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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Εισαγωγή: Το παγκόσµιο ενδιαφέρων στη µελέτη και έρευνα της ικανοποίησης ασθενών 

αυξάνεται συνεχώς, γιατί η µέτρησή της αποσκοπεί στην αξιολόγηση και βελτίωση της 

ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. Αν και στον ελλαδικό χώρο έχουν διεξαχθεί αρκετές 

έρευνες ικανοποίησης, στο χώρο της υγείας λίγες είναι εκείνες που αφορούν τα απογευµατινά 

εξωτερικά ιατρεία και την ολοήµερη λειτουργία των νοσοκοµείων, ενώ απουσιάζει η 

σύγκρισή τους µε τα πρωινά τακτικά εξωτερικά ιατρεία. 

Σκοπός: Σκοπός της µελέτης αυτής είναι η αξιολόγηση, η συγκριτική ανάλυση και 

διερεύνηση της ικανοποίησης των ασθενών των Απογευµατινών και Τακτικών Εξωτερικών 

Ιατρείων του Γ. Ν. Παπαγεωργίου µέσω κοινού ερωτηµατολογίου τύπου Likert. Στόχος της 

είναι να διερευνηθεί αν υπάρχουν όντως διαφοροποιήσεις στην ικανοποίηση των ασθενών 

και σε ποιους τοµείς αυτοί εντοπίζονται, ενώ θα αποσαφηνιστούν οι λόγοι και οι παράγοντες 

που επιδρούν και συντελούν στη διαφορετική αυτή εκτίµηση και θεώρηση των ασθενών.  

Υλικό – Μέθοδος: Χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο από προγενέστερη έρευνα 

ικανοποίησης ασθενών σε τακτικά εξωτερικά ιατρεία οφθαλµολογικής κλινικής ελληνικού 

δηµόσιου νοσοκοµείου το οποίο ανέδειξε τρεις αθροιστικές κλίµακες. Περιελάµβανε 

συνολικά 59 κλειστές ερωτήσεις εκ των οποίων οι 37 ήταν τύπου Likert σε µορφή 

πεντάβαθµης κλίµακας. Στην µελέτη αυτή λήφθηκαν δύο δείγµατα των 150 τηλεφωνικών 

συνεντεύξεων. Το πρώτο δείγµα των απογευµατινών εξωτερικών ιατρείων λήφθηκε από 

18/1/10 έως 8/2/10 από το σύνολο 692 ασθενών µετά από τυχαία στρωµατοποιηµένη 

δειγµατοληψία κατά αναλογία ως προς το συνολικό αριθµό περιστατικών ανά κλινική του 

έτους 2009. Κατόπιν λήφθηκε το δεύτερο δείγµα, αυτό των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, 

στο χρονικό διάστηµα από 19/3/10 έως 13/5/10 από το σύνολο 1.602 ασθενών και προέκυψε 

πάλι, µετά από τυχαία στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία, αυτή τη φορά ως προς την ηλικία, 

το φύλο και την ίδια αναλογία περιστατικών ανά κλινική µε το πρώτο δείγµα των 

απογευµατινών εξωτερικών ιατρείων. Ακολούθησε επανέλεγχος της αξιοπιστίας των 

αθροιστικών κλιµάκων, έλεγχος της εγκυρότητας εννοιολογικής κατασκευής (construct 

validity) και επιχειρήθηκε η µετάβαση  από την περιγραφική στην επαγωγή στατιστική µέσω 

του test Mann-Whitney U και της εξίσωσης πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης. 

Αποτελέσµατα: Το ποσοστό ανταπόκρισης για το δείγµα των ΑΕΙ ήταν 86,2% και για το 

δείγµα των ΤΕΙ 88,75%. Μόνο οι δύο από τις τρεις αθροιστικές κλίµακες, η «ιατρικό 

προσωπικό» και η «νοσηλευτικό προσωπικό» είχαν αρκετά ικανοποιητικό συντελεστή 

Cronbach (0,699 και 0,727 αντίστοιχα). Βρέθηκε ότι η συνολική ικανοποίηση από το ιατρικό 

και το νοσηλευτικό προσωπικό των ασθενών των απογευµατινών ιατρείων  δε διαφέρει 

στατιστικά σηµαντικά από αυτή των τακτικών. Αντίθετα, µεταξύ άλλων βρέθηκε ότι υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των µέσων όρων της συνολικής ικανοποίησης που 

εκφράζουν οι ασθενείς των απογευµατινών και τακτικών εξωτερικών ιατρείων. Η διαφορά 

αυτή µπορεί να οφείλεται σε άλλους παράγοντες που δεν εµπεριέχονται στην αθροιστική 

κλίµακα, κυρίως των γιατρών, µειώνοντας την ευαισθησία της. Τέλος, µέσω της πολλαπλής 

γραµµικής παλινδρόµησης φαίνεται ότι η συνολική ικανοποίηση των ασθενών επηρεάζεται 

από παράγοντες όπως ο χαρακτήρας του ιατρείου (ΤΕΙ ή ΑΕΙ), η εκπαίδευση και η συνολική 

ικανοποίηση από το έργο και τη συµπεριφορά των γιατρών. 

Συµπεράσµατα: Τα αποτελέσµατα αυτής της συγκριτικής µελέτης απέδειξαν ότι η 

ικανοποίηση των ασθενών στα ΑΕΙ υπερτερεί έναντι της αντίστοιχης των ΤΕΙ σε αρκετούς 

τοµείς. Ο τρόπος λειτουργίας της γραµµατείας των εξωτερικών ιατρείων σε συνδυασµό µε τη 

στελέχωσή της, το κλείσιµο ραντεβού και η τήρηση του προγράµµατος των ραντεβού κυρίως 

στα ΤΕΙ, ώστε να αποφεύγονται  οι µεγάλες αναµονές, είναι προβλήµατα στα οποία η 

διοίκηση του νοσοκοµείου πρέπει να επικεντρωθεί και η επίλυση τους είναι επιτακτική. 

Λέξεις κλειδιά: patient satisfaction, outpatient services, private outpatient departments. 
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1. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  
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1.1. Εισαγωγή 

 Την τελευταία δεκαετία παγκοσµίως παρατηρείται ένα συνεχώς αυξανόµενο 

ενδιαφέρον για τη µελέτη και έρευνα της ικανοποίησης ασθενών, καθώς η µέτρησή της 

αποσκοπεί στην αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. Οι ασθενείς ως 

τελικοί αποδέκτες των υπηρεσιών υγείας συµβάλλουν µε τη συµµετοχή τους στην ποιοτική 

βελτίωση αυτών µε την προϋπόθεση πάντα ότι οι παρεχόµενες πληροφορίες τους θα 

αξιολογηθούν σωστά. Τότε τα οφέλη αναµφισβήτητα µπορεί να είναι υγειονοµικά, 

οικονοµικά και κοινωνικά. 

Στη χώρα µας η συνεχής τάση αύξησης των δαπανών υγείας και η απροσδόκητη 

ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα υγείας σε σχέση µε τον ανεπαρκώς χρηµατοδοτούµενο και 

στελεχωµένο δηµόσιο τοµέα υγείας κατέστησε τον τελευταίο µη ανταγωνιστικό µε µείωση 

του µεριδίου του στην αγορά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προασπίζεται 

τη χρήση των Συµπράξεων ∆ηµόσιου-Ιδιωτικού Τοµέα ή Σ∆ΙΤ (Public-Private Partnerships ή 

PPPs) στοχεύοντας στη συνεργασία και όχι στον ανταγωνισµό των δύο κλάδων, χωρίς όµως 

αυτές να προσφέρουν καλή σχέση ποιότητας ως προς την τιµή (Tountas et al., 2005; 

Κονδύλης και συν. 2008). Για τη χώρα µας αποτελεί µονόδροµο η αύξηση του µεριδίου της 

αγοράς του δηµόσιου τοµέα υγείας µέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του. Με το 

νόµο 2889/2001 στα πλαίσια µεταρρύθµισης του ΕΣΥ (Εθνικό Σύστηµα Υγείας) µε την 

ολοήµερη λειτουργία των δηµόσιων νοσοκοµείων θεσµοθετήθηκε και εδραιώθηκε η σύσταση 

και λειτουργία των Απογευµατινών Εξωτερικών Ιατρείων (ΑΕΙ) που στεγάζονται στους 

ίδιους χώρους µε τα πρωινά Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (ΤΕΙ). Μετά από τη δεκαετή 

λειτουργία τους, παρά τις επιφυλάξεις που εκφράστηκαν αρχικά, ο θεσµός τους αποτελεί 

υπόδειγµα έξυπνων και ευέλικτων πολιτικών και µέτρων µε σκοπό την ανταγωνιστικότητα, 

την αύξηση του µεριδίου του δηµόσιου τοµέα υγείας στην αγορά και την 

αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των υλικοτεχνικών υποδοµών και του ανθρώπινου 

δυναµικού. 

Αν και τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές έρευνες µέτρησης ικανοποίησης 

ασθενών σε δηµόσια νοσοκοµεία, πολύ λίγες είναι αυτές που αφορούν τα ΑΕΙ (Niakas et al., 

2005) και τα ΤΕΙ (Aletras et al., 2006; Αλετράς και συν., 2007) και τη σύγκριση τους (Niakas 

& Mylonakis, 2005). Στην παρούσα µελέτη επιχειρείται για πρώτη φορά η αξιολόγηση και 

αναλυτική σύγκριση της λειτουργίας των ΑΕΙ και ΤΕΙ του Γ. Ν. Παπαγεωργίου µέσω κοινού 
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ερωτηµατολογίου ικανοποίησης των ασθενών που τα επισκέφθηκαν κατά τη διάρκεια του 

έτους 2010. Θα µελετηθεί αν η ικανοποίηση των ασθενών στα ΑΕΙ υπερτερεί έναντι της 

αντίστοιχης των ΤΕΙ και σε ποιους τοµείς διαφοροποιείται, ενώ θα αποσαφηνιστούν οι λόγοι 

και οι παράγοντες που επιδρούν, επηρεάζουν και συντελούν στη διαφορετική αυτή εκτίµηση 

και θεώρηση των ασθενών .    
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1.2. Ο ρόλος της ικανοποίησης ασθενών στην πολιτική παροχής 

υγείας 

 

Η ικανοποίηση ασθενών είναι ουσιαστικά µία υποκειµενική έννοια που 

διαµορφώνεται καθοριστικά από τις προσδοκίες οι οποίες πιθανόν να διαφέρουν τόσο µεταξύ 

ανθρώπων, οµάδων όσο και κρατών διαφορετικής κουλτούρας (Coulter & Cleary, 2001). Από 

το 1950 µέχρι σήµερα καταδεικνύεται περίτρανα µέσω ερευνών η αδιαµφισβήτητη σχέση 

µεταξύ της ικανοποίησης από τις υπηρεσίες υγείας, µε τη βελτίωση των θεραπευτικών 

αποτελεσµάτων και τη σχετιζόµενη µε την υγεία συµπεριφορά (Ware & Davies, 1983). Για 

να αποσαφηνιστεί και να κατανοηθεί λοιπόν πως καθορίζεται η ικανοποίηση  ασθενών, στη  

διενέργεια τέτοιων µελετών δεν µπορούσαν να µη συµπεριλαµβάνονται οι απόψεις και οι 

αντιλήψεις των ασθενών σχετικά µε τη νοσοκοµειακή περίθαλψη. Η γενική θεώρηση του 

κοινού ως πελάτη που επιδιώκει την καλύτερη ποιότητα σε όλους τους τοµείς των υπηρεσιών 

στις σύγχρονες κοινωνίες και η αντίληψη των καταναλωτών δεν απέκλεισαν το χώρο της 

παροχής υπηρεσιών υγείας. Έτσι η ικανοποίηση ασθενών αποτέλεσε βασικό χαρακτηριστικό 

στον καθορισµό διασφάλισης της ποιότητας στην παροχή φροντίδας υγείας. Είναι λογικό 

λοιπόν, η εκτίµηση της ποιότητας των υπηρεσιών να γίνεται µε βάση τους ασθενείς, οι οποίοι 

είναι οι τελικοί αποδέκτες των υπηρεσιών αυτών και η ποιότητα των υπηρεσιών τους αφορά 

άµεσα.  

Ο Donabedian ως πρωτοπόρος σε θέµατα ποιότητας και πατέρας της διασφάλισης 

ποιότητας (Quality Assurance) στο χώρο της υγείας αναφέρει ότι η ικανοποίηση του πελάτη 

είναι θεµελιώδης σηµασίας και αποτελεί το µέτρο της ποιότητας της φροντίδας γιατί παρέχει 

πληροφορίες σχετικές µε την επιτυχία του προµηθευτή να ικανοποιήσει τις αξίες και τις 

προσδοκίες των πελατών του, στοιχεία σηµαντικά γιατί αποτελούν αναπόσπαστο δικαίωµα 

τους. Για αυτό η µέτρηση της ικανοποίησης αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο έρευνας, 

διαχείρισης και σχεδιασµού (Papanikolaou & Ntani, 2008).  

Η ποιότητα στο χώρο της υγείας είναι πολυσύνθετη έννοια και είναι πολύ δύσκολο να 

προσδιοριστεί ποσοτικά. Η ερµηνεία της από τους επαγγελµατίες υγείας διαφέρει από αυτήν 

των χρηστών υπηρεσιών υγείας. Οι επαγγελµατίες υγείας υποστηρίζουν ότι οι ασθενείς δεν 

διαθέτουν την απαραίτητη πληροφόρηση και γνώση για να είναι σε θέση να αξιολογήσουν 

την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών όταν τις λαµβάνουν. Πολλοί από αυτούς 
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υποστηρίζουν ότι οι ασθενείς θεωρούν ακόµα πιο ποιοτική οποιαδήποτε φροντίδα 

περιλαµβάνει ξενοδοχειακές ανέσεις και σύγχρονη τεχνολογία πέρα από τις ιατρικές 

υπηρεσίες. Αυτή η εκτίµηση και άποψη οδηγεί πιθανόν σε υψηλότερα νοσοκοµειακά κόστη, 

αλλά έχει αποδειχθεί πλέον ότι η ακριβότερη νοσοκοµειακή περίθαλψη δεν οδηγεί 

απαραίτητα σε καλύτερη ποιότητα και κλινική αποτελεσµατικότητα. Οι χρήστες υπηρεσιών 

υγείας είναι σε θέση να εκτιµήσουν το επίπεδο ποιότητας και να αναγνωρίσουν διάφορους 

παράγοντες ικανοποίησης όπως το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, την τεχνολογική και 

ξενοδοχειακή υποδοµή και τη διοίκηση στο περιβάλλον του νοσοκοµείου. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι ειδικά οι ασθενείς των εξωτερικών ιατρείων, επειδή επισκέπτονται συχνά τον 

χώρο του νοσοκοµείου, βιώνουν άµεσα και αναγνωρίζουν οποιεσδήποτε οργανωτικές 

αλλαγές λαµβάνουν χώρα, κρίνοντας και αξιολογώντας αυτές από τη στιγµή εφαρµογής τους  

(Polyzos et al., 2005). 

Οι έρευνες ικανοποίησης ασθενών, αν και δεν είναι εύκολες και απλές στη διεξαγωγή 

τους, µπορούν να συµβάλλουν τόσο σε τοπικό επίπεδο στις προσπάθειες βελτίωσης της 

ποιότητας, διευκολύνοντας στην αναγνώριση περιπτώσεων χαµηλής ποιότητας παροχής 

φροντίδας υγείας για περαιτέρω διερεύνηση, όσο και στην εκτίµησή της σε εθνικό επίπεδο 

και τη δηµιουργία κατάλληλης στρατηγικής πολιτικής. Προσδίδουν δε κύρος και 

υπευθυνότητα αναπτύσσοντας το αίσθηµα εµπιστοσύνης στο κοινό, ενώ παρέχουν 

παράλληλα πληροφορίες για τις προτιµήσεις και τις επιλογές των ασθενών διαµορφώνοντας 

την αγορά (Coulter and Cleary, 2001). 

 

 

1.3. Προσδιοριστικοί παράγοντες της ικανοποίησης του ασθενή 

εξωτερικών ιατρείων 

Τα τελευταία 35 χρόνια πληθώρα µελετών έχουν διεξαχθεί που αφορούν την 

ικανοποίηση ασθενών και έχει δειχθεί ότι πολλοί παράγοντες φαίνεται να την επηρεάζουν και 

να τη διαµορφώνουν. Αυτοί είναι τα κοινωνικο-δηµογραφικά χαρακτηριστικά ή ενδογενείς 

παράγοντες (ηλικία, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, µορφωτικό και κοινωνικοοικονοµικό 

επίπεδο) και οι εξωγενείς παράγοντες που περιλαµβάνουν τα χαρακτηριστικά του 

περιβάλλοντος (όπως η προσβασιµότητα, η συνέχεια στην επικοινωνία, η άνεση, η 

φιλικότητα, οι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις), των ανθρώπινων πόρων (όπως το ιατρικό, 

νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό) και του τρόπου λειτουργίας των εξωτερικών ιατρείων. 
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1.3.1. Ενδογενείς Παράγοντες   

Τα κοινωνικο-δηµογραφικά χαρακτηριστικά δεν σχετίζονται έντονα µε την 

ικανοποίηση εκτός από το γεγονός ότι οι ηλικιωµένοι είναι λιγότερο πιθανόν να εκφράσουν 

απογοήτευση. Αντίθετα η ικανοποίηση επηρεάζεται και διαµορφώνεται σθεναρά από 

παράγοντες, τους οποίους απλές επιφανειακές µελέτες αδυνατούν να εκµαιεύσουν, όπως 

σηµαντικές εµπειρίες από φροντίδα υγείας, λόγοι και αίτια αναζήτησης φροντίδας, 

προσδοκίες και ιδεολογίες για το πώς θα έπρεπε να είναι οι υπηρεσίες υγείας (Lorentzon et 

al., 1996).  

Άτοµα νεαρής ηλικίας είναι γνωστό ότι είναι πιθανότερο να αναφέρουν προβλήµατα ή 

παράπονα σε σχέση µε άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας (Coulter & Cleary, 2001). Τα ηλικιωµένα 

άτοµα άνω των 65 ετών σε όλες σχεδόν τις έρευνες φαίνεται να ικανοποιούνται περισσότερο 

σε σχέση µε άτοµα νεότερα σε ηλικία (Crow et al., 2002) ενώ δίνουν συνήθως κοινές 

επαινετικές απαντήσεις γιατί δεν θέλουν να προκαλέσουν την αυθεντία των γιατρών και 

νοσηλευτών (Papanikolaou & Ntani, 2008). Αυτό µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν 

χαµηλότερες προσδοκίες, λόγω έλλειψης εµπειριών και διαµορφωµένης άποψης ή έχουν 

µεγάλη ανοχή στην έκφραση της δυσαρέσκεια τους, λόγω αυξηµένης εξάρτησης από τον 

γιατρό, όπως για παράδειγµα σε χρόνιες παθήσεις. Για τους παραπάνω λόγους οι ηλικιωµένοι 

ασθενείς δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται ως πελάτες χωρίς προβληµατισµό, αλλά ως χρήστες 

υγείας, σε σχέση µε άλλες ηλικιακές οµάδες (Owens & Batchelor, 1996).  

Όσον αφορά το φύλο δεν έχει αποσαφηνιστεί αν επηρεάζει άµεσα ή έµµεσα την 

ικανοποίηση. Ορισµένες µελέτες σε αντίθεση µε άλλες, δείχνουν ότι οι γυναίκες 

επισκέπτονται συχνότερα τους γιατρούς, νοσηλεύονται περισσότερο και εκφράζουν 

υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης σε σχέση µε τους άνδρες (Pappa & Niakas, 2006).  

Οι έγγαµοι ασθενείς δείχνουν µεγαλύτερη ικανοποίηση σε σχέση µε τους άγαµους, 

διαζευγµένους ή χήρους (Κέπεντζης και συν., 2004). Όσο περισσότερο αυξάνει ο αριθµός 

των επισκέψεων στα εξωτερικά ιατρεία, τόσο επηρεάζεται θετικά και η ικανοποίηση. Αυτό 

εξηγείται από την ανάπτυξη σχέσης εµπιστοσύνης µε τον γιατρό, λόγω χρονιότητας της 

ασθένειας ή της προτίµησης του από ασθενείς, λόγω σύστασης από οικεία άτοµα ή εκτίµησης 

µετά από επαναλαµβανόµενες επισκέψεις και της εξοικείωσης µε το περιβάλλον και τους 

εργαζοµένους στο χώρο (Κέπεντζης και συν., 2004). Ωστόσο οι έγγαµοι, διαζευγµένοι και 
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χήροι είναι πιθανότερο να επισκεφτούν ιδιώτη γιατρό ή ιδιωτικό νοσοκοµείο σε σχέση µε 

τους άγαµους (Pappa & Niakas, 2006). Ειδικότερα, η δυνατότητα επιλογής ιατρού στα ΑΕΙ 

σίγουρα αυξάνει τον βαθµό ικανοποίησης του ασθενή, αφού η πιθανότητα δυσαρέσκειας 

είναι κατά πολύ µικρότερη από αυτήν στα ΤΕΙ, όπου η ίδια δυνατότητα δεν υπάρχει (Niakas 

et al., 2005).  

