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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εργασία σαν κύριο στόχο έχει να δείξει πόσο σημαντικό και απαραίτητο 

είναι να υπάρχει ποιότητα στις υπηρεσίες που παρέχονται από τους οργανισμούς 

φροντίδας υγείας. Επίσης, δέλει να ξεκαθαρίσει κάποιες ιδιομορφίες και 

προβλήματα που υπάρχουν όσον αφορά το δέμα της ποιότητας στις υπηρεσίες 

υγείας και να προσφέρει βοήδεια για την καλύτερη κατανόηση του πως πρέπει να 

πρήζουν και τι βήματα να ακολουδήσουν οι οργανισμοί φροντίδας υγείας που 

επιδυμούν να εφαρμόσουν κάποιο πρόγραμμα ποιότητας στα πλαίσιά τους. Τέλος, 

επιδιώκει να δείξει πόσο πίσω έχουν μείνει στο θέμα της ποιότητας οι οργανισμοί 

της Ελλάδας που παρέχουν φροντίδα υγείας σε σχέση με αντίστοιχους οργανισμούς 

του Εξωτερικού.

Στη χώρα μας, το νοσοκομείο, εκτός από το γεγονός ότι αποτελεί τον κύριο 

καταναλωτή των Δημοσίων Δαπανών Υγείας στη συνείδηση του κοινού, αποτελεί 

έναν απρόσωπο μη αποτελεσματικό και μη αποδοτικό οργανισμό που προσφέρει 

υπηρεσίες χαμηλής ποιότητας. Μεμονωμένες πρωτοβουλίες σε νοσοκομεία όπως 

στον Ευαγγελισμό (αξιολόγηση ποιότητας εργαστηριακών εξετάσεων), στο ΑΧΕΠΑ 

(ομάδες διασφαλίζουν την ποιότητα στην αναισδησιολογία), στο Ωνάσειο 

Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (λειτουργία γραφείου ποιότητας) ή πρωτοβουλίες 

φορέων όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Μάνατζερς Υγείας (διοργάνωση Διεδνούς 

Συνεδρίου για τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας), είχαν σαν 

αποτέλεσμα την ευαισδητοποίηση των εργαζομένων, αλλά και του αρμόδιου 

Υπουργείου Υγείας, που στο νέο Νομοσχέδιο για την Υγεία αναφέρει την ίδρυση 

Γραφείου Ποιότητας σε κάδε νοσοκομείο.1

Αναμφισβήτητα, τα Προγράμματα ποιότητας βοηδούν τα νοσοκομεία να λύσουν 

πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, έτσι ώστε να γίνουν ικανά να 

βελτιώσουν την ποιότητα των παραχομένων υπηρεσιών υγείας, να μειώσουν το

1ΒΑ. [23].
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κόστος, και τέλος, να αυξήσουν την ικανοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών 

πελατών τους.

Από την άλλη μεριά, όμως, η επιτυχής εφαρμογή Προγραμμάτων ποιότητας στα 

νοσοκομεία είναι αρκετά δύσκολη, λόγω της γραφειοκρατίας που κυριαρχεί, της 

πολυπλοκότητας και της πολυτμηματικής τους διάρθρωσής.

Στο κεφάλαιο 2 εντοπίζονται οι διαφορές που υφίστανται ανάμεσα στην παραγωγή 

προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών, επιχειρείται μια εννοιολογική προσέγγιση 

της ποιότητας στις υπηρεσίες γενικά και κατόπιν πραγματοποιείται μια ιστορική 

αναδρομή για την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας. Αναλύονται οι ιδιομορφίες της 

υπηρεσίας υγείας, τα μοναδικά προβλήματα που θέτει στη βελτίωση και Διοίκηση 

Ποιότητας και το γιατί τα προγράμματα ποιότητας ασχολούνται περισσότερο με τη 

νοσοκομειακή περίθαλμη. Τέλος, περιγράφεται η Ευρωπαϊκή εμπειρία Διασφάλισης 

Ποιότητας στην Υγεία.

Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται μια ανάλυση της ξένης και ελληνικής βιβλιογραφίας 

πάνω στο θέμα της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας και στο τέταρτο κεφάλαιο 

περιγράφονται τα βήματα με τα οποία υλοποιήθηκαν οι στόχοι της εργασίας.

Στο κεφάλαιο 5, αφού εντοπίζονται οι κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχή 

εφαρμογή προγραμμάτων ποιότητας σε νοσοκομεία, αναλύονται οι αιτίες αποτυχίας 

των προγραμμάτων ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας και οι τρόποι οι οποίοι 

συμβάλουν στην επιτυχή εφαρμογή της ΔΟΠ στις υπηρεσίες υγείας.

Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο καταρτίζονται προγράμματα 

ποιότητας σε οργανισμούς φροντίδας υγείας, αναφέρονται τα οφέλη που απεκόμισαν 

οργανισμοί φροντίδας υγείας που εφάρμοσαν διάφορα προγράμματα ποιότητας, 

αναλύονται οι διαδικασίες και τα βήματα που απαιτούνται για την εφαρμογή της 

ΔΟΠ και το μοντέλο ΔΟΠ που ανέπτυξε ο Thornber για τους οργανισμούς φροντίδας 

υγείας και τέλος, περιγράφονται μερικοί οργανισμοί φροντίδας υγείας που 

εφάρμοσαν εργαλεία της ΔΟΠ.
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Τέλος, στο κεφάλαιο 7, αφού πρώτα τονίζεται η αναγκαιότητα για την εισαγωγή 

αρχών ΔΟΠ στα Ελληνικά Νοσοκομεία, παρουσιάζεται το Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και 

το Πρόγραμμα Εξασφάλισης της Ποιότητας που εφαρμόζεται από το τμήμα της 

Αναισθησιολογίας. Το κεφάλαιο κλείνει με μια σύγκριση του Προγράμματος 

Εξασφάλισης της Ποιότητας του Αναισδησιολογικού Τμήματος του ΑΧΕΠΑ με 

άλλα σχετικά προγράμματα ποιότητας που εφαρμόζονται από νοσοκομεία του 

εξωτερικού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

2.1. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η παραγωγή υπηρεσιών διαφέρει από την παραγωγή αγαθών σε πολλά σημεία. Οι

υπηρεσίες έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες έναντι των βιομηχανικών προϊόντων, οι

οποίες ακολουθούν:

• Οι υπηρεσίες είναι προϊόντα άϋλα. Δεν είναι υλικά προϊόντα για τα οποία υπάρχει 

η εποπτεία της παραγωγής τους, οι έλεγχοι, ο σχεδιασμός τους, κ.α.

• Οι οργανισμοί υπηρεσιών συχνά διεκπεραιώνουν ένα μεγάλο όγκο συναλλαγών. 

Για παράδειγμα, μια οποιαδήποτε μέρα, η Royal Bank του Καναδά διακπεραιώνει 

πάνω από 5,5 εκ. συναλλαγές για 7,5 εκ. πελάτες μέσω 1.600 υποκαταστημάτων 

και πάνω από 3.500 τραπεζικών μηχανών και η Federal Express διεκπεραιώνει 1,5 

εκ. μεταφορές σε 1.650 μέρη σε 127 χώρες . Τόσο μεγάλοι όγκοι αυξάνουν την 

πιθανότητα λάθους.

• Οι υπηρεσίες ως προϊόντα έχουν σχεδόν μηδενικό χρόνο ανάμεσα στην 

παραγωγή και στη διάθεσή τους. Καταναλώνονται καθώς δημιουργούνται και δεν 

μπορούν να αποθηκευτούν όπως τα παραγόμενα προϊόντα. Γι’αυτό το λόγο είναι 

περισσότερο δύσκολο να γίνει οποιαδήποτε διόρθωση τη στιγμή που θα έχει 

διαπιστωθεί κάποιο λάθος. Εξαφανίζεται, δηλαδή, η ευκαιρία για επιθεώρηση σαν 

ένα μέσο ελέγχου ποιότητας.

• Οι υπηρεσίες, γενικά, είναι περισσότερο εντάσεως εργασίας, ενώ τα προϊόντα 

είναι περισσότερο εντάσεως κεφαλαίου. Το αποτέλεσμα είναι ότι η επιτυχία της 

παροχής των υπηρεσιών εξαρτάται πάρα πολύ από τα άτομα που τις παρέχουν, από 

την εκπαίδευση που αυτά έχουν υποστεί και από το χώρο στον οποίο εργάζονται.

• Το σύστημα παράδοσης της υπηρεσίας είναι πολύ ευαίσθητο στο χρόνο και οι 

ανάγκες του πελάτη και τα πρότυπα απόδοσης, συχνά, είναι δύσκολο να 

αναγνωρισθούν και να καθορισθούν. Ο πελάτης και ο υπάλληλος που παρέχει την 

υπηρεσία πρέπει να αντεπιδρούν. 2

2 Βλ. [63] σ. 26.
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• Η παραγωγή υπηρεσιών απαιτεί σε μεγαλύτερο βαθμό την προσαρμογή της 

παρεχόμενης υπηρεσίας στις απαιτήσεις του πελάτη από ότι απαιτεί η παραγωγή 

υλικών αγαθών.

2.2. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η υπηρεσία είναι “κοινωνική ενέργεια που προϋποθέτει άμεση επαφή του πελάτη με 

τον αντιπρόσωπο της εταιρείας που παρέχει την υπηρεσία”. Οι υπηρεσίες 

περιλαμβάνουν όλους τους μη κατασκευαστικούς οργανισμούς εκτός από τις 

βιομηχανίες όπως αυτές της γεωργίας, των μεταλλεύσεων και των κατασκευών. Το 

Τυποποιημένο Σύστημα Ταξινόμησης της Βιομηχανίας (Standard Industrial 

Classification System) της κυβέρνησης των ΗΠΑ περιγράφει σαν οργανισμούς 

υπηρεσιών αυτούς που “πρωταρχικά ενασχολούνται με το να παρέχουν μια μεγάλη 

ποικιλία υπηρεσιών σε άτομα, επιχειρήσεις, κυβέρνηση και άλλους οργανισμούς 

περιλαμβάνοντας ξενοδοχεία, και άλλα μέρη καταλυμάτων, υπηρεσίες υγείας, 

νομικές, μηχανικές και άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

σωματεία και διάφορες άλλες υπηρεσίες”. Περιλαμβάνονται, επίσης, σε αυτή την 

κατηγορία τα ακίνητα, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, το λιανεμπόριο, οι 

μεταφορές και οι δημόσιες υπηρεσίες.

Σε πολλούς οργανισμούς, η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών είναι δυνατό να 

υφίσταται ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, ένα εστιατόριο fast food παράγει υλικά 

αγαθά, δηλαδή σάντουϊτσ. Όμως, το χαρακτηριστικό που το κάνει να ξεχωρίζει από 

τα άλλα εστιατόρια fast food είναι η ταχύτητα και η ποιότητα της εξυπηρέτησης του 

πελάτη. Υπάρχει η τάση να ταξινομούνται αυτοί οι οργανισμοί σαν οργανισμοί 

υπηρεσιών αντί κατασκευαστικοί, από τη στιγμή που πρωταρχικά ανταγωνίζονται 

όσον αφορά την εξυπηρέτηση περισσότερο και όχι το προϊόν. Είναι, επίσης, πολύ 

σημαντικό να αναγνωριστεί ότι για πολλές κατασκευαστικές εταιρείες, η 

εξυπηρέτηση αποτελεί το στοιχείο-κλειδί. Για παράδειγμα, μια κατασκευάστρια 

εταιρεία εξοπλισμού για κομπιούτερ όπως η IBM, μπορεί να παρέχει εκτεταμένη 

υποστήριξη (π.χ. συντήρηση εξοπλισμού, κ.α.) και συμβουλευτικές υπηρεσίες. 3

3Βλ [62] σ. 25.
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Τα τελευταία χρόνια ο τομέας των υπηρεσιών έχει αναπτυχθεί γοργά. Οι Βο 

Edvardsson, Bertil Thomasson και John Ovretveit ([61] σ. 4-7), ισχυρίζονται ότι στις 

ΗΠΑ ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται στον τομέα των υπηρεσιών 

αυξήθηκε σχεδόν 60% από το 1970 εώς το 1994. Οι ΗΠΑ έχουν τον μεγαλύτερο 

τομέα υπηρεσιών και τον πιο γρήγορα αναπτυσσόμενο, κυρίως στις επιχειρησιακές 

υπηρεσίες, στη φροντίδα υγείας και στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Από το 

1970 εώς το 1994 τα άτομα που απασχολούνταν στις υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 

42%. Το ποσοστό των εργαζομένων στον τομέα των υπηρεσιών στην Ιαπωνία είναι 

53%. Επιπλέον, οι υπηρεσίες αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής και της 

απασχόλησης σε όλες τις χώρες τις ΕΟΚ εκτός από την Πορτογαλλία και την 

Ελλάδα. Η ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών στην ΕΟΚ είναι μεγαλύτερη σε αυτές 

τις χώρες που έχουν μικρότερο ποσοστό εργαζομένων που απασχολείται στις 

υπηρεσίες. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που απασχολούνται στις υπηρεσίες 

στις χώρες της ΕΟΚ έχει αυξηθεί κατά 40% τη χρονική περίοδο 1970-1994.

Νέες μέθοδοι Διασφάλισης της Ποιότητας αναπτύχθηκαν και εξευγενίστηκαν στις 

κατασκευαστικές βιομηχανίες. Η εισαγωγή και υιοθέτηση προγραμμάτων 

Διασφάλισης της Ποιότητας στις υπηρεσίες καθυστέρησε σε σχέση με τη 

βιομηχανία περίπου μια δεκαετία. Οι μάνατζερς των οργανισμών που παρείχαν 

υπηρεσίες υπέθεταν ότι οι υπηρεσίες τους ήταν αποδεκτές εάν οι πελάτες δεν 

παραπονιόντουσαν συχνά. Μόνο αρκετά πρόσφατα αναγνώρισαν ότι η ποιότητα της 

υπηρεσίας μπορεί να χρησιμεύσει σαν ανταγωνιστικό όπλο.

Οι ορισμοί της ποιότητας που εφαρμόζονται στη βιομηχανία, μπορούν να 

εφαρμοστούν και στις υπηρεσίες. Η φύση της υπηρεσίας συνεπάγεται ότι αυτή θα 

πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πελάτη. Στις υπηρεσίες τα πρότυπα 

συμμόρφωσης πρέπει να αναπτυχθούν για το προϊόν-υπηρεσία με έναν τρόπο που 

είναι όμοιος με αυτόν για την παραγωγή προϊόντων. Έτσι, η συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις σχετίζεται με το κατά πόσο καλά παραδίδεται η υπηρεσία σε σχέση με το 

πως θα έπρεπε να έχει παραδοθεί. Είναι σημαντικό να συνδυαστούν τα πρότυπα 

συμμόρφωσης με τις ανάγκες και απαιτήσεις του πελάτη. Για παράδειγμα, σε ένα 

εστιατόριο fast food, το μεσημεριανό θα αναμενόταν από τον πελάτη να σερβιριστεί
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σε ένα πεντάλεπτο. Σε ένα εστιατόριο πολυτελείας, όμως, ο πελάτης 8α περίμενε να 

μεσολαβούν 10 με 15 λεπτά ανάμεσα στα διάφορα πιάτα.

Οι πιο σημαντικές διαστάσεις της ποιότητας στις υπηρεσίες είναι:

• η ώρα αναμονής·, πόση ώρα είναι διατεθειμένος ο πελάτης να περιμένει;

• η επικαιρότητα: 8α παραδοδεί το πακέτο μέχρι της 10.30 το επόμενο πρωΤ;

• η πληρότη τα: έγιναν όλα τα πράγματα με τη σειρά που έπρεπε;

• η ευγένεια: οι υπηρεσίες προσφέρονται σε όλους του πελάτες με τον ίδιο τρόπο;

• η ευκολία και η καταλληλότη τα: είναι η υπηρεσία εύκολο να αποκτηθεί;

• η ακρίβεια·, εκτελείται η υπηρεσία σωστά με την πρώτη φορά;

• η ανταπόκριση : μπορεί το προσωπικό που παρέχει την υπηρεσία να αντιδράσει 

γρήγορα σε μη αναμενόμενα προβλήματα;

Πολλοί οργανισμοί υπηρεσιών όπως αερογραμμές, τράπεζες και ξενοδοχεία έχουν 

αναπτύξει συστήματα Διασφάλισης της Ποιότητας. Τα περισσότερα από αυτά, όμως, 

βασίζονται στα βιομηχανικά συστήματα και τείνουν να είναι περισσότερο 

προσανατολισμένα στο προϊόν παρά στην υπηρεσία. Για παράδειγμα, ένα τυπικό 

σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας σε ξενοδοχείο εστιάζεται σε τεχνικά πρότυπα 

όπως η καλή περιποίηση των δωματίων. Όμως οι οργανισμοί υπηρεσιών έχουν 

κάποιες ιδιομορφίες που τα συστήματα της βιομηχανίας δεν τις λαμβάνουν υπόμιν. 

Τα συστήματα των υπηρεσιών πρέπει να ξεφύγουν από τον απλό προσανατολισμό 

μόνο στο προϊόν και να συμπεριλάβουν τη συναλλαγή της υπηρεσίας με τον πελάτη 

και την επίδοση και συμπεριφορά του υπαλλήλου.

2.3. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ιστορικά, η ανάγκη για Ποιοτικό Έλεγχο του ιατρικού έργου και των παρεχόμενων 

υπηρεσιών είχε εμφανισθει πολύ πριν την εμφάνιση των σύγχρονων αρχών της 

διοίκησης. Κάποια παραδείγματα Ποιοτικού Ελέγχου μπορούμε να ανιχνεύσουμε 

σήμερα τόσο στην αρχαία Ελλάδα και την Αίγυπτο όσο και από τη Βίβλο. Από την 

εποχή του Ιπποκράτη, οι δεοντολογικοί και ηθικοί κώδικες του ιατρικού 

επαγγέλματος έδιναν ιδιαίτερη έμφαση στη Διασφάλιση της Ποιότητας των
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παρεχόμενων προς τον ασθενή υπηρεσιών (ωφελέειν μη βλάπτειν). Η ιστορία του 

ποιοτικού ελέγχου αρχίζει το 1858 όταν η Αγγλίδα Νοσηλεύτρια Florence 
Nightingale, κατά τη διάρκεια του Κριμαϊκού Πολέμου, προσπάθησε πρώτα σε 

στρατιωτικά και αργότερα σε πολιτικά νοσοκομεία να εφαρμόσει ένα είδος 

Προγράμματος Ποιοτικού Ελέγχου χρησιμοποιώντας δείκτες θνησιμότητας κατά 

κατηγορία ασθενών που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο. Αργότερα, για να ενθαρύνει 

την πιο αποτελεσματική χρήση των νοσοκομειακών κρεβατιών τα συνέδεσε με 

διάφορους δείκτες υγείας. Το 1908, ο Groves, μετά από μελέτες και συλλογή 

στοιχείων από 50 νοσοκομεία της Μ. Βρετανίας, επεσήμανε την ανάγκη ενός 

συστήματος ταξινόμησης των ασθενειών και των χειρουργικών επεμβάσεων έτσι 

ώστε να μπορούν να γίνονται διαχρονικές συγκρίσεις τόσο σε επίπεδο θνησιμότητας 

όσο και ανικανότητας. Αίγο αργότερα, το 1914, ο χειρούργος Godman στο Γενικό 

Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης ξεκινούσε το δικό του Πρόγραμμα Ποιοτικού 

Ελέγχου nav χειρουργικών επεμβάσεων. Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό ο ασθενής 

εξεταζόταν ένα χρόνο μετά τη χειρουργική επέμβαση για να διαπιστωθεί αν η 

διάγνωση που του έγινε ήταν σωστή, αν η εγχείρηση είχε επιτυχία, αν ο ασθενής 

ωφελήθηκε από αυτή και ακόμη ποια προβλήματα παρουσιάστηκαν στον ασθενή 

μετεγχειρητικά που μπορούσαν να αποδωθούν στην εγχείρηση.

Μετά από αυτές τις προσπάθειες μεσολάβησε ένα διάστημα τεσσάρων περίπου 

δεκαετιών κατά τη διάρκεια των οποίων η επιστήμη της ιατρικής και η έρευνα με τις 

σημαντικές τους επιτυχίες σε φάρμακα, εμβόλια και μηχανήματα, βελτίωσαν 

θεαματικά όλους τους δείκτες υγείας και έτσι μέσα σε αυτή την εφορία ένας 

οποιοσδήποτε έλεγχος της ποιότητας και του κόστους θεωρήθηκε περριτός.

Στη δεκαετία του *50 ο Ποιοτικός Έλεγχος ξαναρχίζει στις ΗΠΑ με κύρια 

περιοχή ελέγχου τώρα όχι τα αποτελέσματα του συστήματος, αλλά τις διαδικασίες. 

Τη δεκαετία του *60 μια πλειάδα παραγόντων καθιστούν επιτακτική την ανάγκη 

του ελέγχου της ποιότητας και του κόστους. Είναι δυνατό να αναφερθεί ενδεικτικά η 

κρίση του υγειονομικού συστήματος, η δραματική αύξηση του κόστους χωρίς 

ανάλογα αποτελέσματα, η άνοδος του μορφωτικού επιπέδου των ατόμων και η 

απομυθοποίηση του ιατρικού επαγγέλματος και των ιατρικών πράξεων.



To 1974-75 η κρίση κορυφώνεται και ο Ποιοτικός Έλεγχος μπαίνει σε μια φάση πιο 

συστηματικής μελέτης και εφαρμογής με τη χρήση πιο πολύπλοκων μηχανισμών, 

διαφόρων μεθόδων και πολλών θεσπισμένων κριτηρίων και προτύπων. Έτσι, η 

συστηματική προσπάθεια για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών ξεκίνησε ουσιαστικά στις ΗΠΑ, τη δεκαετία του 1970, ως μια ακόμη 

προσπάθεια για την έξοδο του υγειονομικού τομέα από την κρίση. Μια κρίση που 

χαρακτηρίζεται από εξουθενωτικούς ρυθμούς αύξησης του κόστους χωρίς ανάλογες 

βελτιώσεις στο επίπεδο υγείας του πληθυσμού. Ενδεικτική της τεράστιας σημασίας 

που αποδίδεται σήμερα στην ποιότητα της παρεχόμενης περίθαλμης, είναι η 

παρατήρηση ότι μετά την καθιέρωση των συστημάτων ασφάλισης της υγείας και την 

εξέγερση των χρηματοδοτούντων ταμείων, σταθμών που χαρακτηρίζονται ως: η 
πρώτη και η δεύτερη επανάσταση στα συστήματα υγείας, η βελτίωση της 

ποιότητας και η επεξεργασία μέτρων αξιολόγησής τους συνιστούν την τρίτη 
επανάσταση στην προσπάθεια για καλύτερη και οικονομικότερη ποιότητα 

υπηρεσιών υγείας.

Από τους πρωτοπόρους σε θέματα ποιότητας και πατέρας της Διασφάλισης της 

Ποιότητας στο χώρο της Υγείας, ο Αμερικανός A. Donabedian διαμόρφωσε μεταξύ 

των άλλων τον κλασσικό ορισμό της ποιότητας ως “μεγιστοποίηση της ικανοποίησης 

του ασθενή, λαμβάνοντας υπόμιν τα κέρδη και τις ζημίες που υπάρχουν σε μια 

διαδικασία περίθαλμης”. Μεγάλη είναι η συμβολή του Donabedian στις 

προσπάθειες μέτρησης (αξιολόγησης) της ποιότητας, προτείνοντας τρεις τρόπους 
αξιολόγησης:
α) Η μέτρηση των συντελεστών της παραγωγής.

Ο πρώτος τρόπος είναι η μέτρηση των συντελεστών της παραγωγής. Η μέθοδος αυτή 

αξιολογεί το προϊόν μετρώντας την ποιότητα των συντελεστών που μπαίνουν στην 

παραγωγική διαδικασία, 

β) Η εκτίμηση του τελικού αποτελέσματος.

Μια άλλη μέθοδος είναι η εκτίμηση του τελικού αποτελέσματος, η οποία ήδη έχει 

χρησιμοποιηθεί με επιτυχία από το ιατρικό επάγγελμα για την αξιολόγηση 

ορισμένων παραμέτρων της ιατρικής φροντίδας.
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γ) Η μέθοδος της διαδικασίας.

Η τρίτη μέθοδος, που επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί, είναι η μέτρηση ή εκτίμηση 

της διαδικασίας. Η μέδοδος αυτή χρησιμοποιεί συγκεκριμένες αποδεκτές “ρουτίνες” 

δουλειάς για διάφορες κατηγορίες διάγνωσης ή θεραπείας. Τα πρότυπα αυτά έχουν 

σαν βάση επαγγελματικά κριτήρια και προκύπτουν από επιστημονικά αποδεκτές 

μεθόδους και διαδικασίες.

Σήμερα, παρά την αδιαμφισβήτητη αξία και τη μεγάλη συμβολή του Donabedian 
στη βελτίωση της ποιότητας, ο κλασσικός ορισμός του θεωρείται στατικός και όπως 

και στο χώρο της βιομηχανίας έτσι και στο χώρο της Υγείας, οι προσπάθειες 

στρέφονται πλέον προς τη “Συνεχή Βελτίωση της Ποιότητας”.

Η έννοια της “Συνεχούς Βελτίωσης”, ξεπερνά την απλή μέτρηση και την 

προσπάθεια συμμόρφωσης ή μη σε κάποια εκ των προτέρων τεθέντα standards. 

Εμπεριέχει μια δυναμική προσέγγιση, που ανταποκρίνεται καλύτερα στην 

πολύπλοκη οργάνωση και λειτουργία των σημερινών νοσοκομείων και το διαρκώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον, στο οποίο καλούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 

οι σύγχρονοι επαγγελματίες υγείας. Βοηθά στην επίλυση των προβλημάτων του 

παρόντος και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος. Δίνει έμφαση στη 

μελέτη της οργανωτικής διαδικασίας και αξία στις προσπάθειες για την επέκταση 

των προηγουμένων standards. Δίνει ουσιαστικό περιεχόμενο στις έννοιες 

“συλλογική προσπάθεια" αλλά και “ατομική ευθύνη” και καθιστά κοινωνούς της 

φιλοσοφίας και μετόχους της προσπάθειας, όλους όσους προσφέρουν στο χώρο των 

υπηρεσιών υγείας, αλλά και τον ίδιο τον ασθενή οι “ανάγκες” και οι “προσδοκίες” του 

οποίου αποτελούν κεντρικό σημείο εστίασης των προσπαθειών βελτίωσης της 

ποιότητας. Είναι τελικά η εφαρμογή των αρχών της Διοίκησης Ολικής 
Ποιότητας.

Έτσι, κάτω από το πρίσμα της νέας φιλοσοφίας της Διοίκησης Ολικής 
Ποιότητας, η αξιολόγηση της ποιότητας, σαν εκτίμηση (μέτρηση) του επιπέδου 

ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι το 

πρώτο βήμα σε οποιαδήποτε προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας, ενώ η

ίο



Διασφάλιση της Ποιότητας, που περιλαμβάνει κατ’αρχήν την εκτίμηση (μέτρηση) του 

επιπέδου ποιότητας και στη συνέχεια την υιοθέτηση μηχανισμών για τη βελτίωσή 

της, συνιστά ένα ακόμη βήμα.

Η Συνεχής Βελτίωση Ποιότητας, όπως προτείνεται και από την ΠΟΥ 

(Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) είναι η δυναμική αυτή διαδικασία, η οποία 

προχωρά πέρα από τον απλό ορισμό και τη μέτρηση της ποιότητας.

Σήμερα, φαίνεται να ξεκαθαρίζει ένα πλαίσιο Ποιοτικού Ελέγχου με τρεις 

διαφορετικές κατευθύνσεις:
α) εκείνη που μετρά την ποιότητα λαμβάνοντας υπόμιν τους διαθέσιμους πόρους για 

την υγεία,

β) εκείνη που λαμβάνει υπόμιν τις διαδικασίες και τον τρόπο που ένας ασθενής

κινείται μέσα στο σύστημα υγείας και

γ) εκείνη που κρίνει την ποιότητα από τα αποτελέσματα.

Συμφωνία για το ποια τεχνική είναι σήμερα πιο έγκυρη δεν υπάρχει.

Στη χώρα μας, το νοσοκομείο εκτός του ότι είναι ο κύριος καταναλωτής των 

Δημοσίων Δαπανών Υγείας στη συνείδηση του κοινού, αποτελεί έναν απρόσωπο μη 

αποτελεσματικό και μη αποδοτικό οργανισμό που προσφέρει υπηρεσίες χαμηλής 

ποιότητας. Μεμονωμένες πρωτοβουλίες σε νοσοκομεία όπως στον Ευαγγελισμό 

(αξιολόγηση ποιότητας εργαστηριακών εξετάσεων), στο ΑΧΕΠΑ (ομάδες 

διασφαλίζουν την ποιότητα στην αναισθησιολογία), στο Ωνάσειο καρδιοχειρουργικό 

κέντρο (λειτουργία γραφείου ποιότητας) ή πρωτοβουλίες φορέων όπως η Ευρωπαϊκή 

Ένωση Νέων Μάνατζερς Υγείας (διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου για τη Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας, Νοέμβριος ‘94, Θεσσαλονίκη), είχαν ως 

αποτέλεσμα την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων αλλά και του αρμόδιου 

Υπουργείου Υγείας, που στο νέο νομοσχέδιο για την υγεία αναφέρει την ίδρυση 

γραφείου ποιότητας σε κάθε νοσοκομείο.



Παρόλα αυτά, οι μόνοι δείκτες που τα τελευταία χρόνια επεξεργάζονται από τα 

νοσοκομεία μας είναι ορισμένα στοιχεία μέτρησης των εισροών και των εκροών, και 

αυτά χωρίς σύνδεση με γενικότερο σχεδίασμά και πολιτική Υγείας.

2.4. ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Στην παραγωγή προϊόντος, πριν αυτό μπει στην παραγωγή, έχει σχεδιασδεί, έχουν 

καδορισδεί τα κριτήρια αποδοχής-απόρριμης, έχει καδορισδεί το φασεολόγιο, είναι 

γνωστές οι απαιτήσεις του πελάτη. Όταν μπει στην παραγωγή, έχουν γραφτεί οι 

οδηγίες παραγωγής, έχουν καδορισδεί τα όργανα και αν κάτι δεν πάει καλά 

υπάρχουν οι μηχανισμοί να το επιδιορδώσουν ή να το απορρίμουν. Αυτό δεν μπορεί 

να συμβεί στον τομέα της υγείας. Ο ασδενής, ο χρήστης, παραλαμβάνει το προϊόν 

την ίδια στιγμή που παράγεται. Είναι βέβαια δυνατό να φτιαχτούν διαδικασίες για 

ορισμένα πράγματα. Δεν είναι όμως δυνατό να γραφτούν διαδικασίες για το κάδε τι, 

για κάδε μία περίπτωση. Οι απαιτήσεις του κάδε ασδενούς είναι διαφορετικές. Η 
κάδε μία περίπτωση διαφέρει από την άλλη.

Η Υπηρεσία Υγείας είναι μία ιδιάζουσα μορφή προσωπικής υπηρεσίας, ο 

αποδέκτης της οποίας αναμένει πολλά περισσότερα από ότι σε άλλες προσωπικές 

υπηρεσίες. Ενώ για τις περισσότερες περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών ή προϊόντων η 

ποιότητα μπορεί να μετρηδεί με την ανδεκτικότητα και αξιοπιστία του προϊόντος, την 

διαδεσιμότητα και ταχύτητα παροχής του, την εύκολη πρόσβαση, την 

καταλληλότητα για χρήση και επαρκή υποστήριξη μετά την πώληση, στον τομέα της 

υγείας, εκτός όλων των ανωτέρω που εξ ορισμού πρέπει να παρέχονται, έννοιες όπως 

άπεμπτος επαγγελματισμός, υμηλή τεχνολογία, επιτυχημένη προϊστορία, 

αναμφίβολη διάγνωση, λογική και μύχραιμη αντιμετώπιση κρίσιμων περιπτώσεων, 

αίσθημα και αξιοπρέπεια, αποκτούν ιδιαίτερη έμφαση, αναγκαιότητα και 

προτεραιότητα.

Ο Sloan David S. G., στο [101], αναφέρει ότι υπάρχουν πιο ανθρώπινοι, οργανωσιακοί 

και μηχανικοί παράγοντες που εμπλέκονται στη φροντίδα υγείας. Υπάρχουν επίσης 

και μυχολογικοί παράγοντες. Αυτοί οι παράγοντες βρίσκονται σε λιγότερο έλεγχο 

από αυτούς στη βιομηχανική διαδικασία και δεν μπορούν να καδοριστούν επακριβώς
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σε κάδε επεισόδιο φροντίδας υγείας. Φυσικά, όλοι αυτοί οι παράγοντες δα 

αντεπιδράσουν, αλλά στη φροντίδα υγείας ακόμη και το αποτέλεσμα ενός μόνο 

παράγοντα σε αυτό που δα βγεί από την όλη διαδικασία (εκροή) είναι αβέβαιο.

Με άλλα λόγια, οι νέοι αποδέκτες των υπηρεσιών υγείας αναζητούν πλέον ιατρικούς 

οργανισμούς που έχουν τη δυνατότητα να δεχδούν τους ασδενείς άμεσα, να τους 

μεταχειρισδούν με ευγένεια, διακριτικότητα και αξιοπρέπεια και που έχουν την 

καλύτερη προϊστορία πετυχημένων ιατρικών διαγνώσεων και επεμβάσεων.

Τα παραπάνω οφείλονται στο γεγονός ότι οι καταναλωτές και οι αγοραστές των 

υπηρεσιών υγείας δεν είναι ικανοί να εκτιμήσουν την τεχνική ποιότητα της 

φροντίδας που λαμβάνουν με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν ποιοτικές ιδιότητεςηου 

συνδέονται με την παράδοση της φροντίδας υγείας4. Οι ασδενείς καδορίζουν την 

ποιότητα της φροντίδας υγείας σε όρους εμπάθειας, αξιοπιστίας, 

ανταποκρισιμότητας, επικοινωνίας και φροντίδας, δηλαδή, δίνουν έμφαση σε 

ανδρώπινες διαστάσεις και όχι στις τεχνικές ικανότητες των φυσικών5.

Υπάρχουν όμως ιδιαίτερες τεχνικές, αρχές και νόμοι που διέπουν την 

εφαρμογή της Ολικής Ποιότητας στον τομέα παροχής Υπηρεσιών Υγείας, σχετικά 

με τους ορισμούς, τα μέτρα, την ορολογία, τα πρότυπα, κ.τ.λ. Είναι π.χ. ίσως η μόνη 

περίπτωση όπου η ικανοποίηση του πελάτη δεν μπορεί να μετρηδεί από το πόσες 

φορές δα ξαναεπιστρέμει στον οργανισμό (κλασσικός ορισμός: ποιότητα είναι να 

ξαναβλέπεις τον πελάτη και όχι το προϊόν), αλλά μάλλον με το πόσες φορές δεν δα 

χρειασδεί να επιστρέμει (δεδομένου βέβαια ότι παραμένει ζωντανός!).

2.4.1. Μοναδικά προβλήματα της φροντίδας υγείας στη Διοίκηση 
Ποιότητας

Η απάντηση στην ερώτηση της “μεταβίβασης” -που είναι εάν ναι ή όχι οι αρχές 

και οι τεχνικές του βιομηχανικού Ελέγχου Ποιότητας μπορούν να εφαρμοστούν με 

επιτυχία στη φροντίδα υγείας- εξαρτάται από την έκταση στην οποία η φροντίδα

4Βλ [45] σ. 16, [51] και [82],
5ΒΛ. [51].
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υγείας είναι ουσιαστικά όμοια ή ουσιαστικά διαφορετική από τις άλλες επιχειρήσεις. 

Η ερώτηση μπορεί να διασπαστεί σε δύο μέρη:

• Σε ποια έκταση η φροντίδα υγείας είναι μία μοναδική επιχείρηση,

• Σε ποια έκταση δέματα της ποιότητας της φροντίδας του ασθενή υμώνουν 

μοναδικά προβλήματα,

Οπωσδήποτε, οι οργανισμοί φροντίδας υγείας έχουν πολλά κοι νάχαρακτηριστικά με 

άλλες επιχειρήσεις. Όμως, υπάρχουν τρία χαρακτηριστικά της φροντίδας υγείας τα 

οποία θέτουν προβλήματα - όχι εμπόδια, απαραίτητα, αλλά σίγουρα μεγάλες 

προκλήσεις - για την επιτυχή εφαρμογή της βελτίωσης της ποιότητας:

• Το πρώτο είναι η "σκοτεινή" σχέση των εισροών και εκροών στην ιατρική 

φροντίδα. Στη φροντίδα υγείας, σε αντίθεση με τη βιομηχανία, δεν είναι πάντα 

ξεκάθαρο το ποιες δραστηριότητες οδηγούν σε κάποια συγκεκριμένα κλινικά 

αποτελέσματα. Σπάνια είναι πλήρως καθορισμένες οι σχέσεις αιτίας- 

αποτελέσματος, ειδικότερα δε όταν οι συνθήκες είναι σπάνιες ή συναντιούνται 

σπάνια.

• Το δεύτερο ασυνήθιστο χαρακτηριστικό της φροντίδας υγείας είναι το πόσο 

δύσκολο μπορεί να είναι για τους πελάτες (ασθενείς) να διαχωρίζουν την καλή 

από την κακή ποιότητα της φροντίδας που τους παρέχεται. Συχνά τα 

αποτελέσματα της κατάστασης της υγείας μπορεί κανείς να τα αντιληφθεί αφού 

έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε μερικές περιπτώσεις, διαφορές στην 

τεχνική ποιότητα φροντίδας είναι απλά μη ορατά από άλλους που κατατάσσονται 

στην υμηλή επαγγελματική κρίση. Ακόμα και η υμηλή επαγγελματική κρίση 

μπορεί να διαφέρει.

• Το τρίτο χαρακτηριστικό της φροντίδας υγείας είναι ένα οργανωσιακό δέμα. 

Μεγάλα νοσοκομεία μοιάζουν να λειτουργούν με δύο διαφορετικές γραμμές 

εξουσίας, το διοικητικό προσωπικό και το ιατρικό προσωπικό, αντί για την 

μοναδική πυραμίδα εξουσίας που υφίσταται στη βιομηχανία.

Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά είναι που κάνουν τη φροντίδα υγείας να διαφέρει. 
Παρόλα αυτά, μερικά έχουν ομοιότητες ή παραλληλισμούς με τη βιομηχανία. Για
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παράδειγμα η έλλε/yn “καθαρής" σχέσης ανάμεσα στις εισροές και εκροές συχνά 

συναντάται σαν πρόβλημα στη διοίκηση των εργαστηρίων έρευνας και ανάπτυξης. 

Δεν είναι γνωστό τι είδους δραστηριότητες οδηγούν σε κάποια συγκεκριμένα 

αποτελέσματα, όμως ήδη είναι δυνατό να βρεθούν εργαστήρια που λειτουργούν 

καλύτερα από άλλα και είναι πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά. Επιπλέον, 

υπάρχουν βιομηχανίες που παράγουν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες διαφορετικές 

από τη φροντίδα υγείας και όπου ο πελάτης έχει δυσκολία στο να κρίνει την τεχνική 

ποιότητα της δουλειάς τους. Πως, για παράδειγμα, οι πελάτες μπορούν να κρίνουν τη 

δουλειά των δικηγόρων, οι ταξιδιώτες την ικανότητα των αεροπόρων, οι ιδιώτες 

αυτοκινήτων την δουλειά των μηχανικών συνεργείων; Τέλος, το προβλημάτων δύο 

γραμμών εξουσίας δεν περιορίζεται μόνο στα νοσοκομεία. Υπάρχει και στα 

πανεπιστήμια, όπως επίσης και σε άλλες υπηρεσίες όπου η ομάδα των 

επαγγελματιών παίζει ένα δυνατό και κυρίρχο ρόλο.

Όμως, η φροντίδα υγείας είναι διαφορετική από την παραδοσιακή βιομηχανία σε 

ουσιώδη πράγματα και είναι αυτά που θα πρέπει να ληφθούν υπόμιν σε περίπτωση 

εφαρμογής του βιομηχανικού μοντέλλου Ελέγχου Ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας. 

Θα πρέπει, για παράδειγμα, για να είναι αποτελεσματική η διοίκηση ποιότητας στη 

φροντίδα υγείας να απαιτεί ασυνήθιστη συναίσθηση και πειθαρχία στην προσπάθειά 

της να κατανοήσει τους δεσμούς ανάμεσα στη φροντίδα και το αποτέλεσμα της 

κατάστασης υγείας. Η προσπάθεια για την ανάμιξη των πελατών στην αξιολόγηση 

της ποιότητας θα απαιτούσε μία επένδυση προκειμένου να βοηθηθούν οι ασθενείς 

για να κατανοήσουν και την ιατρική φροντίδα και τις δικές τους τεχνικές ανάγκες. Η 

δυαδική ιεραρχεία μερικών νοσοκομείων απαιτεί ειδική προσοχή στο διάλογο, τη 

λύση των συγκρούσεων και τον κοινό σχεδίασμά από τους ιατρικούς και μη ιατρικούς 

ηγέτες προκειμένου η εφαρμογή Διοίκησης Ποιότητας να έχει καλύτερα 

αποτελέσματα.

