 

• Χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασιών 

Σε ανάλογη προσπάθεια του IOM(Institute of Medicine – “Crossing the 

Quality Chasm”), το 2001 προτείνονται 6 βασικές διαστάσεις της ποιότητας 

προς συνεχή βελτίωση, μέσα από την αξιολόγησή τους με τη βοήθεια των 

αντίστοιχων δεικτών: 

• Ασφάλεια  
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• Αποτελεσματικότητα 

• Εστίαση στον πελάτη 

• Χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασιών  

• Αποδοτικότητα 

• Ισότητα επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Τέλος, σύμφωνα με τον Robert C. Lloyd, μία ισορροπημένη διαδικασία 

μέτρησης της ποιότητας μπορεί να στηριχτεί στην ανάπτυξη και χρήση 6 

βασικών κατηγοριών δεικτών, με βάση τις παρακάτω διαστάσεις της 

ποιότητας: 

• Ασφάλεια 

• Κλινικά αποτελέσματα 

• Λειτουργικές διαδικασίες/δραστηριότητες ρουτίνας 

• Ικανοποίηση των πελατών(ασθενών. εργαζόμενων, ιατρικού 

προσωπικού και εξωτερικών φορέων) 

• Αποτελεσματικότητα/αποδοτικότητα διαδικασιών 

• Χρήση/αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων. 

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται επιγραμματικά τα υπάρχοντα 

μοντέλα δεικτών μέτρησης και οι περιοχές-διαστάσεις της ποιότητας, τις 

οποίες αξιολογούν. 
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Πίνακας 1 : Διαστάσεις ποιότητας που περιγράφονται στα μοντέλα δεικτών 
Πηγή: international Journal for Quality in Health Care, 2001 
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5.4. Επιλογή συγκεκριμένου δείκτη 

Η κατηγοριοποίηση των δεικτών μέτρησης με βάση τις διαστάσεις ή 

τους στόχους βελτίωσης της ποιότητας, αποτελεί εργαλείο για την επιλογή του 

κατάλληλου συγκεκριμένου δείκτη. Είναι πολύ σημαντικό οι ομάδες βελτίωσης 

της ποιότητας που αναλαμβάνουν την κατασκευή των δεικτών και οι 

managers που αξιολογούν τη διαδικασία να διακρίνουν τη μετρούμενη 

διάσταση της ποιότητας από το συγκεκριμένο δείκτη που χρησιμοποιείται για 

αυτό το λόγο. Η σύγχυση των όρων δημιουργεί προβλήματα στη διαδικασία 

χρήσης των δεικτών και στα άτομα που είναι υπεύθυνα για την υλοποίησή. 

της. Για παράδειγμα η πρόληψη των ατυχημάτων-πτώσεων των ασθενών 

αποτελεί μία υποδιάσταση ή χαρακτηριστικό της ασφάλειας των ασθενών, σε 

καμία περίπτωση, όμως, δεν αποτελεί δείκτη μέτρησής της. Η ασφάλεια των 

ασθενών με τη σειρά της είναι μία συγκεκριμένη διάσταση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Χαρακτηριστικοί δείκτες μέτρησης του 

βαθμού πρόληψης των πτώσεων των ασθενών είναι οι εξής: 

1. αριθμός πτώσεων ασθενών 

2. ποσοστό ασθενών, επί του συνόλου των νοσηλευόμενων, που 

είχαν κάποιο ατύχημα πτώσης 

3. συχνότητα ατυχημάτων 

Καθένας από τους παραπάνω δείκτες μετράει μία διαφορετική πτυχή ή 

στοιχείο που σχετίζεται με τα συγκεκριμένα ατυχήματα των ασθενών. 

Συμπερασματικά, λοιπόν, η ποιότητα των υγειονομικών υπηρεσιών 

είναι μία διάσταση με πολλές διαστάσεις. Κάθε μία από αυτές τις διαστάσεις  

αποτελεί κριτήριο κατηγοριοποίησης δεικτών. Κάθε κατηγορία δεικτών που 

προκύπτει αναφέρεται σε μία συγκεκριμένη υποδιάσταση ή χαρακτηριστικό 

της μετρούμενης διάστασης της ποιότητας. Η ασφάλεια ορίζεται ως βασική 

διάσταση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Ο αριθμός των ατυχημάτων-

πτώσεων των ασθενών αποτελεί επιμέρους χαρακτηριστικό ή υποδιάσταση 

της ασφάλειας. Για το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό είναι δυνατόν να 

αναπτυχθούν οι δείκτες μέτρησης που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η επιλογή 

ενός από αυτούς εξαρτάται από τους στόχους μέτρησης που έχουν 

καθοριστεί. Έτσι, αν αυτό που ενδιαφέρει στη συγκεκριμένη μέτρηση είναι ο 
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απόλυτος αριθμός ατυχημάτων, επιλέγεται ο δείκτης «αριθμός πτώσεων 

ασθενών». Εάν πάλι, ο στόχος είναι η συγκριτική αξιολόγηση ποσοστιαίων 

δεδομένων  ατυχημάτων, μεταξύ διαφόρων οργανισμών ή μονάδων υγείας, 

μπορεί να επιλεγεί ο δείκτης «ποσοστό ασθενών, επί του συνόλου των 

νοσηλευόμενων που έπεσαν». 
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Κεφάλαιο 6. Τύποι  και προγράμματα δεικτών 
μέτρησης της ποιότητας 