Ακόµα, η εκπαίδευση και το µορφωτικό επίπεδο φαίνεται ότι επηρεάζει σηµαντικά 

την ικανοποίηση των ασθενών. Πιο συγκεκριµένα, ασθενείς µεγαλύτερης ηλικίας µε χαµηλό 

επίπεδο µόρφωσης εκφράζουν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης σε σχέση µε νεότερους 

ασθενείς µε υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο ίσως λόγω των χαµηλότερων προσδοκιών των 

πρώτων (Niakas et al., 2004). 

Άτοµα µε υψηλότερο κοινωνικό-οικονοµικό υπόβαθρο (κάτοχοι ιδιωτικής ασφάλισης 

ή ασφαλισµένοι του δηµοσίου και πτυχιούχοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ) υπάρχουν ενδείξεις 

από πρώτες µελέτες ότι επισκέπτονται συχνότερα, είτε τα ΤΕΙ λόγω ευκολότερης πρόσβασης 

στη Γραµµατεία ή στο ιατρικό προσωπικό των νοσοκοµείων (Κέπεντζης και συν., 2004) είτε 

τα ΑΕΙ λόγω υψηλότερου εισοδήµατος από ότι τα άτοµα µε χαµηλότερο κοινωνικο-

οικονοµικό υπόβαθρο (Niakas et al., 2005). Αξίζει να αναφερθεί, ότι τα άτοµα µε υψηλότερο 

εισόδηµα που επισκέπτονται τακτικότερα τα ΑΕΙ, εκφράζουν και πολύ υψηλά επίπεδα 

ικανοποίησης των υπηρεσιών υγείας που λαµβάνουν, ίσως και λόγω της αναπτυσσόµενης 

πελατειακής σχέσης µε το γιατρό ο οποίος ενδιαφέρεται για την αναµονή των ασθενών και 

την πιθανή δυσαρέσκεια τους, γεγονός που δεν υφίσταται στα ΤΕΙ (Niakas & Mylonakis, 

2005). Άτοµα µε ανώτερη εκπαίδευση και υψηλότερα επίπεδα εισοδήµατος κάνουν 

µεγαλύτερη χρήση των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας χωρίς όµως να είναι και οι αποκλειστικοί 

χρήστες αυτών, αφού τις χρησιµοποιούν και οι χαµηλότερες οικονοµικές οµάδες (Pappa & 

Niakas, 2006).  

1.3.2. Εξωγενείς Παράγοντες 

Η ευκολία πρόσβασης και η συνέχεια στην επικοινωνία και στη φροντίδα της παροχής 

υγείας είναι παράγοντες που είναι στενά συνδεδεµένοι µε την ικανοποίηση ασθενών και η 

σχέση τους είναι ανάλογη. Οι ασθενείς όταν έχουν το δικαίωµα επιλογής δείχνουν να 

προτιµούν τη συνέχεια από την ευκολία στη φροντίδα υγείας. Επίσης, όσο λιγότερο βλέπουν 

το γιατρό τους, τόσο λιγότερο ικανοποιηµένοι είναι και όσο συµβαίνει αυτό, τόσο ακυρώνουν 

ή χάνουν τα ραντεβού τους, αλλάζουν ιατρό και γίνονται απειθάρχητοι στη θεραπευτική 

αγωγή, εγκαταλείποντας πολλές φορές το θεραπευτικό πλάνο. Ακόµη, η διαπροσωπική σχέση 
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µεταξύ γιατρού και ασθενή επηρεάζει πολύ την ικανοποίηση του ασθενή, αφού η 

ανθρωπιστική συµπεριφορά του γιατρού και η ικανοποίηση του ασθενή έχουν ισχυρή 

συσχέτιση. ∆εν είναι τυχαίο, ότι όσο περισσότερη επαφή έχει ο γιατρός µε τους ασθενείς του 

χωρίς να δίνει την εντύπωση ότι βιάζεται, συζητώντας και απαντώντας σε ερωτήσεις και 

απορίες, δίνοντας εξηγήσεις και παρέχοντας την απαραίτητη εκπαίδευση σε αυτούς, τόσο 

περισσότερο ικανοποιηµένοι είναι οι ασθενείς. Παράλληλα όµως, αυξάνεται και η 

ικανοποίηση των γιατρών µε το χώρο εργασίας και τη δουλειά τους (Barr, 1995).  

Οι ασθενείς φαίνεται ότι εκτιµούν ιδιαίτερα την ευγένεια και την προθυµία τόσο του 

ιατρικού όσο και του παραϊατρικού προσωπικού. Σηµαντικός είναι λοιπόν και ο ρόλος του 

νοσηλευτικού προσωπικού και της συµπεριφοράς του στη διαµόρφωση της ικανοποίησης 

ασθενών. Η εύκολη πρόσβαση σε εξειδικευµένο νοσηλευτικό προσωπικό στον κατάλληλο 

χώρο, µπορεί να δώσει την ευκαιρία στους ασθενείς των εξωτερικών ιατρείων να 

αποσαφηνίσουν τυχόν απορίες σχετικά µε την προτεινόµενη θεραπεία και τις οδηγίες της. 

Επιπλέον οι ασθενείς µπορούν όχι µόνο να ξεκαθαρίσουν αλλά και να εµπεδώσουν καλύτερα 

τις υγειονοµικές συµβουλές, µειώνοντας στο ελάχιστο οποιαδήποτε δυσαρέσκεια που είναι 

αποτέλεσµα κάποιου κένου πληροφόρησης, ασάφειας, απορίας ή αµφιβολίας (Avis et al., 

1995).  

Μεγάλες λίστες αναµονής έχουν παρατηρηθεί τόσο σε συγκεκριµένες ειδικότητες 

(καρδιοχειρουργικής, ογκολογικής κ.ά.) όσο και σε διαγνωστικές και επεµβατικές εξετάσεις 

υψηλής τεχνολογίας στα δηµόσια νοσοκοµεία. Η ανεπαρκής στελέχωση σε προσωπικό και 

διαγνωστικό εξοπλισµό των κέντρων πρωτοβάθµιας φροντίδας στην περιφέρεια και η 

επάνδρωση τους µε ιατρικό προσωπικό µε χαµηλό επίπεδο εµπειρίας, οδήγησε στην αύξηση 

της ζήτησης στα δηµόσια νοσοκοµεία των µεγάλων αστικών κέντρων και τη δηµιουργία 

λιστών αναµονής. Αποτέλεσµα όλων αυτών, η αύξηση της δυσαρέσκειας και µείωση της 

ικανοποίησης των ασθενών (Tountas et al., 2005).  

Εκτός από όλα αυτά έχει βρεθεί ότι υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ του αριθµού 

των εργαστηριακών και µη εξετάσεων µε την ικανοποίηση ασθενών κατά την επίσκεψη τους 

στα εξωτερικά ιατρεία. Αντίθετα, η σύντοµη επιστροφή χρονικά των ασθενών στα εξωτερικά 

ιατρεία µετά από την πρώτη επίσκεψη για περαιτέρω διερεύνηση και επιπλέον εξετάσεις, 

πέρα από το χρονικό και οικονοµικό κόστος, προκαλεί δυσαρέσκεια λόγω επιδείνωσης και 

παράτασης του άγχους για την κατάσταση της υγείας τους (Avis et al., 1995).  
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Η ικανοποίηση από τις παρεχόµενες ανέσεις και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις 

καινούργιων νοσοκοµείων συνήθως της περιφέρειας είναι µεγαλύτερη από αυτήν των 

παλαιότερων νοσοκοµείων στα µεγάλα αστικά κέντρα (Niakas et al., 2004). Ταυτόχρονα, θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχει σχέση µεταξύ της ειδικότητας του ιατρείου και του επιπέδου 

ικανοποίησης τόσο µε το χρόνο αναµονής όσο και µε την ποιότητα της επίσκεψης στο ιατρείο 

και τη διάγνωση (McKinnon et al., 1998). Οι περισσότεροι ασθενείς των εξωτερικών 

ιατρείων αναζητούν τη ιατρική γνώµη ενός επαγγελµατία υγείας λόγω της ύπαρξης κάποιων 

συµπτωµάτων ή της κατάστασης της υγείας τους (McKinnon et al., 1998). 

Άλλοι δύο παράγοντες εκτός των κοινωνικο-δηµογραφικών παραγόντων που επιδρούν 

αρνητικά µειώνοντας το επίπεδο ικανοποίησης στα εξωτερικά ιατρεία είναι τα προβλήµατα 

επικοινωνίας µε τη γραµµατεία (τρόπος κλεισίµατος και µεγάλες αναµονές στον 

προγραµµατισµό ραντεβού) και η καθυστέρηση του ραντεβού κατά την επίσκεψη µετά το 

πέρας του προγραµµατισµένου χρόνου (Κέπεντζης και συν., 2004). Αντίθετα, σε άλλες 

µελέτες υπάρχουν ενδείξεις ότι τέτοιου είδους προβλήµατα αντιµετωπίζονται από τους 

ασθενής µε ανοχή, δείχνοντας κατανόηση πολλές φορές στις αυξηµένες απαιτήσεις και 

πιέσεις που δέχεται το προσωπικό των εξωτερικών ιατρείων (Niakas & Mylonakis, 2005; 

McKinnon et al., 1998), ειδικά όταν υπάρχει και ενηµέρωση για το λόγο καθυστέρησης (Avis 

et al., 1995).   

Σε παγκόσµιο επίπεδο παρατηρείται ότι από τα νοσοκοµεία που χρησιµοποιούν 

παρόµοια συστήµατα διαχείρισης ποιότητας (Quality Management Systems), τα νοσοκοµεία 

που είναι ειδικά και µη κερδοσκοπικά, στα οποία το προσωπικό έχει µεγαλύτερη εµπειρία 

χρήσης αυτών λόγω περισσότερων χρόνων εφαρµογής, τα αποτελέσµατα στην ικανοποίηση 

ασθενών είναι καλύτερα (Polyzos et al., 2005). Επιπλέον, τα έσοδα των ΑΕΙ πέρα από το 

γεγονός ότι ενθαρρύνουν τους συµµετέχοντες ιατρούς να είναι περισσότερο παραγωγικοί, 

αφού αυξάνουν το εισόδηµά τους, ασκούν πίεση στη διοίκηση του νοσοκοµείου να βελτιώνει 

την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών (Niakas et al., 2005).  

Τέλος µελέτη έδειξε (Sorenson & Wersinger, 1980) ότι οι ασθενείς είναι περισσότερο 

ικανοποιηµένοι σε µεγάλους οργανισµούς παροχής φροντίδας υγείας, από ότι στην παροχή 

φροντίδας έναντι αµοιβής σε ιδιωτικά ιατρεία, µε τους χρόνους αναµονής στο ιατρείο του 

γιατρού και λιγότερο ικανοποιηµένοι µε τη διαθεσιµότητα των ραντεβού και τη 

διαπροσωπική επικοινωνία µεταξύ γιατρού-ασθενή. 
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Εξάγεται λοιπόν αβίαστα το συµπέρασµα ότι η ικανοποίηση των ασθενών πέρα από 

το ότι είναι σύνθετη έννοια, εξαρτάται και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες που 

αλληλεπιδρούν και µεταξύ τους. Η σύσταση κατάλληλων και αξιόπιστων εργαλείων 

καταγραφής και µέτρησης της µέχρι σήµερα είναι δύσκολη και οι ερευνητές θα πρέπει σε 

κάθε περίπτωση να τους λαµβάνουν υπόψη κατά τη διενέργεια των ερευνών.  

 

1.4. Το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, η «απρόσµενη» ανάπτυξη του 

Ιδιωτικού Τοµέα Υγείας και η αντίδραση της πολιτείας 

 

Το Εθνικό Σύστηµα Υγείας (ΕΣΥ) θεσπίστηκε στη χώρα µας ουσιαστικά το 1983 µε 

την ψήφιση του Ν. 1397/83, µε σκοπό την καθολική υγειονοµική κάλυψη του πληθυσµού µε 

παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας και χαµηλή συµµετοχή στο κόστος. Οι κύριοι 

στόχοι του νεοσύστατου ΕΣΥ ήταν η αύξηση των δηµόσιων πόρων υγείας, η αποκέντρωση 

και η διοικητική ανασυγκρότηση του συστήµατος υγείας, η ανάπτυξη δηµόσιων υπηρεσιών 

πρωτοβάθµιας φροντίδα υγείας, η αναβάθµιση των νοσοκοµείων, η ενδυνάµωση των 

ανθρωπίνων πόρων και η άσκηση ελέγχου στον ιδιωτικό τοµέα (Tountas et al., 2005).  

 Το ελληνικό σύστηµα υγείας  χαρακτηρίζεται ως µεικτό. Περιλαµβάνει στοιχεία και 

χαρακτηριστικά τόσο του µοντέλου Bismarck (χρηµατοδότηση κυρίως από την κοινωνική 

ασφάλιση), όσο και του µοντέλου Beveridge (χρηµατοδότηση κυρίως από την κρατική 

φορολογία). Με την ίδρυση του ΕΣΥ παρατηρήθηκε το φαινόµενο της σταδιακής 

αποκατάστασης χρηµατοδοτικά της κοινωνικής ασφάλισης από τον κρατικό προϋπολογισµό, 

ενώ συγχρόνως αυξήθηκε και η χρηµατοδότηση από τον ιδιωτικό τοµέα (Tountas et al., 

2005). Έτσι, όχι µόνο αυξήθηκαν οι δηµόσιες δαπάνες υγείας, αλλά άλλαξε και η σύνθεση 

των πηγών χρηµατοδότησης των υπηρεσιών υγείας.  

 Ενδεικτικά αξίζει να αναφέρουµε ότι, τη δεκαετία του ’70 η σχέση δαπανών κοινωνικής 

ασφάλισης και κρατικού προϋπολογισµού ήταν 60% και 40% αντίστοιχα, ενώ τη δεκαετία 

του ’90 αντιστράφηκε (Θεοδώρου και συν, 2001). Επίσης τη δεκαετία του ’70 το σύνολο των 

δηµοσίων δαπανών ήταν 2,6% του ποσοστού του ΑΕΠ και οι ιδιωτικές δαπάνες ήταν περίπου 

ίσες µε τις δηµόσιες (2,5%). Στη δεκαετία του ’90 οι δηµόσιες δαπάνες διπλασιάζονται ενώ 

αυξάνονται λίγο και οι ιδιωτικές µε αποτέλεσµα η χώρα µας να αρχίσει να έχει ένα από τα 

υψηλότερα ποσοστά ιδιωτικών δαπανών µεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. 
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 Την τελευταία δεκαετία ειδικότερα, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΟΣΑ (OECD, 

Health Data 2008), οι συνολικές (δηµόσιες και ιδιωτικές) δαπάνες υγείας στη χώρα µας 

άγγιξαν το έτος 2005 το 10,1% του ΑΕΠ, υπερβαίνοντας κατά πολύ τον µέσο όρο των 30 

χωρών του ΟΟΣΑ (9%). Το 2006 το ποσοστό επί του ΑΕΠ περιορίστηκε στο 9,1% τη στιγµή 

που ο µέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ ήταν 8,9%. Αντίθετα, οι δηµόσιες δαπάνες υγείας 

στη χώρα µας ως ποσοστό των συνολικών παρουσίασαν µία σταδιακή πτωτική τάση, αφού 

πιο συγκεκριµένα το 1980 ήταν 55%, το 1990  53%, το 2000 44% και το 2005 µόλις 43% 

(OECD, Fact book 2008). Το τελευταίο αυτό ποσοστό είναι το µικρότερο µεταξύ των χωρών 

του ΟΟΣΑ, όπου ο αντίστοιχος µέσος όρος για το 2005 ανέρχεται σε 71% έναντι 74% που 

ήταν το 1980. ∆ηλαδή στη χρονική περίοδο 1980-2005 όπου η µέση µείωση του ποσοστού 

των δηµοσίων δαπανών υγείας στις χώρες του ΟΟΣΑ ήταν µόλις 4%, στη χώρα µας άγγιξε το 

22%.  

 Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι η ελλιπής χρηµατοδότηση του ΕΣΥ µε παρεχόµενες 

υπηρεσίες υγείας χαµηλής ποιότητας (κυρίως της πρωτοβάθµιας) το έχει οδηγήσει σε 

ανεπάρκειες τις οποίες επιχειρεί να καλύψει ο συνεχώς αναπτυσσόµενος ιδιωτικός τοµέας µε 

όρους επιχειρηµατικής αποδοτικότητας. Ταυτόχρονα, η αύξηση του βιοτικού επιπέδου και 

της ιδιωτικής ασφαλιστικής κάλυψης υγείας ευνόησε ακόµη περισσότερο την ανάπτυξη του 

ιδιωτικού τοµέα (Tountas et al., 2005). Αποτέλεσµα όλων αυτών είναι η αύξηση των 

ιδιωτικών δαπανών των πολιτών. Συγκεκριµένα, η ιδιωτική δαπάνη στη χώρα µας ως 

ποσοστό της συνολικής δαπάνης υγείας άγγιξε το 2004 το 47% και το 2005 το 57% 

κατέχοντας την πρώτη θέση στις χώρες του ΟΟΣΑ (Μοssialos et al., 2005). Παράλληλα, 

πάνω από το 90% των ιδιωτικών δαπανών υγείας προέρχεται άµεσα από ιδιωτικές πληρωµές 

και µόνο το 10% από πληρωµές ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών (Tountas et al., 2005). 

 Τα πρωινά τακτικά εξωτερικά ιατρεία των µεγάλων δηµόσιων νοσοκοµείων ήταν 

αδύνατο να ανταπεξέλθουν στη συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση υπηρεσιών υγείας µε 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία µεγάλων λιστών αναµονής και τη στροφή µεγάλου αριθµού 

ασθενών στον ιδιωτικό τοµέα. Το κλίµα αυτό προσπάθησε να αντιστρέψει η καθιέρωση του 

θεσµού των ιδιωτικών απογευµατινών ιατρείων στα πλαίσια της ολοήµερης λειτουργίας των 

νοσοκοµείων. Η φιλοσοφία της νέας αυτής διάταξης (Ν. 2889/2001) ικανοποίησε υπαρκτή 

κοινωνική ανάγκη αφού εξασφάλισε τη συνέχεια στη φροντίδα και την αξιοποίηση των 

υφιστάµενων δοµών και υποδοµών. Προσδίδει κύρος και αποτελεσµατικότητα στις µονάδες 

υγείας αφού αξιοποιεί αποδοτικά το ανθρώπινο δυναµικό τους, αυξάνοντας παράλληλα την 

παραγωγικότητα και τα έσοδά τους.  
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1.5. Τα Πρωινά Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία 

Τα τακτικά πρωινά εξωτερικά ιατρεία (ΤΕΙ) έχουν ως σκοπό την παροχή πρωτοβάθµιας 

φροντίδας υγείας σε µη επείγοντα περιστατικά κατόπιν προγραµµατισµού καλύπτοντας τις 

ανάγκες του πληθυσµού της περιοχής ευθύνης του νοσοκοµείου όπου εντάσσονται. Όλα τα 

δηµόσια νοσοκοµεία στη χώρα µας είναι ενταγµένα στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Αυτά 

παρέχουν, µε εξαίρεση τις υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής φροντίδας, υπηρεσίες 

πρωτοβάθµιας φροντίδας τις πρωινές ώρες (8:00 π.µ.- 14:00 µ.µ.) των εργάσιµων ηµερών σε 

εξωτερικούς ασθενείς που επιθυµούν να εξεταστούν και να συµβουλευτούν ειδικευµένο 

γιατρό του νοσοκοµείου. Το κόστος της επίσκεψης στα πρωινά τακτικά εξωτερικά ιατρεία 

των δηµόσιων νοσοκοµείων είναι µόνο το συµβολικό ποσό των 3 €, ενώ αν πρόκειται για 

ασθενή µε ασφάλεια δηµοσίου ή ΟΓΑ είναι δωρεάν. 