2.4.2. Μοναδικά προβλήματα στη βελτίωση της ποιότητας της 
κλινικής φροντίδας

Η εισαγωγή της ΔΟΠ είναι μια κίνηση που υπόσχεται στις υπηρεσίες υγείας τη 

βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας που παρέχουν και την αύξηση της
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παραγωγικότητάς τους. Ωθούμενη από εντυπωσιακά αποτελέσματα σε άλλες 

βιομηχανίες, αυτή η προσέγγιση της ΔΟΠ έχει αρχίσει να εισχωρεί και στη σκέμη 

διαπιστευμένων πρακτορείων φροντίδας, σε επιχειρησιακούς συνασπισμούς, σε 

ιδιωτικά ιδρύματα και σε πρωτοπόρους οργανισμούς φροντίδας υγείας. Όμως, πριν τη 

δέσμευση στη ΔΟΠ, αυτοί που παίρνουν αποφάσεις στα νοσοκομεία δα πρέπει να 

καταλάβουν εξ’ολοκλήρου τι είναι αυτό στο οποίο δεσμεύονται και τι εμπόδια δα 

συναντήσουν στην πορεία. Τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν προβλήματα που είναι 

είτε μοναδικά είτε πιο σοβαρά από αυτά άλλων οργανισμών. Οι Short Ρ. J. και Rahim 

Μ. Α., στο [100], ισχυρίζονται ότι το πιο δύσκολο εμπόδιο στην εφαρμογή της ΔΟΠ 

στα νοσοκομεία είναι η παραδοσιακά γραφειοκρατική, πολύπλοκη και υμηλά 

τμηματοποιημένη δομή τους σε συνδυασμό με την επακόλουδη κουλτούρα και στυλ 

ηγεσίας που κυριαρχούν. Επίσης, προβληματικές περιοχές συνιστούν:

• η μοναδική σχέση του νοσοκομείου με τους φυσικούς,

• η σύγκρουση ανάμεσα στις φιλοσοφίες διοίκησης του νοσοκομείου και τη 

φιλοσοφία της ΔΟΠ,

• τα υπάρχοντα προγράμματα Εξασφάλισης της Ποιότητας και

• οι σχέσενζ-σωματείων-διοίκησης.

Από την άλλη μεριά, οι Berwick Μ. Donald, Godfrey A. Blanton και Roessner Jane, 

στο [45] σ. 161-162, πιστεύουν ότι τα προβλήματα που υμώνει η βελτίωση της 

ποιότητας της κλινικής φροντίδας αναφέρονται στα παρακάτω:

• Στη βιομηχανία όταν κάποιος μιλάει για “μεταβλητότητα”, μιλάει για κάποια 

γνωστά και αποδεκτά πρότυπα. Υπάρχει μια καδαρή έκδεση του στόχου που 

πρέπει να επιτευχθεί. Ένα κομμάτι, για παράδειγμα, θα πρέπει να είναι μια ίντσα 

συν-πλην κάποια συγκεκριμένη διάσταση. Στην ιατρική υπάρχει επίσης 

μεταβλητότητα όπως οι διαφορές στις επιλογές που κάνουν οι φυσικοί για τα 

διαγνωστικά τεστ ή ακόμη για τις θεραπείες ή για πρότυπα ειδικής αναφοράς 

(ειδικών αποδόσεων). Αλλά συχνά υπάρχει και μεταβλητότητα σε ένα πρότυπο 

που δεν είναι πλατιά αποδεκτό (και μερικές φορές είναι και άγνωστο). Το “η 

καλύτερη πρακτική” είναι συχνά όρος στον οποίο αναφέρεται η αξιολόγηση.
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• Η αντίσταση του φυσικού σε συγκεκριμένες πλευρές της Διοίκησης Ποιότητας 

είναι δυνατό να είναι εξαιρετικά υμηλή για τους ακόλουθους λόγους: 

α) Οι γιατροί μπορεί να αντιστέκονται στις μετρήσεις λόγω της σχέσεώς της με τις 

δραστηριότητες πολιτικής (τακτικής). Οι φυσικοί είναι καχύποπτοι ότι η μέτρηση, που 

ισχυρίζονται αυτοί που είναι υπέρ της Διοίκησης της Ποιότητας ότι 8α οδηγήσει σε 

βελτίωση, ίσως να χρησιμοποιηθεί για κρίση και για επιτήρηση, 

β) Υπάρχει μια ουσιώδη αντίσταση στην τυποποίηση. Πολλοί γιατροί ισχυρίζονται 

ότι η ιατρική είναι τέχνη./^α, οι προσπάθειες για τυποποίηση και σταθεροποίηση της 

πρακτικής πολύ πιθανό να συναντήσουν αντίσταση από τα μέλη της επαγγελματικής 

ελίτ που διατηρούν αυτή την άπομη.

γ) Η αντίσταση είναι πιθανό να υφίσταται προκειμένου να προλάβει το χάσιμό της 

αυτονομίας. Θέτοντας συγκεκριμένες διαδικασίες σε μια προσέγγιση, περιορίζεται η 

ελευθερία των γιατρών στο να διαγνώσουν και να διαγράμουν μια πορεία ελεύθερα.

Οι ειδικοί στην εφαρμογή της Διοίκησης Ποιότητας σε Υπηρεσίες Υγείας 

ισχυρίζονται ότι η αντίσταση των φυσικών πέφτει σημαντικά όταν αυτοί 

αναμιγνύονται από την αρχή στην ανάπτυξη προτύπων6.

Η κυριότερη ερώτηση, όμως, παραμένει αναπάντητη. Σε ποια έκταση το μοντέλλο 

του βιομηχανικού ποιοτικού ελέγχου χρειάζεται να τροποποιηθεί προκειμένου να 

ενσωματώσει τις ιδιαιτερότητες της κλινικής φροντίδας; Σίγουρα απαιτείται 

περισσότερη συζήτηση και έρευνα7 8 9.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν οργανισμοί φροντίδας υγείας που βασίστηκαν σε κάποια
g

μοντέλλα και ανέπτυξαν προγράμματα ποιότητας με επιτυχή αποτελέσματα . 

Υπάρχουν μάλιστα και οργανισμοί που εφάρμοσαν ΔΟΠ σε όλο το νοσοκομείο
, 9επιτνχως .

6 Βλ. [45] σ. 161-162.
7 Βλ. [36], [45] σ. 161-162 και [48],
8 Βλ. [1], [19], [36], [50], [57], [66] σ. 22-25, [73], [87], [90], [94] σ. 256-267, [96], [97], [100] και [101],
9 Βλ. [50], [66] σ. 397-440 και [94] σ. 259-267.
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2.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Σήμερα, τα νοσοκομεία διεθνώς, δίνουν μεγάλη έμφαση στην ποιότητα και στη 

συνεχή βελτίωσή της σε βαθμό πρωτοφανή. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι 

πολλά νοσοκομεία εφαρμόζουν διάφορα προγράμματα ποιότητας10, προκειμένου 

να επωφεληθούν από τα ευεργετικά αποτελέσματα που υπόσχονται αυτά τα 

προγράμματα.

Η νοσοκομειακή περίθαλμη και το νοσοκομείο ήταν και παραμένει ακόμη και 

σήμερα η καρδιά κάθε υγειονομικού συστήματος. Στο νοσοκομείο προσφεύγουν οι 

περισσότεροι ασθενείς και τα αποτελέσματα καλά ή κακά είναι άμεσα και εμφανή 

και συνεπώς η ποιότητα είναι πιο εύκολα μετρήσιμη11 12. Επίσης, στο νοσοκομείο 

παρατηρείται το φαινόμενο των μεγάλων περιόδων αναμονής για θεραπεία . 

Επιπλέον, το νοσοκομείο και η νοσοκομειακή περίθαλμη κοστίζουν πολύ 

περισσότερο από τους λοιπούς τομείς του Υγειονομικού Συστήματος. Ο Σιγάλας 

Ιωακείμ, στο [29], τονίζει ότι οι δαπάνες για νοσοκομειακή περίθαλμη (δημόσια και 

ιδιωτική) αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος και με ταχύτερο αυξανόμενο ρυθμό τμήμα 

των δαπανών υγείας. Στις αρχές της δεκαετίας του ‘70 οι δαπάνες νοσοκομειακής 

περίθαλμης ξεπερνούσαν το 50% του συνόλου των δαπανών υγείας των χωρών- 

μελών του Ο.Ο.Σ.Α. και στις αρχές της δεκαετίας το ‘80 έφθαναν στο 54% περίπου. 

Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία του Ο.Ο.Σ.Α. το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 32,8% 

στην Ιαπωνία εώς 70,4% στη Δανία. Αξιοσημείωτο είναι ότι η μέση τιμή των 

δημοσίων δαπανών για νοσοκομειακή περίθαλμη, τη δεκαετία ‘80 κυμαινόταν στο 

54,2% και ο ρυθμός αύξησής τους ήταν κατά 40% μεγαλύτερος από την αντίστοιχη 

αύξηση του πληθωρισμού. Ο Νοσοκομειακός Τομέας απορροφά σήμερα το 60% 

περίπου των συνολικών δαπανών υγείας σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες και το 

κόστος λειτουργίας του είναι ο βασικότερος παράγοντας που ενοχοποιείται για τη 

συνεχή αύξηση των δαπανών υγείας.

10 Βλ. [10], [28], [32], [35], [45] σ. 76-108,111-131 και 221-274, [50] σ. 596-619, [53], [55], [57], [59], [66] σ. 397-441,
[73], [90], [91], [94] σ. 242-267 και [112] σ. 84-117. 
h Βλ [7],
12 Βλ. [94] σ. 248.
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Η Οικονομοπούλου Χριστίνα Β., στο [20], ισχυρίζεται ότι το νοσοκομείο είναι η 

βασική Λειτουργική και οργανωτική μονάδα των συστημάτων παροχής φροντίδας 

υγείας. Δεν είναι πια άσυΛο, αλλά ένας χώρος ανοικτός, ένας οργανισμός που 

βρίσκεται σε άμεση σχέση με το περιβάΛΛον του, μια πόλη σε μικρογραφία, 

υποκείμενη στις κοινωνικές και οικονομικές αΛΛαγές, όπου ο ασθενής επιζητά μια 

περίθαλμη αποτελεσματική σε ένα ανθρώπινο και φροντισμένο περιβάΛΛον.

Ως ένας από τους πιο σύνθετους, δυναμικούς και πολύπλοκους οργανισμούς, 

συνεχίζει, τα νοσοκομεία θέτουν το αίτημα μιας πραγματικά μοναδικής πρόκλησης 

για management. Είναι πολύ λίγοι οι οργανισμοί με τόσο σύνθετους και βασικής 

σημασίας σκοπούς όσο το νοσοκομείο, με τόσο περίπλοκες και εύθραυστες δομές, 

τόσο πολύπλοκοι οικονομικά και τόσο εκτεθειμένοι στη δημόσια κριτική.

Η ΔΟΠ έχει γίνει ευρέως γνωστή στα νοσοκομεία, τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω 

της υπόσχεσης που δίνει για μείωση κόστους, βελτίωση ποιότητας των παρεχομένων 

υπηρεσιών, αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη, αύξηση της ανταγωνιστικότητας 

και βελτίωση της χρηματιοικονομικής απόδοσης .

2.6. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 
ΥΓΕΙΑ

Στην Ευρώπη η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ποιότητα ξεκίνησε κυρίως από τον 

προβληματισμό γύρω από το κόστος των Υπηρεσιών Υγείας. Σημαντικό ρόλο στις 

εξελίξεις αυτές έπαιξε και η προσπάθεια για συμόρφωση στους στόχους 31 και 38 

της Πολιτικής “Υγεία για Όλους” του Ευρωπαϊκού γραφείου του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ)13 14:

• Στόχος 31: “Ως το 1990 όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν εγκαταστήσει 

αποτελεσματικούς μηχανισμούς που εξασφαλίζουν την ποιότητα των 

παρεχομένων φροντίδων στα πλαίσια των ιδιαιτέρων συστημάτων τους”.

• Στόχος 38. “Πριν από το 1990, όλα τα κράτη-μέλη, θα πρέπει να έχουν θεσπίσει 

έναν επίσημο μηχανισμό συστηματικής αξιολόγησης της καταλληλότητας

13 Βλ. [36] και [37],
14 Βλ. [22], [23], και [25],
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χρησιμοποίησης των τεχνολογιών στην υγεία, καδώς και της 

αποτελεσματικότητας, ικανότητας και αποδοχής τους και των ανταποκρίσεών 

τους στις εθνικές πολιτικές υγείας και τους οικονομικούς περιορισμούς, σύμφωνα 

με όσα προδιαγράφουν σε εθνικό επίπεδο οι πολιτικές υγείας και οι οικονομικοί 

περιορισμοί.

Από το 1990,262 Νοσοκομεία σε 15 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, συμμετείχαν 

σε ένα κοινό Πρόγραμμα Διασφάλισης Ποιότητας, το οποίο ολοκληρώθηκε τον 

Ιούλιο του 1993. Πολλές χώρες δημιούργησαν εθνικά προγράμματα δράσης για την 

ποιότητα στην υγεία, όπως: Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία, Δανία. Άλλες πάλι 

συμπεριέλαβαν τη Διασφάλιση της Ποιότητας στη νομοθεσία τους: Γαλλία, 

Γερμανία, Ισπανία και Ιταλία.

Αξίζει να δωθεί έμφαση σε μερικά σημεία από την ευρωπαϊκή εμπειρία15:

♦ ΙΣΠΑΝΙΑ
Στην Ισπανία, το μοντέλο Διασφάλισης της Ποιότητας (στον δημόσιο τομέα) 

επικεντρώθηκε σε δύο πόλους: 
α) Το γιατρό.

Το ιατρικό προσωπικό διαδραματίζει βασικό ρόλο. Η εμπειρία έδειξε ότι η εισαγωγή 

ενός μηχανισμού διασφάλισης ποιότητας σε ένα νοσοκομείο μπορεί να σημαίνει 

απειλή και για την ίδια την οργάνωση της ιατρικής υπηρεσίας, γιατί όπως και κάθε 

άλλη οργανωτική αλλαγή θα προκαλέσει αντιδράσεις, αποκλίσεις από τους σκοπούς 

και μεταβολές στην ιεραρχική δομή. Γι’αυτό και πρέπει να γίνει μετά από προσεκτικό 

σχεδίασμά, λαμβάνοντας σοβαρά υπόμιν τις τυπικές και άτυπες πλευρές της 

οργάνωσης της ιατρικής υπηρεσίας, 

β) Τον ασθενή.

Δεδομένου ότι στα δημόσια νοσοκομεία οι ασθενείς δεν έχουν τη δυνατότητα 

επιλογής του γιατρού, -συχνά δεν υπάρχει ούτε η δυνατότητα επιλογής 

νοσοκομείου- δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην ικανοποίησή τους. Έτσι σε όλα τα 

νοσοκομεία έχει προβλεφθεί η μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών-χρηστών με 

τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων κατά την έξοδο. Τα στοιχεία που προκύπτουν από

15 Βλ [22],
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την επεξεργασία αυτών των ερωτηματολογίων χρησιμεύουν όχι μόνο ως δείκτης της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και ως βασικά στοιχεία για τον 

προγραμματισμό των νοσοκομείων και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων.

♦ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γερμανικό σύστημα υγείας επικεντρώνει τις προσπάθειες του στη διασφάλιση και 

όχι στη βελτίωση της ποιότητας.

Οι προσπάθειες ξεκίνησαν από τη νομοθεσία. Ο νομοθέτης προσπάθησε να 

μετρήσει την απόδοση και την ποιότητα της φροντίδας. Συνάντησε όμως την ισχυρή 

αντίδραση του ιατρικού σώματος που υποστήριζε ότι η αξιολόγηση ήταν ανέφικτη, 

εφόσον ήταν αδύνατον να μετρηθούν όλες οι μεταβλητές που συντελούν στην 

απόδοση. Οι αυξανόμενες πιέσεις, όμως, για μείωση του κόστους των παρεχομένων 

υπηρεσιών έπεισαν τελικά το ιατρικό σώμα γι’αυτή την αναγκαιότητα.

Το 1989, με το μεταρυθμιστικό νόμο για την υγεία, κατοχυρώνεται νομοθετικά η 

Διασφάλιση της Ποιότητας. Ο νόμος καθιστά υπεύθυνους τους γιατρούς για την 

ποιότητα των παρεχομένων φροντίδων και προβλέπει ακόμη και ποινές. Βέβαια στη 

νομοθεσία υπάρχουν αρκετά νομικά και πρακτικά όρια, όπως π.χ. η εκτίμηση της 

ποιότητας στο χώρο των μυχιατρικών νοσοκομείων.

♦ ΝΟΡΒΗΓΙΑ
Στη Νορβηγία όπως και στις άλλες Σκανδιναυϊκές χώρες, το ενδιαφέρον 

επικεντρώθηκε κατ’αρχήν στην αξιολόγηση της βιοϊατρικής τεχνολογίας και στην 

αξιοπιστία των εργαστηριακών εξετάσεων (Ποιοτικός Έλεγχος εργαστηριακών 

εξετάσεων).

Αυτό που θα πρέπει ιδιαίτερα να τονισθεί στην περίπτωση της Νορβηγίας είναι η 

μεγάλη συμβολή των νοσηλευτών στη βελτίωση της ποιότητας της κλινικής 

φροντίδας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Από το 1989 μέχρι σήμερα (1996) έχουν δημοσιευτεί πολλά άρθρα που 

αναφέρονται στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και γενικότερα σε Προγράμματα 

Ποιότητας που εφαρμόζονται σε νοσοκομεία. Στο σημείο αυτό πραγματοποιείται μια 

συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων από αυτά.

3.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΞΕΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
3.1.1. Διασφάλιση Ποιότητας σε Υπηρεσίες Υγείας 

Οι Nick Black, David S.G.SIoan, T. C. E. Cheng, ασχολήθηκαν στα άρθρα τους 

με το θέμα της Διασφάλισης της Ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας. Ο πρώτος, στο 

[49], στοχεύει στο να δείξει ότι παρόλο που ο όρος χρησιμοποιούταν σπάνια τις 

προηγούμενες δεκαετίες, η φιλοσοφία και η μεθοδολογία της Διασφάλισης της 

Ποιότητας είχαν εγκαθιδρυθεί και ότι μερικές από τις κυριότερες συνεισφορές 

προήλθαν από τη Δημόσια Υγεία και την Ιατρική της Κοινότητας. Ο Nick Black για 

να δείξει κατά πόσο η Διασφάλιση της Ποιότητας είναι δυνατό να εφαρμοστεί στην 

πρακτική της ιατρικής της Δημόσιας Υγείας, θέτει μια σειρά ερωτήματα όπως: Τι 

είναι Διασφάλιση της Ποιότητας; Τι μηχανισμοί της Διασφάλισης της Ποιότητας 

ήδη υπάρχουν στην ιατρική φροντίδα; Ποιο είναι το μοντέλο της Διασφάλισης της 

Ποιότητας; Τι διλλήματα υμώνει αυτό; Ποιος είναι ο κατάλληλος ρόλος για την 

ιατρική της Δημόσιας Υγείας; Ο David S.G. Sloan, στο [101], ξεκινάει με κάποια 

ιστορικά για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας, έπειτα, αναλύει το 

γιατί υπήρξε ζήτηση για τη Διασφάλιση της Ποιότητας και αναφέρει κάποιες 

πρόσφατες εξελίξεις της Διασφάλισης της Ποιότητας στη Νέα Ζηλανδία και τη Μ. 

Βρετανία. Κατόπιν, επεξηγεί υπάρχοντα και μελλοντικά προβλήματα της 

Διασφάλισης της Ποιότητας στον τομέα υγείας και τέλος, δίνει κάποιες συμβουλές 

για αυτούς που επιθυμούν να εφαρμόσουν προγράμματα Διασφάλισης της 

Ποιότητας. Επίσης, ο T.C.E. Cheng, στο [55], ασχολείται με τον τρόπο που θέτει 

κανείς πρότυπα και μετράει την ποιότητα της φροντίδας υγείας που παρέχεται από 

ένα νοσοκομείο. Παρέχει πληροφόρηση για τη Διασφάλιση της Ποιότητας σε
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νοσοκομεία και δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε ένα πρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας που 

χρησιμοποιήθηκε από ένα περιφερειακό νοσοκομείο στο Winnipeg. Παρόλο που 

αυτό το πρόγραμμα δεν ήταν τέλειο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βάση για την 

αξιολόγηση των προτύπων της φροντίδας και για την εξασφάλιση ότι όλα τα 

πλεονεκτήματα της ιατρικής γνώσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά 

για την ικανοποίηση των αναγκών των ασθενών. Επίσης, αναγνωρίζει κάποια 

προβλήματα, έτσι ώστε το επίπεδο της φροντίδας να είναι δυνατό να βελτιωθεί.

Η Hellen Lapsley, οικονομολόγος υγείας στο University of New South Wales στο 

Σίδνεϋ της Αυστραλίας, στο [85], ισχυρίζεται ότι η διαδικασία της Διασφάλισης της 

Ποιότητας αναφέρεται σε πολλά θέματα που έχουν σχέση με τα οικονομικά της 

διοίκησης του νοσοκομείου. Το μέγεθος του νοσοκομείου, η απεικόνηση προσώπων 

(ρόλων), ο τύπος και η ποσότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται, μπορούν όλα να 

αναλυθούν από την πλευρά της Διασφάλισης της Ποιότητας. Η διαδικασία 

Διασφάλισης της Ποιότητας τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναγνωρίσει και 

κατόπιν να διευκολύνει την εισαγωγή και την εφαρμογή της οικονομικής αλλαγής 

στην παροχή των υπηρεσιών υγείας.

3.1.2. Μέτρηση ποιότητας στη φροντίδα υγείας
Ένας ικανοποιητικός αριθμός επιστημόνων φάνηκε να έχει ευαισθητοποιηθεί στο 

θέμα της μέτρησης της ποιότητας στη φροντίδα υγείας. Έτσι, το 1992, πρώτη η 

Koska Mary Τ., στο [82], αναφέρει ότι σύμφωνα με τον David Gustafson, Ph.D., 

καθηγητή της βιομηχανικής μηχανικής και της προληπτικής ιατρικής στο University 

of Wisconsin Hospitals στο Madison, για να εφαρμοστεί επιτυχώς ένα πρόγραμμα 

Διοίκησης Ποιότητας, τα νοσοκομεία πρέπει να κάνουν μια έρευνα στους ασθενείς 

τους για να καθορίσουν τις ανάγκες τους. Τέτοιες έρευνες πρέπει να ρωτούν 

συγκεκριμένες ερωτήσεις, αντί να ρωτούν τους ασθενείς για αόριστα θέματα όπως 

εάν αρέσουν τους γιατρούς, τις νοσοκόμες και το φαγητό. Εάν κατανοηθούν οι 

ανάγκες των πελατών, τα νοσοκομεία θα μπορούν τότε να σχεδιάσουν μια έρευνα 

ικανοποίησής τους που θα μπορεί να παρέχει ουσιαστικό έλεγχο του κατά πόσο 

αυτές οι ανάγκες ικανοποιούνται, ισχυρίζεται ο Gustafson. Ο John Riley, vice- 

president της ΔΟΠ στο Sutter Health στο Sacramento της California, προσθέτει ότι
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τα νοσοκομεία 8α πρέπει να κάνουν έρευνες και για τους φυσικούς τους για να 

καθορίζουν την ποιότητα της φροντίδας, γιατί οι ασθενείς δεν είναι πάντα σε θέση 

να κρίνουν την ποιότητα των επαγγελματικών υπηρεσιών που λαμβάνουν. Επίσης, 

σχολιάζονται διάφορες επινοήσεις μέτρησης του ποιοτικού ελέγχου. Έπειτα, το 

1993, ο Betka Robert D.Jr., στο [46], εξηγεί ότι οι μάνατζερς της φροντίδας υγείας 

που θέλουν να διευθύνουν την ποιότητα πρέπει να εγκαταστήσουν συστήματα και 

διαδικασίες που μετρούν την ποιότητα, αντί να βασίζουν τις αποφάσεις τους στη 

διαίσθηση ή σε “anecdotal” αποδείξεις (μαρτυρίες). Αυτά τα συστήματα μέτρησης 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να θέσουν προτεραιότητες και να υπολογίσουν 

την πρόοδο της βελτίωσης της ποιότητας διαχρονικά. Η ουσιώδη διαδικασία για τη 

βελτίωση της ποιότητας που περιλαμβάνει προβλήματα έρευνας, ανάλυση 

δεδομένων και πρόταση λύσεων, βασίζεται σε ποσοτικοποιημένα μέτρα της 

απόδοσης, είτε η απόδοση αυτή μετριέται σε όρους κόστους, ποιότητας ή υπηρεσίας. 

Περιγράφονται και μερικά από τα εργαλεία και τις τεχνικές που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να μετρήσουν την ποιότητα. Το ίδιο έτος, οι Ludke Robert 
L., Booth Brenda Μ. και Lewis Beck J. Arline, στο [88], προτείνουν τους 

ρυθμούς επανεισόδου σαν ένα δείκτη αποτελέσματος του επιπέδου ποιότητας που 

προσφέρει το νοσοκομείο παρά την έλλειμη απόδειξης της σχέσης ανάμεσα στην 

επανείσοδο και την ποιότητα της φροντίδας που παρέχεται κατά τη διάρκεια της 

προηγούμενης διαμονής στο νοσοκομείο. Αυτή η μελέτη εξέτασε αυτή τη σχέση 

συγκρίνοντας την ποιότητα της φροντίδας που παρεχόταν σε δείγμα από 134 μη 

σχεδιασμένες επανεισόδους και 158 μη επανεισόδους από 50 Departments of 

Veterans Affairs Medical Centers. Τέσσερις ομάδες των κοινά χρησιμοποιούμενων 

δεικτών ποιότητας και επτά παράγοντες κινδύνου της επανεισόδου περιλήφθησαν 

σε μια ανάλυση παλινδρόμησης. Η περίλημη των δεικτών ποιότητας αύξησε 

σημαντικά την προφητική δύναμη των λογικών μοντέλων με “μη αναμενόμενη 

μεταφορά σε μια ειδική μονάδα φροντίδας” που είναι η μόνη σημαντική μεταβλητή. 

Πιο πρόσφατα, το 1994, ο Breedlove Thomas Η., στο [52], επισημαίνει ότι παρά το 

γεγονός ότι πολλά στελέχη της φροντίδας υγείας είναι εξοικιωμένα με τις 

διαδικασίες βελτίωσης που είναι διαθέσιμες σήμερα, πολλοί χρηματοοικονομικοί 

μάνατζερς αγνοούν μεθόδους μέτρησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

ποσοτικοποιήσουν τα αποτελέσματα των προσπαθειών Διοίκησης της Ποιότητας.
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Μετρώντας την αποτελεσματικότατα των διαδικασιών και των συστημάτων των 

εργασιών τους πριν και μετά την εφαρμογή των προγραμμάτων βελτιώσεων, οι 

μάνατζερς της φροντίδας υγείας μπορούν να ποσοτικοποιήσουν τον αντίκτυπο των 

μη αποτελεσματικών και μη αποδοτικών διαδικασιών της εργασίας και να 

αναγνωρίσουν και να ανιχνεύσουν βελτιώσεις. Πολλά ποσοτικά εργαλεία μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για να μετρήσουν την ανάγκη και τα αποτελέσματα 

βελτιώσεων, όπως διαγνωστικές έρευνες, το κόστος των συστημάτων μέτρησης της 

ποιότητας και βραχυχρόνια και μακροχρόνια αποτελέσματα. Μια συνθετική εικόνα 

που προκύπτει από την εφαρμογή όλων αυτών των εργαλείων μπορεί να παρέχει μια 

ακριβή εικόνα της τρέχουσας κατάστασης των οργανισμών φροντίδας υγείας καθώς 

επίσης και της κατάστασής τους όταν θα έχουν εφαρμοστεί οι βελτιώσεις.

3.1.3. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στη Φροντίδα Υγείας
Υπάρχει μια σειρά από άρθρα που ασχολούνται με τη χρήση της βιομηχανικής 

Διοίκησης Ποιότητας σε οργανισμούς φροντίδας υγείας. Ο Banham Russ, στο [39], 

αναφέρει ότι τα νοσοκομεία σε διάφορες πόλεις ανακαλύπτουν ότι η ΔΟΠ μπορεί να 

αποβεί πολύτιμο εργαλείο για να τα βοηθήσει να πετύχουν τους στόχους τους. 

Σύμφωνα με το φυσικό Donald Μ. Berwick, στα μέσα της δεκαετίας του ‘80 σχεδόν 

κανείς στη φροντίδα δεν είχε ανακαλύμει τη ΔΟΠ. Ο Berwick, που ερεύνησε τη ΔΟΠ 

ενώ ήταν vice president της μέτρησης της ποιότητας της φροντίδας στο Harvard 

Community Health Plan, και o A. Blanton Godfrey, ο διευθυντής του Juran Institute, 

συνετέλεσαν στην εισαγωγή της ΔΟΠ στην ιατρική. Συζητούνται προγράμματα που 

αναπτύχθηκαν από τους Godfrey και Berwick για να προωθήσουν τη χρήση της ΔΟΠ 

στη βιομηχανία φροντίδας υγείας και περιγράφονται προγράμματα ΔΟΠ που 

εφαρμόστηκαν στο Atlantic City Medical Center στην Atlantic City του New Jersey, 

στο Florida Hospital Medical Center στο Orlando της Florida και στο Alaska Native 

Medical Center στο Anchorage της Alaska. Oi Glen Laffer και David Blumenthal, 
στο [83], εξηγούν ότι στην προσπάθειά τους να προσφέρουν τη βέλτιστη ποιότητα, τα 

άτομα που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, απλά εκτιμούν ή μετρούν την απόδοση και 

κατόπιν εξασφαλίζουν ότι αυτή συμμορφώνεται με τα πρότυπα. Στις περιπτώσεις που 

η απόδοση δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα, προσπαθούν να τροποποιήσουν ή να 

βελτιώσουν τη συμπεριφορά του φυσικού. Η αναλυτική σκοπιά αυτού του
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παραδοσιακού παραδείγματος ίσως να μην είναι αρκετή έτσι ώστε να επιτρέμει στους 

νέους οργανισμούς φροντίδας υγείας να προσφέρουν τη βέλτιστη φροντίδα. Σε 

θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, υπάρχουν πολλοί εννοιολογικοί περιορισμοί σε 

αυτή την παραδοσιακή προσέγγιση που απευθύνονται και στη νέα επιστήμη της 

ποιότητας της βιομηχανίας. Μια ουσιώδη αρχή του βιομηχανικού ποιοτικού ελέγχου 

είναι η αναγνώριση, η ανάλυση και η εξάλειμη της μεταβλητότητας. Οι ειδικοί της 

ποιότητας στη βιομηχανία, βασισμένοι σε αυστηρή ανάλυση της μεταβλητότητας 

των αποτελεσμάτων και της διαδικασίας, έχουν αναπτύξει αρχές και τεχνικές για τη 

βελτίωση της ποιότητας. Οι οργανισμοί φροντίδας υγείας θα πρέπει να 

πραγματοποιήσουν σημαντικά επιτεύγματα στην ποιότητα της φροντίδας και 

υπηρεσίας υγείας μέσω της εφαρμογής αυτών των αρχών και τεχνικών. Ο John 
Ovretvelt, στο [96], βασισμένος σε έρευνα στη βιομηχανία και σε οργανισμούς 

υπηρεσιών, πάνω στην Διασφάλιση της Ποιότητας και σε Προγράμματα Βελτίωσης 

της Ποιότητας, δείχνει πως η ποιότητα μπορεί να εφαρμοστεί επιτυχώς και στις 

υπηρεσίες υγείας. Ο Zablocki - Elaine, στο [116], δηλώνει ότι οι ίδιες τεχνικές της 

Διοίκησης Ποιότητας που είχαν απόδοση σε άλλες βιομηχανίες, επιτέλους 

εφαρμόζονται σε νοσοκομεία και μάλιστα με ενθαρυντικά αποτελέσματα. Ίσως 

καμιά άλλη αμερικανική βιομηχανία να μπορεί να επωφεληθεί καλύτερα απο τις 

τεχνικές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ). Σύμφωνα με ειδικούς, ένα μεγάλο 

μέρος των ετησίων δαπανών των ΗΠΑ για τη φροντίδα υγείας μπορεί να αποδωθεί 

σε καθυστερήσεις και μη αποτελεσματικότητα. Η αναμόρφωση της φροντίδας υγείας 

αποτελεί προτεραιότητα στη διοίκηση του Clinton. Η ΔΟΠ πιστεύεται ότι θα 

βοηθήσει να βελτιωθούν οι διαδικασίες για την παροχή ποιοτικής υπηρεσίας. Πολλά 

νοσοκομεία των ΗΠΑ έχουν υιοθετήσει επιτυχώς τεχνικές ΔΟΠ και συζητούνται τα 

οφέλη που απεκόμισαν και η πιθανότητα τα προγράμματα Διοίκησης Ποιότητας να 

γίνουν απαραίτητη προϋπόθεση για την επικύρωση των νοσοκομείων. Και ο 

Winslow Ron, στο [115], συμφωνώντας με τον Zablocki - Elaine, αναφέρει ότι 

νοσοκομεία, σχέδια υγείας και γιατροί σε όλες τις ΗΠΑ χρησιμοποιούν τεχνικές της 

βιομηχανικής διοίκησης, περιλαμβάνοντας και τις αρχές της ΔΟΠ, για να μειώσουν 

τα κόστη και να βελτιώσουν την ποιότητα της φροντίδας του ασθενή. Ομάδες από 

γιατρούς, διευθυντές και ακόμη και μηχανικούς στον τομέα της υγείας έχουν σαν 

στόχο να εξαλείμουν τις διαδικασίες που προσθέτουν κόστος χωρίς να βελτιώνουν
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τα αποτελέσματα. Οι δυνητικές εξοικονομήσεις κόστους είναι δυνατό να φθάσουν 

και τα 10 δις δολ. το έτος.

Ο Feigenbaum Armand V., στο [64], αναφέρει ότι ο πρόεδρος της Διεθνούς 

Ακαδημίας για τον Έλεγχο της Ποιότητας (International Academy for Quality 

Control) και δημιουργός της έννοιας του Ολικού Ελέγχου, συζητά για την ποιότητα 

στη φροντίδα υγείας. Τα ινστιτούτα φροντίδας υγείας μπορούν να μάθουν από άλλα 

πεδία τη σημαντικότητα της ΔΟΠ και το γιατί η ποιότητα πρέπει να είναι θεμελιώδης 

στη διοίκηση της φροντίδας υγείας. Οι διευθυντές της φροντίδας υγείας πρέπει να 

αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά των καλύτερων και πιο πετυχημένων οργανισμών 

Ολικής Ποιότητας και να κατανοήσουν πως να μεταμορφώσουν τους οργανισμούς 

τους. Οι καλύτεροι οργανισμοί Ολικής Ποιότητας δεσμεύονται στο να παράγουν 

συνεχώς σημαντικά αποτελέσματα, δίνουν έμφαση στο να πετύχουν τους στόχους 

βελτίωσης της ποιότητας για να γίνουν οι ηγέτες στις υπηρεσίες που παρέχουν, 

εφαρμόζουν ΔΟΠ σε όλα τα επίπεδα, δίνουν έμφαση σε καινοτόμες προσεγγίσεις 

της Διοίκησης Ποιότητας και στη μέτρηση της ποιότητας βασισμένοι στο πως οι 

χρήστες των υπηρεσιών αντιλαμβάνονται την ποιότητα.

Οι Binsham Lin και Jennifer Clousing, στο [87], δείχνουν, μέσω μιας έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε στελέχη νοσοκομείων στη Αουιζιάνα όσον αφορά 

την εφαρμογή ΔΟΠ στο νοσοκομείο τους, μια συμβατική προσέγγιση της ΔΟΠ από 

αυτά.

Το 1995, στο περιοδικό “Health Care Management Review” έκαναν την εμφάνισή 

τους μια σειρά από άρθρα που αφορούσαν τη ΔΟΠ στον τομέα των υπηρεσιών υγείας. 

Οι Arnd Margarete και Bigelow Barbara, στο [36], ισχυρίζονται ότι δύο 

σημαντικές υποθέσεις που υπάρχουν στη ΔΟΠ δεν μπορούν να περιληφθούν στο 

περιβάλλον του νοσοκομείου. Η ΔΟΠ προϋποθέτει (με υπονοούμενο τρόπο) 

ιεραρχικό διοικητικό έλεγχο του τεχνικού πυρήνα. Στην πράξη, αυτή η υπόθεση δα 

πρέπει να χαλαρώσει σε σχέση με τους φυσικούς για δύο λόγους. Πρώτα, γιατί η 

διοίκηση δεν έχει έλεγχο σε πολλές πλευρές της εργασίας των φυσικών, και σε 

μεγάλη έκταση, στους φυσικούς τους ίδιους, -και ειδικότερα στο προσωπικό που
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είναι επισκέπτες- που αποφασίζουν οι ίδιοι πόσο ανεμιγμένοι θέλουν να είναι στις 

Λειτουργίες του νοσοκομείου. ΕπιπΛέον, η ΔΟΠ υποθέτει ότι είναι μια Λογική 

διαδικασία Λήμης αποφάσεων. Αυτή η υπόθεση επισκοτίζει τις πολύπλοκες 

διαδικασίες αποφάσεων που υπάρχουν στα νοσοκομεία και σε άΛΛους οργανισμούς 

φροντίδας υγείας. Η δυσκολία στον καθορισμό της ποιότητας στη φροντίδα υγείας 

επιπρόσθετα συμβιβάζει τις Λογικές υποθέσεις της ΔΟΠ. Παρόλο που η ΔΟΠ 

προσφέρει σημαντικές υποσχέσεις στους μάνατζερς των νοσοκομείων και της 

βιομηχανίας γενικά, υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με την καταλληλότητα των 

φιλοσοφιών και των διαδικασιών της ΔΟΠ στη φροντίδα υγείας και τη μεταφορά της 

στα νοσοκομεία. Οι ίδιοι συγγραφείς, στο [37], περιλαμβάνουν μια ανασκόπηση 

της βιβλιογραφίας για την εφαρμογή ΔΟΠ στα νοσοκομεία. Η βιβλιογραφία είναι 

οργανωμένη σε πέντε κατηγορίες: εφαρμογή, περιγραφή/καθορισμός, case, έρευνα 

και προειδοποίηση. Τα άρθρα είναι υπερβολικά τυποποιημένα, θεωρώντας σαν 

δεδομένο ότι η ΔΟΠ παρέχει οφέλη παντού -ικανοποίηση του πελάτη, επικερδότητα, 

παραγωγικότητα, ποιότητα στην υπηρεσία και ικανοποίηση των εργαζομένων. 

Παρόλο που αυτά τα άρθρα ασχολούνται με τον κίνδυνο της εφαρμογής της ΔΟΠ, το 

καθαρό μήνυμα είναι ότι η ΔΟΠ θα πρέπει να εφαρμόζεται από όλα τα νοσοκομεία. 

Επίσης, παρέχουν πολύ λίγα δεδομένα για να αποδείξουν ότι η ΔΟΠ βελτιώνει την 

απόδοση, την ποιότητα ή την ανταγωνιστικότητα. Τέλος, οι συγγραφείς εκθέτουν 

στο άρθρο τους τον αντίκτυπο της ΔΟΠ και τα συμπεράσματα της ανασκόπησής τους 

στους ερευνητές και τους μάνατζερς. Ο Smith S. Douglas, στο [103], περιλαμβάνει 

ένα σχόλιο για τους Μ. Arndt και Β. Bigelow σχετικά με το πρώτο τους άρθρο. Οι 

Arndt και Bigelow τονίζουν ότι η ιεραρχική δύναμη του top management και η 

λογικότητα της διαδικασίας που περιλαμβάνει η ΔΟΠ, θέτουν προβλήματα για την 

εφαρμογή της στα νοσοκομεία. Όμως, η προσαρμογή της ΔΟΠ είναι λιγότερο μια 

λειτουργία του οργανισμού και περισσότερο μια λειτουργία των εσωτερικών και 

εξωτερικών συνθηκών μέσα στις οποίες ο οργανισμός λειτουργεί. Επίσης, στο [102], 

σχολιάζει το δεύτερο άρθρο των Μ. Arndt και Β. Bigelow. Οι τελευταίοι συνέβαλαν 

ουσιαστικά στη βιβλιογραφία με την ανασκόπηση των άρθρων που είχαν σχέση με 

τη φροντίδα υγείας και τα οποία πιο συχνά συναντούνται με τον όρο ΣΒΠ στη 

φροντίδα υγείας. Όμως, απέτυχαν στο να μνημονεύσουν μια θεωρητική σχέση, από 

τη βιβλιογραφία, η οποία να συνδέει τη βελτίωση της ποιότητας, την ικανοποίηση
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του ασδενή και την επικερδότητα. Τέλος, ο συγγραφέας μελετά και αρκετές άλλες 

περιστάσεις που προέκυμαν από μελέτη της βιβλιογραφίας πάνω στο δέμα της 

Διοίκησης της Ποιότητας στη φροντίδα υγείας. Ο Kaluzny Arnold D., στο [79], 

σχολιάζει τα δύο άρδρα των Μ. Arndt και Β. Bigelow πάνω στο δέμα της εφαρμογής 

της ΔΟΠ στα νοσοκομεία. Σε αντίδεση με τους Arndt και Bigelow, η υπόδεση της 

λογικότητας της διαδικασίας της ΔΟΠ έχει αμφισβητηδεί σε πολλά άρδρα. 

