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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εργασία είναι το αποτέλεσμα μίας ερευνητικής προσπάθειας που 
έγινε στα Νοσοκομεία της Ελλάδας κατά το χρονικό διάστημα Μάϊος - 
Αύγουστος 1998. Ο βασικός στόχος της έρευνας είναι η αποτίμηση της 
τρέχουσας κατάστασης της Νοσοκομειακής περίθαλψης στην Ελλάδα. Με την 
επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας, ερευνήθηκε ο βαθμός χρήσης και 
εφαρμογής προγραμμάτων και προσεγγίσεων Ποιότητας, έγινε προσπάθεια 
εντοπισμού των βασικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι 
κυριότεροι φορείς παροχής Υπηρεσίας Υγείας της Ελλάδας, τα Νοσοκομεία, 
αναζητήθηκαν οι γενεσιουργές αιτίες των προβλημάτων αυτών και εξετάστηκε 
ο τρόπος λειτουργίας των Ελληνικών Νοσοκομείων.

Το Νοσοκομείο, ως ένας εξαιρετικά πολύπλοκος οργανισμός, αντιμετωπίζει 
πληθώρα προβλημάτων τα οποία εντείνονται από την υπάρχουσα κατάσταση 
του Ελληνικού Δημοσίου Τομέα, της Νομοθεσίας που τον διέπει και των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η πολιτική 
εφαρμογής διαδικασιών ποιότητας, η αποδοχή και εφαρμογή της φιλοσοφίας 
αυτής και των βασικών αρχών της, έχει βοηθήσει, εκτός όλων των άλλων 
οργανισμών, και τα Νοσοκομεία, να επιλύσουν επιτυχώς τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν. Η πολιτική αυτή οδήγησε σε σημαντική βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των 
Νοσοκομείων ικανοποιώντας πλήρως τις ανάγκες και προσδοκίες των 
βασικών πελατών τους, των ασθενών.

Το κύριο μέρος της έρευνας επικεντρώθηκε στη διαπίστωση του κατά πόσο 
τα Ελληνικά Νοσοκομεία ακολουθούν το παράδειγμα των Νοσοκομείων 
άλλων χωρών στην εφαρμογή αρχών ποιότητας. Αρχικά ερευνήθηκε το 
στάδιο ενημέρωσης του προσωπικού του Νοσοκομείου σε θέματα ποιότητας, 
στη συνέχεια αναζητήθηκε η υποδομή για εφαρμογή αρχών ποιότητας και 
εξετάστηκε κατά πόσο οι διοικούντες των Νοσοκομείων εφαρμόζουν 
σύγχρονους τρόπους διοίκησης. Έγινε προσπάθεια συγκέντρωσης
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πληροφοριών σχετικά με το οργανωσιακό κλίμα και την κουλτούρα των 
Νοσοκομείων ως σημαντικοί παράγοντες εύρυθμης λειτουργίας. Ερευνήθηκε 
η στάση της διοίκησης απέναντι στους εργαζομένους και η αντιμετώπιση των 
ασθενών από το προσωπικό του Νοσοκομείου. Είναι πελατοκεντρικός ο 
τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των Νοσοκομείων ή μήπως η παροχή 
κάθε είδους υπηρεσίας στους ασθενείς είναι απλά υποχρεωτική και στερείται 

κάθε ίχνους ευγένειας και σεβασμού; Στα βασικά αυτά ερωτήματα καθώς και 
σε πολλά άλλα, αναζητήθηκε η κατά το δυνατό ρεαλιστική απάντηση μέσα 
από την επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας που προήλθαν από τη 
συμπλήρωση κατάλληλα δομημένων ερωτηματολογίων και την 
πραγματοποίηση συνεντεύξεων με ανώτερα διοικητικά στελέχη ή ιατρικό 
προσωπικό Ελληνικών Νοσοκομείων και Κλινικών.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η εφαρμογή προσεγγίσεων 
Ποιότητας είναι σπάνια τόσο στο χώρο των Νοσοκομείων όσο και των 
Κλινικών. Η ηγεσία, η οποία παίζει το καθοριστικότερο ρόλο στην υποστήριξη 
εφαρμογής προγραμμάτων ποιότητας, στερείται βασικής εκπαίδευσης και 
πληροφόρησης σε θέματα ποιότητας. Οι όποιες ενέργειες βελτίωσης 
ποιότητας είναι αποτέλεσμα, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, όχι κεντρικών 
σχεδιασμών αλλά πρωτοβουλιών του προσωπικού. Τα προβλήματα που 
καλούνται να αντιμετωπίσουν τα Ελληνικά Νοσοκομεία είναι πολλά και η 
ύπαρξη τους δυσχεραίνει την εφαρμογή προγραμμάτων ποιότητας, ωστόσο 
δεν ευθύνονται για τη σχεδόν παντελή έλλειψή τους.

Η εργασία ξεκινά στο Κεφάλαιο 1 με μία σύντομη πληροφόρηση σχετικά με 
την ποιότητα στην οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας. Δίδεται ο ορισμός της, 
περιγράφεται η διαδικασία Διασφάλισης Ποιότητας, ερευνούνται τα εμπόδια 
επιτυχούς εφαρμογής ΔΟΠ στα Νοσοκομεία και αναφέρονται τα βασικά 
βήματα και αρχές που θα πρέπει να ακολουθηθούν στη διαδικασία βελτίωσης 
της ποιότητας.

Στο Κεφάλαιο 2 επιχειρείται μία σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση των 
ερευνητικών προσπαθειών που έχουν γίνει σε Νοσοκομεία στην Ελλάδα και
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στο εξωτερικό πάνω σε διαδικασίες ή σε προσπάθειες ικανοποίησης των 
προσδοκιών των ασθενών, ερευνητικές προσπάθειες που στοχεύουν πάντα 
στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

Το Κεφάλαιο 3 ασχολείται πλέον με την ελληνική πραγματικότητα. Εξετάζεται 

η αναγκαιότητα εφαρμογής αρχών ποιότητας στα Ελληνικά Νοσοκομεία, 
επιχειρείται μία σύντομη ιστορική αναδρομή στον ελληνικό χώρο και 
παρατίθενται τα βασικότερα χαρακτηριστικά οργάνωσης και λειτουργίας των 
Νοσοκομείων, στοιχεία που προκύπτουν από μία πληθώρα βιβλιογραφικών 
πηγών της τελευταίας οκταετίας. Ερευνούνται, πάντα με βιβλιογραφικές 
πηγές, τα προβλήματα που προκύπτουν από το συγκεκριμένο τρόπο 
οργάνωσης και εξάγονται βασικά συμπεράσματα.

Στο Κεφάλαιο 4, αναλύεται η μεθοδολογία της έρευνας που ακολουθήθηκε 
και παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτής.

Η βασική επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας γίνεται στο Κεφάλαιο 5 

όπου αναφέρονται λεπτομερώς τα αποτελέσματα της έρευνας. Με βάση τα 
αποτελέσματα αυτά προκύπτουν, στο Κεφάλαιο 6, τα τελικά συμπεράσματα 

της έρευνας. Η εργασία κλείνει στο Κεφάλαιο 7 με τη διατύπωση προτάσεων 
εκσυγχρονισμού των Ελληνικών Νοσοκομείων - προτάσεις που προέρχονται 
από βιβλιογραφικές πηγές ή προκύπτουν από την επεξεργασία των 
αποτελεσμάτων της έρευνας.

Στο Παράρτημα 1 παρατίθενται υπό μορφή Πινάκων τα αποτελέσματα της 
έρευνας. Οι πίνακες έχουν την ίδια αρίθμηση με τις αντίστοιχες ερωτήσεις του 
ερωτηματολογίου. Τέλος, στο Παράρτημα 2 παρατίθεται το ερωτηματολόγιο 
που χρησιμοποιήθηκε στην πραγματοποίηση της έρευνας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Το σύγχρονο οργανωμένο σύστημα Υγείας αντιμετωπίζει ορισμένα 
προβλήματα τα οποία ξεπερνούν τον ιστορικό προορισμό του τομέα Υγείας, 
που ήταν η προσφορά υπηρεσιών περίθαλψης στα άτομα που την είχαν 

ανάγκη. Η πρόοδος της ιατρικής και της τεχνολογίας γενικότερα, η άνοδος του 
εισοδήματος και των προσδοκιών των καταναλωτών Υγείας, η γήρανση του 
πληθυσμού και οι πεπερασμένοι πόροι που μπορούν να διατεθούν για την 
Υγεία έχουν φέρει στο προσκήνιο νέα διλήμματα στα οποία πρέπει να δοθεί 
απάντηση. Τα θέματα αυτά απασχολούν την επιστήμη της Οργάνωσης των 
Υπηρεσιών Υγείας και κατέχουν καίρια θέση στη διαμόρφωση της πολιτικής 
Υγείας.

Σήμερα, οι ειδικοί που στελεχώνουν τους οργανισμούς παροχής φροντίδας 
πρέπει να σκεφτούν αποτελεσματικότερους τρόπους ολοκλήρωσης των 
υπηρεσιών, χρηματοδότησης των υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας και 
ανταπόκρισης στις ανάγκες και προτεραιότητες των ασθενών. Ο 
προσανατολισμός στον πελάτη και τον ασθενή, η βελτιστοποίηση των εκροών 
και η ευαισθητοποίηση στο θέμα της χρήσης των πόρων είναι απαιτήσεις της 
σύγχρονης πραγματικότητας (Geoffrey, 1997).

Αναμφισβήτητα, οι σύγχρονες αλλαγές στον τομέα Υγείας απαιτούν, 
περισσότερο από κάθε άλλη φορά, καινοτόμες προσεγγίσεις και έγκαιρη 
δραστηριοποίηση. Με τη θεώρηση της παροχής φροντίδας Υγείας ως καίριο 
κοινωνικό και πολιτικό θέμα, οι διοικητικές αποφάσεις γίνονται ολοένα και 
περισσότερο πολύπλοκες και απαιτητικές. Επιπρόσθετα, τα συνεχώς 
αυξανόμενα κόστη Φροντίδας Υγείας, η αλματώδης τεχνολογική επέκταση και 
ο δραματικός περιορισμός των πόρων, δημιουργούν μία ασφυκτική πίεση για 
βελτιστοποίηση της σχέσης εκροών-εισροών. Η συνεισφορά των 
προσεγγίσεων ποιότητας στα παραπάνω καίρια ζητήματα είναι καθοριστική.
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Πράγματι, η Ποιότητα της περίθαλψης και η Διασφάλιση της Ποιότητας έχουν 
έρθει κατά τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο της προσοχής στο χώρο της 
οργάνωσης και της πολιτικής Υγείας. Τα Νοσοκομεία δίδουν έμφαση στη 
ποιότητα και στη συνεχή βελτίωσή της, σε βαθμό πρωτοφανή. Στο 
διαμορφούμενο περιβάλλον του ανταγωνισμού για την παροχή ιατρικής 
περίθαλψης, η επίτευξη ποιότητας και η απορρέουσα καλή φήμη είναι πλέον 
ηθικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις.

Κατά την τελευταία δεκαετία η κυρίαρχη πολιτική Υγείας από την πλευρά του 
Κράτους ήταν η πολιτική ελέγχου του κόστους. Πολλές φορές, η πολιτική αυτή 
συνάντησε τη δυσπιστία και την αντίδραση από την πλευρά των ατόμων και 
της κοινωνίας. Ο φόβος που υπήρχε ήταν ότι η πολιτική περιορισμού του 
κόστους θα θυσίαζε την ποιότητα στην περίθαλψη. Στα πλαίσια της 
ανησυχίας αυτής εντάσσεται και η μέχρι τώρα αντίληψη ότι ποιότητα 

περίθαλψης σημαίνει περισσότερη υψηλή τεχνολογία και εντατικότερη 
χρησιμοποίησή της.

Σε απάντηση των φόβων αυτών αναπτύχθηκε σταδιακά μέσα στη δεκαετία 
του 1980 η άποψη ότι η ποιότητα στην περίθαλψη εξασφαλίζεται κυρίως από 
μία σειρά αλληλοσυνδεόμενων παραγόντων: την ικανότητα (competence) και 
αποτελεσματικότητα (effectiveness) των επαγγελματιών Υγείας οι οποίοι 
χρησιμοποιούν τις άριστες και ασφαλείς τεχνολογίες κατά τρόπο ενδεδειγμένο 
και αποδοτικό με σκοπό την ικανοποίηση των ασθενών και των συγγενών 
τους.

Τα τελευταία χρόνια πολλές ευρωπαϊκές χώρες καθιέρωσαν και ενίσχυσαν 
τους υπάρχοντες θεσμούς και διαδικασίες καθώς και τους διεθνείς 
οργανισμούς και υπηρεσίες οι οποίοι έχουν σα σκοπό την αξιολόγηση και 

εξασφάλιση αυτών των παραγόντων που σχετίζονται με την ποιότητα. 
Σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις αυτές έπαιξε και η προσπάθεια για 
συμμόρφωση με τους στόχους 31 και 38 της Πολιτικής "Υγεία για Όλους" του 
Ευρωπαϊκού Γραφείου του Π.Ο.Υ. (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας):
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Στόχος 31: "Ως το 1990, όλα τα Κράτη-Μέλη θα πρέπει να έχουν 
ενσωματώσει αποτελεσματικούς μηχανισμούς που εξασφαλίζουν την 
ποιότητα των παρεχομένων φροντίδων στα πλαίσια των ιδιαίτερων 
συστημάτων τους".

Στόχος 38: "Πριν από το 1990 όλα τα Κράτη-Μέλη θα πρέπει να έχουν 
θεσπίσει έναν επίσημο μηχανισμό συστηματικής αξιολόγησης της 
καταλληλότητας χρησιμοποίησης των τεχνολογιών στην Υγεία, καθώς και της 
αποτελεσματικότητας, ικανότητας και αποδοχής τους και των ανταποκρίσεών 
τους στις εθνικές πολιτικές Υγείας και τους οικονομικούς περιορισμούς, 
σύμφωνα με όσα προδιαγράφουν σε εθνικό επίπεδο οι πολιτικές Υγείας και οι 
οικονομικοί περιορισμοί".

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η έννοια της ποιότητας είχε πάντοτε πολλές και αμφιλεγόμενες ερμηνείες οι 
οποίες προσπαθούσαν να εξηγήσουν μία ποικιλία φαινομένων. Έτσι, σήμερα, 
υπάρχουν πολλές απόψεις σχετικά με τον ορισμό της ποιότητας στις 

υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τον John Ovretveit στο [26], κατά τη διαδικασία ορισμού της 
ποιότητας θα πρέπει να συμπεριληφθούν α) ένας επαγγελματικός ορισμός 
του τι χρειάζεται ο πελάτης, β) ο βαθμός στον οποίον οι προσφερόμενες 
υπηρεσίες ικανοποιούν τις ανάγκες του, και γ) η ίδια η άποψη του πελάτη του 
σχετικά με το βαθμό ικανοποίησης των αναγκών του. Τελικά, ο Ovretveit 
καταλήγει στον ορισμό της ποιότητας ως "η ικανοποίηση των απαιτήσεων του 
καταναλωτή στο χαμηλότερο κόστος", και περιλαμβάνει σε αυτόν τρία 
στοιχεία: την ποιότητα ως προς τον πελάτη, η οποία μετράει την ικανοποίηση 
του πελάτη, τα παράπονά του και το βαθμό στον οποίον η υπηρεσία του 

προσφέρει αυτό που ζητάει, την επαγγελματική ποιότητα, η οποία είναι ο 
βαθμός στον οποίο η υπηρεσία ικανοποιεί τις ανάγκες του πελάτη σύμφωνα
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με τα όσα ορίζουν τα επαγγελματικά δεδομένα, και τέλος η ποιότητα 
διαδικασιών, η οποία είναι ο σχεδιασμός και λειτουργία των διαδικασιών της 
υπηρεσίας κατά το πλέον αποτελεσματικό τρόπο ικανοποίησης των 
απαιτήσεων των πελατών.

Σύμφωνα δε, με τους Glenn Laffel και David Blumental στο [21], η ποιότητα 
θα πρέπει να οριστεί σα μία συνεχή προσπάθεια από όλα τα μέλη ενός 
οργανισμού για την ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των 
πελατών. Στον τομέα παροχής υπηρεσιών Υγείας, σαν πελάτες θεωρούνται οι 
ασθενείς και οι λοιποί εμπλεκόμενοι.

Ο Nick Black στο [4], αναφέρει ότι οι υπάρχοντες ορισμοί της ποιότητας είναι 
αρκετά περιοριστικοί στο περιεχόμενό τους, και για το λόγο αυτό υπάρχει η 
ανάγκη υιοθέτησης ενός ευρύτερου ορισμού. Σύμφωνα με αυτόν, υψηλής 
ποιότητας υπηρεσία είναι η υπηρεσία η οποία παρέχει αποτελεσματική 
φροντίδα, ικανοποιεί τις ανάγκες του κάθε πελάτη και παρέχεται δίκαια, 
αποδοτικά, αποτελεσματικά και ανθρώπινα (equitable, effectively, efficiently, 
humanely).

Τέλος, ο επικρατέστερος ορισμός της έννοιας «ποιότητα» σήμερα είναι: «η 
ποιότητα ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας είναι οτιδήποτε ανταποκρίνεται ή 
και ξεπερνάει τις προσδοκίες των καταναλωτών» (Evans, Lindsay 1996, σελ. 
15).

Στο χώρο της Υγείας, ο κλασσικός ορισμός της ποιότητας διαμορφώθηκε από 
τον A. Donadedian, τον θεωρούμενο «πατέρα» της διασφάλισης ποιότητας 
στο χώρο της Υγείας. Ο Donadedian ορίζει την ποιότητα ως «μεγιστοποίηση 
της ικανοποίησης του ασθενή λαμβάνοντας υπόψη τα κέρδη και τις ζημίες 
που υπάρχουν σε μία διαδικασία περίθαλψης». Σήμερα, παρά την 
αδιαμφισβήτητα μεγάλη συμβολή του Donadedian στη βελτίωση της 
ποιότητας, ο κλασσικός του ορισμός θεωρείται στατικός, και όπως και στο 
χώρο της βιομηχανίας, έτσι και στο χώρο της Υγείας οι προσπάθειες 
στρέφονται πλέον προς τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας.
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1.2 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Μεταξύ των διαφορετικών προσεγγίσεων ποιότητας που υπάρχουν, έχει 
παρατηρηθεί, σε παγκόσμιο επίπεδο, μία σαφής προτίμηση στη χρήση 
αρχών διασφάλισης ποιότητας στο χώρο Υγείας. Η προτίμηση αυτή θα 
πρέπει να αποδοθεί στην προκαταρκτική φύση της διασφάλισης ποιότητας 
στο δρόμο για την ολική ποιότητα και από αυτήν την άποψη θα πρέπει να 
θεωρηθεί ιδιαιτέρως ενθαρρυντική καθώς δείχνει την ολοένα και μεγαλύτερη 
στροφή των οργανισμών Υγείας στην χρήση αρχών ποιότητας.

Η ανάδυση τα τελευταία χρόνια της "Διασφάλισης Ποιότητας" ως ένας 
διεθνώς αποδεκτός όρος έχει προκαλέσει σημαντικό όφελος στην προαγωγή 
του διαλόγου και της μεθοδολογικής ανάπτυξης. Ο όρος σημαίνει την 
αξιολόγηση του πραγματικού επιπέδου ποιότητας των προσφερόμενων 
υπηρεσιών καθώς και τις προσπάθειες τροποποίησης, όπου είναι 
απαραίτητο, της παροχής αυτών των υπηρεσιών (Nick Black). Με άλλα λόγια 
περιλαμβάνει κατ’ αρχήν την εκτίμηση (μέτρηση) του επιπέδου ποιότητας και 
στη συνέχεια την υιοθέτηση μηχανισμών για τη βελτίωσή της.

Ο ευρύτερος ορισμός της ποιότητας που προτείνει ο Nick Black (υπηρεσία 
που παρέχει αποτελεσματική φροντίδα η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του 

κάθε πελάτη και η οποία παρέχεται δίκαια, αποτελεσματικά, αποδοτικά και 
ανθρώπινα (equitable, efficiently, effectively, humanely)), έχει πολλές 
συνέπειες: καθιστά το έργο της διασφάλισης ποιότητας πολύ περισσότερο 
πολύπλοκο, ενώ η αναγκαιότητα για αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, 
ανθρωπιά, δικαιοσύνη στην παροχή φροντίδας Υγείας χτυπά στην καρδιά της 
δημόσιας πολιτικής Υγείας. Καθώς μάλιστα η επίτευξη σε μέγιστο βαθμό και 

των τεσσάρων αυτών διαστάσεων της ποιότητας είναι σε μερικές περιπτώσεις 
εξαιρετικά δύσκολη, συχνά είναι προτιμότερη η επίτευξη μίας βέλτιστης 
ισορροπίας μεταξύ αυτών, θυσιάζοντας μερικές φορές την
αποτελεσματικότητα για την επίτευξη ικανοποιητικού και αποδεκτού επιπέδου 
ανθρωπιάς και ισότητας.
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Ο απώτερος στόχος των Νοσοκομείων είναι να φέρουν τον εισαχθέντα 
ασθενή, μέσα από τη διαδικασία της νοσοκομειακής περίθαλψης, στην όσο το 
δυνατόν πρότερη υγιή φυσική και πνευματική του κατάσταση που προϋπήρχε 
της ανάγκης για εισαγωγή στο Νοσοκομείο. Ένας φανερός λόγος για την 
επιθυμία και προσπάθεια των Νοσοκομείων για αύξηση της αυτάρκειας και 
αυτονομίας των ασθενών, είναι το αυξημένο κόστος της διατήρησης ενός 
ασθενή σε υψηλότερο επίπεδο φροντίδας από ό,τι είναι απαραίτητο, καθώς 
περισσότερος εξοπλισμός όπως και νοσηλευτική φροντίδα απαιτείται για αυτό 
το υψηλότερο επίπεδο φροντίδας (T.C.E. Cheng, 1992).

Ο σκοπός της μέτρησης της ποιότητας της φροντίδας Υγείας είναι τριπλός. Ο 
πρώτος είναι η επιβεβαίωση ότι τα πλήρη οφέλη της ιατρικής γνώσης 
εφαρμόζονται επιτυχώς στις ανάγκες των ασθενών. Ο δεύτερος σκοπός είναι 

η διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου της φροντίδας. Αυτοί οι δύο σκοποί 
διευκολύνουν τη βελτίωση κατά τη διάρκεια της μετάβασης του ασθενή από 
όλα τα στάδια της νοσοκομειακής περίθαλψης. Στον τρίτο σκοπό, η συνεχής 
αυτή αξιολόγηση είναι και ο τρόπος με τον οποίο το επάγγελμα διατηρεί και 
θέτει τα δικά του στάνταρτ και παραμένει υπεύθυνο στο κοινό που υπηρετεί.

Το πρόγραμμα διασφάλισης της ποιότητας είναι ένα σύστημα μέσα από το 
οποίο μπορεί κανείς να εξετάσει τις ιδιότητες των υπηρεσιών για να δει κατά 
πόσο προσεγγίζεται η τελειότητα. Το πρόγραμμα κατευθύνεται μέσα από την 
αξιολόγηση του προτύπου φροντίδας το οποίο λαμβάνεται από ένα σύνολο 
ασθενών με βάση ορισμένα κριτήρια που έχουν αναπτυχθεί για τη μέτρηση 
των αποτελεσμάτων της φροντίδας Υγείας.

Ο Nick Black αναφέρει ότι το μοντέλο διασφάλισης ποιότητας είναι κυκλικό 
(Σχήμα 1). Περιλαμβάνει μία σειρά από προκαταρκτικά στάδια, στα οποία 
γίνεται η επιλογή των θεμάτων, ο καθορισμός των κριτηρίων και τίθενται σε 
ισχύ τα στάνταρτ. Στη συνέχεια αξιολογείται η ποιότητα των υπαρχόντων 
υπηρεσιών, προσδιορίζονται οι αιτίες που προκαλούν κάτω του ιδεατού 
επιπέδου φροντίδα, αποφασίζονται οι απαραίτητες αλλαγές, εφαρμόζονται
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και τέλος κρίνεται η επίδραση που αυτές έχουν, μέσω επαναξιολόγησης της 
ποιότητας της φροντίδας. Με άλλα λόγια, η διασφάλιση ποιότητας είναι μία 
δυναμική διαδικασία που απαιτεί συνεχή δραστηριοποίηση και δέσμευση.

t
Επιλογή θέματος

__________ Σχήμα 1: Ο κύκλος Διασφάλισης Ποιότητας

Κριτήριο είναι μία συγκεκριμένη ιδιότητα ή χαρακτηριστικό που πρέπει να 

ισχύει για να είναι αποδεκτό. Τα κριτήρια θα πρέπει να προέρχονται από 
επιστημονική έρευνα ώστε να είναι αξιόπιστα και αντικειμενικά (Nick Black). 
Μπορεί να αναφέρονται στη δομή (εισροές), διαδικασίες (δραστηριότητες) ή 
εκροές της φροντίδας. Το ιδεατό θα ήταν τα κριτήρια να αναφέρονται πάντα 
στο αποτέλεσμα (εκροή) της φροντίδας αλλά δεδομένου της δυσκολίας και 
δαπάνης της συλλογής δεδομένων εκροών, είναι συχνά απαραίτητη η χρήση 
κριτηρίων δομής ή διαδικασιών. Αυτή η χρήση είναι αποδεκτή εφόσον έχει 
διαπιστωθεί μία ξεκάθαρη σχέση μεταξύ διαδικασίας και εκροής. Καθώς τα 
κριτήρια βασίζονται σε αντικειμενικές και επιστημονικές αποδείξεις μπορεί να 
ισχύουν σε διεθνές ή τοπικό επίπεδο.

Σε ένα πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας εφαρμοζόμενο σε Οργανισμό 
Παροχής Φροντίδας Υγείας θα πρέπει να υπάρχουν τα εξής είδη κριτηρίων:

• για ένα συγκεκριμένο πληθυσμό ασθενών που παρουσιάζουν 
συγκεκριμένα προβλήματα, τα κριτήρια θα πρέπει να αντανακλούν την

12



κατάσταση των ασθενών σε διάφορα κρίσιμα σημεία της παραμονής τους 
στο Νοσοκομείο και του τέλους της παραμονής τους.

• κριτήρια για την απόδοση των νοσηλευτών τα οποία σχετίζονται με τα 
κριτήρια των ασθενών

• κριτήρια για τον τρόπο χρησιμοποίησης των πηγών, 
συμπεριλαμβανομένων του εξοπλισμού, των προμηθειών και του 
περιβάλλοντος

• κριτήρια τα οποία θα δείχνουν τη συνετή χρήση χρόνου και κεφαλαίων.

Στην πράξη έχει διαπιστωθεί μία πληθώρα προβλημάτων όσον αφορά τον 
προσδιορισμό και χρήση των κριτηρίων. Το σημαντικότερο μειονέκτημα, είναι 
ότι ενώ κάθε νέα μέθοδος προσδιορισμού κριτηρίων συνεισφέρει στον είδη 
μεγάλο αριθμό μετρήσιμων κριτηρίων για αξιολόγηση της ποιότητας, η 
πλειοψηφία αυτών επικεντρώνεται σε μη κλινικά μέρη του συστήματος 
φροντίδας Υγείας. Επιπλέον, ο μεγάλος αριθμός των υπαρχόντων κριτηρίων 
ποιότητας έχει οδηγήσει σε επιλογή εν μέρει αυθαίρετων υποσυνόλων αυτών 
των κριτηρίων. Το γεγονός αυτό καθιστά μη δυνατή και πραγματοποιήσιμη τη 
σύγκριση Νοσοκομείων που χρησιμοποιούν διαφορετικούς μεθόδους και 
κριτήρια. Μία ακόμη σοβαρή συνέπεια των υπαρχόντων μεθόδων είναι η 
αποτυχία ύπαρξης μίας συγκεκριμένης και ξεκάθαρης αντίληψης της αξίας 
των ατομικών κριτηρίων που μετρούν την ποιότητα. Μερικά κριτήρια έχουν 
περιορισμένη ικανότητα διάκρισης μεταξύ υψηλής και χαμηλής ποιότητας 
φροντίδας. Άλλα κριτήρια παρουσιάζουν υψηλό βαθμό συσχέτισης μεταξύ 
τους. Αυτή η επικάλυψη των κριτηρίων και η υπό αμφισβήτηση διακριτική 
τους ικανότητα οδηγεί σε πλεονασμούς και αδυναμίες στην αξιολόγηση, 
γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε παραπλανητικά και πλασματικά 
αποτελέσματα.

Τα στάνταρτ αναφέρονται στο επιθυμητό επίπεδο συμμόρφωσης με ένα 

κριτήριο. Θα πρέπει να τίθενται σε τοπικό επίπεδο από τους κλινικούς των 
οποίων η πρακτική πρόκειται να αξιολογηθεί. Τα στάνταρτ μπορούν να 

τεθούν σε τρία διαφορετικά επίπεδα: το ιδανικό στάνταρτ εκπροσωπεί το 
καλύτερο που έχει ποτέ επιτευχθεί. Το είδος αυτό περικλείει τον κίνδυνο
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αποθάρρυνσης των συμμετεχόντων καθώς είναι πιθανό να μην επιτευχθεί. Το 
δεύτερο είδος αντιπροσωπεύει το μέσο επίπεδο που έχει επιτευχθεί από ένα 
σύνολο κλινικών διαφόρων Νοσοκομείων. Το είδος αυτό είναι πιθανό να μην 
οδηγήσει σε περαιτέρω προσπάθειες βελτίωσης. Τέλος, το τρίτο είδος είναι το 

ελάχιστο στάνταρτ που μπορεί να τεθεί και το οποίο αντιπροσωπεύει το 
ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο ποιότητας. Το είδος αυτό θα επηρεάσει μόνο 
τους πολύ κακούς εκτελεστές. Τα στάνταρτ είναι προσωρινά και θα πρέπει να 
ανανεώνονται και να αυξάνεται το επίπεδό τους συχνά, σε μία προσπάθεια 
βελτίωσης της ποιότητας της φροντίδας.

Η αξιολόγηση της ποιότητας γίνεται με τη βοήθεια πηγών πληροφόρησης, οι 
οποίες περιλαμβάνουν ιατρικά αρχεία ασθενών, διαγνωστικά αρχεία, φύλλα 
εργασίας, παρατηρήσεις απόδοσης, συνεντεύξεις με το προσωπικό και 
ασθενείς. Εφόσον η αξιολόγηση της ποιότητας δείξει ότι το επίπεδο είναι 
κάτω του επιθυμητού, είναι απαραίτητο να βρεθούν οι αιτίες. Οι αιτίες, 
σύμφωνα με το Nick Black, μπορεί να είναι τεσσάρων ειδών: έλλειψη γνώσης, 
έλλειψη ικανότητας, ακατάλληλη συμπεριφορά και τρόπος, φτωχή οργάνωση 
των υπηρεσιών. Πρέπει να βρεθεί η πραγματική αιτία που δημιουργεί το 
πρόβλημα ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα εφαρμοστεί η κατάλληλη λύση. Μετά 
τη διορθωτική επέμβαση, ο κύκλος διασφάλισης της ποιότητας ξεκινά ξανά με 
μία επαναξιολόγηση του θέματος για να εξακριβωθεί εάν έχει επιτευχθεί η 
επιθυμητή βελτίωση. Εάν δεν έχει επιτευχθεί, είναι πολύ πιθανόν να 
απαιτείται μία διαφορετικού είδους επέμβαση.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να λάβει ο τρόπος διαχείρισης της πληροφορίας 
στην προσπάθεια για διασφάλιση της ποιότητας. Καθώς η διασφάλιση της 
ποιότητας ενεργεί ως το καθοριστικό διάμεσο μεταξύ των γιατρών και των 
πίθΠθρθΓε είναι απαραίτητη η προσεχτική διαπραγμάτευση του θέματος της 
εμπιστευτικότητας και πρόσβασης της πληροφορίας.
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1.3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) δε θα πρέπει να θεωρείται ως ένα 

πρόγραμμα ή σύστημα, αλλά ως ένα σύνολο από φιλοσοφίες και μεθόδους 
που εφαρμόζονται από έναν οργανισμό στο δρόμο για τη συνεχή βελτίωση σε 
όλα τα θέματα και τομείς που δραστηριοποιείται.

Η ΔΟΠ είναι προληπτική (proactive) στη φύση της και στηρίζεται σε τρεις 
αρχές: την ικανοποίηση του πελάτη, τη συνεχή βελτίωση, και την ενεργό 
συμμετοχή όλου του εργατικού δυναμικού. Με την Ολική Ποιότητα, ο 
οργανισμός αναζητά ενεργά τον προσδιορισμό των αναγκών και προσδοκιών 
του πελάτη, την ενσωμάτωση της ποιότητας στις διαδικασίες και τη διαρκή 
βελτίωση οποιοσδήποτε λειτουργίας με τη βοήθεια συλλογικών προσπαθειών 
επίλυσης προβλημάτων μέσα από τη χρήση αντικειμενικών δεδομένων 
(Evans, Lindsay, 1996, σελ. 17).

Η ΔΟΠ θεωρήθηκε από πολλούς ως η πλέον ελπιδοφόρα κίνηση για 
βελτίωση της ποιότητας της ιατρικής φροντίδας και της παραγωγικότητας. 
Ωθούμενη από τα θεαματικά αποτελέσματα σε άλλες βιομηχανίες, η 
φιλοσοφία της ΔΟΠ άρχισε σταδιακά να διεισδύει και στον χώρο της Υγείας.

Το σύστημα Υγείας, ιδίως στο εξωτερικό, βρέθηκε κάτω από ασφυκτική πίεση 
για αλλαγή κατά τη δεκαετία του 80. Η πίεση για αλλαγή προέρχονταν από τα 
συνεχώς αυξανόμενα κόστη και τις αυξημένες απαιτήσεις τόσο των 
δυσαρεστημένων ασθενών όσο και από τρίτους πληρωτές. Οι καταναλωτές 
της δημόσιας Υγείας - ασθενείς και οι οικογένειές τους, οι επιχειρήσεις και οι 
βιομηχανίες, οι ασφαλιστικές εταιρίες και οι κυβερνήσεις- θεωρούσαν ότι οι 
ανάγκες τους δεν ικανοποιούνταν στη βάση του κόστους, πρόσβασης και 
ποιότητας. Η κατάσταση αυτή ήταν ακόμα πιο βεβαρημένη για τα Νοσοκομεία 
λόγω της μειούμενης επιδότησης που λάμβαναν και του αυξημένου 

ανταγωνισμού. Αλλαγές σε κυβερνητικές πολιτικές, στρατηγικές Marketing οι 
οποίες έδιναν ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή ποιοτικής φροντίδας καθώς και 
το αυξημένο ενδιαφέρον των ασθενών για τα κόστη προκάλεσαν την
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επικέντρωση της προσοχής στην ανάγκη για δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 
ιατρικού-διοικητικού-πελατειακού περιβάλλοντος βελτίωσης ολικής ποιότητας.

1.3.1 Εμπόδια στην εφαρυονή me ΔΟΠ στα Νοσοκομεία

Λόγω της έντονης κρίσης στο χώρο της Υγείας, παρατηρήθηκε μία 
βεβιασμένη εφαρμογή της φιλοσοφίας της ΔΟΠ στο Νοσοκομειακό ιδίως 
τομέα, χωρίς πρότερη σκέψη και σχεδίασμά. Η εφαρμογή της ΔΟΠ στο χώρο 
των Νοσοκομείων αντιμετωπίζει από τη φύση της ορισμένα προβλήματα, τα 
οποία θα πρέπει με σύνεση και προσοχή να αντιμετωπιστούν και να 
υπερπηδηθούν. Οι κυριότεροι παράγοντες που φέρουν δυσκολίες στην 
εφαρμογή της ΔΟΠ είναι (Short P.J. & Rahim Μ.Α., 1995):

♦ Οργανωσιακή δομή: η οργανωσιακή δομή είναι ίσως το δυσκολότερο 
εμπόδιο που πρέπει να υπερπηδηθεί κατά την εφαρμογή της ΔΟΠ στα 
Νοσοκομεία. Η παραδοσιακή οργάνωση των Νοσοκομείων σε λειτουργική- 
ιεραρχική δομή, καθίσταται πλέον προβληματική καθώς είναι ιδιαίτερα 
γραφειοκρατική και δεν υποστηρίζει λειτουργικά τις αρχές της ΔΟΠ. 
Στηρίζεται στην αλυσίδα των εντολών, στον πλήρη έλεγχο της διοίκησης, 
ορθώνει εμπόδια μεταξύ των τμημάτων και εμποδίζει την αποτελεσματική 
επικοινωνία αυτών, ενώ το σύστημα ανταμοιβής που χρησιμοποιεί 
στηρίζεται στην ατομική απόδοση. Από την άλλη, η επιτυχής εφαρμογή 
προγραμμάτων ΔΟΠ απαιτεί δομή με λιγοστά επίπεδα διοίκησης, 
υπαλλήλους με ισχυρά κίνητρα, αποτελεσματική επικοινωνία, αποδοτική 
συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων και δημιουργία ομάδων-κύκλων 
ποιότητας.

♦ Οργανωσιακή κουλτούρα: Η ιεραρχική δομή των Νοσοκομείων έχει 
δημιουργήσει αρνητικές κουλτούρες όπου τα άτομα αναλώνονται στην 
παρακολούθηση των υπολοίπων και στην αυτοάμυνα. Σε αντίθεση με 
αυτά, η κουλτούρα της ΔΟΠ βασίζεται στην ειλικρίνεια, την εμπιστοσύνη, 
στην ομαδική συνεργασία, αντικειμενική επίλυση των προβλημάτων και την 
κοινή ευθύνη και υπευθυνότητα.
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♦ Τρόπος διοίκησης: Η αυθαίρετη διοίκηση των ιεραρχικών δομών δε 
συμβαδίζει με τη ΔΟΠ, της οποίας η εφαρμογή στηρίζεται σε αποκέντρωση 
της δύναμης, μείωση της αυθαιρεσίας και της μονόπλευρης λήψης 
αποφάσεων, θέτοντας μετρήσιμους στόχους και λαμβάνοντας συνετές 
αποφάσεις στηριζόμενες σε γεγονότα.

♦ Συμμετοχή των ιατρών: Η επιτυχημένη εφαρμογή της ΔΟΠ απαιτεί την 
ενεργό συμμετοχή και συνεργασία όλων των εργαζομένων μέσα στον 
οργανισμό. Οι ιατροί, με την υπάρχουσα ιεραρχική δομή και τρόπο 
λειτουργίας των Νοσοκομείων, χαίρουν απόλυτης ελευθερίας, επιρροής και 
δύναμης τις οποίες φοβούνται ότι θα χάσουν με την εφαρμογή ενός 
προγράμματος ΔΟΠ. Η αντίδραση αυτή τροφοδοτείται και από την ύπαρξη 
της απόψεως περί της αδιαφιλονίκητα ορθής ιατρικής γνώμης και της 
κοινωνικής αποδοχής της επιστημονικής ικανότητας των γιατρών, κάτι που 
δεν επιτρέπει ούτε καν την κρίση από κανένα επίπεδο της Διοίκησης. Το 
γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ 
γιατρών και Διοίκησης με άμεσες συνέπειες την ολοένα και πιο δυσχερή 
επίτευξη συνεργασίας, απαραίτητη για την επιτυχή εφαρμογή της ΔΟΠ.

♦ Επαγγελματική αυτονομία: η εφαρμογή ενός προγράμματος ΔΟΠ δεν 
ικανοποιείται με τα υπάρχοντα επαγγελματικά στάνταρτ αλλά απαιτεί 
συνεχώς νέα, δημιουργώντας αντιδράσεις όχι μόνο από τους κλινικούς 
ιατρούς και το λοιπό ιατρικό προσωπικό αλλά από τον κάθε επαγγελματία.

♦ ΔΟΠ και Διασφάλιση Ποιότητας: η μέχρι τώρα εφαρμογή προγραμμάτων 
Διασφάλισης Ποιότητας (όπου αυτά έχουν εφαρμοστεί) είναι πιθανό να 
δημιουργήσει σύγχυση στους εκτελεστές στην περίπτωση που δεν 
αποσαφηνιστούν και γίνει αποτελεσματική διάκριση των φιλοσοφιών και 
αρχών μεταξύ ΔΟΠ και Διασφάλιση Ποιότητας. Η ΔΟΠ προχωρά ένα βήμα 
πέρα από τη Διασφάλιση Ποιότητας μέσα από την αρχή της συνεχούς 

βελτίωσης.
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♦ Σχέσεις διοίκησης και εργατικών σωματείων: μία πιθανή ένταση μεταξύ 
εργατικών συνδικάτων και διοίκησης είναι σίγουρο ότι θα αποτελέσει 
εμπόδιο στην εφαρμογή προγράμματος ΔΟΠ.

Τέλος, πρόβλημα στην εφαρμογή ενός προγράμματος ΔΟΠ μπορεί να 
αποτελέσει η αντίδραση των εργαζομένων στη διαδικασία συλλογής 
δεδομένων και αναφοράς, καθώς μπορεί να θεωρηθούν υπερβολικά 
λεπτομερή και χρονοβόρα με άμεση επιβάρυνση του φόρτου εργασίας τους. 
Για το λόγο αυτό, η αποστολή της ΔΟΠ θα πρέπει να γίνει γνωστή σε κάθε 
εργαζόμενο ενός οργανισμού, προκειμένου να επιτευχθεί οικειοθελής 
συνεργασία.

1.3.2 Διαδικασία βελτίωσης ποιότητας

Τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την εφαρμογή μιας 
προσέγγισης ποιότητας σε έναν οργανισμό είναι δυνατό να υπερπηδηθούν 
εφόσον αντιμετωπιστούν έγκαιρα, συνετά και μεθοδικά.

Για μία επιτυχή εφαρμογή προσέγγιση ποιότητας που θα οδηγήσει σε 
βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών είναι απαραίτητη: 1) η 
ενεργή, φανερή υποστήριξη από την ηγεσία, τόσο τη διοικητική όσο και την 
κλινική, για συνεχή βελτίωση της ποιότητας 2) μία εστίαση στις διαδικασίες ως 
το αντικείμενο των προσπαθειών για βελτίωση 3) ο περιορισμός της μη 

απαραίτητης μεταβλητότητας (variation) και 4) ικανές στρατηγικές διοίκησης 
του προσωπικού.

Το κεντρικό σημείο της βελτίωσης της ποιότητας είναι αναμφίβολα το γεγονός 
ότι οι ανώτεροι διοικητικοί και κλινικοί ηγέτες θα πρέπει να επιδιώκουν 
φανερά και ενεργά τη δημιουργία μίας τάσης για συνεχή βελτίωση της 
ποιότητας της φροντίδας και της υπηρεσίας. Ωστόσο, παρατηρείται συχνά η 
απροθυμία πολλών ηγετών στη δέσμευση πηγών και χρόνου για την εκκίνηση 
προσπαθειών βελτίωσης ποιότητας, θέτοντας με αυτόν τον τρόπο τροχοπέδη 
στην όλη διαδικασία. Εξίσου σημαντικό είναι το ότι οι διαδικασίες και όχι τα 
άτομα θα πρέπει να είναι το αντικείμενο των προσπαθειών για βελτίωση της 
ποιότητας. Ως διαδικασία αναφέρεται το "σύνολο των δραστηριοτήτων που
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παρεμβάλλονται μεταξύ των ιατρών και των ασθενών". Οι ειδικοί της 
ποιότητας έχουν επανειλημμένα παρατηρήσει ότι οι διαδικασίες 
χαρακτηρίζονται από άχρηστες επανεργασίες (rework) και σκάρτα και 
επομένως μία τροποποίησή τους θα κατάληγε στη μείωση αυτών των 
παραγόντων και την ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας και μείωση του 
κόστους. (Laffel Glenn και Blumental David, 1989).

Για μία επιτυχή μετάβαση του τρόπου σκέψης και δράσης ενός οργανισμού 
στην ιατρική φροντίδα ολικής ποιότητας, η οποία προσανατολίζεται στις 
διαδικασίες ως τρόπος σκέψης χειρισμού της ποιότητας, είναι απαραίτητα 
ορισμένα στοιχεία (Milacovich Ε. Michael, 1991):

♦ όλες οι ενέργειες να στηρίζονται σε αρχές συνεχούς βελτίωσης ποιότητας,

♦ οι αποφάσεις να στηρίζονται σε γεγονότα, δεδομένα και στατιστικές 
πληροφορίες,

♦ κάθε άτομο μέσα στον οργανισμό να είναι αφοσιωμένο στην εξυπηρέτηση 
κάθε πελάτη,

♦ η πρόοδος της ποιότητας να μετράται με βάση έγκυρες απαιτήσεις 
πελατών και όχι με εξωτερικώς επιβεβλημένα στάνταρτ,

♦ η ομαδική εργασία να ανταμείβεται ως ένα μέσο εξάλειψης επικοινωνιακών 
εμποδίων και βελτίωσης της ενδοτμηματιακής συνεργασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Στο πλαίσιο των προσπαθειών αποτίμησης και στη συνέχεια, βελτίωσης του 

επιπέδου ποιότητας της Νοσοκομειακής περίθαλψης σε παγκόσμιο επίπεδο, 
έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες έρευνες με γνωστικά αντικείμενα που 
ποικίλλουν από τη μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των ασθενών μέχρι την 
εξέταση της ποιότητας του λειτουργικού κύκλου διανομής φαρμάκου. Οι 
ερευνητικές αυτές προσπάθειες εντάσσονται στο πλαίσιο προσπάθειας 
εντοπισμού και διόρθωσης προβλημάτων και των γενεσιουργών αιτιών τους 
τα οποία έχουν αντίκτυπο στο επίπεδο ποιότητας των προσφερομένων 
υπηρεσιών φροντίδας και Υγείας.

Στο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, γίνεται μία σύντομη αναφορά 
των βιβλιογραφικών ευρημάτων που χρονολογούνται από το 1991 και 
μετέπειτα, τα οποία έχουν ως κοινό πεδίο (σημείο αναφοράς) την ερευνητική 
τους προέλευση και παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το σκοπό και τη 

μεθοδολογία της παρούσας ερευνητικής εργασίας.

2.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η Καραγιάννη Βίλμα στο [38] παρουσιάζει την εκπόνηση μίας μελέτης 
συγκριτικής αξιολόγησης της ποιότητας δύο διαφορετικών συστημάτων 
διανομής φαρμάκων στα ελληνικά Νοσοκομεία. Αντικείμενο της μελέτης είναι 
η περιγραφή και η ανάλυση των φαρμακευτικών δραστηριοτήτων, κατά φάση, 
των λειτουργικών κύκλων διανομής και ο εντοπισμός των περιπτώσεων 
δυσλειτουργίας των δύο συστημάτων, με στόχο την καλύτερη οργάνωση του 
Νοσοκομειακού συστήματος, την καλύτερη διαχείριση και τη βελτίωση της 
ποιότητας παροχής φροντίδας στον ασθενή. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 
δύο παθολογικές μονάδες δύο μεγάλων Νοσοκομείων της Αθήνας, ένα του 
δημοσίου και ένα του ιδιωτικού τομέα, διήρκησε 24 ημέρες για την κάθε
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υπηρεσία, ενώ ο πληθυσμός της έρευνας αποτελούνταν από 122 ασθενείς 
συνολικά (57 από το κρατικό Νοσοκομείο και 65 από το ιδιωτικό).

Η έρευνα μέτρησε το δείκτη αποτελεσματικότητας για τη συγκριτική 
αξιολόγηση των δύο μονάδων - όπου ο δείκτης αυτός αναφέρεται στις 
περιπτώσεις που το σύστημα λειτούργησε σωστά, δηλαδή στον αριθμό των 
ιατρικών εντολών που κατέληξαν στη σωστή συνταγογράφηση, στη σωστή 
διανομή και στη σωστή διαχείριση.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα που προέκυψαν, ο λειτουργικός κύκλος 
διανομής φαρμάκου στην Ιδιωτική Κλινική φαίνεται να παρέχει μεγαλύτερη 
ασφάλεια στον ασθενή σε όλα τα στάδια. Η συμμετοχή του νοσηλευτικού 
προσωπικού, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και η άμεση επαφή και 
συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό, φαίνεται να προσφέρει σημαντική 
βοήθεια κατά το στάδιο της συνταγογράφησης, κατά το οποίο συνέβησαν ο 
μεγαλύτερος αριθμός σφαλμάτων.

Τα γενικά συμπεράσματα δείχνουν ότι η κάθε προσπάθεια αναδιοργάνωσης 
του συστήματος διανομής φαρμάκων πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά 
οργανωμένες μελέτες κόστους-αποτελεσματικότητας. Η εγκαθίδρυση ενός 
συστήματος που προορίζεται να ελέγξει τη φαρμακευτική κατανάλωση μπορεί 
να αυξήσει τα λειτουργικά έξοδα και, εφόσον δε στηρίζεται σε επιστημονικές 
βάσεις, να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ασθενούς. Τέλος, η γνώση είναι 
καθοριστικός παράγοντας για την εξασφάλιση της ποιότητας στις 
ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες, και γενικότερα για την απρόσκοπτη 
λειτουργία του Νοσοκομειακού συστήματος.

Η Βίκυ Παττανικολάου και ο Δρ. Ιωακείμ Σιγάλας στο [46] κάνουν μία 
προσπάθεια μέτρησης του βαθμού ικανοποίησης του ασθενή. Ο σκοπός της 

έρευνας και του προγράμματος που πραγματοποιήθηκε ήταν να αναπτυχθεί 
μία μέθοδος συλλογής πληροφοριών για τους ασθενείς, η οποία θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί συστηματικά στην εκτίμηση της ποιότητας της 
περίθαλψης και τον εφοδιασμό των υπευθύνων των Κλινικών και της
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διοίκησης των Νοσοκομείων με χρήσιμα στοιχεία όσον αφορά την εφαρμογή 
προγραμμάτων βελτίωσης ποιότητας. Ο στόχος της έρευνας αυτής ήταν η 
περιγραφή ενός βασικού μοντέλου διανομής Νοσοκομειακής Φροντίδας, μίας 
θεωρίας για τη βελτίωσή του, και των τρόπων με τους οποίους οι κρίσεις των 
ασθενών για την ποιότητα των παρεχομένων Νοσοκομειακών Υπηρεσιών 
μπορούν να οδηγήσουν στο σχεδίασμά βελτιώσεων.

Το δείγμα της έρευνας ήταν οι εξερχόμενοι ασθενείς από το Περιφερειακό 
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών (531 άτομα) και το Περιφερειακό Γενικό 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ (300 άτομα), δυναμικότητας σε κρεβάτια 
710 και 670 αντίστοιχα. Η όλη έρευνα διήρκησε τέσσερις εβδομάδες.

Σύμφωνα με τα συναχθέντα συμπεράσματα, η ικανοποίηση των εξερχόμενων 
ασθενών από τα δύο Νοσοκομεία είναι υψηλού βαθμού για την Ιατρική και 
Νοσηλευτική Φροντίδα που δέχτηκαν και μέτριου βαθμού για τις 
ξενοδοχειακές και λοιπές υπηρεσίες.

Το επίπεδο ικανοποίησης των ασθενών είναι το αντικείμενο μελέτης και 
έρευνας και των Α. Αντωνόπουλου, Δ. Καραμητόπουλου και Ε. Σοφιανού 

στο [34]. Η έρευνα αυτή αφορά την ανοικτή περίθαλψη και ειδικότερα, τη 
ζήτηση περίθαλψης που παρέχεται από τα εφημερεύοντα εξωτερικά ιατρεία 
των παθολογικών κλινικών στο Γενικό Ιπποκράτειο Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης. Στόχος της έρευνας είναι να διερευνήσει τις προϋποθέσεις για 
τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των ασθενών από τα εξωτερικά 
ιατρεία σε ημέρες εφημερίας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια 
ερωτηματολογίων. Το δείγμα ήταν 200 άτομα τα οποία επισκέφτηκαν τα 
εξωτερικά ιατρεία του παθολογικού τομέα στο Γενικό Περιφερειακό 
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης σε ημέρες εφημερίας.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, η διαμόρφωση των γνωμών των ασθενών 
σχετικά με το επίπεδο των υπηρεσιών περίθαλψης στα εξωτερικά ιατρεία 
καθορίζεται από την επικοινωνία που είχαν κυρίως με τους ιατρούς και από 
τους λόγους για τους οποίους επισκέφτηκαν τα εξωτερικά ιατρεία του
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Νοσοκομείου. Τα άτομα το οποία επισκέπτονται το Νοσοκομείο χωρίς να 
τους ωθεί σε αυτό κάποια οικονομική ανάγκη, δείχνουν ευχαριστημένοι από 
τις υπηρεσίες του, ενώ αντίθετα εκείνοι οι οποίοι οδηγήθηκαν σε αυτό για 
οικονομικούς λόγους, είναι δυσαρεστημένοι από τις προσφερθείσες 
υπηρεσίες. Ένα άλλο συμπέρασμα που προέκυψε από την ανάλυση των 
δεδομένων είναι ότι υπάρχει μία κατηγορία νέων κυρίως ανθρώπων, 
εξαρτημένων οικονομικά, οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι από τις υπηρεσίες 
περίθαλψης, ιδίως λόγω της σχέσης τους με το προσωπικό.

2.2 ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η ανάπτυξη ενός συνόλου εργαλείων μέτρησης του επιπέδου ποιότητας των 

υπηρεσιών είναι ο σκοπός της έρευνας που διεξήχθη από τους Frances Μ. 
Hill & Marlena L. McCrory στο [17]. Η έρευνα αυτή είναι μέρος μιας 
ευρύτερης πραγματοποιηθείσας έρευνας μέτρησης της ποιότητας των 
Μαιευτηρίων στην Ιρλανδία αρχικά, και στη συνέχεια και σε άλλες χώρες. Η 
συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 1996, διήρκησε 10 
εβδομάδες και συμμετείχαν σε αυτήν 253 ασθενείς, 54 partners και 91 άτομα 
προσωπικού. Ο στόχος των ερευνητών του Δουβλίνου ήταν η ανάπτυξη ενός 
συνόλου εργαλείων μέτρησης της ποιότητας των προσψερομένων υπηρεσιών 
σε ένα σύνολο από μαιευτικές εγκαταστάσεις όπου συνδυάζονται 
διαφορετικές πολιτισμικές κουλτούρες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη 
βοήθεια συνδυασμού ερευνητικών μεθόδων, όπως focus groups, 
προσωπικές συνεντεύξεις και παρατηρήσεις σε ένα μεγάλο Μαιευτήριο του 
Δουβλίνου, με στόχο τον εντοπισμό των παραμέτρων, οι οποίες σύμφωνα με 
τους εξωτερικούς και εσωτερικούς πελάτες καθορίζουν το επίπεδο της 
ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών. Η έρευνα καθόρισε σημαντικούς 
παράγοντες των υπηρεσιών και τους διαίρεσε σε κλινικές και μη κλινικές 
κατηγορίες. Στη συνέχεια ζητήθηκε τόσο από τους εξωτερικούς πελάτες 
(ασθενείς) όσο και από τους εσωτερικούς (προσωπικό) του Νοσοκομείου να 
ταξινομήσουν με σειρά προτεραιότητας και σπουδαιότητας τους παράγοντες 
αυτούς. Εντοπίστηκαν αποκλίσεις μεταξύ των αντιλήψεων και των 

προτεραιοτήτων. Με τη χρήση ενός συγκεκριμένου κανόνα απόφασης
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(decision rule), εντοπίστηκαν τα αδύναμα σημεία των υπηρεσιών και 
δημιουργήθηκε ένας «οδηγός» διοίκησης του Νοσοκομείου όσον αφορά τον 
εντοπισμό των προσπαθειών και των πηγών στην προσπάθεια βελτίωσης 
του επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών.

Η σχέση μεταξύ των οικονομικών αντιξοοτήτων και το μέγεθος και φύση των 
στρατηγικών αλλαγών στα δημόσια Νοσοκομεία του Καναδά είναι το 

αντικείμενο της έρευνας των F. Champagne, A. Langey, J-L. Denis, A-P. 

Contandriopoulos, L. Cazale, Michele Rivard στο [7].

Υπάρχει η γενικότερη θεώρηση ότι η στρατηγική διοίκηση στις δημόσιες 
υπηρεσίες τείνει να προσανατολίζεται στη διατήρηση και διαιώνιση 
τρέχουσων μορφών παροχής υπηρεσιών παρά στην αλλαγή των 
προτεραιοτήτων. Ωστόσο, η αντιμετώπιση σοβαρών περιορισμών των 
εισροών-πηγών σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση και την γοργά 

μεταβαλλόμενη τεχνολογία δημιούργησε τρομερή πίεση στα δημόσια 
Νοσοκομεία του Καναδά. Βασιζόμενοι σε εμπειρική έρευνα της στρατηγικής 
διοίκησης και αλλαγής, σε 32 Νοσοκομεία του Montreal στον Καναδά που 
πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 1983-1988, οι συγγραφείς του 
άρθρου εξετάζουν τη σχέση μεταξύ των οικονομικών αντιξοοτήτων και το 
μέγεθος και φύση των στρατηγικών αλλαγών αυτών των οργανισμών. Οι 
δείκτες οργανωσιακής αλλαγής που ελήφθησαν υπόψη στην έρευνα, 
περιλαμβάνουν το μίγμα προϊόντος, την ποικιλία του προϊόντος, την 
πολυπλοκότητα του προϊόντος, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της αγοράς, 
την αποτελεσματικότητα και το μέγεθος των εισόδων. Τα αποτελέσματα της 
έρευνας δείχνουν ότι ο περιορισμός των πηγών πράγματι αποτελεί 
παρακινητικό παράγοντα αλλαγών στους οργανισμούς. Συγκεκριμένα, τα 
Νοσοκομεία τα οποία αντιμετώπιζαν τις σοβαρότερες οικονομικές δυσκολίες 
περιόρισαν το μέγεθος τους και επικεντρώθηκαν σε μικρότερο φάσμα 
υπηρεσιών. Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις ότι επιτεύχθηκε υψηλότερος 
βαθμός συμπληρωματικότητας μεταξύ των Νοσοκομείων του δείγματος.
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Η έρευνα των R.C. Bradbury, J. Η. Golec και P.M. Steen στο [5] προσπαθεί 
να δώσει απάντηση στο ερώτημα αν υπάρχει σχέση μεταξύ της επίτευξης 
καλύτερων αποτελεσμάτων όσον αφορά την Υγεία και της ποσότητας των 
πηγών του Νοσοκομείου που καταναλώνονται σε σχέση και με την 
καταλληλότητα και αναγκαιότητα της χειρουργικής επέμβασης της 
χολοκυστεκτομής. Τα δεδομένα για την έρευνα προήλθαν από 10043 
χολοκυστεκτομές που πραγματοποιήθηκαν από 218 χειρουργούς σε 43 
Νοσοκομεία της Πενσυλβάνιας, κατά το έτος 1991. Οι δείκτες απόδοσης 

προσαρμόστηκαν ανάλογα με τη σοβαρότητα της πάθησης και με διάφορες 
μεταβλητές που αφορούσαν τον ασθενή. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
έδειξαν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ καλής απόδοσης όσον αφορά 
την αποτελεσματικότητα και την καταλληλότητα της χειρουργικής επέμβασης 
και των χαμηλών κοστών. Με άλλα λόγια, οι εγχειρήσεις που έχουν καλύτερα 
αποτελέσματα όσον αφορά την Υγεία των ασθενών είναι περισσότερο πιθανό 
να κάνουν πιο αποτελεσματική χρήση των πηγών (χαμηλότερη κατανάλωση) 
και να λειτουργούν περισσότερο κατάλληλα (υψηλότερος δείκτης 
εγκυρότητας).