Αν και όλοι οι πολίτες λόγω ενός επιτακτικού συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης 

έχουν πρόσβαση σε ειδικό γιατρό κάτοχο ιδιωτικού συµβεβληµένου ιατρείου ή σε κέντρα 

πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, έχουν επίσης δικαίωµα να κάνουν χρήση των διαθέσιµων 

υπηρεσιών στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των νοσοκοµείων µε την προϋπόθεση να έχει 

κλειστεί ραντεβού κατά τη διάρκεια των πρωινών ωρών λειτουργίας µέσω τηλεφώνου ή 

επιτόπου µε επίσκεψη στη Γραµµατεία. Πέρα από την κάλυψη των ασθενών για επανεξέταση 

η πρόσβαση είναι ελεύθερη για όλους τους πολίτες και κρατείται σειρά προτεραιότητας για 

την επίσκεψη στο ειδικό ιατρείο. Το ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί σε αυτά προέρχεται 

από τα αντίστοιχα τµήµατα της ιατρικής υπηρεσίας του νοσοκοµείου και απαρτίζεται από 

γιατρούς όλων των βαθµίδων δηλαδή ∆ιευθυντές, Επιµελητές Α και Β και ειδικευόµενους. 

Το νοσηλευτικό και το διοικητικό προσωπικό της Γραµµατείας Εξωτερικών Ιατρείων είναι 

µόνιµο.  

Η λειτουργία των ιατρείων είναι καθηµερινή χωρίς όµως να υπάρχει συγκεκριµένο 

ονοµαστικό ωρολόγιο πρόγραµµα κάλυψης αυτών µε αποτέλεσµα οι γιατροί να µην είναι 

πάντοτε οι ίδιοι. Οι ασθενείς σε κανονικές συνθήκες εκτός του ότι δεν µπορούν να γνωρίζουν 

ποιος γιατρός θα τους εξετάσει δεν γνωρίζουν και το βαθµό του. Έτσι δεν διασφαλίζεται η 

συνέχεια στη φροντίδα, πρόβληµα και µειονέκτηµα που επιτείνεται ακόµα περισσότερο λόγω 

της έλλειψης του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενών. Ταυτόχρονα το περιορισµένο πρωινό 
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ωράριο λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών ιατρείων δυσκολεύει τους εργαζόµενους 

ασθενείς που επιθυµούν να τα επισκεφτούν.  

Ο χρόνος αναµονής από τον προγραµµατισµό ραντεβού µέχρι την ηµέρα επίσκεψης 

στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι µεταξύ 1 έως 30 ηµερών (Κέπεντζης και συν., 

2004) και σε κάποιες άλλες παραπάνω ανάλογα µε την ειδικότητα. Σε σχέση µε άλλα 

δηµόσια συστήµατα υγείας αυτή η περίοδος αναµονής είναι µικρή και οι ασφαλισµένοι 

Έλληνες πολίτες έχουν διπλάσια πιθανή δυνατότητα πρόσβασης σε ειδικό γιατρό (Niakas & 

Mylonakis, 2005). 

Τέλος, περίπου το 50% των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, που είναι και τα 

µεγαλύτερα, είναι συγκεντρωµένα στα δύο µεγάλα αστικά κέντρα των Αθηνών και της 

Θεσσαλονίκης (Θεοδώρου και συν., 2001). Η ελλιπής στελέχωση και υλικοτεχνική υποδοµή 

των κέντρων υγείας των αγροτικών περιοχών έχει ως αποτέλεσµα τη µεταφορά ευθύνης 

παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας περίθαλψης στα εξωτερικά ιατρεία των αστικών κέντρων. 

Η επαρχία δεν υποφέρει µόνο από την άνιση κατανοµή της δυναµικότητας των ιατρείων αλλά 

και από ελλείψεις εξοπλισµού, εξειδικευµένων υπηρεσιών και διαγνωστικών εξετάσεων, 

έµπειρων ειδικών γιατρών και εκπαιδευµένου νοσηλευτικού προσωπικού. 

 

   

1.6. Τα Απογευµατινά Εξωτερικά Ιατρεία (Α.Ε.Ι.) – θεσµικό πλαίσιο 

 

Η λειτουργία των Απογευµατινών Εξωτερικών Ιατρείων (Α.Ε.Ι.) θεσπίστηκε µε το Ν. 

2889/2001 «Βελτίωση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και άλλες διατάξεις» από την 01-01-

2002 στο πλαίσιο της ολοήµερης λειτουργίας των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ.. Στα Α.Ε.Ι. 

επιτρέπεται όχι µόνο η διενέργεια απλών ιατρικών επισκέψεων, αλλά και διαγνωστικών και 

θεραπευτικών πράξεων τόσο σε εξωτερικούς ασθενείς µε κατά πράξη αµοιβή, όσο και σε 

νοσηλευόµενους εσωτερικούς. Το κόστος των πρώτων το επωµίζεται ο ίδιος ο ασθενής πλην 

των δηµοσίων υπαλλήλων που καλύπτεται µερικώς από την ασφάλεια τους, ενώ οι 

διαγνωστικές και χειρουργικές επεµβάσεις καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταµεία. Οι 

αµοιβές για τις πράξεις αυτές καταβάλλονται µε βάση το ισχύον τιµολόγιο. Στην περίπτωση 

συνάψεως συµβάσεων µεταξύ της οικείας ∆.Υ.ΠΕ του νοσοκοµείου και ιδιωτικών 
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ασφαλιστικών εταιρειών καταβάλλονται από τις τελευταίες αµοιβές για τις αντίστοιχες 

πράξεις µε βάση αυξηµένο τιµολόγιο που καθορίζεται από τα Υπουργεία Οικονοµικών και 

Υγείας-Πρόνοιας. Σήµερα διενεργούνται απογευµατινά ιατρεία σε 79 ∆ηµόσια Νοσοκοµεία, 

εξυπηρετούνται περισσότεροι από 500.000 ασθενείς κάθε χρόνο ενώ πάνω από 52 εκατ. € τον 

χρόνο είναι οι εισπράξεις. 

Η συµµετοχή των γιατρών, του λοιπού παραϊατρικού και του διοικητικού µόνιµου 

προσωπικού του νοσοκοµείου στα Α.Ε.Ι. µετά το πέρας του τακτικού ωραρίου είναι 

προαιρετική, ενώ προβλέπονται σαφείς και αυστηροί όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής σε 

αυτά που διασφαλίζουν την εικοσιτετράωρη εύρυθµη λειτουργία του νοσοκοµείου και 

διαφυλάσσουν από την παράτυπη παραποµπή ασθενών από τα πρωινά τακτικά στα ιδιωτικά 

απογευµατινά εξωτερικά ιατρεία. Από το ιατρικό προσωπικό µπορούν να συµµετέχουν: 

� ∆ιευθυντές  

� Αναπληρωτές ∆ιευθυντές 

� Επιµελητές Α΄ 

� Και Πανεπιστηµιακοί όλων των βαθµίδων. 

Όλοι πρέπει να είναι κάτοχοι ειδικότητας και να εντάσσονται στο προσωπικό των 

µονάδων, εργαστηρίων, πανεπιστηµιακών και µη κλινικών του νοσοκοµείου. Σε µικρότερα 

νοσοκοµεία κάτω των 200 κλινών επιτρέπεται να συµµετέχουν όλοι οι ειδικοί γιατροί 

ανεξαρτήτου βαθµίδας. Παράλληλα οι γιατροί για να έχουν το δικαίωµα συµµετοχής στα 

απογευµατινά ιατρεία, το οποίο δεν µπορεί να είναι πάνω από δύο µέρες ανά εβδοµάδα,  θα 

πρέπει τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα να διενεργούν πρωινό τακτικό ιατρείο, το οποίο 

αποτελεί ένα κίνητρο συµµετοχής και λειτουργικής τόνωσης των τακτικών εξωτερικών 

ιατρείων. Οι γιατροί την ηµέρα εφηµερίας τους απαγορεύεται να µετέχουν στα απογευµατινά 

ιατρεία και ο αριθµός τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το µισό του ιατρικού προσωπικού του 

εκάστοτε τµήµατος. 

Οι διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις που διενεργούνται εκτός του τακτικού 

ωραρίου συντονίζονται από τον ∆ιευθυντή του Τοµέα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 

προτεραιότητα των αναγκών της εφηµερίας, των εσωτερικών αναγκών δηλαδή των 

εσωτερικών ασθενών του νοσοκοµείου και των πρωινών τακτικών εξωτερικών ιατρείων. 

Επιπλέον, ο αριθµός των περιστατικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων που 

διενεργούνται από κάθε γιατρό ανά εβδοµάδα δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον 

αριθµό των αντίστοιχων πράξεών του σε τακτικό ωράριο. 
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Οι καταβαλλόµενες αµοιβές από τη λειτουργία των Α.Ε.Ι. κατατίθενται σε ειδικό 

λογαριασµό µε τίτλο «Ειδικός Λογαριασµός Λειτουργίας Απογευµατινών Ιατρείων» ή 

Ε.Λ.Λ.ΑΠ.Ι. που συστάθηκε µε την Υπουργική Απόφαση ∆Υ5α/οικ. 40927. Ο λογαριασµός 

αυτός προσδίδει οικονοµική αυτοτέλεια στα Α.Ε.Ι. και σκοπός του είναι:  

� η διαχείριση των κονδυλίων αυτών και η παρακολούθηση της 

χρηµατοοικονοµικής του κατάστασης. Η ανάλυση της κατάστασης αυτής 

αποτελεί ένα εργαλείο για να γίνει αντιληπτή η ύπαρξη τυχόν ανισορροπιών και 

δυσλειτουργιών, επιτρέποντας τη λήψη έγκαιρων αναγκαίων διορθωτικών 

µέτρων. 

� η αµοιβή του ιατρικού, τεχνολογικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού που 

απασχολείται σε αυτά και 

�  η διάθεση κονδυλίων από τα αποθεµατικά του λογαριασµού για  προµήθεια 

εξοπλισµού και πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες και ανάγκες του εκάστοτε 

νοσοκοµείου. 

Η διοίκηση και διαχείριση του ειδικού λογαριασµού γίνεται από: 

• Τριµελή Επιτροπή αποτελούµενη από το ∆ιοικητή, τον Προϊστάµενο της 

Ιατρικής Υπηρεσίας και τον Προϊστάµενο της ∆ιοικητικής-Οικονοµικής 

Υπηρεσίας του νοσοκοµείου, και 

• τη Γραµµατεία του λογαριασµού. 

Το ύψος της αµοιβής για επίσκεψη σε απογευµατινό ιατρείο καθώς και το ποσοστό που 

αποδίδεται στο νοσοκοµείο και στο προσωπικό που απασχολείται στην ολοήµερη λειτουργία 

καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση Υ4α/Γ.Π.οικ. 40620/01 και την τροποποίηση της 

µε την Υ4α.οικ. 45653/01. Η αµοιβή επίσκεψης εξαρτάται, εκτός από τον ακαδηµαϊκό τίτλο ή 

βαθµό του γιατρού, από τα χρόνια προϋπηρεσίας και από το µέγεθος και την κατηγορία του 

νοσοκοµείου (Περιφερειακό, Νοµαρχιακό και Επαρχιακό). Αναλυτικότερα η αµοιβή 

επίσκεψης για τους Πανεπιστηµιακούς γιατρούς είναι:  

• Καθηγητές                      90 €,  

• Αναπληρωτές Καθηγητές  75 €,  

• Επίκουροι                       60 €,  

• Λέκτορες                        45 €.  
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Αντίστοιχα για τους γιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. είναι: 

• ∆ιευθυντές                     75 € 

• Αναπληρωτές ∆ιευθυντές 60 € 

• Επιµελητές Α΄                60 € 

Οι γιατροί που συµµετέχουν στα απογευµατινά εξωτερικά ιατρεία αµείβονται κατά 

πράξη µε το 60% της αµοιβής, ενώ το υπόλοιπο 40% παρακρατείται από το νοσοκοµείο σε 

ειδικό λογαριασµό. Από το προϊόν αυτού του ειδικού λογαριασµού κάθε εργαζόµενος από το 

νοσηλευτικό, τεχνολογικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό που απασχολείται στα Α.Ε.Ι., 

αµείβεται µε 10 € ανά ώρα απασχόλησης. Επειδή δεν υπάρχει λεπτοµερής και ενιαία 

καταγραφή και κοστολόγηση στα νοσοκοµεία, το κόστος λειτουργίας των Α.Ε.Ι. δεν µπορεί 

να προσδιοριστεί µε ακρίβεια και πολλά νοσοκοµεία δεν περιλαµβάνουν σε αυτό τα πάγια 

λειτουργικά έξοδα, αν και αυτά υπολογίστηκαν περίπου στα 3 € ανά επίσκεψη (Θεοδώρου & 

Κυδωνάκης, 2004). 

 

1.6.1. Στόχοι και σκοποί του θεσµού των Α.Ε.Ι. 

 

Η θέσπιση και η λειτουργία των Απογευµατινών Εξωτερικών Ιατρείων που έλαβε χώρα 

µέσα στα πλαίσια της µεταρρύθµισης του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και της 

αναδιοργάνωσης της  διοίκησης και λειτουργίας των δηµόσιων νοσοκοµείων αποσκοπεί στη 

(Θεοδώρου & Κυδωνάκης, 2004; Niakas et al., 2005): 

� ∆ηµιουργία δυνατότητας εύκολης πρόσβασης των ασθενών στο γιατρό της 

επιλογής τους. 

� Αξιοποίηση του υπάρχοντος σύγχρονου βιο-ιατρικού εξοπλισµού υψηλού 

κόστους των νοσοκοµείων στο πλαίσιο της ολοήµερης λειτουργίας τους, 

ενισχύοντας την αποδοτικότητα των υγειονοµικών πόρων. 

� Μείωση της αναµονής στις λίστες των πρωινών τακτικών εξωτερικών 

ιατρείων, ιδιαίτερα σε εξειδικευµένες διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπευτικές 

παρεµβάσεις αυξηµένης ζήτησης. 
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� Νόµιµη αύξηση του εισοδήµατος των γιατρών, αφού τους στερείται το 

δικαίωµα να ιδιωτεύσουν εκτός νοσοκοµείου, και του προσωπικού των 

παραϊατρικών ειδικοτήτων που συµµετέχουν σε αυτά. Παράλληλα αποτελεί 

και ισχυρό κίνητρο αύξησης της παραγωγικότητας. 

� Αύξηση του κύρους του δηµόσιου τοµέα υγείας και των λειτουργών του, 

βελτιώνοντας ταυτόχρονα και την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών  

υγείας. 

� Προσέλκυση και εισροή ασθενών από τον ιδιωτικό στον δηµόσιο τοµέα µε 

αποτέλεσµα όχι µόνο την αύξηση της παραγωγικότητας αλλά και τη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας του τελευταίου.  

� ∆ηµιουργία νέων πηγών εσόδων για τα δηµόσια νοσοκοµεία για την κάλυψη 

των αναγκών τους.   

 

 

1.6.2. Προβληµατισµοί εφαρµογής του θεσµού των Α.Ε.Ι. 

 

Ο θεσµός και η λειτουργία των απογευµατινών εξωτερικών ιατρείων αµφισβητήθηκε 

και επικρίθηκε από αρκετούς. Εκφράστηκαν φόβοι ότι ο συγκεκριµένος θεσµός οδηγεί σε 

µερική ή «ήπια» ιδιωτικοποίηση του Ε.Σ.Υ. και αµβλύνει τις ανισότητες πρόσβασης 

δηµιουργώντας γιατρούς και ασθενείς πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Σε ασθενείς δηλαδή 

των Α.Ε.Ι. που έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν όλο το κόστος των υπηρεσιών και σε 

αυτούς των Τ.Ε.Ι. που δεν έχουν, όπως και σε γιατρούς των Α.Ε.Ι. που έχουν πρόσβαση µόνο 

όσοι επιθυµούν και έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν και σε γιατρούς των Τ.Ε.Ι.. Τα 

φαινόµενα αυτά όµως προϋπήρχαν αν κανείς αναρωτηθεί ότι οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας 

αποτελούν στη χώρα µας ήδη το 40% των συνολικών δαπανών υγείας. 

 Ένας ακόµη λόγος αντιπαράθεσης στην εφαρµογή του θεσµού των Α.Ε.Ι. είναι ότι θα 

παρατηρηθεί έντονα το φαινόµενο παραποµπής ασθενών από τα πρωινά τακτικά στα ιδιωτικά 

απογευµατινά εξωτερικά ιατρεία, δηµιουργώντας έντονο ρήγµα στην ισότητα πρόσβασης, 

διευρύνοντας τις υγειονοµικές ανισότητες και ακυρώνοντας µερικώς τη δωρεάν φροντίδα. 

Όλα τα παραπάνω θα ωθήσουν στην υπολειτουργία των Τ.Ε.Ι. αλλά κάτι τέτοιο δεν 

υφίσταται για τους λόγους που ακολουθούν. Στο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των Α.Ε.Ι. 
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προβλέπονται όχι µόνο σαφείς και αυστηροί όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής αλλά και 

αντίστοιχες ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των όρων συµµετοχής και 

παράνοµης µετακίνησης ασθενών από τα πρωινά στα απογευµατινά εξωτερικά ιατρεία. Σε 

νοσοκοµειακό επίπεδο η αποφυγή αυτού του φαινοµένου βαρύνει τη διοίκηση του εκάστοτε 

νοσοκοµείου που οφείλει να είναι αποτελεσµατική στον έλεγχο και στη διαχείριση του 

ιατρικού προσωπικού που µετέχει στη λειτουργία των Α.Ε.Ι.. Οι γιατροί από την άλλη 

φαίνεται ότι συµµορφώθηκαν στους κανόνες και περιορισµούς των απογευµατινών ιατρείων 

για να µπορέσουν να ωφεληθούν από τις αµοιβές και να βελτιώσουν το εισόδηµα τους. Τέλος 

µέχρι σήµερα στο χρονικό διάστηµα λειτουργίας των απογευµατινών ιατρείων ο αριθµός των 

επισκέψεων στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία δεν έχει µειωθεί όπως και η διαθεσιµότητα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών τους (Niakas et al., 2005; Θεοδώρου & Κυδωνάκης, 2004).  

Από τα παραπάνω προκύπτει λοιπόν ότι τα δηµόσια νοσοκοµεία µε την ολοήµερη 

λειτουργία τους συνεχίζουν να παρέχουν ίση και ελεύθερη πρόσβαση και ταυτόχρονα να 

προσελκύουν επιπρόσθετα κεφάλαια µέσω νέων ασθενών από τον ιδιωτικό τοµέα. 

 

 

1.7. Η περίπτωση του Γ.Ν. Παπαγεωργίου 

 

Το Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου είναι ένα σύγχρονο Γενικό Τριτοβάθµιο Νοσοκοµείο 

δυναµικότητας 750 κλινών (εκ των οποίων 69 είναι εντατικής θεραπείας και 25 ανάνηψης)  

µε προοπτική τις 800 κλίνες. Είναι εγκατεστηµένο στη δυτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, 

στην Περιφερειακή οδό της Ν. Ευκαρπίας σε µία έκταση 150.000 τετραγωνικών µέτρων µε 

δοµηµένη επιφάνεια 75.000 τετραγωνικών µέτρων. Ξεκίνησε να λειτουργεί το 1999 µε 

καθεστώς λειτουργίας Ν.Π.Ι.∆. και είναι πλήρως ενταγµένο στο ΕΣΥ. Προσφέρει υπηρεσίες 

πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης. Το νοσοκοµείο απασχολεί συνολικά 

1473 υπαλλήλους εκ των οποίων οι 385 είναι γιατροί όλων των ειδικοτήτων και οι 1088 

λοιπό προσωπικό που το απαρτίζουν παραϊατρικές ειδικότητες, βοηθητικό, διοικητικό και 

τεχνικό προσωπικό. 

Τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία στεγάζονται καθηµερινά ∆ευτέρα έως Παρασκευή στο 

ισόγειο του κτιρίου όπου συστεγάζονται και τα απογευµατινά ιατρεία τα οποία λειτουργούν 
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δύο φορές την εβδοµάδα (∆ευτέρα και Τετάρτη). ∆ιαθέτουν αυτόνοµη είσοδο µε χώρο 

υποδοχής και πλήρη γραµµατειακή υποστήριξη για τους ασθενείς όπως και χώρους 

αναµονής. Η προσβασιµότητα των χώρων αυτών είναι εφικτή και από άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες, ενώ γειτνιάζουν οι χώροι των εργαστηρίων για αιµατολογικές και 

ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις. Η λειτουργία τους ξεκίνησε από 16/8/1999 και περιλαµβάνει 

εξειδικευµένα ιατρεία µε έµπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε καθηµερινή βάση. 

