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Πεξίιεςε 

Κχξηνο ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο απινχ θαη 

εχρξεζηνπ νδεγνχ ρξήζεο ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ - ηερληθψλ Γηνίθεζεο Οιηθήο 

Πνηφηεηαο (ΓΟΠ), ηα νπνία πξνάγνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ 

θαζεκεξηλψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ νξγαληζκψλ πγείαο. 

ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην Διιεληθφ χζηεκα Τγείαο, κε παξάζεζε 

ζχληνκνπ ηζηνξηθνχ θαη ηελ ζεκεξηλήο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληζκψλ 

πγείαο, πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζνχλ νη φπνηεο αλάγθεο γηα εξγαιεία θαη ηερληθέο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ νξγάλσζε, ηεθκεξησκέλε ιήςε απνθάζεσλ, γέλλεζε ηδεψλ θαη 

επξχηεξα ζέκαηα νξζήο δηαρείξηζεο θαη ζπλερνχο βειηίσζεο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε θηινζνθία ηεο ΓΟΠ κε ηελ ηζηνξηθή ηεο 

εμέιημε, ηηο γεληθέο ηεο αξρέο, ην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο ζε νξγαληζκνχο πγείαο θαη 

θαηαιήγεη κε ηε ιίζηα ησλ εξγαιείσλ – ηερληθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη βηβιηνγξαθηθά θαη 

ησλ νπνίσλ ε ρξήζε ζπλάδεη απφιπηα κε ηελ επξχηεξε θηινζνθία ηεο ζπλερνχο 

βειηίσζεο. 

ην ηξίην θεθάιαην, επηρεηξείηαη κία επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη 

ζηνηρείσλ ησλ δχν πξψησλ θεθαιαίσλ. θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ είλαη 

δηηηφο, αθελφο λα θαηαιήμεη ζε ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία – ηερληθέο πνπ είλαη ηα πιένλ 

θαηάιιεια γηα ηνπο ειιεληθνχ νξγαληζκνχο πγείαο θαη αθεηέξνπ λα δνζνχλ νη αξρηθέο 

– νξηδφληηεο νδεγίεο ρξήζεο, επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ εξγαιείνπ – ηερληθήο, θαηά 

πεξίπησζε.  

ην ηέηαξην θεθάιαην αλαιχνληαη δηεμνδηθά ηα επηιεγκέλα εξγαιεία – ηερληθέο κε 

παξνπζίαζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ αλά εξγαιείν – ηερληθή γηα λα κπνξεί ν 

ρξήζηεο λα ην ρξεζηκνπνηήζεη απνηειεζκαηηθά. 

 Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ην ηειεπηαίν θεθάιαην ησλ ζπκπεξαζκάησλ – 

πξνηάζεσλ.  
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Αλαζθόπεζε ηεο Βηβιηνγξαθίαο 

Λφγσ ηνπ ζεσξεηηθνχ, θαηά βάζε, ππφβαζξνπ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε 

βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ήηαλ έλα ηδηαίηεξν θαη πνιχ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο φιεο 

πξνζπάζεηαο. Σν ζχλνιν ηνπ, ζρεηηθνχ κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο, πιηθνχ πνπ 

ζπιιέρζεθε, αμηνινγήζεθε κε βάζε εμεηδηθεπκέλα θξηηήξηα θαη ραξαθηεξηζηηθά 

πνηφηεηαο πνπ εηέζεζαλ εμαξρήο, κε απνηέιεζκα ε βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο πνπ 

ηειηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ (βιέπε θεθ. 5) λα εμππεξεηνχλ ζην κέγηζην ηηο αλάγθεο ηεο 

εξγαζίαο. 

Σν κέζν αλαδήηεζεο ήηαλ ζην κεγαιχηεξν βαζκφ ην δηαδίθηπν, ηφζν κέζσ αλνηρηψλ 

κεραλψλ αλαδήηεζεο γηα ζπγγξάκκαηα, ειεθηξνληθά βηβιία, πεξηνδηθά θαη 

επηζηεκνληθά άξζξα, φζν θαη κέζσ ειεθηξνληθψλ βηβιηνζεθψλ κε ζπλδξνκή. Ζ δε 

βηβιηνγξαθία είλαη θαηά βάζε μέλε κε ζεκαληηθέο φκσο ειιεληθέο πεγέο. 

Σέινο, ε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θηλήζεθε ζε ηξεηο βαζηθνχο ηνκείο: 

1. Σα ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο νξγαληζκψλ πγείαο, ζε Παγθφζκην θαη 

Διιεληθφ επίπεδν 

2. Σν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο 

3. Οη πξαθηηθέο εθαξκνγέο ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ – ηερληθψλ ηεο ΓΟΠ 
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0. Δηζαγσγή 

χκθσλα κε ην νξηζκφ πνπ έδσζε ε  Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο,  Ζ πγεία, θπζηθφ 

θαη θνηλσληθφ αγαζφ πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα θάζε άλζξσπν, είλαη ε θαηάζηαζε 

πιήξνπο ζσκαηηθήο, πλεπκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο ηνπ αηφκνπ, ζε 

ζρέζε θαη ζε ηζνξξνπία κε ην πεξηβάιινλ. Χο εθ ηνχηνπ, θάζε άλζξσπνο έρεη ηδηαίηεξε 

αλάγθε γηα ππεξεζίεο πγείαο, νη νπνίεο ζα θαιχπηνπλ επαξθψο ηελ πξφιεςε 

αζζελεηψλ, απνθαηάζηαζε, βειηίσζε ή δηαηήξεζε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο. 

Οη ππεξεζίεο απηέο θαηέρνπλ πξσηαξρηθή ζέζε ζηελ θιίκαθα αμηψλ – αλαγθψλ ηνπ 

αλζξψπνπ (Αγξαθηψηεο, 1999).  

Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πεξηιακβάλεηαη αλάκεζα ζηηο 

πξνηεξαηφηεηεο θαη πξνζαλαηνιηζκνχο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο θαη ησλ 

κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζηηο πεξηζζφηεξεο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο απαηηείηαη ν εληνπηζκφο ησλ 

παξαγφλησλ θαη ησλ ηερληθψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ελζσκάησζε 

ηεο πνηφηεηαο, ηφζν ζηε δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο φζν θαη ζην 

απνηέιεζκα απηήο (Κπξηφπνπινο & ζπλ., 2003). 

Δηδηθά ζε φηη αθνξά ηηο δηνηθεηηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ 

ηηο ππεξεζίεο πγείαο, ε αιιαγή ηεο λννηξνπίαο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζπλερνχο 

βειηίσζεο είλαη κνλφδξνκνο, ην ηέινο ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ε δηαξθψο απμαλφκελε 

ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ. 

ηα πιαίζηα απηήο ηεο αιιαγήο, ε παξνχζα εξγαζία αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη 

νπζηαζηηθά ζηελ εθθίλεζε αιιαγήο ηεο λννηξνπίαο απηήο, εηζάγνληαο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ νξγαληζκψλ πγείαο ηεο Διιάδαο, έλλνηεο, 

εξγαιεία θαη ηερληθέο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο, κε ηξφπν απιφ, θαηαλνεηφ θαη 

πάλσ απ’ φια ξεαιηζηηθφ. 
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1. Διιεληθό ύζηεκα Τγείαο 

1.1 Γεληθά 

Λφγσ ηεο πεξηπινθφηεηαο θαη ηνπ πςεινχ βαζκνχ εμεηδίθεπζεο ηνπ θφζκνπ πνπ 

δνχκε, ζαθήο νξηζκφο γηα ην ηη αθξηβψο είλαη έλα χζηεκα Τγείαο είλαη δχζθνιν λα 

επηηεπρζεί. Θα κπνξνχζε θαλείο λα ζεσξήζεη φηη έλα χζηεκα Τγείαο πεξηιακβάλεη 

φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νπνίσλ ν θχξηνο ζηφρνο είλαη ε πξναγσγή, ε επαλαθνξά 

θαη ε δηαηήξεζε ηεο πγείαο ηνπ αλζξψπνπ. 

Σα ζπζηήκαηα πγείαο έρνπλ ηέζζεξηο βαζηθνχο ζηφρνπο: 

1. Να βειηηψλνπλ ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ππεξεηνχλ 

2. Να αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ πνιηηψλ 

3. Να παξέρνπλ νηθνλνκηθή πξνζηαζία ηνπ πνιίηε γηα ηηο δαπάλεο πγείαο θαη 

4. Να ζεξαπεχνπλ ηελ αζζέλεηα κε πνηνηηθή ηαηξνθαξκαθεπηηθή θξνληίδα 

Όπσο θάζε «ζχζηεκα», έηζη θαη ην νπνηνδήπνηε χζηεκα Τγείαο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

δνκέο, αιιειεπηδξνχζεο δηεξγαζίεο, δηαρείξηζε πφξσλ, εηζεξρφκελα – εμεξρφκελα θαη 

θπζηθά, δηαρείξηζε πνηφηεηαο. Οη έλλνηεο απηέο απνηεινχλ ηνπο άμνλεο πάλσ ζηνπο 

νπνίνπο ζα πξέπεη θάζε ζχζηεκα πγείαο λα βειηηψλεη δηαξθψο ηηο επηδφζεηο ηνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα πεηπραίλεη ηνπο βαζηθνχο ηνπ ζηφρνπο. 

 

1.2 Ιζηνξηθή Δμέιημε 

Ζ εμέιημε ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο είλαη ιίγν – πνιχ άκεζα ζπλπθαζκέλε κε 

ηελ εμέιημε ηνπ ίδηνπ ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο. ε κία πξνζπάζεηα ρξνληθήο 

ηνπνζέηεζεο ησλ εμειίμεσλ αλαγλσξίδνληαη ηέζζεξηο θχξηεο, δηαθξηηέο πεξίνδνη 

αλάπηπμεο θαη νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ Διιάδα ( (Πνιχδνο, 1998) 

(Εειίδεο, 1988): 
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1. Ζ πξψηε πεξίνδνο μεθηλά απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη δηαξθεί 

πεξίπνπ 85 έηε (έσο ην 1909). Πξφθεηηαη γηα κία πεξίνδν κε κεγάια πξνβιήκαηα, 

ρσξίο επαξθείο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, νξγάλσζε θαη πεξηζηαζηαθή αληηκεηψπηζε 

ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο κε θπξίαξρε ηελ ηδέα ηεο θηιαλζξσπίαο γηα ηηο 

κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο αζζελψλ ελψ θεληξηθά γηλφηαλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε κφλν ησλ ινηκσδψλ λνζεκάησλ. Οη θξίζηκεο εκεξνκελίεο ηεο 

πεξηφδνπ απηήο είλαη νη εμήο: 

o 1833: πγθξνηείηαη ε πξψηε θεληξηθή πγεηνλνκηθή νξγάλσζε ηεο ρψξαο θαη 

ζέζπηζε ηνπ λνκίαηξνπ, σο ππεχζπλνο γηα ηα πγεηνλνκηθά ζέκαηα ηνπ Ννκνχ 

o 1834: Ίδξπζε ηνπ Ηαηξνζπλεδξίνπ, ην νπνίν αλαιακβάλεη ηηο αξκνδηφηεηεο 

ελφο εζληθνχ πγεηνλνκηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο ρψξαο, ρνξεγψληαο άδεηεο 

αζθήζεσλ επαγγέικαηνο ζε γηαηξνχο θαη καίεο θαη επξχηεξα ηελ 

ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ηεο Γξακκαηείαο Δζσηεξηθψλ (Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ). 

o 1837: Ίδξπζε ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο Αζελψλ θαη έλα έηνο αξγφηεξα ηεο ρνιήο 

Μαηψλ. Έσο θαη ην ηέινο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ, νη γηαηξνί είλαη πνιχ 

ιίγνη, ζπγθεληξσκέλνη θαηά ην κέγηζην πνζνζηφ ζηελ Αζήλα. Οη λνζειεπηέο, 

ιφγσ απνπζίαο αληίζηνηρεο εθπαηδεπηηθήο δνκήο, είλαη εκπεηξηθνί θαη ε 

πεξίζαιςε ζηελ επαξρεία γίλεηαη απφ θαηά ηφπνπο πξαθηηθνχο. Γελ ππάξρεη 

ζεζκνζεηεκέλν αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, ελψ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

δεκηνπξγνχληαη απηνρξεκαηνδνηνχκελα θαη απηνδηνηθνχκελα ηακεία 

επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ. ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα, κφλν ην 10% ηνπ 

πιεζπζκνχ θαιχπηνληαλ απφ θάπνην θνξέα αζθάιηζεο. 

o 1903: Ίδξπζε ηεο Πνιπθιηληθήο Αζελψλ, έλα απφ ηα πξψηα ηδησηηθά, 

νξγαλσκέλα ηαηξεία ηεο επνρήο. 



ΔΡΓΑΛΔΗΑ & ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ Δ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΤΓΔΗΑ  

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ: ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Υ. ΡΑΨΓΖ  
  4/91 
 

2. ε φηη αθνξά ηε 2
ε
 πεξίνδν (1909 – 1952), ππήξμαλ ζεκαληηθέο ζηηγκέο - νξφζεκα, 

κε ην θξάηνο πιένλ λα αλαιακβάλεη ηδηαίηεξα παξεκβαηηθφ ξφιν ζε φηη αθνξά ηελ 

θάιπςε ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, κε πνην ζεκαληηθέο ηηο εμήο: 

o 1922: Ίδξπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγηεηλήο θαη Κνηλσληθήο Πξφλνηαο 

o 1934: Ίδξπζε ηνπ Ηδξχκαηνο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ΗΚΑ) 

o 1937: Θεζπίζηεθε λφκνο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ δεκνζίσλ λνζειεπηηθψλ 

πγεηνλνκηθψλ ηδξπκάησλ.  

3. Ζ 3
ε
 πεξίνδνο (1953-1982) ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ απνθέληξσζε ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο κε ηε δεκηνπξγία πγεηνλνκηθψλ πεξηθεξεηψλ θαη ηε ζεζκνζέηεζε αξθεηά 

νξγαλσκέλσλ λνζειεπηηθψλ δνκψλ, φπσο θξαηηθά λνζνθνκεία (ΝΠΓΓ θαη ΝΠΗΓ) 

θαη ηδησηηθέο θιηληθέο. Δηδηθά ηελ δεθαεηία ηνπ ’60, φπνπ ε Διιάδα δεη κία απφ ηηο 

πιένλ εχξσζηεο θαη νηθνλνκηθά πγηείο πεξηφδνπο ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο ηεο, 

ζεκαληηθφο αξηζκφο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ηδξχνπλ δηθά ηνπο αζθαιηζηηθά ηακεία, 

κέζσ ησλ νπνίσλ πιένλ νη παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο αλαβαζκίδνληαη 

ζεκαληηθά ζε φηη αθνξά ηελ πνηφηεηα, επηζηεκνζχλε θαη πηζηφηεηά ηνπο. Δπίζεο, 

ην 1961 ηδξχεηαη ν Οξγαληζκφο Γεσξγηθήο Αζθάιηζεο (ΟΓΑ), ν νπνία είλαη ε 

δεχηεξε ζεκαληηθή δεκφζηα δνκή αζθάιηζεο κεηά ην ΗΚΑ. Με ην 1974, κε ηελ 

επαλεγθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ιφγσ ησλ έληνλσλ πνιηηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ πηέζεσλ ηεο επνρήο, αλαγλσξίζηεθε ε αλάγθε γηα ξηδηθή 

αλαδηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο, θάλνληαο ηελ βαζηθή 

πξνηεξαηφηεηα ηεο λέαο θπβέξλεζεο. 

4. Ζ 4
ε
 θαη ηειεπηαία πεξίνδνο (1982 – ζήκεξα) ραξαθηεξίδεηαη απφ κία ζπλερή 

πξνζπάζεηα  εθαξκνγήο θαη εμέιημεο ελφο Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (ΔΤ), κε 

ζεκαληηθέο δηνηθεηηθέο θαη νξγαλσηηθέο αιιαγέο, έληνλε θξαηηθή παξέκβαζε ζηελ 

νξγάλσζε, δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Οη 

αξρηθέο πξνβιέςεηο ηνπ ζρεηηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ αθνξνχζαλ ζε νπζηαζηηθή 
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δηνηθεηηθή απνθέληξσζε, πιήξε αλάπηπμε Α’ βάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, 

εθζπγρξνληζκφ λνζνθνκείσλ, ζπλερή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε εξγαδνκέλσλ θαη 

θίλεηξα γηα ην πξνζσπηθφ (ηγάιαο, 1993). Ζ ηειεπηαία απφπεηξα κεηαξξχζκηζεο 

ηνπ ΔΤ έγηλε ην 2001, κέζσ ηεο νπνίαο άιιαμε ε νξγαλσηηθή δνκή ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζεκαληηθά. Ηδξχζεθαλ ηα Πεξηθεξεηαθά πζηήκαηα Τγείαο θαη 

Πξφλνηαο (Πε..Τ.Π.) ηα νπνία ην 2004 κεηαηξάπεθαλ ζε Γηνηθεηηθέο 

Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο, εγθαηαζηάζεθαλ λέεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη δνκέο 

ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία, λένη δηνηθεηέο κε managerial πξνθίι δηνξίζηεθαλ, 24σξε 

ιεηηνπξγία δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ, ζπγρψλεπζε ζπγθεθξηκέλσλ αζθαιηζηηθψλ 

ηακείσλ, πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο Α’ βάζκηαο θξνληίδαο, εηδηθά ζηηο 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο θαη εηζαγσγή ζπζηεκάησλ δηαθξίβσζεο θαη δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο (Θενδψξνπ, 2005). 

 

1.3 Πεξηγξαθή Δ..Τ. – Οξγάλσζε, Λεηηνπξγίεο 

1.3.1 Γεληθά 

ήκεξα, ε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ζηελ Διιάδα παξέρεηαη απφ: 

 Γεληθά θαη εηδηθά λνζνθνκεία ηνπ Δ..Τ. 

 Γεκφζηα λνζνθνκεία εθηφο Δ..Τ. 

 ηξαηησηηθά λνζνθνκεία 

 Ηδησηηθά γεληθά θαη εηδηθά λνζνθνκεία θαη θιηληθέο 

Όια ηα αλσηέξσ, πιελ ησλ ζηξαηησηηθψλ λνζνθνκείσλ, ππάγνληαη ζηελ επνπηεία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγεία θαη Πξφλνηαο, αλεμαξηήησο λνκηθήο κνξθήο ή ηνπ θνξέα ζηνλ 

νπνίν αλήθνπλ. Ζ επνπηεία απηή αθνξά ζηνλ ηξφπν παξνρήο ησλ  ππεξεζηψλ, ζηνλ 

ηξφπν άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ, λνζειεπηηθνχ, επηζηεκνληθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

θαη γεληθά ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο (Αγξαθηψηεο, 1999). 
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1.3.2 Οξγαλσηηθή δνκή – ιεηηνπξγίεο δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ 

Ζ νξγαλσηηθή δνκή ησλ λνζνθνκείσλ (δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ) αθνινπζεί κία θνηλή 

ινγηθή θαη έρεη θαζνξηζηεί θαηφπηλ καθξνρξφληαο κειέηεο, αθελφο ησλ αλαγθψλ ησλ 

«πειαηψλ» ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νξγαληζκψλ θαη αθεηέξνπ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο. Ζ αλψηαηε δηνίθεζε αζθείηαη, θαηά ζεηξά, απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην θαη ηνλ Γηνηθεηή ηνπ εθάζηνηε λνζνθνκείνπ ελψ άκεζα πθηζηάκελφο ηνπ 

είλαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο, αξκνδηφηεηεο ηνπ νπνίνπ είλαη ν ζπληνληζκφο θαη ε 

θεληξηθή παξαθνινχζεζε ησλ επηκέξνπο δηεπζχλζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ. Πέξαλ απηψλ, 

ζην αλψηαην επηηειηθφ επίπεδν εληνπίδνληαη δηάθνξεο, θαηά πεξίπησζε, επηηειηθέο 

νξγαλσηηθέο κνλάδεο, φπσο λνκηθφ γξαθείν, γξαθείν δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, γξαθείν 

επηθνηλσλίαο κε ηνλ πνιίηε, επηζηεκνληθφ ζπκβνχιην, γξαθείν ππνδνρήο αζζελψλ θ.α. 

Σα ζρήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Πξνζάξηεκα 1: Παξαδείγκαηα 

Οξγαλνγξακκάησλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ νξγαληζκψλ πγείαο, είλαη ελδεηθηηθά 

νξγαλνγξάκκαηα δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ.  

ηα νξγαλνγξάκκαηα εληνπίδεηαη έλα επαλαιακβαλφκελν κνηίβν, ηνπιάρηζηνλ ζε φηη 

αθνξά ην ηεξαξρηθφ επίπεδν ησλ Γηεπζχλζεσλ – Τπεξεζηψλ. Ζ πξφηππε δνκή ινηπφλ 

δηαρσξίδεηαη ζε 4 βαζηθέο Γηεπζχλζεηο – Τπεξεζίεο (Αγξαθηψηεο, 1999): 

1. Ηαηξηθή Τπεξεζία 

2. Ννζειεπηηθή Τπεξεζία 

3. Γηνηθεηηθή Τπεξεζία 

4. Σερληθή Τπεξεζία (ελδέρεηαη λα ελζσκαηψλεηαη σο ππνδηεχζπλζε ζηε δηνηθεηηθή 

ππεξεζία – πεξίπησζε Ννκαξρηαθνχ Ννζνθνκείνπ) 

Όιεο νη αλσηέξσ κνλάδεο είλαη ηεξαξρηθά ηζφηηκεο κεηαμχ ηνπο θαη ζθνπφο ηνπο είλαη, 

κέζσ ζπλερνχο θαη νινθιεξσκέλεο ζπλεξγαζίαο, λα επηηχρνπλ απφ θνηλνχ ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ, εθαξκφδνληαο ηηο επηκέξνπο πνιηηηθέο πνπ ηνπο 

αληηζηνηρνχλ. ην Πξνζάξηεκα 2: Γνκή θαη αξκνδηφηεηεο ππεξεζηψλ πγείαο, ππάξρεη 
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κία ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δνκήο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ηεζζάξσλ ππεξεζηψλ 

απηψλ.  

Με βάζε ηα αλσηέξσ, είλαη ζαθήο ε αιιειεπίδξαζε αιιά θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα 

ησλ επηκέξνπο νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ ησλ νξγαληζκψλ πγείαο. ε θάζε πεξίπησζε, ε 

παξερφκελεο ππεξεζίεο πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα άκεζεο ή έκκεζεο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ππεξεζηψλ θαη επηκέξνπο δνκψλ ηνπο. Αθξηβψο 

γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο είλαη κία πνιχπινθε δηαδηθαζία, κε 

ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζσζηνχ ζπληνληζκνχ, δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ θαη επξχηεξα 

πφξσλ θαη απαηηνχληαη νξγαλσκέλα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο θαη νξζψλ πξαθηηθψλ 

management, πξνθεηκέλνπ θάζε νξγαληζκφο πγείαο λα είλαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηεί 

επάμηα ηηο αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο, ηφζν ησλ εζσηεξηθψλ φζν θαη ησλ εμσηεξηθψλ ηνπ 

πειαηψλ.  

