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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

Θεωρώ πολύ σημαντικό στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους 

οι οποίοι με βοήθησαν ο καθένας με το δικό του μοναδικό τρόπο να ολοκληρώσω με 

επιτυχία τη μεταπτυχιακή μου εργασία στο διατμηματικό πρόγραμμα στη διοίκηση 

επιχειρήσεων στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας και να συνάγω σημαντικά συμπεράσματα 

πάνω στο αντικείμενο της έρευνάς μου. Πρώτα από όλους θα ήθελα να ευχαριστήσω 

θερμά τον κ. Χρήστο Νικολαϊδη, αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα λογιστικής και 

χρηματοοικονομικής διοίκησης του πανεπιστημίου Μακεδονίας για τις ατελείωτες 

ώρες που ξόδεψε για να με κατευθύνει, να με συμβουλεύει και να μου προσφέρει τις 

πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες του προκείμενου να φτάσω στο επιθυμητό 

αποτέλεσμα. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοικητές των νοσοκομείων 

Παπανικολάου, Παπαγεωργίου, ΑΧΕΠΑ και Αγ. Δημητρίου για την ανιδιοτελή και 

πρόθυμη συμμετοχή τους στη διεξοδική και επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας μου 

επιστρατεύοντας όσο το δυνατόν περισσότερους εργαζομένους από το προσωπικό των 

νοσοκομείων που διοικούν. Ακόμη, σημαντικές ευχαριστίες θα πρέπει να αποδοθούν 

σε όλους τους ιατρούς και τους νοσηλευτές των νοσοκομείων που προαναφέρθηκαν για 

την πρόθυμη και ειλικρινή συμμετοχή τους, χωρίς την οποία κανένα σημαντικό 

αποτέλεσμα πάνω στο αντικείμενο της έρευνάς μου δε θα μπορούσε να εξαχθεί. 

Επιπρόσθετα, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Στέλλα Ξηροτύρη – Κουφίδου, 

καθηγήτρια στο τμήμα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων του πανεπιστημίου 

Μακεδονίας για τις πολύτιμες παρατηρήσεις της στο τελικό κείμενο οι οποίες 

συνέβαλαν στο όσο το δυνατόν καλύτερο τελικό αποτέλεσμα. Τέλος, δε θα μπορούσα 

να παραλείψω να ευχαριστήσω όλους τους δικούς μου ανθρώπους για την ηθική 

συμπαράσταση και κατανόηση σε όλη τη διάρκεια της παρούσας εργασίας που 

αποδείχθηκαν αναντικατάστατες για την όσο το δυνατόν διεξοδικότερη ολοκλήρωσή 

της. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η υγεία αποτελεί ένα από τους πιο ευαίσθητους τομείς της ανθρώπινης 

δραστηριότητας, για αυτό και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα από τους 

λειτουργούς της. Οι κύριοι λειτουργοί της είναι οι ιατροί και οι νοσηλευτές οι οποίοι 

αποτελούν ίσως τους σημαντικότερους πόρους πάνω στους οποίους στηρίζεται η 

αποτελεσματική λειτουργία των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι υπηρέτες 

αυτοί της υγείας φαίνεται από παγκόσμιες έρευνες να διακατέχονται από υψηλό 

εργασιακό στρες το οποίο πιθανόν να αποτελέσει απειλή για την εύρυθμη λειτουργία 

των νοσοκομείων στο άμεσο μέλλον. Η διαπίστωση αυτή αποτελεί το βασικό 

αντικείμενο του προβληματισμού της παρούσας εργασίας. Η παρούσα εργασία 

αποτελείται από τρία κύρια μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται σύντομη ιστορική 

αναδρομή σχετικά με το αγαθό υγεία και αναφορά στις απόψεις που επικράτησαν για 

το αν πρόκειται για ιδιωτικό ή κοινωνικό αγαθό. Επίσης, γίνεται μια σύντομη αναφορά 

στα σημαντικότερα συστήματα υγείας που επικρατούν σήμερα ανά τον κόσμο. 

Ακολουθεί η ανάλυση του δημόσιου και ιδιωτικού κλάδου των μονάδων υπηρεσιών 

υγείας με σκοπό ο αναγνώστης να έχει μια σαφή εικόνα της κατάστασης των 

συγκεκριμένων κλάδων αλλά και των προοπτικών τους στο άμεσο μέλλον τόσο στο 

Ελληνικό όσο και στον Ευρωπαϊκό χώρο. Στη συνέχεια γίνεται η ανάλυση του 

εργασιακού στρες, καθώς αυτό θα αποτελέσει τον πυρήνα της παρούσας εργασίας η 

οποία εστιάζεται στους παράγοντες που το πυροδοτούν στον κλάδο παροχής 

υπηρεσιών υγείας. Το δεύτερο μέρος της εργασίας αυτής εστιάζεται στη μελέτη των 

παραγόντων που προκαλούν στρες στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Στόχος, 

λοιπόν, της παρούσας εργασίας είναι αφενός να συμβάλει στον προσδιορισμό των 

παραγόντων αυτών και αφετέρου στη διευκρίνιση του τρόπου με τον οποίο αυτοί 

προκαλούν αύξηση στα επίπεδα στρες των εργαζομένων. Η στατιστική ανάλυση των 

δεδομένων της έρευνας που διεξήχθηκε οδήγησε στην ύπαρξη έξι κύριων παραγόντων, 

οι ονομασίες οι οποίες τους αποδόθηκαν είναι: Οι συνθήκες εργασίας & ο εξοπλισμός, η 

υπεύθυνη συμπεριφορά, οι διαπροσωπικές σχέσεις με το υπόλοιπο προσωπικό, η ύπαρξη 

αντικινήτρων στον εργασιακό χώρο, η ικανότητα συνεργασίας, ο υπερβολικός φόρτος 

εργασίας. Στο τρίτο μέρος γίνεται προσπάθεια για προσδιορισμό στρατηγικών 

προτάσεων βελτίωσης των εργασιακών συνθηκών που επικρατούν σήμερα στα κρατικά 

νοσοκομεία του Ελληνικού χώρου οι οποίες απευθύνονται στους σύγχρονους 

μάνατζερς υγείας αλλά και σε όλους τους εργαζομένους που προσφέρουν τις υπηρεσίες 
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τους στο χώρο αυτό. Οι στρατηγικές αυτές εστιάζονται στη βελτίωση της 

αποδοτικότητας των νοσηλευτικών μονάδων μέσω πολιτικών και τακτικών ελάττωσης 

του εργασιακού άγχους του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα ελληνικά  

νοσοκομεία.    

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το αγαθό της υγείας αποτελούσε και αποτελεί επίκεντρο ενδιαφέροντος όχι μόνο 

των κυβερνήσεων οι οποίες καλούνται αδιαλείπτως να αναθεωρούν τα συστήματα 

υγείας που εφαρμόζουν για την καλύτερη δυνατή προσφορά υγείας προς τους πολίτες 

μίας χώρας αλλά και αντικείμενο συζητήσεων για πολλούς οικονομολόγους 

διαχρονικά. Στην παρούσα εργασία δίνεται σημασία στα σημαντικότερα ιστορικά 

βήματα που υλοποιήθηκαν για να φτάσουμε στην παρούσα κατάσταση. Αναφέρονται 

οι απόψεις διακεκριμένων οικονομολόγων αναφορικά με το ζήτημα για το αν η υγεία 

αποτελεί ιδιωτικό ή κοινωνικό αγαθό. Αναλύονται σε περιορισμένη έκταση τα διαφορά 

συστήματα που εφαρμόζονται από τις σημαντικότερες αναπτυγμένες χώρες και δίνεται 

έμφαση στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα καθενός από αυτά. Στη συνέχεια 

ακολουθεί ανάλυση του δημόσιου και ιδιωτικού κλάδου των μονάδων υπηρεσιών 

υγείας με σκοπό ο αναγνώστης να έχει μια σαφή εικόνα της κατάστασης των 

συγκεκριμένων κλάδων αλλά και των προοπτικών τους στο άμεσο μέλλον τόσο στο 

Ελληνικό όσο και στον Ευρωπαϊκό χώρο. Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια 

εμβάθυνσης στον τρόπο λειτουργίας των νοσοκομείων με επικέντρωση στο ανθρώπινο 

δυναμικό.  

           Τα νοσοκομεία, τόσο τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά, αποτελούν ένα ευαίσθητο 

αλλά και παράλληλα ιδιόρρυθμο κλάδο προσφοράς υπηρεσιών που απαιτεί από τους 

υψηλά διοικητικά ιστάμενους στο χώρο αυτό να επιδείξουν ιδιαίτερες διοικητικές 

γνώσεις και ικανότητες. Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου αυτού είναι 

ότι το νοσοκομείο αντλεί τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα από το ανθρώπινο 

δυναμικό του καθώς αποτελεί ίσως το σημαντικότερο κρίκο στην αλυσίδα παραγωγής 

του τελικού προϊόντος που δεν είναι τίποτα άλλο από την προσφορά υπηρεσιών υγείας. 