6.1. Μοντέλο Robert C.Lloyd 

Το συγκεκριμένο μοντέλο κατηγοριοποίησης των δεικτών και επιλογής 

συγκεκριμένων, παρουσιάστηκε αναλυτικά παραπάνω. Στη συνέχεια 

παρατίθεται ένας πίνακας που αποτυπώνει τη βασική φιλοσοφία του 

μοντέλου. Σε αυτόν τον πίνακα παρουσιάζονται οι βασικές, σύμφωνα με το 

μοντέλο, διαστάσεις της ποιότητας, τα χαρακτηριστικά ή αλλιώς 

υποδιαστάσεις τους και παραδείγματα συγκεκριμένων δεικτών που είναι 

δυνατόν να αναπτυχθούν για τη μέτρηση αυτών των χαρακτηριστικών.  
Πίνακας 2.Δείκτες μέτρησης διαστάσεων ποιότητας 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

 
 
 
Ασφάλεια ασθενών 

 

 

 

Πρόληψη πτώσεων 

ασθενών 

i )Αριθμός ασθενών που      

είχαν πτώση 

ii)Ποσοστό, επί του 

συνόλου, που είχαν πτώση 

iii)Συχνότητα πτώσεων 

ασθενών 

 

 
 
 
 
Κλινικά 
αποτελέσματα 

 

 

 

Φροντίδα 

χειρουργικών  

περιστατικών 

i)Αριθμός μετεγχειρητικών 

θανάτων 

ii)Xρόνος κατάληξης 

ασθενούς μετά την 

επέμβαση 

iii)Ποσοστό μη 
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αναμενόμενων 

επαναεισαγωγών στο 

χειρουργείο 

 
 
 
Χρήση/Αξιοποίηση 
πόρων 

 

 

Πρόσβαση σε 

ηλεκτρονικές βάσεις 

δεδομένων 

i)Αριθμός υπολογιστικών 

κέντρων οργανισμού 

ii)Απαιτούμενος χρόνος 

πρόσβασης στο διαδίκτυο 

iii)Ποσοστό εργαζομένων 

που κάνουν χρήση 

ηλεκτρονικών δεδομένων 

 
 
Αποτελεσματικότητα 
διαδικασιών 

 

 

Προγραμματισμός 

ασθενών 

i)Xρόνος αναμονής για 

επίσκεψη 

ii)Ποσοστό επισκέψεων που 

πραγματοποιούνται εντός 3 

ημερών από τον καθορισμό 

τους 

 
Λειτουργικές 
δραστηριότητες 
ρουτίνας 

 

Λειτουργία 

εργαστηρίων 

i) Αριθμός 

πραγματοποιούμενων 

εξετάσεων ανά ημέρα 

ii)Ποσοστό λανθασμένων 

εντολών 

 
 
 

Ικανοποίηση 
πελατών 

 
 

 

 

 

 

i)Ποσοστό ασθενών που 

απαντούν θετικά σε 

ερωτηματολόγια για την 

ποιότητα των υπηρεσιών 

ii)Απόλυτος αριθμός 

παραπόνων ασθενών 

 

Ικανοποίηση ασθενών 

 

 

 

Πηγή:”Quality Health Care:A Guide to Developing and Using Indicators”, 
Robert C. Lloyd, 2004 
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6.2. Δείκτες ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας-Έρευνα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Στην έρευνα με τίτλο «Διερεύνηση στρατηγικής, πολιτικών, και 

πρακτικών βελτίωσης της ποιότητας σε μονάδες υπηρεσιών υγείας- Η 

περίπτωση του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου», στα πλαίσια του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος εξειδίκευσης στη «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ», με επιβλέποντα τον Καθηγητή κο. Βούζα Φ., το 2004, προτείνεται 

ένα σύνολο δεικτών μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. 

Παρακάτω επιχειρείται μία συστηματική κατηγοριοποίηση των δεικτών, 

σύμφωνα με το παραπάνω μοντέλο του Robert C. Lloyd. Για λόγους ευκολίας 

παραλείπεται η αναφορά των επιμέρους χαρακτηριστικών των διαστάσεων 

της ποιότητας. 
Πίνακας 3:Δείκτες ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας-έρευνα Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ            ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 
 
    Ασφάλεια  

i)Αριθμός ατυχημάτων-προβλημάτων ασθενών 

λόγω χαρακτηριστικών υποδομής(κρεβάτια, 

σκάλες κ.λ.π) 

ii)Συχνότητα εμφάνισης ενδονοσοκομειακών 

λοιμώξεων 

iii)Αριθμός ατυχημάτων προσωπικού(ιατρικού, 

νοσηλευτικού, διοικητικού) 

 

 

Kλινικά αποτελέσματα 

i)Αριθμός περιστατικών που καταλήγουν 

ii)Αριθμός μη σχεδιασμένων 

επανανεισαγωγών  ασθενών μετά τη έξοδό 

τους από το νοσοκομείο 

iii)Ποσοστό χειρουργημένων ασθενών που 

επανεισάγονται στο χειρουργείο 

 

 

 

Xρήση/αξιοποίηση πόρων  

 

i)Δείκτης εισροών στην εκτέλεση του έργου 

(πληροφορίες, οδηγίες, κ.λ.π.) 

ii)Δείκτες παρακολούθησης και συντήρησης 
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μηχανημάτων και εξοπλισμού 

iii)Ποσοστό πλήρωσης οργανικών θέσεων στα 

τμήματα και τις μονάδες του οργανισμού 

iv)Αναλογία ωρών εργασίας προς υπερωρίες 

Αποτελεσματικότητα 

διαδικασιών 

i)Χρόνος αναμονής για επίσκεψη 

ii)Χρόνος που απαιτείται για είσοδο σε 

χειρουργείο 

iii)Χρόνος για αναπληροφόρηση 

αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων 

iv)Αριθμός λαθών κατά την καταχώρηση 

στοιχείων ασθενών 

v)Χρόνος ολοκλήρωσης χειρουργικών 

επεμβάσεων 

vi)Μέσος χρόνος νοσηλείας ασθενών 

Λειτουργικές 

δραστηριότητες ρουτίνας 

i)Δείκτης χρήσης τυποποιημένων διαδικασιών 

εκτέλεσης έργου 

ii)Αριθμός επισκέψεων ανά ασθενή 

iii)Αριθμός επεμβάσεων ανά ημέρα 

iv)Δείκτης χρήσης εγγράφων και διαδικασιών 

εισαγωγής και εξαγωγής ασθενών 

v)Αριθμός αναφορών εξόδων ασθενών ανά 

ημέρα 

Ικανοποίηση πελατών 

(ασθενών, εργαζόμενων, 

εξωτερικών φορέων) 