Η σχέση μεταξύ της υψηλής ποιότητας επικοινωνίας ανάμεσα στους 
διοικητές-managers και το προσωπικό του National Health Service (NHS) και 
της αποτελεσματικής διοίκησης της αλλαγής είναι το αντικείμενο της έρευνας 

των D. Tourish και Ο. Hargie στο [32]. Στο άρθρο αυτό, υπογραμμίζεται μία 
μεθοδολογία που ονομάζεται επικοινωνιακός έλεγχος (clinical audit). Ως 
επικοινωνιακός έλεγχος νοείται μία πλήρης και περιεκτική έρευνα της 
φιλοσοφίας, των εννοιών, της δομής, ροής και πρακτικής της επικοινωνίας 
μέσα στον οργανισμό. Αυτής της μορφής έλεγχοι επιτρέπουν στους 
managers τη συγκέντρωση ακριβών πληροφοριών σχετικά με τις 
επικοινωνιακές πρακτικές μέσα στους οργανισμούς και την εξέταση της 
φύσης, ποσότητας και ποιότητας της εσωτερικής επικοινωνίας. Το γεγονός 

αυτό, στη συνέχεια, διευκολύνει τον εντοπισμό και επίλυση πιθανών 
προβλημάτων και βοηθά τη δημιουργία μίας σαφούς πολιτικής δράσεως και 

αλλαγής. Στην έρευνα συμμετείχαν 54 άτομα από το προσωπικό του NHS 
από τους οποίους ζητήθηκε να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο το οποίο
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βασίστηκε σε αντίστοιχο ερωτηματολόγιο του International Communication 
Association.

Οι A.C. Curry, W. Keogh και G. M. Hogg στο [10], επιχειρούν την 
ανασκόπηση μίας πρωτοβουλίας με θέμα την ποιότητα των υπηρεσιών, που 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του PICKUP Quality Project στο Scottish 
Health Service το χρονικό διάστημα 1989-1990. Ο σκοπός του άρθρου είναι 
να δοθεί απάντηση σε μία πληθώρα ερωτήσεων οι οποίες εξετάζουν τις 
αντιλήψεις του προσωπικού που έλαβαν μέρος στην πρωτοβουλία αυτή και 
να αναφέρει τις αντιδράσεις των συμμετεχόντων στην όλη διαδικασία. Η 
μεθοδολογία της έρευνας περιελάμβανε ερωτηματολόγια και τεχνικές 
συνεντεύξεων. Συμμετείχαν δε, 500 διοικητές και προϊστάμενοι τμημάτων 
Νοσοκομείων της Σκοτίας. Εντοπίστηκε ένας αριθμός προβλημάτων τα 
οποία, ύστερα από εξέταση, αποτέλεσαν διδακτικά σημεία για το μέλλον. 
Έγινε σαφές ότι η εκπαίδευση για παροχή ποιοτικής υπηρεσίας είναι 
αποτελεσματική όταν είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στο κοινό που 
απευθύνεται και στο περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί ο οργανισμός. Κατά τη 
διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας, οι περισσότεροι οργανισμοί αντιμετώπιζαν 
οικονομικά προβλήματα τα οποία τους δημιούργησαν επιπλέον 
ευαισθητοποίηση και φανέρωσαν ότι η προσπάθεια βελτίωσης του επιπέδου 
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών απαιτεί υψηλού βαθμού δέσμευση 
και παροχή πηγών-εισροών.

Ο Lam S. Κ. Simon στο [22] παρουσιάζει το Service Quality Measurement 
Scale - SERVQUAL, το οποίο αποτελεί έναν τρόπο μέτρησης της ποιότητας 
των υπηρεσιών. Ο σκοπός του άρθρου είναι να δείξει τον τρόπο μέτρησης 
των αντιλήψεων των ασθενών σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών 
Υγείας. Εξετάζει την αξιοπιστία, εγκυρότητα και προβλεπτική ικανότητα του 
SERVQUAL καθώς και τη δυνατότητα εφαρμογής του στον τομέα Υγείας του 
Hong Kong. Ο σκοπός της διαδικασίας μέτρησης του SERVQUAL είναι η 
παροχή στους managers των Οργανισμών παροχής φροντίδας Υγείας 
επιπλέον πληροφόρηση σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών.
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Το δείγμα της έρευνας αποτελούσαν δύο ομάδες ασθενών εκ των οποίων η 
πρώτη περιελάμβανε 38 ασθενείς και η δεύτερη 46. Συμπληρώθηκαν 82 
ερωτηματολόγια.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, χωρίς να είναι επιβεβαιωμένα, δείχνουν ότι το 
SERVQUAL αποτελεί μία αξιόπιστη κλίμακα μέτρησης της ποιότητας 
παροχής υπηρεσιών Υγείας. Η απόδοση των Οργανισμών Υγείας δεν 
ικανοποιεί τις προσδοκίες των πελατών εκτός από τις προσδοκίες που 
αφορούν τα απτά στοιχεία της ποιότητας των υπηρεσιών (εγκαταστάσεις, 
εξοπλισμός και εμφάνιση του προσωπικού). Σύμφωνα με την έρευνα, τα 
στοιχεία στα οποία οι ασθενείς δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα είναι η χρονική 
συνέπεια, ο επαγγελματισμός και οι επαρκείς, ικανές υπηρεσίες. Παρότι, σε 
γενικές γραμμές, τα Νοσοκομεία του Hong Kong παρέχουν ικανοποιητικές 
υπηρεσίες όσον αφορά τα τρία προαναφερθέντα στοιχεία, πρέπει να 
βελτιωθούν περαιτέρω για να φτάσουν στο επίπεδο των προσδοκιών των 
ασθενών. Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι, σύμφωνα με την 
αντίληψη των ασθενών, το προσωπικό του Νοσοκομείου δε τους δείχνει 
αρκετό ενδιαφέρον και οι ασθενείς δε χαίρουν, στο βαθμό που επιθυμούν, 
εξατομικευμένη προσοχή. Οι παραπάνω, είναι οι τομείς στους οποίους τα 
Νοσοκομεία θα πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειες βελτίωσής τους 
ώστε να επιτύχουν πελατοκεντρική παροχή υπηρεσιών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

3.1 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Η παρατηρούμενη πολιτική προς την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών 
δεν είναι μία πρόσκαιρη και επιφανειακή στροφή των προηγμένων 
υγειονομικών συστημάτων. Αποτελεί πλέον κοινή διαπίστωση ότι η 
διασφάλιση της ποιότητας μπορεί να συνδυαστεί με την αποτελεσματικότητα 
και τη μείωση του κόστους. Ήδη, στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε πολλές 
χώρες της Ευρώπης, έχουν ξεκινήσει οργανωμένες προσπάθειες για την 
ποιοτική αναβάθμιση του Νοσοκομειακού Τομέα. Σε αντίθεση με τις 
σημαντικές αλλαγές που παρατηρούνται σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες για 
τη διασφάλισης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών Υγείας και την 
εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης αυτής, η Ελλάδα παραμένει για μία 
ακόμα φορά ουραγός.

Τα ελληνικά Νοσοκομεία καταναλώνουν αναλογικά το μεγαλύτερο τμήμα του 
συνολικού κεφαλαίου που απορροφούν οι διάφορες δραστηριότητες του 
υγειονομικού τομέα. Συγκεκριμένα, για τα Δημόσια Νοσοκομεία το αντίστοιχο 
ποσό ανέρχεται στο 40% του ΑΕΠ ή στο 50% των συνολικών δαπανών για 
την Υγεία, δηλαδή το 80% των Δημοσίων δαπανών Υγείας (Οικονομοπούλου, 
1991). Για το λόγο αυτό, τα Νοσοκομεία αποτελούν τον κύριο στόχο κάθε 
προσπάθειας για την αναβάθμιση του συστήματος περίθαλψης αφού η 
ποιοτική και ποσοτική τους ανεπάρκεια αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την 

ανεπάρκεια του συστήματος περίθαλψης. Η ελλιπής διαχείριση του 
Νοσοκομείου έχει σοβαρές συνέπειες τόσο στο οικονομικό υπόβαθρο του 
υγειονομικού συστήματος όσο και στο κοινωνικό κόστος που επωμίζονται, σε 
τελευταία ανάλυση, τα μεγάλα κοινωνικά στρώματα του πληθυσμού.
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Χαρακτηριστικά δείγματα του αδιεξόδου που αντιμετωπίζουν σήμερα τα
Συστήματα Υγείας στην Ελλάδα είναι τα εξής (Μπόζιος, Σιγάλας,
Πομπορτσής, 1994):

• Το διαρκώς αυξανόμενο κόστος λειτουργίας των Υπηρεσιών Υγείας το 
οποίο όμως δε συνοδεύεται και από αντίστοιχη βελτίωση του επιπέδου των 
παρεχομένων υπηρεσιών,

• η απουσία ενιαίου ιατρικού φακέλου και η αδυναμία πρόσβασης και 
διαχείρισης των υπαρχόντων ιστορικών, με την παράλληλη αύξηση του 
όγκου των ιατρικών πληροφοριών,

• η συγκέντρωση της ιατρικής γνώσης και του βιοϊατρικού εξοπλισμού στα 
μεγάλα αστικά κέντρα εις βάρος της επαρχίας,

• η έλλειψη προτύπων ταξινόμησης και νοσηλευτικών πρωτοκόλλων που 
δεν επιτρέπει οποιαδήποτε συγκριτική και εκτεταμένη αξιολόγηση της 
ποιότητας των παρεχομένων νοσηλευτικών υπηρεσιών.

Ο Δρ. Σούλης (1994), αναφέρει ότι το υπάρχον ελληνικό σύστημα Υγείας
παρουσιάζει μία πληθώρα από αρνητικά σημεία τα κυριότερα εκ των οποίων
είναι τα εξής:

• έλλειψη σωστής επιστημονικής διαχείρισης του Συστήματος, τόσο σε 
μακροεπίπεδο, έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού και ελέγχου στο Υπουργείο 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όσο και σε μικροεπίπεδο, 
έλλειψη επιστημονικής καταλληλότητας των μελών των Διοικητικών 
Συμβουλίων των Νοσοκομείων,

• προβλήματα στη στελέχωση των Κέντρων Υγείας, τα οποία ουσιαστικά δε 
λειτούργησαν ολοκληρωμένα,

• παντελής έλλειψη διασύνδεσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με τη 
Δευτεροβάθμια Περίθαλψη,

• σύγχυση του εργασιακού καθεστώτος των απασχολούμενων (μονιμότητα),

• περιφερειακές ανισότητες και μη εφαρμογή της αποκεντρωτικής πολιτικής,

• απουσία του θεσμού του οικογενειακού ιατρού,

• ο τρόπος χρηματοδότησης των Νοσοκομείων με τα πολύ χαμηλά νοσήλια 
για όλους τους νοσηλευόμενους.
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Το πλήθος αυτών των προβλημάτων προκάλεσε ένα αναποτελεσματικό 
σύστημα Υγείας το οποίο έχει άμεσης ανάγκης διορθωτικών επεμβάσεων και 
εξυγίανσης, οι οποίες πολλές φορές περνούν μέσα από την εφαρμογή στην 
πράξη προσεγγίσεων ποιότητας. Επιπλέον, η ίδια η φύση του Νοσοκομείου 
ως ένας από τους πιο σύνθετους, δυναμικούς και πολύπλοκους 
οργανισμούς, θέτει μία πραγματικά μοναδική πρόκληση για την εφαρμογή της 
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

Η συμμετοχή εξάλλου της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούσε 
να αφήσει ανεπηρέαστο το χώρο της Υγείας. Καθημερινά τίθενται σε 
εφαρμογή κανόνες και αρχές που έχουν διαμορφωθεί σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο, ως συνέπεια της κατάργησης των φραγμών στην κυκλοφορία 
προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών. Στο πλαίσιο εφαρμογής της έννοιας της 
Ενωμένης Ευρώπης, παρατηρείται συνεργασία στο χώρο της ιατρικής 
έρευνας, συνεχής διακίνηση ιδεών, συνεχής παρέμβαση Διεθνών 
Οργανισμών και Κέντρων Πληροφόρησης προς όλες τις πλευρές, που δε μας 
επιτρέπουν να παραμείνουμε σε στενές αντιλήψεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά 
τον τομέα παροχής υπηρεσιών Υγείας.

3.2 Η ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ
ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Στην ιστορική εξέλιξη της νοσοκομειακής περίθαλψης στην Ελλάδα μπορούμε 
να διακρίνουμε τέσσερις περιόδους (Σιγάλας, 1997, σελ. 52-54).

Η πρώτη περίοδος έχει την αφετηρία της στη σύσταση του Ελληνικού 
κράτους και φθάνει μέχρι το 1909. Την περίοδο αυτή, το Νοσοκομείο 
αποτελούσε φροντίδα των δήμων ή των κοινοτήτων των φιλάνθρωπων, ήταν 
μικρό σε δυναμικότητα και με πολύ περιορισμένα μέσα για ικανοποιητική 
προσφορά υπηρεσιών. Τα εύπορα αλλά και τα λαϊκά στρώματα απέφευγαν 
να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του και αποτελούσε καταφύγιο μόνο των 
απόρων.
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Η δεύτερη περίοδος, 1909-1952, χαρακτηρίζεται από την ενεργητική 
παρέμβαση του Κράτους στον ευαίσθητο υγειονομικό χώρο και την ίδρυση 
κρατικών γενικών και ειδικών Νοσοκομείων, λόγω των ειδικών συνθηκών που 
επικρατούν (πόλεμοι, πρόσφυγες κ.α.). Τα στρατιωτικά, και αργότερα, τα 
προσφυγικά Νοσοκομεία που δημιουργούνται για την κάλυψη των αναγκών 
είναι και το πρώτο δίκτυο που εξελικτικά θα διευρυνθεί. Την περίοδο αυτή, 
παρόλο που οι υγειονομικές υπηρεσίες βελτιώθηκαν και γενικεύτηκε η χρήση 
του Νοσοκομείου, το επίπεδο περίθαλψης που παρείχε, συγκρινόμενο με το 
αντίστοιχο των ευρωπαϊκών χωρών, εξακολουθούσε να είναι χαμηλό. 
Εξαίρεση αποτελούσαν τα Νοσοκομεία της Αθήνας "Ευαγγελισμός", 
"Ερυθρός Σταυρός" και "Πολιτικόν", τα οποία παρείχαν νοσηλεία υψηλού 
επιπέδου και διακρίθηκαν ως τα μοναδικά επιστημονικά κέντρα της εποχής 
αυτής.

Σταθμοί στην ιστορία του υγειονομικού τομέα αποτελούν οι νόμοι που 
ψηφίστηκαν την περίοδο αυτή, ο 28882/22 (27.8.1922) "περί Υπουργείου 
Υγιεινής και Κοινωνικής Πρόνοιας", ο 6298/34 (24-9/10.10.1934) "περί 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων" και ο Α.Ν. 965/1937 "περί οργανώσεως των 
δημοσίων νοσηλίων και υγειονομικών ιδρυμάτων", ο οποίος αποτέλεσε και το 
θεμέλιο λίθο στην οργάνωση της νοσοκομειακής περίθαλψης στη χώρα μας.

Στην τρίτη περίοδο, 1953-1982, με το Ν.Δ. 2592/1953 "περί οργανώσεως της 
ιατρικής αντιλήψεως", αποκεντρώνονται οι αρμοδιότητες στις υγειονομικές 
περιφέρειες, ισχύει για πρώτη φορά η διοικητική αποκέντρωση στον 
υγειονομικό τομέα με βάση τον πληθυσμό, τη νοσηρότητα και άλλα 
χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στην ορθολογική και επιστημονική 
γεωγραφική κατανομή των υπηρεσιών. Η νοσοκομειακή περίθαλψη τη 
χρονική αυτή περίοδο εμφανίζεται αρκετά οργανωμένη, δίδεται έμφαση στον 
κοινωφελή της χαρακτήρα και παρέχεται από κρατικά Νοσοκομεία που 
λειτουργούν ως Ν.Π.Δ.Δ., Νοσοκομεία που αποτελούν Ν.Π.Ι.Δ. και ιδιωτικές 
κλινικές.
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Η τέταρτη χρονική περίοδος που ακολουθεί, αρχίζει το 1983 και φθάνει μέχρι 
σήμερα, χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια εφαρμογής και εξέλιξης ενός 
Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), με τους νόμους 1397/1983 και 
2071/1992. Έντονη κρατική παρέμβαση παρατηρείται την περίοδο αυτή στην 
οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του Νοσοκομειακού Τομέα, ο οποίος στο 
Ε.Σ.Υ. πλέον δημοσιοποιείται πλήρως, με την ένταξη των Νοσοκομείων 
ιδιωτικού δικαίου στις διατάξεις του Ν. 2592/1953. Η προσπάθεια αυτή 
βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά η πορεία της επηρεάζεται δραστικά από τις 
διαφορετικές κάθε φορά πολιτικές αντιλήψεις και κυβερνητικές επιλογές.

3.2.1 Πρόσφατες εξελίξεις - Νόμος 2519 (21/8/1997)

Θετικά βήματα προς την κατεύθυνση της αύξησης της αποτελεσματικότητας 
των Νοσοκομείων φαίνεται να σημειώνονται με τον υπ' αριθμόν 2519 νόμο 
που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 21 Αυγούστου 1997 και ο οποίος επιχειρεί 
να συμβάλλει στο θετικό μετασχηματισμό των ελληνικών Νοσοκομείων σε 
σύγχρονες και αποδοτικές μονάδες.

Στο Νόμο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην προστασία των δικαιωμάτων 
των ασθενών στα Νοσοκομεία μέσα από τη δημιουργία οργάνων προστασίας. 
Δημιουργείται αυτοτελής υπηρεσία προστασίας δικαιωμάτων ασθενών σε 
επίπεδο τμήματος, Επιτροπή Ελέγχου προστασίας των Δικαιωμάτων των 
ασθενών, ενώ σε κάθε Νοσοκομείο πλέον είναι υποχρεωτική η δημιουργία 
Γραφείου Επικοινωνίας με τον πολίτη και στα πλαίσια λειτουργίας αυτής 
συγκροτείται Επιτροπή Προάσπισης των Δικαιωμάτων του Πολίτη.

Η αναγκαιότητα και χρησιμότητα των αρχών Διασφάλισης Ποιότητας 
επιβεβαιώνεται και φαίνεται να αναγνωρίζεται πλέον και από τους αρμόδιους 
Ελληνικούς φορείς καθώς εξαγγέλλεται η δημιουργία του Ινστιτούτου Έρευνας 
και Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας, ως αυτοτελής οργανική μονάδα. 
Σκοπός της μονάδας αυτής είναι η αξιολόγηση των υπηρεσιών Υγείας, η 
στατιστική ανάλυση και οικονομική αξιολόγηση των ιατρικών πράξεων και 

υπηρεσιών Υγείας, ο έλεγχος διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών Υγείας, 
η χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων διασφάλισης της ποιότητας για
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τα Νοσοκομεία και υπόλοιπους φορείς παροχής υπηρεσιών φροντίδας, η 
συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα στον τομέα 
επιστημών Υγείας και τέλος η σύνταξη και υποβολή εκθέσεων για τις ιατρικές 
υπηρεσίες.

Επιπλέον, στον υπ' αριθμό 2519 νόμο, οριοθετούνται οι ρόλοι και 
αρμοδιότητες των Διοικητικών Διευθύνσεων και καθορίζεται ο τρόπος 
οργάνωσης των υπηρεσιών των Νοσοκομείων. Δίδεται έμφαση στην 
εκπαίδευση-μετεκπαίδευση και ειδίκευση ιατρών και άλλων επιστημόνων 
Υγείας, καθιερώνεται η παροχή μετανοσοκομειακής και ειδικής φροντίδας ενώ 
οργανώνεται η λειτουργία μονάδων αποκατάστασης και αποθεραπείας στα 
Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., δίδοντας έμφαση στην προσπάθεια 
παρακολούθησης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ασθενών μετά την 
ολοκλήρωση παροχής υπηρεσιών.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση και οικονομική διαχείριση των Υπηρεσιών 
Υγείας, συνίσταται ειδική Υπηρεσία σε επίπεδο Τμήματος στη Διεύθυνση 
Οικονομικών του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, με σκοπό την 
αποδοτικότερη χρήση των πόρων ως και τον έλεγχο και παρακολούθηση της 
ορθής εκτέλεσης των προϋπολογισμών των Νοσοκομείων και των 
Υπηρεσιών Υγείας.

Επιπλέον στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στον υπ' αριθμό 2519 Νόμο, 
είναι η υιοθέτηση των κλειστών προϋπολογισμών κατά τομέα, τμήμα, 
εργαστήριο και διοικητική, τεχνική ή άλλη μονάδα του Νοσοκομείου, η 
υιοθέτηση του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος αναλυτικής λογιστικής 
και κοστολόγησης και η κατάρτιση ενιαίου κανονισμού οικονομικής 
διαχείρισης των Νοσοκομείων και των λοιπών φορέων Υγείας. Τέλος, η 
καθιέρωση των πιαηαρθΓβ, του διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, των Δικτύων 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι μέτρα που επιχειρούν να συμβάλλουν 
στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των ελληνικών Νοσοκομείων.
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3.3 ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

Στην Ελλάδα σήμερα λειτουργούν 130 δημόσια Νοσοκομεία (Ν.Π.Δ.Δ.) από 
τα οποία τα 105 είναι γενικά και τα υπόλοιπα 25 ειδικά. Στους αριθμούς 
αυτούς δε συμπεριλαμβάνονται τα στρατιωτικά Νοσοκομεία.

3.3.1 Τρόπος οργάνωσης των Νοσοκομείων

Εξετάζοντας τα ελληνικά Νοσοκομεία ως Οργανισμούς, διαπιστώνουμε ότι 
τυπικά, πρόκειται για Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Είναι εξ' ορισμού 
αυτόνομοι, αυτοδιοικούμενοι Οργανισμοί, ενταγμένοι στο Κράτος (Δημόσιο 
Τομέα), οι οποίοι αυτοδιαχειριζόμενοι τους ανθρώπινους και του οικονομικούς 

τους πόρους αναπτύσσουν δραστηριότητες για την ικανοποίηση αναγκών 
γενικού συμφέροντος, κατά τρόπο μάλιστα διαρκή. Η οργάνωσή τους, 
σύμφωνα με το Σύνταγμα, ανήκει κατ'αρχήν στη Νομοθετική Εξουσία. Εν 
τούτοις γίνεται δεκτό ότι ο Νόμος μπορεί να μην εξαντλήσει τη ρύθμιση ενός 
θέματος αλλά να εξουσιοδοτήσει την Εκτελεστική Εξουσία να καθορίσει αυτή 
τις λεπτομέρειες ρύθμισης του θέματος αυτού. Έτσι με το Π.Δ. 87/1986 
θεσπίστηκε σε εφαρμογή του Ν. 1397/1983, το ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης 
των ελληνικών Νοσοκομείων και επιχειρήθηκε με αυτό η οριοθέτηση των 
αρμοδιοτήτων και των λειτουργιών των Νοσοκομείων. Ρυθμίσεις σχετικές με 
την οργάνωση και τη λειτουργία των Νοσοκομείων είχαν γίνει επίσης με τον 
Ν. 1397/1983, όπως και στη συνέχεια με τους μεταγενέστερους Νόμους 
2071/1992, 2194/1994 και 2519/1997 (Σιγάλας, 1994).

3.3.2 Κτιριακή υποδομή - εγκαταστάσεις

Η θέση της εγκατάστασης των Νοσοκομείων έχει επιλεγεί στο πλείστον των 
περιπτώσεων με ευκαιριακό τρόπο. Το φαινόμενο αυτό βέβαια δεν αποτελεί 
αποκλειστικότητα της χώρας μας. Χαρακτηριστικές είναι οι επισημάνσεις του 
McKeown (1996) ότι "τα Νοσοκομεία κτίζονται με τον πιο επεισοδιακό και 

πολλές φορές ανεύθυνο τρόπο: με την προσφορά κάποιας διαθήκης, με τη 
συγκατάθεση κάποιου δωρητή, με βάση τα σχέδια ομάδων νέων γιατρών για 
να αυξήσουν τις προοπτικές της σταδιοδρομίας τους ή από την επιθυμία
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κάποιας κοινότητας να έχει το "δικό της" Νοσοκομείο. Η τακτική αυτή 
καθόρισε τη θέση, το μέγεθος και το χαρακτήρα πολλών Νοσοκομείων, 
λαμβάνοντας ελάχιστα υπόψη τις ανάγκες των ασθενών, καθώς και το 
γεγονός ότι με τον τρόπο αυτό ο χαρακτήρας των παρεχομένων υπηρεσιών 

τους θα παρέμεινε σταθερός τουλάχιστον για έναν αιώνα. Τα αποτελέσματα 
αυτής της απρογραμμάτιστης ανάπτυξης είναι καταστροφικά".

Με εξαίρεση μικρό αριθμό Νοσοκομείων, μεταξύ των οποίων τα 
Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Ιωαννίνων, Πάτρας και Ηρακλείου, πολλά από 
τα άλλα Νοσοκομεία στεγάζονται σε κτίρια πολύ παλαιό ή σε κτίρια που 

προορίζονταν για άλλες χρήσεις και μετατράπηκαν στη συνέχεια σε 
Νοσοκομεία. Οι αρχιτεκτονικές διατάξεις είναι συχνά ακατάλληλες με 
αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πειθαρχία στους κανόνες υγιεινής και 
ασηψίας και να επιβραδύνεται η ροή εργασίας. Οι συνεχείς επεμβάσεις στον 
κατασκευαστικό τους σχεδίασμά και οι μεγάλης κλίμακας μετατροπές και 
επεκτάσεις τους, που κατά καιρούς επιχειρήθηκαν και συνεχίζονται ακόμη και 
σήμερα, δεν ήταν πάντοτε οι κατάλληλες, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται 
σημαντικότατες ελλείψεις στην κτιριακή τους υποδομή και ελλείψεις επαρκούς 
επιφάνειας, που βέβαια επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία τους, καθώς και 
την ποιότητα των παρεχομένων από αυτά υπηρεσιών (Ταβανιώτης, 1994), 
(Κάστρο, 1987 - Κυριακίδης, 1992 στο Σιγάλας,1994 ).

Στη χώρα μας, καθώς τα περισσότερα Νοσοκομεία χαρακτηρίζονται από 
παλαιότατη υφιστάμενη κτιριακή υποδομή, επιτακτικές είναι οι ανάγκες 
ανακαίνισης, κτιριακής αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού.

3.3.3 Σύγγρονη τεχνολογία

Ο εξοπλισμός σήμερα των Νοσοκομείων με μηχανήματα, συσκευές και 
όργανα υψηλής τεχνολογίας, παρά τον εκσυγχρονισμό που σημείωσε την 

τελευταία δεκαπενταετία με την ταχεία διάδοση και στην Ελλάδα της 
βιοϊατρικής τεχνολογίας, δεν κρίνεται ικανοποιητικός, αφού τα Νοσοκομεία 
συχνά αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για διάγνωση και 
θεραπεία των ασθενών τους και αναγκάζονται για αυτό να προσφεύγουν στη 
βοήθεια του ιδιωτικού τομέα. Οι ανισότητες επίσης που παρατηρούνται στην
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κατανομή της βιοϊατρικής τεχνολογίας μεταξύ των διαφόρων Νοσοκομείων, 
υποδηλώνει την απουσία κεντρικού σχεδιασμού, καθώς και την έλλειψη 
αντικειμενικών κριτηρίων και κανόνων για τη διάχυσή τους, ενώ ελάχιστο ή 
πολύ μικρό βάρος δίδεται σε παραμέτρους όπως η επιλογή, η ιατρική 
αποτελεσματικότητα, η οικονομική αποδοτικότητα, η αξιοπιστία και ακρίβεια, 
αλλά και επίσης η ανταπόκριση του εξοπλισμού στις ανάγκες του πληθυσμού 
(Κυριόπουλος, 1993).

3.3.4 Οικονομικά στοιγεία

Οι πηγές χρηματοδότησης των Υπηρεσιών Υγείας έχουν αυξηθεί τα τελευταία 
χρόνια. Αναλυτικότερα, το 51% των συνολικών δαπανών (3,8% του ΑΕΠ) και 
το 83% των δημοσίων δαπανών Υγείας απορροφούνται από τα Νοσοκομεία 
του Ε.Σ.Υ.. Ατυχώς, δεν υπάρχουν στοιχεία για τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Η 
έλλειψη κάθε προϋπολογιστικού ελέγχου και η απουσία ενός σύγχρονου 
συστήματος νοσοκομειακής χρηματοδότησης δεν εξασφαλίζει τα κατάλληλα 
κίνητρα στους γιατρούς, τις νοσηλεύτριες και τους διοικητικούς για να 
αναπτύξουν διαδικασίες στη βάση κόστους-αποτελεσματικότητας. Τα 
Νοσοκομεία αυξάνουν τα έσοδά τους, παράλληλα με τον όγκο της 
δραστηριότητάς τους, με την επιμήκυνση της διάρκειας της νοσηλείας και 
πολύ συχνά καταναλώνοντας διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπείες που δεν 
είναι απαραίτητες. Το νοσήλιο είναι κατά πολύ χαμηλότερο από το μέσο 
ημερήσιο κόστος. Αυτή η περιοριστική τιμολογιακή πολιτική δεν έχει 
καταφέρει να συγκροτήσει τα κόστη των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. επειδή 
μεγεθύνονται συστηματικά οι προϋπολογισμοί. Το σύστημα λογιστικής 
κωδικοποίησης είναι απαρχαιωμένο ενώ σε λίγα Νοσοκομεία λειτουργούν 
μηχανογραφικά συστήματα (Πολύζος, 1994).

Ο προϋπολογισμός, αντί να αποτελεί ένα ολοκληρωμένο χρηματοοικονομικό 
σχέδιο, καταλήγει σε μία απλή διοικητική πράξη. Συστήματα προϋπολογισμού 

βασισμένα σε σχεδιασμό-προγραμματισμό, όπου θα υπάρχει αποτύπωση 
στόχων και μέτρων, είναι άγνωστα στα Ελληνικά Δημόσια Νοσοκομεία. Ο 
προϋπολογισμός συντάσσεται με βάση τον προηγούμενο, με 
αναπροσαρμογή των διαφόρων ποσών στην προοπτική του αναμενόμενου
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πληθωρισμού. Επίσης, δεν υπάρχει μετρήσιμος στόχος για νέα έσοδα ή για 
πλεόνασμα του προϋπολογισμού, έννοιες που συναντώνται ευρέως σε άλλες 
χώρες (Πολύζος, 1994).

3.3.5 Το ανθρώπινο δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει σήμερα τα Νοσοκομεία είναι βέβαια 
αριθμητικά περισσότερο σε σχέση με παλαιότερες εποχές, εξακολουθεί όμως 
να μην επαρκεί για την κάλυψη των αυξημένων απαιτήσεων που προβάλλουν 
οι νέες σύγχρονες μορφές νοσηλείας και περίθαλψης. Ιδιαίτερα έντονες είναι 
οι ελλείψεις του Νοσηλευτικού Προσωπικού. Σύμφωνα με τους διεθνείς 
δείκτες, η Ελλάδα βρίσκεται στο 50% του μέσου όρου της αναλογίας γιατρών 
και νοσηλευτών στις χώρες-μέλη της Ε.Ε.. Με βάση τις κενές οργανωτικές 
θέσεις, οι ελλείψεις ανέρχονται σε πάνω από 20.000 άτομα. Τα ερωτήματα 

που προκύπτουν από την υπάρχουσα κατάσταση είναι δύο:
1. πόσο παραγωγικό είναι το υπάρχον προσωπικό, και

2. είναι εφαρμόσιμοι οι διεθνείς δείκτες και οι κενές οργανικές θέσεις ή πρέπει 
να σχεδιασθούν και να εκτιμηθούν από την αρχή οι ανάγκες σε ανθρώπινο 
δυναμικό; (Ν. Πολύζος, 1994)

Η επιμόρφωση του προσωπικού, σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη 
και εξέλιξη τόσο του ίδιου του προσωπικού, όσο και της λειτουργίας του 
Οργανισμού-Νοσοκομείου, βασίζεται περισσότερο στις πρωτοβουλίες, την 
καλή διάθεση και τις οικονομικές δυνατότητες των υπαλλήλων, μια και δεν 
υπάρχει κανένας κεντρικός σχεδιασμός και ουσιαστικό κίνητρο. Πολιτικές και 
τεχνικές, με τις οποίες οι managers θα μπορούσαν να επιτύχουν 
ικανοποιητική απόδοση από τους υφισταμένους τους, πολιτικές που αφορούν 
τη στελέχωση των Οργανισμών με κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, τον 
καθορισμό στόχων, την εφαρμογή συγχρόνων μεθόδων διοίκησης είναι 
άγνωστες στο νοσοκομειακό χώρο.

Παράλληλα, η απουσία από τα Νοσοκομεία του απαραίτητου για την 
προληπτική συντήρηση, επισκευή και γενικά τεχνική υποστήριξη των 
μηχανημάτων και συσκευών αυτών υψηλής βιοϊατρικής τεχνολογίας
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εξειδικευμένου προσωπικού, περιορίζει δραστικά τη μακροβιότητά τους, 
όπως και την αποδοτικότητα των σημαντικών πόρων που κάθε φορά 
διατίθενται για την προμήθεια αυτών (Σιγάλας, 1994).

3.4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Παρά το γεγονός ότι τα ελληνικά Νοσοκομεία, ως Οργανισμοί, είναι Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, γεγονός που τους παρέχει περιθώρια 
αυτονομίας και αυτοδιαχείρισης, στην πραγματικότητα δεν είναι αυτόνομα 
ούτε και αυτοδιοικούμενα καθώς οι παρεμβάσεις της Κεντρικής εξουσίας 
στον τρόπο λειτουργίας τους είναι έντονες και συχνά αλληλοσυγκρουόμενες.

Ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας, ο οποίος ρυθμίζει τις προσλήψεις του 
προσωπικού, τις αμοιβές και την εξέλιξή του, τις σχέσεις εργασίας του με τον 
Οργανισμό-Νοσοκομείο καθώς και άλλα θέματα που έχουν σχέση με την 

υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των Νοσοκομείων, δεν αφήνει 
περιθώρια ουσιαστικής διαχείρισης από μέρους των Νοσοκομείων των 
ανθρώπινων και οικονομικών τους πόρων. Με την υπάρχουσα κατάσταση, 
ελάχιστα περιθώρια απομένουν στις Διοικήσεις και Διευθύνσεις των 
Νοσοκομείων για άσκηση οποιοσδήποτε Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. 
Ακόμη όμως και τα λίγα περιθώρια που υπάρχουν, στενεύουν με τις 
παρεμβάσεις της Κεντρικής εξουσίας, η οποία καθορίζει τις τιμές των 
νοσηλίων και τις αμοιβές των ιατρικών πράξεων που κάθε φορά εισπράττουν 
τα Νοσοκομεία, καθώς και το ύψος των επιχορηγήσεών τους, ελέγχοντας με 
αυτόν τον τρόπο τους οικονομικούς τους πόρους και τα έσοδά τους. Τέλος, ο 
τρόπος διάθεσης των πόρων των Νοσοκομείων, δηλαδή ο τρόπος 
πραγματοποίησης των εξόδων τους είναι αυστηρά προσαρμοσμένος στο 
δημόσιο λογιστικό σύστημα.

Οι δραστηριότητες που αναπτύσσουν τα Νοσοκομεία πρέπει να ικανοποιούν 
ανάγκες γενικού συμφέροντος οι οποίες όμως δε φαίνεται να έχουν
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προσδιοριστεί με αποτέλεσμα να προσφέρονται γενικά και αόριστα υπηρεσίες 
Υγείας, οι οποίες μάλιστα δεν κρίνονται ικανοποιητικές καθώς, σύμφωνα με 
εμπειρικές έρευνες και σχετικά δημοσιεύματα του ημερήσιου Τύπου, ο 
βαθμός ικανοποίησης των χρηστών είναι χαμηλός (Κυριόπουλος 1993, 
Μαργιόλη 1993). Στη χαμηλή ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών, 
παίζει καθοριστικό ρόλο το γεγονός ότι στη χώρα μας, μέχρι σήμερα, δεν έχει 
καθοριστεί κάποιο σύστημα μέτρησης-αξιολόγησης του πραγματικού τελικού 
νοσοκομειακού προϊόντος.

Ακαμψία οργανισμών - νομικό πλαίσιο λειτουργίας: Οι οργανισμοί 

χαρακτηρίζονται από ακαμψία και δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 
ανάγκες λειτουργίας του Νοσοκομείου. Η ασαφής τους διατύπωση συχνά 
δημιουργεί αμφιβολίες και ερωτηματικά. Οι σχετικοί Νόμοι καθώς και το ενιαίο 
πλαίσιο οργάνωσης Νοσοκομείων (Π.Δ. 87/1986), προσπάθησαν να 
οριοθετήσουν τις αρμοδιότητες και λειτουργίες των Υπηρεσιών τους, οι 
ρυθμίσεις όμως που επιχείρησαν ήταν από γενικές και αόριστες ως αρνητικές 
(Οικονομοπούλου, 1991).

Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί λειτουργίας των Νοσοκομείων, στους οποίους 
ουσιαστικά παρέπεμπαν τόσο το ενιαίο πλαίσιο οργάνωσής τους, όσο και οι 
νομοθετικές ρυθμίσεις δεν έχουν ακόμα καταρτιστεί. Η συνήθης αυτή έλλειψη 
εσωτερικού κανονισμού δημιουργεί προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ των 
διαφόρων κατηγοριών προσωπικού, κακή επικοινωνία και σύγχυση 
αρμοδιοτήτων. Είναι επόμενο να υπάρχει σήμερα μεγάλη ασάφεια αναφορικά 
με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων, με συνέπεια τις 
συχνές συγκρούσεις και αντιθέσεις μεταξύ ομάδων εργαζομένων. Η έλλειψη 
συγκεκριμένου καθηκοντολόγιου και περιγραφής-ανάλυσης θέσεως εργασίας 
είναι εμφανής. Θεσμοθετημένα κίνητρα παραγωγικότητας δεν υπάρχουν και 
οι ποινές που επιβάλλουν τα πειθαρχικά Συμβούλια είναι σπάνιες. Το ίδιο 

εμφανής είναι και η έλλειψη ελέγχου διασφάλισης ποιότητας εργασίας και του 
παραγόμενου έργου (Ν. Πολύζος, 1994).
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Χαρακτηριστικό της έλλειψης συγκεκριμένων νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικά 
με το οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας των Νοσοκομείων είναι το γεγονός ότι 
ενώ με το Ν. 2190/1992 καταργήθηκε το ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης 
Νοσοκομείων, προκειμένου να καταρτισθεί νέο, πλήρες και περισσότερο 
αποτελεσματικό, κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει ακόμα.

Επικάλυψη αρμοδιοτήτων: Συνηθισμένο φαινόμενο αποτελεί η σύγχυση 
των αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου με αυτές του διοικητικού 
διευθυντή ή άλλων συλλογικών ή ατομικών οργάνων του Νοσοκομείου. 
Μόνιμες είναι οι καταστάσεις σύγχυσης, όσον αφορά τους ρόλους και τις 
αρμοδιότητες και λειτουργίες των εκάστοτε Διοικήσεων και Διευθύνσεων, ενώ 
η διάσπαση της "Διεύθυνσης του χώρου" σε τρεις (Ιατρική, Νοσηλευτική και 
Διοικητική) και τελευταία σε τέσσερις διευθύνσεις είχε ως αποτέλεσμα την 
προβολή κυρίως των αντιθέσεων που είναι φυσικό να υπάρχουν μεταξύ των 
Υπηρεσιών, αλλά και την αδυναμία συντονισμού τους.

Χρηματοδοτικά προβλήματα: Τεράστια είναι τα χρηματοδοτικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ελληνικά Νοσοκομεία. Το σωρευτικό έλλειμμα 
του Νοσοκομειακού Τομέα στη χώρα μας υπολογίζεται ότι έχει ξεπεράσει τα 
200 δις δρχ. Η εμμονή στη συνέχιση της χρηματοδότησης του 
Νοσοκομειακού Τομέα με τη μέθοδο του ημερήσιου κλειστού νοσηλίου, 
μέθοδος που εξαιτίας των μειονεκτημάτων της έχει εγκαταλειφθεί εδώ και 
πολλά χρόνια από όλα τα προηγμένα υγειονομικά συστήματα, η 
υπερκατανάλωση υπηρεσιών και η υπερβάλλουσα ζήτησή τους, η απουσία 
μηχανισμών μέτρησης και αξιολόγησης του τελικού νοσοκομειακού προϊόντος 
και οι διοικητικές και διαχειριστικές αδυναμίες ενοχοποιούνται σοβαρά για τη 
δραματική οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουν σήμερα όλα τα 
Νοσοκομεία (Σιγάλας, 1994).

Έλλειψη επιτελικών οργάνων: Έντονη είναι η έλλειψη κεντρικών επιτελικών 

οργάνων, κατάλληλα στελεχωμένων, τα οποία θα έπαιζαν καθοδηγητικό ρόλο 
στη διαμόρφωση και υλοποίηση της Πολιτικής Υγείας. Η αδυναμία αυτή, που
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είναι γενικό χαρακτηριστικό της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, αντανακλάται 
και στο χώρο εποπτείας και καθοδήγησης του Νοσοκομειακού Τομέα.

Η διοίκηση των Νοσοκομείων βρίσκεται στα χέρια μη ειδικών: Στις 

περισσότερες περιπτώσεις, οι διοικήσεις (πολιτικά πρόσωπα) δε διαθέτουν το 
αναγκαίο υπόβαθρο εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας που απαιτεί το 

νοσοκομειακό διοικητικό λειτούργημα.

Διάσπαση διευθυντικής - διαχειριστικής ευθύνης: Όλες οι δημόσιες και 
ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμοί διαθέτουν έναν manager. Είναι θεμιτή 
και απαραίτητη η ύπαρξη ενός συλλογικού οργάνου διοίκησης για τη λήψη 
των αποφάσεων, αλλά είναι παράλογη και καταστροφική η πολυδιάσπαση 
διευθυντικής-διαχειριστικής ευθύνης. Η έλλειψη ενός μόνο εκτελεστικού 
προϊστάμενου σήμερα στα κρατικά Νοσοκομεία, ο οποίος να ασκεί 
ουσιαστικά καθήκοντα στη διεύθυνση του Νοσοκομείου, να εξασφαλίζει το 
συντονισμό στη λειτουργία των υπηρεσιών του και να έχει επιπλέον τον 
άμεσο ιεραρχικό έλεγχο όλου του προσωπικού, οδηγεί στην έλλειψη 
συντονισμού των υπηρεσιών, στην άμβλυνση του συναισθήματος της 
προσωπικής ευθύνης, στην απουσία εργασιακής πειθαρχίας και ελέγχου, 

στην σπατάλη και αναποτελεσματικότητα που χαρακτηρίζουν σήμερα τους 
νοσοκομειακούς οργανισμούς (Οικονομοπούλου, 1991).

Σύμφωνα με αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε Νοσοκομεία 
της Αθήνας και έχουν δημοσιευτεί, τα ελληνικά Νοσοκομεία χαρακτηρίζονται 
από μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης με έντονα συμπτώματα 
"οργανωτικής υπανάπτυξης" και αναποτελεσματικότητας, που οφείλονται 
στην ανυπαρξία στόχων και διοικητικής συνοχής, σε διοικητική ανεπάρκεια 
και γραφειοκρατία (Τυλάκη 1991).
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3.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η επέκταση των δραστηριοτήτων και μεγεθών των Νοσοκομείων αυξάνει την 
πολυπλοκότητά τους και οδηγεί σε σύνθετες διαδικασίες λειτουργίας τους οι 
οποίες καθιστούν δύσκολη την αποτελεσματική διαχείρισή τους. Δίοδο προς 
την εύρυθμη λειτουργία των Νοσοκομείων αποτελούν νέες μορφές διοίκησης 
που δίνουν έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα, στην ανάληψη 
πρωτοβουλιών και δημιουργούν ένα ευρύτερο επικοινωνιακό δίκτυο το οποίο 
επιτρέπει τη συνεχή ροή της πληροφορίας και της γνώσης.

Καθοριστικό ρόλο στην ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης φροντίδας 
καλείται να παίξει ο ανθρώπινος παράγοντας και ιδιαίτερα το στελεχιακό 
Υγειονομικό δυναμικό του Νοσοκομειακού τομέα της χώρας μας. Οι 
διοικήσεις των Οργανισμών Παροχής Φροντίδας Υγείας πρέπει και μπορούν 
να είναι η αφετηρία και οι ενεργοί υποστηρικτές κάθε προσπάθειας βελτίωσης 
της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών - προσπάθειες που θα 
οδηγήσουν στο θετικό μετασχηματισμό των Υπηρεσιών Υγείας .

Τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν τα Ελληνικά Νοσοκομεία, 

όπως αναφέρθηκε, είναι πολλά και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες 
λειτουργούν είναι δύσκολες. Στη δεδομένη κατάσταση, τα περιθώρια άσκησης 

ορθολογικής διοίκησης, είναι αναγκαστικά πολύ περιορισμένα και η συμβολή 
του ανθρώπινου δυναμικού, παρά τη σπουδαιότητα που της αποδίδεται, είναι 
εκ των πραγμάτων αποδυναμωμένη. Η διοίκηση-διαχείριση των Νοσοκομείων 
καταλήγει να είναι αναποτελεσματική, ενώ το παραγόμενο προϊόν των 
υπηρεσιών Υγείας με τη μορφή της παρεχόμενης φροντίδας δεν ικανοποιεί 
τους καταναλωτές-χρήστες. Η έντονη κρίση που μαστίζει το Νοσοκομειακό 
Τομέα εμποδίζει την ορθολογική ανάπτυξη και εξέλιξη του γενικότερου 
Συστήματος Υγείας, αφού η Νοσοκομειακή Περίθαλψη αποτελεί ουσιαστικό 
συστατικό του στοιχείο.

Το ελληνικό σύστημα Υγείας έχει ανάγκη εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων 
διαχείρισης ώστε να λειτουργήσει με ορθολογικά πρότυπα. Με το ίδιο
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ποσοστό δαπανών Υγείας, αλλά με νέο πνεύμα οργανωτικών, διοικητικών και 
διαχειριστικών παρεμβάσεων μπορεί να προσφερθεί ένα υψηλού επιπέδου 
Σύστημα Υγείας στον Έλληνα πολίτη. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι μία 
ελπιδοφόρα προσέγγιση η οποία φέρεται ικανή, με σωστή χρήση των αρχών 
της και αποτελεσματική εφαρμογή, να θεραπεύσει πολλά από τα προβλήματα 
του Συστήματος Υγείας. Το πιαηθρθπίθηί ολικής ποιότητας στις υπηρεσίες 
Υγείας θα πρέπει να ξεκινήσει τόσο σε μικρο-επίπεδο όσο και σε μάκρο- 
επίπεδο σε τρία πεδία δράσης, δηλαδή στο οικονομικό-διαχειριστικό, στο 
οργανωτικό-διοικητικό και στο ιατρικό-νοσηλευτικό (Δρ. Σούλης, 1994).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η συνέχεια της εργασίας ασχολείται με την εμπειρική έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε στα Ελληνικά Νοσοκομεία και Κλινικές με σκοπό την 
αποτίμηση της κατάστασης της Νοσοκομειακής περίθαλψης στη χώρα μας. 
Οι βιβλιογραφικές πηγές συμφωνούν στην έλλειψη εφαρμογής προσεγγίσεων 
ποιότητας στις Ελληνικές Νοσοκομειακές μονάδες, οι οποίες καλούνται να 
αντιμετωπίσουν μία πληθώρα προβλημάτων τα οποία δυσχεραίνουν την 
ομαλή και αποδοτική λειτουργία τους. Η υπόθεση της πραγματοποιούμενης 
έρευνας στηρίχθηκε στα δεδομένα αυτά και εξετάζει την οργανωμένη και 
επιστημονική εφαρμογή προσεγγίσεων ποιότητας στα Νοσοκομεία και 
Κλινικές της χώρας μας επιχειρώντας παράλληλα μία αναλυτική περιγραφή 
της τρέχουσας κατάστασης της Νοσοκομειακής Περίθαλψης στην Ελλάδα.

Το Κεφάλαιο 4 ξεκινά με την αιτιολόγηση της επιλογής των Νοσοκομείων και 
Κλινικών που συμμετείχαν στην έρευνα και παρέχει μία λίστα αυτών. Στη 
συνέχεια, αναλύεται και αιτιολογείται η χρησιμοποιούμενη στην έρευνα 
μεθοδολογία.

4.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Το μέγεθος του δείγματος που απαιτείται για μία συγκεκριμένη έρευνα είναι 
ένα πολύπλοκο θέμα στο οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη ένα σύνολο 
παραγόντων. Παρόλο που είναι ευρέως αποδεκτό ότι όσο μεγαλύτερο είναι το 
δείγμα, τόσο μεγαλύτερη είναι η ακρίβεια και η αξιοπιστία των 
αποτελεσμάτων, συγκεκριμένοι περιοριστικοί παράγοντες όπως τα χρονικά 
όρια της έρευνας και το κόστος μπορεί να μην επιτρέψουν τη συγκέντρωση 

μεγάλου δείγματος (Chisnall, 1992). Σύμφωνα με τις αρχές του Bayes (Kent, 
1993), η διαφορά μεταξύ των επιπλέον οφελών ενός μεγαλύτερου δείγματος 
και τα επιπλέον κόστη που συνεπάγεται αυτό, παρέχει το κριτήριο για την 
πραγματοποίηση ή όχι της επιπλέον έρευνας. Γενικά, μεγάλα δείγματα 
τείνουν να περιλαμβάνουν μεγαλύτερα κόστη και να απαιτούν μεγαλύτερο
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χρονικό διάστημα. Επιπλέον, ο Kent (1993) προσθέτει ότι "το πόσο μεγάλο 
είναι ένα δείγμα, εξαρτάται από τη μεταβλητότητα των χαρακτηριστικών του 
πληθυσμού και τους σκοπούς της έρευνας. Εάν τα χαρακτηριστικά του υπό 
εξέταση πληθυσμού διαφέρουν λίγο, τότε μικρά δείγματα αρκούν για τη 
σύνοψη αρκετά ακριβών συμπερασμάτων σχετικά με τον πληθυσμό. Όπου τα 
χαρακτηριστικά ποικίλουν ευρέως, μεγαλύτερα δείγματα απαιτούνται."

Ο υπολογισμός του μεγέθους του δείγματος βασίστηκε σε δύο παράγοντες. 
Πρώτον, θεωρήθηκε ότι τα Νοσοκομεία της Αθήνας και Θεσσαλονίκης 
αποτελούν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των Νοσοκομείων στην Ελλάδα, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης αφενός λόγω 
του ότι συνδυάζουν τα πιθανά οφέλη που χαίρουν οι οργανισμοί μίας μεγάλης 
πόλης με τα μειονεκτήματα της επαρχίας και αφετέρου λόγω της εγγύτητας 
στη βάση της έρευνας. Έγινε επισταμένη προσπάθεια για συμμετοχή όλων 
των Νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης στην έρευνα, με αποτέλεσμα την τελική 
συμμετοχή των 10 από τα 11 Νοσοκομεία που λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη 
(το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο αρνήθηκε να συμμετάσχει στην έρευνα). 
Δεύτερον, το χρονικό πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνας ήταν αρκετά 
περιοριστικό και απαιτούσε τη συλλογή των δεδομένων σε χρονικό διάστημα 
τριών μηνών, γεγονός που δεν άφηνε περιθώρια για πιθανή συμμετοχή 
περισσότερων Νοσοκομείων στην έρευνα.

Ωστόσο, το μικρό μέγεθος του δείγματος αποτελεί έναν περιορισμό της 
έρευνας. Σε μία προσπάθεια περιορισμού των συνεπαγόντων 
μειονεκτημάτων, επιλέχθηκε μία κατάλληλη μεθοδολογία έρευνας η οποία 
συνδυάζει ποσοτικές και ποιοτικές τεχνικές. Επιπλέον, παράλληλα με την 
έρευνα στα Νοσοκομεία, διεξήχθη μία μικρή έρευνα σε Κλινικές σε μία 
προσπάθεια βελτίωσης της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων. Ο Κλινικός 
Τομέας επιλέχθηκε λόγω της πολύ μεγάλης ομοιότητας των χαρακτηριστικών 
λειτουργίας του με τα αντίστοιχα του Νοσοκομειακού Τομέα.
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Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις στελεχών από 12 Νοσοκομεία 
και 4 Κλινικές του ελληνικού χώρου. Τα ονόματα των Νοσοκομείων και 
Κλινικών παρατίθενται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1. Κατάλογος Νοσοκομείων και Κλινικών που συμμετείχαν

στην έρευνα.

Α/Α Νοσοκομείο Έδρα

1. ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη

2. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Θεσσαλονίκη

3. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Θεσσαλονίκη

4. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Θεσσαλονίκη

5. ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θεσσαλονίκη

6. ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ Θεσσαλονίκη

7. ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (ΛΟΙΜΩΔΩΝ) Θεσσαλονίκη

8. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη

9. Β' ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ι.Κ.Α. (ΠΑΝΑΓΙΑ) Θεσσαλονίκη

10. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Θεσσαλονίκη

11. ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα

12. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Αθήνα

Κλινική

13. ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Θεσσαλονίκη

14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θεσσαλονίκη

15. ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Θεσσαλονίκη

16. ΓΑΛΗΝΟΣ Θεσσαλονίκη

Χαρακτηριστικά των Νοσοκομείων και Κλινικών του δείνματος

Στην έρευνα συμμετείχαν 12 Νοσοκομεία τα οποία είναι Ν.Π.Δ.Δ. και 4 

Κλινικές οι οποίες είναι Ν.Π.Ι.Δ.. Από τα 12 Νοσοκομεία τα 8 είναι Γενικά, το 1 
Πανεπιστημιακό και τα 3 Ειδικά. Ως προς τη γεωγραφική τους εμβέλεια και το 

μέγεθος του πληθυσμού που εξυπηρετούν, τα 6 χαρακτηρίζονται 
Περιφερειακά Νοσοκομεία, τα 5 Νομαρχιακά και το 1 Τοπικό. Ο συνολικός
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αριθμός των κρεβατιών των 11 από τα 12 Νοσοκομεία (ένα δε μας έδωσε 
αυτή του είδους την πληροφορία) είναι 4235.

Οι 3 Κλινικές από τις 4 που συμμετείχαν στην έρευνα είναι Γενικές και η 1 
Ειδική. Ο συνολικός αριθμός κρεβατιών τους ανέρχεται σε 906.

4.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Στην προσπάθεια εξέτασης των ερωτήσεων της έρευνας, όπως αυτές 
παρατίθενται υπό τη μορφή ερωτηματολογίου στο Παράρτημα 2, διεξήχθη 
τετράμηνη έρευνα στα Ελληνικά Νοσοκομεία και Κλινικές κατά το χρονικό 
διάστημα Μάιος - Αύγουστος 1998. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε συλλογή 
δευτερογενών πληροφοριών που αφορούσαν τον ξένο και Ελληνικό 
Νοσοκομειακό Τομέα από άρθρα περιοδικών, εφημερίδων, φύλλα 
κυβερνήσεων και συνέδρια που είχαν πραγματοποιηθεί στον ξένο και 
ελληνικό χώρο από το 1990 και μετέπειτα.

Στη συνέχεια συντάχθηκε το ερωτηματολόγιο με γνώμονα ένα
ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος COMAC, την περίοδο 1994-1996 για την 
αξιολόγηση της εφαρμογής δραστηριοτήτων διασφάλισης ποιότητας σε 
Ευρωπαϊκά Νοσοκομεία. Επιπλέον, περιλήφθησαν βασικές ενότητες που 
βρίσκονται σε αντιστοιχία με τις ενότητες του European Quality Award, και του 
Malcolm National Baldrige Award. Τέλος, δόθηκε βαρύτητα σε πέντε ενότητες 
που εναρμονίζονται με τις καθοδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις 
κατευθύνσεις του "ExPeRT" (External Peer Review Techniques) 
προγράμματος που βρίσκεται σε εξέλιξη το παρόν χρονικό διάστημα (1998).

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 95 ερωτήσεις, οι οποίες είναι:
I. Κλειστές, οι οποίες διακρίνονται σε:

• Διχοτομημένες (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

• Πολλαπλής Επιλογής
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II. Μερικώς κλειστές, δηλαδή ερωτήσεις όπου, εκτός από τις επιλογές που 
καταγράφονται, ο ερωτώμενος έχει την ευχέρεια να δώσει και δική του 
απάντηση

III. Ανοιχτές

Οι κλειστές ερωτήσεις (διχοτομημένες και πολλαπλής επιλογής) 
αποσκοπούσαν στις, όσο το δυνατό, πιο συστηματοποιημένες απαντήσεις, οι 
οποίες θα μπορούσαν εύκολα να ομαδοποιηθούν και να επεξεργασθούν, 
ώστε οι συγκρίσεις μεταξύ των Νοσοκομείων να γίνονται πάνω σε 
συγκεκριμένα θέματα/στοιχεία και κάτω από τους ίδιους όρους. Οι μερικώς 
κλειστές στόχευαν στη συλλογή νέων στοιχείων που δεν καταγράφονται στο 
ερωτηματολόγιο. Τέλος, οι ανοιχτές ερωτήσεις αποσκοπούσαν στη συλλογή, 
όσο το δυνατό, περισσότερων πληροφοριών για θέματα ιδιαίτερης σημασίας.

Η πιλοτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου έγινε στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της 
Θεσσαλονίκης όπου με την καθοδήγηση του κ. Σιγάλα, διοικητικό διευθυντή 
του Νοσοκομείου, πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες τροποποιήσεις, 
προσθήκες και αφαιρέσεις ερωτήσεων που οδήγησαν στην τελική μορφή του 
ερωτηματολογίου. Η πιλοτική αυτή εφαρμογή ήταν απαραίτητη για να 
ελεγχθεί η ακρίβεια, η σειρά, η μορφή των ερωτήσεων και το μήκος του 
ερωτηματολογίου.

Καθώς το μέγεθος του δείγματος ήταν σχετικά μικρό, έγιναν προσπάθειες για 
αύξηση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των προκυπτόμενων 
συμπερασμάτων με τη συγκέντρωση ποιοτικών πληροφοριών μέσω 
προσωπικών συνεντεύξεων (όπου αυτό ήταν δυνατό) με ανώτερα διοικητικά 
ή ιατρικά στελέχη των Οργανισμών, ως μία συμπληρωματική πηγή στα 
ερωτηματολόγια.

Τα Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης αρχικά προσεγγίστηκαν μέσω τηλεφώνου. 
Στη συνέχεια ακολούθησε μία προσωπική, τις περισσότερες φορές, 
συνέντευξη διάρκειας μεταξύ μίας και δύο ωρών με ανώτερα διοικητικά ή 

ιατρικά στελέχη του οργανισμού. Με αυτό τον τρόπο οι συνεντευξιαζόμενοι
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ενθαρρύνονταν στην παράθεση προσωπικών σχολίων σχετικά με τον τρόπο 
λειτουργίας των Οργανισμών. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, γινόταν 
σημαντικές παρατηρήσεις βασιζόμενες στην πόλωση των απαντήσεων και τη 
γλώσσα του σώματος των συνεντευξιαζομένων. Ένα μειονέκτημα αυτής της 
μορφής συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων ήταν το μεγάλο χρονικό 
διάστημα που απαιτούνταν.