Επιπλέον, η παραδοχή ότι δημοσιευμένες μελέτες δεν παρέχουν απόδειξη ότι η 

ΔΟΠ μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία στα νοσοκομεία δεν είναι σωστή. Τέλος, και 

από τα δύο άρδρα απουσιάζουν οι καλοσχεδιασμένες μελέτες. Στην πραγματικότητα, 

υπάρχουν διαδέσιμες μελέτες οι οποίες συστηματικά εκτιμούν και τη διαδικασία και 

το αποτέλεσμα της ΔΟΠ. Τέλος, οι Bigelow Barbara και Arndt Margarete, με το 

[48], απαντούν στα άρδρα [79], [102] και [103], Παρόλο που οι Smith και Kaluzny 

προσφέρουν αποδείξεις για την αποτελεσματικότητα της ΔΟΠ, αυτές δεν 

αντικαδιστούν την εμπειρική έρευνα που απουσιάζει. Αυτή η έρευνα δα συνέβαλε και 

στη δεωρία της οργάνωσης, αλλά και δα προσέφερε οφέλη στη διοίκηση των 

νοσοκομείων.

3.1.4. Συμμετοχή των πελατών στη ΔΟΠ
Μερικοί συγγραφείς ασχολήδηκαν με την έμφαση που πρέπει να δωδεί στους 

εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτεςηροκεψένου να πετύχει η ΔΟΠ στις υπηρεσίες 

υγείας. Έτσι, ο Jablonskl Robert, στο [76], τονίζει ότι παρόλο που η εκπαίδευση και 

η επιμόρφωση για τη χρήση εργαλείων ΔΟΠ είναι σημαντικές για την Ολική 

Ποιότητα, το κλειδί στη βελτίωση της ποιότητας είναι η εστίαση στις ανάγκες και τις 

προσδοκίες του πελάτη. Η βιομηχανία της φροντίδας υγείας έχει δύο είδη πελατών : 

εσωτερικούς και εξωτερικούς. Η κατηγορία των εσωτερικών πελατών περιλαμβάνει 

τους φυσικούς, τις νοσοκόμες, τους τεχνικούς, τους διευδυντές και άλλους 

επαγγελματίες που εκτελούν κάποιο έργο, παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες και 

χρησιμοποιούν τους πόρους του οργανισμού προκειμένου να ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες των εξωτερικών πελατών που είναι οι ασδενείς, οι οικογένειες των ασδενών, 

οι οικονομικοί μεσίτες, οι φυσικοί, οι επιχειρηματικές οντότητες της Κοινότητας, 

διάφορα πρακτορεία και οι “third-party payers”. Για να εφαρμοστεί αποτελεσματικά 

η ΔΟΠ, πρέπει να επέλδει μια ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες των εσωτερικών και
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εξωτερικών πελατών. Ο Barrett Mary Jean, στο [40], ξεκινώντας με την παραδοχή 

ότι προκειμένου να μείνουν ανταγωνιστικοί οι οργανισμοί στη γρήγορα 

αναπτυσσόμενη βιομηχανία της φροντίδας υγείας, πρέπει να υιοθετήσουν μια 

διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού που τους βοηθάει στη μετάβασή τους στη ΔΟΠ, 

καταλήγει στο ότι μια πετυχημένη μετάβαση απαιτεί εισροές από τους εργαζόμενους 

όλων των επιπέδων της οργάνωσης. Η Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων και η Διοίκηση 

Πληροφοριών ίσως να πρέπει να στρέμουν την προσοχή τους στο να παρέχουν 

εργαλεία και κίνητρα για τη συνεχή βελτίωση. Επιπρόσθετα, η βοήθεια από το 

προσωπικό των ανωτέρων ιεραρχικών επιπέδων και όλων των ειδικοτήτων 

χρειάζεται για να αναπτυχθεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο που να εφαρμόζει βαθμιαία 

αρχές της Ποιότητας. Ο Me Gulre John Ρ., στο [92], τονίζοντας τη σημασία του 

πελάτη, ξεκινάει λέγοντας ότι η βιομηχανία φροντίδας υγείας πρέπει συνέχεια να 

προβλέπει και να ξεπερνάει τις προσδοκίες του πελάτη για να αποκτήσει καλή φήμη 

για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει. Προκειμένου η βιομηχανία 

φροντίδας υγείας να παρέχει πραγματικά ποιοτικές υπηρεσίες, θα πρέπει οι 

επαγγελματίες της να ακούν όλους τους πελάτες τους και, όταν αυτό είναι δυνατό, να 

ικανοποιούν και να ξεπερνούν τις προσδοκίες τους. Αυτό είναι δυνατό να επιτευχθεί 

εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο καθοδηγούνται οι εργασίες έτσι ώστε να 

αποκαλυφθεί ποιες δραστηριότητες δεν είναι απαραίτητες, ποιες είναι ενοχλητικές 

και μη αποτελεσματικές και κατόπιν αυτές να εξαλειφθούν από την παροχή των 

υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, η ποιότητα της φροντίδας υγείας θα μπορούσε να 

βελτιωθεί εάν εστιαζόταν η προσπάθεια στην απλοποίηση των διευθυντικών 

διαδικασιών.

3.1.5. Δυσκολίες - Εμπόδια εφαρμογής ΔΟΠ
Μερικοί συγγραφείς ασχολήθηκαν με τις δυσκολίες κοχ τα εμπόδια που είναι δυνατό 

να αντιμετωπίσουν οργανισμοί φροντίδας υγείας στην προσπάθειά τους να 

εφαρμόσουν ΔΟΠ. Ο Hard Rob, στο [71], αναφέρει ότι σε μια προσπάθεια να 

αυξήσουν την αποτελεσματικότητα, πολλά στελέχη νοσοκομείων εφαρμόζουν 

προγράμματα ΔΟΠ ή ΣΒΠ. Όμως οι προσπάθειες των στελεχών συχνά εμποδίζονται 

από την έλλειμη ομαδικής εργασίας είτε ανάμεσα στο προσωπικό ενός τμήματος είτε 

ανάμεσα στο προσωπικό διαφορετικών τμημάτων, την έλλειμη υποκίνησης των
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μελών του προσωπικού που πρέπει να κάνουν βελτιώσεις και την έλλειμη ξεκάθαρης 

περιγραφής των εργασιών που καθορίζει τη διαδικασία βελτίωσης σαν μέρος της 

δουλειάς των υπαλλήλων, σύμφωνα με τον Steve Johanson από το Health Science 

Division στην Kodak. Συζητάται ακόμα η εφαρμογή τεχνικών ΔΟΠ στο Allen 

Memorial Hospital στο Waterloo της Indiana, στο Riverside Methodist Hospital στο 

Columbus του Ohio και στο Kennestone Hospital στη Marietta της Giorgia. Ο Y.A. 
Debrah, στο [59], ξεκινάει με τη διαπίστωση ότι από τις αρχές του 1980 υπήρχε ένα 

ενδιαφέρον για τη βελτίωση της ποιότητας στην Εθνική Υπηρεσία Υγείας (National 

Health Service) στη Μ. Βρετανία. Ένας αριθμός από Περιφερειακές Αρχές Υγείας 

(District Health Authorities) σε απόκριση της εθνικής πολιτικής πάνω στην ποιότητα 

της φροντίδας, έθεσαν προγράμματα Ποιοτικής Διασφάλισης (Quality Assurance) και 

Ποιοτικών Κύκλων (Quality Circles) σαν μέρος μιας κίνησης προς τη ΔΟΠ. Αυτά τα 

προγράμματα θεσπίστηκαν σε μια περίοδο χρηματοοικονομικών περιορισμών για το 

NHS. Μέσω case study, ο Y.A. Debrah σε αυτό το άρθρο ερευνά την εξέλιξη, 

ανάπτυξη και εφαρμογή των προγραμμάτων και των αποτελεσμάτων των 

χρηματοοικονομικών περιορισμών και των οργανωσιακών αλλαγών στα 

προγράμματα. Οι DHA συνάντησαν κάποιες δυσκολίες στην ανάπτυξη και εφαρμογή 

της Διασφάλισης της Ποιότητας, γιατί δεν είχαν κατανοήσει καθαρά αυτή την 

έννοια, δεν μπορούσαν να καταλάβουν τη διαφορά ανάμεσα στην Διασφάλιση της 

Ποιότητας και τη ΔΟΠ καθώς επίσης και το ρόλο των Κύκλων Ποιότητας στην όλη 

διαδικασία. Οι P.J. Short και Μ.Α. Rahim, στο [100], λένε ότι η βιομηχανία 

φροντίδας υγείας και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά βρέθηκε κάτω από 

μεγάλη πίεση για αλλαγή και αναμόρφωση κατά τη διάρκεια της προηγούμενης 

δεκαετίας. Η πίεση για αλλαγή είχε οδηγηθεί από τα αυξημένα κόστη και την 

αυξημένη ζήτηση, από τους μη ικανοποιημένους ασθενείς και τους “third-party 

payers”. Μια κίνηση που υπόσχεται πολλά όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας 

και παραγωγικότητας της φροντίδας υγείας είναι η εισαγωγή της ΔΟΠ. Ωθούμενη 

από εντυπωσιακά αποτελέσματα σε άλλες βιομηχανίες, αυτή η προσέγγιση έχει 

αρχίσει να εισχωρεί στη σκέμη διαπιστευμένων ιδρυμάτων υγείας, εταιρικών 

συνασπισμών, ιδιωτικών ιδρυμάτων και κύριων οργανισμών φροντίδας υγείας. Όμως, 

πριν τη δέσμευση στη ΔΟΠ, αυτοί που παίρνουν αποφάσεις στα νοσοκομεία πρέπει 

να κατανοούν εξ’ολοκλήρου σε τι ακριβώς δεσμεύονται και τι εμπόδια θα
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συναντήσουν στην πορεία. Τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν προβλήματα που είναι 

είτε μοναδικά είτε πιο σοβαρά από αυτά των άλλων οργανισμών. Το πιο δύσκολο 

εμπόδιο στην εφαρμογή της ΔΟΠ στα νοσοκομεία είναι η δομή τους, η οποία είναι 

παραδοσιακά γραφειοκρατική, πολύπλοκη και υμηλά τμηματοποιημένη καθώς 

επίσης και η κουλτούρα και το στυλ ηγεσίας που τα χαρακτηρίζει. Επιπλέον, 

προβληματικές περιοχές αποτελούν: α) η μοναδική σχέση που έχουν τα νοσοκομεία 

με τους φυσικούς, β) η σύγκρουση ανάμεσα στις φιλοσοφίες διοίκησης του 

νοσοκομείου και σε αυτές της ΔΟΠ, γ) τα προγράμματα Διασφάλισης Ποιότητας που 

ήδη λειτουργούν και δ) οι σχέσεις σωματείων-διοίκησης.

3.1.6. Προϋποθέσεις για επιτυχή εφαρμογή ΔΟΠ
Μερικοί άλλοι συγγραφείς ασχολήθηκαν με το πως θα πρέπει να ενεργήσουν οι 

οργανισμοί φροντίδας υγείας προκειμένου να πετύχει η εφαρμογή της ΔΟΠ, 

στέλνοντας με αυτόν τον τρόπο κάποια αισιόδοξα μηνύματα. Ο πρώτος, στο [67], 

ισχυρίζεται ότι η ΔΟΠ μπορεί να αποτύχει εύκολα όσον αφορά τις απαιτήσεις για 

υποκίνηση των εργαζομένων και συμμετοχή, στην περίπτωση που απουσιάζει η 

ισχυρή ηγεσία. Συζητούνται επτά κοινά προβλήματα που έχουν σχέση με την 

εφαρμογή της ΔΟΠ και το ρόλο των επαγγελματιών των ανθρωπίνων πόρων 

προκειμένου να διατηρηθεί η διαδικασία ΔΟΠ στη σωστή κατεύθυνση. 

Συνοδευόμενα άρθρα περιγράφουν πως το οργανωσιακό “benchmarking” μπορεί να 

βοηθήσει τους επαγγελματίες των ανθρωπίνων πόρων να συγκρίνουν τις αποδόσεις 

του προσωπικού σε λειτουργικές περιοχές και να βελτιώσουν την παραγωγικότητα 

των εργαζομένων και πως το νοσοκομείο της Atlanta εφαρμόζοντας διαδικασία 

αυτοελέγχου τοποθετήθηκε σαν ηγέτης της βιομηχανίας για να δημιουργεί τεχνικές 

που βελτιώνουν τη φροντίδα και τις υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, περιγράφεται μια 

αναφορά “benchmarking” από το Society for Human Resource Management and 

Saratoga Institute, που παρέχει δεδομένα “benchmarking” για τους ανθρώπινους 

πόρους από 600 επιχειρήσεις σε 20 βιομηχανικές κατηγορίες. Ο Atchison Thomas 
Α., στο [38], λέει ότι τα στελέχη των οργανισμών φροντίδας υγείας πρέπει να 

εκτιμούν την ετοιμότητα των οργανισμών τους για την υιοθέτηση προγράμματος 

ΔΟΠ πριν προχωρήσουν και εφαρμόσουν ένα. Κάνοντας αυτή την εκτίμηση, τα 

στελέχη πρέπει να δουν εάν το πρόγραμμα έχει την υποστήριξη και τη δέσμευση από
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όλους τους ηγέτες του οργανισμού, εάν η κουλτούρα του οργανισμού μπορεί να 

υποστηρίξει και να ενισχύσει τη ΔΟΠ και εάν υπάρχουν διαθέσιμες ομάδες 

ποιότητας. Δυστυχώς, πολλά στελέχη της φροντίδας υγείας δεν κάνουν τέτοιες 

εκτιμήσεις και πολλά νοσοκομεία αφιερώνουν μεγάλο ποσό χρημάτων, χρόνο και 

προσπάθεια σε προγράμματα που είναι καταδικασμένα να αποτύχουν. Ο Koska 
Mary Τ., στο [81], αναφέρει ότι οι CEO νοσοκομείων που εφαρμόζουν προγράμματα 

ΔΟΠ ή ΣΒΠ εδώ και τρία με πέντε χρόνια, λένε ότι τα νοσοκομεία πρέπει να μάθουν 

το ένα από την εμπειρία του άλλου σε τέτοια προγράμματα. Οι επιτυχείς ιστορίες 

ΔΟΠ πρέπει να δημοσιευτούν, σύμφωνα με τον Chip Caldwell, πρόεδρο και CEO στο 

Atlanta’s HCA West Paces Ferry Hospital. To West Paces Ferry εφάρμοσε ΔΟΠ το 

1987 και ήταν ένα από τα πρώτα νοσοκομεία που το έκανε. Ο William Corley, 

πρόεδρος των Κοινοτικών νοσοκομείων της Indianapolis, λέει ότι καθώς το 

νοσοκομείο του άρχισε να εφαρμόζει αρχές ΔΟΠ, ήταν πολύ σημαντικό να δει πως η 

ΔΟΠ εφαρμοζόταν σε άλλα νοσοκομεία. Οι CEO νοσοκομείων, επίσης, πιστεύουν 

ότι όταν εφαρμόζεις ΔΟΠ, η εστίαση στον πελάτη αποδίδει τα καλύτερα 

αποτελέσματα. Τέλος, συζητούνται οι εμπειρίες CEO νοσοκομείων για τη ΔΟΠ και 

τη ΣΒΠ. Ο τελευταίος, ο Langenfeld Douglas Ε., στο [84], ισχυρίζεται ότι τα 

νοσοκομεία θα οφεληθούν από τη ΔΟΠ μόνο εάν: υιοθετήσουν όλες τις βασικές 

αρχές της, εφαρμόσουν αυτές τις έννοιες προσαρμοσμένες στις εξειδικευμένες 

ανάγκες των οργανισμών τους και αποφύγουν τις περικοπές (shortcuts).

3.1.7. Αμφισβήτηση οφελειών της ΔΟΠ
Μερικά άρθρα δείχνουν ότι οι συγγραφείς τους αμφισβητούν τα θετικά 

αποτελέσματα που μπορεί να φέρει η ΔΟΠ. Η Eubanks Paula, στο [62], περιγράφει 

μια συνέντευξη του Dr Donald Berwick, προέδρου του Institute for Healthcare 

Improvement, και θεωρούμενου από πολλούς σαν ο ιδρυτής της κίνησης της ΔΟΠ 

στη φροντίδα υγείας, στην οποία μοιράζεται τις απόμεις του για το τρέχον “backlash” 

ανάμεσα στους CEO νοσοκομείων ενάντια στην κίνηση της ΔΟΠ. Επίσης, ο Sherer 
Jill L., στο [99], δείχνει ότι σύμφωνα με μια ανάλυση του Ann Arbor στο Μίτσιγκαν, 

4.500 νοσοκομεία έχουν ξοδέμει εκατομμύρια δολλάρια στην εκπαίδευση και τα 

προγράμματα της ΔΟΠ, αλλά μόνο μερικά από αυτά έχουν αναγνωρίσει τα 

χρηματοοικονομικά οφέλη που αναζητούσαν από τη ΔΟΠ. Η ανάπτυξη και η
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εφαρμογή ενός προγράμματος ΔΟΠ ίσως να απαιτεί μια δαπάνη της τάξης των 

$50.000 με $300.000 ή και περισσότερο και τυπικά παίρνει τουλάχιστο δύο με τρία 

χρόνια για να ωριμάσουν οι διαδικασίες της ΔΟΠ, προειδοποιεί ένας σύμβουλος. 

Αλλες πηγές αναφέρουν ότι τα οφέλη της ΔΟΠ είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν 

σε όρους δολλαρίων. Τέλος, ο Geber Beverly, στο [47], αναφέρει ότι μερικοί 

διευθυντές νοσοκομείων πιστεύουν ότι η ΔΟΠ δα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για 

να περιορίσει το χάσιμο χρόνου, τη μη αποτελεσματικότητα και τα λάθη που 

αυξάνουν το κόστος της εθνικής φροντίδας υγείας των ΗΠΑ. Αυτό που έδωσε 

ώθηση στη χρήση της ΔΟΠ στα νοσοκομεία ήταν το National Demonstration Project 

(NDP) στη βελτίωση της ποιότητας στη φροντίδα υγείας, με επικεφαλείς τους: Dr 

Donald Μ. Berwick και A. Blanton Godfrey. Αυτό το πρόγραμμα έδωσε αξιοσημείωτα 

αποτελέσματα σε μερικά από τα 21 νοσοκομεία των ΗΠΑ που συμμετείχαν σε αυτό. 

Παρόλο που η ΔΟΠ βοήθησε μερικά νοσοκομεία να εξοικονομήσουν χρήματα 

διορθώνοντας τα συστήματά τους, οι γιατροί και οι CEO των νοσοκομείων είναι 

λιγότερο ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα της ΔΟΠ στη βελτίωση της ποιότητας 

της φροντίδας υγείας. Σύμφωνα με τον David Miller, vice-president του Alliant Health 

Systems, μόνο όταν ένα νοσοκομείο είναι σε θέση να πετύχει ταυτόχρονα και 

χαμηλότερο κόστος και καλύτερη ποιότητα τότε μπορεί να ξεπεράσει τους τοπικούς 

ανταγωνιστές. Τέλος, κριτικάρεται το ιστορικό της ΔΟΠ σε νοσοκομεία των ΗΠΑ 

και συζητούνται μερικά από τα αποτελέσματα του NDP.

3.1.8. Οφέλη από ΔΟΠ
Περισσότερα άρθρα, όμως, αποδεικνύουν ότι η εφαρμογή της ΔΟΠ στις υπηρεσίες 

υγείας είναι δυνατό να προσφέρει θετικά αποτελέσματα στους οργανισμούς αυτούς. 

Ο Mllakovlch Michael Ε., στο [93], δηλώνει ότι οι επαγγελματίες υγείας μπορούν 

να αυξήσουν την παραγωγικότητα των εγκαταστάσεών τους, να μειώσουν τα κόστη, 

να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς και να βελτιώσουν τα κέρδη χρησιμοποιώντας την 

Ολική Ποιότητα Φροντίδας σαν τη στρατηγική διοίκησης. Η Ολική Ποιότητα 

Φροντίδας χαρακτηρίζεται από ένα συνδυασμό μοντέρνων εφαρμοσμένων 

τεχνολογιών, προσβασιμότητα στις εγκαταστάσεις σε λογικό κόστος, ποιότητα 

εστιασμένη στον ασθενή, πρωτοβάθμια και εξειδικευμένη κλινική φροντίδα και 

χαμηλής τεχνολογίας “holistic human healing skills". Εφαρμόζοντας μια τέτοια
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στρατηγική, οι ενέργειες πρέπει να καθοδηγούνται από τις αρχές της ΣΒΠ, οι 

αποφάσεις πρέπει να στηρίζονται σε γεγονότα, δεδομένα και στατιστική 

πληροφόρηση, τα μέλη του οργανισμού πρέπει να είναι αφοσιωμένα στο να 

υπηρετούν τους πελάτες, η πρόοδος της ποιότητας πρέπει να μετράται σε σχέση με 

έγκυρες απαιτήσεις των πελατών και η ομαδική εργασία πρέπει να επιβραβεύεται. Ο 

Whetsell George W., στο [114], ξεκινά με το γεγονός ότι η ΔΟΠ είναι μια 

συστηματική διαδικασία για τη δημιουργία οργανωσιακής συμμετοχής στο 

σχεδίασμά και τη συμμετοχή της ΣΒΠ. Η ΔΟΠ συνδυάζει διοικητικές αρχές με 

εργαλεία και τεχνικές που καθιστούν ικανούς τους εργαζόμενους να φέρουν σε 

πέρας αρχές της Διοίκησης της Ποιότητας στις καθημερινές εργασίες τους. Κάτω 

από τις προσπάθειες της ΔΟΠ, η ικανοποίηση του πελάτη αποτελεί το κλειδί για την 

επιτυχία. Η ΔΟΠ απαιτεί η ποιότητα να καθοριστεί και να μετρηθεί για κάθε 

χαρακτηριστικό του προϊόντος ή της υπηρεσίας που μπορεί να αφορά τον πελάτη. Η 

ΔΟΠ επικεντρώνεται στην κατανόηση και τη βελτίωση της διαδικασίας που 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, βασισμένη στη θεωρία 

ότι η διαδικασία, αντί οι εργαζόμενοι, καθορίζει την ποιότητα των εκροών. Πολλά 

νοσοκομεία στις ΗΠΑ εφαρμόζουν τώρα ΔΟΠ λόγω της απόδειξης ότι η υμηλή 

ποιότητα πουλάει, στοιχίζει λιγότερο και οδηγεί σε μακροχρόνια επιτυχία. Ο Larsen 
Gall, στο [86], ισχυρίζεται ότι με την υιοθέτηση τεχνικών ΔΟΠ στις εγγραφές στα 

εξωτερικά ιατρεία, τα νοσοκομεία μπορούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους και τις 

υπηρεσίες που παρέχουν και έτσι να αυξήσουν την ικανοποίηση των πελατών και τα 

έσοδα των εξωτερικών ιατρείων και να βελτιώσουν τις σχέσεις νοσοκομείου- 

φυσικών. Η ΔΟΠ είναι βασισμένη στην ομαδική εργασία για τη βελτίωση των 

λειτουργιών και των υπηρεσιών. Παρουσιάζονται επίσης και τα βήματα για την 

εφαρμογή ΔΟΠ στις εγγραφές των εξωτερικών ιατρείων, εξετάζοντας προσεκτικά 

την υπάρχουσα διαδικασία, χρησιμοποιώντας καταιγισμό ιδεών (brainstorming), 

συλλέγοντας και αναλύοντας δεδομένα, σχεδιάζοντας και παρέχοντας τη 

βελτιωμένη διαδικασία και μετρώντας την επιτυχία.

Ο Bergman Rhonda, στο [43], αναφέρει ότι οι ηγέτες της φροντίδας υγείας βρήκαν 

ότι η ΔΟΠ και η ΣΒΠ μπορεί να αποβούν χρήσιμες σε περιπτώσεις joint-ventures, 

συγχωνεύσεων και άλλων παρόμοιων διαπραγματεύσεων των νοσοκομείων. Οι

35



“proponents” Λένε ότι η ΔΟΠ μπορεί να βοηθήσει στην εγκαθίδρυση μιας κοινής 

στρατηγικής και να δημιουργήσει μια κοινή κουΛτούρα για την επιτυχία αυτής της 

στρατηγικής, αλλά όλα αυτά με στόχο την ικανοποίηση των προσδοκιών των 

εσωτερικών και εξωτερικών πεΛατών του οργανισμού. Αφού η συγχώνευση 

ολοκληρωθεί, η ΔΟΠ μπορεί επίσης να βοηθήσει προσφέροντας καθοδήγηση για τη 

διοίκηση της νέας επιχειρηματικής οντότητας. Τέλος, συζητούνται η σημαντικότητα 

των αρχών ποιότητας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της συγχώνευσης ή του joint- 

venture στο Southwest Texas Methodist Hospital στο San Antonio, στο Dartmouth 

Hitchcock Medical Center στο Lebanon, στο NH; EHS Health Care στο Oak Brook, 

IL και στο Lutheran General Health System στο Park Ridge.

3.1.9. Προγράμματα ποιότητας σε Νοσοκομεία 
Οι Monty L. Lynn, David P. Obsorn, Davis Vicki S., Johnsson Julie, Lumsdon 
Kevin αναφέρουν και σχολιάζουν προσπάθειες νοσοκομείων να εφαρμόσουν 

προγράμματα ποιότητας. Οι δύο πρώτοι συγγραφείς στο [91], εξηγούν πως ένα 

κοινοτικό νοσοκομείο με 165 κρεβάτια, το Brazosport Memorial Hospital στο Lake 

Jackson στο Texas, έθεσε σε λειτουργία τις ιδέες του Deming στη φροντίδα υγείας. 

Οι φιλοσοφία και οι αρχές του Deming περιγράφονται καθώς το νοσοκομείο 

προχωρά στην εφαρμογή τους. Τα πρώτα αποτελέσματα φαίνεται να είναι 

ενθαρυντικά. Ο τρίτος, στο [58], αναφέρεται στο West Paces Medical Center στην 

Ατλάντα το οποίο εφάρμοσε μια διαδικασία αυτοελέγχου με αποτέλεσμα να γίνει 

ηγέτης της βιομηχανίας στο να δημιουργεί τεχνικές βελτίωσης της φροντίδας υγείας 

και των υπηρεσιών. Το φθινώπορο του 1987, το νοσοκομείο με 294 κρεβάτια 

δεσμεύτηκε σε ένα πρόγραμμα βασισμένο στη μέθοδο Διοίκησης Ποιότητας του 

Edward Deming. Το πρόγραμμα βελτίωσης της ποιότητας έδωσε έμφαση στον 

πελάτη, στη διαδικασία φροντίδας και στην στατιστική ανατροφοδότηση. 

Εκπληρώνοντας τις εντολές του προγράμματος, οι υπάλληλοι του νοσοκομείου 

επικεντρώθηκαν στο να κατανοήσουν τους πελάτες και τις ανάγκες τους, να μάθουν 

πως να ενεργούν κάθε μέρα για να ικανοποιούν αυτές τις ανάγκες και να μετρούν 

τακτικά τις βελτιώσεις που πραγματοποιούνταν στις καθημερινές διαδικασίες. Ο 

τέταρτος, στο [78], ισχυρίζεται ότι σύμφωνα με τον Chip Caldwell, πρόεδρο και CEO 

του HCA West Paces Ferry Hospital στην Ατλάντα, μια σπουδαστική και
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συνεργατική προσέγγιση που απευθύνεται σε ιατρικά πρακτικά προβλήματα, μπορεί 

να μεταβάλλει τη συμπεριφορά των γιατρών πιο αποτελεσματικά από τα μέτρα 

αντιμετώπισης όπως η οικονομική πιστοποίηση. Αυτό το γνωρίζει από πρώτο χέρι 

καθώς στο νοσοκομείο του κατόρθωσε να μειώσει τις καισαρικές στο μισό από 22% 

σε 12% μέσα σε δύο χρόνια εφοδιάζοντας τους φυσικούς με δεδομένα 

εξοικονόμησης πόρων στη διάγνωση και κατόπιν επιτρέποντάς τους να βγάλουν τα 

δικά τους συμπεράσματα. Λέει ότι το να εργάζεσαι συνεργατικά με το ιατρικό 

προσωπικό για να βελτιώσεις την ποιότητα και την αξία της φροντίδας υγείας είναι η 

ουσία της ΔΟΠ, ενώ η οικονομική πιστοποίηση είναι η αντίθεση της ΔΟΠ. Το [89], 

που έγραμε ο πέμπτος συγγραφέας, δηλώνει ότι η κίνηση προς τη ΔΟΠ ανατρέπει 

παλαιούς τρόπους που γίνονται κάποια πράγματα στα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία 

και οι πωλητές σχηματίζουν ομάδες για να μειώσουν την αναποτελεσματικότητα και 

τη διπλή εργασία και να μειώσουν τα πλεονάζοντα κόστη μέσω της αύξησης της 

παραγωγικότητας. To Baton Rouge General Medical Center στη Louisiana 

δημιούργησε ένα πρόγραμμα πιστοποίησης των πωλητών σαν μια έκβαση της 

προσπάθειάς του για Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ). Ο Michael Louviere, vice 

president των λειτουργιών στο κέντρο, σημειώνει ότι το 75% του κόστους είναι 

κόστος σχεδιασμού και προτείνει τα νοσοκομεία να εργάζονται με τους 

κατασκευαστές και τους διανομείς για να μειώσουν αυτή την πλευρά του κόστους. Το 

πρόγραμμα του Louviere περιλαμβάνει συλλογή δεδομένων για την ακρίβεια της 

μεταφοράς των εφοδίων (αυτών που προμηθεύονται), για την επιβεβαίωση του τι 

παραλαμβάνεται και για την εξάλειμη της διαδικασίας που είναι έντονα 

γραφειοκρατική. Επίσης, συζητούνται οι κινητήριες δυνάμεις για τη ΔΟΠ αρκετών 

άλλων νοσοκομείων.

3.1.10. Προγράμματα ΣΒΠ και ΔΟΠ σε νοσοκομεία
Πέντε άλλοι συγγραφείς ασχολήθηκαν με προσπάθειες νοσοκομείων να 

εφαρμόσουν προγράμματα Συνεχούς Βελτίωσης της Ποιότητας (Continious Quality 

Improvement). Πρώτα, οι Hassen Philip και Warner Tim δημοσίευσαν (το 1991) τα 

[74] και [113]. Το πρώτο άρθρο τονίζει ότι η Συνεχής Βελτίωση της Ποιότητας (ΣΒΠ) 

έχει δυναμική, θετική δυνατότητα στα νοσοκομεία και βελτιώνει τη φροντίδα υγείας. 

Επίσης, συζητάται η βελτίωση ποιότητας στη φροντίδα υγείας χρησιμοποιώντας σαν
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παράδειγμα το St. Joseph’s Health Center στο Ontario. Στο δεύτερο άρδρο, αφού 

συζητούνται τα βήματα που πραγματοποιήθηκαν για την εφαρμογή προγράμματος 

Συνεχούς Βελτίωσης της Ποιότητας (ΣΒΠ) στο Toronto’s Princess Margaret 

Hospital, καταλήγει στην εξαγωγή κάποιων στοιχείων-κλειδιών των νοσοκομείων, 

που 8α απαιτούσαν καινοτόμα σκέμη καθώς οι μάνατζερς προσπαθούν να 

εφαρμόσουν σε αυτά ΣΒΠ, όπως είναι η εργατική τους δύναμη, η πολύπλοκη ροή 

εργασιών που τα χαρακτηρίζει, η υμηλή μεταβλητότητα των διαδικασιών της 

φροντίδας, η ποικιλία των επαγγελματικών ομάδων που βοηθά στη φροντίδα του 

ασθενή, οι κανονισμοί και η πίστη ότι η ποιότητα έρχεται πρώτη. Επίσης, 

συζητούνται τα βήματα που πραγματοποιήθηκαν για την εφαρμογή προγράμματος 

(ΣΒΠ) στο Toronto’s Princess Margaret Hospital. Έπειτα, o Waggoner D. Michael 
δημοσίευσε (το 1992) το [111] στο οποίο εξετάζεται η εφαρμογή τεχνικών και 

μεθοδολογιών ΣΒΠ στη φροντίδα του φυσικού σε ασθενείς με υπέρταση. Η ομάδα 

φυσικών στο University Suburban Health Center στο Cleveland και ένα κέντρο 

“ambulatory” φροντίδας που σχετίζεται με το Case Western Reserve University 

School of Medicine, χρησιμοποίησαν μεθόδους ΣΒΠ για να απευθυνθούν σε δύο 

ομάδες “πελατών”: “third-party payers” και ασθενείς με υπέρταση. Εγκαταστάθηκαν 

πρότυπα θεραπείας που μπορούσαν επίσης να εξυπηρετήσουν σαν περιγραφές 

προϊόντος προσανατολισμένες στον πελάτη. Η ομάδα φυσικών βρήκε ότι οι πιέσεις 

των ασθενών γενικά ήταν ελεγχόμενες. Η κυριότερη εκπλήρωση του προγράμματος 

ήταν να εγκαταστήσουν μια σχέση ανάμεσα στα πρότυπα των θεραπειών και τις 

απαιτήσεις των πληρωτών και ανάμεσα στις διαδικασίες παράδοσης φροντίδας 

υγείας από τους φυσικούς και στις προσδοκίες των ασθενών. Παρουσιάζονται και το 

βάθος της πρωτοβουλίας για βελτίωση της ποιότητας και λεπτομερή ευρήματα για 

την επιτυχία αυτής της προσπάθειας. Κατόπιν (1993), στο [97], ο Sandrick Karen 
γράφει ότι τα νοσοκομεία που επιθυμούν οι φυσικοί τους να χρησιμοποιούν 

προγράμματα ΣΒΠ και ΔΟΠ πρέπει να δείξουν στους φυσικούς πως η ΣΒΠ 

επηρεάζει τα πρακτικά τους υποδείγματα (πρότυπα) και πως βελτιώνει τη φροντίδα 

του ασθενή. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αυτές οι μέθοδοι εστιάζονται στις 

διαδικασίες φροντίδας του ασθενή που είναι πολύ πολύπλοκες για να αναλυθούν 

εύκολα. To Henry Ford Hospital στο Detroit και το Methodist Health Systems στον 

Tennessee αποκρίθηκαν σε αυτά τα προβλήματα περιορίζοντας τον αριθμό των
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κυριότερων ΣΒΠ και κλινικών ερευνών που ήταν ανεμιγμένα και περιορίζοντας την 

άμεση ανάμιξη των φυσικών στις αναλυτικές διαδικασίες της ΣΒΠ. Και τα δύο 

νοσοκομεία είχαν εξασφαλίσει το γεγονός ότι το σωστό είδος των δεδομένων ήταν 

διαθέσιμο για ανάλυση. Παρουσιάζονται στο τέλος και οδηγοί για νοσοκομεία που 

αποφασίζουν να αναπτύξουν τη δική τους ΣΒΠ στην κλινική βάση δεδομένων. 

Τέλος, τον Οκτώβριο του 1995, η Martha Dasch δημοσίευσε το [57] θέλοντας να 

δείξει ότι η Συνεχής Βελτίωση στις ιατρικές εγκαταστάσεις μπορεί να συμβεί 

οποιαδήποτε στιγμή, ακόμη και όταν αυτές έχουν αποφασίσει να κλείσουν τις πόρτες 

τους. Αυτό συνέβη στο Naval Hospital Orlando στη Florida. Παρόλο που το 

προσωπικό γνώριζε το επικείμενο κλείσιμο του νοσοκομείου (το νοσοκομείο έκανε 

γνωστό επίσημα στις 1 Ιουλίου 1993 ότι θα έκλεινε), διέκρινε μια ανάγκη για 

βελτίωση και αποφάσισε να κάνει ότι ήταν απαραίτητο για να βελτιωθεί το 

νοσοκομείο και να γίνουν οι ιατρικές εγκαταστάσεις πιο αποδοτικές. Πιο ειδικά, μια 

αυτοκαθοδηγούμενη ομάδα ενδιαφέρθηκε να βελτιώσει τη μονάδα χειρουργικής της 

ίδιας μέρας (same-day surgery). Το σχέδιο βελτίωσης που ανέπτυξε αυτή η ομάδα 

συνάντησε κάποιες δυσκολίες, αλλά στο τέλος, όχι μόνο οι διαδικασίες της μονάδας 

SDS βελτιώθηκαν, αλλά και ιδρύθηκαν διαδικασίες “ambulatory” κάτω από την 

εποπτεία αυτής της μονάδας, κάνοντας το νοσοκομείο πιο αποδοτικό και φιλικό 

απέναντι στους ασθενείς.

Το 1992, δημοσιεύτηκαν τρία άρθρα τα οποία αναφέρονται στα αποτελέσματα μιας 

έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε 781 νοσοκομεία. Στο πρώτο, [68], που 

δημοσίευσε η Grayson Mary Α., φαίνεται ότι σχεδόν 60% από τους CEO 781 

νοσοκομείων έχουν σε λειτουργία ένα πρόγραμμα ΔΟΠ/ΣΒΠ, ενώ 75% από αυτά τα 

νοσοκομεία χωρίς πρόγραμμα ποιότητας σχεδιάζουν να εφαρμόσουν ένα μέσα στο 

επόμενο οικονομικό έτος. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι σχεδόν 3.100 νοσοκομεία με 50 

ή περισσότερα κρεβάτια εφαρμόζουν προγράμματα ΔΟΠ, σύμφωνα με τον Ben 

Gentile, διευθυντή έρευνας και σχεδιασμού στο American Hospital Publishing. 

Επίσης, παρέχονται αποτελέσματα της έρευνας για την υποστήριξη των CEO, την 

υποστήριξη των συμβούλων, τους προϋπολογισμούς της ΔΟΠ, το ROE και την 

ηγεσία. Το δεύτερο άρθρο, [105], ανιχνεύει την ανάμιξη του CEO στα προγράμματα 

ΔΟΠ και ΣΒΠ. Καθώς όλο και περισσότερα νοσοκομεία στις ΗΠΑ εφαρμόζουν
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προγράμματα ΔΟΠ και ΣΒΠ, οι CEO έρχονται αντιμέτωποι με την πρόκληση να 

καθοδηγήσουν ουσιαστική αλλαγή στην κουλτούρα και τις μεθόδους εργασίας του 

οργανισμού που εργάζονται. Παρόλη τη δυσκολία της διαδικασίας, το 60,3% από 781 

CEO νοσοκομείων που αποκρίθηκε στην έρευνα πιστεύουν ότι η ανάμιξή τους στα 

προγράμματα ΔΟΠ/ΣΒΠ είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχουν κάνει. Όμως η 

“proliferation” της ΔΟΠ/ΣΒΠ έχει δημιουργήσει ένα “backlash” στο πεδίο. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας συζητούνται, το “backlash” στην κίνηση της Διοίκησης 

Ποιότητας στη φροντίδα υγείας εξετάζεται, παρουσιάζεται ένα νέο όραμα της 

ηγεσίας του νοσοκομείου και περιγράφονται τρεις νέες εκδόσεις ΔΟΠ που είναι 

δυνατό να βοηθήσουν στη μετατροπή της θεωρίας σε πράξη. Το τρίτο άρδρο, [75], 

αποκαλύπτει ότι τα ανώτερα στελέχη και τα συμβούλια των νοσοκομείων αποτελούν 

τους κύριους υποστηρικτές των προγραμμάτων ΔΟΠ στα νοσοκομεία. Ακολουθούν 

τα στελέχη μεσαίας βαθμίδας, οι νοσοκόμες και οι εργαζόμενοι. Όμως τα στελέχη 

των νοσοκομείων λένε ότι οι φυσικοί είναι λιγότερο ενθουσιώδεις με τα 

προγράμματα ΔΟΠ, παρόλο που 64% από τους CEO που απάντησαν στην έρευνα 

είπαν ότι οι φυσικοί περιλήφθησαν στο πρόγραμμα από την αρχή. Τέλος, 

παρουσιάζονται και άλλα αποτελέσματα της έρευνας.