Αυτό συνεπάγεται το γεγονός ότι ένας από τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να 

αναβαθμιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας είναι η βελτίωση της 

ποιότητας εργασίας του προσωπικού, κάτι που συχνά είναι μέρος του στρατηγικού 



 5

σχεδιασμού των συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η 

παρούσα εργασία που ως σκοπό της έχει να προσδιορίσει τα επίπεδα στρες του 

προσωπικού κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του, τους κυριότερους 

παράγοντες που τα προκαλούν αλλά και να προτείνει τρόπους ελάττωσής τους. Φυσικά 

ο βαθμός εμβάθυνσης στα θέματα αυτά περιορίζεται από την έκταση μιας 

διπλωματικής εργασίας, κάτι που όμως δεν υποβαθμίζει τη σημαντικότητα της 

εργασίας αυτής  δεδομένου ότι στόχο της είναι να συμβάλλει ως ένα βαθμό στη 

διαλεύκανση των θεμάτων αυτών και όχι στην πλήρη εξάντλησή τους.  

           Είναι γεγονός ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολλές και σημαντικές έρευνες στα 

νοσοκομεία των Ευρωπαϊκών αλλά και των άλλων χωρών και έχουν καταλήξει στο 

συμπέρασμα ότι υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος παραγόντων που προκαλούν στρες στο 

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Αλήθεια είναι ότι αντίστοιχες έρευνες που έχουν 

γίνει στον Ελλαδικό χώρο μέχρι σήμερα φαίνεται να μην επαρκούν για να εξαχθούν 

ασφαλή συμπεράσματα για το συγκεκριμένο θέμα στα ελληνικά νοσοκομεία. Έτσι, 

λοιπόν, σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη των παραγόντων αυτών στα 

μεγαλύτερα κρατικά νοσοκομεία στη περιοχή της Θεσσαλονίκης ώστε να είναι 

δυνατόν να βγουν κάποια συμπεράσματα για τον κλάδο υπηρεσιών υγείας στον 

Ελληνικό χώρο, όσο βέβαια αυτό είναι δυνατόν στο περιορισμένο χρόνο μιας 

διπλωματικής εργασίας. Παράλληλα έγινε προσπάθεια προσέγγισης και των ιδιωτικών 

νοσοκομείων στην ίδια περιοχή αλλά η ανταπόκριση ήταν πολύ μικρή και τα στοιχεία 

δεν ήταν  αρκετά για στατιστική επεξεργασία. 

          Τέλος, στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια παρουσίασης προτάσεων για την 

όσο το δυνατόν ελαχιστοποίηση του στρες στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, 

κάτι που θα αναβαθμίσει την αποτελεσματική λειτουργία των νοσοκομείων, έτσι όπως 

αυτές προκύπτουν από την στατιστική ανάλυση των πληροφοριών που συλλέχθηκαν 

κατά τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας εργασίας. Βεβαία σε καμία περίπτωση η 

εργασία δεν επιδιώκει να εξαντλήσει το αντικείμενο το οποίο πραγματεύεται, ενώ 

αντίθετα αισιοδοξεί να συμβάλει όσο αυτό είναι εφικτό στην  γενικότερη προσπάθεια 

που γίνεται για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στον ελληνικό αλλά και 

στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.   
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ΜΕΡΟΣ Α 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: 

Η ΥΓΕΙΑ ΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ  
 

           1.1  Γενικά για την υγεία 

 

Η υγεία και ευρύτερα η κοινωνική πολιτική της αποτελούσαν το επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος στη χώρα μας κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Η 

προσπάθεια θεμελίωσης και ανάπτυξης του κράτους πρόνοιας αναδείχθηκε σε κύριο 

χαρακτηριστικό της μεταπολιτευτικής περιόδου – με πληθώρα αντιφάσεων και 

πολιτικών αντιπαραθέσεων – φαινόμενο το οποίο εξηγεί σε κάποιο βαθμό τις 

ταλαντεύσεις και κατά συνέπεια τις στρεβλώσεις οι οποίες παρατηρήθηκαν στην 

προσπάθεια οικοδόμησής του.  

Από τη δεκαετία του ‘80 και μετά, ο υγειονομικός τομέας στην Ελλάδα 

χαρακτηρίζεται από σημαντική μεγέθυνση των ανθρώπινων, υλικών και οικονομικών 

πόρων και σηματοδοτείται από δύο αντίθετης προέλευσης και προσανατολισμού 

μεταρρυθμίσεις. Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο της διεύρυνσης του κοινωνικού 

κράτους επιχειρήθηκε η θεσμοθέτηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με βάση τη 

φιλοσοφία της συλλογικής κάλυψης των κοινωνικών αναγκών ενώ στη συνέχεια στα 

πλαίσια της φιλελεύθερης διοίκησης χαρακτηρίζεται από μία στροφή προς την 

εισαγωγή ενός μικτού ανταγωνιστικού υγειονομικού τομέα ο οποίος βασίζεται στη 

διαχείριση μέσω ιδιωτικοοικονομικών τεχνικών (kyriopoulos &Tsalikis,1993), τάση η 

οποία αποδείχθηκε ισχυρή σε ολόκληρη τη μετέπειτα περίοδο. 

Στον πυρήνα της αποκρατικοποίησης – ιδιωτικοποίησης του υγειονομικού τομέα 

στην διάρκεια της δεκαετίας του ’90 αναδύονται «νέες» ιδεολογίες σύμφωνα με τις 

οποίες το άτομο ως υπεύθυνο για την υγεία του μέσω των «ελεύθερων» επιλογών του 

ενοχοποιείται για τις οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις και ως εκ τούτου έχει την 

ευθύνη για την κάλυψη των αναγκών σε υπηρεσίες υγείας. Επιπροσθέτως, σταδιακά 

εμφανίζεται μια προσπάθεια μεταλλαγής του πυρήνα της κοινωνικής πολιτικής – της 

αρχής της καθολικότητας- προς την κατεύθυνση της επιλεκτικότητας των πληθυσμών – 

στόχων και των παροχών της υγειονομικής και προνοιακής πολιτικής. Στα πλαίσια 

αυτά η εκδοχή της αποκρατικοποίησης του υγειονομικού τομέα στηρίχθηκε στη 

«νομιμοποίηση» της συρρίκνωσης του κράτους πρόνοιας εξαιτίας της δημοσιονομικής 
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κρίσης, της υποχρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας, της διοικητικής δυσκαμψίας 

και της πολιτικής αμφιθυμίας αναφορικά με τη δομή και το χαρακτήρα της αγοράς 

υγειονομικών υπηρεσιών. 

Είναι γνωστό ότι τόσο σε επίπεδο δαπανών όσο και σε επίπεδο προσφοράς 

υπηρεσιών υγείας ο ιδιωτικός τομέας έχει διαχρονικά έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο ο 

οποίος οφείλεται σε ιστορικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες. Η παρουσία 

του ιδιωτικού τομέα στο χώρο της υγείας ενισχύεται ολοένα και περισσότερο τα 

τελευταία χρόνια κυρίως μετά τη θεσμοθέτηση του ΕΣΥ με κύριο χαρακτηριστικό την 

εισαγωγή και διάχυση της υψηλής βιοϊατρικής τεχνολογίας και τη διόγκωση των 

επενδύσεων σε μία προσπάθεια ελέγχου μεγάλου τμήματος της αγοράς. Τα τελευταία 

χρόνια στα πλαίσια του έντονου ανταγωνισμού πρωτοστατεί η τάση καθετοποίησης 

των υπηρεσιών από συγκεκριμένους ισχυρούς παράγοντες σε συνδυασμό με την 

προσπάθεια μεταστροφής της χρηματοδοτικής βάσης προς την ιδιωτική ασφάλιση η 

οποία μέχρι σήμερα δεν έχει αποτελέσματα δεδομένου ότι η ιδιωτική δαπάνη 

αποτελείται κυρίως από άμεσες πληρωμές και παραπληρωμές (Kyriopoulos et al, 

2000a). 

Την ίδια στιγμή ο ιδιωτικός τομέας ο οποίος απορροφά το 40% περίπου των 

συνολικών δαπανών υγείας συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την αύξηση της 

παραοικονομίας στο χώρο της υγείας και ειδικότερα στην ανοικτή πρωτοβάθμια 

περίθαλψη όπου η παρουσία του δημοσίου είναι περιορισμένη. Το φαινόμενο, βέβαια, 

της παραοικονομίας στο χώρο της υγείας σχετίζεται επιπρόσθετα με τη διαμόρφωση 

ιδιότυπων προτύπων στην άσκηση της ιατρικής με το επίπεδο της φορολογικής ηθικής 

καθώς και με τις ακολουθούμενες πολιτικές πλασματικών τιμών των υπηρεσιών υγείας. 

Κυρίως, όμως, είναι το αναγκαστικό αποτέλεσμα της έλλειψης κανόνων στην αγορά 

υπηρεσιών υγείας και της απουσίας βασικών οικονομικών αρχών ως προς τη 

χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα υγείας με σημαντικές επιπτώσεις στη ισότητα των 

πολιτών ως προς την πρόσβαση των υπηρεσιών (Kyriopoulos et al , 2000b). 