Σε μία προσπάθεια περιορισμού των υποκειμενικών στοιχείων ερμηνείας των 
πληροφοριών που δίδονταν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, οι 
συνεντευξιαζόμενοι απάντησαν και σε ημι-δομημένες ερωτήσεις. Η 
συμπλήρωση των ερωτηματολογίων παρείχε τα δεδομένα για ποσοτική 
ανάλυση. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζονταν η πλήρης ανάλυση του κυρίου 
θέματος της έρευνας.

Αυτή η μορφή ποιοτικής έρευνας ήταν περισσότερο απαιτητική και λιγότερο 
δομημένη από πλήρως ποσοτικές έρευνες και επομένως περισσότερο 
διερευνητική σε συγκεκριμένα θέματα ενδιαφέροντος και σχέσης με τους 
συνεντευξιαζόμενους. Επομένως, ο συγκερασμός χρήσης προσωπικής 

συνέντευξης με ερωτηματολόγια ενθάρρυνε τους συνεντευξιαζόμενους στην 
περιγραφή του αντικειμένου έρευνας ακόμα και στις περιπτώσεις όπου 
υπήρχε δυσπιστία και επιφυλακτικότητα στη συμπλήρωση του 
ερωτηματολογίου.

Παράλληλα με τη συλλογή πρωτογενών πληροφοριών, συνεχίστηκε η 
συλλογή δευτερογενών πληροφοριών από δημοσιεύματα των εντύπων 
μέσων ενημέρωσης καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας.

Στη συνέχεια δίδεται μία σύντομη περιγραφή των τριών κυρίων προτύπων 
ποιότητας, των Malcolm National Quality Award, European Quality Award και 
JCAHO, καθώς και του ExPeRT project, στα οποία βασίστηκε η διαμόρφωση 
του ερωτηματολογίου.
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4.2.1 Malcolm Baldriqe National Quality Award

To Malcolm Baldrige National Quality Award είναι ένα βραβείο ποιότητας το 
οποίο ιδρύθηκε και τέθηκε σε ισχύ, κατοχυρωμένο νομικά, στις Η.Π.Α. το 

1987. Οι σκοποί του βραβείου είναι α) να ενημερώσει τον κόσμο, 
επιχειρηματικό και μη, για τη σπουδαιότητα της βελτίωσης ποιότητας στην 
εθνική οικονομία, β) να αναγνωρίσει τις επιχειρήσεις- οργανισμούς οι οποίες 
έχουν επιτύχει σημαντικές βελτιώσεις στα προϊόντα- υπηρεσίες τους και τη 
γενικότερη ανταγωνιστικότητά τους και γ) να βοηθήσει στην εξάπλωση της 
γνώσης και της πληροφορίας στους οργανισμούς των Η.Π.Α..

To Malcolm National Baldrige Quality Award από το 1995 προχώρησε σε 
ειδική έκδοση που αφορά τις υπηρεσίες Υγείας (Health Care Pilot Criteria) και 
στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι οργανισμοί που έχουν σχέση με 
την παροχή φροντίδας Υγείας.

To Health Care Pilot Criteria σχεδιάστηκε ώστε να βοηθήσει τους 
οργανισμούς να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών φροντίδας Υγείας 
μέσω προσανατολισμένων στο αποτέλεσμα στόχων, οι οποίοι είναι 1) η 
παροχή συνεχώς βελτιούμενης αξίας στους ασθενείς και λοιπούς 
εμπλεκόμενους με αποτέλεσμα τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των 
υπηρεσιών Υγείας και 2) η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του 
οργανισμού, της χρήσης των πηγών και των ικανοτήτων.

Οπως και το Malcon National Baldrige Quality Award, το Health Care Pilot 
Criteria περιλαμβάνει επτά ενότητες κάθε μία εκ των οποίων έχει ορισμένα 
κριτήρια με αντίστοιχη βαθμολογία.

Η πρώτη κατηγορία είναι η ηγεσία η οποία εξετάζει τον τρόπο ηγεσίας των 

υψηλά ιστάμενων στελεχών και λοιπού προσωπικού του οργανισμού και το 
βαθμό ανάμειξής τους στη δημιουργία κατευθυντηρίων γραμμών, στην 
ανάπτυξη και διατήρηση ενός συστήματος ηγεσίας μέσα στον οργανισμό το 
οποίο αποβλέπει στην παροχή υψηλής ποιότητας φροντίδας Υγείας και
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βέλτιστης απόδοσης. Επιπλέον, εξετάζει το σύστημα ηγεσίας του οργανισμού 
το οποίο πρέπει να επικεντρώνεται στην παροχή υπηρεσιών Υγείας υψηλής 
ποιότητας. Τέλος, εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η αποστολή, οι στόχοι και 
οι προσδοκίες ολοκληρώνονται στο σύστημα διοίκησης, 
συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο ο οργανισμός 
ανταποκρίνεται στις ευθύνες του απέναντι στο κοινό και τους πολίτες.

Η δεύτερη κατηγορία εξετάζει τον τρόπο χρήσης και διοίκησης της 
πληροφορίας και την αποτελεσματικότητα χρήσης των δεδομένων και της 
πληροφορίας στη στήριξη της προσπάθειας για βέλτιστη οργανωσιακή 

επίδοση του οργανισμού ως φορέα παροχής φροντίδας Υγείας και ως 
επιχείρηση.

Η τρίτη κατηγορία αναφέρεται στο στρατηγικό σχεδίασμά. Εξετάζει πώς ο 
οργανισμός θέτει στρατηγικές κατευθύνσεις και πώς καθορίζει βασικές 
απαιτήσεις του στρατηγικού σχεδίου. Σημαντικό πεδίο εξέτασης είναι ο 
τρόπος με τον οποίο αυτές οι απαιτήσεις μετατρέπονται σε αποτελεσματικό 
σύστημα διοίκησης της φροντίδας Υγείας και της οργανωσιακής επίδοσης. 
Περιλαμβάνει τις ενότητες της δημιουργίας της στρατηγικής και της ανάπτυξης 
τρόπου εφαρμογής της στρατηγικής.

Η τέταρτη κατηγορία αναφέρεται στην ανάπτυξη και διοίκηση των 
ανθρωπίνων πόρων. Σε αυτήν την κατηγορία εξετάζεται ο τρόπος με τον 
οποίο δίδεται η δυνατότητα σε όλο το προσωπικό του οργανισμού να 
αναπτύξει και να κάνει χρήση των δυνατοτήτων του σε συμφωνία με τους 
στόχους επίδοσης του οργανισμού. Επιπλέον, εξετάζονται οι προσπάθειες 
δημιουργίας και διατήρησης από τον οργανισμό ενός περιβάλλοντος που θα 
συνεισφέρει στην επίτευξη βέλτιστης οργανωσιακής επίδοσης, στην πλήρη 
συμμετοχή των εργαζομένων και του προσωπικού στις προσπάθειες που 
καταβάλλει ο οργανισμός και στην ανάπτυξη τόσο του οργανισμού όσο και 

του προσωπικού. Περιλαμβάνει τις κατηγορίες: ανάπτυξη και αξιολόγηση των 
ανθρωπίνων πόρων, συστήματα εργασίας του ιατρικού προσωπικού και 

λοιπών εργαζομένων, εκπαίδευση, επιμόρφωση και ανάπτυξη του
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προσωπικού, και τέλος την καλή κατάσταση και το βαθμό ικανοποίησης του 
προσωπικού.

Η πέμπτη κατηγορία είναι ο τρόπος διοίκησης των διαδικασιών. Εξετάζει 
τα βασικά θέματα της διοίκησης των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων του 
σχεδιασμού και τρόπου παροχής των υπηρεσιών φροντίδας Υγείας στους 
ασθενείς, τις υποστηρικτικές υπηρεσίες στη φροντίδα των ασθενών, τις 
διαδικασίες διοίκησης καθώς και τις διαδικασίες που έχουν σχέση με την 
επίδοση των προμηθευτών. Η διοίκηση των διαδικασιών περιλαμβάνει 
οτιδήποτε αφορά τις λειτουργίες και το προσωπικό του οργανισμού. Εξετάζει 
τον τρόπο σχεδιασμού, αποτελεσματικής διοίκησης και βελτίωσης της 

απόδοσης σημαντικών διαδικασιών.

Η έκτη κατηγορία αναφέρεται στα αποτελέσματα της οργανωσιακής 
επίδοσης. Εξετάζονται η επίδοση και η βελτίωση σε σημαντικούς τομείς 
φροντίδας Υγείας προς τους ασθενείς, σε υποστηρικτικές προς αυτούς 
υπηρεσίες και σε υπηρεσίες Υγείας που αναφέρονται στο κοινό. Η επίδοση 
του οργανισμού και η βελτίωσή της, οι οποίες αξιολογούνται σε διοικητικούς 
τομείς όπως η παραγωγικότητα, η οργανωσιακή αποτελεσματικότητα, η 
επίδοση των προμηθευτών, γίνεται με τη βοήθεια οικονομικών δεικτών που 
σχετίζονται με αυτούς τους τομείς. Τέλος, στην ενότητα αυτή εξετάζονται 
επίπεδα επίδοσης ανταγωνιστών και άλλων οργανισμών που σχετίζονται με 
την παροχή φροντίδας Υγείας.

Τέλος, η έβδομη κατηγορία του Health Care Pilot Criteria (που είναι και η 
πλέον σημαντική) δίνει έμφαση στην ικανοποίηση των ασθενών και των 
λοιπών εμπλεκομένων. Εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός 
συγκεντρώνει πληροφορίες και αποκτά γνώση για τους ασθενείς του και τους 
λοιπούς εμπλεκόμενους, κτίζει και διατηρεί τις σχέσεις του μαζί τους. Εξετάζει 
τα επίπεδα και τις τάσεις βασικών παραγόντων επιτυχούς παροχής 

φροντίδας Υγείας, όπως είναι η ικανοποίηση των ασθενών και ο βαθμός 
πίστης αυτών στον οργανισμό, η ικανοποίηση των λοιπών εμπλεκομένων, το 

μερίδιο αγοράς, ο βαθμός διατήρησης των πελατών. Τέλος, γίνεται σύγκριση
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του βαθμού ικανοποίησης των ασθενών και λοιπών εμπλεκομένων του 
οργανισμού με τα αντίστοιχα των ανταγωνιστών.

4.2.2 European Quality Award

To European Quality Award τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 1991, ύστερα 
από πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Διοίκησης Ποιότητας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ποιότητα. Το 
βραβείο σχεδιάστηκε με στόχο την ενημέρωση των οργανισμών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αυξανόμενη σημασία της ποιότητας ως 
πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στον ολοένα και πιο ανταγωνιστικό 
στίβο της παγκόσμιας αγοράς.

To European Quality Award παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες αλλά και 
διαφορές με το Malcolm National Quality Award. To πρότυπο αυτό 
αποτελείται από δύο κύρια μέρη, βάση των οποίων αξιολογούνται οι 
επιχειρήσεις και οργανισμοί. Το πρώτο μέρος αποτελείται από τους 
προσδιοριστικούς παράγοντες και το δεύτερο από τα αποτελέσματα. Ως 
προσδιοριστικοί παράγοντες θεωρούνται η Ηγεσία, η Διοίκηση του 
Ανθρώπινου Δυναμικού, η Πολιτική και η Στρατηγική, οι Πόροι και οι 
Διαδικασίες. Τα αποτελέσματα είναι η Ικανοποίηση του Εσωτερικού Πελάτη, η 
Ικανοποίηση του Εξωτερικού Πελάτη, οι Επιπτώσεις στην Κοινωνία και τέλος 
τα Οικονομικά αποτελέσματα του οργανισμού.

Η φιλοσοφία του European Quality Award είναι ότι μέσω των 
προσδιοριστικών παραγόντων, ο οργανισμός μπορεί να φτάσει στην 
ικανοποιητική επίτευξη των αποτελεσμάτων. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες 
είναι το μέσο και ο τρόπος, ενώ τα αποτελέσματα είναι η κατάληξη των 
προσπαθειών του οργανισμού.

Μία σχηματική παράσταση του European Quality Award δίδεται παρακάτω. 
Κάθε ένα από τα εννέα στοιχεία που παρουσιάζονται (προσδιοριστικός 
παράγοντας ή αποτέλεσμα) αποτελεί και ένα κριτήριο αξιολόγησης των
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οργανισμών. Η βαρύτητα του κάθε κριτηρίου στο σύνολο της αξιολόγησης 
δίδεται από το ποσοστό που του αντιστοιχεί.

■*------------ Προσδιοριστικοί Παράγοντες-
50%

·*------------ Αποτελέσματα
50%

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

4.2.3 JCAHO

To JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Health Care Organizations) 
είναι ένας οργανισμός πιστοποίησης οργανισμών παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
που δραστηριοποιείται στις Η.Π.Α. Η διαδικασία της πιστοποίησης 
περιλαμβάνει τη θέσπιση στάνταρτ και μέτρων επίδοσης, την ανάπτυξη ενός 
συστήματος μέτρησης της οργανωσιακής επίδοσης, την αξιολόγηση και την 
εκπαίδευση.

To JCAHO πιστοποιεί Νοσοκομεία στις Η.Π.Α. τα τελευταία 40 χρόνια. Η 
πιστοποίηση από το JCAHO αναγνωρίζεται ως μία "ασπίδα έγκρισης" η 
οποία αποδεικνύει ότι ένα Νοσοκομείο εκπληρεί συγκεκριμένα στάνταρτς 
επίδοσης. Βοηθάει τα Νοσοκομεία να βελτιώσουν την επίδοσή τους και τις 
εκροές τους επιδεικνύοντας υπευθυνότητα στην παροχή φροντίδας και τη 
γρήγορα μεταβαλλόμενη αγορά παροχής φροντίδας Υγείας. Τα 

Νοσοκομειακά στάνταρτς που θέτει το JCAHO έχουν τρία χαρακτηριστικά. 
Συγκεκριμένα, είναι α) επικεντρωμένα στον ασθενή β) επικεντρωμένα στην 
επίδοση και γ) οργανωμένα γύρω από λειτουργίες που είναι κοινές σε όλους 
τους οργανισμούς παροχής φροντίδας Υγείας.
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Η πραγματοποίηση και εκτέλεση λειτουργιών και διαδικασιών συχνά απαιτεί 
ομαδική συνεργασία και πειθαρχία. Επομένως, τα σταντάρτς οργανώνονται 
σε ένα λειτουργικό πλαίσιο το οποίο αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο σαν ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα, παρά σα μία συλλογή από ξεχωριστές, ανεξάρτητες 
μονάδες και επαγγελματίες. Αυτό το πλαίσιο και οι λειτουργίες οι οποίες 
περιλαμβάνει είναι δομημένες ως εξής:

Λειτουργίες επικεντρωμένες στον ασθενή: δικαιώματα ασθενών και ηθική 
του οργανισμού, αξιολόγηση των ασθενών, φροντίδα των ασθενών, 
εκπαίδευση, συνέπεια και συνέχεια της φροντίδας.

Οργανωσιακές λειτουργίες: βελτίωση της οργανωσιακής επίδοσης, ηγεσία, 
διοίκηση του περιβάλλοντος φροντίδας, διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων, 
διοίκηση της πληροφορίας, περίθαλψη, αποτροπή και έλεγχος της μόλυνσης.

Δομές με λειτουργίες: διοίκηση, ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτικό
προσωπικό.

Επειδή, ο σκοπός των στάνταρτς είναι η βελτίωση των εκροών, λίγη έμφαση 
δίνεται στο πώς ένας οργανισμός πραγματοποιεί τους στόχους ενός 
στάνταρτ. Τα Νοσοκομεία έχουν την ευελιξία να επιλέξουν τον τρόπο με τον 
οποίο θα εκπληρώσουν τους στόχους των στάνταρτς και οργανώνουν με το 
δικό τους τρόπο τις προτεραιότητές τους. Παράλληλα, έχουν την ευκαιρία να 
αναπτύξουν τις στρατηγικές τους και να οργανώσουν τις δραστηριότητές τους 
με τον τρόπο που καλύτερα ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες και τις 
ανάγκες των ασθενών τους.

4.2.4 ExPeRT project

To ExPeRT project βρίσκεται σε εξέλιξη το παρόν χρονικό διάστημα (1998) 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνει έμφαση σε θέματα ποιότητας, 
πιστοποίησης και αξιολόγησης των Υπηρεσιών Υγείας με σκοπό την
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επιλεκτική παροχή βοήθειας στους οργανισμούς ή χώρες που παρουσιάζουν 
τις μεγαλύτερες ανάγκες. Περιλαμβάνει πέντε ενότητες οι οποίες συνοπτικά 
παρουσιάζονται παρακάτω:

1. Context, αναφέρεται στο βαθμό στον οποίον υπάρχει γνώση και εφαρμογή 
αρχών ποιότητας στα Νοσοκομεία - Κλινικές. Το υπόβαθρο και η υποδομή 
για εφαρμογή αρχών ποιότητας σε συνάρτηση με εκπαιδευμένο ή μη 
προσωπικό είναι βασικά στοιχεία τα οποία συγκαταλέγονται στην ενότητα 
αυτή.

2. Accreditation: η ύπαρξη ή μη πιστοποίησης των διαδικασιών του 
Νοσοκομείου - Κλινικής σύμφωνα με κάποιο πρότυπο (ISO 9000, King’s 
Organizational Audit και άλλα) χαρακτηρίζει την ενότητα αυτή.

3. Networks: στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στη συμμετοχή ή μη του 
Νοσοκομείου - Κλινικής σε μορφή δικτύων Νοσοκομείων - Κλινικών όπου 
γίνεται παραγωγική ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων σημαντικών 
θεμάτων.

4. Alternatives: η ενότητα κάνει αναφορά στην ύπαρξη ή μη κάποιας άλλης 
(εναλλακτικής) μορφής πέρα από τα γνωστά πρότυπα πιστοποίησης 
επιθεώρησης, ελέγχου και παρακολούθησης των προσφερόμενων 
υπηρεσιών του Νοσοκομείου - Κλινικής και του επιπέδου ποιότητας αυτών 
(για παράδειγμα ομοτεχνιακοί έλεγχοι, εξωτερικές επιθεωρήσεις από το 
Υπουργείο Υγείας και άλλα)

5. Behavioral Aspect: αναφέρεται στη γενικότερη αντιμετώπιση του 
προσωπικού και του συνόλου των εργαζομένων του Νοσοκομείου - 
Κλινικής στα θέματα ποιότητας, η συγκέντρωση ή μη από τον Οργανισμό 
παροχής φροντίδας Υγείας πληροφοριών που αφορούν θέματα ποιότητας, 
ο βαθμός ευαισθητοποίησης του προσωπικού σε θέματα ποιότητας και 
άλλα.
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4.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ

Τα πλεονεκτήματα συνδυασμού ποσοτικών και ποιοτικών τεχνικών κατά τη 
διάρκεια μιας έρευνας υποστηρίζονται από αρκετούς ερευνητές, όπως ο 
Jarratt (1996) και Strauss & Corbin (1989). Επίσης, ο Bricks (1995) 
υποστηρίζει ότι «δεν υπάρχει ιδανική μέθοδος, καθώς οι ποσοτικές και 
ποιοτικές προσεγγίσεις αλληλοϋποστηρίζονται όντας στην ουσία συχνά 
συμπληρωματικές».

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε στην 
εμπειρική έρευνα στην Ελλάδα, σχεδιάστηκε να περιλαμβάνει τόσο 
προσωπικές συνεντεύξεις ως προσέγγιση ποιοτικής έρευνας, όσο και 
ημιδομημένα ερωτηματολόγια, ως ποσοτική τεχνική, όπως έχει ήδη 
αναφερθεί. Ο βασικός σκοπός ήταν η εξαγωγή ποσοτικών συμπερασμάτων 
με την παράλληλη εκμαίευση πληροφοριών σε θέματα άμεσου ενδιαφέροντος 
που προέκυπταν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων.

Η μέθοδος των προσωπικών συνεντεύξεων έχει αρκετά πλεονεκτήματα σε 
σχέση με τις ποσοτικές, στο βαθμό κατά τον οποίον υποβοηθά τους 
συνεντευξιαζόμενους να δίνουν επεξηγήσεις σε βασικά θέματα λειτουργίας 
των Οργανισμών που έχουν άμεση σχέση με την έρευνα. Κατά τη διάρκεια 
της συνέντευξης οι συνεντευξιαζόμενοι προχωρούσαν στην παράθεση 
προσωπικών σχολίων και προβληματισμών ενώ γινόταν δυνατή η 
παρακολούθηση της γλώσσας του σώματος του συνεντευξιαζόμενου. 
Ωστόσο, οι προσωπικές συνεντεύξεις αν και αποδείχθηκαν περισσότερο 
χρονοβόρες από ό,τι η αποστολή μέσω ταχυδρομείου των ερωτηματολογίων 
(τακτική που ακολουθήθηκε στα Νοσοκομεία της Αθήνας), διασφάλιζε στο 
πλείστον των περιπτώσεων την τελική απάντηση των ερωτηματολογίων. 
Ένας περιορισμός ήταν η συλλογή των δεδομένων με τη μορφή γραπτών 
σημειώσεων παρά καταγραφής σε μαγνητοταινία. Η κράτηση σημειώσεων 
αυξάνει τις πιθανότητες της υποκειμενικότητας που οι ποιοτικές μέθοδοι
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εμπεριέχουν. Ωστόσο τα αποτελέσματα από τις εις βάθος συνεντεύξεις 
υπερκαλύπτουν τα μειονεκτήματα αυτών (Birks 1995, Wright 1996).

Η απάντηση των ερωτηματολογίων παρείχε τα δεδομένα για ποσοτική 
ανάλυση, όπως μη παραμετρική ανάλυση και descriptive στατιστική. Η 
ύπαρξη ανοιχτών ερωτήσεων έδωσε στους συνεντευξιαζόμενους αρκετή 
ελευθερία στη διατύπωση των απαντήσεών τους και βοήθησαν στην παροχή 
επιπρόσθετων πληροφοριών για τις υπόλοιπες απαντήσεις. Για την
επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν μη παραμετρικά tests, τα 

οποία ήταν τα πλέον κατάλληλα στατιστικά tests για υπολογιστικούς σκοπούς 
και εξέταση υποθέσεων, δεδομένου του μικρού μεγέθους δείγματος, την 
ύπαρξη μη κανονικής κατανομής και την τυχαία επιλογή του δείγματος της 
έρευνας (Pett, 1997).

Συμπερασματικά, το γεγονός ότι συμπεριλήφθησαν προσωπικές συνεντεύξεις 
και ερωτηματολόγια στην έρευνα, παρείχε συνεπείς και κατά το δυνατόν 
έγκυρες πληροφορίες και βοήθησε στην εξαγωγή αξιόπιστων
συμπερασμάτων σχετικά με την ποιότητα της Νοσοκομειακής Περίθαλψης 
στην Ελλάδα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Κάθε οργανισμός, στην προσπάθεια εφαρμογής αρχών ποιότητας, μπορεί να 
χρησιμοποιήσει κάποιο από τα υπάρχοντα πρότυπα ποιότητας τα οποία 
βασίζονται στην αμερικανική ή ιαπωνική σκέψη. Η ανάλυση των 
αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας θα γίνει ακολουθώντας τις 
κατευθυντήριες γραμμές, μέσα από τις κατηγορίες που το χαρακτηρίζουν, του 
European Quality Award (Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ποιότητας), σύντομη 
περιγραφή του οποίου δόθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο1.

5.1 ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, οι προσδιοριστικοί παράγοντες του Ευρωπαϊκού 
Προτύπου Ποιότητας είναι η Ηγεσία, η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, η 
Πολιτική και Στρατηγική, οι Πόροι και οι Διαδικασίες.

5.1.1 ΗΓΕΣΙΑ

Η εφαρμογή προγραμμάτων ποιότητας συχνά απαιτεί την αλλαγή της 
κουλτούρας του οργανισμού και όλου του τρόπου σκέψης και δράσης. 
Παρόλο που προσπάθειες βελτίωσης ποιότητας μπορούν να 
πραγματοποιηθούν χωρίς την ανάμειξη της ανώτερης διοίκησης, σημαντική 
και ουσιαστική βελτίωση και αλλαγή δεν μπορεί να επιτευχθεί δίχως τη 
δέσμευση της ανώτερης διοίκησης του οργανισμού (Edvardsson, Thomasson, 
Ovretveit, 1994, σελ. 48). Η προσωπική ανάμειξη των ηγετών σε θέματα 
ποιότητας αποτελεί προϋπόθεση επιτυχούς εφαρμογής προγραμμάτων 
ποιότητας (Laffel, Blumenthal, 1993, Δερβιτσιώτης, 1993, σελ. 243). Τα 
ανώτερα διοικητικά και ιατρικά στελέχη πρέπει φανερά και ενεργά να 
συμμετέχουν στις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων 
υπηρεσιών.

1 Τα αποτελέσματα κάθε ερώτησης που αναλύεται παρατίθενται υπό τη μορφή Πινάκων στο 
Παράρτημα 1. Ο κάθε Πίνακας έχει την ίδια αρίθμηση με την αντίστοιχη ερώτηση.
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Το στυλ ηγεσίας που ακολουθούν οι managers-ηγέτες είναι ένας από τους 
καθοριστικότερους παράγοντες ομαλής, αποδοτικής και αποτελεσματικής 
λειτουργίας των οργανισμών.

Οι διάφορες πρακτικές ηγεσίας παρουσιάζουν ορισμένα κοινά σημεία στο 

θέμα της ποιότητας. Πιο συγκεκριμένα, οι ηγέτες προάγουν την ποιότητα με 
διάφορους τρόπους (Evans, Lindsay, 1996, σελ. 189-190): δημιουργούν 

στρατηγικό όραμα και σαφείς αξίες ποιότητας, οι οποίες λειτουργούν ως η 
βάση για καίριες αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, θέτουν 
υψηλές προσδοκίες, παρουσιάζουν ενεργό προσωπική συμμετοχή και 
δέσμευση σε θέματα ποιότητας, ενσωματώνουν αξίες ποιότητας στο 
καθημερινό έργο άσκησης ηγεσίας και διοίκησης και τέλος, δημιουργούν 
περιβάλλον κατάλληλο να υποστηρίξει τις προσπάθειες βελτίωσης ποιότητας.

Μέσα από το ερωτηματολόγιο έγινε προσπάθεια να κατανοηθεί ο ρόλος που 
διαδραματίζει η διοίκηση των Νοσοκομείων στα θέματα της ποιότητας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας (ερώτηση 39.1), η διοίκηση των 
Νοσοκομείων καθορίζει ρητά και με σαφήνεια την πολιτική ποιότητας 
(κλίμακα Πολύ και Εξαιρετικά) σε ένα μικρό ποσοστό, της τάξης του 25% του 
συνόλου των Νοσοκομείων που έλαβαν μέρος στην έρευνα, ενώ μεγάλο 
(50%) είναι το ποσοστό των ερωτηθέντων που απάντησε αρνητικά (Καθόλου 
ή Λίγο).

Όσον αφορά τις Κλινικές, το ποσοστό που συμφωνεί με την υπόθεση ότι η 
πολιτική ποιότητας καθορίζεται σαφώς από τη μεριά της Διοίκησης, 
κυμαίνεται και πάλι στα ίδια επίπεδα (25%), ενώ πολύ μικρότερο, σε σχέση 
με τα Νοσοκομεία, είναι το ποσοστό των χαμηλών διαβαθμίσεων (25%). Με 
άλλα λόγια, οι διοικήσεις των Κλινικών φαίνεται να χαράζουν σαφή και ρητή 

πολιτική ποιότητας σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι οι διοικήσεις των 
Νοσοκομείων. Ωστόσο, και στις δύο περιπτώσεις, ο μέσος όρος είναι 
χαμηλός, κάτω του μέτριου, ενδεικτικός της επικρατούσας κατάστασης στην 
Ελλάδα η οποία χαρακτηρίζεται από την έλλειψη συνειδητοποίησης σε

60



ικανοποιητικό βαθμό της σπουδαιότητας εφαρμογής προγραμμάτων 
ποιότητας.

Αξιοσημείωτο στο σημείο αυτό είναι, η γενική παρατήρηση που ισχύει στα 
θέματα ηγεσίας των υπό εξέταση Οργανισμών και αφορά τη σημαντική 
πόλωση των απαντήσεων ανάλογα με την ιδιότητα των συνεντευξιαζομένων 
(Διαγράμματα 1 και 2 στο τέλος του Παραρτήματος 1). Συγκεκριμένα, τα 
διοικητικά στελέχη παρουσίασαν την τάση να βαθμολογούν με ανώτερες 
διαβαθμίσεις της χρησιμοποιούμενης κλίμακας (Likert) τις ερωτήσεις που 

αφορούσαν θέματα ηγεσίας, ενώ τα ιατρικά στελέχη βαθμολογούσαν πολύ 
περισσότερο αυστηρά και, στο πλείστον των απαντήσεων, αρνητικά. Η τάση 
αυτή μπορεί να ερμηνευτεί από την επιεική βαθμολόγηση των ιδίων 
ενεργειών και μορφών διοίκησης από τη μεριά των διοικούντων και την 
αυστηρή αξιολόγηση, και ίσως περισσότερο αντικειμενική, από τη μεριά των 
ιατρικών στελεχών, τα οποία στο πλείστον των περιπτώσεων είναι οι 
αποδέκτες των ενεργειών της διοίκησης. Ακόμα μπορεί να αποδοθεί στο 
κλίμα αντιπαράθεσης που συχνά επικρατεί μεταξύ διοικητικών στελεχών και 
γιατρών, όπως επισημαίνεται από τους Rivers, Woodard και Munchus στο 

[29] και τον Μπινιώρη στο [40].

Εξετάζοντας περαιτέρω το ρόλο της ηγεσίας στη διαμόρφωση της πολιτικής 
ποιότητας, παρατηρούμε ότι η ηγεσία των Νοσοκομείων δεσμεύεται κατά 
μέσο όρο σε μέτριο προς λίγο βαθμό για την υλοποίηση της πολιτικής 
ποιότητας με προσωπική ανάμειξη σε ανάλογα θέματα (ερώτηση 39.2). Όσον 
αφορά τις Κλινικές, η επικρατούσα κατάσταση είναι παρόμοια.

Προϋπόθεση επιτυχούς προγράμματος πολιτικής ποιότητας αποτελεί η 
ομαδική εργασία και η επίτευξη συνεργασίας μεταξύ του προσωπικού του 

οργανισμού (Dean & Evans, 1995). Η ηγεσία επιτελεί αποφασιστικό έργο 
στην προώθηση τρόπων συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα του Οργανισμού.
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Στα υπό εξέταση Νοσοκομεία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας 

(ερώτηση 39.3), η ηγεσία φαίνεται να έχει συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα 

αυτή. Ένα μόνο Νοσοκομείο, από τα 12 συμμετέχοντα στην έρευνα, θεωρεί 

ότι η διοίκηση του οργανισμού δεν προωθεί τρόπους συνεργασίας, σε 

αντίθεση με την πλειοψηφία η οποία απάντησε είτε Αρκετά (41,7%) είτε Πολύ 

και Εξαιρετικά (50% συνολικά). Η ίδια πρακτική φαίνεται να ακολουθείται και 

από τις Κλινικές, σε ελαφρώς όμως μικρότερο βαθμό.

Οι Evans & Lindsay ([13] σελ. 441) τονίζουν ότι αν η διοίκηση του οργανισμού 

δεν είναι έτοιμη να εκχωρήσει αρμοδιότητες στους εργαζόμενους, να 

ενθαρρύνει την λήψη πρωτοβουλιών παραχωρώντας την απαραίτητη 

ελευθερία κινήσεων και επιλογών, η ιδέα της ποιοτικής αναβάθμισης του 

Οργανισμού δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί επιτυχώς.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Ερώτησης 39.4, η ηγεσία των 10 από τα 

12 ερωτηθέντα Νοσοκομεία (συνολικό ποσοστό 83,4%), εκχωρεί 

αρμοδιότητες σε Αρκετό ή Πολύ βαθμό, ενώ μόλις 1 Νοσοκομείο απάντησε 

τελείως αρνητικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο 

ερωτηθέντος ήταν γιατρός. Στα ίδια, κατά μέσο όρο επίπεδα, κινούνται και οι 

Κλινικές, όπου από 25% παίρνουν οι τέσσερις διαβαθμίσεις, Λίγο, Αρκετά, 

Πολύ και Εξαιρετικά.

Η εκχώρηση αρμοδιοτήτων πρέπει να συνοδεύεται από την ενθάρρυνση και 

τη δυνατότητα λήψης πρωτοβουλιών από τους εργαζόμενους, όπως επίσης 

και από την ενθάρρυνση έκφρασης των γνωμών τους, στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν τη, διαμορφωθείσα από τη διοίκηση, κουλτούρα του 

Νοσοκομείου. Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ παρουσιάζεται ασυμμετρία 

μεταξύ των απαντήσεων ως προς την εκχώρηση αρμοδιοτήτων και τη 

δυνατότητα λήψης πρωτοβουλιών των ερωτηθέντων Νοσοκομείων (2 

Νοσοκομεία απάντησαν Καθόλου, 25% Αρκετά, 50% Πολύ και 1 Νοσοκομείο 

Εξαιρετικά για τη δυνατότητα λήψης πρωτοβουλιών - ερώτηση 40.6) κατά 

μέσο όρο και στις δύο περιπτώσεις η τάση είναι ελαφρώς πάνω από το 

Αρκετά. Όσον αφορά τις Κλινικές, η λήψη πρωτοβουλιών έρχεται σε πλήρη
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αναλογία με την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων (από 25% οι διαβαθμίσεις 

Λίγο, Αρκετά, Πολύ και Εξαιρετικά).

Σχετικά με την ενθάρρυνση έκφρασης γνωμών του προσωπικού (Ερώτηση 

40.4), τα Νοσοκομεία υστερούν ελαφρώς σε σχέση με τις Κλινικές. 

Συγκεκριμένα, το 16,7% των συμμετεχόντων στην έρευνα Νοσοκομεία 

δήλωσαν ότι δεν ενθαρρύνεται Καθόλου η έκφραση γνωμών, διαβάθμιση η 

οποία απουσιάζει από τις Κλινικές. Πολύ ή Εξαιρετική είναι η ενθάρρυνση στο 

75% των Νοσοκομείων και Αρκετή στο 8,3%, ενώ στις Κλινικές είναι 

Εξαιρετική στο 50% των περιπτώσεων και Αρκετά καλή στο υπόλοιπο 50%.

Η ηγεσία των οργανισμών πρέπει επιπλέον, να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των 

εργαζομένων σε θέματα ποιότητας. Σύμφωνα με τις απαντήσεις της 

ερώτησης 39.9, ένα ποσοστό 25% των Νοσοκομείων δήλωσε ότι κάτι τέτοιο 

δεν υφίσταται Καθόλου, ενώ ένα 33% δήλωσε ότι η ηγεσία ενθαρρύνει Αρκετά 

και ένα 33% Πολύ. Οι ηγεσίες των Κλινικών κατά μέσο όρο εμφανίζονται να 

ενθαρρύνουν ελαφρώς περισσότερο τους εργαζομένους. Συγκεκριμένα, στις 

Κλινικές από 25% παίρνουν οι διαβαθμίσεις Καθόλου και Λίγο και 50% η 

διαβάθμιση Πολύ. Αξίζει να σημειωθεί ότι και στις δύο περιπτώσεις 

(Νοσοκομείων και Κλινικών), η ενθάρρυνση από τη μεριά της ηγεσίας δεν 

κρίνεται ικανοποιητική καθώς ο μέσος όρος είναι κάτω από τη διαβάθμιση 

Αρκετά και τείνει προς το Λίγο.

Όταν η Διοίκηση ενός οργανισμού παρέχει στους εργαζόμενους τα μέσα για 

τη λήψη αποφάσεων και την ελευθερία να συνεισφέρουν μέσα από τις δικές 

τους ενέργειες, τότε ουσιαστικά εξασφαλίζει τη δημιουργία προϊόντων και 

υπηρεσιών ανώτερης ποιότητας (Evans, Lindsay, 1996, σελ. 106).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας (ερώτηση 40.7), η ενθάρρυνση 

επίλυσης προβλημάτων από τους εργαζόμενους, υποστηρίζεται σε Πολύ ή 

Εξαιρετικό βαθμό από το 73,4% των Νοσοκομείων, ενώ 2 Νοσοκομεία 

(ποσοστό 16,4%) δεν την υποστηρίζουν Καθόλου. Η οργανωσιακή 

κουλτούρα των Κλινικών φαίνεται να χαρακτηρίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό
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από το στοιχείο αυτό, καθώς όλες απάντησαν από τη μέση της διαβάθμισης 

και πάνω, με το 50% να δίνει την απάντηση Αρκετά, και από 25% τις 

απαντήσεις Πολύ και Εξαιρετικά.

Ο ενεργός ρόλος των εργαζομένων στα προγράμματα ποιότητας 

επιτυγχάνεται με την παραχώρηση προς αυτούς της δυνατότητας συμμετοχής 

στη λήψη αποφάσεων. Η συμμετοχή αυτή δρα ως παράγοντας παρακίνησης 

του προσωπικού. Τα ερωτηθέντα Νοσοκομεία χαρακτηρίζονται από 

ικανοποιητική (άνω του μέτριου) συμμετοχή του προσωπικού στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων (ερώτηση 40.1). Από την άλλη, οι Κλινικές 

παρουσιάζονται κατώτερες στο σημείο αυτό.

Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας παρακίνησης, αποτελεί η ανταμοιβή και 

η αναγνώριση των εργαζομένων. Στην ερώτηση 39.6 διερευνήθηκε ο βαθμός 

στον οποίο η Ανώτατη Διοίκηση καθορίζει και υλοποιεί τρόπους ανταμοιβής 

και αναγνώρισης των εργαζομένων. Η συνηθέστερη απάντηση (50%) ήταν ότι 

η Διοίκηση των Νοσοκομείων δεν έχει τη δυνατότητα υλικής ανταμοιβής των 

εργαζομένων καθώς υπάρχει η Νομοθεσία η οποία κρίνει τους τρόπους και το 

ύψος της αμοιβής του κάθε εργαζόμενου χωρίς να παρέχεται επιπλέον 

δυνατότητα ανταμοιβής, πέρα από την ηθική αναγνώριση όπως μας τόνισαν 

οι συνεντευξιαζόμενοι. Αντίθετα, οι Κλινικές, οι οποίες είναι Νομικά Πρόσωπα 

Ιδιωτικού Δικαίου, παρέχουν τη δυνατότητα ανταμοιβής και αναγνώρισης των 

εργαζομένων. Έτσι εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά, σε σχέση με τα 

Νοσοκομεία, αφού το 50% των Κλινικών απάντησε ότι η διοίκηση ανταμείβει 

και αναγνωρίζει τις προσπάθειες των εργαζομένων Πολύ, και 25% Αρκετά.

Η επιτυχής εφαρμογή προγραμμάτων Δ.Ο.Π. στηρίζεται μεταξύ άλλων στην 

ομαλή συνεργασία μεταξύ του προσωπικού και την ύπαρξη πνεύματος 

ομαδικότητας, στοιχεία που οδηγούν στην αποτελεσματική λειτουργία των 

ομάδων εργασίας (Dean, Evans, 1995, σελ. 177). Στην έρευνα εξετάστηκε ο 

βαθμός ομαδικότητας και συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων τόσο του 

ίδιου τμήματος των Νοσοκομείων και Κλινικών όσο και μεταξύ διαφορετικών 

(ερωτήσεις 40.2 και 40.3), καθώς και η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών του
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προσωπικού (Ερώτηση 40.5). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η οργανωσιακή 

κουλτούρα των Νοσοκομείων χαρακτηρίζεται από υψηλότερο βαθμό 

ομαδικότητας των εργαζομένων του ίδιου τμήματος από ό,π μεταξύ 

διαφορετικών τμημάτων, με το μέσο όρο πάντως και στις δύο περιπτώσεις να 

κυμαίνεται πάνω από το Αρκετά. Πιο συγκεκριμένα, 2 Νοσοκομεία από τα 12 

(ποσοστό 16,4%) απάντησαν ότι δεν υπάρχει Καθόλου ή υπάρχει σε Λίγο 

βαθμό ομαδικότητα μεταξύ εργαζομένων ίδιου τμήματος, ενώ Εξαιρετική ή 

Πολύ καλή είναι η συνεργασία σε ποσοστό 66,6%. Μεταξύ διαφορετικών 

τμημάτων, το ποσοστό Εξαιρετικής ή Πολύ καλής συνεργασίας είναι 51%, 

ενώ δεν υπάρχει καθόλου συνεργασία σε ποσοστό 16,4%. Οι Κλινικές, και 

στις δύο περιπτώσεις, εμφανίζονται με καλύτερες συνθήκες συνεργασίας, με 

μέσο όρο από Πολύ και πάνω, ενώ και πάλι είναι καλύτερη η συνεργασία 

μεταξύ των εργαζομένων του ίδιου τμήματος.

Ο βαθμός εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών του προσωπικού στα Νοσοκομεία 

είναι ικανοποιητικός, ενώ καλύτερος παρουσιάζεται στις Κλινικές. Στις 

Κλινικές, το 75% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η συνεργασία είναι Πολύ Καλή 

ή Εξαιρετική, σε σχέση με το αντίστοιχο 50% των Νοσοκομείων. Δεν υπάρχει 

Καθόλου εμπιστοσύνη ή υπάρχει Λίγη στο 25% των Νοσοκομείων ενώ καμία 

Κλινική δεν έδωσε τόσο χαμηλή διαβάθμιση.

Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή αυτής της ενότητας, καθοριστικός για την 

επιτυχημένη υλοποίηση της Δ.Ο.Π. είναι ο ρόλος του ανώτατου στελέχους. 

Όλοι οι «γκουρού» της Ποιότητας όπως ο Crosby, ο Deming, ο Juran και ο 

Ishikawa, συμφωνούν μεταξύ των άλλων, ότι αν η ανώτατη διοίκηση δεν 

πάρει συνειδητά την απόφαση να βελτιώσει την ποιότητα των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης, τότε η οποιαδήποτε προσπάθεια 

βελτίωσης της ποιότητας είναι αποσπασματική και με βραχυχρόνια 

ημερομηνία λήξης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι λοιπόν, η δέσμευση της 

Ανώτατης Διοίκησης. Η έμπρακτη ενεργοποίηση της Διοίκησης σε θέματα 

ποιότητας με την υλοποίηση εκ μέρους της βοηθητικών ενεργειών σε θέματα 

όπου παρουσιάζονται προβλήματα επίτευξης στόχων, η παρακολούθηση 

επίτευξης στόχων ποιότητας και η παρακολούθηση σημαντικών δεικτών για
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την αξιολόγηση της οργανωσιακής επίδοσης είναι παράγοντες επιτυχούς 

εφαρμογής προγραμμάτων Δ.Ο.Π..

Όπως προκύπτει από τις ερωτήσεις 39.5, 39.7 και 39.8, η διοίκηση των 

Νοσοκομείων σε μέτριο βαθμό, λίγο πάνω από Αρκετά παρακολουθεί την 

πρόοδο των στόχων, ακριβώς στη μέση είναι ο βαθμός κατά τον οποίο 

πραγματοποιεί βοηθητικές ενέργειες, ενώ δεν είναι ικανοποιητικός ο βαθμός 

κατά τον οποίο ελέγχει σημαντικούς δείκτες για την αξιολόγηση της 

οργανωσιακής επίδοσης. Στα ίδια περίπου επίπεδα, με ελαφρώς ανοδική 

τάση παρουσιάζονται οι διοικήσεις των Κλινικών στους δύο πρώτους 

παράγοντες, ενώ είναι ακόμα χειρότερες στον έλεγχο των δεικτών.

Μία έμπρακτη απόδειξη συμμετοχής της Διοίκησης στις προσπάθειες 

βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, αποτελεί η άμεση 

επαφή της Διοίκησης με τους ασθενείς με σκοπό τη διαπίστωση του επιπέδου 

ικανοποίησής τους. Η ερώτηση 39.10 διερευνά αυτό ακριβώς το θέμα. 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν, το 25% των ερωτηθέντων (δηλαδή 

τρία Νοσοκομεία) απάντησαν ότι η διοίκηση του Νοσοκομείου δεν έχει καμία 

επαφή με τους πελάτες. Αξιοσημείωτο στο σημείο αυτό είναι ότι οι 2 από τους 

3 που έδωσαν αρνητική απάντηση ήταν ιατρικά στελέχη. Τα υπόλοιπα 

Νοσοκομεία δήλωσαν ότι είτε σε Αρκετό βαθμό (41,7%) είτε σε Πολύ και 

Εξαιρετικό βαθμό (συνολικά 33,3%) υπάρχει άμεση επαφή διοίκησης και 

ασθενών. Οι Κλινικές εμφανίζουν καλύτερα ποσοστά, καθώς το 75% από 

αυτές δήλωσε ότι η διοίκηση έχει σε Πολύ Καλό ή Εξαιρετικό βαθμό άμεση 

επαφή με τους ασθενείς, ενώ 25% δήλωσε Λίγο.

Σύγγοονες υέθοδοι διοίκησης
Οι σύγχρονες και προηγμένες μέθοδοι διοίκησης περιλαμβάνουν την 

εφαρμογή προσεγγίσεων που βασίζονται στην ενεργό επιρροή της 

κουλτούρας. Σύμφωνα με τις απαντήσεις στην ερώτηση 24.1, μόνο το 41,7% 

των Νοσοκομείων και το 50% των Κλινικών εφαρμόζει τέτοιου είδους 

προσεγγίσεις. Ωστόσο, υψηλότερο είναι το ποσοστό (58,3%) των 

Νοσοκομείων που εφαρμόζει θεωρίες διοίκησης οι οποίες βασίζονται στην
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αναδιοργάνωση της δομής του Νοσοκομείου (ερώτηση 24.2). Παρ’ όλα αυτά, 

σύμφωνα με την περιγραφή που δόθηκε, οι περισσότερες από τις ενέργειες 

που γίνονται προς αυτήν την κατεύθυνση συμβαδίζουν με τις εκάστοτε 

υπουργικές αποφάσεις σχετικά με τη δομή των Νοσοκομείων, (οργάνωση σε 

τμήματα, δημιουργία Ιατρικής Υπηρεσίας), αποτελούν δηλαδή συμμόρφωση 

και δεν έχουν το χαρακτήρα της πρωτοβουλίας. Δε λείπουν ωστόσο και οι 

περιπτώσεις (από το 25% των ερωτηθέντων Νοσοκομείων) στις οποίες 

γίνονται εντονότερες προσπάθειες αναδιοργάνωσης μέσα από την εφαρμογή 

συμμετοχικού και αποκεντρωμένου διοικητικού management, την αναβάθμιση 

του τμήματος πληροφορικής και την ανάπτυξη της αίσθησης κόστους- 

ωφέλειας με τη βοήθεια σεμιναρίων επιμόρφωσης.

Για την αποτελεσματική υλοποίηση βελτιώσεων, η διοίκηση πρέπει πρώτα να 

δημιουργήσει την κατάλληλη οργανωτική υποδομή. Η ανάγκη για τη 

θεσμοθέτηση συνεχών βελτιώσεων απαιτεί η σχετική οργανωτική υποδομή να 

περιλαμβάνει πρώτα από όλα έναν υπεύθυνο ποιότητας.

Η απουσία υπευθύνου για θέματα ποιότητας από όλα τα Νοσοκομεία πλην 

ενός και όλες τις Κλινικές (ερώτηση 26), φανερώνει το νηπιακό στάδιο στο 

δρόμο για επιστημονική βελτίωση ποιότητας στο οποίο βρίσκεται το σύνολο 

των Νοσηλευτικών Μονάδων, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, της χώρας μας.

Τέλος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ερώτησης 41, πέρα από τις 

προαναφερθείσες ενέργειες, οι περισσότερες διοικήσεις των Νοσοκομείων 

(83,7%) και των Κλινικών (75%) δε δείχνουν άλλη μορφή δέσμευσης σε 

θέματα διασφάλισης ποιότητας. Σε δύο μόνο περιπτώσεις αναφέρθηκε ότι η 

διοίκηση έχει τη βούληση να πραγματοποιήσει περαιτέρω ενέργειες για τη 

διασφάλιση ποιότητας και για το λόγο αυτό θα επιδιώξει στο άμεσο μέλλον 

συναντήσεις με επιστημονικές επιτροπές, ενώ σε μία άλλη περίπτωση 

αναφέρθηκε ότι γίνονται προσπάθειες βελτίωσης ποιότητας μέσα από τη 

συνεργασία με άλλα Νοσοκομεία και άλλες υπηρεσίες καθώς και μέσα από τη 

γενικότερη σωστή λειτουργία του Νοσοκομείου.
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5.1.2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Οι αποτελεσματικές στρατηγικές αναπτύσσονται γύρω από μερικές 

σημαντικές έννοιες. Η πρωτεύουσα αποστολή της στρατηγικής είναι η 

δημιουργία ενός ισχυρού πλαισίου βάσει του οποίου η επιχείρηση θα 

πραγματοποιήσει τους στόχους της ανεξάρτητα από τις απρόβλεπτες 

εξωτερικές δυνάμεις και καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Σύμφωνα με 

τη φιλοσοφία της Δ.Ο.Π., η λειτουργία του στρατηγικού σχεδιασμού είναι η 

ευθυγράμμιση των προσπαθειών του οργανισμού προς την ικανοποίηση του 

πελάτη, την ποιότητα και τους στόχους που αφορούν την οργανωσιακή 

επίδοση.

Η επιχειρησιακή στρατηγική επικεντρώνεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικής 

θέσης του οργανισμού στη συγκεκριμένη αγορά στην οποία 

δραστηριοποιείται (Hunger, Wheelen,1996, σελ.183). Ο Porter αναφέρει δύο 

βασικές στρατηγικές οι οποίες οδηγούν έναν οργανισμό σε απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος: τη διαφοροποίηση και το χαμηλό κόστος. 

Μία τρίτη στρατηγική είναι η εστίαση στη διαφοροποίηση ή το κόστος. Κατά 

τον Porter δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη επίτευξη και των δύο στρατηγικών. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τη φιλοσοφία της Δ.Ο.Π., η έμφαση στη βελτίωση της 

ποιότητας οδηγεί αφενός στη μείωση του κόστους (κόστος πρόληψης, κόστος 

εκτίμησης, εσωτερικών αστοχιών και εξωτερικών αστοχιών), και αφετέρου 

στη διαφοροποίηση επιτυγχάνοντας ανώτερη ποιότητα.

Οι επίσημες στρατηγικές περιλαμβάνουν τρία στοιχεία: τους στόχους που 

πρέπει να επιτευχθούν, τις πολιτικές οι οποίες οδηγούν ή περιορίζουν τις 

ενέργειες και τα προγράμματα τα οποία οδηγούν στην επίτευξη των στόχων 

(Dean, Evans, 1995 σελ. 260).

Οι ηγέτες των επιχειρήσεων-οργανισμών θα πρέπει κατά τη διαμόρφωση της 

πολιτικής και στρατηγικής να οριοθετούν πρώτα απ’ όλα την αποστολή, το 

όραμα και τις βασικές αρχές του οργανισμού, στοιχεία τα οποία αποτελούν τη 

βάση του στρατηγικού σχεδίου (Evans, Lindsay, 1996, σελ. 199).
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Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων Νοσοκομείων (91.7%) δήλωσε 

ότι η αποστολή τους είναι σαφώς καθορισμένη (ερώτηση 15.3) ενώ μόλις 1 

απάντησε αρνητικά. Στον ορισμό της αποστολής κύριο μέρος αφιερώθηκε 

από το 41,7% Νοσοκομείων (5) στην «παροχή πρωτοβάθμιας, 

δευτεροβάθμιας περίθαλψης, χωρίς διακρίσεις», 4 Νοσοκομεία απάντησαν 

απλώς με το είδος παροχής υπηρεσιών που προσφέρουν, ενώ μόλις ένα 

περιέχει στην ορισμό της αποστολής την «παροχή άριστης ποιότητας, με το 

χαμηλότερο κόστος και με σεβασμό στον άρρωστο». Καθώς η αποστολή ενός 

οργανισμού είναι ο λόγος ύπαρξή του (Hunger, Wheelen 1996, σελ. 9), 

παρατηρούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό (91,7%), την έλλειψη προσανατολισμού 

των Νοσοκομείων στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών που 

προσφέρουν. Ακόμα όμως και η επίσημη αποστολή των Νοσοκομείων όπως 

αυτή δηλώνεται από το Άρθρο 3β, υπουργική απόφαση 14123, ΦΕΚ 642, 

1987, στερείται άμεσης αναφοράς στη βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχομένων υπηρεσιών. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, η αποστολή του 

Νοσοκομείου είναι: «α) η παροχή στο πλαίσιο και στην έκταση της 

διάρθρωσης της Ιατρικής του Υπηρεσίας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

περίθαλψης, ισότιμα για κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, 

κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας, β) η ανάπτυξη και η προαγωγή της ιατρικής 

έρευνας και γ) η εφαρμογή προγραμμάτων ειδίκευσης και συνεχούς 

εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης γιατρών και των άλλων λειτουργιών των 

κλάδων Υγείας».

Η αποστολή των Κλινικών είναι σαφώς καθορισμένη στο 100% των 

περιπτώσεων και φαίνεται να είναι περισσότερο προσανατολισμένη από τα 

Νοσοκομεία στη βελτίωση της ποιότητας. Συγκεκριμένα, το 25% από αυτές 

δηλώνει ότι η αποστολή τους είναι «η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων 

υπηρεσιών με μεγιστοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων» και ένα 25% 

«η παροχή ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου».

Ενώ η αποστολή ενός οργανισμού προσδιορίζει «ποιοι είμαστε και τι 

κάνουμε», οι στόχοι του οργανισμού δίνουν απάντηση στο ερώτημα «τι θα
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πρέπει να γίνει και πότε». Η εκπλήρωση των στόχων που θέτει ο οργανισμός 

θα πρέπει να οδηγούν στην εκπλήρωση της επιχειρησιακής αποστολής 

(Hunger, Wheelen, 1996, σελ. 12).

Ένα Νοσοκομείο δήλωσε ότι τη συγκεκριμένη περίοδο δεν έχει κανένα στόχο 

(ερώτηση 16), όπως επίσης και μία Κλινική. Οι στόχοι περιγράφηκαν από το 

41,7% των Νοσοκομείων (5). Από την περιγραφή αυτή προκύπτει ότι οι 

κύριοι στόχοι των Νοσοκομείων είναι η ανέγερση κτιρίων, μονάδων και η 

εσωτερική επέκταση. Ένα μόνο από τα 5 Νοσοκομεία που περιέγραψαν τους 

στόχους τους, ανέφερε ότι σα βασικό στόχο έχει τον έλεγχο της ποιότητας και 

τη μείωση του κόστους με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχομένων υπηρεσιών.

Το επόμενο βήμα στη διαμόρφωση της στρατηγικής ενός οργανισμού, ύστερα 

από τον ορισμό της αποστολής και τη θέσπιση των στόχων, είναι η υιοθέτηση 

των πολιτικών που θα ακολουθήσει. Οι πολιτικές παρέχουν την ευρύτερη 

καθοδήγηση στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού.

Στην ερώτηση 23, σχετικά με το αν το Νοσοκομείο/ Κλινική έχει μία ρητή και 

επίσημη υιοθετημένη πολιτική διασφάλισης ποιότητας, το 66,7% των 

Νοσοκομείων και το 75% των Κλινικών απάντησαν αρνητικά. Ωστόσο για τα 2 

από τα 4 Νοσοκομεία που απάντησαν θετικά, οι επεξηγήσεις που έδωσαν 

τους διαψεύδουν καθώς δήλωσαν ότι «η πολιτική διασφάλισης ποιότητας των 

Υπηρεσιών είναι δεδομένη από ιδρύσεως κάθε οργανισμού τουλάχιστον 

θεωρητικά» και ότι η ρητή και επίσημα υιοθετημένη πολιτική ποιότητας «είναι 

να είναι εντάξει το προσωπικό». Με αυτά τα δεδομένα, το ποσοστό των 

Νοσοκομείων που απαντούν ουσιαστικά αρνητικά στη συγκεκριμένη ερώτηση 

ανέρχεται στο 83,3%. Δύο Νοσοκομεία έχουν ρητή και επίσημη πολιτική 

ποιότητας από το 1997 το ένα και το 1993 το άλλο, ενώ ένα τρίτο δήλωσε ότι 

η υιοθέτηση πολιτικής ποιότητας είναι άμεσος στόχος του και ότι ελπίζει μέχρι 

το 1999 να τον έχει πραγματοποιήσει.
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Παρόλο που δεν υπάρχει επίσημη πολιτική ποιότητας, αρκετά από τα 

Νοσοκομεία δήλωσαν ότι τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο και με εμπειρικό 

και όχι επιστημονικό τρόπο φροντίζουν για τη διασφάλιση ποιότητας. Έτσι 

μόνο το 58,3% (σε σχέση με το προηγούμενο 83,3% της προηγούμενης 

ερώτησης) απάντησε ότι δεν έχει συμπεριλάβει το θέμα της διασφάλισης 

ποιότητας του Νοσοκομείου στην ατζέντα της διοίκησης τουλάχιστον δύο 

φορές κατά τον προηγούμενο χρόνο (ερώτηση 24). Για τον ίδιο λόγο, το 

ποσοστό των Κλινικών που απάντησαν αρνητικά είναι 50% σε σχέση με το 

προηγούμενο 75%. Ωστόσο, παρόλο που είναι μειωμένα τα ποσοστά αυτά 

συγκρινόμενα με την προηγούμενη ερώτηση, εξακολουθούν να είναι υψηλά 

για τα σύγχρονα δεδομένα τα οποία κάνουν επιτακτική την ανάγκη για χρήση 

αρχών ποιότητας, όπως έχει παρατηρηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε άμεση συνάρτηση με την υιοθέτηση πολιτικής ποιότητας είναι η εφαρμογή 

μεθόδων εκτίμησης και βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων 

υπηρεσιών (ερώτηση 15) μέσα στον Οργανισμό. Το 66,7% των ερωτηθέντων 

Νοσοκομείων δήλωσε ότι δεν εφαρμόζει καμία τέτοια μέθοδο, ενώ 2 στα 12 

Νοσοκομεία τα οποία έδωσαν αρνητική απάντηση, σχολίασαν και πάλι ότι 

εμπειρικά αλλά όχι επιστημονικά γίνονται συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης 

της ποιότητας. Στην τελευταία αυτήν κατηγορία θα πρέπει να 

συμπεριληφθούν τελικά και 2 από τα 4 Νοσοκομεία που απάντησαν 

καταφατικά, όπως προκύπτει από τα σχόλια που έγιναν.

Τα αποτελέσματα της ερώτησης 15 συμφωνούν με τα αποτελέσματα των 

ερωτήσεων 23 και 24, καθώς στην περίπτωση που δεν υπάρχει επίσημα 

υιοθετημένη πολιτική ποιότητας αλλά εφαρμόζεται εμπειρικά, έχουν συζητηθεί 

ανάλογα θέματα και έχουν εφαρμοστεί εμπειρικά μέθοδοι βελτίωσης 

ποιότητας. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τις Κλινικές, καθώς το 100% 

δήλωσε ότι εφαρμόζει μεθόδους βελτίωσης ποιότητας, αλλά μόνο το 50% 

συμπεριέλαβε το θέμα της ποιότητας στην ατζέντα της διοίκησης, γεγονός 

που υποδηλώνει ασυμφωνία μεταξύ των δύο απαντήσεων.
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Τα 2 Νοσοκομεία (ποσοστό 16,67%) που εφαρμόζουν επιστημονικά 

μεθόδους βελτίωσης ποιότητας, εφαρμόζουν τις προσεγγίσεις Διασφάλιση 

Ποιότητας και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στη μία περίπτωση και Έλεγχο 

Ποιότητας και Διασφάλιση Ποιότητας στην άλλη. Επίσης, από τα 4 

Νοσοκομεία που δήλωσαν ότι εφαρμόζουν μεθόδους ποιότητας (τα 2 με 

εμπειρικό τρόπο και τα άλλα 2 με επιστημονικό), το 50% αυτών τις 

εφαρμόζουν στο σύνολο των Νοσοκομείων ενώ το άλλο 50% αυτών σε 

τμήματα.