Εκτός από το ιατρικό προσωπικό το λοιπό προσωπικό που απασχολείται στην πρωινή 

λειτουργία των εξωτερικών αποτελείται από:  

� Νοσηλευτικό προσωπικό 20-22 νοσηλευτών και 3 µαιών,  

� ∆ιοικητικό προσωπικό 8  ατόµων για γραµµατειακή υποστήριξη µαζί µε τον 

Προϊστάµενο και έναν Ταµεία και  

� Βοηθητικό προσωπικό µε 2 µεταφορείς ασθενών και 1 βοηθό θαλάµου. 

Αντίστοιχα τα απογευµατινά εξωτερικά ιατρεία ξεκίνησαν τη λειτουργία τους από 

1/1/2002. Οι ώρες λειτουργίας είναι 4:00 µ.µ – 9:00 µ.µ. Εκτός από το ιατρικό προσωπικό 

µετέχουν επίσης προαιρετικά: 

� Νοσηλευτικό προσωπικό 3 νοσηλευτών, 

� ∆ιοικητικό προσωπικό 2 γραµµατέων και ενός Ταµεία 

� Και βοηθητικό προσωπικό ενός µεταφορέα ασθενών που καλύπτει και τα 

ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια.  

Αντίστοιχα τµήµατα όπως το ακτινοδιαγνωστικό, ακτινοθεραπείας και πυρηνικής ιατρικής 

λειτουργούν στο πλαίσιο της ολοήµερης λειτουργίας τις ίδιες απογευµατινές ώρες µε το 

απαιτούµενο προσωπικό.    

Ο προγραµµατισµός ραντεβού γίνεται µέσω αυτόνοµου τηλεφωνικού κέντρου ή 

επιτόπου στο νοσοκοµείο από τη Γραµµατεία των ραντεβού. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι 

σύγχρονο και διαθέτει πέντε τηλεφωνικές γραµµές για την εξυπηρέτηση του κοινού των 

πρωινών τακτικών και µία των απογευµατινών εξωτερικών ιατρείων. Παρόλα αυτά 

εκφράζονται παράπονα δυσκολίας στην επικοινωνία µε το τηλεφωνικό κέντρο λόγω της 

αυξηµένης ζήτησης. 

Όσον αφορά τη συµµετοχή των ιατρών στα απογευµατινά ιατρεία σύµφωνα µε στοιχεία 

του 2009 του συγκεκριµένου νοσοκοµείου (πίνακας 1) παρατηρούµε ότι η πλειονότητα των 

γιατρών του ΕΣΥ διενεργεί απογευµατινά ιατρεία. Το ποσοστό αυτό αγγίζει σχεδόν το 87% 
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αυτών που έχουν δικαίωµα συµµετοχής ενώ φαίνεται από τον ετήσιο αριθµό περιστατικών 

τους  ότι η ζήτηση τους αυξάνεται µε τον βαθµό τους. Αντίστοιχα το ποσοστό συµµετοχής 

των Πανεπιστηµιακών γιατρών είναι πολύ χαµηλό (µόλις το 3,6%) και περιλαµβάνει µάλιστα 

µόνο τη χαµηλότερη βαθµίδα των ∆ΕΠ αυτή των Λεκτόρων. Το γεγονός της άρνησης των 

Πανεπιστηµιακών γιατρών να υιοθετήσουν το θεσµό των απογεµατινών ιατρείων, που 

επιβεβαιώνεται και σε άλλη έρευνα (Θεοδώρου & Κυδωνάκης, 2004), εξηγείται από την 

άρνηση τους να κλείσουν τα ήδη νόµιµα, προϋπάρχοντα και περισσότερο κερδοφόρα 

ιδιωτικά ιατρεία τους.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: 
Κατανοµή βαθµίδων Ιατρών του ΕΣΥ και ∆ΕΠ που συµµετέχουν στα Α.Ε.Ι. και ο αριθµός 

των περιστατικών τους το 2009. 

 

 
ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΙΑΤΡΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΙΑΤΡΩΝ ΣΕ 

Ι.Α.Ι. 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΤΗΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 

 

ΕΣΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 18 13 2.827 

ΑΝΑΠΛ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 9 8 1.554 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α’ 34 32 4.967 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ 93 - - 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ 154 53 9.348 

 

 

∆ΕΠ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 21 - - 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 11 - - 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 20 - - 

ΛΕΚΤΟΡΑΣ 30 3 306 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ∆ΕΠ 82 3 306 

 
ΣΥΝΟΛΟ 236 56 9.654 

 

Την ίδια χρονική περίοδο (2002-2009) αν παρατηρήσουµε την εξέλιξη των µεγεθών 

λειτουργίας των Απογευµατινών Εξωτερικών Ιατρείων (ΑΕΙ) (Πίνακας 2) γίνεται εύκολα 

αντιληπτό ότι στην 8ετή λειτουργία τους ο  αριθµός επισκέψεων και οι συνολικές εισπράξεις 

σχεδόν τριπλασιάστηκαν, παρά τη σταδιακή µικρή σχετικά µείωση µέχρι το 2005 του 

αριθµού των γιατρών που συµµετείχαν και την αύξηση τους µέχρι το 2009 όπου ο αριθµός 

τους σταθεροποιήθηκε στα ίδια επίπεδα µε την αρχή της περιόδου.    
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: 

Εξέλιξη µεγεθών Α.Ε.Ι. στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου τη χρονική περίοδο 2002-2009. 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΙΑΤΡΩΝ 
55 53 45 43 48 53 52 56 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 

ΣΕ Ι.Α.Ι. 

3.374 4.305 5.741 6.029  7.269 8.827 8.839 9.654 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 

ΣΕ € 

213.030 275.010 366.645 391. 770 466.935 558.315 560.835 613.875 

 

Όσον αφορά τη λειτουργία των πρωινών τακτικών εξωτερικών ιατρείων ο ετήσιος 

αριθµός των επισκέψεών τους την ίδια χρονική περίοδο 2002-2009, παρά τη λειτουργία των 

ΑΕΙ παρουσιάζει µία σχεδόν σταθερή ανοδική πορεία (πίνακας 3). Επιβεβαιώνεται έτσι το 

συµπέρασµα και άλλων µελετών (Niakas et al., 2005; Θεοδώρου & Κυδωνάκης, 2004) ότι η 

λειτουργία τους όχι µόνο δεν επηρεάστηκε από το θεσµό των απογευµατινών ιατρείων αλλά 

και επεκτείνεται καλύπτοντας τη συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: 

Ετήσιος αριθµός επισκέψεων των Τ.Ε.Ι. κατά τη λειτουργία τους τη χρονική περίοδο  

2002-2009. 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΕ 

Τ.Ε.Ι. 

113.650 103.455 157.646 158.026 159.909 155.096 158.088 162.429 

 

Στα τριτοβάθµια Πανεπιστηµιακά και Γενικά νοσοκοµεία των µεγάλων αστικών 

κέντρων όπως της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, των Ιωαννίνων, της Πάτρας κ.ά. λόγω της 

αυξηµένης ζήτησης υπηρεσιών υγείας και της δηµιουργίας των λιστών αναµονής στα ΤΕΙ ο 

θεσµός των απογευµατινών ιατρείων βρήκε πρόσφορο έδαφος ανάπτυξης σε αντίθεση µε την 

επαρχία και τη νησιωτική Ελλάδα. Η φήµη, η ειδικότητα και το κύρος του γιατρού αλλά και 

το είδος, η έξωθεν καλή µαρτυρία, η υλικοτεχνική υποδοµή και ο ιατρικός εξοπλισµός του 



21 

 

νοσοκοµείου αποτελούν τους κύριους παράγοντες προσέλκυσης ασθενών είτε για ιατρική 

επίσκεψη είτε για τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων στα ΑΕΙ (Θεοδώρου & 

Κυδωνάκης, 2004). Ένα από αυτά τα νοσοκοµεία είναι και το Γ. Ν. Παπαγεωργίου όπου η 

ζήτηση σε υπηρεσίες υγείας αυξάνεται διαρκώς καλύπτοντας όχι µόνο τις πληθυσµιακές 

ανάγκες του νοµού αλλά και της ευρύτερης περιφέρειας. 

Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία του νοσοκοµείου (20/7/2010) ο χρόνος αναµονής στον 

προγραµµατισµό ραντεβού µέχρι την ηµέρα επίσκεψης στα περισσότερα πρωινά εξωτερικά 

ιατρεία, που αντίστοιχά τους υπάρχουν στην απογευµατινή λειτουργία, είναι ικανοποιητικός 

και κυµαίνεται από 4 έως 15 µέρες και κάποια λιγότερα έως και τις 30 µέρες. Εξαίρεση 

αποτελούν τα ΤΕΙ της Πανεπιστηµιακής Οφθαλµολογικής, όπου οι χρόνοι αναµονής είναι 

µεγαλύτεροι των 30 ηµερών εκτός του ιατρείου επανελέγχων που είναι µόνο εννέα ηµέρες. 

Προβληµατισµό ωστόσο προκαλούν κάποια εξειδικευµένα ιατρεία ευρείας ζήτησης µε πολύ 

µεγαλύτερους χρόνους αναµονής παρόλη την λειτουργία των απογευµατινών εξωτερικών 

ιατρείων (πίνακας 4).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: 

 Μέγιστοι χρόνοι αναµονής στον προγραµµατισµό ραντεβού µέχρι την ηµέρα επίσκεψης   στα 

πρωινά εξωτερικά ιατρεία. 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 
ΑΝΑΜΟΝΗ 

ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ 
ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 

ΑΝΑΜΟΝΗ 

ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ 

ΑΠΑΘ ∆ιαβητολογικό 168 ΑΧΕΙΡ. Ιατρείο Μαστού 55 

ΑΠΑΘ ∆υσλιπιδιδαιµίας 169 ΠΠΟΓΚΟΛ. Παθολ.Ογκολογίας 50 

ΠΠΑΘ Ενδοκρινολογικό 106 ΠΟΡΘΟ Όγκων Μυοσκελετικού  168 

ΠΠΑΘ Υπέρτασης 24 ωρη 65 ΠΟΡΘΟ Οστεοπόρωση 238 

ΝΕΥΡ. Αγγειακ. Εγκεφ. Επεισ.  142 ΠΟΡΘΟ Σκολίωση 49 

ΝΕΥΡ. Άνοιας 147 ΠΟΡΘΟ Κακώσ. Σπονδυλ. Στήλης  234 

ΝΕΥΡ. Γενικό Νευρολογικό 185 ΠΟΦΘ Γλαυκώµατος 169 

ΝΕΥΡ. Κεφαλαλγίας 90 YAG-LASER Παν. Οφθαλµολ. 321 

ΒΧΕΙΡ. Αγγειοχειρουργικό 154 ΠΟΦΘ Γενικό Οφθαλµολογικό 84 

ΒΧΕΙΡ. Ενδοκρ. Θυρεο. Μαστο. 43 ΑΚΤ.ΕΡΓ.Μετρ.Οστικ.Πυκνότητας 62 
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Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι µε την ολοήµερη λειτουργία στο συγκεκριµένο 

νοσοκοµείο η αναµονή στον προγραµµατισµό ραντεβού µέχρι την ηµέρα επίσκεψης για το 

Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο (Αξονικός και Μαγνητικός Τοµογράφος, Μαστογράφος), 

Εξωτερικό Ιατρείο Ακτινοθεραπείας και Οδοντιατρικό, είναι µόλις 4 ηµέρες και για το 

Χειρουργείο Μικροεπεµβάσεων µόλις 6 ηµέρες. Για το Εργαστήριο Υπερήχων δεν υπάρχει 

αναµονή. Συµφώνα µε τα παραπάνω µπορεί να ειπωθεί ότι η λειτουργία των ΑΕΙ όχι µόνο 

δεν επηρέασε αρνητικά τη λειτουργία των ΤΕΙ αλλά αντίθετα µάλλον έδρασε κατά ένα βαθµό 

αποσυµφορητικά για αυτά και τις λίστες αναµονής τους. 
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2. ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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2.1. Σκοπός της Μελέτης 

Παρά το συνεχώς αυξανόµενο ενδιαφέρον στην ικανοποίηση ασθενών και την πληθώρα 

µελετών που διεξάγονται κάθε χρόνο φαίνεται ότι η εξάρτηση της υποκειµενικής αυτής 

έννοιας είναι πολυπαραγοντική και δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως. Η αξιοπιστία και 

εγκυρότητα κατάλληλων ερωτηµατολογίων µέτρησης και εκτίµησής της δεν έχει τεκµηριωθεί 

επαρκώς. Επιπρόσθετα, η µέτρηση της ικανοποίησης ασθενών δεν έχει παγιωθεί ως 

αναπόσπαστο στοιχείο της διαχείρισης ολικής ποιότητας στην πλειονότητα των ελληνικών 

νοσοκοµείων, σε αντίθεση µε το διεθνή χώρο. Τα τελευταία χρόνια στον Ελλαδικό χώρο 

έχουν γίνει αρκετές έρευνες µέτρησης ικανοποίησης ασθενών σε δηµόσια νοσοκοµεία, οι 

οποίες δείχνουν αρκετά υψηλά ποσοστά ικανοποίησης των ασθενών από τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες τους, αλλά µε σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους ανάλογα το νοσοκοµείο και την 

περιφέρεια. Αν και στην οκταετή παρουσία του θεσµού της ολοήµερης λειτουργίας των 

νοσοκοµείων έχουν διεξαχθεί έρευνες ικανοποίησης, τόσο για τα τακτικά όσο και για τα 

απογευµατινά εξωτερικά ιατρεία,  αυτές δεν είναι αρκετές, ενώ απουσιάζει η σύγκριση και 

εγκυροποίησή τους.  

Στην παρούσα µελέτη επιχειρείται για πρώτη φορά η αξιολόγηση, συγκριτική ανάλυση 

και διερεύνηση της ικανοποίησης των ασθενών των ΑΕΙ και ΤΕΙ του Γ. Ν. Παπαγεωργίου 

και κατ’ επέκταση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών τους, µέσω κοινού 

ερωτηµατολογίου τύπου Likert, κατά τη διάρκεια του έτους 2010. Σκοπός της µελέτης αυτής 

είναι να δείξει αν υπάρχουν όντως διαφοροποιήσεις στην ικανοποίηση των ασθενών και σε 

ποιους τοµείς αυτοί εντοπίζονται, ενώ θα αποσαφηνιστούν οι λόγοι και οι παράγοντες που 

επιδρούν και συντελούν στην διαφορετική αυτή εκτίµηση και θεώρηση των ασθενών.  

   

2.2. Υλικό και Μέθοδος 

Για τη διεξαγωγή αυτής της έρευνας εξασφαλίστηκε η απαραίτητη έγκριση από την 

Επιστηµονική Επιτροπή του νοσοκοµείου µετά από αντίστοιχο αίτηµα προς αυτήν. 

Χρησιµοποιήθηκε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο µε κλειστές απαντήσεις, µε τη µορφή της 

πενταβάθµιας κλίµακας Likert το οποίο προέρχεται από προγενέστερη έρευνα ικανοποίησης 

ασθενών σε τακτικά εξωτερικά ιατρεία οφθαλµολογικής κλινικής ελληνικού δηµόσιου 
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νοσοκοµείου (Αλετράς και συν., 2007) όπου ελέγχθηκε η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του µε 

αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσµατα. 

Πριν τη χρήση του συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου έλαβε χώρα ο απαραίτητος 

προέλεγχός του (pretesting) σε 10 ασθενείς εφαρµόζοντας τη µέθοδο των γνωστικών 

συνεντεύξεων, η οποία αποτελεί απαραίτητο εργαλείο στις ποιοτικές έρευνες, για να 

διαπιστωθούν τυχόν προβλήµατα σαφήνειας και διατύπωσης των ερωτήσεων (DeMaio et.al., 

1998). Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων αυτών οι ερωτώµενοι περιέγραφαν τις σκέψεις 

τους µετά από κάθε ερώτηση (concurrent think aloud interviews) ή εξέφραζαν τους 

προβληµατισµούς τους µετά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου (retrospective think aloud 

interviews). Η πρώτη «ταυτόχρονη» µέθοδος έχει µεν το πλεονέκτηµα της άµεσης σύλληψης 

και αποτύπωσης της πληροφορίας µε ακρίβεια, µόλις αυτή είναι διαθέσιµη κατά την 

αντίδραση του ερωτώµενου, αλλά µπορεί να προκαλέσει µεροληψία και προκατάληψη στις 

απαντήσεις του αργότερα στην συνέντευξη. Αντίστοιχα, η δεύτερη «αναδροµική» µέθοδος 

παρέχει αµεροληψία στη συλλογή στοιχείων, παρέχοντας τη δυνατότητα εστίασης σε γενικές 

ή ειδικές ερωτήσεις που αφορούν τη συνέντευξη, αλλά υπάρχει πιθανότητα να µην µπορεί να 

ανακαλέσει σκέψεις του ερωτώµενου που έγιναν κατά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου 

µετά από κάθε ερώτηση (DeMaio et.al., 1998). Σκοπός των διαδικασιών αυτών ήταν να 

διαπιστωθούν πιθανές ερµηνευτικές παρεκκλίσεις των ερωτήσεων ή ασάφειες στο νόηµα και 

τη διατύπωσή τους ή ακόµα και ελλείψεις σηµαντικών στοιχείων που θα έπρεπε να 

συµπεριληφθούν στο κοινό ερωτηµατολόγιο που θα απευθύνονταν σε ασθενείς τόσο των ΤΕΙ 

όσο και των ΑΕΙ. Έπειτα έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις και προσθήκες σε αυτό και 

ακολούθησε επανέλεγχος έτσι ώστε τελικά να διασφαλιστεί η φαινοµενική εγκυρότητα (face 

validity) και η εγκυρότητα του περιεχοµένου του (content validity). 

Η διαµόρφωση της δοµής του ερωτηµατολογίου και η διατύπωση των ερωτήσεων έγινε 

µε βάση τις προτεινόµενες οδηγίες της σχετικής διεθνής βιβλιογραφίας (Krowinski & Steiber, 

1996). Πριν την κανονική έναρξη του δοµηµένου ερωτηµατολογίου υπήρχαν ερωτήσεις 

φίλτρου ώστε να αποκλειστούν οι ανήλικοι ασθενείς και αυτοί που µετά την επίσκεψή τους 

εισήχθησαν σε κλινική του νοσοκοµείου ή νοσηλεύονταν ήδη σε αυτό. Στις ερωτήσεις 

ικανοποίησης οι θετικά διατυπωµένες εναλλάσσονταν προσεκτικά από αρνητικά 

διατυπωµένες, έτσι ώστε να αποφευχθεί η θετική µεροληψία. Το ερωτηµατολόγιο 

περιελάµβανε 59 ερωτήσεις εκ των οποίων οι πρώτες 45 ήταν οµαδοποιηµένες σε σειρά 

τέτοια ώστε να περιγράφεται η πορεία των ασθενών και οι διαδικασίες στα εξωτερικά ιατρεία 

είτε τακτικά είτε απογευµατινά. Αυτές οι οµάδες αναλυτικότερα είναι:  
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� το κλείσιµο του ραντεβού και η αναµονή µέχρι την ηµέρα επίσκεψης,  

� η άφιξη στο νοσοκοµείο, µε την είσοδο και υποδοχή στα εξωτερικά ιατρεία από 

τις υπηρεσίες γραµµατειακής υποστήριξης,  

� η αναµονή πριν την εξέταση στην παρεχόµενη κτιριακή υποδοµή, η 

καθαριότητα και άνεση των χώρων των εξωτερικών ιατρείων 

� ο χρόνος εξέτασης, η καθαριότητα και άνεση του ιατρείου και η συµπεριφορά 

του ιατρικού προσωπικού 

� η ενηµέρωση του ασθενή και οι οδηγίες προς αυτόν για το πρόβληµα υγείας του 

� η συµπεριφορά του νοσηλευτικού προσωπικού 

� η διαδικασία διενέργειας εργαστηριακών εξετάσεων 

� οι διαδικασίες (αν υπάρχουν) πριν την αναχώρηση από τα Εξωτερικά Ιατρεία 

Από τις 45 αυτές ερωτήσεις η 1
η
 αφορούσε τον τρόπο που κλείστηκε το ραντεβού 

τηλεφωνικά, µε επίσκεψη στο νοσοκοµείο ή  συνεννόηση µε το γιατρό και η 7
η
 το µέσον 

προσέλευσης στο νοσοκοµείο. Η 2
η
, 13

η
, 21

η
 και η 37

η
 ήταν κλειστές ερωτήσεις ταξινόµησης 

και αφορούσαν το χρόνο αναµονής µέχρι την ηµέρα επίσκεψης, το χρόνο αναµονής έξω από 

το ιατρείο, τη χρονική διάρκεια της εξέτασης και το χρόνο αναµονής µέχρι την ηµέρα 

διενέργειας των εργαστηριακών εξετάσεων αντίστοιχα. Η 18
η
, 34

η
 και η 44

η 
ήταν διχοτοµικές 

ερωτήσεις (τύπου ναι/όχι). Οι υπόλοιπες ερωτήσεις ήταν τύπου Likert µε τις οποίες 

µετρήθηκε η άποψη των ασθενών.  