 Τα προβλήματα αυτά δεν αναιρούν τη σημαντική προσφορά του ιδιωτικού τομέα 

υγείας ο οποίος συμβάλλει στην αναζωπύρωση της ευρύτερης υγειονομικής αγοράς και 

παράλληλα παρέχει υπηρεσίες οι οποίες σύμφωνα με εμπειρικές εκτιμήσεις 

προσδίδουν σημαντική ικανοποίηση στους χρήστες. Εξίσου σημαντικό, επίσης, είναι το 

γεγονός ότι η δραστηριοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων στο χώρο της υγείας γίνεται τις 

περισσότερες φορές με όρους που προσδίδουν υψηλή αποδοτικότητα και παράλληλα 

οργανωτική και διαχειριστική ευελιξία. (Kyriopoulos, et al  2000b). 
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Υπό την έννοια αυτή το δημόσιο υγειονομικό σύστημα μπορεί να αντλήσει 

σημαντικά στοιχεία και εμπειρίες από τον ιδιωτικό τομέα ώστε να επιτύχει βελτίωση 

της σχέσης κόστους – αποτελεσματικότητας και να διατηρήσει την καθολικότητα και 

την πληρότητα των υγειονομικών παροχών. Η προσπάθεια αυτή αφορά στην εισαγωγή 

«ανταγωνιστικών» τεχνικών και στη δημιουργία «εσωτερικής αγοράς» στον 

υγειονομικό τομέα με τη θέσπιση κριτηρίων ορθολογικής και αποδοτικής χρήσης των 

οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων.  

Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι τα μέτρα αυτά σχετικά με την εισαγωγή 

ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων και κινήτρων στον υγειονομικό τομέα συνιστούν μια 

ενδιαφέρουσα για τη χώρα μας προοπτική με την προϋπόθεση ότι έχουν υπερβεί το 

κλασσικό δίλημμα, κράτος ή αγορά, και αποβλέπουν στην εγκατάσταση  σχεδιασμένων 

αγορών με μία σειρά οργανωτικών και χρηματοδοτικών καινοτομιών.  

Άλλωστε είναι δεδομένο και επιβεβαιώνεται και από την πραγματικότητα ότι η στείρα 

αντιπαράθεση μεταξύ άκρατου κρατικισμού και του δογματικού φιλελευθερισμού 

οδηγεί στη διεύρυνση του ελλείμματος μακροπρόθεσμου σχεδιασμού με κίνδυνο 

χρηματοδοτικής κατάρρευσης του συστήματος το οποίο ισορροπεί χάρις στην έντονη 

παρουσία του ιδιωτικού τομέα και στην υψηλή ιδιωτική δαπάνη η οποία ουσιαστικά 

αποτελεί μια μορφή άτυπης συνασφάλισης. Επειδή όμως η μετακύλιση του 

χρηματοδοτικού βάρους των υπηρεσιών υγείας στα οικογενειακά εισοδήματα συνιστά 

ένα εξαιρετικά υψηλό πρόσθετο βάρος για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό και ασκεί 

ζημιογόνες επιδράσεις στην ευχερή και ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας είναι 

αναγκαία η θέσπιση κανόνων οι οποίοι θα αποτελέσουν την προστατευτική ασπίδα στα 

δικαιώματα των καταναλωτών. Εξάλλου, το βασικό πρόβλημα του υγειονομικού τομέα 

είναι η υποχρηματοδότηση και η υψηλή ιδιωτική δαπάνη όπως δείχνουν τα πρόσφατα 

στατιστικά στοιχεία του ΟΟΣΑ (OECD, Τhe Reform of Health Care Systems, 2000) 

ενώ η ιατρική αποτελεσματικότητα και η αποδοτική χρήση των πόρων κυμαίνονται σε 

ικανοποιητικό επίπεδο, σύμφωνα με τους αντίστοιχους δείκτες στην παγκόσμια 

κατάταξη (WHO, Health Systems:Improving performance, Geneva, 2000). Υπό το 

πρίσμα αυτό η αποκλίνουσα πορεία δημοσίου και ιδιωτικού υγειονομικού τομέα –

δεδομένης της υψηλής συνασφάλισης- αποτελεί μείζον πρόβλημα της εθνικής 

υγειονομικής πολιτικής η άρση του οποίου είναι επείγουσα και επιτακτική. 

Από την άλλη πλευρά η αποκατάσταση των τιμών στα πραγματικά επίπεδα και η 

εναρμόνιση της επενδυτικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα κάτω από ένα 

αυστηρό πλαίσιο αρχών και κανόνων στα πλαίσια του εθνικού υγειονομικού 
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σχεδιασμού μπορεί να συμβάλει στην προάσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών 

και στη συμπληρωματικότητα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η τελευταία συνιστά 

μια ελκυστική προοπτική η οποία μπορεί να οδηγήσει στην επίλυση του 

χρηματοδοτικού προβλήματος και στη βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων 

φροντίδων με την προϋπόθεση όμως ότι επιτυγχάνεται και προσδιορίζεται στα πλαίσια 

μίας σύγχρονης παρεμβατικής εθνικής πολιτικής υγείας.       

Στην πορεία της κοινωνικοοικονομικής εξέλιξης εμφανίστηκαν ποικίλες εκδοχές 

αναφορικά με το εννοιολογικό περιεχόμενο της υγείας οι οποίες ήταν άμεσα 

συνδεδεμένες με τις διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν σε διάφορες 

περιόδους. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις στο ζήτημα του προσδιορισμού της υγείας σε 

θεωρητικό επίπεδο, έλαβαν ιδιαίτερα μετά τις αρχές του 18ου αιώνα διαστάσεις 

θεωρητικής διαμάχης με αφορμή τον εννοιολογικό χαρακτήρα της υγείας, ενώ αρκετά 

χρόνια αργότερα η διαμάχη αυτή μετατοπίστηκε στην οικονομική διάσταση του εν 

λόγω αγαθού με αφορμή την αδυναμία χρηματοδότησης των υψηλών δαπανών υγείας 

των σύγχρονων υγειονομικών συστημάτων (Κυριόπουλος  et al, 1994). 

Έτσι, οι θεωρητικές αυτές αναζητήσεις λόγω της άμεσης σχέσης τους με την 

ουσία του παραπάνω προβληματισμού η οποία δεν είναι άλλη παρά η προσπάθεια για 

διατήρηση, βελτίωση και αναπαραγωγή της ανθρώπινης ζωής εκφράζουν και τις 

πολιτικές προτεραιότητες και επιλογές για την οργάνωση των υγειονομικών 

συστημάτων που επιδιώκουν την επίτευξη του παραπάνω στόχου με το χαμηλότερο 

δυνατό κόστος. Ο περιορισμός αυτός του κόστους αποκτά τα τελευταία χρόνια ολοένα 

και μεγαλύτερη βαρύτητα στο γενικότερο προβληματισμό για τις υπηρεσίες της υγείας 

λόγω ακριβώς της αυξητικής τάσης που χαρακτηρίζει τις δαπάνες για τις υπηρεσίες 

αυτές τη στιγμή που το επίπεδο υγείας των πληθυσμών δεν παρουσιάζει ανάλογη 

βελτίωση. Η αναφορά λοιπόν στις θεωρητικές αυτές αναζητήσεις που αφορούν στο 

περιεχόμενο της υγείας τόσο ως κατάσταση όσο και ως σύστημα υπηρεσιών ενδιαφέρει 

ιδιαίτερα λόγω του ότι με αφετηρία τις κυρίαρχες απόψεις οδηγούμαστε στις 

αντίστοιχες πολιτικές υγείας και μορφές υγειονομικών συστημάτων.  

           Η σύνδεση αυτή της θεωρητικής διαμάχης και των τάσεων που επικρατούν σε 

ιδεολογικό επίπεδο με τις πολιτικές υγείας που υιοθετούνται έγινε ιδιαίτερα αισθητή 

στη χώρα μας όπου επιχειρήθηκαν δύο αντίθετες μεταρρυθμίσεις σε επίπεδο 

υγειονομικής πολιτικής. Ειδικότερα, η επικράτηση απόψεων που ευνοούσαν την 

κρατική παρέμβαση και τον δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών υγείας οδήγησαν στις 

αρχές της δεκαετίας του ’80 στη συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ενώ, 
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αντίθετα, η ιδεολογική επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού που ακολούθησε στις 

αρχές της δεκαετίας του ’90, μεταφράστηκε στον υγειονομικό τομέα με πολιτικές 

ενθάρρυνσης της ιδιωτικοποίησης και μεταφορά μέρους της χρηματοδότησης των 

υπηρεσιών υγείας στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς (Κυριόπουλος, 1995). Στα 

πλαίσια, λοιπόν, του προβληματισμού για την φύση του αγαθού «υγεία» πριν από το 

διαχωρισμό ιδιωτικού- δημοσίου αξίζει να αναφερθούν τα βασικά ερωτήματα που θέτει 

η λειτουργική – οικονομική προσέγγιση. 