Η διαμόρφωση στρατηγικής και η εφαρμογή της στη συνέχεια, θα πρέπει να 

αποβλέπει στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης του οργανισμού μέσα 

στην αγορά που δραστηριοποιείται. Για το λόγο αυτό τα τελευταία χρόνια 

χρησιμοποιείται από πολλές επιχειρήσεις το benchmarking. Ο όρος αυτός 

αναφέρεται στον έλεγχο ή σύγκριση της ανταγωνιστικότητας μίας επιχείρησης 

χρησιμοποιώντας σε δείκτες τις επιδόσεις άλλων ομοειδών ισχυρότερων 

επιχειρήσεων (Τσιότρας, 1995, σελ. 146). Δύο από τις τεχνικές του 

benchmarking είναι η σύγκριση με τους ανταγωνιστές, και η εσωτερική 

διαχρονική σύγκριση του επιπέδου ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών 

που προσφέρει ο οργανισμός. Η σύγκριση αυτή έχει σα σκοπό τον 

καθορισμό των σταθερών απόδοσης σε στρατηγικό επίπεδο, την κατανόηση 

των καλύτερων πρακτικών λειτουργίας σε λειτουργικό ή τακτικό επίπεδο, ενώ 

παράλληλα αποτελεί σημείο αναφοράς και βοηθά στον εντοπισμό σημείων 

αποκλίσεων και προβλημάτων.

Θετική φαίνεται να είναι η στάση που κρατούν τα περισσότερα από τα 

Νοσοκομεία στο θέμα αυτό, καθώς το 81,8% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι 

πραγματοποιεί συγκρίσεις με τα άλλα Νοσοκομεία, έτσι ώστε να εξετάσει το 

επίπεδο ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών (ερώτηση 57.1). Η 

σύγκριση αυτή γίνεται μέσα από συντονιστικά συμβούλια Προέδρων 

Νοσοκομείων, Διευθυντών Ιατρικών Υπηρεσιών και άλλους παρόμοιους 

φορείς. Ωστόσο, σύμφωνα με τη γνώμη ενός επιφανούς ιατρικού στελέχους, η 

σύγκριση αυτή γίνεται χωρίς προγραμματισμό και οργάνωση. Οι Κλινικές 

πραγματοποιούν σε μικρότερο ποσοστό (50%) ανάλογες συγκρίσεις.
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Εντύπωση ωστόσο προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις απαντήσεις που 

δόθηκαν στην ερώτηση 57.2, μικρότερο είναι, σε σχέση με το ποσοστό 

συγκρίσεων με τους ανταγωνιστές, το ποσοστό (72,7%) των Νοσοκομείων 

που πραγματοποιεί εσωτερικές διαχρονικές συγκρίσεις του επιπέδου 

ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Σύμφωνα με σχόλια που έγιναν, η 

συνηθέστερη μορφή εσωτερικής σύγκρισης αποτελεί η σύγκριση με 

στατιστικά δεδομένα διαφόρων δεικτών. Οι Κλινικές εμφανίζουν τα ίδια 

ποσοστά (50%) και στις δύο περιπτώσεις συγκρίσεων.

Οσον αφορά τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν στο άμεσο μέλλον και τη 

στάση τους στο θέμα της ποιότητας, το 58,3% των συμμετεχόντων στην 

έρευνα Νοσοκομείων και το 75% των Κλινικών δήλωσαν ότι προτίθενται να 

εφαρμόσουν προσπάθειες βελτίωσης ποιότητας (ερώτηση 42). Ένα 

Νοσοκομείο απάντησε αρνητικά, ενώ το υπόλοιπο 33,3% των Νοσοκομείων 

και το 25% των Κλινικών απάντησαν ότι δε γνωρίζουν τι θα γίνει. Σύμφωνα με 

τις θετικές απαντήσεις, οι προσπάθειες βελτίωσης θα επικεντρωθούν στη 

μηχανοργάνωση και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διοίκησης, στην 

αγορά καινούριων μηχανημάτων και στην επιμόρφωση του προσωπικού, και 

τέλος, στην επέκταση της διαπίστευσης την οποία ένα τμήμα ενός 

Νοσοκομείου έχει εξασφαλίσει και σε άλλα τμήματα. Δύο Νοσοκομεία 

δήλωσαν ότι δε γνωρίζουν τι θα γίνει γιατί η εφαρμογή μεθόδων ποιότητας θα 

εξαρτηθεί από τις αποφάσεις που θα εκδώσει το Υπουργείο Υγείας και την 

ύπαρξη ή μη, ρητών κατευθυντηρίων γραμμών. Σημαντικά είναι τα σχόλια 

που έγιναν από δύο Νοσοκομεία. Σύμφωνα με το πρώτο, η βελτίωση της 

ποιότητας προϋποθέτει την ύπαρξή της, ενώ το δεύτερο δήλωσε ότι οι 

ενέργειες που θα γίνουν στο μέλλον είναι άγνωστες καθώς η διοίκηση του 

Νοσοκομείου δεν είναι ενήμερη σε θέματα ποιότητας.
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5.1.3 ΠΟΡΟΙ

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ποιότητας, στην κατηγορία των πόρων 

περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η διαχείριση οικονομικών πόρων και η χρήση 

κριτηρίων αξιολόγησης της οικονομικής στρατηγικής, η ανάπτυξη 

αποτελεσματικών πληροφοριακών συστημάτων, η αξιοποίηση και διαχείριση 

των υλικών και προμηθειών και η επωφελής και αποδοτική εισαγωγή και 

εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών (Τσιότρας, 1995, σελ. 132).

Επάρκεια Πόρων:

Η αποτελεσματική λειτουργία ενός οργανισμού προϋποθέτει πρώτα από όλα 

την επάρκεια των πόρων του. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εξετάστηκε η 

επάρκεια των βασικών κατηγοριών πόρων των Νοσοκομείων και Κλινικών: 

του προσωπικού, των κλινών και του βιοϊατρικού εξοπλισμού. Η επάρκεια 

προσωπικού αναλύεται στην ενότητα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, ενώ 

οι άλλες δύο κατηγορίες πόρων θα συζητηθούν στο σημείο αυτό.

Όσον αφορά την επάρκεια των κρεβατιών (ερώτηση 11), το 83,3% των 

Νοσοκομείων και το 75% των Κλινικών δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα. 

Όμως, η ύπαρξη ράντζων στους διαδρόμους των Νοσοκομείων, ιδιαίτερα 

κατά τις ημέρες της εφημερίας προκαλεί ερωτηματικά για τη δηλωθείσα 

επάρκεια. Σύμφωνα με εξηγήσεις που δόθηκαν, τα ράντζα υπάρχουν, όχι 

γιατί δεν αρκεί ο αριθμός των κρεβατιών αλλά διότι δεν υπάρχει καλή 

κατανομή αυτών. Επιπλέον, η ζήτηση που παρουσιάζεται κατά τις ημέρες της 

εφημερίας ενός Νοσοκομείου είναι πολλαπλάσια της ζήτησης που υπάρχει τις 

υπόλοιπες ημέρες και για το λόγο αυτό τα ράντζα είναι η λύση ανάγκης. 

Τέλος, δηλώθηκε ότι, τουλάχιστον για την περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, δεν 

απαιτούνται περισσότερα σε αριθμό κρεβάτια αλλά καινούρια, απαιτείται 

δηλαδή ο εκσυγχρονισμός αυτών.

Σημαντικές είναι οι ελλείψεις που αντιμετωπίζουν τα Νοσοκομεία στην 

κατηγορία του βιοϊατρικού εξοπλισμού (ερώτηση12). Το 66.7% των 

Νοσοκομείων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι δεν επαρκεί ο
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βιοϊατρικός εξοπλισμός, ο οποίος στο 25% των περιπτώσεων δεν είναι 

σύγχρονος στο σύνολό του και στο 33,3% σε τμήματά του (ερώτηση 12.1). 

Αντίθετα, όλες οι Κλινικές είναι εξοπλισμένες με σύγχρονο εξοπλισμό ο 

οποίος όμως δεν επαρκεί στο 50% των περιπτώσεων.

Ελλείψεις βιοϊατρικού εξοπλισμού παρουσιάζονται σε διάφορες κατηγορίες: 

στο ακτινοδιαγνωστικό (έλλειψη που συναντάται στο 33% των περιπτώσεων), 

αιματολογικό, αναισθησιολογικό (σε δύο περιπτώσεις) και χειρουργικό τομέα, 

στα ενδοσκοπικά εργαστήρια (δύο περιπτώσεις), στα μέσα παρακολούθησης 

αρρώστων, στα ακτινοθεραπευτικά και ακτινολογικά μηχανήματα. Οι ελλείψεις 

αυτές προκαλούν προβλήματα κυρίως στους τομείς διάγνωσης και 

περίθαλψης.

Ένα Νοσοκομείο δήλωσε ότι η προμήθεια και παραλαβή νέων μηχανημάτων 

βρίσκεται σε εξέλιξη, σε διαδικασίες διαγωνισμού στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 

ενώ ένα άλλο ανέφερε ότι, ενώ αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις βιοϊατρικού 

εξοπλισμού, δεν μπορεί να προγραμματίσει την αγορά νέων ιατρικών 

μηχανημάτων λόγω στενότητας χώρου.

Μηχανοργάνωση και συλλογή πληροφοριών:

Η συλλογή πληροφορίας και η διάχυση της σε όλα τα στρώματα ενός 

οργανισμού αποτελεί στρατηγικό παράγοντα επιβίωσης στο σύγχρονο 

ανταγωνιστικό στίβο. Η προμήθεια ακριβούς, συνεπούς και έγκαιρης 

πληροφόρησης σε όλους τους λειτουργικούς τομείς ενός οργανισμού 

διευκολύνει την καλύτερη ανταπόκριση και αντίδρασή του στις γρήγορα 

μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών του (Evans, Lindsay, 1996, σελ. 287). 

Όλο και περισσότερες επιτυχημένες επιχειρήσεις συμφωνούν ότι τα σύγχρονα 

πληροφοριακά συστήματα αποτελούν κρίσιμοι παράγοντες στην επίτευξη 

ανώτερης ποιότητας (Omachonu, Ross, 1994, ρ.41).

Παράλληλα με τη χρήση σύγχρονων μέσων συναλλαγής και την προσφορά 

νέων προϊόντων και υπηρεσιών, πολύ σημαντικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό 

των Νοσοκομείων παίζει η μηχανοργάνωση. Η ορθολογιστική δομή και χρήση
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της μηχανοργάνωσης βοηθά στον περιορισμό του κόστους εγγραφών και 

επεξεργασίας, ενώ παράλληλα συνεισφέρει στην έγκαιρη και πλήρη 

ενημέρωση της διοίκησης, της οποίας οι πληροφοριακές ανάγκες έχουν 

αυξηθεί σημαντικά, ιδιαίτερα με τη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Marriott, Mellett, 1996).

Παρ' όλες όμως τις σύγχρονες απαιτήσεις στο θέμα του χειρισμού των 

πληροφοριών και την αναγκαιότητα χρήσης μηχανοργάνωσης, τα ελληνικά 

Νοσοκομεία υστερούν στο συγκεκριμένο θέμα. Σύμφωνα με τις απαντήσεις 

που δόθηκαν στην ερώτηση 89, το 63,6% των Νοσοκομείων της έρευνας δεν 

έχει μηχανοργανωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων και διατήρησης 

αρχείων, ενώ οι Κλινικές έχουν ολοκληρωμένο σύστημα μηχανοργάνωσης 

στο 75% των περιπτώσεων. Σε τρεις περιπτώσεις Νοσοκομείων (ποσοστό 

25%) η προσπάθεια μηχανοργάνωσης ξεκινά τώρα και στη μία από αυτές η 

μηχανοργάνωση πρωταρχικά θα εφαρμοστεί στα αρχεία των αρρώστων, στις 

αποθήκες και στην προμήθεια υλικών. Η μηχανοργάνωση της διοικητικής και 

οικονομικής υπηρεσίας συναντάται σε τέσσερις περιπτώσεις (ποσοστό 

33,3%), της διάγνωσης σε μία, όπως επίσης και της Ιατρικής, Νοσηλευτικής 

Υπηρεσίας, των Εξωτερικών Ιατρείων, των Εργαστηρίων, του Φαρμακείου, 

της μισθοδοσίας και των Μικροβιολογικών εργαστηρίων.

Όλα τα Νοσοκομεία και Κλινικές έχουν ειδικό τμήμα για διατήρηση αρχείων 

(ερώτηση 86) και από όλους τους Οργανισμούς που συμμετείχαν στην 

έρευνα κρατείται ξεχωριστό αρχείο για κάθε ασθενή (ερώτηση 87) και μάλιστα 

από το έτος ιδρύσεώς τους. Ωστόσο μειωμένο (72,7%) είναι το ποσοστό των 

Νοσοκομείων τα οποία έχουν ξεχωριστό αρχείο για τους εξωτερικούς 

ασθενείς (ερώτηση 88). Τα 11 στα 12 Νοσοκομεία απάντησαν καταφατικά 

στην ερώτηση σχετικά με την ύπαρξη σύντομης έκθεσης της κλινικής 

κατάστασης για κάθε ασθενή που έχει πάρει εξιτήριο (ερώτηση 95). Το 

αντίστοιχο ποσοστό των Κλινικών είναι 100%. Επίσης, το 83,3% των 

Νοσοκομείων και το 100% των Κλινικών κρατούν αναλυτικά στοιχεία για κάθε 

τμήμα (ερώτηση 9).
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Τέλος, επίσημη αναφορά σχετικά με τις δραστηριότητες διασφάλισης 

ποιότητας στο Νοσοκομείο, με συγκεκριμένες πληροφορίες για την ποιότητα 

των παρεχομένων υπηρεσιών για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, υπάρχει 

μόλις σε ένα Νοσοκομείο (ποσοστό 8,3%), αλλά σε καμία Κλινική (ερώτηση 

36).

5.1.4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελείται από τις δραστηριότητες 

εκείνες οι οποίες σχεδιάζονται για το συντονισμό των ανθρωπίνων πόρων 

ενός οργανισμού. Η μορφή αυτή διοίκησης βοηθά το ανθρώπινο δυναμικό να 

αναπτύξει όλο το εύρος των δυνατοτήτων του ώστε να συνεισφέρει στην 

επίτευξη των οργανωσιακών στόχων και τη βελτίωση της ποιότητας.

Η Δ.Ο.Π. στηρίζει το μεγαλύτερο μέρος της εφαρμογής της στους 

ανθρώπινους πόρους. Ο Denying τονίζει ότι κανένας οργανισμός δεν μπορεί 

να επιζήσει χωρίς καλό και συνεχώς βελτιούμενο προσωπικό. Απαραίτητη 

προϋπόθεση όλων αυτών όμως, αποτελεί η επάρκεια του ανθρώπινου 

δυναμικού.

Τα Ελληνικά Νοσοκομεία χαρακτηρίζονται από έντονη έλλειψη ανθρωπίνων 

πόρων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας (ερώτηση 10) το 33,3% 

των Νοσοκομείων παρουσιάζει έλλειψη ιατρικού προσωπικού. Μεγαλύτερες 

είναι οι ελλείψεις του Νοσηλευτικού Προσωπικού καθώς συναντώνται στο 

83,3% των περιπτώσεων. Ένα Νοσοκομείο ανέφερε ότι η αναλογία κρεβάτι 

προς νοσηλευτικό προσωπικό ενώ θα έπρεπε να είναι 1/1, λόγω ελλείψεων 

έχει μειωθεί στο 1/1,8. Οι υπάρχουσες ελλείψεις ίσως δε θα ήταν τόσο 

ανησυχητικές αν όλο το υπηρετούν νοσηλευτικό προσωπικό ήταν ειδικευμένο 

(πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σπουδών Νοσηλευτών). Από τα 

αποτελέσματα όμως προκύπτει ότι μόλις το 42,25% των Νοσηλευτών είναι 

πτυχιούχοι. Αντίθετα, τα Νοσηλευτικό Προσωπικό των Κλινικών είναι ανώτερο 

όσον αφορά το επίπεδο των σπουδών του, καθώς το 67% έχει επίσημο τίτλο 

νοσηλευτή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
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Το Διοικητικό προσωπικό δεν αρκεί για τις ανάγκες των Νοσοκομείων στο 

50% των περιπτώσεων όπως επίσης και το τεχνικό προσωπικό. Τέλος, το 

41,7% των Νοσοκομείων χρειάζεται επιπλέον παραϊατρικό προσωπικό και το 

58,3% επιπλέον βοηθητικό προσωπικό. Οι Κλινικές παρουσιάζουν αισθητά 

λιγότερες ελλείψεις, καθώς μόνο το 25% αυτών έχει ανάγκη περισσότερου 

Νοσηλευτικού, Τεχνικού, Παραϊατρικού και Βοηθητικού προσωπικού, ενώ δεν 

παρουσιάζουν καμία έλλειψη όσον αφορά το Ιατρικό και Διοικητικό 

προσωπικό.

Στα Νοσοκομεία, λόγω των ελλείψεων προσωπικού που παρουσιάζονται, 

δημιουργούνται ανάλογα προβλήματα στη λειτουργία της Ιατρικής, 

Νοσηλευτικής, Τεχνικής ή Παραϊατρικής Υπηρεσίας. Σημαντική είναι η 

αναφορά ότι λόγω των ελλείψεων, σε δύο Νοσοκομεία παρουσιάζονται 

προβλήματα στη λειτουργία των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, ενώ το ένα 

από αυτά αντιμετωπίζει πρόσθετα προβλήματα στο Χειρουργείο, στα 

Εξωτερικά Ιατρεία και στις Κλινικές, μονάδες ζωτικής σημασίας για την 

αποτελεσματική και ποιοτική παροχή Υπηρεσιών Υγείας. Ωστόσο, σύμφωνα 

με σχόλια που έγιναν, θα μπορούσε να βελτιωθεί η κατάσταση που 

προκαλείται από τις ελλείψεις, αν αυξανόταν η απόδοση των εργαζομένων και 

επιτυγχάνονταν καλύτερη κατανομή εργασίας. Στα τμήματα άμεσης παροχής 

βοήθειας, όπου οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι ύψιστης σημασίας, 

γίνονται προσπάθειες, όπου είναι δυνατό, να καλυφθούν οι ελλείψεις. Για 

αυτό το λόγο τα εντονότερα προβλήματα παρουσιάζονται σε λιγότερους 

ζωτικούς χώρους, όπως είναι οι ξενοδοχειακές μονάδες. Ωστόσο και αυτή η 

κατηγορία υπηρεσιών είναι σημαντική για την ικανοποίηση των αναγκών και 

των προσδοκιών των ασθενών.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Δ.Ο.Π. στην κατηγορία της Διοίκησης 

Ανθρωπίνου Δυναμικού περιλαμβάνονται (Τσιότρας, 1995, σελ. 131): 

α) η βελτίωση στις μεθόδους διοίκησης και την επικοινωνία, 

β) η καθιέρωση αποτελεσματικού προγράμματος πρόσληψης, εκπαίδευσης 

και ανάπτυξης του προσωπικού,
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γ) η ανάπτυξη συστήματος ανάθεσης και αξιολόγησης στόχων σε συνεργασία 

με τους εργαζομένους,

δ) η αξιοποίηση των εργαλείων και μεθόδων Δ.Ο.Π..

Για την εφαρμογή της Δ.Ο.Π. απαραίτητη είναι η δημιουργία κατάλληλων 

ανθρωπίνων ικανοτήτων. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Δ.Ο.Π., η 

ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων μπορεί να επιτευχθεί με:

• νέες μεθόδους πρόσληψης προσωπικού,

• διαδικασίες, δυνάμεις και μηχανισμούς αλλαγής (συμμετοχή των 

εργαζομένων, δέσμευση του προσωπικού για την τήρηση προϋποθέσεων 

ποιότητας, προτάσεις βελτίωσης, έμφαση στα τμήματα ποιότητας και στις 

ομάδες εργασίας),

• δημιουργία και εξάπλωση των νέων αξιών, στάσεων και συμπεριφοράς 

μέσα από την εκπαίδευση.

Δουή
Η συμμετοχή των εργαζομένων ενός οργανισμού στη λήψη αποφάσεων 

εξασφαλίζεται από την ύπαρξη συλλογικών οργάνων και την παρουσία 

επίσημης εκπροσώπησης ομάδων εργαζομένων. Παράλληλα, η ύπαρξη 

ομάδων εργασίας διευκολύνει την παραγωγική ανταλλαγή απόψεων και 

συμβάλλει στην αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ερώτησης 59, στο 91% των Νοσοκομείων 

που απάντησαν, όλοι οι γιατροί ανήκουν σε καθορισμένης ειδικότητας ομάδες 

οι οποίες συναντώνται επίσημα τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο. Στη 

μία περίπτωση Νοσοκομείου που αυτό δεν ισχύει, οι γιατροί είναι 

οργανωμένοι κατά Κλινικές. Το 100% των Νοσοκομείων έχει επίσημη δομή 

για το ιατρικό του προσωπικό όπου εκπροσωπούνται όλοι οι γιατροί 

(ερώτηση 60). Η επίσημη αυτή δομή είναι η Ιατρική Υπηρεσία, η 

Επιστημονική Επιτροπή, οι Τομεάρχες, το Σωματείο των Εργαζομένων. 

Επίσημη δομή για το Νοσηλευτικό Προσωπικό υπάρχει στο 72,7% των 

Νοσοκομείων που απάντησαν (ερώτηση 79). Το τμήμα των Νοσηλευτών έχει 

επίσημο προϊστάμενο στο 100% των περιπτώσεων. Παρατηρούμε λοιπόν ότι
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η πλειοψηφία των Νοσοκομείων ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές της 

σχετικής Νομοθεσίας για τη δομή, την εκπροσώπηση των εργαζομένων και 

την ύπαρξη επιτελικών οργάνων.

Αντίθετα με τα αποτελέσματα των Νοσοκομείων, στην πλειοψηφία των 

οποίων υπάρχουν επίσημες δομές Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού, 

οι αντίστοιχες επίσημες δομές απουσιάζουν από το 50% των Κλινικών. 

Ωστόσο, όλες οι Κλινικές έχουν επίσημο προϊστάμενο Νοσηλευτών, ενώ στις 

μισές από αυτές οι γιατροί ανήκουν σε καθορισμένης ειδικότητας ομάδες.

Η σύνθεση του προσωπικού των Νοσοκομείων είναι ανάλογη με το Ενιαίο 

Πλαίσιο Οργάνωσης στο 58,3% των περιπτώσεων. Δικαιολογημένες είναι οι 

αποκλίσεις σε 2 από τα 5 Νοσοκομεία που τις παρουσιάζουν, καθώς στη μία 

περίπτωση το Νοσοκομείο είναι Πανεπιστημιακό και παρουσιάζει αποκλίσεις 

100% στο Ιατρικό του Προσωπικό, ενώ στην άλλη είναι Νοσοκομείο Ι.Κ.Α. 

όποτε δε διέπεται από τους Κανονισμούς των Κρατικών Νοσοκομείων. Ένα 

Νοσοκομείο παρουσιάζει αποκλίσεις στη σύνθεση του στις κατηγορίες του 

Νοσηλευτικού, Βοηθητικού και Παραϊατρικού Προσωπικού κατά 20% 

περίπου, ενώ ένα δεύτερο Νοσοκομείο στο Νοσηλευτικό Προσωπικό κατά 

58,5%, στο Διοικητικό κατά 46,3% και στο Τεχνικό κατά 59,4%.

Στη φιλοσοφία της Δ.Ο.Π., η Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού 

αναπτύσσει διαδικασίες με τις οποίες οι εργαζόμενοι καθίστανται ικανοί να 

αναλάβουν πολύπλευρους ρόλους και αρμοδιότητες. Οι αρμοδιότητες όμως 

του προσωπικού στα Ελληνικά Νοσοκομεία είναι συγκεχυμένες καθώς, ο 

εσωτερικός κανονισμός είναι, στο πλείστον των περιπτώσεων, ελλιπής. Και 

αυτό γιατί ενώ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ερώτησης 25, το ποσοστό 

των Νοσοκομείων στα οποία υπάρχουν σαφείς αρμοδιότητες και καθήκοντα 

για κάθε τμήμα είναι:

• 100% για το Διοικητικό Τμήμα

• 91,7% για το Νοσηλευτικό Τμήμα

• 100% για το Τεχνικό

• 83,3% για το Βοηθητικό
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• 91,7% για το Παραϊατρικό Τμήμα,

μόλις το 33,3% των Νοσοκομείων έχει σαφές και γραπτό καθηκοντολόγιο για 

κάθε εργαζόμενο του (ερώτηση 25.7). Η έλλειψη σαφούς καθηκοντολόγιου 

προκαλεί αβεβαιότητα για το ακριβές αντικείμενο εργασίας του κάθε 

εργαζόμενου ενώ παράλληλα, η έλλειψή του χρησιμοποιείται σαν άλλοθι για 

την αποφυγή πραγματοποίησης διαφόρων εργασιών. Το υπάρχον 

καθηκοντολόγιο αναβαθμίζεται Αρκετά σε σχέση με νέες ανάγκες. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 50% των Νοσοκομείων δεν αναβαθμίζει 

Καθόλου, την όποια μορφή καθηκοντολογίου έχει (ερώτηση 25.8).

Οι Κλινικές έχουν καθηκοντολόγιο για κάθε τμήμα στο:

• 100% για το Διοικητικό, Ιατρικό και Νοσηλευτικό Τμήμα

• 75% για το Τεχνικό, Βοηθητικό και Παραϊατρικό Τμήμα,

ενώ για κάθε εργαζόμενο υπάρχει σαφές και γραπτό καθηκοντολόγιο στο 

25% των περιπτώσεων. Η όποια μορφή καθηκοντολογίου υπάρχει, 

αναβαθμίζεται στο 50% των περιπτώσεων Λίγο σε σχέσεις με νέες ανάγκες.

Πληοοφόοηση σε θέυατα Ποιότητας

Η δέσμευση του προσωπικού για την τήρηση των προϋποθέσεων ποιότητας 

μπορεί να επιτευχθεί με τη σαφή και διαρκή πληροφόρηση, την ανοικτή και 

τακτική επικοινωνία, τη μετάδοση προς τα κάτω του οράματος και των 

στόχων της Διοίκησης, την εμπιστοσύνη στους συνεργάτες και την απαίτηση 

για ιδέες βελτίωσης κάθε χρόνο από κάθε εργαζόμενο.

Καθόλου ενθαρρυντική δεν είναι η πληροφόρηση που έχουν τα Νοσοκομεία 

και οι Κλινικές στα θέματα ποιότητας. Παρόλο που το 1998 έχει ανακηρυχτεί 

έτος ποιότητας, το 75% των Νοσοκομείων και το 100% των Κλινικών δεν έχει 

συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με θέματα ποιότητας (ερώτηση 37). Από 

τα 3 Νοσοκομεία που απάντησαν θετικά, στα 2 η συλλογή πληροφοριών δε 

γίνεται σε οργανωμένη βάση και στο σύνολο του Οργανισμού, αλλά με 

ατομικές πρωτοβουλίες των ενδιαφερομένων.
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Η μη ικανοποιητική πληροφόρηση των Νοσοκομείων σε θέματα ποιότητας 

επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα της ερώτησης 17. Το 41,8% των 

Νοσοκομείων που συμμετείχαν στην έρευνα, δήλωσε ότι έχει πλήρη άγνοια ή 

ελάχιστη ενημέρωση σε θέματα που αφορούν τη Διασφάλιση ποιότητας, το 

25% Αρκετή ενημέρωση ενώ τα υπόλοιπα δήλωσαν ικανοποιητική 

πληροφόρηση και πλήρη ενημέρωση (συνολικά 33,3%). Η ενημέρωση των 

Κλινικών είναι σαφώς καλύτερη, στο 50% Μέτρια και στο υπόλοιπο 50% 

Ικανοποιητική.

Η ενημέρωση των Νοσοκομείων σε θέματα ποιότητας είναι τόσο 

περιορισμένη ώστε στο 66,7% των περιπτώσεων, τα Ελληνικά Νοσοκομεία 

δε γνωρίζουν κανένα οργανισμό διασφάλισης ποιότητας Νοσοκομειακού 

Έργου είτε στο εξωτερικό είτε στην Ελλάδα (ερώτηση 18). Το γεγονός αυτό 

είναι εντελώς αποθαρρυντικό καθώς, πολύ πρόσφατα, με το Νόμο 2519 του 

Φ.Ε.Κ. 165, στις 21 Αυγούστου 1997, προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία 

του Ινστιτούτου Έρευνας και Ελέγχου Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας, κάτι 

για το οποίο, τουλάχιστον, θα έπρεπε να είναι ενήμερα όλα τα Ελληνικά 

Νοσοκομεία. Ο οργανισμός πιστοποίησης JCAHO είναι γνωστός σε ένα 

Νοσοκομείο, ένα άλλο ανέφερε σαν οργανισμό πιστοποίησης τον Οργανισμό 

Τροφίμων και Φαρμάκων στις Η.Π.Α. και ένα τρίτο τον ΕΛΟΤ. Το Ινστιτούτο 

Έρευνας και Ελέγχου Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας είναι γνωστό σε 4 

από τα 12 Νοσοκομεία της έρευνας.

Η μη γνώση, από το 91,7% των Νοσοκομείων, της ειδικής έκδοσης του ISO 

9000 για τις υπηρεσίες Υγείας με το όνομα HP 9000 (ερώτηση 18.2), η οποία 

αναμένεται σύντομα, ήταν επακόλουθη της ελλιπούς πληροφόρησης σε 

θέματα ποιότητας. Πολλοί ήταν εξάλλου οι συνεντευξιαζόμενοι οι οποίοι δε 

γνώριζαν τι είναι το ISO.

Ο βαθμός πληροφόρησης των Νοσοκομείων σε θέματα ποιότητας έχει άμεση 

σχέση με το βαθμό κατά το οποίο το προσωπικό έχει γνώση θεμάτων 

ποιότητας. Η ερώτηση 21 εξέτασε το βαθμό κατά το οποίο οι διάφορες 

κατηγορίες προσωπικού των Νοσοκομείων είναι ενήμερες σε θέματα
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ποιότητας είτε λόγω παρακολούθησης ειδικών σεμιναρίων, μαθημάτων κατά 

τη διάρκεια των πανεπιστημιακών σπουδών είτε λόγω κάποιων άλλων 

συμβάντων. Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν, η πλέον ενήμερη και 

σε αρκετό βαθμό, κατηγορία προσωπικού είναι η Ιατρική και ακολουθεί η 

Νοσηλευτική. Συγκεκριμένα:

• η μέση ενημέρωση του Ιατρικού προσωπικού είναι άνω του μέτριου,

• η μέση ενημέρωση του Νοσηλευτικού προσωπικού πλησιάζει το μέτριο,

• η μέση ενημέρωση του Διοικητικού και Ιατρικού προσωπικού είναι 

ελαφρώς πάνω από Λίγη,

• η λιγότερο πληροφορημένη σε θέματα ποιότητας κατηγορία 

προσωπικού είναι το λοιπό προσωπικό (βοηθητικό και παράίατρικό) με 

μέση ενημέρωση μόλις πάνω από Λίγο.

Την ίδια σειρά πληροφορημένου ή μη προσωπικού έχουν και οι Κλινικές, οι 

οποίες όμως γενικά είναι ακόμα λιγότερο ενήμερες σε θέματα ποιότητας.

Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σαν πρωταρχικό στόχο έχει να 

βοηθήσει την εφαρμογή της Διοίκησης Ποιότητας και να αναπτύξει τις γνώσεις 

και τις ικανότητες του κάθε εργαζομένου. Σύμφωνα με την Ιαπωνική άποψη, η 

εκπαίδευση είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στη Διοίκηση Ποιότητας, γιατί 

λειτουργεί σαν «κλειδί» υποκίνησης για την εφαρμογή της διαρκούς 

βελτίωσης.

Αρνητικό στοιχείο της ελληνικής πραγματικότητας αποτελεί το γεγονός ότι 

κανένα Νοσοκομείο δεν ανάφερε την παροχή εκπαίδευσης στο προσωπικό 

σε θέματα ποιότητας. Η εκπαίδευση που παρέχεται στο προσωπικό αφορά 

την επαγγελματική του κατάρτιση (ερώτηση 45).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Νοσοκομείων ποικίλλει σε θέματα ανάλογα 

με την κατηγορία του προσωπικού στην οποία απευθύνονται. Η εκπαίδευση 

που παρέχεται είναι μεταπτυχιακής φύσης, εξειδίκευση, ενημέρωση,
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επαγγελματική κατάρτιση. Η διάρκεια των προγραμμάτων εξαρτάται από το 

θέμα.

Το Ιατρικό προσωπικό παρακολουθεί προγράμματα εκπαίδευσης σε όλα τα 

Νοσοκομεία, ενώ πολύ συχνή είναι η εκπαίδευση και του Νοσηλευτικού 

Προσωπικού. Γραπτή πολιτική εκπαίδευσης των Νοσηλευτών υπάρχει στο 

81,8% των Νοσοκομείων (ερώτηση 81). Λιγότερο συχνά υπάρχουν 

προγράμματα επιμόρφωσης Διοικητικού και Τεχνικού προσωπικού ενώ 

σχετικά σπάνια είναι η εκπαίδευση του Παραϊατρικού και Βοηθητικού 

Προσωπικού. Ένα Νοσοκομείο ανέφερε ότι για να υποκινήσει το προσωπικό 

να συμμετάσχει στα σεμινάρια, δίνει πιστοποιητικά παρακολούθησης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα οργανώνονται στο πλείστον των περιπτώσεων 

από το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης, παράγοντα δηλαδή εξωτερικό του 

Νοσοκομείου. Τα Νοσοκομεία δεν ανέφεραν, εκτός από μία περίπτωση, την 

εσωτερική οργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης, η οποία όμως αφορούσε 

την εκπαίδευση μόνο του Ιατρικού και Νοσηλευτικού Προσωπικού.

Όσον αφορά τις Κλινικές, μία μόνο Κλινική (ποσοστό 25%) ανέφερε ότι δεν 

έχει πρόγραμμα επιμόρφωσης προσωπικού. Τα υπάρχοντα προγράμματα 

αναφέρονται κυρίως στο Νοσηλευτικό προσωπικό. Μία Κλινική ανέφερε ότι 

εφαρμόζει προγράμματα επιμόρφωσης του Διοικητικού και Νοσηλευτικού 

Προσωπικού μέσω ΟΑΕΔ, τρίμηνης διάρκειας (δε μας δόθηκαν περισσότερες 

πληροφορίες για τη φύση και διάρκεια των προγραμμάτων από άλλες 

Κλινικές). Γραπτή πολιτική εκπαίδευσης των Νοσηλευτών υπάρχει στο 50% 

των περιπτώσεων.

Η απουσία προσανατολισμού του προγράμματος εκπαίδευσης σε θέματα 

ποιότητας και η διαπίστωση της ελλιπούς πληροφόρησης στο σύνολο του 

Νοσοκομείου, καθιστά αναγκαία την πληροφόρηση των Νοσοκομείων σε 

θέματα ποιότητας από επαγγελματικούς συλλόγους. Ωστόσο, στα Ελληνικά 

Νοσοκομεία ούτε αυτή η λύση υφίσταται, καθώς το 83,3% των Νοσοκομείων 

απάντησε ότι δεν υπάρχει σε αυτά τέτοιου είδους ενημέρωση (ερώτηση 22).
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Η ελλιπής ενημέρωση και των Κλινικών σε θέματα ποιότητας εντείνεται από 

την απουσία στο 100% των περιπτώσεων τέτοιου είδους ενημέρωση.

Χρήση εργαλείων ποιότητας

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ποιότητας, στον παράγοντα «Διοίκηση 

του Ανθρώπινου Δυναμικού» εξετάζεται πώς ο οργανισμός προωθεί την 

εμπλοκή όλων των ανθρώπων του στην Ποιότητα και στη Συνεχή Βελτίωση. 

Συγκεκριμένα εξετάζεται:

• η χρήση προγραμμάτων συλλογής ιδεών,

• η χρήση εργαλείων ποιότητας όπως κύκλοι ποιότητας και ομάδες 

βελτίωσης ποιότητας,

• συμβούλια, συνέδρια και τακτικές συναντήσεις,

• ενίσχυση του ηθικού των στελεχών για τη μεγαλύτερη δραστηριοποίηση.

Η πιο ξεκάθαρη ίσως, μορφή συμμετοχής των εργαζομένων στις 

προσπάθειες βελτίωσης ποιότητας αποτελεί η δημιουργία συστήματος 

υποβολής προτάσεων βελτίωσης της ποιότητας (Evans, Lindsay, 1996, ρρ. 

451). Τα συστήματα αυτά έχουν ευρεία εφαρμογή στην Ιαπωνία, ενώ στην 

Ευρώπη και τις Η.Π.Α. οι ρυθμοί συμμετοχής εργαζομένων σε τέτοιου είδους 

συστήματα παραμένουν χαμηλοί.

Στην έρευνα που έγινε στα Ελληνικά Νοσοκομεία και Κλινικές διερευνήθηκε η 

δυνατότητα υποβολής προτάσεων βελτίωσης ποιότητας από τους 

εργαζόμενους και η ύπαρξη τέτοιου είδους πρωτοβουλιών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ερώτησης 58, στο 91,7% των 

Νοσοκομείων και στο 75% των Κλινικών ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να 

υποβάλλει πρόταση βελτίωσης ποιότητας βασιζόμενη σε υπάρχοντα στοιχεία 

και δεδομένα. Ωστόσο μόλις σε δύο Νοσοκομεία (ποσοστό 16,7%) και δύο 

Κλινικές (ποσοστό 50%) έχει υποβληθεί μέχρι σήμερα κάποια πρόταση 

βελτίωσης (ερώτηση 58.1). Το γεγονός αυτό υποδηλώνει τα εξής:
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• το προσωπικό των Οργανισμών δεν έχει πρόσβαση σε πληροφορίες, 

οπότε δεν μπορεί να υποβάλλει πρόταση βελτίωσης, άρα η απάντηση 

στην ερώτηση 58 δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα,

• το προσωπικό δεν έχει τα κίνητρα ή τη γενικότερη παιδεία που απαιτεί η 

Δ.Ο.Π. για να υποβάλλει πρόταση βελτίωσης,

• η διοίκηση ακολουθεί παθητική πολιτική στο συγκεκριμένο ζήτημα (και 

γενικά στα θέματα ποιότητας) περιμένοντας από τους εργαζόμενους να 

αναλάβουν την πρωτοβουλία.

Οι ομάδες ποιότητας και αποτελεσματικότητας αποτελούν έναν από τους 

κυριότερους μηχανισμούς υποκίνησης των εργαζομένων για τη βελτίωση της 

ποιότητας. Ο βασικότερος στόχος της εφαρμογής τους είναι η δημιουργία 

ενός εργασιακού χώρου, όπου η πλήρης συμμετοχή στον έλεγχο ποιότητας 

αποτελεί μία πραγματικότητα και η ανάπτυξη της αυτοβελτίωσης από άποψη 

γνώσεων και ικανοτήτων θεμελιώνεται με την ομαδική συνεργασία.

Ομάδες βελτίωσης αποτελεσματικότητας απουσιάζουν από το 83,3% των 

Νοσοκομείων του δείγματος και το 100% των Κλινικών (ερώτηση 28) ενώ 

λειτουργούν σε 2 Νοσοκομεία. Στα δύο αυτά Νοσοκομεία, οι ομάδες 

αποτελεσματικότητας λειτουργούν σε συγκεκριμένα τμήματα του 

Νοσοκομείου και σε καμία περίπτωση στο σύνολο αυτών. Συγκεκριμένα, στο 

πρώτο Νοσοκομείο λειτουργούν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 

Στεφανιαίας Μονάδας, Χειρουργικού τμήματος, και στη μονάδα Τεχνητού 

Νεφρού, ενώ στο δεύτερο Νοσοκομείο το προσωπικό του Μικροβιολογικού 

Εργαστηρίου είναι οργανωμένο σε ομάδες αποτελεσματικότητας εργαζόμενο 

για την κατά ΕΝ 45001 τυποποίηση.

Παρά την πολύ συχνή απουσία ομάδων αποτελεσματικότητας, τμήματα 

Νοσοκομείων και Κλινικών που έχουν διαφοροποιηθεί θετικά όσον αφορά την 

ποιότητα υπάρχουν στο 50% των περιπτώσεων (ερώτηση 27). Τα τμήματα 

αυτά στα 6 Νοσοκομεία που απάντησαν θετικά στην ερώτηση είναι:

• η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Στεφανιαίας Μονάδας, Χειρουργικού 

τμήματος, και η μονάδα Τεχνητού Νεφρού στο πρώτο Νοσοκομείο,
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• στο δεύτερο το Μικροβιολογικό-Βιοχημικό Εργαστήριο,

• στο τρίτο Νοσοκομείο η Μονάδα Ενδονοσοκομειακής Λοίμωξης,

• στο τέταρτο το Τμήμα Κίνησης Ασθενών (Διοικητική Υπηρεσία), το 

Αναισθησιολογικό τμήμα και η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Ιατρική 

Υπηρεσία),

• η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και η Μονάδα Αναισθησιολογίας, με 

πρωτοβουλίες του προσωπικού στο πέμπτο Νοσοκομείο,

• και στο τελευταίο, το τμήμα ανοσολογίας και το Εθνικό Περιφερειακό 

Κέντρο Ιστοσυμβατότητας το οποίο μάλιστα έχει κάνει αίτηση για 

πιστοποίηση στον οργανισμό European Foundation of Immunogenetics 

(EFI).

Τα τμήματα των δύο Κλινικών που έχουν διαφοροποιηθεί όσον αφορά την 

ποιότητα είναι το Καρδιοχειρουργικό, η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, το 

Χειρουργείο, το Μαιευτικό τμήμα και το Δερματολογικό-Χειρουργικό στη μία 

περίπτωση και η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και το Καρδιολογικό εργαστήριο 

στην άλλη.

Η συμμετοχή των εργαζομένων σε πρωτοβουλίες βελτίωσης ποιότητας 

πρέπει να αναγνωρίζεται και να ανταμείβεται. Η αναγνώριση αυτή λειτουργεί 

ως παράγοντας υποκίνησης για την ευρύτερη συμμετοχή των εργαζομένων 

σε προγράμματα ποιότητας. Ο πλέον συνηθισμένος τρόπος ανταμοιβής είναι 

ο οικονομικός.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας στα Ελληνικά Νοσοκομεία και τις 

Κλινικές, όπου παρατηρούνται πρωτοβουλίες ποιότητας, οι εργαζόμενοι δεν 

πληρώνονται για το χρόνο που αφιερώνουν σε θέματα ποιότητας (ερώτηση 

30).

5.1.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Η διαδικασία είναι μία σειρά ενεργειών που σκοπό έχει την επίτευξη κάποιου 

αποτελέσματος, συνήθως τη δημιουργία πρόσθετης αξίας στον πελάτη 

(Evans, Lindsay,1996, σελ. 328).
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Στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ποιότητας, στον προσδιοριστικό παράγοντα 

Διαδικασίες, περιλαμβάνονται (Τσιότρας, 1995, σελ. 132):

• ο προσδιορισμός και έλεγχος διαδικασιών παραγωγής, ανάπτυξης νέων 

υπηρεσιών ή νέων προϊόντων, κατάρτισης προϋπολογισμών,

• η διαχείριση συστημάτων τυποποίησης και πιστοποίησης,

• η χρήση πληροφοριών και αποτελεσμάτων μέτρησης για βελτιστοποίηση 

και αναθεώρηση διαδικασιών,

• η εφαρμογή και έλεγχος αποτελεσματικότητας αλλαγών ή αναθεώρησης 

διαδικασιών,

• η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και της δημιουργικότητας των 

εργαζομένων.

Η ανάγκη για τη θεσμοθέτηση συνεχών βελτιώσεων απαιτεί η σχετική 

οργανωτική υποδομή να περιλαμβάνει τμήμα ποιότητας και διάφορες 

επιτροπές ποιότητας. Η ύπαρξη υπευθύνου ποιότητας εξετάστηκε στην 

ενότητα της ηγεσίας. Στο σημείο αυτό θα εξεταστεί η ύπαρξη διαφόρων 

επιτροπών ποιότητας στα Ελληνικά Νοσοκομεία, τόσο στο χώρο του Ιατρικού 

προσωπικού όσο και στο χώρο του Νοσηλευτικού προσωπικού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της ερώτησης 82, προκύπτει ότι το 

63,6% των Νοσοκομείων και το 50% των Κλινικών δεν έχει κάποιο 

νοσηλευτικό προσωπικό που να είναι υπεύθυνο για θέματα ποιότητας του 

Νοσηλευτικού τομέα (ερώτηση 82). Επίσημη συμβουλευτική επιτροπή ή 

κάποιο ανάλογο σώμα, η οποία να ασχολείται με θέματα διασφάλισης 

ποιότητας του ίδιου τομέα υπάρχει σε λιγότερο από μισά Νοσοκομεία (45%) 

και σε πολύ λίγες Κλινικές (25%) (ερώτηση 83). Τέλος, επιτροπές 

διασφάλισης ποιότητας Νοσηλευτικού τομέα υπάρχει στο 33,3% των 

Νοσοκομείων (4 Νοσοκομεία) αλλά σε καμία Κλινική (ερώτηση 85). Ωστόσο, 

από την περιγραφή που δόθηκε, προκύπτει ότι σε 2 Νοσοκομεία οι 

αναφερόμενες επιτροπές δεν πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις για να 

χαρακτηριστούν επιτροπές ποιότητας: σύμφωνα με τις αρχές της Δ.Ο.Π., οι 

επιτροπές ποιότητας έχουν τη βασική ευθύνη για να διατυπώνουν πολιτική
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ποιότητας, να εξειδικεύουν με λεπτομέρεια τους τρόπους για την επίτευξη των 

στόχων ποιότητας, να προετοιμάζουν σχέδια δράσης και να συντονίζουν την 

υλοποίηση των προγραμμάτων (Δερβιτσιώτης, 1993, σελ.248).

Έπειτα από τις παραπάνω παρατηρήσεις, το ποσοστό των Νοσοκομείων που 

έχουν επιτροπές διασφάλισης ποιότητας Νοσηλευτικού τομέα, μειώνεται σε 

16,67% (2 Νοσοκομεία). Τα δύο αυτά Νοσοκομεία έχουν από μία επιτροπή, 

εκ των οποίων η πρώτη ασχολείται με θέματα ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων 

και η άλλη με θέματα συμπεριφοράς, κατάρτισης Νοσηλευτών και 

συνεργασίας με επιστημονικούς φορείς.

Η απουσία επιτροπών και σωμάτων διασφάλισης ποιότητας δεν εμποδίζει 

την

επίσημη συζήτηση παρόμοιων θεμάτων στο 60% των Νοσοκομείων και το 

66,7% των Κλινικών που απάντησαν στην ερώτηση. Τα θέματα που 

συζητήθηκαν επίσημα τον περασμένο χρόνο ήταν:

• θέματα ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων,

• προτάσεις και διαδικασίες σχετικές με την καθαριότητα του Νοσηλευτικού 

τομέα, προγραμματισμός και ορθολογιστική τακτική στην άσκηση 

καθηκόντων του Νοσηλευτικού προσωπικού, συνεργασία με σχετικούς 

φορείς για αποτελεσματικότερη χρήση υλικού και φαρμάκων, θέματα 

σχετικά με τη Νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών στο Νοσοκομείο,

• εμφάνιση, συμπεριφορά Νοσηλευτών κατά την παρεχόμενη Νοσηλεία,

• επιστημονική αναβάθμιση, μετεκπαίδευση Νοσηλευτών,

• θέματα ενδονοσοκομειακής λοίμωξης και Νοσηλεία χειρουργημένου 

ασθενή. Σύμφωνα με παρατήρηση, η συζήτηση που έγινε στα τελευταία 

αυτά θέματα δεν ήταν επίσημη.

Πέρα από τις προαναφερόμενες επιτροπές του Νοσηλευτικού Τομέα, τα 

Νοσοκομεία έχουν συνήθως και άλλες επιτροπές οι οποίες επιθεωρούν 

διάφορους τομείς. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 

ερωτήσεων 61-72 προκύπτουν τα εξής:
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• όλα σχεδόν τα Νοσοκομεία, πλην ενός, έχουν επιτροπές για 

ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, φάρμακα, για τον καθορισμό της Ιατρικής 

και Νοσηλευτικής εκπαίδευσης,

• σχεδόν τα μισά Νοσοκομεία έχουν επιτροπές που επιθεωρούν τα ιατρικά 

πιστοποιητικά που παρέχονται, και τα ιατρικά ιστορικά, το βαθμό χρήσης 

των εγκαταστάσεων, τη μετάγγιση αίματος, τις αναφορές περιστατικών,

• σπάνια είναι η ύπαρξη επιτροπής που ασχολείται με τη Διαχείριση 

Κινδύνων (έννοια άγνωστη για τα περισσότερα Νοσοκομεία).

Όσον αφορά τις Κλινικές, τα αντίστοιχα αποτελέσματα δείχνουν ότι γενικά 

έχουν περισσότερες επιτροπές επιθεώρησης από τα Νοσοκομεία, ενώ 

σπάνια είναι και σε αυτές η ύπαρξη επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων.

Έλεγγοσ ποιότητας

Στη φάση του ελέγχου ποιότητας το ζητούμενο είναι αν τηρούνται ή όχι οι 

προδιαγραφές που εκφράζουν τους στόχους ποιότητας. Όταν παρατηρούνται 

σημαντικές αποκλίσεις κρίνεται σκόπιμη η διακοπή της λειτουργίας της 

διαδικασίας, ώστε να εντοπιστούν τα αίτια που τις προκαλούν. Η ανάγκη για 

έλεγχο προκύπτει από την ύπαρξη αποκλίσεων και μεταβλητότητας σε κάθε 

σύστημα ή λειτουργική διαδικασία.

Υπάρχουν τρεις μορφές ελέγχου ποιότητας ανάλογα σε ποιο στάδιο της 

παραγωγικής διαδικασίας γίνεται: ο έλεγχος πριν από την έναρξη της 

παραγωγής, ο έλεγχος στη διάρκεια της παραγωγής και ο έλεγχος μετά το 

τέλος της παραγωγής. Όσον αφορά τις υπηρεσίες Υγείας, μία μορφή ελέγχου 

της πρώτης κατηγορίας είναι η προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού.

Προληπτική συντήρηση στον υπάρχοντα βιοϊατρικό εξοπλισμό εφαρμόζει η 

συντριπτική πλειοψηφία των Νοσοκομείων (91,7%) και όλες οι Κλινικές 

(ερώτηση 12.2). Η συντήρηση εφαρμόζεται στο 58,3% των Νοσοκομείων και 

σε όλες τις Κλινικές στο σύνολο του εξοπλισμού, ενώ στο υπόλοιπο ποσοστό 

σε τμήματα αυτού (ερώτηση 12.3). Καθώς, τόσο τα Νοσοκομεία όσο και οι 

Κλινικές δεν έχουν το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό που απαιτείται για τη
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συντήρηση των μηχανημάτων, στις περισσότερες περιπτώσεις η συντήρηση 

είναι υπηρεσία που δέχονται από τους προμηθευτές των μηχανημάτων, ενώ 

παράλληλα, σε απλά θέματα την αναλαμβάνει το προσωπικό του 

Νοσοκομείου ή της Κλινικής (ερώτηση 12.4). Εφαρμόζεται δε, ανάλογα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές των μηχανημάτων ή όποτε χρειαστεί. Συνήθως 

επισταμένη συντήρηση γίνεται στα μηχανήματα που έχουν άμεση σχέση με τη 

ζωή του ανθρώπου, ενώ σε άλλα λιγότερα σημαντικά, όπως για παράδειγμα 

σε φωτόμετρα, γίνεται λιγότερο συστηματικά.

Η επαναληψιμότητα των ιατρικών εξετάσεων εκφράζει την πιστότητα των 

αποτελεσμάτων στα ίδια δεδομένα εισόδου. Στις Υπηρεσίες Υγείας, η ύπαρξη 

επαναληψιμότητας είναι εξαιρετικά χρήσιμη καθώς διασφαλίζει την ακρίβεια 

και την εγκυρότητα των πραγματοποιούμενων εξετάσεων. Επαναληψιμότητα 

εξετάσεων υπάρχει στο 90,0% των Νοσοκομείων που απάντησαν στην 

ερώτηση (13) και στο 75% των Κλινικών. Τα Ελληνικά Νοσοκομεία κατανοούν 

την σπουδαιότητα και τη χρησιμότητα της ύπαρξης της επαναληψιμότητας σε 

Εξαιρετικό ή Πολύ βαθμό (ερώτηση 13.1). Στις περιπτώσεις που δόθηκε 

χαμηλή διαβάθμιση οφείλεται περισσότερο στην εμπιστοσύνη που έχουν 

στην εξαγωγή πιστών αποτελεσμάτων με τη χρήση σύγχρονων μέσων 

(ηλεκτρονικοί υπολογιστές) ή στην ύπαρξη πρόβλεψης από διεθνή δεδομένα.

Οι Κλινικές θεωρούν χρήσιμη την ύπαρξη επαναληψιμότητας σε Αρκετό 

βαθμό, κυρίως λόγω της εμπιστοσύνης που και αυτές τρέφουν στην εξαγωγή 

πιστών αποτελεσμάτων και στην ύπαρξη δικλείδων που εμποδίζουν τη 

δημιουργία λαθών.

Έλεγγο c διαδικασιών

Ο έλεγχος των διαδικασιών είναι απαραίτητος για τη διαπίστωση της ορθής 

λειτουργίας τους με τον εντοπισμό, ανάλυση και διόρθωση ανώμαλων 

καταστάσεων. Αποτελεί δε, ένα από τα απαραίτητα στοιχεία της Διοίκησης 

των Διαδικασιών (Evans, Lindsay, 1996, σελ. 327). Ο ρόλος του ελέγχου είναι 

η απομάκρυνση των αποκλίσεων και της μεταβλητότητας που παρατηρούνται 

στις διαδικασίες, οι οποίες φανερώνουν την ύπαρξη προβλημάτων ποιότητας.
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Συγκεκριμένος μηχανισμός εντοπισμού σημαντικών αποκλίσεων σε 

διαδικασίες και εκροές καθώς και μεθοδολογία εντοπισμού και διόρθωσης 

γενεσιουργών αιτιών προβλημάτων (ερώτηση 56.3), υπάρχει στο 27,3% των 

Νοσοκομείων και λειτουργεί σε Αρκετά ικανοποιητικό βαθμό. Τρία 

Νοσοκομεία έχουν Πολύ Καλό ή Εξαιρετικό παρόμοιο μηχανισμό, ενώ άλλα 

τρία (ποσοστό 27,3%) δεν έχουν Καθόλου ή έχουν σε πολύ μικρό βαθμό 

τέτοιο μηχανισμό. Κατά μέσο όρο πάντως, τα Ελληνικά Νοσοκομεία έχουν 

έναν μέτριο μηχανισμό, ο οποίος εμφανίζεται καλύτερος από τον αντίστοιχο 

των Κλινικών, όπως προκύπτει από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της 

ερώτησης.

Η χρήση προτύπων ταξινόμησης και ιατρικών-νοσηλευτικών πρωτοκόλλων 

επιτρέπει τη συγκριτική και εκτεταμένη αξιολόγηση της ποιότητας των 

παρεχομένων ιατρικών-νοσηλευτικών υπηρεσιών.

Στην έρευνα που έγινε, εξετάστηκε αν τα Νοσοκομεία και οι Κλινικές έχουν 

τυποποιημένες μορφές αναφορών για τα ιατρικά (ερώτηση 90) και 

νοσηλευτικά αρχεία (ερώτηση 91), καθώς και αν υπάρχουν επίσημες οδηγίες 

διαχείρισης των αρχείων αυτών, τυποποιημένων ή μη. Από τις απαντήσεις 

που δόθηκαν προκύπτουν τα εξής:

• η πλειοψηφία των Νοσοκομείων έχει τυποποιημένες μορφές τόσο ιατρικών 

(81,8%) όσο και Νοσηλευτικών αρχείων (72,7%),

• τα Νοσοκομεία έχουν σε μεγαλύτερο ποσοστό επίσημες οδηγίες 

διαχείρισης ιατρικών αρχείων από ότι νοσηλευτικών αρχείων (ερώτηση 92),

• οι Κλινικές έχουν μικρότερα ποσοστά όσον αφορά την ύπαρξη 

τυποποιημένων μορφών αναφορών, εμφανίζονται όμως περισσότερο 

οργανωμένες σε σχέση με τα Νοσοκομεία στη διαχείριση των ιατρικών και 

νοσηλευτικών αρχείων.

Οι ερωτήσεις 73-77 του ερωτηματολογίου εξετάζουν την ύπαρξη γραπτών 

οδηγιών για τον έλεγχο μόλυνσης, συνταγές φαρμάκων, μετάγγιση αίματος, 

ιατρικά ιστορικά και προεγχειρητική αξιολόγηση. Σύμφωνα με τα
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αποτελέσματα, η πλειοψηφία των Νοσοκομείων έχει γραπτές οδηγίες για όλες 

τις παραπάνω κατηγορίες και κυρίως για τον έλεγχο μόλυνσης και τις 

συνταγές φαρμάκων. Οι γραπτές οδηγίες εφαρμόζονται συνήθως στο σύνολο 

του Νοσοκομείου. Τέλος, παρόμοια είναι η πολιτική που ακολουθείται και από 

τις Κλινικές.

Μία μορφή ελέγχου διαδικασιών που εξετάστηκε στην έρευνα, είναι ο έλεγχος 

διατήρησης των αρχείων, ο οποίος σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

ερώτησης 93, υπάρχει στο 75% των Νοσοκομείων και το 50% των Κλινικών. 

Ο έλεγχος αυτός νοείται, σύμφωνα με τις περιγραφές που δόθηκαν, με την 

ύπαρξη υπαλλήλου υπεύθυνου σε θέματα ελέγχου και διατήρησης αρχείων, 

ή προϊσταμένου τμήματος διατήρησης αρχείων, ως έλεγχος από τη Διοικητική 

Υπηρεσία και τέλος ως έλεγχος που γίνεται από τη Διοίκηση εφαρμόζοντας τη 

σχετική Νομοθεσία. Ένα Νοσοκομείο ενώ απάντησε θετικά στην ύπαρξη 

ελέγχου, δήλωσε ότι ο έλεγχος δεν είναι πολύ σκληρός και ότι είναι 

περισσότερο θέμα ευθύνης σε περίπτωση που αναζητηθεί ένα αρχείο να 

πρέπει να βρεθεί. Οι Κλινικές που έχουν έλεγχο διατήρησης αρχείων τον 

εφαρμόζουν είτε με ειδικό υπάλληλο αρχειοθέτησης σε συνεργασία με την 

Διεύθυνση, είτε μέσω Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Η τελευταία αυτή 

περίπτωση είναι η περισσότερο προηγμένη τεχνολογικά μορφή ελέγχου που 

συναντήσαμε.