Επίσης, συµπεριελήφθησαν δύο ερωτήσεις η 46
η
 µε την µορφή της δεκάβαθµης οπτικής 

αναλογικής διάταξης (0-10 VAF) και η 47
η
 µε τη µορφή Likert που αφορούν τη µέτρηση της 

συνολικής ικανοποίησης του ασθενή από την επίσκεψή του στα ΤΕΙ ή ΑΕΙ. Η συγκεκριµένη 

αυτή µορφή της δεκάβαθµης οπτικής αναλογικής διάταξης (0-10 VAF) για τη µέτρηση της 

συνολικής ικανοποίησης επιλέχθηκε να χρησιµοποιηθεί γιατί έχει βρεθεί ότι την προτιµούν 

περισσότερο οι ηλικιωµένοι και είναι λιγότερο επιρρεπής στο φαινόµενο ανώτατων τιµών 

(ceiling effect) σε σχέση ακόµα και µε την κλίµακα Likert (Castle & Engberg, 2004). Επίσης, 

είναι εύκολη στη χρήση της, αφού καλείται ο ερωτώµενος να βαθµολογήσει µε έναν ακέραιο 

αριθµό πάνω σε έναν οριζόντιο άξονα ισοµερώς βαθµονοµηµένο από το 0-10 και να 

εκφράσει την ικανοποίησή του, από την απόλυτη δυσαρέσκειά του µε το 0, την ουδετερότητά 

του µε το 5, µέχρι και την απόλυτη ικανοποίησή του µε το «άριστα» 10. Συνολικά στο 

ερωτηµατολόγιο περιελήφθησαν 37 κλειστές ερωτήσεις τύπου Likert και παρουσιάζονται 

συνοπτικά στον πίνακα 5.         
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: 

 Στοιχεία ερωτηµατολογίου για τα οποία µετρήθηκε η ικανοποίηση µε κλίµακα Likert. 

Στοιχείο Περιγραφή ερώτησης -στοιχείου 

3 Ευκολία και ταχύτητα κλεισίµατος ραντεβού στη γραµµατεία  

4 ∆υσκολία επιλογής ηµέρας και ώρας  

5 Ευγένεια – προθυµία εξυπηρέτησης προσωπικού γραµµατείας για ραντεβού 

6 Μεγάλος χρόνος αναµονής µέχρι την ηµέρα επίσκεψης στα εξωτερικά ιατρεία 

8 Ευκολία πρόσβασης στο νοσοκοµείο 

9 ∆υσκολία εύρεσης θέσης για παρκάρισµα 

10 Ανεπάρκεια σηµατοδότησης εξωτερικών χώρων νοσοκοµείου 

11 Ευγένεια – προθυµία εξυπηρέτησης προσωπικού υποδοχής της γραµµατείας 

12 Μεγάλος χρόνος διαδικασίας έκδοσης- πληρωµής-θεώρησης παραπεµπτικού 

14 Καθαριότητα αίθουσας αναµονής  

15 Στενότητα αίθουσας αναµονής 

16 Ευκολία εύρεσης καθίσµατος στην αίθουσα αναµονής 

17 ∆υσάρεστη θερµοκρασία αίθουσας αναµονής 

19 Καθαριότητα και φροντίδα αποχωρητηρίων  

20 Μεγάλος χρόνος αναµονής για εξέταση στην αίθουσα αναµονής  

22 Καθαριότητα χώρου ιατρείου 

23 Στενόχωρος χώρος εξέτασης 

24 Επάρκεια χρόνου που αφιέρωσε ο γιατρός για εξέταση  

25 Αδιαφορία γιατρού για την κατάλληλη αποµόνωση κατά τη διάρκεια εξέτασης 

26 Προθυµία γιατρού να ακούει όσα οι ασθενείς ήθελαν να πουν για την υγεία τους 

27 Ανεπάρκεια πληροφόρησης από γιατρό σε ασθενείς για την κατάσταση της υγείας 

τους 

28 Εµπιστοσύνη στην ορθότητα της διάγνωσης και της θεραπείας του γιατρού 

29 Ανεπάρκεια εξηγήσεων – οδηγιών γιατρού για θεραπεία 

30 Σεβασµός γιατρού στους ασθενείς 

31 Ανικανότητα και ανεπάρκεια εκπαίδευσης γιατρών 

32 Ευγένεια νοσηλευτών 

33 Απροθυµία νοσηλευτών να απαντούν σε ερωτήµατα ασθενών 

35 ∆υσκολία και πολυπλοκότητα κλεισίµατος ραντεβού για επιπλέον εξετάσεις  

36 ∆υνατότητα επιλογής ηµέρας και ώρας για ραντεβού εργαστηριακών εξετάσεων  

38 Μεγάλος χρόνος αναµονής για την πραγµατοποίηση  εργαστηριακών εξετάσεων 

39 Επάρκεια σηµατοδότησης εξωτερικών χώρων για τα εργαστήρια 

40 Σύντοµος χρόνος αναµονής για τη διενέργεια  εργαστηριακών εξετάσεων 

41 Στενόχωροι χώροι εξέτασης εργαστηρίων 

42 Εύκολη και ανώδυνη πραγµατοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων 

43 Απροθυµία προσωπικού εργαστηρίων να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς 

45 Χρονοβόρες διαδικασίες τακτοποίησης εκκρεµοτήτων στη Γραµµατεία πριν την 

αναχώρηση 

47 Συνολική δυσαρέσκεια επίσκεψης στα Εξωτερικά Ιατρεία   
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Η χρήση κλιµάκων τύπου Likert επιτρέπει στον ερευνητή αντί για ερωτήσεις να θέτει 

έναν αριθµό δηλώσεων θετικά ή αρνητικά διατυπωµένων. Κάθε δήλωση διαβαθµίζεται σε 

κλίµακα από την απόλυτη συµφωνία έως την απόλυτη διαφωνία. Στη µελέτη αυτή έγινε 

χρήση της πεντάβαθµης κλίµακας έντασης: συµφωνώ απόλυτα=1, συµφωνώ=2, ουδέτερος=3, 

διαφωνώ=4, διαφωνώ απόλυτα=5 και εναλλακτική δεν ξέρω/δεν απαντώ (missing value). 

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήµατα της πεντάβαθµης κλίµακας Likert που την καθιστά 

προτιµητέα από πλήθος ερευνητών και ενδείκνυται στην περίπτωση τηλεφωνικής έρευνας 

είναι ότι δηµιουργεί µία οµοιόµορφη δοµή στο ερωτηµατολόγιο, εύκολα και σύντοµα 

κατανοητή από τον ερωτώµενο λόγω των ενδεχόµενων όµοιων απαντήσεων. Συγχρόνως έχει 

βρεθεί ότι παρέχει ολοκληρωµένη πληροφόρηση σχετικά µε τη δυσαρέσκεια κάποιων και τις 

πηγές αυτής, αποδίδοντας καλύτερα την ικανοποίηση ασθενών (Pascoe & Attkisson, 1983), 

αφού όπως είναι γνωστό διαφορετικές µέθοδοι µέτρησης µπορεί να αποφέρουν διαφορετικά 

αποτελέσµατα (Ross et.al., 1995). Επίσης η δυνατότητα εναλλαγής θετικών και αρνητικών 

διατυπωµένων ερωτήσεων συµβάλλει στην αποφυγή διενέργειας µεροληπτικού λάθους 

µειώνοντας τον υπερβολικό αριθµό θετικών απαντήσεων, φαινόµενο που παρατηρείται 

κυρίως στις κλίµακες ικανοποίησης. Επιπρόσθετα, οι κλίµακες αυτές µπορούν να λαµβάνουν 

αριθµητικές τιµές αφού θεωρούνται ως «κλίµακες διαστήµατος» ή Interval Scales (Krowinski 

& Steiber, 1996; Lynn & McMillen, 2004). Στο σηµείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι 

θετικά διατυπωµένες ερωτήσεις µε κλίµακα Likert υποβλήθηκαν σε αντιστροφή της αρχικής 

κωδικοποίησης (recoding), έτσι ώστε σε όλα τα στοιχεία του ερωτηµατολογίου οι 

µεγαλύτερες τιµές να υποδηλώνουν µεγαλύτερο βαθµό ικανοποίησης και αντίστροφα. 

Για να διερευνηθούν οι λόγοι επιλογής και επίσκεψης των ΤΕΙ και ΑΕΙ του Γ.Ν. 

Παπαγεωργίου και να εντοπισθούν πιθανές διαφορές στα δύο συγκρίσιµα δείγµατα 

συµπεριελήφθησαν ακόµα δύο κλειστές ερωτήσεις, η 48
η
 και 49

η
 αντίστοιχα. Οι λόγοι 

επιλογής περιελάµβαναν τις εξής επιλογές: την ύπαρξη υγειονοµικού προβλήµατος, τον 

επανέλεγχο µετά από νοσηλεία, την ιατρική γνώµη και την παρακολούθηση. Αντίστοιχα 

στους λόγους επίσκεψης περιλαµβάνονταν η φήµη του ιατρικού προσωπικού, η προηγούµενη 

νοσηλεία στο ίδιο νοσοκοµείο, οι σύγχρονες εγκαταστάσεις και η σύσταση από γνωστό 

άτοµο. 

Τρεις ακόµα διχοτοµικές ερωτήσεις (τύπου ναι/όχι) προστέθηκαν στο ερωτηµατολόγιο, 

η 50
η
 έως και την 52

η
, που αφορούσαν µόνο τους ασθενείς που επισκέφτηκαν τα 
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απογευµατινά εξωτερικά ιατρεία, για να καταγραφούν πληροφορίες σχετικά µε το αν άξιζε η 

χρηµατική επιβάρυνση, αν επισκέφτηκαν τον ίδιο γιατρό του απογευµατινού ιατρείου πρώτα 

στα πρωινά τακτικά εξωτερικά ιατρεία και εάν θα συστήνανε τα ΑΕΙ σε κάποιο γνωστό τους. 

Ακόµη υπήρχε η 53
η
 ερώτηση η µοναδική ανοιχτού τύπου στο ερωτηµατολογίου για να 

καταγραφούν ελευθέρα σχόλια και παρατηρήσεις για τη λειτουργία τόσο των ΤΕΙ όσο και 

των ΑΕΙ. Έξι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου η 54
η
 έως την 59

η
  ήταν κοινωνικο-

δηµογραφικού περιεχοµένου και κατέγραφαν την ηλικία, το φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης, 

την κατάσταση της υγείας, την ύπαρξη ή όχι ιδιωτικής ασφάλισης και το καθαρό µηνιαίο 

εισόδηµα. 

Στη µελέτη αυτή λήφθηκαν δύο δείγµατα των 150 τηλεφωνικών συνεντεύξεων το 

καθένα σε αντίστοιχους ασθενείς που επισκέφτηκαν τα απογευµατινά και τακτικά εξωτερικά 

ιατρεία στο Γ. Ν. Παπαγεωργίου. Απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης ενός ασθενή στο 

δείγµα ορίστηκε η συµπλήρωση του 18
ου

 ηλικιακού έτους, να οµιλεί την ελληνική γλώσσα 

και να έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας µέσω τηλεφώνου µε άλλο πρόσωπο. Το δείγµα των 

απογευµατινών εξωτερικών ιατρείων λήφθηκε από 18/1/10 έως 8/2/10 από τις λίστες των 

ηµερήσιων προγραµµατισµένων ραντεβού µέσα από το συνολικό πλήθος 692 ασθενών και 

προέκυψε, µετά από τυχαία στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία κατά αναλογία ως προς το 

συνολικό αριθµό περιστατικών ανά κλινική του τελευταίου έτους 2009, όπου ανήκαν οι 

γιατροί που συµµετείχαν στα ΑEΙ µε ποσοστό > 4% επί του συνολικού αριθµού περιστατικών 

του ιδίου έτους (πίνακας Α, παράρτηµα). Κατόπιν λήφθηκε το δεύτερο δείγµα, αυτό των 

τακτικών εξωτερικών ιατρείων, στο χρονικό διάστηµα από 19/3/10 έως 13/5/10 από 

αντίστοιχες λίστες µέσα από πλήθος 1.602 ασθενών και προέκυψε πάλι, µετά από τυχαία 

στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία, αυτή τη φορά ως προς την ηλικία, το φύλο και την ίδια 

αναλογία περιστατικών ανά κλινική µε το πρώτο δείγµα των απογευµατινών εξωτερικών 

ιατρείων.  

Η έρευνα διεξήχθη µέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων γιατί η µέθοδος αυτή 

παρουσιάζει πλεονεκτήµατα έναντι άλλων µεθόδων όπως της συµπλήρωσης του 

ερωτηµατολογίου στο χώρο του νοσοκοµείου ή τη µέθοδο των ταχυδροµικών επιστολών. 

Στην περίπτωση της συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων στο χώρο του νοσοκοµείου έχει 

βρεθεί ότι ο ασθενής έχει τάση θετικής υπερεκτίµησης των προσφερόµενων υπηρεσιών λόγω 

της αίσθησης εξάρτησης κυρίως από το ιατρικό αλλά και το νοσηλευτικό προσωπικό, µε 

αποτέλεσµα τη θετική µεροληψία και την εµφάνιση µη αντικειµενικών πολύ υψηλών 

ποσοστών ικανοποίησης. Ένα ακόµη µειονέκτηµα της συγκεκριµένης µεθόδου είναι η 
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έλλειψη ή πίεση του χρόνου κατά τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων και κατ’ επέκταση 

η αµφισβήτηση της αντικειµενικότητας των ασθενών και των κρίσεων τους κατά την 

αναµονή ή µετά την εξέταση τους. Η µέθοδος των ταχυδροµικών επιστολών στον ελλαδικό 

χώρο έχει βρεθεί ότι έχει πολύ χαµηλά ποσοστά ανταπόκρισης µε αποτέλεσµα να 

αµφισβητείται η αντικειµενικότητα και η αµεροληψία της (Αλετράς και συν., 2007). Από την 

άλλη µεριά, η χρήση της µεθόδου της τηλεφωνικής συνέντευξης δεν εξασφάλιζε την 

ανωνυµία των ασθενών που συµµετείχαν στην έρευνα, για αυτό τους τονιζόταν ότι θα 

διασφαλιζόταν η ανωνυµία τους µετά το τέλος της διεξαγωγής αυτών και δεν θα 

αποκαλύπτονταν τα προσωπικά τους στοιχεία, µε σκοπό να αποφευχθεί και αυτός ο 

παράγοντας θετικής µεροληψίας.  

Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν µέσα στις επόµενες επτά ηµέρες µετά την επίσκεψη των 

ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία, γιατί η ανάµνηση της επίσκεψης παραµένει ακόµη 

πρόσφατη όπως προτείνουν πολλοί ερευνητές (Jackson et al., 2001). Η τηλεφωνική 

επικοινωνία µε τους ασθενείς διεξαγόταν τόσο τις πρωινές όσο και τις απογευµατινές ώρες 

εκτός αργιών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος. Αν ο 

ασθενής δεν απαντούσε στην κλήση, έλλειπε ή διακοπτόταν κάποια σηµαντική 

δραστηριότητα (πχ δείπνος) η κλήση επαναλαµβανόταν κάποια άλλη στιγµή ή µέρα. Μετά 

από τρεις αποτυχηµένες προσπάθειες επικοινωνίας ο πιθανός υποψήφιος ασθενής του 

δείγµατος απορριπτόταν και αντικαθίστατο από άλλον. Ο µέσος χρόνος διεξαγωγής των 

συνεντεύξεων ήταν 15 λεπτά. Μελέτες έχουν δείξει ότι το µήκος του ερωτηµατολογίου άρα 

και ο χρόνος διεξαγωγής δεν έχει καµία επίδραση ή ότι οι υψηλότερες ανταποκρίσεις δεν 

παρατηρούνται σε δείγµατα ερευνών µε µικρότερα ερωτηµατολόγια (Sitzia & Wood, 1998; 

Perneger et al., 2003). 

 

 

2.3. Στατιστική Ανάλυση 

 

 Για τη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των δεδοµένων που συλλέχθηκαν 

χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραµµα SPSS version 16. Επιπλέον, ο αριθµός των 

απαντήσεων σε ερωτήσεις που αφορούσαν τα εργαστήρια και τη διενέργεια εξετάσεων όπως 

και τις διαδικασίες τακτοποίησης εκκρεµοτήτων πριν την αναχώρηση ήταν περιορισµένος. Το 
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γεγονός αυτό καθιστούσε τη στατιστική τους επεξεργασία και εξαγωγή έγκυρων 

συµπερασµάτων αδύνατη, για αυτό και αποκλείστηκαν από τη µελέτη. Ωστόσο, τα 

εργαστήρια αποτελούν ξεχωριστό τµήµα του νοσοκοµείου που συνεργάζεται µε όλα τα 

υπόλοιπα τµήµατα όπως και τα εξωτερικά ιατρεία. 

Η προηγούµενη µελέτη (Αλετράς και συν., 2007), από όπου λήφθηκε και 

χρησιµοποιήθηκε το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο στην παρούσα έρευνα, µετά από 

ανάλυση παραγόντων ανέδειξε τέσσερις αρχικές οµαδοποιήσεις ερωτήσεων: ιατρικό 

προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό, χρόνο ραντεβού και περιβάλλον νοσοκοµείου. Από 

αυτές οι τρεις πρώτες είχαν πολύ ικανοποιητικό συντελεστή Cronbach, ενώ η τέταρτη 

εξαιρέθηκε λόγω χαµηλής εσωτερικής συνοχής. Κρίθηκε απαραίτητο να επανελεγχθεί στην 

παρούσα µελέτη η αξιοπιστία των τριών αυτών αθροιστικών κλιµάκων και των στοιχείων που 

τις απαρτίζουν.  

Επίσης ελέγχθηκε η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής (construct validity) µέσω 

της χρήσης των συντελεστών συσχέτισης Kendall’s tau-b και Spearman’s rho. Συγκεκριµένα, 

στην ερώτηση 20 οι ασθενείς δήλωναν εάν συµφωνούσαν απόλυτα, συµφωνούσαν, ήταν 

ουδέτεροι, διαφωνούσαν ή διαφωνούσαν απόλυτα (5βάθµια κλίµακα Likert) µε τη δήλωση «ο 

χρόνος που περιµένατε στην αίθουσα αναµονής για εξέταση ήταν υπερβολικά µεγάλος». 

Ταυτόχρονα, η ερώτηση 13 κατέγραφε το χρόνο που πέρασε από την προκαθορισµένη ώρα 

του ραντεβού µέχρι να γίνει η εξέταση από 1 έως 5 λεπτά, 5-14 λεπτά, 15-29 λεπτά, 30-59 

λεπτά και περισσότερο από 1 ώρα. Στη συγκεκριµένη διερεύνηση οι πιθανές απαντήσεις 

«εξετάστηκα την ώρα που έπρεπε ή νωρίτερα» και «δεν θυµάµαι» χαρακτηρίστηκαν missing 

values για να µην ληφθούν υπόψη. Λογικά οι ασθενείς που χρειάστηκε να περιµένουν 

περισσότερο για να εξεταστούν ήταν αναµενόµενο να δηλώσουν ότι ο χρόνος αναµονής για 

εξέταση ήταν µεγάλος και αντίστροφα. Για τις δύο αυτές µεταβλητές υπολογίστηκαν, όπως 

αναφέρθηκε προηγουµένως, οι συντελεστές συσχέτισης τους, Kendall’s tau-b και Spearman’s 

rho.  

Στη συνέχεια επιχειρήθηκε η µετάβαση  από την περιγραφική στην επαγωγή στατιστική 

µέσω του test Mann-Whitney U και της εξίσωσης πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης. 