Η προσέγγιση αυτή επικεντρώνει τον προβληματισμό της στα πλαίσια της σχέσης 

υγείας και ανθρώπινου κεφαλαίου με την έννοια ότι για τη συνέχιση της παραγωγικής 

διαδικασίας- βασικός συντελεστής της οποίας είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο – 

απαιτείται ένα συγκεκριμένο επίπεδο υγείας (Grossman, 1972),  ενώ ταυτόχρονα η 

οικονομική ανάπτυξη οδηγεί σε αυξημένο βιοτικό επίπεδο με σημαντικές επιπτώσεις 

και στο επίπεδο υγείας των πληθυσμών. Υπό το πρίσμα λοιπόν της γενικά παραδεκτής 

αντίληψης ότι η υγεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανάπτυξης ως επίκεντρο της 

σύγκρουσης μεταξύ των δύο κυριότερων σχολών οικονομικής σκέψης εμφανίζεται το 

ερώτημα αν η υγεία είναι ιδιωτικό ή δημόσιο αγαθό και κατ’ επέκταση ο 

προβληματισμός για την επιλογή του χρηματοδότη και του προμηθευτή των 

υγειονομικών υπηρεσιών. 

 

    1.2  Η υγεία ως ιδιωτικό αγαθό 
 
          Στα πλαίσια της άποψης που αντιλαμβάνεται την υγεία ως ιδιωτικό αγαθό που 

υπόκειται στους νόμους της αγοράς με μηχανισμούς και φορείς προσφοράς και 

ζήτησης- νοσοκομεία, ιατροί και καταναλωτές αντίστοιχα – θεωρείται ότι 

διαμορφώνεται ένα σύστημα τιμών που εξασφαλίζει την άριστη ισορροπία στην εν 

λόγω αγορά. Οι καταναλωτές θεωρούνται ορθολογικοί, γεγονός που σημαίνει πως η 

αναμενόμενη από αυτούς συμπεριφορά είναι να αυξάνουν τη ζήτηση για υπηρεσίες 

υγείας μέχρι το σημείο εκείνο στο οποίο εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή 

χρησιμότητα.  

Με στόχο, λοιπόν, την αποδοτική και οικονομικά άριστη κατανομή των 

υγειονομικών πόρων υποστηρίχθηκε ότι η υγεία είναι ιδιωτικό αγαθό και όπως 

συμβαίνει με όλα τα ιδιωτικά αγαθά θα μπορούσε να αφεθεί στις δυνάμεις της αγοράς 

και του ελεύθερου ανταγωνισμού (Lees, 1960). Η κρατική παρέμβαση οφείλει να 
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περιοριστεί σε μέτρα ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινωνικού συνόλου πάνω 

σε θέματα υγείας και με το σκεπτικό ότι οι ατομικές συμπεριφορές έχουν σημαντικό 

μερίδιο ευθύνης στα υγειονομικά προβλήματα, υποστηρίχθηκε ότι το κράτος δεν είναι 

υποχρεωμένο να αναλάβει την κάλυψη του κόστους των επιβλαβών συμπεριφορών των 

ίδιων των ατόμων (Fuchs, 1986). 

         Σχετικά με το απαραίτητο στοιχείο της πληροφόρησης που χρειάζεται να έχει ο 

καταναλωτής στα πλαίσια του ελεύθερου ανταγωνισμού – το οποίο αποτελεί αφετηρία 

των ενστάσεων πάνω στη συγκεκριμένη αντίληψη – η φιλελεύθερη προσέγγιση θεωρεί 

ότι οι καταναλωτές των υπηρεσιών υγείας είναι σε θέση να γνωρίζουν: 

1. τα υγειονομικά τους προβλήματα και τις υπηρεσίες που πρέπει να 

καταναλώσουν και  

2. την αγορά των υπηρεσιών ώστε να επιλέξουν την ποσότητα που απαιτείται 

και να αξιολογήσουν την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που διατίθενται 

στην αγορά. 

Έτσι, στα πλαίσια της φιλελεύθερης προσέγγισης ο καταναλωτής εκδηλώνει τη ζήτησή 

του για υγειονομικές υπηρεσίες πληρώνοντας για αυτές κάποια τιμή στους 

προμηθευτές των υπηρεσιών, όπως ακριβώς συμβαίνει και με οποιοδήποτε άλλο 

αγαθό. Οι τιμές διαμορφώνονται στην ελεύθερη αγορά δίχως την κρατική παρέμβαση. 

Οι απόψεις αυτές για την υγεία και την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς των 

υπηρεσιών υγείας στα πλαίσια της παραδοσιακής οικονομικής σχολής – της οποίας 

σημερινή εκδοχή αποτελούν οι νεοφιλελεύθεροι (Lees, 1960) – ευδοκίμησαν ιδιαίτερα 

έπειτα από την κρίση του κράτους πρόνοιας κατά τα μέσα της δεκαετίας του ’70, κατά 

την οποία τέθηκε σε αμφισβήτηση όλο το οικοδόμημα που βασίστηκε στην ενεργή 

κρατική παρέμβαση. Κάτω από αυτήν την ευνοϊκή για τους νεοφιλελεύθερους 

συγκυρία, υποστηρίχθηκε ότι σε ένα ιδιωτικό σύστημα υγείας θα μπορούσε να 

επιτευχθεί η μείωση του κόστους των υπηρεσιών, ενώ θα μπορούσαν επίσης να 

ελαχιστοποιηθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και τα χρηματοδοτικά προβλήματα, 

τα οποία εμφανίζονται στα συστήματα που λειτουργούν κάτω από κρατικό φορέα 

(Υφαντόπουλος, 1988).         
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    1.3  Η υγεία ως κοινωνικό αγαθό 
 
         Με αφετηρία τον Κ. Arrow (1963) ο οποίος ήταν ο εμπνευστής της άποψης ότι η 

υγεία δεν μπορεί να αποτελεί ιδιωτικό αγαθό, αλλά, αντίθετα, κατατάσσεται στα 

δημόσια αγαθά, ακολούθησε ένα ολόκληρο ρεύμα οικονομολόγων οι οποίοι 

αναπτύσσοντας και συνεχίζοντας την επιχειρηματολογία του Arrow εντάσσουν την 

υγεία στο πλέγμα των κοινωνικών αγαθών. 

Οι απόψεις του Arrow (1963) για την υγεία συνοψίζονται στις εξής παρατηρήσεις: 

1. στις υπηρεσίες υγείας δεν ισχύει η αρχή του αποκλεισμού, δηλαδή η παροχή 

υπηρεσιών σε ένα άτομο δεν αποκλείει κάποιο άλλο από τις ίδιες υπηρεσίες 

2. η φύση ορισμένων ασθενειών δημιουργεί το κίνδυνο μετάδοσής τους από ένα 

άτομο σε άλλα μέλη του κοινωνικού συνόλου. 

3. λόγω του μονοπωλίου της πληροφόρησης του προϊόντος από το ιατρικό σώμα ο 

καταναλωτής – χρήστης των υπηρεσιών υγείας δεν είναι σε θέση να 

διαπραγματεύεται τις τιμές και να αξιολογεί το προϊόν. 

4. σε ειδικές περιπτώσεις ασθενειών αίρεται το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής, 

τόσο σε σχέση με την παραπάνω επισήμανση όσο και σε περιπτώσεις όπου η 

ανάγκη επείγουσας ιατρικής βοήθειας στερεί από το άτομο την άσκηση του 

δικαιώματος επιλογής. 

Επειδή, λοιπόν, οι αρνητικές επιδράσεις της ασθένειας διαχέονται σε ολόκληρο το 

κοινωνικό σύνολο (Νιάκας, 1993) και επειδή στην περίπτωση της υγείας δεν 

πληρούνται οι αρχές του ανταγωνισμού, το αγαθό αυτό δεν  μπορεί να θεωρείται 

εμπόρευμα. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από το ότι οι υπηρεσίες υγείας πρέπει να 

διανέμονται με κριτήριο την ανάγκη και όχι το εισόδημα, κάτι που καθιστά επιτακτική 

την ανάγκη για κρατική παρέμβαση (Titmuss, 1970). 

Επιπρόσθετα, επειδή η υγεία ή η ασθένεια επιδρούν σε ολόκληρη την κοινωνία και 

κατ’ επέκταση επηρεάζουν τόσο τη διαδικασία της παραγωγής όσο και την οικονομική 

ανάπτυξη, η ανάληψη της ευθύνης των υγειονομικών υπηρεσιών από το κράτος, 

αποτελεί – σύμφωνα με τις αντιλήψεις αυτές – απαραίτητη προϋπόθεση για την 

αποφυγή μονοπωλιακών τάσεων στην αγορά και φαινομένων αποκλεισμού για τους 

οικονομικά ασθενέστερους.  

Αυτό βέβαια απαιτεί κρατικό έλεγχο στους εξής τομείς: 

1. στην κατανομή των πόρων  

2. στη χρηματοδότηση των υπηρεσιών  
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3. στην προσφορά των υπηρεσιών 

4. στο συνολικό σχεδιασμό της κοινωνικής πολιτικής με στόχο την εξασφάλιση 

της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών. 