Τα έτη 1993-1994 πραγματοποιήθηκε μια σειρά από εδνικές έρευνες σε 3.303 

νοσοκομεία. Η πρώτη, [108], πραγματοποιήθηκε για να κρίνεπην έκταση στην οποία 

αυτά εφαρμόζουν δραστηριότητες βελτίωσης της ποιότητας. Τα νοσοκομεία, 

προκειμένου να παρέχουν πιο αποτελεσματική φροντίδα από πλευράς κόστους, 

εφαρμόζουν προγράμματα επαναπροσδιορισμού της φροντίδας υγείας, κλινικό “re

engineering” και βελτίωση της αξίας και επιπλέον εμπλέκονται σε προγράμματα ΣΒΠ 

και ΔΟΠ. Η μέθοδος του Deming είναι η πιο δημοφιλής προσέγγιση στη ΣΒΠ και 

ΔΟΠ, παρόλο που αρκετά νοσοκομεία αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν ένα 

συνδυασμό προσεγγίσεων και περίπου 22% δείχνουν να μην έχουν επιλέξει κάποια 

συγκεκριμένη προσέγγιση. Επιπλέον, νοσοκομεία που αναμιγνύονται σε 

δραστηριότητες ΣΒΠ και ΔΟΠ αντιμετωπίζουν λιγότερα προβλήματα στη βελτίωση 

της ποιότητας από ότι τα νοσοκομεία που δεν έχουν αναμιχθεί σε τέτοιες 

δραστηριότητες. Η δεύτερη έρευνα, [106], πραγματοποιήθηκε για να κρίνει 

προγράμματα ΣΒΠ και ΔΟΠ σε νοσοκομεία. Περίπου 69% από τα 3.303 νοσοκομεία
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που αποκρίθηκαν στην έρευνα είχαν υιοθετήσει προγράμμτα ΣΒΠ και ΔΟΠ. Τα 

αποτελέσματα τπς έρευνας υποδηλώνουν ότι τα νοσοκομεία που εφαρμόζουν 

προγράμμτα ΣΒΠ ή ΔΟΠ: αναφέρουν μεγαλύτερο επίπεδο ικανοποίησης με τις 

προσπάδειές τους για βελτίωση της ποιότητας, πραγματοποιούν πιο πλατιές 

ενέργειες για τη βελτίωση της ποιότητας, αντιλαμβάνονται έναν πιο δετικό 

αντίκτυπο σε θέματα ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων και στα χρηματοοικονομικά 

αποτελέσματα, είναι γενικά πιο πιθανό να πραγματοποιήσουν πιο σημαντικές 

βελτιώσεις όσον αφορά τους ασθενείς και είναι πιο πιθανό να εξοικονομήσουν 

κόστος από ότι νοσοκομεία που δεν εφαρμόζουν προγράμματα ΣΒΠ ή ΔΟΠ. Τέλος, 

τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται λεπτομερώς. Η τρίτη και τελευταίο 

έρευνα, [107], αναγνώρισε περιοχές στις οποίες τα νοσοκομεία χρειάζονται βοήθεια 

για να βελτιώσουν τις προσπάδειές τους για βελτίωση της ποιότητας. Η έρευνα 

έδωσε έμφαση σε κλινικές εφαρμογές και στη μεγαλύτερη ανάμιξη του φυσικού. Τα 

νοσοκομεία έδειξαν μια επιθυμία για βοήθεια στις περιοχές της εκπαίδευσης, των 

δεδομένων των ασθενών, των κινήτρων και των κλινικών δεδομένων. Όλα τα 

νοσοκομεία εξέφρασαν την πίστη ότι αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν τις προσπάδειές 

τους για βελτίωση της ποιότητας, ενώ νοσοκομεία που δεν εφάρμοζαν ΔΟΠ ή ΣΒΠ 

πίστεμαν ότι αυτά τα μέτρα δα ήταν πιο χρήσιμα. Τέλος, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα της έρευνας.

Οι Caltrider James, Pattlson Diane και Richardson Patricia, ασχολήθηκαν με 

το κατά πόσο έλεγχος κόστους και ποιότητα στη φροντίδα υγείας είναι δυνατό να 

συνυπάρξουν δημοσιεύοντας το [54], Έτσι, το άρθρο εξετάζει το κόστος της 

ποιότητας στις λειτουργίες των επιχειρήσεων. Προσπάθειες για εξοικονόμιση 

κόστους στο Νοσοκομείο Παίδων (Children’s Hospital) στο Σαν Ντιέγκο δείχνουν ότι 

ο τομέας των υπηρεσιών μπορεί να εγκαταστήσει διαδικασίες αποτελεσματικού 

ελέγχου του κόστους και να διατηρήσει ταυτόχρονα και την ποιότητα. Σήμερα, 

οργανισμοί φροντίδας υγείας βρίσκονται κάτω από την πίεση να μειώσουν το κόστος 

τους και να διατηρήσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν. Για να 

ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση, το Νοσοκομείο Παίδων εφάρμοσε πρόγραμμα 

ΣΒΠ στο οποίο αναγνωρίστηκαν περιοχές υμηλού κόστους, τέθηκαν στόχοι για 

βελτίωση και επιτεύχθηκαν πολύ καλά αποτελέσματα.
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3.1.11. Προϋποθέσεις για επιτυχία προγραμμάτων ΣΒΠ και ΔΟΠ
Δημοσιεύτηκαν τρία άρθρα τα οποία είχαν σαν στόχο να αναφέρουν τις 

προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν προκειμένου οι οργανισμοί που εφαρμόζουν 

προγράμμτα ΣΒΠνα πετύχουν. Έτσι, οι Haney Robert W. και Beaman Charles 
D. Jr., στο [70], προειδοποιούν ότι για να Λειτουργήσει η ΣΒΠ στα νοσοκομεία, η 

διοίκηση πρέπει να καθοδηγήσει το δρόμο για να προασπίσει τις πρωτοβουλίες 

ποιότητας και πρέπει να ενδυναμώνει τους υπαλλήλους. Διαφορετικά, οι μάνατζερς 

θα λειτουργήσουν σαν εμπόδια στην πρόοδο και μπορεί να ριμοκινδυνέμουν το 

πρόγραμμα ΣΒΠ. Ο Bob Bell, στο [42], δηλώνει ότι η ΣΒΠ θα πρέπει να στηριχτεί 

στην απλοποίηση και τη βελτίωση των διαδικασιών έτσι ώστε να αναβαθμιστεί η 

φροντίδα, να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και να μειωθεί το κόστος. Στο [109], 

παρουσιάζεται η συζήτηση μιας Επιτροπής (Panel) στην οποία εξετάστηκαν 

προγράμματα Συνεχούς Βελτίωσης της Ποιότητας (ΣΒΠ), πως αυτά τα προγράμματα 

εφαρμόστηκαν σε οργανισμούς, την κινητήρια δύναμη που κρύβεται πίσω από 

πρωτοβουλίες για τη ΣΒΠ και το ρόλο των συμμετοχόντων στις προσπάθειες των 

οργανισμών για ΣΒΠ. Η Επιτροπή αποτελούνταν από τον Charle Santangelo (senior 

vice president-finance στο Capital Health System στο Harrisburg της Πενσυλβανίας), 

τον Mike Bernard (vice president for business affairs και CFO στο West Tennessee 

Health Care στο Jackson του Tennessee), τον William Bestor (executive vice president 

for Community Health Care Services, Community Memorial Hospital στο 

Menomonee Falls του Wisconsin), τον Gary Karsner (CFO of Memorial Medical Center 

στο Jacksonville στη Florida) και την Catherine Le May (associate hospital director 

for finance at Maricopa Medical Center στο Phoenix).

O Barrett Mary Jean, στο [41], λέει ότι μελέτες έχουν δείξει ότι υπάλληλοι που 

εφαρμόζουν βήματα πρόλημης λάθους, εξοικονομούν χρήματα για τους 

οργανισμούς. Επιπλέον, τα συστήματα πρόλημης αποτελούν ένα βασικό στοιχείο για 

ένα πετυχημένο περιβάλλον όπου εφαρμόζεται ΣΒΠ ή ΔΟΠ. Η διαδικασία 

προληπτικής επίλυσης προβλημάτων, όπως καθορίζεται στο περιβάλλον της ΔΟΠ, 

αποτελείται από πέντε φάσεις: επιλογή προβλήματος, ανάλυση, διόρθωση, μέτρηση 

του κατά πόσο καλά έχει επιλυθεί το πρόβλημα και προληπτική εφαρμογή. Μέχρι και 

30% των εξόδων του οργανισμού είναι δυνατό να αποδοθούν σε λάθη και το κόστος
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της φτωχής ποιότητας ξεπερνά το κόστος εφαρμογής ΣΒΠ. Τέλος, περιγράφονται οι 

πέντε φάσεις της ΣΒΠ και μερικά εμπόδια για την εγκαθίδρυση προγραμμάτων 

πρόλημης των λαθών σε οργανισμούς φροντίδας υγείας.

3.1.12. Στρατηγική Βελτίωσης Ποιότητας
Το 1994, οι Burns Lawton R. και Beach Lee Roy δημοσίευσαν το [53], Ο σκοπός 

τους ήταν να περιγράμουν μια μέθοδο που ονομάζεται “Στρατηγική Βελτίωσης 

Ποιότητας (“Quality Improvement Strategy”). Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για 

την αξιολόγηση των υπηρεσιών του νοσοκομείου σε σχέση με τα ανταγωνιστικά του 

νοσοκομεία, την εκτίμηση της ικανοποίησης του φυσικού από τις υπηρεσίες του 

νοσοκομείου και τη συσχέτιση αυτού του είδους των πληροφοριών προκειμένου να 

καθορισθεί το που θα επενδυθούν οι περιορισμένοι πόροι για τη βελτίωση των 

υπηρεσιών του νοσοκομείου.

3.1.13. Μελέτες
Οι Harkey John και Vraciu Robert, ασχολήθηκαν με τη σχέση ανάμεσα στην 

ποιότητα της φροντίδας υγείας και τη χρηματοοικονομική απόδοση δημοσιεύοντας 

το [72], Πραγματοποιήθηκε μια μελέτη για να εξετάσει τη σχέση ανάμεσα στην 

ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από νοσοκομεία και την 

χρηματοοικονομική τους απόδοση. Η ποιότητα ορίζεται σαν η αντίλημη της 

ποιότητας από τους ασθενείς, τους φυσικούς, τους κατοίκους της κοινότητας και τους 

εργαζόμενους. Η χρηματοοικονομική απόδοση ορίζεται σαν καθαρό λειτουργικό 

κέρδος του νοσοκομείου διαιρεμένο με τα καθαρά λειτουργικά έσοδα. Δεδομένα από 

έρευνες που στάλθηκαν σε ασθενείς, φυσικούς και εργαζόμενους σε 82 νοσοκομεία 

και έρευνες που στάλθηκαν σε 300 κατοίκους από την περιοχή κάθε νοσοκομείου, 

αναλύθηκαν. Η ανάλυση επιβεβαιώνει και ποσοτικοποιεί τη σχέση ανάμεσα στις 

αντιλήμεις για την ποιότητα και τη χρηματοοικονομική απόδοση του νοσοκομείου 

για όλα τα νοσοκομεία. Η ανάλυση, επίσης, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι υπάρχει 

ισχυρή συμφωνία ανάμεσα σε διαφορετικές κατηγορίες κατοίκων για την ποιότητα 

της φροντίδας που παρέχεται σε ένα δεδομένο νοσοκομείο.
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Οι Bowes Michael R., Swan John E. και Koehler William F., στο [51], 

περιγράφουν μια μελέτη η οποία αποκαλύπτει ότι οι ασθενείς καθορίζουν την 

ποιότητα της φροντίδας υγείας σε όρους εμπάθειας, αξιοπιστίας, ανταπόκρισης, 

επικοινωνίας και φροντίδας. Δεδομένα από 298 ασθενείς που πήραν μέρος στην 

έρευνα στο Νοτιοανατολικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο (Southeastern Army Hospital) 

χρησιμοποιήθηκαν για να εκτιμήσουν την ικανοποίηση από την ποιότητα της 

φροντίδας υγείας. Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης υποδηλώνουν ότι οι 

καταναλωτές και οι αγοραστές των υπηρεσιών υγείας γενικά δεν μπορούν να 

εκτιμήσουν την τεχνική ποιότητα της φροντίδας που λαμβάνουν, και έτσι 

εστιάζονται στις ανθρώπινες διαστάσεις της παροχής της υπηρεσίας φροντίδας 

υγείας. Έτσι, τα φυσικά μέσα, ο εξοπλισμός, το αποτέλεσμα της φροντίδας και άλλες 

πλευρές της γνώσης των υπαλλήλων δεν καθορίζουν την ικανοποίηση του ασθενή. 

Ενώ η τεχνική ικανότητα πάντα θα αποτελεί ουσιαστικό πρότυπο της ποιότητας της 

φροντίδας υγείας, η μελέτη δείχνει ότι η παραμέληση της άπομης του ασθενή για την 

ποιότητα θα οδηγήσει σε παράπονα για αργοπορίες, μη ανταπόκριση και υπηρεσία 

που δεν παρέχει φροντίδα.

3.1.14.Νέα πρότυπα από τη JCAHO
Η Koska Mary Τ., στο [80], ενημερώνει ότι η “Joint Commission on Accreditation 

of Healthcare Organizations” (JCAHO) εκδίδει νέα πρότυπα που απαιτούν από τους 

CEO όλων των νοσοκομείων να εκπαιδεύονται σε μεθόδους της ΣΒΠ. Σύμφωνα με 

τον Paul Schyve, vice-president της έρευνας και προτύπων, η ΣΒΠ είναι μια 

εξελικτική διαδικασία που δα κτιστεί στις δυνάμεις της παραδοσιακής διασφάλισης 

της ποιότητας, αλλά θα αποβάλλει τις μη αποτελεσματικές προσεγγίσεις. Για να 

εκπαιδευτούν πάνω στο θέμα, οι CEO θα πρέπει να μελετήσουν το νέο εγχειρίδιο 

πιστοποίησης της JCAHO που περιλαμβάνει εντελώς αναθεωρημένα πρότυπα, τα 

οποία εστιάζονται περισσότερο από τα προηγούμενα εγχειρίδια στις αρχές 

βελτίωσης της ποιότητας για την περίπτωση της επιθεώρησης της εγχείρησης, την 

αξιολόγηση της χρήσης αίματος και την αξιολόγηση της χρήσης ναρκωτικών. 

Επειδή η JCAHO θέλει η εκπαίδευση στην ΣΒΠ να έχει εστίαση σε ολόκληρο τον 

οργανισμό, τα νέα πρότυπα εκπαίδευσης απευθύνονται και σε άλλους ηγέτες των 

νοσοκομείων εκτός από τους CEO.
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3.1.15. Βραβείο ποιότητας για οργανισμούς φροντίδας υγείας 
Ο Fuchsberg Gilbert, στο [65], εξηγεί ότι το Βραβείο Ποιότητας “Malkolm Baldrige 

National Quality Award”, που δίνει το Εμπορικό Επιμελητήριο κάδε χρόνο σε 

επιχειρήσεις και που δείχνει ότι αυτές ανήκουν στον κόσμο της ποιότητας, 8α 

αρχίσει να δίνεται και σε οργανισμούς φροντίδας υγείας και σε σχολεία, ξεκινώντας 

το 1995 ή το 1996. Ο Curt W. Reimann, ο οποίος διευθύνει το συναγωνισμό για το 

Baldrige, λέει ότι τα νέο βραβεία σχεδιάστηκαν για να δημιουργήσουν καλύτερη 

ποιότητα στη φροντίδα υγείας και την εκπαίδευση.

Πέρα από την πληθώρα των άρθρων που δημοσιεύτηκαν -τα κυριότερα των οποίων 

αναφέρθηκαν παραπάνω- έχουν εκδοθεί, τα τελευταία χρόνια, μερικά βιβλία που 

αναφέρονται στο θέμα της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας. Ακολουθεί μια 

συνοπτική παρουσίασή τους:

• Το 1988 κυκλοφόρησε το [69] στο οποίο περιγράφεται η φροντίδα που παρέχεται 

σε ηλικιωμένους, διανοητικά άρρωστους και διανοητικά ανάπηρους.

• Το 1993 κυκλοφόρησε το [98] στο οποίο περιγράφεται η μελέτη του 

Προγράμματος Επιλογής Ποιότητας Υγείας του Cleveland για την ικανοποίηση 

των ασθενών και την ποιότητα της φροντίδας που παρέχει το νοσοκομείο.

• Το ίδιο έτος κυκλοφόρησε και το [60] το οποίο περιγράφει την εφαρμογή αρχών 

ΔΟΠ σε προγράμματα παροχής βοήθειας σε εργαζόμενους που διοικούνται από 

το Health and Human Services Department των ΗΠΑ. Εστιάζονται στην 

ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών του πελάτη.

• Το 1994 εκδόθηκε το [95] του Harris Norma στο οποίο εξετάζονται 

προσπάθειες για συλλογή δεδομένων ποιότητας της φροντίδας των ασθενών 

εντός και εκτός νοσοκομείου και την ανάγκη για ένα εθνικό σύστημα μέτρησης.

• Το ίδιο έτος δημοσιεύτηκε και το [110], Εξετάζει το εάν τα νοσοκομεία μπορούν 

να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους και να μειώσουν το κόστος μέσω της αύξησης 

της αποτελεσματικότητας. Εστιάζεται στη σημαντικότητα των ιατρικών αρχείων 

που είναι αποθηκευμένα σε κομπιούτερ. Σχολιάζει την υποστήριξη της ΔΟΠ από 

τη Health Care Financing Administration των ΗΠΑ και την εφαρμογή της σε 

διάφορα νοσοκομεία στο ΛοςΆντζελες, στην Καλιφόρνια.
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• Οι Lesley Munro-Faure και Malkolm Munro-Faure στο [94] έχουν αφιερώσει 

ένα κεφάλαιο με τον τίτλο “Σχεδιάζοντας για τη Συνεχή Βελτίωση της Ποιότητας 

στα Νοσοκομεία της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας” (“Planning for the Continuous 

Improvement of Quality in National Health Service Hospitals’). Σε αυτό το 

κεφάλαιο περιγράφουν αρχικά την Εθνική Υπηρεσία Υγείας της Μ. Βρετανίας, 

την εθνική στρατηγική για την υπηρεσία υγείας, τους περιορισμούς της Εθνικής 

Υπηρεσίας Υγείας, την κατάσταση των νοσοκομείων και διάφορες πρωτοβουλίες 

ποιότητας. Κατόπιν, καταλήγουν σε κάποια συμπεράσματα για το τι θέλουν οι 

ασθενείς από τα γενικά ιατρικά νοσοκομεία. Συμπεράσματα που προέκυμαν 

ύστερα από έρευνες και παράπονα ασθενών. Συζητούν για τις προοπτικές της ΣΒΠ 

και τέλος, ασχολούνται με την εφαρμογή της ΔΟΠ στην πράξη παρουσιάζοντας 

δύο case studies από νοσοκομεία.

Τα βιβλία που ξεχωρίζουν όμως ανάμεσα στα προηγούμενα είναι τα ακόλουθα τρία:

• Μοιραζόμενοι τα μαθήματα που έμαθαν από την εφαρμογή στρατηγικών ΔΟΠ στα 

ιατρικά τους κέντρα και σε άλλους οργανισμούς από το 1987, οι Ellen J. Gaucher 
και Richard J. Coffey στο [66] προσφέρουν πρακτική καθοδήγηση για το 

κτίσιμο ενός οργανισμού που επιτυχώς εφαρμόζει ΔΟΠ. Έναν οργανισμό που 

χρησιμοποιεί τη φιλοσοφία της ΣΒΠ σε όλες τις εργασίες και τις κλινικές 

λειτουργίες, που χρησιμοποιεί ομάδες για την επίλυση προβλημάτων και που 

συνεχώς αγωνίζεται για να ικανοποιήσει ακόμη και να ξεπεράσει τις ανάγκες των 

πελατών. Οι συγγραφείς παρέχουν κατανοητές οδηγίες για την πραγματοποίηση 

της απαραίτητης οργανωσιακής αλλαγής προκειμένου να εφαρμοστεί επιτυχώς η 

ΔΟΠ, περιγράφοντας πως θα κερδιθεί η υποστήριξη των φυσικών για τη ΔΟΠ, 

πως θα αναπτυχθεί μια θετική κουλτούρα, πως θα βελτιωθεί η 

αποτελεσματικότητα των ομάδων και πως θα καθορισθούν ακριβείς ορισμοί και 

μέτρα για τη βελτίωση. Βασισμένοι στην εμπειρία τους, οι συγγραφείς δείχνουν το 

πως, εφαρμόζοντας αυτή την προσέγγιση, μπόρεσαν να βελτιώσουν την απόδοση, 

την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα κόστους στους οργανισμούς τους.

• Οι Donald Μ. Berwick, A. Blanton Godfrey και Jane Roessner στο [45] 

περιγράφουν πως οι μάνατζερς της φροντίδας υγείας μπορούν να εφαρμόσουν
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μοντέρνες μεθόδους της ΔΟΠ για να βοηθηθούν να αποκτήσουν ξανά τον 

έλεγχο. Χρησιμοποιώντας τις αναφορές των ομάδων από το National 

DemonstTation Project (NDP), παρουσιάζουν ολόκληρη τη διαδικασία βελτίωσης 

της ποιότητας από τον καθορισμό του προβλήματος μέχρι την εφαρμογή της 

λύσης καθώς επίσης και τα οφέλη που προέκυμαν. Το βιβλίο δείχνει τι μπορεί να 

λειτουργήσει και τι όχι σε πραγματική βάση, παρουσιάζοντας case studies από 

συγκεκριμένα προγράμματα βελτίωσης της φροντίδας υγείας. Οι συγγραφείς 

παρουσιάζουν τα ευρήματα της δουλειάς τους στη μορφή δέκα μαθημάτων- 

κλειδιά, αποκαλύπτοντας, για παράδειγμα, τη σημαντικότητα της υποστήριξης της 

διοίκησης για την εφαρμογή προγράμματος βελτίωσης της ποιότητας. Τονίζουν 

την ανάγκη να φέρουν τους φυσικούς σε επαφή με τη διαδικασία βελτίωσης της 

ποιότητας γιατί αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα δραματικές βελτιώσεις στην 

κλινική πρακτική. Το βιβλίο περιλαμβάνει δύο μεγάλα ονόματα που 

συνεισέφεραν πολλά. Ο σύμβουλος Paul Ε. Plsek προσφέρει ένα αλφαβητάριο για 

τα εργαλεία βελτίωσης της ποιότητας το οποίο περιλαμβάνει παραδείγματα από 

πραγματικούς οργανισμούς φροντίδας υγείας και παρέχει πολύτιμους πόρους για 

τη μάθηση και τη διδασκαλία των μεθόδων βελτίωσης της ποιότητας. Ο 

καθηγητής David A. Garvin από το Harvard Business School συζητά τα 

συμπεράσματα που προέκυμαν από το NDP για τη στρατηγική διοίκησης 

ποιότητας στην ιατρική και τονίζει τις νέες προκλήσεις και ευκαιρίες που θέτει για 

τη φροντίδα υγείας.

• Η Lynne Cunningham στο [56] αποκαλύπτει ότι στην προσπάθειά τους να 

παρέχουν ποιότητα στην κλινική φροντίδα, οι διευθυντές της φροντίδας υγείας 

δεν πρέπει να παραβλέπουν τις προσωπικές ανάγκες των ασθενών. Βασισμένο 

στην πρώτη ποσοτική μελέτη του είδους της, αυτό το βιβλίο δείχνει το δεσμό 

ανάμεσα στα αισθήματα των ασθενών για τη φροντίδα τους και την απόδοση του 

νοσοκομείου. Το βιβλίο δείχνει στους διευθυντές πως να εφαρμόζουν ένα 

σύστημα που να απευθύνεται και στις ανάγκες του ασθενή για επικοινωνία και 

φροντίδα και στο ενδιαφέρον του φυσικού για υμηλή ποιότητα της κλινικής 

φροντίδας, ενώ παράλληλα αυτό έχει και ένα θετικό χρηματοοικονομικό 

αντίκτυπο στο νοσοκομείο. Παρουσιάζονται τα ευρήματα του συγγραφέα από την 

εκτεταμένη εθνική μελέτη που πραγματοποίησε για τη σχέση ανάμεσα στην
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ικανοποίηση του ασθενή και την έκθεση στη διαδικασία των κακών ή ακόμη και 

παράνομων ιατρικών πράξεων. Η συγγραφέας βασισμένη στα ευρήματα της 

μελέτης της περιγράφει πως, απευθυνόμενη στα πιο σημαντικά ενδιαφέροντα των 

ασθενών -να μεταχειρίζονται με σεβασμό από το προσωπικό και να λαμβάνουν 

αμέσως κλινικές εκτιμήσεις- οι οργανισμοί φροντίδας υγείας μπορούν να 

μειώσουν την έκθεσή τους στον κίνδυνο και να βελτιώσουν την οικονομική τους 

απόδοση. Επίσης, προσφέρει καθοδήγηση για την εφαρμογή ενός προγράμματος 

που να εξασφαλίζει την ικανοποίηση του ασθενή δείχνοντας πως να ανιχνεύεις 

και να αξιολογείς επίπεδα ποιότητας, να χρησιμοποιείς την ποιότητα σαν 

στρατηγική τοποθέτησης, να επιβεβαιώνεις ότι η ανάμιξη στην ποιότητα 

συνεχίζει και για το μέλλον.

3.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
3.2.1. Εξασφάλιση Ποιότητας σε Υπηρεσίες Υγείας

Ο Δ. Λ. Νιάκας, στο [19], υποστηρίζει ότι η Εξασφάλιση της Ποιότητας των 

παρεχομένων υπηρεσιών υγείας αποτελεί συστατικό στοιχείο του management του 

υγειονομικού τομέα. Η δραματική καθυστέρηση εισαγωγής του σύγχρονου 

management στον υγειονομικό τομέα στη χώρα μας έχει οδηγήσει, εκτός των άλλων 

προβλημάτων, σε υποβάθμιση της διάστασης της ποιότητας των παρεχομένων 

υπηρεσιών.

Οι X. θ. Σκουρτης και Δ. I. Σέτξης, στο [31], επισημαίνουν την ανάγκη για την 

καθιέρωση εννιαίου συστήματος Εξασφάλισης της Ποιότητας στα νοσοκομεία της 

χώρας μας και παραθέτουν υποδείγματα εντύπων αναφοράς συμβαμάτων 

ενδονοσοκομειακά τα οποία προέρχονται από: το Γενικό Νοσοκομείο

Μασσαχουσέτης, το Υγειονομικό Σώμα των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων 

(WRAMC Form 1811) και το Αναισθησιολογικό Τμήμα του Ιατρικού Κολλεγίου της 

Γ εωργίας των ΗΠΑ.

3.2.2. Εξασφάλιση Ποιότητας στην Αναισθησιολογία
Ο EH Μ. Brown, στο [6], ισχυρίζεται ότι η ποιότητα των αναισθησιολογικών 

υπηρεσιών που παρέχονται στα χειρουργεία, στο τμήμα των τοκετών και σε άλλα
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τμήματα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συνολικού προγράμματος βελτίωσης 

ποιότητας του οργανισμού παροχής υπηρεσιών υγείας. Γι’αυτό είναι απαραίτητη η 

δημιουργία προγράμματος παρακολούθησης και εκτίμησης στην αναισθησιολογία 

που να εξετάζει διαρκώς βασικές πλευρές της σχετιζόμενης με τη δομή, λειτουργία 

και έκβαση. Ο έλεγχος της δομής αφορά κυρίως την επάρκεια χώρων και την 

ασφάλεια εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται από τα μέλη του τμήματος. Ο έλεγχος 

της λειτουργίας εξασφαλίζει την κατάλληλη αντιμετώπιση του ασθενή καθ’όλη την 

προεγχειρητική περίοδο και επιτρέπει τη συλλογή ακριβών στοιχείων για την 

εκτίμηση της έκβασης. Η παρακολούθηση και εκτίμηση της έκβασης μέσα από τη 

χρήση κλινικών δεικτών και άλλων συμπληρωματικών μεθόδων παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με την πραγματική απόδοση του τμήματος αναισθησιολογίας 

και των μελών του. Ο τελικός στόχος της όλης διαδικασίας είναι η εξασφάλιση ότι η 

ποιότητα των παρεχομένων αναισθησιολογικών υπηρεσιών όχι μόνο ανταποκρίνεται 

στα βασικά πρότυπα, αλλά συνεχώς βελτιώνεται.

Η Σταυρούλα Λακουμέντα, στο [12], ξεκινά με την περιγραφή της διαδικασίας της 

Εξασφάλισης της Ποιότητας και συνεχίζει με την ανάλυση των απαντήσεων σε 

ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε στα νοσοκομεία : Αγλαΐα Κυριάκού, Αγία Σοφία, 

Αγιος Σάββας, Ιπποκράτειο, Ααϊκό και Ευαγγελισμός. Συγκεντρώθηκαν 97 

απαντήσεις από όλες τις βαθμίδες και συγκεκριμένα 15 διευθυντές, 30 επιμελητές Α’, 

21 επιμελητές Β' και 31 ειδικευόμενους. Οι ερωτήσεις που περιλάμβανε το 

ερωτηματολόγιο ήταν : α) πιστεύετε ότι οι μέθοδοι για την Εξασφάλιση της 

Ποιότητας στην αναισθησιολογία πρέπει να εφαρμοστούν στη χώρα μας; β) ποιος 

κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε να αναλάβει τη διεξαγωγή του ελέγχου για την 

Εξασφάλιση της Ποιότητας; γ) ποια τα πιθανά οφέλη και βλαπτικές επιπτώσεις από 

τη συστηματοποίηση των μεθόδων για την Εξασφάλιση της Ποιότητας; δ) ποιες 

δραστηριότητες του τμήματός σας συμβάλλουν στην Εξασφάλιση Ποιότητας; Το 

άρθρο τελειώνει με το συμπέρασμα ότι η Εξασφάλιση της Ποιότητας στην 

αναισθησιολογική πρακτική σημαίνει μέτρηση δεδομένων, σύγκριση και εφαρμογή 

αλλαγών.
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Ο Ν. Μπαλαμούτσος, στο [16], ανταλάσσει τις εμπειρίες του από την οργάνωση του 

αναισθησιολογικού τμήματος και της μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο Θεαγένειο 

Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης όταν πρωτοδιορίστηκε, το 1976. 

Περιγράφει πως εκείνο τον καιρό εφάρμοσε πρόγραμμα Εξασφάλισης της Ποιότητας 

στην αναισθησιολογία τη στιγμή που δεν ήταν γνωστά σε κανέναν τέτοιου είδους 

προγράμματα στις υπηρεσίες υγείας.

Οι Charles J. Vacant! και Terry S. V!tez, στο [34], περιγράφουν ένα πρόγραμμα 

Εξασφάλισης Ποιότητας που δημιουργήθηκε από τους ίδιους και που το διερεύνησε 

επιστάμενα η Επιτροπή Ομοτεχνιακού Ελέγχου. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην 

κινητοποίηση των αναισθησιολόγων για ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία της 

Εξασφάλισης της Ποιότητας. Παρέχει την ευκαιρία για αποκάλυμη πληροφοριών που 

είναι χρήσιμες και μπορεί να οδηγήσουν σε μόνιμη βελτίωση της ποιότητας των 

αναισθησιολογικών υπηρεσιών. Το πρόγραμμα είναι προσανατολισμένο στην 

έκβαση, και το τελικό αποτέλεσμα είναι η αύξηση της κατανόησης του 

αναισθησιολόγου στη διαχείριση έκβασης των ασθενών. Επιτρέπει στους 

επικεφαλείς των τμημάτων να διαμορφώνουν γνώμη για κλινική επάρκεια και 

αιτιολογεί αυτή τη γνώμη.

Κατά τα έτη 1992-1995 εμφανίστηκαν σε περιοδικά που έχουν σχέση με την 

αναισθησιολογία μια σειρά από άρθρα που αναφερόντουσαν στις προσπάθειες του 

αναισθησιολογικού τμήματος του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου 

Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ να εφαρμόσει πρόγραμμα Ελέγχου και Εξασφάλισης της 

Ποιότητας. Έτσι, το 1992, οι Σέτζης Δ., Γροσομανίδης Β., Καραλάζος Λ., 
Καζαμίας Π., Παπαδόπουλος Δ., Τσοτσόλης Ν., Βάκαλος Α., Γκιάλα Μ. και 

Σκούρτης X., στο [27], παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της εφαρμογής του 

προγράμματος κατά τη χρονική περίοδο 1/1/92 - 12/5/92. Το 1993, η ομάδα 
εργασίας για την Εξασφάλιση της Ποιότητας στην αναισθησία του Π.Γ.Ν. 

Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, στο [2], περιγράφει τη δημιουργία και λειτουργία του 

προγράμματος. Η χρονική περίοδος Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1991 χρησιμοποιήθηκε 

για την προπαρασκευή του προγράμματος ενώ το πρόγραμμα άρχισε να λειτουργεί 

τον Ιανουάριο του 1992. Στο τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του
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προγράμματος έπειτα από 15 μήνες Λειτουργίας του και οι εμπειρίες των ατόμων που 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Το 1994, οι Ανθόπουλος Γ., Ατσάλου Μ., 
Βακάλος Α., Βόλακλη Ε., Γροσομανίδης Β., Καζαμίας Π., Καρακούλας Κ., 
Καραλάζος Λ., Κίτσιος Κ., Κουπέπια θ., Λαβρέντιεβα Α., Νάγκυ Ε., 
Παπαδόπουλος Δ., Σέτζης Δ., Σκουρτης X., Τατσίδης Π. και Τσοτσόλης 
Ν., στο [3], παρουσιάζουν και σχολιάζουν τα αποτελέσματα εφαρμογής του 

προγράμματος κατά τη χρονική περίοδο 1/1/92 - 31/3/94. Τέλος, το 1995, ο 

Χαρίσιος Σκουρτης και η ομάδα εργασίας Ελέγχου και Εξασφάλισης Ποιότητας 

στην Αναισδησιολογία του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, στο [33], αναφέρουν και σχολιάζουν με 

σχετική συντομία όσα έχουν γίνει στον τομέα Ελέγχου και Εξασφάλισης της 

Ποιότητας στο Αναισδησιολογικό Τμήμα του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ κατά τη χρονική 

περίοδο 1/1/92-30/11/94.

3.2.3. Προγράμματα ποιότητας
Στο [14], που έγραμε ο Β. R. Milne και που το απέδωσε σε ελεύδερη απόδοση στα 

ελληνικά ο Δ.Ι. Σέτζης, πραγματοποιείται μια ιστορική αναδρομή για την εκτίμηση 

και τον έλεγχο της ποιότητας και αναφέρεται ότι το Βασιλικό Νοσοκομείο Doncaster 

από το 1989 ξεκίνησε μια προσπάδεια οργανωμένης εκτίμησης της ιατρικής 

φροντίδας. Επίσης, περιγράφεται η διαδικασία “ελέγχου της ιατρικής φροντίδας” 

γενικά και οι δραστηριότητες “ελέγχου της ιατρικής φροντίδας” στο Doncaster, πιο 

λεπτομερειακά.

3.2.4. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Η Χριστίνα Οίκονομοπούλου, Στέλεχος Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και 

Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος “Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Μάνατζερς 

Υγείας”, στο [21], αρχικά κάνει μια ιστορική αναδρομή της ποιότητας στο χώρο των 

υπηρεσιών υγείας, κατόπιν, προσπαδεί να ξεκαθαρίσει εννοιολογικά τον όρο 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας από τους όρους Αξιολόγηση της Ποιότητας (Quality 

Assessment) και Διασφάλιση της Ποιότητας (Quality Assurance) και τέλος, τονίζει 

την αναγκαιότητα για εισαγωγή αρχών Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) στο 

ελληνικό νοσοκομείο.
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3.2.5. Έρευνες - Μελέτες
Οι Λ. Αντωνοπούλου, Δ. Καραμητρόπουλος και Ε. Σοφιανός, με το [5], 

επιχείρησαν μια εμπειρική διερεύνηση στα εφημερεύοντα εξωτερικά ιατρεία του 

Παθολογικού Τομέα του Νοσοκομείου “Ιπποκράτειο” Θεσσαλονίκης. Η έρευνα 

αφορούσε την ανοικτή περίθαλμη και, ειδικότερα, τη ζήτηση περίθαλμης που 

παρέχεται από τα εφημερεύοντα εξωτερικά ιατρεία των παθολογικών κλινικών στο 

Γενικό Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Στόχος της έρευνας ήταν να 

διερευνήσουν τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των 

ασθενών από τα εξωτερικά ιατρεία σε ημέρες εφημερίας. Για το σκοπό αυτό 

διερευνήθηκαν τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της πελατείας των 

εξωτερικών ιατρείων, οι αντιλήμεις των ατόμων για θέματα υγείας, οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την κατάσταση υγείας και έχουν σχέση με τον τρόπο ζωής των 

διαφόρων κοινωνικών ομάδων, η επικοινωνία των ομάδων αυτών με το ιατρικό 

προσωπικό και η σχέση τους με το σύστημα υγείας και τέλος, η συνάρτηση της 

ικανοποίησης που αντλούν από τις παρεχόμενες υπηρεσίες με το κοινωνικό και 

πολιτιστικό τους επίπεδο. Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων έγινε με τη μέθοδο 

της παραγοντικής ανάλυσης αντιστοιχιών, με σκοπό τον εντοπισμό των συσχετίσεων 

μεταξύ των χαρακτηριστικών της πελατείας και του βαθμού ικανοποίησής της από τις 

υπηρεσίες των εξωτερικών ιατρείων στις ημέρες εφημερίας. Τα συμπεράσματα αυτής 

της έρευνας, επαληθευόμενα και από τη διεθνή βιβλιογραφία, βοηθούν στο να 

προταθούν τρόποι βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών από τα εξωτερικά ιατρεία 

τα οποία συνιστούν -στην ουσία- τον προνομιακό δεσμό του νοσοκομείου με το 

εξωτερικό περιβάλλον.

Οι Emmet Β. Keeler, Lisa V. Rubensteln, Katherine L. Kahn, David Draper, 
Ellen R. Harrison, Michael J. McGinty, William H. Rogers και Robert H. 
Brook, δημοσίευσαν το Νοέμβριο του 1992 την εργασία-μελέτη τους, [11]. Για την 

πραγματοποίηση της μελέτης επιλέγησαν νοσοκομεία από πέντε πολιτείες, τα οποία, 

ως προς πολλές παραμέτρους, θεωρήθηκαν αντιπροσωπευτικά των νοσοκομείων που 

νοσηλεύουν Medicare ασθενείς, σε εθνική κλίμακα. Στη μελέτη συμπεριλήφθησαν 

14.008 ηλικιωμένοι ασθενείς που έπασχαν από μια από τις ακόλουθες πέντε 

παθήσεις: συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου,
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πνευμονία, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και κάταγμα ισχίου. Οι ασθενείς αυτοί 

επελέγησαν με τυχαίο τρόπο από όλους τους ασθενείς 297 νοσοκομείων που 

έπασχαν από αυτά τα νοσήματα, κατά τις χρονικές περιόδους 1981-1982 και 1985- 

1986. Ο σκοπός της εργασίας ήταν να συγκριθεί η ποιότητα της περιθάλμεως που 

παρέχεται σε διάφορες κατηγορίες νοσοκομείων, με βάση αντικειμενικά κριτήρια, 

υποκειμενικές εκτιμήσεις και εκβάσεις ανά νόσημα. Το συμπέρασμα στο οποίο 

κατέληξαν ήταν ότι οι διάφοροι τρόποι αξιλόγησης που χρησιμοποίησαν, οδήγησαν 

στις ίδιες, αναμενόμενες σχέσεις ανάμεσα στην ποιότητα της παρεχόμενης 

περίθαλμης και στα χαρακτηριστικά των νοσοκομείων. Επομένως, για την ποιότητα 

της περιθάλμεως που προσφέρει ένα νοσοκομείο, είναι δυνατό να αποκτηθούν 

έγκυρες πληροφορίες. Αυτό που απομένει είναι να βρεθούν τρόποι εκμετάλλευσης 

αυτών των πληροφοριών, με στόχο τη βελτίωση της νοσοκομειακής περίθαλμης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Οι στόχοι της εργασίας αναφέρονται παρακάτω:

• Να δείξει πως ξεκίνησε η ποιότητα να υπάρχει στις υπηρεσίες υγείας και τα 

προβλήματα που προκύπτουν σε περίπτωση εφαρμογής προγράμματος ποιότητας 

στις υπηρεσίες υγείας.