Ειδικότερα, µετά τον έλεγχο αξιοπιστίας των αθροιστικών κλιµάκων ικανοποίησης 

ακολούθησε η διερεύνηση ύπαρξης στατιστικά σηµαντικής διαφοράς µεταξύ των µέσων 

τιµών τόσο όλων των στοιχείων ικανοποίησης όσο και των αθροιστικών κλιµάκων των δύο 

ανεξάρτητων δειγµάτων προς σύγκριση, δηλαδή των ασθενών των ΤΕΙ και ΑΕΙ. Για το λόγο 
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αυτό χρησιµοποιήθηκε το test Mann-Whitney U µη παραµετρικής ανάλυσης γιατί 

προηγήθηκε έλεγχος κανονικότητας των δύο δειγµάτων που έδειξε ότι δεν ακολουθούν 

κανονική κατανοµή. Το test Mann-Whitney U αποτελεί το µη παραµετρικό ισοδύναµο του t-

test ανεξάρτητων οµάδων. 

Τέλος, µέσω της εξίσωσης πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης διερευνήθηκε η 

επίδραση των διαφόρων παραγόντων, όπως το σύνολο των δηµογραφικών στοιχείων, οι δύο 

αθροιστικές κλίµακες ικανοποίησης, ο χαρακτήρας (ΤΕΙ ή ΑΕΙ) και το είδος (παθολογικό ή 

χειρουργικό) του ιατρείου στη συνολική ικανοποίηση που λαµβάνουν οι ασθενείς. Ως 

συνολική ικανοποίηση χρησιµοποιήθηκαν τα δεδοµένα της ερώτησης 46 (δεκάβαθµη 

κλίµακα) λόγω του µεγαλύτερου εύρους πιθανών εκτιµήσεων. 

 

 

2.4. Αποτελέσµατα  

 

Το ποσοστό ανταπόκρισης (response rate) των δύο δειγµάτων ήταν πολύ υψηλό σε 

σχέση µε αντίστοιχες έρευνες ικανοποίησης ασθενών της διεθνούς βιβλιογραφίας  και πάνω 

από το όριο του 80% που προτείνεται τουλάχιστον σε επιδηµιολογικές µελέτες (Sitzia & 

Wood, 1998). Πιο συγκεκριµένα τα ποσοστά αυτά ήταν 86,2% για το δείγµα των ΑΕΙ 

(κλήθηκαν 174 ασθενείς και αρνήθηκαν να συµµετάσχουν 24) και 88,75% για το δείγµα των 

ΤΕΙ (κλήθηκαν 169 ασθενείς και αρνήθηκαν τη συµµετοχή τους 19). Τα χαρακτηριστικά των 

ασθενών των δύο δειγµάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ παρουσιάζονται στον πίνακα 6. Παρατηρείται ότι 

µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής έχουν οι ασθενείς ηλικίας > 65 ετών (48%), ενώ τα 

δείγµατα αποτελούνται από γυναίκες κατά 66%. Επίσης, φαίνεται ότι οι ασθενείς µε υψηλό 

επίπεδο εκπαίδευσης (τριτοβάθµια, µεταπτυχιακό ή διδακτορικό) δείχνουν να προτιµούν 

περισσότερο τα ΑΕΙ από τα ΤΕΙ. Όσον αφορά την κατάσταση της υγείας και την κατοχή 

ιδιωτικής ασφάλισης φαίνεται ότι δεν υπάρχουν εµφανείς διαφορές µεταξύ των δύο 

δειγµάτων. Τέλος, το καθαρό µηνιαίο εισόδηµα φαίνεται ότι επίσης δε  διαφέρει µεταξύ των 

δύο δειγµάτων όπως αντίθετα αναµενόταν. Αν και όλοι οι ασθενείς των δύο δειγµάτων 

απάντησαν στη συγκεκριµένη ερώτηση είναι πιθανόν να δήλωσαν χαµηλότερο εισόδηµα από 

το πραγµατικό, γιατί ο ελληνικός πληθυσµός είναι απρόθυµος να απαντά σε τέτοιου είδους 

ερωτήσεις.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6: 

Χαρακτηριστικά των δύο δειγµάτων ασθενών ΑΕΙ και ΤΕΙ. 

∆ηµογραφική µεταβλητή 
ΑΕΙ ΤΕΙ 

Αριθµός 

απαντήσεων 
% 

Αριθµός 

απαντήσεων 
% 

Ηλικία  

18 - 44 
22 14,7 22 14,7 

45 - 64 
56 37,3 56 37,3 

   >65 
72 48,0 72 48,0 

Φύλο  

Άντρας   
51 34,0 51 34,0 

Γυναίκα  
99 66,0 99 66,0 

Εκπαίδευση  

Στοιχειώδη  
78 52,0 82 54,7 

Μέση  
48 32,0 58 38,7 

Τριτοβάθµια  
21 14,0 9 6,0 

Μεταπτυχιακό ή ∆ιδακτορικό 
3 2,0 1 0,7 

Κατάσταση Υγείας  

Πολύ καλή 
20 13,3 17 11,3 

Καλή  
66 44,0 71 47,3 

Μέτρια  
45 30,0 51 34,0 

Κακή  
13 8,7 9 6,0 

Πολύ κακή 
6 4,0 2 1,3 

Ιδιωτική Ασφάλιση 

Ναι  
140 93,3 143 95,3 

Όχι  
10 6,7 7 4,7 

Καθαρό Μηνιαίο Εισόδηµα 

< 600 € 
54 36,0 55 36,7 

600 - 900 € 
45 30,0 43 28,7 

900 – 1500 € 
37 24,7 41 27,3 

>1500 € 
14 9,3 11 7,3 

 

Στην παρούσα έρευνα πραγµατοποιήθηκε έλεγχος αξιοπιστίας εσωτερικής συνάφειας 

(internal consistency reliability) ή συνοχής των τεσσάρων αθροιστικών κλιµάκων που 

προέκυψαν από το ίδιο ερωτηµατολόγιο σε προγενέστερη έρευνα (Αλετράς και συν., 2007). 

Τα αποτελέσµατα φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 7) όπου παρατίθενται οι 

τιµές του συντελεστή Cronbach για κάθε κλίµακα, αλλά και οι τιµές του συντελεστή όταν 

αφαιρείται ένα από τα στοιχεία της κλίµακας. Η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής αξιολογεί σε 

ποιον βαθµό τα στοιχεία µιας αθροιστικής κλίµακας µετρούν το ίδιο δηµιούργηµα. O 

συγκεκριµένος συντελεστής εσωτερικής συνοχής Cronbach΄s alpha είναι ο πιο συχνά 
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εφαρµόσιµος δείκτης αξιοπιστίας σε έρευνες ικανοποίησης και όχι µόνο. Η τιµή του 

κυµαίνεται από 0 έως 1 και έχει δειχθεί ότι έχει θετική συσχέτιση τόσο µε τον αριθµό των 

στοιχείων που απαρτίζουν µία κλίµακα όσο και µε τους επιµέρους συντελεστές συσχέτισης 

των στοιχείων αυτών. Όταν οι τιµές του συντελεστή  Cronbach είναι > 0,80 τότε αυτό 

σηµαίνει ότι τα στοιχεία που απαρτίζουν την κλίµακα ανήκουν στο ίδιο δηµιούργηµα. Όταν 

οι τιµές του είναι < 0,70, τότε ίσως κάποια από τα στοιχεία της αθροιστικής κλίµακας να 

πρέπει να αφαιρεθούν (Ραφτόπουλος & Θεοδοσοπούλου, 2002). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: 

Συντελεστές αθροιστικών κλιµάκων Cronbach. 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΚΛΙΜΑΚΑΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ν=297) 0,699  

24 Επάρκεια χρόνου 

εξέτασης 

 0,649 

26 Προθυµία ιατρού να 

ακούει  ασθενείς 

 0,652 

27 Πληροφόρηση για την 

υγεία των ασθενών 

 0,655 

28 Εµπιστοσύνη στη 

διάγνωση-θεραπεία 

 0,643 

29 Επάρκεια οδηγιών  για 

θεραπεία 

 0,666 

30 Σεβασµός ιατρού προς 

ασθενείς  

 0,686 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (Ν=295) 0,175  

10 Επάρκεια 

σηµατοδότησης 

χώρων 

 -,082 

16 Ευκολία εύρεσης 

καθίσµατος  

 ,071 

23 Ευρυχωρία χώρου 

εξέτασης ασθενών 

 ,297 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ν=296) 0,727  

32 Ευγένεια 

νοσηλευτριών 

 - 

33 Προθυµία 

νοσηλευτριών να 

απαντούν 

 - 

ΧΡΟΝΟΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ (Ν=237) 0,439  

3 Ευκολία – ταχύτητα 

κλεισίµατος ραντεβού 

 - 

6 Χρόνος αναµονής 

µέχρι ραντεβού 

 - 
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Όπως και στην προηγούµενη µελέτη (Αλετράς και συν., 2007) η κλίµακα «περιβάλλον 

νοσοκοµείου» εξαιρέθηκε λόγω χαµηλής εσωτερικής συνοχής (συντελεστής  Cronbach = 

0,175). Η κλίµακα «χρόνος ραντεβού» που αποτελείται από δύο µόνο στοιχεία σε αντίθεση 

µε την προηγούµενη µελέτη που είχε αρκετά ικανοποιητική τιµή συντελεστή Cronbach, 

εξαιρέθηκε επίσης λόγω χαµηλής εσωτερικής συνοχής (συντελεστής  Cronbach = 0,439). 

Περίπου το 20% των ερωτηθέντων ασθενών των ΑΕΙ και ιδιαίτερα των ΤΕΙ, «έκλειναν» το 

ραντεβού τους σε συνεννόηση µε τον γιατρό τους και προσέρχονταν στα εξωτερικά ιατρεία 

στην ουσία χωρίς ραντεβού (Σχήµα 1  και 2, παράρτηµα). Οι ασθενείς αυτοί δεν απαντούσαν 

τις συγκεκριµένες ερωτήσεις, αφού δεν είχαν ανάλογη εµπειρία. 

Αντίθετα, οι τιµές του συντελεστή Cronbach στις κλίµακες «ιατρικό προσωπικό» και 

«νοσηλευτικό προσωπικό» είναι αρκετά ικανοποιητικές και είναι αντίστοιχα 0,699 και 0,727. 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι καµία κλίµακα από τις δύο δε βελτιώνει το 

συντελεστή της αφαιρώντας κάποιο από τα στοιχεία της, παραµένοντας στην αρχική της 

µορφή. Έτσι η κλίµακα «ιατρικό προσωπικό» περιλαµβάνει έξι στοιχεία, την 24
η
, 26

η
, 27

η
, 

28
η
, 29

η
 και 30

η
 ερώτηση του ερωτηµατολογίου, ενώ η κλίµακα «νοσηλευτικό προσωπικό» 

περιέχει δύο µόνο στοιχεία, την 32
η
 και 33

η
 ερώτηση. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: 

Συσχέτιση χρόνων αναµονής και πεποιθήσεων για χρόνους αναµονής για εξέταση. 

 

Συντελεστής 

συσχέτισης 

Ερωτήσεις – στοιχεία  

προς συσχέτιση 

Χρόνος αναµονής για εξέταση 

υπερβολικά µεγάλος 

 

Kendall's tau_b 

 

Χρόνος αναµονής για 

εξέταση 

 

Συντελεστής Συσχέτισης -,675
**

 

Sig. (2-tailed) 0,000 

N 247 

Spearman's rho Συντελεστής Συσχέτισης -,761
**

 

Sig. (2-tailed) 0,000 

N 247 

**. Συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0.01 (2-tailed). 
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Η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής του οργάνου που χρησιµοποιήθηκε στη 

µελέτη αυτή επιβεβαιώνεται και από τις στατιστικά σηµαντικές αρνητικές τιµές των 

συντελεστών συσχέτισης του πίνακα 8. Αυτές υπονοούν ότι οι ασθενείς που περιµένουν 

περισσότερο χρόνο έξω από το ιατρείο για εξέταση τείνουν να δηλώνουν, πως συµφωνούν ότι 

ο χρόνος αναµονής για εξέταση ήταν υπερβολικά µεγάλος και αντίστροφα. 

Στον πίνακα 9 καταγράφονται η µέση τιµή και η τυπική απόκλιση των αθροιστικών 

κλιµάκων που προέκυψαν από την έρευνα στα δύο ανεξάρτητα δείγµατα ασθενών των ΑΕΙ 

και ΤΕΙ. Επιπλέον, συµπεριλήφθηκε και µία στήλη όπου εκφράζεται η µέση τιµή των 

αθροιστικών κλιµάκων σε ποσοστά επί τοις %. Συγκρίνοντας τα ποσοστά διαπιστώνεται ότι 

και στις δύο οµάδες ασθενών το έργο και η συµπεριφορά του ιατρικού προσωπικού είναι 

παρόµοιο χωρίς την ύπαρξη αισθητών διαφορών (ΑΕΙ: 89,86% και ΤΕΙ:88,68%). Παρόµοια 

αποτελέσµατα προκύπτουν και για τη συµπεριφορά του νοσηλευτικού προσωπικού των 

εξωτερικών ιατρείων, αν και ο ρόλος και το έργο τους στο συγκεκριµένο τµήµα δεν είναι 

τόσο εµφανής για τους ασθενείς (ΑΕΙ: 92,7% και ΤΕΙ:90,6%). Εντυπωσιακό είναι το γεγονός 

ότι τα ποσοστά ικανοποίησης των δύο κλιµάκων είναι πολύ υψηλά και στις δύο οµάδες και οι 

διαφορές τους είναι µικρές (1-2 %), αποδεικνύοντας ότι ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 

εργάζεται και συµπεριφέρεται µε τον ίδιο τρόπο τόσο στα ΑΕΙ όσο και στα ΤΕΙ.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: 

Μέση τιµή, τυπική απόκλιση των αθροιστικών κλιµάκων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. 

 

 

 

 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΑΕΙ ΤΕΙ 

 

Ν 

 

Μέση 

τιµή 

 

Τυπική 

απόκλιση 

Μέση τιµή 

εκφρασµένη 

σε ποσοστό   

(%) 

 

Ν 

 

Μέση 

τιµή 

 

Τυπική 

απόκλιση 

Μέση τιµή 

εκφρασµένη 

σε ποσοστό 

(%) 

Ιατρικό 

προσωπικό 148 4,493 0,374 89,86 149 4,434 0,402 88,68 

Νοσηλευτικό 

προσωπικό 148 4,635 0,426 92,70 148 4,530 0,505 90,60 
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Για τη διερεύνηση της ύπαρξης στατιστικά σηµαντικής διαφοράς ανάµεσα στην 

ικανοποίηση που λαµβάνουν οι ασθενείς των ΑΕΙ και ΤΕΙ από το ιατρικό προσωπικό του 

νοσοκοµείου χρησιµοποιήθηκε το Test Mann-Whitney U, µε το οποίο διερευνάται η 

στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στους µέσους όρους της αθροιστικής κλίµακας 

«ιατρικό προσωπικό» δύο ανεξάρτητων δειγµάτων, που δεν ακολουθούν κανονική κατανοµή. 

Παρατηρείται λοιπόν, ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά [sig. (2-tailed) = 0,273 

> 0,05] στην ικανοποίηση που λαµβάνουν οι ασθενείς τόσο των ΑΕΙ όσο και των ΤΕΙ από το 

ιατρικό προσωπικό του νοσοκοµείου (πίνακας 10). Οµοίως, για την αθροιστική κλίµακα 

«νοσηλευτικό προσωπικό» που εκφράζει την ικανοποίηση των ασθενών από τη συµπεριφορά 

του νοσηλευτικού προσωπικού, διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική 

διαφορά [sig. (2-tailed) = 0,105 > 0,05] µεταξύ των ασθενών των ΑΕΙ και των ΤΕΙ (πίνακας 

10). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10:  

Test Mann-Whitney U για τις δύο αθροιστικές κλίµακες µεταξύ ασθενών των ΑΕΙ και ΤΕΙ. 

 

  

 

 

Για κάθε ερώτηση στοιχείο του ερωτηµατολογίου τύπου Likert ακολούθησε η 

διερεύνηση στατιστικά σηµαντικής διαφοράς µεταξύ των µέσων τιµών της εκφραζόµενης 

ικανοποίησης των ασθενών των δύο οµάδων, µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο, λόγω της έλλειψης 

ύπαρξης κανονικότητας στην κατανοµή των δεδοµένων. Τα αποτελέσµατα συνοψίζονται 

στον πίνακα 11 που ακολουθεί, όπου παρατίθενται οι µέσες τιµές των στοιχείων για τις δύο 

οµάδες ασθενών των ΑΕΙ και των ΤΕΙ και το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας (p) .  

 

Κλίµακα Ιατρικό προσωπικό Νοσηλευτικό προσωπικό 

Mann-Whitney U 10224,500 9847,500 

Wilcoxon W 21399,500 20873,500 

Z -1,095 -1,622 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
0,273 0,105 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11: 

 

(*) στατιστικά σηµαντικό σε p < 0,05 

 

Καταρχήν, βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των µέσων όρων των 

ασθενών των ΑΕΙ και ΤΕΙ όσον αφορά την ευκολία κλεισίµατος ραντεβού µε την γραµµατεία 

(στοιχείο 3). Αν ληφθεί υπόψη ότι οι µεγαλύτερες τιµές δηλώνουν µεγαλύτερη ικανοποίηση, 

τότε αυτό σηµαίνει ότι οι ασθενείς των ΑΕΙ κλείνουν ευκολότερα ραντεβού και ταχύτερα από 

τους ασθενείς των ΤΕΙ. Παρά το γεγονός ότι για τα ΤΕΙ λειτουργεί σύγχρονο τηλεφωνικό 

κέντρο 5 γραµµών, η δυσκολία επικοινωνίας µε το τηλεφωνικό κέντρο αποτελεί το κύριο και 

Μη παραµετρικός έλεγχος ( Mann-Whitney U )  

για ισότητα µέσων παρατηρήσεων ανεξαρτήτων δειγµάτων 

Ερώτηση- 
στοιχείο 

Περιγραφή  Μέση τιµή 

P ΑΕI ΤΕΙ 

3 Ευκολία και ταχύτητα κλεισίµατος ραντεβού στη γραµµατεία  3,67 3,04 0,000* 

4 Ευκολία επιλογής ηµέρας και ώρας  3,67 3,47 0,071 

5 Ευγένεια – προθυµία εξυπηρέτησης προσωπικού γραµµατείας για ραντεβού 4,54 4,35 0,020* 

6 Μικρός χρόνος αναµονής µέχρι την ηµέρα επίσκεψης στα εξωτερικά ιατρεία 3,93 3,73 0,333 

8 Ευκολία πρόσβασης στο νοσοκοµείο 4,17 3,97 0,023* 

9 Ευκολία εύρεσης θέσης για παρκάρισµα 3,95 2,95 0,000* 

10 Επάρκεια σηµατοδότησης εξωτερικών χώρων νοσοκοµείου 4,01 3,95 0,110 

11 Ευγένεια – προθυµία εξυπηρέτησης προσωπικού υποδοχής της γραµµατείας 4,53 4,43 0,127 

12 Μικρός χρόνος διαδικασίας έκδοσης- πληρωµής-θεώρησης παραπεµπτικού 3,82 2,96 0,000* 

14 Καθαριότητα αίθουσας αναµονής  4,49 4,36 0,028* 

15 Ευρυχωρία αίθουσας αναµονής 4,50 4,06 0,000* 

16 Ευκολία εύρεσης καθίσµατος στην αίθουσα αναµονής 4,30 4,19 0,730 

17 Ευχάριστη θερµοκρασία αίθουσας αναµονής 4,10 4,19 0,725 

19 Καθαριότητα και φροντίδα αποχωρητηρίων  4,54 4,56 0,778 

20 Μικρός χρόνος αναµονής για εξέταση στην αίθουσα αναµονής  4,09 3,60 0,001* 

22 Καθαριότητα χώρου ιατρείου 4,48 4,07 0,000* 

23 Άνεση χώρου εξέτασης 4,55 4,63 0,229 

24 Επάρκεια χρόνου που αφιέρωσε ο γιατρός για εξέταση  4,30 4,17 0,187 

25 Ενδιαφέρον γιατρού για την κατάλληλη αποµόνωση κατά την εξέταση 4,81 4,81 0,903 

26 Προθυµία γιατρού να ακούει τους ασθενείς του  4,47 4,55 0,058 

27 Επάρκεια πληροφόρησης από το γιατρό στους ασθενείς του 4,56 4,43 0,043* 

28 Εµπιστοσύνη στην ορθότητα της διάγνωσης και της θεραπείας του γιατρού 4,46 4,20 0,006* 

29 Επάρκεια εξηγήσεων – οδηγιών γιατρού για θεραπεία 4,51 4,45 0,378 

30 Σεβασµός γιατρού στους ασθενείς 4,78 4,59 0,001* 

31 Ικανότητα και επάρκεια εκπαίδευσης γιατρών 4,93 4,85 0,010* 

32 Ευγένεια νοσηλευτών 4,57 4,48 0,175 

33 Προθυµία νοσηλευτών να απαντούν σε ερωτήµατα ασθενών 4,70 4,58 0,062 

46 Συνολική ικανοποίηση επίσκεψης στα Εξωτερικά Ιατρεία (0-10 VAF) 8,83 7,93 0,000* 

47 Συνολική ικανοποίηση επίσκεψης στα Εξωτερικά Ιατρεία (1-5 Likert) 4,77 4,40 0,000* 

SS DOC Συνολική ικανοποίηση αθροιστικής κλίµακας «ιατρικό προσωπικό» 4,49 4,43 0,273 

SS NURSES Συνολική ικανοποίηση αθροιστικής κλίµακας «νοσηλευτικό προσωπικό» 4,63 4,53 0,105 
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συχνότερα εκφραζόµενο παράπονο – παρατήρηση των ασθενών που αφορά τη λειτουργία του 

(σχήµα 6, παράρτηµα). 