i)Βαθμός ικανοποίησης ασθενών 

ii)Ποσοστό ασθενών που προσέφυγαν στη 

δικαιοσύνη για κακή αντιμετώπιση(ιατρική, 

νοσηλευτική, διοικητική) 

iii)Τύπος ηγεσίας και καθοδήγησης 

iv)Βαθμός ικανοποίησης εργαζόμενων 

v)Δείκτης εφαρμογής προγραμμάτων 

διαμόρφωσης πορείας καριέρας εργαζόμενων 

vi)Συχνότητα απουσιών από την 

εργασία(αναλογία δικαιολογημένων προς 

αδικαιολόγητες-absenteeism) 

 79



vii)Ρυθμός εθελούσιων αποχωρήσεων 

viii)Σχέσεις με προϊστάμενους, συναδέλφους, 

υπόλοιπα τμήματα 

 

 
6.3. Δείκτες μοντέλου Donabedian 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω σύμφωνα με το προτεινόμενο, από τον 

Donabedian, πλαίσιο ανάπτυξης δεικτών ποιότητας οι δείκτες θα πρέπει να 

επικεντρώνονται στη μέτρηση των εξής τριών βασικών διαστάσεων της 

ποιότητας :α) υποδομών, β)διαδικασιών και γ)αποτελεσμάτων. 

α) Δείκτες υποδομής 
Οι υποδομές αναφέρονται σε χαρακτηριστικά των οργανισμών και 

μονάδων υγείας που συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη παροχή υγειονομικών 

υπηρεσιών και στην κάλυψη των αναγκών και απαιτήσεων των πελατών. 

Συγκεκριμένα, οι δείκτες υποδομών μετρούν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά 

και την ποσότητα των πόρων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή και 

διανομή των υπηρεσιών. Τέτοιοι πόροι είναι οι υπάρχουσες κτιριακές 

εγκαταστάσεις, ο τεχνολογικός εξοπλισμός, τα μηχανήματα, αλλά και το 

ανθρώπινο δυναμικό( εργαζόμενοι, ιατρικό προσωπικό, διοικητικά στελέχη). Η 

μέτρηση της ποιότητας των υποδομών αποτελεί παράγοντα αξιολόγησης της 

επάρκειας και της καταλληλότητα των συνθηκών παροχής των υπηρεσιών 

υγείας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα δεικτών υποδομής είναι οι δείκτες 

επάρκειας κλινών, εκπαίδευσης προσωπικού, αντικατάστασης ιατρικού 

εξοπλισμού κ.α. 

β) Δείκτες διαδικασίας 
Οι διαδικασίες αποτελούν δραστηριότητες που εκτελούνται στα πλαίσια 

των οργανισμών με στόχο την ικανοποίηση των ασθενών και την επίτευξη 

των οργανωσιακών στόχων. Οι δείκτες των διαδικασιών μετρούν το ποιοτικό 

επίπεδο και την απόδοση αυτών των δραστηριοτήτων. 

Ορισμένοι συγγραφείς, συμπεριλαμβάνουν τις στάσεις και τη 

συμπεριφορά των ασθενών στον ορισμό των διαδικασιών. Άλλοι περιορίζουν 

τον ορισμό των διαδικασιών στις κατεξοχήν δραστηριότητες που εκτελούνται 

εντός των οργανισμών, με το σκεπτικό ότι οι τελευταίοι δεν μπορούν να είναι 
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υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά των ασθενών. Στους δείκτες διαδικασίας 

περιλαμβάνονται δείκτες παραγωγικότητας που αφορούν στο χρόνο 

αναμονής, το ποσοστό κάλυψης των κλινών, την εγκυρότητα και αξιοπιστία 

των διαγνωστικών εξετάσεων. το κόστος ανά ημέρα νοσηλείας κ.α. 

γ) Δείκτες αποτελέσματος 
Τα αποτελέσματα εκφράζουν την έκβαση των διαδικασιών στην υγεία 

των ασθενών. Ένας ιδανικός δείκτης αποτελεσμάτων θα πρέπει να  

αποτυπώνει χαρακτηριστικά της κατάστασης της υγείας των ασθενών μετά 

την παροχή των υπηρεσιών και την ολοκλήρωση των διαδικασιών. 

Πολύ συχνά στη βιβλιογραφία τα διάφορα είδη αποτελεσμάτων 

αναφέρονται ως “The five Ds’”: α)θάνατος(death), β)ασθένεια(disease): 

κλινικές, φυσικές και εργαστηριακές ενδείξεις διαταραχής της υγείας, 

γ)ανησυχία(discomfort): τυπικά συμπτώματα, όπως πόνος, ναυτία, δύσπνοια 

κ.α., δ)αναπηρία(disability): διαταραχές που συνεπάγονται φυσική, νοητική ή 

σωματική ανικανότητα  εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων, 

ε)απογοήτευση(dissatisfaction): ψυχολογικές διαταραχές που συνδέονται με 

καταστάσεις κατάθλιψης ή ψυχικών διαταραχών. 