 

1.4 Δπηδόζεηο δηεξγαζηώλ management νξγαληζκώλ πγείαο 

Ζ πιένλ ζπλήζεο κέζνδνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ελφο νξγαληζκνχ παξνρήο 

ππεξεζηψλ είλαη ε κειέηε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ηνπ. ηηο ππεξεζίεο 

πγείαο έρνπλ γίλεη αξθεηέο πξνζπάζεηεο ζην παξειζφλ θαη ζπλερίδνπλ λα γίλνληαη 

πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζεί κε ηξφπν αθξηβή, αμηφπηζην θαη επεμεξγάζηκν, ε άπνςε 

ησλ αζζελψλ θαη ινηπψλ εηζεξρφκελσλ ζηνλ νξγαληζκφ πγείαο, βάζεη ηεο νπνίαο ζα 

δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ φπνησλ πξνβιεκάησλ, πάληα πξνο ηελ θαηεχζπλζεο ηεο 

βειηίσζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ. ηα πιαίζηα κία ηέηνηαο έξεπλαο ζε 

δεκφζηα λνζνθνκεία (Γνχλαξεο, 2003), ηα απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα, θπξίσο ζηηο λνζειεπηηθέο παξερφκελεο ππεξεζίεο. ην δηάγξακκα πνπ 

αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απηά: 
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 Δηθφλα 1: Ηεξάξρεζε πξνβιεκάησλ αζζελψλ ζηα Διιεληθά Γεκφζηα Ννζνθνκεία

1
 

 

Οη αζζελείο εληφπηζαλ κεγάια πξνβιήκαηα ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο λνζειεπηηθέο 

ππεξεζίεο, ελψ γηα ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο, δηνηθεηηθέο θαη ηερληθέο ππεξεζίεο, ηα 

πξνβιήκαηα πεξηνξίζηεθαλ ζε ρακειφ βαζκφ. ε θάζε πεξίπησζε, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ην ηειηθφ «πξντφλ» ησλ νξγαληζκψλ πγείαο, είλαη ην απνηέιεζκα 

ζπλεξγαζίαο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, νκάδσλ ζηειερψλ θαη ππαιιήισλ θαη 

ζε θακία πεξίπησζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο δελ πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ κεκνλσκέλα. Απηφ πνπ ηζρχεη θαηά γεληθή νκνινγία, είλαη φηη ε 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ γίλεηαη βάζεη παιαηψλ πξνηχπσλ 

πνπ δελ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ελφο ζχγρξνλνπ θαη νξζνινγηθνχ 

management. Κξίλεηαη ηδηαίηεξα απαξαίηεηε ε αλάπηπμε κηαο πιαηθφξκαο δηνίθεζεο 

γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ πξνγξακκαηηζκνχ, νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ (Γνχλαξεο, 2003). 

                                                 
1
 πεγή: www.e-logos.gr/par-ygeia/t002_01_271103.html 

http://www.e-logos.gr/par-ygeia/t002_01_271103.html
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2. Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο 

2.1 Γεληθέο Αξρέο – Πεξηγξαθή 

Ζ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΓΟΠ) είλαη κηα επξεία πξννπηηθή πνπ πεξηιακβάλεη 

πνιινχο ηνκείο φπσο π.ρ. ηελ δηαρείξηζε ηεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ, ηηο ζπλνιηθέο 

πνηνηηθέο ππεξεζίεο θαη δεκηνπξγεί αμία κέζσ ηεο εμαζθάιηζεο πνηφηεηαο. Δίλαη 

ζίγνπξν φηη ππάξρνπλ πνιινί, κεξηθέο θνξέο δηαθνξεηηθνί, ηξφπνη λα εμεγεζεί ε 

πνηφηεηα, κέζα ζην πιαίζην ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δληνχηνηο, ε γεληθή 

ηδέα ζρεηηθά κε ηε ΓΟΠ έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηελ 

πνηνηηθή εμέιημε (Nelly & al., 1995) (Sobek & Jimmerson, 2004). Έλαο επξχηεξα 

απνδεθηφο νξηζκφο είλαη ν εμήο:  

«ΓΟΠ είλαη ε θηινζνθία θαη νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ απνζθνπνύλ ζηε ζπλερή ηθαλνπνίεζε 

ηωλ απαηηήζεωλ ηνπ πειάηε, κε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο θαη ελεξγνπνηώληαο όινπο 

ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκό» (Σζηψηξαο, 1995). 

Ζ ΓΟΠ απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν δηνηθεηηθφ ζχζηεκα κε ζηξαηεγηθέο πξννπηηθέο 

θαη έρεη σο κνλαδηθφ ηνπ ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε θαη ηε ζπλερή βειηίσζε 

ησλ επηρεηξεζηαθψλ θαη παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε ε ΓΟΠ δηαζέηεη ηερληθέο κε ηελ εθαξκνγή ησλ νπνίσλ 

απνζπνχλ ηηο αλάγθεο πνπ έρεη ν πειάηεο, άιιεο κε ηηο νπνίεο κεηαθξάδνληαη νη 

αλάγθεο ζε πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνί ε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη ην πξντφλ, 

έρεη ηερληθέο πνπ ειέγρνπλ ηε δηαδηθαζία θαη ην πξντφλ γηα λα δηαζθαιίζνπλ φηη είλαη 

κέζα ζηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηέινο δηαζέηεη ηερληθέο γηα ηελ έγθαηξε παξάδνζε ηνπ 

πξντφληνο θαη ηελ εμππεξέηεζε/ππνζηήξημε ηνπ πειάηε.  

Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ απαηηεί εκπινθή φισλ, απφ ηελ αλψηαηε 

δηνίθεζε σο ηνλ ηειεπηαίν εξγαδφκελν, δηαθνξεηηθά απνηειεί κεκνλσκέλεο 

πξνζπάζεηεο επίιπζεο θάπνησλ πξνβιεκάησλ θαη ζα απνηχρεη. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 
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ζηφρνπ ηνπ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ε ΓΟΠ έρεη λα επηδείμεη πνζνηηθέο 

κεζόδνπο θαη εξγαιεία. 

Σα βαζηθά αμηψκαηα-πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρία εθαξκνγήο ΓΟΠ είλαη ην ηξίπηπρν 

Γέζκεπζε – πκκεηνρή – Δπηζηεκνληθή Γλψζε, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα πνπ 

αθνινπζεί: 

 

ρήκα 1: Σν ηξίγσλν ηεο ΓΟΠ 

 

Απφ ηα ηξία απηά αμηψκαηα πξνθχπηνπλ νη επηά (7) βαζηθέο αξρέο, νη νπνίεο απνηεινχλ 

θαη ηα ζεκεία αλαθνξάο γηα ην ζχλνιν ελφο ζπζηήκαηνο ΓΟΠ. Απνηεινχλ ηνλ νδεγφ, 

βάζεη ηνπ νπνίνπ, ζα πξέπεη νη ελδηαθεξφκελνη θαη εκπιεθφκελνη λα θαηεπζχλνπλ ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ελφο 

πζηήκαηνο Γηνίθεζεο βάζεη ηεο ΓΟΠ. 

1. Γέζκεπζε Ζγεζίαο 

Ζ δέζκεπζε ησλ ζηειερψλ ηεο αλψηαηεο θαη αλψηεξεο δηνίθεζεο είλαη 

πξναπαηηνχκελν ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρία ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. Ζ top-down 

κεηαθνξά ηεο αμίαο θαη ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εηζαγσγή ηεο ΓΟΠ ζηνλ νξγαληζκφ πξέπεη 

λα γίλεηαη κε ηξφπν απνηειεζκαηηθφ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν απαξαίηεηνο 

βαζκφο ζπκκεηνρήο φισλ θαη λα εθκεδεληζηνχλ νη φπνηεο αληηδξάζεηο νη 

αληηξξήζεηο πξνθχςνπλ ζηελ πνξεία. 

2. Δθαξκνγή ζε έθηαζε 

Δζςμευςθ

Επιςτθμονικι 
γνϊςθ

Συμμετοχι
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Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ΓΟΠ είλαη ε νινθιήξσζε ζε επίπεδν νξγαλσηηθψλ 

δνκψλ ελφο νξγαληζκνχ, ήηνη ε εκπινθή φισλ ησλ ηκεκάησλ ρσξίο εμαηξέζεηο. Ο 

ζθνπφο είλαη ε δεκηνπξγία θαηάιιειεο νξγαλσηηθήο θαη νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο 

ζε φιεο ηηο επηκέξνπο ζέζεηο εξγαζίαο (Huq & Martin, 2000). 

3. Τπεπζπλφηεηα ζε βάζνο 

Όινη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ πνηφηεηα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη 

νξγαληζκνί παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, φπνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε πνηφηεηα ηεο 

ηειηθήο παξερφκελεο ππεξεζίαο επεξεάδεηαη, έκκεζα ή άκεζα απφ ην ζχλνιν ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ νξγαληζκνχ. Χο εθ ηνχηνπ, θαζέλαο ζα πξέπεη λα αληηιεθζεί φηη 

ζπκκεηέρεη ζην απνηέιεζκα θαη φηη θάζε εξγαζία ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πςειφ βαζκφ ππεπζπλφηεηαο, πάληα ππφ ην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ 

νδεγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ΓΟΠ.  

4. Πξφιεςε, φρη ζεξαπεία 

Ζ ζπγθεθξηκέλε αξρή εθθξάδεηαη θαη ζαλ «επηηπρία κε ηελ πξψηε» ή «κεδέλ 

ειαηησκαηηθά» (zero defects) (Σζηψηξαο, 1995). ηφρνο ζα πξέπεη λα απνηειεί ε 

ελζσκάησζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνηφηεηαο θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πξντφλησλ – 

ππεξεζηψλ κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο πηζηήο ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ θαηά 

ηελ παξαγσγή – παξνρή ην νπνίν ζα κεηψζεη αηζζεηά θαη ηνλ ξφιν ησλ δηαδηθαζηψλ 

ειέγρνπ πνηφηεηαο, ιφγσ ηνπ φηη, ην θφζηνο ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ πνηφηεηαο 

απνηειεί θαζαξφ έμνδν, ρσξίο πξνζηηζέκελε αμία γηα ην πξντφλ – ππεξεζία. 

5. πλερήο εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε εξγαιείσλ θαη κεζφδσλ 

ηα πιαίζηα ηεο ΓΟΠ έρνπλ αλαπηπρζεί απιά, εμεηδηθεπκέλα θαη ιεηηνπξγηθά 

εξγαιεία θαη ηερληθέο (π.ρ. δηαγξάκκαηα, ππνινγηζηηθά θχιια θιπ), ηα νπνία 

ζπκβάινπλ ζηελ απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ ζε δηάθνξα 

επίπεδα δηαρείξηζεο. Σα ζηειέρε ζα πξέπεη λα είλαη γλψζηεο απηψλ θαη ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ θαηά θφξνλ ηα ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία θαη ηερληθέο δηφηη είλαη 
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απνδεδεηγκέλν φηη ζπκβάινπλ νπζηαζηηθά ζηελ επηηπρία ηνπ ηξηγψλνπ ΓΟΠ κε 

ζαθή νθέιε, φπσο κείσζε θφζηνπο, πξφιεςε δηνξζψζεσλ, αλάπηπμε αλζξσπίλνπ 

δπλακηθνχ θαη ηειηθά βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο – ππεξεζίαο. 

6. Έιεγρνο αληαγσληζηηθφηεηαο 

Ο φξνο «αληαγσληζηηθφηεηα» αθνξά ζηηο κεηξήζηκεο επηδφζεηο ησλ επηκέξνπο 

δηαδηθαζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ΓΟΠ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζα 

πξέπεη λα κεηξηέηαη δηαξθψο ζε ζρέζε, ηφζν κε εμσηεξηθνχο δείθηεο απφδνζεο, φζν 

θαη κε εζσηεξηθνχο δείθηεο (π.ρ. ηζηνξηθή εμέιημε).  

7. πλερήο βειηίσζε 

Σέινο, ε θεληξηθή θηινζνθία ηεο ΓΟΠ, kaizen θαηά ηνπο Ηάπσλεο, είλαη ε 

παξαθίλεζε γηα ζπλερή αλαδήηεζε λέσλ κεζφδσλ βειηίσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

παξαγσγήο – παξνρήο θαζψο θαη ηεο κείσζεο ηεο ζπαηάιεο ησλ πφξσλ (Σζηψηξαο, 

1995). Απαηηνχληαη κηθξά αιιά ζηαζεξά δηαξθή βήκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

απηή, επαλαιακβάλνληαο νπζηαζηηθά ηνλ γλσζηφ θχθιν ηνπ Deming, φπσο απηφο 

παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα θαη απνηειείηαη απφ ηέζζεξα απιά βήκαηα:  

o ρεδηαζκφο    Plan 

o πιινγή ζηνηρείσλ   Do 

o Αλάιπζε    Check 

o Τινπνίεζεο θαη αμηνιφγεζε  Act 

 

ρήκα 2: Ο θχθινο ηνπ Deming 
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2.2 Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

Ζ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο αλαπηχρζεθε απφ ην 1950 ζηελ Ηαπσλία, εμαπιψζεθε 

αξθεηά ρξφληα κεηά ζηελ Ακεξηθή θαη κφιηο ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ζηελ Δπξψπε. Ζ 

δηνίθεζε ηεο πνηφηεηαο είλαη ε ζπλνιηθή δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ε νπνία πξνζδηνξίδεη 

θαη εθαξκφδεη ηελ πνιηηηθή ηεο πνηφηεηαο, απφ ηηο ελέξγεηεο ηεο επηζεψξεζεο ζηνλ 

έιεγρν πνηφηεηαο, ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο θαη ζηελ δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο. 

Απφ ην 1970 ε δηνίθεζε ηεο πνηφηεηαο έρεη εμειηρζεί πνιχ γξήγνξα. ην ρήκα 3, νη 

Dale & Cooper (Dale & Cooper, 1994), παξνπζηάδνπλ απηή ηελ εμέιημε. Παξαηεξνχκε 

ηέζζεξα δηαθξηηά ζηάδηα ζηελ εμέιημε ηεο δηνίθεζεο ηεο πνηφηεηαο. 

 

ρήκα 3: Δμειηθηηθή πνξεία Γηνίθεζεο Πνηφηεηαο 

 

Ζ επηζεψξεζε πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο φπσο κέηξεζε, εμέηαζε, δνθηκή ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο (ηειηθνχ) πξντφληνο ή ππεξεζίαο θαη ζχγθξηζε 

ηνπο κε θαζνξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πνηφηεηαο ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο [BS.4778: Part 1, 1987; ISO 8402, 1986]. Σα ζπζηήκαηα απηά ήηαλ ηεο 

ινγηθήο φηη νη ελέξγεηεο ιάκβαλαλ ρψξα κεηά ηελ δεκηνπξγία ησλ ειαηησκαηηθψλ, 
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ρσξίο θαζφινπ ελέξγεηεο πξφιεςεο θαη δελ ελέπιεθαλ θαζφινπ πξνκεζεπηέο ή 

πειάηεο.  

Ο έιεγρνο πνηφηεηαο είλαη φιεο νη ιεηηνπξγηθέο θαη ηερληθέο ελέξγεηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εθπιήξσζε ησλ πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο [BS.4778: Part 1, 

1987; ISO 8402, 1986]. Ζ εμέιημε πνπ επήιζε κε ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο είλαη ζηε ρξήζε 

πνην εμειηγκέλσλ κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ. Σα ζπζηήκαηα απηά πεξηιακβάλνπλ θάπνηα 

ππνηππψδε παξαθνινχζεζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη νδεγνχλ ζε ιηγφηεξα 

ελδερφκελα χπαξμεο ειαηησκαηηθψλ απνηειεζκάησλ. Ο έιεγρνο πνηφηεηαο 

ρξεζηκνπνηεί κελ πην εμειηγκέλεο ηερληθέο απφ ηελ επηζεψξεζε δηελεξγείηαη φκσο ζην 

πξντφλ κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ θαη εληνπίδεη ηα ειαηηψκαηα ζ’ απηφ. Σν πξντφλ 

πξνθαλψο επηδηνξζψλεηαη φκσο απηφ πεξηέρεη φρη κφλν ηελ θαηαβνιή ηνπ θφζηνπο 

θαηαζθεπήο αιιά θαη επηδηφξζσζεο. 

Ζ επηζεψξεζε θαη ν έιεγρνο πνηφηεηαο αλήθνπλ ζηα ζπζηήκαηα ηα νπνία είλαη 

βαζηζκέλα ζηε αλίρλεπζε ησλ πξνβιεκάησλ. ηα ζπζηήκαηα απηά φιεο νη ελέξγεηεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηελ εκθάληζε θάπνηνπ γεγνλφηνο. Σα ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο 

αλαπηχζζνληαη ζε πεξηβάιινληα ζηα νπνία δίλεηαη έκθαζε ζηελ επηδηφξζσζε ησλ 

ειαηησκάησλ θαη φρη ζηελ πξφιεςε ηεο εκθάληζεο ηνπο. Γελ πξνσζνχλ ην νκαδηθφ 

πλεχκα, ηε ζπλεξγαζία, θαη ην θαιφ εξγαζηαθφ θιίκα. Σν ζχζηεκα αλίρλεπζεο 

ειαηησκαηηθψλ παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 4. 
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ρήκα 4: χζηεκα πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αλίρλεπζε ειαηησκάησλ 

 

Ζ δηαζθάιηζε πνηφηεηαο (ΓΠ) πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο θαη 

ζπζηεκαηηθέο ελέξγεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα παξέρνπλ ηελ αλαγθαία 

εκπηζηνζχλε φηη έλα πξντφλ ή ππεξεζία ζα ηθαλνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο 

πνηφηεηαο [BS.4778: Part 1, 1987; ISO 8402, 1986]. Ζ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο πιένλ έρεη 

κεηαβεί ζην ζηάδην ηεο πξφιεςεο ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ πεγή, δειαδή ζηε 

δηαδηθαζία. Γελ θηάλεη απιψο λα βξίζθνπκε θάπνην ειαηησκαηηθφ πξντφλ ή ππεξεζία 

κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο, δηφηη απηφ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ελέξγεηεο θαη ην θφζηνο ηεο 

δηφξζσζεο ηνπ, είλαη απαξαίηεην λα πξνιακβάλνπκε ηα πξνβιήκαηα πξηλ 

δεκηνπξγεζνχλ έηζη κφλν κπνξεί λα επηηεπρζεί ε ζπλερή βειηίσζε. 

Σα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πεξηιακβάλνπλ ηελ ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ 

εξγαιείσλ ηνπ ειέγρνπ πνηφηεηαο, ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ δηαδηθαζηψλ, γηα ηελ 

πξφιεςε θαη πεξηνξηζκφ ησλ πεγψλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ απφθιηζε ησλ 

πξντφλησλ απφ ηηο πξνθαζνξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο. 

Ζ ΓΠ είλαη έλα ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζηελ πξφιεςε (ρήκα 4) δηφηη δίλεη έκθαζε 

ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. Οη ελέξγεηεο εζηηάδνληαη ζηελ πεγή 
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έηζη ηα κε-ζπκκνξθνχκελα πξντφληα δηνξζψλνληαη ακέζσο κφιηο παξαρζνχλ ζε φπνην 

ζηάδην γίλνπλ αληηιεπηά. Ζ ελαιιαγή απφ ηε αλίρλεπζε ζηελ πξφιεςε απαηηεί φρη 

κφλν ηελ ρξήζε εξγαιείσλ θαη κεζνδνινγηψλ αιιά ηελ αλάπηπμε κηαο λέαο 

ιεηηνπξγηθήο θηινζνθίαο κε ηελ αιιαγή ζην ηξφπν δηνίθεζεο θαη ζηνλ ηξφπν ζθέςεο. 

Ζ ελαιιαγή νδεγεί ζην επφκελν επίπεδν ηεο ΓΟΠ. 

 

 
 
ρήκα 5: χζηεκα πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αλίρλεπζε ειαηησκάησλ (επφκελν επίπεδν) 

 

Σν ηέηαξην θαη πςειφηεξν επίπεδν ζηελ εμέιημε ηεο δηνίθεζεο ηεο πνηφηεηαο είλαη ε 

ΓΟΠ. Δίλαη ε δηνηθεηηθή θηινζνθία κέζσ ηεο νπνίαο νη αλάγθεο θαη νη πξνζδνθίεο ησλ 

πειαηψλ θαη ηεο θνηλσλίαο θαη νη πξνζδνθίεο ηνπ νξγαληζκνχ ηθαλνπνηνχληαη κε ην 

πνην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν θαη κε ην ιηγφηεξν θφζηνο κεγηζηνπνηψληαο ηηο 

δπλαηφηεηεο φισλ ησ εξγαδνκέλσλ κε έλα ζπλερηδφκελν ηξφπν γηα βειηίσζε [BS.4778: 

Part 2, 1991]. Ζ ΓΟΠ απαηηεί ηηο αξρέο ηεο δηνίθεζεο ηεο πνηφηεηαο λα εθαξκφδνληαη 

ζε φια ηα ηκήκαηα θαη ζε φια ηα επίπεδα ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ βειηίσζε είλαη ε αξρή 
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πνπ ηεξείηαη ζε ζπλερηδφκελε βάζε κε νιηθή εκπινθή. Ζ ΓΟΠ ζπλνδεχεηαη απφ 

εμειηγκέλεο δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο θαη εξγαιεία θαη κε απμεκέλε έκθαζε ζηνλ 

άλζξσπν. Ζ ΓΟΠ εθηείλεηαη πέξα απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη πεξηιακβάλεη ηηο ζρέζεηο 

πειαηψλ-πξνκεζεπηψλ. Δπίζεο ε ΓΟΠ πεξηιακβάλεη ηελ επίηεπμε ηεο πνηφηεηαο κε ηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο πνπ ην πεξηβάιεη, αμηνπνίεζε θαηλνηνκηψλ ή νιηθή ζπκκεηνρή ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο ζηελ πξνζπάζεηα. 

Ζ πνηφηεηα πξνζδηνξίδεηαη κφλν απφ ηνλ πειάηε θαη φρη απφ ηνλ ππεχζπλν κεραληθφ 

παξαγσγήο ή απφ ην ηκήκα κάξθεηηλγθ ή απφ θάπνηνλ γεληθφ δηεπζπληή. Βαζίδεηαη 

ζηελ πξαγκαηηθή εκπεηξία ηνπ πειάηε γηα ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία. Ζ πνηφηεηα 

κεηξείηαη έλαληη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε ε νπνία κπνξεί λα είλαη ππνθεηκεληθή θαη 

πάληα αληηπξνζσπεχεη έλα θηλνχκελν ζηφρν κέζα ζε κηα αληαγσληζηηθή αγνξά 

(Feigenbaum, 1994). 

Ο πειάηεο έρεη θάπνηα δηαίζζεζε γηα ην επίπεδν πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο, βάζε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ. Σν επίπεδν απηφ είλαη ν βαζκφο κε ην νπνίν ην ζχλνιν ησλ ηδηνηήησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην πξντφλ ηθαλνπνηεί ηνλ ρξήζηε, απηφ απφ ηνλ Murdick (Murdick & al, 

1990) νλνκάδεηαη «αληηζηνίρηζε πξνζδνθίαο-δηαίζζεζεο». Ο ζθνπφο ησλ 

πεξηζζνηέξσλ κεηξηθψλ ηεο πνηφηεηαο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο θαη ν ππνινγηζκφο ηνπ 

βαζκνχ ή ηνπ επηπέδνπ κε ην νπνίν ην πξντφλ ή ε ππεξεζία πιεζηάδεη κία ζχλζεζε 

ζηνηρείσλ. Ο Feigenbaum [(Feigenbaum, 1994) αλαθέξεη φηη απηά ηα ζηνηρεία είλαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο απφ ηα ηκήκαηα ηνπ κάξθεηηλγθ, 

παξαγσγήο, ζπληήξεζεο, κέζσ ησλ νπνίσλ ην πξντφλ ή ε ππεξεζία θαηά ηε ρξήζε ηνπο 

ζα ζπκθσλεί κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε.  

Ζ ιεηηνπξγία ηεο πνηφηεηαο ζε έλα νξγαληζκφ είλαη κία δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο 

πιεξνθνξηψλ, απφ ην πιήζνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα απφ θάζε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο θαη θάζε παξνρή ππεξεζίαο, ε πνηφηεηα «παίξλεη» ηα πην ζεκαληηθά θαη 

απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπλφισλ ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα ππνινγηζηεί ε κειινληηθή 
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ζπκπεξηθνξά ηεο δηαδηθαζίαο κε ζθνπφ ηελ αθφκα κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ηνπ 

πειάηε δειαδή ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα. Σν πξντφλ ή ε ππεξεζία πιένλ δελ είλαη ην 

αληηθείκελν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην ρξήζηε, κε ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο πνπ ην 

πεξηβάιιεη, αιιά είλαη έλα παθέην απφ θάπνηεο δηαζηάζεηο θαη έηζη πξέπεη λα 

αμηνινγείηαη. Ο Garvin (Garvin, 1998) πξνζδηφξηζε απηέο ηηο δηαζηάζεηο νη νπνίεο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθαο 1. 