Στο εξωτερικό, πρακτικά όλα τα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας συμμετέχουν 

σε κάποια μορφή συναντήσεων στα οποία οι γιατροί παρουσιάζουν την 

εργασία τους για ομοτεχνιακό έλεγχο. Παραδοσιακά, αυτές οι συναντήσεις 

χαρακτηρίζονταν από τη συζήτηση για σπάνια προβλήματα ή περιπτώσεις 

ιδιαίτερα δύσκολες. Ωστόσο, όσο περνάει ο καιρός, η μορφή αλλάζει και οι 

γιατροί αρχίζουν να παρακολουθούν την καθημερινή τους εργασία. Αυτής της 

μορφής οι ομοτεχνιακοί έλεγχοι δε συνηθίζεται να περιλαμβάνουν 

εξωτερικούς παράγοντες, αλλά αποτελούν κινήσεις των γιατρών να 

παρακολουθούν την εργασία των άλλων μέσα στον ίδιο οργανισμό 

(εσωτερικοί ομοτεχνιακοί έλεγχοι). Στην καλύτερη μορφή τους, οι 

ομοτεχνιακοί έλεγχοι πρέπει να περιλαμβάνουν τη σύγκριση της τοπικής
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επίδοσης με τις πλέον προηγμένες επιστημονικά αποδείξεις σχετικά με το τι 

αποτελεί παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας (Nick Black, 1990).

Στην Ελλάδα, οι ομοτεχνιακοί έλεγχοι συναντώνται σπάνια. Κανένα 

Νοσοκομείο δεν ανέφερε ότι πραγματοποιεί ομοτεχνιακούς ελέγχους σε άλλα 

Νοσοκομεία (ερώτηση 35) ή ότι δέχεται ομοτεχνιακούς ελέγχους από άλλα 

Νοσοκομεία (ερώτηση 35.1). Εσωτερικοί ομοτεχνιακοί έλεγχοι συναντώνται 

στο 54,5% των Νοσοκομείων και το 25% των Κλινικών (ερώτηση 35.2). 

Συνήθως πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των Κλινικών του κάθε 

Νοσοκομείου με τη μορφή ενημέρωσης των γιατρών για την εργασία 

συναδέλφων τους. Το ρόλο των εξωτερικών ομοτεχνιακών ελέγχων φαίνεται 

να παίζουν οι διάφορες επιστημονικές εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν 

διάφοροι γιατροί και στις οποίες δίδεται η δυνατότητα για δημιουργική 

ανταλλαγή απόψεων σε ιατρικά θέματα. Τέλος, σύμφωνα με ένα σχόλιο, η 

λειτουργία της Ιατρικής Υπηρεσίας η οποία συστάθηκε πρόσφατα σε όλα τα 

Νοσοκομεία σύμφωνα με το Νόμο 2519, αναμένεται να λειτουργήσει 

καταλυτικά στη διενέργεια εσωτερικών ομοτεχνιακών ελέγχων.

Μέτρηση Ποιότητας

Η ποιότητα είναι μετρήσιμη. Στη μέτρηση της βασίζεται οποιοδήποτε 

πρόγραμμα βελτίωσης. Πέρα από τα κλασσικά συστήματα μέτρησης, τα 

οποία χρησιμοποιούν μεταβλητές που μετρούν κυρίως οικονομικά 

αποτελέσματα, υπάρχουν σύγχρονα συστήματα τα οποία στηρίζονται σε 

μέτρηση πολλών άλλων παραγόντων, όπως της παραγωγικότητας, του 

αριθμού των λαθών κ.λ.π.. Εταιρείες που έχουν μακροχρόνια εμπειρία στην 

Ολική Ποιότητα γνωρίζουν ότι η ανάπτυξη συστημάτων μέτρησης είναι το 

βασικό στάδιο για την επίτευξη στόχων ποιότητας (Σπανός, 1993, σελ. 96, 

97).

Στο χώρο Υγείας, πολλές είναι οι μεταβλητές οι οποίες παίζουν σημαντικό 

ρόλο στην επίτευξη παροχής ποιοτικής Φροντίδας και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως δείκτες. Μερικές από τις μεταβλητές αυτές, ενδεικτικά, 

είναι: η παραγωγικότητα, η διάρκεια παραμονής ασθενών στο Νοσοκομείο, η
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ακρίβεια εργαστηριακών εξετάσεων, ο αριθμός επεμβάσεων, ο ρυθμός 

θνησιμότητας, ο ρυθμός εκμετάλλευσης κ.λ.π.

Η ερώτηση 54, εξετάζει τη συστηματική παρακολούθηση και επεξεργασία 

σημαντικών δεικτών από τα Νοσοκομεία και τις Κλινικές. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας, οι δείκτες που παρακολουθούνται περισσότερο 

αφορούν τη διάρκεια παραμονής ασθενών στο Νοσοκομείο, την επάρκεια και 

κατάσταση του βιοϊατρικού και λοιπού εξοπλισμού, τον αριθμό υπερωριών, 

την ακρίβεια εργαστηριακών εξετάσεων, το ρυθμό θνησιμότητας στα 

επείγοντα περιστατικά ή στη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων, την 

παραγωγικότητα και τον αριθμό των μετεγχειρητικών λοιμώξεων. Μέτρια 

(περίπου στο 50% των περιπτώσεων ή λιγότερο) είναι η παρακολούθηση 

δεικτών μέτρησης των χειρουργικών επιπλοκών, διάρκειας καθυστερήσεων, 

ρυθμού εκμετάλλευσης, καθυστερήσεις προμηθευτών και αριθμός 

παραπόνων. Τέλος, λιγότερο συχνή ή σπάνια είναι η μέτρηση και 

επεξεργασία δεικτών που αφορούν την ανεπάρκεια προσωπικού για 

αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών, τη χορήγηση λάθος δοσολογιών ή 

ακατάλληλων φαρμάκων, τον αριθμό αλλεργικών αντιδράσεων και τον αριθμό 

μη πραγματοποιημένων εξετάσεων, με την αιτιολογία ότι δε συμβαίνουν 

τέτοιου είδους περιπτώσεις.

Οι Κλινικές εμφανίζουν τις ίδιες με τις προαναφερόμενες κατηγορίες 

συστηματικά μετρούμενων δεικτών. Το μόνο αξιοσημείωτο είναι ότι η 

παρακολούθηση ορισμένων δεικτών, όπως ανεπάρκεια προσωπικού και 

αριθμός μη πραγματοποιημένων εξετάσεων, εμφανίζουν μηδενικά ποσοστά 

λόγω της σχεδόν πλήρους επάρκειας προσωπικού που έχουν οι Κλινικές, 

όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, 

και στην οργανωμένη λειτουργία τους που αποκλείει τη πιθανότητα μη 

πραγματοποίησης ζητούμενων εξετάσεων.

Στην έρευνα (ερώτηση 20) εξετάστηκε η ύπαρξη επίσημης λειτουργίας στο 

Νοσοκομείο για τήρηση στατιστικών στοιχείων όσον αφορά την επιμέρους 

αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται στο Νοσοκομείο,
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μετρούμενη με βάση την ποιότητα ζωής των ασθενών μετά την παροχή 

Υπηρεσιών στο Νοσοκομείο. Μόλις 2 από τα 12 συνολικά Νοσοκομεία που 

πήραν μέρος στην έρευνα έχουν μία τέτοια επίσημη λειτουργία, η οποία όμως 

εφαρμόζεται σε ορισμένα τμήματα και όχι στο σύνολο των υπηρεσιών που 

προσφέρει το Νοσοκομείο. Μεγαλύτερο είναι το ποσοστό (33,3%) των 

Νοσοκομείων που ανέφεραν ότι έχουν ανεπίσημες λειτουργίες μέτρησης της 

ποιότητας ζωής των ασθενών μετά την παραμονή στο Νοσοκομείο, οι οποίες 

πραγματοποιούνται αποκλειστικά με πρωτοβουλίες των γιατρών. Στην ίδια 

κατηγορία ανήκει το 25% των Κλινικών, ενώ το 75% αυτών δεν έχει κανένα 

είδος τέτοιας λειτουργίας.

Ο συνολικός μηχανισμός μέτρησης της ποιότητας των συστημάτων, 

διαδικασιών, εφαρμοζόμενων πρακτικών, προϊόντων και υπηρεσιών των 

Ελληνικών Νοσοκομείων είναι, κατά μέσο όρο, πολύ μέτριος (ερώτηση 56.1). 

Σε παρόμοια επίπεδα κινείται και η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών 

μέτρησης των Κλινικών.

Διασφάλιση ποιότητας και πιστοποίηση

Διασφάλιση ποιότητας είναι το σύνολο των προγραμματισθέντων ή 

συστηματικών ενεργειών και διαδικασιών οι οποίες είναι απαραίτητες για να 

εξασφαλίσουν ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία θα πληρεί ορισμένες 

προδιαγραφές.

Η επίτευξη και εφαρμογή προγραμμάτων Διασφάλισης Ποιότητας και, 

περαιτέρω, Ολικής Ποιότητας προϋποθέτει την ύπαρξη κατάλληλης 

υποδομής, η οποία αναφέρεται στην ενεργό υποστήριξη της διοίκησης, την 

ύπαρξη κατάλληλα εκπαιδευμένου και πληροφορημένου ανθρώπινου 

δυναμικού, τη δημιουργία κατάλληλης οργανωσιακής κουλτούρας η οποία θα 

υποστηρίξει την πρόθεση για αλλαγή και βελτίωση της ποιότητας και τέλος 

την ύπαρξη των απαραίτητων μέσων, τεχνολογικών και μη.

Τα Ελληνικά Νοσοκομεία δεν έχουν το απαραίτητο υπόβαθρο για εφαρμογή 

προγραμμάτων Διασφάλισης Ποιότητας (ερώτηση 19), ούτε την κατάλληλη
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υποδομή για να υποβάλλουν σε εύλογο χρόνο αίτηση για πιστοποίηση των 

υπηρεσιών τους (ερώτηση 31). Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η 

κατάσταση που επικρατεί στα ελληνικά Νοσοκομεία και αναφέρεται στην 

υπόβαθρο ποιότητας είναι πολύ μέτρια ενώ μεγάλο είναι το ποσοστό των 

Νοσοκομείων (45%) που δεν έχουν Καθόλου υπόβαθρο. Μόνο δύο 

Νοσοκομεία έχουν Εξαιρετικό ή Πολύ καλό υπόβαθρο ποιότητας. Πολύ Καλή 

ή Εξαιρετική υποδομή για πιστοποίηση υπηρεσιών εμφανίζουν τρία 

Νοσοκομεία (ποσοστό 30%) ενώ πλήρως ανέτοιμα να πιστοποιήσουν τις 

υπηρεσίες τους είναι το 30% των Νοσοκομείων που απάντησαν στη 

συγκεκριμένη ερώτηση. Οι Κλινικές εμφανίζονται καλύτερες σε σχέση με τα 

Νοσοκομεία καθώς σε Αρκετό βαθμό έχουν τόσο υπόβαθρο για Διασφάλιση 

Ποιότητας όσο και υποδομή για πιστοποίηση των υπηρεσιών τους.

Σύμφωνα με τη διαπιστωθείσα έλλειψη υποδομής και υποβάθρου ποιότητας, 

αναμενόμενη ήταν η απάντηση για την ύπαρξη πιστοποιημένων υπηρεσιών. 

Αν και το σύνολο των Νοσοκομείων και Κλινικών απάντησε ότι καμία 

υπηρεσία τους δεν έχει πιστοποιηθεί με κάποιο πρότυπο (32), από τη μελέτη 

άλλων ερωτήσεων προκύπτει ότι ένα Νοσοκομείο έχει πιστοποιηθεί κατά ΕΝ 

45001 για το Μικροβιολογικό του Εργαστήριο, ενώ ένα δεύτερο έχει 

υποβάλλει αίτηση πιστοποίησης και περιμένει τα αποτελέσματα, από το 

European Foundation of Immigration για το Τμήμα Ανοσολογίας και Εθνικό 

Περιφερειακό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας.

Σε πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας συμμετέχει μόλις ένα Νοσοκομείο από 

τα 12 που συμμετείχαν στην έρευνα (ποσοστό 8,3%) και καμία Κλινική 

(ερώτηση 33). Το ένα Νοσοκομείο συμμετέχει όχι για το σύνολο των 

υπηρεσιών που προσφέρει ή το σύνολο των μονάδων που έχει παρά μόνο 

για το εργαστήριο. Το ίδιο Νοσοκομείο είναι το μόνο που ανέφερε μία 

ξεχωριστή μορφή εξωτερικής επιθεώρησης της ποιότητας των 

προσφερομένων υπηρεσιών του από το σύστημα Mytex (Αγγλία) και από τον 

Ευαγγελισμό για τις βιοχημικές εξετάσεις (ερώτηση 33). Τα υπόλοιπα 3 

Νοσοκομεία που απάντησαν ότι δέχονται εξωτερική επιθεώρηση (συνολικό 

ποσοστό 36,4%) ανέφεραν ως φορείς επιθεώρησης τη Διεύθυνση Υγιεινής
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και εξωτερικούς Υγειονομικούς επιθεωρητές, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το 

Υπουργείο Υγείας ανάλογα με τα παρουσιαζόμενα προβλήματα, το 

Δημόκριτο για έλεγχο των ακτινολογικών Μηχανημάτων και την Πυροσβεστική 

για έλεγχο πυρασφάλειας. Συμπερασματικά μπορούμε να υποθέσουμε ότι 

λόγω της ενιαίας Νομοθεσίας που διέπει τα Νοσοκομεία της χώρας, και τα 

υπόλοιπα Νοσοκομεία δέχονται μορφές εξωτερικών επιθεωρήσεων και 

ελέγχων, παρόμοιων με τους προηγούμενους, οι οποίοι όμως δεν 

αναφέρθησαν μάλλον διότι δεν έγινε κατανοητή η ερώτηση. Όσον αφορά τις 

Κλινικές, οι μισές ανέφεραν ότι δέχονται μορφές εξωτερικών επιθεωρήσεων, 

οι οποίες και πάλι προέρχονται από τη Διεύθυνση Υγείας, το Δημόκριτο και 

την Υπηρεσία Υγιεινής.

Βελτίωση Ποιότητας

Η βελτίωση των παρεχομένων φροντίδων στο χώρο του Νοσοκομείου 

συμπεριλαμβάνει έναν ευρύ τομέα, από την εκτίμηση της κλινικής διάγνωσης 

και θεραπείας μέχρι την ακρίβεια και αξιοπιστία των εργαστηριακών 

εξετάσεων, καθώς και μη κλινικά στοιχεία όπως: η μεταφορά των ασθενών, η 

αδικαιολόγητη παράταση του χρόνου Νοσηλείας ή ανακρίβειες στη χρέωση 

των ασθενών.

Οι τρόποι που μπορούν να εφαρμοστούν για τη βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχομένων υπηρεσιών είναι :

• υποκίνηση του προσωπικού για θέματα ποιότητας

• κατάλληλες τοποθετήσεις-μετακινήσεις του προσωπικού

• αλλαγή της οργανωσιακής κουλτούρας

• εκπαίδευση του προσωπικού

• τυποποίηση των διαδικασιών

• έλεγχος των διεργασιών

• επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό

• καλύτερο έλεγχο των αγοραζομένων ειδών

• καλύτερη διοικητική υποστήριξη.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας (ερώτηση 16), παρατηρούμε ότι:

98



• ο πλέον συνηθισμένος τρόπος βελτίωσης ποιότητας στα Νοσοκομεία, ο 

οποίος συναντάται στο 75% των περιπτώσεων, είναι η υποκίνηση του 

προσωπικού και ακολουθεί η εκπαίδευση αυτού,

• τα μισό περίπου Νοσοκομεία δηλώνουν ότι προσπαθούν να βελτιώσουν 

την ποιότητα με όλους τους υπόλοιπους προαναφερόμενους τρόπους 

πλην της αλλαγής της οργανωσιακής κουλτούρας η οποία εφαρμόζεται σε 

λιγότερα Νοσοκομεία (41,7%). Η αλλαγή όμως της οργανωσιακής 

κουλτούρας είναι η πλέον απαραίτητη στο δρόμο για τη βελτίωση της 

ποιότητας και αν δεν επιτευχθεί, οι προσπάθειες που γίνονται είναι, στο 

σύνολο τους, αποσπασματικές χωρίς να διασφαλίζουν τη μακροχρόνια και 

ολοκληρωτική δέσμευση του ανθρώπινου δυναμικού, απαραίτητο στοιχείο 

επιτυχημένης εφαρμογής προγραμμάτων ποιότητας.

• οι Κλινικές, εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά, επομένως καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι χρησιμοποιούν παράλληλα περισσότερες προσπάθειες 

βελτίωσης ποιότητας. Χαρακτηριστική είναι και πάλι η συχνή έλλειψη 

προσπαθειών αλλαγής οργανωσιακής κουλτούρας.

Η ικανοποίηση των πελατών ενός οργανισμού επηρεάζεται από πολλούς 

παράγοντες κατά τη διάρκεια της αγοράς, κατοχής προϊόντος και 

εξυπηρέτησης που δέχεται (Evans, Lindsay, 1996, σελ.106). Σίγουρα λοιπόν, 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών σημαίνει και βελτίωση 

της εξυπηρέτησης των πελατών. Δραστηριότητες που μπορούν να 

εφαρμοστούν στα Νοσοκομεία και τις Κλινικές προκειμένου να βελτιωθεί η 

εξυπηρέτηση των πελατών-ασθενών είναι:

• συστηματική προσπάθεια περιορισμού της γραφειοκρατίας,

• συστηματική μέτρηση του χρόνου εξυπηρέτησης,

• αξιοποίηση των ευρημάτων από έρευνες των πελατών,

• άμεση επίλυση παραπόνων ασθενών,

• ενθάρρυνση του προσωπικού για ανάληψη πρωτοβουλιών, με σκοπό την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών,

• άτυπες συζητήσεις με τους πελάτες.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας (ερώτηση 51) παρατηρούμε ότι:
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• η πιο συνηθισμένη δραστηριότητα που εφαρμόζουν τα Νοσοκομεία είναι 

η άμεση επίλυση των παραπόνων των ασθενών (91,7% των 

Νοσοκομείων) και ακολουθεί η ενθάρρυνση του προσωπικού για 

ανάληψη πρωτοβουλιών (75%). Το 50% των Νοσοκομείων κάνει 

συστηματική προσπάθεια περιορισμού της γραφειοκρατίας και συζητά 

άτυπα με τους ασθενείς και λοιπούς πελάτες. Οι λιγότερο 

χρησιμοποιούμενες δραστηριότητες βελτίωσης εξυπηρέτησης είναι η 

μέτρηση χρόνου εξυπηρέτησης και η αξιοποίηση των ευρημάτων από 

έρευνες που γίνονται στους πελάτες (25%).

• Η συχνότητα εφαρμογής των παραπάνω δραστηριοτήτων από τις 

Κλινικές ακολουθεί την ίδια σειρά. Τα ποσοστά όμως που εμφανίζουν 

είναι γενικά υψηλότερα, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε Κλινική εφαρμόζει 

παράλληλα περισσότερες δραστηριότητες βελτίωσης και κάνει 

περισσότερο επισταμένες προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή σε 

σχέση με τα Νοσοκομεία.

• Δύο Νοσοκομεία εφαρμόζουν και Άλλες δραστηριότητες βελτίωσης της 

εξυπηρέτησης των ασθενών πέρα από τις προαναφερόμενες. Το ένα 

ανέφερε τη συχνή επικοινωνία ως μέσο ανίχνευσης προβλημάτων και 

εύρεσης λύσεων, ενώ το δεύτερο την ύπαρξη διαφόρων Επιτροπών.

Αφετηρία πραγματοποίησης προγραμμάτων βελτίωσης μπορούν να 

αποτελέσουν τα αποτελέσματα διαφόρων μεθόδων μέτρησης της 

ικανοποίησης τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών πελατών.

Τα αποτελέσματα των επισκοπήσεων των γνωμών των ασθενών 

χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της ποιότητας στα 3 από τα 4 Νοσοκομεία 

που εφαρμόζουν τρόπους επισκόπησης (συνολικό ποσοστό 25%) (ερώτηση 

50). (Οι κλινικές απάντησαν ότι δε χρησιμοποιούν τρόπους επισκόπησης 

γνωμών ασθενών - ερώτηση 49). Σύμφωνα με επεξηγήσεις που δόθηκαν, οι 

τρόποι κατά τους οποίους τα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται για τη 

βελτίωση της ποιότητας είναι: α) η θεώρησή τους ως αφετηρία για βελτίωση 

των θεμάτων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, β) η επισήμανση, με τη βοήθειά 

τους, τυχόν αδυνάτων σημείων και η βελτίωση αυτών στη συνέχεια, ενώ
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τέλος γ) η διαμόρφωση σωστότερης αντίληψης των προβλημάτων από τη 

Διοίκηση η οποία στη συνέχεια είναι σε θέση να προχωρήσει με μεγαλύτερη 

βεβαιότητα σε διαδικασίες βελτίωσης ποιότητας.

Μία άλλη διαδικασία που συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχομένων υπηρεσιών και την ικανοποίηση των προσδοκιών και αναγκών 

των πελατών - απώτερος στόχος όλων των ενεργειών βελτίωσης ποιότητας, 

σύμφωνα με τη φιλοσοφία της Δ.Ο.Π.- αποτελεί η ενσωμάτωση σημαντικών 

απαιτήσεων των πελατών στο σχεδίασμά νέων υπηρεσιών και διαδικασιών.

Τα Ελληνικά Νοσοκομεία λαμβάνουν υπόψη τους χαρακτηριστικά-κλειδιά των 

απαιτήσεων των πελατών σε Μέτριο, κατά μέσο όρο, βαθμό (ερώτηση 56.2). 

Δεδομένου όμως ότι πολύ λίγα είναι τα Νοσοκομεία που χρησιμοποιούν 

συστηματικά τρόπους επισκόπησης των γνωμών των ασθενών και ακόμα 

λιγότερα αυτά που βασίζονται στα αποτελέσματα των επισκοπήσεων για τη 

βελτίωση της ποιότητας (ερωτήσεις 49.1 και 50), καταλήγουμε στα εξής 

συμπεράσματα:

• η ασυμφωνία μεταξύ α) του βαθμού κατά τον οποίο τα Ελληνικά 

Νοσοκομεία λαμβάνουν υπόψη τους χαρακτηριστικά-κλειδιά των 

απαιτήσεων των ασθενών στο σχεδίασμά νέων υπηρεσιών και προϊόντων 

και β) του βαθμού ύπαρξης τρόπου επισκοπήσεων των γνωμών των 

ασθενών και χρησιμοποίησης των αποτελεσμάτων αυτών για τη βελτίωση 

της ποιότητας, μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η ενσωμάτωση 

απαιτήσεων των ασθενών στο σχεδίασμά νέων υπηρεσιών βασίζεται σε 

γνώση η οποία προέρχεται είτε α) από την εμπειρία, την καθημερινή 

επαφή με τον ασθενή και τις πληροφορίες του Γραφείου Επικοινωνίας και 

της Επιτροπής Προστασίας Δικαιωμάτων των Ασθενών, είτε β) από τη 

συγκέντρωση πληροφοριών για θέματα ποιότητας στο Χώρο Υγείας - 

παράγοντες δηλαδή που δε σχετίζονται με την επισκόπηση των γνωμών 

των ασθενών. Δεδομένου, όμως ότι η πληροφόρηση σε θέματα ποιότητας 

είναι σχεδόν ανύπαρκτη, η β) εκδοχή, στο σύνολό της απορρίπτεται.

• η ασυμφωνία μεταξύ των απαντήσεων μπορεί να οφείλεται στην αβίαστη 

απάντηση των ερωτήσεων χωρίς πρότερο προβληματισμό για την
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πραγματική υπάρχουσα κατάσταση, γεγονός που οδηγεί στην παράθεση 

πλασματικών στοιχείων.

Τέλος, σημειώνουμε ότι παρόμοια είναι η κατάσταση που επικρατεί στο χώρο 

των Κλινικών.

Οι όποιες ενέργειες γίνονται στα Νοσοκομεία με σκοπό τη βελτίωση της 

ποιότητας δε χρηματοδοτούνται, καθώς στο 91,7% των περιπτώσεων το 

Νοσοκομείο δεν έχει ειδικό κονδύλι προϋπολογισμού για προγράμματα 

διασφάλισης ποιότητας (ερώτηση 29). Μόνο ένα Νοσοκομείο δήλωσε ότι έχει 

ειδικό κονδύλι, το οποίο προέρχεται από ιδία έσοδα και κατά το 1997 ήταν 

της τάξης των 4.000.000 δρχ.. Η έλλειψη ειδικού κονδυλίου για προγράμματα 

ποιότητας υποδηλώνει και τη γενικότερη έλλειψη προγραμματισμού για 

θέματα βελτίωσης ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Παρόμοια είναι η 

κατάσταση που επικρατεί στις Κλινικές καθώς καμία δεν έχει ανάλογο 

κονδύλι.

Προυηθευ rec

Οι προμηθευτές παίζουν σημαντικό ρόλο στην εκπλήρωση των στόχων 

ποιότητας ενός οργανισμού. Στη φιλοσοφία της Δ.Ο.Π. ως προμηθευτές 

εννοούνται οι παροχείς προϊόντων και υπηρεσιών. Η παροχή αυτή μπορεί να 

πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, διανομής και 

κατανάλωσης των προϊόντων ή υπηρεσιών του οργανισμού.

Κάθε οργανισμός θα πρέπει να ζητάει από τους προμηθευτές πιστοποιητικά 

και στατιστικές αποδείξεις ότι πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές 

ποιότητας ( Evans, Lindsay, 1996, σελ.580). Στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν 

την ποιότητα των προϊόντων των προμηθευτών ενδεικτικά είναι: το ποσοστό 

ελαττωμάτων, η λειτουργική απόδοση, η αξιοπιστία και η διατηρησιμότητα. 

Σημαντικά επίσης, είναι τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που προσφέρουν 

οι προμηθευτές. Με τον όρο αυτό νοούνται η συνέπεια, η τεχνική υποστήριξη, 

η ανταπόκριση (Evans, Lindsay, 1996, σελ. 292).
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Με την ερώτηση 55 του ερωτηματολογίου διερευνήθηκαν οι παράγοντες 

στους οποίους τα Νοσοκομεία και οι Κλινικές δίνουν έμφαση όσον αφορά 

τους προμηθευτές τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ερώτησης αυτής:

α) το 100% των Νοσοκομείων δίνει έμφαση στην τιμή των προϊόντων, την 

ποιότητα αυτών, το χρόνο παράδοσης και την εξυπηρέτηση που προσφέρουν 

οι προμηθευτές,

β) το 91,7% των Νοσοκομείων δίνει έμφαση στη συνέπεια και το 75% αυτών 

στους όρους μεταφοράς και την ποικιλία των προϊόντων. Τέλος, ένα 

Νοσοκομείο ανέφερε ότι δίδει επιπλέον έμφαση στη συντήρηση και την 

τεχνική υποστήριξη που προσφέρουν οι προμηθευτές μετά την αγορά των 

υλικών (επιλογή Άλλο).

Όσον αφορά τις Κλινικές, α) το 100% αυτών δίδει έμφαση στην τιμή, την 

ποιότητα των προϊόντων και τη συνέπεια β) το 75% στο χρόνο παράδοσης, γ) 

50% στους όρους μεταφοράς και την εξυπηρέτηση και δ) μόλις το 25% στην 

ποικιλία των προϊόντων.

Η ερώτηση 56.4 του ερωτηματολογίου διερευνά το βαθμό ύπαρξης 

κατάλληλων μηχανισμών μέσω των οποίων εξασφαλίζεται ότι οι προμηθευτές 

πληρούν τα κριτήρια ποιότητας. Από τις απαντήσεις των 11 Νοσοκομείων (1 

δεν απάντησε) προκύπτει ότι οι μηχανισμοί αυτοί υπάρχουν σε Πολύ ή 

Εξαιρετικό βαθμό στο 72,8% των περιπτώσεων, ενώ σε Αρκετό βαθμό στο 

υπόλοιπο 27,3%, δίδοντας σα μέσο όρο το βαθμό Πολύ. Οι Κλινικές 

εμφανίζουν κατά μέσο όρο παρόμοιους μηχανισμούς σε Αρκετό βαθμό.

Επιμέρους πολιτική ποιότητας σε σχέση με την αγορά και προμήθεια των 

υλικών ακολουθείται από το 83,3% των Νοσοκομείων και το 50% των 

Κλινικών (ερώτηση 55.9). Δύο φαίνεται να είναι οι βασικοί παράγοντες που 

καθορίζουν την πολιτική αυτή: η ποιότητα των προϊόντων η οποία θεωρείται 

προϋπόθεση, και η τιμή η οποία είναι το κριτήριο επιλογής. Συγκεκριμένα, η 

πολιτική αγοράς-προμήθειας υλικών συνήθως (58,3% των περιπτώσεων)
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περιλαμβάνει μειοδοτικούς διαγωνισμούς βάσει ειδικών προδιαγραφών 

ποιότητας, κατάθεση των προσφορών και στη συνέχεια κατακύρωση του 

προμηθευτή με τη πλέον συμφέρουσα προσφορά. Ένα Νοσοκομείο 

προχωρά σε διαπίστωση της κατοχής πιστοποιητικού ISO ή CE τα οποία 

απαραιτήτως, όπως αναφέρθηκε, θα πρέπει να έχουν τα προϊόντα, και όπου 

είναι δυνατό σε δοκιμή των προϊόντων πριν από την προμήθεια. Ένα άλλο 

Νοσοκομείο ακολουθεί ως πολιτική ποιότητας στην προμήθεια υλικών, τον 

έλεγχο των προϊόντων. Περισσότερους παράγοντες στην επιλογή του τελικού 

προμηθευτή πέρα από την ποιότητα και την τιμή, όπως ταχύτητα και 

συνέπεια, λαμβάνει υπόψη μόνο ένα Νοσοκομείο. Από την περιγραφή των 

πολιτικών αυτών φαίνεται ότι ο παράγοντας ποιότητα (μέσω δοκιμαστικών 

ελέγχων, θέσπιση στάνταρτς, ή με τη διαπίστωση ύπαρξης πιστοποιητικών 

ποιότητας) λαμβάνεται υπόψη στο 90% των περιπτώσεων. Όλες αυτές οι 

πολιτικές μπορούν να χαρακτηριστούν προληπτικές (proactive). Αντιδραστική 

(reactive) πολιτική φαίνεται να ακολουθείται από ένα Νοσοκομείο το οποίο 

δήλωσε απλά ότι επιστρέφει τα υλικά που παρουσιάζουν προβλήματα.

Προβλήματα ποιότητας σε βασικές πρώτες ύλες, όπως για παράδειγμα σε 

σύριγγες, γάζες, γάντια κ.λ.π., έχει διαπιστωθεί από το 63,6% των 

Νοσοκομείων και το 75% των Κλινικών (ερώτηση 55.10). Στις περιπτώσεις 

αυτές, για την επιτυχή αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων, πρώτα από 

όλα επιστρέφονται τα ελαττωματικά υλικά (100% των Νοσοκομείων που 

διαπίστωσαν προβλήματα) πριν να χρησιμοποιηθούν. Στη συνέχεια 

ακολουθούν ποινικές διώξεις του προμηθευτή, επιβολή ποινικών ρητρών και 

προστίμων (στο 71,4% των περιπτώσεων) και αποκλεισμός από 

μελλοντικούς διαγωνισμούς (28,6%). Επαναλαμβάνεται ο διαγωνισμός, 

κόβεται η σύμβαση με τον προμηθευτή (28,6%), και αν τα υλικά που 

παρουσίασαν προβλήματα ποιότητας είναι φάρμακα ή υγειονομικό υλικό, 

ενημερώνονται οι αρμόδιοι φορείς. Ένα Νοσοκομείο επιστρέφει τις 

ελαττωματικές παρτίδες, τις αντικαθιστά με νέες καλής ποιότητας και 

λαμβάνει μέτρα για τους επόμενους διαγωνισμούς.
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Οι Κλινικές έχουν σαν πολιτική ποιότητας στην προμήθεια υλικών τη 

δοκιμαστική αξιολόγηση (50% των περιπτώσεων που απάντησαν θετικά), και 

τον έλεγχο της ποιότητας, τιμής και συνέπειας (υπόλοιπο 50%). Σε 

περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα στην ποιότητα των υλικών, 

κάτι που έχει συμβεί στο 75% των ερωτηθέντων Κλινικών, επιστρέφονται τα 

ελαττωματικά υλικά στον προμηθευτή, ακυρώνονται οι παραγγελίες, ενώ μία 

Κλινική προχωρά στην αλλαγή του προμηθευτή ή σε συμβουλές προς τον 

υπάρχοντα για βελτίωση.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

Πέρα από τις ελλείψεις σε προσωπικό και σε βιοϊατρικό εξοπλισμό, σημαντικά 

είναι και τα υπόλοιπα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα Ελληνικά 

Νοσοκομεία. Πρόβλημα έλλειψης χώρου αναφέρθηκε από το 50% των 

Νοσοκομείων που συμμετείχαν στην έρευνα, ενώ δύο Νοσοκομεία ανέφεραν 

σα πρόβλημα και την παλαιότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων οι οποίες, 

στη μία περίπτωση, χρονολογούνται από το 1904. Ιδιαίτερα έντονα είναι τα 

οικονομικά και γενικότερα χρηματοδοτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το 

50% των Νοσοκομείων καθώς η τιμολογιακή πολιτική του ημερήσιου κλειστού 

νοσηλίου προκαλεί προβλήματα, ενώ υπάρχουν καθυστερήσεις στην 

εξόφληση των νοσηλίων από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Σημαντικά 

είναι επίσης, τα προβλήματα στην οργάνωση των υπηρεσιών διοίκησης, τον 

κανονισμό λειτουργίας του Νοσοκομείου, την ανάπτυξη συνεργασίας και τη 

δημιουργία σωστών ανθρωπίνων σχέσεων τα οποία αναφέρθηκαν από το 

33,3% των Νοσοκομείων.

Από την άλλη, το συνηθέστερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Κλινικές 

είναι της μη δυνατότητας επέκτασης και δημιουργίας νέων τμημάτων (50%) 

είτε λόγω στενότητας χώρου είτε λόγω των ισχυόντων διαταγμάτων. Μία 

Κλινική ανέφερε ως πρόβλημα τις χαμηλές τιμές νοσηλίων και αμοιβών από 

τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες είναι παγωμένες από το 1991, ενώ μία
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δεύτερη ανέφερε προβλήματα διακομιδής και σύνδεσης με άλλα Νοσοκομεία, 

μηχανοργάνωσης και σύνδεσης μεταξύ διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων.

5.2 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Οι καθοριστικοί παράγοντες ανάπτυξης ενός συστήματος Δ.Ο.Π., σύμφωνα 

με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας, οδηγούν στην επίτευξη των επιθυμητών 

αποτελεσμάτων. Η ενότητα των αποτελεσμάτων εξετάζει τι έχει πετύχει ο 

οργανισμός. Σε αυτήν συγκαταλέγονται η Ικανοποίηση των Εξωτερικών 

Πελατών, η Ικανοποίηση των Εσωτερικών Πελατών, οι θετικές επιπτώσεις 

στην κοινωνία και τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα.

Στην ενότητα αυτή του Κεφαλαίου, θα αναφερθούμε στην Ικανοποίηση τόσο 

του Εξωτερικού όσο και του Εσωτερικού Πελάτη. Η κοινωνική συνεισφορά 

των Οργανισμών Παροχής Φροντίδας Υγείας είναι δεδομένη και άμεσα 

συνυφασμένη με την ύπαρξη και λειτουργία τους. Δε θα αναλυθεί στο σημείο 

αυτό. Αποτελεί όμως ένα σημαντικό ερώτημα που διερευνάται στην παρούσα 

εργασία μέσα από την εξέταση παροχής ποιοτικών υπηρεσιών από τα 

Νοσοκομεία και τις Κλινικές της χώρας μας.

Τέλος, όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα, εκτενής περιγραφή δεν 

μπορεί να γίνει λόγω ελλείψεως στοιχείων για τα περισσότερα Νοσοκομεία 

και Κλινικές.
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5.2.1 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Στις υπηρεσίες Υγείας, υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες πελατών. Η 

πρώτη είναι οι ασθενείς. Η δεύτερη περιλαμβάνει τους διάφορους αγοραστές 

και πληρωτές όπως οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, εργοδότες ή κυβερνητικοί 

φορείς. Στην τρίτη κατηγορία εξωτερικών πελατών ανήκουν οι διάφοροι 

οργανισμοί-ρυθμιστές που ασχολούνται με θέματα Υγείας, όπως το JCAHO 

στο εξωτερικό (Η.Π.Α.) ή το Ινστιτούτο Διασφάλισης Ποιότητας στην Ελλάδα 

(Gooman, 1995, σελ.33).

Η έρευνα ασχολήθηκε αποκλειστικά με την πρώτη κατηγορία πελατών, τους 

ασθενείς, οι οποίοι αποτελούν τους πλέον σημαντικούς πελάτες κάθε 

οργανισμού παροχής Φροντίδας Υγείας. Στην κατηγορία των πελατών- 

ασθενών αναφέρονται τα αποτελέσματα που ακολουθούν.

Η ικανοποίηση του ασθενή είναι από μόνη της μία ιδιότητα ποιότητας και 

χωρίς αυτήν δεν υπάρχει καλή φροντίδα. Είναι ένας δείκτης ως προς το πως 

ο ίδιος έχει αντιληφθεί τις ποιοτικές όψεις της φροντίδας και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως αντιπροσωπευτικό μέτρο των όψεων αυτών. Αποτελεί 

αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι φροντίδας, 

αφού αυτή επηρεάζει την απόφαση του ασθενή να ακολουθήσει την αγωγή 

που του συστήνεται και να ζητήσει και επαγγελματική φροντίδα στο μέλλον. Η 

ικανοποίηση του ασθενή είναι αναμφισβήτητα συστατικό στοιχείο της 

ποιότητας Φροντίδας Υγείας που παρέχεται σε αυτόν και ως τέτοιο πρέπει να 

συμπεριλαμβάνεται σε κάθε πρόγραμμα αξιολόγησης ποιότητας. Αποτελεί 

εξάλλου την πλέον βασική αρχή της Δ.Ο.Π. και το κεντρικό σημείο της 

φιλοσοφίας της.

Η επικοινωνία με τον ασθενή παίζει σημαντικό ρόλο στην ικανοποίησή του. 

Σύμφωνα με την παγκόσμια εμπειρία, ο ασθενής πρέπει να έχει την ευκαιρία 

να περιγράφει πλήρως τα παράπονά του, ακόμα και όταν ο γιατρός μπορεί 

να πραγματοποιήσει τη διάγνωσή του με λιγότερη συζήτηση. Χωρίς αυτήν την
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ευκαιρία, ο ασθενής είναι πολύ πιθανό να κάνει επισήμως παράπονα ή να 

καταφύγει στη δικαιοσύνη (Gooman, 1995, σελ. 36).

Στην ελληνική πραγματικότητα, η επικοινωνία του ασθενή με το Νοσοκομείο 

πραγματοποιείται μέσω του Γραφείου Επικοινωνίας, την υποχρεωτική 

σύσταση του οποίου ορίζει η σχετική Νομοθεσία στον υπ’ αριθμό 2519 Νόμο 

/1997. Πράγματι, σε όλα τα Νοσοκομεία έχει συσταθεί Γραφείο Επικοινωνίας 

(ερώτηση 38), ενώ Επιτροπή Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών, η σύσταση 

της οποίας, σύμφωνα με τον ίδιο Νόμο, επαφίεται στη βούληση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του κάθε Νοσοκομείου, έχει συσταθεί στο 81,8% των 

περιπτώσεων. Η Επιτροπή Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών είναι 

τριμελής και στο πλείστον των περιπτώσεων έχει στελεχωθεί από ανώτερα 

στελέχη της Διοικητικής, Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Επειδή η 

σύσταση της είναι πολύ πρόσφατη σε όλα τα Νοσοκομεία, ο αριθμός των 

περιπτώσεων που έχει επιληφθεί είναι είτε μηδενικός είτε πολύ μικρός.

Σχετική Νομοθεσία για τις Κλινικές δεν υπάρχει, αλλά στο 75% των 

περιπτώσεων λειτουργεί παρόμοιο Γραφείο Επικοινωνίας, ενώ μία Κλινική 

ανέφερε ότι σε περίπτωση ύπαρξης παραπόνων από τους ασθενείς, η 

διοίκηση της Κλινικής είναι πάντα εύκαιρη και πρόθυμη να τα ακούσει και να 

τα επιλύσει.

Ένας σημαντικός παράγοντας ποιότητας στις υπηρεσίες είναι ο χειρισμός των 

παραπόνων των πελατών (Edvardsson, Thomasson, Ovretveit, 1994, ρρ. 

123).

Επίσημη διαδικασία χειρισμού των παραπόνων των ασθενών υπάρχει στο 

91,7% των Νοσοκομείων του δείγματος και στο 50% των Κλινικών. Η 

επίσημη αυτή διαδικασία, στο 45% των Νοσοκομείων που απάντησαν στη 

συγκεκριμένη ερώτηση (ερώτηση 48), είναι η Επιτροπή Προστασίας 

Δικαιωμάτων των Ασθενών. Στα υπόλοιπα Νοσοκομεία είναι η Διεύθυνση, η 

Διεύθυνση της Διοικητικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, το Γραφείο
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Παραπόνων και το Γραφείο Επικοινωνίας. Στις Κλινικές, τα παράπονα των 

ασθενών τα χειρίζονται άμεσα οι διευθύνσεις τους.

Τα Νοσοκομεία πραγματοποιούν μέσω κάποιου οργάνου συναντήσεις με 

εκπροσώπους των ασθενών στο 58,3% των περιπτώσεων, ενώ στις Κλινικές 

οι διευθύνσεις καλούνται να παίξουν και πάλι αυτόν τον ρόλο (ερώτηση 49.1). 

Ύπαρξη φορέων και εκπροσώπων ασθενών αναφέρθηκε από 4 Νοσοκομεία. 

Οι φορείς που αναφέρθηκαν είναι: σύλλογος γονέων ρευματοπαθών, 

διαβητικών ασθενών, νεφροπαθών, Παραπληγικών και Σύλλογος 

Μεσογειακής Αναιμίας. Δύο Νοσοκομεία ανέφεραν ότι δεν έχουν φορείς 

ασθενών. Ανάλογα με τις απαντήσεις που δόθηκαν, οι υπάρχοντες φορείς 

συναντώνται με:

• τη Διοίκηση

• την Ιατρική και Διοικητική Υπηρεσία

• την Κοινωνική Υπηρεσία

• τη Διοίκηση και τη Νοσηλευτική Υπηρεσία (σε 2 Νοσοκομεία)

• το Διευθυντή

• τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

Μία πολύ συνηθισμένη, σε παγκόσμια κλίμακα, μέθοδος εκτίμησης του 

βαθμού ικανοποίησης των πελατών και, όσον αφορά τα Νοσοκομεία, των 

ασθενών, είναι η έρευνα με ερωτηματολόγια. Μία τέτοια έρευνα μπορεί να 

δώσει πληροφορίες για εκείνες τις πλευρές της Νοσοκομειακής ζωής, οι 

οποίες προκαλούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους ασθενείς και θα μπορούσε να 

υποδείξει περιοχές, στις οποίες η βελτίωσή τους είναι απαραίτητη. Επιπλέον, 

είναι δυνατό να συναχθούν πολύτιμες πληροφορίες, σχετικά με τυχόν 

αντιδράσεις των ασθενών σε αλλαγές που η εφαρμογή τους επιχειρείται ή 

προτείνεται από ειδικούς.

Η χρησιμοποίηση ερωτηματολογίων ή άλλων τρόπων επισκόπησης των 

γνωμών των ασθενών είναι μία μέθοδος συλλογής πληροφοριών για τους 

ασθενείς, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί συστηματικά στην εκτίμηση της 

ποιότητας της περίθαλψης και των εφοδιασμό των υπευθύνων των Κλινικών
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και της Διοίκησης του Νοσοκομείου με χρήσιμα στοιχεία, όσον αφορά την 

εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας (ερώτηση 49) προκύπτει ότι η πλειοψηφία 

των Ελληνικών Νοσοκομείων (66,7%) και το σύνολο των Κλινικών δε 

χρησιμοποιεί τρόπους επισκόπησης γνωμών των ασθενών. Ένα Νοσοκομείο 

ανέφερε ότι προτίθεται πολύ σύντομα να συντάξει ερωτηματολόγιο το οποίο 

θα απευθύνεται στους ασθενείς, ενώ ένα δεύτερο ανέφερε ότι επισκοπήσεις 

γίνονται μόνο με πρωτοβουλίες των γιατρών και όχι σε οργανωμένη βάση. 

Τέλος, μία Κλινική δήλωσε ότι παλαιότερα χρησιμοποιούσε τρόπους 

επισκόπησης γνωμών ασθενών, αλλά επειδή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

των ερευνών αυτών, το επίπεδο ικανοποίησης των ασθενών ήταν πολύ 

υψηλό, πλέον δεν πραγματοποιεί ανάλογες έρευνες, καθώς μάλιστα σε 

περίπτωση ύπαρξης οποιασδήποτε μορφής δυσαρέσκειας, η διεύθυνση είναι 

πρόθυμη να την εξαλείψει.

Η πληρέστερη ενημέρωση των ασθενών σε θέματα άμεσου ενδιαφέροντος 

προς αυτούς μπορεί να επιτευχθεί με πληροφόρηση σχετικά με ώρες 

επισκέψεων, διαδικασίες εισόδου ασθενών, τρόπους διάγνωσης και 

θεραπείας συγκεκριμένων περιστατικών, πληροφορίες σχετικά με ασθένειες 

και δυνατότητες θεραπείας στο Νοσοκομείο. Η ενημέρωση αυτή αποτελεί 

παράγοντα ικανοποίησης των ασθενών καθώς διευκολύνει την εισαγωγή, 

παραμονή και θεραπεία των ασθενών στο Νοσοκομείο. Παράλληλα η παροχή 

τέτοιου είδους πληροφοριών προς τους άμεσους ενδιαφερομένους των 

ασθενών (συγγενείς, φίλοι, συνοδοί, επισκέπτες κ.λ.π.) βοηθά στην καλύτερη 

εξυπηρέτησή τους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 50% των Νοσοκομείων και 

των Κλινικών του δείγματος δεν έχει συγκεκριμένη υπηρεσία για την 

εκπαίδευση των ασθενών και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις 

ασθένειες και τις δυνατότητες θεραπείας στο Νοσοκομείο. Δύο Νοσοκομεία 

δήλωσαν ότι τέτοιου είδους ενημέρωση παρέχεται με πρωτοβουλίες γιατρών, 

ενώ σε ένα τρίτο ότι ενημέρωση γίνεται αλλά όχι σε οργανωμένη βάση. Ένα
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άλλο Νοσοκομείο ανέφερε ότι είναι μέσα στους άμεσους στόχους του η 

έκδοση ειδικών φυλλαδίων ενημέρωσης και η οργάνωση υπηρεσίας 

ενημέρωσης στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Οι υπάρχουσες 

υπηρεσίες εκπαίδευσης και παροχής πληροφοριών προς τους ασθενείς είναι:

• Σχολείο Ασθματος, Σχολείο ΧΑΠ -Αν. Αν. και ΤΕΙ σακχαρώδους διαβήτη σε 

ένα Νοσοκομείο

• Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων σε ένα δεύτερο, ενώ

• 4 Νοσοκομεία δε μας περιέγραψαν τις υπάρχουσες υπηρεσίες.

Το πληροφοριακό υλικό για τους ασθενείς που παράγουν τα Νοσοκομεία και 

οι Κλινικές (ερώτηση 49.3) είναι:

• ώρες επισκέψεων από το 66,7% των Νοσοκομείων και το 75% των 

Κλινικών,

• διαδικασίες εισόδου ασθενών από το 58,3% των Νοσοκομείων και το 75% 

των Κλινικών,

• τρόποι διάγνωσης και θεραπείας συγκεκριμένων περιστατικών από το 50% 

των Νοσοκομείων και το 75% των Κλινικών.

Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της ερώτησης αυτής προκύπτει ότι 

οι Κλινικές φροντίζουν περισσότερο για την πληρέστερη ενημέρωση των 

ασθενών σε σχέση με τα Νοσοκομεία. Παράλληλα, διευκολύνουν 

περισσότερο την πρόσβαση των ασθενών και των συνοδών τους στο χώρο 

τους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ερώτησης 52, το 75% 

των Κλινικών απάντησε ότι οι ασθενείς και οι συγγενείς τους έχουν Εξαιρετικά 

εύκολη πρόσβαση σε αυτές για να ζητήσουν πληροφορίες ή βοήθεια, ενώ 

μόνο το 45% των Νοσοκομείων έδωσε ανάλογη απάντηση. Αξιοσημείωτο στο 

σημείο αυτό, είναι το γεγονός ότι 2 Νοσοκομεία δήλωσαν δεν υπάρχει 

Καθόλου ή υπάρχει σε Λίγο βαθμό εύκολη πρόσβαση.
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5.2.2 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Ο «εσωτερικός πελάτης» είναι το προσωπικό, οι ανθρώπινοι πόροι. Στη 

σύγχρονη ορολογία της Διοίκησης Ποιότητας, χρησιμοποιείται αυτός ο όρος 

αντί του όρου «εργαζόμενος» επειδή ο ρόλος του είναι πλέον πολύ 

διευρυμένος και καλείται να προσφέρει ένα πιο δημιουργικό έργο στον 

Οργανισμό.

Ο κάθε εργαζόμενος μέσα στον οργανισμό έχει πέραν τους εξωτερικούς 

πελάτες και εσωτερικούς, οι οποίοι είναι τα άτομα που λαμβάνουν προϊόντα ή 

υπηρεσίες από προμηθευτές μέσα στην επιχείρηση. Στις περισσότερες 

επιχειρήσεις και οργανισμός, υπάρχει αυτή η «αλυσίδα πελατών». Ο κάθε 

εργαζόμενος είναι ταυτόχρονα «προμηθευτής», καθώς παρέχει υπηρεσίες σε 

άλλα άτομα μέσα στην επιχείρηση και «πελάτης», επειδή δέχεται τις 

υπηρεσίες άλλων εργαζομένων (Evans, Lindasy, 1996, σελ.16).

Οπως έχει προαναφερθεί, η κεντρική αρχή της Δ.Ο.Π. είναι «η ικανοποίηση 

των αναγκών και προσδοκιών των πελατών». Ως πελάτες όμως νοούνται όχι 

απλά οι εξωτερικοί αλλά και οι εσωτερικοί, την ικανοποίηση των οποίων 

πρέπει να φροντίσει ο οργανισμός, ώστε να επιτύχει την εξυπηρέτηση και 

ικανοποίηση των εξωτερικών πελατών.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό μοντέλο Ολικής Ποιότητας, η ικανοποίηση του 

εσωτερικού πελάτη περιλαμβάνει:

• τη μεθοδολογία ένταξης και αξιοποίησης του προσωπικού, εκπαίδευση, 

επιμόρφωση, κατάρτιση, ενσωμάτωση, ολοκληρωμένη προσφορά 

σταδιοδρομίας,

• μεθοδολογία αξιολόγησης,

• παροχή ικανοποιητικών συνθηκών φυσικού εργασιακού περιβάλλοντος, 

όπως χώρου, ασφάλειας, υγιεινής,

• προγράμματα αναγνώρισης και επιβράβευσης.

Οι έμμεσες μετρήσεις της εργασιακής ικανοποίησης περιλαμβάνουν μεταξύ 

άλλων:
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• απουσίες, ασθένειες προσωπικού

• εναλλαγές προσωπικού (παραιτήσεις),

• απεργίες.

Η έμπρακτη υιοθέτηση της έννοιας «εσωτερικός πελάτης» από τη διοίκηση 

αποτελεί και το πρώτο ουσιαστικό βήμα στην ικανοποίηση των εργαζομένων. 

Η υιοθέτηση όμως της έννοιας αυτής προϋποθέτει τη γνώση τόσο του όρου 

όσο και της σημασίας του. Εντύπωση προκάλεσε λοιπόν η άγνοια που 

εξεδήλωσαν τα περισσότερα ελληνικά Νοσοκομεία στην έννοια «εσωτερικός 

πελάτης». Συγκεκριμένα, συνολικά 8 από τους 12 ερωτηθέντες -εκπρόσωποι 

των Νοσοκομείων της έρευνας ήταν ανώτερα στελέχη είτε διοικητικά είτε 

ιατρικά- δε γνώριζαν την έννοια. Επομένως, τίθεται υπό αμφισβήτηση η 

θετική απάντηση που έδωσαν τα 7 από τα 8 Νοσοκομεία, ύστερα από 

επεξηγήσεις του όρου, στην ερώτηση 43, σχετικά με την έμπρακτη υιοθέτηση 

της έννοιας «εσωτερικός πελάτης». Επιπλέον, 3 Νοσοκομεία (ποσοστό 25%) 

απάντησαν αρνητικά στη συγκεκριμένη ερώτηση. Τελικά, μόνο 2 εκπρόσωποι 

Νοσοκομείων (ποσοστό μόλις 16,67%) φαίνεται να γνώριζαν τι σημαίνει 

«εσωτερικός πελάτης» και από αυτούς ο ένας απάντησε αρνητικά στην 

ερώτηση. Όσον αφορά τις Κλινικές, 50% αυτών δε γνώριζαν την έννοια και το 

υπόλοιπο 50% απάντησε θετικά.

Η διαπίστωση της ικανοποίησης των αναγκών των εργαζομένων, οι οποίοι 

ιδιαίτερα στον ευαίσθητο χώρο της Υγείας αποτελούν το σπουδαιότερο πόρο, 

μπορεί να προέλθει από μετρήσεις των στάσεων τους απέναντι στο 

Νοσοκομείο / Κλινική και το εργασιακό τους περιβάλλον. Ωστόσο, το 91,7% 

των Νοσοκομείων και το 75% των Κλινικών δε διεξάγει συστηματικές 

μετρήσεις για τη διερεύνηση των στάσεων των εργαζομένων (ερώτηση 44). 

Μόλις ένα Νοσοκομείο διεξάγει τέτοιου είδους μετρήσεις σε οργανωμένη 

βάση. Τέλος, ένα άλλο Νοσοκομείο ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι ρωτώνται 

προφορικά για τις απόψεις τους σχετικά με το εργασιακό τους περιβάλλον και 

το βαθμό ικανοποίησής τους, ενώ ένα τρίτο ότι μετρήσεις γίνονται μεν συχνά 

αλλά σε ανεπίσημο βαθμό.
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Η ικανοποίηση των εργαζομένων μπορεί να επιτευχθεί αν δωθεί ιδιαίτερη 

έμφαση σε ορισμένα νευραλγικά θέματα όπως:

• αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων τους,

• ανταμοιβή, αναγνώριση και ίση αντιμετώπιση,

• επιμόρφωση και παροχή ευκαιριών καριέρας,

• ασφάλεια και καλό περιβάλλον εργασίας,

• έμφαση στις γνώμες τους για την ηγεσία.

Η ερώτηση 46 ασχολείται ακριβώς με αυτό το θέμα: διερευνά ποιοι είναι οι 

παράγοντες εκείνοι στους οποίες τα Νοσοκομεία και οι Κλινικές δίνουν 

έμφαση στοχεύοντας στην ικανοποίηση των εργαζομένων. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της ερώτησης αυτής παρατηρούμε τα εξής:

• η αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων, η αναγνώριση, η 

επιμόρφωση και η ίση αντιμετώπιση είναι οι παράγοντες στους οποίους 

πρώτα από όλα δίνει έμφαση η πλειοψηφία των Νοσοκομείων (83,3% για 

τον καθένα από αυτούς),

• ακολουθούν το καλό περιβάλλον εργασίας και η ασφάλεια, ενώ λιγότερο 

έμφαση δίδεται στις γνώμες των εργαζομένων για την ηγεσία,

• η παροχή ευκαιριών καριέρας και η ανταμοιβή των εργαζομένων 

συναντώνται σε πολύ λίγα Νοσοκομεία. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη 

αρμοδιότητας και δυνατότητας από τη μεριά των Νοσοκομείων να 

παρέχουν ευκαιρίες καριέρας και να ανταμείψουν οικονομικά το 

προσωπικό τους λόγω του ότι τα θέματα αυτά τα καθορίζει η σχετική 

Νομοθεσία. Τα Νοσοκομεία που απάντησαν θετικά στους δύο αυτούς 

τομείς ανέφεραν ότι η ανταμοιβή είναι ηθική και όχι οικονομική, ενώ η 

παροχή ευκαιριών καριέρας εννοείται, για παράδειγμα, με την παροχή 

δυνατότητας για διατριβή. Ωστόσο τίθεται το ερώτημα γιατί η πλειοψηφία 

των Νοσοκομείων δήλωσε ότι δεν ανταμείβει το προσωπικό. Οι πιθανές 

απαντήσεις είναι δύο: είτε λόγω ανυπαρξίας παρόμοιας πολιτικής από τη 

διοίκησή τους, είτε λόγω της σύνδεσης της έννοιας της ανταμοιβής με την 

οικονομική ανταμοιβή, αν και υπάρχει μία πληθώρα μη οικονομικών 

ανταμοιβών. Άρα και σε αυτήν την περίπτωση η διοίκηση αποδεικνύεται μη 

ενήμερη σε σύγχρονες θεωρίες management.
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• όλες οι Κλινικές δίνουν έμφαση στο σύνολο των παραπάνω παραγόντων. 

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι Κλινικές έχουν τη δυνατότητα να 

ανταμείψουν οικονομικά τους εργαζομένους τους και να τους παρέχουν 

ευκαιρίες καριέρας.

Θεωρούμε σημαντικό στο σημείο αυτό, να παραθέσουμε την παρατήρηση 

ενός εκπροσώπου Νοσοκομείου σχετικά με την παραπάνω ερώτηση. Ο 

συναντευξιαζόμενος αυτός ενώ απάντησε θετικά στους περισσότερους από 

τους παραπάνω παράγοντες, συμπλήρωσε ότι η αποτελεσματικότητα όλων 

των ενεργειών που γίνονται προς αυτήν την κατεύθυνση είναι κάτω του 

μέτριου. Η παρατήρησή του είναι σημείο προβληματισμού: η θετική απάντηση 

που πολλές φορές δίνεται αβίαστα, πόσο βαθμό αποτελεσματικότητας 

περικλείει και πόσο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα;

Έμμεσος τρόπος μέτρησης της εργασιακής ικανοποίησης αποτελεί η εξέταση 

της ύπαρξης ή μη, προβλημάτων όπως απουσίες, απεργίες, παράπονα, 

υψηλή αποχώρηση, αποζημίωση εργαζομένων, ασφάλεια χώρου. Σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα της ερώτησης 47:

• το εντονότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα Νοσοκομεία (στο 75% 

των περιπτώσεων) είναι οι απουσίες του προσωπικού κυρίως λόγω 

χρήσης αναρρωτικών αδειών. Αμέσως επόμενο έντονο πρόβλημα είναι τα 

παράπονα των εργαζομένων τα οποία συναντιόνται σε λιγότερο από μισά 

Νοσοκομεία.

• Οι απεργίες των εργαζομένων (33,3%) οφείλονται κυρίως σε λόγους 

ευρύτερης Κυβερνητικής Πολιτικής και δεν έχουν άμεση σχέση με την 

πολιτική του Νοσοκομείου και τις υπάρχουσες συνθήκες.