Οι απόψεις αυτές που υποστήριζαν την προσφορά και διανομή των υπηρεσιών υγείας 

από το κράτος είχαν ευρεία αποδοχή και σηματοδότησαν μια σειρά από μέτρα 

εγκαθίδρυσης Εθνικών Συστημάτων Υγείας σε πολλές χώρες, όπως η Βρετανία (1948), 

η Σουηδία (1970), η Ιταλία (1978), κ.α. Η συγκεκριμένη άλλωστε περίοδος 

χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία των αντιλήψεων υπέρ της κρατικής παρέμβασης και 

την ιδεολογική ηγεμονία της κεϋνσιανής θεώρησης του κράτους πρόνοιας, η οποία 

μεταφράστηκε σε μια ευρύτερη πολιτική υποστήριξη προς την επίτευξη της πλήρους 

απασχόλησης, της οικονομικής ανάπτυξης και της διεύρυνσης των κοινωνικών 

υπηρεσιών.  

         Η βασική ιδεολογική διαφωνία ανάμεσα στους φιλελεύθερους και στους 

υποστηρικτές του κράτους πρόνοιας, επηρέασε σημαντικά τη διαμόρφωση των 

υγειονομικών συστημάτων. Η αντιπαράθεση ανάμεσα στο ατομικό και το συλλογικό, 

στο ιδιωτικό και το δημόσιο, στο παρεμβατικό κράτος και την ελεύθερη αγορά, δεν 

ήταν αντιπαράθεση μόνο σε επίπεδο αντιλήψεων. Μεταφράστηκε στη δημιουργία δύο 

διαφορετικών συστημάτων κάλυψης των κινδύνων και των υγειονομικών 

προβλημάτων τα οποία είχαν ως ιδεολογικές αφετηρίες τις απόψεις αυτές.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:        

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
 
  2.1  Γενικά 
 
         Ως σύστημα υγείας ορίζεται το σύνολο των υγειονομικών μονάδων οι οποίες 

βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία και λειτουργική αλληλεξάρτηση με σκοπό τη 

διατήρηση και προαγωγή της υγείας του πληθυσμού (Σούλης, 1987). Είναι σαφές ότι 

πρακτικά η έννοια του συστήματος υγείας δεν περιορίζεται μόνο στην οργάνωση και 

την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών αλλά επεκτείνεται και σε πολιτικές διατομεακού 

χαρακτήρα οι οποίες συνθέτουν την εικόνα της δημόσιας υγείας μιας χώρας. Όταν 

λοιπόν μιλάμε για «σύστημα υγείας» εννοούμε αρχικά τον τρόπο με τον οποίο 

οργανώνονται και κατανέμονται οι πόροι υγείας με σκοπό την κάλυψη των αναγκών 

και τη βελτίωση του επιπέδου υγείας. Οι πόροι αυτοί περιλαμβάνουν το υλικό 

κεφάλαιο (φάρμακα, τεχνολογικός εξοπλισμός, κτιριακή υποδομή, κλπ.) και το 

ανθρώπινο δυναμικό (ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό), (Θεοδώρου et al , 1996).   

Σύμφωνα με την εκδοχή του συστήματος υγείας ως ένα κλασικό μοντέλο παραγωγής 

αυτό περιλαμβάνει τα παρακάτω συστατικά στοιχεία (Θεοδώρου et al, 1996): 

1. τις εισροές (ανθρώπινοι πόροι – οικονομικοί πόροι- υλικοτεχνική υποδομή και 

εξοπλισμός) 

2. την διαδικασία (έλεγχος- διάγνωση- θεραπεία- αποκατάσταση- επανέλεγχος) 

3. τις εκροές (νοσηλεία- επεμβάσεις- εργαστηριακές εξετάσεις) 

4. τα αποτελέσματα (βελτίωση επιπέδου υγείας και ευημερίας) 

Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση και 

προσδιορίζουν αρχικά την παραγωγική διαδικασία που προκαλείται από τον ασθενή 

που προσέρχεται στο σύστημα και στη συνέχεια τις εκροές και κατ’ επέκταση τα 

υγειονομικά αποτελέσματα ώστε με βάση τα τελευταία να αξιολογηθεί η 

αποτελεσματικότητα του συστήματος. Σχηματικά αυτό απεικονίζεται ως εξής 

(Μωραΐτης, 1985): 
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Σχήμα 2.1: Το Σύστημα Υγείας ως Παραγωγική Διαδικασία 

 

 
Πηγή: Μωραϊτης Ε., (1985), “Συστήματα Υγείας”, Σημειώσεις, ΤΕΙ Αθήνας, αναπροσαρμογή στο 

Θεοδώρου Μ., Σαρρής Μ., Σούλης Σ., (1996), “Συστήματα Υγείας και Ελληνική Πραγματικότητα”, σελ. 

71 Αθήνα 

 

Με το σκεπτικό ότι ο ασθενής αποτελεί τον κύριο λόγο ύπαρξης των συστημάτων 

υγείας αντιλαμβανόμαστε ότι θεωρείται το επίκεντρο των συστημάτων αυτών 

(Hedinger, 1968). Το κύριο όμως χαρακτηριστικό των υγειονομικών συστημάτων είναι 

η «πολυπλοκότητα» τους που συνίσταται στις σχέσεις τους τόσο με τα εσωτερικά τους 

στοιχεία όσο και με το εξωτερικό περιβάλλον. ‘Έτσι, ο θεσμός των συστημάτων υγείας 

επιτελεί πλέον λειτουργίες χρηματοδότησης, διαχείρισης, κατανομής πόρων και 

οργάνωσης τεχνολογίας και του τρόπου παροχής των υπηρεσιών (Walsh et al, 1997). 

         Μια ενδιαφέρουσα από την σκοπιά της οικονομικής συστηματικής ανάλυσης 

διάκριση στις λειτουργίες αυτές έχει γίνει από τον Μπουρσανίδη (1996) ο οποίος 

προβαίνει σε μια αναλυτική παρουσίαση των βασικών λειτουργιών των υγειονομικών 

συστημάτων και σε μια οριοθέτηση τριών υποσυστημάτων τα οποία περιλαμβάνουν: 

1. Το σύστημα διεύθυνσης –συντονισμού 

2. Το σύστημα χρηματοδότησης (ζήτηση- αγοραστές)  

3. Το σύστημα παραγωγής και διανομής (προσφορά- προμηθευτές) 

Τα τρία αυτά υποσυστήματα ως συστατικά στοιχεία του συνολικού συστήματος υγείας 

βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση και συγκροτούν ένα κύκλωμα από 

ροές όπως απεικονίζεται παρακάτω: 
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Σχήμα 2.2: Δομή και λειτουργία των συστημάτων υγείας 

 

 
Πηγή: Μπουρσανίδης Χ. (1996), “Ο Ενιαίος Φορέας Υγείας, ως ζήτημα βέλτιστης κοινωνικο-

πολιτικής δόμησης του Συστήματος Υγείας ”, σελ. 57, Πρακτικά Ημερίδας “Η Υγειονομική 

Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα ”, Ακαδημία Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Θεσσαλονίκη, 29 

Μαρτίου 1996 

 

         Κατά τον Καριώτη (1992) από άποψη επιχειρησιακής μακροθεώρησης ένα 

σύστημα υγείας αποτελείται από μια σειρά από υποσυστήματα τα κυριότερα από τα 

οποία είναι: 

1. Η πολιτική υγείας 

2. Ο πληθυσμός ο οποίος εκφράζει τη ζήτηση και καταναλώνει υγειονομικές 

υπηρεσίες  

3. Οι φορείς παραγωγής και διανομής υγειονομικών υπηρεσιών. 

Στα πλαίσια της προσέγγισης αυτής η δομή και η λειτουργία των συστημάτων υγείας 

περιγράφεται στο παρακάτω σχήμα: 
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Σχήμα 2.3: Δομή και λειτουργία των συστημάτων υγείας 

 
Πηγή: Καριώτης Π. (1992), “Management Υπηρεσιών Υγείας και Βιοϊατρική Τεχνολογία”, σελ. 11-12, 

εκδ. Euroclinica, Αθήνα 

 

         Σύμφωνα με τον Λιαρόπουλο (1989) τα κύρια οργανωτικά και στρατηγικά 

χαρακτηριστικά ενός συστήματος υγείας όπως προκύπτουν από τις ιδιαιτερότητες της 

οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης κάθε χώρας είναι τα παρακάτω: 

1. Ο βαθμός επίτευξης της ισότητας στη πρόσβαση στις υγειονομικές υπηρεσίες  

2. Το εύρος της κάλυψης του πληθυσμού με υπηρεσίες υγείας  

3. Η μορφή των υπηρεσιών στις οποίες επικεντρώνεται το σύστημα  

4. Ο διαχωρισμός δημοσίου – ιδιωτικού στην παροχή των υπηρεσιών υγείας 

5. Ο τρόπος χρηματοδότησης του συστήματος 
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Αξιοσημείωτο είναι επίσης να αναφερθεί ότι ένα σύστημα για να μπορέσει να 

επιτελέσει τον αρχικό του ρόλο είναι αναγκαίο να πληρεί τρεις αρχές- προϋποθέσεις 

λειτουργίας οι οποίες είναι (Λιαρόπουλος, 1989): 

1. Καθορισμός και συνεχής επαναδιατύπωση των στόχων της υγειονομικής 

πολιτικής  

2. Καθορισμός των μέτρων και της διαδικασίας για την επίτευξη των στόχων το 

συστήματος 

3. Εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων σε σχέση με 

τους προκαθορισμένους στόχους  

Τα κριτήρια διάκρισης των υγειονομικών συστημάτων που είναι περισσότερο 

αποδεκτά είναι η πηγή χρηματοδότησης, η μέθοδος αποζημίωσης των προμηθευτών 

και η κρατική παρέμβαση (OECD, 1992, “The Reform of Health Care.A comparative 

analysis of Seven OECD countries”, p.19). Η μελέτη του κριτηρίου χρηματοδότησης 

ειδικότερα επεκτείνεται και σε ζητήματα σχετικά με το ποιες ομάδες του πληθυσμού 

πληρώνουν τις υπηρεσίες και τι υπηρεσίες λαμβάνουν ή ακόμη και σε ζητήματα 

σχετικά με τον φορέα ελέγχου των δαπανών, (Abel- Smith et al, 1978).  