Οι δείκτες αποτελέσματος διακρίνονται σε βραχυπρόθεσμους που 

μετρούν τα άμεσα αποτελέσματα στην υγεία των ασθενών και σε 

μακροπρόθεσμα που μετρούν τελικά – μακροπρόθεσμα χαρακτηριστικά της 

υγείας των ασθενών. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται χαρακτηριστικοί 

δείκτες υποδομής, διαδικασίας και αποτελέσματος.(J. Mainz, 2003) 
 Πίνακας 4: Δείκτες υποδομής, διαδικασίας, αποτελέσματος 

Διαστάσεις 
ποιότητας 

                            
                     Δείκτες μέτρησης  

 

 

Υποδομές 

i) Ποσοστό κλινικών προς άλλους γιατρούς 

ii) Ρυθμός αντικατάστασης ιατρικού εξοπλισμού 

iii) Επάρκεια κλινών 

iv)Ρυθμός ανανέωσης αναλώσιμων υλικών 

χειρουργείων 

 

 

 

Διαδικασίες 

i)Ποσοστό ασθενών με μυοκαρδιακό έμφρακτο  που 

λαμβάνουν θρομβολυτικά φάρμακα 

iii)Ποσοστό ασθενών που αντιμετωπίζονται εντός 

24ωρου από τη στιγμή αναφοράς του περιστατικού 
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iii)Ποσοστό κάλυψης κλινών 

iv)Μέσος χρόνος αναμονής ασθενών 

v)Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης εξετάσεων 

i)Επίπεδα γλυκοζιωμένης αιμοσφαιρίνης Α1 σε 

διαβητικούς 

 

Αποτελέσματα 

Βραχυπρόθεσμα ii)Επίπεδα πίεσης αίματος σε ασθενείς με υπόταση 

iii)Eπίπεδα τριγλυκεριδίων σε ασθενείς με χοληστερίνη 

i)Δείκτης θνησιμότητας Αποτελέσματα 

ii)Βαθμός ικανοποίησης ασθενών από την ποιότητα 

ζωής μετά την ιατρική επέμβαση 

Μακροπρόθεσμα 

Πηγή:International Journal for Quality in Health Care, “Defining and classifying 
clinical indicators for quality improvement”, JAN MAINZ 
 

6.4. Δείκτες PACE-standards -  EFQM μοντέλου 

Τα λεγόμενα Pace-standards(πρότυπα)2 (Pilotproject ACcr Editation) 

αναπτύχθηκαν το 1990 με τη συμβολή 8 Γερμανικών νοσοκομείων και του 

Ολλανδικού Οργανισμού Εφαρμοσμένης Επιστημονικής Έρευνας. Τα 

πρότυπα αυτά βασίζονται στα πρότυπα του ISO 9000 για τη διασφάλιση της 

ποιότητας. Αναπτύχθηκαν για συγκεκριμένα τμήματα νοσοκομείων, αρχικά 21 

και στη συνέχεια προστέθηκαν άλλα14. Τα Pace-standards αναφέρονται στα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

- οργανωσιακή στρατηγική κα διοίκηση 

- διαθέσιμοι πόροι 

- έλεγχος διαδικασιών 

- επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων 

- διασφάλιση του συστήματος ποιότητας 

Με βάση το μοντέλο των προτύπων Pace, το 1995, ο οργανισμός 

“European Foundation for Quality Management” ανέπτυξε τις βασικές αρχές 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Το μοντέλο που διαμορφώθηκε είναι γνωστό και 

ως EFQM-model. Περιλαμβάνει 9 κρίσιμες περιοχές εκ των οποίων οι 5 

                                            
2 Τα πρότυπα(standards) ορίζονται ως ο ακριβής προσδιορισμός του επιπέδου ενός 

δείκτη. Τα κλινικά πρότυπα αποτελούν προσυμφωνημένα επίπεδα εκτέλεσης κλινικού έργου 

για συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών 
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θεωρούνται ως εισροές(inputs) και οι 4 εκροές του μοντέλου. Στο παρακάτω 

σχήμα απεικονίζεται το μοντέλο EFQM για τις αρχές Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας. 
 

Σχήμα 5: EFQM-model 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ηγεσία 
 
 

 
 
 
 
 
 
Επιχειρη- 
σιακά 
 
αποτελέ- 
σματα 

 
 
 
 
 
 
 
Manage
ment  
 
διαδικασ
ιών 

Διοίκηση
ανθρώπινων 
πόρων 

Στρατηγική
και 
πολιτικές 

Διοίκηση 
πηγών και 
πόρων 

Ικανοποίηση 
ανθρώπινου 
δυναμικού 

Ικανοποίηση 
πελατών 

Θέση στην 
κοινωνία 

 
    Πηγή: European Foundation for Quality Management,1995 
 

Οι δείκτες μέτρησης αφορούν, κυρίως, τις εκροές του μοντέλου. Η 

κατηγοριοποίηση των δεικτών, όπως προτείνεται από το EFQM μοντέλο, 

στηρίζεται στις παρακάτω βασικές διαστάσεις: 

• συνθήκες 

• τεχνική ποιότητα διαδικασιών 

• ποιότητα σχέσεων 

• πληροφορίες, υποστηρικτικές διαδικασίες 

• έλεγχος της παραγωγής  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται βασικές διαστάσεις της 

ποιότητας, επιμέρους χαρακτηριστικά αυτών των διαστάσεων και κάποιοι 

δείκτες μέτρησης των χαρακτηριστικών. Κατά τη γνώμη μας, η 

κατηγοριοποίηση των δεικτών, που επιχειρείται, παρουσιάζει μία πολύ 

σημαντική αδυναμία, καθώς συγχέει προτεινόμενα προς μέτρηση 

χαρακτηριστικά των διαστάσεων της ποιότητας και δείκτες μέτρησης. Για 

παράδειγμα στην κατηγορία «τεχνική ποιότητα διαδικασιών» εμπλέκονται το 
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χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης διάστασης που σχετίζεται με τη 