• Να δείξει τι πρέπει να κάνουν και τι να αποφύγουν οι οργανισμοί φροντίδας 

υγείας προκειμένου να πετύχει η εφαρμογή των προγραμμάτων ποιότητας που 

εφαρμόζουν.

• Να δείξει με ποιο τρόπο καταρτίζονται τα προγράμματα ποιότητας και τα οφέλη 

που προκύπτουν από αυτά.

• Να δείξει ποιες είναι οι διαδικασίες που απαιτούνται και τα στάδια από τα οποία 

πρέπει να περάσει ο οργανισμός για να εφαρμόσει ΔΟΠ.

• Να δείξει με ποιο τρόπο εφαρμόζουν επιτυχώς διάφορα εργαλεία ΔΟΠ 

οργανισμοί φροντίδας υγείας.

• Να τονίσει την αναγκαιότητα για την εισαγωγή αρχών ΔΟΠ και στα ελληνικά 

νοσοκομεία.

• Να περιγράμει ένα πρόγραμμα ποιότητας που εφαρμόζεται από τμήμα ελληνικού 

νοσοκομείου και να το συγκρίνει με αντίστοιχα προγράμματα του εξωτερικού.

Προκειμένου να υλοποιηθούν όλοι οι παραπάνω στόχοι της εργασίας, 

χρησιμοποιήθηκε αρχικά η μέθοδος της βιβλιογραφίας. Η επιλογή της 

βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια των βιβλιογραφικών βάσεων 

δεδομένων wilson business abstracts, pais και books in print plus οι οποίες 

ευρετηριάζουν περιοδικά και βιβλία που κυκλοφορούν στην Αμερική και σε άλλα 

μέρη του κόσμου, αλλά και με προσωπική έρευνα στις βιβλιοθήκες του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Αριστοτελείου.
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Επίσης, χρησιμοποιήθηκε και η μέθοδος των ερωτηματολογίων και της 
συνέντευξης για την παρουσίαση του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ και την περιγραφή του 

προγράμματος ποιότητας που εφαρμόζει το τμήμα της Αναισθησιολογίας. Πιο 

αναλυτικά, έπειτα από προσεκτική μελέτη άρθρων και βιβλίων που ασχολούνται με 

νοσοκομεία του εξωτερικού που εφαρμόζουν προγράμματα ποιότητας, 

δημιουργήθηκαν δύο ερωτηματολόγια. Το ένα απευθυνόταν στον Γενικό Διευθυντή 

του ΑΧΕΠΑ, κ. Ιωακείμ Σιγάλα, με στόχο την παρουσίαση του Νοσοκομείου και της 

πολιτικής ποιότητας που ακολουθεί και το άλλο απευθυνόταν στους υπεύθυνους του 

Προγράμματος Εξασφάλισης της Ποιότητας στην Αναισθησιολογία, κ.κ. Σέτζη Δ. και 

Σκούρτη X., με στόχο την περιγραφή του προγράμματος. Και τα δύο ερωτηματολόγια 

συμπληρώθηκαν ύστερα από προσωπική επαφή με τα άτομα που αναφέρθηκαν 

αμέσως προηγούμενα.

55



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΔΟΠ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

5.1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

Από διάφορες μελέτες και έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε νοσοκομεία του 

εξωτερικού16 είναι δυνατό να προκύμουν κάποιοι παράγοντες που κρίνονται 

κρίσιμοι για την επιτυχία ενός προγράμματος ποιότητας στα νοσοκομεία. Αυτοί 

ακολουθούν:

1) Διαδικασία εισόδου. Όλη η διαδικασία που πρέπει να προηγηθεί της εισαγωγής 

του ασθενούς στο νοσοκομείο, καθώς επίσης και η διάρκειά της.

2) Τεχνολογικός εξοπλισμός. Δηλαδή, κατά πόσο είναι ανεπτυγμένος τεχνολογικά ο 

εξοπλισμός του νοσοκομείου, εάν υπάρχει διαθεσιμότητα θεραπειών για σπάνιες και 

πολύπλοκες ασθένειες και προηγμένη ιατρική και φαρμακευτική τεχνολογία.

3) Προσωπικό. Εάν το προσωπικό που διαθέτει το νοσοκομείο επαρκεί, είναι ικανό 

και κατάλληλα εκπαιδευμένο.

4) Θεραπείες. Αποτελεσματικότητα των φαρμακευτικών θεραπειών τόσο από 

πλευράς κόστους για το νοσοκομείο, όσο και από πλευράς καταλληλότητας για τον 

ασθενή.

5) Ακρίβεια στην καταγραφή ιατρικών και νοσηλευτικών πράξεων.

6) Εργαστηριακές μετρήσεις. Ποιότητα που συνεπάγονται οι εργαστηριακές 

μετρήσεις και που αφορούν την καταλληλότητά τους και την εξασφάλιση της καλής 

λειτουργίας των μηχανημάτων έτσι ώστε να μην επηρεάζουν τον ασθενή.

7) Αναμονή των ασθενών για την παροχή της θεραπείας.

8) Συμπεριφορά. Τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι ασθενείς και οι συγγενείς 

αυτών από το προσωπικό του νοσοκομείου (γιατροί, νοσοκόμες, κ.α.).

9) Επικοινωνία. Συζήτηση του ασθενή με το γιατρό για τη θεραπεία που πρόκειται να 

εφαρμοστεί και με τις νοσοκόμες για τις διαδικασίες της ημέρας.

10) Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

16 Βλ. [91 [10], [13], [17], [18], [24], [25], [26], [44], [56], [57], [59], [61] σ. 248-259, [63], [87], [94], [100], [101] κα,
[112].
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11) Αριθμός κρεβατιών.

12) Περιβάλλον. Κατά πόσο αυτό είναι καθαρό, ήσυχο, κ.α.

13) Φαγητό. Εάν είναι θρεπτικό, ζεστό, φθάνει στην ώρα του, κ.α.

Πριν Λοιπόν επιχειρηθεί από κάποιο νοσοκομείο η εφαρμογή προγράμματος

ποιότητας, καλό θα ήταν να ληφθούν υπόμιν οι παραπάνω παράγοντες.

5.2. ΑΙΤΙΕΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Πρόσφατα, στην προσπάθειά τους να εφαρμόσουν προγράμματα ποιότητας

ορισμένοι νοσοκομειακοί οργανισμοί στην Αγγλία διέπραξαν κάποια λάθη :

* Δεν υπήρξε ξεκάθαρη κατανόηση και διαχωρισμός μεταξύ των εννοιών Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management), της Εξασφάλισης της Ποιότητας 

(Quality Assurance) και των Κύκλων Ποιότητας (Quality Circles). Δεν 

κατανοήθηκε επαρκώς ότι η Εξασφάλιση της Ποιότητας δεν είναι ΔΟΠ και ότι οι 

Κύκλοι Ποιότητας μεμονωμένοι δεν αποτελούν πανάκεια. Στις συγκεκριμένες 

περιπτώσεις οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στους Κύκλους Ποιότητας, χωρίς να 

έχει κατανοηθεί επαρκώς ότι οι Κύκλοι Ποιότητας:

* δεν αποτελούν λύση τελευταίας στιγμής από μια επερχόμενη χρεοκοπία,

* δεν υποκαθιστούν ένα κακό σύστημα διοίκησης,

* δεν είναι μόνο για τους κατώτερους,

* δεν μπορούν να δουλέμουν χωρίς ειδικούς,

* δεν είναι ένα πρόσθετο μέτρο ελέγχου της απόδοσης των εργαζομένων,

* δεν μπορούν να συνεχισθούν, χωρίς ηθική ή υλική ανταμοιβή.

* Έλειμη ομαδικής εργασίας ανάμεσα στο προσωπικό ενός τμήματος και μεταξύ 

του προσωπικού ενός τμήματος και άλλων τμημάτων.

* Έλειμη εξουσιοδότησης!ου προσωπικού για να κάνουν βελτιώσεις.

* Έλειμη ξεκάθαρου καθορισμού των αρμοδιοτήτων της εργασίας των 

εργαζόμενων 17

17 Βλ. [13], [35], [59], [66] σ. 544-547 και [71],
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• Δεν υπήρξε ξεκάθαρος ορισμός της ποιότητας, σχετικά με τον τομέα παροχής 

υπηρεσιών υγείας. Φυσιολογική συνέπεια αυτού ήταν η αδυναμία να ορισθούν 

πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας, καθώς και η αδυναμία καθορισμού 

κατάλληλών μέτρων. Και είναι γνωστό ότι αν δεν μπορεί να μετρηθεί κάτι, δεν 

μπορεί και να βελτιωθεί.

• Η κουλτούρα δεν υποστήριζε την πραγματική πρόθεση του προγράμματος ΔΟΠ ή 

ΣΒΠ. Ενώ το νοσοκομείο μάθαινε για τη ΣΒΠ και αναπτυσσόντουσαν ομάδες 

βελτίωσης της ποιότητας, τα στελέχη έθεταν σε κυκλοφορία κατευθύνσεις 

μείωσης του κόστους. Πολλά μέλη από το προσωπικό πίστεμαν ότι το νοσοκομείο 

χρησιμοποιεί τη ΔΟΠ ή ΣΒΠ σαν τέχνασμα για να μειώσει τις αντιδράσεις τους 

στις παραδοσιακές στρατηγικές μείωσης του κόστους.

• Έλλειμη κατάλληλων μεθόδων αξιολόγησης κα\ ελέγχου της ποιότητας, ώστε να 

μπορούν να αξιολογηθούν επαρκώς οι προσπάθειες για Εξασφάλιση της 

Ποιότητας καθώς και τα αποτελέσματα των Κύκλων Ποιότητας.

• Έλλειμη προκαθορισμένου προϋπολογισμού, σαν μέρος του επιχειρηματικού 

σχεδίου, για τη χρηματική υποστήριξη των προσπαθειών βελτίωσης ποιότητας.

• “Συγκέντρωση” υπευθυνότητας σε λίγους (π.χ. στο “Τμήμα Ποιότητας”), ενώ θα 

έπρεπε να υπάρχει “Αποκέντρωση” σε όλους. Όλοι έχουν ευθύνη για την 

ποιότητα, για τη δημιουργία μιας πιο ανθρώπινης εικόνας προς τον ασθενή.

• Έλλειμη συμπεριφοριακής αλλαγής. Εάν μόνο λίγοι μάνατζερς αλλάξουν στυλ, 

μπορεί να γίνεται χρήση των σωστών όρων και η ομαδική εργασία να βελτιώνεται, 

αλλά δεν υπάρχει οργανωσιακή αναζοωγόνηση και ο οργανισμός συνεχίζει όπως 

πριν.

• Είδαν το πρόγραμμα ποιότητας σαν ένα ακόμη πρόγραμμα. Οι ηγέτες δεν 

κατανόησαν το επίπεδο της δέσμευσης και της ενέργειας που απαιτούνταν για να 

διατηρηθεί η προσπάθεια.

• Καμιά προσπάθεια επικοινωνίας με τον πιο σημαντικό κρίκο στην “αλυσίδα 

παραγωγής”. Τον ασθενή. Τον εξωτερικό πελάτη, του οποίου η γνώμη θα 

βοηθούσε σε τεράστιο βαθμό στην κατανόηση του τι ακριβώς έχει ανάγκη ο 

αποδέκτης των υπηρεσιών υγείας και του τι πρέπει να γίνει για να ικανοποιηθεί 

αυτή η ανάγκη.
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• Έλλειμη ορατών ενεργειών. Σε μερικούς οργανισμούς υπάρχουν πολλά λόγια και 

όχι αρκετά έργα.

Συμπερασματικά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η αποτυχία των προγραμμάτων 

ποιότητας σε νοσοκομεία οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μη σωστή εφαρμογή τους, 

παρά στα χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη δομή και τις διαδικασίες του 

νοσοκομείου . Επίσης, όταν η ΔΟΠ αποτυγχάνει, τις περισσότερες φορές ευθύνεται 

η διοίκηση του νοσοκομείου και όχι η διαδικασία18 19.

5.3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΟΠ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΥΓΕΙΑΣ

Υπάρχουν, όμως, και οργανισμοί φροντίδας υγείας που κατάφεραν να ξεπεράσουν τα 

εμπόδια και να αποφύγουν τα ανωτέρω λάθη εφαρμόζοντας ένα απλό μοντέλλο που 

οδηγεί ακίνδυνα και ανώδυνα σε μια κουλτούρα Ολικής Ποιότητας. Το μοντέλλο 

αυτό εμπεριέχει τα εξής στάδια20:

1. Αναγνώριση της ανάγκης.

Ένας απλός υπολογισμός του κόστους χαμηλής ποιότητας ή μια απλή αξιολόγηση 

των παραπόνων των ασθενών/επισκεπτών είναι αρκετά για να αποδειχθεί η ανάγκη 

για Ολική Ποιότητα.

2. Δέσμευση.

Όταν θα έχει αναγνωρισθεί η ανάγκη, η δέσμευση των αρμοδίων κάθε αυτόνομου 

φορέα υπηρεσιών υγείας θα είναι πιο εύκολη. Χρειάζεται, όμως, και έμπρακτη 

απόδειξη της δέσμευσης, μέσω ενός Στρατηγικού Μάνατζμεντ της Ποιότητας, τα 

στάδια εφαρμογής του οποίου είναι απλά και αποτελεσματικά, αλλά χρειάζεται και 

γι’αυτά μια ξεχωριστή σχετική εκπαίδευση.

3. Σχεδιασμός.

Η ποιότητα δεν συμβαίνει “τυχαία”. Πρέπει να προσχεδιαστεί. Σε αυτό το στάδιο 

πρέπει να προσδιοριστεί ποιος είναι ο πελάτης (εσωτερικός και εξωτερικός), ποιες οι 

ανάγκες του και πως αυτές οι ανάγκες θα ικανοποιηθούν. Θα ορισθούν οι στόχοι

18 ΒΛ. [36],
19 ΒΑ. [48].
20 ΒΛ. [13].
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βελτίωσης, τα μέσα επίτευξης των στόχων και οι υπεύθυνοι υλοποίησης των έργων 

βελτίωσης.

4. Επιμόρφωση.

Ο θεμελιώδης λίθος για τη βελτίωση. Ένα συνεχές συμβόλαιο με το μέλλον. 

Επιμόρφωση στη θεωρία και την πράξη. Υπάρχουν εργαλεία βελτίωσης που πρέπει 

να μαθευτούν όπως επίσης και οι διάφορες θεωρίες των gurus της ποιότητας.

5. Βελτίωση.

Μέσω των εργαλείων βελτίωσης και με τη συμμετοχή όλων.

6. Έλεγχος - αξιολόγηση των επιτευχδέντων.

Κατά πόσο οι στόχοι που τέθηκαν στην αρχή έχουν επιτευχθεί;

7. Επιστροφή στο βήμα 1.

Όρια στη ποιότητα δεν υπάρχουν. /^>α στόχος θα είναι ο εντοπισμός νέων περιοχών 

για βελτίωση.

Τέλος, οργανισμοί φροντίδας υγείας που εφάρμοσαν ετητυχώς Προγράμματα 

Βελτίωσης Ποιότητας , πήραν κάποια μαδήματα τα οποία έχουν αξία για τα άτομα 

που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν παρόμοιες βελτιώσεις στους οργανισμούς 

τους. Τέτοια μαθήματα αποτελούν τα παρακάτω:

• Εξασφάλιση της πλήρους υποστήριξης και δέσμευσης των ανωτέρων ιεραρχικών 

επιπέδων της διοίκησης και των φυσικών.

• Πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων αλλαγών στη δομή, στην πολιτική και 

στο στυλ διοίκησης πριν την εισαγωγή προγραμμάτων ποιότητας.

• Επίλυση των διαφορών που υπάρχουν και ανάπτυξη συνεργατικής σχέσης.

• Οι γιατροί πρέπει να αντιμετωπιστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να συνεργαστούν 

σωστά και να πάμουν να θεωρούν τα προγράμματα ποιότητας σαν προσπάθεια 

κρίσης του έργου τους και μάλιστα από άτομα άσχετα προς το ιατρικό επάγγελμα.

• Δημιοργία κλίματος εμπιστοσύνης.

• Κατανόηση του ότι η διαδικασία βελτίωσης είναι χρονοβόρα.

• Εκπαίδευση, επιβράβευση και αναγνώριση εργαζομένων. 21

21 Βλ [45] σ. 253, [50], [57], [66] σ. 440,418 και 423, [71], [91], [97] και [100],
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• Προτεραιότητα στα προβλήματα. Συνήθως υπάρχουν πολλά προβλήματα, αλλά 

είναι σημαντικό να επιλεγεί ένα το οποίο θα επιλυθεί πρώτα.

• Χρειάζεται επιμονή. Δεν πρέπει να τα παρατάει κανείς ακόμη και όταν φαίνεται ότι 

τίποτα δεν πρόκειται να επιτευχθεί.

• Σύγκριση εσωτερικών και εξωτερικών μέτρων ποιότητας. Είναι σημαντικό να 

συγκρίνονται οι εσωτερικές μετρήσεις ποιότητας για κάτι σε σχέση με την 

αντίλημη του πελάτη γι’αυτό. Μπορεί τα πράγματα να είναι διαφορετικά από τα 

αναμενόμενα.

• Δεν χρειάζεται η γρήγορη εφαρμογή λύσεων. Υπάρχει η τάση στις ομάδες να 

ξεκινούν να εφαρμόζουν λύσεις στα κύρια προβλήματα, χωρίς όμως να 

χρησιμοποιήσουν πρώτα την ερώτηση “γιατί”. Οι λύσεις που απευθύνονται στα 

συμπτώματα του προβλήματος μπορεί μεν να είναι προφανείς, αλλά συχνά 

αποτελούν και ακριβές λύσεις.

• Οι συναντήσεις ατόμων και ομάδων που περιλαμβάνει το Πρόγραμμα Βελτίωσης 

της Ποιότητας <5εν πρέπει να σταματούν όταν οι βελτιώσεις έχουν επιτευχθεί.

• Επιβεβαίωση του γεγονότος ότι οι βελτιώσεις συνεχίζονται έπειτα από την αρχική 

εφαρμογή έτσι ώστε να μην υπάρχει οπισθοδρόμηση. Ο οργανισμός πρέπει να 

εγκαθιδρύσει τις αλλαγές. Σε αυτό βοηθά η διαδικασία P-D-C-A (Plan-Do-Check- 

Act), δηλαδή η διαδικασία: Σχεδιασμός-Εφαρμογή-Έλεγχος- Δράση.

• Επέκταση του οράματος και των ευκαιριών για βελτιώσεις, συνεχώς. Όταν οι 

στόχοι επιτευχθούν είναι καιρός να βρεθούν άλλες ευκαιρίες για βελτίωση.

• Οι προσπάθειες βελτίωσης δεν θα πρέπει να αποτελούν βραχυπρόθεσμη 

επένδυση. Χρειάζονται υποστήριξη από τα ανώτερα επίπεδα και συνεργατική 

πειθαρχία με σκοπό τη βελτίωση της φροντίδας του ασθενή. Όλα αυτά 

χρειάζονται χρόνο και μερικές φορές μπορεί να ματαιωθούν, αλλά τελικά αξίζουν 

την επένδυση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΔΟΠ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

6.1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Μελετώντας τα διάφορα προγράμματα ποιότητας (Συνεχής Βελτίωση Ποιότητας, 

Εξασφάλιση Ποιότητας, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, κ.α.) που εφαρμόζονται στους 

διάφορους οργανισμούς φροντίδας υγείας φαίνεται ότι αυτά ακολουδούν κατά 

κύριο λόγο τα στάδια του κύκλου ποιότητας του Nick Black: επιλογή δέματος - 

καδιέρωση κριτηρίων - αποδοχή προτύπων - εκτίμηση ποιότητας - υλοποίηση 

επέμβασης, ο οποίος μοιάζει πολύ με τον κύκλο του Deming : σχεδιασμός - συλλογή 

στοιχείων - αναζήτηση, έλεγχος - υλοποίηση, αξιολόγηση.

Οργανώνοντας, λοιπόν, ένα πρόγραμμα ποιότητας, η πρώτη δουλειά είναι ο 

εντοπισμός προβλημάτων και κατόπιν η επιλογή του προβλήματος που

πρόκειται να βελτιωδεί. Ο Maxwell δημοσίευσε στο British Medical Journal μια λίστα 

η οποία ταξινομήδηκε ώστε να υπάρχουν “περιοχές ποιότητας” (quality areas). Αυτές 

όπως αναφέρει η Firth-Cozens είναι :

* η ισότητα στις παροχές υπηρεσίας,

* η προσβασιμότητα,

* η αποδεξιμότητα από τον ασδενή και ανταπόκριση στις ανάγκες του,

* η καταλληλότητα της δεραπείας,

* η επικοινωνία,

* η συνέχεια,

* η αποτελεσματικότητα και

* η αποδοτικότητα.

Έπειτα, τίδενται κάποια κριτήρια από κάποιον αρμόδιο φορέα κρατικό ή ιδιωτικό σε 

συνεργασία πάντα με τους γιατρούς. Με τα κριτήρια αυτά καδορίζεται ένα επιδυμητό 22 23

22 ΒΑ. [14], [15], [19], [36], [45] σ. 221-274, [49], [50], [55], [57], [66] σ. 42-53 και 397-440, [71], [83], [91] και [94] σ. 
259-267.
23 ΒΑ. [15],
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επίπεδο ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα κριτήρια αυτά είναι ανάλογα με τους 

στόχους κάθε προγράμματος.

Στη φροντίδα υγείας υπάρχουν τρεις κατηγορίες κριτηρίων: 

α) Τα “δομικά” κριτήρια 6άση των οποίων κρίνεται η επάρκεια και η ποιότητα της 

υλικοτεχνικής υποδομής και των ανθρώπινων πόρων. Δηλαδή, αριθμός κλινών, 

τεχνολογία, αριθμός επαγγελματιών υγείας, κατανομή αυτών και ότι άλλο μπορεί να 

φανταστεί κάποιος που έχει σχέση με όλη αυτή την υποδομή ενός συστήματος 

παροχής υπηρεσιών υγείας. Ακόμη μπορεί να περιλαμβάνει χαρακτηριστικά των 

επαγγελμάτων της υγείας όπως ειδικότητα, διπλώματα, σχέση εργασίας - πλήρους ή 

μερικής απασχόλησης - άδεια εξάσκησης επαγγέλματος ή ακόμα στοιχεία για τη 

δομή του νοσοκομείου, τη διοίκησή του ή τη χρηματοδότησή του. 

β) Κριτήρια “διαδικασιών”βάση των οποίων κρίνονται μια σειρά από ενέργειες που 

πραγματοποιούνται μεταξύ γιατρού και ασθενή από τη στιγμή που ο συγκεκριμένος 

ασθενής μπήκε είτε στο ασθενοφόρο είτε στο νοσοκομείο μέχρι την έξοδό του από 

αυτό. Κρίνεται ουσιαστικά η πορεία ενός ασθενούς μέσα στο όλο πλέγμα του 

συστήματος υπηρεσιών υγείας. Πιο συγκεκριμένα, τα κριτήρια αυτά ασχολούνται με 

το κατά πόσο οι ενέργειες έγιναν όπως έπρεπε και ήταν πλήρεις, οι πληροφορίες που 

λαμβάνονται με το ιστορικό του ασθενή είναι αρκετές, η διάγνωση που έγινε ήταν 

σωστή, έγιναν στα σωστά χρονικά όρια οι αναγκαίες εξετάσεις και τα διάφορα τεστ, 

έγινε η σωστή θεραπεία, υπήρξε τεχνική επάρκεια κατά τη διαδικασία της διάγνωσης 

και θεραπείας, υπήρξε συντονισμός και συνέχεια στη φροντίδα του ασθενή κ.λ.π. 

γ) Κριτήρια “αποτελεσμάτων”που βάση του πλαισίου αξιολόγησης του Donabedian 

κρίνεται αυτή η ίδια η επέμβαση που ο γιατρός έκανε στον ασθενή με συνέπεια η 

κατάστασή του αμέσως ή μακροχρόνια να επιδεινωθεί, σταθεροποιηθεί, βελτιωθεί ή 

ακόμα ο ασθενής τελικά να πεθάνει. Με άλλα λόγια κρίνεται οποιαδήποτε αλλαγή 

επήλθε στην τρέχουσα ή μελλοντική υγεία του ασθενή λόγω παρέμβασης των 

υπηρεσιών υγείας.

Κατόπιν, θεσπίζονται τα πρότυπα. Τα πρότυπα σχετίζονται με το βαθμό 

ικανοποίησης των κριτηρίων και μπορεί να είναι διεδνή, εθνικά ή τοπικά. Θέτουν 

σαν στόχο ένα επίπεδο ποιότητας που μπορεί να είναι:
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α) Μίνιμουμ, κάτω του οποίου δεν πρέπει να πέσει η ποιότητα.

6) Το μέσο επίπεδο τον οποίου η ποιότητα επιτυγχάνεται με την ανεύρεση εκείνων 

(γιατρών, νοσοκόμων, διαδικασιών, επεμβάσεων, κ.λ.π.) που βρίσκονται κάτω του 

μέσου και λαμβάνονται μέτρα για τη βελτίωση μόνο αυτών, 

γ) το ιδανικό επίπεδο που αποτελεί στόχο του προγράμματος ποιότητας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις τα πρότυπα είναι αποτελέσματα μιας “συνδιάσκεμης 

συμβιβασμού” (consensus conference) ή μιας σύσκεμης εμπειρογνωμόνων (experts) 

επιλεγμένων από ένα επαγγελματικό σωματείο. Οπωσδήποτε πρέπει να 

αναθεωρούνται σε τακτικές περιόδους που 8α έχουν προκαθοριστεί, γιατί ο κίνδυνος 

είναι μεγάλος να γίνουν τα γραπτά αυτά πρότυπα σαν άκαμπτα καθηκοντολόγια που 

με το χρόνο γίνονται εκτός πραγματικότητας.

Υπάρχουν δύο ειδώνηρότνηα:

α) Εκείνα που έχουν τεχνικό χαρακτήρα και ορίζονται από ειδικούς και 

εμπειρογνώμονες και

β) Τα πρότυπα πρακτικής που ορίζονται σε κάθε υπηρεσία από την ομάδα 

αξιολόγησης που είναι διεπιστημονική.

Το επόμενο στάδιο είναι η εκτίμηση της ποιότητας με βάση τα παραπάνω. 

Ανάλογα με τις υφιστάμενες πηγές πληροφόρησης και τα διαθέσιμα στοιχεία η 

εκτίμηση της ποιότητας μπορεί να πραγματοποιείται εκ των υστέρων μετά την 

ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσιών υγείας ή ταυτόχρονα με τη διαδικασία 

παροχής υπηρεσιών.

Οι υφιστάμενες διαφοροποιήσεις με την εκτίμηση της ποιότητας αποκαλύπτουν το 

χαρακτήρα του προβλήματος που υπάρχει στην υπό εξέταση παροχή υπηρεσιών. Οι 

αιτίες που προκαλούν το πρόβλημα μπορεί να είναι η έλλειμη γνώσεων ή δεξιοτήτων, 

μη αρμόζουσα συμπεριφορά, κακή οργάνωση των υπηρεσιών, κ.α.

Η αποκάλυμη του χαρακτήρα και των αιτιών του προβλήματος στην ποιότητα των 

παρεχομένων υπηρεσιών υγείας οδηγεί στο τελευταίο στάδιο που αποτελεί τον
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τρόπο επίλυσης του προβλήματος ή της απαιτουμενης επέμβασης. Έτσι, η 

λύση του προβλήματος μπορεί υα απαιτεί την εκπαίδευση του προσωπικού, την 

απόκτηση δεξιοτήτων του προσωπικού με την οργάνωση επαγγελματικών 

σεμιναρίων και εκπαίδευση στην πράξη, την εισαγωγή οργανωτικών αλλαγών οι 

οποίες 8α αλλάξουν τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών κ.α. Οι οργανωτικές αλλαγές 

μπορούν να εντείνονται από την καθιέρωση οικονομικών κινήτρων (επιβράβευση για 

την καλή ιατρική πρακτική) και να φθάνουν στην επιβεβαίωση των δεξιοτήτων μέσω 

εξετάσεων (αποκλεισμοί σε περιπτώσεις κακών ιατρικών πράξεων).

Μετά την επέμβαση για την επίλυση του προβλήματος, ο κύκλος της ποιότητας 

αρχίζει ξανά να λειτουργεί με την επιλογή του θέματος, την καθιέρωση κριτηρίων 

κ.ο.κ.

6.2. ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Έπειτα από μελέτη διαφόρων οργανισμών φροντίδας υγείας που εφάρμοσαν 

διάφορα προγράμματα ποιότητας24, είναι δυνατό να προκύμουν κάποια κοινά 

οφέλη που απεκόμισαν. Αυτά ακολουθούν:

• Βελτίωση της ποιότητας της, φροντίδας υγείας που λαμβάνει ο ασθενής. Διάφορα 

προβλήματα που παρουσιάζονται στους οργανισμούς φροντίδας υγείας 

εντοπίζονται και κατόπιν επιλύονται μέσω της εφαρμογής κάποιου προγράμματος 

ποιότητας με αποτέλεσμα η φροντίδα του ασθενή να βελτιώνεται.

• Αμεσο επακόλουθο του παραπάνω γεγονότος είναι η αύξηση της ικανοποίησης 

των ασθενών και κατ’επέκταση και του περιβάλλοντος τους (συγγενείς) αφού 

λαμβάνουν καλύτερη ποιότητα φροντίδας.

• Καλύτερες σχέσεις ανάμεσα στους εργαζόμενους από τη στιγμή που το 

πρόγραμμα ποιότητας που εφαρμόζει ο οργανισμός τους, τους αναγκάζει να 

καθίσουν όλοι μαζί, να μιλήσουν την ίδια γλώσσα, να εντοπίσουν προβλήματα, να 

προτείνουν και να εφαρμόσουν λύσεις.

• Το παραπάνω οδηγεί, επίσης, και στην βελτίωση της ποιότητας της εργασιακής 

ζωής μέσα στον οργανισμό.

24 Βλ [1], [19], [36], [50], [57], [66] σ. 22-25, [73], [87], [90], [94] σ. 259-267, [96], [97], [100] και [101].
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• Το ηθικό των εργαζομένων ανεβαίνει μέσω της ενεργητικής συμβολής τους στις 

ομάδες εργασίας και της αναγνώρισής τους από τα ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα 

του οργανισμού.

• Μείωση του κόστους του οργανισμού, γιατί προβλήματα που εντοπίζονται, 

επιλύονται και έτσι μειώνεται το κόστος που οφείλεται σε λάθη. Π.χ. όταν 

πραγματοποιηθεί η σωστή διάγνωση από την αρχή ενός ασθενή που φθάνει στο 

νοσοκομείο και του εφαρμοστεί αμέσως η κατάλληλη θεραπεία, αυτό θα κοστίζει 

λιγότερο από το εάν δεν γινόταν η σωστή διάγνωση αμέσως και χρειαζόντουσαν 

ξανά πρόσθετες εξετάσεις ή ακόμη και αλλαγή της θεραπείας με αποτέλεσμα να 

παραταθεί η διάρκεια διαμονής του σε αυτό.

• Άμεσο επακόλουθο του παραπάνω είναι η αύξηση της παραγωγικότητας, γιατί με 

το ίδιο δυναμικό (εγκαταστάσεις, προσωπικό, μηχανικό εξοπλισμό κ.α.) είναι 

δυνατό να εξυπηρετηθούν περισσότεροι ασθενείς.

Αυτό, όμως, που πρέπει να κατανοηθεί από τους οργανισμούς φροντίδας υγείας που 

εφαρμόζουν τέτοια προγράμματα είναι ότι χρειάζεται πολύ χρόνος, προσπάθεια και 

επιμονή για να φανούν τα οφέλη που προαναφέρθηκαν .

6.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΟΠ

Δεν υπάρχει ο “καλύτερος τρόπος” για την εφαρμογή της Ολικής Ποιότητας. Έχουν 

εφαρμοστεί επιτυχείς στρατηγικές όλων των τύπων. Παρόλα αυτά, εάν αναλυθούν 

πολλά από αυτά τα επιτυχή μοντέλα, είναι δυνατό να προκύμουν παρόμοιες φάσεις 

στη διαδικασία. Οι Ellen J. Gaucher (senior associate hospital director and chief 

operating officer at the University of Michigan Hospitals in Ann Arbor, Michigan) και 

Richard J. Coffey (director of management systems at the University of Michigan 

Hospitals), στο [66] σ. 115-139, βασισμένοι στην εμπειρία τους πιστεύουν ότι εάν η 

διαδικασία Ολικής Ποιότητας χωρισθεί σε τέσσερις φάσεις και καθήκοντα που 

απαιτούνται σε κάθε φάση, ο στρατηγικός σχεδιασμός και η εφαρμογή θα μπορούν 

να διοικηθούν πιο σωστά. Αυτές οι φάσεις δεν υφίστανται η μια ανεξάρτητα από την 

άλλη, αλλά επικαλύπτονται. 25

25 Βλ. [37],
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♦ Φάση πρώτη: Ενημέρωση.

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης ο οργανισμός μαθαίνει για τη δυνατότητα 

εφαρμογής Ολικής Ποιότητας στο περιβάλλον του. Εδώ πραγματοποιείται η 

απόφαση του οργανισμού να εφαρμόσει πρόγραμμα ποιότητας και δημιουργείται η 

ενέργεια που 8α βοηθήσει στην αλλαγή. Απαιτείται μια εκτίμηση της κουλτούρας του 

οργανισμού και μελέτη των φιλοσοφιών της ΔΟΠ. Τα ανώτερα διοικητικά στελέχη 

είναι αυτά που θα εισαχθούν πρώτα στη διαδικασία. Σε αυτή τη φάση της 

διαδικασίας, όλα τα μέλη του οργανισμού θα πρέπει να έχουν κατανοήσει γιατί 

πρέπει να γίνει η αλλαγή. Η οργανωσιακή ηγεσία, επίσης, θα πρέπει να συμφωνεί με 

τους λόγους για αλλαγή και να δεσμευτεί στη διαδικασία. Οι εργασίες που θα πρέπει 

να γίνουν στη φάση της ενημέρωσης ακολουθούν:

α) Δημιουργία ομάδας που da ερευνήσει την εφαρμογή της ΔΟΠ. Ο σκοπός αυτής 

της ομάδας είναι να ξεκινήσει την εκτίμηση του οργανισμού και να αναπτύξει ένα 

σχέδιο για την εφαρμογή αποφάσεων.

β) Επισκέμεις σε οργανισμούς που εφαρμόζουν ΔΟΠ. Επισκέμεις και σε 

οργανισμούς φροντίδας υγείας και σε βιομηχανίες για να γίνουν γνωστά τα 

συστατικά στοιχεία της διαδικασίας τους και όλα όσα έχουν επιτύχει, 

γ) Ανάπτυξη προγράμματος που να καλεί φιλοξενούμενους έμπειρους ομιλητές. Οι 

εξωτερικοί ομιλητές, λόγω της εμπειρίας τους, θα είναι έτοιμοι να απαντήσουν στις 

ερωτήσεις των ομάδων.

δ) Κυκλοφορία βιβλιογραφίας σχετική με την ποιότητα. Το κοινό θα πρέπει να 

αποτελούν τα ηγετικά στελέχη, οι φυσικοί, οι μάνατζερς, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και άλλοι ενδιαφερόμενοι.

β) Λήμη απόφασης για εφαρμογή ΔΟΠ. Όταν η ομάδα θα αναφέρει αυτά που 

αποκάλυμε, η εκτελεστική διοικητική ομάδα θα πρέπει να είναι έτοιμη να δεσμευτεί 

στη διαδικασία. Η οργανωσιακή ηγεσία είναι απαραίτητη για την επιτυχή ανάπτυξη 

της Ολικής Ποιότητας.

στ) Δέσμευση της ηγεσίας. Η ηγεσία του οργανισμού πρέπει να δεσμευτεί 

χρηματοοικονομικά και συναισθηματικά στη διαδικασία. Η χρηματοοικονομική 

δέσμευση είναι απαραίτητη για την κατανομή επαρκών πόρων στη διαδικασία και η 

συναισθηματική δέσμευση είναι απαραίτητη, γιατί η εφαρμογή της Ολικής 

Ποιότητας εξαντλεί όλα τα άτομα που εμπλέκονται σε αυτή.
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ζ) Επιλογή ενός υπέρμαχου για την Ολική Ποιότητα. Το κατάλληλο διοικητικό 

πρόσωπο για να καθοδηγήσει αυτή τη διαδικασία είναι ο CEO ή ο COO. Τα στελέχη 

γραμμής, επίσης, 8α πρέπει να κατέχουν πολύ καλά τη διαδικασία της ΔΟΠ. Η ΔΟΠ 

απαιτεί πλατιά οργανωσιακή αλλαγή, που να ξεκινά με την αναγνώριση από τον κάδε 

μάνατζερ ότι η προσωπική αλλαγή 8α είναι απαραίτητη για τη μεταμόρφωση του 

οργανισμού. Η ηγεσία της διαδικασίας δεν 8α πρέπει να εξουσιοδοτεί σε ένα 

κεντρικό τμήμα ποιότητας. Τα στελέχη γραμμής πρέπει να ενσωματώσουν τη 

φιλοσοφία ποιότητας στην καθημερινή τους εργασία. Η βελτίωση της ποιότητας 

πρέπει να είναι ο στόχος κάθε μάνατζερ στον οργανισμό. Οποιοσδήποτε επιλεγεί 

σαν υπέρμαχος για την Ολική Ποιότητα πρέπει να έχει πρόσβαση στον CEO και 

δυναμική βάση στον οργανισμό.

η) Δημιουργία Συμβουλίου ΔΟΠ. Ο ρόλος του Συμβουλίου είναι να:

* δημιουργήσει περιβάλλον που να υποστηρίζει και να προωθεί τη συνεχή 

βελτίωση,

* καθοδηγεί και συμβουλεύει τη διαδικασία Ολικής Ποιότητας,

* υποστηρίζει την ανάπτυξη εκπαίδευσης,

* υποστηρίζει πιλοτικές ομάδες,

* επιδοκιμάζει νέες ομάδες,

* επιθεωρεί την πρόοδο των ομάδων,

* επιθεωρεί αιτήσεις για προτάσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες και να επιλέγει 

συμβούλους,

* αναπτύσει στρατηγικά σχέδια ποιότητας,

* αξιολογεί τη διαδικασία και να είναι προετοιμασμένο να κάνει διορθώσεις

θ) Δημιουργία αποστολής. Ένα από τα πρώτα καθήκοντα του Συβουλίου Ολικής 

Ποιότητας είναι να γράμει την αποστολή του οργανισμού προκειμένου να βοηθήσει 

στην καθοδήγηση της διαδικασίας. Η αποστολή πρέπει να αναφέρει το τι θα γίνει, 

γιατί θα γίνει, για ποιον θα γίνει και πως θα γίνει.

ΐ) Αναγνώριση των οφελειών που δα επιτευχθούν από την εφαρμογή της ΔΟΠ. Αυτό 

μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μια συνεδρίαση των στελεχών με την εφαρμογή της 

μεθόδου “καταιγισμού ιδεών” για τα οφέλη που προκύπουν από τη διαδικασία της 

ΔΟΠ.
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κ) Επιλογή μιας ή περισσοτέρων ομάδων-πιλότων. Μια πιλοτική ομάδα επιτρέπει τον 

έλεγχο των εργαλείων και τεχνικών της Ολικής Ποιότητας και δείχνει τι είναι 

εφαρμόσιμο για το συγκεκριμένο οργανισμό ενώ θέτονται τα θεμέλια για τη 

διαδικασία.

λ) Ανάπτυξη εστίασης στον πελάτη. Οι απαντήσεις του πελάτη δα πρέπει να 

καθοδηγούν τη διαδικασία ποιότητας.

μ) Διορισμός ομάδων εργασίας. Αυτές οι ομάδες πρέπει να εργάζονται σε 

οργανωσιακά θέματα χρησιμοποιώντας εργαλεία και τεχνικές της ΔΟΠ. Θα πρέπει, 

επίσης, να δίνουν αναφορά στο Συμβούλιο Ποιότητας και να καθοδηγούνται από τα 

στελέχη.

ν) Ανάλυση των στοιχείων της διαδικασίας. Είναι δυνατό να επιλεχθούν τα επτά 

στοιχεία του Baldrige Award: ηγεσία, πληροφοριακά συστήματα, ποιοτική 

εξασφάλιση προϊόντων, ανθρώπινοι πόροι, στρατηγικός σχεδιασμός, αποτελέσματα 

ποιότητας και ικανοποίηση πελάτη. Ή ακόμα μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα 14 

σημεία του Deming ή τα 10 σημεία του Juran ή τα 14 βήματα του Crosby. Όταν 

καθοριστούν τα στοιχεία στα οποία θα εστιαστεί η διαδικασία ποιότητας, έχει 

τελειώσει η πρώτη φάση του στρατηγικού σχεδίου. Έπειτα, πρέπει να εκτιμηθεί σε τι 

σημείο βρίσκεται ο οργανισμός όσον αφορά το κάδε στοιχείο και τι χρειάζεται να 

γίνει για να επιτευχθούν συνεχείς βελτιώσεις. Το επόμενο βήμα είναι η συλλογή 

πληροφοριών για το “που θέλει ο οργανισμός να βρεθεί”.

