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Εισαγωγή 
 
 
 Η αξιολόγηση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών είναι ένα 

ζήτημα που αναδεικνύεται ολοένα και σημαντικότερο. Οι έρευνες που μελετούν 

μοντέλα και τρόπους εύρεσης του βέλτιστου ελέγχου και εξασφάλισης της ποιότητας 

σε νοσηλευτικά ιδρύματα και κέντρα υγείας έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία 

χρόνια. Η σχέση της υγείας με την κοινωνική και οικονομική ευημερία καθιστά την 

ποιότητα αυτή σημαντικότατο στοιχείο επιβίωσης και προόδου. 

 Την διαχρονική αυτή σχέση διαπραγματεύεται το πρώτο κεφάλαιο της 

εργασίας, περνώντας στην τεχνική αξιολόγησης SERVQUAL που είναι και το κύριο 

αντικείμενό της. Στο δεύτερο κεφάλαιο συζητιέται η αξιοπιστία της τεχνικής και 

παρατίθενται παραδείγματα χρησιμοποίησής της στον κλάδο της υγείας σε διεθνές 

επίπεδο. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται το εμπειρικό τμήμα της διπλωματικής 

εργασίας και πιο συγκεκριμένα μια έρευνα βασισμένη στο μοντέλο SERVQUAL που 

διεξήχθη στο Γ.Ν. Κατερίνης την Άνοιξη του 2006, καθώς και σχολιασμός των 

αποτελεσμάτων. Τέλος στο Παράρτημα παρατίθενται τα ερωτηματολόγια που 

χρησιμοποιήθηκαν και αναφέρονται και 2 παραδείγματα χρησιμοποίησης της 

τεχνικής SERVQUAL στον τομέα των τουριστικών επιχειρήσεων. 



ΜΒΑ,  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας________________________Θώμογλου Αναστάσιος 
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ΜΒΑ,  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας________________________Θώμογλου Αναστάσιος 

1.1 Ιστορική αναδρομή της έννοιας της ποιότητα στον χώρο των 

Υπηρεσιών Υγείας(1,2,3) 

         

          Από τους πρώτους που προσδιόρισαν την ποιότητα στο χώρο της υγείας ήταν ο 

καθηγητής Avedis Donabedian4 (Donabedian, 1980)  της σχολής Δημόσιας Υγείας 

του Πανεπιστημίου του Michigan, με μία μέθοδο που στηρίζεται στον διαχωρισμό 

της υγειονομικής περίθαλψης στο τρίπτυχο : δομή – διαδικασία – αποτέλεσμα

 

          Η δομή (κτιριακή, εξοπλισμός, υλικά, πόροι, αριθμός εργαζομένων, 

οργανωτική δομή) είναι μετρήσιμο μέγεθος προσδιορισμού της ποιότητας, άλλα δεν 

αποτελεί από μόνη της, ένα επαρκές και ασφαλές εργαλείο για τον προσδιορισμό της 

ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. 

 

         Η διαδικασία δια μέσου της οποίας παρέχεται η υπηρεσία υγείας και 

προσδιορίζεται από την μέτρηση δεικτών όπως είναι η μέση διάρκεια νοσηλείας, η 

μέση διάρκεια αναμονής, η διαδικασία χρησιμοποίησης αντιβιοτικών, και  

 

          Το αποτέλεσμα της διαδικασίας, η έκβαση δηλ. της υγείας του ασθενή, ο 

βαθμός ενημέρωσης και ικανοποίησής του κ.α. Υπάρχουν περιπτώσεις δυσκολίας 

προσδιορισμού του αποτελέσματος και τότε η κατά προσέγγιση αξιολόγηση της 

διαδικασίας αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα της ποιότητας της παρεχόμενης 

υπηρεσίας. 

 

          Η συνεχή μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών, στα πλαίσια ενός 

προγράμματος βελτίωσης της ποιότητας μιας μονάδας παροχής υπηρεσία-υγείας, 

δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ασθενείς και αυξάνει το κύρος και την 

αξιοπιστία αυτής της υπηρεσίας-υγείας.  

 

          Σύμφωνα με τον Donabedian4 η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας ορίζεται ως η 

μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του ασθενή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα κέρδη και τις 

ζημιές που υπάρχουν σε μια διαδικασία περίθαλψης και επιδιώκοντας την ποιότητα 

της παρεχόμενης υπηρεσίας και στους τρεις προαναφερόμενους τομείς (δομή -

διαδικασία - αποτέλεσμα). 
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ΜΒΑ,  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας________________________Θώμογλου Αναστάσιος 

 

         Η ποιότητα στον τομέα της υγείας είναι πολύ πιο σύνθετη υπόθεση από ότι στον 

χώρο της βιομηχανίας και η διαφορά έγκειται στον προσδιορισμό της «ποιότητας» 

και στον τρόπο επίτευξής της. 

          Στην βιομηχανία η ποιότητα ταυτίζεται με την απόλυτη τήρηση των 

προδιαγραφών του προϊόντος και στόχος είναι ο μηδενισμός των αποκλίσεων και των 

ελαττωματικών στην παραγωγική διαδικασία και το αποτέλεσμα αυτής.  Στην υγεία 

όμως η επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής για την επίτευξη του 

καλύτερου αποτελέσματος, αποτελεί μια περίπλοκη διαδικασία, η οποία 

διαφοροποιείται κατά περίπτωση και στην οποία υπεισέρχεται πλήθος παραγόντων.  

 

          Οι υπηρεσίες υγείας αποτελούν μια μορφή προσωπικών υπηρεσιών, των 

οποίων ο χρήστης προσδοκά πολλά περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη προσωπική 

υπηρεσία. Είναι ίσως η μόνη περίπτωση που η ικανοποίηση του πελάτη (χρήστη) δεν 

μπορεί να μετρηθεί από το πόσες φορές θα ξαναεπιστρέψει στην επιχείρηση ή στον 

οργανισμό. 

 

          Η διασφάλιση της ποιότητας στον τομέα της υγείας προσδιορίζεται από την 

ετοιμότητα παροχής της υπηρεσίας, την δυνατότητα πρόσβασης σ’ αυτή των πολιτών, 

την καταλληλότητα της , την αξιοπιστία της, από παράγοντες που σχετίζονται με την 

έγκαιρη και σωστή διάγνωση, την άμεση και αποτελεσματική ιατρική παρέμβαση, 

την υψηλή τεχνολογία, τον επαγγελματισμό και την αξιοπρέπεια του χρήστη. 

          Οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις των χρηστών των υπηρεσιών υγείας, για 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων σ’ αυτούς υπηρεσιών, αποτελούν πλέον 

κοινωνική απαίτηση και προσδιορίζουν τις συνθήκες της λειτουργίας των μονάδων 

παροχής υπηρεσιών υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, πολυιατρεία). 

 

          Οι ασθενείς, οι συγγενείς τους και κατ’ επέκταση η κοινωνία στο σύνολό της, 

θεωρεί δεδομένες κάποιες βασικές προσδοκίες των υπηρεσιών υγείας : 

• την ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας χωρίς κοινωνικές ή άλλου 

είδους αποκλίσεις ή απαγορεύσεις. 
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• την διαγνωστική, θεραπευτική ή συμβουλευτική παροχή υπηρεσιών υγείας 

από τους φορείς υγείας με τις σύγχρονες γνώσεις και μεθόδους αντιμετώπισης 

και καταπολέμησης των προβλημάτων υγείας. 

• την επαρκή πληροφόρηση και το δικαίωμα επιλογής 

• την ρύθμιση του κόστους σε λογικά πλαίσια ή την κάλυψη αυτού από 

ασφαλιστικούς φορείς ή από το Κράτος. 

 

          Οι αρχικές αυτές προσδοκίες των χρηστών των υπηρεσιών υγείας 

διευρύνθηκαν περαιτέρω με την απαίτηση για : 

• ανθρώπινες συνθήκες μεταχείρισης στο επίπεδο των διαπροσωπικών σχέσεων 

τους με τους επαγγελματίες της υγείας, σεβασμό των ατομικών τους 

δικαιωμάτων και της προσωπικότητάς τους 

• πολιτισμένες-άνετες συνθήκες διαβίωσης στους χώρους διαμονής-διατροφής 

και περιβάλλοντος των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας. 

 

          Κάθε παρέκκλιση από την κάλυψη αυτών των προσδοκιών, δημιουργεί στον 

«χρήστη» την αίσθηση κακής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, ενώ η 

προσπάθεια πολλές φορές από την πλευρά των φορέων της υγείας για κάλυψη των 

προσδοκιών αυτών κατά τον καλύτερο τρόπο δημιουργεί συχνά κατάχρηση εξουσίας 

και αυξημένο κόστος. 

          Η αρχική προσδοκία του ασθενή για φροντίδα υγείας εξελίχθηκε διαχρονικά σε 

προσδοκία-απαίτηση να έχει αποτελεσματική αντιμετώπιση, με την χρήση της πιο 

σύγχρονης τεχνολογίας, γνώσης και επιστημονικής προόδου. 

 

Εκσυγχρονισμός, χαμηλό κόστος και ποιότητα αποτελούν πλέον τους στόχους 

των πολιτικών υγείας όλων των αναπτυγμένων κοινωνιών  

          Την δεκαετία του 1950 καθιερώθηκε για πρώτη φορά η ασφάλιση στον τομέα 

της υγείας. Σύμφωνα με τον στόχο που τέθηκε από την Παγκόσμια Οργάνωση 

Υγείας, το 1980, με το πρόγραμμα  «Υγεία για όλους το 2000», όλα τα Κράτη-Μέλη 

θα έπρεπε στα πλαίσια των Υγειονομικών τους συστημάτων, να είχαν εγκαταστήσει 

μέχρι το 1990 αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την εξασφάλιση της ποιότητας των 

παρεχόμενων φροντίδων υγείας. 
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           Τα τελευταία χρόνια, σε πολλές χώρες έχουν δημιουργηθεί εθνικά 

προγράμματα δράσης για την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας (Βέλγιο, Ισπανία, 

Ιταλία και Δανία) ενώ σε άλλες χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και Ιταλία) έχουν 

συμπεριλάβει σχετικές διατάξεις στην νομοθεσία τους. 

 

           Στην Ελλάδα η θεώρηση της υγείας σαν κοινωνικό αγαθό και η οργάνωση του 

υγειονομικού της συστήματος, παρουσίασε μια χρονική καθυστέρηση όχι τόσο λόγω 

κοινωνικο-οικονομικών δυσκολιών αλλά λόγω προβλημάτων μετά το τέλος του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου. 

 

           Το 1974, καθιερώνεται η ισότητα των πολιτών απέναντι στο αγαθό «υγεία» ως 

συνταγματικό δικαίωμα. Το 1983, με τον νόμο 1397 ξεκινά η εφαρμογή του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας. Το 1997, επιχειρείται για πρώτη φορά συστηματική και 

οργανωμένη κρατική προσπάθεια στο τομέα της υγείας με την σύσταση Ινστιτούτου 

Έρευνας και Ελέγχου της Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας. 
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1.2 Η ποιότητα στον σύγχρονο χώρο των Υπηρεσιών Υγείας(1,2,3) 

 

          Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, θεωρεί ποιότητα5 στον τομέα της υγείας, 

την παροχή διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων ικανών να διασφαλίσουν το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον τομέα της υγείας, μέσα στο πλαίσιο των 

δυνατοτήτων της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης, καθώς και στην μέγιστη δυνατή 

ικανοποίηση του ασθενή από πλευράς διαδικασιών και αποτελεσμάτων. Η 

προσπάθεια αυτή αρχικά επικεντρώθηκε στις εργαστηριακές εξετάσεις, στην κλινική 

μεταβλητότητα και στις ανεπιθύμητες παρενέργειες. Η αξιοπιστία και η 

επαναληπτικότητα των ιατρικών εξετάσεων αποτέλεσαν αντικείμενα μελέτης των 

πρώτων ποιοτικών ελέγχων. Τα ιατρικά μηχανήματα πρέπει να ελέγχονται και να 

ρυθμίζονται σωστά και τακτικά ώστε οι ενδείξεις να μην αποκλίνουν σημαντικά από 

τις πραγματικές τιμές. 

 

          Η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας αφορά τόσο τους 

επαγγελματίες υγείας οι οποίοι παρέχουν την υγειονομική περίθαλψη, όσο και τα 

ασφαλιστικά ταμεία και βεβαίως το Κράτος και την ίδια την κοινωνία στο σύνολό 

της, με άμεσα ουσιαστικά υγειονομικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη αντίστοιχα. 

 

          Η αντίληψη που έχουν για την ποιότητα όσοι εμπλέκονται στην παραγωγή, 

παροχή και χρησιμοποίηση των υπηρεσιών υγείας (θεσμικά όργανα, φορείς, 

επαγγελματίες υγείας και χρήστες) αλλά και τα κριτήρια με τα οποία εκτιμούν και 

επιδιώκουν αυτή την ποιότητα, δεν είναι ενιαία. 

 

           Τα κριτήρια αποτελούν δείκτες ποιότητας, και θα πρέπει να είναι μετρήσιμα, 

εξειδικευμένα, λεπτομερή, κατανοητά, εφικτά και επανεξετάσιμα. Υπάρχει διάκριση 

των κριτηρίων σε αυτά που αφορούν τις υποδομές (περιβάλλον, εξοπλισμός, 

προσωπικό κ.α.) σε κριτήρια που αφορούν τις διαδικασίες (διαγνωστικές διαδικασίες, 

ιατρικές και νοσηλευτικές μέθοδοι) και κριτήρια που αφορούν το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας (ποσοστό επιτυχίας εγχειρήσεων, βελτίωση της υγείας των ασθενών κ.α.) 

 

          Οι δείκτες με βάση τους οποίους διαμορφώνονται τα κριτήρια, είναι ένας 

καθαρός αριθμός που ορίζεται σαν ποσοστιαία αναλογία συχνότητας ενός 
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συγκεκριμένου γεγονότος. Οι δείκτες μπορούν να υποδείξουν βασικά ποιοτικά 

χαρακτηριστικά, όπως είναι η καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα και 

αποδοτικότητα των διαγνωστικών και θεραπευτικών διαδικασιών, αλλά και των 

υπολοίπων παροχών των υπηρεσιών υγείας. Οι δείκτες, όπως και τα κριτήρια, μπορεί 

να αφορούν την υποδομή, τη διαδικασία ή το αποτέλεσμα. Όταν οι δείκτες 

εκφράζουν την συχνότητα ενός γεγονότος που αποτελεί μέρος της θεραπευτικής 

αγωγής, ονομάζονται κλινικοί δείκτες, ενώ μπορεί και να σχετίζονται με άλλες 

δραστηριότητες των υπηρεσιών υγείας, όπως είναι η ξενοδοχειακή φροντίδα, η 

διοίκηση κ.α. 

 

          Στους δείκτες υποδομής περιλαμβάνονται δείκτες επάρκειας κλινών, 

εκπαίδευσης προσωπικού, αντικατάστασης ιατρικού εξοπλισμού κ.α.  

 

          Στους δείκτες διαδικασίας περιλαμβάνονται δείκτες παραγωγικότητας που 

αφορούν την διάρκεια παραμονής, το ποσοστό κάλυψης των κλινών, τις λίστες 

αναμονής, την εγκυρότητα και αξιοπιστία των διαγνωστικών εξετάσεων, το ημερήσιο 

κόστος νοσηλείας κ.α. 

 

          Στους δείκτες αποτελέσματος ή έκβασης περιλαμβάνονται δείκτες που 

εκφράζουν την αλλαγή στην κατάσταση της υγείας του ασθενούς σαν αποτέλεσμα 

των υπηρεσιών υγείας που λαμβάνει. Ένα κλασικό παράδειγμα αποτελεί ο δείκτης 

θνητότητας (θάνατοι ανά ασθενή) ενός νοσοκομείου συνολικά ή κατά κατηγορία 

νοσημάτων.  

 

          Εκτός από τους παραπάνω, άλλοι δείκτες αποτελέσματος μπορούν να 

θεωρηθούν οι εξής : 

• Ανεπιθύμητες ενέργειες 

• Μη προγραμματισμένες επεμβάσεις 

• Νοσοκομειακές λοιμώξεις 

• Ανεπιθύμητες αντιδράσεις σε φάρμακα 

• Μη προγραμματισμένες επανεισαγωγές 

• Προβλήματα από μεταγγίσεις 
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          Πρότυπο θεωρείται ο αποδεκτός βαθμός απόκλισης από ένα κριτήριο ή ο 

ακριβής προσδιορισμός του επιπέδου ενός δείκτη. Τα κλινικά πρότυπα αποτελούν 

προσυμφωνημένα επίπεδα εκτέλεσης του κλινικού έργου για συγκεκριμένη 

κατηγορία ασθενών. Θεωρείται δεδομένο ότι τα πρότυπα θα πρέπει να είναι 

κατανοητά, αποδεκτά, εφικτά, παρατηρήσιμα και μετρήσιμα. 