μετανοσηλευτική φροντίδα των ασθενών με το δείκτη «απόλυτος αριθμός μη 

προγραμματισμένων επαναλήψεων των εργαστηριακών εξετάσεων».(J.D. van 

der Bij, J.M.H. Vissers, 1999) 

 
       Πίνακας 5: Δείκτες μέτρησης ποιότητας EFQM μοντέλου 

Συνθήκες i)Προσβασιμότητα υπηρεσιών 

ii)Δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον 

οργανισμό 

iii)Συνθήκες εργασίας 

iv)Ικανοποίηση από συνθήκες εργασίας(job 

satisfaction) 

v)Ρυθμός απουσιών από την εργασία(absenteeism)

Τεχνική 

ποιότητα 

i)Απαιτούμενες ικανότητες 

ii)Συνεχής εκπαίδευση 

iii)Αποτελεσματικότητα 

iv)Ποιότητα μετανοσηλευτικής φροντίδας 

v)Αριθμός μη προγραμματισμένων επαναλήψεων 

εργαστηριακών εξετάσεων  

vi)Αριθμός καθορισμένων επισκέψεων 

Ποιότητα 

σχέσεων 

i)Αριθμός παραπόνων 

ii)Τύπος παραπόνων 

iii)Ποσοστό ασθενών που δηλώνουν 

ανικανοποίητοι από την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών 

iv)Πιστότητα πελατών 

v)Συμπεριφορά προσωπικού στους πελάτες 

i)Πληροφόρηση σχετικά με χαρακτηριστικά των 

παρεχόμενων υπηρεσιών 

Πληροφόρηση 

ii)Πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματα των 

ασθενών 

Έλεγχος 

παραγωγής 

i)Χρόνος αναμονής 

ii)Απαιτούμενος χρόνος πρόσβασης 
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iii)Χρόνος ολοκλήρωσης απαραίτητων διαδικασιών 

 Πηγή:International Journal of Health Care Quality Assurance, “Monitoring 
 health-care processes”: a framework for performance indicators, 1999 

6.5. Δείκτες Balanced Scorecard 

Ένας τυπικός πίνακας δεικτών του μοντέλου μέτρησης Balanced 

Scorecard περιλαμβάνει 4 στήλες και τόσα οριζόντια επίπεδα όσα και τα 

επίπεδα διαστάσεων ποιότητας που θεωρεί το μοντέλο(δηλαδή 4ή 5).Στον 

πίνακα Balanced Scorecard που παρατίθεται στη συνέχεια παρουσιάζονται οι 

2 μόνο από τις 4  στήλες του μοντέλου, ενώ θεωρούμε ότι υπάρχουν 5 

επίπεδα διαστάσεων της ποιότητας. Η πρώτη στήλη αναφέρεται στα επίπεδα 

της ποιότητας.  Κάθε επίπεδο ή διάσταση της ποιότητας ορίζεται από ένα 

σύνολο χαρακτηριστικών ή υποδιαστάσεων, που αποτελούν τα αντικείμενα 

της μέτρησης. 

Η δεύτερη στήλη περιλαμβάνει το σύνολο των δεικτών που 

αναπτύσσονται για τη μέτρηση των συγκεκριμένων υποδιαστάσεων ή 

χαρακτηριστικών της ποιότητας. Όπως αναφέρθηκε ένας τυπικός πίνακας του 

μοντέλου αποτελείται και από άλλες δύο στήλες, δεξιά των δύο πρώτων. 

 Η τρίτη κατά σειρά στήλη περιέχει τους όρους: “current”, “target” και 

“benchmark”. Ο όρος “current”αφορά την πραγματική τιμή του δείκτη, ο 

“target”το καθορισμένο επίπεδο-στόχο του οργανισμού για το συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικό και τέλος, ο  benchmark” περιγράφει μία μέση τιμή του δείκτη 

σε εθνικό ή ευρύτερο επίπεδο, όπως αυτή προκύπτει από τη σύγκριση των 

τιμών των αντίστοιχων δεικτών διαφόρων οργανισμών. 

Τέλος, η τέταρτη στήλη χαρακτηρίζεται από τον όρο “action” και σε 

αυτήν συνοψίζονται οι βασικές ενέργειες και δραστηριότητες που πρέπει να 

αναληφθούν για την επίτευξη των επιπέδων-στόχων που έχουν τεθεί.(J.M. 

Santiago, 1999) 
 
 
Πίνακας 6: Δείκτες μέτρησης 5 επιπέδων ποιότητας του Βalanced 

Scorecard 

Eπίπεδο ποιότητας                        Δείκτης 
1.Λογιστική διάσταση  
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και αποστολή του 

οργανισμού 

-KΕΡΔΟΦΟΡΙΑ 

 

-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

 

 

- Οριακό κέρδος(ποσό ίσο με τη διαφορά 

εσόδων και δαπανών) 

- Ποσοστό κερδών που διανέμονται σε 

φιλανθρωπικούς σκοπούς 

2.Εστίαση στον πελάτη 

-ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ 

 

-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

 

-ΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 

- Ποσοστό ασθενών που δηλώνουν 

απολύτως ή αρκετά ικανοποιημένοι 

- Δείκτες μέτρησης ποιότητας  ζωής ασθενών

 μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο 

- Μερίδιο αγοράς 

3.Αποτελέσματα 

-ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

 

 

-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
 

-ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΤΙΜΗ 

 

- Αναλογία ασθενών που απαλλάσσονται 

από τα συμπτώματα και τις ενδείξεις της 

ασθένειας μετά τη θεραπεία προς εκείνους 

που συνεχίζουν να τα φέρουν 

- Αναλογία ασθενών που επιστρέφουν στην 

εργασία τους προς εκείνους που δεν 

επιστρέφουν 

- Μέση τιμή που προκύπτει από τον 

επιμερισμό της συνολικής τιμής στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες 

4.Διαδικασίες 

-ΚΟΣΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 

i) Κόστος μέσου χρόνου νοσηλείας ασθενών 

ii) Μέσο κόστος διαδικασιών παραγωγής και 

παροχής υπηρεσιών(προκύπτει 

επιμερίζοντας το συνολικό κόστος στους 

συντελεστές όπως π.χ. ο μισθός του 

προσωπικού, το κόστος προμήθειας 

εξοπλισμού κ.α.) 