• Το 33,3% των Νοσοκομείων αντιμετωπίζει προβλήματα ασφάλειας. Ένα 

Νοσοκομείο δήλωσε ότι χρειάζεται περισσότερους ασφαλίτες.

• Η αποχώρηση των εργαζομένων κυμαίνεται σε μικρά ποσοστά (25%) ενώ 

πρόβλημα στις αποζημιώσεις του προσωπικού, οι οποίες σύμφωνα με 

σχόλια που έγιναν οφείλονται σε μη πληρωμή των εφημερίων, 

συναντώνται σπάνια.
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• Ένα Νοσοκομείο ανέφερε ως επιπλέον πρόβλημα τις άσχημες συνθήκες 

του περιβάλλοντος εργασίας.

Οι Κλινικές δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα απεργιών εργαζομένων, 

αποχώρησης και αποζημίωσης. Το 25% των Κλινικών έχει προβλήματα 

ασφάλειας και απουσιών προσωπικού, ενώ το πιο συχνό πρόβλημα που 

έχουν να αντιμετωπίσουν είναι τα παράπονα των εργαζομένων (50%).

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι το προσωπικό των Νοσοκομείων 

φαίνεται να είναι μέτρια ικανοποιημένο. Οι Κλινικές δείχνουν να έχουν πετύχει 

σε αισθητά υψηλότερο βαθμό την ικανοποίηση του προσωπικού τους καθώς 

έχουν πολύ λίγα προβλήματα με τους εργαζομένους και η έμφαση που δίνουν 

σε θέματα άμεσου προς αυτούς ενδιαφέροντος είναι σαφώς υψηλότερη από 

την αντίστοιχη των Νοσοκομείων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η εφαρμογή προσεγγίσεων Ποιότητας στην Ελληνική Νοσοκομειακή 

Περίθαλψη βρίσκεται, στη συντριπτική πλειοψηφία των εξεταζόμενων 

οργανισμών, σε νηπιακό στάδιο.

Κύριος ανασταλτικός παράγοντας υιοθέτησης αρχών Δ.Ο.Π. αποτελεί η 

έλλειψη γνώσης θεμάτων ποιότητας από την Ηγεσία των Οργανισμών, η 

οποία παρουσιάζεται ανέτοιμη να εφαρμόσει σύγχρονες μεθόδους Διοίκησης. 

Πολύ λίγες είναι οι διοικήσεις Νοσοκομείων που χαράσσουν σαφή πολιτική 

Ποιότητας, ενώ οι διοικήσεις των Κλινικών εμφανίζονται ελαφρώς καλύτερες, 

όχι όμως και ικανοποιητικές. Ευθύς εξ’ αρχής λοιπόν, αποκλείεται, στις 

περισσότερες περιπτώσεις, η επιτυχημένη εφαρμογή προγραμμάτων 

ποιότητας καθώς έχει επανειλημμένα τονιστεί ότι χωρίς τη δέσμευση και 

ουσιαστική ανάμειξη της ανώτερης διοίκησης, σημαντική και ουσιαστική 

βελτίωση ποιότητας και αλλαγή δεν μπορεί να επιτευχθεί.

Σημαντικά είναι όμως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Ελληνικά 

Νοσοκομεία - προβλήματα που δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουργία των 

Οργανισμών αυτών και αποτελούν τροχοπέδη σε κάθε μορφή βούλησης για 

βελτίωση ποιότητας. Τα κυριότερα προβλήματα των Νοσοκομείων 

εστιάζονται στην έλλειψη Πόρων. Ο εξοπλισμός των Νοσοκομείων με 

όργανα υψηλής τεχνολογίας παρά τον εκσυγχρονισμό που σημείωσε το 

τελευταία χρόνια, δεν κρίνεται ικανοποιητικός αφού τα Νοσοκομεία βρίσκονται 

συχνά σε αδυναμία να καλύψουν από μόνα τους πλήρως τις απαιτήσεις για 

διάγνωση και θεραπεία των ασθενών τους. Μικρότερα προβλήματα 

επάρκειας εξοπλισμού αντιμετωπίζουν οι Κλινικές οι οποίες όμως στο σύνολο 

τους είναι εξοπλισμένες με σύγχρονα βιοϊατρικά μηχανήματα. Όσον αφορά τα 

κρεβάτια των Νοσοκομείων δεν παρουσιάζονται σημαντικές ελλείψεις, 

απαραίτητη όμως είναι η καλύτερη κατανομή αυτών.
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Η χρήση πληροφοριακών συστημάτων στα Ελληνικά Νοσοκομεία είναι πολύ 

περιορισμένη. Η έλλειψη μηχανοργανωμένου συστήματος καταγραφής 

δεδομένων και διατήρησης αρχείων από τις Νοσοκομειακές Μονάδες 

εμποδίζει την αποτελεσματική διάχυση και χρήση της πληροφορίας. Αντίθετα, 

οι Κλινικές εμφανίζονται πολύ περισσότερο οργανωμένες με σύγχρονα 

πληροφοριακά συστήματα γεγονός που τις επιτρέπει να αυξήσουν την 

αποτελεσματικότητά τους με παράλληλη μείωση του κόστους λειτουργίας των 

Υπηρεσιών.

Όσον αφορά τη Στρατηγική και Πολιτική, διαπιστώνουμε ότι η ποιότητα ως 

στόχος επιχειρηματικού σχεδιασμού, απουσιάζει από τη συντριπτική 

πλειοψηφία των Νοσοκομείων. Οι Κλινικές δείχνουν να είναι περισσότερο 

προσανατολισμένες από τα Νοσοκομεία στη βελτίωση της ποιότητας. Η 

επιστημονική εφαρμογή προσεγγίσεων ποιότητας είναι σπάνια, ενώ 

συνηθέστερη είναι η εμπειρική εφαρμογή παρομοίων προσεγγίσεων.

Ως προς τους Ανθρώπινους πόρους, χαρακτηριστική είναι η παντελής 

έλλειψη εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα ποιότητας στα Νοσοκομεία 

και τις Κλινικές της χώρας μας. Η οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης υπάρχει, αφορά στο πλείστον των περιπτώσεων, την 

επαγγελματική κατάρτιση των διαφόρων κατηγοριών προσωπικού. Ως εκ 

τούτου, η πληροφόρηση του προσωπικού τόσο των Νοσοκομείων όσο και 

των Κλινικών σε θέματα ποιότητας κρίνεται μάλλον απογοητευτική. 

Αποθαρρυντική είναι η έλλειψη γνώσης των βασικών όρων ποιότητας από τα 

περισσότερα ανώτερα διοικητικά και ιατρικά στελέχη που ερωτήθηκαν, ενώ 

είναι ενδεικτική της υπάρχουσας ελλιπούς γνώσης θεμάτων ποιότητας. Η 

έλλειψη πληροφόρησης και κατάλληλης επιμόρφωσης του προσωπικού σε 

θέματα ποιότητας καταλήγει στην ύπαρξη μη ευαισθητοποιημένου 

προσωπικού σε παρόμοια θέματα. Οι καταστάσεις αυτές οδηγούν στην 

αδυναμία αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας του κυριότερου πόρου 

της φιλοσοφίας Δ.Ο.Π., του ανθρώπινου δυναμικού.
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Η χρήση εργαλείων ποιότητας, όπως ομάδες αποτελεσματικότητας ή 

εργασίας και συστήματα υποβολής προτάσεων είναι σπάνια. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις, η εφαρμογή προγραμμάτων ποιότητας επαφίεται 

στην πρωτοβουλία του προσωπικού και δεν είναι αποτέλεσμα οργανωμένου, 

κεντρικού σχεδιασμού και επίσημα υιοθετημένης πολιτικής ποιότητας.

Το ανθρώπινο δυναμικό, αν και είναι αριθμητικά περισσότερο σε σχέση με 

παλαιότερα έτη, εξακολουθεί να μην επαρκεί, ιδιαίτερα το Νοσηλευτικό 

προσωπικό, προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία των Νοσοκομειακών 

μονάδων. Οι Κλινικές εμφανίζουν πολύ λιγότερα προβλήματα ελλείψεως 

προσωπικού.

Πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία των Ελληνικών Νοσοκομείων αποτελεί η 

συνήθης έλλειψη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας. Η απουσία, από τα 

Νοσοκομεία της χώρας μας, σαφούς καθηκοντολογίου για κάθε εργαζόμενο 

προκαλεί σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ του προσωπικού ενώ συχνά 

χρησιμοποιείται ως άλλοθι για αποφυγή εκτέλεσης εργασίας. Έλλειψη 

καθηκοντολογίου για κάθε εργαζόμενο παρατηρείται και σε πολλές Κλινικές. 

Προβληματική χαρακτηρίζεται επίσης, η οργάνωση των υπηρεσιών Διοίκησης 

σε αρκετά Νοσοκομεία.

Το δημοσιοϋπαλληλλικό καθεστώς που ισχύει σήμερα στις Νοσοκομειακές 

Μονάδες δεν επιτρέπει την επιλογή κατάλληλου προσωπικού, την εξέλιξή του 

και την αποτελεσματική παρακίνησή του. Αντίθετα, οι Κλινικές ως Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου έχουν τη δυνατότητα περισσότερο 

αποτελεσματικής Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων.

Ένα βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από την εξέταση των Διαδικασιών 

στα Ελληνικά Νοσοκομεία είναι η διαπίστωση έλλειψης βασικής οργανωτικής 

υποδομής, κατάλληλης να στηρίξει τη θεσμοθέτηση συνεχών βελτιώσεων. 

Πουθενά δεν έχει οριστεί υπεύθυνος ποιότητας, ενέργεια που πρέπει να 

πραγματοποιηθεί από τη Διοίκηση των Οργανισμών, ενώ οι υπάρχουσες 

«επιτροπές ποιότητας» περιορίζονται στο έργο επιθεώρησης χωρίς να
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διατυπώνουν πολιτική ποιότητας. Οι Κλινικές εμφανίζονται κατώτερες στη 

δημιουργία δομής ποιότητας.

Ο συνολικός μηχανισμός μέτρησης της ποιότητας των συστημάτων, 

διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών των Νοσοκομείων είναι πολύ μέτριος, 

ενώ στα ίδια περίπου επίπεδα κινούνται και οι Κλινικές.

Η προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού πραγματοποιείται στο κύριο μέρος 

της από προσωπικό εκτός Νοσοκομείων και Κλινικών. Η έλλειψη 

εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού συνεπάγεται τη σπατάλη πόρων καθώς 

τα Νοσοκομεία και οι Κλινικές είναι αναγκασμένα να καταφεύγουν σε 

εξωτερικές λύσεις που τις περισσότερες φορές κοστίζουν.

Η ύπαρξη πιστοποίησης διαδικασιών είναι σπάνια στα Νοσοκομεία. Το 

υπόβαθρο για εφαρμογή προγραμμάτων ποιότητας είναι ανύπαρκτο στο 

πλείστον των περιπτώσεων, όπως και η υποδομή για πιστοποίηση των 

υπηρεσιών τους. Οι Κλινικές αν και δεν έχουν πιστοποιήσει καμία υπηρεσία 

τους, εμφανίζονται ανώτερες όσον αφορά την υποδομή για πιστοποίηση και 

το υπόβαθρο Διασφάλισης Ποιότητας.

Οι ομοτεχνιακοί έλεγχοι είναι σπάνιοι και περιορίζονται στο εσωτερικό των 

Νοσοκομειακών Μονάδων. Χωρίς τη δημιουργική ανταλλαγή απόψεων και 

την ενημέρωση σε καίρια ζητήματα μέσω ομοτεχνιακών ελέγχων, εμποδίζεται 

η κατανόηση καλύτερων εφαρμοζόμενων πρακτικών.

Οι προσπάθειες βελτίωσης ποιότητας που εφαρμόζουν οι Ελληνικές 

Νοσοκομειακές μονάδες είναι στο σύνολό τους ικανοποιητικές, αν οι 

απαντήσεις που μας δόθηκαν περικλείουν υψηλό βαθμό 

αποτελεσματικότητας και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Οι Κλινικές 

παρουσιάζονται να χρησιμοποιούν παράλληλα περισσότερες προσπάθειες 

βελτίωσης ποιότητας.
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Τα Ελληνικά Νοσοκομεία και οι Κλινικές φαίνεται να έχουν παραμείνει στον 

παραδοσιακό τρόπο διοίκησης όσον αφορά τους προμηθευτές. Η επιλογή 

γίνεται βάση της τιμής μεταξύ αυτών όμως που πληρούν βασικά κριτήρια 

ποιότητας. Συγκεκριμένα, στον παραδοσιακό τρόπο διοίκησης ενός 

οργανισμού, οι προμηθευτές ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιος θα 

πετύχει τη χαμηλότερη τιμή, βάσει της οποίας γίνεται η επιλογή του τελικού 

προμηθευτή. Όσο περισσότεροι προμηθευτές ανταγωνίζονται μεταξύ τους 

τόσο το καλύτερο για την επιχείρηση. Παρόμοια φαίνεται να είναι η πολιτική 

που ακολουθούν οι Νοσοκομειακές Μονάδες της χώρας μας. Ωστόσο, στη 

φιλοσοφία της Δ.Ο.Π., οι προμηθευτές είναι συνεργάτες με τους πελάτες 

τους. Η ανάπτυξη συνεργασίας σα σκοπό έχει τη μείωση της μεταβλητότητας 

σημαντικών χαρακτηριστικών του προϊόντος, τη μείωση των κοστών και τη 

βελτίωση της ποιότητας. Η μείωση του αριθμού των προμηθευτών και η 

εδραίωση μακροχρόνιας συνεργασίας βοηθά στην επίτευξη αυτού του 

σκοπού (Evans, Lindsay, 1996, σελ. 120).

Ως προς τον Εξωτερικό πελάτη παρατηρούμε ότι η βασική μορφή 

επικοινωνίας μέσα στα Νοσοκομεία γίνεται μέσω οργάνων (Γραφείο 

Επικοινωνίας, Επιτροπή Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών), τη θέσπιση 

των οποίων επιβάλλει ή προτείνει η σχετική Νομοθεσία. Πρωτοβουλίες και 

περαιτέρω ενέργειες επικοινωνίας, όπως εφαρμογή τρόπων επισκόπησης, 

σπανίζουν. Οι Κλινικές αν και δε διέπονται από παρόμοιους Νόμους 

φροντίζουν για την αποτελεσματική επικοινωνία με τους ασθενείς με διάφορα 

όργανα, όχι όμως με επισκοπήσεις, ενώ τέλος, φροντίζουν για την 

πληρέστερη, σε σχέση με τα Νοσοκομεία, ενημέρωση των ασθενών σε 

άμεσου ενδιαφέροντος προς αυτούς θέματα.

Όσον αφορά τον Εσωτερικό Πελάτη, η πλειοψηφία των Ελληνικών 

Νοσοκομείων δεν επιδιώκει τη διερεύνηση των στάσεων των εργαζομένων 

και τη διαπίστωση του επιπέδου ικανοποίησής τους. Το γεγονός αυτό είναι 

μάλλον ενδεικτικό της έλλειψης συνειδητοποίησης από τη μεριά της διοίκησης 

ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο κυριότερος πόρος, την ικανοποίηση του
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οποίου πρέπει να επιδιώκει κάθε οργανισμός για να επιτύχει τελικά την 

ικανοποίηση των εξωτερικών πελατών.

Το προσωπικό των Νοσοκομείων (ραίνεται να είναι τελικά μέτρια 

ικανοποιημένο. Η έλλειψη εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων διοίκησης, η 

έλλειψη δυνατότητας, λόγω της σχετικής Νομοθεσίας, οικονομικής 

ανταμοιβής και παροχής ευκαιριών εξέλιξης στους εργαζόμενους, σε 

συνδυασμό με το άσχημο, μερικές φορές, περιβάλλον εργασίας συντελούν 

στη μη ικανοποίηση τους. Οι Κλινικές δείχνουν να έχουν πετύχει αισθητά 

υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης του προσωπικού τους καθώς η έμφαση που 

δίνουν σε θέματα άμεσου προς αυτούς ενδιαφέροντος είναι σαφώς 

υψηλότερη από την αντίστοιχη των Νοσοκομείων.

Τέλος, πέρα από την έλλειψη πόρων (ανθρώπινου δυναμικού, βιοϊατρικού 

εξοπλισμού) σημαντικά είναι και τα υπόλοιπα προβλήματα που καλούνται να 

αντιμετωπίσουν τα Ελληνικά Νοσοκομεία. Η χωροθέτηση των Νοσοκομείων, 

η οποία όπως έχει αναφερθεί στο Κεφάλαιο 3, έχει επιλεγεί στις περισσότερες 

περιπτώσεις με ευκαιριακό τρόπο, και οι κτιριακές εγκαταστάσεις οι οποίες 

στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 

λειτουργίας των Νοσοκομειακών Μονάδων και συχνά, χαρακτηρίζονται 

ιδιαίτερα πεπαλαιωμένες, εμποδίζουν την αποτελεσματική λειτουργία των 

Νοσοκομείων και την επέκταση των δραστηριοτήτων τους.

Τεράστια είναι επίσης τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 

Νοσοκομεία. Η εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής του κλειστού νοσηλίου 

προκαλεί προβλήματα επειδή είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με το μέσο 

ημερήσιο κόστος. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει σε προκλητή ιατρική 

ζήτηση, καθώς γίνονται εξετάσεις που δεν είναι απαραίτητες. Παράλληλα, η 

καθυστέρηση εξόφλησης των νοσηλίων από τους ασφαλιστικούς 

οργανισμούς εντείνει το οικονομικό πρόβλημα των Νοσοκομειακών Μονάδων.

Ωστόσο, σε παγκόσμιο επίπεδο, η ύπαρξη περιορισμένων πόρων σε 

Οργανισμούς Υγείας, όχι μόνο δεν έχει αποτρέψει την εφαρμογή
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προγραμμάτων ποιότητας αλλά αντίθετα έχει αποτελέσει κινητήριο 

παράγοντα στρατηγικών αλλαγών και πραγματοποίησης ενεργειών 

βελτίωσης ποιότητας (Champagne, Langley, Denis, Contandriopoulos, 

Cazale & Rivard, 1997). Επομένως, τα προβλήματα έλλειψης πόρων που 

αντιμετωπίζουν κυρίως τα Ελληνικά Νοσοκομεία δυσχεραίνουν μεν τη 

λειτουργία τους αλλά δεν ευθύνονται για την παντελή έλλειψη, πλην 

ελάχιστων φωτεινών εξαιρέσεων, εφαρμογής προγραμμάτων ποιότητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Από την εξέταση τόσο των βιβλιογραφικών πηγών όσο και των 

αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων της έρευνας, προκύπτει ότι σοβαρή 

είναι η κρίση που πλήττει το Νοσοκομειακό Τομέα της χώρας μας. Η κρίση 

αυτή εμφανίζεται αφενός με τη πολυσυζητημένη "έκρηξη" του κόστους των 

παρεχομένων από τα Νοσοκομεία υπηρεσιών και αφετέρου από την 

επιτακτική απαίτηση του κοινού για καλύτερη περίθαλψη. Οι αδυναμίες του 

οργανωτικού πλαισίου λειτουργίας του εν λόγω Τομέα φαίνεται να ευθύνονται 

για το μεγαλύτερο μέρος αυτής της κρίσης.

Επιτακτική πλέον είναι η ανάγκη εκσυγχρονισμού των Ελληνικών 

Νοσοκομείων με την εισαγωγή νέων μεθόδων ορθολογικής διοίκησης- 

διαχείρισης, παράλληλα με μία πολυεπίπεδη αναδιάρθρωσή τους. Για την 

επιτυχή εφαρμογή των ενεργειών αυτών, οι οποίες αναμένεται να οδηγήσουν 

στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Νοσοκομείων, επιβάλλεται 

(Σιγάλας, 1997, σελ.61-62, Οικονομοπούλου, 1991, Κυριόπουλος, 1993):

• ο καθορισμός σε κεντρικό επίπεδο σαφούς και συγκεκριμένης πολιτικής 

Υγείας την οποία θα κληθούν να εφαρμόσουν τα Νοσοκομεία, στο μέτρο 

που τους αφορά, με βάση συγκεκριμένο ετήσιο προγραμματισμό των 

δραστηριοτήτων τους,

• η αλλαγή του σημερινού νομικού και θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των 

ελληνικών Νοσοκομείων, κατά τρόπο όμως που αφενός δε θα στερεί από 

αυτά το δημόσιο χαρακτήρα τους και αφετέρου θα επιτρέπει τη διοικητική 

και διαχειριστική τους ευελιξία,

• η θεσμοθέτηση ενός νέου και σύγχρονου πλαισίου οργάνωσης και 

λειτουργίας, μέσα από το οποίο τα διοικητικά συμβούλια θα αποκτήσουν 

την απαιτούμενη ελευθερία δράσης για θέματα άμεσου ενδιαφέροντος, 

όπως προσλήψεις και αμοιβές προσωπικού,
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• η αποκατάσταση του ενιαίου management των Νοσοκομείων, με την 

ανάθεση της διοίκησης-διαχείρισής τους σε ικανούς managers, των οποίων 

η επιλογή θα γίνει αποκλειστικά με βάση επαγγελματικά κριτήρια και στους 

οποίους θα δοθούν ουσιαστικά κίνητρα για την επίτευξη των 

αποτελεσμάτων,

• ο περιορισμός των αρμοδιοτήτων των Διοικητικών Συμβουλίων των 

Νοσοκομείων αποκλειστικά και μόνο στη λήψη αποφάσεων εφαρμογής 

Πολιτικής Υγείας, αποκλεισμένης οποιοσδήποτε δυνατότητας παρέμβασής 

τους στην άσκηση του management,

• η εισαγωγή του θεσμού του διοικητή με ουσιαστικά προσόντα και αμοιβές, 

του οποίου τον διορισμό και παύση θα κρίνει το διοικητικό συμβούλιο,

• ο μετασχηματισμός του διοικητικού συμβουλίου σε όργανο εποπτείας και 

σχεδιασμού,

• η κατάργηση του ημερήσιου κλειστού νοσηλίου, ως τρόπου αποζημίωσης 

των ελληνικών Νοσοκομείων και η υιοθέτηση μεθόδου προοπτικής 

χρηματοδότησής τους,

• η σύνταξη και εφαρμογή σύγχρονου, ειδικού ενιαίου λογιστικού σχεδίου, με 

το οποίο θα είναι δυνατή η σαφής απεικόνιση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων των ελληνικών Νοσοκομείων καθώς και η ευχερής σύγκριση 

των καταστάσεων αυτών μεταξύ τους,

• η εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων μέτρησης και αξιολόγησης του 

πραγματικού τελικού νοσοκομειακού προϊόντος και η κατανομή των 

διαθέσιμων πόρων στα Νοσοκομεία με βάση την αποδοτικότητα και 

αποτελεσματικότητά τους αλλά και τις πραγματικές ανάγκες του 

πληθυσμού που καλούνται να καλύψουν,
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• η εκτεταμένη χρήση προσεχτικά σχεδιασμένων Πληροφοριακών

Συστημάτων Νοσοκομείων, η οποία θα συνεισφέρει στην βελτίωση της 

ποιότητας, την αύξηση της αποτελεσματικότητας των παρεχομένων 

Υπηρεσιών Υγείας, παράλληλα με τη δυνατότητα μείωσης του κόστους 

λειτουργίας των Υπηρεσιών,

• η ευαισθητοποίηση των γιατρών, νοσηλευτών και των άλλων 

επαγγελματιών Υγείας ως προς το κόστος των ιατρικών πράξεων και 

φαρμακευτικών αγωγών, καθώς και σε γενικότερα θέματα ποιότητας, 

γεγονός που προϋποθέτει αφενός τη σωστή πληροφόρησή τους και 

αφετέρου τη συνειδητοποίηση από μέρους τους, του σημαντικού ρόλου 

τους ως συνδιαχειριστών,

• η θέσπιση κινήτρων τόσο για το προσωπικό όσο και για το ίδιο το 

Νοσοκομείο, κίνητρα συνδεδεμένων με την έννοια της παραγωγικότητας 

αλλά και το ποιοτικό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών,

• η εκτενής πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της ηγεσίας σε θέματα 

ποιότητας,

• η ενσωμάτωση της ποιοτικής διοίκησης στην καθημερινή λειτουργία των 

Ελληνικών Νοσοκομείων,

• η προαγωγή μεθόδων και διαδικασιών ώστε ο χρήστης των υπηρεσιών 

Υγείας να αποτελεί το επίκεντρο εστίασης των δραστηριοτήτων της 

υγειονομικής πολιτικής,

• η εκπλήρωση κριτηρίων σύγχρονης δράσης και ειδικότερα, της 

αποτελεσματικότητας των υγειονομικών μέτρων με τη διασφάλιση της 

ποιότητας και της αποδοτικότητας με την ορθολογική κατανομή και έλεγχο 

των πόρων.
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Σύμφωνα με το Σταύρο Π. Μπινιώρη (1994), η αλλαγή στη δομή και τη 

νοοτροπία της Διοίκησης των Νοσοκομείων θα πρέπει να συνοδευτεί από 

ορισμένες καθοριστικές ενέργειες οι οποίες περιλαμβάνουν:

♦ την εναρμόνιση των διαδικασιών της επιστήμης της Διοίκησης σε όλα τα 

επίπεδα των Νοσοκομείων και τον περιορισμό του Υπουργείου Υγείας στο 

μακροχρόνιο σχεδίασμά Πολιτικής Υγείας και τον έλεγχο των προτύπων 

ποιότητας και απόδοσης των σχετικών κονδυλίων,

♦ την αυτόνομη λειτουργία των Νοσοκομείων και στο Δημόσιο Τομέα, 

σχεδόν ως ανώνυμες εταιρίες, έτσι ώστε να έχουν την υποχρέωση 

απόδοσης στον έλεγχο και τον κίνδυνο της λανθασμένης λειτουργίας,

♦ την εκπροσώπηση των διαχειριζομένων των χρημάτων και των αναγκών 

των μετόχων-ασθενών (ασφαλιστικοί φορείς και Δημόσιο) στα Διοικητικά 

Συμβούλια, με την ταυτόχρονη παρουσία τους στη θέση του ελεγκτή και 

ελεγχομένου φέροντας την ευθύνη και στην προσφερόμενη ποιότητα της 

φροντίδας Υγείας και στην οικονομική ικανότητα του οργανισμού τους.

Ο αναγκαίος αυτός οργανωτικός και διοικητικός μετασχηματισμός των 

ελληνικών Νοσοκομείων, που αποτελεί και τη μόνη λύση στο αδιέξοδο που 

βρίσκεται σήμερα ο Νοσοκομειακός Τομέας στην Ελλάδα, απαιτεί ένα κοινά 

αποδεκτό ενιαίο πλαίσιο, και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η ουσιαστική 

συναίνεση ανάμεσα στους πολιτικούς φορείς που εναλλάσσονται στην 

κυβερνητική εξουσία, μία καλά σχεδιασμένη διαχρονική εξελικτική πορεία και 

παράλληλα, άμεση έναρξη εφαρμογής του.

Ο Ν. 2519/1997 που πρόσφατα ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων (Αύγουστο 

1997), επιχειρεί να δώσει λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει 

ο Υγειονομικός Τομέας στη χώρα μας γενικά και τα ελληνικά Νοσοκομεία 

ειδικότερα. Οι διατάξεις του Νόμου αυτού όμως, παρόλο που βρίσκονται στη 

σωστή κατεύθυνση δεν είναι τόσο τολμηρές όσο χρειάζονται για τον 

ουσιαστικό μετασχηματισμό των ελληνικών Νοσοκομείων σε σύγχρονες και
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αποδοτικές μονάδες παροχής υπηρεσιών Υγείας, εκπαίδευσης και έρευνας. 

Σε κάθε περίπτωση βέβαια, η εφαρμογή στην πράξη των διατάξεων του 

Νόμου αυτού θα είναι εκείνη που θα χαρακτηρίσει και το τελικό αποτέλεσμα 

(Σιγάλας, 1997).

Τέλος, η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, ως μία σύγχρονη φιλοσοφία που έχει 

επιφέρει θεαματικά αποτελέσματα στη βελτίωση της ποιότητας των 

προϊόντων και υπηρεσιών, την αύξηση της αποδοτικότητας, 

αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας των οργανισμών στους οποίους 

έχει εφαρμοστεί, είναι μία ελπιδοφόρα προσέγγιση για την αναβάθμιση του 

Υγειονομικού Συστήματος της χώρας μας.
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 9
ΕΡΩΤΗΣΗ 9: Υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία για κάθε τμήμα του Νοσ/μείου-Κλίνικής

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Αναλυτικά στοιχεία Αναλυτικά στοιχεία

Count % Count %

όχι Ν=2 16,7% Ν=0 , 0%
να ι Ν=10 83,3% Ν=4 100,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.1
ΕΡΩΤΗΣΗ 10: Το προσωπικό που διαθέτει το Νοσοκομείο/Κλινική επαρκεί;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Επάρκεια Ιατρικού Επάρκεια Ιατρικού
προσωπικού προσωπικού

Count % Count %

όχι Ν=4 33,3% Ν=0 ,0%
να ι Ν=8 66,7% Ν=4 100,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2
ΕΡΩΤΗΣΗ 10: Το προσωπικό που διαθέτει το Νοσοκομείο/Κλινική επαρκεί;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π. ]:.δ.

Επάρκεια Νοσηλευτικού 
Προσωπικού

Επάρκεια Νοσηλευτικού 
Προσωπικού

Count % Count Q,
Ο

όχι Ν=10 83,3% Ν=1 25,0%
να ι Ν=2 16,7% Ν=3 75,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 10.3
ΕΡΩΤΗΣΗ 10: Το προσωπικό που διαθέτει το Νοσοκομείο/Κλινική επαρκεί;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Επάρκεια Διοικητικού Επάρκεια Διοικητικού
Προσωπικού Προσωπικού

Count % Count %

όχι Ν=6 50,0% Ν=0 ,0%
ναι Ν=6 50,0% Ν=4 100,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.4
ΕΡΩΤΗΣΗ 10: Το προσωπικό που διαθέτει το Νοσοκομείο/Κλινική επαρκεί;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Επάρκεια Τεχνικού 
Προσωπικού

Επάρκεια Τεχνικού 
Προσωπικού

Count % Count %

όχι Ν=6 50,0% Ν=1 25,0%
ναι Ν=6 50,0% Ν=3 75,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.5
ΕΡΩΤΗΣΗ 10: Το προσωπικό που διαθέτει το Νοσοκομείο/Κλινική επαρκεί;

Νομ Lκή μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π. :.δ.

Επάρκεια Παραϊατρικού 
Προσωπικού

Επάρκεια Παραϊατρικού 
Προσωπικού

Count % Count %

όχι Ν=5 41,7% Ν=1 25,0%
VOU Ν=7 58,3% Ν=3 75,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 10.6
ΕΡΩΤΗΣΗ 10: Το προσωπικό που διαθέτει το Νοσοκομεio/KAlvική επαρκεί;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π. [.Δ.

Επάρκεια Βοηθητικού Επάρκεια Βοηθητικού
Προσωπικού Προσωπικού

Count % Count Ο.
Ό

όχι Ν=7 58,3% Ν=1 25,0%
ναι Ν=5 41, 7% Ν=3 75, 0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.7
ΕΡΩΤΗΣΗ 10.7: Η σύνθεση του προσωπικού είναι ανάλογη με το Ενιαίο Πλαίσιο 
Οργάνωσης των Νοσοκομείων;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Σύνθεση Προσωπικού 
ανάλογη με Ενιαίο 
Πλαίσιο Οργάνωσης

Σύνθεση Προσωπικού 
ανάλογη με Ενιαίο 
Πλαίσιο Οργάνωσης

Count % Count Ο,
Ό

όχι Ν=5 41,7% Ν=1 33,3%
να l Ν=7 58,3% Ν=2 66,7%

Total Ν=12 100,0% Ν=3 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 11
ΕΡΩΤΗΣΗ 11: Ο αριθμός κρεβατιών που διαθέτει το Νοσ/μείο-Κλινlκή επαρκεί;

Νομ l κή μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π. .Δ.

Επάρκεια κρεβατιών Επάρκεια κρεβατιών

Count % Count %

όχι Ν=2 16,7% Ν=1 25, 0%
ναι Ν=10 83,3% Ν=3 75,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 12
ΕΡΩΤΗΣΗ 12: Ο βιοϊατρικός εξοπλισμός του Νοσ/μείου-Κλινικής επαρκεί;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π. [.Δ.

Επάρκεια βιοϊατρικού 
εξοπλισμού

Επάρκεια βιοϊατρικού 
ε ξοπλισμοΰ

Count % Count %

όχι Ν=8 66,7% Ν=2 50,0%
ναι Ν=4 33,3% Ν=2 50, 0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 12.1
ΕΡΩΤΗΣΗ 12.1: Είναι σύγχρονος ο βιοϊατρικός εξοπλισμός;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Σύγχρονος βιοϊατρικός 
εξοπλισμός

Σύγχρονος βιοϊατρικός 
εξοπλισμός

Count % Count %

όχι Ν=3 25, 0% Ν=0 ,0%
ναι Ν=5 41,7% Ν=4 100,0%
σχετικό Ν=4 33,3% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 12.2
ΕΡΩΤΗΣΗ 12.2: Γίνεται προληπτική συντήρηση στον υπάρχοντα βιοϊατρικό εξοπλισμό

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Προληπτική συντήρηση Προληπτική συντήρηση

Count % Count %

όχι Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%
να ι Ν=11 91,7% Ν=4 100,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 12.3
ΕΡΩΤΗΣΗ 12.3: Η προληπτική συντήρηση εφαρμόζεται στο σύνολο του βιοϊατρίκού 
εξοπλισμού ή σε τμήμα αυτού;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Που εφαρμόζεται η 
προληπτική συντήρηση

Που εφαρμόζεται η 
προληπτική συντήρηση

Count % Count %

δεν εφαρμόζεται 
στο σύνολο του

Ν=1 8,3% Ν=0 , 0%

εξοπλισμού Ν=7 58, 3% Ν=4 100,0%
σε τμήμα Ν=4 33,3% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% II
£

100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 12.4
ΕΡΩΤΗΣΗ 12.4: Από ποιο προσωπικό γίνεται η προληπτική συντήρηση;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

από ποιον 
προληπτική

γίνεται η 
συντήρηση

από ποιον 
προληπτική

γίνεται η 
συντήρηση

Count % Count %

δεν εφαρμόζεται Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%
προσωπικό Νοσοκομείου Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%
μίγμα προσωπικού Ν=8 66,7% Ν=4 100,0%
άλλο προσωπικό Ν=2 16,7% Ν=0 , 0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 13
ΕΡΩΤΗΣΗ 13: Υπάρχει επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων των εξετάσεων που 
πραγματοποιούνται στο Νοσ/μείο-Κλινική;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Επαναληψιμότητα 
εξετάσεων

Επαναληψιμότητα 
εξετάσεων

Count % Count %

όχι Ν=1 9,1% Ν=1 25,0%
ναι Ν=10 90, 9% Ν=3 75,0%

Total Ν=11 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 13.1
ΕΡΩΤΗΣΗ 13.1: Κατά πόσο πιστεύετε ότι είναι χρήσιμη η ύπαρξη επαναληψιμότητας 
των αποτελεσμάτων των μετρήσεων;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Χρήσιμη η επαναληψ/τα Χρήσιμη η επαναληψ/τα

Count % Count %

λίγο Ν=2 18,2% Ν=1 25,0%
αρκετά Ν=1 9, 1% Ν=1 25,0%
πολύ Ν=2 18,2% Ν=2 50,0%
εξαιρετικά Ν=6 54,5% Ν=0 ,0%

Total Ν=11 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 15:
ΕΡΩΤΗΣΗ 15:Εφαρμόζονται μέθοδοι εκτίμησης και βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσ 
του Νοσ/μείου-Κλινική σας;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Προσεγγίσεις Ποιότητας Προσεγγίσεις Ποιότητας

Count % Count %

όχι
ναι

Ν=8
Ν=4

66,7%
33,3% Ν=4 100,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 15.1
ΕΡΩΤΗΣΗ 15.1: Εάν vaL, ποια προσέγγιση ποιότητας εφαρμόζεται;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Είδος Προσέγγισης 
Ποιότητας

Είδος Προσέγγισης 
Ποιότητας

Count % Count %

δεν εφαρμόζεται Ν=8 72,7%
Έλεγχος ποιότητας Ν=1 25,0%
Διασφάλιση ποιότητας Ν=1 9,1% Ν=1 25,0%
Διοίκηση Ολικής

Ποιότητας Ν=1 9,1%
Συνεχής Βελτίωση

Ποιότητας Ν=1 9,1% Ν=2 50, 0%

Total Ν=11 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 15.2
ΕΡΩΤΗΣΗ 15.2: Η προσέγγιση ποιότητας εφαρμόζεται σε όλο το Νοσ/μείο-Κλινική 
ή σε τμήματα αυτού;

Νομ lκή μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Που εφαρμόζεται Που εφαρμόζεται

Count % Count %

δεν εφαρμόζεται Ν=8 66,7%
στο σύνολο Ν=2 16,7% Ν=4 100,0%
σε τμήμα Ν=2 16,7%

Total Ν=12 100,0% II
£

100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 15.3
ΕΡΩΤΗΣΗ 15.3: Είναι σαφώς καθορισμένη η αποστολή του Νοσ/μείου-Κλινικής σας;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Αποστολή Νοσ/με ίου Αποστολή Νοσ/με ίου

Count % Count %

όχι
ναι

Ν=1
Ν=11

8,3%
91,7% Ν=4 100,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 16
ΕΡΩΤΗΣΗ 16: Έχει το Νοσ/μείο-Κλlvίκή συγκεκριμένους στόχους την περίοδο αυτή

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Καθορισμένοι στόχοι Καθορισμένοι στόχοι

Count % Count %

όχι Ν=2 16,7% Ν=1 25, 0%
ναι Ν=10 83,3% Ν=3 75,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 17
ΕΡΩΤΗΣΗ 17: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το Νοσ/μείο-Κλινική όσον αφορά την ενημέρωση 
για θέματα διασφάλισης ποιότητας;

Νομική μορφή

Ν.’π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Ενημέρωση για Ενημέρωση για
Διασφάλιση Ποιότητας Διασφάλιση Ποιότητας

Count % Count %

πλήρης άγνοια Ν=1 8,3% Ν=0 , 0%
ελάχιστη ενημέρωση Ν=4 33,3% Ν=0 ,0%
μέτρια πληροφόρηση Ν=3 25,0% Ν=2 50, 0%
ικανοποιητική

πληροφόρηση Ν=2 16,7% Ν=2 50,0%
πλήρης ενημέρωση Ν=2 16,7% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 18
ΕΡΩΤΗΣΗ 18: Γνωρίζετε τους κυριότερους οργανισμούς Διασφάλισης Ποιότητας 
Νοσοκομειακού έ ργου

Νομική μορφή
—

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Γνώση Οργανισμών Δ.Π. Γνώση Οργανισμών Δ.Π.

Count % Count %

όχι Ν=8 66,7% Ν=4 100,0%
ναι Ν=4 33,3% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 18.1
ΕΡΩΤΗΣΗ 18.1: Πιστοποιείται κάποια λειτουργία του Νοσ/μείου-Κλινικής σύμφωνα με τη 
σειρά ISO 9000;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

ISO 9000 ISO 9000

Count % Count %

όχι N=ll 91,7% Ν=4 100,0%
ναι Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 18.2
ΕΡΩΤΗΣΗ 18.2: Γνωρίζετε oil αναμένεται ειδική έκδοση του ISO 9000 για υπηρεσίες 
Υγείας με το όνομα HP 9000;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.I.Δ.

HP 9000 HP 9000

Count % Count %

όχι N=ll 91,7% N=4 100,0%
ναι N=1 8,3% N=0 ,0%

Total N=12 100,0% N=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 19
ΕΡΩΤΗΣΗ 19: Σε ποιο βαθμό υπάρχει υπόβαθρο για Διασφάλιση Ποιότητας στο Νοσ/μείο- 
-Κλινική;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Υπόβαθρο για Δ.Π. Υπόβαθρο για Δ.Π.

Count % Count %

καθόλου Ν=5 45,5% Ν=0 ,0%
λίγο Ν=2 18,2% Ν=1 25,0%
αρκετά Ν=2 18,2% Ν=2 50,0%
πολύ Ν=1 9,1% Ν=1 25,0%
εξαιρετικά Ν=1 9,1% Ν=0 , 0%

Total Ν=11 100,0% Ν=4 100,0%

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of Q19 Υπόβαθρο για Δ.Π.
By levels of LEGAL Νομική μορφή

Variable Value Label Mean Std Dev Cases

For Entire Population 2,4000 1,2984 15

LEGAL 2 Ν.Π.Δ.Δ. 2,1818 1,4013 11
LEGAL 5 Ν.Π.Ι.Δ. 3,0000 ,8165 4

Total Cases = 16 
Missing Cases = 1 or 6,3 Pet



ΠΙΝΑΚΑΣ 20
ΕΡΩΤΗΣΗ 20: Υπάρχει επίσημη λειτουργία στο Νοσ/μείο-Κλινικής για τήρηση στατι
στικών στοιχείων όσον αφορά την επιμέρους αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που 
προσφέρονται στο Νοσ/μείο-Κλινική, μετρούμενη με βάση την ποιότητα ζωής των ασθε 
νών μετά την παροχή Υπηρεσιών Στο Νοσ/μείο-Κλινlκή σας;

Νομική μορφή

Ν.Π.ΙΙ.Δ. Ν.Π. [.Δ.

Λειτουργία για μέτρηση 
Q μετά την παροχή 

υπηρεσιών

Λειτουργία για μέτρηση 
Q μετά την παροχή 

υπηρεσιών

Count % Count %

όχι Ν=6 50, 0% Ν=3 75,0%
vat Ν=2 16,7% Ν=0 ,0%
ανεπίσημη λειτουργία Ν=4 33,3% Ν=1 25,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 21.1
ΕΡΩΤΗΣΗ 21: Σε ποιο ποσοστό έχει το προσωπικό γνώση θεμάτων ποιότητας είτε λόγω 
παρακολούθησης ειδικών σεμιναριών, μαθημάτων ή σεμιναριών κατά τη διάρκεια των 
πανεπιστημιακών σπουδών είτε λόγω κάποιων άλλων συμβάντων;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Γνώση Q από Δίοικ. 
προσωπικό

Γνώση Q από Διοικ. 
προσωπικό

Count % Count %

καθόλου Ν=4 33, 3% Ν=2 66,7%
λίγο Ν=2 16,7% Ν=0 , 0%
αρκετά Ν=4 33,3% Ν=0 , 0%
πολύ Ν=2 16,7% Ν=1 33,3%

Total Ν=12 100,0% Ν=3 100,0%

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of Q21.1 Γνώση Q από Aiolk. προσωπικό
By levels of LEGAL Νομική μορφή

Variable Value Label Mean Std Dev Cases

For Entire Population 2,2667 1,2228 15

LEGAL 2 Ν.Π.Δ.Δ. 2,3333 1,1547 12
LEGAL 5 Ν.Π.Ι.Δ. 2,0000 1,7321 3

Total Cases = 16 
Missing Cases = 1 or 6,3 Pet



ΠΙΝΑΚΑΣ 21.2
ΕΡΩΤΗΣΗ 21: Σε iiolo ποσοστό έχει το προσωπικό γνώση θεμάτων ποιότητας είτε λόγω
παρακολούθησης ειδικών σεμιναριών, μαθημάτων ή σεμιναριών κατά τη διάρκεια των
πανεπιστημιακών σπουδών είτε λόγω κάποιων άλλων συμβάντων;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Γνώση Q από Ιατρικό 
προσωπικό

Γνώση Q από Ιατρικό 
προσωπικό

Count % Count α,0

καθόλου Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%
λίγο Ν=2 16, 7% Ν=0 , 0%
αρκετά Ν=3 25,0% Ν=3 75,0%
πολύ Ν=3 25,0% Ν=1 25,0%
εξαιρετικά Ν=3 25,0% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% II
£

100,0%

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of 
By levels of

Q21.2
LEGAL

Γνώση Q από Ιατρικό προσωπικό 
Νομική μορφή

Variable Value Label Mean Std Dev Cases

For Entire Population 3,3750 1,1475 16

LEGAL 2 Ν.Π.Δ.Δ. 3,4167 1,3114 12
LEGAL 5 Ν.Π.Ι.Δ. 3,2500 ,5000 4

Total Cases = 16



ΠΙΝΑΚΑΣ 21.3
ΕΡΩΤΗΣΗ 21: Σε ποιο ποσοστό έχει το προσωπικό γνώση θεμάτων ποιότητας είτε λόγω
παρακολούθησης ειδικών σεμιναρίων, μαθημάτων ή σεμιναριών κατά τη διάρκεια των
πανεπιστημιακών σπουδών είτε λόγω κάποιων άλλων συμβάντων;

'
Νομική μορφή

Ν. Π. /Ι.Δ. Ν. Π.'[.Δ.

Γνώση Q από Νοσηλ/κό 
προσωπικό

Γνώση Q από Νοσηλ/κό 
προσωπ l κό

Count % Count %

καθόλου Ν=2 16,7% Ν=0 , 0%
λίγο Ν=3 25, 0% Ν=1 25,0%
αρκετά Ν=3 25,0% Ν=3 75,0%
πολύ Ν=3 25,0% Ν=0 ,0%
εξαιρετικά Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% II
£

100,0%

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of 
By levels of

Q21.3
LEGAL

Γνώση Q από Νοσηλ/κό προσωπικό 
Νομική μορφή

Variable Value Label Mean Std Dev Cases

For Entire Population 2,8125 1,1087 16

LEGAL 2 Ν.Π.Δ.Δ. 2,8333 1,2673 12
LEGAL 5 Ν.Π.Ι.Δ. 2,7500 ,5000 4

Total Cases = 16



ΠΙΝΑΚΑΣ 21.4
ΕΡΩΤΗΣΗ 21: Σε ποιο ποσοστό έχει το προσωπικό γνώση θεμάτων ποιότητας είτε λόγω
παρακολούθησης ειδικών σεμιναρίων, μαθημάτων ή σεμιναρίων κατά τη διάρκεια των
πανεπιστημιακών σπουδών είτε λόγω κάποιων άλλων συμβάντων;

, Νς>μ ι κή μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. ν.π.:[.Δ.

Γνώση Q από Τεχνικό 
προσωπικό

Γνώση Q από Τεχνικό 
προσωπικό

Count % Count %

καθόλου Ν=3 25,0% Ν=2 66,7%
λίγο Ν=5 41, 7% Ν=0 ,0%
αρκετά Ν=2 16,7% Ν=1 33,3%
πολύ Ν=2 16,7% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=3 100,0%

Summaries of 
By levels of

- - Description of Subpopulations - -

Q21.4 Γνώση Q από Τεχνικό προσωπικό
LEGAL Νομική μορφή

Variable Value Label Mean Std Dev Cases

For Entire Population 2,1333 1,0601 15

LEGAL 2 Ν.Π.Δ.Δ. 2,2500 1,0553 12
LEGAL 5 Ν.Π.Ι.Δ. 1,6667 1,1547 3

Total Cases = 16 
Missing Cases = 1 or 6,3 Pet



ΠΙΝΑΚΑΣ 21.5
ΕΡΩΤΗΣΗ 21: Σε ποιο ποσοστό έχει το προσωπικό γνώση θεμάτων ποιότητας είτε λόγω
παρακολούθησης ειδικών σεμιναρίων, μαθημάτων ή σεμιναρίων κατά τη διάρκεια των
πανεπιστημιακών σπουδών είτε λόγω κάποιων άλλων συμβάντων;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π. ί.Δ.

Γνώση Q από άλλο 
προσωπικό

Γνώση Q από άλλο 
προσωπικό

Count % Count %

Ν=0 ,0% Ν=1 25,0%
καθόλου Ν=5 41,7% Ν=1 25,0%
λ ί γο Ν=2 16,7% Ν=1 25, 0%
αρκετά Ν=3 25,0% Ν=1 25,0%
πολύ Ν=2 16,7% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of Q21.5 Γνώση Q από άλλο προσωπικό
By levels of LEGAL Νομική μορφή

Variable Value Label Mean Std Dev Cases

For Entire Population 2,0000 1,2111 16

LEGAL 2 Ν.Π.Δ.Δ. 2,1667 1,1934 12
LEGAL 5 Ν.Π.Ι.Δ. 1,5000 1,2910 4

Total Cases = 16

ΠΙΝΑΚΑΣ 22
ΕΡΩΤΗΣΗ 22: Υπάρχει ενημέρωση στο Νοσ/με ίο- Κλινική σας, από επαγγελματικούς 
συλλόγους σχετικά με θέματα Διασφάλισης Ποιότητας;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Ενημέρωση Q από 
επαγγ/κούς συλλόγους

Ενημέρωση Q από 
επαγγ/κούς συλλόγους

Count % Count %

όχι Ν-10 83,3% Ν=4 100,0%
ναι Ν=2 16,7% Ν=0 ,0%

Total
____________________________

Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 23
ΕΡΩΤΗΣΗ 23: Έχει το Νοσ/μείο-Κλlvική σας μία ρητή και επίσημα υιοθετημένη 
πολιτική διασφάλισης ποιότητας;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Πολιτική Δ.Π. Πολιτική Δ.Π.

Count % Count ο,Ό

όχι Ν=8 66,7% Ν=3 75,0%
ναι Ν=4 33,3% Ν=1 25,0%

Total Ν=12 100,0% II 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 24
ΕΡΩΤΗΣΗ 24: Συμπεριλήφθηκε το θέμα της διασφάλισης της ποιότητας του Νοσ/μείου- 
-Κλινικής στην αντζέντα της διοίκησης, τουλάχιστον δύο φορές κατά τον προηγούμενο 
χρόνο;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Θέμα Q στην αντζέντα Θέμα Q στην αντζέντα
της Διοίκησης της Διοίκησης

Count % Count %

όχι Ν=7 58,3% Ν=2 50,0%
να l Ν=5 41,7% Ν=2 50,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 24.1
ΕΡΩΤΗΣΗ 24.1: Εφαρμόζετε προσεγγίσεις διοίκησης που βασίζονται στην ενεργό 
επιρροή της κουλτούρας του Νοσ/μείου-Κλινικής;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Ενεργό επιρροή 
κουλτούρας

Ενεργό επιρροή 
κουλτούρας

Count % Count %

όχι Ν=7 58,3% Ν=2 66,7%
ναι Ν=5 41,7% Ν=1 33,3%

Total Ν=12 100,0% Ν=3 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 24.2
ΕΡΩΤΗΣΗ 24.2: Εφαρμόζετε θεωρίες διοίκησης που βασίζονται στην αναδιοργάνωση 
της δομής του Νοσ/μείου-Κλινικής;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π. [.Δ.

Αναδιοργάνωση δομής 
Νοσ/με ίου

Αναδιοργάνωση δομής 
Νοσ/με ίου

Count % Count Ο."δ

όχι Ν=5 41,7% Ν=2 50,0%
ναι Ν=7 58,3% Ν=2 50,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 25.1
ΕΡΩΤΗΣΗ 25: Υπάρχουν σαφείς αρμοδιότητες και καθήκοντα για το κάθε τμήμα του 
^οσ/με ίου-Κλινικής;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Καθήκοντα για Δοικ/κό Καθήκοντα για Δοικ/κό

Count % Count %

ναι Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 25.2
ΕΡΩΤΗΣΗ 25: Υπάρχουν σαφείς αρμοδιότητες kol καθήκοντα για το κάθε τμήμα του 
ίίοσ/με ίου-Κλιν ικής;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Καθήκοντα για Ιατρικό Καθήκοντα για Ιατρικό

Count % Count %

όχι Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%
να ι Ν=11 91,7% Ν=4 100,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 25.3
ΕΡΩΤΗΣΗ 25: Υπάρχουν σαφείς αρμοδιότητες και καθήκοντα για το κάθε τμήμα του
Νοσ/με ίου-Κλινικής;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Καθήκοντα για Νοσ/κό Καθήκοντα για Νοσ/κό

Count 0,0 Count %

όχι Ν=1 8,3% Ν=0 , 0%
ναι Ν=11 91,7% Ν=4 100,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 25.4
ΕΡΩΤΗΣΗ 25: Υπάρχουν σαφείς αρμοδιότητες και καθήκοντα για το κάθε τμήμα του 
Νοσ/με ίου-Κλινικής;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Καθήκοντα Τεχνικού Καθήκοντα Τεχνικού

Count % Count %

όχι Ν=0 ,0% Ν=1 25,0%
ναι Ν=12 100,0% Ν=3 75,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 25.5
ΕΡΩΤΗΣΗ 25: Υπάρχουν σαφείς αρμοδιότητες και καθήκοντα για το κάθε τμήμα του 
Νοσ/με ίου-Κλινικής;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Καθήκοντα Βοηθητικού Καθήκοντα Βοηθητικού

Count % Count %

όχι Ν=2 16,7% Ν=1 25,0%
vaL Ν=10 83,3% Ν=3 75, 0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 25.6
ΕΡΩΤΗΣΗ 25: Υπάρχουν σαφείς αρμοδιότητες και καθήκοντα για το κάθε τμήμα του
Νοσ/με ίου-Κλινικής;

Νομική μορφή

Ν.’Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Καθήκ. Παραϊατρlκού Καθήκ. Παραϊατρικού

Count % Count %

όχι Ν=1 8,3% Ν=1 25,0%
VCt L Ν=11 91,7% Ν=3 75,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 25.7
ΕΡΩΤΗΣΗ 25.7: Υπάρχει σαφές και γραπτό καθηκοντολόγιο για κάθε εργαζόμενο του 
Νοσ/με ίου-Κλινικής;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Καθηκοντολόγιο Καθηκοντολόγιο

Count % Count %

όχι Ν=8 66,7% Ν=3 75,0%
νοα Ν=4 33,3% Ν=1 25,0%

Total Ν=12 100,0% II
£ 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 25.8
ΕΡΩΤΗΣΗ 25.8: Σε ποιο βαθμό αναβαθμίζεται το καθηκοντολόγιο σε σχέση με νέες 
ανάγκες;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Αναβάθμιση Καθ/γίου Αναβάθμιση Καθ/γίου

Count Ο,Ό Count %

καθόλου Ν=6 50,0% Ν=0 ,0%
λίγο Ν=0 ,0% Ν=2 50,0%
αρκετά Ν=4 33,3% Ν=1 25,0%
πολύ Ν=2 16,7% Ν=1 25,0%

Total Ν=12 100,0% II 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 26
ΕΡΩΤΗΣΗ 26: Υπάρχει υπέυθυνος (με επίσημη θέση και μισθό) για τα θέματα ποιότητας
στο Νοσ/μείο-Κλινικής σας;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Υπεύθυνος για Q Υπεύθυνος για Q

Count ο.
Ό Count %

όχι Ν=11 91,7% Ν=4 100,0%
VCXL Ν=1 8,3% Ν=0 , 0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 27
ΕΡΩΤΗΣΗ 27: Υπάρχουν τμήματα του Νοσ/μείου-Κλινικής που έχουν διαφοροποιηθεί 
όσον αφορά την ποιότητα;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

ύπαρξη τμημάτων με Q ύπαρξη τμημάτων με Q

Count % Count %

όχι Ν=6 50,0% Ν=2 50,0%
ναι Ν=6 50, 0% Ν=2 50,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 28
ΕΡΩΤΗΣΗ 28: Λειτουργούν μέσα στο Νοσ/μείο-Κλινική ομάδες ποιότητας ή αποτελεσματιι

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π. .Δ.

Ομάδες ποιότητας Ομάδες ποιότητας

Count % Count %

όχι Ν=10 83,3% Ν=4 100,0%
VOtL Ν=2 16,7% Ν=0 , 0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 29
ΕΡΩΤΗΣΗ 29: Έχει το Νοσ/μείο-Κλlvική σας ειδικό κονδύλι προϋπολογισμού για προγρόμ 
διασφάλισης ποιότητας;

—

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Προϋπ/σμός για Q Προϋπ/σμός για Q

Count 0,Ό Count %

όχι Ν=11 91,7% Ν=4 100,0%
να l Ν=1 θ, 3% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 30
ΕΡΩΤΗΣΗ 30: Πληρώνονται ol υπάλληλοι σας για το χρόνο που αφιερώνουν σε θέματα 
ποιότητας;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Πληρωμή εργαζ. για Q Πληρωμή εργαζ. για Q

Count % Count %

όχι Ν=8 66,7% Ν=4 100,0%
δεν αφιερώνουν χρόνο Ν=4 33,3% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 31
ΕΡΩΤΗΣΗ 31: Σε ποιο βαθμό υπάρχει υποδομή προκειμένου το Νοσ/μείο-Κλινική σας 
να υποβάλλει σε εύλογο χρόνο αίτηση για πιστοποίηση των υπηρεσιών του;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Υποδομή για πιστοπ/ση Υποδομή για πιστοπ/ση

Count 0,0 Count %

καθόλου Ν=3 30,0% Ν=1 25,0%
λίγο Ν=2 20, 0% Ν=0 , 0%
αρκετά Ν=2 20,0% Ν=2 50,0%
πολύ Ν=2 20,0% Ν=0 ,0%
απόλυτα Ν=1 10,0% Ν=1 25,0%

Total Ν=10 100,0% Ν=4 100,0%

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of Q31 Υποδομή για πιστοπ/ση
By levels of LEGAL Νομική μορφή

Variable Value Label Mean Std Dev Cases

For Entire Population 2,7143 1,4373 14

LEGAL 2 Ν.Π.Δ.Δ. 2,6000 1,4298 10
LEGAL 5 Ν.Π.Ι.Δ. 3,0000 1,6330 4

Total Cases = 16 
Missing Cases = 2 or 12,5 Pet

ΠΙΝΑΚΑΣ 32
ΕΡΩΤΗΣΗ 32: Υπάρχει κάποια λειτουργία στο Νοσ/μείο-Κλlvικής σας που έχει 
πιστοποιηθεί σύμφωνα με κάποιο πρότυπο;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Λειτουργία με πιστ/ση Λειτουργία με πιστ/ση

Count % Count %

όχι Ν=12 100,0% II
£

100,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 35.1
ΕΡΩΤΗΣΗ 35.1: Πραγματοποιούνται ομοτεχνιακοί έλεγχοι στο Νοσ/μείο-Κλινική σας 
από γιατρούς άλλων Νοσ/μείων-Κλινικών;

Νομική μορφή

ν!π.δ.δ. Ν.Π.Ι.Δ.

ομοτ εχν/κο ί από άλλα Ν. ομοτεχν/κο ί από άλλα Ν.