Γηάζηαζε ρόιηα 

Απφδνζε  Σα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο. 

Υαξαθηεξηζηηθά  

Γεπηεξεχνληα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ζπκπιεξψλνπλ ηε βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

πξντφληνο. 

Αμηνπηζηία  

 

Ζ πηζαλφηεηα πνπ έρεη ην πξντφλ λα επηβηψζεη ζε 

κηα θαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν ππφ νξηζκέλεο 

ζπλζήθεο ρξήζεο. 

πκκφξθσζε  

 

Ο βαζκφ ησλ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ απφδνζεο εθπιεξνχλ 

πξνθαζνξηζκέλα πξφηππα. 

Γηάξθεηα  

 

Σν πνζνζηφ ρξήζεο ελφο πξντφληνο πξηλ ηε 

θπζηθή θζνξά ηνπ ή πξηλ ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ. 

Λεηηνπξγηθή θαηάζηαζε  
Ζ ηαρχηεηα, ε ππεπζπλφηεηα θαη ε ηθαλφηεηα 

επηδηφξζσζεο. 

Αηζζεηηθή   
Αηζζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (Δκθάληζε, αίζζεζε, 

γεχζε θιπ.). 
Πίλαθαο 1: Οη δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο ζηα πξντφληα 

 

2.3 Δθαξκνγή ζε νξγαληζκνύο πγείαο 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη παξαηεξεζεί ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθαξκνγή 

ζπζηεκάησλ ΓΟΠ ζε νξγαληζκνχο πγείαο. θνπφο ηνπο είλαη ε ιήςε δηαξζξσηηθψλ 

κέηξσλ γηα ηελ παξνρή απνδνηηθφηεξσλ θαη απνηειεζκαηηθφηεξσλ ππεξεζηψλ πγείαο.  

Ζ ΓΟΠ εθαξκφδεηαη ζε φια ηα ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο, ηφζν ηαηξηθέο φζν θαη 

λνζειεπηηθέο θαη δηνηθεηηθέο, κε δξάζεηο θαηεπζπλφκελεο πξνο ηε βειηίσζε ησλ 

δηεξγαζηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ, ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Δίλαη ην κέζν, φρη κφλνλ 

γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ αιιά γηα ηελ ππέξβαζε ησλ πξνζδνθηψλ. Σξεηο 

είλαη νη βαζηθνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο έλαο νξγαληζκφο πγείαο ζα πξέπεη  λα εηζάγεη ηε 

ΓΟΠ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ ιεηηνπξγία (McLaughling & Kaluzny, 1994): 
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Α. Άκεζε βειηίσζε πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ 

Β. Ζ δπλαηφηεηα ζπλερνχο επαλαζρεδηαζκνχ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε απαξαίηεηε 

κείσζε θφζηνπο 

Γ. Δκςχρσζε θαη ελδπλάκσζε πξνζσπηθνχ, κέζσ νπζηαζηηθήο ζπκκεηνρήο ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ δηαθφξσλ βαζκίδσλ.  

ηελ πεξίπησζε ησλ νξγαληζκψλ πγείαο θαη εηδηθά ζηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα 

φπνπ ε εηζαγσγή ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο κε γλψκνλα ηελ πνηφηεηα είλαη αθφκα ζε 

εκβξπαθφ ζηάδην, νη πξνδηαγξαθέο θαη δηαηάμεηο πνπ πξνηείλνληαη ζηα πιαίζηα ηεο 

επξχηεξεο θηινζνθίαο ηεο ΓΟΠ είλαη δχζθνιν λα ελζσκαησζνχλ ζηηο θαζεκεξηλέο 

ιεηηνπξγίεο ησλ νξγαληζκψλ. Απαηηείηαη ζηαδηαθή αιιαγή λννηξνπίαο, κε κηθξά, αιιά 

ζηαζεξά βήκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ΓΟΠ, φπσο ζα κπνξνχζε λα είλαη ν 

ζρεδηαζκφο θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαηά ISO 9001:2008, 

ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ εηζάγεηαη ε έλλνηα ηεο δηνίθεζεο βάζεη κεηξήζηκσλ ζηφρσλ θαη 

ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο. Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε αδπλακίαο εηζαγσγήο θάπνηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο, είηε δηφηη αληηκεησπίδεηαη σο γξαθεηνθξαηηθφ, είηε δηφηη ην 

πξνζσπηθφ, εηδηθά ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ πγείαο, έρεη ζε κεγάιν βαζκφ 

πξνδηαγεγξακκέλε θαη ηππνπνηεκέλε πεξηγξαθή ζέζεο εξγαζίαο, πξνηείλεηαη ε ρξήζε 

απιψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ ΓΟΠ, ηα νπνία ζα δψζνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο νξγαληζκνχο, αθελφο λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα θαη θξίζηκα 

δηαρεηξηζηηθά δεηήκαηα πνπ δηαξθψο αληηκεησπίδνπλ θαη αθεηέξνπ λα εηζάγνπλ ην 

«κηθξφβην» ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπο, κε απψηεξν 

ζηφρν ηελ ράξαμε κία πνξείαο πξνο ηε ΓΟΠ. Σα δηάθνξα εξγαιεία – ηερληθέο ηεο ΓΟΠ 

παξνπζηάδνληαη θαη αμηνινγνχληαη ζηελ ακέζσο επφκελε παξάγξαθν. 
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2.4 Δξγαιεία – Σερληθέο 

2.4.1 Γεληθά 

Πέξαλ ελφο νινθιεξσηηθνχ ζρεδηαζκνχ ελφο ζπζηήκαηνο ΓΟΠ, εληφο ηεο επξχηεξεο 

κεζνδνινγηθήο ηεο πξνζέγγηζεο, έρνπλ ζρεδηαζηεί, επηθπξσζεί θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 

επξέσο δηάθνξα εξγαιεία θαη ηερληθέο, βαζηθφο ζηφρνο ησλ νπνίσλ είλαη ε 

απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ. Σα εξγαιεία θαη ηερληθέο 

αλήθνπλ ζε θαηεγνξίεο, ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο είλαη 

εμεηδηθεπκέλε θαη δηαθνξεηηθή γηα ην θαζέλα απφ απηά. Δπηπιένλ, ηα εξγαιεία κίαο 

θαηεγνξίαο, δηεπθνιχλνπλ ζπγθεθξηκέλε νκάδα ιεπηψλ απνθάζεσλ, πξνάγνληαο 

παξάιιεια ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ νκαδηθή εξγαζία. Παξφιν πνπ αξρηθά ηα εξγαιεία – 

ηερληθέο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ζρεδηάζηεθαλ γηα ηνλ κεηαπνηεηηθφ θιάδν, ν Deming 

(Deming, 1986) πξνψζεζε ηεθκεξησκέλα ηελ ηδέα γηα ηελ ρξήζε ηνπο θαη ζηνλ θιάδν 

ησλ ππεξεζηψλ. Μέζσ εθαξκνγήο ησλ εξγαιείσλ απηψλ έρνπλ εληνπηζηεί 

επαλεηιεκκέλα νπζηαζηηθέο βειηηψζεηο ζηε λνζειεία αζζελψλ θαη ζηελ επξχηεξε 

απφδνζε νξγαληζκψλ πγείαο. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα γλσζηά 

θαη βηβιηνγξαθηθά ηεθκεξησκέλα αιιά θαη επξέσο ρξεζηκνπνηεζέληα παγθνζκίσο 

εξγαιεία-ηερληθέο, νξγαλσκέλα αλά θαηεγνξία (Tague, The quality toolbox, 1995): 
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Πίλαθαο 2: Λίζηα εξγαιείσλ-ηερληθψλ ΓΟΠ 

 

Σα εξγαιεία απηά βνεζνχλ ηηο νκάδεο εξγαζίαο λα επηηχρνπλ ζε πνιχ ζεκαληηθέο 

εξγαζίεο, φπσο γέλλεζε ηδεψλ, νξγάλσζε ηδεψλ, νξγάλσζε ππνρξεψζεσλ, επίηεπμε 

ηειηθψλ ζπκθσληψλ θαη επίηεπμε ηεθκεξίσζεο. Δπηπιένλ, βνεζνχλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ειαρηζηνπνηψληαο ηηο 

φπνηεο δηαπξνζσπηθέο δηαθσλίεο, ηππνπνηψληαο ηηο δηαδηθαζίεο θαη νδεγψληαο ηνλ 

εθάζηνηε νξγαληζκφ ζε ηεθκεξησκέλε ιήςε απνθάζεσλ κε ηξφπν επηζηεκνληθφ, 

βαζηζκέλν ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα (based on real data). 

Καηεγνξία A/A Δξγαιείν-Σερληθή  Καηεγνξία A/A Δξγαιείν-Σερληθή 
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48 Box and Whisker Plot 

2 Arrow diagram  49 Contigency table 

3 Balanced scorecard  50 Control chart 

4 Barriers and benefits exercise  51 Correlation analysis 

5 Check sheet  52 Cycle time chart 

6 Contigency diagram  53 Design of experiments 

7 Continuum of team goals  54 Graph 

8 Flowchart  55 Histogram 

9 Force-field analysis  56 Hypothesis testing 

10 Gannt chart  57 Important-performance analysis 

11 Matrix diagram  58 Normal probability plot 

12 Meeting evaluation  59 Pareto chart 

13 Mind map  60 Performance index 

14 Operational definitions  61 PGCV index 

15 PDCA cycle  62 Process capability study 

16 Plan-results chart  63 Radar chart 

17 Potential  problem analysis  64 Regression analysis 

18 Presentation 
 

65 
Repeatability and 
reproducibility study 

19 Process Decision Program Chart  66 Run chart 

20 Project charter  67 Sampling 

21 Project charter checklist  68 Scatter diagram 

22 Relations diagram  69 Stratification 

23 Stakeholder analysis  70 Survey 

24 Storyboard  71 Voice of costumer table 

25 Table  
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72 Contingency diagram 

26 Tree diagram  73 Fault tree analysis 

27 Two-dimentional chart  74 Fishbone diagram 

28 Wordsmithing  75 Is-is not matrix 
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29 Affinity diagram  76 Why-why diagram 
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77 Criteria filtering 

31 Brainstorming  78 Decision matrix 

32 Brainwriting  79 Decision ree 

33 Desired-result fishbone  80 Effective-achievable chart 

34 5W2H  81 Reverse fishbone diagram 

35 NGT  82 List reduction 
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36 Cause and effect diagram  83 Multivoting 

37 Cost of poor quality analysis  84 Paired comparisons 

38 Critical to quality analysis  85 PMI 

39 Critical to quality tree  86 Prioritization matrix 

40 FMEA  

41 House of quality  

42 Mistake-proofing  

43 Requirements table  

44 Requirements and measures tree  

45 SIPOC diagram  

46 Value added analysis  

47 Work flow diagram  
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2.4.2 Δπηινγή ιίζηαο εξγαιείσλ 

Απφ ην ζχλνιν ησλ εξγαιείσλ-ηερληθψλ πνπ βηβιηνγξαθηθά έρνπλ αλαπηπρζεί θαη 

ρξεζηκνπνηεζεί ζην ζχλνιν ησλ ελδηαθεξνκέλσλ νξγαληζκψλ γηα ζέκαηα ΓΟΠ 

παγθνζκίσο (βιέπε παξάγξ. 2.4), ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, επηιέρζεθαλ 

νξηζκέλα απφ απηά κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

1. Καηαιιειφηεηα, κε βάζε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ΔΤ (βιέπε Κεθ. 1) θαη ηελ 

θαηάζηαζε εηζαγσγήο ηεο θηινζνθίαο ΓΟΠ ζηνπο ειιεληθνχο νξγαληζκνχο 

πγείαο  (βιέπε Κεθ. 2.3) 

2. Γεκνηηθφηεηα ησλ εξγαιείσλ-ηερληθψλ 

3. Απιφηεηα ζηε ρξήζε 

4. Τςειή πξνζηηζέκελε αμία 

5. Μηθξέο απαηηήζεηο ζε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο  

6. Αληηπξνζσπεπηηθφηεηα αλά θαηεγνξία (ηνπιάρηζηνλ έλα (1) αλά θαηεγνξία). 

7. Οηθνλνκία κεγέζνπο παξνχζαο εξγαζίαο 

ε πξνεγνχκελε παξάγξαθν, αλαθέξζεθε ε δηαδηθαζία ζπλερνχο βειηίσζεο ζηα 

πιαίζηα ηεο ΓΟΠ. Κάζε εξγαιείν-ηερληθή έρεη αληηζηνηρεζεί κε έλα ή πεξηζζφηεξα 

ζηάδηα.  

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλσηέξσ αμηνιφγεζεο, ηα εξγαιεία-ηερληθέο πνπ  

ηειηθά επηιέρζεθαλ θαη πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην επφκελν θεθάιαην ηεο 

παξνχζαο είλαη ηα εμήο: 

Καηεγνξία Α/Α Σίηινο 

ρεδηαζκφο-πξνγξακκαηηζκφο έξγνπ θαη 

εθαξκνγή 

1 Φύιιν Διέγρνπ(Check sheet) 

2 Γηάγξακκα ξνήο (Flowchart) 

3 Γηάγξακκα Gannt (Gannt chart) 

Παξαγσγή ηδεψλ 4 Γηάγξακκα ζπγγέλεηαο (Affinity diagram) 

Αλάιπζε δηεξγαζηψλ 5 Αλάιπζε Αζηνρηώλ θαη Δπηπηώζεσλ (FMEA) 

πιινγή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ 
6 Ιζηόγξακκα (Histogram) 

7 Γηάγξακκα Pareto (Pareto chart) 
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Καηεγνξία Α/Α Σίηινο 

8 Γηάγξακκα Διέγρνπ (Control chart) 

9 Γηάγξακκα Γηαζπνξάο (Scatter diagram) 

Αλάιπζε αηηηψλ 10 Γηάγξακκα Φαξνθόθαιν (Fishbone diagram) 

Αμηνιφγεζε θαη δεκηνπξγία απνθάζεσλ 11 Πίλαθαο απνθάζεσλ (Decision matrix) 

 

Πίλαθαο 3: Σειηθή ιίζηα εξγαιείσλ-ηερληθψλ ΓΟΠ  

2.4.3 Μέζνδνο επηινγήο βέιηηζηνπ εξγαιείνπ-ηερληθήο 

Γηα ηελ επηινγή ηνπ/ησλ θαηάιιεινπ/σλ εξγαιείσλ-ηερληθψλ θαηά πεξίπησζε, νη 

ρξήζηεο ζα πξέπεη λα απαληήζεσλ ζε ηξεηο δηαδνρηθέο εξσηήζεηο, νη νπνίεο 

ιεηηνπξγνχλ σο θίιηξα αλαδήηεζεο θαη νη απαληήζεηο ησλ νπνίσλ νδεγνχλ ηνπο 

ρξήζηεο ζην βέιηηζην/α, θαηά πεξίπησζε εξγαιείν-ηερληθή πξνο ρξήζε. 

 

ΔΡΧΣΗΗ 1
ε
: Ση αθξηβώο ζέινπκε λα θάλνπκε; 

Σα εξγαιεία-ηερληθέο ΓΟΠ επηιέγνληαη πξνο ρξήζε, αλάινγα κε ηελ αθξηβή αλάγθε 

πνπ θαινχληαη λα εμππεξεηήζνπλ. Δλδεηθηηθά, ηα εξγαιεία-ηερληθέο έρνπλ θαηαηαρζεί 

ζε έμη (6) βαζηθέο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ πνπ εμππεξεηνχλ θαηά 

πεξίπησζε: 

1. ρεδηαζκφ-πξνγξακκαηηζκφ έξγνπ θαη εθαξκνγή 

2. Παξαγσγή ηδεψλ 

3. Αλάιπζε δηεξγαζηψλ 

4. πιινγή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ 

5. Αλάιπζε αηηηψλ 

6. Αμηνιφγεζε θαη δεκηνπξγία απνθάζεσλ 

 

ΔΡΧΣΗΗ 2
ε
: ε πνην ζηάδην βξίζθεηαη ε δηαδηθαζία ζπλερνύο βειηίσζεο; 

Ζ επξχηεξε θηινζνθία ηεο ΓΟΠ ζηεξίδεηαη ζηε ιεγφκελε «πλερή Βειηίσζε», ε νπνία 

πξνθχπηεη κε δηαξθή εθαξκνγή θχθισλ ελεξγεηψλ, φπσο ν θχθινο πνηφηεηαο ηνπ 
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Deming (βιέπε ρήκα 2). Μία πεξαηηέξσ αλάιπζε ηνπ θχθινπ ηνπ Deming είλαη ε 

δηαδηθαζία ζπλερνχο βειηίσζεο, (Tague, The quality toolbox, 1995), ε νπνία, γηα θάζε 

πξφβιεκα πξνο επίιπζε ή απαηηνχκελε απφθαζε πξνο ιήςε, πξνηείλεη ηελ παξαθάησ 

αθνινπζία δέθα (10) βεκάησλ: 

1. Δηζαγσγή – ζχληαμε αξρηθψλ ζρεδίσλ 

2. Αλαγλψξηζε πειαηψλ θαη ησλ απαηηήζεψλ ηνπο 

3. Καζνξηζκφο δηαδηθαζίαο – ζπιινγή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ 

4. Καζνξηζκφο ζηφρσλ 

5. Αλαγλψξηζε απνθιίζεσλ θαη πεξηζσξίσλ βειηίσζεο 

6. Αλαγλψξηζε πηζαλψλ ξηδηθψλ αηηηψλ 

7. Σεθκεξίσζε δπλεηηθψλ ιχζεσλ – επηινγή βέιηηζηεο – ζρεδηαζκφο αιιαγήο 

8. Τινπνίεζε ιχζεο – παξαθνινχζεζε εμέιημεο - απνηειεζκάησλ 

9. Σππνπνίεζε 

10. Οινθιήξσζε, αλαγλψξηζε ζεκαληηθψλ ζεκάησλ πξνο κάζεζε (lessons learned) 

 

ΔΡΧΣΗΗ 3
ε
: Θέινπκε λα επεθηείλνπκε (expand) ή λα πεξηνξίδνπκε (focus) ηελ 

ζθέςε καο; 

Κάζε βήκα ηεο δηαδηθαζίαο ζπλερνχο βειηίσζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηάζε 

επέθηαζεο (expand) ή πεξηνξηζκνχ ησλ ζθέςεσλ (focus). Γηα παξάδεηγκα, φηαλ 

εληνπηζηεί έλα πξφβιεκα, ε αλαδήηεζε ησλ δπλεηηθψλ ιχζεσλ γίλεηαη κε επέθηαζε ηεο 

ζθέςεο (ζηφρνο νη πνιιέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο) ελψ ε επηινγή ηεο βέιηηζηεο ιχζεο 

γίλεηαη κε πεξηνξηζκφ ζθέςεο (ζηφρνο ε επηινγή κίαο κφλν ιχζεο). Όπσο θαη ζηηο 

πξνεγνχκελεο δχν εξσηήζεηο, ηα δηάθνξα εξγαιεία-ηερληθέο ΓΟΠ θαηαηάζζνληαη θαη 

ζε απηέο ηηο δχν θαηεγνξίεο (expand – focus). 

ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη επνπηηθά ε ελαιιαγή επέθηαζεο / 

πεξηνξηζκνχ ζθέςεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο: 
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Δηθφλα 2: Δλαιιαγή επέθηαζεο / πεξηνξηζκνχ ζθέςεο θαηά ηε δηαδηθαζία ζπλερνχο βειηίσζεο 

 

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ν εθάζηνηε ρξήζηεο, απαληψληαο ζηαδηαθά ηηο ηξεηο 

πξνεγνχκελεο εξσηήζεηο θαη έρνληαο ζηα ρέξηα ηνπ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ζα είλαη 

ζε ζέζε λα επηιέμεη ην βέιηηζην εξγαιείν – ηερληθή θαηά πεξίπησζε. 
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Πίλαθαο 4: Λίζηα επηινγήο βέιηηζηνπ, θαηά πεξίπησζε, εξγαιείνπ - ηερληθήο

Καηεγνξία Α/Α Σίηινο 
Expand / 

Focus 

ηάδηα Γηαδηθαζίαο πλερνύο Βειηίσζεο 

Δηζαγσγή 

– ζύληαμε 

αξρηθώλ 

ζρεδίσλ 

Αλαγλώξηζε 

πειαηώλ 

θαη ησλ 

απαηηήζεώλ 

ηνπο 

Καζνξηζκόο 

δηαδηθαζίαο 

– ζπιινγή 

θαη 

αλάιπζε 

δεδνκέλσλ 

Καζνξηζκόο 

ζηόρσλ 

Αλαγλώξηζε 

απνθιίζεσλ 

θαη 

πεξηζσξίσλ 

βειηίσζεο 

Αλαγλώξηζε 

πηζαλώλ 

ξηδηθώλ 

αηηηώλ 

Σεθκεξίσζε 

δπλεηηθώλ 

ιύζεσλ – 

επηινγή 

βέιηηζηεο – 

ζρεδηαζκόο 

αιιαγήο 

Τινπνίεζε 

ιύζεο – 

παξαθνινύζεζε 

εμέιημεο - 

απνηειεζκάησλ 

Σππνπνίεζε 

Οινθιήξσζε, 

αλαγλώξηζε 

ζεκαληηθώλ 

ζεκάησλ πξνο 

κάζεζε 

(lessons 

learned) 

ρεδηαζκφο-

πξνγξακκαηηζκφο 

έξγνπ θαη 

εθαξκνγή 

1 Check sheet F x      x x x  
2 Flowchart E/F x x x x x x x x x x 
3 Gannt chart F x     x x  x  

Παξαγσγή ηδεψλ 4 
Affinity 

diagram 
E/F x x x x x x   x x 

Αλάιπζε 

δηεξγαζηψλ 
5 FMEA E    x x    x  

πιινγή θαη 

αλάιπζε 

δεδνκέλσλ 

6 Control chart F   x x x  x x x  
7 Histogram F   x x x x x x x  
8 Pareto chart F  x x x x   x x  

9 
Scatter 

diagram 
F    x x   x   

Αλάιπζε αηηηψλ 10 
Fishbone 

diagram 
E     x x     

Αμηνιφγεζε θαη 

δεκηνπξγία 

απνθάζεσλ 

11 
Decision 

matrix 
F   x x  x x  x  
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3. Αλαιπηηθόο νδεγόο ρξήζεο εξγαιείσλ – ηερληθώλ 

3.1 Check Sheets (Φύιια Διέγρνπ) 

3.1.1 Δηζαγσγή 

Σα Φχιια Διέγρνπ
 

 είλαη έλα απνηειεζκαηηθφ κέζν ζπιινγήο θαη αλάιπζεο 

δεδνκέλσλ, κε έλα βνεζεηηθφ θαη νπζηψδε ηξφπν. Δίλαη εχθνια ζηε ρξήζε θαη 

επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε λα ζπιιέγεη δεδνκέλα κε έλα ζπζηεκαηηθφ θαη νξγαλσκέλν 

ηξφπν. Πνιινί ηχπνη θχιισλ ειέγρνπ είλαη δηαζέζηκνη. Οη πην θνηλνί είλαη απηά γηα 

ειαηησκαηηθά πξντφληα, ειαηησκαηηθή πεξηνρή, αηηία ειαηηψκαηνο θαη θχιιν ειέγρνπ 

επηβεβαίσζεο ηζεθ απ (Foster, 2001).  

Ο βαζηθνί ζηφρνη ησλ δηαγξακκάησλ ειέγρνπ είλαη: 

 Να αλαγλσξηζηεί εκθαλψο ηη έρεη παξαηεξεζεί  

 Να θξαηεζεί ε δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ φζν πην απιή γίλεηαη 

 Ζ νκαδνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ. Σα ζπιιερζέληα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα 

νκαδνπνηεζνχλ κε ηξφπν  ψζηε λα είλαη ηα δεδνκέλα πνιχηηκα θαη αμηφπηζηα.  