-Ποσοστό χειρουργημένων ασθενών που 

επανεισάγονται στο χειρουργείο 
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-ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 

-Συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων 

αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα ή 

αγωγές 

 

5.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

-ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

-ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 

- Ποσοστό εργαζόμενων που έχουν λάβει 

εκπαίδευση εκτέλεσης συγκεκριμένων 

καθηκόντων 

i) Ποσοστό εργαζόμενων που δηλώνουν 

ικανοποιημένοι από την εργασία τους 

ii) Βαθμός ικανοποίησης 

- Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός ατόμων 

ανά μονάδα οργανισμού 

-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ - Αριθμός εισαγόμενων καινοτομιών ή νέων 

διαδικασιών ανά έτος 

Πηγή:PSYCHIATRIC SERVICES, “Use of the Balanced Scorecard to Improve 
the Quality of Behavioral Health Care”, Jose M. Santiago, 1999 

 

Ένας άλλος χαρακτηριστικός πίνακας Balanced Scorecard, o οποίος 

αναπτύχθηκε για το “Branford Health Action Zones”, με πρωτοβουλία της 

Βρετανικής Κυβέρνησης σε μία προσπάθεια εντοπισμού των ανισοτήτων στην 

παροχή των υπηρεσιών και ανασχεδιασμού της δομής του συστήματος 

υγείας, παρατίθεται στο παράρτημα E.(Z. Radnor, B. Lovell, 2003) 
 

6.6. Εθνικά προγράμματα δεικτών μέτρησης της ποιότητας 

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, αναπτύχθηκαν, 

παγκοσμίως, διάφορα εθνικά προγράμματα δεικτών μέτρησης της ποιότητας. 

Τα σημαντικότερα εξ’ αυτών εντοπίζονται στις Η.Π.Α. , ενώ και στην Ευρώπη 

τα τελευταία χρόνια γίνονται συστηματικές προσπάθειες. Παρακάτω 

παρουσιάζονται κάποια εθνικά προγράμματα δεικτών, που αναπτύχθηκαν με 

πρωτοβουλία φορέων πιστοποίησης και βελτίωσης της ποιότητας των 

υπηρεσιών υγείας. 
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6.6.1 Προγράμματα δεικτών μέτρησης ποιότητας στις Η.Π.Α. 
Τα σημαντικότερα προγράμματα δεικτών είναι τα παρακάτω: 

1.Το Indicator Measurement System (IM System) της Κοινής 

Επιτροπής Πιστοποίησης Οργανισμών Υγείας (JCAHO: Joint Commission on 

Accreditation of Health Care Organizations). 

2. To Health Employer Data and Information Set (ΗΕDIS) της Εθνικής 

Επιτροπής Διασφάλισης της Ποιότητας (NCQA: National Committee for 

Quality Assurance).  

3. To Quality Indicator Project (QIP) από την Ένωση των 

Νοσοκομειακών Ιδρυμάτων του Μέριλαντ (ΜΗΑ: Maryland Hospital 

Association). 

4. Το Consortium Research on Indicators of System Performance 

(CRISP). 

JCAHO IM System: η προετοιμασία ανάπτυξης και εισαγωγής του 

συγκεκριμένου προγράμματος από την JCAHO άρχισε από το 1985. Το 1996 

περιλάμβανε, ήδη, 33 δείκτες ποιότητας που σχετίζονταν με μαιευτικά 

καρδιαγγειακά και ογκολογικά περιστατικά, καθώς και με τον έλεγχο των 

μολύνσεων. Το 1997 προστέθηκαν δείκτες μέτρησης της ποιότητας της 

θεραπείας ψυχικών δυσλειτουργιών και της μακροχρόνιας νοσηλείας των 

ασθενών.  

Η νεότερη καινοτομία του προγράμματος είναι η εισαγωγή δεικτών 

αποτελεσματικότητας του προσωπικού και των υποδομών, με στόχο τον 

προσδιορισμό της σχέσης της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού και των 

αποτελεσμάτων των κλινικών και λειτουργικών διαδικασιών. 

Οι δείκτες ποιότητας για το ανθρώπινο δυναμικό και τα αποτελέσματα 

των κλινικών και λειτουργικών διαδικασιών συνοψίζονται στον παρακάτω 

πίνακα. 
Πίνακας 7:Δείκτες ανθρώπινου δυναμικού και αποτελεσμάτων κλινικών και 
λειτουργικών διαδικασιών του ΙM System της JCAHO 

 

 
 
Ανθρώπινο δυναμικό 

Δείκτες 
i)Αριθμός υπερωριών 

ii)Ρυθμός αποχωρήσεων 

iii)Συχνότητα λαθών προσωπικού 

iv)Τραυματισμοί προσωπικού 

 88



v)Συχνότητα απουσιών εργαζόμενων-

αναλογία δικαιολογημένων προς 

αδικαιολόγητες απουσίες 

 i)Ικανοποίηση ασθενών 

ii)Αριθμός ατυχημάτων ασθενών  
iii)Συχνότητα εμφάνισης 

ενδονοσοκομειακών πνευμονικών 

λοιμώξεων  

 
Αποτελέσματα κλινικών   

και λειτουργικών διαδικασιών iv)Συχνότητα ενδονοσοκομειακών 

ουρολοιμώξεων 

v)Ανεπιθύμητα αποτελέσματα 

αλληλεπίδρασης χορηγούμενων 

φαρμακευτικών αγωγών 

 

Στο συγκεκριμένο μοντέλο εξετάζεται η σχέση αιτίας-αποτελέσματος 

δεικτών των δύο παραπάνω διαστάσεων, του ανθρώπινου δυναμικού και των 

αποτελεσμάτων των κλινικών και λειτουργικών διαδικασιών. Συγκεκριμένα 

εξετάζεται αν οι δείκτες που αναφέρονται σε χαρακτηριστικά του προσωπικού 

των μονάδων επηρεάζουν με κάποιο εμφανή τρόπο τα αποτελέσματα των 

κλινικών και λειτουργικών διαδικασιών και τη διάσταση της ασφάλειας. 