Count % Count %

όχι Ν=11 100,0% Ν=3 75,0%
ναι Ν=0 ,0% Ν=1 25,0%

Total Ν=11 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 35.2
ΕΡΩΤΗΣΗ 35.2: Πραγματοποιούν οι γιατροί του Νοσ/μείου-Κλινικής σας εσωτερικούς 
ομοτεχνιακούς ελέγχους;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

εσωτ. ομοτεχν/κούς εσωτ. ομοτεχν/κούς

Count % Count %

όχι Ν=5 45,5% Ν=3 75,0%
ναι. Ν=6 54,5% Ν=1 25, 0%

Total Ν=11 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 36
ΕΡΩΤΗΣΗ 36: Υπάρχει επίσημη αναφορά σχετικά με τις δραστηριότητες διασφάλισης 
ποιότητας στο Νοσ/μείο-Κλινική σας, με συγκεκριμένες πληροφορίες για την ποιότητα 
των παρεχομένων υπηρεσιών για συγκεκριμένη χρονική περίοδο;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

επίσημη αναφορά Q επίσημη αναφορά Q

Count % Count %

όχι Ν=11 91,7% Ν=4 100,0%
ναι Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 37.1
ΕΡΩΤΗΣΗ 37.1: Εχετε συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με θέματα ποιότητας που 
αφορούν τις Υπηρεσίες Υγείας;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

πληροφορίες για Q πληροφορίες για Q

Count % Count οΌ

όχι Ν=9 75,0% Ν=4 100,0%
ναι Ν=3 25,0% Ν=0 , 0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 38
ΕΡΩΤΗΣΗ 38: Έχει το Νοσ/μείο-Κλινική Γραφείο Επικοινωνίας;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Γραφείο Επικοινωνίας Γραφείο Επικοινωνίας

Count % Count %

όχι Ν=0 ,0% Ν=1 25,0%
ναι Ν=12 100,0% Ν=3 75,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 38.1
ΕΡΩΤΗΣΗ 38.1: Στα πλαίσια του Γραφείου Επικοινωνίας λειτουργεί Επιτροπή Προστασίας 
Δικαιωμάτων Ασθενών;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Επιτροπή Προστασίας Επιτροπή Προστασίας
Δικαιωμάτων ασθενών Δικαιωμάτων ασθενών

Count % Count %

όχ L Ν=2 18,2% Ν=4 100,0%
ναι Ν=9 81,8% Ν=0 , 0%

Total Ν=11 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 39.1
ΕΡΩΤΗΣΗ 39.1: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η Διοίκηση του Νοσ/μείου-Κλινικής
καθορίζει ρητά και με σαφήνεια την πολιτική ποιότητας;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

ρητά πολιτική Q ρητά πολ ι τική Q

Count % Count %

καθόλου Ν=5 41,7% Ν=1 25,0%
λίγο Ν=1 8,3% Ν=0 , 0%
αρκετά Ν=3 25,0% Ν=2 50, 0%
πολύ Ν=2 16,7% Ν=1 25, 0%
εξαιρετικά Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of Q39.1 καθορίζει ρητά πολιτική Q
By levels of LEGAL Νομική μορφή

Variable Value Label Mean Std Dev Cases

For Entire Population 2,5000 1,3663 16

LEGAL 2 Ν.Π.Δ.Δ. 2,4167 1,4434 12
LEGAL 5 Ν.Π.Ι.Δ. 2,7500 1,2583 4

Total Cases = 16



ΠΙΝΑΚΑΣ 39.2
ΕΡΩΤΗΣΗ 39.2: Σε noLO βαθμό πιστεύετε ότι η Διοίκηση του Νοσ/μείου-Κλινικής
δεσμεύεται για την υλοποίησή της με προσωπική ανάμειξη σε θέματα ποιότητας;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

προσωπική δέσμευση προσωπική δέσμευση

Count % Count %

καθόλου Ν=4 33,3% Ν=0 ,0%
λίγο Ν=0 ,0% Ν=2 50,0%
αρκετά Ν=3 25,0% Ν=1 25,0%
πολύ Ν=4 33,3% Ν=1 25,0%
εξαιρετικά Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of 
By levels of

Q39.2
LEGAL

προσωπική δέσμευση 
Νομική μορφή

Variable Value Label Mean Std Dev Cases

For Entire Population 2,8125 1,3276 16

LEGAL 2 Ν.Π.Δ.Δ. 2,8333 1,4668 12
LEGAL 5 Ν.Π.Ι.Δ. 2,7500 , 9574 4

Total Cases = 16



ΠΙΝΑΚΑΣ 39.3
ΕΡΩΤΗΣΗ 39.3: Σε noLO βαθμό πιστεύετε ότι η Διοίκηση του Νοσ/μείου-Κλινικής 
προωθείτρόπους συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα του Νοσ/μείου-Κλινικής;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

προωθ ε ί συν ε ργασ ί α προωθεί συνεργασία

Count % Count ο.Ό

καθόλου Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%
λίγο Ν=0 , 0% Ν=1 25,0%
αρκετό Ν=5 41,7% Ν=1 25,0%
πολύ Ν=3 25, 0% Ν=2 50, 0%
εξαιρετικά Ν=3 25,0% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% II
£

100,0%

Summaries of 
By levels of

- - Description of Subpopulations - -

Q39.3 προωθεί συνεργασία
LEGAL Νομική μορφή

Variable Value Label Mean Std Dev Cases

For Entire Population 3,5000 1,0954 16

LEGAL 2 Ν.Π.Δ.Δ. 3,5833 1,1645 12
LEGAL 5 Ν.Π.Ι.Δ. 3,2500 , 9574 4

Total Cases = 16



ΠΙΝΑΚΑΣ 39.4
ΕΡΩΤΗΣΗ 39.4: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η Διοίκηση του Νοσ/μείου-Κλινικής
εκχωρεί αρμοδιότητες για επίλυση προβλημάτων;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

εκχωρεί αρμοδ/τες εκχωρεί αρμοδ/τες

Count % Count %

καθόλου Ν=2 16,7% Ν=0 , 0%
λίγο Ν=0 ,0% Ν=1 25, 0%
αρκετά Ν=5 41,7% Ν=1 25, 0%
πολύ Ν=5 41,7% Ν=1 25, 0%
εξαιρετικά Ν=0 , 0% Ν=1 25,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

Summaries of 
By levels of

- - Description of Subpopulations - -

Q39.4 εκχωρεί αρμοδ/τες
LEGAL Νομική μορφή

Variable Value Label Mean Std Dev Cases

For Entire Population 3,1875 1,1087 16

LEGAL 2 Ν.Π.Δ.Δ. 3,0833 1,0836 12
LEGAL 5 Ν.Π.Ι.Δ. 3,5000 1,2910 4

Total Cases = 16



ΠΙΝΑΚΑΣ 39.5
ΕΡΩΤΗΣΗ 39.5: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότl η Διοίκηση του Νοσ/μείου-Κλινικής 
παρακολουθεί την πρόοδο επίτευξης των στόχων;

Νομική μορφή

Ν.Π.ιΔ.Δ. Ν.Π. Ι.Δ.

παρακολ/θεί πρόοδο 
στόχων

παρακολ/θεί πρόοδο 
στόχων

Count % Count 0,0

καθόλου N=1 8,3% Ν=0 , 0%
αρκετά N=4 33,3% Ν=1 25,0%
πολύ N=4 33,3% Ν=2 50, 0%
εξαιρετικά N=3 25,0% Ν=1 25,0%

Total N=12 100,0% Ν=4 100,0%

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of Q39.5 παρακολ/θε i πρόοδο στόχων
By levels of LEGAL Νομική μορφή

Variable Value Label Mean Std Dev Cases

For Entire Population 3,7500 1,0646 16

LEGAL 2 Ν.Π.Δ.Δ. 3,6667 1,1547 12
LEGAL 5 Ν.Π.Ι.Δ. 4,0000 ,8165 4

Total Cases = 16

ΠΙΝΑΚΑΣ 39.6
ΕΡΩΤΗΣΗ 39.6: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η Διοίκηση του Νοσ/μείου-Κλινικής
καθορίζει και υλοποιεί τρόπους ανταμοιβής και αναγνώρισης των εργαζομένων;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π. ] .Δ.

τρόπους ανταμοιβής τρόπους ανταμοιβής

Count % Count %

καθόλου Ν=6 50,0% Ν=1 25,0%
λίγο Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%
αρκετά Ν=3 25,0% Ν=1 25,0%
πολύ Ν=2 16,7% Ν=2 50, 0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of Q39.6 τρόπους ανταμοιβής
By levels of LEGAL Νομική μορφή

Variable Value Label Mean Std Dev Cases

For Entire Population 2,3125 1,3022 16

LEGAL 2 Ν.Π.Δ.Ιι. 2,0833 1,2401 12
LEGAL 5 Ν.Π.Ι.Δ. 3,0000 1,4142 4

Total Cases = 16



ΠΙΝΑΚΑΣ 39.7
ΕΡΩΤΗΣΗ 39.7: Σε ποιο βαθμό Πιστεύετε ότl η Διοίκηση του Νοσ/μεiou-KAlvικής 
πραγματοποιεί βοηθητικές ενέργειες σε θέματα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα 
επίτευξης των σχεδίων και στόχων ποιότητας;

Νομική μορφή

Ν.Π./Ι.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

βοηθητικές ενέργε l ες βοηθητικές ενέργειες

Count % Count %

καθόλου Ν=3 25,0% Ν=0 , 0%
λίγο Ν=1 8,3% Ν=1 25,0%
αρκετά Ν=3 25,0% Ν=1 25, 0%
πολύ Ν=3 25,0% Ν=2 50,0%
εξαιρετικά Ν=2 16,7% Ν=0 , 0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of 
By levels of

Q39.7
LEGAL

βοηθητικές ενέργειες 
Νομική μορφή

Variable Value Label Mean Std Dev Cases

For Entire Population 3,0625 1,3401 16

LEGAL 2 Ν.Π.Δ.Δ. 3,0000 1,4771 12
LEGAL 5 Ν.Π.Ι.Δ. 3,2500 , 9574 4

Total Cases = 16



ΠΙΝΑΚΑΣ 39.8
ΕΡΩΤΗΣΗ 39.8: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η Διοίκηση του Νοσ/μείου-Κλινικής 
συστηματικά ελέγχει σημαντικούς δείκτες για την αξιολόγηση της οργανωσιακής 
επ ί δόσης;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π. Ι.Δ.

ελέγχει δε ίκτες ελέγχει δείκτες

Count
'

% Count Ο.Ό

καθόλου Ν=3 25, 0% Ν-1 25,0%
λίγο Ν=2 16,7% Ν=1 25,0%
αρκετά Ν=2 16,7% Ν=0 ,0%
πολύ Ν=3 25,0% Ν=2 50, 0%
ε ξαιρετ l κά Ν=2 16,7% Ν=0 , 0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of Q39.8 ελέγχει δείκτες
By levels of LEGAL Νομική μορφή

Variable Value Label Mean Std Dev Cases

For Entire Population 2,8750 1,4549 16

LEGAL 2 Ν.Π.Δ.Δ. 2,9167 1,5050 12
LEGAL 5 Ν.Π.Ι.Δ. 2,7500 1,5000 4

Total Cases = 16

ΠΙΝΑΚΑΣ 39.9
ΕΡΩΤΗΣΗ 39.9: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η Διοίκηση του Νοσ/μείου-Κλινlκής 
ενθαρρύνει τη συμμετοχή των εργαζομένων σε δραστηριότητες ποιότητας;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

ενθαρρύνει εργαζ. σε Q ενθαρρύνει εργαζ. σε Q

Count % Count %

καθόλου Ν=4 33,3% Ν=1 25, 0%
λίγο Ν=0 ,0% Ν=1 25, 0%
αρκετά Ν=4 33,3% Ν=0 ,0%
πολύ Ν=4 33, 3% Ν=2 50, 0%

Total Ν-12 100,0% Ν=4 100,0%

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of Q39.9 ενθαρρύνει εργαζ. σε Q
By levels of LEGAL Νομική μορφή

Variable Value Label Mean Std Dev Cases

For Entire Population 2,6875 1,3022 16

LEGAL 2 Ν.Π.Δ.Δ. 2,6667 1,3027 12
LEGAL 5 Ν.Π.Ι.Δ. 2,7500 1,5000 4

Total Cases = 16



ΠΙΝΑΚΑΣ 40.1
ΕΡΩΤΗΣΗ 40: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι τα παρακάτω χαρακτηρίζουν την οργανωσιακή
κουλτούρα του Νοσ/μείου-Κλινικής σας;

f--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Νομ Lκή μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. • Ν.Π..[.Δ.

συμμετοχή εργαζ. σε 
λήψη αποφάσεων

συμμετοχή εργαζ. σε 
λήψη αποφάσεων

Count % Count Ο.
"Ο

καθόλου Ν=1 θ, 3% Ν=0 , 0%
λίγο Ν=1 8,3% Ν=3 75,0%
αρκετά Ν=5 41,7% Ν=0 , 0%
πολύ Ν=4 33,3% Ν=0 , 0%
εξαιρετικά Ν=1 8,3% Ν=1 25,0%

Total Ν=12 100,0% II 100,0%

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of Q40.1 συμμετοχή εργαζ. σε λήψη αποφάσεων
By levels of LEGAL Νομική μορφή

Variable Value Label Mean Std Dev Cases

For Entire Population 3,1250 1,1475 16

LEGAL 2 Ν.Π.Δ.Δ. 3,2500 1,0553 12
LEGAL 5' Ν.Π.Ι.Δ. 2,7500 1,5000 4

Total Cases = 16

ΠΙΝΑΚΑΣ 40.2
ΕΡΩΤΗΣΗ 40: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι τα παρακάτω χαρακτηρίζουν την οργανωσιακή 
κουλτούρα του Νοσ/μείου-Κλινικής σας;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.I.Δ.

ομαδικότητα σε ίδιο 
τμήμα

ομαδικότητα σε ίδιο 
τμήμα

Count % Count %

καθόλου Ν=1 8, 3% Ν=0 , 0%
λίγο Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%
αρκετά Ν=2 16,7% Ν=0 , 0%
πολύ Ν=4 33,3% Ν=3 75,0%
εξαιρετικά Ν=4' 33,3% Ν=1 25,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of Q40.2 ομαδικότητα σε ίδιο τμήμα
By levels of LEGAL Νομική μορφή

Variable Value Label Mean Std Dev Cases

For Entire Population 3,8750 1,1475 16

LEGAL 2 Ν.Π.Δ.Δ. 3,7500 1,2881 12
LEGAL 5 Ν.Π.Ι.Δ. 4,2500 ,5000 4

Total Cases = 16



ΠΙΝΑΚΑΣ 40.3
ΕΡΩΤΗΣΗ 40: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι τα παρακάτω χαρακτηρίζουν την οργανωσιακή
κουλτούρα του Νοσ/μείου-Κλινικής σας;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

ομαδικότητα μεταξύ 
διαφορ. τμημάτων

ομαδικότητα μεταξύ 
διαφορ. τμημάτων

Count % Count %

καθόλου Ν=2 16, 7% Ν=0 , 0%
αρκετά Ν=4 33,3% Ν=1 25,0%
πολύ Ν=5 41,7% Ν=2 50, 0%
εξαιρετικά Ν=1 8,3% Ν=1 25, 0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of Q40.3
By levels of LEGAL

ομαδικότητα μεταξύ διαφορ. τμημάτων 
Νομική μορφή

Variable Value Label Mean Std Dev Cases

For Entire Population 3,4375 1,1529 16

LEGAL 2 Ν.Π.Δ.Δ. 3,2500 1,2154 12
LEGAL 5 Ν.Π.Ι.Δ. 4,0000 ,8165 4

Total Cases = 16

ΠΙΝΑΚΑΣ 40.4
ΕΡΩΤΗΣΗ 40: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι τα παρακάτω χαρακτηρίζουν την οργανωσιακή 
κουλτούρα του Νοσ/μείου-Κλινικής σας;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

ενθάρρυνση έκφρασης 
γνωμών

ενθάρρυνση έκφρασης 
γνωμών

Count % Count %

καθόλου Ν=2 16,7% Ν=0 ,0%
αρκετά Ν=1 8,3% Ν=2 50,0%
πολύ Ν=5 41,7% Ν=0 ,0%
εξαιρετ l κά Ν=4 33,3% Ν=2 50, 0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of Q40.4
By levels of LEGAL

ενθάρρυνση έκφρασης γνωμών 
Νομική μορφή

Variable Value Label Mean Std Dev Cases

For Entire Population 3,8125 1,3276 16

LEGAL 2 Ν.Π.Δ.Δ. 3,7500 1,4222 12
LEGAL 5 Ν.Π.Ι.Δ. 4,0000 1,1547 4

Total Cases = 16



ΠΙΝΑΚΑΣ 40.5
ΕΡΩΤΗΣΗ 40: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι τα παρακάτω χαρακτηρίζουν την οργανωσιακή
κουλτούρα του Νοσ/μείου-Κλινικής σας;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π. ί.Δ.

εμπιστοσύνη μεταξύ 
μελών προσωπικού

εμπιστοσύνη μεταξύ 
μελών προσωπικού

Count % Count Ο. 'Ο

καθόλου Ν=1 8,3% Ν=0 , 0%
λίγο Ν=2 16,7% Ν=0 ,0%
αρκετά Ν=3 25, 0% Ν=1 25,0%
πολύ Ν=3 25,0% Ν=2 50,0%
εξαιρετικά Ν=3 25, 0% Ν=1 25,0%

Total Ν=12 100,0% II£ 100,0%

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of Q40.5 εμπιστοσύνη μεταξύ μελών προσωπικού
By levels of LEGAL Νομική μορφή

Variable Value Label Mean Std Dev Cases

For Entire Population 3,5625 1,2093 16

LEGAL 2 Ν.Π.Δ.Δ. 3,4167 1,3114 12
LEGAL 5 Ν.Π.Ι.Δ. 4,0000 , 8165 4

Total Cases = 16

ΠΙΝΑΚΑΣ 40.6
ΕΡΩΤΗΣΗ 40: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι τα παρακάτω χαρακτηρίζουν την οργανωσιακή 
κουλτούρα του Νοσ/μείου-Κλινικής σας;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

ενθάρρυνση λήψης 
πρωτοβουλιών

ενθάρρυνση λήψης 
πρωτοβουλιών

Count % Count %

καθόλου Ν=2 16,7% Ν=0 ,0%
λίγο Ν=0 ,0% Ν=1 25,0%
αρκετά Ν=3 25,0% Ν=1 25,0%
πολύ Ν=6 50,0% Ν=1 25,0%
εξαιρετικά Ν=1 8,3% Ν=1 25, 0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of Q40.6 ενθάρρυνση λήψης πρωτοβουλιών
By levels of LEGAL Νομική μορφή

Variable Value Label Mean Std Dev Cases

For Entire Population 3,3750 1,2042 16

LEGAL 2 Ν.Π.Δ.Δ. 3,3333 1,2309 12
LEGAL 5 Ν.Π.Ι.Δ. 3,5000 1,2910 4

Total Cases = 16



ΠΙΝΑΚΑΣ 40.7
ΕΡΩΤΗΣΗ 40: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι τα παρακάτω χαρακτηρίζουν την οργανωσιακή
κουλτούρα του Νοσ/μείου-Κλινικής σας;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π. [.Δ.

ενθάρρυνση επίλυσης 
προβλημάτων

ενθάρρυνση επίλυσης 
προβλημάτων

Count % Count %

καθόλου Ν=2 16,7% Ν=0 ,0%
αρκετά Ν=0 ,0% Ν=2 50,0%
πολύ Ν=8 66,7% Ν=1 25,0%
εξαιρετικά Ν=2 16,7% Ν=1 25,0%

Total

C
M

ι—
1

II
£

100,0% Ν=4 100,0%

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of Q40.7 ενθάρρυνση επίλυσης προβλημάτων
By levels of LEGAL Νομική μορφή

Variable Value Label Mean Std Dev Cases

For Entire Population 3,6875 1,1955 16

LEGAL 2 Ν.Π.Δ.Δ. 3,6667 1,3027 12
LEGAL 5 Ν.Π.Ι.Δ. 3,7500 , 9574 4

Total Cases = 16

ΠΙΝΑΚΑΣ 41
ΕΡΩΤΗΣΗ 41: Υπάρχει κάποια άλλη μορφή δέσμευσης της διοίκησης του Νοσ/μείου- 
Κλινικής για θέματα ποιότητας;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

άλλη μορφή δέσμευσης 
διοίκησης για 

διασφάλιση ποιότητας

άλλη μορφή δέσμευσης 
διοίκησης για 

διασφάλιση ποιότητας

Count % Count %

όχι Ν=10 83,3% Ν=3 75,0%
να ι Ν=2 16,7% Ν=1 25, 0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 42
ΕΡΩΤΗΣΗ 42: Προτίθετοπ. το Νοσ/μείο-Κλινική σας να εφαρμόσει στο άμεσο μέλλον 
προσπάθειες βελτίωσης ποιότητας;

Νομική μορφή

<1<αC

Ν.Π. [.Δ.

Q στο άμεσο μέλλον Q στο άμεσο μέλλον

Count % Count %

όχι Ν=1 8, 3% Ν=0 ,0%
ναι Ν=7 58,3% Ν=3 75,0%
δε γνωρίζω Ν=4 33,3% Ν=1 25,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 43
ΕΡΩΤΗΣΗ 43: Έχετε υιοθετήσει έμπρακτα την έννοια του "εσωτερικού πελάτη" στο 
Νοσ/μείο-Κλlvικής σας;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Εσωτερικός πελάτης Εσωτερικός πελάτης

Count % Count %

όχι Ν=3 25,0% Ν=0 ,0%
ναι Ν=8 66,7% Ν=2 50,0%
δε γνωρίζω Ν=1 8,3% Ν=2 50,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 44
ΕΡΩΤΗΣΗ 44: Διεξάγετε συστηματικές μετρήσεις για τη διερεύνηση των στάσεων των 
εργαζομένων απέναντι στο Νοσ/μείο-Κλινική και το εργασιακό τους περιβάλλον;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Μετρήσεις στάσεων Μετρήσεις στάσεων
εργαζομένων εργαζομένων

Count % Count %

όχι Ν=10 83,3% Ν=3 75, 0%
ναι Ν=2 16,7% Ν=1 25,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 45
ΕΡΩΤΗΣΗ 45: Υπάρχει εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης του προσωπικού του 
Νοσ/με ίου-Κλινικής;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Εκπαίδευση εργαζ/ων Εκπαίδευση εργαζ/ων

Count % Count %

όχι Ν=2 16,7% Ν=1 25,0%
ναι Ν=10 83,3% Ν=3 75,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 46.1
ΕΡΩΤΗΣΗ 46: Το Νοσ/μείο-Κλινική σας δίνει έμφαση στην ικανοποίηση των εργαζομένων 
μέσω:

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Επίλυση προβλ/των Επίλυση προβλ/των

Count % Count %

όχ L Ν=2 16,7% Ν=0 ,0%
ναι Ν=10 83,3% Ν=4 100,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 46.2
ΕΡΩΤΗΣΗ 46: Το Νοσ/μείο-Κλινίκή σας δίνει έμφαση στην ικανοποίηση των εργαζομένων 
μέσω:

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

άνταμοιβή ανταμοιβή

Count % Count %

όχ L Ν=9 75,0% Ν=0 ,0%
ναι Ν=3 25,0% Ν=4 100,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 46.3
ΕΡΩΤΗΣΗ 46: Το Νοσ/μείο-Κλlνική σας δίνει έμφαση στην ικανοποίηση των εργαζομένων
μέσω:

Νομική μορφή

Ν .’Π. Δ. Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

αναγνώριση αναγνώρ ι ση

Count % Count %

όχι Ν=2 16,7% Ν=0 ,0%
ναι. Ν=10 83,3% Ν=4 100,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 46.4
ΕΡΩΤΗΣΗ 46: Το Νοσ/μείο-Κλινlκή σας δίνει έμφαση στην ικανοποίηση των εργαζομένων 
μέσω:

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

ασφάλεια ασφάλεια

Count % Count %

όχ ι Ν=3 25,0% Ν=0 ,0%
ναι Ν=9 75,0% Ν=4 100,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 46.5
ΕΡΩΤΗΣΗ 46: Το Νοσ/μείο-Κλινική σας δίνει έμφαση στην ικανοποίηση των εργαζομένων 
μέσω:

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Ευκαιρί ες καριέρας Ευκαιρί ες καριέρας

Count % Count %

όχι Ν=8 66,7% Ν=0 ,0%
να l Ν=4 33, 3% Ν=4 100,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 46.6
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 6: Το Νοσ/με ίο-Κλ lv ι κή σας δίνει, έμφαση στην ικανοποίηση ίων εργαζομένων
μέσω:

Νομ l κή μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

επιμόρφωση επιμόρφωση

Count % Count %

όχ L Ν=2 16,7% Ν=0 ,0%
να ι Ν=10 83,3% Ν=4 100,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 46.7
ΕΡΩΤΗΣΗ 46: Το Νοσ/μείο-Κλlvική σας δίνει έμφαση στην ικανοποίηση των εργαζομένων 
μέσω:

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Ίση αντιμετώπιση Ίση αντιμετώπιση

Count % Count %

όχι Ν=2 16,7% Ν=0 ,0%
ναι Ν=10 83,3% Ν=4 100,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 46.8
ΕΡΩΤΗΣΗ 46: Το Νοσ/μείο-Κλινική σας δίνει έμφαση στην ικανοποίηση των εργαζομένων 
μέσω:

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Καλό περίβάλλον Καλό περιβάλλον
εργασίας εργασίας

Count % Count %

όχι Ν=3 25,0% Ν=0 ,0%
ναι Ν=9 75,0% Ν=4 100,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 46.9
ΕΡΩΤΗΣΗ 46: Το Νοσ/μείο-Κλινική σας δίνει έμφαση στην ικανοποίηση των εργαζομένων
μέσω:

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Έμφαση για ηγεσία Έμφαση για ηγεσία

Count % Count %

όχι Ν=4 33,3% Ν=0 ,0%
ναι Ν=8 66,7% Ν=4 100,0%

Total Ν=12 100,0%

«ΤII
ΙΖ 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 47.1
ΕΡΩΤΗΣΗ 47: Το Νοσ/μείο-Κλινlκή σας συχνά αντιμετωπίζει προβλήματα:

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Απουσίες προσωπικού Απουσίες προσωπικού

Count % Count %

όχ ι Ν=3 25,0% Ν=3 75, 0%
ναι Ν=9 75,0% Ν=1 25,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 47.2
ΕΡΩΤΗΣΗ 47: Το Νοσ/μείο-Κλινlκή σας συχνά αντιμετωπίζει προβλήματα:

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Απεργίες εργαζ/νων Απεργίες εργαζ/νων

Count % Count %

όχι Ν=8 66,7% Ν=4 100,0%
να l Ν=4 33,3% Ν=0 , 0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 47.3
ΕΡΩΤΗΣΗ 47: Το Νοσ/μείο-Κλlvική σας συχνά αντιμετωπίζει προβλήματα:

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. ν.π.:[.Δ.

Παράπονα εργαζ/νων Παράπονα :ργαζ/νων

Count % Count %

όχι Ν=7 58,3% Ν=2 50,0%
να l Ν=5 41,7% Ν=2 50,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 47.4
ΕΡΩΤΗΣΗ 47: Το Νοσ/μείο-Κλlvική σας συχνά αντιμετωπίζει προβλήματα:

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Αποχώρηση εργαζ/νων Αποχώρηση εργαζ/νων

Count % Count aΟ

όχι Ν=9 75,0% Ν=4 100,0%
να l Ν=3 25,0% Ν=0 , 0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 47.5
ΕΡΩΤΗΣΗ 47: Το Νοσ/μείο-Κλινική σας συχνά αντιμετωπίζει προβλήματα:

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Ασφάλεια Ασφάλεια

Count % Count %

όχι Ν=8 66,7% Ν=3 75,0%
να l Ν=4 33,3% Ν=1 25,0%

Total Ν=12 100,0% 2 II 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 47.6
ΕΡΩΤΗΣΗ 47: Το Νοσ/μείο-Κλινlκή σας συχνά αντιμετωπίζει προβλήματα:

Νομική μορ<0ή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν. Π. [.Δ.

Αποζημίωση εργαζ/νων Αποζημίωση εργαζ/νων

Count % Count %

όχι Ν=10 83,3% Ν=4 100,0%
ναι. Ν=2 16,7% Ν=0 , 0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 47.7
ΕΡΩΤΗΣΗ 47: Το Νοσ/μείο-Κλινική σας συχνά αντιμετωπίζει προβλήματα:

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Αλλο Αλλο

Count Ο,ο Count %

όχι Ν=11 91,7% Ν=3 75,0%
ναι Ν=1 8,3% Ν=1 25,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 48
ΕΡΩΤΗΣΗ 48: Έχει το Νοσ/μείο-Κλlvική σας επίσημη διαδικασία χειρισμού των 
παραπόνων των ασθενών;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

X ειρισμό ς παραπόνων 
ασθενών

Xειρισμός παραπόνων 
ασθενών

Count % Count %

όχι Ν=1 8,3% Ν=2 50, 0%
ναι Ν=11 91,7% Ν=2 50,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 4 9
ΕΡΩΤΗΣΗ 49: Χρησιμοποίησε το Νοσ/μείο-Κλινική σας κατά τον περασμένο χρόνο, τρόπους
επισκόπησης των γνωμών των ασθενών;

Νομική μορφή

Ν. Π. Δ. Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Επισκοπήσεις γνωμών Επισκοπήσεις γνωμών
ασθενών ασθενών

Count % Count %

όχι Ν=8 66, 7% Ν=4 100,0%
ναι Ν=4 33,3% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 49.1
ΕΡΩΤΗΣΗ 49.1: Πραγματοποιεί το Νοσ/μείο-Κλινική μέσω κάποιου οργάνου, συναντήσεις 
με εκπροσώπους των ασθενών;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Συναντήσεις με Συναντήσεις με
εκπροσώπους ασθενών εκπροσώπους ασθενών

Count % Count %

όχι Ν=5 41,7% Ν=4 100,0%
ναι Ν=7 58,3% Ν=0 , 0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 49.2
ΕΡΩΤΗΣΗ 49.2: Παρέχει το Νοσ/μείο-Κλινική σας συγκεκριμένη υπηρεσία για την 
εκπαίδευση των ασθενών/ πληροφορίες σχετικά με τις ασθένειες και τις δυνατότητες 
θεραπείας στο Νοσ/μείο-Κλινική

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Πληροφορίες στους 
ασθενε ίς

Πληροφορίες στους 
ασθενε ί ς

Count % Count %

όχι Ν=6 50,0% Ν=2 50,0%
vaL Ν=6 50,0% Ν=2 50,0%

Total Ν=12 100,0% II 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 49.3.1
ΕΡΩΤΗΣΗ 49.3: Παράγει το Νοσ/μείο-Κλινική, σε κανονική βάση, πληροφοριακό υλικό 
για τους ασθενείς σχετικά με:

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Ωρες επισκέψεων Ωρες επισκέψεων

Count % Count %

όχι Ν=4 33,3% Ν=1 25,0%
VOCL Ν=8 66,7% Ν=3 75,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 49.3.2
ΕΡΩΤΗΣΗ 49.3: Παράγει το Νοσ/μείο-Κλινική, σε κανονική βάση, πληροφοριακό υλικό 
για τους ασθενείς σχετικά με:

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. S3 1=
1 Μ >

Διαδικασίες εισόδου Διαδικασίες εισόδου
ασθενών ασθενών

Count % Count %

όχι Ν=5 41,7% Ν=1 25,0%
ναι Ν=7 58,3% Ν=3 75,0%

Total Ν-12 100,0% Ν-4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 49.3.3
ΕΡΩΤΗΣΗ 49.3: Παρόιγει το Νοσ/μείο-Κλινική, σε κανονική βάση, πληροφοριακό υλικό 
για τους ασθενείς σχετικά με:

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π. [.Δ.

Τρόπους διάγνωσης και Τρόπους διάγνωσης και
θεραπείας περιστατικών θεραπείας περιστατικών

Count % Count %

όχι Ν=6 50,0% Ν=1 25,0%
VCU Ν=6 50, 0% Ν=3 75,0%

Total Ν-12 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 50
ΕΡΩΤΗΣΗ 50: Χρησιμοποιούνταl τα αποτελέσματα των επισκοπήσεων των γνωμών των 
ασθενών για τη βελτίωση της ποιότητας;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π. [.Δ.

Χρήση αποτελεσμάτων Χρήση αποτελεσμάτων
επισκοπήσεων γνωμών επισκοπήσεων γνωμών

ασθενών ασθενών

Count ο,
ο Count %

όχι Ν=0 ,0% Ν=1 25,0%
να l Ν=3 25, 0% Ν=1 25,0%
δε γίνονται επισκοπήσεις Ν=9 75,0% Ν=2 50,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 51.1
ΕΡΩΤΗΣΗ 51: Ποιες από τις παρακάτω δραστηριότητες εφαρμόζετε προκειμένου να 
βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πελατών-ασθενών;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Περιορισμός γραφ/τίας Περιορισμός γραφ/τίας

Count % Count %

όχι Ν=6 50,0% Ν=1 25,0%
ναι Ν=6 50,0% Ν=3 75,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 51.2
ΕΡΩΤΗΣΗ 51: Ποιές από τις παρακάτω δραστηριότητες εφαρμόζετε προκειμένου να 
βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πελατών-ασθενών;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Μέτρηση χρόνου 
εξυπηρέτησης

Μέτρηση χρόνου 
εξυπηρέτησης

Count % Count %

όχι Ν=9 75,0% Ν=3 75,0%
ναι Ν=3 25,0% Ν=1 25, 0%

Total Ν=12 100,0%

-=rII 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 51.3
ΕΡΩΤΗΣΗ 51: Ποιες από τις παρακάτω δραστηριότητες εφαρμόζετε προκειμένου να
βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πελατών-ασθενών;

Νομ lκή μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Αξιοποίηση ερευνών 
πελατών

Αξιοποίηση ερευνών 
πελατών

Count 0,ο Count %

όχι Ν=9 75,0% Ν=3 75,0%
ναι Ν=3 25,0% Ν=1 25,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 51.4
ΕΡΩΤΗΣΗ 51: Ποιες από τις παρακάτω δραστηριότητες εφαρμόζετε προκειμένου να 
βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πελατών-ασθενών;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.I.Δ.

Άμεση επίλυση παραπόνων 
ασθενών

Άμεση επίλυση παραπόνων 
ασθενών

Count % Count %

όχι Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%
ναι Ν=11 91,7% Ν=4 100,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 51.5
ΕΡΩΤΗΣΗ 51: Ποιές από τις παρακάτω δραστηριότητες εφαρμόζετε προκειμένου να 
βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πελατών-ασθενών;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Ενθάρρυνση προσ/κού για 
ανάληψη πρωτοβουλιών

Ενθάρρυνση προσ/κού για 
ανάληψη πρωτοβουλιών

Count % Count %

όχι Ν=3 25,0% Ν=2 50,0%
ναι Ν=9 75,0% Ν=2 50,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 51.6
ΕΡΩΤΗΣΗ 51: Ποιες από τις παρακάτω δραστηριότητες εφαρμόζετε προκειμένου να
βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πελατών-ασθενών;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Ατυπες συζητήσεις με Άτυπες συζητήσεις με
πελάτες πελάτες

Count % Count %

όχι Ν=6 50, 0% Ν=2 50,0%
ναι Ν=6 50,0% Ν=2 50,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 51.7
ΕΡΩΤΗΣΗ 51: Ποιες από τις παρακάτω δραστηριότητες εφαρμόζετε προκειμένου να 
βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πελατών-ασθενών;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Άλλο Άλλο

Count % Count %

όχι Ν=10 83,3% Ν=4 100,0%
ναι Ν=2 16,7% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 51.8
ΕΡΩΤΗΣΗ 51: Ποιές από τις παρακάτω δραστηριότητες εφαρμόζετε προκειμένου να 
βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πελατών-ασθενών;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Κανένα από αυτά Κανένα από αυτά

Count % Count %

όχι Ν=11 91,7% Ν=4 100,0%
ναι Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 52
ΕΡΩΤΗΣΗ 52: Σε ποιο βαθμό έχουν ol ασθενείς και ol συγγενείς τους εύκολη 
πρόσβαση στο Νοσ/μείο-Κλινική για να ζητήσουν πληροφορίες ή βοήθεια;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π. [.Δ.

Εύκολη πρόσβαση ασ.θενών 
στο Νοσοκ/μείο

Εύκολη πρόσβαση ασθενών 
στο Νοσοκ/μείο

Count % Count 0,”ο

καθόλου Ν=1 9,1% Ν=0 , 0%
Λίγο Ν=1 9,1% Ν=0 ,0%
Αρκετά Ν=1 9,1% Ν=0 , 0%
Πολύ Ν=3 27,3% Ν=1 25, 0%
Εξαιρετικά Ν=5 45,5% Ν=3 75,0%

Total S5 II Μ Μ 100,0% Ν=4 100,0%

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of Q52 Εύκολη πρόσβαση ασθενών στο Νοσοκ/μείο
By levels of LEGAL Νομική μορφή

Variable Value Label Mean Std Dev Cases

For Entire Population 4,1333 1,2459 15

LEGAL 2 Ν.Π.Δ.Δ. 3,9091 1,3751 11
LEGAL 5 Ν.Π.Ι.Δ. 4,7500 ,5000 4

Total Cases = 16 
Missing Cases = 1 or 6,3 Pet

ΠΙΝΑΚΑΣ 53.1
ΕΡΩΤΗΣΗ 53: Ποιους από τους παρακάτω τρόπους εφαρμόζετε για τη βελτίωση της ποιότητας

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Υποκίνηση προσωπ/κού Υποκίνηση προσωπ/κού

Count % Count %

όχι Ν=3 25,0% Ν=0 ,0%
ναι Ν=9 75,0% Ν=4 100,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 53.2
ΕΡΩΤΗΣΗ 53: Ποιους από τους παρακάτω τρόπους εφαρμόζετε για τη βελτίωση της ποιότητας;

Νομική μορφή

Ν.Π.ιΙ.Δ. Ν.Π. Ι.Δ.

Τοποθετήσεις - 
μετακινήσεις προσωπικού

Τοποθετήσεις - 
μετακινήσεις προσωπικού

Count % Count Ο,Ό

όχι Ν=5 41,7% Ν=2 50, 0%
VOCL Ν=7 58,3% Ν=2 50, 0%

Total Ν=12 100,0% II 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 53.3
ΕΡΩΤΗΣΗ 53: Ποιους από τους παρακάτω τρόπους εφαρμόζετε για τη βελτίωση της ποιότητας;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π. [.Δ.

Αλλαγή κουλτούρας Αλλαγή κουλτούρας

Count % Count %

όχι Ν=7 58,3% Ν=3 75,0%
ναι Ν=5 41,7% Ν=1 25,0%

Total

(Μt—
1

II 100,0% II 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 53.4
ΕΡΩΤΗΣΗ 53: Ποιους από τους παρακάτω τρόπους εφαρμόζετε για τη βελτίωση της ποιότητας;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Εκπα ί δευση προσωπικού Εκπαίδευση προσωπικού

Count % Count %

όχ ι Ν=4 33,3% Ν=1 25,0%
να ι Ν=8 66,7% Ν=3 75,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 53.5
ΕΡΩΤΗΣΗ 53: Ποιους από τους παρακάτω τρόπους εφαρμόζετε για τη βελτίωση της ποιότητας;

1 Νομική μορφή

Ν.Π.ίΙ.Δ. Ν.Π..ί.Δ.

Τυποποίηση Διαδικασιών Τυποποίηση Διαδικασιών
1

Count % Count αΌ

όχι Ν=5 41,7% Ν=0 , 0%
να ι Ν=7 58,3% Ν=4 100,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 53.6
ΕΡΩΤΗΣΗ 53: Ποιους από τους παρακάτω τρόπους εφαρμόζετε για τη βελτίωση της ποιότητας;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Έλεγχος διεργασιών Έλεγχος διεργασιών

Count % Count %

όχ ι Ν=5 41,7% Ν=1 25,0%
ναι Ν=7 58,3% Ν=3 75,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 53.7
ΕΡΩΤΗΣΗ 53: Ποιους από τους παρακάτω τρόπους εφαρμόζετε για τη βελτίωση της ποιότητας;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.:[.Δ.

Επενδύσεις σε τεχν/κό Επενδύσε l ς σε τεχν/κό
εξοπλισμό εξοπλισμό

Count % Count %

όχι Ν=5 41,7% Ν=1 25,0%
να ι Ν=7 58,3% Ν=3 75,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 53.8
ΕΡΩΤΗΣΗ 53: Ποιους από τους παρακάτω τρόπους εφαρμόζετε για τη βελτίωση της ποιότητας;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π. [.Δ.

Έλεγχος αγοραζ/νων 
ε ι δών

Έλεγχος αγοραζ/νων 
ε ι δών

Count % Count %

όχι Ν=5 41,7% Ν=2 50,0%
ναι Ν=7 58,3% Ν=2 50, 0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 53.9
ΕΡΩΤΗΣΗ 53: Ποιους από τους παρακάτω τρόπους εφαρμόζετε για τη βελτίωση της ποιότητας;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Καλή διοικητική Καλή διοικητική
υποστήριξη υποστήριξη

Count % Count %

όχι Ν=5 41,7% Ν=2 50,0%
ναι Ν=7 58,3% Ν=2 50, 0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 53.10
ΕΡΩΤΗΣΗ 53: Ποιους από τους παρακάτω τρόπους εφαρμόζετε για τη βελτίωση της ποιότητας;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Άλλο Άλλο

Count % Count %

όχι Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 54.1
ΕΡΩΤΗΣΗ 54: Ποιοι από τους ακόλουθους δείκτες παρακολουθούνται και επεξεργάζονται
συστηματικά στο Νοσ/μείο-Κλινική;

Νομ lκή μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

παραγωγικότητα παραγωγικό τ ηια

Count % Count %

όχι Ν=4 33,3% Ν=3 75,0%
ναι Ν=7 58,3% Ν=1 25,0%

Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% II
£

100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 54.2
ΕΡΩΤΗΣΗ 54: Ποίοί από τους ακόλουθους δείκτες παρακολουθούνται και επεξεργάζονται 
συστηματικά στο Νοσ/μείο-Κλινική;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

διάρκεια παραμονής 
ασθενών στο Νοσ/με ίο

διάρκεια παραμονής 
ασθενών στο Νοσ/με ίο

Count % Count %

όχι Ν=1 8,3% Ν=1 25,0%
ναι Ν=10 83,3% Ν=3 75,0%

Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%

Total

C
M

rHII 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 54.3
ΕΡΩΤΗΣΗ 54: Ποιοι από τους ακόλουθους δείκτες παρακολουθούνται και επεξεργάζονται 
συστηματικά στο Νοσ/μείο-Κλινική;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

διάρκεια αναμονής 
ασθενών

διάρκεια αναμονής 
ασθενών

Count % Count %

όχι Ν=1 8,3% Ν=1 25,0%
ναι Ν=10 83,3% Ν=3 75, 0%

Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0%

■a·II
Ζ

100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 54.4
ΕΡΩΤΗΣΗ 54: Ποιοι από τους ακόλουθους δείκτες παρακολουθούνται και επεξεργάζονται
συστηματικά στο Νοσ/μείο-Κλινική;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.I.Δ.

διάρκεια καθυστερήσεων διάρκεια καθυστερήσεων

Count % Count %

όχι Ν=6 50, 0% Ν=2 50, 0%
νοα Ν=5 41, 7% Ν=2 50, 0%

Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% II 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 54.5
ΕΡΩΤΗΣΗ 54: Ποιοι από τους ακόλουθους δείκτες παρακολουθούνται kol επεξεργάζονται 
συστηματικά στο Νοσ/μείο-Κλινική;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

ρυθμός εκμετάλλευσης ρυθμός εκμετάλλευσης

Count % Count %

όχι Ν=6 50,0% Ν=3 75,0%
ναι Ν=5 41,7% Ν=1 25,0%

Ν=1 8,3% Ν=0 , 0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 54.6
ΕΡΩΤΗΣΗ 54: Ποιοι από τους ακόλουθους δείκτες παρακολουθούνται και επεξεργάζονται 
συστηματικά στο Νοσ/μείο-Κλινική;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

ακρίβεια εργαστηριακών 
εξετάσεων

ακρίβεια εργαστηριακών 
εξετάσεων

Count % Count Ο,-δ

όχι Ν=2 16,7% Ν=1 25,0%
ναι Ν=9 75,0% Ν=3 75,0%

Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 54.7
ΕΡΩΤΗΣΗ 54: Ποιοι από τους ακόλουθους δείκτες παρακολουθούνται και επεξεργάζονται
συστηματικά στο Νοσ/μείο-Κλινική;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

αριθμός χειρουργικών 
επεμβάσεων

αριθμός χειρουργικών 
επεμβάσεων

Count 0,Ό Count %

όχι Ν=2 16, 7% Ν=1 25, 0%
ναι Ν=9 75,0% Ν=3 75,0%

Ν=1 8,3% Ν=0 , 0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 54.8
ΕΡΩΤΗΣΗ 54: Ποιοι από τους ακόλουθους δείκτες παρακολουθούνται και επεξεργάζονται 
συστηματικά στο Νοσ/μείο-Κλινική;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

αριθμός μετεγχειρητικών 
λοιμώξεων

αριθμός μετεγχειρητικών 
λοιμώξεων

Count % Count %

όχι Ν=4 33,3% Ν=3 75,0%
ναι Ν=7 58,3% Ν=1 25,0%

Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 54.9
ΕΡΩΤΗΣΗ 54: Ποιοι από τους ακόλουθους δείκτες παρακολουθούνται και επεξεργάζονται 
συστηματικά στο Νοσ/μείο-Κλινική;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

αριθμός χειρουργικών 
επιπλοκών

αριθμός χειρουργικών 
επιπλοκών

Count % Count %

όχι Ν=5 45,5% Ν=3 75,0%
ναι Ν=5 45,5% Ν=1 25,0%

Ν=1 9,1% Ν=0 , 0%

Total Ν=11 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 54.10
ΕΡΩΤΗΣΗ 54: Ποιοι από τους ακόλουθους δείκτες παρακολουθούνται καί επεξεργάζονται
συστηματικά στο Νοσ/μείο-Κλινική;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. ν.π.:[.Δ.

αριθμός επανεισαγωγων 
στη ΜΕΘ

αρ ι θμός εποτν ε ι σαγωγών 
στη ΜΕΘ

Count % Count %

όχι Ν=7 58,3% Ν=3 75,0%
ναι Ν=4 33,3% Ν=1 25,0%

Ν=1 8,3% Ν=0 , 0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 54.11
ΕΡΩΤΗΣΗ 54: Ποιοι από τους ακόλουθους δείκτες παρακολουθούνταl και επεξεργάζονται 
συστηματικά στο Νοσ/μείο-Κλινική;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

χορήγηση λάθος 
δοδολογιών

χορήγηση λάθος 
δοδολογιών

Count % Count %

όχι Ν=10 83,3% Ν=3 75,0%
ναι Ν=1 8,3% Ν=1 25,0%

Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 54.12
ΕΡΩΤΗΣΗ 54: Ποιοι από τους ακόλουθους δείκτες παρακολουθούνται και επεξεργάζονται 
συστηματικά στο Νοσ/μείο-Κλινική;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

χορήγηση ακατάλληλων 
φαρμάκων

χορήγηση ακατάλληλων 
φαρμάκων

Count % Count %

όχι Ν=9 75,0% Ν=3 75,0%
ναι Ν=2 16,7% Ν=1 25,0%

Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 54.13
ΕΡΩΤΗΣΗ 54: Ποιοι από τους ακόλουθους δείκτες παρακολουθούνται και επεξεργάζονται
συστηματικά στο Νοσ/μείο-Κλινική;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π. [.Δ.

αριθμός αλλεργικών 
αντιδράσεων

αριθμός αλλεργικών 
αντιδράσεων

Count % Count %

όχι Ν=8 66,7% Ν=3 75,0%
ναι Ν=3 25,0% Ν=1 25,0%

Ν=1 8, 3% Ν=0 ,0%
------------------------ 1

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 54.14
ΕΡΩΤΗΣΗ 54: Ποιοι από τους ακόλουθους δείκτες παρακολουθούν ται και επεξεργάζονται 
συστηματικά στο Νοσ/μείο-Κλινική;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

ρυθμός θνησιμότητας στα 
επείγοντα περιστατικά

ρυθμός θνησιμότητας στα 
επείγοντα περιστατικά

Count % Count %

όχι Ν=4 33,3% Ν=2 50,0%
ναι Ν=7 58,3% Ν=2 50,0%

Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 54.15
ΕΡΩΤΗΣΗ 54: Ποιοι από τους ακόλουθους δείκτες παρακολουθούν ται και επεξεργάζονται 
συστηματικά στο Νοσ/μείο-Κλινική;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

ρυθμός θνησιμότητας 
κατά τη διάρκεια 

χειρουργικών επεμβάσεων

ρυθμός θνησιμότητας 
κατά τη διάρκεια 

χειρουργικών επεμβάσεων

Count % Count %

όχι Ν=5 41,7% Ν=3 75,0%
ναι Ν=6 50,0% Ν=1 25,0%

Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 54.16
ΕΡΩΤΗΣΗ 54: Ποιοι από τους ακόλουθους δείκτες παρακολουθούνται και επεξεργάζονται
συστηματικά στο Νοσ/μείο-Κλινική;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν. Π. [.Δ.

αριθμός μη 
παραγματοποιημένων 

εξετάσεων

αριθμός μη 
παραγματοποιημένων 

εξετάσεων

Count % Count %

όχι Ν=8 66,7% Ν=4 100,0%
ναι Ν=3 25,0% Ν=0 , 0%

Ν=1 8,3% Ν=0 , 0%

Total
(Νι—

1

II
Ϊ3 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 54.17
ΕΡΩΤΗΣΗ 54: Ποιοι από τους ακόλουθους δείκτες παρακολουθούνται και επεξεργάζονται 
συστηματικά στο Νοσ/μείο-Κλινική;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

καθυστ ερήσεις 
προμηθευτών

καθυστέρησεις 
προμηθευτών

Count % Count %

όχι Ν=5 41,7% Ν=3 75,0%
ναι Ν=6 50, 0% Ν=1 25,0%

Ν=1 8,3% Ν=0 , 0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 54.18
ΕΡΩΤΗΣΗ 54: Ποιοι από τους ακόλουθους δείκτες παρακολουθούνται και επεξεργάζονται 
συστηματικά στο Νοσ/μείο-Κλινική;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

ανεπάρκεια προσωπικού 
για αντιμετώπιση 

έκτακτων περιστατικών

ανεπάρκεια προσωπικού 
για αντιμετώπιση 

έκτακτων περιστατικών

Count % Count %

όχι Ν=8 66,7% Ν=4 100,0%
ναι Ν=3 25,0% Ν=0 ,0%

Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 54.19
ΕΡΩΤΗΣΗ 54: Ποιοί από τους ακόλουθους δείκτες παρακολουθούνται καί επεξεργάζονται
συστηματικά στο Νοσ/μείο-Κλινική;

Νομική μορφή

ώ.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

αριθμός υπερωριών αριθμός υπερωριών

Count % Count %

όχι Ν=2 16,7% Ν=3 75,0%
ναι Ν=9 75,0% Ν=1 25,0%

Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 54.20
ΕΡΩΤΗΣΗ 54: Ποιοί από τους ακόλουθους δείκτες παρακολουθούνται και επεξεργάζονται 
συστηματικά στο Νοσ/μείο-Κλινική;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

αριθμός παραπόνων αριθμός παραπόνων

Count % Count %

όχι Ν=6 50,0% Ν=4 100,0%
ναι Ν=5 41,7% Ν=0 ,0%

Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 54.21
ΕΡΩΤΗΣΗ 54: Ποιοί από τους ακόλουθους δείκτες παρακολουθούνται και επεξεργάζονται 
συστηματικά στο Νοσ/μείο-Κλινική;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

επάρκεια ιατρικού 
εξοπλισμού

επάρκεια ιατρικού 
εξοπλισμού

Count % Count %

όχι Ν=2 16,7% Ν=1 25, 0%
ναι Ν=9 75,0% Ν=3 75,0%

Ν=1 8,3% Ν=0 , 0%

Total Ν=12 100,0% II 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 54.22
ΕΡΩΤΗΣΗ 54: Ποιοι από τους ακόλουθους δείκτες παρακολουθούνται και επεξεργάζονται
συστηματικά στο Νοσ/μείο-Κλινική;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

επάρκεια λοιπού 
εξοπλισμού

επάρκεια λοιπού 
εξοπλισμού

Count % Count %

όχι Ν=2 16,7% Ν=1 25,0%
να ι Ν=9 75,0% Ν=3 75,0%

Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 54.23
ΕΡΩΤΗΣΗ 54: Ποιοι από τους ακόλουθους δείκτες παρακολουθούνται και επεξεργάζονται 
συστηματικά στο Νοσ/μείο-Κλινική;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

κατάσταση ιατρικού 
εξοπλισμού

κατάσταση ιατρικού 
ε ξοπλ l σμού

Count % Count %

όχι Ν=2 16,7% Ν=2 50,0%
ναι Ν=9 75,0% Ν=2 50,0%

Ν=1 8, 3% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 54.24
ΕΡΩΤΗΣΗ 54: Ποιοι από τους ακόλουθους δείκτες παρακολουθούνται και επεξεργάζονται 
συστηματικά στο Νοσ/μείο-Κλινική;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

κατάσταση λοιπού 
εξοπλισμού

κατάσταση λοιπού 
εξοπλισμού

Count % Count %

όχι Ν=2 16,7% Ν=2 50,0%
ναι Ν=9 75,0% Ν=2 50,0%

Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 55.1
ΕΡΩΤΗΣΗ 55:Το Νοσ/μείο-Κλινική δίνει έμφαση όσον αφορά τους προμηθευτές του
στα εξής:

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Ποιότητα προϊόντων Ποιότητα προϊόντων

Count οΌ Count %

όχι Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%
να l Ν=11 91,7% Ν=4 100,0%

Total Ν=12 100,0%

ΤΓII 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 55.2
ΕΡΩΤΗΣΗ 55:Το Νοσ/μείο-Κλινική δίνει έμφαση όσον αφορά τους προμηθευτές του 
στα εξής:

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Όροι μεταφοράς Όροι μεταφοράς

Count % Count ο.
ο

όχι Ν=4 33,3% Ν=2 50,0%
ναι Ν=8 66, 7% Ν=2 50, 0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 55.3
ΕΡΩΤΗΣΗ 55: Το Νοσ/μείο-Κλινική δίνει έμφαση όσον αφορά τους προμηθευτές του 
στα εξής:

Νομ l κή μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Χρόνος παράδοσης Χρόνος παράδοσης

Count % Count %

όχι Ν=1 8,3% Ν=1 25,0%
ναι Ν=11 91,7% Ν=3 75,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 55.4
ΕΡΩΤΗΣΗ 55: Το Νοσ/μείο-Κλινική δίνει έμφαση όσον αφορά τους προμηθευτές του
στα εξής:

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Συνέπεια Συνέπεια

Count Ο,
Ό Count %

όχι Ν=2 16,7% Ν=0 ,0%
να ι Ν=10 83,3% Ν=4 100,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 55.5
ΕΡΩΤΗΣΗ 55:Το Νοσ/μείο-Κλινική δίνει έμφαση όσον αφορά τους προμηθευτές του 
στα εξής:

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Εξυπηρέτηση Εξυπηρέτηση

Count % Count %

όχι Ν=1 8,3% Ν=2 50,0%
ναι Ν=11 91,7% Ν=2 50,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 55.6
ΕΡΩΤΗΣΗ 55: Το Νοσ/μείο-Κλινική δίνει έμφαση όσον αφορά τους προμηθευτές του 
στα εξής:

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Τιμή Τιμή

Count % Count %

όχι Ν=1 8,3% Ν=0 , 0%
vaL Ν=11 91,7% Ν=4 100,0%

Total

(Μγ
ΗII

is 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 55.7
ΕΡΩΤΗΣΗ 55: Το Νοσ/μείο-Κλlvlκή δίνει έμφαση όσον αφορά τους προμηθευτές του
στα εξής:

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Ποικιλία προϊόντων Ποικιλία προϊόντων

Count % Count %

όχι Ν=4 33,3% Ν=3 75, 0%
να l Ν=8 66, 7% Ν=1 25,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 55.8
ΕΡΩΤΗΣΗ 55: Το Νοσ/μείο-Κλινική δίνει έμφαση όσον αφορά τους προμηθευτές του 
στα εξής:

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Αλλο Αλλο

Count % Count %

όχι Ν=11 91,7% Ν=4 100,0%
vaL Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%

Total

(Νι—
Ι

II
!3 100,0% II
£

100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 55.9
ΕΡΩΤΗΣΗ 55: Υπάρχει επιμέρους πολιτική ποιότητας σε σχέση με την αγορά-προμήθε ια 
υλικών

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Επιμέρους πολιτική Q σε 
σχέση με προμήθεια 

υλικών

Επιμέρους πολιτική Q σε 
σχέση με προμήθεια 

υλ lκών

Count % Count %

όχι
ναι

Ν=2
Ν=10

16,7%
83,3%

Ν=2
Ν=2

50,0%
50,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%
J ΕΡΩΤΗΣΗ 55.10: ΔΙ.



ΠΙΝΑΚΑΣ 55.10
ΕΡΩΤΗΣΗ 55.10: Έχουν διαπιστωθεί προβλήματα σε βασικές πρώτες ύλες;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π. Ε.Δ.

Προβλήματα 2 σε A' ύλες Προβλήματα 2 σε Α' ύλες

Count % Count %

όχι N=4 36, 4% N=1 25,0%
ναι N=7 63, 6% Ν=3 75,0%

Total N=ll 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 56.1
ΕΡΩΤΗΣΗ 56.1: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι υπάρχει αποτελεσματικός μηχανισμός 
μέτρησης της ποιότητας των συστημάτων, διαδικασιών, εφαρμοζόμενων πρακτικών, 
προϊόντων και υπηρεσιών του Νοσ/μείου-Κλινικής;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Μηχανισμός μέτρησης Q Μηχανισμός μέτρησης Q

Count % Count Ο
Ό

καθόλου Ν=3 27,3% Ν=1 25, 0%
Λίγο Ν=2 10,2% Ν=0 , 0%
Αρκετά Ν=3 27,3% Ν=2 50, 0%
Πολύ Ν=2 18,2% Ν=1 25,0%
Εξαιρετικά Ν=1 9,1% Ν=0 , 0%

Total. Ν=11 100,0% Ν=4 100,0%

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of Q56.1 Μηχανισμός μέτρησης Q
By levels of LEGAL Νομική μορφή

Variable Value Label Mean Std Dev Cases

For Entire Population 2,6667 1,2910 15

LEGAL 2 Ν.Π.Δ.Δ. 2,6364 1,3618 11
LEGAL 5 Ν.Π.Ι.Δ. 2,7500 1,2583 4

Total Cases = 16 
Missing Cases = 1 or 6,3 Pet



ΠΙΝΑΚΑΣ 56.2
ΕΡΩΤΗΣΗ 56.2: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι κατά το σχεδίασμά νέων υπηρεσιών 
και διαδικασιών λαμβάνονται υπόψη χαρακτηριστικά-κλειδιά των απαιτήσεων των 
πελατών;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π. C. Δ.