 Να δεκηνπξγεζεί κία κνξθή ε νπνία λα δίλεη ηε πεξηζζφηεξε πιεξνθνξία κε ηελ 

κηθξφηεξε δπλαηή πξνζπάζεηα 

3.1.2 Πεδίν Δθαξκνγήο 

Σα θχιια ειέγρνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα: 

 πιινγή θαη δφκεζε ησλ δεδνκέλσλ 

 Δπαιήζεπζε κίαο ππφζεζεο 
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3.1.3 Πεξηγξαθή ρξήζεο 

Σν θχιιν ειέγρνπ είλαη έλα απφ ηα επηά βαζηθά εξγαιεία ΓΟΠ. Ζ ζπιινγή θαη 

αλάιπζε δεδνκέλσλ κπνξεί ζπρλά λα γίλεη κία κε-δνκεκέλε θαη ζπγθερπκέλε εξγαζία. 

Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ είλαη ζεκαληηθή αθνχ είλαη ην αξρηθφ ζεκείν γηα ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε. Σν θχιιν ειέγρνπ είλαη έλαο πίλαθαο ή θόξκα ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή δεδνκέλσλ φπσο απηά ζπιιέγνληαη. Σα θχιια ειέγρνπ 

βνεζνχλ ζηελ νξγάλσζε ησλ δεδνκέλσλ αλά θαηεγνξία. Γείρλνπλ πφζεο θνξέο θάζε 

ζπγθεθξηκέλε ηηκή παξνπζηάδεηαη θαη ε πιεξνθνξία ηνπο είλαη αθφκα πην βνεζεηηθή 

φζν ζπιιέγνληαη πεξηζζφηεξα δεδνκέλα. Βαζηθέο εθαξκνγέο ησλ θχιισλ ειέγρνπ 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαγξαθή ηνπ πφζν ζπρλά εκθαλίδνληαη δηάθνξα πξνβιήκαηα 

θαζψο θαη ηελ θαηαγξαθή ηεο ζπρλφηεηαο ησλ γεγνλφησλ ηα νπνία πηζηεχεηαη φηη 

δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα (Heather & Barrie, 1999) (Hodgetts, 1998). 

Τπάξρνπλ πνιιέο κνξθέο θχιισλ ειέγρνπ:  

 Φχιια ειέγρνπ δηαζπνξάο, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ  κε ζθνπφ 

λα θαζνξηζηεί πψο κία κεηαβιεηή δηαζπείξεηαη κέζα ζε κία πεξηνρή πηζαλψλ 

ζπκβάλησλ. 

 Φχιια ειέγρνπ ηνπνζεζίαο, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δείμνπλ ηε θπζηθή ζέζε ελφο 

πξνβιήκαηνο/ ειαηηψκαηνο κε ζηφρν λα βειηησζεί ε πνηφηεηα. 

 Φχιια ειέγρνπ αηηίνπ, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα παξαθνινπζεζεί ην πφζν ζπρλά 

ζπκβαίλεη έλα πξφβιεκα ή λα θαηαγξάςεη ηελ αηηία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνβιήκαηνο. 

 Φχιια ειέγρνπ θαηεγνξηνπνίεζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα παξαθνινπζεζεί ε 

ζπρλφηεηα ησλ ζεκαληηθψλ θαηαηάμεσλ ζε θαηεγνξίεο ζρεηηθψλ κε ηελ παξάδνζε 

πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ.  

Σα θχξηα βήκαηα γηα λα θαηαζθεπαζηεί έλα θχιιν ειέγρνπ είλαη:  

1. Δπθξηλήο θαηαγξαθή ζηφρνπ γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ 
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2. Καζνξηζκφο άιισλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ πεγή ησλ δεδνκέλσλ ηα νπνία 

κπνξεί λα θαηαγξαθνχλ, φπσο βάξδηα, εκεξνκελία, ή ζεκείν εξγαζίαο 

3. Καζνξηζκφο θαη επηινγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξέπεη λα ζπιιερζνχλ  

4. Καζνξηζκφο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαη ην πνηνο ζα 

ηα ζπιιέμεη  

5. Καζνξηζκφο ηνπ πψο ζα δνζνχλ νδεγίεο ζηνπο ππεπζχλνπο γηα ηε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ  

6. ρεδηαζκφο κίαο ιίζηαο ειέγρνπ ζηελ νπνία λα θαηαγξάθνληαη νη θαηεγνξίεο νη 

νπνίεο ζα κεηξεζνχλ.  

7. Γνθηκαζηηθή εθαξκνγή ηνπ θχιινπ ειέγρνπ ψζηε λα δηαπηζησζεί ε επθνιία ηεο 

ρξήζεο θαη ε αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ. 

8. Γηφξζσζε ηνπ θχιινπ ειέγρνπ βαζηζκέλε ζηα απνηειέζκαηα ηεο δνθηκαζηηθήο 

εθαξκνγήο.  

3.1.4 Οθέιε 

 Απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο παξνπζίαζεο δεδνκέλσλ  

 Δχθνιν ζηε ρξήζε  

 Μπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηελ θχξηα αηηία ελφο πξνβιήκαηνο  

 Έλα πξψην βήκα ζηελ θαηαζθεπή άιισλ γξαθηθψλ εξγαιείσλ  

 Παξέρεη κία δνκή γηα ηελ νκνηνκνξθία ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ  

 Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ηεθκεξίσζε αληηθξνπφκελσλ ηζρπξηζκψλ 

 Πξνζζέηνπλ αμία ζηελ φιε δηαδηθαζία ζπιινγή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ 
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3.1.5 Πξναπαηηνύκελα 

 Σα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη πάληα ζηελ ίδηα ηνπνζεζία ή/θαη απφ ηνλ 

ίδην ρξήζηε. Δηδηθά ζε φηη αθνξά ηνλ ρξήζηε, πηζαλέο αιιαγέο δχλαηαη λα 

πξνθαιέζνπλ αλαμηνπηζηία θαηαγξαθήο 

 Υξήζε θαηαηγηζκνχ ηδεψλ (brainstorming) γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαηεγνξηψλ νη 

νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην θχιιν ειέγρνπ 

 Γεκηνπξγία ελφο ιεηηνπξγηθνχ νξηζκνχ γηα θάζε θαηεγνξία ψζηε λα δηαζθαιηζηεί 

φηη ηα δεδνκέλα πνπ ζα ζπιιερζνχλ είλαη ζσζηά 

 Υξήζε ηνπ θαηάιιεινπ ρξφλνπ γηα λα εμεγεζεί ν ζηφρνο ηεο ζπιινγήο ησλ 

δεδνκέλσλ ζηνπο εκπιεθφκελνπο ζηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ γηα λα εμαζθαιηζηεί 

ε αμηνπηζηία ηνπο. 

3.1.6 Παξάδεηγκα 

Ζ δηνηθεηηθή ππεξεζία ελφο λνζνθνκείνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ην ηκήκα πξνκεζεηψλ έρεη 

εληνπίζεη πξνβιήκαηα κε ηηο πξνκήζεηεο λνζειεπηηθνχ πιηθνχ. Ο ππεχζπλνο 

πξνκεζεηψλ απνθαζίδεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην εξγαιείν «Φχιιν Διέγρνπ» 

πξνθεηκέλνπ, αθελφο λα θαηαγξαθνχλ ηεθκεξησκέλα ηα πξνβιήκαηα θαη αθεηέξνπ λα 

ππάξρνπλ δεδνκέλα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηεζζάξσλ πξνκεζεπηψλ. Ο ππεχζπλνο 

πξνκεζεηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηα ινηπνχο εξγαδφκελνπο ηνπ ηκήκαηνο, ζηα πιαίζηα 

αλνηρηήο ζπδήηεζεο, θαηαγξάθνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί: 

 Υηππεκέλεο ζπζθεπαζίεο 

 Με ππνγεγξακκέλα ηηκνιφγηα 

 Ξεπεξαζκέλεο εκεξνκελίεο ιήμεο 

 Αζπκθσλία παξαγγειηψλ – παξαδφζεσλ 

 Καζπζηεξήζεηο θαηά ηηο παξαδφζεηο 

Με βάζε ηα αλσηέξσ ζρεδηάδεηαη ην αθφινπζν Φχιιν Διέγρνπ: 
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ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΔ 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 

Α Β Γ Γ ΤΝΟΛΟ 

1 Υηππεκέλεο ζπζθεπαζίεο      

2 Με ππνγεγξακκέλα 

ηηκνιφγηα 

     

3 Ξεπεξαζκέλεο 

εκεξνκελίεο ιήμεο 

     

4 Αζπκθσλία παξαγγειηψλ 

– παξαδφζεσλ 

     

5 Καζπζηεξήζεηο θαηά ηηο 

παξαδφζεηο 

     

ΤΝΟΛΟ      

 

Ο ππεχζπλνο πξνκεζεηψλ νξίδεη ηνλ ππάιιειν ηνπ ηκήκαηνο λα θαηαγξάςεη ηα 

πξνβιήκαηα ησλ πξνκεζεηψλ γηα έλαλ κήλα. Σν απνηέιεζκα είλαη ην εμήο: 

ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΔ 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 

Α Β Γ Γ ΤΝΟΛΟ 

1 Υηππεκέλεο ζπζθεπαζίεο //// /// //// //// 16 

2 Με ππνγεγξακκέλα 

ηηκνιφγηα 

//// // ///  9 

3 Ξεπεξαζκέλεο 

εκεξνκελίεο ιήμεο 

/  /  2 

4 Αζπκθσλία παξαγγειηψλ 

– παξαδφζεσλ 

/ // /// / 7 

5 Καζπζηεξήζεηο θαηά ηηο 

παξαδφζεηο 

///// /////// //////// //// 27 

ΤΝΟΛΟ 16 15 20 10 61 

 

Απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα είλαη ζαθή ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, ηφζν ζε 

νξηδφληηα φζν θαη θάζεηε αλάιπζε. Απνδεηθλχεηαη εχθνια φηη ηα πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα παξαηεξήζεθαλ ζηνλ πξνκεζεπηή Β (θάζεηε αλάιπζε) ελψ ην πξφβιεκα 

πνπ εληνπίζηεθε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη απηφ ησλ θαζπζηεξήζεσλ θαηά ηηο 

παξαδφζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ. 
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3.2 Γηάγξακκα Ρνήο (Flowchart) 

3.2.1 Δηζαγσγή 

Σα δηαγξάκκαηα ξνήο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απεηθφληζε κίαο ζπγθεθξηκέλεο ξνήο 

βεκάησλ – ελεξγεηψλ κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ηππνπνηεκέλσλ ζπκβφισλ, ηα νπνία 

απεηθνλίδνπλ ηηο δηάθνξεο κνξθέο ιεηηνπξγίαο (Σζηψηξαο, 1995). Σν ηειηθφ 

απνηέιεζκα είλαη ε ιεγφκελε «δηαδηθαζία», κέζσ ηεο νπνίαο νπζηαζηηθά πεξηγξάθεηαη 

ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κία ζπγθεθξηκέλε ξνή ελεξγεηψλ κεηαηξέπεη εηζεξρφκελα ζε 

εμεξρφκελα. ηφρνο ηνπο είλαη ε αλαγλψξηζε ηεο δηαδνρήο  ελεξγεηψλ ή ηεο ξνήο 

αληηθεηκέλσλ ή πιεξνθνξίαο ζηα πιαίζηα κίαο δηαδηθαζίαο (Evans & Lindsay, 2005). 

3.2.2 Πεδίν Δθαξκνγήο 

Σα δηαγξάκκαηα ξνήο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα: 

 Σελ κειέηε κίαο πθηζηάκελεο δηαδηθαζίαο κε ζθνπφ ηελ βειηίσζή ηεο 

 Σελ απιή απεηθφληζε κίαο δηαδηθαζίαο θαη ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηεο 

 Σνλ ζρεδηαζκφ ελφο έξγνπ 

3.2.3 Πεξηγξαθή ρξήζεο 

Σα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο δηαγξάκκαηνο ξνήο είλαη ηα 

εμήο: 

1. Καζνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνο απνηχπσζε. χληαμε ηίηινπ ζηελ θνξπθή 

θεηκέλνπ εξγαζίαο 

2. πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηα φξηα ηεο δηαδηθαζίαο (αξρή – ηέινο). 

3. πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ην βαζκφ ιεπηνκέξεηαο 
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4. πδήηεζε κέζσ «θαηαηγηζκνχ ηδεψλ» (brainstorming) γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία. ηε θάζε απηή ε ζεηξά πινπνίεζεο δελ έρεη ζεκαζία, 

αξθεί λα απνηππσζνχλ νη ελέξγεηεο. 

5. Σαθηνπνίεζε ελεξγεηψλ θαηά ζεηξά πινπνίεζεο 

6. ρεδηαζκφο βειψλ ζχλδεζεο ελεξγεηψλ (κέζσ απηψλ ζα δηαθαλεί ζαθψο ε 

αθνινπζία θαη ε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο 

7. Πξφζζεζε ινηπψλ δεδνκέλσλ επί ηεο δηαδηθαζίαο (εξγαδφκελνη, έγγξαθα, αξρεία 

θιπ) 

8. Αλαζθφπεζε ηειηθνχ δηαγξάκκαηνο κε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο – απαηηείηαη 

νκφθσλε ζπκθσλία γηα ηελ επηθχξσζή ηεο. 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην δηάγξακκα νινθιεξσζεί, δχλαηαη ε νκάδα λα πξνρσξήζεη 

πεξαηηέξσ ζηε αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο, απαληψληαο ηηο θάησζη εξσηήζεηο: 

 Δίλαη φια ηα βήκαηα ηνπνζεηεκέλα ζε ινγηθή ζεηξά; 

 Πξνζζέηνπλ αμία φια ηα βήκαηα ή θάπνηα απφ απηά δχλαηαη λα εμαιεηθζνχλ ή λα 

αληηθαηαζηαζνχλ κε άιια κεγαιχηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο; 

 Ση εηδηθφηεηεο, εμνπιηζκφο θαη εξγαιεία απαηηνχληαη γηα θάζε βήκα ηεο 

δηαδηθαζίαο; 

 ε πνηα ζεκεία ηεο δηαδηθαζία ππάξρεη ελδερφκελν λα εκθαληζηνχλ ιάζε πνπ ζα 

έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ; 

3.2.4 Οθέιε 

 Πιήξεο θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο κίαο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο 

 Απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε ηξίησλ γηα ηα βήκαηα θαη ηα ινηπά δεδνκέλα ηεο 

δηαδηθαζίαο 

 Σελ βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ εκπιεθνκέλσλ ζηελ ίδηα δηαδηθαζία 
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3.2.5 Πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζε ησλ δηαγξακκάησλ ξνήο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ην βαζκφ εκπινθήο ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ησλ αλζξψπσλ-θιεηδηά (key 

persons). Δίλαη ζεκαληηθφ ιάζνο ε αλάζεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ δηαγξάκκαηνο ζε 

ηξίηνπο πνπ δελ εκπιέθνληαη. 

Σα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα ζρήκαηα ησλ δηαγξακκάησλ 

ξνήο είλαη ηα εμήο: 

ΥΗΜΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

Αξρή – Σέινο δηαδηθαζίαο 

 

 

Δλέξγεηα 

 

 

Ρνή εξγαζίαο 

 

 

Απφθαζε - έιεγρνο 

 

 

Τπεξζχλδεζε 

 

 

Δηζεξρφκελν – εμεξρφκελν 

 

 

Έγγξαθν 

3.2.6 Παξάδεηγκα  

Μία θιηληθή πεξηπαηεηηθήο πεξίζαιςεο αλαθαιχπηεη φηη νη αζζελείο πεξηκέλνπλ κέρξη 

θαη δχν (2) ψξεο γηα λα δνπλ έλαλ ηαηξφ. Σν πξνζσπηθφ ηεο θιηληθήο ζρεδηάδεη έλα 

δηάγξακκα ξνήο ηεο δηαδηθαζίαο εηζαγσγήο κε ζθνπφ λα εληνπίζεη ηηο θαζπζηεξήζεηο: 
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ρήκα 6: Σν δηάγξακκα ξνήο ηεο δηαδηθαζίαο εηζαγσγήο αζζελνχο 

 

Απφ ην αλσηέξσ δηάγξακκα, είλαη πξνθαλέο φηη ην πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα βξεη ιχζε 

ψζηε νη αζζελείο πνπ ρξεηάδνληαη επείγνπζα πεξίζαιςε λα παξαπέκπνληαη ζηα 

επείγνληα ζε πην πξψηκν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

Ο αςκενισ μπαίνει 
ςτθ κλινικι

1θ επίςκεψθ;

Ο αςκενισ 
καταχωρείται και 

ανοίγεται 
λογαριαςμόσ

Ενθμζρωςθ 
αςφαλιςτικϊν 
πλθροφοριϊν

Ο αςκενισ 
παραπζμπεται ςτο 

λογιςτιριο

Ο αςκενισ 
κατευκφνεται ςτο 
τμιμα επειγόντων 

περιςτατικϊν

Ο αςκενισ 
ςυμπλθρϊνει τθ 

φόρμα 
καταχϊρθςθσ

Ο αςκενισ 
αναμζνει τθν 
εξειδικευμζνθ 

νοςοκόμα

Η εξειδικευμζνθ 
νοςοκόμα 

καταγράφει 
ςφντομο ιςτορικό

Ο αςκενισ 
ηθτά επείγουςα 

παραπομπι
ιατροφ

Ο αςκενισ 
αναμζνει τον ιατρό

Όχι

Όχι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Τζλοσ διαδικαςίασ

Φόρμα 
καταχϊρθςθσ

Σφντομο ιςτορικό
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3.3 Γηάγξακκα Gannt (Gannt Chart) 

3.3.1 Δηζαγσγή 

Σν δηάγξακκα Gannt είλαη έλα δηάγξακκα κε νξηδφληηεο κπάξεο, θάζε κία απφ ηηο 

νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε κία ελέξγεηα ελφο έξγνπ θαη απνηππψλνπλ ηε δηάξθεηά ηεο. 

Καηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, νη κπάξεο ζθηάδνληαη ψζηε λα δείρλνπλ αλά πάζα ζηηγκή 

ην βαζκφ πινπνίεζεο ηεο θάζε ελέξγεηαο. Κάζε ελέξγεηα αλαηίζεηαη ζε θάπνηνλ 

ππεχζπλν πινπνίεζεο, ν νπνίνο έρεη θαη ηελ ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ηνπ 

δηαγξάκκαηνο, ζε φηη αθνξά ηελ ελέξγεηα πνπ έρεη αλαιάβεη (Meilir, 1985) (Durfee & 

Chase, 2003). ηφρνο είλαη ε δηαξθψο επηθαηξνπνηεκέλε  απνηχπσζε ηνπ πνζνζηνχ 

πινπνίεζεο ησλ επηκέξνπο ελεξγεηψλ ελφο έξγνπ θαη ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο 

ηεο εμέιημήο ηνπ. 

3.3.2 Πεδίν Δθαξκνγήο 

Σα δηαγξάκκαηα Gannt ρξεζηκνπνηνχληαη γηα: 

 Σνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημε ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ 

ελφο έξγνπ 

 Σελ ελεκέξσζε ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηελ θαηάζηαζε πινπνίεζεο ελφο έξγνπ 

 ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηα βήκαηα, ε ζεηξά πινπνίεζεο θαη ε δηάξθεηα ησλ 

επηκέξνπο ελεξγεηψλ ελφο έξγνπ είλαη γλσζηά 

3.3.3 Πεξηγξαθή ρξήζεο 

Σα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο δηαγξάκκαηνο ξνήο είλαη ηα 

εμήο: 

1. Αλαγλψξηζε θαη θαηαγξαθή ησλ επηκέξνπο ελεξγεηψλ ηνπ έξγνπ: 

1.1 Δληνπηζκφο ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ ζην έξγν 
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1.2 Αλαγλψξηζε ησλ νξφζεκσλ (milestones) ηνπ έξγνπ 

1.3 Αλαγλψξηζε ηεο δηάξθεηαο ηεο θάζε κίαο ελέξγεηαο 

1.4 Αλαγλψξηζε ηεο αιιεινπρίαο ησλ ελεξγεηψλ, δειαδή, πνηεο πξνεγνχληαη πνησλ, 

πνηεο πινπνηνχληαη απηφλνκα θιπ 

2. ρεδηαζκφο πίλαθα, φπνπ ζην νξηδφληην άμνλα ηνπνζεηείηαη ε ρξνληθή δηάζηαζε ηνπ 

έξγνπ (εκέξεο, βδνκάδεο, κήλεο θιπ) θαη ζηε θάζεηε νη επηκέξνπο ελέξγεηεο θαηά 

ζεηξά αιιεινπρίαο 

3. ρεδηαζκφο κπαξψλ αλά ελέξγεηα, αλάινγα κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θάζε κίαο 

4. ρεδηαζκφο αιιεινπρίαο ελεξγεηψλ, ζπλδένληαο κε βέιε ηηο κπάξεο, αλάινγα κε 

ηελ ζρέζε αιιεινπρίαο, θαηά πεξίπησζε. 

Καηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, νη ππεχζπλνη ησλ ελεξγεηψλ ζθηάδνπλ ηηο κπάξεο αλάινγα 

κε ην πνζνζηφ πινπνίεζεο ηεο ελέξγεηαο πνπ έρνπλ αλαιάβεη θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ 

δηαθαίλνληαη νη φπνηεο θαζπζηεξήζεηο θαη είλαη εχθνιε, αθελφο ε ζπγθξηηηθή 

παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ ελεξγεηψλ θαη αθεηέξνπ ε φπνηα δηνξζσηηθή θίλεζε 

απαηηεζεί γηα ηελ νκαιή ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ, σο ζχλνιν. 

3.3.4 Οθέιε 

 Γίλεη μεθάζαξε απεηθφληζε ηεο θαηάζηαζεο ελφο έξγνπ 

 Μπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζπρλά ψζηε λα απνηππψλεη ηελ θαηάζηαζε ησλ εξγαζηψλ 

ελφο έξγνπ 

 Βνεζά ζηε δηαρείξηζε ησλ ρξνληθψλ αιιειεμαξηήζεσλ κεηαμχ ησλ εξγαζηψλ 

3.3.5 Πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο 

 Σν ζχλνιν ησλ ππεπζχλσλ πινπνίεζεο ησλ ελεξγεηψλ απαξηίδεη ηελ νκάδα έξγνπ, 

ηεο νπνίαο εγείηαη πάληα ν ππεχζπλνο έξγνπ. Ο ηειεπηαίνο είλαη θαη απηφο πνπ 
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παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ θεληξηθά θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο 

φπνηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο απαηηεζνχλ γηα ηελ νκαιή εμέιημε ηνπ έξγνπ 

 Ζ πιεξνθνξία πνπ παξέρεη ην δηάγξακκα Gannt είλαη αμηφπηζηε κφλνλ εθφζνλ ε 

ρξνληθή εμέιημε ησλ ελεξγεηψλ είλαη δηαξθψο επηθαηξνπνηεκέλε. Δίλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ ην πξνζσπηθφ ηεο νκάδαο έξγνπ λα είλαη αθνζησκέλν ζηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ πεξί ζπλερνχο ελεκέξσζεο ηνπ δηαγξάκκαηνο. 

 Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ δηαγξακκάησλ Gannt έρνπλ αλαπηπρζεί πιήζνο ινγηζκηθψλ, 

κε πην γλσζηφ ην MS Project. ην Πξνζάξηεκα 3: Απηφκαην ππνινγηζηηθφ θχιιν 

γηα ηε δεκηνπξγία Γηαγξάκκαηνο Gannt έρεη αλαπηπρζεί ζε excel έλα πξφηππν 

δηαγξάκκαηνο Gannt, πξνο ρξήζε απφ ηνπο αλαγλψζηεο ηεο παξνχζαο. 

3.3.6 Παξάδεηγκα  

Έζησ φηη ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί ην έξγν ηεο δεκηνπξγίαο κίαο λέαο λνζνθνκεηαθήο 

κνλάδαο. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη νη επηκέξνπο ελέξγεηεο πνπ 

απαηηνχληαη θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ζρεδηαζκνχ ηνπ δηαγξάκκαηνο:   

Δξγαζία Πεξηγξαθή 
Πξνεγνύκελεο 

εξγαζίεο 

Γηάξθεηα 

(Δβδνκάδεο) 

1 Δπηινγή δηνηθεηηθνχ θαη ηαηξηθνχ 

πξνζσπηθνχ. 