 

          Οι οδηγίες, αποτελούν προδιαγραφές κλινικής πρακτικής, επιτυγχάνουν τον 

περιορισμό των ανεπιθύμητων παρενεργειών, βελτιώνουν την επικοινωνία και την 

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, αλλά και με τους 

ασθενείς και αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων και την 

αξιολόγηση του κόστους νοσηλείας. 

 

          Τα κλινικά πρωτόκολλα αποτελούνται από πρότυπα και οδηγίες και 

χαρακτηρίζονται σαν χρονοδιαγράμματα ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών που 

οφείλουν να παρασχεθούν κατά την νοσηλεία ενός ασθενούς με μια συγκεκριμένη 

ασθένεια σε κάποιο νοσοκομείο. Τα κλινικά πρωτόκολλα εφαρμόστηκαν αρχικά στα 

τέλη της δεκαετίας 1980 και στοχεύουν στην παροχή της περίθαλψης στο 

συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, με την αποτελεσματικότερη και 

οικονομικότερη διαδικασία.  

 

          Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας αποτελεί πρώτη 

προτεραιότητα και έχει ξεχωριστή σημασία για όλους. Δεν αφορά μόνο το ιατρικό 

έργο, αλλά επεκτείνεται σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών και φροντίδων. Η ποιότητα 

δεν επικεντρώνεται μόνο στην ικανοποίηση του ασθενούς αλλά όλων των «πελατών» 

των υπηρεσιών υγείας, μεταξύ αυτών των συγγενών και επισκεπτών των ασθενών, 

του κοινωνικού περίγυρου αλλά και των εργαζομένων στους φορείς των υπηρεσιών 

υγείας, οι οποίοι θεωρούνται «εσωτερικοί πελάτες» των υπηρεσιών. 

 

          Οι χρήστες των υπηρεσιών υγείας επιδιώκουν την σωστή και γρήγορη 

αντιμετώπιση του προβλήματος υγείας που έχουν με την χρησιμοποίηση της 

σύγχρονης τεχνολογίας για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. 
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          Οι επαγγελματίες υγείας (εργαζόμενοι στις υπηρεσίες-υγείας) επιδιώκουν το 

καλύτερο αποτέλεσμα στην εργασία τους, οδηγούμενοι πολλές φορές σε υπέρμετρη 

και αδικαιολόγητη αύξηση του κόστους της υπηρεσίας που παρέχουν. 

 

           Τα νοσηλευτικά ιδρύματα και τα ασφαλιστικά ταμεία, επιδιώκουν την 

κατάκτηση της φήμης της καλύτερα παρεχόμενης υπηρεσίας με τον περιορισμό κατά 

το δυνατόν του κόστους της διαδικασίας παροχής της υπηρεσίας-υγείας, στους 

ασφαλισμένους τους. 

 

           Το κοινωνικό σύνολο επιδιώκει την ικανοποίηση του από την παρεχόμενη 

υπηρεσία-υγείας, στο μεγαλύτερο βαθμό που αυτό είναι επιτυχές, χωρίς να θεωρεί 

πάντα αναγκαία την συνεισφορά του στο κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

 

          Η πολιτεία επιδιώκει να συνδυάσει όλες τις παραμέτρους για την επίτευξη της 

καλύτερα παρεχόμενης υπηρεσίας, κερδίζοντας έτσι την έξωθεν καλή φήμη, με την 

συμπίεση κατά το δυνατόν του απαιτούμενου λειτουργικού κόστους. 

 

          Ο Οργανισμός Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδιώκει την διεύρυνση 

των προδιαγραφών ποιότητας, με στόχο την διασφάλιση υψηλότερου επιπέδου 

ποιότητας στις υπηρεσίες-υγείας, υπό τον περιοριστικό παράγοντα του οικονομικού, 

τεχνολογικού και πολιτισμικού επιπέδου της κάθε χώρας. Μια υπηρεσία υγείας δεν 

μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν υπηρεσία ποιότητας, όταν έρχεται σε αντίθεση με την 

ισχύουσα νομοθεσία ή τις επικρατούσες στην κοινωνία αντιλήψεις περί ηθικής. 

Κλασικό παράδειγμα θεωρείται η περίπτωση της ευθανασίας. 
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1.3 Οφέλη ενδιαφερόμενων για τις Υπηρεσίες Υγείας(1,2,3) 

 

          Η εφαρμογή της ποιότητας στον τομέα των Υπηρεσιών Υγείας οδηγεί 

δημιουργεί υγειονομικά, οικονομικά, λειτουργικά, ψυχολογικά και κοινωνικά οφέλη 

για όλους όσους ενδιαφέρονται ή/και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες υγείας. 

 

Α.   Χρήστης υπηρεσιών-υγείας (ασθενής) : 

 

Υγειονομικά οφέλη : έγκαιρη διάγνωση του προβλήματος της υγείας, 

αποτελεσματική αντιμετώπιση, αποτροπή των επιπλοκών λόγω καθυστερημένης 

ή λανθασμένης αγωγής, λοιμώξεων. 

Ψυχολογικά οφέλη : περιβάλλον του φορέα παροχής υπηρεσίας-υγείας, διάρκεια 

παραμονής του ασθενή σ’ αυτόν και η επίδραση της επίτευξης καλής 

ψυχολογικής κατάστασης του ασθενή, που αναμφισβήτητα επηρεάζει την 

αποτελεσματικότητα της θεραπείας του. 

Οικονομικά οφέλη : μείωση του οικονομικού κόστους για τον ασθενή, λόγω 

έγκαιρης διάγνωσης του προβλήματός του και αποτελεσματικής αντιμετώπισής 

του. 

 

 

Β.   Επαγγελματίες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, τεχνολόγοι, διοικητικοί) : 

 

Αποτελεσματικότητα της εργασίας τους 

Νομική κατοχύρωση και ασφάλεια της εργασίας τους 

Ικανοποίηση που παίρνουν από την άσκηση της εργασίας τους 

Σεβασμό, εκτίμηση και εμπιστοσύνη που εισπράττουν από τους ασθενείς και 

συγγενείς αυτών 

Έλλειψη σύγχυσης και αδικαιολόγητου άγχους και έντασης 

Ανοχή σε τυχόν επουσιώδη λάθη και παραλείψεις λόγω υψηλής ποιότητας της 

παρεχόμενης υπηρεσίας. 
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Γ.   Μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας) : 

 

Οικονομικά οφέλη : μείωση του λειτουργικού κόστους. Η έγκαιρη διάγνωση και 

η αποτελεσματική θεραπεία των ασθενών, σαν αποτέλεσμα της βελτίωσης της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, οδηγεί στην εξοικονόμηση σημαντικών 

πόρων. Η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών οδηγεί σε περιορισμό του 

χρόνου νοσηλείας και σε αποφυγή άσκοπων διαγνωστικών εξετάσεων. Οι πόροι 

που εξοικονομούνται μπορούν να διατεθούν για την κάλυψη άλλων αναγκών, 

όπως για έρευνα, για βελτίωση των συνθηκών εργασίας κ.α. 

Λειτουργικά οφέλη : μείωση της άσκοπης επιβάρυνσης των υπηρεσιών και 

τμημάτων του φορέα της υπηρεσίας-υγείας. 

Αναγνώριση και φήμη του φορέα. 

 

 

Δ.   Κράτος και Κοινωνικό Σύνολο : 

 

Οικονομικά οφέλη : περικοπή αδικαιολόγητων δαπανών στον τομέα υγείας, 

συντόμευση του χρόνου παραμονής των ασθενών και επομένως αύξηση της 

παραγωγικότητάς τους. 

Υγειονομικά οφέλη : αύξηση της ικανοποίησης του χρήστη των υπηρεσιών 

υγείας, αύξηση της παραγωγικότητας του χρήστη με έμμεσο τρόπο, λόγω μείωσης 

του χρόνου παραμονής του στην μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας. 

Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του αισθήματος ασφάλειας 

Βελτίωση της εικόνας του Κράτους και της Κοινωνίας εσωτερικά και διεθνώς. 
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1.4 Η προοπτική της ποιότητας στον τομέα των Υπηρεσιών 

Υγείας(1,2,3) 

 

          Η προσδοκία-απαίτηση για ποιότητα στον τομέα των Υπηρεσιών Υγείας από 

τους χρήστες, προβλέπεται ότι τα επόμενα χρόνια θα αυξάνεται συνεχώς, σε 

παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο. 

 

         Ο ρόλος των διοικήσεων των φορέων παραγωγής και παροχής υπηρεσιών 

υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας) αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, σε συνδυασμό βέβαια και με 

την κατάλληλη εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών-υγείας και των 

χρηστών-πολιτών. 

 

          Στις υπηρεσίες υγείας, η Διοίκηση Ποιότητας είναι επικεντρωμένη στον 

ασθενή, προσανατολισμένη στο προϊόν, στηρίζεται σε μετρήσεις και αφορά όλο το 

φάσμα των δραστηριοτήτων της υπηρεσίας. 

 

           Τα νοσοκομεία, που αποτελούν τους κύριους φορείς παροχής των υπηρεσιών 

υγείας, θα πρέπει να διαθέτουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα διοίκησης της ποιότητας 

των υπηρεσιών που παρέχουν με την δυνατότητα μέτρησης και βελτίωσης της 

ποιότητας της υπηρεσίας πριν και μετά την ιατρονοσηλευτική περίθαλψη. 

 

          Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας έχει καλύτερη εφαρμογή σε σύνθετες 

παραγωγικές διαδικασίες που απαιτούν υψηλά ποιοτικά standards. Η εφαρμογή της 

στο χώρο της υγείας ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας 1990 σε μεγάλα νοσοκομεία.  

 

          Από επιστημονικές παρατηρήσεις6, (university of Malta, health dept.) 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει διαφορά στην προσδοκία για ποιότητα των υπηρεσιών-

υγείας, για την χρήστη, μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα παροχής 

υπηρεσιών-υγείας. Οι απαιτήσεις-προσδοκίες βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο στον 

ιδιωτικό τομέα σε σχέση με τον δημόσιο. 
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          Η χρήση του internet και του διαδικτύου7 αναδεικνύεται σε σημαντική πηγή 

άντλησης πληροφοριών στο πλέον σύντομο διάστημα για θέματα που αφορούν την 

υγεία και την αντιμετώπιση ασθενειών με τα τελευταία δεδομένα ιατρικά 

επιτεύγματα. Αποτελεί μια πηγή ιατρικών πληροφοριών που ανανεώνεται συνεχώς 

και είναι προσβάσιμη στους ενδιαφερόμενους φορείς της υγείας. Η ποιότητα της 

παρεχόμενης υπηρεσίας σχετίζεται με την συνεχή ανανέωση και εμπλουτισμό των 

πληροφοριών, καταγράφοντας την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης σε παγκόσμιο 

επίπεδο.  

 

          Η προοπτική και πρόβλεψη για το 2005 σχετικά με την «υγεία» και την 

αντιμετώπιση της «ασθένειας», είναι η διαθεσιμότητα και πρόσβαση σε τέτοιου 

είδους πληροφόρηση απευθείας στο σπίτι σε ηλεκτρονική μορφή ή μέσω e-mail. 

 

          Το  υπόδειγμα  του  Ευρωπαϊκού  Ιδρύματος  για  την  διαχείριση της ποιότητας 

(EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT) θεωρεί  ότι  ένας 

οργανισμός παρέχει αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από την ύπαρξη  συντελεστών 

διευκόλυνσης.    Αναφορικά,    για    τον   υγειονομικό   τομέα,   η   προσαρμογή   των 

συντελεστών   διευκόλυνσης   και   των  αποτελεσμάτων,  πραγματοποιήθηκε8  από  

το Salford Royal Hospital, 1997. 

 

             Οι συντελεστές διευκόλυνσης, σύμφωνα με το  υπόδειγμα  του  Ευρωπαϊκού  

Ιδρύματος  περιλαμβάνουν τα εξής : 

⇒ Τις διεργασίες, τις κεντρικές δραστηριότητες δηλ. για την επίτευξη των 

αποτελεσμάτων, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί με τις διαδικασίες, τις 

οδηγίες τις πρακτικές που έχουν καταγραφεί, τις ερευνητικές αναφορές και τα 

πρότυπα των υπηρεσιών. 

⇒ Την διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, με την καλύτερη χρήση του 

προσωπικού, με μεθόδους που διασφαλίζουν την υποκίνησή του, την 

αποτελεσματικότερη επικοινωνία και εμπλοκή του προσωπικού στην λήψη 

αποφάσεων. 

⇒ Την διαχείριση μη-ανθρώπινων πόρων, αφορά την χρησιμοποίηση των 

υλικών, του εξοπλισμού, την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και μεθόδων 

στην διαδικασία. 
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⇒ Την ανάπτυξη πολιτικής και στρατηγικής του οργανισμού, η οποία σχετίζεται 

με το όραμα και τις αξίες του οργανισμού και την διαρκή βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. 

⇒ Την κλινική και διαχειριστική ηγεσία, η οποία εξετάζει την συμπεριφορά των 

ατόμων που έχουν την ευθύνη και ηγούνται μέσα σε έναν οργανισμό, ώστε να 

εμπνέουν και να καθοδηγούν του εργαζόμενους σε διαρκή βελτίωση. 

 

          Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με το  υπόδειγμα  του  Ευρωπαϊκού  Ιδρύματος 

εξετάζουν σε μετρήσιμους όρους τα εξής: 

⇒ Την ικανοποίηση του ασθενή, του παραπέμποντα γιατρού και των 

αγοραστών-προμηθευτών. Το επίπεδο ικανοποίηση των ασθενών σε σχέση με 

τις παρεχόμενες υπηρεσίες αποτελεί μέτρο της επιτυχίας του οργανισμού. 

⇒ Την ικανοποίηση του προσωπικού που εισπράττει από την άσκηση των 

καθηκόντων του. 

⇒ Την επίδραση στο κοινωνικό σύνολο. Εξετάζει την επιτυχία του οργανισμού 

στην ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών της κοινωνίας, αξιολογώντας 

την ύπαρξη προγραμμάτων εκπαίδευση, την υποστήριξη αγαθοεργιών, την 

προστασία του περιβάλλοντος με την ανακύκλωση των αποβλήτων και την 

ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης. 

⇒ Τα κλινικά και οικονομικά αποτελέσματα 

 

          Από το 1991 με την υποστήριξη του European Organisation for Quality (EOQ) 

και της Ευρωπαϊκής επιτροπής, θεσμοθετήθηκε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας 

που χρησιμοποιεί το υπόδειγμα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την διαχείριση της 

ποιότητας (EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT).  
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1.5 Μεθοδολογία της Έρευνας για την Βελτίωση των παρεχόμενων 

Υπηρεσιών Υγείας (SERVQUAL Analysis). 

 
Ορισμοί των υπηρεσιών. 

Οι Kotler9 και συν., (1996, σ.136) ορίζουν τις υπηρεσίες ως «..κάθε 

δραστηριότητα  ή ωφέλεια που κάποιος μπορεί να δώσει σε κάποιον άλλο και που 

είναι κατά βάση άυλη και δεν καταλήγει στην ιδιοκτησία κάποιου πράγματος. Η 

παραγωγή της μπορεί ή δεν μπορεί να σχετίζεται με την παραγωγή ενός φυσικού 

αγαθού…». 

 

Ο Palmer10 (1998) ορίζει τις υπηρεσίες ως  «..τη παραγωγή μίας ουσιαστικά 

άυλης ωφέλειας, είτε καθεαυτής είτε ως σημαντικού μέρους ενός φυσικού προϊόντος, 

η οποία μέσω κάποιας μορφής ανταλλαγής ικανοποιεί μία διαπιστωμένη ανάγκη…»  

 

Ο Berry11 (1980) προσδιορίζει τρία σημαντικά χαρακτηριστικά που αποτελούν 

κοινά στοιχεία αναφοράς για όλες τις υπηρεσίες. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι: 

• Περισσότερη αυλότητα,  

• ταυτόχρονη παραγωγή και υπηρεσία (κατά Bateson12 1995 χαρακτηρίζεται ως 

servuction  κατά το service και consumption)  και τέλος 

• λιγότερη τυποποίηση και ενιαία προσέγγιση. 