Αντιστοιχίζεται ένας δείκτης ανθρώπινου δυναμικού με κάποιο δείκτη 

αποτελεσμάτων. Η εμφανής ποσοτική σχέση που συνδέει του δύο δείκτες 

καθορίζει τη σχέση αιτίας-αποτελέσματος των συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών που μετράνε οι δείκτες. Η αναμενόμενη σχέση των δύο 

δεικτών μπορεί να είναι: 

• θετική: η αύξηση του πρώτου δείκτη προκαλεί αύξηση της τιμής 

και του δεύτερου. 

• αρνητική: η αύξηση της τιμής του πρώτου δείκτη προκαλεί 

μείωση της τιμής του δεύτερου. 

• τους δύο δείκτες δε συνδέει κάποια προφανής σχέση. 

Στο ΙΜ πρόγραμμα δεικτών ο έλεγχος των στοιχείων που 

χρησιμοποιούν οι δείκτες περιλαμβάνει, αρχικά, έναν Alpha-έλεγχο και στη 

συνέχεια ένα Beta-έλεγχο για την εγκυρότητα και αξιοπιστία των δεδομένων, 
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ενώ χρησιμοποιούνται και μοντέλα προσαρμογής των δεικτών(risk-adjustment 

models). 

 

NCQA-HEDIS: η ανάπτυξη του προγράμματος HEDIS από το φορέα 

πιστοποίησης της ποιότητας υπηρεσιών υγείας NCQA, έγινε σε 4 φάσεις 

(HEDIS 1.0, HEDIS 2.0, HEDIS 2.5, HEDIS 3.0) Το πλεονέκτημα του 

προγράμματος είναι η δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησης αντίστοιχων 

δεικτών ποιότητας, διαφόρων φορέων παροχής υγειονομικών υπηρεσιών. Οι 

δείκτες των 4 μοντέλων αναπτύχθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης της 

Απόδοσης (Performance Assessment Committee-PAC) την οποία 

αποτελούσαν εργαζόμενοι των φορέων, στελέχη της NCQA και ειδικοί τεχνικοί 

αντιπρόσωποι.  

Το HEDIS 2.5 περιλαμβάνει πάνω από 60 δείκτες για την μέτρηση 

χαρακτηριστικών που αφορούν τις παρακάτω διαστάσεις: 

-Ποιότητα της ιατρικής φροντίδας 

-Λογιστικοί στόχοι 

-Προσβασιμότητα υπηρεσιών και ικανοποίηση εργαζόμενων και  

ασθενών. 

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνε οι δείκτες του προγράμματος 

παρουσιάζουν διαστρωμάτωση, ενώ χρησιμοποιούνται και μοντέλα 

προσαρμογής των δεικτών.(National Hospital Outcomes Program, 1997) 

NHA-QIP: το QIP βρίσκεται στο 19ο έτος εφαρμογής του και πρόκειται 

για το σημαντικότερο σύστημα δεικτών για τη μέτρηση της απόδοσης 

ιδρυμάτων παροχής υπηρεσιών υγείας. Η εμπειρία από την εφαρμογή του 

συγκεκριμένου προγράμματος, έχει αποδείξει ότι η συνεχής βελτίωση της 

ποιότητας βασίζεται σε ένα αποτελεσματικό σύστημα δεικτών μέτρησης. 

Σήμερα, περισσότεροι από 1000 οργανισμούς και μονάδες παροχής 

υπηρεσιών υγείας στις Η.Π.Α. εφαρμόζουν το QIP. Ήδη από το 1991 ένας 

σημαντικός αριθμός ευρωπαϊκών και ασιατικών νοσοκομείων άρχισε να 

αποκτά εμπειρίες από τη χρήση του προγράμματος, ενώ ολοένα και 

περισσότεροι οργανισμοί και μονάδες υγείας εκτιμούν την αξία και τα 

πλεονεκτήματα του.(V.A. Kazandjian, N. Mattes, K.G.Wicker, 2002) 
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Oι 10 συχνότεροι δείκτες του προγράμματος παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα, όπου επίσης αναφέρεται και ο αριθμός των φορέων που 

τους χρησιμοποιούν. 

 

 
Πίνακας 8: Οι 10 συχνότεροι δείκτες του QIP 

 
ICU:Intensive Care Unit, ED:Emergency Department, ASA: American Department of  

Anesthesiologists 

          Πηγή:Journal of Evaluation in Clinical Practice, “The international  
          experience of Quality Indicator Project” 

 
CRISP:  το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεικτών μέτρησης της ποιότητας 

αναπτύχθηκε από το “Henry Ford Health System” του Ντιτρόιτ. 

Οι δείκτες του προγράμματος είναι δυνατόν να κατηγοριοποιηθούν με 

βάση τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

-Διασφάλιση δημόσιας υγείας 

-Κοινωνική ωφέλεια από την παροχή των υπηρεσιών 

-Ποιότητα ιατρικής φροντίδας 

-Πρόληψη ασθενειών 

-Ικανοποίηση εργαζόμενων και πελατών 

-Αποτελεσματικότητα 
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-Λογιστική απόδοση του οργανισμού 

-Έρευνα και εκπαίδευση. 

Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί μοντέλα προσαρμογής των δεδομένων 

των δεικτών με στόχο την αύξηση της συγκρισιμότητας αντίστοιχων δεικτών 

διαφόρων συστημάτων και οργανισμών υγείας. Τα μοντέλα προσαρμογής 

αναπτύσσονται για κάθε δείκτη ξεχωριστά και βασίζονται σε τυπικά 

δημογραφικά δεδομένα(π.χ. ηλικία, φύλο, εθνικότητα, μορφωτικό επίπεδο 

κ.α.) 

 

6.6.2 Προγράμματα δεικτών μέτρησης ποιότητας στη Μ.Βρετανία 
 

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας στη Βρετανία στηρίζεται, κατά βάση, στη 

χρήση των “League Tables” για την αξιολόγηση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Το συγκεκριμένο σύστημα περιλαμβάνει ένα 

σημαντικό εύρος δεικτών, περιλαμβάνοντας δείκτες όπως ο μέσος χρόνος 

αναμονής και ο γενικός δείκτης θνησιμότητας του πληθυσμού. Τα “League 

Tables” δίνουν τη δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησης και κατάταξης των 

διαφόρων οργανισμών και μονάδων υγείας. 

Οι στόχοι από τη χρήση του συστήματος είναι δύο: α) η επισήμανση 

εκείνων των οργανισμών και μονάδων που παρουσιάζουν σημαντικά 

υψηλότερα ή χαμηλότερα επίπεδα απόδοσης από τα αναμενόμενα και β) ο 

καθορισμός του εύρους και της ποικιλίας της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

 

 

 

 

 
Σχήμα 6:League Table για το δείκτη θνησιμότητας ασθενών, με 
μυοκαρδιακό έμφρακτο, εντός 30 ημερών από την εισαγωγή 
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Πηγή;www.bmjjournals.com, “Performance League Tables: 
the NHS deserves better”, 2002 

 

Το σημαντικότερο μειονέκτημα των “League Tables” είναι ότι το 

συγκεκριμένο σύστημα αξιοποιεί στοιχεία που ήδη υπάρχουν και δεν 

κατευθύνει τη διαδικασία συλλογής δεδομένων βάση των στόχων που έχουν 

τεθεί. Έχουν προταθεί διάφορες μέθοδοι και τεχνικές βελτίωσης του 

συστήματος, όπως η μέθοδος Monte Carlo και η χρήση των ‘Bayesian 

statistics”. H  μετάβαση από τη χρήση των“League Tables”στη χρήση των 

“control charts” παρέχει τη δυνατότητα καλύτερης ερμηνείας και αξιολόγησης 

των παρατηρούμενων διαφορών στις τιμές των διαφόρων δεικτών, ενώ 

παράλληλα πρόκειται και για μια πιο ευαίσθητη μέθοδο με επίπεδο 

εμπιστοσύνης 98,8%, έναντι 95%  των “League Tables”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 7:Control chart για τον αριθμό θανάτων ασθενών, με 
μυοκαρδιακό έμφρακτο, εντός 30 ημερών από την εισαγωγή 
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Υποσημείωση: οι δύο άξονες εκφράζουν τετραγωνικές ρίζες τιμών 

 
Πηγή;www.bmjjournals.com, “Performance League Tables: 
the NHS deserves better”, 2002 

Τελευταία, κάποια ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα 

δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση της ανάπτυξης και εισαγωγής, στο 

Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μ. Βρετανίας, νέων εργαλείων μέτρησης της 

ποιότητας(π.χ. London Handicap Scale). 

Ωστόσο, η σημαντικότερη προσπάθεια του Εθνικού Συστήματος Υγείας 

ήταν η χρηματοδότηση έρευνας για το κατά πόσο οργανισμοί και μονάδες 

υγείας της Βρετανίας θα μπορούσαν να εφαρμόσουν το Quality Indicator 

Project της ΜΗΑ. Η συγκεκριμένη έρευνα περιελάμβανε την πιλοτική 

εφαρμογή του προγράμματος από βρετανικούς οργανισμούς, έγινε με την 

εποπτεία του Πανεπιστημίου του Νιουκάστλ και έδειξε ότι το QIP είναι ένα 

χρήσιμο και αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης της ποιότητας με μικρό κόστος και 

δέσμευση πόρων, βοηθά δε σημαντικά τους οργανισμούς και τις μονάδες που 

το χρησιμοποιούν στην επίτευξη της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας. (P. 

Adab,A.Rouse,M.A. Mohammed, T.Marshall, 1998) 

6.6.3 Προγράμματα δεικτών μέτρησης ποιότητας στην Ισπανία 
Τα τελευταία 15 χρόνια το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας εφαρμόζει 

ένα εθνικό πρόγραμμα δεικτών μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών 

υγείας, ως βασικό εργαλείο για την επίτευξη της συνεχούς βελτίωσης της 

ποιότητας. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα διασφαλίζεται σε πρώτη φάση η 

συλλογή αξιόπιστων και έγκυρων δεδομένων για την κατασκευή των δεικτών, 

ενώ χρησιμοποιούνται και μοντέλα προσαρμογής του κινδύνου. Οι δείκτες του 
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προγράμματος επικεντρώνονται στα αποτελέσματα των κλινικών και 

λειτουργικών-εσωτερικών διαδικασιών. 
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Πηγή:”A Guide to Developing and Using Indicators”, R.C. Lloyd, 2004 
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Mοντέλο ανάπτυξης δεικτών μέτρησης της ποιότητας 

Πηγή:”A Guide to Developing and Using Indicators”, R.C. Lloyd, 2004 
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