- 12 

2 Δπηινγή ηνπνζεζίαο θαη δηεμαγσγή 

επηηφπηαο έξεπλαο. 

- 9 

3 Δπηινγή εμνπιηζκνχ. 1 10 

4 Πξνεηνηκαζία ηειηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ 

ζρεδίσλ θαη δηακφξθσζεο. 

2 10 

5 Μεηαθνξά εξγαιείσλ επηηφπνπ. 2 24 

6 Γηελέξγεηα ζπλεληεχμεσλ ζε ππνςήθηνπο 

θαη ζηειέρσζε ζέζεσλ ζε πξνζσπηθφ 

λνζνθνκεηαθφ, ζπληήξεζεο, θαη 

αζθάιεηαο.  

1 10 

7 Πξνκήζεηα θαη παξαιαβή εμνπιηζκνχ. 3 35 

8 Καηαζθεπή ηνπ Ννζνθνκείνπ. 4 40 

9 Αλάπηπμε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 1 15 

10 Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ. 5; 7; 8 4 

11 Δθπαίδεπζε λνζνθφκσλ θαη 

ππνζηεξηθηηθνχ πξνζσπηθνχ 

6; 9; 10 9 

Πίλαθαο 5: Πίλαθαο δεδνκέλσλ δηαγξάκκαηνο Gannt γηα ηελ δεκηνπξγία λέαο λνζνθνκεηαθήο κνλάδαο 
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Δηθφλα 3: Γηάγξακκα Gannt γηα ηελ δεκηνπξγία λέαο λνζνθνκεηαθήο κνλάδαο κε ηε ρξήζε ηνπ MS 

Project 

 

Απφ ην αλσηέξσ δηάγξακκα παξαηεξνχκε φηη νη εξγαζίεο 1 έσο 6 έρνπλ νινθιεξσζεί 

θαηά 100%, ελψ νη ελέξγεηεο 7,8,9 είλαη αθφκα ζε εμέιημε θαη ε εξγαζία 9 ππνιείπεηαη 

ρξνληθά ησλ 8 θαη 9.  
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3.4 Γηάγξακκα πγγέλεηαο (Affinity Diagram) 

3.4.1 Δηζαγσγή 

Σα δηαγξάκκαηα ζπγγέλεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηαμηλφκεζε ζεκάησλ πνπ δελ 

είλαη ζαθή ζηελ θαηαλφεζε. Με γλψκνλα ηηο θπζηθέο νκνηφηεηεο θαη ζπγγέλεηεο 

κεηαμχ δηαθφξσλ πιεξνθνξηψλ θαη απφςεσλ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θαιχηεξεο 

θαηαλφεζεο ελφο ζέκαηνο – πξνβιήκαηνο (Σζηψηξαο, 1995). ηφρνο είλαη ε νξγάλσζε 

ελφο κεγάινπ αξηζκνχ ηδεψλ, απφςεσλ θαη δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηηο θπζηθέο ηνπο 

ζπγγέλεηεο. 

3.4.2 Πεδίν Δθαξκνγήο 

Σα δηαγξάκκαηα ζπγγέλεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ: 

 Παξαηεξείηαη ράνο θαηά ηελ αληηκεηψπηζε κεγάινπ αξηζκνχ ηδεψλ ή δεδνκέλσλ 

(άλσ ησλ 15) 

 Σα ζέκαηα πξνο δηαρείξηζε ραξαθηεξίδνληαη πνιχπινθα ή/θαη ηδηαίηεξα κεγάια 

 Απαηηείηαη ε δεκηνπξγία νκαδηθνχ πλεχκαηνο θαηά ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο 

 Γεκηνπξγία λέσλ κνηίβσλ ζθέςεο – αιιαγή παγησκέλεο θνπιηνχξαο 

3.4.3 Πεξηγξαθή ρξήζεο 

Σα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο δηαγξάκκαηνο ζπγγέλεηαο είλαη 

ηα εμήο: 

1. πζηήλεηαη ε θαηάιιειε νκάδα αληηκεηψπηζεο ηνπ ζέκαηνο – πξνβιήκαηνο πξνο 

επίιπζε 

2. Υξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα αληηθείκελα, φπσο post-it, ιεπθφ πίλαθα, θάξηεο, κεγάιν 

ρψξν εξγαζίαο (π.ρ.  ηνίρνο), εηδηθφ ινγηζκηθφ θιπ, θαηαγξάθεηαη  μερσξηζηά θάζε 
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κία ηδέα θαη απιψλνληαη φιεο νη ηδέεο ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη νξαηέο ζε φινπο ηνπ ζπκκεηέρνληεο 

3. Σαθηνπνίεζε ηδεψλ κε πξνθαλή ζπγγέλεηα ζε δηαθξηηέο νκάδεο. ηε πεξίπησζε πνπ 

κία ηδέα θαίλεηαη λα αλήθεη ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο νκάδαο, ε ηδέα αλαπαξάγεηαη 

ηφζεο θνξέο, φζεο είλαη νη νκάδεο ζηηο νπνίεο αλήθεη 

4. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία ζπδεηνχλ γηα ηελ κνξθή ηνπ δηαγξάκκαηνο, ηα 

δηαθαηλφκελα κνηίβα θαη θπξίσο ηνπο ιφγνπο γηα κεηαθίλεζε ηδεψλ απφ κία νκάδα 

ζε άιιε. Σε ζηηγκή πνπ θαηαιήμεη ε δηαδηθαζία απηή, θάζε νκάδα νλνκαηίδεηαη 

κνλαδηθά, νη ηδέεο ηνπνζεηνχληαη θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο / ζεκαληηθφηεηαο, 

ελψ πξψηε ηνπνζεηείηαη ε ηδέα πνπ πεξηγξάθεη θαιχηεξα ηελ θεληξηθή ηδέα ηεο 

νκάδαο. Σέινο, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζαθήο ζπλάθεηεο κεηαμχ νκάδσλ 

ηδεψλ, δεκηνπξγνχληαη λέα νκάδα κε κέιε ηηο νκάδεο απηέο, σο ππννκάδεο. 

3.4.4 Οθέιε 

Πέξαλ ησλ πξνθαλψλ σθειεηψλ, ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ελφο δηαγξάκκαηνο 

ζπγγέλεηαο, επηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα επεθηείλνπλ ηε ζθέςε θαη ηηο ηδέεο ηνπο 

πέξαλ ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο βησκάησλ. Με ηελ ηερληθή απηή δεκηνπξγείηαη ε 

δπλαηφηεηα γηα δηείζδπζε αιιά θαη δηάρπζε ηεο γλψζεο εληφο ελφο νξγαληζκνχ. 

3.4.5 Πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο 

 Ζ ελέξγεηεο ηνπ 2
νπ

 βήκαηνο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ρσξίο ηελ παξακηθξή ζπδήηεζε 

κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ πηζηά ηε ζεηξά ησλ ελεξγεηψλ πνπ 

πεξηγξάθεθαλ αλσηέξσ, ρσξίο λα πξνηξέρνπλ (π.ρ. ηακπέιεο ζηηο νκάδεο 

ηνπνζεηνχληαη ζην ηειεπηαίν βήκα ηεο δηαδηθαζίαο θαη φρη λσξίηεξα) 
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3.4.6 Παξάδεηγκα  

ηηο εηθφλεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά πεξηπηψζεηο δηαγξακκάησλ 

ζπγγέλεηαο: 
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Δηθφλα 4: Παξαδείγκαηα δηαγξακκάησλ ζπγγέλεηαο
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3.5 Αλάιπζε Αζηνρηώλ θαη Δπηπηώζεσλ (Failure and Effect Analysis - 

FMEA) 

3.5.1 Δηζαγσγή 

Ζ αλάιπζε αζηνρηψλ θαη επηπηψζεσλ είλαη κία ηερληθή - δηαδηθαζία ε νπνία 

εθαξκφδεηαη κεηά απφ ηελ εκθάληζε αζηνρίαο ψζηε λα θαηεγνξηνπνηήζεη θάζε πηζαλφ 

απνηέιεζκα αζηνρίαο ζχκθσλα κε ηε ζνβαξφηεηα, ηελ πηζαλφηεηα λα εκθαληζηεί θαη 

ηελ επθνιία λα εληνπίδεηαη, θαηά πεξίπησζε. Δίλαη κία ζπζηεκαηηθή, πξνιεπηηθή 

κέζνδνο αμηνιφγεζεο κίαο δηεξγαζίαο γηα λα αλαγλσξηζηεί πφηε θαη πψο κπνξεί λα 

αζηνρήζεη θαη λα εθηηκήζεη ηε ζρεηηθή επίδξαζε ησλ δηαθφξσλ αζηνρηψλ, ψζηε λα 

αλαγλσξηζηνχλ ηα κέξε ηεο δηεξγαζίαο ηα νπνία είλαη απηά πνπ ρξεηάδνληαη 

πεξηζζφηεξν ηελ φπνηα αιιαγή. Γεληθφο ζηφρνο ηεο ηερληθήο είλαη ν θαζνξηζκφο, 

πξνζδηνξηζκφο θαη πεξηνξηζκφο γλσζηψλ ή/θαη ελδερφκελσλ αζηνρηψλ, πξνβιεκάησλ, 

ζθαικάησλ θιπ. απφ ην ζχζηεκα, ην ζρέδην, ηε δηαδηθαζία, ή/θαη ηελ ππεξεζία πξηλ 

θζάζνπλ ζηνλ πειάηε (McDermott & al, 1996) (Juran & al, 1999). 

3.5.2 Πεξηγξαθή ρξήζεο 

1. Αλαζεώξεζε ηεο δηαδηθαζίαο: πγθεληξψλεηε κηα νκάδα (βεβαησζείηε φηη 

ζπκπεξηιακβάλεη άηνκα δηαθφξσλ επαγγεικαηηθψλ αξκνδηνηήησλ θαη επηπέδσλ 

εκπεηξίαο) θαη δίλεηε ζην θάζε κέινο έλα αληίγξαθν ηνπ ζρεδηαγξάκκαηνο ηεο 

παξερφκελεο ππεξεζίαο. Δπίζεο, ε νκάδα ζα πξέπεη λα ρεηξηζηεί ηελ ππεξεζία θαηά 

ηξφπνλ ψζηε φια ηα κέιε ηεο λα κπνξνχλ λα εμνηθεησζνχλ κε ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο.   

2. Αλαδήηεζε ιύζεσλ γηα ελδερόκελεο βιάβεο: Διέγρεηε θάζε ζπζηαηηθφ ηεο 

παξερφκελεο ππεξεζίαο θαη πξνζδηνξίδεηε ηξφπνπο ελδερφκελσλ αζηνρηψλ.  
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3. Λίζηα ελδερόκελσλ επηπηώζεσλ θάζε βιάβεο: Καηαγξάθεηε ζε ιίζηα ηηο 

ελδερφκελεο επηπηψζεηο δίπια ζε θάζε αζηνρία. Δάλ κηα αζηνρία έρεη πεξηζζφηεξεο 

απφ κηα επηπηψζεηο, γξάθεηε θάζε κηα ζε ρσξηζηή γξακκή.  

4. Οξηζκόο βαζκνύ ζνβαξόηεηαο θάζε επίπησζεο: Γψζηε ζε θάζε επίπησζε ην δηθφ 

ηεο βαζκφ ζνβαξφηεηαο (απφ 1 έσο 10 ην πην ζνβαξφ). Δάλ ε νκάδα δελ κπνξεί λα 

ζπκθσλήζεη γηα ην βαζκφ, νξγαλψζηε ςεθνθνξία. 

5. Οξηζκόο πηζαλόηεηαο εκθάληζεο θάζε βιάβεο: πγθεληξψζηε ζηνηρεία γηα ηηο 

αζηνρίεο αληαγσληζηηθψλ ππεξεζηψλ. Υξεζηκνπνηψληαο απηή ηελ πιεξνθνξία, 

πξνζδηνξίδεηε πφζν πηζαλφ είλαη λα ζπκβεί κηα αζηνρία θαη νξίζηε ην πνζνζηφ 

εκθάληζήο ηεο (απφ 1 έσο 10, κε ην 10 λα είλαη ην πην πηζαλφ).  

6. Οξηζκόο πηζαλόηεηαο εληνπηζκνύ γηα θάζε βιάβε θαη επίπησζε: Καηαγξάςηε 

φινπο ηνπο ειέγρνπο πνπ εθαξκφδνληαη επί ηνπ παξφληνο γηα ηελ πξφιεςε ησλ 

επηπηψζεσλ κηαο πηζαλήο αζηνρίαο θαη νξίζηε ην πνζνζηφ εληνπηζκνχ γηα θάζε 

είδνο (απφ 1 έσο 10, κε ην 10 λα αληηπξνζσπεχεη ιίγεο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο)  

7. Τπνινγίζηε ηνλ βαζκό πξνηεξαηόηεηαο θηλδύλσλ (RPN) γηα θάζε επίπησζε: 

Πνιιαπιαζηάζηε ην βαζκφ ζνβαξφηεηαο κε ην πνζνζηφ εκθάληζεο θαη κε ην 

πνζνζηφ εληνπηζκνχ.  

8. Καηαηάμηε ηηο βιάβεο αλά βαζκό πξνηεξαηόηεηαο γηα δξάζε: Απνθαζίζηε πνηα 

αληηθείκελα ρξήδνπλ άκεζεο αληηκεηψπηζεο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ έρεηε θαηαιήμεη 

ζε RPN πνπ θπκαίλεηαη απφ 50 έσο 500, ίζσο ζειήζεηε λα δνπιέςεηε πξψηα κε 

εθείλα πνπ έρνπλ κε βαζκφ πξνηεξαηφηεηαο θηλδχλσλ (RNP) 200 ή πεξηζζφηεξν.  

9. Δλεξγήζηε θαηά ηξόπνλ ώζηε λα πεξηνξίζεηε ή λα κεηώζεηε ην κεγάιν θίλδπλν 

βιαβώλ: Πξνζδηνξίζηε ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλεηε γηα θάζε κεγάιν θίλδπλν 

αζηνρίαο θαη νξίζηε θάπνηνλ λα ζέζεη ζε εθαξκνγή ηελ ελέξγεηα.  

10. Τπνινγίζηε ην ηειηθό RPN θαζώο νη βιάβεο κεηώλνληαη ή πεξηνξίδνληαη: 

πγθεληξψζηε πάιη ηελ νκάδα εθφζνλ έρεηε νινθιεξψζεη ηηο αξρηθέο δηνξζσηηθέο 
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ελέξγεηεο θαη ππνινγίζηε έλα λέν βαζκφ πξνηεξαηφηεηαο θηλδχλσλ (RPN) γηα θάζε 

αζηνρία. ην ζεκείν απηφ, ίζσο απνθαζίζεηε φηη έρεηε θάλεη αξθεηέο ελέξγεηεο ή 

φηη ζέιεηε λα δνπιέςεηε ζε άιιν ζχλνιν βιαβψλ (Stamatis, 1995). 

3.5.3 Οθέιε 

 Μείσζε παξαπφλσλ πειαηψλ 

 Μείσζε θφζηνπο δηαηήξεζεο θαη ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ 

 Μείσζε πηζαλφηεηαο γηα αζηνρίεο αζθάιεηαο 

 Αχμεζε αμηνπηζηίαο πξντφληνο – ππεξεζίαο 

 Γεκηνπξγία νκαδηθνχ πλεχκαηνο 

 πλερήο βειηίσζεο δηαδηθαζηψλ 

3.5.4 Πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο 

 Δθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ  

 Πεξηγξαθή επηιεγκέλσλ δηεξγαζηψλ (π.ρ. δηάγξακκα ξνήο) 

 Παξειζνληηθά ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ή αξρεία ζρεηηθά κε αζηνρίεο 

 Δηδηθή νκάδα απνηεινχκελε απφ ρξήζηεο – «θιεηδηά» ησλ δηεξγαζηψλ ή έκπεηξν 

πξνζσπηθφ ζρεηηθφ κε ηηο κεζφδνπο θαη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

επηιεγκέλε δηεξγαζία. 

 Γλψζε ησλ πηζαλψλ πξνβιεκάησλ θαη ιαζψλ ηεο δηεξγαζίαο 

3.5.5 Παξάδεηγκα – κειέηε πεξίπησζεο  

ε έλα λνζνθνκείν παίδσλ, θαηά ηε δηάξθεηα αλάιπζεο ησλ αηηηψλ γηα ζθάικαηα ζηνλ 

θαξκαθεπηηθφ ηνκέα (πξνκήζεηεο θαη δηαρείξηζε θαξκαθείνπ), ζπιιέρζεθαλ κία ζεηξά 

απφ θξίζηκα δεδνκέλα. Οη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θαξκαθεπηηθψλ εηδψλ 

θαηαγξάθεθαλ θαη απνηππψζεθαλ ζε δηαγξάκκαηα ξνήο θαη ηα θξίζηκα βήκαηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ απηψλ εληνπίζηεθαλ. Σα θάησζη δεδνκέλα είλαη ζε αθέξαηνπο αξηζκνχο, 
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γηα ην 1
ν
 ηξίκελν ηνπ έηνπο θαη ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ νκάδα πνπ νξίζηεθε ππεχζπλε 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο FMEA, απνηεινχλ δε θαη ηηο αζηνρίεο ηνπ κνληέινπ: 

Ιαηξηθά ζθάικαηα - αζηνρίεο Απνηέιεζκα 

Παξάιεςε - μεραζκέλε παξαγγειία 27 

θάικαηα θαηά ηελ ζπληαγνγξάθεζε 30 

Διιηπήο ζπληαγνγξάθεζε 9 

θάικα θαηά ηελ αλάγλσζε απφ ην θαξκαθείν 57 

θάικα θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δφζεσλ 9 

θάικα θαηά ηελ πξνθνξηθή επηθνηλσλία 15 

Λάζε ζηηο εηηθέηεο ησλ θαξκάθσλ 11 

Με απφδνζε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο 19 

Θέκαηα εμνπιηζκνχ - ζσιελαξίσλ 14 

Γηήζεζε IV 9 

Λνηπά 4 

 

Γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο, παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε κφλν γηα ηελ 1
ε
 αζηνρία. Οη 

επηπηψζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αζηνρίαο πξνέθπςαλ θαηφπηλ ζπδήηεζεο ηεο νκάδαο θαη 

εληνπίζηεθαλ: 

 Με βειηηνχκελε κε θιηληθή αζζέλεηα 

 Υεηξνηέξεπζε κε θιηληθήο αζζέλεηαο 

 Κξίζηκε εμέιημε κε θιηληθήο αζζέλεηαο 

 Θαλάζηκε θιηληθή αζζέλεηα 

Γηα θάζε κία επίπησζε ζπκπιεξψζεθε ν θάησζη πίλαθαο: 

 

Αζηνρία Δπίπησζε νβαξόηεηα 
Πηζαλόηεηα 

εκθάληζεο 

Πηζαλόηεηα 

Δληνπηζκνύ 

ΒΑΘΜΟ 

ΚΙΝΓΤΝΟΤ 
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Αζηνρία Δπίπησζε νβαξόηεηα 
Πηζαλόηεηα 

εκθάληζεο 

Πηζαλόηεηα 

Δληνπηζκνύ 

ΒΑΘΜΟ 

ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

Π
α

ξ
ά

ι
ε

ς
ε

 -
 μ

ερ
α

ζ
κ

έλ
ε

 π
α

ξ
α

γγ
ει

ία
 

Με βειηηνχκελε κε 

θιηληθή αζζέλεηα 3 9 7 189 

Υεηξνηέξεπζε κε 

θιηληθήο αζζέλεηαο 6 9 5 270 

Κξίζηκε εμέιημε κε 

θιηληθήο αζζέλεηαο 9 9 4 324 

Θαλάζηκε θιηληθή 

αζζέλεηα 10 9 10 900 

Πίλαθαο 6: Πίλαθαο FMEA γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ θηλδχλνπ ησλ αλαγλσξηζκέλσλ επηπηψζεσλ 

κίαο αζηνρίαο   

 

Ο πιήξεο πίλαθαο FMEA, έρνληαο ζπκπιεξψζεη θαη ηηο ππφινηπεο εληνπηζκέλεο 

αζηνρίεο θαη ηηο ζρεηηθέο ηνπο επηπηψζεηο θαη έρνληαο ζπκπιεξψζεη ηα αξηζκεηηθά 

απνηειέζκαηα γηα θάζε κία επίπησζε μερσξηζηά, ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ νκάδα 

λα πξνηεξαηνπνηήζεη ηηο επηπηψζεηο κε βάζε ηνλ Βαζκφ Κηλδχλνπ ηνπο (RPN) θαη επ’ 

απηνχ λα πξνηείλεη ιχζεηο γηα ηε κείσζή ηνπ. Ζ δηαδηθαζία  νινθιεξψλεηαη φηαλ 

θαηφπηλ εθαξκνγήο ησλ ιχζεσλ απηψλ επαλαυπνινγίδεηαη ν βαζκφο θηλδχλνπ, ελψ 

επηηπρείο ζεσξνχληαη νη ιχζεηο απηέο πνπ ηνλ κεηψλνπλ. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

ηνπ παξαδείγκαηνο, ε ιχζε πνπ πξφηεηλε ε νκάδα FMEA γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

επηπηψζεσλ, ήηαλ νη παξαγγειίεο θαη νη δνζνινγία ησλ θαξκάθσλ γηα φινπο ηνπο 

αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζε ρεηξνηέξεπζε κε θιηληθήο αζζέλεηαο ή ζε θξίζηκε 

θαηάζηαζε, λα ειέγρνληαη πξηλ δνζνχλ απφ ηνλ θαξκαθνπνηφ ηνπ λνζνθνκείνπ (Reiling 

& Knutzen, 2003). 
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3.6 Ιζηνγξάκκαηα (Histogram) 

3.6.1 Δηζαγσγή 

Σα Ηζηνγξάκκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απεηθφληζε θαη ζχγθξηζε ησλ κεγεζψλ 

ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβιεηψλ νη νπνίεο κεηξνχληαη κε ηελ ίδηα κνλάδα κέηξεζεο. Γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπο ρξεζηκνπνηνχληαη νκάδεο απφ ζηήιεο (ηζηνί) (Σζηψηξαο, 1995).  

3.6.2 Πεδίν Δθαξκνγήο 

Σα Ηζηνγξάκκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ: 

 Ο ζηφρνο είλαη ε απεηθφληζε ηεο δηαζπνξάο ησλ δεδνκέλσλ θαη εηδηθά φηαλ πξέπεη 

λα θαζνξηζηεί ην θαηά πφζν ηα εμεξρφκελα κίαο δηαδηθαζίαο αθνινπζνχλ θαλνληθή 

θαηαλνκή 

 Αλαιχεηαη κία δηαδηθαζία γηα ην θαηά πφζν ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ 

 Αλαιχνληαη ηα εμεξρφκελα ηεο δηαδηθαζίαο ελφο πξνκεζεπηή 

 Αιιαγέο ζε κία δηαδηθαζία έρνπλ ζπκβεί θαηά ηε δηάξθεηα δχν ή πεξηζζνηέξσλ 

ρξνληθψλ πεξηφδσλ 

 πγθξίλνληαη ηα εμεξρφκελα δχν ή πεξηζζνηέξσλ δηαδηθαζηψλ ζε φηη αθνξά ηελ 

νκνηφηεηά ηνπο 

 Πξέπεη λα επηθνηλσλεζεί ε θαηαλνκή δεδνκέλσλ εχθνια θαη γξήγνξα ζε ηξίηνπο  

3.6.3 Πεξηγξαθή ρξήζεο 

πιινγή κεγάινπ αξηζκνχ ζπλερφκελσλ αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ κίαο δηαδηθαζίαο. 