 

 

Η φύση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των υπηρεσιών όπως τα αναφέρει ο 

Zeithaml13 (Zeithaml at al., 1985)  μπορούν να  λάβουν την επωνυμία των 4 Α΄ς  

•Αϋλότητα:  Ανυπαρξία αποθήκευσης, αδυναμία νομικής προστασίας, δυσκολία 

επίδειξης και προβολής, δυσκολία τιμολόγησης 

•Αδιαιρετότητα: Επιρροή της παραγωγικής διαδικασίας από τον πελάτη,τόπος και 

τρόπος παραγωγής, επιρροή λόγω ύπαρξης τρίτων, αδυναμία μαζικής παραγωγής  

•Αναλωσιμότητα: Δεν αποθηκεόνται καταναλώνονται τη στιγμή που παράγονται 

•Ανομοιογένεια:  Συχνά παρουσιάζεται υψηλότερη ή χαμηλότερη Ζήτηση από την 

ισχύουσα προσφορά. 
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Η ανάπτυξη των υπηρεσιών 
 

Σύμφωνα με μελέτη της Eurostat14 (1995) οι υπηρεσίες στην Κοινότητα 

προσέγγιζαν τις 1,5 εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας κατά την περίοδο 1980-1992. 

Οι υπηρεσίες αναλογούν στο 48,2% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρουσίασαν αύξηση 10 μονάδων κατά την 20ετία 1970-

1990. 

Παρατηρείται επίσης ότι όσο πιο ανεπτυγμένη είναι μια οικονομία να 

απασχολείται όλο και περισσότερος πληθυσμός εργαζομένων στις υπηρεσίες.   

Για το 1992 όπως αναφέρει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (Eurostat, 1995) 

η ποσοστιαία κατανομή του εργατικού δυναμικού σε διάφορες χώρες παρουσιάζεται 

ως εξής:  

ΗΠΑ: 75%,  

Μεγάλη Βρετανία 73%,  

Ισπανία 59%, 

Ελλάδα 49%,  

Μεξικό 30%,  

Αιθιοπία 9%  

 

Λίγα λόγια για τις υπηρεσίες υγείας 
 

Τα προβλήματα στις υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας παρουσιάζονται σε 

διεθνές επίπεδο και αφορούν περιπτώσεις όπως οι παρακάτω (Otten15, 1988,p.1): 

•Κακής διάγνωσης 

•Μη αναγκαίας εγχείρισης 

•Λανθασμένης λήψης φαρμάκων και υπερδοσολογίας 

•Μόλυνσης στα νοσοκομεία 

•Λανθασμένων εργαστηριακών αποτελεσμάτων 

•Λανθασμένων ιατρικών συμβουλών 

•Εξάρτησης ιατρών από αλκοόλ και ναρκωτικών 
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Τα νοσηλευτικά ιδρύματα παρέχουν συχνά κοινές υπηρεσίες αλλά δεν 

παρέχουν παράλληλα και κοινό επίπεδο ποιότητας προς τους ασθενείς τους (Youssef, 

Nel και Bovaird, 1996)16.  

 

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα απαίτησης της παροχής Υπηρεσίας 
 

•Βαθμός έντασης εργασίας (Νοσοκομεία, ξενοδοχεία..) 

•Βαθμός έντασης κεφαλαίου (Μέσα μαζικής μεταφοράς..) 

•Βαθμός έντασης τεχνολογίας (ψηφιακές ίνες, φαρμακευτικές εταιρίες...) 

 

 

Ταξινόμηση των υπηρεσιών κατά Haywood and Farmer (1996) 
 

Μετά την δεκαετία του 90’ η ερευνητική αρθρογραφία σε θέματα 

ικανοποίησης πελατών και ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών άρχισε να 

διευρύνεται17 (Nelson et al. 1992). Σημαντικό μέρος των ερευνητικών εργασιών 

αναφέρονταν στις μεταβλητές «ικανοποίησης ασθενών» και «Επιπέδου 

αντιλαμβανόμενης ποιότητας» σχετικά με νοσηλευτικές μονάδες και μονάδες 

ιατρικής  Φροντίδας17

(Nelson et al. 1992; Jun et al. 1998; Taylor 1994; Brown and Swartz 1989; Fisk et al. 

1990; Gilbert et al.1992; Hall 1996; Nelson 1990; Babakus & Mangold 1992; Bopp 

1990; Butler et al. 1996; Roberts 1998; Cronin & Taylor 1994). 

 

Το ερευνητικό έργο των Berry, Parasuraman, και Zeithaml(18,19,20)  

Οι παραπάνω, ερευνητές(18,19,20) πρότειναν ένα τυποποιημένο υπόδειγμα 

προσδιορισμού του παρεχόμενου επιπέδου ποιότητας το οποίο χαρακτηρίστηκε ως  

μοντέλο χασμάτων, ("Gap Model"), (Berry, κ.ά. ό.π., 1985).  

 

Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο παριστάνει τέσσερα τυποποιημένα χάσματα 

(Gaps) από τα οποία, τα τρία αποτελούν δείκτες διάστασης μεταξύ της αντίληψης του 

παροχέα υπηρεσιών και του καταναλωτή/ χρήστη της υπηρεσίας.  

Τα χάσματα μπορούν να προκύψουν π.χ. στις παρακάτω περιπτώσεις: 
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Στο πρώτο χάσμα, οι προσδοκίες των πελατών/ καταναλωτών γίνονται 

λανθασμένα  αντιληπτές.  

Στο δεύτερο χάσμα, κατά το στάδιο μετατροπής των καταναλωτικών 

προσδοκιών σε μια σύμφωνη προσφορά παροχής υπηρεσιών λαμβάνονται 

λανθασμένες αποφάσεις.  

Στο τρίτο χάσμα εμφανίζονται προβληματικές καταστάσεις κατά τη διάρκεια 

παραγωγής μίας υπηρεσίας. 

 

 

Σχήμα 1: Σχηματική παράσταση των αποκλίσεων – Gaps  

 

Εικόνα της εταιρείας Ανάγκες Παλιές εμπειρίες

Προσδοκώμενες
υπηρεσίες

Αντιληπτές 
υπηρεσίες

Πραγματικά
προσφερόμενη
υπηρεσία

Εξωτερική
επικοινωνία

Προδιαγραφές
της εταιρείας

για την ποιότητα
της υπηρεσίας

Αντίληψη της Διοίκησης
για τις προσδοκίες 

του πελάτη

Το υπόδειγμα των αποκλίσεων (χασμάτων) των Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) 
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Σχήμα 2: Σχηματική παράσταση του Κύκλου Σχεδιασμού Υπηρεσιών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στρατηγική
ανάπτυξης 
υπηρεσίας

Επικερδότητα,
Ανάπτυξη,
Επανείσπραξη

Στρατηγική
ανάπτυξης 
σχέσεων 
υπηρεσίας

Στρατηγική
ανάπτυξης 
διαδικασιών
υπηρεσίας

Εσωτερικό      Εξωτερικό
Μίγμα             Μίγμα
ΜΚΤ               ΜΚΤ

Εξωτερική
απόδοση
υπηρεσιών 

Εμπιστοσύνη 
προσωπικού

Ικανοποίηση
προσωπικού

Αντίληψη
για την
εσωτερικά
παρεχόμενη
υπηρεσία

Συνολική
τιμή Πελατειακή

υπηρεσιακότητα

Πελατειακή
εμπιστοσύνη

Πελατειακή
ικανοποίηση

Αντιληπτική
εξωτερική
ποιότητα
υπηρεσιών

Αναμονές

Παραγωγικότητα 
προσωπικού

Αναμονές
Συνολική
τιμή

Δράση
υπηρεσίας

Ο Κ.Σ.Υ

 
 
 Συγκεκριμένα οι Parasuraman et al18 πρότειναν την μελέτη της ποιότητας στις 

εξής πέντε διαστάσεις: την σιγουριά-αξιοπιστία (reliability), τα υλικά στοιχεία 

(tangibles), την ανταπόκριση-ευαισθησία (responsiveness), την εξασφάλιση-

διαβεβαίωση (assurance) και την συναισθηματική κατανόηση (empathy). 

Για την διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης ως προς την 

αντιλαμβανόμενη ποιότητα στο  Νοσοκομείο της έρευνάς μας, κάναμε χρήση του 

υποδείγματος 5 διαστάσεων «SERVQUAL» διερευνώντας παράλληλα και τις 

προσδοκίες των ασθενών αλλά και του προσωπικού του νοσοκομείου. 
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    ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

 

 

 

 

 
ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ SERVQUAL ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
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2.1 Κριτική σχετικά με το υπόδειγμα SERVQUAL 
 
 

Το πρότυπο SERVQUAL έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως αλλά επίσης δέχτηκε 

έντονη κριτική έτσι ώστε καμία συναίνεση δεν έχει επιτευχθεί για τα διάφορα σχετικά 

ερωτήματα: 

1. Είναι οι προτεινόμενες περιοχές συνεπείς; Πολλές εμπειρικές εφαρμογές 

αποτυγχάνουν να ανακτήσουν τις πέντε διαστάσεις και προτείνουν την τροποποίησή 

τους(21,22,23) (Babakus & Boller 1992,  Carman 1990, Cronin & Taylor 1992,  

Parasuraman et al 1994) 

2. Πώς μπορούν να μετρηθούν καλύτερα τα κενά; Κατά τη χρησιμοποίηση μιας 

άμεσης ερώτησης όπως προτείνεται από τον Michalos24 (1985) είναι αμφισβητήσιμο 

εάν  η μέση τιμή της κλίμακας αποτελεσμάτων αντιπροσωπεύει ακριβώς την απουσία 

ενός χάσματος.  Κατά τη χρησιμοποίηση της αφαίρεσης όπως προτείνεται από τον 

Parasuraman25, είναι ακόμα αμφισβητήσιμο το τι σημαίνουν οι προσδοκίες και εάν οι 

αντιλήψεις έχουν ήδη μια υπονοούμενη συγκριτική φύση και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως μέτρα των κενών από μόνες τους(23,26) (Cronin & Taylor 1994, 

Saurina 1997a). Εκτός αυτού, το πόσο εύκολο/βολικό είναι να γίνεται ερώτηση για  

προσδοκίες και αντιλήψεις σε μια ενιαία σύνοδο συνέντευξης έχει επίσης δεχτεί 

αμφισβήτηση22 (Carman,1990). 

3. Είναι οι έννοιες της ικανοποίησης και της ποιότητας πραγματικά διαφορετικές; Σε 

αυτή την περίπτωση, ποια είναι η σχέση μεταξύ τους; Σύμφωνα με τους Anderson27 et 

al. (1994), Cronin & Taylor23 (1992), Llorens28 (1996) και Reidenbach & Sandifer- 

Smallwood29 (1990)  η ποιότητα προηγείται της ικανοποίησης. Σύμφωνα με τους 

Bitner30 (1990), Bolton & Drew31 (1991), Carman22 (1990), Parasuraman et al. (1985) 

και Teas32 (1993), η ικανοποίηση προηγείται της ποιότητας. Σύμφωνα με τον 

Oliver33(1981), η ικανοποίηση είναι μια παρεμβαίνουσα μεταβλητή που μεσολαβεί 

στο σχηματισμό νέων αντιλήψεων της ποιότητας από προηγούμενες. Σύμφωνα με 

τους McAlexander et al34 (1994) και Saurina(26,35), (1997a, 1997b) ίσως να μην 

υπάρχουν  αρκετά εμπειρικά στοιχεία υπέρ οποιωνδήποτε από τις προαναφερθείσες 

απόψεις. 

4. Είναι το ερωτηματολόγιο SERVQUAL χρήσιμο για οποιαδήποτε υπηρεσία; 

Πολλές εκδοχές του ερωτηματολογίου έχουν προταθεί. Παραδείγματος χάριν, οι 

Parasuraman et al.(1988, 1991) χρησιμοποίησαν μια εκδοχή 22 ερωτήσεων για 

 21



ΜΒΑ,  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας________________________Θώμογλου Αναστάσιος 

τράπεζες, εταιρίες πιστωτικών καρτών, επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης και 

τηλεφωνικές επιχειρήσεις. Ο Carman22 (1990) χρησιμοποίησε ένα ερωτηματολόγιο 

16 ερωτήσεων για μια οδοντιατρική κλινική, ένα 21 ερωτήσεων για ένα κατάστημα 

ελαστικών αυτοκινήτων και ένα 26 ερωτήσεων για ένα νοσοκομείο. 

5. Είναι οι περιοχές σταθερές στο χρόνο και συνεπείς σε διαφορετικούς πολιτισμούς;  

 

 Ωστόσο ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα SERVQUAL είναι ότι είναι ένα 

δοκιμασμένο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν συγκριτικό πλεονέκτημα 

μιας επιχείρησης-οργανισμού36 (Brysland and Curry,  2001).  Επιπλέον είναι ένα 

στατιστικά έγκυρο όργανο ως αποτέλεσμα των εκτενών δοκιμών του και των 

καθαρισμών των πεδίων που ελέγχει. Επομένως αποκλείει την πιθανότητα να 

θεωρηθεί  από χρήστες και προμηθευτές υπηρεσιών ως "κάτι που έχει εφευρεθεί από 

την κορυφή του κεφαλιού" ή ενός τύπου ερωτηματολογίου  που έχει διαστραφεί για 

να αποσπάσει ορισμένους τύπους απαντήσεων. Σαν γενικό και παγκοσμίως 

εφαρμόσιμο  όργανο, το SERVQUAL μπορεί επίσης να αντιμετωπιστεί σε 

επαναλαμβανόμενη βάση και να χρησιμοποιηθεί για συγκριτική αξιολόγηση. Για να 

εκτιμηθούν πληρέστερα τα οφέλη SERVQUAL, οι έρευνες θα ήταν θεμιτό  να 

πραγματοποιούνται ανά έτος, για τους ακόλουθους λόγους:  

- για να επιτρέψει τις ετήσιες συγκρίσεις  

- για να καθορίσει πώς οι βελτιώσεις υπηρεσιών έχουν επηρεάσει τις αντιλήψεις των 

πελατών και τις προσδοκίες τους από τις υπηρεσίας  

- για να καθορίσει την αποτελεσματικότητα των πρωτοβουλιών ανάπτυξης και 

βελτίωσης των υπηρεσιών που σκιαγράφονται/ελέγχονται από τις χρησιμοποιούμενες 

διαστάσεις.  

 Ακολουθούν περιγραφές εφαρμογής του εργαλείου σε διάφορα κέντρα 

περίθαλψης ανά την υφήλιο, με την πλειοψηφία των ερευνητών και των οργανισμών 

υγείας να δηλώνουν ευχαριστημένοι από την χρήση του και τις προοπτικές που αυτό 

προσφέρει. 

 

 

 

  

 

 22



ΜΒΑ,  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας________________________Θώμογλου Αναστάσιος 

2.2 Πρόσφατες περιπτώσεις εφαρμογής του εργαλείου SERVQUAL 

στον κλάδο υγείας διεθνώς. 
 

 

2.2.1 Η έρευνα στο Εθνικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ταιβάν (2001)37 

 

To 2001 η ομάδα των Matthew Huei-Ming Ma, Kuo-Piao Chung, Chung-

Liang Shih, Arthur Hsueh, Jia-Yu Jin και Wen-Jone Chen διεξήγαγε έρευνα 

αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των τμημάτων έκτακτης 

ανάγκης  στο Εθνικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ταιβάν χρησιμοποιώντας το 

πρότυπο χασμάτων (Gap Model). 

Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης ήταν η εξέταση της ποιότητας των 

υπηρεσιών των τμημάτων (ED) έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιώντας το μοντέλο 

χάσματος της ποιότητας υπηρεσιών όπως προτείνεται από τους Parasuraman, 

Zeithaml, και Berry (1985)18 και για τους παράγοντες που συνδέονται με την 

ικανοποίηση των πελατών. Στο μοντέλο οποιοδήποτε διαφορά μεταξύ της 

αναμενόμενης και αντιλαμβανόμενης υπηρεσίας αποτελεί τη βάση της αντίληψης του 

ασθενή (πελάτη) για την ποιότητα υπηρεσιών. Χρησιμοποιήθηκε ένα δομημένο 

ερωτηματολόγιο (στην κινεζική γλώσσα) το οποίο αναπτύχθηκε από τους κύριους 

ερευνητές, και χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της διαφοράς στις αντιλήψεις 

(πενταβάθμια κλίμακα). Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε 8 EDs σε όλη την 

Ταϊβάν, συμπεριλαμβανομένων 4 ιατρικών κέντρων και 4 περιφερειακών 

νοσοκομείων. Η ποιότητα των υπηρεσιών καθορίστηκε με τον υπολογισμό ενός 

αποτελέσματος (SERVQUAL), που ορίζεται ως το αντιληπτό αποτέλεσμα μείον το 

προσδοκώμενο. Υπολογίστηκε ένα γενικό SERVQUAL score, καθώς και scores για 

κάθε μια από τις 5 ποιοτικές διαστάσεις των υπηρεσιών και αναλύθηκαν οι διαφορές 

μεταξύ των εργαζομένων στα EDs και των πελατών-ασθενών όσον αφορά στην 

αντιλαμβανόμενη ποιότητα των υπηρεσιών. 