ξ) Προετοιμασία προκαταρκτικού προϋπολογισμού. Με βάση τη διαδικασία που έχει 

καθοριστεί μέχρι εδώ, δημιουργία προϋπολογισμού για τη διαδικασία ποιότητας. 

Καθώς η διαδικασία προχωρά, ο προϋπολογισμός δα πρέπει να προσαρμόζεται. 

Πολλές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν από το Συμβούλιο Ολικής Ποιότητας πριν ο 

προϋπολογισμός τελειοποιηθεί. Π.χ. Θα χρησιμοποιηθούν σύμβουλοι ή άτομα μέσα 

από τον οργανισμό; Πως θα διδαχθούν τα εργαλεία και οι τεχνικές ποιότητας; Θα 

πληρωθούν υπερωρίες για τη διευκόλυνση των προσπαθειών των ομάδων; 

ο) Εκτίμηση των ικανοτήτων του προσωπικού. Πρέπει να αναλυθούν ο τύπος των 

ικανοτήτων που απαιτούνται για τη διαδικασία και οι ικανότητες των ατόμων του 

οργανισμού. Υπάρχει πιθανότητα το προσωπικό του οργανισμού να ξεκινήσει την 

εφαρμογή της διαδικασίας ποιότητας; Η αξία του να χρησιμοποιηθεί το προσωπικό 

περιλαμβάνει λιγότερο χρόνο για τον προσανατολισμό του, λιγότερα χρήματα για να
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ξεκινήσει η διαδικασία και τη γνώση που ήδη έχει για τα άτομα και τα συστήματα 

στον οργανισμό. Αυτή η ανάλυση πρέπει να γίνει πριν τη συζήτηση με τους 

συμβούλους.

π) Καθορισμός για το αν χρειάζονται υπηρεσίες συμβούλου. Όταν κατανοηδούν οι 

δυνάμεις και οι αδυναμίες, δα πρέπει να αποφασιστεί ποια στοιχεία του σχεδίου 

ποιότητας δα δουλευτούν από το προσωπικό του οργανισμού και για ποια δα 

χρειαστεί βοήδεια. Ο στόχος είναι ο οργανισμός να γίνει αυτάρκης όσο το δυνατό 

πιο σύντομα. Το κύριο δέμα είναι ο σύμβουλος να ταιριάζει στις ανάγκες του 

οργανισμού. Δεν πρέπει να αγοραστεί ένα προπακεταρισμένο πρόγραμμα 

συμβούλου. Το γεγονός ότι ένα μοντέλο ταιριάζει παντού, δεν λειτουργεί στην 

εφαρμογή ποιότητας. Ίσως το να αγοραστεί ένα τυποποιημένο πακέτο εφαρμογής, 

έστω και αν έχει λειτουργήσει κάπου αλλού, να σημαίνει καδυστερήσεις και λάδος 

ξεκίνημα. Τα πιο πετυχημένα προγράμματα σε επιχειρήσεις, βιομηχανίες και 

φροντίδα υγείας αποτελούν ευέλικτο μίγμα φιλοσοφιών της ποιότητας και των gurus. 

Η ανάμιξη των στελεχών, των φυσικών, των μάνατζερς και των εργαζομένων στη 

διαδικασία της ανάπτυξης της ΔΟΠ είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχδεί η 

υποστήριξη.

ρ) Ανάπτυξη σχεδίου ποιότητας και χρονοδιαγράμματος για μέτρηση της απόδοσης.

Ο οργανισμός έχει φδάσει στο τέλος της φάσης ενημέρωσης όταν η πλειονότητα 

των ατόμων στην ομάδα των στελεχών και της ανωτάτης διοίκησης και η ηγεσία του 

ιατρικού προσωπικού έχουν προσανατολιστεί προς τη φιλοσοφία της ποιότητας, 

παρακολουδούν σεμινάρια και συνεδριάσεις, διαβάζουν αρκετά βιβλία και άρδρα για 

τη ΔΟΠ ή επισκέπτονται οργανισμούς ποιότητας. Μια άλλη ένδειξη είναι η λήμη 

απόφασης για τη δέσμευση στην προσπάδεια ποιότητας.

♦ Φάση δεύτερη: Γνώση.

Αυτή είναι η φάση στην οποία το δεμέλιο για την ποιότητα χτίζεται. Αυτή τη στιγμή 

οι τεχνικές και τα εργαλεία της διαδικασίας μαδαίνονται από όλους τους μάνατζερς, 

τους φυσικούς και τους εργαζόμενους. Εκτιμάται το περιβάλλον και τίδεται σε 

εφαρμογή ένα σχέδιο για τη δημιουργία περιβάλλοντος ποιότητας. Κατά τη διάρκεια 

αυτής της φάσης είναι ορατά τα πρώτα σημάδια των ομάδων ποιότητας. Ο
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οργανισμός, επίσης, αρχίζει να μετρά και να ελέγχει την πρόοδο της ποιότητας μέσω 

δεικτών ποιότητας και λειτουργικών αποτελεσμάτων. Οι εργασίες που 8α πρέπει να 

γίνουν στη φάση της γνώσης ακολουθούν:

α) Ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων. Διδασκαλία όλων των μάνατζερς, ξεκινώντας 

με την ομάδα του senior management, το Διοικητικό Συμβούλιο, τους φυσικούς- 

κλειδιά, πάνω στις αρχές, τα εργαλεία και τις τεχνικές της ΔΟΠ. Ανάπτυξη 

διοικητικών προσδοκιών, σειράς σπουδών για την εκπαίδευση της διοίκησης και 

σχεδίων δράσης, προκειμένου να υποστηριχτεί η ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων. 

6) Ανάπτυξη των ικανοτήτων των εργαξομένων. Πραγματοποίηση συνεδριάσεων 

προσανατολισμού για όλους τους εργαζόμενους, ξεκινώντας με τη διδασκαλία 

γενικών φιλοσοφιών και αρχών. Θα πρέπει να ακολουθήσει μια σειρά συνεδριάσεων 

που δίνουν έμφαση στις ιδιαιτερότητες της διαδικασίας, τις νέες προσπάθειες των 

ομάδων και τη διαδικασία των ομάδων. Θα πρέπει να υπάρχει ισχυρή δέσμευση για 

εκπαίδευση κατά καιρούς. Τα οφέλη της κοινοποίησης των αξιών και του οράματος 

του οργανισμού στους νέους εργαζόμενους είναι πολύ σημαντικά για τη 

μακροχρόνια επιτυχία και δέσμευση.

γ) Εκτίμηση κουλτούρας. Επιλογή εργαζομένων που ανήκουν σε διάφορα τμήματα 

για να συζητήσουν την αντίλημή τους για την τρέχουσα κουλτούρα και ποια 

πιστεύουν ότι θα ήταν η ιδανική. Ποιες είναι οι νόρμες που καθοδηγούν τη 

συμπεριφορά; Ανάπτυξη σχεδίου που θα ξεκινήσει να αλλάζει το περιβάλλον 

σύμφωνα με τις αξίες της ΔΟΠ και το όραμα των εργαζομένων. Η εστίαση της νέας 

κουλτούρας θα πρέπει να είναι στους πελάτες.

δ) Αναγνώριση των πελατών και των απαιτήσεών τους. Κάθε τμήμα πρέπει να 

αναγνωρίσει τις διαδικασίες-κλειδιά και τους πελάτες γι’αυτές τις διαδικασίες. Οι 

αντεπιδράσεις των πελατών είναι απαραίτητες για να επιβεβαιώσουν ότι οι 

απαιτήσεις τους αναγνωρίστηκαν. Τέλος, πρέπει να αναπτυχθούν σχέδια για να 

ικανοποιήσουν και να ξεπεράσουν αυτές τις απαιτήσεις. Ο στόχος της διαδικασίας 

είναι να ευχαριστήσει τον πελάτη και να παρέχει ποιότητα που δεν την έχει 

φανταστεί, μέσω της συνεχούς βελτίωσης.

ε) Επιλογή διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων. Δεν είναι τόσο σημαντικό το τι 

μέθοδος θα επιλεχθεί για την επίλυση των προβλημάτων αλλά το να επιλεχθεί μια 

τυποποιημένη και σταθερή διαδικασία που όλες οι ομάδες να χρησιμοποιούν.
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στ) Ανάπτυξη τελικού προϋπολογισμού για την ποιότητα. Ενώ ο πρώτος 

προϋπολογισμός για την Ολική Ποιότητα δα πρέπει να είναι ευέλικτος, ο 

προϋπολογισμός σε αυτή τη φάση πρέπει να είναι κατανοητός. Προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί μια ανάλυση κόστους-οφέλους της διαδικασίας, όλα τα κόστη και 

τα οφέλη πρέπει να αναγνωριστούν. Τα κόστη εντοπίζονται σχετικά εύκολα, τα 

οφέλη, όμως, είναι πιο δύσκολο να ποσοτικοποιηδούν.

ζ) Εκπαίδευση των ηγετών των ομάδων, των διευκολυντών και των μελών. Επιλογή 

μεθοδολογίας για την εκπαίδευση των ομάδων και εκπαίδευση των ηγετών, των 

διευκολυντών και των μελών. Ο διευθυντής εκπαίδευσης και ανάπτυξης πρέπει να 

εξετάσει το θέμα της εκπαίδευσης πολύ καλά πριν ληφθούν ακριβές αποφάσεις 

εκπαίδευσης.

η) Δημιουργία δεικτών του οργανισμού. Αυτοί οι δείκτες πρέπει να βασίζονται στις 

απαιτήσεις των κύριων ομάδων πελατών. ί^>α, πρώτα αναγνώριση των κύριων 

ομάδων πελατών και κατόπιν εντοπισμός των κύριων απαιτήσεων αυτών των 

πελατών.

θ) Περίλημη στο πρόγραμμα και των προμηθευτών. Πολλοί προμηθευτές εφάρμοσαν 

προγράμματα ΔΟΠ στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 και ενδιαφέρονται να 

συνεργαστούν με οργανισμούς φροντίδας υγείας προκειμένου να αποκομίσουν 

αμοιβαία οφέλη. Τέτοιες σχέσεις βοηθούν τον οργανισμό να πραγματοποιήσει ένα 

δυνατό ξεκίνημα της διαδικασίας.

ΐ) Δημιουργία πρόσθετων ομάδων. Μόλις ξεκινήσει η εκπαίδευση των ομάδων, 

δημιουργία και άλλων.

κ) Α νάπτυξη και δημοσίευση rollout σχεδίου. Αποτελεί εκπαιδευτικό εργαλείο και 

περιλαμβάνει έναν καθορισμό της διαδικασίας, τα υπάρχοντα εργαλεία και τεχνικές 

ποιότητας, μια περιγραφή της δομής του οργανισμού, ένα περίγραμμα των ομάδων, 

καθορισμούς και διαδικασίες για την διαδικασία εκπαίδευσης και στόχους για την 

εφαρμογή και ολοκλήρωση της διαδικασίας Ολικής Ποιότητας τα επόμενα χρόνια. 

Το σχέδιο πρέπει να κυκλοφορήσει σε όλα τα άτομα του οργανισμού από τα ανώτερα 

μέχρι τα κατώτερα ιεραρχικά κλιμάκια. Το σχέδιο καθορίζει κάθε δραστηριότητα με 

τον παρακάτω τρόπο:

* Ποιο είναι το βήμα δράσης;

* Τι είναι απαραίτητο;
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* Πως θα επιτευχθεί;

* Ποιος είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση του;

* Πότε πρέπει να ξεκινήσει και να τελειώσει;

* Δείκτες που καθορίζουν και μετρούν τα επιτεύγματα.

Η φάση γνώσης ολοκληρώνεται όταν όλοι οι μάνατζερς και επιβλέποντες έχουν 

εκπαιδευτεί στην ποιότητα και αποτελούν ένα νέο διοικητικό παράδειγμα. Οι όροι, 

πελάτης και απαιτήσεις είναι μέρος των περισσότερων συζητήσεων. Όλοι οι 

εργαζόμενοι στον οργανισμό έχουν προσανατολιστεί και αναπτύσσουν ειδικότητα 

στην ποιότητα. Οι προσπάθειες των ομάδων επεκτείνονται από λίγες πιλοτικές σε 

πολλές άλλες ομάδες ποιότητας.

* Φάση τρίτη: Εφαρμογή.

Σε αυτή τη φάση πρέπει να πραγματοποιηθεί αποκέντρωση και εγκατάσταση της 

διαδικασίας στον οργανισμό. Ο στόχος είναι τα στελέχη γραμμής να έχουν πλήρη 

υπευθυνότητα για τη διαδικασία. Αυτή η φάση απαιτεί μια δύσκολη μετάβαση του 

οργανισμού γιατί κάθε τμήμα πρέπει τώρα να έχει ένα σχέδιο ποιότητας. Οι εργασίες 

που πρέπει να γίνουν στη φάση της εφαρμογής ακολουθούν:

α) Επιθεώρηση της οργανωσιακής δομής για ποιότητα Είναι η δομή του οργανισμού 

κατάλληλη για την τρίτη φάση; Καθορισμός του πως θα οδηγηθεί η ποιότητα μέσα 

στον οργανισμό για να επιτευχθεί η αποκέντρωση και να δημιουργηθεί η απαραίτητη 

δομή.

β) Σχεδιασμός ποιότητας ανά τμήμα. Κάθε τμήμα πρέπει να ξεκινήσει τη διαδικασία 

ποιότητας, εάν δεν το έχει κάνει ήδη. Τα βήματα που απαιτούνται για τη βελτίωση 

των διαδικασιών περιλαμβάνουν:

* Αναγνώριση υπηρεσιών-κλειδιά.

* Ανάπτυξη αποστολής του τμήματος.

* Δημιουργία διαγραμμάτων ροής για τις κρίσιμες διαδικασίες.

* Συνεντεύξεις με πελάτες για διαπίστωση των απαιτήσεών τους.

* Αναγνώριση χασμάτων στις υπηρεσίες.

* Δημιουργία ομάδων για βελτίωση ή επανασχεδιασμό των διαδικασιών για να 

κλείσουν τα χάσματα.
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* Εφαρμογή βελτιώσεων.

* Συλλογή πρόσθετων δεδομένων από τους πελάτες.

* Τυποποίηση της διαδικασίας.

* Ξεκίνημα του κύκλου από την αρχή.

Κατόπιν, θα πρέπει να αναπτυχθεί η αποστολή κάθε τμήματος που να συμβιβάζεται 

με την αποστολή του οργανισμού. Μια μεθοδολογία για ανάπτυξη αποστολής είναι ο 

χωρισμός του προσωπικού σε μικρές ομάδες και κατόπιν η απάντηση από τις ομάδες 

ερωτήσεων σαν αυτές που ακολουθούν:

* Τι κάνουμε;

* Για ποιον το κάνουμε;

* Γιατί το κάνουμε;

* Πως το κάνουμε;

Έπειτα, κάθε μικρή ομάδα μοιράζεται τις σκέμεις της με ολόκληρη την ομάδα. 

Συζητούνται οι διαφορές και δημιουργείται συμφωνία σε έναν απολογισμό. Μετά 

από αυτό, μια δεύτερη σειρά ερωτήσεων πρέπει να γίνουν:

* Είναι ο απολογισμός ξεκάθαρος; Μπορούν όλοι οι υπάληλοι, οι πελάτες και οι 

προμηθευτές να καταλάβουν;

* Ο απολογισμός υποστηρίζει την οργανωσιακή αποστολή;

* Είναι οι καθημερινές δραστηριότητες συνεπείς με την αποστολή;

* Είναι οι δραστηριότητες του οργανισμού σύμφωνες με τις απαιτήσεις των 

πελατών;

Όταν αυτές οι ερωτήσεις απαντηθούν, η αποστολή πρέπει να τυπωθεί και να 

διανεμηθεί στα μέλη όλων των τμημάτων. Επιπλέον, η αποστολή πρέπει να 

αναθεωρείται κάθε χρόνο για να επιβεβαιώνεται ότι παραμένει ακριβής, 

γ) Συλλογή στοιχείων από πελάτες. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με τους 

πελάτες για τις απαιτήσεις τους, η αποστολή ή τα πρότυπα των υπηρεσιών ίσως 

αλλάξουν. Οι απαιτήσεις των πελατών είναι αυτές που πρέπει να καθοδηγούν την 

αποστολή και τα πρότυπα.

δ) Θέσπιση και επιθεώρηση δεικτών ποιότητας. Κάδε τμήμα πρέπει να δέσει δείκτες 

ποιότητας βασισμένους στις ανάγκες των πελατών. Αυτοί πρέπει να επιθεωρούνται
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κάθε μήνα για την κατανόηση του πως η απόδοση συγκρίνεται με τις απαιτήσεις των 

πελατών. Στην αρχή οι δείκτες θα πρέπει να είναι απλοί για να μάθει το προσωπικό 

πως και τι να μετράει και να διευκολυνθεί η ανάπτυξη πιο σύνθετων μέτρων. Όταν ο 

οργανισμός αποκτήσει εμπειρία στην ανάπτηξη δεικτών, το επόμενο βήμα είναι το 

δέσιμο των δεικτών των τμημάτων στους δείκτες του οργανισμού, έτσι ώστε η 

πρόοδος του οργανισμού και των τμημάτων να μπορούν να επιθεωρηθούν. Αυτή η 

διαδικασία επιτρέπει στα τμήματα να δουν το ρόλο που παίζουν στην επίτευξη της 

επιτυχίας του οργανισμού και διατηρεί την ευθυγράμμιση του.

ε) Περίλημη της έννοιας της καινοτομίας και της δημιουργικότητας στη διαδικασία. 

Πολλοί οργανισμοί ασχολούνται με τις τεχνικές διαδικασίες της ποιότητας και 

ξεχνούν ότι δεν πρέπει να βελτιωθούν όλες οι διαδικασίες. Μερικές πρέπει να 

αντικατασταθούν εξ’ολοκλήρου. Οι υπάληλοι πρέπει να εκπαιδευτούν να ρωτούν την 

ερώτηση “υπάρχει καλύτερος τρόπος για να γίνεται αυτό;” Μερικές διαδικασίες ίσως 

χρειαστεί να σταματήσουν και ο σχεδιασμός θα πρέπει να αρχίσει ξανά για μια νέα 

υπηρεσία. Το τρέχον περιβάλλον του οργανισμού χρειάζεται νέες ιδέες μέσω της 

τεχνικής “καταιγισμού ιδεών”, ειδικές προαγωγές, προγράμματα προτάσεων των 

εργαζομένων και καθημερινή δουλειά.

ζ) “Benchmarking”. Για πολλά χρόνια στη φροντίδα υγείας κάθε οργανισμός 

θεωρούσε τον εαυτό του μοναδικό. Γενικά, κάδε οργανισμός είναι μοναδικός. Όμως, 

υπάρχουν στοιχεία των διαδικασιών σε κάθε οργανισμό που μοιάζουν με τις 

διαδικασίες άλλων και αυτό παρέχει μια πολύ καλή ευκαιρία για μάθηση. Όταν η 

διαδικασία αναγνωρισθεί, γίνει διάγραμμα ροής για τη διαδικασία και βελτιωθεί 

πρέπει να επιλεχτεί ένας οργανισμός για να συγκριθούν οι διαδικασίες. Αυτό 

αποτελεί ιδανικό τρόπο για βελτίωση της εκμάθησης της ποιότητας. Είναι λάθος το 

γεγονός ότι μπορείς να μάθεις μόνο από έναν άλλο οργανισμό που είναι ακριβώς 

ίδιος.

Αυτή η φάση της διαδικασίας ποιότητας τελειώνει όταν κάδε τμήμα έχει 

δημιουργήσει μια αποστολή, ένα όραμα, δείκτες ποιότητας και σχέδιο ποιότητας και 

μπορεί να επιδείξει βελτίωση προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης των πελατών. 

Σε αυτή τη φάση υπάρχουν πολλές ομάδες και απόδειξη της χρήσης των εργαλείων 

και τεχνικών ποιότητας στην καθημερινή εργασία.
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♦ Φάση τέταρτη: Ολοκλήρωση.

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης η διαδικασία αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο 

γίνονται οι εργασίες. Η Ολική Ποιότητα ενσωματώνεται στον σκελετό του 

οργανισμού. Τα άτομα στον οργανισμό ενδυναμώνονται, οι αποφάσεις λαμβάνονται 

στην πρώτη γραμμή και υπάρχουν πολλές ημιαυτόνομες ομάδες. Ο οργανισμός 

καθοδηγείται με βάση αυτό που επιθυμούν οι πελάτες και οι απαιτήσεις τους 

ξεπερνιούνται. Πρωταρχικό ρόλο έχουν οι στόχοι του οργανισμού και έπειτα αυτοί 

των τμημάτων και των ατόμων και υφίσταται αναγνώριση των εργαζομένων για τη 

συμβολή τους. Υπάρχει συνεχής αξιολόγηση της διαδικασίας και ένα σχέδιο για να 

αναζοωγονήσει τη διαδικασία αλλαγής, εάν αυτό είναι απαραίτητο. Πολλές φορές οι 

οργανισμοί ξεκινούν μια διαδικασία αλλαγής με μεγάλο ενθουσιασμό και ενέργεια, 

αλλά έπειτα από λίγο οι παλιές συνήθειες επιστρέφουν και παλαιώνει η διαδικασία 

αλλαγής. Το σταμάτημα και το ξεκίνημα ξανά μπορεί να προκαλέσει προβλήματα 

αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης στην ηγεσία. Οι εργαζόμενοι ίσως αναρωτιούνται, εάν 

δεν μπορέσαμε να το κάνουμε αυτό πριν, τι εγγύηση υπάρχει να το κάνουμε τώρα;

Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν στη φάση ολοκλήρωσης ακολουθούν: 

α) Εκτίμηση της προόδου των τριών πρώτων φάσεων. Πραγματοποίηση audit 

ποιότητας. To audit ποιότητας αποτελεί ένα διοικητικό εργαλείο για να αξιολογήσει 

τις δραστηριότητες ποιότητας και να καθορίσει αν αυτές θα βοηθήσουν τον 

οργανισμό να πετύχει τους στόχους του. Η ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί είναι 

εάν το σύστημα ποιότητας λειτουργεί κατάλληλα. Τα audits μπορεί να είναι 

εσωτερικά, δηλαδή ενός τμήματος, ή όλης της οργάνωσης. Τα εξωτερικά audits 

μπορεί να προσθέτουν ένα νέο επίπεδο αντικειμενικότητας. Επίσης, είναι δυνατό να 

προσκαλεστεί ένας εξωτερικός ειδικός για να εκτιμήσει την πρόοδο του οργανισμού 

και με την ανατροφοδότηση που θα δώσει να βοηθήσει το πρόγραμμα στη μετέπειτα 

ανάπτυξή του.

β) Ανάπτυξη αναθεωρημένων στόχων για υποστήριξη της ταχύτητας που ήδη 

υπάρχει. Εκτίμηση των στόχων ποιότητας και καθορισμός για το αν θα παρέχουν την 

ευκαιρία για τον οργανισμό να φθάσει λίγο μηλότερα. Η θέσπιση υμηλότερων 

στόχων μπορεί να διατηρήσει τα άτομα ενεργοποιημένα και τους πελάτες
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ευχαριστημένους. Επίσης, για να βελτιωθεί η απόδοση μπορεί να χρησιμοποιηθεί το 

“benchmarking” και η εφαρμογή των καλύτερων πρακτικών.

γ) Αναθεώρηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τα νέα προγράμματα πρέπει να 

βασιστούν στην εκτίμηση των αναγκών των εσωτερικών ομάδων πελατών και στην 

ανατροφοδότηση από το προσωπικό που έχει τελειώσει τη σειρά μαθημάτων και 

εφαρμόζει τη γνώση στις περιοχές του. Πρέπει πάντα να κοιτάει ο οργανισμός για 

καινοτομικά εκπαιδευτικά προγράμματα για να διατηρηθεί η ορμή-ταχύτητα που 

υπάρχει.

δ) Επίσημη εκτίμηση της διαδικασίας μέσω εσωτερικών και εξωτερικών πελατών. 

Πρέπει να υπάρχει μια επίσημη εκτίμηση της προόδου του οργανισμού που 

περιλαμβάνει επιχειρηματικές πρακτικές, δραστηριότητες και στάσεις που 

βελτιώνουν ή απαγορεύουν την πρόοδο του οργανισμού. Είναι, επίσης, απαραίτητη 

μια ανάλυση του πόσο καλά ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των εσωτερικών και 

εξωτερικών πελατών. Τα δεδομένα θα πρέπει να συλλεχθούν, αναλυθούν και να 

μοιραστούν σε όλους στον οργανισμό.

Η προετοιμασία της εφαρμογής αποτελεί μια μεγάλη εμπειρία εκμάθησης. Όταν 

τελειώσει αυτό το βήμα, πρέπει να συγκριθεί η διαδικασία του οργανισμού με αυτές 

των επιτυχημένων οργανισμών. Τέλος, πρέπει να δοθεί η ευκαιρία στα άτομα του 

οργανισμού να επανεξετάσουν τα αποτελέσματα της ανάλυσής τους, τις δυνάμεις και 

αδυναμίες και να αναπτύξουν ένα σχέδιο εφαρμογής για τον επόμενο χρόνο.

6.3.1. Σχόλια για τις διαδικασίες και φάσεις εφαρμογής ΔΟΠ.

• Κάθε άτομο περνάει από τις τέσσερις φάσεις με διαφορετικό ρυθμό ανάλογα με 

την κατάρτισή του, τη γνώση του και τη στάση του απέναντι στην αλλαγή.Ένα 

τμήμα ή ολόκληρος ο οργανισμός μπορεί να είναι καθορισμένο να βρίσκεται σε 

δεδομένο στάδιο, ενώ η πλειομηφία των ατόμων σε αυτή την ομάδα να βρίσκεται 

πιο πίσω ή πιο μπροστά από αυτή τη φάση.

• Συχνά μπαίνουν σύνεφα στο όραμα της διαδικασίας καθώς η οργάνωση περνάει 

από τη μια φάση στην άλλη. Επειδή το επόμενο βήμα δεν είναι τελείως ξεκάθαρο, 

αρχικά τα άτομα ανησυχούν και κατόπιν αντιστέκονται. Στην περίπτωση αυτή θα 

ήταν χρήσιμη η βοήθεια ενός εξωτερικού συμβούλου.
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• Τα άτομα νομίζουν ότι η διαδικασία είναι πιο εύκολη από ότι είναι στην 

πραγματικότητα. Αισθάνονται ότι η δική τους οργάνωση είναι διαφορετική και ότι 

η διαδικασία θα κυλίσει πολύ πιο ομαλά. Παρόλα αυτά ο δρόμος δεν είναι και 

τόσο ομαλός όσο φαίνεται όταν εξετάζεται η διαδικασία για πρώτη φορά.

Οι ίδιοι συγγραφείς που αναφέρθηκαν προηγούμενα, στο [66] σ. 53, ισχυρίζονται ότι 

κάθε οργανισμός θα πρέπει να προσαρμόζει την εφαρμογή της ΔΟΠ στο δικό του 

περιβάλλον, οργάνωση και ιστορία. Οι αρχές, τα εργαλεία και οι τεχνικές είναι 

εφαρμόσιμα παντού, αλλά η συγκεκριμένη προσέγγιση και ταχύτητα εφαρμογής 

πρέπει να προσαρμοστούν στις ανάγκες του κάθε οργανισμού. Η εφαρμογή της ΔΟΠ 

θα κτιστεί πάνω στην ήδη υπάρχουσα γνώση, ικανότητες και σχέσεις των φυσικών, 

του προσωπικού, της διοίκησης και της κοινότητας. Οι τύποι και οι αντιλήμεις για τα 

προηγούμενα προγράμματα, επίσης δα επηρεάσουν την επιτυχία της ΔΟΠ. Η χρήση 

του ίδιου σχεδίου εφαρμογής σε διαφορετικούς οργανισμούς είναι 

αναποτελεσματική. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στις προσεγγίσεις που δεν είναι 

προσαρμοσμένες στον οργανισμό.

6.4. ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΟΠ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Παρόλο που η ΔΟΠ έχει τις ρίζες της στην παραγωγή, πολλοί συγγραφείς πιστεύουν 

ότι οι αρχές της μπορούν να εφαρμοστούν και στη βιομηχανία φροντίδας υγείας. Ο 

Thornber (1991) ανέπτυξε ένα μοντέλο ΔΟΠ για τους οργανισμούς φροντίδας 

υγείας το οποίο μοιάζει με αυτό του Deming . Στο μοντέλο του, η ΔΟΠ ορίζεται σαν 

μια μέδοδος ηγεσίας και διοίκησης στην οποία:

• Η ποιότητα ορίζεται με βάση την αντίλημη του καταναλωτή όσον αφορά την 

υπηρεσία.

• Τα συστήματα αναλύονται προκειμένου να βρεθούν λάθη και μεταβλητότητες 

στην απόδοση αντί το βάρος να μεταβιβάζεται στα άτομα.

• Αναπτύσσονται μακροχρόνιες σχέσεις με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς 

προμηθευτές. 26

26 ΒΛ. [100].
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• Χρησιμοποιούνται ακριβή δεδομένα για την ανάλυση της διαδικασίας και τη 

μέτρηση της απόδοσης του συστήματος.

• Εμπλέκεται και το προσωπικό στις διαδικασίες της ανάλυσης και της βελτίωσης 

του συστήματος.

• Διοργανώνονται συναντήσεις με συνεργάτες για να προωδηδεί η ομαδική 

εργασία.

• Εκπαιδεύονται οι supervisors και οι managers έτσι ώστε να είναι σε δέση να 

καδοδηγούν σωστά τη διαδικασία βελτίωσης.

• Αναδέτεται η ευδύνη στο προσωπικό να δέτει στόχους και να εξακριβώνει ότι 

αυτοί επιτεύχδηκαν.

• Τονίζεται η ανάγκη για τα διοικητικά στελέχη να αναλάβουν το στρατηγικό 

σχεδίασμά.

• Οι μακροπρόδεσμοι στόχοι επιτυγχάνονται μέσω μικρών και συνεχών 

βελτιώσεων.

6.5. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΟΠ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Πολλοί οργανισμοί φροντίδας υγείας στην προσπάδειά τους να εφαρμόσουν 

συστηματικά δεωρίες και τεχνικές του βιομηχανικού ποιοτικού ελέγχου σε 

προβλήματα της φροντίδας υγείας, χρησιμοποίησαν διάφορα από τα εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία. Η εμπειρία έδειξε ότι παρόλο που αυτά τα 

εργαλεία αναπτύχδηκαν ειδικά για τον βιομηχανικό ποιοτικό έλεγχο, μπορούν 

εύκολα να μεταφερδούν και στη φροντίδα υγείας. Επιπρόσδετα, τα εργαλεία αυτά 

είναι εύκολο να μαδευτούν από τα άτομα και τέλος, αποβαίνουν πολύ χρήσιμα.

Τα εργαλεία έχουν διάφορες χρήσεις στη διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας. 

Μερικά εργαλεία χρησιμοποιούνται πρωταρχικά για συλλογή πληροφοριών σχετικά 

με τις διαδικασίες και πιδανές αιτίες προβλημάτων (διαγράμματα ροής, καταιγισμός 

ιδεών, διάγραμμα αιτίας αποτελέσματος). Άλλα εργαλεία χρησιμοποιούνται κυρίως 

για συλλογή πληροφοριών (φόρμες συλλογής δεδομένων, έρευνες, ονομαστική 

τεχνική ομάδων). Άλλα χρησιμοποιούνται για την επίδειξη πληροφοριών και 

δεωριών ελέγχου (διαγράμματα Pareto, ιστογράμματα, scatterplots, χάρτες ελέγχου
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και άλλες στατιστικές τεχνικές). Τέλος, υπάρχουν εργαλεία που χρησιμοποιούνται 

για επιθεώρηση και έλεγχο της διαδικασίας αφού έχει εφαρμοσθεί μια θεραπεία 

(γραφήματα και χάρτες).

Οι μέθοδοι βελτίωσης της ποιότητας που εφαρμόζονται πιο συχνά στις
t 27υπηρεσίες υγείας ακολουθούν :

α) Διάγραμμα ροής (process flowchart)

β) Χάρτες ελέγχου (control chart)

γ) Καταιγισμός ιδεών (brainstorming)

δ) Διάγραμμα συγγένειας (affinity diagram)

ε) Πλειομηφική μηφοφορία (multivoting)

στ) Πίνακες προτεραιότητας (prioritization matrix)

ζ) Φύλλα ελέγχου (checksheets)

η) Ιστόγραμμα (histogram)

θ) Διάγραμμα Pareto (pareto chart)

l) Διάγραμμα αιτίας-αποτελέσματος, μαροκόκαλο (cause-effect diagram, fishbone) 

κ) Πίνακας προτεινόμενων επιλογών (proposed options matrix) 

λ) Ανάλυση πεδίου προσδιοριστικών παραγόντων ποιότητας (force-field analysis) 

μ) Ανάλυση κόστους-οφέλους (cost-benefit analysis).

Παρακάτω αναφέρονται παραδείγματα οργανισμών φροντίδας υγείας που 

εφάρμοσαν μια από τις παραπάνω μεθόδους στον οργανισμό τους:

• Το Νοσοκομείο Naval Hospital Orlando στη Florida, στο [57], χρησιμοποίησε τη 

μέθοδο του διαγράμματος ροής προκειμένου να Βελτιώσει τη διαδικασία που 

προηγείται της εισόδου για εγχείρηση την ίδια μέρα. Δημιουργήθηκε, λοιπόν, 

διάγραμμα ροής από τη στιγμή που ένας ασθενής κρίνεται απαραίτητο ότι χρειάζεται 

εγχείρηση μέχρι τη στιγμή που θα εγχειριστεί. Το διάγραμμα δείχνει τα πολλά 

Βήματα που πρέπει ένας ασθενής να περάσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πριν 

την εγχείρηση. 27 28

27 ΒΛ. [45] σ. 177-219, [66] σ. 369-396 και [96],
28 ΒΛ. Διάγραμμα I στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.
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Με τη χρήση διαγραμμάτων αιτίας-αποτελέσματος και καταιγισμού ιδεών για την 

ανάλυση του διαγράμματος ροής επιχειρήθηκε ο εντοπισμός ευκαιριών για 

βελτίωση. Έτσι, το διάγραμμα ροής αναθεωρήθηκε δύο φορές.

Το βελτιωμένο διάγραμμα ροής29 δείχνει ότι η διαδικασία που προηγείται της 

εισόδου για εγχείρηση σε χειρουργείο της ίδιας μέρας έχει βελτιωθεί, έχουν μειωθεί 

τα βήματα που απαιτούνται, οι περισσότερες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα σε μια 

περιοχή και σε έναν όροφο και γενικά έχει γίνει πιο αποτελεσματική.

• Ένα κοινοτικό νοσοκομείο 350 κρεβατιών σε αστική περιοχή της Αμερικής, στο 

[66] σ. 408-409, θέλησε να εντοπίσει προβλήματα ή ευκαιρίες που παρουσιάζονται 

στη διαδικασία που προηγείται της εισόδου στο νοσοκομείο. Έτσι, σχεδιάστηκαν 

φύλλα ελέγχου για τη συλλογή δεδομένων για τη συχνότητα των διαφόρων 

προβλημάτων ή ευκαιριών για βελτίωση.

Το φύλλο ελέγχου είναι ένα απλό εργαλείο που χρησιμοποιείται για συλλογή 

δεδομένων όσον αφορά τη συχνότητα γεγονότων ή προβλημάτων. Καταρτίστηκε 

μια λίστα από ευκαιρίες βελτίωσης αφήνοντας χώρο για να μετράει το προσωπικό τη 

συχνότητα που συμβαίνει το κάθε πρόβλημα. Για κάθε παράγοντα καθορίστηκε μια 

μέθοδο μέτρησης. Γ ία παράδειγμα, ο χρόνος αναμονής για έναν ασθενή 

προγραμματισμένο για είσοδο μετριώταν από το προσωπικό στο γραφείο της 

εισόδου ξεκινώντας όταν όλα τα έντυπα εισόδου και τα τεστ είχαν συμπληρωθεί και 

τελειώνοντας όταν ο ασθενής εγκατέλειπε το γραφείο εισόδου για να πάει σε ένα 

κρεβάτι του νοσοκομείου. Όταν κάποιος παραπονιόταν, αυτό καταχωρούνταν σαν 

πρόβλημα. Συγκεντρώθηκαν στοιχεία από τους εργαζόμενους για ένα μήνα. Ένα 

παράδειγμα φύλλου ελέγχου για τα προβλήματα της εισόδου στο νοσοκομείο 

παρουσιάζεται στο Διάγραμμα III στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.

• Το ίδιο νοσοκομείο που αναφέρθηκε αμέσως προηγούμενα θέλοντας να 

εμφανίσει καλύτερα τα κυριότερα προβλήματα, δηλαδή αυτά με τη μεγαλύτερη

29 Βλ. Διάγραμμα II στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.
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f 30συχνότητα, κατάρτισε ένα διάγραμμα Pareto . Αυτό αποτελούσε γραφική 

απεικόνιση του φύλου ελέγχου και παρουσίαζε τα προβλήματα ξεκινώντας αριστερά 

από αυτό με τη μεγαλύτερη συχνότητα και καταλήγοντας δεξιά σε αυτό με τη 

μικρότερη συχνότητα.

* To Kaiser - Permanente στη Β. Καλιφόρνια, στο [45] σ. 84-86, αντιμετώπιζε το 

πρόβλημα της χρονοβόρας μεταφοράς δεδομένων του νοσοκομείου στο κατάλληλο 

ιατρικό τμήμα. Έπρεπε, λοιπόν, να δημιουργηθούν κάποιες υποδέσεις σχετικά με 

τους παράγοντες που δημιουργούσαν αυτό το πρόβλημα. Ξεκίνησαν εφαρμόζοντας 

τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών και κατέληξαν, σε γενικές γραμμές, στην 

παρακάτω λίστα υποθέσεων:

* φάκελος που χάθηκε στο mailroom

* δυσανάγνωστο αντίγραφο

* φάκελος λάθος ταξινομημένος

* μη χρήση λευκής ετικέτας

* όχι ξεκάθαρη η διαδικασία επιγραφής

* λάθος δοσμένες πληροφορίες

* παράδοση φακέλου σε λάθος μέρος

* φάκελος ταξινομημένος σε λάθος σειρά

* ο ασθενής δεν ερωτήθηκε με αποτελεσματικό τρόπο

* ο φάκελος στάλθηκε σε λάθος διεύθυνση

* διπλή λήμη αντιγράφων

* δυσανάγνωστο το αρχικό αρχείο

* ταξινόμηση φακέλου σε λάθος τμήμα

* μη δημιουργία αντιγράφου

* δεν ζητήθηκαν πληροφορίες από τον ασθενή

* διπλή δημιουργία αντιγράφων

* ελλιπής πληροφόρηση στις ετικέτες

* ο ασθενής αλλάζει γνώμη αργότερα

* μη σωστά τοποθετημένο το έγγραφο πριν του τοποθετηθεί ετικέτα

* ο ασθενής αρνείται ή δεν είναι ικανός να δώσει πληροφορίες

30 Βλ Διάγραμμα IV στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.
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* ο φάκελος χειρίζεται άσχημα από του δέκτη ή δεν συμπληρώνεται σωστά ή

χάνεται.

Προκειμέυου να οργανώσουν τις υποδέσεις τους πιο καλά, τις επέδειξαυ σε ένα 

διάγραμμα αιτίας-αποτελέσματος . Το διάγραμμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για την οπτική παρουσίαση των πιθανών αιτιών ενός προβλήματος. Με τό διάγραμμα 

αναγνωρίστηκαν έξι πιθανά σημεία στα οποία η διαδικασία μπορεί να έκανε λάθος - 

εύρεση πληροφόρησης, ταξινόμηση, μεταφορά, εκχώρηση ετικέτας, αντιγραφή και 

άφιξη- και για κάθε ένα από αυτά, ένας αριθμός ερμηνειών για κάθε συγκεκριμένο 

λάθος.

• To Park Nicollet Medical Center χρησιμοποίησε χάρτες ελέγχου προκειμέυου να 

διαγυώσει το πρόβλημα της μη ικανοποίησης των ασθενών όσου αφορά την 

τηλεφωνική πρόσβαση τους στο νοσοκομείο. Εμφάνισε τα δεδομένα που είχε σε
. Λ r 32 r (I r r r » / Γ /χάρτη εΛεγχου για να συγκρίνει του μέσο ορο για απάντηση κατα τη διάρκεια 

μιας συγκεκριμένης ώρας σε μια σειρά ημερών.