ρεδηάδεηαη πίλαθαο κε θάζεηα ηηο νκάδεο επί ησλ νπνίσλ ζα γίλεη ε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα εγγξάθνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ αλά νκάδα. Ο 

αξηζκφο ησλ νκάδσλ θαη ην εχξνο ηεο θάζε νκάδαο ππνινγίδεηαη πξνηείλεηαη λα 
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ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε κία απιή αιιά επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε πξνζέγγηζε, 

σο εμήο (American Society of Quality): 

Αξηζκόο δεδνκέλσλ Αξηζκόο νκάδσλ  πλνιηθό εύξνο 

 50 7,8,9 

Max – min (ηηκψλ δεδνκέλσλ) 

100 10,11 

150 12,13 

200 14 

Δύξνο θάζε νκάδαο = πλνιηθό εύξνο / Αξηζκόο νκάδσλ 

3.6.4 Πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο 

Σα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα είλαη απνθιεηζηηθά αξηζκεηηθά δεδνκέλα, ηαθηνπνηεκέλα 

θαηά ζεηξά ελψ απαηηείηαη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 50 ζηνλ αξηζκφ. 

3.6.5 Παξάδεηγκα  

Έλα λνζνθνκείν ζπιιέγεη ζε κεληαία βάζε δεδνκέλα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ κνιχλζεσλ 

θαηφπηλ εγρεηξήζεσλ. Ζ δηνηθεηηθή ππεξεζία ηνπ λνζνθνκείνπ αλεζπρεί γηα ην θαηά 

πφζν ηα πςειά πνζνζηά πνπ παξαηεξνχληαη νθείινληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

παξάγνληεο θαη φρη ζε ηπραία γεγνλφηα. ε πξψηε θάζε απνθαζίζηεθε ν ζρεδηαζκφο 

ελφο ηζηνγξάκκαηνο γηα λα απνηππσζνχλ επνπηηθά ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα (κεηξήζεηο 

γηα ηξηάληα έμη (36) κήλεο) (Evans & Lindsay, 2005): 

ΜΗΝΑ ΔΓΥΔΙΡΗΔΙ ΜΟΛΤΝΔΙ 
ΠΟΟΣΟ 

(κνιύλζεηο/εγρεηξήζεηο) 

1 213 2 0,94% 

2 225 3 1,33% 

3 201 3 1,49% 

4 236 1 0,42% 

5 220 3 1,36% 

6 230 1 0,43% 

7 217 2 0,92% 

8 252 2 0,79% 

9 220 3 1,36% 

10 278 1 0,36% 
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ΜΗΝΑ ΔΓΥΔΙΡΗΔΙ ΜΟΛΤΝΔΙ 
ΠΟΟΣΟ 

(κνιύλζεηο/εγρεηξήζεηο) 

11 255 3 1,18% 

12 227 4 1,76% 

13 208 1 0,48% 

14 223 2 0,90% 

15 193 2 1,04% 

16 182 0 0,00% 

17 231 3 1,30% 

18 239 1 0,42% 

19 187 1 0,53% 

20 241 1 0,41% 

21 201 1 0,50% 

22 227 0 0,00% 

23 222 2 0,90% 

24 212 2 0,94% 

25 219 1 0,46% 

26 212 1 0,47% 

27 191 1 0,52% 

28 222 0 0,00% 

29 140 1 0,71% 

30 244 1 0,41% 

31 247 1 0,40% 

32 245 1 0,41% 

33 250 1 0,40% 

34 226 0 0,00% 

35 234 2 0,85% 

36 225 1 0,44% 

ΤΝΟΛΟ 7995 55  
 

Πίλαθαο 7: Πίλαθαο δεδνκέλσλ εγρεηξήζεσλ - κνιχλζεσλ  

 

Σα ηζηνγξάκκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα είλαη ηα εμήο: 
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ρήκα 7: Ηζηφγξακκα ζπρλφηεηαο εγρεηξήζεσλ 

 

 

ρήκα 8: Ηζηφγξακκα ζπρλφηεηαο κνιχλζεσλ 
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ρήκα 9: Ηζηφγξακκα % κνιχλζεσλ αλά εγρείξεζε 

 

Πέξαλ ησλ πξνθαλψλ ζηνηρείσλ πνπ δηαθαίλνληαη απφ ηα αλσηέξσ δηαγξάκκαηα (ηφζν 

ν αξηζκφο ησλ εγρεηξήζεσλ, φζν θαη νη κνιχλζεηο θαίλεηαη λα αθνινπζνχλ θαλνληθή 

θαηαλνκή), γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνηείλεηαη ε ρξήζε ησλ 

επφκελσλ εξγαιείσλ ΓΟΠ, ηεο αλάιπζεο Pareto, ηνπ δηαγξάκκαηνο ειέγρνπ, ηνπ 

δηαγξάκκαηνο δηαζπνξάο θαη ηεο ηερληθήο δηαζηξσκάησζεο. 
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3.7 Γηάγξακκα Pareto (Pareto diagram) 

3.7.1 Δηζαγσγή 

Σν δηάγξακκα Pareto νλνκάζηεθε αθνχ ν Vilfredo Pareto, έλαο Ηηαιφο νηθνλνκνιφγνο 

ηνπ 19
νπ

 αηψλα ν νπνίνο δηελέξγεζε κία κειέηε ζηελ Δπξψπε ηεο αξρήο ηνπ 1900 γηα 

ηνλ πινχην θαη ηε θηψρηα. Βξήθε ινηπφλ φηη, ν πινχηνο ζπγθεληξψλνληαλ ζηα ρέξηα 

ησλ ιίγσλ θαη ε θηψρηα ζηα ρέξηα ησλ πνιιψλ. Ζ αξρή είλαη βαζηζκέλε ζηελ 

αληζνκεξή θαηαλνκή ησλ πξαγκάησλ ζηνλ θφζκν. Δίλαη ν λφκνο ησλ «ζεκαληηθψλ 

ιίγσλ αληί ησλ αζήκαλησλ πνιιψλ». Ζ Αξρή Pareto είλαη έλαο εκπεηξηθφο θαλφλαο, ν 

νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη: «ην 20% ησλ πξνβιεκάησλ δεκηνπξγνχλ ην 80% ησλ 

επηπηψζεσλ». Σν 20% ησλ πξνβιεκάησλ είλαη νη «ζεκαληηθνί ιίγνη» θαη ηα ππφινηπα 

πξνβιήκαηα είλαη νη «αζήκαληνη πνιινί» (Σζηψηξαο, 1995). 

Απφ ηελ νπηηθή ηεο πνηφηεηαο, ην δηάγξακκα έρεη εηζαρζεί απφ ηνλ θαζεγεηή  J.M. 

Juran (Juran & al, 1999), σο έλα εξγαιείν γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πξνβιεκάησλ 

πνηφηεηαο: 

 Βαζηθά πξνβιήκαηα, είλαη κφλν ιίγα, αιιά ηα απνηειέζκαηά ηνπο είλαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθά, 

 Γεπηεξεχνληα πξνβιήκαηα, ππάξρεη επίζεο έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο κηθξψλ 

πξνβιεκάησλ, αιιά ηα απνηειέζκαηά ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλα.  

Σν δηάγξακκα Pareto είλαη έλα θαιφ εξγαιείν γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί φηαλ ε δηεξγαζία 

πνπ δηεξεπλάηαη παξάγεη δεδνκέλα ηα νπνία κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε θαηεγνξίεο 

θαη κπνξεί λα κεηξεζεί ν αξηζκφο πνπ θάζε κία θαηεγνξία ζπκβαίλεη. ην δηάγξακκα 

Pareto ηα δεδνκέλα ηνπνζεηνχληαη ζε ηεξαξρηθή ζεηξά απφ άπνςε ζεκαληηθφηεηαο, ε 

νπνία επηηξέπεη ηα πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα λα δηνξζσζνχλ πξψηα. Ζ αλάιπζε 

Pareto ρξεζηκνπνηείηαη πξσηαξρηθά γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ κε-

ζπκκνξθψζεσλ, παξφιν πνπ κπνξεί λα ζπλνςίζεη δεδνκέλα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ.  
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Ζ αλάιπζε Pareto είλαη ρξήζηκε γηα ην δηαρσξηζκφ ησλ γεγνλφησλ απφ ηηο ππνζέζεηο. 

Με ηε κέηξεζε ησλ πξαγκαηηθψλ ζπρλνηήησλ, κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ πνζνηηθά νη 

ζεκαληηθέο αηηίεο ελφο πξνβιήκαηνο. Δθηηκάηαη φηη είλαη ην δηάγξακκα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν ζηηο παξνπζηάζεηο δηνίθεζεο. 

πλήζεο παξαηεξήζεηο απφ δηαγξάκκαηα Pareto δχλαηαη λα είλαη: 

 80% απφ φιεο ηηο επηζθεπέο εληφο εγγπήζεσλ ελφο πξντφληνο νθείινληαη ζην 20% 

ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ. 

 75% ησλ ειαηησκάησλ πνηφηεηαο πξνθχπηνπλ απφ ην 25% ησλ ιεηηνπξγηψλ κίαο 

δηεξγαζίαο. 

 10% ησλ ηεκαρίσλ πνπ απνζεθεχνληαη αληηπξνζσπεχνπλ ην 90% ηνπ ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο δηαηήξεζεο. 

3.7.2 Πεδίν Δθαξκνγήο 

Σα δηαγξάκκαηα Pareto κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε: 

 ρεδηαζκφ ησλ ηαηξηθψλ δηεξγαζηψλ έηζη ψζηε λα αλαγλσξηζηνχλ ζθάικαηα, 

ππαηηηφηεηεο, ζπκβάληα ζηελ δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ην νπνίν ειαρηζηνπνηεί 

ηνπο θηλδχλνπο ηεο ηαηξηθή θξνληίδαο. 

 Αλάιπζε δεδνκέλσλ απφδνζεο ζηνπο νξγαληζκνχο πγείαο. 

3.7.3 Πεξηγξαθή ρξήζεο 

1. Καηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ. Καηαγξάςηε θάζε θαηεγνξία θαη ηα ζρεηηθά 

δεδνκέλα ηεο. 

2. Σαμηλόκεζε ησλ δεδνκέλσλ. Δηνηκάζηε έλα θχιιν αλάιπζεο δεδνκέλσλ, 

ηνπνζεηήζηε ηηο θαηεγνξίεο ζε ζεηξά θαη βάιηε απηή κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ 

πξψηε. 



ΔΡΓΑΛΔΗΑ & ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ Δ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΤΓΔΗΑ  

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ: ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Υ. ΡΑΨΓΖ  
  56/91 
 

3. Ολνκαζία ηνπ αξηζηεξνύ θάζεηνπ άμνλα. ηγνπξεπηείηε φηη νη ηίηινη έρνπλ φκνηα 

δηαζηήκαηα απφ ην 0 έσο έλα ζηξνγγπιεκέλν αξηζκφ ίζν ή ηνπιάρηζηνλ κεγαιχηεξν 

απφ ην ζχλνιν φισλ ησλ βαζκψλ. Βάιηε έλα ηίηιν γηα λα πεξηγξάςεη ηε κνλάδα 

κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 

4. Ολνκαζία ηνπ νξηδόληηνπ άμνλα. Κάληε ηα πιάηε φισλ ησλ ζηειψλ φκνηα θαη 

νλνκαηίζηε ηηο θαηεγνξίεο απφ ηε κεγαιχηεξε ζηε κηθξφηεξε. Μία θαηεγνξία 

«άιια» κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηειεπηαία γηα λα ζπκπεξηιάβεη φιεο ηηο 

κηθξφηεξεο νκάδεο δεδνκέλσλ. Υξεζηκνπνηήζηε έλα ηίηιν γηα λα ηηο πεξηγξάςεηε.  

5. ρεδηάζηε κία ζηήιε γηα θάζε θαηεγνξία. Σν χςνο ηεο θάζε ζηήιεο πξέπεη λα 

είλαη ίζν κε ην βαζκφ ηεο θάζε θαηεγνξίαο. Σα πιάηε ησλ ζηειψλ ζα πξέπεη λα 

είλαη φκνηα. 

6. Βξείηε ηα αζξνηζηηθά κεγέζε. Κάζε θαηεγνξίαο ην αζξνηζηηθφ κέγεζνο είλαη ην 

κέγεζνο γηα απηή ηελ θαηεγνξία, πξνζηηζέκελν ζηα κεγέζε γηα φιεο ηηο κεγαιχηεξεο 

θαηεγνξίεο. 

7. Πξνζζέζηε κία αζξνηζηηθή γξακκή. Απηφ είλαη πξναηξεηηθφ. Ολνκάζηε ην δεμηφ 

άμνλα απφ ην 0 έσο ην 100%, θαη ραξάμηε ην 100% κε ην ηειηθφ ζχλνιν ζηνλ 

αξηζηεξφ άμνλα. Γηα θάζε θαηεγνξία, ηνπνζεηήζηε κία ηειεία ζην χςνο ηνπ 

αζξνηζηηθνχ ζπλφινπ θαη ζε γξακκή κε ηε δεμηά άθξε ηεο ζηήιεο ηεο θαηεγνξίαο. 

πλδέζηε φιεο ηηο ηειείεο κε κία επζεία γξακκή (HCi), (American Society of 

Quality). 

3.7.4 Οθέιε 

Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ηνπ δηαγξάκκαηνο Pareto είλαη ην γεγνλφο φηη είλαη επθνιφηεξν 

γηα θάπνηνλ λα δεη ζε έλα ηέηνην δηάγξακκα ηα πην ζεκαληηθά αίηηα, θαη ην θχξην 

κεηνλέθηεκα είλαη ην ηεξαξρηθφ ζχζηεκα ησλ αηηηψλ, ησλ κε-ζπκκνξθψζεσλ ην νπνίν 

ζπρλά εμαξηάηαη απφ ην πξφζσπν πνπ ην θαηαζθεπάδεη (Evans & Lindsay, 2005). 
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3.7.5 Πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο 

 Δθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ 

 Οη πξνζπάζεηα ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηηο πην ζπρλέο αηηίεο 

 Ζ αλάιπζε λα γίλεη ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν απφδνζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ δεηθηψλ 

 Γηαζεζηκφηεηα δεδνκέλσλ 

3.7.6 Παξάδεηγκα  

ε έλα λνζνθνκείν απνθαζίζηεθε λα εθηηκεζνχλ ηα αίηηα ησλ θαζπζηεξήζεσλ ησλ 

ρεηξνπξγείσλ ην Μάην. Καηαξρήλ, νξγαλψζεθε νκάδα ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ 

επηκέξνπο απηψλ δεδνκέλσλ θαη κέζσ θαηαγξαθήο ησλ πεξηπηψζεσλ θαη ησλ αηηηψλ 

θαζπζηέξεζεο, πξνέθπςε ν θάησζη πίλαθαο δεδνκέλσλ (Wolper, 2001): 

Αηηηνινγία 
Αξηζκόο 

Πεξηπηώζεσλ 

% 

Καζπζηέξεζεο 

Έιιεηςε ρεηξνπξγείνπ 15 31 

Έιιεηςε θιίλεο ζηελ εληαηηθή κνλάδα 12 25 

Έιιεηςε λνζνθνκεηαθνχ πξνζσπηθνχ 5 10 

Καηάζηαζε ηνπ αζζελνχο 7 15 

Έιιεηςε δηαζέζηκνπ ρεηξνπξγνχ 3 6 

Με δηαζέζηκνο εμνπιηζκφο 6 13 

ΤΝΟΛΟ 48 100% 
 

Πίλαθαο 8: Λφγνη θαζπζηέξεζεο ζην ρεηξνπξγείν ην Μάην θαη αξηζκφο πεξηπηψζεσλ 

 

Με ηα δεδνκέλα απηά ζρεδηάζηεθε ην δηάγξακκα Pareto: 
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ρήκα 10: Αλάιπζε ιφγσλ θαζπζηέξεζεο κε βάζε ηνλ αξηζκφ πεξηπηψζεσλ 

 

Ζ πξψηε εθηίκεζε, βάζεη ηνπ δηαγξάκκαηνο, είλαη φηη ε βαζηθή αηηία γηα ηηο 

θαζπζηεξήζεηο νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ρεηξνπξγείνπ. Όκσο, ε νκάδα αλάιπζεο 

απνθάζηζε λα ζπκπεξηιάβεη θαη δεχηεξε νκάδα δεδνκέλσλ, απηή ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εκεξψλ θαζπζηέξεζεο, ζε κία πξνζπάζεηα απφδνζεο κεγαιχηεξεο ιεπηνκέξεηαο ζηα 

δεδνκέλα. Χο εθ ηνχηνπ, ζηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα πξνζηέζεθε άιιε κία ιίζηα: 

 Αηηηνινγία 
Αξηζκόο 

Πεξηπηώζεσλ 

ύλνιν εκεξώλ 

θαζπζηέξεζεο 

% 

Καζπζηέξεζεο 

Έιιεηςε ρεηξνπξγείνπ 15 20 31 

Έιιεηςε θιίλεο ζηελ εληαηηθή κνλάδα 12 27 25 

Έιιεηςε λνζνθνκεηαθνχ πξνζσπηθνχ 5 15 10 

Καηάζηαζε ηνπ αζζελνχο 7 9 15 

Έιιεηςε δηαζέζηκνπ ρεηξνπξγνχ 3 18 6 

Με δηαζέζηκνο εμνπιηζκφο 6 6 13 

ΤΝΟΛΟ 48 95 100% 
 

ρήκα 11: Λφγνη θαζπζηέξεζεο ζην ρεηξνπξγείν ην Μάην θαη εκέξεο θαζπζηέξεζεο 
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ρήκα 12:Αλάιπζε ιφγσλ θαζπζηέξεζεο κε βάζε ην ζχλνιν ησλ εκεξψλ θαζπζηέξεζεο 

 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ δεχηεξνπ δηαγξάκκαηνο είλαη εληππσζηαθά δηαθνξεηηθά ζε 

ζρέζε κε ην πξψην. Απηφ απνδεηθλχεη ηελ ζνβαξφηεηα πνπ απαηηείηαη θαηά ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ θαηάιιεισλ δεδνκέλσλ πξνο επεμεξγαζία. Οη ηειηθέο απνθάζεηο, βάζεη 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγξάκκαηνο, ππάξρεη ελδερφκελν λα είλαη ζεκαληηθά 

δηαθνξεηηθέο, φπσο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε φπνπ, κε βάζε ην πξψην δηάγξακκα 

ε θχξηα δηνξζσηηθή ελέξγεηα πνπ ζπδεηηφηαλ αθνξνχζε ζηελ επέθηαζε ησλ ππνδνκψλ 

ηνπ λνζνθνκείνπ, ελψ βάζεη ηνπ δεχηεξνπ ζα αξθνχζε ε πξνζζήθε θιηλψλ ζηελ 

κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο. 
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3.8 Γηάγξακκα ειέγρνπ (Control chart) 

3.8.1 Δηζαγσγή 

Σα δηαγξάκκαηα ειέγρνπ θαηαζθεπάδνληαη κε ηε ρξήζε εηδηθψλ εμηζψζεσλ θαη 

κεηαβιεηψλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζηαηηζηηθφ έιεγρν πνηφηεηαο. Σν θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη φηη απεηθνλίδνπλ ην απνδεθηφ εχξνο ηεο απφθιηζεο ελφο 

πνηνηηθνχ ή άιινπ ραξαθηεξηζηηθνχ. Σα φξηα απηνχ ηνπ εχξνπο θαζνξίδνληαη ζην 

δηάγξακκα απφ δχν παξάιιειεο γξακκέο πνπ απεηθνλίδνπλ αληίζηνηρα ην αλψηεξν θαη 

ην θαηψηεξν φξην ειέγρνπ, ηα νπνία θαη έρνπλ ππνινγηζηεί κε ηε βνήζεηα ζρεηηθψλ 

ηχπσλ θαη κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο. Ζ γξακκή πνπ 

βξίζθεηαη αλάκεζα ζηα φξηα ειέγρνπ παξηζηάλεη ηνλ κέζν φξν (Σζηψηξαο, 1995), 

(Evans & Lindsay, 2005). 

Σα δηαγξάκκαηα ειέγρνπ παξαθνινπζνχλ ην κέζν φξν, ή ηε δηαθχκαλζε ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο δηεξγαζίαο (American Society of Quality). 

3.8.2 Πεδίν Δθαξκνγήο 

Σα δηαγξάκκαηα ειέγρνπ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ: 

 Όηαλ ειέγρνπκε δηεξγαζίεο ζε εμέιημε κε ην λα εληνπίδνπκε θαη δηνξζψλνπκε 

πξνβιήκαηα φηαλ ζπκβαίλνπλ. 

 Όηαλ πξνβιέπνπκε ηελ αλακελφκελε πεξηνρή απνηειεζκάησλ απφ κία δηεξγαζία. 

 Όηαλ θαζνξίδνπκε πφηε κία δηεξγαζία είλαη ζηαζεξή (ζε ζηαηηζηηθφ έιεγρν). 

 Όηαλ αλαιχνπκε ηε κνξθή ηεο δηαθχκαλζεο κίαο δηεξγαζίαο ιφγσ εηδηθψλ αηηηψλ 

(κε ζπλήζε γεγνλφηα) ή ιφγσ θνηλψλ αηηηψλ (ελζσκαησκέλα ζηε δηεξγαζία). 

 Όηαλ θαζνξίδνπκε πφηε ην πξφγξακκα βειηίσζεο πνηφηεηαο πξέπεη λα ζηνρεχεη 

ζηελ πξφιεςε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ ή λα θάλεη βαζηθέο αιιαγέο ζηε 

δηεξγαζία (Wayne & Terrell, 1995). 
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3.8.3 Πεξηγξαθή ρξήζεο 

1. Καζνξίζηε ην θαηάιιειν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ζπιινγή θαη απνηχπσζε ησλ 

δεδνκέλσλ. 

2. πιιέμηε δεδνκέλα, θαηαζθεπάζηε ην δηάγξακκά ζαο θαη αλαιχζηε ηα δεδνκέλα. 

Γηα λα θαηαζθεπάζεηε ην δηάγξακκα ειέγρνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί ε παξαθάησ 

δηαδηθαζία: 

2.1 Τπνινγίζηε ηνλ κέζν θαη ην δηάζηεκα ηνπ δείγκαηνο σο εμήο: 

n

x
x

n

i i 


1

,  R=xmax - xmin 

2.2 Δάλ λνκίδεηε φηη ε δηεξγαζία είλαη ζηαζεξή, επηιέμηε k δείγκαηα ζηε ζεηξά θαη 

ππνινγίζηε ηηο παξαθάησ ηηκέο: 

k

x
x

k

i
i  1

  k

R
R

k

i i 


1

 

2.3 πλήζσο λα επηιέγεηε ηηκή ηνπ k κεηαμχ 20 θαη 30. Ζ ηηκή ηνπ x , ε νπνία είλαη 

εθηίκεζε ηνπ 





, γίλεηαη ε θεληξηθή νξηδφληηα γξακκή ηνπ δηαγξάκκαηνο x , 

θαη ην R  γίλεηαη ε θεληξηθή νξηδφληηα γξακκή ηνπ δηαγξάκκαηνο R. 

2.4 Τπνινγίζηε ην άλσ θαη θάησ φξην ειέγρνπ γηα ην x  σο εμήο:  

RAxLCL
x 2

,  
RAxUCL

x 2
 (A2: απφ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Evans & 

Lindsay, 2005): 

Αξηζκόο 

Γείγκαηνο A2 

Αξηζκόο 

Γείγκαηνο A2 

Αξηζκόο 

Γείγκαηνο A2 

2 1,880 10 0,308 18 0,194 

3 1,023 11 0,285 19 0,187 

4 0,729 12 0,266 20 0,180 

5 0,577 13 0,249 21 0,173 

6 0,483 14 0,235 22 0,167 

7 0,419 15 0,223 23 0,162 

8 0,373 16 0,212 24 0,157 

9 0,337 17 0,203 25 0,153 
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3. Αλαδεηήζηε «ζεκεία εθηφο ειέγρνπ» ζην δηάγξακκα ειέγρνπ. Όηαλ βξεζεί έλα, 

ζεκεηψζηε ην ζην δηάγξακκα θαη εξεπλήζηε ηελ αηηία. Σεθκεξηψζηε πσο 

εξεπλήζαηε, ηη κάζαηε, ηελ αηηία θαη πσο ηελ δηνξζψζαηε. 