Όλα τα στοιχεία αποθηκεύτηκαν και αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας το SPSS 

10.0. Συνολικά συμπεριλήφθηκαν 283 ερωτηματολόγια εργαζομένων και 314 

πελατών με το 52% των πελατών να είναι άντρες με  μέση ηλικία 49,8 ± 16,2 ετών. Η 

μέση σταθμισμένη τιμή του SERVQUAL ήταν -0.29 (-0.57 έως -0.03). 

Προσεγγίζοντας τις 5 διαστάσεις, η τιμή ήταν σημαντικά μεγαλύτερο για την 
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"Διαβεβαίωση (Assurance)" (-0,33) και την "Κατανόηση (Empathy)" (-0,25), απ' ότι 

για τα "υλικά Στοιχεία (Tangibles)" (-0,20) και την "Αξιοπιστία (Reliability)" (0.00) 

(p = 0.015). Τα αποτελέσματα στις μέσες τιμές ήταν σημαντικά διαφορετικό μεταξύ 

των ιατρικών κέντρων (-0.34) και των περιφερειακών νοσοκομείων (-0.14) (p = 0.01) 

και ανεξάρτητα της ηλικίας, του φύλου, του επιπέδου εκπαίδευσης, της σοβαρότητα 

των ασθενειών και της εμπειρία των εργαζομένων στα ED. Σε όλα πάντως τα 

ιδρύματα, οι προμηθευτές των EDs εκτίμησαν και τις 5 διαστάσεις της ποιότητας 

υπηρεσιών υψηλότερα από οι πελάτες. Η έρευνα κατέληξε συμπεραίνοντας ότι το 

μοντέλο χασμάτων μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στην αξιολόγηση της 

ποιότητας υπηρεσιών των EDs, ακόμη και αν λαμβάνει χώρα σε έναν ξένο πολιτισμό 

με διαφορετικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.  

 

 

 

2.2.2   Η έρευνα σε Νοσοκομεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (2005)38 

 

Το 2005 οι Naceur Jabnoun, Aisha Juma και AL Rasasi διεξήγαγαν έρευνα με 

στόχο την διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της Transformational Leadership  και της 

ποιότητας των υπηρεσιών σε νοσοκομεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Στην 

έρευνα αυτή καθορίστηκε αρχικά το επίπεδο ικανοποίησης των ασθενών ως προς την 

ποιότητα υπηρεσιών που έλαβαν οι ασθενείς αυτοί. Στη συνέχεια αναλύθηκε ε το πώς 

οι υπάλληλοι των νοσοκομείων αντιλήφθηκαν τις διαστάσεις αυτές μέσα από τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες της Transformational Leadership.   

Χρησιμοποιήθηκαν δύο ερωτηματολόγια, το πρώτο από τα οποία εξέτασε την 

ποιότητα υπηρεσιών χρησιμοποιώντας ένα προσαρμοσμένο SERVQUAL, ενώ το 

δεύτερο εξέτασε τη παραπάνω αντίληψη χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγια 

πολλαπλής στάθμης. Το πρώτο ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε στους ασθενείς έξι 

σημαντικών νοσοκομείων των Η.Α.Ε. ενώ το δεύτερο διανεμήθηκε στους 

υπαλλήλους των ίδιων νοσοκομείων. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν 

χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα SPSS., Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ασθενείς 

είχαν ικανοποιηθεί γενικότερα από την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών των 

νοσοκομείων τους. Από την άλλη βρέθηκε ότι οι υπάλληλοι των νοσοκομείων είχαν 

μια σχετικά χαμηλή εκτίμηση για τους ηγέτες τους υπό το πρίσμα της  

Transformational Leadership. Τέλος, η ποιότητα των υπηρεσιών βρέθηκε να 
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σχετίζεται θετικά με την Transformational Leadership  και αρνητικά με τις Avoidant 

ηγεσίας. Η πρωτοτυπία της συγκεκριμένης έρευνας ήταν η  γεφύρωση ενός 

σημαντικού χάσματος στη βιβλιογραφία σχετικά με την εξέταση της σχέσης μεταξύ 

της ποιότητας υπηρεσιών και της Transformational Leadership  με ταυτόχρονη 

χρησιμοποίηση του SERVQUAL για την συγκομιδή των απαραίτητων πληροφοριών, 

προσφέροντας σημαντική βοήθεια στους διευθυντές – managers σχετικά με την 

ποιότητα και το είδος ηγεσίας που θέλουν ή ενδείκνυται να ακολουθήσουν.  

 

 

 

2.2.3 Οι έρευνες στα  Νοσοκομεία του Kodstad και της Gordonia στην Νότιο 

Αφρική (2001)39 

 

 To 2001 οι Mathew Smith και Brecht Engelbrecht ερεύνησαν τα επίπεδα 

ικανοποίησης των ασθενών αναφορικά με την ποιότητα των υπηρεσιών περίθαλψης 

που τους παρέχονταν στα νοσοκομεία του Kokstad και της Gordonia της Νοτίου 

Αφρικής.  

 Η έρευνα βασίστηκε στην τεχνική SERVQUAL, χρησιμοποιώντας για το 

διαχωρισμό των ερωτημάτων, πέρα από τις 5 γνωστές διαστάσεις, και 2 νέες, αυτήν 

της Πρόσβασης (“Access”) και της Γενικής Ικανοποίησης (“General Satisfaction”). 

Εξάλλου, στη συγκεκριμένη χώρα σημαντικό εμπόδιο στην επίτευξη της ισότητας 

στην υγεία αποτελούσε η δυσκολία πρόσβασης στα νοσοκομεία, ενώ από την άλλη, 

για την μεγαλύτερη αξιοπιστία της τεχνικής οι ερευνητές έκριναν σκόπιμη τη μελέτη 

της ύπαρξης ή μη, ή και σε ποιο βαθμό, μιας γενικότερης ικανοποίησης από τους 

ασθενείς κατά την επίσκεψη/διαμονή τους σε αυτά. Συγκεκριμένα οι δύο αυτές 

κατηγορίες αποτελούνταν από τις εξής ερωτήσεις: 

 

Πρόσβαση (“Access”):  

E1. Χρειάζεται περισσότερο από 30 λεπτά για να φτάσω στο νοσοκομείο. 

Ε2. Κοστίζει περισσότερο από 7.00R (νόμισμα της Νοτίου Αφρικής) για να φτάσω 

στο νοσοκομείο.  

Ε5. Τα εξωτερικά ιατρεία και το τμήμα επειγόντων περιστατικών παραμένουν 

ανοιχτά. 
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Ε25. Το νοσοκομείο με βοήθησε να βρω μέσο μεταφοράς για την επιστροφή μου στο 

σπίτι. 

 

Γενική ικανοποίηση (“General Satisfaction”):  

Ε12. Ήμουν ευτυχής με τον τρόπο που νοσηλεύτηκα στο νοσοκομείο. 

Ε16. Την επόμενη φορά που θα ασθενήσω θα επιστρέψω εδώ. 

Ε22. Βαρέθηκα πολύ κατά τη διαμονή μου  στο νοσοκομείο. 

Ε27. Εάν οι φίλοι μου ασθενήσουν θα τους προτείνω να έρθουν σε αυτό το 

νοσοκομείο. 

 

Εκτός από τη μεταβλητή της Πρόσβασης (“Access”), όλες οι υπόλοιπες 

συγκέντρωσαν ένα θετικό αποτέλεσμα, αν και σχετικά χαμηλό, με αυτήν της 

Κατανόησης (“Empathy”) να σημειώνει το υψηλότερο. Ωστόσο και παρά τις χαμηλές 

τιμές, και στα  δύο νοσοκομεία οι διευθύνσεις έλαβαν σημαντική πληροφόρηση για 

τη λειτουργία των ιδρυμάτων τους και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι πελάτες δεν 

ήταν αδικαιολόγητα δυσαρεστημένοι με τα παρεχόμενα επίπεδα υπηρεσιών  

από αυτά τα νοσοκομεία. 

 

  

 

2.2.4  Η έρευνα σε Κεντρικό Νοσοκομείο της Αυστραλίας (2003)40 

 

 Οι Christopher Chan & Lanny Entrekin & Chen Anderson το 2003 διεξήγαγαν 

έρευνα σε κεντρικό νοσοκομείο της Αυστραλίας, με στόχο την αξιολόγηση της 

χρησιμοποίησης του SERVQUAL στην περίπτωση της ψυχομετρικής αξιολόγησης 

της αντίληψης που αφορά την ποιότητα υπηρεσιών στον κλάδο της υγείας.  

 Τα ερωτηματολόγια είχαν την τυπική δομή που προτείνεται από την τεχνική, 

μελετώντας τις 5 διαστάσεις του μοντέλου SERVQUAL και χρησιμοποιώντας 22 

ερωτήματα, ενώ η αξιοπιστία της ελέγχθηκε με βάση το στατιστικό κριτήριο ελέγχου 

Cronbach41 Alpha (Cronbach 1951). Στην τρέχουσα μελέτη, το προσωπικό του 

νοσοκομείου, ως εσωτερικοί πελάτες, καλέστηκαν να εκτιμήσουν την ποιότητα 

υπηρεσιών που προσφέρουν. Τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών αξιολογήσεων 

έδειξαν ότι μια τροποποιημένη προσέγγιση θα μπορούσε να εφαρμοστεί για να γίνει 

αντιληπτή η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν από τους εσωτερικούς 
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πελάτες του νοσοκομείου. Το συμπέρασμα αυτό είναι σύμφωνο με άλλες μελέτες στη 

βιομηχανία υγειονομικής περίθαλψης42 (Babakus & Mangold 1992, Duffy et al. 

2001), και προσθέτει έτσι στοιχεία στην ολοένα και αυξανόμενη βιβλιογραφία που 

εξετάζει τις ψυχομετρικές ιδιότητες του SERVQUAL(43, 44, 45,) (Van Dyke, Kappelman 

& Prybutok, 1997, Llosa, Chandon & Orsingher, 1998, Jiang et al, 2000). Πράγματι, 

το εργαλείο SERVQUAL έχει την ιδιαίτερη δυνατότητα να παρέχει στους 

προμηθευτές υγειονομικής περίθαλψης μια προοπτική του επιπέδου της ποιότητας 

υπηρεσιών που προσφέρουν, το οποίο κάλλιστα μπορεί να ενσωματωθεί στο σχέδιο 

υπηρεσιών και τη διαδικασία προγραμματισμού του οργανισμού. 

 Ασφαλώς υπήρχαν κάποιοι περιορισμοί στην συγκεκριμένη έρευνα, όπως η 

μη αξιολόγηση του τομέα των προσδοκιών, ή ο έλεγχος του εργαλείου σε ένα 

συγκεκριμένο νοσοκομείο μιας συγκεκριμένης χώρας, με την υπόνοια ότι κάτω υπό 

διαφορετικές συνθήκες ίσως τα συμπεράσματα να διέφεραν. Ωστόσο απέδειξε ότι το 

SERVQUAL τουλάχιστον έχει μια δυναμική να σκιαγραφήσει το επίπεδο ποιότητας 

ενός νοσοκομείου σε έναν τομέα όπου ο ανταγωνισμός αυξάνεται και η παροχή 

υπηρεσιών ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να είναι, χωρίς αμφιβολία, μια 

σημαντική προτεραιότητα για τη διοήκηση των νοσοκομείων. 

 

 

 

2.2.5  Η έρευνα στα Κεντρικά Νοσοκομεία της Αιγύπτου (2005)46 

 

 Έρευνα που διεξήχθη το 2005 από το Πανεπιστήμιο της  Sharjafa, στα Η.Α.Ε. 

και επιδιώκει να ερευνήσει πώς οι ασθενείς αντιλαμβάνονται την ποιότητα υπηρεσιών  

στα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της Αιγύπτου. Ταυτόχρονα εξετάζονται οι 

διαστάσεις SERVQUAL στα νοσοκομεία μέσα σε ένα αραβικό, μη-δυτικό πλαίσιο με  

το δείγμα να αποτελείται από 332 ασθενείς οκτώ νοσοκομείων  στην Αίγυπτο. Τα 

αποτελέσματα έδωσαν έμφαση σε μια λύση τριών παραγόντων για το εργαλείο 

SERVQUAL, εξηγώντας το 67% της διαφοράς, κάτι που δεν συμβαδίζει με την 

αρχική μορφή του (5 διαστάσεις). Μια αντίστοιχη συνάρτηση υπολογίστηκε για τους 

ασθενείς που επέλεξαν τα δημόσια νοσοκομεία και εκείνους που επέλεξαν τα 

ιδιωτικά νοσοκομεία. Προέκυψε πως το εργαλείο ήταν σημαντικό για την εξήγηση 

της επιλογή στην εξήγηση των ασθενών για τον τύπο του νοσοκομείου. Η έρευνα 

καταλήγει με την σκέψη πως η χρήση των ποσοτικών μεθόδων είναι μεν πολύτιμη 
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στην καθιέρωση των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών, αλλά θεωρείται αδύνατος 

στην προσπάθεια να προσδιοριστούν οι λόγοι για εκείνες τις σχέσεις. Οι ασθενείς 

μπορούν να έχουν ένα σύνθετο σύνολο σημαντικών πεποιθήσεων που δεν μπορούν 

να συλληφθούν στο ερωτηματολόγιο. Επομένως, η χρησιμοποίηση της ποιοτικής 

έρευνας κατά μήκος των ποσοτικών μεθόδων στις μελλοντικές μελέτες μπορεί να 

ενισχύσει τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης.  

 

 

2.2.6  Η έρευνα σύγκρισης ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών μεταξύ δημοσίων 

και ιδιωτικών Νοσοκομείων στην Τουρκία (2006)47 

 

 Το 2006 οι Tolga Taner και Jiju Antony προσπαθούν να εξετάσουν τις 

διαφορές στην ποιότητα υπηρεσιών μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών 

νοσοκομείων στην Τουρκία. Η μελέτη εφαρμόζει τις αρχές του εργαλείου 

SERVQUAL και συγκρίνει  τη δημόσια και ιδιωτική ποιότητα υπηρεσιών προσοχής 

νοσοκομείων της Τουρκίας. Το δείγμα μελέτης περιέχει συνολικά 200 εξωτερικούς 

ασθενείς. Μέσω του προσδιορισμού 40 ποιοτικών δεικτών υπηρεσιών και της χρήσης 

μιας κλίμακας Likert, αναπτύσσονται δύο ερωτηματολόγια που περιέχουν 80 

στοιχεία-ερωτήσεις. Το πρώτο μετράει τις προσδοκίες των ασθενών από ένα δημόσιο 

και ένα ιδιωτικό νοσοκομείο. Το δεύτερο υπολογίζει την αντίληψη ποιότητας για τις 

υπηρεσίες που τελικά συνάντησαν.  Τα συμπεράσματα - αποτελέσματα δείχνουν ότι 

οι ασθενείς στα ιδιωτικά νοσοκομεία  

1) ικανοποιήθηκαν περισσότερο με την ποιότητα υπηρεσιών από εκείνους στα 

δημόσια.  

2) ικανοποιήθηκαν περισσότερο με τους γιατρούς, τις νοσοκόμες και τις βοηθητικές 

υπηρεσίες από τους αντίστοιχούς τους στα δημόσια.  

Τέλος, τα αποτελέσματα καταλήγουν στο ότι η ικανοποίηση των ασθενών από 

το γιατρικό προσωπικό και το χρηματικό κόστος είναι οι πιο καθοριστικοί 

παράγοντες της ποιότητας των υπηρεσιών στα δημόσια νοσοκομεία.   