Σχεδιασμός νέων 
υπηρεσιών με βάση 

απαιτήσεις ασθενών

Σχεδιασμός νέων 
υπηρεσιών με βάση 

απαιτήσεις ασθενών

Count % Count %

καθόλου Ν=2 18,2% Ν=0 ,0%
Λίγο Ν=0 ,0% Ν=1 25,0%
Αρκετά Ν=5 45, 5% Ν=2 50,0%
Πολύ Ν=2 18,2% Ν=1 25,0%
Εξαιρετικά Ν=2 18,2% Ν=0 , 0%

Total Ν=11 100,0% Ν=4 100,0%

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of Q56.2 Σχεδιασμός νέων υπηρεσιών με βάση απαιτήσεις ασθενών
By levels of LEGAL Νομική μορφή

Variable Value Label Mean Std Dev Cases

For Entire Population 3,1333 1,1872 15

LEGAL 2 Ν.Π.Δ.Δ. 3,1818 1,3280 11
LEGAL 5 Ν.Π.Ι.Δ. 3,0000 ,8165 4

Total Cases = 16 
Hissing Cases = 1 or 6,3 Pet



ΠΙΝΑΚΑΣ 56.3
ΕΡΩΤΗΣΗ 56.3: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι υπάρχει συγκεκριμένος μηχανισμός 
εντοπισμού σημαντικών αποκλίσεων σε διαδικασίες και εκροές καθώς και μεθοδο
λογία εντοπισμού και διόρθωσης γενεσιουργών αιτιών προβλημάτων;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Εύρεση αποκλίσεων και Εύρεση αποκλίσεων kol

δ lόρθωση αιτιών διόρθωση αιτιών

Count % Count %

καθόλου Ν=3 27,3% Ν=1 25,0%
Λίγο Ν=1 9,1% Ν=1 25,0%
Αρκετά Ν=3 27,3% Ν=1 25,0%
Πολύ Ν=1 9,1% Ν=1 25,0%
Εξαιρετικά Ν=3 27,3% Ν=0 , 0%

Total Ν=11 100,0% Ν=4 100,0%

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of Q56.3 Εύρεση αποκλίσεων και διόρθωση αιτιών
By levels of LEGAL Νομική μορφή

Variable Value Label Mean Std Dev Cases

For Entire Population 2,8667 1,5055 15

LEGAL 2 Ν.Π.Δ.Δ. 3,0000 1,6125 11
LEGAL 5 Ν.Π.Ι.Δ. 2,5000 1,2910 4

Total Cases = 16 
Missing Cases = 1 or 6,3 Pet



ΠΙΝΑΚΑΣ 56.4
ΕΡΩΤΗΣΗ 56.4: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι μέσω κατάλληλων μηχανισμών εξασφαλί 
ζεται ότι οι προμηθευτές πληρούν τα κριτήρια ποιότητας;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Ποιότητα προμηθευτών Ποιότητα προμηθευτών

Count % Count %

Λίγο Ν=0 ,0% Ν=1 25,0%
Αρκετά Ν=3 27,3% Ν=2 50,0%
Πολύ Ν=5 45,5% Ν=1 25, 0%
Εξαιρετικά Ν=3 27,3% Ν=0 , 0%

Total Ν=11 100,0% Ν=4 100,0%

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of Q56.4 Ποιότητα προμηθευτών
By levels of LEGAL Νομική μορφή

Variable Value Label Mean Std Dev Cases

For Entire Population 3,7333 ,8837 15

LEGAL 2 Ν.Π.Δ.Δ. 4,0000 , 7746 11
LEGAL 5 Ν.Π.Ι.Δ. 3,0000 ,8165 4

Total Cases = 16 
Missing Cases = 1 or 6,3 Pet



ΠΙΝΑΚΑΣ 57
ΕΡΩΤΗΣΗ 57: Γίνεται σύγκριση του επιπέδου ποιότητας των υπαρχόντων προϊόντων 
και υπηρεσιών του Νοσ/μείου-Κλινικής με τα αντίστοιχα βασικών ανταγωνιστών;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Σύγκριση Q με άλλα Ν. Σύγκριση Q με άλλα Ν.

Count % Count %

όχι Ν=2 18,2% Ν=2 50,0%
ναι Ν=9 81,8% Ν=2 50, 0%

Total Ν=11 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 57.1
ΕΡΩΤΗΣΗ 57.1: Γίνεται εσωτερική διαχρονική σύγκριση του επιπέδου ποιότητας 
των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει το Νοσ/μείο-Κλινική;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Εσωτερική σύγκριση Q Εσωτερική σύγκριση Q

Count % Count %

όχι Ν=3 27,3% Ν=2 50,0%
ναι Ν=8 72,7% Ν=2 50, 0%

Total Ν=11 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 58
ΕΡΩΤΗΣΗ 58: 0 κάθε εργαζόμενος μπορεί να υποβάλλει πρόταση βελτίωσης ποιότητας 
βασιζόμενη σε υπάρχοντα στοιχεία και δεδομένα;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Πρόταση βελτίωσης Q από 
εργαζομένο

Πρόταση βελτίωσης Q από 
εργαζομένο

Count % Count %

όχι Ν=1 8,3% Ν=1 25,0%
ναι Ν=11 91,7% Ν=3 75,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 58.1
ΕΡΩΤΗΣΗ 58.1: Εχει υποβληθεί μέχρι σήμερα πρόταση βελτίωσης ποιότητας από 
εργαζόμενο ή ομάδα εργαζομένων;

Νομική μορφή

Λ.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Εχει υποβληθεί μέχρι Εχει υποβληθεί μέχρι
σήμερα πρόταση σήμερα πρόταση
βελτίωσης Q από βελτίωσης Q από

εργαζόμενο εργαζόμενο

Count % Count %

όχ ι Ν=2 16,7% Ν=2 50, 0%
ναι Ν=10 83,3% Ν=2 50, 0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 59
ΕΡΩΤΗΣΗ 59: Ανήκουν όλοι οι γιατροί του Νοσ/μείου-Κλινικής σε καθορισμένης 
ειδικότητας ομάδες του Νοσ/με ίου- Κλινικής που συναντιόνται επίσημα τουλάχιστον 
4 φορές το χρόνο;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Ομάδες ιατρών - Ομάδες ιατρών -
ειδικότητ ες ειδ ι κότητ ες

Count % Count %

όχι Ν=1 9,1% Ν=2 50, 0%
ναι Ν=10 90,9% Ν=2 50, 0%

Total Ν=11 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 60
ΕΡΩΤΗΣΗ 60: Έχει το Νοσ/μείο-Κλινική επίσημη δομή για το ιατρικό του προσωπικό 
όπου εκπροσωπούνται όλοι οι γιατροί;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Επίσημη δομή ιατρών Επίσημη δομή ιατρών

Count % Count %

όχι Ν=0 ,0% Ν=4 100,0%
να ι Ν=11 100,0% Ν=0 ,0%

Total Ν=11 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 61
ΕΡΩΤΗΣΗ 61: Υπάρχει επιτροπή που επιθεωρεί:

Νομική μορφή

Ν.Π.ίΙ.Δ. Ν.Π.:ί.Δ.

αυτοψία αυτοψία

Count % Count %

όχι Ν=10 83,3% Ν=3 75,0%
VOi L Ν=1 8,3% Ν=1 25,0%
— Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 62
ΕΡΩΤΗΣΗ 62: Υπάρχει επιτροπή που επιθεωρεί:

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

ενδονοσοκομ l ακ έ ς 
λοιμώξεις

ενδονοσοκομιακές
λοιμώξεις

Count % Count %

όχι Ν=0 ,0% Ν=1 25,0%
ναι Ν=11 91,7% Ν=3 75,0%
— Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% II 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 63
ΕΡΩΤΗΣΗ 63: Υπάρχει επιτροπή που επιθεωρεί:

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

φάρμακα φάρμακα

Count % Count %

όχι Ν=0 , 0% Ν=2 50,0%
ναι. Ν=11 91,7% Ν=2 50,0%
— Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 64
ΕΡΩΤΗΣΗ 64: Υπάρχει επιτροπή που επιθεωρεί:

Νομική μορφή

Ν.Π./Ι.Δ. Ν.Π. [.Δ.

ιατρικά ιστορικά ιατ ρ l κά ιστορικά

Count % Count %

όχι Ν=5 41,7% Ν=1 25,0%
ναι Ν=6 50,0% Ν=3 75,0%
— Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%

Total

C
M

ι—
Ι

II
£

100,0% II 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 65
ΕΡΩΤΗΣΗ 65: Υπάρχει επιτροπή που επιθεωρεί:

Νομική μορφή

Ν.Π./\.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

μετάγγιση αίματος μετάγγιση αίματος

Count % Count %

όχι Ν=6 50,0% Ν=1 25,0%
ναι Ν=5 41,7% Ν=3 75,0%
— Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 66
ΕΡΩΤΗΣΗ 66: Υπάρχει επιτροπή που επιθεωρεί:

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

κλ lvικός έλεγχος κλινικός έλεγχος

Count % Count %

όχι Ν=5 41,7% Ν=1 25,0%
vaL Ν=6 50,0% Ν=3 75,0%
— Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 67
ΕΡΩΤΗΣΗ 67: Υπάρχει επιτροπή που επιθεωρεί:

Νομική μορφή

Ν.Π./Ι.Δ. Ν.Π. [.Δ.

βαθμός χρήσης 
εγκαταστάσεων

βαθμός χρήσης 
εγκαταστάσεων

Count % Count α
"ο

όχι Ν=5 41,7% Ν=1 25, 0%
VCXL Ν=6 50,0% Ν=3 75,0%
— Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% II 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 68
ΕΡΩΤΗΣΗ 68: Υπάρχει επιτροπή που επιθεωρεί:

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

αναφορές περιστατκών αναφορές περιστατκών

Count % Count %

όχι Ν=6 50,0% Ν=2 50,0%
ναι Ν=5 41,7% Ν=2 50, 0%
— Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 69
ΕΡΩΤΗΣΗ 69: Υπάρχει επιτροπή που επιθεωρεί:

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

διαχείριση κινδύνων διαχείριση κινδύνων

Count % Count %

όχι Ν=9 75,0% Ν=3 75,0%
ναι Ν=2 16,7% Ν=1 25,0%
— Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 70
ΕΡΩΤΗΣΗ 70: Υπάρχει επιτροπή που επιθεωρεί:

Νομική μορ^ρή

Ν.Π.ίΙ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

ιατρική εκπαίδευση ιατρική εκπαίδευση

Count % Count %
------------------------ 1

όχι Ν=0 ,0% Ν=2 50,0%
ναι Ν=11 91,7% Ν=2 50, 0%
— Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 71
ΕΡΩΤΗΣΗ 71: Υπάρχει επιτροπή που επιθεωρεί:

Νομική μορφή

Ν.Π.ί1. Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

νοσηλευτική εκπαίδευση νοσηλευτική εκπαίδευση

Count % Count %

όχι Ν=0 ,0% Ν=1 25,0%
ναι Ν=11 91,7% Ν=3 75,0%
— Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 72
ΕΡΩΤΗΣΗ 72: Υπάρχει επιτροπή που επιθεωρεί:

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

πιστοποιητικά ιατρικού 
πρόσωπικού

πιστοποίητικά ιατρικού 
προσωπ l κού

Count % Count %

όχι Ν=4 33,3% Ν=3 75, 0%
ναι Ν=7 58,3% Ν=1 25,0%
— Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 73
ΕΡΩΤΗΣΗ 73: Υπάρχουν γραπτές οδηγίες για:

Νομική μορφή

Ν.Π./Ι.Δ. Ν.Π. [.Δ.

έλεγχος μόλυνσης έλεγχος μόλυνσης

Count % Count %

όχι Ν=2 16,7% Ν=2 50, 0%
ναι Ν=9 75,0% Ν=2 50,0%
— Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%

Total

<ΝιΗII
£

100,0% II 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 74
ΕΡΩΤΗΣΗ 74: Υπάρχουν γραπτές οδηγίες για:

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π. [.Δ.

συνταγές φαρμάκων συνταγές φαρμάκων

Count % Count %

όχι Ν=2 16,7% Ν=2 50, 0%
ναι Ν=9 75,0% Ν=2 50,0%
— Ν=1 8,3% Ν=0 , 0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 75
ΕΡΩΤΗΣΗ 75: Υπάρχουν γραπτές οδηγίες για:

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π. [.Δ.

μετάγγιση αίματος μετάγγιση αίματος

Count % Count %

όχι Ν=4 33,3% Ν=2 50, 0%
ναι Ν=7 58,3% Ν=2 50,0%
— Ν=1 8,3% Ν=0 , 0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 7 6
ΕΡΩΤΗΣΗ 76: Υπάρχουν γραπτές οδηγίες για:

Νομική μορφή

Ν.Π./^.Δ. Ν.Π. [.Δ.

ιατρικά ιστορικά ιατρικά στορικά

Count % Count %

όχι N=4 33,3% N=1 25, 0%
να ι N=7 58,3% Ν=3 75,0%
— N=1 8,3% Ν=0 , 0%

Total N=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 77
ΕΡΩΤΗΣΗ 77: Υπάρχουν γραπτές οδηγίες για:

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.'[.Δ.

προεγχειρητική 
αξιολόγηση

προεγχειρητική 
αξ ιολόγηση

Count % Count %

όχι Ν=4 33,3% Ν=1 25,0%
ναι Ν=6 50,0% Ν=3 75,0%
— Ν=2 16,7% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0%

*3*II
£

100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 78
ΕΡΩΤΗΣΗ 78: Πόσο τοις % από τους-ις Νοσηλευτές-τριες του Νοσ/μείου-κλινική σας 
έχει επίσημο τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σπουδών νοσηλευτή-τριας;

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of Q78 Ποσοστό νοσηλ/τών με τίτλο Τ.Ε.
By levels of LEGAL Νομική μορφή

Variable Value Label

For Entire Population

LEGAL 2 Ν.Π.Δ.Δ.
LEGAL 5 Ν.Π.Ι.Δ.

Total Cases = 16 
Missing Cases = 3 or 18,8 Pet

Mean Std Dev Cases

49,8685 23,9563 13

42,2544 18,2110 9
67,0000 29,0861 4



ΠΙΝΑΚΑΣ 79
ΕΡΩΤΗΣΗ 79: Υπάρχει στο Νοσ/μείο-Κλινική επίσημη δομή στην οποία να εκπροσωπείτο 
όλο το νοσηλευτικό προσωπικό;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π. [.Δ.

Επίσημη δομή νοσ/κού Επίσημη δομή νοσ/κού
προσωπικού προσωπικού

Count % Count %

όχι Ν=3 27,3% Ν=2 50,0%
ναι Ν=8 72,7% Ν=2 50,0%

Total Ν=11 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 80
ΕΡΩΤΗΣΗ 80: Έχει το τμήμα των Νοσηλευτών επίσημο προϊστάμενο;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Επίσημος προϊσ/μενος 
νοσηλευτών

Επίσημος προϊσ/μενος 
νοσηλευτών

Count % Count %

ναι Ν=11 100,0% Ν=4 100,0%

Total Ν=11 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 80.1
ΕΡΩΤΗΣΗ 80.1: Πόσες βάρδιες νοσηλευτών την ημέρα υπάρχουν;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Βάρδιες νοσηλ/τών Βάρδιες λ;οσηλ/τών

Count % Count %

δύο Ν=0 ,0% Ν=1 25,0%
τρεις Ν=11 100,0% Ν=3 75,0%

Total Ν=11 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 81
ΕΡΩΤΗΣΗ 81: Υπάρχει γραπτή πολιτική εκπαίδευσης των νοσηλευτών στο Νοσ/μείο 
-Κλινική σας;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Πολιτική εκπαίδ/σης Πολιτική εκπαίδ/σης
νοσηλευτών νοσηλευτών

Count % Count %

όχι Ν=2 18,2% Ν=2 50, 0%
ναι Ν=9 81,8% Ν=2 50,0%

Total Ν=11 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 82
ΕΡΩΤΗΣΗ 82: Υπάρχει κάποιο νοσηλευτικό προσωπικό που είναι υπεύθυνο για 
δραστηριότητες διασφάλισης ποιότητας;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Υπεύθυνο για Q Υπεύθυνο για Q
νοσηλευτικό προσωπικό νοσηλευτικό προσωπικό

Count % Count %

όχι Ν=7 63, 6% Ν=2 50,0%
ναι Ν=4 36,4% Ν=2 50, 0%

Total Ν=11 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 83
ΕΡΩΤΗΣΗ 83: Υπάρχει επίσημη συμβουλευτική επιτροπή ή κάποιο ανάλογο σώμα, η 
οποία να ασχολείται με θέματα διασφάλισης ποιότητας του νοσηλευτικού τομέα;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Σώμα για διασφάλιση Q Σώμα για διασφάλιση Q
του νοσηλευτικού τομέα του νοσηλευτικού τομέα

Count % Count %

όχι Ν=6 54,5% Ν=3 75,0%
ναι Ν=5 45,5% Ν=1 25,0%

Total Ν=11 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 84
ΕΡΩΤΗΣΗ 84: Συζητήθηκαν επίσημα θέματα διασφάλισης ποιότητας του Νοσηλευτικού 
τομέα τον προηγούμενο χρόνο;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Θέματα διασφάλισης Q Θέματα διασφάλισης Q
του νοσηλευτικού τομέα του νοσηλευτικού τομέα

Count % Count %

όχι Ν=4 40,0% Ν=1 33,3%
ναι Ν=6 60,0% Ν=2 66,7%

Total Ν=10 100,0% Ν=3 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 85
ΕΡΩΤΗΣΗ 85: Έχει το Νοσ/μείο-Κλινlκή σας επιτροπές διασφάλισης ποιότητας του 
νοσηλευτικού τομέα;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Επιτροπές διασφάλισης Q 
του νοσηλευτικού τομέα

Επιτροπές διασφάλισης Q 
του νοσηλευτικού τομέα

Count % Count %

όχι Ν=7 58,3% Ν=3 75,0%
ναι Ν=4 33,3% Ν=0 , 0%

Ν=1 8,3% Ν=1 25,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 86
ΕΡΩΤΗΣΗ 86: Υπάρχει στο Νοσ/μείο-Κλινική ειδικό τμήμα για διατήρηση αρχείων;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Τμήμα διατήρησης 
αρχε ίων

Τμήμα διατήρησης 
αρχε ίων

Count % Count %

ναι Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 87
ΕΡΩΤΗΣΗ 87: Για κάθε ασθενή του Νοσ/μείου-Κλινικής κρατείται ξεχωριστό αρχείο

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Αρχείο γlα κάθε ασθενή Αρχείο για κάθε ασθενή

Count % Count %

ναι Ν=11 100,0% Ν=4 100,0%

Total Ν=11 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 88
ΕΡΩΤΗΣΗ 88: Υπάρχει ξεχωριστό αρχείο για τους εξωτερικούς ασθενείς;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π. ί.Δ.

Αρχείο για εξωτερικούς 
ασθενε ί ς

Αρχείο για εξωτερικούς 
ασθενεί ς

Count % Count %

όχι Ν=3 27,3% Ν=2 50,0%
ναι. Ν=8 72, 7% Ν=2 50, 0%

Total Ν=11 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 89
ΕΡΩΤΗΣΗ 89: Είναι το σύστημα καταγραφής δεδομενων-διατήρησης αρχείων μηχανο
γραφημένο;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Μηχανογράφηση αρχείων Μηχανογράφηση αρχείων

Count % Count %

όχι Ν=7 63, 6% Ν=1 25,0%
ναι Ν=4 36, 4% Ν=3 75,0%

Total Ν=11 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 90
ΕΡΩΤΗΣΗ 90: Υπάρχουν οδηγίες σχετικά με το περιεχόμενο των νοσηλευτικών αρχείων

Νομική μορφή

Ν.Π.Ι1. Δ. Ν.Π. [.Δ.

Οδηγίες για νοσηλ/κά 
αρχε ία

Οδηγίες για νοσηλ/κά 
αρχε ία

Count % Count %

όχι Ν=3 27,3% Ν=1 25,0%
ναι Ν=8 72, 7% Ν=2 50, 0%
σχετικό Ν=0 ,0% Ν=1 25,0%

Total Ν=11 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 91
ΕΡΩΤΗΣΗ 91: Υπάρχουν οδηγίες σχετικά με το περιεχόμενο των ιατρικών αρχείων;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Οδηγίες για ιατρικά 
αρχε ία

Οδηγίες για ιατρικά 
αρχε ία

Count % Count %

όχι Ν=2 18,2% Ν=1 25,0%
να ι Ν=9 81,8% Ν=2 50,0%
σχετικό Ν=0 , 0% Ν=1 25, 0%

Total Ν=11 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 92.1
ΕΡΩΤΗΣΗ 92.1: Υπάρχουν επίσημες οδηγίες διαχείρισης των νοσηλευτικών αρχείων;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Οδηγίες διαχείρισης 
νοσηλευτικών αρχείων

Οδηγίες διαχείρισης 
νοσηλευτικών αρχείων

Count % Count %

όχι Ν=5 41,7% Ν=1 25,0%
ναι Ν=5 41,7% Ν=3 75,0%

Ν=2 16,7% Ν=0 ,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 92.2
ΕΡΩΤΗΣΗ 92.2: Υπάρχουν επίσημες οδηγίες διαχείρισης των ιατρικών αρχείων;

1 Νομ lκή μορφή

Ν. Π. ^
________________

ϋ.Δ. Ν.Π. [.Δ.

Οδηγίες διαχείρισης 
ιατρικών αρχείων

Οδηγίες διαχείρισης 
ιατρικών αρχείων

Count % Count %

όχι Ν=3 27,3% Ν=1 25,0%
να l Ν=8 72, 7% Ν=3 75,0%

Total Ν=11 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 93
ΕΡΩΤΗΣΗ 93: Υπάρχει στο Νοσ/μείο-Κλινική σας κάποιος επίσημος έλεγχος της 
διατήρησης αρχείων;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Επ ί σημος έλεγχος Επίσημος έλεγχος
διατήρησης αρχείων διατήρησης αρχείων

Count % Count %

όχι Ν=3 25,0% Ν=2 50,0%
ναι Ν=9 75,0% Ν=2 50,0%

Total Ν=12 100,0% Ν=4 100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 95
ΕΡΩΤΗΣΗ 95: Υπάρχει σύντομη έκθεση της κλινικής κατάστασης για κάθε ασθενή 
που έχει πάρει εξιτήριο;

Νομική μορφή

Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.

Σύντομη έκθεση κλινικής 
κατάστασης ασθενών που 
έχουν πάρει εξιτήριο

Σύντομη έκθεση κλινικής 
κατάστασης ασθενών που 
έχουν πάρει εξιτήριο

Count % Count %

όχι Ν=1 8,3% Ν=0 ,0%
ναι Ν=11 91,7% Ν=4 100,0%

Total Ν=12 100,0%

*3*II 100,0%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΥ

Ονοματεπώνυμο: 

Θέση:__________

ΜΕΡΟΣ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ / ΚΛΙΝΙΚΗ

1. Όνομα Νοσοκομείου / Κλινικής: ---------------------------------------------------

• Πόλη: --------------------------------------------------

2. Αριθμός κρεβατιών (συμπεριλαμβανομένων και των θερμοκοιτίδων)

3. Πως θα χαρακτηρίζατε το Νοσοκομείο σας:

□ γενικό Νοσοκομείο

□ μεγάλο-γενικό Νοσοκομείο με εκπαιδευτικές μονάδες για φοιτητές ιατρικής

□ πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

□ ειδικό Νοσοκομείο: -----------------------------------------------

4. Ανάλογα με τη γεωγραφική του εμβέλεια και το μέγεθος του πληθυσμού 

που εξυπηρετεί, πως θα χαρακτηρίζατε το Νοσοκομείο σας;

□ τοπικό □ νομαρχιακό □ περιφερειακό

5. Ποιά είναι η νομική μορφή του Νοσοκομείου / Κλινικής;

□ κρατικό □ Ν.Π.Δ.Δ. Π κοινωφελής οργανισμός

□ Στρατιωτικό Νοσοκομείο □ Ν.Π.Ι.Δ.
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6. Με ποιο τρόπο πληρώνονται οι ειδικοί ιατροί στο Νοσοκομείο / Κλινική σας;

□ πληρωμή κατά πράξη ή κατά χρόνο παροχής υπηρεσίας

□ μισθός

□ μίγμα μισθού και πληρωμής κατά πράξη ή κατά χρόνο παροχής υπηρεσίας

□ άλλο τρόπο-------------------------------------------------------------------------------------------

7. Ποιο ήταν το ποσοστό πληρότητας του Νοσοκομείου / Κλινικής σας κατά

τον προηγούμενο χρόνο; %

8. Ποιά ήταν η μέση διάρκεια νοσηλείας κατά τον προηγούμενο χρόνο

• ημέρες

9. Υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία για κάθε τμήμα του Νοσοκομείου / Κλινικής; 

ναι □ όχι □

10. Το προσωπικό που διαθέτει το Νοσοκομείο / Κλινική επαρκεί;

Ιατρικό ναι □ όχι □

Νοσηλευτικό ναι □ όχι □

Διοικητικό ναι Ο όχι □

Τεχνικό ναι □ όχι □

Παραϊατρικό ναι □ όχι □

Βοηθητικό ναι CH όχι □

Εάν όχι, σε ποια τμήματα δημιουργούνται προβλήματα από ελλείψεις 

προσωπικού:

1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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10.7 Η σύνθεση του προσωπικού του Νοσοκομείου είναι ανάλογη με το 

Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης των Νοσοκομείων;

Ναι □ Όχι □

Εάν όχι, σε ποιές κατηγορίες προσωπικού παρουσιάζονται αποκλίσεις και 

πόσες είναι αυτές;

1.

2.

3.

4.

11.0 αριθμός κρεβατιών που διαθέτει το Νοσοκομείο / Κλινική επαρκεί; 

Ναι □ Όχι □

12. Ο βιοϊατρικός εξοπλισμός του Νοσοκομείου / Κλινικής επαρκεί;

Ναι □ Όχι □

Εάν όχι:

α) σε ποιες κατηγορίες βιοϊατρικού εξοπλισμού παρουσιάζονται ελλείψεις;

1__________________________________________________________________

2_________________________________________________________________________

3 __________________________________________________________________

4 __________________________________________________________________

%
%
%
%

β) Σε ποιους τομείς περίθαλψης παρουσιάζονται ελλείψεις;

1_____________________________________________________

2___________________________________________________________

3 _____________________________________________________

4 _____________________________________________________

12.1 Είναι σύγχρονος ο βιοϊατρικός εξοπλισμός του Νοσοκομείου / Κλινικής; 

ναι EH όχι □
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12.2 Γίνεται προληπτική συντήρηση στον υπάρχοντα βιοϊατρικό εξοπλισμό; 

ναι □ όχι □

Εάν ναι, πόσο συχνά εφαρμόζεται; ---------------------------------

12.3 Η προληπτική συντήρηση εφαρμόζεται στο σύνολο του βιοϊατρικού 

εξοπλισμού ή σε τμήμα αυτού;

□ στο σύνολο

□ σε τμήμα: ________________________________________________________

12.4 Η προληπτική συντήρηση γίνεται:

□ από το προσωπικό του Νοσοκομείου /Κλινικής στο σύνολο του εξοπλισμού

□ από το προσωπικό του Νοσοκομείου /Κλινικής και από άλλο προσωπικό

13. Υπάρχει επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων των εξετάσεων που 

πραγματοποιούνται στο Νοσοκομείο / Κλινική; Ναι EH ΟχιΠ

13.1 Κατά πόσο πιστεύετε ότι είναι χρήσιμη η ύπαρξη επαναληψιμότητας των 

αποτελεσμάτων των μετρήσεων;

1: Καθόλου 2: Λίγο 3: Αρκετά 4: Πολύ 5: Εξαιρετικά

14. Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο / 

Κλινική;

(παρακαλώ αναφέρετε με συντομία)

1. __________________________________________________________________

2_________________________________________________________________________

3 __________________________________________________________________

4 __________________________________________________________________

5 __________________________________________________________________
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ΜΕΡΟΣ 2: ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ /ΚΛΙΝΙΚΗ

15. Εφαρμόζονται μέθοδοι εκτίμησης και βελτίωσης της ποιότητας των 

υπηρεσιών του Νοσοκομείου / Κλινικής σας; ναΟ όχι I I 

Εάν ναι:

15.1 α) ποια προσέγγιση ποιότητας εφαρμόζετε;

□ Έλεγχος ποιότητας

□ Διασφάλιση ποιότητας

□ Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

□ Συνεχής Βελτίωση Ποιότητας

15.2 β) η προσέγγιση ποιότητας εφαρμόζεται

□ σε όλο το Νοσοκομείο / Κλινική

□ σε τμήματα του Νοσοκομείου / Κλινικής: -----------------------------------------------

15.3 Είναι σαφώς καθορισμένη η αποστολή του Νοσοσκομείου / Κλινικής 

σας; ναι □ όχι □

Εάν ναι, ποια είναι αυτή;___________________________________________________

16. Έχει το Νοσοκομείο / Κλινική σας συγκεκριμένους στόχους την περίοδο 

αυτή; ναιΠ όχιΠ

17. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το Νοσοκομείο / Κλινική όσον αφορά την 

ενημέρωση για θέματα Διασφάλισης Ποιότητας;

□ πλήρης άγνοια

□ ελάχιστη ενημέρωση

□ μέτρια πληροφόρηση

□ ικανοποιητική πληροφόρηση

□ πλήρης ενημέρωση
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18. Γνωρίζετε τους κυριότερους οργανισμούς Διασφάλισης Ποιότητας 

Νοσοκομειακού έργου; ναι □ όχι □

Εάν ναι, ποιους οργανισμούς γνωρίζετε

α) που υπάρχουν στην Ελλάδα: ------------------------------------------------------------------

β) που υπάρχουν στο εξωτερικό: __________________________________________

18.1 Πιστοποιείται κάποια λειτουργία του Νοσοκομείου / Κλινικής σας 

σύμφωνα με τη σειρά ISO 9000; ναι Π όχι Π

18.2 Γνωρίζετε ότι αναμένεται ειδική έκδοση του ISO 9000 για υπηρεσίες 

Υγείας με το όνομα HP 9000; ναι Ο όχι EH

19. Σε ποιο βαθμό υπάρχει υπόβαθρο για Διασφάλιση Ποιότητας στο 

Νοσοκομείο / Κλινική;

1: Καθόλου 2: Λίγο 3: Αρκετά 4: Πολύ 5: Εξαιρετικά

20. Υπάρχει επίσημη λειτουργία στο Νοσοκομείο / Κλινική σας για τήρηση 

στατιστικών στοιχείων όσον αφορά την επιμέρους αποτελεσματικότητα των 

υπηρεσιών που προσφέρονται στο Νοσοκομείο / Κλινική μετρούμενη με βάση 

την ποιότητα ζωής των ασθενών μετά την παροχή Υπηρεσιών στο 

Νοσοκομείο / Κλινική σας;

□ ναι □ όχι □ υπάρχει ανεπίσημη λειτουργία

21. Σε ποιο ποσοστό έχει το προσωπικό γνώση θεμάτων ποιότητας είτε λόγω 

παρακολούθησης ειδικών σεμιναρίων, μαθημάτων ή σεμιναρίων κατά τη 

διάρκεια των πανεπιστημιακών σπουδών είτε λόγω κάποιων άλλων

συμβάντων (1:Καθόλου 2: Λίγο 
καθόλου

3:Αρκετά 4: Πολύ 5: Εξαιρετικά) 

εξαιρετικά

• διοικητικό προσωπικό 1 2 3 4 5

• ιατρικό προσωπικό 1 2 3 4 5

• νοσηλευτικό προσωπικό 1 2 3 4 5

• τεχνικό προσωπικό 1 2 3 4 5

• άλλο προσωπικό 1 2 3 4 5
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22. Υπάρχει ενημέρωση στο Νοσοκομείο / Κλινική σας, από επαγγελματικούς 

συλλόγους σχετικά με θέματα Διασφάλισης Ποιότητας;

Ναι □ Όχι □

23. Έχει το Νοσοκομείο / Κλινική σας μία ρητή και επίσημα υιοθετημένη 

πολιτική διασφάλισης ποιότητας; ναι □ όχι □

Εάν ναι, από ποια χρονιά; ________

24. Συμπεριλήφθηκε το θέμα της διασφάλισης της ποιότητας του

Νοσοκομείου / Κλινικής στην αντζέντα της διοίκησης τουλάχιστον δύο φορές 

κατά τον προηγούμενο χρόνο; ναι □ όχι □

24.1 Εφαρμόζετε προσεγγίσεις διοίκησης που βασίζονται στην ενεργό 

επιρροή της κουλτούρας του Νοσοκομείου / Κλινικής; ναι EH όχι EH

24.2 Εφαρμόζετε θεωρίες διοίκησης που βασίζονται στην

αναδιοργάνωση της δομής του Νοσοκομείου / Κλινικής ; ναι EH όχι EH 

(π.χ. αποκέντρωση των υπευθυνοτήτων και της οργάνωσης σε τμήματα)

Εάν ναι, ποιες είναι αυτές;

1.________________________________________________________________________

2_________________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________

25. Υπάρχουν σαφείς αρμοδιότητες και καθήκοντα για το κάθε τμήμα του 

Νοσοκομείου / Κλινικής;

□ Διοκητικό ναι □ όχι □
□ Ιατρικό ναι □ όχι □
□ Νοσηλευτικό ναι □ όχι □
□ Τεχνικό ναι □ όχι □
□ Βοηθητικό ναι □ όχι □
□ Παράίατρικό ναι □ όχι □
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25.7 Υπάρχει σαφές και γραπτό καθηκοντολόγιο για κάθε εργαζόμενο του

Νοσοκομείου / Κλινικής; ναι EH όχι Π

25.8 Σε ποιο βαθμό αναβαθμίζεται το καθηκοντολόγιο σε σχέση με νέες 

ανάγκες;

1: Καθόλου 2: Λίγο 3: Αρκετά 4: Πολύ 5: Εξαιρετικά

26. Υπάρχει υπεύθυνος (με επίσημη θέση και μισθό) για τα θέματα ποιότητας

στο Νοσοκομείο / Κλινική σας; □ ναι □ όχι

Ποιο είναι το επιστημονικό υπόβαθρο αυτού του υπευθύνου;

□ γιατρός □ νοσηλευτής-τρια □ oianager

□ άλλο; -------------------------------------------------------------

27. Υπάρχουν τμήματα του Νοσοκομείου / Κλινικής που έχουν 

διαφοροποιηθεί όσον αφορά την ποιότητα; ναι □ όχι I I

Εάν ναι, ποια είναι αυτά;

1. __________________________________________________________________

2_________________________________________________________________________

3 __________________________________________________________________

4 __________________________________________________________________

5 __________________________________________________________________

28. Λειτουργούν μέσα στο Νοσοκομείο / Κλινική ομάδες ποιότητας ή

αποτελεσματικότητας; ναι Π όχι ED

Εάν ναι, παρακαλώ περιγράφετε με συντομία:

1. __________________________________________________________________

2_________________________________________________________________________

3 __________________________________________________________________

4 __________________________________________________________________

5 __________________________________________________________________
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29. Έχει το Νοσοκομείο / Κλινική σας ειδικό κονδύλι προϋπολογισμού για 

προγράμματα διασφάλισης ποιότητας; ναι Π όχιΠ

Εάν ναι, παρακαλώ περιγράφετε τη φύση του----------------------------------------------

Ποιο είναι το ποσό του προϋπολογισμού; δρχ.

30. Πληρώνονται ο υπάλληλοι σας για το χρόνο που αφιερώνουν σε θέματα 

διασφάλισης ποιότητας (ως μέρος του μισθού, έξτρα αμοιβή ή άλλο);

ναι όχι δεν αφιερώνουν χρόνο

ειδικευόμενοι ιατροί □ □ □

άλλοι γιατροί □ □ □

νοσηλευτές-τριες □ □ □

διοικητικό προσωπικό □ □ □

λοιπό προσωπικό □ □ □

31. Σε ποιο βαθμό υπάρχει υποδομή προκειμένου το Νοσοκομείο / Κλινική 

σας να υποβάλλει σε εύλογο χρόνο αίτηση για πιστοποίηση των υπηρεσιών 

του

1: Καθόλου 2: Λίγο 3: Αρκετά 4: Πολύ 5:Απόλυτα

32. Υπάρχει κάποια λειτουργία στο Νοσοκομείο / Κλινική σας που έχει

πιστοποιηθεί σύμφωνα με κάποιο πρότυπο; ναι □ όχι I I

Εάν ναι, ποια λειτουργία έχει πιστοποιηθεί και σύμφωνα με ποιο πρότυπο; 

Λειτουργία Πρότυπο

1. ________________________ ________________________

2 . ___________________________ ___________________________

3 . _______________________ ________________________

4 . _______________________ ________________________
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33. Συμμετέχει το Νοσοκομείο / Κλινική σας σε κάποιο περιφερειακό ή εθνικό 

πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας, όπως :

• πιστοποίηση του Νοσοκομείου / Κλινικής ναι □ όχι □

• προγράμματα πιστοποίησης για ορισμένες λειτουργίες vaiQ όχι 1 1

του Νοσοκομείου / Κλινικής (όπως για το εργαστήριο ή για την 

υπηρεσία καθαρισμού)

□ άλλο __________________________________________________________________

34. Υπάρχει κάποια άλλη μορφή εξωτερικής επιθεώρησης της ποιότητας των 

προσφερομένων υπηρεσιών του Νοσοκομείου / Κλινικής σας;

Ναι Ο Όχι □

Εάν ναι, παρακαλώ αναφέρετέ την_________________________________________

35. Πραγματοποιούν γιατροί από το Νοσοκομείο / Κλινική σας ομοτεχνιακούς 

ελέγχους σε άλλα Νοσοκομεία / Κλινικές; Ναι □ Όχι □

Εάν ναι, πόσο συχνά;

• κάθε -------------------------------------------------------------------------------------------

35.1 Πραγματοποιούνται ομοτεχνιακοί έλεγχοι στο Νοσοκομείο / Κλινική σας 

από γιατρούς άλλων Νοσοκομείων / Κλινικών ; Ναι Π •ΟχιΠ

Εάν ναι, πόσο συχνά;

• κάθε --------------------------------------------------------------------------------------------
□

35.2 Πραγματοποιούν γιατροί του Νοσοκομείου / Κλινικής σας εσωτερικούς 

ομοτεχνιακούς ελέγχους; Ναι Π Όχι Π

36. Υπάρχει επίσημη αναφορά σχετικά με τις δραστηριότητες διασφάλισης 

ποιότητας στο Νοσοκομείο / Κλινική σας, με συγκεκριμένες πληροφορίες για 

την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών για συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο; ναι □ όχι □ (Εάν ναι, παρακαλώ να εσωκλείσετε ένα 

αντίγραφο)
10



37. To 1998 έχει ανακηρυχθεί Έτος Ποιότητας. Πόσο είναι ευαισθητοποιημένο 

το προσωπικό στο θέμα της Ποιότητας;

Έχετε συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με θέματα Ποιότητας που αφορούν 

τις Υπηρεσίες Υγείας; Ναι EH Όχι ED

38. Έχει το Νοσοκομείο / Κλινική σας Γραφείο Επικοινωνίας; ΝαιΕΠ ΌυιΙ 1

38.1 Στα πλαίσια λειτουργίας του Γραφείου Επικοινωνίας λειτουργεί Επιτροπή 

Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών; ναι □ όχι I I

Εάν ναι,

α) Ποιος είναι ο αριθμός των περιπτώσεων που έχει επιληφθεί η Επιτροπή 

Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών κατά τον τελευταίο χρόνο;

β) Ποια άτομα έχουν αναλάβει τη λειτουργία της εν λόγω επιτροπής;

Εάν δε λειτουργεί Επιτροπή Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών, 

προβλέπεται να συσταθεί σύντομα;

□ ναι, σε χρονικό διάστημα:----------------------------------- και θα αναλάβουν τη

λειτουργία της τα εξής άτομα:-----------------------------------------------------------------

□ όχι
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39. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η Διοίκηση του Νοσοκομείου / Κλινικής : 

[1: Καθόλου 2: Λίγο 3: Αρκετά 4: Πολύ 5: Εξαιρετικά ]

39.1 καθορίζει ρητά και με σαφήνεια την πολιτική 

ποιότητας

© © © © ©

1 2 3 4 5

39.2 δεσμεύεται για την υλοποίησή της με 

προσωπική ανάμειξη σε θέματα ποιότητας

© © © © ©

1 2 3 4 5

39.3 προωθεί τρόπους συνεργασίας σε όλα τα 

επίπεδα του Νοσοκομείου / Κλινικής

© © © © ©

1 2 3 4 5

39.4 εκχωρεί αρμοδιότητες για επίλυση

προβλημάτων

1 2 3 4 5

39.5 παρακολουθεί την πρόοδο επίτευξης των 

στόχων

1 2 3 4 5

39.6 καθορίζει και υλοποιεί τρόπους ανταμοιβής και 

αναγνώρισης των εργαζομένων

© © © © ©

1 2 3 4 5

39.7 πραγματοποιεί βοηθητικές ενέργειες σε θέματα 

που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επίτευξης των 

σχεδίων και στόχων ποιότητας

© © © © ©

1 2 3 4 5

39.8 συστηματικά ελέγχει σημαντικούς δείκτες για την 

αξιολόγηση της οργανωσιακής επίδοσης

© © © © ©

1 2 3 4 5

39.9 ενθαρρύνει τη συμμετοχή των εργαζομένων σε 
δραστηριότητες ποιότητας

© © © © ©

1 2 3 4 5

39.10 φροντίζει να έχει άμεση επαφή με τους πελάτες- 

ασθενείς με σκοπό τη διαπίστωση του επιπέδου 

ικανοποίησής τους

© © © © ©

1 2 3 4 5
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40. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι τα παρακάτω χαρακτηρίζουν την 

οργανωσιακή κουλτούρα του Νοσοκομείου / Κλινικής σας:

[1: Καθόλου 2: Λίγο 3: Αρκετά 4: Πολύ 5: Εξαιρετικά ]

40.1 συμμετοχή εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων 1 2 3 4 5

40.2 ομαδικότητα και συνεργασία μεταξύ των 

εργαζομένων ίδιου τμήματος

© © © © ©

1 2 3 4 5

40.3 ομαδικότητα και συνεργασία μεταξύ των 

εργαζομένων διαφορετικών τμήματων

© © © © ©

1 2 3 4 5

40.4 ενθάρρυνση έκφρασης γνώμης και ιδεών 1 2 3 4 5

40.5 εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών του προσωπικού 1 2 3 4 5

40.6 ενθάρρυνση λήψης πρωτοβουλιών 1 2 3 4 5

40.7 ενθάρρυνση επίλυσης προβλημάτων 1 2 3 4 5

41. Υπάρχει κάποια άλλη μορφή δέσμευσης της διοίκησης του Νοσοκομείου / 

Κλινικής για θέματα διασφάλισης ποιότητας; ναιΠ όχιΠ

Εάν ναι, παρακαλώ προσπαθήστε να αναφέρετε με συντομία τι 

πρωτοβουλίες παίρνει η διοίκηση σε αυτόν τον τομέα:

42. Προτίθεται το Νοσοκομείο / Κλινική σας να εφαρμόσει στο άμεσο μέλλον 

προσπάθειες βελτίωσης ποιότητας;

Ναι □ Όχι □ Δε γνωρίζω □

Εάν ναι, ποιες προσπάθειες;______________________________________________
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Εάν όχι, γιατί;

43. Έχετε υιοθετήσει έμπρακτα την έννοια του "εσωτερικού πελάτη" στο 

Νοσοκομείο / Κλινική σας;

Ναι □ Όχι □ Δε γνωρίζω □

44. Διεξάγετε συστηματικές μετρήσεις για τη διερεύνηση των στάσεων των

εργαζομένων απέναντι στο Νοσοκομείο / Κλινική και το εργασιακό τους 

περιβάλλον; Ναι LH Όχι Ο

45. Υπάρχει εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης του προσωπικού του

Νοσοκομείου / Κλινικής; Ναι Π Όχι Π

Εάν ναι, παρακαλώ περιγράψτε το με συντομία: (θέμα, χρονική διάρκεια, σε 

ποιους απευθύνεται κ.λ.π.)

46. Το Νοσοκομείο / Κλινική σας δίνει έμφαση στην ικανοποίηση των 

εργαζομένων μέσω:

αποτελεσματικής επίλυσης των προβλημάτων τους ναι □ όχι □

ανταμοιβής ναι □ όχι □

αναγνώρισης ναι □ όχι □

ασφάλειας ναι □ όχι □

παροχής ευκαιριών καριέρας ναι □ όχι □

επιμόρφωσης ναι □ όχι □

ίσης αντιμετώπισης ναι □ όχι □

καλού περιβάλλοντος εργασίας ναι □ όχι □

έμφασης στις γνώμες τους για την ηγεσία ναι □ όχι □

14



47. Το Νοσοκομείο / Κλινική σας συχνά αντιμετωπίζει προβλήματα:

απουσιών προσωπικού ναι □ όχι □

απεργιών εργαζομένων ναι □ όχι □

παραπόνων εργαζομένων ναι □ όχι □

υψηλής αποχώρησης εργαζομένων ναι □ όχι □

ασφάλειας ναι □ όχι □

αποζημίωσης εργαζομένων ναι □ όχι □

• άλλο

• κανένα από τα παραπάνω ναι □

48. Έχει το Νοσοκομείο / Κλινική σας επίσημη διαδικασία χειρισμού των 

παραπόνων των ασθενών; ναι □ όχι I I

Εάν ναι, ποια είναι αυτή;__________________________________________________

49. Χρησιμοποίησε το Νοσοκομείο / Κλινική σας κατά τον περασμένο χρόνο, 

τρόπους επισκόπησης των γνωμών των ασθενών; ναι ED όχι EH

49.1 Πραγματοποιεί το Νοσοκομείο / Κλινική σας μέσω κάποιου οργάνου, 

συναντήσεις με εκπροσώπους των ασθενών (τουλάχιστον δύο φορές το 

χρόνο) ναι □ όχι EH

Εαν ναι, με ποιο όργανο; -----------------------------------------------

49.2 Παρέχει το Νοσοκομείο / Κλινική σας συγκεκριμένη υπηρεσία για την

εκπαίδευση των ασθενών / πληροφορίες σχετικά με τις ασθένειες και τις 

δυνατότητες θεραπείας στο Νοσοκομείο / Κλινική; ναι EH όχι EH

49.3 Παράγει το Νοσοκομείο / Κλινική σας, σε κανονική βάση, πληροφοριακό

υλικό για τους ασθενείς σχετικά με:

□ ώρες επισκέψεων ναι □ όχι □

□ διαδικασίες εισόδου ασθενών ναι □ όχι □
□ τρόπους διάγνωσης και θεραπείας ναι □ όχι □

συγκεκριμένων περιστατικών
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50. Χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα των επισκοπήσεων των γνωμών των 

ασθενών για τη βελτίωση της ποιότητας;

□ ναι

□ όχι

□ δεν πραγματοποιούνται επισκοπήσεις

Εάν ναι, με ποιο τρόπο;------------------------------------------------------------------------------

51. Ποιες από τις παρακάτω δραστηριότητες εφαρμόζετε προκειμένου να 

βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πελατών-ασθενών:

□ συστηματική προσπάθεια περιορισμού της γραφειοκρατίας

□ συστηματική μέτρηση του απαιτούμενου χρόνου εξυπηρέτησης

□ αξιοποίηση των ευρυμάτων από έρευνες των πελατών

□ άμεση επίλυση παραπόνων ασθενών

□ ενθάρρυνση του προσωπικού για ανάληψη πρωτοβουλιών, με σκοπό την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών

□ άτυπες συζητήσεις με τους πελάτες

□ άλλες___________________________________________________________________

□ κανένα από τα παραπάνω

52. Σε ποιο βαθμό έχουν οι ασθενείς και οι συγγενείς τους εύκολη πρόσβαση 

στο Νοσοκομείο / Κλινική για να ζητήσουν πληροφορίες ή βοήθεια;

1: Καθόλου 2: Λίγο 3: Αρκετά 4: Πολύ 5: Εξαιρετικά

53. Ποιούς από τους παρακάτω τρόπους εφαρμόζετε για τη βελτίωση της 

ποιότητας:

□ υποκίνηση του προσωπικού για βελτίωση της ποιότητας

□ κατάλληλες τοποθετήσεις-μετακινήσεις προσωπικού

□ αλλαγή της οργανωσιακής κουλτούρας

16



□ εκπαίδευση του προσωπικού

□ τυποποίηση των διαδικασιών

□ έλεγχο των διεργασιών

□ επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό

□ καλύτερο έλεγχο των αγοραζομένων ειδών

□ καλύτερη διοικητική υποστήριξη

□ άλλα____________________________________

□ κανένα από τα παραπάνω

54. Ποιοι από τους ακόλουθους δείκτες παρακολουθούνται και 

επεξεργάζονται συστηματικά στο Νοσοκομείο / Κλινική:

□ παραγωγικότητα

□ διάρκεια παραμονής των ασθενών στο Νοσοκομείο / Κλινική

□ διάρκεια αναμονής των ασθενών

□ διάρκεια καθυστερήσεων

□ ρυθμός εκμετάλλευσης

□ ακρίβεια των εργαστηριακών εξετάσεων

□ συνολικός αριθμός χειρουργικών επεμβάσεων

□ αριθμός μετεγχειρητικών λοιμώξεων

□ αριθμός χειρουργικών επιπλοκών

□ αριθμός επεναεισαγωγών στο μονάδα εντατικής θεραπείας μέσα σε 48 

ώρες

□ χορήγηση λάθος δοσολογιών φαρμάκων

□ χορήγηση ακατάλληλων για την περίσταση φαρμάκων

□ αριθμός αλλεργικών αντιδράσεων σε χορήγηση φαρμάκων

□ ρυθμός θνησιμότητας στα επείγοντα περιστατικά

□ ρυθμός θνησιμότητας κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων

□ αριθμός εργαστηριακών εξετάσεων που ενώ ζητήθηκαν δεν 

πραγματοποιήθηκαν

□ καθυστερήσεις σε παράδοση προϊόντων από προμηθευτές

□ ανεπάρκεια προσωπικού για αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών

□ αριθμός υπερωριών

□ αριθμός παραπόνων
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□ επάρκεια ιατρικού μηχανολογικού εξοπλισμού

□ επάρκεια λοιπού εξοπλισμού

□ κατάσταση ιατρικού μηχανολογικού εξοπλισμού

□ κατάσταση λοιπού εξοπλισμού

55. Το Νοσοκομείο / Κλινική δίνει έμφαση όσον αφορά τους προμηθευτές του 

στα εξής:

□ ποιότητα των προϊόντων τους

□ όροι μεταφοράς

□ χρόνος παράδοσης

□ συνέπεια

□ εξυπηρέτηση

□ τιμή

□ ποικιλία προϊόντων

□ άλλο------------------------------------------------------------------------------------------------

□ κανένα από τα παραπάνω

55.9 Υπάρχει επιμέρους πολιτική ποιότητας σε σχέση με την αγορά- 

προμήθεια υλικών; ναι □ όχι □

Εάν ναι, ποια είναι αυτή; (παρακαλώ περιγράφετε με συντομία)

55.10 Έχουν διαπιστωθεί προβλήματα ποιότητας σε βασικές πρώτες ύλες

(για παράδειγμα σε σύριγγες, γάζες κ.λ.π.);

ναι □ όχι Ο δε γνωρίζω Ο

Εάν ναι, τι ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί για την επιτυχή αντιμετώπιση 

των εν λόγω προβλημάτων; (παρακαλώ περιγράφετε με συντομία)
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56. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι ισχύουν τα παρακάτω:

[1: Καθόλου 2: Λίγο 3: Αρκετά 4: Πολύ 5: Εξαιρετικά ]

56.1 υπάρχει αποτελεσματικός μηχανισμός μέτρησης της 

ποιότητας των συστημάτων, διαδικασιών,

εφαρμοζόμενων πρακτικών, προϊόντων και

υπηρεσιών του Νοσοκομείου / Κλινικής

© © © © ©

1 2 3 4 5

56.2 κατά το σχεδίασμά νέων υπηρεσιών και διαδικασιών 

λαμβάνονται υπόψη χαρακτηριστικά-κλειδιά των 

απαιτήσεων των πελατών

© © © © ©

1 2 3 4 5

56.3 υπάρχει συγκεκριμένος μηχανισμός εντοπισμού 

σημαντικών αποκλίσεων σε διαδικασίες και εκροές 

καθώς και μεθοδολογία εντοπισμού και διόρθωσης 

γενεσιουργών αιτιών προβλημάτων

© © © © ©

1 2 3 4 5

56.4 μέσω κατάλληλων μηχανισμών εξασφαλίζεται ότι οι 

προμηθευτές πληρούν τα κριτήρια ποιότητας

© © © © ©

1 2 3 4 5

57. Γίνεται σύγκριση του επιπέδου ποιότητας των υπαρχόντων προϊόντων και 

υπηρεσιών του Νοσοκομείου / Κλινικής με τα αντίστοιχα βασικών 

ανταγωνιστών;

Ναι □ Όχι □

57.1 Γίνεται εσωτερική διαχρονική σύγκριση του επιπέδου ποιότητας των 

προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει το Νοσοκομείο / Κλινική;

Ναι □ Όχι □

58. Ο κάθε εργαζομένος μπορεί να υποβάλλει πρόταση βελτίωσης ποιότητας 

βασιζόμενη σε υπάρχοντα στοιχεία και δεδομένα;

Ναι □ Όχι □

58.1 Έχει υποβληθεί μέχρι σήμερα πρόταση βελτίωσης ποιότητας από 

εργαζόμενο ή ομάδα εργαζομένων; Ναι HH Όχι
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ΜΕΡΟΣ 3: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ερωτήσεις των Μερών 3-5 του ερωτηματολογίου θα απαντηθούν για όλο το 

Νοσοκομείο / Κλινική; CH ναι □ όχι

Αν όχι, για ποιο τμήμα;.........................................................................................

59. Ανήκουν όλοι οι γιατροί του Νοσοκομείου / Κλινικής σε καθορισμένης 

ειδικότητας ομάδες του Νοσοκομείου / Κλινικής που συναντώνται επίσημα 

τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο; (καθορισμένης ειδικότητας ομάδα, είναι ομάδα γιατρών 

ή εκπαιδευομένων της συγκεκριμένης ειδικότητας) 

ναι □ όχι □

Αν όχι, πως είναι οργανωμένοι; ------------------------------------------------------------------

60. Έχει το Νοσοσκομείο / Κλινική σας επίσημη δομή για το ιατρικό του 

προσωπικό όπου εκπροσωπούνται όλοι οι γιατροί; ναι Π όχι EH 

Εάν ναι, ποια είναι αυτή;__________________________________________________

Δραστηριότητες επιτροπών σχετικά με θέματα ποιότητας

Υπάρχει επιτροπή που Επίσημες συναντήσεις Συμμετέχουν

επιθεωρεί: τον περασμένο χρόνο

(αριθμός) γιατροί νοσοκόμοι διοίκηση

61. Αυτοψία 0 ναι 0 όχι 1-------- 1 0 0 0

62. Ενδονοσοκομιακές 0 ναι 0 όχι 1-------- 1 0 0 0

λοιμώξεις

63. Φάρμακα 0 ναι 0 όχι 0 0 0

64. Ιατρικά ιστορικά 0 ναι 0 όχι 1---------1 0 0 0

65. Μετάγγιση αίματος 0 ναι 0 όχι 1-------- 1 0 0 0

66. Κλινικός έλεγχος 0 ναι 0 όχι 1 I 0 0 0

67. Βαθμός χρήσης 0 ναι 0 όχι | | 0 0 0

εγκαταστάσεων Νοσοκομείου / Κλινικής
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Υπάρχει επιτροπή που 

επιθεωρεί:

Επίσημες συναντήσεις Συμμετέχουν

τον περασμένο χρόνο

(αριθμός) γιατροί νοσοκόμοι διοίκηση

68. Αναφορές περιστατικώνΟ ναι 0 όχι 0 0 0

69. Διαχείριση Κινδύνων 0 ναι 0 όχι 1 1 0 0 0

70. Ιατρική εκπαίδευση 0 ναι 0 όχι 1_____ 1 ο 0 0

71. Νοσηλευτική 

εκπαίδευση

0 ναι 0 όχι □ 0 0 0

72. Πιστοποιητικά ιατρικού 0 ναι 0 όχι 0 0 0

προσωπικού

Κλινικές οδηγίες

Υπάρχουν γραπτές Εφαρμόσιμες Εφαρμόσιμες

οδηγίες για: σε όλο το σε ορισμένα

Νοσοκομείο / Κλινική τμήματα

73. Έλεγχο μόλυνσης 0 ναι 0 όχι 0 0

74. Συνταγές φαρμάκων 0 ναι 0 όχι 0 0

75. Μετάγγιση αίματος 0 ναι 0 όχι 0 0

76. Ιατρικά ιστορικά 0 ναι 0 όχι 0 0

77. Προεγχειρητική αξιολόγηση 0 ναι 0 όχι 0 0
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ΜΕΡΟΣ 4: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

78. Πόσο τοις % από τους-τις νοσηλευτές-τριες του Νοσοκομείου / Κλινικής 

σας έχει επίσημο τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σπουδών νοσηλευτή-τριας; 

%

79. Υπάρχει στο Νοσοκομείο / Κλινική σας επισήμη δομή στην οποία να

εκπροσωπείται όλο το νοσηλευτικό προσωπικό (για παράδειγμα νοσηλευτική 

επιτροπή); ναι □ όχι □

80. Έχει το τμήμα των νοσηλευτών έναν επίσημο προϊστάμενο;

ναι □ όχι □

80.1 Πόσες βάρδιες νοσηλευτών-τριών την ημέρα υπάρχουν;

□ τρεις βάρδιες

□ δύο βάρδιες

81. Υπάρχει γραπτή πολιτική εκπαίδευσης των νοσηλευτών στο Νοσοκομείο /

Κλινική σας; ναι □ όχι □

82. Υπάρχει κάποιο νοσηλευτικό προσωπικό που είναι υπεύθυνο για 

δραστηριότητες διασφάλισης ποιότητας; ναι CH όχι IIH

83. Υπάρχει επίσημη συμβουλευτική επιτροπή ή κάποιο ανάλογο σώμα, η 

οποία να ασχολείται με θέματα διασφάλισης ποιότητας του νοσηλευτικού 

τομέα; ναι □ όχι □

22



84. Τι θέματα διασφάλισης ποιότητας του νοσηλευτικού τομέα συζητήθηκαν 

επίσημα τον προηγούμενο χρόνο;

(παρακαλώ αναφέρετε με συντομία)

□ δε συζητήθηκαν θέματα διασφάλισης ποιότητας του Νοσηλευτικού Τομέα

85. Έχει το Νοσοκομείο / Κλινική σας επιτροπές διασφάλισης ποιότητας του 

νοσηλευτικού τομέα; 

ναι □ όχι □

Εάν ναι, πόσες τέτοιες επιτροπές υπάρχουν; __________

Με τι θέματα ασχολήθηκαν τον προηγούμενο χρόνο;
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ΑΣΘΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ 5: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

86. Υπάρχει στο Νοσοκομείο / Κλινική σας ειδικό τμήμα για διατήρηση 

αρχείων;

ναι □ όχι □

87. Για κάθε ασθενή του Νοσοκομείου / Κλινικής κρατείται ξεχωριστό αρχείο;

ναι □ όχι □

88. Υπάρχει ξεχωριστό αρχείο για τους εξωτερικούς ασθενείς;

ναι □ όχι □

89. Είναι το σύστημα καταγραφής δεδομένων-διατήρησης αρχείων 

μηχανογραφημένο; ναι □ όχι □

Εαν ναι, σε ποιο ποσοστό;_________________________________________________

90. Υπάρχουν οδηγίες σχετικά με το περιεχόμενο των νοσηλευτικών αρχείων 

(για παράδειγμα τυποποιημένες μορφές αναφορών);

ναι □ όχι □

91. Υπάρχουν οδηγίες σχετικά με το περιεχόμενο των ιατρικών αρχείων (για 

παράδειγμα τυποποιημένες μορφές αναφορών);

ναι □ όχι □

92. Υπάρχουν επίσημες οδηγίες διαχείρισης των:

• νοσηλευτικών αρχείων ναι □ όχι | 1

• ιατρικών αρχείων ναι □ όχι □
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93. Υπάρχει στο Νοσοκομείο / Κλινική σας κάποιος επίσημος έλεγχος της 

διατήρησης αρχείων;

□ ναι

□ όχι

Εάν ναι, παρακαλώ αναφέρετε με συντομία:

94. Εδώ και πόσα χρόνια κρατούνται αρχεία σχετικά με:

• ενήλικες ασθενείς ______

• ασθενείς- παιδιά

95. Υπάρχει σύντομη έκθεση της κλινικής κατάστασης για κάθε ασθενή που 

έχει πάρει εξιτήριο.

□ ναι

□ όχι
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