4. πλερίζηε λα απνηππψλεηε δεδνκέλα φπσο δεκηνπξγνχληαη. Κάζε θνξά πνπ έλα λέν 

ζεκείν απνηππψλεηαη, ειέγμηε γηα λέα ζεκεία εθηφο ειέγρνπ. 

5. Όηαλ μεθηλήζεηε έλα λέν δηάγξακκα ειέγρνπ, ε δηεξγαζία δχλαηαη λα είλαη εθηφο 

ειέγρνπ. Αλ λαη, ηα φξηα ειέγρνπ πνπ ππνινγίδνληαη απφ ηα πξψηα 20 ζεκεία είλαη 

ππνζεηηθά φξηα. Όηαλ ζα έρεηε ηνπιάρηζηνλ 20 ζπλερφκελα ζεκεία ζε κία πεξίνδν 

θαηά ηελ νπνία ε δηεξγαζία ιεηηνπξγεί εληφο ειέγρνπ, επαλαυπνινγίζηε ηα φξηα 

ειέγρνπ. 

εκεία εθηφο ειέγρνπ είλαη απηά πνπ βξίζθνληαη εθηφο ησλ νξίσλ ειέγρνπ. Οη ελδείμεηο 

φηη ε δηεξγαζία βξίζθεηαη εθηφο ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 13: 

Παξάδεηγκα δηαγξάκκαηνο ειέγρνπ, φπνπ: 

 Έλα ζεκείν εθηφο ησλ νξίσλ ειέγρνπ. Σν ζεκείν 16 είλαη πάλσ απφ ην ΑΟΔ (άλσ 

φξην ειέγρνπ). 

 Γχν απφ ηα ηξία ζπλερφκελα ζεκεία είλαη ζηελ ίδηα πιεπξά ηεο θεληξηθήο γξακκήο 

θαη κάιηζηα 2ζ απφ απηή. Σν ζεκείν 4 δίλεη απηφ ην ζεκάδη. 

 Σέζζεξα απφ ηα πέληε ζπλερφκελα ζεκεία είλαη ζηελ ίδηα πιεπξά ζε ζρέζε κε ηελ 

θεληξηθή γξακκή θαη πεξηζζφηεξν απφ 1ζ απφ απηή. Σν ζεκείν 11 δίλεη απηφ ην 

ζεκάδη.  

 Ορηψ ζηε ζεηξά βξίζθνληαη ζηελ ίδηα πιεπξά ζε ζρέζε κε ηελ θεληξηθή γξακκή. 

Δίηε 10 απφ ηα 11, 12 απφ ηα 14 ή 16 απφ ηα 20. Σν ζεκείν 21 είλαη φγδνν ζηε 

ζεηξά πάλσ απφ ηελ θεληξηθή γξακκή. 

 Δκθαλψο ζπλερήο ή επίκνλε κνξθή νη νπνία ππνδεηθλχεη φηη θάηη κε αλακελφκελν 

ζπκβαίλεη κε ηα δεδνκέλα θαη θαη’ επέθηαζε κε ηε δηεξγαζία (American Society of 

Quality), (Wayne & Terrell, 1995). 
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ρήκα 13: Παξάδεηγκα δηαγξάκκαηνο ειέγρνπ 

 

3.8.4 Πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο 

 Δθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ζε βαζηθέο έλλνηεο ζηαηηζηηθήο 

 Γηαζεζηκφηεηα δεδνκέλσλ ή ζπζηήκαηνο ζπιινγήο / θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ 

3.8.5 Παξάδεηγκα 

Με βάζε ην παξάδεηγκα πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ παξάγξαθν 3.6.5, ε νκάδα αλάιπζεο 

πξνβαίλεη ζηνλ ζρεδηαζκφ ελφο δηαγξάκκαηνο ειέγρνπ γηα λα ειέγμεη ην θαηά πφζν ηα 

πςειά πνζνζηά πνπ παξαηεξνχληαη νθείινληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο θαη φρη 

ζε ηπραία γεγνλφηα: 

Σν δηάγξακκα ζρεδηάζηεθε θαηφπηλ ππνινγηζκνχ ησλ θάησζη δεδνκέλσλ: 

1. Μέζε ηηκή = 0,69% 

2. Άλσ φξηα ειέγρνπ: 

a. 1ζ = 1,14 % 

b. 2ζ = 1,58 % 

c. 3ζ = 2,03 % 

3. Κάησ φξηα ειέγρνπ: 



ΔΡΓΑΛΔΗΑ & ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ Δ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΤΓΔΗΑ  

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ: ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Υ. ΡΑΨΓΖ  
  64/91 
 

a. 1ζ = 0,24 % 

b. 2ζ = -0,21 % (δελ εκθαλίδεηαη ιφγσ ηνπ φηη δελ ππάξρνπλ αξλεηηθέο 

ηηκέο) 

c. 3ζ = -0,65 % (δελ εκθαλίδεηαη ιφγσ ηνπ φηη δελ ππάξρνπλ αξλεηηθέο 

ηηκέο) 

 

ρήκα 14: Γηάγξακκα ειέγρνπ πνζνζηνχ κνιχλζεσλ αλά εγρείξεζε 

 

ηε ζπλέρεηα, γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαηά πφζν ε δηεξγαζία είλαη ππφ ζηαηηζηηθφ έιεγρν, 

δειαδή αλ νη κνιχλζεηο είλαη ηπραία γεγνλφηα, κε βάζε ην δηάγξακκα απαληήζεθαλ νη 

εξσηήζεηο αλάιπζεο: 

Δξώηεζε  Απάληεζε  

Έλα ζεκείν εθηφο ησλ νξίσλ ειέγρνπ (3ζ) ΟΥΗ 

2 απφ ηα 3 ζπλερφκελα ζεκεία είλαη ζηελ ίδηα πιεπξά ηεο θεληξηθήο γξακκήο 

θαη κάιηζηα 2ζ απφ απηή  

ΟΥΗ 

4 απφ ηα 5 ζπλερφκελα ζεκεία είλαη ζηελ ίδηα πιεπξά ζε ζρέζε κε ηελ θεληξηθή 

γξακκή θαη πεξηζζφηεξν απφ 1ζ απφ απηή 

ΟΥΗ 

8 ζηε ζεηξά βξίζθνληαη ζηελ ίδηα πιεπξά ζε ζρέζε κε ηελ θεληξηθή γξακκή  ΟΥΗ 

Δκθαλψο ζπλερήο ή επίκνλε κνξθή ΟΥΗ 

Πίλαθαο 9: Πίλαθαο ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ δηεξγαζίαο 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1 7 13 19 25 31



ΔΡΓΑΛΔΗΑ & ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ Δ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΤΓΔΗΑ  

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ: ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Υ. ΡΑΨΓΖ  
  65/91 
 

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ε δηεξγαζία βξίζθεηαη ζε ζηαηηζηηθφ έιεγρν θαη σο εθ 

ηνχηνπ νη κνιχλζεηο νθείινληαη ζε ηπραία γεγνλφηα θαη φρη ζηα  θάπνηεο ζηαζεξέο 

αηηίεο (Evans & Lindsay, 2005). 
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3.9 Γηάγξακκα δηαζπνξάο (Scatter diagram) 

3.9.1 Δηζαγσγή 

Σα δηαγξάκκαηα δηαζπνξάο απνηππψλνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ. Ζ ζρέζε 

απηή κπνξεί λα είλαη ζεηηθή, αξλεηηθή ή απξνζδηφξηζηε. Θεηηθή είλαη φηαλ ε ζρέζε ε 

αχμεζε ηεο κίαο κεηαβιεηήο ζπλνδεχεηαη κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο άιιεο. Σν 

αθξηβψο αληίζεην ηζρχεη γηα ηελ αξλεηηθή ζρέζε. Ζ απξνζδηφξηζηε δελ αθνινπζεί 

θάπνην απφ ηα πξνεγνχκελα κνηίβα θαη ε κεηαβνιή ηεο κίαο κεηαβιεηήο δελ επεξεάδεη 

ηελ άιιε. ηηο δχν πξψηεο πεξηπηψζεηο, φπνπ νη κεηαβιεηέο είλαη ζπζρεηηζκέλεο, ηα 

ζεκεία ηνπ δηαγξάκκαηνο ζα πέζνπλ θνληά ζε κία επζεία ή θακπχιε γξακκή (asq.org). 

Σππηθά, νη κεηαβιεηέο αληηπξνζσπεχνπλ πηζαλέο αηηίεο θαη επηπηψζεηο, φπσο αθξηβψο 

αληηκεησπίδνληαη θαη ζηα δηαγξάκκαηα ςαξνθφθαιν (fishbone diagram - βιέπε παξάγξ. 

3.10) (Evans & Lindsay, 2005) . 

3.9.2 Πεδίν Δθαξκνγήο 

Σα δηαγξάκκαηα δηαζπνξάο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνζπαζνχκε λα 

εληνπίζνπκε ην θαηά πφζν δχν κεηαβιεηέο είλαη ζπζρεηηζκέλεο, φπσο: 

 Γηα ηελ αλαγλψξηζε πηζαλψλ αηηηψλ πξνβιεκάησλ 

 Καηφπηλ εθαξκνγήο δηαγξάκκαηνο ςαξνθφθαινπ, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ζπζρεηίζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ 

 Γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ θαηά πφζν δχν επηπηψζεηο νθείινληαη ζε κία αηηία  

3.9.3 Πεξηγξαθή ρξήζεο 

1. πιινγή δεπγψλ δεδνκέλσλ, φηαλ ππάξρεη ππνςία ζπζρέηηζεο 

2. ρεδηαζκφο δηαγξάκκαηνο, κε ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ζηνλ νξηδφληην άμνλα θαη 

ηελ εμαξηεκέλε ζηνλ θάζεην. Γηα θάζε δεχγνο ηηκψλ, ηνπνζεηείηαη κία ηειεία ή 
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άιιν αληίζηνηρν ζχκβνιν ζην ζεκείν πνπ ε ηηκή ηνπ νξηδφληηνπ άμνλα ζπλαληά ην 

δεχγνο ηεο ηνπ θάζεηνπ άμνλα 

3. Παξαηήξεζε χπαξμεο ή φρη πξνθαλνχο κνηίβνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ 

δεκηνπξγείηαη λνεηή γξακκή ε δηαδηθαζία έρεη νινθιεξσζεί θαη φλησο 

απνδεηθλχεηαη φηη ππάξρεη ζπζρέηηζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζπλερίδνπκε ζηα 

επφκελα βήκαηα. 

4. Γηαίξεζε ησλ ζεκείσλ ηνπ δηαγξάκκαηνο ζε ηέζζεξα ηεηαξηεκφξηα. Δάλ Υ είλαη ν 

αξηζκφο ησλ ζπκβφισλ ηνπ δηαγξάκκαηνο, κεηξάκε Υ/2 ζχκβνια απφ ηνλ νξηδφληην 

άμνλα θαη ζρεδηάδνπκε νξηδφληηα γξακκή θαη αληίζηνηρα ηελ θάζεηε. 

5. Μεηξάκε ηα ζχκβνια αλά ηεηαξηεκφξην θαη γξάθνπκε ην απνηέιεζκα. Σα ζχκβνια 

πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζηηο νξηδφληηεο θαη θάζεηεο γξακκέο δελ ζπκκεηέρνπλ ζηα 

επηκέξνπο αζξνίζκαηα. 

6. πκπιήξσζε ησλ θάησζη ζηνηρείσλ 

o Α = άζξνηζκα ηνπ πάλσ αξηζηεξά θαη θάησ δεμηά ηεηαξηεκφξηνπ 

o Β = άζξνηζκα ηνπ θάησ αξηζηεξά θαη πάλσ δεμηά ηεηαξηεκφξηνπ 

o Γ = Σν min ησλ Α θαη Β 

o Γ = Α+Β 

7. χκθσλα κε ηνλ επφκελν πίλαθα, βξίζθνπκε ην φξην Γ θαη δηαθξίλνπκε ηηο θάησζη 

πεξηπηψζεηο (asq.org): 

o Γ < ηνπ νξίνπ: Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ 

o Γ > ηνπ νξίνπ: Γελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ 

Γ Όξην Γ Όξην 

1-8 0 51-53 18 

9-11 1 54-55 19 

12-14 2 56-57 20 

15-16 3 58-60 21 

17-19 4 61-62 22 

20-22 5 63-64 23 

23-24 6 65-66 24 

25-27 7 67-69 25 
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Γ Όξην Γ Όξην 

28-29 8 70-71 26 

30-32 9 72-73 27 

33-34 10 74-76 28 

35-36 11 77-78 29 

37-39 12 79-80 30 

40-41 13 81-82 31 

42-43 14 83-85 32 

44-46 15 86-87 33 

47-48 16 88-89 34 

49-50 17 90 35 
 

Πίλαθαο 10: Όξηα ειέγρνπ ζπζρέηηζεο 

 

3.9.4 Πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο 

 Δθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ζε βαζηθέο έλλνηεο ζηαηηζηηθήο 

 Γηαζεζηκφηεηα δεδνκέλσλ ή ζπζηήκαηνο ζπιινγήο / θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ 

 Ύπαξμε αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ  

3.9.5 Παξάδεηγκα 

πλερίδνληαο ηελ αλάιπζε ηνπ παξαδείγκαηνο ηεο παξαγξάθνπ 3.8.5, φπνπ κέζσ ηνπ 

δηαγξάκκαηνο ειέγρνπ απνδείρζεθε φηη νη κνιχλζεηο νθείινληαη ζε ηπραία γεγνλφηα θαη 

πξνρσξψληαο έλα βήκα αθφκα, ε νκάδα αλάιπζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζρεδίαζε έλα 

δηάγξακκα δηαζπνξάο γηα λα ειέγμεη νξηζηηθά ην θαηά πφζν ν αξηζκφο ησλ 

ρεηξνπξγείσλ θαη κνιχλζεσλ είλαη δχν κεηαβιεηέο πνπ δελ είλαη ζπζρεηηζκέλεο. 
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ρήκα 15: Γηάγξακκα δηαζπνξάο, αξηζκνχ ρεηξνπξγείσλ θαη κνιχλζεσλ αλά κήλα 

 

Σα δεδνκέλα ηνπ δηαγξάκκαηνο ππνινγίζηεθαλ σο εμήο: 

o Α = 11 

o Β = 8 

o Γ = 8 

o Γ = 19 

Με βάζε ηνλ πίλαθα Πίλαθαο 10: Όξηα ειέγρνπ ζπζρέηηζεο, πξνθχπηεη φηη ην Γ > ηνπ 

νξίνπ (8 > 4). πλεπψο, απνδεηθλχεηαη φηη φλησο ν αξηζκφο ησλ ρεηξνπξγείσλ θαη ησλ 

κνιχλζεσλ αλά κήλα είλαη κεηαβιεηέο κε ζπζρεηηζκέλεο κεηαμχ ηνπο (Evans & 

Lindsay, 2005). 
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3.10 Γηάγξακκα ξαρνθνθαιηά (Fishbone diagram) 

3.10.1 Δηζαγσγή 

Σν δηάγξακκα ξαρνθνθαιηά, γλσζηφ θαη σο δηάγξακκα Ishikawa ή δηάγξακκα αηηίνπ – 

απνηειέζκαηνο (Ishikawa, 1986), πεξηγξάθεη θαη νξγαλψλεη ηα πηζαλά αίηηα ελφο 

γεγνλφηνο πνπ παξαηεξείηαη. Σν γεγνλφο ηνπνζεηείηαη ζηελ άθξε ελφο βέινπο θαη ηα 

πηζαλά αίηηα, νκαδνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, είλαη 

αγθάζηα πνπ πξνεμέρνπλ απφ ην βέινο (American Society of Quality) (Σζηψηξαο, 

1995). 

3.10.2 Πεδίν Δθαξκνγήο 

Σα δηαγξάκκαηα ςαξνθφθαιν ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πξνζπαζνχκε 

λα εληνπίζνπκε πηζαλέο αηηίεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο θαη εηδηθά φηαλ ε 

νκάδα αλάιπζεο ηείλεη λα πέθηεη ζε «θαχιν θχθιν» απφςεσλ (Evans & Lindsay, 

2005). 

3.10.3 Πεξηγξαθή ρξήζεο 

1. Καηαξρήλ επίηεπμε ζπκθσλίαο γηα ην πξφβιεκα (επίπησζε) πξνο αλάιπζε. Ζ 

δήισζε απηή ζπληάζζεηαη εληφο ελφο θνπηηνχ, ζηελ δεμηά άθξε ηνπ ραξηηνχ, ζην 

νπνίν νδεγεί έλα νξηδφληην βέινο 

2. πδήηεζε θαη επηινγή ησλ βαζηθψλ θαηεγνξηψλ πξνέιεπζεο ησλ δπλεηηθψλ αηηηψλ 

ηνπ πξνβιήκαηνο. Δάλ ε δηαδηθαζία απνηχρεη, δχλαηαη λα επηιερζνχλ νη εμήο 

γεληθέο θαηεγνξίεο: 

o Μέζνδνη 

o Δμνπιηζκφο 

o Άλζξσπνη 
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o Τιηθά 

o Μεηξήζεηο 

o Πεξηβάιινλ 

3. πκπιεξψλνπκε ηηο επηιεγκέλεο θαηεγνξίεο ζε πιάγηεο γξακκέο πνπ νδεγνχλ ζηνλ 

θνξκφ ηνπ θεληξηθνχ βέινπο, κνηξάδνληαο ηζφπνζα ηηο θαηεγνξίεο πάλσ θαη θάησ 

απφ ην βέινο. 

4. πδήηεζε θαη επηινγή ησλ βαζηθψλ αηηηψλ ηνπ πξνβιήκαηνο, απαληψληαο ηελ 

εξψηεζε «Γηαηί ζπκβαίλεη;». Καζψο θαηαηίζεληαη νη απφςεηο ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο αλάιπζεο, ν δηαρεηξηζηήο ηεο δηαδηθαζίαο θαηαηάζζεη ηηο αηηίεο ζηηο 

θαηεγνξίεο πνπ αλήθνπλ. Ζ δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλεηαη θαη γηα θάζε κία 

αηηία μερσξηζηά γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ππν-αηηηψλ έσο φηνπ ε αλάιπζε πξνρσξήζεη 

ζηνλ επηζπκεηφ βαζκφ. 

5. Αλάιπζε δηαγξάκκαηνο. Ζ αλάιπζε βνεζά λα αλαγλσξίζνπκε αηηίεο νη νπνίεο 

ρξήδνπλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. Αθνχ ηα ζπγθεθξηκέλα δηαγξάκκαηα 

αλαγλσξίδνπλ κόλν Πηζαλέο Αηηίεο, δχλαηαη λα ρξεηαζηείηε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

δηαγξάκκαηα Pareto γηα λα καο βνεζήζνπλ λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ αηηία ζηελ νπνία 

ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνχκε αξρηθά. εκαληηθή είλαη ε «ηζνξξνπία» ηνπ 

δηαγξάκκαηφο θαη γη’ απηφ ζα πξέπεη λα ειέγμνπκε γηα ζπγθξίζηκα επίπεδα 

ιεπηνκέξεηαο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θαηεγνξίεο: 

o Έλα ιεπηφ παξαθιάδη κε αληηθείκελα ζε κία πεξηνρή κπνξεί λα ππνδεηθλχεη ηελ 

αλάγθε γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. 

 Μία θχξηα θαηεγνξία ε νπνία έρεη κφλν ιίγεο δηαπηζησκέλεο αηηίεο κπνξεί 

λα ππνδεηθλχεη ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ αλαγλψξηζε αηηηψλ. 

 Δάλ δηάθνξα θχξηα θιαδηά έρνπλ κφλν ιίγα παξαθιάδηα, κπνξεί λα 

ρξεηάδεηαη λα ηα ζπκπηχμεηε θάησ απφ κία θαηεγνξία. 

o Δπαλαιακβαλφκελεο αηηίεο. Απηέο κπνξεί λα απεηθνλίδνπλ πξσηαξρηθά αίηηα. 
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o Σέινο, θαιφλ είλαη λα κεηξεζνχλ φια ηα δεδνκέλα πνπ δχλαηαη  γηα θάζε αηηία 

ψζηε λα κπνξνχκε λα πνζνηηθνπνηήζνπκε ηελ επίπησζε / απνηέιεζκα γηα θάζε 

πξνηεηλφκελε αιιαγή (Wolper, 2001) (American Society of Quality). 

Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ζα είλαη ηεο αθφινπζεο κνξθήο: 

 

Δηθφλα 5: Σππηθή κνξθή δηαγξάκκαηνο ςαξνθφθαιν 

 

3.10.4 Πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο 

 Ζ ζχζηαζε νκάδαο απνηχπσζεο – αλάιπζεο κε νξηζκφ ελφο, εθ ησλ κειψλ, σο 

επηθεθαιήο 

 Μέιε ηεο νκάδαο απνηχπσζεο – αλάιπζεο λα είλαη κέιε δηαθνξεηηθψλ 

νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ 

3.10.5 Παξάδεηγκα 

ε έλα λνζνθνκείν ηέζεθε ην ζνβαξφ ζέκα ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

κεηαθνξά ελφο αζζελνχο απφ ηα επείγνληα ζε έλα θξεβάηη αζζελνχο. Τπήξρε δηάρπηε ε 

αίζζεζε φηη νη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο πνπ νθείινληαλ θαηά θχξην ιφγν 

ζηελ έιιεηςε δηαζεζίκσλ θιηλψλ. Δπ’ απηνχ ζπζηάζεθε κία νκάδα αλάιπζεο, ηεο 

νπνίαο ν ξφινο ήηαλ ν ζρεδηαζκφο ελφο δηαγξάκκαηνο ςαξνθφθαιν, κε ζθνπφ ηε 
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δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ πνπ είραλ σο επίπησζε ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. Ζ νκάδα 

εληφπηζε ηέζζεξηο (4) βαζηθέο θαηεγνξίεο αηηηψλ, ηηο ππεξεζίεο, ην ηκήκα επεηγφλησλ 

πεξηζηαηηθψλ, ηελ κνλάδα ρεηξνπξγείσλ θαη ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζρεδίαζε ην δηάγξακκα ςαξνθφθαιν πνπ αθνινπζεί: 

  

 

ρήκα 16: Γηάγξακκα ςαξνθφθαιν γηα ην πξφβιεκα εζσηεξηθήο κεηαθνξάο αζζελψλ 

 

Αμηνινγψληαο ην ηειηθφ δηάγξακκα ε νκάδα θαηάιαβε φηη ε αξρηθή εθηίκεζε ηεο 

έιιεηςεο δηαζεζίκσλ θιηλψλ σο θχξηα αηηία ησλ θαζπζηεξήζεσλ δελ ήηαλ νξζή. 

Πξνέθπςε πιήζνο λέσλ αηηηψλ, θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο επαλαιακβαλφηαλ ζε 

πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο νκάδαο, φπσο π.ρ. ε δηάξθεηα ιήςεο εμηηεξίνπ θαη ε έιιεηςε 

πξνζσπηθνχ. Σα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ έδσζαλ κία λέα δηάζηαζε ζην πξφβιεκα θαη 

σο εθ ηνχηνπ ε νκάδα απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη ζε πεξαηηέξσ αλάιπζε κε ηε ρξήζε 

ηεο κεζφδνπ FMEA (βιέπε παξάγξ. 3.5), πξνθεηκέλνπ λα πξνηεξαηνπνηεζνχλ νη αηηίεο 

θαη λα ιεθζνχλ ηα αλάινγα κέηξα βειηίσζεο, βαζηζκέλνη πιένλ ζε πνζνηηθά δεδνκέλα. 
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3.11 Πίλαθαο απνθάζεσλ (Decision matrix) 

3.11.1 Δηζαγσγή 

Μέζσ ηνπ πίλαθα απνθάζεσλ, αμηνινγνχληαη  θαη πξνηεξαηνπνηνχληαη (American 

Society of Quality) κία ζεηξά επηινγψλ. Ζ νκάδα αλάιπζεο θαη’ αξρήλ θαζνξίδεη κία 

ιίζηα απφ ζηαζκηζκέλα θξηηήξηα θαη ζηε ζπλέρεηα αμηνινγεί ηηο επηκέξνπο επηινγέο, 

βάζεη ησλ θξηηεξίσλ απηψλ. 