Πεποίθηση των ερευνητών, μετά το πέρας της έρευνας ήταν πως το SERVQUAL, ως 

τυποποιημένο όργανο για τη μέτρηση της λειτουργικής ποιότητας υπηρεσιών, είναι 

μια  αξιόπιστη λύση και στο νοσοκομειακό πεδίο. 
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2.2.7  Η έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Επιστημονικού Κέντρου Υγείας του Τέξας 

των ΗΠΑ (2002)48 

 

Το φθινόπωρο του 2002, Πανεπιστήμιο του Επιστημονικού Κέντρου Υγείας 

του Τέξας στο Χιούστον (UTHSCH) διένειμε μια έρευνα αξιολόγησης των 

υπηρεσιών (EH&S - environmental health & safety)  που προσφέρει στους πελάτες 

του, βασισμένη στο εργαλείο SERVQUAL που χρησιμοποιήθηκε σε μερικές εταιρίες 

παροχής υπηρεσιών. Χρησιμοποιήθηκαν οι 5 κλασικές διαστάσεις και 7βάθμια 

κλίμακα Likert για κάθε στοιχείο τους,  η πρώτη από τις οποίες έλεγχε τις προσδοκίες 

του πελάτη για ένα χαρακτηριστικό από ένα άριστο πρόγραμμα EH&S, και η δεύτερη 

τον βαθμό εκπλήρωσης της από το EH&S του UTHSCH. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας κρίθηκαν συναρπαστικά, καθώς το υπηρεσιακό προσωπικό ανέπτυξε μια πιο 

ολοκληρωμένη κατανόηση των αναγκών του πελάτη και κινήθηκαν οι διαδικασίες 

ενημέρωσης των πελατών για ζητήματα που πιθανών δεν μπορούσαν να 

αντιμετωπιστούν με τους τρέχοντες τότε  πόρους. Ταυτόχρονα οι ίδιοι οι πελάτες 

ενθουσιάστηκαν από το ενδιαφέρον του τμήματος EH&S για την αξιολόγηση και τη 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

  

 

 

2.2.8    Η έρευνα στις Μονάδες Υγείας της περιοχής West Midland των ΗΠΑ 

(1996)49 

 

Οι Fayek N. Youssef, Deon Nel και Tony Bovaired (1996), διερεύνησαν την 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε μονάδες υγείας της περιοχής West 

Midlands. Στην έρευνα συμμετείχαν 175 ασθενείς οι οποίοι με βάση τα 

αποτελέσματα αποφάνθηκαν ότι αναφορικά με τις πέντε μεταβλητές του 

SERVQUAL οι προσδοκίες τους ξεπερνούσαν τις αντιλήψεις τους, με βάση την 

εμπειρία τους. 
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2.2.9  Η έρευνα στα Νοσοκομεία της Σιγκαπούρης (2000)50 

 

Οι Puay Cheng και Nelson K.H Tang (2000) χρησιμοποίησαν την μέθοδο 

SERVQUAL σε νοσοκομεία της Σιγκαπούρης, αναλύοντας 252 ερωτηματολόγια 

ασθενών χρησιμοποιώντας 7 μεταβλητές. Τα αποτελέσματα της μελέτης εντοπίζουν 

κενό ανάμεσα στις προσδοκίες και τις αντιλήψεις των ασθενών, διαπιστώνοντας την 

ανάγκη βελτίωσης των υπηρεσιών. 

 

 

 

2.2.10 Η έρευνα του Πανεπιστημίου του Texas: M.D Anderson Cancer Center 

(1996)51 

 

Η Elizabeth A. Anderson, το 1996 μελέτησε την ποιότητα των υπηρεσιών 

υγείας σε τέσσερις διαφορετικές κλινικές του University of Texas M.D Anderson 

Cancer Center, εντοπίζοντας ότι τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι 

ασθενείς ήταν ο υψηλός χρόνος αναμονής και το σημαντικό κόστος χρεώσεων του 

νοσοκομείου. Οι διαφορές αποτελεσμάτων μεταξύ των διαφορετικών κλινικών 

οφειλόταν κατά κύριο λόγο στις διαφορετικές προσδοκίες των ασθενών, οι οποίες 

επηρεάζουν άμεσα την αξιολόγηση της ποιότητας και όχι τις αντιλήψεις τους.  

 

 

 

2.2.11 Η έρευνα στα Νοσοκομεία Leicestershire της Αγγλίας και Vassa της 

Φινλανδίας (1996)52 

 

Οι Pirko Vartiainen και Mike Hart, το 1996 έκαναν μια συγκριτική μελέτη 

στην ικανοποίηση των εξωτερικών ασθενών στα δύο παραπάνω νοσοκομέια, 

χρησιμοποιώντας το εργαλέιο SERVQUAL. Εξετάστηκαν 72 ερωτηματολόγια από 

τέσσερις κλινικές εξωτερικών ασθενών στο Leicestershire και 135 από τρεις κλινικές 

στην Vassa (Finland), μελετώντας τις πέντε κλασικές μεταβλητές. Από τη σύγκριση 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των νοσοκομείων : Οι 

Φιλανδοί δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στη μεταβλητή Tangibles (Υλικά Στοιχεία), 
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ενώ οι Βρετανοί στην Reliability (Αξιοπιστία), παρουσιάζοντας και τα μεγαλύτερα 

χάσματα στις αντιλήψεις τους στις δύο αυτές μεταβλητές. 

 

2.2.12 Η έρευνα στο Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη 

(2002)53 

 

Η Καμπούτα Δήμητρα, μελέτησε με τη μέθοδο SERVQUAL το επίπεδο των 

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας του Γενικού Νοσοκομείου «Ν. Παπαγεωργίου», 

μετρώντας τις αντικόψει και τις προσδοκίες των ασθενών του. Βασίστηκε στους 

πέντε κλασικούς άξονες, και παρέδωσε 52 συνολικά ερωτηματολόγια σε ασθενείς 

τεσσάρων κλινικών του νοσοκομείου. Τα αποτελέσματα για τις μεταβλητές 

προέκυψαν ως εξής: 

Tangibles: Αν και αξιολογήθηκε από τους ασθενείς σαν η πιο ασήμαντη, ήταν η 

μοναδική που είχε θετικά αποτελέσματα. 

Reliability: Θεωρήθηκε από τους ασθενείς η δεύτερη σημαντικότερη παράμετρος, με 

το 71% των απαντήσεων να εντοπίζουν ότι απαιτούνται βελτιώσεις. 

Responsiveness: Τρίτη σε σειρά σημαντικότητας με το 73% των ασθενών να 

επιθυμούν βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Assurance: Η πρώτη σε σημαντικότητα με το 73% των ερωτηθέντων να θεωρεί τις 

αντιλήψεις τους είναι χαμηλότερες των προσδοκιών τους. 

Empathy: Τέταρτη σε σειρά σημαντικότητας, με τους μισούς ασθενείς να νιώθουν 

ικανοποιημένοι. 

 

 

2.2.13 Η έρευνα στο Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο» (2004)55 

 
 Το 2004 στο Α.Ν.Θ.. Θεαγένειο, ο Χρίστογλου Κ., διεξήγαγε έρευνα 

αξιολόγησης ποιότητας προσφερόμενων υπηρεσιών, βασισμένη στην τεχνική 

SERVQUAL. Χρησιμοποιήθηκαν 22 ερωτήσεις και οι 5 βασικές μεταβλητές. Στην 

έρευνα συνολικά συμμετείχαν 306 ερωτώμενοι, 151 από τους οποίους ήταν ασθενείς  

(46% εσωτερικοί, 54% εξωτερικοί ασθενείς) και 156 ανήκαν στο προσωπικό του 

νοσοκομείου (19% Διοικητικό προσωπικό, 39% Νοσηλευτικό και 42% Ιατρικό. Η 

μέση σταθμισμένη μέση τιμή SERVQUAL (Μedian SERVQUAL Score) ήταν ίση με 

-0,46 για τους ασθενείς ίση με -1,78 για το προσωπικό, ενώ σε όλες τις διαστάσεις 
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ποιότητας οι μέσες Προσδοκίες τόσο των ασθενών όσο και των εργαζομένων είχαν 

μεγαλύτερες τιμές από τις μέσες Αντιλήψεις τους (εκτός από τη μεταβλητή 

Responsiveness για την περίπτωση των ασθενών όπου το SERVQUAL Score ήταν 

ίσο με 0. 
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    ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

 

 

 

 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Η ΤΕΧΝΙΚΗ SERVQUAL ΣΤΟ Γ.Ν. 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
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3.1 Αξιολόγηση της Ποιότητας παροχής υπηρεσιών στο Γενικό 

Νοσοκομείο Κατερίνης, με την χρήση του υποδείγματος 

SERVQUAL. 

 

 
Τελικά, αυτός που αξιολογεί την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών σε 

ένα νοσοκομείο δεν είναι κανένας άλλος από τον πελάτη-ασθενή. Γιατί, τα 

νοσηλευτικά ιδρύματα παρέχουν συχνά κοινές υπηρεσίες αλλά δεν παρέχουν 

παράλληλα και κοινό επίπεδο ποιότητας προς τους ασθενείς τους16 (Youssef, Nel και 

Bovaird, 1996). Σε μια τέτοια προσπάθεια λοιπόν διερεύνησης αυτής της 

αξιολόγησης σε ελληνικό νοσηλευτικό ίδρυμα, διεξήγαμε έρευνα στο Γενικό 

Νοσοκομείο Κατερίνης, τον Μάιο του 2006, κάνοντας χρήση της τεχνικής ανάλυσης 

SERVQUAL. Συγκρίθηκαν οι προσδοκίες (expectations) και οι αντιλήψεις 

(perceptions) των  ασθενών και του προσωπικού και τα συμπεράσματα στηρίχθηκαν 

στην ανάλυση των πέντε διαστάσεων ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών (τα υλικά 

στοιχεία-tangibles, η αξιοπιστία-reliability, η ανταπόκριση-responsiveness, η 

διαβεβαίωση-assurance και η κατανόηση-empathy). 

Ουσιαστικά το μοντέλο έρευνας που χρησιμοποιήθηκε βασίζεται στην θεωρία 

των χασμάτων13 (Berry, κ.ά. 1985), το οποίο περιγράφει τα δυνατά χάσματα που 

μπορούν να εμφανιστούν μεταξύ προσφοράς και ζήτησης παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Σε όλες τις εταιρίες/οργανισμούς/ιδρύματα που διαπραγματεύονται υπηρεσίες, η 

τελικά κρίση και αξιολόγηση της ποιότητας γίνεται εκεί ακριβώς που ολοκληρώνεται 

η εξυπηρέτηση που προσφέρεται από την επιχείρηση, δηλαδή στον πελάτη, ο οποίος  

θα προσπαθήσει να διαμορφώσει τη δική του αντίληψη (perception) για την ποιότητα 

των υπηρεσιών που δέχθηκε. Πρόκειται βασικά για μια αντίληψη, που προσεγγίζεται 

μέσα από την ανάλυση των πέντε διαφορετικών διαστάσεων (παράγοντες), έτσι όπως 

αυτές προτάθηκαν από την ερευνητική ομάδα του Parasuraman19 και είναι αυτές που 

αναλύθηκαν παραπάνω και που χρησιμοποιήθηκαν στη δεδομένη έρευνα. Στόχος 

ουσιαστικά είναι, μέσα από 22 συνολικά ερωτήσεις – items, να υπολογιστούν τα 

χάσματα (ή δείκτες διάστασης) μεταξύ της αντίληψης του παροχέα υπηρεσιών και 

του καταναλωτή/ χρήστη της υπηρεσίας, χάσματα. 
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3.2 Συμμετέχοντες – Διαδικασία  
 

 Συντάχτηκαν και διανεμήθηκαν συνολικά 150 ερωτηματολόγια, 75 από τα 

οποία απαντήθηκαν από το προσωπικό του νοσοκομείου (Διοικητικό, Ιατρικό και 

Νοσηλευτικό) και 75 από τους ασθενείς (Εσωτερικούς και Εξωτερικούς). Οι 

συνεντεύξεις με τους ασθενείς διεξήχθησαν από ομάδα φοιτητών, ενώ με το 

προσωπικό από διοικητικά στελέχη του νοσοκομείου. Την ομάδα των φοιτητών τη 

συντόνιζε ο συγγράφων, ο οποίος ταυτόχρονα ήταν σε διαρκή συνεννόηση με τα 

στελέχη, αλλά και με μερίδα του προσωπικού.  

 

 

3.3 Μεθοδολογία 
 

Αυτό που τελικά κληθήκαμε να ερευνήσουμε ήταν ποια χαρακτηριστικά των 

5 διαστάσεων του εργαλείου SERVQUAL παρουσιάζουν σημαντικές στατιστικά 

διαφορές ως προς τις Προσδοκίες και τις Αντιλήψεις των Ασθενών και του 

Προσωπικού στο Γ.Ν. Κατερίνης. 

 

Αρχικά καταστρώθηκε ένα τυποποιημένο ερωτηματολόγιο 22 διαστάσεων-

ερωτήσεων, κατανεμημένων στις 5 διαστάσεις ποιότητας του SERVQUAL: 

 
 
 
Υλικά Στοιχεία – Tangibles 
1. Τα Νοσοκομεία θα πρέπει να έχουν σύγχρονο εξοπλισμό. 
2. Οι φυσικές εγκαταστάσεις των Νοσοκομείων (π.χ. χώρος αναμονής, Ιατρεία, 
Θάλαμοι νοσηλείας, τουαλέτες) θα πρέπει να είναι οπτικά ελκυστικές. 
3. Οι εργαζόμενοι των Νοσοκομείων θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα ντυμένοι και 
καθαροί. 
4. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την θεραπευτική αντιμετώπιση, πρέπει να 
είναι πάντα τακτοποιημένα και καθαρά 
 
Αξιοπιστία - Relliability 
1. Όταν το προσωπικό των Νοσοκομείων υπόσχεται να κάνει κάτι σε μια συγκεκριμένη 
στιγμή, θα πρέπει να το κάνει. 
2. Όταν ο ασθενής έχει ένα πρόβλημα, το προσωπικό των Νοσοκομείων πρέπει να 
δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον να το λύσει 
3. Τα Νοσοκομεία θα πρέπει να είναι αξιόπιστα και να παρέχουν από την αρχή πάντα 
σωστές υπηρεσίες. 
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4. Τα Νοσοκομεία θα πρέπει να παρέχουν τις υπηρεσίες τους τη στιγμή που 
υποσχέθηκαν να το κάνουν. 
5. Τα Νοσοκομεία θα πρέπει να διατηρούν τα αρχεία τους σωστά (π.χ. Ιατρικός 
Φάκελος, Ραντεβού, κλπ). 
 
Ανταπόκριση - Resposiveness 
1. Το προσωπικό των Νοσοκομείων πρέπει να ενημερώνει τον ασθενή. 
2. Το προσωπικό των Νοσοκομείων θα πρέπει να παρέχει γρήγορες υπηρεσίες στους 
ασθενείς. 
3. Το προσωπικό των Νοσοκομείων θα πρέπει να είναι πάντα πρόθυμο να βοηθήσει 
τους ασθενείς του. 
4. Το προσωπικό των Νοσοκομείων πρέπει να ανταποκρίνεται πάντα στα αιτήματα των 
ασθενών, όσο απασχολημένο και να είναι. 
 
Διαβεβαίωση - Assurance 
1. Η συμπεριφορά των εργαζομένων των Νοσοκομείων, πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη 
στους ασθενείς. 
2. Οι ασθενείς πρέπει να νοιώθουν ασφαλείς στις συναλλαγές τους με τους 
εργαζόμενους των Νοσοκομείων. 
3. Οι εργαζόμενοι των Νοσοκομείων πρέπει να είναι συνεπείς και ευγενικοί με τους 
ασθενείς. 
4. Οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία πρέπει να λαμβάνουν την ανάλογη υποστήριξη ώστε 
να κάνουν καλά τη δουλειά τους. 
 
Κατανόηση - Empathy 
1. Οι εργαζόμενοι των Νοσοκομείων πρέπει να δίνουν ξεχωριστή προσοχή στον κάθε 
ασθενή. 
2. Οι ώρες λειτουργίας των Νοσοκομείων πρέπει να ταιριάζουν σε όλους τους ασθενείς. 

3. Οι υπάλληλοι των Νοσοκομείων πρέπει να καταλαβαίνουν και να γνωρίζουν τις 
ανάγκες των ασθενών. 
4. Τα Νοσοκομεία πρέπει να έχουν τα συμφέροντα των ασθενών τους κατά νου. 
5. Το προσωπικό των Νοσοκομείων πρέπει να αντιλαμβάνεται τις ειδικές ανάγκες των 
ασθενών του.. 
 
 
Η ακριβής μορφή του ερωτηματολογίου παρατίθεται στο Παράρτημα του 

συγγράμματος.  