Από του χάρτη φαίνεται ότι η διαδικασία βρισκόταν εκτός στατιστικού ελέγχου, - 

αφού δύο ημέρες ξέφευγαυ από το ανώτερο όριο ελέγχου- δείχνοντας ότι ειδικές 

αιτίες μεταβλητότητας μπορεί να έλαβαν χώρα. Όταν εξετάστηκαν αυτές οι δύο 

μέρες και οι χρόνοι, αποκαλύφθηκε ότι απευθύνονταν σε μέρες και σε ώρες κατά τη 

διάρκεια των οποίων δύο άτομα που εργαζόυτουσαυ στη ρεσεμιόυ έλλειπαυ σε 

σημαντικές εκπαιδευτικές συναντήσεις. Σε αυτή την περίπτωση, τα δεδομένα 

αποκάλυμαν μια ειδική αιτία μεταβλητότητας της διαδικασίας, που είναι ένα 

πρόβλημα που δεν σχετίζεται με τη διαδικασία γενικά, αλλά με του συγκεκριμένο 

χρόνο, τόπο ή λόγο εκτός της διαδικασίας. Τέλος, για να αντιμετωπιστεί αυτό 

κατέληξαν σε μια απλή λύση: το Park Nicollet άλλαξε αμέσως την πολιτική 

εκπαίδευσης για να αποφύγει το γεγονός τα άτομα που δουλεύουν στη ρεσεμιόυ να 

λείπουν από τις θέσεις εργασίας τους κατά τη διάρκεια του ωραρίου. 31 32

31 Βλ. Διάγραμμα V στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.
32 Βλ. Διάγραμμα VI στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

7.1. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΔΟΠ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Η βελτίωση των παρεχόμενων φροντίδων στο χώρο του νοσοκομείου 

συμπεριλαμβάνει έναν ευρύ τομέα από την εκτίμηση της κλινικής διάγνωσης και 

θεραπείας μέχρι την ακρίβεια και αξιοπιστία των εργαστηριακών εξετάσεων, καθώς 

και μη κλινικά στοιχεία όπως: η μεταφορά των ασθενών, η αδικαιολόγητη παράταση
33του χρόνου νοσηλείας ή ανακρίβειες στη χρέωση των ασθενών κ.α.

Τα ελληνικά νοσοκομεία καταναλώνουν αναλογικά το μεγαλύτερο τμήμα του 

συνολικού κεφαλαίου που απορροφούν οι διάφορες δραστηριότητες του 

υγειονομικού τομέα (για τα Δημόσια Νοσοκομεία το αντίστοιχο ποσό ανέρχεται στο 

40% του ΑΕΠ ή στο 50% των συνολικών δαπανών για την υγεία, δηλαδή το 80% των 

Δημοσίων Δαπανών Υγείας) .

Σύμφωνα με τον Σιγαλα Ιωακείμ, στο [29], στην Ελλάδα, οι δαπάνες για 

νοσοκομειακή περίθαλμη το 1977 απορροφούσαν το 51,2% των δημοσίων δαπανών 

υγείας, το 1982 το 54,6% και το 1991 το 63,5%. Η σημαντική αυτή αύξηση των 

νοσοκομειακών δαπανών που διαπιστώνεται ιδιαίτερα την περίοδο 1982-1991, 

σχετίζεται προφανώς με τις πολιτικές και κοινωνικές προτεραιότητες της εποχής και 

ιδιαίτερα με την εγκαθίδρυση και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η 

πρόγνωση είναι ότι η αυξητική αυτή εξέλιξη θα συνεχιστεί. Παρά την αύξηση όμως 

αυτή που σημείωσαν οι δαπάνες για νοσοκομειακή περίθαλμη στη χώρα μας, 

τεράστια είναι σήμερα τα χρηματοδοτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 

Νοσοκομειακός Τομέας και ο βαθμός ικανοποίησης από αυτόν χαμηλός. 33 34

33 Βλ. [22],
34 Βλ. [21] και [22],
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Είναι γενικά αποδεκτό ότι σήμερα στη χώρα μας υπάρχει μια σοβαρή κρίση στο 

Νοσοκομειακό Τομέα, που εμφανίζεται αφενός με την πολυσυζητημένη “έκρηξη” 

του κόστους των παρεχομένων από τα νοσοκομεία υπηρεσιών και αφετέρου με την 

επιτακτική απαίτηση του κοινού για καλύτερη περίδαλμη .

Είναι απαραίτητο να αναφερθεί ακόμη ότι ένας από τους πλέον καθοριστικούς 

παράγοντες της αύξησης των δαπανών υγείας είναι η διόγκωση της ζήτησης των 

υπηρεσιών της, η οποία διαχρονικά παρουσιάζει συνεχώς αύξουσα πορεία35 36 37 38.

Ο Σιγάλας Ιωακείμ, στο [30], εξηγεί ότι η διοίκηση-διαχείρηση των νοσοκομείων στη 

χώρα μας:

• είναι αναποτελεσματική,

• επιτρέπει τη σπατάλη πολύτιμων πόρων (ανθρώπινων και υλικών),

• δεν ικανοποιεί τους καταναλωτές-χρήστες των υπηρεσιών το παραγόμενο τελικό 

νοσοκομειακό προϊόν, αλλά ούτε και τους ίδιους τους παραγωγούς του,

• καλλιεργεί φαινόμενα παραοικονομίας και

• εμποδίζει την ορθολογική ανάπτυξη και εξέλιξη του Συστήματος Υγείας, αφού η 

Νοσοκομειακή Περίθαλμη αποτελεί ουσιαστικό συστατικό του στοιχείο.

Το νοσοκομείο ως ένας από τους πιο σύνθετους, δυναμικούς και πολύπλοκους 

οργανισμούς, θέτει μια πραγματικά μοναδική πρόκληση για την εφαρμογή της

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας .

Στο εξωτερικό, πολλά νοσοκομεία έχουν εφαρμόσει διάφορα προγράμματα 

ποιότητας με αποτέλεσμα να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη . Στην Ελλάδα, τα 

μόνα δείγματα ποιότητας που φαίνεται να υπάρχουν στο χώρο του νοσοκομείου 

είναι, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο σημείο, στον Ευαγγελισμό 

(αξιολόγηση ποιότητας εργαστηριακών εξετάσεων), στο ΑΧΕΠΑ (ομάδες

35 ΒΑ. [30].
36 ΒΛ. [29].
37 ΒΛ. [21] και [22],
38 ΒΛ. [1], [19], [36], [50] σ. 596-619, [57], [66] σ. 22-25, [73], [87], [90], [94] σ. 256-267, [96], [97], [100] και [101],
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διασφαλίζουν την ποιότητα στην αναισθησιολογία) και στο Ωνάσειο
39Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (λειτουργία γραφείου ποιότητας) .

Τα ελληνικά νοσοκομεία, λοιπόν, καλό 8α ήταν να ακολουθήσουν το παράδειγμα 

των νοσοκομείων του εξωτερικού, προκειμένου να επωφεληδούν και αυτά και να 

ξεπεράσουν πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η αξιοποίηση της 

εμπειρίας των άλλων χωρών θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη.

7.2. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ - CASE STUDY : ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΑΧΕΠΑ

7.2.1. Παρουσίαση του Νοσοκομείου

Το Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ είναι ένα Τριτοβάθμιο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. 

Έπειτα από συνέντευξη με το Γενικό Διευθυντή του, κ. Ιωακείμ Σιγάλα39 40, φάνηκε ότι 

διαθέτει:

• 16 Κλινικές

• 40 Εργαστήρια

• 17 Μονάδες Υποστήριξης

• 2 Κέντρα Υγείας (στη Χαλάστρα και στα Κουφάλια)

• Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Νοσηλευτική Σχολή.

Το προσωπικό που απασχολεί αποτελείται από:

• 512 γιατρούς από τους οποίους οι 190 είναι Πανεπιστημιακοί, 100 του Ε.Σ.Υ. και 

222 ειδικευόμενοι

• 682 άτομα στη Νοσηλευτική υπηρεσία

• 546 άτομα λοιπών ειδικοτήτων (διοικητικό, τεχνικό, βοηθητικό και λοιπό 

προσωπικό).

39 Βλ. [23].
40 Βλ. Ερωτηματολόγιο I στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.
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Επίσης, υπάρχουν 715 ανεπτυγμένα κρεβάτια, πραγματοποιούνται 150.300 εξετάσεις 

ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία, 35.600 εισαγωγές ασθενών, 6.500.000 

εργαστηριακές εξετάσεις και 6.300 χειρουργικές επεμβάσεις, το χρόνο.

Στο συγκεκριμένο νοσοκομείο επιχειρήθηκε μια εκτίμηση της κατάστασης στην 

οποία βρίσκεται όσον αφορά το δέμα της ποιότητας. Το αποτέλεσμα ήταν να 

αποκαλυφθεί ότι με δική του πρωτοβουλία το τμήμα της Α ναισδησιολογίας 

επιχείρησε τη δημιουργία και λειτουργία Προγράμματος Εξασφάλισης της 

Ποιότηταςτο Νοέμβριο του 1991.

7.2.2. Πολιτική ποιότητας Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ

Ο κ. Σιγάλας Ιωακείμ, φαίνεται πως παρά το γεγονός ότι ο ίδιος είναι 

ευαισθητοποιημένος στα θέματα ποιότητας και έχει κατανοήσει τα οφέλη που 

προκύπτουν από την εφαρμογή της, θεωρεί ότι θα συναντούσε πολλά εμπόδια σε 

περίπτωση που θα επιχειρούσε να εισάγει προγράμματα ποιότητας στο ΑΧΕΠΑ. Πιο 

συγκεκριμένα, κατόπιν συνέντευξης41 με τον ίδιο πάνω σε θέματα ποιότητας 

προέκυμαν τα παρακάτω:

• Εξωτερικοί πελάτες

Πραγματοποιούνται έρευνες, περιστασιακά, προκειμένου να αποκαλυφθούν οι 

ανάγκες των ασθενών. Οι τελευταίες αναφέρονται συνήθως σε:

• παράγοντες που αφορούν την ξενοδοχειακή υποστήριξη (καθαριότητα, κρεβάτια, 

σεντόνια, μαξιλάρια, φαγητό, κ.α.)

• παράγοντες που αφορούν τη συμπεριφορά του προσωπικού (π.χ. απότομος τρόπος 

αντιμετώπισης του ασθενούς από το γιατρό ή τη νοσοκόμα,κ.α.)

Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι οι ασθενείς δεν είναι σε θέση να κρίνουν τίποτα άλλο 

όπως π.χ. τις θεραπείες που ακολουθούν.

Οι γιατροί και οι νοσοκόμες λόγω του φόρτου εργασίας που έχουν δεν ενημερώνουν 

πάντα τους ασθενείς για τις θεραπείες που εφαρμόζουν, καθώς επίσης και κάποιες 

φορές είναι δυνατό να τους συμπεριφερθούν και με κάπως απότομο τρόπο.

41 Βλ. Ερωτηματολόγιο I στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.
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Οι χώροι του ΑΧΕΠΑ δευ είναι τόσο καθαροί όσο θα έπρεπε και αυτό οφείλεται στο 

ότι πρόκειται για ένα νοσοκομείο τριτοβάθμιο που παρέχει πολλές υπηρεσίες και 

κατά συνέπεια πολλά άτομα περνούν κάθε μέρα από αυτό. Επιπλέον, παρόλο που 

υπάρχουν ώρες κοινής ησυχίας, δεν τηρούνται. Επίσης, υπάρχουν κανόνες υγιεινής 

και ασφάλειας για τους οποίους γίνεται προσπάθεια τήρησης τους. Τέλος, π σύνθεση 

και η παρασκευή του φαγητού των ασθενών είναι αποτέλεσμα μελέτης γιατρών και 

διαιτολόγων.

Παράπονα ασθενών σπάνια εκφράζονται και συνήθως αναφέρονται:

• στον μικρό αριθμό κρεβατιών στην εντατική μονάδα,

• στη μη γρήγορη διεξαγωγή των εργαστηριακών μετρήσεων και

• στο χρόνο αναμονής για την εισαγωγή τους στο χειρουργείο.

Τα παράπονα αυτά δεν καταγράφονται κάπου επίσημα, αλλά πραγματοποιείται 

προσπάθεια λύσης τους μέσω δημιουργίας υπομονάδων αυξημένης φροντίδας σε 

κλινικές και τμήματα που παρουσιάζεται το πρόβλημα και στην πιο γρήγορη 

διακίνηση των ασθενών.

• Εσωτερικοί πελάτες

Οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο φαίνεται να μην είναι τόσο ευχαριστημένοι με την 

εργασία τους γιατί:

• Θεωρούν ότι δεν είναι οι καλύτερα αμοιβόμενοι σε σχέση με τους υπαλλήλους 

άλλων υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα.

• Ασκείται σε αυτούς μεγάλη μυχολογική πίεση που απορρέει από το γεγονός ότι 

εργάζονται με αρρώστους.

• Υπάρχει έλλειμη ορισμένων κατηγοριών προσωπικού με αποτέλεσμα να 

επιβαρύνονται αυτοί που θα πρέπει να φέρουν σε πέρας τη συγκεκριμένη εργασία.

• Υπάρχει γενικότερη έλλειμη προσωπικού, γιατί άτομα που συνταξιοδοτήθηκαν ή 

αποχώρησαν δεν αντικαταστάθηκαν λόγω αναστολής των προσλήμεων, με 

αποτέλεσμα να δημιουργείται φόρτος εργασίας στα άτομα που εξακολουθούν να 

εργάζονται.



• Δεν υπάρχουν κίνητρα που να δημιουργούν ικανοποίηση σε σχέση με την αύξηση 

της παραγωγικότητας.

• Εργάζονται με κυκλικό ωράριο το οποίο πολλές φορές ξεπερνούν.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω, η Διοίκηση προσπαθεί να αμοίμει τους 

εργαζόμενους τουλάχιστο ηθικά, από τη στιγμή που αισθάνεται ότι δεν μπορεί να 

κάνει τίποτε άλλο, αφού πρόκειται για θέμα γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής (π.χ. 

πρόσλημη προσωπικού, αύξηση μισθών, κ.α.).

Αναμφισβήτητα υπάρχει κάποιος βαθμός διάστασης μεταξύ του προσωπικού 

(διοικητικοί-γιατροί-νοσηλευτές), όχι όμως πολύ μεγάλος. Σε γενικές γραμμές 

συνεργάζονται. Προσπάθεια για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ τους γίνεται 

προς την κατεύθυνση:

• Δημιουργίας ομάδων εργασίας στις οποίες συμμετέχουν άτομα από διάφορες 

κατηγορίες προσωπικού (π.χ. για προμήθεια υλικού για το φαγητό, για θέματα 

εκπαίδευσης, θέματα υγιεινής, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού, 

κ.α.).

• Πραγματοποίηση εκδηλώσεων

• Άλλες σημαντικές παράμετροι

Υπάρχει διαδικασία επιμόρφωσης του προσωπικού ανά ειδικότητα και αντικείμενο 

μέσω σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων. Γενικότερα, το προσωπικό όλων των 

βαθμιδών εκπαιδεύεται.

Θεωρείται ότι το Νοσοκομείο από άπομη επιστημονικού επιπέδου και τεχνολογικού 

εξοπλισμού βρίσκεται σε αρκετά καλό επίπεδο, αλλά υπάρχει πρόβλημα κεντρικού 

σχεδιασμού. Πρόβλημα παρουσιάζεται επίσης και στην ξενοδοχειακή υποστήριξη 

και την έλλειμη προσωπικού.
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Στην καταγραφή ιατρικών νοσηλευτικών πράξεων δεν έχουν αναφερθεί λάθη. Από 

την άλλη μέρια γίνεται προσπάθεια εξασφάλισης της σωστής λειτουργίας των 

μηχανημάτων μέσω συνεχών ελέγχων τους.

Δεν υπάρχουν λίστες αναμονής για την εισαγωγή ασθενών στο Νοσοκομείο. Πολλές 

φορές, όμως, συμβαίνει το γεγονός, άτομα που ήδη έχουν εισαχθεί να περιμένουν για 

να τους εφαρμοστεί κάποια θεραπεία. Αυτό οφείλεται:

• στην επιβάρυνση του προγράμματος του χειρουργείου με επείγοντα περιστατικά,

• στην αυξημένη ζήτηση για υπηρεσίες τριτοβάθμιας περίθαλμης,

• στο χρόνο ολοκλήρωσης των εργαστηριακών εξετάσεων.

Είναι αποδεκτό ότι θα μπορούσε να γίνεται καλύτερη διαχείρηση των πόρων. 

Σίγουρα, οι ανάγκες του νοσοκομείου είναι απεριόριστες ενώ τα χρήματα δεδομένα. 

Αρα, θα πρέπει να γίνει μια όσο το δυνατό καλύτερη κατανομή τους (π.χ. αξιολόγηση 

περιστατικών πριν την εφαρμογή ακριβών θεραπειών).

• θέματα Ποιότητας

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις ποιότητας στις υπηρεσίες που προσφέρει το νοσοκομείο. 

Εφαρμόζονται, όμως, κάποιες μετρήσεις που αφορούν τη νοσηλευτική 

δραστηριότητα και το κόστος νοσηλείας . Τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις 

δείχνουν ότι η κατάσταση βελτιώνεται διαχρονικά και αυτό φαίνεται κυρίως από:

• την αύξηση του αριθμού των ατόμων που εξετάστηκαν,

• την αύξηση του αριθμού των εργαστηριακών εξετάσεων,

• την αύξηση του αριθμού των νοσηλευθέντων ασθενών,

• τη μείωση της μέσης διάρκειας νοσηλείας,

• τη μείωση της θνησιμότητας.

Η εφαρμογή της ΔΟΠ από το νοσοκομείο θεωρείται ότι θα είχε τα παρακάτω 

αποτελέσματα:

• βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας,

42 Βλ. Πίνακα I και II στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III.
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• μεγαλύτερη ικανοποίηση των ασδενών και του προσωπικού,

• εξοικονόμηση πόρων (σε κόστος και ανθρώπινο δυναμικό).

Προκειμένου να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα ποιότητας στο ΑΧΕΠΑ, αλλά και σε 

οποιοδήποτε άλλο ελληνικό νοσοκομείο γενικότερα, πέρα από τα κλασικά 

προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε νοσοκομείο του εξωτερικού και που 

αναφέρονται κυρίως σε θέματα:

• νοοτροπίας,

• διοίκπσης,

• συνεργασίας του προσωπικού,

• συμμετοχής του προσωπικού στις διαδικασίες,

• εκσυγχρονισμού των λειτουργιών,

• εκπαίδευση και διαφώτιση του προσωπικού,

έχει να αντιμετωπίσει και το πρόσθετο πρόβλημα της Νομοθεσίας. Από τη μια μεριά, 

μπορεί μεν τα ελληνικά νοσοκομεία ως οργανισμοί τυπικά να είναι Ν.Π.Δ.Δ., δηλαδή 

αυτόνομοι και αυτοδιοικούμενοι οργανισμοί ενταγμένοι στο Κράτος, που 

αυτοδιαχειρίζονται τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους και αναπτύσσουν 

δραστηριότητες για την ικανοποίηση αναγκών γενικού συμφέροντος, στην 

πραγματικότητα όμως δεν είναι ούτε αυτόνομα, ούτε αυτοδιοικούμενα, γιατί οι 

παρεμβάσεις της Κεντρικής εξουσίας είναι συνεχείς και έντονες.

• Προτάσεις

Σύμφωνα με τον κ. Σιγάλα Ιωακείμ, στο [30], για την εύρυθμη και αποτελεσματική 

λειτουργία των ελληνικών νοσοκομείων απαιτείται σύγχρονο οργανωτικό πλαίσιο 

και εισαγωγή μεθόδων και τεχνικών διοίκησης-διαχείρησης υμηλού επιπέδου. Είναι 

αναγκαία μια πολυεπίπεδη αναδιάρθρωση της οργάνωσης και λειτουργίας των 

ελληνικών νοσοκομείων για την επιτυχία της οποίας επιβάλλεται:

• Καθορισμός, σε κεντρικό επίπεδο, σαφούς και συγκεκριμένης πολιτικής Υγείας 

την οποία θα κληθούν να εφαρμόσουν τα νοσοκομεία, στο μέτρο που τους αφορά, 

με βάση συγκεκριμένο ετήσιο προγραμματισμό των δραστηριοτήτων τους.
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• Αλλαγή του σημερινού νομικού και θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των 

ελληνικών νοσοκομείων κατά τρόπο που αφενός μεν δεν στερεί από αυτά το 

δημόσιό τους χαρακτήρα και αφετέρου 8α επιτρέπει τη διοικητική και 

διαχειριστική τους ευελιξία.

• Αποκατάσταση του ενιαίου management των νοσοκομείων με την ανάθεση της 

διοίκησης-διαχείρισης τους σε ικανούς managers των οποίων η επιλογή θα γίνει 

αποκλειστικά με κριτήρια επαγγελματικά και θα τους δοθούν ουσιαστικά κίνητρα 

για την επίτευξη αποτελεσμάτων.

• Περιορισμός των αρμοδιοτήτων των Διοικητικών Συμβουλίων των νοσοκομείων 

αποκλειστικά και μόνο στη λήμη αποφάσεων εφαρμογής πολιτικής υγείας, 

αποκλεισμένης οποιοσδήποτε δυνατότητας παρέμβασής τους στην άσκηση του 

management.

• Υιοθέτηση μεθόδου προοπτικής χρηματοδότησης των νοσοκομείων.

• Σύνταξη και εφαρμογή σύγχρονου, ειδικού ενιαίου λογιστικού σχεδίου με το 

οποίο θα είναι δυνατή η σαφής απεικόνηση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων των ελληνικών νοσοκομείων, καθώς και η ευχερής σύγκριση των 

καταστάσεων αυτών μεταξύ τους.

• Εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων μέτρησης και αξιολόγησης του πραγματικού 

τελικού νοσοκομειακού προϊόντος και κατανομή των διαθέσιμων πόρων στα 

νοσοκομεία με βάση την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά του, αλλά και τις 

πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού που καλούνται να καλύμουν.

• Ευαισθητοποίηση των γιατρών, νοσηλευτών και των άλλων επαγγελματιών 

Υγείας ως προς το κόστος των ιατρικών πράξεων και φαρμακευτικών αγωγών, 

γεγονός που προϋποθέτει αφενός μεν τη σωστή πληροφόρησή τους και αφετέρου 

δε τη συνειδητοποίηση από μέρους τους του σημαντικού τους ρόλου ως 

συνδιαχειριστών.

Θέσπιση κινήτρων τόσο για το προσωπικό, όσο και για το ίδιο το νοσοκομείο,

συνδεδεμένων με την έννοια της παραγωγικότητας, αλλά και το ποιοτικό επίπεδο

των παρεχομένων υπηρεσιών.
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7.2.3. Πρόγραμμα Εξασφάλισης Ποιότητας στο Αναισθησιολογικό 

Τμήμα43

Κατά το δεύτερο ήμισι του 1991, οι αναισδησιολόγοι του τμήματος ΜΕΘΑ (Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας Αναισδησιολογίας), κ. Σέτζης Δ. και Σκούρτης X., αποφάσισαν 

να υλοποιήσουν στο περιβάλλον εργασίας τους ένα /7/90μρ<7μμα“Εξασφάλΐσης και 

Ελέγχου Ποιότητας” (“Quality Assurance and Assessment"). Πηγές 

πληροφόρησής τους για την ύπαρξη τέτοιων προγραμμάτων στάδηκε η 

βιβλιογραφική και πρακτική εμπειρία του κ. Σκούρτη στην Αμερική, στο Γενικό 

Νοσοκομείο Μασαχουσέτης, η μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο Νοσοκομείο 

Doncaster της Αγγλίας που εφάρμοζε πρόγραμμα ποιότητας, του κ. Σέτζη, π 

πληροφόρηση από το NHS (National Health Service) του κ. Σέτζη, η ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας για εφαρμογή ποιότητας στην αναισδησιολογία και εντατική ιατρική 

και από τους δύο προαναφερδέντες, καδώς επίσης και κάποιες προσπάδειες για 

Εξασφάλιση της Ποιότητας στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης στο τμήμα της αναισδησιολογίας από τον κ. Μπαλαμούτσο Ν. 

Κινητήρια δύναμη για την εφαρμογή τέτοιου προγράμματος αποτέλεσε το 

ενδιαφέρον των δύο αναισδησιολόγων του ΑΧΕΠΑ για το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα και την Εξασφάλιση της Ποιότητας στη μονάδα της Αναισδησιολογίας.

Διαμόρφωσαν ένα ειδικό φύλλο αναφοράς συμβάματος κατά την αναισδησία και 

επιχείρησαν την πρώτη εφαρμογή προγράμματος Εξασφάλισης Ποιότητας (ΕΠ) με 

δοκιμαστική περίοδο το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 1991.

Αμέσως έγινε φανερή μια διάδεση “μη συμμετοχής” των ειδικών αναισδησιολόγων. 

Από την 1η Ιανουάριου 1992 τέδηκε σε εφαρμογή το πρόγραμμα ΕΠ των 

αναισδησιολογικών πράξεων το οποίο, προς ευχάριστη έκπληξη, επεκτάδηκε άμεσα 

και αβίαστα στις εκτός χειρουργείου αναισδησιολογικές παρεμβάσεις. Τα βασικά 

σημεία αποτέλεσαν η συλλογή και επεξεργασία των αναφερομένων συμβαμάτων, η 

ανάλυση, η πρόταση και η εφαρμογή τυχόν διορδωτικών μέτρων, σύμφωνα με το 

γνωστό κύκλο του Deming : Δράση-Σχεδιασμός-Υλοποίηση-Έλεγχος. Επίσης, 

ενημερώδηκαν όλα τα μέλη του τμήματος βιβλιογραφικά και με ενημερωτικές

43 Βλ. Ερωτηματολόγιο II στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, [2], [3], [4], [27], [28], [32] και [33],
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συναντήσεις και πραγματοποιήθηκε ανάλυση του εντύπου αναφοράς και 

καταγραφής και ενημέρωση της διεύθυνσης του τμήματος.

Σημειώθηκε απόπειρα ακύρωσης του προγράμματος ΕΠ κατά το πρώτο δίμηνο. 

Επιπλέον, υπήρχε απροθυμία αναφοράς των συμβαμάτων, ατελής καταγραφή μέχρι 

και παράλειμη περιστατικού και ατελή συμπλήρωση εντύπων. Θεωρήθηκε ότι αυτό 

οφειλόταν στην άγνοια της έννοιας και του σκοπού του προγράμματος ΕΠ. 

Επιπρόσθετα, οι γιατροί άλλων ειδικοτήτων επέδειξαν πλήρη άγνοια και αδιαφορία 

με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια όχι τόσο ευχάριστη ατμόσφαιρα την περίοδο 

εκείνη.

Παρά το γεγονός ότι δημοσιοποιήθηκε ευρέως η παραδοχή ότι δεν επρόκειτο για μια 

προσπάθεια αξιολόγησης των μελών του αναισθησιολογικού τμήματος, αλλά των 

υπηρεσιών της αναισθησιολογικής φροντίδας, οι αντιδράσεις υπήρξαν πρώιμες και 

σοβαρές κατά περίπτωση. Στους παλαιότερους κυρίως αναισθησιολόγους γεννήθηκε 

η απορία και ο φόβος μήπως η δημιουργία και λειτουργία ενός προγράμματος ΕΠ 

συνεπάγεται και την αναζήτηση ευθυνών. Δεν έλλειμαν ακόμη και απειλές του τύπου 

“στο δικό μου χειρουργείο δεν θα επιτρέμω να εφαρμοστεί το πρόγραμμα ΕΠ” και 

άλλες σπασμωδικές ενέργειες, που γρήγορα όμως μπήκαν στο περιθώριο από την 

ίδια την πραγματικότητα.

Οι πραγματικές δυσκολίες, όμως, δεν ήταν αυτές οι αντιδράσεις, αλλά τα λειτουργικά 

προβλήματα κατανόησης και έναρξης του προγράμματος ΕΠ και τα διάχυτα 

ερωτηματικά για το τι είναι άξιο αναφοράς και ελέγχου και ποιος θα είναι ο τρόπος 

αξιολόγησης.

Σήμερα, στο πρόγραμμα συμμετέχουν δύο μόνιμοι αναισθησιολόγοι (κ. Σέτζης και κ. 

Σκούρτης) από τους δεκαπέντε και όλοι οι ειδικευόμενοι στην αναισθησιολογία οι 

οποίοι αλλάζουν κάθε τέσσερα με πέντε χρόνια. Η συμμετοχή των ειδικευόμενων 

στο πρόγραμμα, τώρα είναι υποχρεωτική ενώ στην αρχή της εφαρμογής του 

προγράμματος η συμμετοχή ήταν εθελοντική. Οι υπεύθυνοι του προγράμματος (κ. 

Σέτζης και Σκούρτης) ενημερώνονται πάνω στο συγκεκριμένο θέμα συνεχώς, μέσω
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συμμετοχής τους σε όλες τις εκδηλώσεις για ποιότητα στα νοσοκομεία (συνέδρια, 

ημερίδες, βιβλιογραφία, κ.α.).

Κάθε μήνα πραγματοποιείται μια συνεδρία της ομάδας ΕΠ και κάθε χρόνο 

πραγματοποιούνται δύο συνεδριάσεις της ομάδας. Και τα δύο παραπάνω 

χρησιμοποιούνται και για την εκπαίδευση των μελών της ομάδας. Τα άτομα 

συμμετέχουν ομότιμα και με προθυμία στο πρόγραμμα χωρίς να δημιουργούνται 

συγκρούσεις μεταξύ τους. Το μόνο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι επειδή τα μέλη 

της ομάδας είναι εκπαιδευόμενοι, μόλις τελειώσει η εκπαίδευσή τους φεύγουν και 

έρχονται νέα μέλη με αποτέλεσμα κάθε τόσο να χρειάζεται να πραγματοποιούνται 

από την αρχή όλες οι διαδικασίες της ενημέρωσης για το πρόγραμμα.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα των ειδικευόμενων, όπως άλλωστε προαναφέρθηκε, 

είναι υποχρεωτική και επιτυγχάνεται μέσω της ενημέρωσής τους. Δεν υπάρχουν 

οικονομικά ή άλλα κίνητρα για τα άτομα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΕΠ παρά 

μόνο ηθική αναγνώριση και ανταπόδοση και το γεγονός ότι στις δημοσιεύσεις που 

πραγματοποιούνται κατά καιρούς και που αφορούν το πρόγραμμα, μπαίνουν και τα 

ονόματα όλων των μελών της ομάδας.

Για τα άτομα της αναισθησιολογίας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα δεν υπάρχουν 

πελάτες, αλλά ασθενείς. Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των ασθενών, λοιπόν, 

προκύπτουν από την προσωπική επαφή του κάθε αναισθησιολόγου με τον ασθενή 

πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εγχείρηση. Τα παράπονα και οι συστάσεις των 

ασθενών αποκαλύπτονται από τα έντυπα αναφοράς συμβάματος, που χρησιμοποιούν 

οι αναισθησιολόγοι στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠ, στα οποία υπάρχει θέση για 

να συμπληρωθεί η γνώμη του περιβάλλοντος του ασθενή. Οι ανάγκες και οι 

απαιτήσεις των ασθενών πιστεύουν οι αναισθησιολόγοι ότι ικανοποιούνται μέσω της 

χρήσης προτύπων ποιότητας που προκύπτουν από τη διεθνή βιβλιογραφία και 

λαμβάνοντας υπόμιν την ανατροφοδότηση που παίρνουν από τον ίδιο τον ασθενή 

και το περιβάλλον του.
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Οργανωτική Επιτροπή για την εφαρμογή του προγράμματος ΕΠ δεν υπάρχει, αλλά 

υπάρχει αυτοέλεγχος και αυτοκριτική από την ίδια την ομάδα, καθώς επίσης και 

αναπροσαρμογή των στόχων. Το τελευταίο φαίνεται και από το γεγονός ότι το 

έντυπο αναφοράς συμβάματος, που συμπληρώνουν τα μέλη της ομάδας, έχει 

αναθεωρηθεί συνολικά τρεις φορές μέσα σε πέντε χρόνια λειτουργίας του 

προγράμματος.

• Αποστολή / Πολιτική / Στόχοι του αναισδησιολογικού τμήματος

Το τμήμα της αναισθησιολογίας έχει δημιουργήσει μια κουλτούρα μοναδική για το 

νοσοκομείο. Η αποστολή του είναι να παρέχει τις βέλτιστες και ασφαλέστερες 

υπηρεσίες. Η πολιτική μέσω της οποίας θα πραγματοποιήσει την αποστολή του είναι 

η συνεχής εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των ειδικευόμενων. Τέλος, στόχοι του 

τμήματος είναι:

• Να διατηρηθεί σε λειτουργία το πρόγραμμα.

• Να γίνει ευρέως αποδεκτό.

• Να συνδεθεί με άλλες συναφείς προσπάθειες μέσα σε νοσοκομείο.

• Να ξεκινήσει από το υπουργείο η υποστήριξη τέτοιων προγραμμάτων.

• Διαδικασία ΕΠ

Όπως θα έγινε φανερό από αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω, υπάρχει ένα έντυπο 

αναφοράς συμβάματος 4 στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠ που συμπληρώνεται 

από τα μέλη της ομάδας. Το κριτήριο για το αν ένα σύμβαμα θα καταγραφεί ή όχι 

αφήνεται στην κρίση του αναισθησιολόγου. Αναγκάζουν, όμως, οι υπεύθυνοι του 

προγράμματος τα μέλη της ομάδας να συμπληρώνουν τέτοια έντυπα σε περίπτωση 

θανάτου του ασθενούς. Όλα τα συμβάματα για τα οποία συμπληρώθηκε έντυπο 

παρουσιάζονται στις δύορες συνεδρίες του προγράμματος που λαμβάνουν χώρα κάθε 

μήνα, αναλύονται και συζητούνται και κατόπιν προτείνονται λύσεις για την καλύτερη 

αντιμετώπιση τέτοιων συμβαμάτων και προτείνονται διοικητικά ή άλλα μέτρα για την 

αποφυγή της επανάλημης παρόμοιων συμβάντων στο μέλλον. Σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης κάποιου αναισθησιολόγου με τα πρότυπα, γίνεται προσπάθεια από

44 B/V Έντυπο αναφοράς συμβάματος στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.
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τους υπεύθυνους του προγράμματος για βελτίωση των διαδικασιών και των μελών 

της ομάδας μέσω εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης. Την αρχειοθέτηση των εντύπων 

αναφοράς και τον συντονισμό της παρουσίασης των υπό συζήτηση και αξιολόγηση 

περιστατικών αναλαμβάνει ένας εκπρόσωπος των ειδικευόμενων και μέλος της 

ομάδας ΕΠ.

♦ Ανάλυση εντύπου αναφοράς συμβάματος

Κρίνεται χρήσιμο σε αυτό το σημείο να επιχειρηθεί μια ανάλυση του εντύπου 

αναφοράς συμβάματος45. Στη μια σελίδα αναφέρεται το σύμβαμα και στην άλλη 

αξιολογείται.

Στην πρώτη σελίδα, αρχικά, γράφονται τα στοιχεία του ασθενή, το είδος της 

χειρουργικής επέμβασης, αξιολογείται η βαρύτητα του περιστατικού κατά ASA και 

σημειώνεται εάν πρόκειται για επείγον περιστατικό.

Προεγχειρηηκή εκτίμηση /ειδικό πρόβλημα

Στις ειδικές εξετάσεις αναφέρονται τυχόν εξετάσεις που ζητήθηκαν από τον 

αναισθησιολόγο ή τον θεράποντα γιατρό εν όμει της χειρουργικής επέμβασης (π.χ. 

τεστ κοπώσεως, echo καρδιάς κ.α.). Στην ειδική αγωγή αναφέρονται η επιπρόσθετη 

φαρμακευτική ή άλλη αγωγή (π.χ. αντιυπέρτασης, φυσικοθεραπείας αναπνευστικού, 

κ.α.). Σαν ειδικό πρόβλημα αναφέρονται τυχόν προβλήματα του ασθενούς τα οποία 

είτε επιλύονται είτε γίνονται αιτία αναβολής της χειρουργικής επέμβασης.

Μεταφορά στο χειρουργείο/αίθουσα προετοιμασίας

Στο ΑΧΕΠΑ δεν υπάρχει αίθουσα προετοιμασίας των ασθενών για την αναισθησία. 

Οι ασθενείς παραλαμβάνονται στο διάδρομο ή σε αυτή καθαυτή την αίθουσα του 

χειρουργείου. Στον χώρο αυτό του εντύπου αναφέρονται: πόσο χρόνο πριν την 

προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση ήρθε ο ασθενής στο χώρο υποδοχής, 

ποιος έδωσε την εντολή μεταφοράς του, αν έγινε ο έλεγχος της ταυτότητας του 

ασθενούς, ποια π κλινική εικόνα του ασθενούς τη στιγμή της άφιξής και αν 

εγκαταστάθηκαν γραμμές και συνδέθηκαν συσκευές monitoring.

45 Βλ. Έντυπο αναφοράς συμβάματος στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.
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Εισαγωγή, διατήρηση, ανάνηυη

Με επιγραμματικό τρόπο γίνεται αναφορά στους στόχους φροντίδας του 

αναισθησιολόγου και στη χρονολογική εξέλιξη των παραμέτρων και καταστάσεων, 

όπως και της τυχόν θεραπείας υποστήριξης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα ειδικά 

συμβάματα και στη νευρολογική εκτίμηση του ασθενούς κατά την αφύπνιση. 

Ειδικότερα, για την αφύπνιση αναγράφονται ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος.

Μεταφορά από το χειρουργείο στην ανάνηψη

Εκ νέου γίνεται αναφορά στην κλινική εικόνα του ασθενούς, τα τυχόν υποστηρικτικά 

μέτρα θεραπείας και σαφής αναγραφή του χρόνου και του τρόπου μεταφοράς του.

Μετεγχειρητική αξιολόγηση

Η μετεγχειρητική επίσκεμη και αξιολόγηση γίνεται από τον ειδικευόμενο 

αναισθησιολόγο που εμπλέκεται στη χορήγηση αναισθησίας. Περιλαμβάνει την 

κλινική εξέταση, τη συζήτηση με τον ασθενή και το περιβάλλον του και την 

αξιολόγηση εργαστηριακών και άλλων εξετάσεων. Στόχος της μετεγχειρητικής 

αξιολόγησης είναι η ανίχνευση επιπλοκών σχετιζομένων με τη χορήγηση 

αναισθησίας και η εξέλιξη τυχόν λειτουργικών διαταραχών ή επιπλοκών.

Περιγραφή ειδικού συμβάματος

Πραγματοποιείται περιγραφή του ειδικού συμβάματος στο οποίο εστιάζεται η 

αναφορά στην Επιτροπή ΕΠ.

Στο τέλος του εντύπου υπενθυμίζεται στους αναισθησιολόγους το εμπιστευτικό της 

αναφοράς και το ότι το έντυπο δεν αποτελεί μέρος του ιατρικού ιστορικού του 

ασθενούς και επομένως δεν συνοδεύει το φάκελό του. Το έντυπο αναφοράς στην 

Επιτροπή ΕΠ συνοδεύεται πάντοτε από αντίγραφο του φύλλου αναισθησίας.

Στη δεύτερη σελίδα, αρχικά, γράφονται το ονοματεπώνυμο του αναισθησιολόγου, ο 

κωδικός αριθμός και το σύμβαμα.

Εντόπιση συμβάματος

Εδώ σημειώνεται το που έχει εντοπιστεί το σύμβαμα.
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Αξιολόγηση ανάλογα με τη βαρύτητα του συμβάματος και την κλινική έκβαση 

Καθορίσθηκαν τέσσερις ομάδες βαρύτητας κλιμακούμενες από την απουσία βλάβης 

μέχρι και το θάνατο του ασθενούς. Στην πρώτη ομάδα δεν ανευρίσκεται βλάβη, ούτε 

πιθανότητα βλάβης για τον ασθενή, οπότε και δεν αλλάζει η αναμενόμενη κλινική 

πορεία του μετεγχειρητικά. Στη δεύτερη ομάδα ανιχνεύεται αναστρέμιμη βλάβη ή 

λειτουργική διαταραχή συστήματος, γεγονός που υπαγορεύει την κλιμάκωση της 

ιατρικής φροντίδας με επακόλουθα την παράταση της νοσηλείας του ασθενούς ή την 

εισαγωγή του σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Παρόλα αυτά, η τελική έκβαση είναι 

ευτυχής και συνώνυμη με την πλήρη αποκατάσταση. Στην τρίτη ομάδα υπάρχει μη 

αναστρέμιμη βλάβη οργάνου και λειτουργική διαταραχή συστήματος που τα 

αποτελέσματά της θα συνοδεύουν τον ασθενή για το υπόλοιπο της ζωής του (π.χ. 