Οµοίως, παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των µέσων τιµών των 

δύο οµάδων όσον αφορά την ευγένεια και προθυµία που εκλάµβαναν οι ασθενείς από το 

προσωπικό της γραµµατείας κατά το κλείσιµο του ραντεβού (στοιχείο 5). 

Ακόµα, µεταξύ των ασθενών των δύο οµάδων που προσέρχονται στο νοσοκοµείο µε το 

αυτοκίνητό τους παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά τόσο στην ευκολία 

πρόσβασης στο νοσοκοµείο (στοιχείο 8), όσο και στην εύρεση θέσης στάθµευσης (στοιχείο 

9). Αυτό είναι λογικό αν λάβουµε υπόψη, ότι τις πρωινές ώρες η κίνηση στην περιφερειακή 

οδό είναι αυξηµένη, όπως και η προσέλευση του κοινού στο νοσοκοµείο σε σχέση µε τις 

απογευµατινές ώρες καθιστώντας την πρόσβαση και την στάθµευση σε αυτό δυσκολότερη. 

Άλλωστε, όπως διαπιστώνεται από το σχήµα 3 (παράρτηµα) περίπου το 74% των ασθενών 

των ΑΕΙ και ΤΕΙ προσέρχεται στο νοσοκοµείο µε ΙΧ αυτοκίνητο και µόνο το 25% µε αστική 

συγκοινωνία ή ταξί. Στα απογευµατινά ιατρεία φαίνεται καθαρά ότι το 83% των ασθενών 

προσέρχεται µε ΙΧ αυτοκίνητο και µόνο το 17% µε ταξί ή αστική συγκοινωνία. Αντίθετα, στα 

πρωινά εξωτερικά η προσέλευση των ασθενών µε ΙΧ αυτοκίνητο µειώνεται στο 65% λόγω 

της δυσκολίας εύρεσης θέσης στάθµευσης, ενώ το υπόλοιπο 35% προτιµά τη χρήση µαζικών 

µέσων µεταφοράς. 

∆ιαπιστώθηκε επίσης στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των µέσων όρων των 

δειγµάτων προς σύγκριση όσον αφορά το χρόνο περαίωσης των διαδικασιών πληρωµής, 

θεώρησης και έκδοσης παραπεµπτικών (στοιχείο 12). Αυτό µπορεί να εξηγηθεί από το 

γεγονός ότι στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία η προσέλευση των ασθενών είναι κατά πολύ 

µεγαλύτερη από αυτήν των απογευµατινών και ίσως πέρα από τις ανάλογες δυνατότητες του 

υπάρχοντος εργατικού δυναµικού. Για τα στοιχεία 14 και 15 που αναφέρονται στην 

καθαριότητα και στην άνεση των χώρων αναµονής και για την ερώτηση 22 που αναφέρεται 

στην καθαριότητα των ιατρείων, οµοίως εξάγονται παρόµοια συµπεράσµατα, αφού 

παρατηρείται επίσης στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ απογευµατινών και τακτικών 

εξωτερικών ιατρείων. 

Στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των µέσων όρων των ασθενών των πρωινών και 

απογευµατινών ιατρείων ανιχνεύτηκε και στο στοιχείο 20, που αφορούσε τη θεώρηση των 

ασθενών αν ήταν ο χρόνος αναµονής τους για εξέταση µικρός. Παρατηρώντας το σχήµα 4 
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(παράρτηµα) εύκολα διαπιστώνεται ότι οι χρόνοι αναµονής πριν την εξέταση των ασθενών 

των ΤΕΙ είναι µεγαλύτεροι σε σχέση µε αυτούς των ΑΕΙ. 

Στον παραπάνω πίνακα 11, διαφαίνεται στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

µέσων όρων της εκφραζόµενης επάρκειας στην πληροφόρηση από τους γιατρούς και της 

εµπιστοσύνης των ασθενών των ΑΕΙ και ΤΕΙ προς αυτούς και του έργου τους, µε επίπεδο 

σηµαντικότητας (p) 0,043 και 0,006 αντίστοιχα (στοιχεία 27 και 28). Οι µέσες τιµές για τα 

ΑΕΙ και ΤΕΙ στο στοιχείο 27 είναι 4,56 και 4,43 και για το στοιχείο 28 είναι 4,46 και 4,20 

αντίστοιχα. Το ίδιο συµπέρασµα προκύπτει και για τα  στοιχεία 30 και 31. Στο πρώτο 

στοιχείο οι ασθενείς εκτιµούσαν τον εκφραζόµενο σεβασµό που εκλάµβαναν από τους 

γιατρούς τους (p = 0,001< 0,05), ενώ στο δεύτερο εκτιµούσαν αν αυτοί φαίνονταν ικανοί και 

µε επαρκή εκπαίδευση (p = 0,010 < 0,05). Οι διαφορές αυτές µεταξύ των δύο δειγµάτων 

εξηγούνται αφενός από τη δυνατότητα επιλογής του γιατρού και αφετέρου από την 

«πελατειακή» σχέση του γιατρού µε τους ασθενείς του στα ΑΕΙ σε αντίθεση µε τα ΤΕΙ. 

Τέλος και στις δύο ερωτήσεις συνολικής ικανοποίησης (στοιχεία 46 και 47) βρέθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των µέσων όρων της συνολικής ικανοποίησης 

που εκφράζουν οι ασθενείς των απογευµατινών και τακτικών εξωτερικών ιατρείων µε 

επίπεδο σηµαντικότητας p= 0,000. Οι µέσες τιµές για τα ΑΕΙ στα αντίστοιχα στοιχεία είναι 

8,83 και 4,77 και για τα ΤΕΙ 7,93 και 4,40. 

Προκειµένου να επιτευχθεί η επαγωγική τεκµηρίωση συµπερασµάτων σχετικά µε τους 

παράγοντες που επιδρούν στη διαµόρφωση του βαθµού ικανοποίησης των ασθενών, 

κατασκευάστηκε αρχικά ένα υπόδειγµα πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης µε εξαρτηµένη 

µεταβλητή τη «συνολική ικανοποίηση» και ανεξάρτητες τις δύο αθροιστικές κλίµακες 

«ιατρικό προσωπικό» (SSDOC) και «νοσηλευτικό προσωπικό» (SSNURSES). 

Από τα αποτελέσµατα της εξίσωσης γραµµικής παλινδρόµησης (πίνακας 12) προκύπτει 

ότι, η στατιστική σηµαντικότητα του λόγου F είναι P=0,000 (P<0,001) και συµπεραίνεται ότι 

υπάρχει στατιστικά σηµαντική πρόβλεψη/συσχέτιση της εξαρτηµένης µεταβλητής «συνολική 

ικανοποίηση» από τις ανεξάρτητες µεταβλητές του υποδείγµατος. Συγκεκριµένα, η συνολική 

ικανοποίηση που λαµβάνουν οι ασθενείς από το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκοµείου 

στα εξωτερικά ιατρεία, είτε απογευµατινά είτε τακτικά, έχει αµελητέα συνεισφορά στη 

συνολική ικανοποίηση των ασθενών (p = 0,244 > 0,05). Εξάλλου, αυτό φαίνεται και από τον 

πολύ µικρό µη κανονικοποιηµένο συντελεστή παλινδρόµησης Β = 0,165 της αθροιστικής 

κλίµακας ικανοποίησης από το νοσηλευτικό προσωπικό (SSNURSES). Όπως 
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προαναφέρθηκε, αυτό πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι ο ρόλος και το έργο του 

νοσηλευτικού προσωπικού στα εξωτερικά ιατρεία δεν είναι ιδιαίτερα διακριτός και εµφανής 

όπως του ιατρικού προσωπικού. Από την άλλη, παρατηρείται πως η συνολική ικανοποίηση 

από τις υπηρεσίες  του ιατρικού προσωπικού (SSDOC) έχει θετική και ισχυρή επίδραση στη 

συνολική ικανοποίηση των ασθενών. Ειδικότερα, µία αύξηση της συνολικής ικανοποίησης 

από το ιατρικό προσωπικό κατά µία µονάδα, οδηγεί σε αύξηση της συνολικής ικανοποίησης 

κατά 1,085 µονάδες. Το συγκεκριµένο µοντέλο γραµµικής παλινδρόµησης µε σταθερό 

συντελεστή 2,773 και ανεξάρτητες µεταβλητές την συνολική ικανοποίηση από ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό (SSDOC και SSNURSES αντίστοιχα) εξηγεί το 13,6% (Adjusted R 

Square) της συνολικής µεταβλητότητας της εξαρτηµένης µεταβλητής «συνολική 

ικανοποίηση».    

ΠΙΝΑΚΑΣ 12: 

1
Ο
 Υπόδειγµα πολλαπλής παλινδρόµησης µε εξαρτηµένη µεταβλητή τη «συνολική ικανοποίηση» (ερώτηση 46)  

και εξαρτηµένες τη συνολική ικανοποίηση από «ιατρικό προσωπικό» και «νοσηλευτικό προσωπικό»  

(αθροιστικές κλίµακες SSDOC και SSNURSES αντίστοιχα). 

 

Μοντέλο 

Μη κανονικοποιηµένοι 

Συντελεστές 

Κανονικοποιηµένοι 

Συντελεστές 

t p B Std. Error Beta 

 (Σταθερά) 2,773 0,872  3,180 0,002* 

SSDOC 1,085 0,173 0,354 6,290 0,000* 

SSNURSES 0,165 0,141 0,066 1,168 0,244 

R
2
 = 0,142, Adj. R

2
 = 0,136, F = 23,941 µε P = 0,000 < 0,001 

(*) στατιστικά σηµαντικό σε p < 0,05  

 

Εµβαθύνοντας ακόµα περισσότερο στους παράγοντες που επιδρούν στη διαµόρφωση 

του βαθµού ικανοποίησης των ασθενών, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα που προέκυψαν 

παραπάνω, κατασκευάστηκε ένα δεύτερο υπόδειγµα πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης 

(πίνακας 13) µε εξαρτηµένη µεταβλητή πάλι τη «συνολική ικανοποίηση» και ως ανεξάρτητες 

τις δύο αθροιστικές κλίµακες, όλους τους δηµογραφικούς παράγοντες που συµπεριλήφθηκαν 

στο ερωτηµατολόγιο (φύλο, ηλικία, εκπαίδευση, κατάσταση της υγείας, κατοχή ιδιωτικής 

ασφάλισης και καθαρό µηνιαίο εισόδηµα) και δύο νέες, το χαρακτήρα (τακτικό ή 

απογευµατινό) και το είδος του ιατρείου (παθολογικό ή χειρουργικό). Όπως αναφέρθηκε σε 

προηγούµενη ενότητα, η βιβλιογραφία αναφέρει ότι η συνολική ικανοποίηση των ασθενών 
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επηρεάζεται από διάφορους δηµογραφικούς παράγοντες. Για να διερευνηθεί µέσω της 

γραµµικής παλινδρόµησης η πιθανή επίδραση του χαρακτήρα του ιατρείου (απογευµατινού ή 

τακτικού) στη συνολική ικανοποίηση δηµιουργήθηκε και χρησιµοποιήθηκε µία δυαδική 

µεταβλητή, όπου 0 = ΤΕΙ και 1 = ΑΕΙ. Οµοίως, για να διερευνηθεί η πιθανή επίδραση του 

είδους του ιατρείου στη συνολική ικανοποίηση των ασθενών ακολουθήθηκε η ίδια 

διαδικασία, όπου στη µεταβλητή αυτή 0 = παθολογικό και 1 = χειρουργικό. Στο 

συγκεκριµένο µοντέλο η στατιστική σηµαντικότητα του λόγου F είναι πάλι P=0,000 

(P<0,001) και συµπεραίνεται ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική πρόβλεψη/συσχέτιση της 

εξαρτηµένης µεταβλητής «συνολική ικανοποίηση» από τις ανεξάρτητες. 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 13: 

2
Ο
 Υπόδειγµα πολλαπλής παλινδρόµησης µε εξαρτηµένη µεταβλητή τη «συνολική 

ικανοποίηση». 

Μοντέλο 

Μη κανονικοποιηµένοι 

Συντελεστές 

Κανονικοποιηµένοι 

Συντελεστές 

t p B Std. Error Beta 

 (Σταθερά) 4,088 0,920  4,442 0,000* 

Χαρακτήρας Ιατρείου  

1 (ΑΕΙ), 0 (ΤΕΙ) 
0,876 0,119 0,372 7,362 0,000* 

Ηλικία  0,104 0,100 0,063 1,045 0,297 

Φύλο  0,115 0,129 0,046 0,891 0,374 

Εκπαίδευση  - 0,241 0,100 - 0,149 -2,402 0,017* 

Κατάσταση Υγείας - 0,136 0,072 - 0,101 -1,902 0,058 

Ιδιωτική Ασφάλιση - 0,433 0,280 - 0,084 -1,544 0,124 

Καθαρό Μηνιαίο Εισόδηµα 0,020 0,071 0,017 0,281 0,779 

SSDOC 0,951 0,162 0,310 5,875 0,000* 

SSNURSES 0,008 0,132 0,003 0,060 0,952 

Είδος ιατρείου 0 (Π), 1 (Χ) - 0,038 0,124 - 0,016 -0,303 0,762 

R
2
 = 0,307, Adj. R

2
 = 0,283, F = 12,500 µε P = 0,000 < 0,001 

(*) στατιστικά σηµαντικό σε p < 0,05.  

 

 

Από τα αποτελέσµατα τις πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης προκύπτει ότι τρεις 

ανεξάρτητοι παράγοντες επηρεάζουν στατιστικά σηµαντικά τη «συνολική ικανοποίηση» των 

ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία. Ειδικότερα, ο παράγοντας «χαρακτήρας του ιατρείου», 
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δηλαδή ιδιωτικό ή µη ιατρείο (απογευµατινό ή τακτικό), ο παράγοντας «εκπαίδευση», καθώς 

και η συνολική ικανοποίηση από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκοµείου (SSDOC) 

επηρεάζουν στατιστικά σηµαντικά (p<0,05) την εξαρτηµένη µεταβλητή «συνολική 

ικανοποίηση». Αντιθέτως, οι παράγοντες ηλικία, φύλο, κατάσταση της υγείας, ιδιωτική 

ασφάλιση, καθαρό µηνιαίο εισόδηµα, συνολική ικανοποίηση από το Νοσηλευτικό προσωπικό 

(SSNURSES) και το είδος του ιατρείου (παθολογικό ή χειρουργικό) δεν επηρεάζουν τη 

«συνολική ικανοποίηση» των ασθενών.  

Από τα στοιχεία του πίνακα 13 εξάγεται το συµπέρασµα ότι εάν κάποιος ασθενής 

επισκεφτεί τα ΑΕΙ αντί τα ΤΕΙ, τότε η «συνολική ικανοποίηση» του θα αυξηθεί κατά 0,876 

µονάδες. Αυτό σηµαίνει ότι οι ασθενείς που επισκέπτονται τα ΑΕΙ εκφράζουν υψηλότερα 

επίπεδα ικανοποίησης από ότι οι ασθενείς των ΤΕΙ. Όσο αφορά τον παράγοντα «εκπαίδευση» 

παρατηρείται ότι, όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης τόσο χαµηλότερο είναι το 

εκφραζόµενο επίπεδο ικανοποίησης. Επιπλέον, µία αύξηση της συνολικής ικανοποίησης από 

το ιατρικό προσωπικό κατά µία µονάδα οδηγεί σε αύξηση της «συνολικής ικανοποίησης» 

κατά 0,951 µονάδες. Τέλος, το συγκεκριµένο µοντέλο έχει σταθερό συντελεστή 4,088, και οι 

προαναφερθείσες µεταβλητές εξηγούν το 28,3 % της συνολικής µεταβλητότητας της 

εξαρτηµένης µεταβλητής «συνολική ικανοποίηση». 

 

 

 

2.5. Συµπληρωµατικά στατιστικά στοιχεία προς αξιολόγηση 

 

 

 Ολοκληρώνοντας την παράθεση των αποτελεσµάτων της στατιστικής ανάλυσης 

κρίθηκε σκόπιµο να παρουσιαστούν και να συγκριθούν οι συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ασθενών των δύο δειγµάτων στις κλειστού τύπου ερωτήσεις 48 και 49 που 

σχετίζονται µε τους λόγους επιλογής και επίσκεψης των ασθενών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ (πίνακας 

14) ώστε να αναδειχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα.  Οι ασθενείς των δύο οµάδων κληθήκαν 

να απαντήσουν στην ερώτηση «για ποιο λόγο επέλεξαν τα ΤΕΙ ή ΑΕΙ του συγκεκριµένου 

νοσοκοµείου» επιλέγοντας µία από τις τέσσερις επιλογές: «φήµη ιατρικού προσωπικού», 

«προηγούµενη νοσηλεία», «σύγχρονες εγκαταστάσεις» και «σύσταση από γνωστό άτοµο». 

Οµοίως, τους ζητήθηκε να απαντήσουν στην ερώτηση «ποιος ήταν ο λόγος επίσκεψης στα 

ΤΕΙ ή ΑΕΙ» επιλέγοντας µεταξύ των «υγειονοµικό πρόβληµα», «επανέλεγχος µετά από 

νοσηλεία»,  «ιατρική γνώµη» και «παρακολούθηση» Όπως διακρίνουµε από τον πίνακα 14, 

οι δύο κύριοι λόγοι επιλογής των ΤΕΙ του συγκεκριµένου νοσοκοµείου για το 66% των 
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ασθενών που τα επισκέπτονται είναι «οι σύγχρονες εγκαταστάσεις» (36,7%) και «η 

προηγούµενη νοσηλεία» (29,3%). Αντίθετα για τα ΑΕΙ είναι «η σύσταση από γνωστό άτοµο»  

(34%) και «η φήµη των γιατρών» (29,3%). Οι δύο κύριοι λόγοι επίσκεψης των ασθενών τόσο 

στα ΤΕΙ όσο και στα ΑΕΙ είναι το «υγειονοµικό πρόβληµα» και «η παρακολούθηση». Στα 

ΤΕΙ πρώτος λόγος επίσκεψης είναι «η παρακολούθηση» (57,3%), ενώ στα ΑΕΙ είναι το 

«υγειονοµικό πρόβληµα» (38%). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14:   

Λόγοι επιλογής και επίσκεψης των ασθενών των ΤΕΙ και ΑΕΙ του Γ.Ν. Παπαγεωργίου. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καταλήγοντας, οι 150 ασθενείς των ΑΕΙ απάντησαν στις κλειστές ερωτήσεις τύπου 

ναι/όχι 50, 51, 52 µε σκοπό να δειχθεί η αποδοχή του θεσµού των ΑΕΙ στα οκτώ χρόνια 

λειτουργίας  και η πιθανή ύπαρξη του φαινοµένου της παραποµπής ασθενών από τα ΤΕΙ στα 

ΑΕΙ στο συγκεκριµένο νοσοκοµείο (πίνακας 15). Ειδικότερα, το 92,7% των ασθενών θεωρεί 

ότι τελικά άξιζε η χρηµατική επιβάρυνση στα απογευµατινά ιατρεία, ενώ το 91,3% δήλωσε 

ότι θα τα σύστηνε σε κάποιο γνωστό του, συγγενή ή φίλο. Τα ποσοστά αυτά είναι ιδιαίτερα 

υψηλά. Ταυτόχρονα, το 82,7% των ασθενών αυτών δήλωσε ότι δεν γνώρισε τον γιατρό του 

 

Ερώτηση 

TEI AEI 

n % n % 

Για ποιο λόγο επιλέξατε τα ΤΕΙ ή ΑΕΙ του Γ. Ν. Παπαγεωργίου;  

Φήµη ιατρικού 

προσωπικού 21 14,0 44 29,3 

Προηγούµενη νοσηλεία 

στο νοσοκοµείο 44 29,3 29 19,3 

Σύγχρονες εγκαταστάσεις 55 36,7 26 17,3 

Σύσταση από γνωστό 

άτοµο 30 20,0 51 34,0 

Ποιος ήταν ο λόγος επίσκεψης στα ΤΕΙ ή ΑΕΙ του Γ. Ν. Παπαγεωργίου; 

Υγειονοµικό πρόβληµα 44 29,3 57 38,0 

Επανέλεγχος µετά από 

νοσηλεία 6 4,0 13 8,7 

Ιατρική γνώµη 14 9,3 27 18,0 

Παρακολούθηση  86 57,3 53 35,3 
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απογευµατινού ιατρείου πρώτα στα τακτικά εξωτερικά γεγονός που υποδεικνύει ότι δεν 

παρατηρείται το φαινόµενο παραποµπής ασθενών από τα ΤΕΙ στα ΑΕΙ στο συγκεκριµένο 

νοσοκοµείο ή αν υφίσταται είναι σε µη ανιχνεύσιµο αµελητέο επίπεδο. Το µόλις 17,3% των 

ασθενών που απάντησαν θετικά στην ερώτηση αυτή µπορεί να είναι όντως περιπτώσεις 

ελεύθερης επιλογής γιατρών. Τα υψηλά αυτά ποσοστά που εκφράζουν οι ασθενείς των ΑΕΙ 

δηλώνουν ότι ο θεσµός αυτός έχει γίνει πλέον αποδεκτός από το κοινό και δεν αποτελεί 

απειλή προς το δηµόσιο χαρακτήρα του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15:  

Αποδοχή του θεσµού των ΑΕΙ από τους χρήστες ασθενείς και πιθανή παραποµπή ασθενών 

από τα ΤΕΙ στα ΑΕΙ. 