 

Για την αξιολόγηση της ποιότητας χρησιμοποιήθηκε κλίμακα Likert 7 

βαθμίδων. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε εννιαβάθμια κλίμακα σύγκρισης της 

σημαντικότητας των διαστάσεων μεταξύ τους ανά ζεύγη (βλ. Παράρτημα). Τελικά 

συγκεντρώθηκαν συνολικά 75 ερωτηματολόγια ασθενών και 75 ερωτηματολόγια 

προσωπικού, με την ακόλουθη κατανομή:  
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Πίνακας 1: Πίνακας περιγραφής του δείγματος της έρευνας 

 
 

Συνολικά το δείγμα που αναλύθηκε περιείχε 150 παρατηρήσεις, με το 50% να 

είναι των ασθενών και το υπόλοιπο 50% των μελών του προσωπικού του 

νοσοκομείου. Το δείγμα των ασθενών προήλθε κατά 25% από τους εσωτερικούς και 

κατά 75% από τους εξωτερικούς, ενώ αυτό του προσωπικού, κατά 28% από το 

Διοικητικό Προσωπικό, 39% από το Ιατρικό Τμήμα και 33% από το Νοσηλευτικό. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Παρατηρήσεις – Αποτελέσματα 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τις 5 

ομάδες που μελετήθηκαν και τα αποτελέσματα των μέσων σταθμισμένων μέσων 

τιμών που σημείωσε η κάθε ομάδα, αλλά και η συνολική – συγκριτική παράθεση 
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Πίνακας 2: Αποτελέσματα της τεχνικής SERVQUAL για τις πέντε ομάδες της έρευνας 
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Η μέση σταθμισμένη μέση τιμή SERVQUAL (Median SERVQUAL Score) 

στην περίπτωση των ασθενών είναι  -1.58, ενώ σε αυτή του προσωπικού είναι -1,14. 

Η διαφορά συνολικά μεταξύ Προσδοκιών και Αντιλήψεων στο Γ.Ν. Κατερίνης ήταν 

μεγαλύτερη για τους ασθενείς από ότι για το προσωπικό. Επιπλέον, τόσο για τους 

ασθενείς όσο και για το προσωπικό, οι μέσες Προσδοκίες είχαν μεγαλύτερη τιμές από 

τις αντίστοιχες Αντιλήψεις, και για τις πέντε μεταβλητές. Την μικρότερη απόκλιση   

(-0,57)(ρ = 0,05) την παρουσιάζει η μεταβλητή Empathy (Κατανόηση) στο 

Διοικητικό Προσωπικό, ενώ τη μεγαλύτερη (-1,95) (ρ = 0,05)  η μεταβλητή Tangibles 

(Υλικά Στοιχεία) για το Ιατρικό Προσωπικό. Επιπλέον οι εσωτερικοί ασθενείς έχουν 

θετικότεροι εντύπωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες (ΕΣΑ = - 1,17) (ρ = 0,05)  από 

ότι οι εξωτερικοί (ΕΞΑ = -1,72) (ρ = 0,05). Από πλευράς προσωπικού, μεγαλύτερη 

συνολική βαθμολογία στις παρεχόμενες υπηρεσίες του νοσοκομείου προήλθε από το 

Διοικητικό Προσωπικό (-0,84) (ρ = 0,05), ακολούθησε το Ιατρικό (-1,26) (ρ = 0,05)  

και την χαμηλότερη το Νοσηλευτικό. Τέλος, το διάστημα εμπιστοσύνης των τιμών με 

α=0,05 για τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις των ασθενών ήταν 5,12-5,55 και     

6,86-6,92 αντίστοιχα, ενώ οι ανάλογες για το προσωπικό ήταν 5,20-6,06 και        

6,61-6,93. 

 

 

3.5 Συμπεράσματα – Υποδείξεις προς την διοίκηση 
 

Με τη μελέτη των επιμέρους αποτελεσμάτων για κάθε κατηγορία εσωτερικών 

και εξωτερικών πελατών, μπορούμε να καταλήξουμε σε χρήσιμα συμπεράσματα, από 

τα οποία η διοίκηση του ιδρύματος προτείνεται να καθοδηγηθεί στην προσπάθεια 

βελτίωσης των κατάλληλων στοιχείων στις υπηρεσίες που παρέχει το νοσοκομείο σε 

ασθενείς και εργαζομένους. Εξάλλου ο σκοπός της έρευνας είναι ο συνυπολογισμός 

της βαρύτητας που δίνουν οι επιμέρους ομάδες σε διαστάσεις ποιότητας και του 

βαθμού ικανοποίησής τους από την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν με την 

τακτική ή έκτακτη επαφή τους με το ίδρυμα, διευκολύνοντας έτσι το έργο της 

διοίκησης στη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων. Ακολουθεί μια πιο συγκεκριμένη 

αναφορά σε κάθε μία από τις εξεταζόμενες ομάδες. 
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3.5.1 Ασθενείς 

 

Πίνακας 3: Επιμέρους πίνακας αποτελεσμάτων για Εσωτερικούς και Εξωτερικούς 
Ασθενείς 

 
 
Α) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
 

Αρχικά αξίζει να σημειωθεί μια σημαντική ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει η 

συγκεκριμένη ομάδα, μια και οι Εσωτερικοί ασθενείς λόγω της καθημερινή τριβής 

τους με τις διαδικασίες που εκτελούνται στο νοσοκομείο είναι αυτοί που βιώνουν και 

αξιολογούν βάσει των εμπειριών που αποκομίζουν την κατάσταση των υποδομών του 

Νοσοκομείου, οπότε η γνώμη τους πρέπει να σταθμιστεί ως ιδιαίτερα σημαντική.  

Η διάσταση που θεωρείται η σημαντικότερη των πέντε και θα πρέπει να 

προσεχθεί με σκοπό την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο νοσοκομείο  

είναι, όπως συνέβη και στις αντίστοιχες έρευνες στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου το 200253 

και στο Εθνικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ταιβάν37, αυτή της διαβεβαίωσης 

(Assurance) με βαρύτητα ίση με 30,6 (πίνακας 3)  και απόκλιση 0,94 (P-E gap=-

0,94). Μια και παρουσιάζει τη μεγαλύτερη βαρύτητα συμβάλλει κατά ένα σημαντικό 

μέρος στην εμφάνιση υψηλότερων τάσεων αρνητικών αποκλίσεων μεταξύ 

προσδοκιών και αντιλήψεων των εσωτερικών ασθενών σε συνολικό επίπεδο. 

Η δεύτερη σε σημαντικότητα διάσταση [βαρύτητα ίση με 26,3 (πίνακας 3)] 

είναι αυτή της ανταπόκρισης (Responsiveness, P-E gap=-1,17) και καθώς 

παρουσιάζει μια αρκετά υψηλή αρνητική απόκλιση σχετικά με τις άλλες διαστάσεις 

θα πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο βελτίωσης . 

Φαίνεται τέλος πως τα σύγχρονα υλικά στοιχεία (Tangibles) αποτελούν μια 

αρκετά σημαντική για τους εσωτερικούς ασθενείς διάσταση [βαρύτητα ίση με 15,8 
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(πίνακας 3)] και ταυτόχρονα παρουσιάζουν μια τάση για υψηλότερες αποκλίσεις 

μεταξύ προσδοκιών των εσωτερικών ασθενών και των αντιλήψεών τους (P-E gap=-

1,63). Αντίστοιχα αποτελέσματα για τη διάσταση αυτή είχαν προκύψει σε πρόσφατη 

έρευνα στο ίδιο νοσοκομείο, μια και η διάσταση αυτή είχε επίσης επισημανθεί ως 

αντικείμενο προσοχής και ποιοτικών βελτιώσεων και το 200554, με παρόμοια 

μεθοδολογία στο Γ.Ν. Κατερίνης [Tangibles, P-E gap=-2,3. Διαφαίνεται λοιπόν 

διαχρονικά η αναγκαιότητα ενίσχυσης των εμπράγματων, υλικών στοιχείων στο 

συγκεκριμένο Νοσοκομείο. Η διαπίστωση αυτή είναι σαφής και η αναγκαιότητα 

μεγάλη για την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται.   

 

 

Β) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

 

Όπως είδαμε ήδη, οι εξωτερικοί ασθενείς παρουσιάζουν τον υψηλότερο 

συνολικό μέσο αρνητικό δείκτη απόκλισης μεταξύ προσδοκιών και αντιλήψεων ως 

προς τις υποομάδες των ασθενών [Gap Score=-1.72, έναντι Gap Score - =1,17 για 

τους Εσωτερικούς (Πίνακας 3)], αλλά και τελικά τον μεγαλύτερο και από αυτές των 

εργαζομένων (Πίνακας 2). Επιπλέον όλες οι διαφορές μεταξύ προσδοκιών και 

αντιλήψεων ξεπερνούν το επίπεδο του  -1,50 και αφορούν και τις πέντε διαστάσεις. 

Κάτι αντίστοιχο ίσχυε και στην αμέσως προηγούμενη έρευνα που έγινε στο 

νοσοκομείο το 200554 . 

Η σημαντικότερη διάσταση για τους εξωτερικούς ασθενείς, ομοίως με τα 

ποτελέσματα των αντίστοιχων ερευνών στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου το 200253 και στο 

Εθνικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ταιβάν37, είναι αυτή της διαβεβαίωσης 

[βαρύτητα ίση με 55,6 (πίνακας 3)] και στην περίπτωση αυτή η διαφορά είναι υψηλή 

(Assurance, P-E gap=-1,71).  

Ιδιαίτερα υψηλή εξάλλου είναι και η διαφορά μεταξύ προσδοκιών και 

αντιλήψεων των εξωτερικών ασθενών στις διαστάσεις  της ανταπόκρισης και των 

υλικών στοιχείων (Responsiveness, P-E gap=-1,86 & Tangibles, P-E gap=-1,79). 
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3.5.2 Προσωπικό 

 

Πίνακας 4: Επιμέρους πίνακας αποτελεσμάτων για Διοικητικό και Νοσηλευτικό 
Προσωπικό 

 
 

 

Πίνακας 5 : Επιμέρους πίνακας αποτελεσμάτων για Ιατρικό Προσωπικό 

 
 
 
 
  Η ιδιαιτερότητα ασφαλώς του προσωπικού (Διοικητικό, Νοσηλευτικό και 

Ιατρικό), πέρα από μια εκ των έσω κριτική και εικόνα, είναι η καθημερινή και άμεση 

επαφή του με τους ασθενείς (Εσωτερικούς και Εξωτερικούς).  

Όπως ακριβώς και στην περίπτωση των ασθενών, έτσι και εδώ η διάσταση της 

διαβεβαίωσης (Αssurance) αποτελεί την σημαντικότερη διάσταση από πλευράς 

προσωπικού για κάθε μια υποομάδα [βαρύτητες αντίστοιχα  ίσες με 43,9 (ΙΠ), 72,0 

(ΔΠ) και 64,0 (ΝΠ) – Πίνακες 4 και 5]. Επιπλέον η αξιολόγηση της διάστασης 

διαβεβαίωση (Assurance) βαθμολογείται για το Ιατρικό Προσωπικό με P-E gap = -

1.62, για το Διοικητικό Προσωπικό με - 0.94 και με –1.81 για το Νοσηλευτικό, 
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παρουσιάζοντας ανάγκη περαιτέρω έρευνας με ερωτηματολόγια εστιασμένα σε αυτήν 

(π.χ. με ερωτηματολόγια ανάλυσης του βαθμού ικανοποίησης [Kano analysis; 

Χρίστογλου και Βασιλειάδης, (2005)]54 και τεχνικές ποιοτικής έρευνας όπως η 

ανάλυση ρεπερτορίου ή πλέγματος (repertory approach analysis] κυρίως για 

περιπτώσεις όπου η διαφορά είναι υψηλή μεταξύ των προσδοκιών και των 

αντιλήψεων είναι αρκετά σημαντική (όπως στον Ιατρικό τομέα στην συγκεκριμένη 

έρευνα).  

Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι και οι τρεις αυτές ομάδες. 

παρουσιάζουν ταυτόσημες αποκλείσεις μεταξύ της προσδοκίας τους για ένα ιδεατό 

νοσοκομείο και της αντίληψής τους ως προς την καθημερινή λειτουργία του Γ.Ν. 

Κατερίνης [Tangibles: P-E gap=-1.48 (ΔΠ), -1.69 (ΝΠ) και –1.95 (ΙΠ)], 

αξιολογώντας  την παρούσα υποδομή των υλικών υποδομών (Tangibles) του 

Νοσοκομείου με μεγάλη απόκλιση από το ιδεατό πρότυπο (προσδοκίες). Αν και η 

διάσταση αυτή παρουσιάζει μικρή σχετικά βαρύτητα και δεν θεωρείται τόσο 

σημαντική συγκρινόμενη με τις υπόλοιπες τέσσερις (Πίνακες 4 και 5), ωστόσο 

βελτιώσεις στον υλικοτεχνικό τομέα θα μπορούσαν να επιφέρουν σημαντικές 

αλλαγές στην γενικότερη εικόνα του Νοσοκομείου τόσο για το προσωπικό (ΙΠ, ΔΠ, 

ΝΠ) όσο και για τους ασθενείς (ΕΣΑ και ΕΞΑ).  

 

 

3.6 Προτάσεις 
 

 Το εργαλείο SERVQUAL μπορεί να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο στην 

διαδικασία λήψης αποφάσεων και χάραξης στρατηγικής της διοίκησης ενός 

νοσοκομείου. Διερευνά την βαρύτητα που δίνουν οι ασθενείς και οι εργαζόμενοι σε 

ένα τέτοιο οργανισμό και μελετά τα χάσματα των διαστάσεων ποιότητας, με 

αποτέλεσμα να συγκεκριμενοποιεί προβλήματα και τρόπους αντιμετώπισης. Η ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα (εξάμηνη, ή ετήσια) εφαρμογή του σε ένα νοσοκομείο 

μπορεί να ελέγξει τις κινήσεις που έγιναν στο ενδιάμεσο και τα αποτελέσματα που 

αυτές έφεραν, ή ακόμα να προβάλλει κάποια δυσλειτουργία που μπορεί να προέκυψε 

στο ενδιάμεσο διάστημα. Ο εμπλουτισμός του ερωτηματολογίου με νέες ερωτήσεις οι 

οποίες ελέγχουν καινούριες διαστάσεις, όπως μπορεί να είναι τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του τόπου στον οποίο λειτουργεί το ίδρυμα ή η ευκολία πρόσβασης 
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σε αυτό (περίπτωση του Kodstad και της Gordonia στην Νότιο Αφρική το 200139),  

είναι κάτι που αξίζει να μελετηθεί στο εγγύς μέλλον, καθώς μπορεί να βελτιώσει τόσο 

την αξιοπιστία της τεχνικής SERVQUAL, όσο, και αυτό είναι το σημαντικότερο, τον 

έλεγχο των υπηρεσιών και τελικά την ίδια την ποιότητα που προσφέρει ένα 

νοσοκομείο στους ασθενείς του. 
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ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 

                     

Βαθμολογείστε από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 7 
(συμφωνώ απόλυτα) τις προσδοκίες σας για τις υπηρεσίες 
που θα πρέπει να προσφέρει ένα Νοσοκομείο. 

                          

Βαθμολογείστε από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 7 (συμφωνώ 
απόλυτα) τις αντιλήψεις σας για τις υπηρεσίες που προσφέρει το 
ΓΝ Κατερίνης το οποίο επισκέπτεστε σαν ασθενής.      

Τι αναμένω 
να συμβεί 

Τι τελικά 
συνέβη

(Παρακαλώ βάλτε √ στο κουτάκι της επιλογής σας) (Παρακαλώ βάλτε √ στο κουτάκι της επιλογής σας) 
Διαφωνώ                                                       Συμφωνώ        Διαφωνώ                                                    Συμφωνώ 
Απόλυτα                       Μέσος                       Απόλυτα        Απόλυτα                     Μέσος                      Απόλυτα 

   1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7 
      
(ex1). Τα Νοσοκομεία θα πρέπει να έχουν 
σύγχρονο εξοπλισμό. 

  (pe1). Το ΓΝ Κατερίνης, έχει σύγχρονο εξοπλισμό.   

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7  
(ex2). Οι φυσικές εγκαταστάσεις των 
Νοσοκομείων (π.χ. χώρος αναμονής, Ιατρεία, 
Θάλαμοι νοσηλείας, τουαλέτες) θα πρέπει να 
είναι οπτικά ελκυστικές. 

  (pe2). Οι φυσικές εγκαταστάσεις του ΓΝ Κατερίνης 
που επισκέπτομαι (π.χ. χώρος αναμονής, Ιατρεία, 
Θάλαμοι νοσηλείας τουαλέτες), είναι οπτικά 
ελκυστικές. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   
(ex3). Οι εργαζόμενοι των Νοσοκομείων θα 
πρέπει να είναι ομοιόμορφα ντυμένοι και 
καθαροί. 