Ένα άλλο στοιχείο ανάλυσης της χρηματοδότησης των υγειονομικών συστημάτων έχει 

να κάνει με την προέλευση των πόρων η οποία μπορεί να είναι (Σούλης, 1998) :  

1) ο δημόσιος τομέας  

2) ο ιδιωτικός τομέας ή  

3) η ασφάλιση υγείας.  

Σύμφωνα με μια άλλη προσέγγιση οι πόροι χρηματοδότησης μπορεί να προέρχονται 

από (WHO, 1978, “Financing of health services”, p.36, Report of a WHO study group, 

Technical report series 625, Geneva):  

1.  το δημόσιο (Ασφαλιστικά ταμεία, Υπουργείο Υγείας, κλπ)  

2.  τις εργοδοτικές εισφορές  

3. την τοπική κοινότητα,  

4. τα νοικοκυριά, 

5. τη βοήθεια από το εξωτερικό, 

6. στις εθελοντικές οργανώσεις και 

7. άλλες πηγές.  

Σχετικά με την αποζημίωση των προμηθευτών για τους μεν γιατρούς αυτή προκύπτει 

είτε ως μισθός είτε κατά πράξη είτε με βάση τη λίστα των εγγεγραμμένων ασθενών.  



 19

Για τα νοσοκομεία οι μέθοδοι χρηματοδότησης μπορεί να είναι (OECD, 1992, “The 

reform of health care. A comparative analysis of seven OECD countries”, p.20, 

OECD):  

1. κατά ήμερα,  

2. κατά περίπτωση και 

3. με σφαιρικό προϋπολογισμό.  

Σημειώνεται πως η επιλογή του τρόπου αποζημίωσης των προμηθευτών έχει αποκτήσει 

τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη σημασία λόγω της αναγκαιότητας για συγκράτηση του 

κόστους και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Έτσι, στα πλαίσια 

των προσπαθειών για συγκράτηση του κόστους θεωρούνται καταλληλότεροι τρόποι 

αποζημίωσης η αμοιβή σύμφωνα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων στους καταλόγους 

για του γιατρούς και ο προοπτικός σφαιρικός προϋπολογισμός για τα νοσοκομεία 

(WHO, 1981, “Economic research into health service growth”, p.14-16,). 

         Τέλος, η κρατική παρέμβαση διασπάται στην οργάνωση και στη χρηματοδότηση 

του συστήματος και στην παροχή των υπηρεσιών με στόχους που διαφέρουν ανάλογα 

με τη φύση του συστήματος. Δηλαδή, η συμμετοχή του κράτους στη φροντίδα υγείας 

μπορεί να εκφραστεί μέσα από τρεις μηχανισμούς  

1. την οργάνωση και τον συντονισμό του συστήματος υγείας  

2. τη χρηματοδότηση της λειτουργίας του και  

3. τη άμεση παροχή υπηρεσιών (Οικονόμου, 1999). 

Αν και λόγω της πληθώρας των συνδυασμών και των επιλόγων που υιοθετούνται στην 

πράξη μεταξύ των στοιχείων που συνθέτουν τα συστήματα υγείας κανένα σύστημα 

σήμερα δεν ακολουθεί το αμιγές πρότυπο της παραδοσιακής μορφής του. Υπάρχουν 

τρία κλασικά μοντέλα που έχουν επικρατήσει και τα οποία εμφανίζονται με διάφορες 

παραλλαγές:  

1) τα φιλελεύθερα (ιδιωτική ασφάλιση, ιδιωτικοί προμηθευτές, πχ. ΗΠΑ),  

2) τα μικτά (κοινωνική ασφάλιση, δημόσιοι και ιδιωτικοί προμηθευτές, πχ Γαλλία, 

Γερμανία) και  

3) τα εθνικά (καθολική κάλυψη, χρηματοδότηση μέσω φορολογίας, δημόσιοι 

προμηθευτές, πχ. Αγγλία, Σουηδία) (OECD, 1987, “Financing and delivering health 

care. A comparative analysis of OECD countries”) 

Οι ιδιαιτερότητες των τριών κλασικών μοντέλων αναλύονται στη συνέχεια. 
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2.2   Τα φιλελεύθερα 

         Τα φιλελεύθερα συστήματα υγείας ή αλλιώς συστήματα ιδιωτικής ασφάλισης 

έχουν ως κλασικό εκπρόσωπο τις ΗΠΑ και χαρακτηρίζονται από τη λειτουργία ενός 

συστήματος τιμών το οποίο διαμορφώνει την αγορά και παροχή των υπηρεσιών υγείας 

με κριτήριο τη ζήτηση που εκδηλώνεται για αυτές. Η υγειονομική κάλυψη στα 

συστήματα αυτά, παρέχεται μέσω ιδιωτικής ασφάλισης και αποτελεί προσωπική 

υπόθεση που απορρέει από την ελευθερία επιλογής του καθενός. Με δεδομένο όμως 

ότι η ζήτηση σε ένα σύστημα αγοράς εξαρτάται κατά μεγάλο βαθμό από το διαθέσιμο 

εισόδημα, τίθεται υπό αμφισβήτηση η άποψη των υποστηρικτών των συστημάτων 

αυτών για «κυριαρχία του καταναλωτή» (Θεοδώρου et al, 1996). 

 Αντίθετα, η πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη μεγάλων 

υγειονομικών ανισοτήτων τόσο από το γεγονός ότι η κάλυψη εξαρτάται από τις 

οικονομικές δυνατότητες του ασθενή, όσο και από την παρατηρούμενη συγκέντρωση 

των υπηρεσιών στα αστικά κέντρα και την αδυναμία εφαρμογής περιφερειακών 

πολιτικών υγείας (Klarman, 1982). Η τελευταία αποδίδεται στις επιλογές στα πλαίσια 

της λοιπής δραστηριότητας του τριτογενούς τομέα, όπου οι προσπάθειες για προώθηση 

της αποκέντρωσης των υπηρεσιών προσανατολίζονται σε κίνητρα και επιχορηγήσεις 

αγνοώντας τις ιδιαιτερότητες της αγοράς υγείας με μικρά, βέβαια, αποτελέσματα 

(Κυριόπουλος et al, 1994)\ 

            Είναι αξιοσημείωτο ότι στο Αμερικάνικο σύστημα υγείας, το οποίο άλλωστε 

είναι το πλέον αντιπροσωπευτικό του «ελεύθερου-ιδιωτικού» μοντέλου, η υγειονομική 

κάλυψη του πληθυσμού δεν είναι υποχρεωτική με αποτέλεσμα το 30% περίπου του 

πληθυσμού να είναι ανασφάλιστοι ή υποασφαλισμένοι, τη στιγμή που το αντίστοιχο 

ποσοστό των εθνικών συστημάτων κυμαίνεται από 1% έως 2% του πληθυσμού. 

Επίσης, το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού (74%) είναι ασφαλισμένοι σε 

ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες με την παροχή υγειονομικής φροντίδας να γίνεται είτε 

από υπηρεσίες που ανήκουν στη ίδια την ασφαλιστική εταιρία είτε από 

συμβεβλημένους φορείς είτε τέλος σε φορέα της προτίμησης του ασφαλισμένου. 

Σχετικά με την κρατική συμμετοχή αυτή περιορίζεται στα προγράμματα του Medicare 

και Medicaid, τα οποία χρηματοδοτούνται από την κεντρική και τις πολιτειακές 

κυβερνήσεις και καλύπτουν τα ασθενέστερα στρώματα του πληθυσμού (φτωχούς, 

ηλικιωμένους, αναπήρους, κλπ.). Η παροχή των υπηρεσιών στα παραπάνω 

προγράμματα γίνεται μέσα από συμβεβλημένα νοσοκομεία και ιατρούς σε πολιτειακό 

επίπεδο (Phelps C., 1997). Άλλο ένα χαρακτηριστικό των συστημάτων αυτών αποτελεί 
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η χρηματοδότησή τους κυρίως από ιδιωτικές πηγές (ιδιωτική ασφάλιση υγείας) και η 

κατοχή των παραγωγικών συντελεστών από ιδιώτες (ιδιωτικοί προμηθευτές). 

Επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση γίνεται από ατομικές ή εργοδοτικές εισφορές με 

βάση τον κίνδυνο που διατρέχει κάθε άτομο σύμφωνα με τα ατομικά του 

χαρακτηριστικά. Αυτό το στοιχείο παράλληλα με την αδυναμία εφαρμογής ενιαίας 

περιφερειακής πολιτικής υγείας οδηγεί στη εμφάνιση προβλημάτων πρόσβασης στις 

υγειονομικές υπηρεσίες και τον αποκλεισμό τμημάτων του πληθυσμού από αυτές. 

         Επιπρόσθετα, η αγορά υπηρεσιών υγείας παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες 

όπως η έλλειψη κυριαρχίας του καταναλωτή και η ασυμμετρία στην πληροφόρηση 

μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, δηλαδή μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών. Στα 

συστήματα, λοιπόν, αυτά εμφανίζεται το πρόβλημα της αδυναμίας των χρηστών να 

εκφράσουν τη ζήτηση του προϊόντος με σκοπό την επίτευξη της μέγιστης δυνατής 

χρησιμότητας παραβιάζοντας το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής (Κυριόπουλος et al, 

1995). Αυτές οι ιδιαιτερότητες και οι ατέλειες της αγοράς της υγείας καθώς και η 

πεποίθηση ότι η εγκαθίδρυση αγοράς υπηρεσιών υγείας πλήρους ανταγωνισμού 

αποτελεί εγχείρημα ουσιαστικά ανέφικτο, οδήγησαν στην είσοδο παραγόντων 

κεντρικού σχεδιασμού με αποτέλεσμα στις περισσότερες χώρες η ιδιωτική ασφάλιση  

να λειτουργεί συμπληρωματικά των δημοσίων σχημάτων. Στις ΗΠΑ μάλιστα 

επιχειρείται τα τελευταία χρόνια μια σημαντική μεταρρύθμιση με μέτρα όπως οι Health 

Maintenance Organizations, HMO’s (Οργανισμοί Προστασίας της Υγείας), οι Preferred 

Providers Organizations, PPOs (Οργανισμοί Επιλεγμένων Προμηθευτών), καθώς και 

άλλα σχήματα, παράλληλα με την προώθηση ενός οικουμενικού ασφαλιστικού 

συστήματος που αποσκοπεί στην καθιέρωση ενός συστήματος «ελεγχόμενου 

ανταγωνισμού» (Enthoven, 1989). Η προσπάθεια αυτή έχει γίνει κυρίαρχη πρόταση 

στο χώρο της υγείας και αποτελεί –σύμφωνα με τους υποστηρικτές της- τη μόνη λύση 

για μείωση του κόστους και αύξηση της αποδοτικότητας, ταυτόχρονα με τη διατήρηση 

του κοινωνικού χαρακτήρα των υγειονομικών υπηρεσιών (Κυριόπουλος, 1995). 
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2.3   Τα Μικτά  

         Τα μικτά υγειονομικά συστήματα στηρίζονται στο πρότυπο του Bismark – ο 

οποίος με μία σειρά νόμων που θέσπισε στη Γερμανία το 1880 θεμελίωσε το πρώτο 

οργανωμένο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, με ευθύνη εργατών και εργοδοτών- και 

χαρακτηρίζουν τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες με αντιπροσωπευτικότερους 

εκφραστές, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Υπηρετώντας την αρχή της κοινωνικής 

δικαιοσύνης μέσα από την συλλογική κάλυψη του πληθυσμού, στηρίζονται 

χρηματοδοτικά στα κοινωνικοασφαλιστικά ταμεία με εισφορές που υπολογίζονται με 

βάση το εισόδημα και τις δυνατότητες πληρωμής. Τα ταμεία αυτά άλλοτε απαντώνται 

ως κλάδοι ασφάλισης συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων (Γερμανία) και άλλοτε 

συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλισης υγείας (Γαλλία). Διευθύνονται από 

τους κοινωνικούς εταίρους και η λειτουργία τους επιβλέπεται και ρυθμίζεται από την 

κυβέρνηση (Κοντούλη- Γείτονα, 1997). Το καθεστώς ασφάλισης του πληθυσμού έχει 

στα συστήματα αυτά υποχρεωτικό χαρακτήρα, ενώ η ασφάλιση υγείας θεωρείται 

καθολικό δικαίωμα ανεξάρτητα από το εισόδημα και την υγειονομική κατάσταση των 

ατόμων. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των συστημάτων έχει να κάνει με την κυριότητα 

των παραγωγικών συντελεστών η οποία μπορεί να είναι ιδιωτική ή δημόσια 

προσδίδοντας έτσι ένα μικτό πλαίσιο στην προσφορά των υπηρεσιών από τους 

προμηθευτές. Η επέμβαση των κυβερνήσεων στους τρόπους χρηματοδότησης των 

προμηθευτών είναι αναμφισβήτητη στα μικτά συστήματα υγείας ενώ επεκτείνεται και 

σε θέματα συνολικού προγραμματισμού των υπηρεσιών, όπως η έγκριση ίδρυσης και 

λειτουργίας των ιδρυμάτων ή η περιφερειακή κατανομή των υπηρεσιών (Θεοδώρου et 

al, 1996) 

Η επιδίωξη αυτή της αποκέντρωσης των υπηρεσιών φαίνεται ότι στα συστήματα 

αυτά επιτυγχάνεται και σίγουρα τα αποτελέσματα είναι πιο ικανοποιητικά από ότι στα 

αντίστοιχα φιλελεύθερα συστήματα. Η ύπαρξη ενός εθνικού προγραμματισμού 

προσφοράς των υπηρεσιών υγείας, εντάσσεται στη γενικότερη φιλοσοφία της 

περιφερειακής ανάπτυξης στις χώρες αυτές όπου η κρατική παρέμβαση είναι αναγκαία 

και δεδομένη. Οι επεμβάσεις αυτές της κεντρικής διοίκησης με στόχο την 

περιφερειακή διάρθρωση των υπηρεσιών υγείας δεν εξασφαλίζουν κατά ανάγκη την 

άριστη κατανομή των πόρων υγείας στις περιφέρειες. Η κρατική παρέμβαση είναι μεν 

θεσμοθετημένη γιατί οι πολιτικές υγείας δεν βασίζονται αποκλειστικά στο σύστημα της 

αγοράς όμως η αρνητική πολλές φορές στάση των παραγόντων της προσφοράς – η 

οποία στηρίζεται στο μονοπώλιο της γνώσης που κατέχει το ιατρικό σώμα – αποτελεί 
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σημαντικό εμπόδιο στις προσπάθειες προγραμματισμού. Εκτός αυτού οι αυτονόητες 

δεσμεύσεις που προκαλεί η έντονη κρατική παρουσία ανατρέποντας πολλές φορές το 

δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής οδηγούν στην αμφισβήτηση της αναγκαιότητας του 

κεντρικού σχεδιασμού παραγνωρίζοντας όμως τις πιθανότητες που έχει για να επιτύχει 

στον τομέα της περιφερειακής διάρθρωσης των υγειονομικών υπηρεσιών. 

Το ενδεχόμενο αυτής της επιτυχίας αποκτά μεγαλύτερες πιθανότητες όταν 

υπάρχει κρατική παρέμβαση και συνολική περιφερειακή πολιτική της υγείας αλλά από 

την άλλη μεριά οι ανισότητες στην κατανομή των πόρων αποτελούν μια 

πραγματικότητα ακόμη και στα συστήματα της κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό 

αποδίδεται στην παρέμβαση των δυνάμεων της αγοράς καθώς και στην παγίωση 

πολιτικών συμφερόντων και σκοπιμοτήτων. Η σύνδεση πάντως αποκέντρωσης και 

κρατικού σχεδιασμού παραμένει δεδομένη και εκφράζεται αντιπροσωπευτικότερα στα 

εθνικά συστήματα υγείας, στα μοντέλα δηλαδή της κρατικής παραγωγής και διανομής 

των υπηρεσιών υγείας. 

 

2.4  Εθνικά 

         Τα εθνικά συστήματα υγείας με αντιπροσωπευτικό εκφραστή το National Health 

Service της Μεγάλης Βρετανίας, είχαν ως εμπνευστή τον Beveridge και πιο 

συγκεκριμένα τη μελέτη του για το Σύστημα Ασφάλισης και των συναφών υπηρεσιών 

(1942) και ειδικότερα το σχέδιο του για τη δημιουργία ενός εθνικού συστήματος υγείας 

(Beveridge, 1942). Κεντρικό σημείο των θέσεών του για την ιατρική περίθαλψη ήταν 

ότι αυτή θα έπρεπε να καλύπτει όλο το φάσμα του πληθυσμού ανεξάρτητα από το 

εύρος των αναγκών τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο αποκατάστασης. 

Αποτέλεσμα ήταν η θέσπιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (1946), ως διαπίστωση 

της ανεπάρκειας του προηγούμενου συστήματος και της αναγκαιότητας για ανάληψη 

της παροχής υπηρεσιών υγείας από το κράτος. Με αφετηρία το παράδειγμα της Μ. 