έμφραγμα μυοκαρδίου, πάρεση νεύρου, εγκεφαλικό επεισόδιο κ.α.). Στην τέταρτη 

ομάδα κατατάσσονται τα περιστατικά με ατυχή έκβαση το θάνατο.

Συσχέτιση

Επειδή τα αναφερόμενα συμβάματα αξιολογούνται αναλόγως της βαρύτητας 

ασχέτως αιτιολογικής σχέσης με την αναισθησία, στο σημείο αυτό επιχειρείται μια 

συσχέτισή τους είτε με την αναισθησία είτε με άλλο τμήμα. Επιπλέον, το σύμβαμα 

είναι δυνατό να συσχετισθεί και σαν θετική αναφορά του αναισθησιολόγου.

Αξιολόγηση ανάλογα με την αιτιολογία

Εδώ αναφέρεται η αιτιολογία και οι μηχανισμοί που οδήγησαν στα εν λόγω 

γεγονότα. Οι αιτιολογικές αυτές σχέσεις μπορεί να αναφέρονται σε τυχαία και μη 

προβλέμιμα γεγονότα, βλάβες ή ανεπάρκειες του αναισθησιολογικού εξοπλισμού ή 

τον ανθρώπινο παράγοντα και τη διαχείριση των κλινικών στοιχείων και 

πληροφοριών. Κατά την αιτιολογική ανάλυση εξετάζεται καταρχήν η παρουσία 

μηχανικού λάθους και το προβλέμιμο ή μη της συγκυρίας αυτής (π.χ. βλάβη του 

δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και σύγχρονη ανεπάρκεια της εναλλακτικής 

πηγής κατά τη χειρουργική επέμβαση με αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας του 

εξοπλισμού). Σαν μηχανικό λάθος αναφέρονται και οι περιπτώσεις κακής 

λειτουργίας του εξοπλισμού (π.χ. λαρυγγοσκόπια που δεν λειτούργησαν κανονικά) ή 

έλλειμης και απουσίας κατάλληλου εξοπλισμού (π.χ. απουσία σφυγμικού
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οξυγονόμετρου από την αίθουσα αμεσοσκοπήσεων, απουσία εναλλακτικής πηγής 

οξυγόνου στο μηχάνημα αναισθησίας). Το δεύτερο μέρος του πίνακα αξιολόγησης 

αναφέρεται στον ανθρώπινο παράγοντα σαν αιτία πρόκλησης ή μη σωστής και 

έγκαιρης αντιμετώπισης του συμβάματος. Σαν απουσία πληροφοριών ορίζεται η 

ανεπαρκής προεγχειρητική εκτίμηση είτε λόγω υπαιτιότητας του αναισθησιολόγου 

είτε λόγω αδυναμίας συλλογής στοιχείων από τον ασθενή ή το φάκελό του ιστορικού 

του. Όμως, μπορεί να υπήρχαν οι πληροφορίες διαθέσιμες στον αναισθησιολόγο και 

είτε να αγνοήθηκαν είτε να μην αξιολογήθηκαν ορθά. Ακόμη, μπορεί να αξιολόγησε 

σωστά τις πληροφορίες αλλά η τεχνική που ακολούθησε να μην ήταν η καλύτερη 

δυνατή για την αποφυγή του συμβάματος. Σε άλλες περιπτώσεις αναφέρεται άγνοια 

και απουσία στρατηγικής αντιμετώπισης του διαδραματιζόμενου συμβάματος ή δεν 

ενημερώνονται οι αναισθησιολόγοι με αποτέλεσμα να μην μπορούν να προσφέρουν 

βοήθεια για την καλύτερη έκβαση του περιστατικού.

Γνώμη χειρουργών

Εδώ καταγράφονται οι αντιδράσεις των χειρούργων στο συμβάν και στην όλη 

αντιμετώπισή του και τα τυχόν δυσμενή σχόλια.

Γνώμη περιβάλλοντος ασθενούς

Αναφέρεται από τον αναισθησιολόγο η ενημέρωση ή μη των συγγενών του 

ασθενούς για τα διαδραματισθέντα κατά και μετά την αναισθησία, όπως και οι 

αντιδράσεις και απόμεις τους.

Ενημέρωση αντίστοιχων Επιτροπών

Αυτό το πλαίσιο του εντύπου παραμένει κενό αφού δεν υπάρχουν άλλες Επιτροπές. 

Επίκριση Επιτροπής Ποιοτικού Ελέγχου

Την Επιτροπή αποτελούν οι υπεύθυνοι του προγράμματος. Στον χώρο αυτό του 

εντύπου πραγματοποιείται επιγραμματική αναγραφή των αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης του συμβάματος κατά βαρύτητα και αιτιολογία μετά την εκτενή 

συζήτηση και ανάλυσή του κατά τις συνεδρίες.
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Για την καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών ελέγχου και αξιολόγησης μετά την 

αναφορά περιστατικών στις συνεδρίες παρατίθεται ένα οργανόγραμμα ροής 

πληροφοριών και αποφάσεων στο Διάγραμμα VII στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.

7.2.4. Αποτελέσματα Προγράμματος Εξασφάλισης Ποιότητας

Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσίασαν στο πιο πρόσφατο συνέδριο της 

αναισθησιολογίας του έτους 1996, οι κ. Σέτζης, κ. Σκούρτης και η ομάδα ΕΠ στο 

τμήμα της αναισθησιολογίας του ΑΧΕΠΑ, κατά την περίοδο 1/1/92 μέχρι 29/2/96 

έλαβαν χώρα 24.807 αναισθησιολογικές πράξεις οι οποίες ερευνήθηκαν κατά την 

περίοδο της επιτέλεσής τους με αποτέλεσμα την αναφορά 462 συμβαμάτων ή 

συνδυασμών συμβαμάτων, ποσοστό περίπου 2%.

Τα επιμέρους αριθμητικά δεδομένα από την ανάλυση των αναφορών ανάλογα με τη 

βαρύτητα, την έκβαση και την αιτιολογία των συμβαμάτων έχουν ως εξής:

* Αξιολόγηση ανάλογα με τη βαρύτη τα και τη ν έκβαση:

* απουσία βλάβης ή δυνητικής βλάβης 63 (14%)

* αναστρέμιμη βλάβη ή λειτουργική διαταραχή 233 (50%)

* μη αναστρέμιμη βλάβη ή λειτουργική διαταραχή 36 (8%)

* θάνατος 130 (28%).

* Αξιολόγηση ανάλογα με τη ν αιτιολογία 46: 

α) Από πλευράς μηχανικού λάθους:

* μη προβλέμιμη κατάσταση 3 (0,6%)

* κακή κατάσταση μηχανημάτων 16 (3%)

* έλλειμη εξοπλισμού 51 (11%)

β) Από πλευράς συμμετοχής ανθρώπινου παράγοντα :

* απουσία πληροφοριών 72 (16%)

* μη αξιολόγηση πληροφοριών 127 (27%)

* κακή τεχνική 166 (36%)

* απουσία στρατηγικής αντιμετώπισης 77 (17%)

* μη ενημέρωση και κλήση βοήθειας 22 (5%)

* απόκρυμη 14 (3%)

46 Το άθροισμα των ποσοστών δεν είναι 100 λόγω του φαινομένου της αλληλοεπικάλυμης.
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* άλλο 63 (14%).

Από τις 462 αναφορές οι 265 (57%) αναφορές συμβαμάτων σχετιζόντουσαν με την 

αναισθησία, οι 246 (53%) αφορούσαν καταστάσεις εκτός ευθύνης

αναισθησιολογικού τμήματος και οι αναφορές συμβαμάτων με θετικό αποτέλεσμα 

ήταν 63 (14%)47. Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά της ανάγκης εφαρμογής 

προγραμμάτων ΕΠ σε όλα τα τμήματα/κλινικές του ΑΧΕΠΑ.

7.2.5. Συμπεράσματα -Εμπειρίες - Προβλήματα48

Οι προσπάθειες των αναισθησιολόγων για Εξασφάλιση Ποιότητας ελπίζουν πως 

αποδίδουν, γιατί οι θάνατοι διαχρονικά σαν ποσοστό μειώνονται και είναι 

συγκρίσιμοι με τα δεδομένα του εξωτερικού. Επίσης, αυτές οι προσπάθειες 

αποδίδουν όσον αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία, αφού αποκαλύπτουν που 

υπάρχει πρόβλημα και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμόζεται ανάλογα.

Το κόστος μη συμμόρφωσης ή το κόστος από λάθη και επαναλήμεις εργασιών 

πιστεύουν οι αναισθησιολόγοι ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο και σύμφωνα με τις 

εικασίες τους υπάρχει βελτίωσή του διαχρονικά που οφείλεται στην εφαρμογή 

προγράμματος ΕΠ.

Η οργάνωση του τμήματος δεν έχει μεταβληθεί σαν αποτέλεσμα της εφαρμογής του 

προγράμματος ΕΠ. Εκείνο που έχει αλλάξει είναι η φιλοσοφία, ο τρόπος δουλειάς 

των ατόμων και οι διαδικασίες που βελτιώνονται συνεχώς. Γία παράδειγμα, 

εντοπίστηκαν περιπτώσεις κακής ποιότητας για τις οποίες ευθυνόταν ο μηχανικός 

εξοπλισμός. Εισηγήθηκαν, λοιπόν, προτάσεις στη διοίκηση για ανανέωση, διόρθωση 

ή συντήρησή του εξοπλισμού και η τελευταία με τη σειρά της ανταποκρίθηκε. Ένα 

άλλο παράδειγμα αλλαγής που συνέβη στο τμήμα ήταν η αλλαγή του ωραρίου 

εργασίας των αναισθησιολόγων προκειμένου να ανταποκριθούν στο πρόγραμμα ΕΠ. 

Τέλος, τα αντικείμενα εκπαίδευσης των ειδικευόμενων προσανατολίζονται με βάση 

τα αποτελέσματα του προγράμματος ΕΠ.

47 Το άθροισμα των ποσοστών δεν είναι 100 Λόγω του φαινομένου της αλληλοεπικάλυμης.
48 ΒΑ. Ερωτηματολόγιο II στο ΠΡΑΡΤΗΜΑII.
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Οι υπεύθυνοι του προγράμματος ΕΠ πιστεύουν ότι το πρόγραμμα βοήθησε στα 

παρακάτω:

• Καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.

• Μεγαλύτερη ικανοποίηση των ασθενών και του περιβάλλοντος τους.

• Καλύτερη επικοινωνία ανάμεσα στους αναισθησιολόγους.

• Καλύτερη εκπαίδευση των ειδικευόμενων.

• Πιο ανθρώπινη άσκηση της αναισθησιολογίας.

• Ανάδειξη προβληματικών περιοχών που βρίσκονται υπό επιθεώρηση και 

διόρθωση.

Τα αποτελέσματα εφαρμογής του προγράμματος χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στις 

επιτυχίες και στις αποτυχίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα παρακάτω:

• Έχει πραγματοποιηθεί διάγνωση της παρούσας κατάστασης, δηλαδή είναι 

γνωστό τι συμβαίνει στο συγκεκριμένο χώρο.

• Γνωρίζουν τι δεν λειτουργεί σωστά και γιατί και άρα γνωρίζουν που πρέπει να 

εστιαστούν οι προσπάθειές τους.

• Οι αναισθησιολογικές εργασίες έχουν βελτιωθεί.

• Υπήρχε εκπαιδευτικό όφελος για όλους αυτούς που συμμετείχαν και συμμετέχουν 

στο πρόγραμμα.

Σαν αποτυχία θεωρείται το γεγονός ότι η όλη προσπάθεια για την εφαρμογή 

προγράμματος ΕΠ στην αναισθησιολογία δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τις ιδιότητες 

της μοναδικής προσπάθειας σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Το πρόγραμμα για να φθάσει στο σημείο που βρίσκεται σήμερα χρειάστηκε πολύ 

κόπος, χρόνος και ομαδική εργασία και μάλιστα χωρίς βοήθεια και στήριξη από 

πουθενά. Τα κυριότερα εμπόδια στην εφαρμογή του προγράμματος ήταν τα 

παρακάτω:

• Οι γιατροί που δεν έχουν μάθει στο να ελέγχουν άλλοι τις ιατρικές τους πράξεις.

• Η πλήρης άγνοια που υπάρχει για τέτοιου είδους προγράμματα και προσπάθειες, 

με αποτέλεσμα οι διάφοροι γιατροί που εμπλέκονται στη θεραπεία ενός ασθενούς 

να μην μπορούν να μιλήσουν στην ίδια γλώσσα ποιότητας.
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• Η μη κατανόηση του προγράμματος ποιότητας και των οφελειών που προσφέρει 

από τη διοίκηση και την κυβέρνηση με αποτέλεσμα τη μη παροχή βοήθειας για 

την πραγμάτωσή του.

• Δυσμενή στάση των ατόμων απέναντι στην αλλαγή.

• Καμιά υποστήριξη από πουθενά.

• Έλλειμη εμπειριών από άλλα τμήματα και νοσοκομεία στον ελλαδικό χώρο.

Οι υπεύθυνοι του προγράμματος ΕΠ στο τμήμα της αναισθησιολογίας του 

νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ θα έδιναν τις συμβουλές που ακολουθούν στα άτομα που θα 

ήθελαν να εφαρμόσουν παρόμοιο πρόγραμμα στο τμήμα τους:

• Να θεωρήσουν ότι κάτι τέτοιο αποτελεί αποστολή όλων και άρα πρέπει να 

συμμετέχουν όλοι.

• Να μην εστιαστούν σε συγκεκριμένα προβλήματα, αλλά πρώτα να κάνουν μια 

διάγνωση της παρούσας κατάστασης και να εστιαστούν στις διαδικασίες.

• Να είναι έτοιμοι να υποστούν κριτική και αναθεωρήσεις.

• Να έχουν ξεκάθαρο κίνητρο που είναι η βελτίωση ποιότητας για τον ασθενή και η 

δική τους ηθική ικανοποίηση.

Οι υπεύθυνοι του προγράμματος ΕΠ γνωρίζουν τι είναι ΔΟΠ και πιστεύουν ότι θα 

πρέπει να αποτελεί στόχο όλων αυτών που εμπλέκονται στις υπηρεσίες φροντίδας 

υγείας, γιατί η ποιότητα είναι αναφέρετο δικαίωμα των ασθενών και αποτελεί τον 

μόνο τρόπο για να γίνει πιο ανθρώπινη, ασφαλής, αποδοτική και οικονομική η 

παροχή της ιατρικής φροντίδας.

7.2.6. Σύγκριση με άλλα σχετικά προγράμματα εξωτερικού

Το πρόγραμμα ΕΠ που εφαρμόζουν οι αναισθησιολόγοι στο ΑΧΕΠΑ μοιάζει με τα 

αντίστοιχα προγράμματα που εφαρμόζουν νοσοκομεία του εξωτερικού49. Οι μόνες 

διαφορές που εντοπίστηκαν προκύπτουν κυρίως λόγω της πολύ περιορισμένης 

έκτασης του προγράμματος και της μη επίσημης εφαρμογής του, αφού εφαρμόζεται 

άτυπα μόνο σε ένα τμήμα του νοσοκομείου και μάλιστα χωρίς να συμμετέχουν τα

49 Βλ. [14], [19], [45] σ. 76-131 και 221-274, [49], [50], [55], [57], [66] σ.397-440, [71], [91] και [94] σ. 259-267.

104



περισσότερα μέλη του τμήματος (συμμετέχουν μόνο δύο από τους δεκαπέντε

μόνιμους αναισθησιολόγους). Οι διαφορές αυτές ακολουθούν:

• Η εφαρμογή του προγράμματος ΕΠ δεν επέφερε οργανωτικές αλλαγές στο τμήμα. 

Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός, που αναφέρθηκε προηγούμενα, ότι δύο μόνο 

από τους δεκαπέντε αναισθησιολόγους συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

• Δεν υπάρχει Οργανωτική Επιτροπή. Αυτό είναι πολύ λογικό λόγω της μικρής 

έκτασης του προγράμματος (μόνο στο τμήμα της αναισθησιολογίας). Το ρόλο, 

όμως, Οργανωτικής Επιτροπής, στην ουσία, παίζουν οι υπεύθυνοι του 

προγράμματος.

• Δεν φάνηκε πουθενά να πραγματοποιείται επίσημη έρευνα για τις ανάγκες και 

απαιτήσεις των ασθενών ή για την αξιολόγηση του τμήματος και των υπηρεσιών 

του. Όλα αυτά προκύπτουν από την προσωπική επαφή του αναισθησιολόγου με 

τον ασθενή και το περιβάλλον του και καταγράφεται μόνο η γνώμη του 

περιβάλλοντος του ασθενούς στο έντυπο αναφοράς συμβάματος.

• Στο πρόγραμμα συμμετέχει μόνο μια ομάδα που αποτελείται από όλα τα άτομα 

που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και έχουν την ίδια ειδικότητα.

• Δεν χρησιμοποιούνται στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠ εργαλεία και τεχνικές 

ποιότητας. Αυτό οφείλεται κυρίως στην έλλειμη χρόνου, γιατί η χρήση τέτοιων 

εργαλείων και τεχνικών αποτελεί χρονοβόρα διαδικασία, αλλά και πάρα πολύ 

αποτελεσματική.

• Πραγματοποιούνται λίγες συνεδριάσεις (μια φορά κάθε μήνα και για δύο με 

δυόμισι ώρες περίπου), επίσης, λόγω έλλειμης χρόνου.

• Δεν έχουν θεσπιστεί διαδικασίες εκτίμησης κόστους από άπομη μη 

συμμόρφωσης με τα πρότυπα, λάθη ή επαναλήμεις εργασιών με αποτέλεσμα να 

μην μπορεί να μετρηθεί το κόστος κακής ποιότητας και άρα και να φανεί 

διαχρονικά κατά πόσο έχει βελτιωθεί αυτό το μέγεθος.

• Η καταγραφή συμβαμάτων είναι εθελοντική. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, τα 

στοιχεία που συγκεντρώνονται από τα έντυπα αναφοράς συμβάματος, να μην 

μπορούν να συγκριθούν και άρα να μην είναι δυνατό να αποδειχθεί εάν υπήρχε 

βελτίωση και αν υπήρχε να μετρηθεί.
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• Το πρόγραμμα στηρίχτηκε βασικά στους εκπαιδευόμενουςα ναισθησιολό γους και 

σχεδόν καθόλου στους μόνιμους, από τη στιγμή που οι τελευταίοι δεν έδειξαν 

θετική διάθεση. Αποτελεί γεγονός ότι είναι πιο εύκολο να αλλάξει η νοοτροπία 

και η στάση των νέων παρά των παλαιών

• Δεν υπάρχουν άλλα νοσοκομεία που να εφαρμόζουν τέτοια προγράμματα έτσι 

ώστε η ομάδα ΕΠ του ΑΧΕΠΑ να μάθει διάφορα χρήσιμα πράγματα από την 

εμπειρία τους.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ VII

Ροή πληροφοριών και αποφάσεων μετά την αναφορά περιστατικού στην

Επιτροπή ΕΠ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ
ΑΝΑΙΣΘΗΧΙΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΑΛΛΕΙ ΠΗΓΕΣ

Πηγή: [2].
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10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ I

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΧΕΠΑ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

=> Πόσα άτομα απασχολεί; (συνολικά και ανά ειδικότητα)

=> Πόσα κρεβάτια υπάρχουν; (συνολικά και ανά τμήμα)

=> Πόσα τμήματα υπάρχουν; (αναφορά τους)

=> Πως είναι στελεχωμένα τα τμήματα; (τίτλοι δέσεων και αριδμός εργαζομένων σε 

κάδε δέση-οργανόγραμμα)

• · ·

=> Γνωρίζετε τις ανάγκες που έχουν οι εξωτερικοί πελάτες;

* Εάν ναι, τότε ποιες είναι αυτές και τι κάνετε για την καλύτερη ικανοποίησή τους;

* Εάν όχι, τότε γιατί δεν τις γνωρίζετε;

=> Πιστεύετε ότι το προσωπικό (νοσοκόμες, γιατροί, κ.α.) φέρετε ευγενικά στους 

ασδενείς;

* Ναι.

* Όχι. Γιατί;

=> Πιστεύετε ότι το προσωπικό (νοσοκόμες, γιατροί, κ.α.) φέρετε ευγενικά στους 

συγγενείς των ασδενών;

* Ναι.

* Όχι. Γ ιατί;

=> Οι νοσοκόμες και οι γιατροί ενημερώνουν και συζητούν με τους ασδενείς για τη 

δεραπεία την οποία πρόκειται να εφαρμόσουν;

* Ναι.

* Όχι. Γ ιατί;

=> Τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας;

=> Το περιβάλλον του Νοσοκομείου είναι καδαρό;

* Ναι.

* Όχι. Γ ιατί;

=> Τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας;
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* Ναι.

* Όχι. Γιατί;

=> Το φαγητό που παρέχεται στους ασθενείς είναι καλό; (δηλαδή, θρεπτικό, ζεστό, 

φθάνει στην ώρα του, κ.α.)

* Ναι.

* Όχι. Γ ιατί;

=> Υπάρχουν παράπονα από τους ασθενείς;

* Εάν ναι, ποια είναι αυτά συνήθως και τι κάνετε για να τα εξαλείμετε (μετρήσεις, 

καταγραφές, διευθέτηση);

* Όχι.

• · ·

=> Γνωρίζετε τις ανάγκες που έχουν οι εσωτερικοί πελάτες;

* Εάν ναι, τότε ποιες είναι αυτές και τι κάνετε για την καλύτερη ικανοποίησή τους;

* Εάν όχι, τότε γιατί δεν τις γνωρίζετε;

=> Οι σχέσεις ανάμεσα στο προσωπικό είναι καλές;

* Ναι.

* Όχι. Γ ιατί;

=> Συνεργάζεται το προσωπικό (διαφόρων ειδικοτήτων ή διαφόρων ιεραρχικών 

επιπέδων) προκειμένου να λυθούν κάποια κοινά προβλήματα;

* Ναι.

* Όχι. Γ ιατί;

=> Το προσωπικό είναι ευχαριστημένο;

* Ναι.

* Όχι. Γ ιατί; Τι σκέφτεστε να κάνετε γι’αυτό;

=> Υπάρχουν παράπονα εκ μέρους του προσωπικού;

* Εάν ναι, τότε τι είδους είναι αυτά και τι ενέργειες σκέφτεστε να κάνετε 

προκειμένου να τα εξαλείμετε;

* Εάν όχι, τότε γιατί δεν υπάρχουν;

• · ·

=> Το προσωπικό που διαθέτει το Νοσοκομείο επαρκεί;

* Ναι.
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* Όχι. Γιατί;

=> Το προσωπικό που διαθέτει το Νοσοκομείο είναι εκπαιδευμένο;

* Ναι.

* Όχι. Γ ιατί;

=> Ο αριθμός κρεβατιών που διαθέτει το Νοσοκομείο επαρκεί;

* Ναι.

* Όχι. Γ ιατί;

=> Αξιολογείστε τον τεχνολογικό εξοπλισμό του Νοσοκομείου. Πιστεύετε ότι 

επαρκεί;

* Ναι.

* Όχι. Γ ιατί;

=> Οι θεραπείες που εφαρμόζονται στους ασθενείς είναι πάντα οι κατάλληλες;

* Ναι.

* Όχι. Γιατί γίνονται λάθη; Μετριούνται τα λάθη που γίνονται; Με ποιον τρόπο; 

Ποιος είναι ο αριθμός τους; (%)

=> Τα λάθη που συνεπάγονται οι θεραπείες πόσο κοστίζουν και τι σκέμεις υπάρχουν 

προκειμένου να βελτιωθεί η κατάταση;

=> Υπάρχει ακρίβεια στην καταγραφή ιατρικών νοσηλευτικών πράξεων;

* Ναι.

* Όχι. Γ ιατί;

=> Οι εργαστηριακές μετρήσεις είναι σωστές;

* Ναι.

* Όχι. Γ ιατί;

=> Τα μηχανήματα λειτουργούν σωστά;

* Ναι.

* Όχι. Γ ιατί;

=> Αξιολογείστε τον χρόνο που πρέπει ένας ασθενής να περιμένει για να εισαχθεί 

στο Νοσοκομείο. Που οφείλετε το φαινόμενο αυτό;

=> Αξιολογείστε τον χρόνο που πρέπει ένας ασθενής να περιμένει για να του 

εφαρμοσθεί η κατάλληλη θεραπεία. Που οφείλετε το φαινόμενο αυτό;

=> Γίνεται σπατάλη πόρων;
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* Εάν ναι, τότε σε ποιες περιοχές και γιατί;

* Όχι.

• · ·

=> Ποιες πιστεύετε ότι αποτελούν τις κρίσιμες διαδικασίες που 8α πρέπει να 

βελτιωθούν προκειμένου να:

* αυξηθεί η ικανοποίηση του εσωτερικού πελάτη

* αυξηθεί η ικανοποίηση του εξωτερικού πελάτη

* μειωθεί το κόστος παροχής της υπηρεσίας

=> Ποιες από τις παραπάνω διαδικασίες κρίνετε ότι θα ήταν πιο εύκολο να 

βελτιωθούν;

=> Με ποιους τρόπους θα μπορούσαν να βελτιωθούν;

=> Είναι αυτό εφικτό;

• · ·

=> Υπάρχει η παραδοχή ότι: Προσφορά > Ζήτηση στα Νοσοκομεία. Που οφείλετε 

αυτό και ποιες είναι οι προτάσεις σας;

=> Παρουσιάζεται έντονα το φαινόμενο πολλά άτομα να φεύγουν στο εξωτερικό για 

θεραπείες και εγχειρήσεις. Γιατί συμβαίνει αυτό; Τι προτείνετε;

=> Υπάρχουν απαιτήσεις ποιότητας στις υπηρεσίες που προσφέρετε; Τηρούνται;

* Ναι.

* Όχι. Γιατί;

=> Εφαρμόζετε μετρήσεις για κάποια μεγέθη;

* Ναι. Για ποια; Ποια τα συμπεράσματα που βγαίνουν;

* Όχι. Γ ιατί;

=> Γνωρίζετε τι είναι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας;

=> To management ενδιαφέρεται για τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας;

=> Ποιες είναι οι πηγές ενημέρωσής σας για τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας;

=> Υπάρχει η σκέμη να εφαρμοσθεί Πρόγραμμα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στο 

ΑΧΕΠΑ;

* Εάν ναι, τότε πως θα το πετύχετε;

* Εάν όχι, τότε γιατί; Τι αποτελεί εμπόδιο;
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=> Πιστεύετε ότι η εφαρμογή ενός Προγράμματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 8α 

εξοικονομούσε πόρους και κατά συνέπεια 8α μείωνε το κόστος;

=> Το προσωπικό 8α ήταν ανοικτό στην εφαρμογή ενός Προγράμματος Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας;

* Ναι.

* Όχι. Γιατί; Τι σκεφτεστε να κάνετε γι’αυτό;

=> Που πιστεύετε ότι 8α συναντούσατε δυσκολίες σε περίπτωση που 8α εφαρμόζατε 

ένα Πρόγραμμα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας;

=> Ποιο πιστεύετε ότι 8α είναι το όφελος που δα προκύμει από την εφαρμογή ενός 

Προγράμματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας;
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ II

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΕΘΑ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΧΕΠΑ

1) Ποιες ήταν οι πηγές πληροφόρησής σας για την ύπαρξη τέτοιων 

προγραμμάτων;

2) Τι σας ώθησε να υιοθετήσετε την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων;

3) Ποιοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα; (αριθμός ατόμων και ειδικότητά τους). 

Ανήκουν όλα τα άτομα στο τμήμα της αναισθησιολογίας; Συμμετέχουν όλα τα άτομα 

που ανήκουν στο τμήμα της αναισθησιολογίας στο πρόγραμμα; Συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα και άτομα που ανήκουν σε άλλα τμήματα;

4) Πόσο καιρό εφαρμόζετε αυτό το πρόγραμμα;

5) Ποιος ο υπεύθυνος του προγράμματος; (ειδικότητά του).

6) Πραγματοποιείται εκπαίδευση των υπεύθυνων;

7) Πραγματοποιείται εκπαίδευση του προσωπικού;

8) Ποιοι κάνουν την εκπαίδευση (εισηγητές);

9) Συμμετέχει το προσωπικό με προθυμία στο πρόγραμμα;

* Ναι.

* Όχι, γιατί; (και τι κάνετε γι’αυτό).

10) Υπάρχουν ομάδες εργασίας; Από τι άτομα αποτελούνται; (ειδικότητά τους) 

Ποιος ο αριθμός των μελών τους; Ποιος ο σκοπός τους; Είναι μεγάλη η συμβολή τους 

στο πρόγραμμα; Υπάρχουν συγκρούσεις στα μέλη των ομάδων; Συμμετέχουν όλα τα 

μέλη ισότιμα; Έχουν την προθυμία να συμμετέχουν; Ναι, όχι, γιατί και τι κάνετε 

γι’αυτό;

11) Συνεργάζεται καλά το προσωπικό μεταξύ του;

* Ναι.

* Όχι, γιατί; (και τι κάνετε γι’αυτό).

12) Πως προσπαθείτε να επιτύχετε τη συμμετοχή όλων στο πρόγραμμα;

13) Υπάρχουν οικονομικά ή άλλα κίνητρα για συμμετοχή των εργαζομένων στο 

πρόγραμμα;
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* Ναι.

* Όχι, γιατί;

14) Υπάρχει κάποιας μορφής αναγνώριση για τη συμμετοχή στα προγράμματα;

* Ναι.

* Όχι, γιατί;

15) Έχει δημιουργήσει το τμήμα σας μια κουλτούρα διαφορετική από αυτή του 

νοσοκομείου και των άλλων τμημάτων;

16) Ποια είναι η πηγή πληροφόρησής σας για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των 

πελατών σας;

17) Υπάρχει σύστημα συλλογής και αξιολόγησης παραπόνων και συστάσεων από 

τους πελάτες;

18) Το τμήμα σας έχει καταλήξει σε κάποια αποστολή; Ποια είναι αυτή;

19) Το τμήμα σας έχει καταλήξει σε κάποια πολιτική; Ποια είναι αυτή;

20) Το τμήμα σας έχει καταλήξει σε κάποιους στόχους; Ποιοι είναι αυτοί;

21) Υπάρχει οργανωτική επιτροπή; Από τι άτομα αποτελείται; (ειδικότητες). Είναι 

όλοι εσωτερικοί ή και εξωτερικοί συνεργάτες; Ποιος ο ρόλος της;

22) Ζητήδηκε βοήδεια από κάποιους ειδικούς μέσα ή έξω από το νοσοκομείο;

* Ναι. Ποιοι ήταν αυτοί;

* Όχι, γιατί;

23) Έχει γίνει καταγραφή των διαδικασιών που υφίστανται στο τμήμα της 

αναισδησιολογίας;

24) Εφαρμόζετε το μοντέλλο διασφάλισης της ποιότητας του Nick Black;

Επιλογή δέματος καδορισμός κριτηρίων καδορισμός προτύπων εκτίμηση 

ποιότητας εφαρμογή αλλαγής.

25) Ποιος είναι αρμόδιος για το κάδε βήμα;

26) Πως γίνεται η επιλογή δέματος, κριτηρίων, προτύπων, η αξιολόγηση, 

εφαρμογή λύσεων;Από ποιους; Δώστε ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα.

27) Αναφέρετε τα δέματα στα οποία εφαρμόζεται.

28) Τα κριτήρια που αναφέρονται; (εισροές-εκροές-διαδικασία).
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29) Έχετε εντοπίσει κρίσιμες παραμέτρους στις διαδικασίες της 

αναισδησιοΛογίας; Ποιες είναι αυτές; Τις μετράτε; Γίνονται βελτιώσεις; Με ποιο 

τρόπο;

30) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα πρότυπα, ποιος αποφασίζει για το τι 8α 

γίνει προκειμένου να επέλθει κάποια βελτίωση; Ή ακόμη γενικότερα τι γίνεται σε 

τέτοιες περιπτώσεις;

31) Πραγματοποιούνται μετρήσεις; Τι μετράτε; Με ποιους τρόπους; Σε ποιο 

στάδιο της διαδικασίας; (αρχή- διαδικασία-τέλος/αποτέλεσμα).

32) Έχετε θεσπίσει κάποια πρότυπα; Σε τι; Με ποιον τρόπο καθορίστηκαν;

33) Χρησιμοποιείτε στατιστικά ή άλλα εργαλεία ποιότητας; Ποια; Πως; Δώστε ένα 

παράδειγμα.

34) Συμπληρώνονται ειδικά έντυπα; Τι στοιχεία περιλαμβάνουν; (και ένα 

αντίγραφό τους). Το προσωπικό με ευκολία τα συμπληρώνει; Γίνετε ανάλυσή τους;

35) Πως γνωρίζετε ότι οι προσπάθειές σας για εξασφάλιση της ποιότητας 

αποδίδουν;

36) Μετράτε το κόστος μη συμμόρφωσης ή κόστος από λάθη και επαναλήμεις 

εργασιών; Πως; Είναι μεγάλο; Υπάρχει βελτίωσή του με την εφαρμογή του 

προγράμματος;

37) Έχει αλλάξει η οργάνωση του τμήματος, οι διαδικασίες κ.α. από τότε που 

εφαρμόζεται το πρόγραμμα; Τι αλλαγές έχουν γίνει; Πως ήταν και πως 

διαμορφώθηκαν τώρα;

38) Σε τι πιστεύετε ότι βοήθησε αυτό το πρόγραμμα; (μείωση κόστους, καλύτερη 

εξυπηρέτηση των ασθενών, μεγαλύτερη ικανοποίηση ασθενών ή προσωπικού, 

καλύτερες σχέσεις και επικοινωνία ανάμεσα στο προσωπικό, κ.α.).

39) Ποια τα αποτελέσματα του προγράμματος μέχρι σήμερα; (επιτυχίες και 

αποτυχίες).

40) Δώστε παραδείγματα προβλημάτων που υπήρχαν και τώρα έχουν λυθεί με την 

εφαρμογή του προγράμματος.

41) Αποτελεί χρονοβόρα διαδικασία η εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων;

42) Ποια τα εμπόδια στην εφαρμογή τους;

43) Υπάρχουν τμήματα σε άλλα νοσοκομεία που εφαρμόζουν προγράμματα 

ποιότητας; (ποια και που).
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44) Τι συμβουλές 8α δίνατε με βάση την εμπειρία σας σε κάποιους που 8α ήθελαν 

να εφαρμόσουν τέτοια προγράμματα στο τμήμα τους στο ΑΧΕΠΑ ή σε άλλα 

νοσοκομεία; Τι 8α πρέπει να προσέξουν;Τι να αποφύγουν; Που να δώσουν έμφαση; 

Τι να είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν; κ.α.

45) Γνωρίζετε τι είναι ΔΟΠ;

46) Πιστεύετε στα πλεονεκτήματα που προσφέρει;
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11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΙΝΑΚΕΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ II

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟ ΣΤΓ) V Σ ΝΟΣΗΠΕΙΒΣ

19SS 19S9 1990 1991 1992 1993 1994 1995

ΗΜΙΉΖίΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑ Δοχ. 20.9S2 29.325 33.631 40.679 46.C97 52.353 55.146 62.846

ασθενή

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΔίΑθΕΣΙ- 

ΣΙΜΟΥ ΚΡΞ3ΑΤ10Υ
Δοχ. 10.313 23.337 26.775 32.219 35.412 . 40.290 40.753

ΓΕΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

Α\Α ΑΣΘΕΝΗ '
Δοχ. 21.9-0 30.S12 34.380 41.743 4S.1SS 56.950 57.228

ΓΕΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ ■

A r\s/ 17.053 24.161 27.331 33.062 37.C53 43.413 42.296 64.513

ΜΕΣΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ

ΝΟΣΗΛΙΟ ΑΝΆ .ΑΣΘΕΝΗ
Δοχ. 5.963 9.360 9-575 13.374 15.323 32.S10 34.567

πογ εξασφαλίστηκε

ΑΠΟ ΙδΙα ΕΣΟΔΑ

Παρατηρήσεις :
• Συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες λειτουργίας των Κέντρων Υγείας Κουφαλίων και Πύργου, 

τα οποία υπάγονται στο Νοσοκομείο.
* Δεν σννυπολογίσ&ηχαν οι τακτικές αποδοχές του Πανεπιστημιακού Προσωπικού, με τι; οποίες δεν 

επιβαρύνεται το Νοσοκομείο. Συνυπολογίστηκε μόνο το κόστος ταεν πρόσθετων αυόιβών του 
Προσωπικού αυτού ( υπερωριοκές αμοιβές - εφημερίες, προσαυξήσεις ) που κσταβάλονται από το 
Νοσοκομείο.

Συνυπολογίζονται και οι δαπάνες Παγίων Επενδύσεων

Πηγή*. Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ.
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12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΒΑΜΑΤΟΣ
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ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΒΑΜΑΤΟΣ (σ. 1)

Αυξων Αριθμός; [

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΜΑΤΟΣ

Ημερομηνισ
Ονοματεπώνυμο:
Α.Μ.:
Τμήμα ;
Επέμβαση :
Πάθηση - Παρέμβαση '

ASA; Επείγον 0

Προεγχειρητικη εκτίμηση
Κλινική εξεταση.............................
Εργοστηριοκα...................................
Ειδικές εξετάσεις........................... Ειδικό πρόβλημα
Γιροναρκωση.......................................
Ειδική αγωγή....................................
Μεταφορά στο χειρουργειο/αιθουσα προετοιμασίας
Χρονος.................... Ελεγχος ταυτότητας.............................
Τροπος.................... Κλινική εκτίμηση....................................
Χώρος..................... Εγκατάσταση γρσμμων........................

Εγκατάσταση monitoring....................
Εισαγωγή Διατηρηση Ανάνηψη

Αιμοδυναμικο................... .................... ................
Αναπνευστικό................... ................... ..................... Πως..
Αναλγησία ................... .................... ..................... Ποτέ.
Αμνησία .................... ....................
Μυοχαλαση .................... ....................
Ειδικά
συμβσματα ................... ....................
Νευρολογικη
εκτίμηση .................... ....................
Μεταφορά απο το χειρουργείο στην ανάνηψη
Monitoring.................................................................
Κλινική εκτίμηση....................................................
Υποστήριξή αναπνευστικού.....................................
Υποστήριξή κυκλοφορικού.......................................
Απόφαση μεταφοράς Που................ Ποιος.........

Πως................ Ποτέ........

Μετεγχειρητική αξιολόγηση;
Ποτέ..............................................
Πως...............................................
Ειδικά συμβαματα.......................

Αναβολή C

Επίλυση □

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΉ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ. ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Πηγή: Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, Τμήμα 

Αναισδησιολογίας.
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ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΒΑΜΑΤΟΣ (σ. 2)

Ονοματεπώνυμο Αναισθ/γου:.............................................................. Κωδικός Αριθμός:

ΣΥΜΒΑΜΑ:................................................................................................................................

Α. ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΣΥΜΒΑΜΑΤΟΣ
Π ΑΙ.Αεροφόροι οδοί □ ΑΘ.Τοποπεριοχική
□ Α2.Κατώτερο Αναπνευστικό □ Α7.Νευρομυϊκός αποκλεισμός
□ A3.Κυκλοφορικά □ Α8. Αναφυλαξία
□ Α4.Διακίνηση υγρών - πσρσγώγων αίμστος □ Α9.Τοπικές βλάβες
□ Α5.ΚΝΣ □ ΑΙΟ.Αλλο

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΕΚΒΑΣΗ

□ Β1.Απουσία βλάβης ή δυνητικής βλάβης
□ Β2.Ανσστρεψιμη βλάβη ή λειτουργική διαταραχή συστήματος - Κλιμάκωση φροντίδας 
D Β3.Μη αναστρέψιμη βλάβη οργάνων και λειτουργική διαταραχή συστήματος
□ Β4.Θάνστος

Γ. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ
□ ΓΙ.Σχεπζόμενο με την αναισθησία
□ Γ2.Κατάσταση εκτός τμήματος

□ Γ3.Θεπκή αναφορά

Λ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ
□ ΔΙ.Μη προβλέψιμη κατάσταση □ Δ4 .Απουσία πληροφοριών
□ Δ2.Κακή λειτουργική κατάσταση □ Δ5.Μη αξιολόγηση πληροφοριών
Π Δ3.Ελλειψη ή απουσία κατάλληλου □ ΔΘ.Κακή τεχνική

εξοπλισμού □ Δ7.Απουσία στρατηγικής αντιμετώπισης 
συμβάματος

□ Δ8.Μη ενημέρωση και κλήση βοήθειας
□ Δ9.Απόκρυψη
□ ΔΙΟ.Αλλο

ΓΝΩΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΓΝΩΜΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΠΣΤΟΙΧΠΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΕΠΙΚΡΙΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Πηγή: Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, Τμήμα

Αναισδησιολογίας.
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