  (pe3). Οι εργαζόμενοι του ΓΝ Κατερίνης, είναι 
ομοιόμορφα ντυμένοι και καθαροί. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   
(ex4). Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για 
την θεραπευτική αντιμετώπιση, πρέπει να 
είναι πάντα τακτοποιημένα και καθαρά 

  (pe4). Τα εργαλεία που χρησιμοποιούν για την 
θεραπευτική μου αντιμετώπιση είναι πάντα 
τακτοποιημένα και καθαρά 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   
(ex5). Όταν το προσωπικό των Νοσοκομείων 
υπόσχεται να κάνει κάτι σε μια συγκεκριμένη 
στιγμή, θα πρέπει να το κάνει. 

  (pe5). Όταν το προσωπικό του ΓΝ Κατερίνης, 
υπόσχεται να κάνει κάτι σε μια συγκεκριμένη 
στιγμή, το κάνει. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   
(ex6). Όταν ο ασθενής έχει ένα πρόβλημα, το 
προσωπικό των Νοσοκομείων πρέπει να 
δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον να το λύσει. 

  (pe6). Όταν έχω ένα πρόβλημα, το προσωπικό του 
ΓΝ Κατερίνης, δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον να το 
λύσει. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   
(ex7). Τα Νοσοκομεία θα πρέπει να είναι 
αξιόπιστα και να παρέχουν από την αρχή 
πάντα σωστές υπηρεσίες. 

    (pe7). Το ΓΝ Κατερίνης είναι αξιόπιστο και παρέχει 
από την αρχή πάντα σωστές υπηρεσίες. 
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Διαφωνώ                                                       Συμφωνώ        Διαφωνώ                                                    Συμφωνώ 
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   1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7 
      

 

(ex8). Τα Νοσοκομεία θα πρέπει να παρέχουν 
τις υπηρεσίες τους τη στιγμή που 
υποσχέθηκαν να το κάνουν. 

  (pe8). Το ΓΝ Κατερίνης παρέχει τις υπηρεσίες του 
τη στιγμή που υποσχέθηκε να το κάνει. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   
(ex9). Τα Νοσοκομεία θα πρέπει να διατηρούν 
τα αρχεία τους σωστά (π.χ. Ιατρικός Φάκελος, 
Ραντεβού, κλπ) 

  (pe9). Το ΓΝ Κατερίνης, διατηρεί τα αρχεία του 
σωστά (π.χ. Ιατρικός Φάκελος, Ραντεβού, κλπ) 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   
(ex10). Το προσωπικό των Νοσοκομείων 
πρέπει να ενημερώνει τον ασθενή. 

  (pe10). Το προσωπικό του  ΓΝ Κατερίνης με 
ενημερώνει. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   
(ex11). Το προσωπικό των Νοσοκομείων θα 
πρέπει να παρέχει γρήγορες υπηρεσίες στους 
ασθενείς. 

  (pe11). Το προσωπικό του ΓΝ Κατερίνης παρέχει 
γρήγορες υπηρεσίες στους ασθενείς. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   
(ex12). Το προσωπικό των Νοσοκομείων θα 
πρέπει να είναι πάντα πρόθυμο να βοηθήσει 
τους ασθενείς του. 

  (pe12). Το προσωπικό του ΓΝ Κατερίνης είναι 
πάντα πρόθυμο να βοηθήσει τους ασθενείς του. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   
(ex13). Το προσωπικό των Νοσοκομείων 
πρέπει να ανταποκρίνεται πάντα στα αιτήματα 
των ασθενών, όσο απασχολημένο και να είναι. 

 (pe13). Το προσωπικό του ΓΝ Κατερίνης 
ανταποκρίνεται πάντα στα αιτήματα των ασθενών, 
όσο απασχολημένο και να είναι. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   
(ex14). Η συμπεριφορά των εργαζομένων των 
Νοσοκομείων, πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη 
στους ασθενείς. 

  (pe14). Η συμπεριφορά των εργαζομένων του ΓΝ 
Κατερίνης εμπνέει εμπιστοσύνη στους ασθενείς. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   
(ex15). Οι ασθενείς πρέπει να νοιώθουν 
ασφαλείς στις συναλλαγές τους με τους 
εργαζόμενους των Νοσοκομείων. 

  (pe15). Νοιώθω ασφαλής στις συναλλαγές μου με 
τους εργαζόμενους του ΓΝ Κατερίνης. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   
(ex16). Οι εργαζόμενοι των Νοσοκομείων 
πρέπει να είναι συνεπείς και ευγενικοί με τους 
ασθενείς. 

  (pe16). Οι εργαζόμενοι στο ΓΝ Κατερίνης είναι 
πάντα συνεπείς και ευγενικοί. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   
(ex17). Οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία 
πρέπει να λαμβάνουν την ανάλογη υποστήριξη 
ώστε να κάνουν καλά τη δουλειά τους. 

  (pe17). Οι εργαζόμενοι στο ΓΝ Κατερίνης 
λαμβάνουν την ανάλογη υποστήριξη ώστε να 
κάνουν καλά τη δουλειά τους. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   
(ex18). Οι εργαζόμενοι των Νοσοκομείων 
πρέπει να δίνουν ξεχωριστή προσοχή στον 
κάθε ασθενή. 

  (pe18). Οι εργαζόμενοι του ΓΝ Κατερίνης δίνουν 
ξεχωριστή προσοχή στον κάθε ασθενή. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   
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Διαφωνώ                                                       Συμφωνώ        Διαφωνώ                                                    Συμφωνώ 
Απόλυτα                       Μέσος                       Απόλυτα        Απόλυτα                     Μέσος                      Απόλυτα 

   1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7 
      

 

(ex19). Οι ώρες λειτουργίας των Νοσοκομείων 
πρέπει να ταιριάζουν σε όλους τους ασθενείς. 

  (pe19). Οι ώρες λειτουργίας του ΓΝ Κατερίνης 
ταιριάζουν σε όλους τους ασθενείς. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   
(ex20). Οι υπάλληλοι των Νοσοκομείων πρέπει 
να καταλαβαίνουν και να γνωρίζουν τις 
ανάγκες των ασθενών.  

  (pe20). Οι υπάλληλοι του ΓΝ Κατερίνης 
καταλαβαίνουν και γνωρίζουν τις ανάγκες των 
ασθενών. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   
(ex21). Τα Νοσοκομεία πρέπει να έχουν τα 
συμφέροντα των ασθενών τους κατά νου. 

  (pe21). Το ΓΝ Κατερίνης έχει τα συμφέροντα των 
ασθενών του κατά νου. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   
(ex22). Το προσωπικό των Νοσοκομείων 
πρέπει να αντιλαμβάνεται τις ειδικές ανάγκες 
των ασθενών του.. 

  (pe22). Το προσωπικό του ΓΝ Κατερίνης 
αντιλαμβάνεται τις ειδικές ανάγκες των ασθενών του.

  

  1       2       3       4       5       6       7      1       2       3       4       5       6       7 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΝΤΩΝ 
Παρακάτω σας παραθέτουμε πέντε χαρακτηριστικά προσαρμοσμένα στα Νοσοκομεία και στις 
υπηρεσίες που προσφέρουν. Θα θέλαμε να ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι για εσάς το κάθε ένα 
χαρακτηριστικό όταν αξιολογείτε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ενός Νοσοκομείου. Σας 
παρακαλούμε να κατανείμετε ένα σύνολο 100 πόντων ανάμεσα στα πέντε αυτά χαρακτηριστικά 
σύμφωνα με το πόσο σημαντικό είναι το κάθε ένα από αυτά για εσάς (όσο πιο σημαντικό είναι για 
εσάς, τόσο περισσότερους πόντους πρέπει να του βάλετε). Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι το σύνολο 
των πόντων έχουν άθροισμα 100.  
 
b1. Εμφάνιση των φυσικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, 

εξοπλισμός και προσωπικό 
_____ πόντοι 

b2. Ικανότητα εκτέλεσης των υποσχόμενων υπηρεσιών  με 
αξιοπιστία και με ακρίβεια 

_____ πόντοι 

b3. Προθυμία για βοήθεια των ασθενών και για γρήγορη 
εξυπηρέτηση 

_____ πόντοι 

b4. Υπάλληλοι με γνώσεις, με καλούς τρόπους και με ικανότητα 
να εμπνέουν εμπιστοσύνη 

_____ πόντοι 

b5. Παροχή ατομικού ενδιαφέροντος και προσοχής στους 
ασθενείς  

_____ πόντοι 

   Σύνολο πόντων 100 πόντοι 

(Υψηλό) Ανάμεσα στα παραπάνω πέντε χαρακτηριστικά, ποιο είναι το πιο σημαντικό για εσάς στον 
καθορισμό της ικανοποίησής σας σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από το ΓΝ 
Κατερίνης (παρακαλώ βάλτε το νούμερο του χαρακτηριστικού με βάση τον παραπάνω πίνακα) 
______________ 

(Χαμηλό)Ποιο χαρακτηριστικό είναι το λιγότερο σημαντικό για εσάς;____________ 
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ΜΒΑ,  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας________________________Θώμογλου Αναστάσιος 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
1. Φύλο 
 1� Άνδρας   2� Γυναίκα 
 
2. Ηλικία 
1� κάτω των 15  (για μικρά παιδιά συμπληρώνεται από τους γονείς)       
2� 15 - 34 
3� 35 - 49    
4� 50 - 64  
5� άνω των 65   
                  
3. Μορφωτικό επίπεδο 
1� Δημοτικό     4� Τ.Ε.Ε.         7� Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.           10� Αγράμματος/η           
2� Γυμνάσιο     5� Κολέγιο      8� Μεταπτυχιακό 
3� Λύκειο         6� ΙΕΚ             9� Διδακτορικό 

 
4.  Τόπος Κατοικίας 
� ΠΟΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗ                                     
� ΧΩΡΙΟ  _______________                     � ΝΟΜΟΣ ______________ 
 
5. Ασφαλιστικό Ταμείο 

              1� ΟΓΑ                    4� ΔΗΜΟΣΙΟΥ              7� ΤΥΔΚΥ           10� ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ                    
              2� ΙΚΑ                     5�  NAT                          8�  ΤΣΕΜΔΕ        11� ΑΠΟΡΡΟΙΑΣ                     
              3� ΤΕΒΕ                  6�  ΤΑΠΟΤΕ (ΟΣΕ)       9�  ΔΕΗ                12�  ___________           

 
6. Απασχόληση 
1� Ελεύθερος επαγγελματίας   5� Ιδ. υπάλληλος                               9� Αγρότης  
2� Φοιτητής                              6�Δημ. υπάλληλος                           10� Οικιακά             

               3� Άνεργος                               7� Ανώτατο διοικητικό στέλεχος    11� Συνταξιούχος     
4� Αυτοσυντήρητος                  8� Κατώτατο διοικητικό στέλεχος      

 
7. Από πότε προσέρχομαι στο ΓΝ Κατερίνης 
1� Εδώ και 6 μήνες                
2� 6 μήνες – 1,5 χρόνο   
3� 1,5 χρόνο – 3 χρόνια          
4� 3 – 10 χρόνια 

5� Πάνω από 10 χρόνια        
         
8. Έχετε επισκεφτεί άλλα Νοσοκομεία; 

               1� ναι           2� όχι  
  
Εάν  ΝΑΙ αναφέρετε  Νοσοκομείο: _________________________       
              
9. Στοιχεία επαλήθευσης (προαιρετικό) 
 
Ονοματεπώνυμο: ________________________________ 
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: __________________________ 
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ΜΒΑ,  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας________________________Θώμογλου Αναστάσιος 

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

� ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΑ 
ΙΑΤΡΕΙΟ__________ 
 
� ΝΟΣΗΛΕΙΑ 
ΚΛΙΝ_____________ 
 
� ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
� ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 
 

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 

                     

Βαθμολογείστε από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 7 
(συμφωνώ απόλυτα) τις προσδοκίες σας για τις υπηρεσίες 
που θα πρέπει να προσφέρει ένα Νοσοκομείο. 

                          

Βαθμολογείστε από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 7 (συμφωνώ 
απόλυτα) τις αντιλήψεις σας για τις υπηρεσίες που προσφέρει το 
ΓΝ Κατερίνης το οποίο επισκέπτεστε σαν ασθενής.      

Τι αναμένω 
να συμβεί 

Τι τελικά 
συνέβη

(Παρακαλώ βάλτε √ στο κουτάκι της επιλογής σας) (Παρακαλώ βάλτε √ στο κουτάκι της επιλογής σας) 
Διαφωνώ                                                       Συμφωνώ        Διαφωνώ                                                    Συμφωνώ 
Απόλυτα                       Μέσος                       Απόλυτα        Απόλυτα                     Μέσος                      Απόλυτα 

   1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7 
      

  (pe1). Το ΓΝ Κατερίνης, έχει σύγχρονο εξοπλισμό.   (ex1). Τα Νοσοκομεία θα πρέπει να έχουν 
σύγχρονο εξοπλισμό. 

   1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7

  (pe2). Οι φυσικές εγκαταστάσεις του ΓΝ Κατερίνης 
που επισκέπτομαι (π.χ. χώρος αναμονής, Ιατρεία, 
Θάλαμοι νοσηλείας τουαλέτες), είναι οπτικά 
ελκυστικές. 

  (ex2). Οι φυσικές εγκαταστάσεις των 
Νοσοκομείων (π.χ. χώρος αναμονής, Ιατρεία, 
Θάλαμοι νοσηλείας, τουαλέτες) θα πρέπει να 
είναι οπτικά ελκυστικές. 

   1       2       3       4       5       6       7     1       2       3       4       5       6       7

  (pe3). Οι εργαζόμενοι του ΓΝ Κατερίνης, είναι 
ομοιόμορφα ντυμένοι και καθαροί. 

  (ex3). Οι εργαζόμενοι των Νοσοκομείων θα 
πρέπει να είναι ομοιόμορφα ντυμένοι και 
καθαροί. 

   1       2       3       4       5       6       7     1       2       3       4       5       6       7

  (pe4). Τα εργαλεία που χρησιμοποιούν για την 
θεραπευτική μου αντιμετώπιση είναι πάντα 
τακτοποιημένα και καθαρά 

  (ex4). Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για 
την θεραπευτική αντιμετώπιση, πρέπει να 
είναι πάντα τακτοποιημένα και καθαρά 

   1       2       3       4       5       6       7     1       2       3       4       5       6       7

  (pe5). Όταν το προσωπικό του ΓΝ Κατερίνης, 
υπόσχεται να κάνει κάτι σε μια συγκεκριμένη 
στιγμή, το κάνει. 

  (ex5). Όταν το προσωπικό των Νοσοκομείων 
υπόσχεται να κάνει κάτι σε μια συγκεκριμένη 
στιγμή, θα πρέπει να το κάνει. 

   1       2       3       4       5       6       7     1       2       3       4       5       6       7

  (pe6). Όταν έχω ένα πρόβλημα, το προσωπικό του 
ΓΝ Κατερίνης, δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον να το 
λύσει. 

  (ex6). Όταν ο ασθενής έχει ένα πρόβλημα, το 
προσωπικό των Νοσοκομείων πρέπει να 
δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον να το λύσει. 

   1       2       3       4       5       6       7     1       2       3       4       5       6       7

  (pe7). Το ΓΝ Κατερίνης είναι αξιόπιστο και παρέχει 
από την αρχή πάντα σωστές υπηρεσίες. 

  (ex7). Τα Νοσοκομεία θα πρέπει να είναι 
αξιόπιστα και να παρέχουν από την αρχή 
πάντα σωστές υπηρεσίες. 
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ΜΒΑ,  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας________________________Θώμογλου Αναστάσιος 

   1       2       3       4       5       6       7   1       2       3       4       5       6       7   
 

Διαφωνώ                                                       Συμφωνώ        Διαφωνώ                                                    Συμφωνώ 
Απόλυτα                       Μέσος                       Απόλυτα        Απόλυτα                     Μέσος                      Απόλυτα 

   1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7 
      

 

  (pe8). Το ΓΝ Κατερίνης παρέχει τις υπηρεσίες του 
τη στιγμή που υποσχέθηκε να το κάνει. 

  (ex8). Τα Νοσοκομεία θα πρέπει να παρέχουν 
τις υπηρεσίες τους τη στιγμή που 
υποσχέθηκαν να το κάνουν. 