3.11.2 Πεδίν Δθαξκνγήο 

Ο πίλαθαο απνθάζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ: 

 Μία ιίζηα επηινγψλ πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ζε κία 

 Ζ ιήςε κίαο απφθαζεο πξέπεη λα ηθαλνπνηήζεη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα 

 Απαηηείηαη πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ αξηζκνχ επηινγψλ, θαηφπηλ κίαο δηαδηθαζίαο 

αξρηθήο κείσζήο ηνπο 

 Μφλν κία ιχζε είλαη δπλαηή λα εθαξκνζηεί γηα ηε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο 

 Μφλν έλα λέν πξντφλ – λέα ππεξεζία δχλαηαη λα παξαρζεί – παξαζρεζεί.  

3.11.3 Πεξηγξαθή ρξήζεο 

1. Καζνξηζκφο θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο 

2. Αλάζεζε βαξχηεηαο ζε θαζέλα θξηηήξην. Ζ βαξχηεηα ζα πξέπεη λα αθνινπζεί θνηλή 

θιίκαθα κεηαμχ ησλ θξηηεξίσλ (πξνηείλεηαη θιίκαθα 1-10, φπνπ 10=κέγηζηε 

βαξχηεηα) 

3. ρεδηαζκφο πίλαθα, φπνπ ζηα νξηδφληηα θειηά ηνπνζεηνχληαη ηα θξηηήξηα θαη νη 

βαξχηεηέο ηνπο ελψ ζηα θάζεηα νη επηκέξνπο επηινγέο θαηά πεξίπησζε 

4. Βαζκνιφγεζε επηινγψλ αλά θξηηήξην θαη επηινγή θαηάιιειεο θιίκαθαο 

βαζκνινγίαο. Ζ θιίκαθα πξνηείλεηαη λα είλαη 1-3, φπνπ θάζε αξηζκφο ζα απαληάεη 
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ζηελ εξψηεζε πνπ πξνθχπηεη γηα θάζε θξηηήξην (π.ρ. 1=ρακειφ, 2=κέζν, 3=πςειφ 

θιπ) 

5. Πνιιαπιαζηαζκφο βαζκνινγηψλ κε ηηο αληίζηνηρεο βαξχηεηεο ησλ θξηηεξίσλ θαη 

άζξνηζκα ησλ απνηειεζκάησλ αλά θξηηήξην θαη επηινγή. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ην 

ηειηθφ απνηέιεζκα αλά επηινγή απνηειεί θαη ηελ ζηαζκηζκέλε ηνπ βαζκνινγία θαη 

βάζεη απηήο θαηαηάζζνληαη νη επηινγέο. 

3.11.4 Πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο 

 Ζ ζχζηαζε νκάδαο απνηχπσζεο – αλάιπζεο κε νξηζκφ ελφο, εθ ησλ κειψλ, σο 

επηθεθαιήο 

 Μέιε ηεο νκάδαο απνηχπσζεο – αλάιπζεο λα είλαη κέιε δηαθνξεηηθψλ 

νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ 

3.11.5 Παξάδεηγκα 

ε έλα ηκήκα επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ, αλαγλσξίζηεθε ην πξφβιεκα ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ αζζελψλ θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

ηκήκαηνο. Ο ζθνπφο ήηαλ λα εληνπηζηνχλ ηα ζηάδηα ζηα νπνία ζα έπξεπε λα πξνβνχλ 

ζε ζεκαληηθέο αιιαγέο δηαδηθαζίαο, ψζηε λα κεησζνχλ νη επηπηψζεηο ζε πεξίπησζε 

ιαζψλ ή αζηνρηψλ. Ζ νκάδα αλάιπζεο πξνέβε ζηνλ ζρεδηαζκφ πίλαθα απνθάζεσλ, 

φπνπ ζηνλ θάζεην άμνλα ζπκπιήξσζε ηα πέληε (5) ζηάδηα δηαρείξηζεο ηνπ αζζελή ζηα 

επείγνληα θαη ζηνλ νξηδφληην επέιεμε κία ζεηξά θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο, δίλνληάο ηνπο 

παξάιιεια ηηο ζρεηηθή ηνπο βαξχηεηα. Ο πίλαθαο πνπ πξνέθπςε ήηαλ ν εμήο (Lighter 

& Fair, 2004): 

Α/Α 

ηαδίνπ 

     Κξηηήξην 

 

ηάδην 

Ιαηξηθό ξίζθν Ννκηθό ξίζθν Δπηπηώζεηο ζε 

άιια ηκήκαηα 

Γπλαηόηεηα 

αιιαγήο 

Αμία αιιαγήο ΒΑΘΜΟ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 
5 4 3 2 1  

1. 
Πξηλ ηελ 

εηζαγσγή 

3 3 1 1 2 34 

ρεηηθά πςειφ 

ξίζθν εάλ 
ζνβαξή 

Τςειφ ξίζθν 

γηα κήλπζε, 
εάλ ην 

πλήζσο 

αθαηάιιειν 
πξνζσπηθφ, 

Δχθνιν λα βξεηο 

εμεηδηθεπκέλν 
πξνζσπηθφ 

Δχθνιε 

βειηίσζε 
ππνδνκψλ θαη 
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Α/Α 

ηαδίνπ 

     Κξηηήξην 

 

ηάδην 

Ιαηξηθό ξίζθν Ννκηθό ξίζθν Δπηπηώζεηο ζε 

άιια ηκήκαηα 

Γπλαηόηεηα 

αιιαγήο 

Αμία αιιαγήο ΒΑΘΜΟ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 
5 4 3 2 1  

πεξίπησζε δελ 
αληηκεησπηζηεί 

πξφβιεκα δελ 
αληηκεησπηζηεί 

κηθξή επίπησζε 
γηα άιια 

ηκήκαηα 

αχμεζε 
πξνζσπηθνχ 

rate 

2. 
Καηά ηελ 
εηζαγσγή  

2 3 2 2 2 34 

Υακειφ ξίζθν 

ιφγσ ηεο 
επηθνηλσλίαο 

κε ην 

πξνζσπηθφ 

Δθηηκήζεηο 

απφ κε ηαηξηθφ 
πξνζσπηθφ – 

πςειφ λνκηθφ 

ξίζθν 

Καηάξηηζε 
πξνζσπηθνχ 

επηβαξχλεη ην 

ηκήκα 
αλζξσπίλνπ 

δπλακηθνχ 

Αλάγθε γηα 
θαηάξηηζε 

εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ 
πάλσ ζηηο 

δηαδηθαζίεο 

Δμεηδηθεπκέλν 
πξνζσπηθφ 

κπνξείο λα 

βξεηο θαη λα 
κεηαθέξεηο 

γξήγνξα 

 

3. 
Πξηλ ηελ 
ππεξεζία 

1 1 3 3 3 27 

Αθξίβεηα θαηά 
ηελ εθηίκεζε 

ηνπ ξίζθνπ 

Ρίζθν γηα 

ιάζε ηνπ 

ηαηξηθνχ 

πξνζσπηθνχ 

Νεαξφ 
λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ 

Γχζθνιν λα 
βξεηο γξήγνξα 

πξνζσπηθφ θαη 

λα ην 

θαηαξηίζεηο ζηα 

επείγνληα 

Αξγφ ιφγσ 

ηνπ λεαξνχ 
ηεο ειηθίαο 

ησλ 

λνζνθφκσλ 

 

4. 
Καηά ηελ 

ππεξεζία 

1 1 1 3 3 21 

Σν ξίζθν 

εθηηκάηαη θαη 

είλαη 
δηαρεηξίζηκν 

Ρίζθν γηα 

ιάζε ηνπ 

ηαηξηθνχ 
πξνζσπηθνχ 

Σν πξνζσπηθφ 

ησλ επεηγφλησλ 

είλαη θαιά 
ηνπνζεηεκέλν 

Γχζθνιεο νη 
φπνηεο αιιαγέο 

ζε πξνζσπηθφ 

Αξγνπνξία 

ιφγσ 
αληίζηαζεο 

απφ ην 

πξνζσπηθφ 

 

5. 
Μεηά ηελ 
ππεξεζία 

2 2 3 3 3 36 

Πηζαλφηεηα 

κε ηήξεζεο 

ζεξαπείαο απφ 
αζζελή 

Τπεπζπλφηεηα 

ηνπ 
νξγαληζκνχ 

γηα κε ηήξεζε 

ζεξαπείαο 

Άιιν ηκήκα 

είλαη ππεχζπλνο 

γηα ηηο 
επηθνηλσλίεο 

Πνιχ δχζθνιν 

ιφγσ ηεο έμηξα 

πξνζπάζεηαο ζε 
άιια ηκήκαηα 

Αξγνπνξία 

ιφγσ ηεο 

αλάγθεο γηα 
αχμεζε ηεο 

δπλακηθφηεηαο 

ζε άιια 
ηκήκαηα 

 

Πίλαθαο 11: Πίλαθαο απνθάζεσλ γηα ηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο αζζελψλ ζε ηκήκα επεηγφλησλ 

πεξηζηαηηθψλ 

 

Απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

1. Σν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ην νπνίν έρεη ηε κεγαιχηεξε αλάγθε γηα αιιαγή είλαη 

ην ζηάδην κεηά ηε απνρψξεζε ηνπ αζζελή  

2. Σν ζηάδην ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ηκήκαηνο είλαη θαη απηφ κε ηε 

κηθξφηεξε αλάγθε γηα αιιαγή. 

3. εκαληηθέο είλαη θαη νη απνζηάζεηο ζηηο βαζκνινγίεο, φπνπ ηα δχν πξψηα 

ζηάδηα απέρνπλ ειάρηζηα απφ ην 5
ν
, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη θαη απηά 

απνδεηθλχεηαη φηη ζα πξέπεη λα κειεηεζνχλ γηα πηζαλέο αιιαγέο ζηηο 

δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπο. 
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4. πκπεξάζκαηα θαη Πξνηάζεηο 

4.1 πκπεξάζκαηα 

Απφ ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ νξγαληζκψλ πγείαο, φπσο παξνπζηάζηεθε ζην 1
ν
 

θεθάιαην ηεο παξνχζαο, πξνθχπηεη ε δηαξθήο πξνζπάζεηα δηνηθεηηθνχ θαη 

δηαρεηξηζηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ ησλ νξγαληζκψλ, πξνο ηε θαηεχζπλζε ηεο δηαξθνχο 

αχμεζε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε – αζζελή. Παξφηη, πιήζνο κεζνδνινγίεο, 

εξγαιεία – ηερληθέο θαη ζπζηήκαηα έρνπλ αλαπηπρζεί βηβιηνγξαθηθά θαη επίζεο, έρνπλ 

εθαξκνζηεί ζε κεγάιν αξηζκφ νξγαληζκψλ πγείαο ζηελ Δπξψπε θαη Ακεξηθή, ε Διιάδα 

βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηνπ δξφκνπ απηνχ, έρνληαο νπζηαζηηθά επηθεληξσζεί ζε 

νξγαλσηηθά παξά δηαρεηξηζηηθά ζέκαηα. 

Μέζσ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε θάζε εξγαδφκελν ζε νξγαληζκφ 

πγείαο λα έρεη πξφζβαζε, αθελφο ζηηο γεληθέο αξρέο θαη θαηεπζχλζεηο ηεο ΓΟΠ θαη ηεο 

επξχηεξεο θηινζνθίαο δηαξθνχο βειηίσζεο θαζψο επίζεο θαη ζηα πην δεκνθηιή 

εξγαιεία – ηερληθέο ΓΟΠ ζε επίπεδν αλαιπηηθήο πεξηγξαθήο ρξήζεο θαη κε ηελ 

παξάζεζε αληηπξνζσπεπηηθψλ παξαδεηγκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ππνζηήξημε ησλ νξγαληζκψλ πγείαο, κέζσ ησλ εξγαιείσλ – 

ηερληθψλ απηψλ λα μεθηλήζνπλ κε κηθξά, αιιά ζηαζεξά, βήκαηα ηελ αιιαγή ηεο 

ζεκεξηλήο λννηξνπίαο δηνίθεζεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εθαξκνγήο λέσλ – 

ζχγρξνλσλ κεζφδσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα επηηεπρζεί ζηαδηαθά ε εθθίλεζε εθαξκνγήο 

ησλ θηινζνθηψλ θαη ζπζηεκάησλ ζπλερνχο βειηίσζεο. 

4.2 Πξνηάζεηο 

Λφγσ νηθνλνκίαο κεγέζνπο, αιιά θαη ιφγσ κία ζεηξά άιισλ θξηηεξίσλ επηινγήο (βιέπε 

παξάγξ. 2.4.2) ηα εξγαιεία πνπ πεξηγξάθεθαλ αλαιπηηθά ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο 

είλαη έλα κέξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ βηβιηνγξαθηθά ηεθκεξησκέλσλ εξγαιείσλ – ηερληθψλ 
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ηεο ΓΟΠ. Πξφηαζε ινηπφλ απνηειεί ε επέθηαζε ηεο εξγαζίαο ζην λα θαιχςεη ην 

ζχλνιν ησλ εξγαιείσλ – ηερληθψλ, κε αληίζηνηρε δνκή ψζηε λα πξνθχςεη έλαο πιήξεο 

νδεγφο ρξήζεο.  

Γηα θάζε πξφβιεκα ή επξχηεξν ζέκα πξνο επίιπζε πνπ παξνπζηάδεηαη, ν εθάζηνηε 

ρξήζηεο ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα, κέζσ απηφκαηνπ ππνινγηζηηθνχ εξγαιείνπ 

(π.ρ.  θχιιν excel)  λα επηιέμεη ην βέιηηζην, θαηά πεξίπησζε εξγαιείν. Σα θίιηξα πνπ 

πξνηείλεηαη λα ππάξρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν θχιιν είλαη ηα εμήο: 

1. Δίδνο πξνβιήκαηνο (αλάινγν κε ηελ θαηεγνξία ηνπ εξγαιείνπ – ηερληθήο) 

2. Γλψζεηο - εκπεηξία νκάδαο αλάιπζεο 

3. ηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ζπλερνχο βειηίσζεο (βιέπε παξάγξ. 2.4.3) 

4. Γηαδηθαζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πξφβιεκα 

5. Σκήκα – νξγαλσηηθή κνλάδα ζηελ νπνία αθνξά ην πξφβιεκα 

ε θάζε πεξίπησζε, νη πξνεπηινγέο ησλ ζεκείσλ 4 θαη 5 ζα πξέπεη λα πξνθχςνπλ 

θαηφπηλ δηεμαγσγήο έξεπλαο πεδίνπ, θαηά ηελ νπνία, κειεηψληαο ηηο δηάθνξεο 

δηαδηθαζίεο θαη ηηο ζρεηηθέο νξγαλσηηθέο κνλάδεο ησλ νξγαληζκψλ πγείαο θαζψο θαη ηα 

επαλαιακβαλφκελα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη απφ ηελ νπνία ζα ππάξμεη ε 

δπλαηφηεηα λα αλαγλσξηζηνχλ νη αληηζηνηρίζεηο ησλ εξγαιείσλ – ηερληθψλ κε ηηο 

δηαδηθαζίεο, ηηο κνλάδεο ησλ νξγαληζκψλ θαη ηα αλαγλσξηζκέλα πξνβιήκαηα. 

Σέινο, ιφγσ ηνπ φηη ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ εξγαιείσλ – ηερληθψλ ηεο ΓΟΠ βαζίδνληαη 

ζε πνζνηηθά δεδνκέλα θαη ιεηηνπξγνχλ κε ππνινγηζηηθέο θαη ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο, 

δχλαηαη γηα ηα εξγαιεία – ηερληθέο απηέο λα αλαπηπρζνχλ απηφκαηα ππνινγηζηηθά 

θχιια, δηεπθνιχλνληαο έηζη ηε ζπιινγή, θαηαρψξεζε θαη απηφκαηε εμαγσγή ησλ 

πηλάθσλ θαη δηαγξακκάησλ ψζηε λα απινπνηεζεί θαη λα γίλεη πεξηζζφηεξν θηιηθή ε 

δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ εξγαιείσλ – ηερληθψλ απηψλ. Παξάδεηγκα απηνχ απνηειεί 

ην ππνινγηζηηθφ θχιιν ζην Πξνζάξηεκα 3, ην νπνίν απνηειεί παξάδεηγκα πξνο κίκεζε 
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γηα ηελ αλάπηπμε αληίζηνηρσλ ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη γηα ηα ινηπά εξγαιεία – 

ηερληθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε παξνχζα εξγαζία. 
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Πξνζάξηεκα 1: Παξαδείγκαηα Οξγαλνγξακκάησλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ νξγαληζκώλ πγείαο 

 

Δηθφλα 6: Οξγαλφγξακκα Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αζελψλ «Δπαγγειηζκφο»
2
  

                                                 
2
 πεγή: http://www.evaggelismos-hosp.gr/0010000016/%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-

%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%82-

%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%85.html 

http://www.evaggelismos-hosp.gr/0010000016/%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%85.html
http://www.evaggelismos-hosp.gr/0010000016/%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%85.html
http://www.evaggelismos-hosp.gr/0010000016/%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%85.html
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Δηθφλα 7: Οξγαλφγξακκα Ννζνθνκείνπ Παπαγεσξγίνπ
3
 

 

 

                                                 
3
 πεγή: http://www.papageorgiou-hospital.gr/cms/upload/pdf/organ.pdf 

http://www.papageorgiou-hospital.gr/cms/upload/pdf/organ.pdf
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Δηθφλα 8: Οξγαλφγξακκα Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ξάλζεο
4
 

 

 

 

Δηθφλα 9: Οξγαλφγξακκα Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Νίθαηαο Πεηξαηά
5
 

                                                 
4
 πεγή: http://www.hosp-xanthi.gr/domi/organogr.htm 

http://www.hosp-xanthi.gr/domi/organogr.htm
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Δηθφλα 10: Οξγαλφγξακκα Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο «Αγία Αηθαηεξίλε»

6
 

                                                                                                                                                                                                                                                    
5
 πεγή: http://www.nikaia-hosp.gr/D540B2E6.el.aspx 

6
 πεγή: http://www.agiaaikaterini.gr/article/clinic-org-chart 

http://www.nikaia-hosp.gr/D540B2E6.el.aspx
http://www.agiaaikaterini.gr/article/clinic-org-chart
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Δηθφλα 11: Οξγαλφγξακκα ηνπ Γ.Θ.Κ.Α. ΤΓΔΗΑ

7
 

 

                                                 
7
 πεγή: http://www.hygeia.gr/articlefiles/5-5-2006_07_19_gr.gif 

http://www.hygeia.gr/articlefiles/5-5-2006_07_19_gr.gif
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Πξνζάξηεκα 2: Γνκή θαη αξκνδηόηεηεο ππεξεζηώλ πγείαο 

Ιαηξηθή Τπεξεζία 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία απνηειεί  ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εθάζηνηε λνζνθνκείνπ. Γηαξζξψλεηαη ζε ηνκείο θαη απηνί ζε ηκήκαηα ζπγγελψλ 

εηδηθνηήησλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη εμήο: 

 Παζνινγηθφο 

 Υεηξνπξγηθφο 

 Δξγαζηεξηαθφο 

 Φπρηαηξηθφο θνηλσληθήο ηαηξηθήο 

 Δμσηεξηθψλ αζζελψλ  

 Φαξκαθεπηηθφο 

Κάζε ηνκέαο έρεη ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ θιηλψλ πνπ εμππεξεηνχλ αδηαθξίησο φια ηα 

ηκήκαηά ηνπ, ελψ θάζε ηκήκα έρεη ηελ επηζηεκνληθή ηνπ απηνηέιεηα. ε ζπλεξγαζία κε 

ηα επηκέξνπο ηκήκαηα, ππάξρεη θαη επηζηεκνληθή επηηξνπή, ε νπνία δξα ζπκβνπιεπηηθά 

θαη γλσκνδνηηθά φηαλ θαη φπνηε απηφ θξηζεί αλαγθαίν. Ζ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 

ππεξεζίαο, ηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο, ν ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο είλαη νξηζκέλα απφ ηα 

αληηθείκελα ελαζρφιεζεο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνηεί ε ηαηξηθή ππεξεζία ηνπ θάζε λνζνθνκείνπ είλαη νη 

εμήο: 

 Παξνρή ηαηξηθήο πεξίζαιςεο φισλ ησλ βαζκίδσλ, επείγνπζα 

 Δθπαίδεπζε εηδηθεπφκελσλ ηαηξψλ θαη εθπαίδεπζε θνηηεηψλ ηαηξηθψλ ζρνιψλ 

 Βαζηθή ή/θαη εθαξκνζκέλε έξεπλα 

 Γηαρείξηζε αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ζε φηη αθνξά ηελ πιεξφηεηα, πνηφηεηα, 

εμεηδίθεπζε γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

 Έιεγρνο παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ 
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 Γηαρείξηζε ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ 

Ννζειεπηηθή Τπεξεζία 

Ζ λνζειεπηηθή ππεξεζία, φπσο θαη ε ηαηξηθή, δηαξζξψλεηαη ζε ηνκείο θαη ηκήκαηα. 

Δπηπιένλ, λέα νξγαλσηηθή κνλάδα πνπ εκθαλίδεηαη είλαη νη απηνηειείο κνλάδεο (π.ρ. 

Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ). 

Αληίζηνηρα ηεο επηζηεκνληθήο επηζηνιήο, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζπλαληηέηαη ε 

λνζειεπηηθή  επηηξνπή, ε νπνία θαη απηή αζρνιείηαη κε ηα αληίζηνηρα ζέκαηα ηεο 

επηζηεκνληθήο. 

Οη αξκνδηφηεηεο ηεο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο είλαη νη εμήο: 

 Παξνρή λνζειεπηηθήο θξνληίδαο φισλ ησλ βαζκίδσλ, επείγνπζα, ζε εμσηεξηθά 

ηαηξεία, ζην ζπίηη, ζην λνζνθνκείν γηα ηνπο εηζαρζέληεο αζζελείο 

 Γηαρείξηζε αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ζε φηη αθνξά ηελ πιεξφηεηα, πνηφηεηα, 

εμεηδίθεπζε γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

 Έιεγρνο παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ 

 Δμαζθάιηζε εηνηκφηεηαο 

 Γηαρείξηζε λνζειεπηηθνχ εμνπιηζκνχ 

 Τινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

Σερληθή Τπεξεζία 

Ζ ηερληθή ππεξεζία αλαπηχζζεηαη ζπλήζσο ζε δχν ηκήκαηα, ην ηερληθφ θαη ηε 

βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο. Σα ηκήκαηα έρνπλ γξαθεία θαη ζπλεξγεία κε θχξηεο 

αξκνδηφηεηεο ηε δηαρείξηζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ζπληήξεζε θηηξίσλ, πινπνίεζε έξγσλ 

ππνδνκήο θιπ. 

Γηνηθεηηθή Τπεξεζία 

Σέινο, ε δηνηθεηηθή ππεξεζία είλαη κία νξηδφληηα δνκή ππνζηήξημεο ηνπ νξγαληζκνχ 

θαη αλαπηχζζεηαη ζε δχν ππνδηεπζχλζεηο, ηελ ππνδηεχζπλζε δηνηθεηηθνχ θαη 

νηθνλνκηθνχ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο αλαπηχζζνληαη ζε επηκέξνπο ηκήκαηα θαη 
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γξαθεία, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ. 

Πξφθεηηαη γηα ην managerial κέξνο ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο, φπνπ νη αξκνδηφηεηεο πνπ 

θαιχπηνληαη είλαη νη εμήο: 

 πληνληζκφο κεηαμχ φισλ ησλ ππεξεζηψλ 

 Τπνζηήξημε αξκνδηνηήησλ φισλ ησλ ππεξεζηψλ, θαηά πεξίπησζε 

 Γηαρείξηζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο  

 Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ινγηζηήξην 

 Δθπαίδεπζε δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ 

 Δθπαίδεπζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα γεληθά ζέκαηα ιεηηνπξγίαο 
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Πξνζάξηεκα 3: Απηόκαην ππνινγηζηηθό θύιιν γηα ηε δεκηνπξγία Γηαγξάκκαηνο Gannt 
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