 

2.6. Συζήτηση 

Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η συγκριτική ανάλυση της ικανοποίησης των 

ασθενών των τακτικών και απογευµατινών εξωτερικών ιατρείων στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου. 

Χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο προγενέστερης έρευνας (Αλετράς και συν., 2007) που 

περιλάµβανε συνολικά 59 ερωτήσεις εκ των οποίων οι 37 ήταν κλειστού τύπου Likert. Η 

έρευνα διεξήχθη µέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων από 18/1/10 έως 13/5/10 και 

συλλέχθηκαν δύο τυχαία στρωµατοποιηµένα ανεξάρτητα δείγµατα των 150 ασθενών για τα 

τακτικά και απογευµατινά εξωτερικά ιατρεία αντίστοιχα. 

Ερώτηση Αριθµός απαντήσεων % 

Θεωρείται ότι άξιζε η χρηµατική επιβάρυνση τελικά στα ΑΕΙ; 

Ναι 139 92,7 

Όχι 11 7,3 

Επισκεφτήκατε για πρώτη φορά τον ίδιο γιατρό του ΑΕΙ στα ΤΕΙ; 

Ναι 26 17,3 

Όχι 124 82,7 

Θα συστήνατε τα ΑΕΙ σε κάποιο γνωστό σας; 

Ναι 137 91,3 

Όχι 13 8,7 
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Από τις τρείς αθροιστικές κλίµακες που ανέδειξε η στατιστική ανάλυση κύριων 

συνιστωσών στην προηγούµενη µελέτη, µετά από τον έλεγχο αξιοπιστίας εσωτερικής 

συνάφειας (internal consistency reliability) µε τον υπολογισµό του συντελεστή Cronbach, 

έγιναν δεκτές µόνο οι δυο («ιατρικό προσωπικό» και «νοσηλευτικό προσωπικό») και 

υπολογίστηκε η µέση τιµή τους. Επίσης, επιβεβαιώθηκε η εγκυρότητα εννοιολογικής 

κατασκευής του οργάνου (construct validity) που χρησιµοποιήθηκε στη µελέτη αυτή από τις 

στατιστικά σηµαντικές αρνητικές τιµές των συντελεστών συσχέτισης Kendall’s tau-b και 

Spearman’s rho, µεταξύ των χρόνων αναµονής και των πεποιθήσεων των ασθενών για τους 

χρόνους αναµονής. 

Όσο αφορά τις δύο αθροιστικές κλίµακες «ιατρικό προσωπικό» και «νοσηλευτικό 

προσωπικό», καταγράφηκαν αρκετά υψηλά επίπεδα ικανοποίησης και στις δύο οµάδες 

ασθενών των ΑΕΙ και ΤΕΙ λόγω αδυναµίας των ασθενών να κατανοήσουν πλήρως τόσο το 

ιατρικό όσο και το νοσηλευτικό έργο. Συγκρίνοντας τις µέσες τιµές των δύο αθροιστικών 

κλιµάκων µεταξύ των δύο οµάδων ασθενών παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχουν σηµαντικές 

διαφορές. Ακόµα και µετά από την διερεύνηση ύπαρξης στατιστικά σηµαντικής διαφοράς 

µεταξύ των µέσων όρων αυτών µε το test Mann-Whitney U βρέθηκε ότι αυτή δεν υφίσταται. 

Το γεγονός αυτό, ενώ βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά σε επιµέρους στοιχεία της 

αθροιστικής κλίµακας των γιατρών ενδέχεται να οφείλεται σε έλλειψη ευαισθησίας της 

συγκεκριµένης κλίµακας είτε λόγω ανεπάρκειας κατάλληλων στοιχείων που να την 

απαρτίζουν είτε λόγω του εύρους της κλίµακας Likert 1-5 που χρησιµοποιήθηκε. Ωστόσο, η 

εκφραζόµενη ικανοποίηση των ασθενών των εξωτερικών ιατρείων από το έργο και τη 

συµπεριφορά του ιατρικού προσωπικού όπως και από τη συµπεριφορά του νοσηλευτικού 

προσωπικού δε διαφέρει µεταξύ των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Μπορεί να ειπωθεί λοιπόν, ότι η 

αποδοτικότητα και συµπεριφορά του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού είναι η ίδια  

τόσο στα ΤΕΙ όσο και στα ΑΕΙ. 

Επίσης, βρέθηκε µε τον ίδιο τρόπο στατιστικής επεξεργασίας ότι οι ασθενείς των ΑΕΙ 

θεωρούν ότι κλείνουν ευκολότερα ραντεβού και ότι το προσωπικό της γραµµατείας κατά τη 

διαδικασία αυτή είναι περισσότερο ευγενικό και πρόθυµο σε σχέση µε τους ασθενείς των 

ΤΕΙ. Φαίνεται ότι το υπάρχον τηλεφωνικό κέντρο και προσωπικό της γραµµατείας για τον 

προγραµµατισµό ραντεβού των ΤΕΙ δεν είναι αρκετό. Το συχνότερα εκφραζόµενο παράπονο 

των ασθενών των ΤΕΙ αλλά και των ΑΕΙ είναι η δυσκολία επικοινωνίας µε το τηλεφωνικό 

κέντρο (σχήµα 6, παράρτηµα).  
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Παράλληλα, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παραπάνω στατιστικής ανάλυσης 

προκύπτει ότι οι ασθενείς των ΑΕΙ θεωρούν ότι η πρόσβαση στο νοσοκοµείο είναι 

ευκολότερη, όπως και η εύρεση θέσης στάθµευσης σε σχέση µε τους ασθενείς των ΤΕΙ. Η 

περιφερειακή οδός έχει λιγότερη κίνηση τις απογευµατινές ώρες και η προσέλευση του 

κόσµου στο νοσοκοµείο είναι λιγότερη µε αποτέλεσµα την ευκολότερη εύρεση θέσης 

στάθµευσης. Τις πρωινές ώρες η χρήση µέσων µαζικής µεταφοράς είναι µεγαλύτερη από τις 

απογευµατινές.  

∆ιακρίθηκαν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης σε ασθενείς των ΑΕΙ από ότι των ΤΕΙ 

όσο αφορά το χρόνο περαίωσης διαδικασιών, πληρωµής, θεώρησης και έκδοσης 

παραπεµπτικών. Η συνεχώς αυξανόµενη και µαζική προσέλευση των ασθενών στα ΤΕΙ ίσως 

είναι πέρα από τις δυνατότητες του υπάρχοντος απασχολούµενου προσωπικού. Το φαινόµενο 

διογκώνεται κυρίως από την προσέλευση ασθενών που δεν έχουν κλείσει ραντεβού αλλά 

απλά έχουν συνεννοηθεί µε το γιατρό. Αυτό έχει αντίκτυπο και στην καθαριότητα των 

χώρων. Οι ασθενείς των ΑΕΙ θεωρούν ότι το απόγευµα οι χώροι αναµονής είναι πιο καθαροί 

και άνετοι όπως και των ιατρείων. 

Ταυτόχρονα, τα ευρήµατα έδειξαν πως οι χρόνοι αναµονής για εξέταση διαφέρουν 

µεταξύ ΑΕΙ και ΤΕΙ και πιο συγκεκριµένα έχουν καταγραφεί µικρότεροι στα ΑΕΙ (σχήµα 4, 

παράρτηµα). Μάλιστα, από τη σύγκριση των εκφραζόµενων πεποιθήσεων µεταξύ των δύο 

ανεξάρτητων οµάδων σχετικά µε το χρόνο αναµονής πριν την εξέταση, οι ασθενείς των ΑΕΙ 

δηλώνουν µεγαλύτερη ικανοποίηση. Για τους ασθενείς των ΤΕΙ ο µεγάλος χρόνος αναµονής 

στα ΤΕΙ αποτελεί τη δεύτερη συχνότερη αιτία έκφρασης παραπόνου µετά τη δυσκολία 

επικοινωνίας µε το τηλεφωνικό κέντρο. Για τους ασθενείς των ΑΕΙ αποτελεί επίσης το κύριο 

παράπονο και βασικό παράγοντα παραποµπής ασθενών από τα ΤΕΙ στα ΑΕΙ. (σχήµα 6, 

παράρτηµα).  

Επιπροσθέτως, ανιχνεύτηκε διαφορά στην εκφραζόµενη ικανοποίηση των ασθενών των 

δύο οµάδων και µάλιστα υπέρ των ασθενών των ΑΕΙ τόσο στην επάρκεια της πληροφόρησης 

από τους γιατρούς, όσο και στην εµπιστοσύνη των ασθενών προς τους γιατρούς. Το γεγονός 

αυτό ήταν αναµενόµενο λόγω της δυνατότητας επιλογής γιατρού και ανάπτυξης 

διαπροσωπικής σχέσης µεταξύ γιατρού και ασθενή στα ΑΕΙ. Αξιοσηµείωτο είναι ότι η 

συνολική ικανοποίηση είναι µεγαλύτερη στους ασθενείς των ΑΕΙ από ότι των ΤΕΙ, και όπως 

αποδείχθηκε αυτή η διαφορά δεν φαίνεται να οφείλεται στο έργο και τη συµπεριφορά των 
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γιατρών και νοσηλευτών, ενδεχοµένως λόγω χαµηλής ευαισθησίας της αθροιστικής 

κλίµακας. 

Ωστόσο, µέσω της πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης φαίνεται ότι η συνολική 

ικανοποίηση των ασθενών επηρεάζεται από παράγοντες όπως είναι ο χαρακτήρας του 

ιατρείου (ΤΕΙ ή ΑΕΙ), η εκπαίδευση και η εκφραζόµενη συνολική ικανοποίηση από το έργο 

και τη συµπεριφορά των γιατρών. Αντίθετα, παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, η 

κατάσταση της υγείας, η κατοχή ιδιωτικής ασφάλισης, η ικανοποίηση από τη συµπεριφορά 

των νοσηλευτών και το είδος του ιατρείου (παθολογικό ή χειρουργικό) δεν φαίνεται να την 

επηρεάζουν.  Τέλος, το εισόδηµα αν και αναµενόταν να επηρεάζει τη συνολική ικανοποίηση 

των ασθενών, αυτό δεν συµβαίνει. Κάποιες µελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει θετική σχέση 

µεταξύ της συνολικής ικανοποίησης των ασθενών και του εισοδήµατος τους και κάποιες 

άλλες όχι. Πιο συγκεκριµένα τα άτοµα µε υψηλότερο εισόδηµα εκφράζουν και πολύ υψηλά 

επίπεδα ικανοποίησης των υπηρεσιών υγείας που λαµβάνουν (Niakas & Mylonakis, 2005; 

Mainous et al., 1999). Αντίθετα, άλλες µελέτες δεν κατέδειξαν σαφή επίδραση του 

εισοδήµατος στη συνολική ικανοποίηση του ασθενή (Crow et al., 2002).       

 

2.7. Περιορισµοί Έρευνας 

 

Είναι απαραίτητο σε αυτό το σηµείο να αναφερθούν οι περιορισµοί της συγκεκριµένης 

έρευνας. Ο πρωταρχικός περιορισµός της έρευνας αυτής όπως και στην ποσοτική ανάλυση 

των περισσότερων δηµοσιευµένων εργασιών οφείλει την ύπαρξη του στην υπόθεση ότι στην 

κλίµακα Likert οι αποστάσεις στις µεταβλητές διαστήµατος, δηλαδή µεταξύ των πιθανών 

απαντήσεων των ασθενών «συµφωνώ απόλυτα», «συµφωνώ», «ουδέτερος», «διαφωνώ» και 

«διαφωνώ απόλυτα» που εκφράζουν τις διαφορές στην ένταση των εκτιµήσεων τους, είναι 

ίσες. Η υπόθεση αυτή επιτρέπει τη χρήση µεθόδων στατιστικής και τον υπολογισµό 

αθροιστικών κλιµάκων (Lynn & McMillen, 2004). Επίσης, παρόλη την τυχαιοποιηµένη και 

στρωµατοποιηµένη λήψη των δύο δειγµάτων στην έρευνα αυτή, δεν ήταν εφικτό να 

διερευνηθεί κατά πόσο αυτά αντιπροσωπεύουν τον πραγµατικό πληθυσµό, λόγω της µη 

διαθεσιµότητας των απαραίτητων δηµογραφικών και κοινωνικοοικονοµικών στατιστικών 

στοιχείων ή των µη συµµετεχόντων σε αυτή και να γίνουν οι απαραίτητες συγκρίσεις. Το 

ενδεχόµενο λοιπόν της µεροληψίας (non-response bias) δεν ήταν δυνατόν να εκλείψει. 
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2.8. Συµπεράσµατα 

 

Τα αποτελέσµατα αυτής της συγκριτικής µελέτης απέδειξαν ότι η ικανοποίηση των 

ασθενών στα ΑΕΙ υπερτερεί έναντι της αντίστοιχης των ΤΕΙ. Έγινε προσπάθεια εντοπισµού 

των σηµείων διαφοροποίησης αυτής και προσδιορισµού των λόγων και των παραγόντων που 

επιδρούν, επηρεάζουν και συντελούν στη διαφορετική αυτή εκτίµηση και θεώρηση των 

ασθενών.  

Ο τρόπος λειτουργίας της γραµµατείας των εξωτερικών ιατρείων σε συνδυασµό µε τη 

στελέχωσή της, το κλείσιµο ραντεβού και η τήρηση του προγράµµατος των ραντεβού κυρίως 

στα ΤΕΙ, ώστε να αποφεύγονται  οι µεγάλες αναµονές, είναι προβλήµατα στα οποία η 

διοίκηση του νοσοκοµείου πρέπει να επικεντρωθεί για την επιτακτική επίλυσή τους. Η χρήση 

των στοιχείων αυτών µπορεί να συµβάλλει στον καλύτερο προγραµµατισµό, οργάνωση και 

έλεγχο της λειτουργίας των εξωτερικών ιατρείων, αφού αυτές αποτελούν τις τρεις 

παραδοσιακές λειτουργίες για την εφαρµογή σύγχρονου και αποτελεσµατικού µάνατζµεντ, 

στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών.   

Τα συµπεράσµατα της µελέτης αυτής όµως δεν είναι άµεσα γενικεύσιµα για τον λόγο 

ότι αυτή είναι µονοκεντρική και όχι πολυκεντρική. Η ανάγκη διενέργειας παρόµοιων 

µελλοντικών συγκριτικών ερευνών ικανοποίησης µεταξύ τακτικών και απογευµατινών 

εξωτερικών ιατρείων και σε άλλα νοσοκοµεία της χώρας είναι επιβεβληµένη για να 

αποδειχθεί η εγκυρότητα των αποτελεσµάτων. 
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στην ολοήµερη λειτουργία», ΦΕΚ 1643 Β΄/10.12.2001. 

� Υπουργική Απόφαση: Υ4α.οικ. 45653/01, «Συµπλήρωση, τροποποίηση της 

Υ4α/Γ.Π.οικ. 40620/6.12.2001 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και 

Υγείας και Πρόνοιας, ΦΕΚ 1643 Β΄/ 10.12.2001», ΦΕΚ 1723 Β΄/21.12.2001 

� Υπουργική Απόφαση:∆Υ5α/οικ. 40927/01, « Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών των 

Νοσοκοµείων», ΦΕΚ 1679 Β΄/17.12.2001. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: Αριθµός ερωτηµατολογίων ανά κλινική όπου ανήκουν οι γιατροί που 

συµµετέχουν στα ΑEΙ µετά την αναλογική στρωµατοποίηση σε σχέση µε τον ετήσιο αριθµό 

περιστατικών τους το 2009.  

 

 

 

 

Α/Α ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΙΑΤΡΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΤΗΣΙΩΝ  

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

% ΠΟΣΟΣΤΑ 

>4% 

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΛΗΦΘΕΝΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ  

ΑΝΑ ΚΛΙΝΙΚΗ 

1 Α’ ΠΑΘΟΛ 6 1.539 15,9 15,9 28 

2 Γ’ Π ΠΑΘ 5 468 4,85 4,85 10 

3 ΠΑΙΔΙΑΤΡ 2 197 2,06 - - 

4 Π. ΟΓΚΟΛ 1 541 5,61 5,61 10 

5 Β’ ΚΑΡΔ 4 258 2,69 - - 

6 ΝΕΥΡΟΛ 2 658 6,82 6,82 12 

7 Μ. ΝΕΟΓΝ 1 112 1,17 - - 

8 ΨΥΧΙΑΤΡ 2 58 0,61 - - 

9 ΝΕΦΡΟΛ 6 293 3,04 - - 

10 ΠΥΡ. ΙΑΤ. 1 11 0,12 - - 

11 ΝΕΥΡΟΧ 3 489 5,07 5,07 9 

12 Α’ ΧΕΙΡ 4 581 6,03 6,03 11 

13 Β’ ΧΕΙΡ 4 1.141 11,8 11,8 21 

14 Β’ΟΡΘ 3 739 7,67 7,67 14 

15 Γ’ΠΟΡΘ 3 783 8,11 8,11 15 

16 ΟΥΡΟΛ 1 272 2,83 - - 

17 ΠΑΙΔ.ΧΕΙΡ 2 112 1,17 - - 

18 ΟΦΘΑΛΜ 2 1070 11 11 20 

19 ΩΡΛ 1 104 1,08 - - 

20 ΚΧΡ 1 1 0,01 - - 

21 ΑΝΑΙΣΘ 1 227 2,36 - - 

 ΣΥΝΟΛΟ 56 9654 100 82,86 150 
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ΣΧΗΜΑ 1:  Τρόπος κλεισίµατος ραντεβού στα ΤΕΙ και ΑΕΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

ΣΧΉΜΑ 2:  Χρόνος αναµονής ραντεβού µέχρι την ηµέρα επίσκεψης 
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ΣΧΉΜΑ 3:  Μέσον προσέλευσης στο νοσοκοµείο 
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ΣΧΉΜΑ 4:  Αναµονή πριν την εξέταση στα ΤΕΙ και ΑΕΙ 
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ΣΧΉΜΑ 5:  ∆ιάρκεια εξέτασης στα ΤΕΙ και ΑΕΙ  
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ΣΧΉΜΑ 6:  Προτάσεις – παρατηρήσεις – σχόλια των ασθενών για τα ιατρεία που                                        

επισκέφτηκαν 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