   1       2       3       4       5       6       7     1       2       3       4       5       6       7

  (pe9). Το ΓΝ Κατερίνης, διατηρεί τα αρχεία του 
σωστά (π.χ. Ιατρικός Φάκελος, Ραντεβού, κλπ) 

  (ex9). Τα Νοσοκομεία θα πρέπει να διατηρούν 
τα αρχεία τους σωστά (π.χ. Ιατρικός Φάκελος, 
Ραντεβού, κλπ) 

   1       2       3       4       5       6       7     1       2       3       4       5       6       7

  (pe10). Το προσωπικό του  ΓΝ Κατερίνης με 
ενημερώνει. 

  (ex10). Το προσωπικό των Νοσοκομείων 
πρέπει να ενημερώνει τον ασθενή. 

   1       2       3       4       5       6       7     1       2       3       4       5       6       7

  (pe11). Το προσωπικό του ΓΝ Κατερίνης παρέχει 
γρήγορες υπηρεσίες στους ασθενείς. 

  (ex11). Το προσωπικό των Νοσοκομείων θα 
πρέπει να παρέχει γρήγορες υπηρεσίες στους 
ασθενείς. 

   1       2       3       4       5       6       7     1       2       3       4       5       6       7

  (pe12). Το προσωπικό του ΓΝ Κατερίνης είναι 
πάντα πρόθυμο να βοηθήσει τους ασθενείς του. 

  (ex12). Το προσωπικό των Νοσοκομείων θα 
πρέπει να είναι πάντα πρόθυμο να βοηθήσει 
τους ασθενείς του. 

   1       2       3       4       5       6       7     1       2       3       4       5       6       7

 (pe13). Το προσωπικό του ΓΝ Κατερίνης 
ανταποκρίνεται πάντα στα αιτήματα των ασθενών, 
όσο απασχολημένο και να είναι. 

  (ex13). Το προσωπικό των Νοσοκομείων 
πρέπει να ανταποκρίνεται πάντα στα αιτήματα 
των ασθενών, όσο απασχολημένο και να είναι. 

   1       2       3       4       5       6       7     1       2       3       4       5       6       7

  (pe14). Η συμπεριφορά των εργαζομένων του ΓΝ 
Κατερίνης εμπνέει εμπιστοσύνη στους ασθενείς. 

  (ex14). Η συμπεριφορά των εργαζομένων των 
Νοσοκομείων, πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη 
στους ασθενείς. 

   1       2       3       4       5       6       7     1       2       3       4       5       6       7

  (pe15). Νοιώθω ασφαλής στις συναλλαγές μου με 
τους εργαζόμενους του ΓΝ Κατερίνης. 

  (ex15). Οι ασθενείς πρέπει να νοιώθουν 
ασφαλείς στις συναλλαγές τους με τους 
εργαζόμενους των Νοσοκομείων. 

   1       2       3       4       5       6       7     1       2       3       4       5       6       7

  (pe16). Οι εργαζόμενοι στο ΓΝ Κατερίνης είναι 
πάντα συνεπείς και ευγενικοί. 

  (ex16). Οι εργαζόμενοι των Νοσοκομείων 
πρέπει να είναι συνεπείς και ευγενικοί με τους 
ασθενείς. 

   1       2       3       4       5       6       7     1       2       3       4       5       6       7

  (pe17). Οι εργαζόμενοι στο ΓΝ Κατερίνης 
λαμβάνουν την ανάλογη υποστήριξη ώστε να 
κάνουν καλά τη δουλειά τους. 

  (ex17). Οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία 
πρέπει να λαμβάνουν την ανάλογη υποστήριξη 
ώστε να κάνουν καλά τη δουλειά τους. 

   1       2       3       4       5       6       7     1       2       3       4       5       6       7

  (pe18). Οι εργαζόμενοι του ΓΝ Κατερίνης δίνουν 
ξεχωριστή προσοχή στον κάθε ασθενή. 

  (ex18). Οι εργαζόμενοι των Νοσοκομείων 
πρέπει να δίνουν ξεχωριστή προσοχή στον 
κάθε ασθενή. 

   1       2       3       4       5       6       7   1       2       3       4       5       6       7   
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Διαφωνώ                                                       Συμφωνώ        Διαφωνώ                                                    Συμφωνώ 
Απόλυτα                       Μέσος                       Απόλυτα        Απόλυτα                     Μέσος                      Απόλυτα 

   1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7 
      

 

  (pe19). Οι ώρες λειτουργίας του ΓΝ Κατερίνης 
ταιριάζουν σε όλους τους ασθενείς. 

  (ex19). Οι ώρες λειτουργίας των Νοσοκομείων 
πρέπει να ταιριάζουν σε όλους τους ασθενείς. 

   1       2       3       4       5       6       7     1       2       3       4       5       6       7 
  (pe20). Οι υπάλληλοι του ΓΝ Κατερίνης 

καταλαβαίνουν και γνωρίζουν τις ανάγκες των 
ασθενών. 

  (ex20). Οι υπάλληλοι των Νοσοκομείων πρέπει 
να καταλαβαίνουν και να γνωρίζουν τις 
ανάγκες των ασθενών.  

   1       2       3       4       5       6       7     1       2       3       4       5       6       7 
  (pe21). Το ΓΝ Κατερίνης έχει τα συμφέροντα των 

ασθενών του κατά νου. 
  (ex21). Τα Νοσοκομεία πρέπει να έχουν τα 

συμφέροντα των ασθενών τους κατά νου. 
   1       2       3       4       5       6       7     1       2       3       4       5       6       7 
  (pe22). Το προσωπικό του ΓΝ Κατερίνης 

αντιλαμβάνεται τις ειδικές ανάγκες των ασθενών του.
  (ex22). Το προσωπικό των Νοσοκομείων 

πρέπει να αντιλαμβάνεται τις ειδικές ανάγκες 
των ασθενών του.. 

    1       2       3       4       5       6       7   1       2       3       4       5       6       7  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΝΤΩΝ 
Παρακάτω σας παραθέτουμε πέντε χαρακτηριστικά προσαρμοσμένα στα Νοσοκομεία και στις 
υπηρεσίες που προσφέρουν. Θα θέλαμε να ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι για εσάς το κάθε ένα 
χαρακτηριστικό όταν αξιολογείτε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ενός Νοσοκομείου. Σας 
παρακαλούμε να κατανείμετε ένα σύνολο 100 πόντων ανάμεσα στα πέντε αυτά χαρακτηριστικά 
σύμφωνα με το πόσο σημαντικό είναι το κάθε ένα από αυτά για εσάς (όσο πιο σημαντικό είναι για 
εσάς, τόσο περισσότερους πόντους πρέπει να του βάλετε). Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι το σύνολο 
των πόντων έχουν άθροισμα 100.  
 
b1. Εμφάνιση των φυσικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, 

εξοπλισμός και προσωπικό 
_____ πόντοι 

b2. Ικανότητα εκτέλεσης των υποσχόμενων υπηρεσιών  με 
αξιοπιστία και με ακρίβεια 

_____ πόντοι 

b3. Προθυμία για βοήθεια των ασθενών και για γρήγορη 
εξυπηρέτηση 

_____ πόντοι 

b4. Υπάλληλοι με γνώσεις, με καλούς τρόπους και με ικανότητα 
να εμπνέουν εμπιστοσύνη 

_____ πόντοι 

b5. Παροχή ατομικού ενδιαφέροντος και προσοχής στους 
ασθενείς  

_____ πόντοι 

   Σύνολο πόντων 100 πόντοι 

(Υψηλό) Ανάμεσα στα παραπάνω πέντε χαρακτηριστικά, ποιο είναι το πιο σημαντικό για εσάς στον 
καθορισμό της ικανοποίησής σας σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από το ΓΝ 
Κατερίνης (παρακαλώ βάλτε το νούμερο του χαρακτηριστικού με βάση τον παραπάνω πίνακα) 
______________ 

(Χαμηλό)Ποιο χαρακτηριστικό είναι το λιγότερο σημαντικό για εσάς;____________ 
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
1. Φύλο 
 1� Άνδρας   2� Γυναίκα 
 
2. Ηλικία 
1� κάτω των 15  (για μικρά παιδιά συμπληρώνεται από τους γονείς)       
2� 15 - 34 
3� 35 - 49    
4� 50 - 64  
5� άνω των 65   
                  
3. Μορφωτικό επίπεδο 
1� Δημοτικό     4� Τ.Ε.Ε.         7� Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.           10� Αγράμματος/η           
2� Γυμνάσιο     5� Κολέγιο      8� Μεταπτυχιακό 
3� Λύκειο         6� ΙΕΚ             9� Διδακτορικό 

 
4.  Τόπος Κατοικίας 
� ΠΟΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗ                                     
� ΧΩΡΙΟ  _______________                     � ΝΟΜΟΣ ______________ 
 
5. Ασφαλιστικό Ταμείο 

              1� ΟΓΑ                    4� ΔΗΜΟΣΙΟΥ              7� ΤΥΔΚΥ           10� ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ                    
              2� ΙΚΑ                     5�  NAT                          8�  ΤΣΕΜΔΕ        11� ΑΠΟΡΡΟΙΑΣ                     
              3� ΤΕΒΕ                  6�  ΤΑΠΟΤΕ (ΟΣΕ)       9�  ΔΕΗ                12�  ___________           

 
6. Απασχόληση 
1� Ελεύθερος επαγγελματίας   5� Ιδ. υπάλληλος                               9� Αγρότης  
2� Φοιτητής                              6�Δημ. υπάλληλος                           10� Οικιακά             

               3� Άνεργος                               7� Ανώτατο διοικητικό στέλεχος    11� Συνταξιούχος     
4� Αυτοσυντήρητος                  8� Κατώτατο διοικητικό στέλεχος      

 
7. Από πότε προσέρχομαι στο ΓΝ Κατερίνης 
1� Εδώ και 6 μήνες                
2� 6 μήνες – 1,5 χρόνο   
3� 1,5 χρόνο – 3 χρόνια          
4� 3 – 10 χρόνια 

5� Πάνω από 10 χρόνια        
         
8. Έχετε επισκεφτεί άλλα Νοσοκομεία; 

               1� ναι           2� όχι  
  
Εάν  ΝΑΙ αναφέρετε  Νοσοκομείο: _________________________       
              
9. Στοιχεία επαλήθευσης (προαιρετικό) 
 
Ονοματεπώνυμο: ________________________________ 
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: __________________________ 
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ SERVQUAL ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 
 

Ενδιαφέροντα παραδείγματα χρησιμοποίησης του εργαλείου SERVQUAL σε 

τομείς εκτός αυτού της υγείας περιγράφονται στην εργασία του Λαμπούδη Χρίστου, 

“Μέτρηση ποιότητας ξενοδοχειακών υπηρεσιών με χρήση του εργαλείου 

SERVQUAL”, την άνοιξη του 2006. Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν έρευνες στην 

Τουρκία και την Ισπανία, βασισμένες στο μοντέλο: 
 
 
ΤΟΥΡΚΙΑ 2002 
 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο μεγάλης πόλης στα δυτικά 

παράλια της Τουρκίας, για διάστημα  6 εβδομάδων, κατά την περίοδο του 

φθινοπώρου του 2002. Το δείγμα των πελατών που επιλέχθηκε, αποτελούνταν 

εξολοκλήρου από επισκέπτες με επαγγελματικούς λόγους επίσκεψης (business 

travelers), και το πλήθος αυτών που προθυμοποιήθηκαν να συμμετάσχουν, ήταν 250. 

Η κατανομή ανδρών/γυναικών ήταν σχεδόν ίση με 1 προς 3. Το μεγαλύτερο ποσοστό 

των ερωτηθέντων (39,3%) ήταν ηλικίας 24-35 ετών, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 

25%, ήταν μεταξύ 35 και 44 ετών. Το 70% του δείγματος ήταν έγγαμοι και οι 

περισσότεροι είχαν ατομική επιχείρηση, σε αντίθεση με ένα μικρότερο ποσοστό, που 

ήταν στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων. Το επίπεδο μόρφωσης ήταν σχετικά 

υψηλό, με ποσοστό 58,5% να είναι πτυχιούχοι πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Τέλος η 

συχνότητα επισκέψεων σε ξενοδοχεία φάνηκε να είναι 5 έως 6 φορές ανά έτος 

(46,2%). 

Οι διαστάσεις ονομάστηκαν ως εξής : ‘tangibles’, ‘adequacy in service supply’, 

‘understanding and caring’, ‘assurance’, και ‘convenience’. Ο πίνακας Π1, περιέχει τα 

αποτελέσματα που σχετίζονται με τους 5 παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν ως 

ανεξάρτητες μεταβλητές της συνολικής ποιότητας υπηρεσιών, που αποτελεί την 

ανεξάρτητη μεταβλητή.  
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Πίνακας Π1. Αποτελέσματα ανάλυσης για τις 5 ανεξάρτητες μεταβλητές 

 
 

Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, από τις 5 μεταβλητές, οι δύο που συνεισφέρουν 

περισσότερο στον συνολικό απολογισμό που κάνει ο πελάτης, είναι οι: ‘tangibles’ και 

κατόπιν ‘understanding and caring’.  

 
 
 
ΙΣΠΑΝΙΑ 2000 
 
 

Και σε αυτή την έρευνα ακολουθήθηκε η βάση του μοντέλου SERVQUAL 

και για την επεξεργασία των δεδομένων εφαρμόστηκε επίσης παραγοντική ανάλυση. 

Το ερωτηματολόγιο που δόθηκε προς συμπλήρωση, περιείχε 22 καταχωρήσεις, και 

μοιράστηκε σε ενηλίκους κατά την διάρκεια των διακοπών του Πάσχα του 2000. Οι 

ξενοδοχειακές μονάδες που μετείχαν στην έρευνα ήταν 54, και συμπληρώθηκαν 12 

ερωτηματολόγια ανά μονάδα, δημιουργώντας ένα ικανό δείγμα ατόμων. Η επιλογή 

των ξενοδοχείων (Β. Ισπανία), έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτεται μια μεγάλη 

περιοχή, αλλά και να περιλαμβάνονται μονάδες όλων των κατηγοριών. Στον Πίνακα 

Π2 παρουσιάζονται κάποια δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως φύλο, ηλικία και 

εθνικότητα.  
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Πίνακας Π2: Δημογραφικά στοιχεία 

Η έρευνα περιλάμβανε συνεντεύξεις με τους πελάτες, με ερωτήσεις σχετικές 

με τις 

 ανάλυση τύπου one factor ANOVA, επιβεβαιώνει την ύπαρξη διαφορών 

στις μ

ση των πελατών να έχουν 

• λά και η αντίληψη για τα ξενοδοχεία 3 αστέρων 

• ική διαφορά, οι προσδοκίες για τα καταλύματα των 4 

 

Πίνακας Π3: Προσδοκίες (E), αντίληψη (P) και η διαφορά τους (P-E) 

 
 

προσδοκίες τους, ενώ στην συνέχεια καλούνταν να βαθμολογήσουν το 

κατάλυμα στο οποίο έμεναν.  Επιλέχθηκε 7-βαθμη κλίμακα Likert, (7-Strongly 

Agree).  

Η

έσες τιμές ανάλογα με την κατηγορία αστέρων. Το αξιοσημείωτο που 

προκύπτει από τις συγκρίσεις, είναι ότι η ποιότητα δεν είναι συνώνυμη με την 

πολυτέλεια, αλλά απλά περιλαμβάνει όλα όσα επιζητεί ο πελάτης. Χαρακτηριστικό 

είναι, ότι τελικά η μοναδική περίπτωση κατά την οποία οι παροχές ξεπέρασαν τις 

προσδοκίες, ήταν στην κατηγορία ξενοδοχείων ενός αστέρα. 

Συνοπτικά συμπεράσματα που χρήζουν προσοχής είναι:  

• Στα ξενοδοχεία 2 αστέρων, παρατηρείται η τά

μεγαλύτερες προσδοκίες από αυτή της μέσης τιμής που προκύπτει για τα 

αντίστοιχα των 3 αστέρων.  

Γενικότερα οι προσδοκίες αλ

είναι αρκετά χαμηλές. 

Ξεχωρίζουν με σημαντ

και 5 αστέρων.  
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Σχετικά με την σημαντικότητα των διαστάσεων της ποιότητας, όπως αυτές 

προέκυψαν από την ανάλυση, τα στοιχεία εμφανίζονται στον Πίνακα Π4, για κάθε 

κατηγορία ξενοδοχείων ξεχωριστά.  

 

Πίνακας Π4: Βαρύτητα διαστάσεων ποιότητας, σαν συνάρτηση της κατηγορίας των 

ξενοδοχείων. 

 
 
 
Οι θεωρούμενες διαστάσεις ποιότητας στην περίπτωση αυτή ήταν:  

1) Reliability 

2) Tangible elements 

3) Characteristics of the personnel 

4) Complementary offering 
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