Βρετανίας, μία σειρά από χώρες όπως η Σουηδία, η Ιταλία, η Ελλάδα, κλπ., 

ακολούθησαν αντίστοιχες πολιτικές και δημιούργησαν εθνικά συστήματα υγείας στα 

οποία το κράτος έχει τον έλεγχο τόσο της παραγωγής, όσο και της διανομής των 

υπηρεσιών. Η κάλυψη του πληθυσμού είναι πλήρης και καθολική και χρηματοδοτείται 

κυρίως μέσω της φορολογίας (κρατικός προϋπολογισμός). 

         Τα συστήματα αυτά, όπως είναι αντιληπτό, οριοθετούνται και λειτουργούν με 

βάση ένα κεντρικό προγραμματισμό, ο οποίος καθορίζει τον τρόπο παραγωγής και 

διανομής των υπηρεσιών με στόχο(Θεοδώρου et al, 1996): 
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1. Την άρση των υγειονομικών ανισοτήτων και την καθολική και ισότιμη κάλυψη 

του πληθυσμού 

2. Το σχεδιασμό και την επιλογή των προτεραιοτήτων της υγειονομικής πολιτικής 

με γνώμονα τις ανάγκες του πληθυσμού 

3. Την άρση των περιφερειακών ανισοτήτων υγείας μέσα από την κατανομή των 

υγειονομικών πόρων σύμφωνα με τις ανάγκες  

4. Τη δωρεάν παροχή των υπηρεσιών και την κάλυψη του κόστους τους μέσα από 

την φορολογία, τις ασφαλιστικές εισφορές ή από ένα μικτό σύστημα  

5. Την αποκεντρωτική λειτουργία και λήψη αποφάσεων 

Σχετικά με την άρση των περιφερειακών ανισοτήτων η επίτευξη πράγματι ή όχι τη 

περιφερειακής ανάπτυξης των υπηρεσιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο 

με τον οποίο κατανέμονται οι υγειονομικοί πόροι με αποτέλεσμα τα μοντέλα αυτά να 

προσδιορίζουν την προσφορά των υπηρεσιών σε διαφορετικά επίπεδα. Ο διαχωρισμός 

των επιπέδων φροντίδας υγείας σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο, και τριτοβάθμιο 

εντάσσεται σε αυτή τη λογική και όπως συμβαίνει και στη χώρα μας εξυπηρετεί την 

προσαρμογή της λειτουργίας του συστήματος στις ιδιαιτερότητες του πληθυσμού 

αναφοράς για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων. Όπως, όμως, 

προκύπτει από τη μελέτη της κατανομής των πόρων υγείας στη χώρα μας αλλά και 

σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία και πραγματικότητα η ιεραρχική αυτή προσέγγιση και 

αντιμετώπιση των αναγκών σε περιφερειακό επίπεδο δεν εξασφαλίζει το συντονισμό 

αναγκών και προσφοράς. Η υπερπροσφορά υπηρεσιών στα αστικά κέντρα αποτελεί μία 

μόνο συνιστώσα του γενικού προβλήματος των υγειονομικών υπηρεσιών σε 

περιφερειακό επίπεδο και της ανισότητας στην πρόσβαση των υγειονομικών 

υπηρεσιών (Κυριόπουλος et al., 1991). 

Πάντως πρέπει να σημειωθεί πως από τα μοντέλα συστημάτων υγείας που 

αναφέρθηκαν προηγουμένως η επίτευξη της περιφερειακής ανάπτυξης των υπηρεσιών 

υγείας επιτυγχάνεται σε μεγαλύτερο βαθμό στα εθνικά συστήματα και αυτό γιατί η 

συγκεντρωτική μέθοδος χρηματοδότησης επιτρέπει τον προσανατολισμό της 

προσφοράς (προμηθευτών) εκεί όπου υπάρχει ανάγκη και η αγορά αδυνατεί να 

παρέμβει, ενώ, επιπρόσθετα, η μονοπωλιακού τύπου κρατική ιδιοκτησία στις 

υπηρεσίες υγείας διευκολύνει την υλοποίηση των στόχων του κεντρικού σχεδιασμού. 

Αποτελεί πάντως δύσκολο εγχείρημα – ακόμη και στην περίπτωση της κρατικής 

χρηματοδότησης- η ανακατανομή των υγειονομικών πόρων στις περιφέρειες, διότι 

αυτό σε επιστημονικό επίπεδο προϋποθέτει μια σωστή προσέγγιση των υφισταμένων 
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διαφορών και σε επίπεδο πολιτικών εφαρμογών απαιτεί μια ουσιαστική αξιολόγηση 

των προσφερόμενων υπηρεσιών.  Η ορθολογική κατανομή τέλος των υγειονομικών 

πόρων ακόμη και αν επιτευχθεί, δεν αποτελεί την πλήρη επίλυση του προβλήματος της 

περιφερειακής ανάπτυξης των υπηρεσιών. Ένα εθνικό σύστημα υγείας που θέλει να 

εξασφαλίσει μια σχετική ισότητα στη χρήση των υγειονομικών υπηρεσιών οφείλει να 

επεκτείνει την πολιτική του παρέμβαση στην εξασφάλιση της ισότητας στην πρόσβαση 

στις υγειονομικές υπηρεσίες του συστήματος. 

         Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί η τάση σύγκλισης που παρατηρείται τα 

τελευταία χρόνια στα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας με την επικράτηση συστημάτων 

ιδιωτικού τύπου παροχής υπηρεσιών υπό εθνικό προγραμματισμό και σχεδιασμό (π.χ. 

Βέλγιο), ή με τη συνύπαρξη ιδιωτικού και δημοσίου τύπου παροχής υπηρεσιών υπό 

εθνικό προγραμματισμό και κοινωνικό έλεγχο (π.χ. Γαλλία). Άλλωστε δεν πρέπει να 

αγνοηθεί το γεγονός ότι σε χώρες όπου επικρατούν εθνικά υγειονομικά συστήματα 

συνυπάρχει και ο ιδιωτικός τομέας (π.χ. Ισπανία) (Κοντούλη- Γείτονα, 1997). Με 

δεδομένο ότι κανένα σύστημα δεν ακολουθεί στην πράξη απόλυτα το πρότυπο της 

θεωρητικής του προέλευσης και ότι κυρίαρχο αίτημα των σύγχρονων συστημάτων 

αποτελεί – πέρα από τη διασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου υγείας – η μείωση 

του κόστους των υπηρεσιών αποκτά ενδιαφέρον η αξιολόγηση της άποψης που 

υποστηρίζει την είσοδο του ανταγωνισμού στον τομέα της υγείας χωρίς να 

υπονομευθεί ο κοινωνικός χαρακτήρας των υπηρεσιών.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3: 

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

   
  3.1 Ο Δημόσιος τομέας παροχής υπηρεσιών υγείας 

 
Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) το 1977 στην 30η Γενική Συνέλευση των 

χωρών- μελών καθόρισε ότι «ο κοινωνικός στόχος της ΠΟΥ για τις δεκαετίες μέχρι το 

2000 πρέπει να είναι η επίτευξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας, από όλους 

τους πολίτες του κόσμου ώστε να έχουν μια κοινωνικά και οικονομικά παραγωγική 

ζωή» (Resolution WHO 30.43). To 1985 η ΠΟΥ καθόρισε τη στρατηγική της Υγείας 

για όλους το 2000, εξειδικεύοντας 38 στόχους (WHO, 1981, 1991). Οι στόχοι αυτοί 

αποτέλεσαν το ερευνητικό ενδιαφέρον πολλών μελετών και η εφικτότητά τους 

συζητήθηκε και αξιολογήθηκε σε σχέση με τη γενικότερη πολιτική υγείας της ΠΟΥ 

και των επιμέρους ανεπτυγμένων ή αναπτυσσόμενων χωρών. Το Ευρωπαικό 

Περιφερειακό Γραφείο της ΠΟΥ, αξιολογώντας την εμπειρία που προέκυψε από τις 

πολιτικές υγείας που υιοθετήθηκαν από τα μέλη της, πρότεινε την αναμόρφωση των 38 

στόχων και την αντικατάστασή τους από 21 στόχους για τον 21ο αιώνα, οι οποίοι 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 3.1: Στόχοι της ΠΟΥ για την πολιτική υγείας στην Ευρώπη 

Στόχος 1 Αλληλεγγύη για τη Υγεία στην Ευρώπη  

Στόχος 2 Ισότητα στην Υγεία 

Στόχος 3 Υγιεινό ξεκίνημα στη ζωή 

Στόχος 4 Η υγεία των νέων (μέχρι 18 ετών) 

Στόχος 5 Καλά γεράματα 

Στόχος 6 Βελτίωση της ψυχικής υγείας 

Στόχος 7 Μείωση των μεταδοτικών νοσημάτων 

Στόχος 8 Μείωση των μη μεταδοτικών νοσημάτων 

Στόχος 9 Μείωση των κακώσεων από βία και ατυχήματα  

Στόχος 10 Υγιεινό και ασφαλές φυσικό περιβάλλον 

Στόχος 11 Υγιεινότερο τρόπο ζωής 

Στόχος 12 Μείωση των επιπτώσεων από αλκοόλ, ναρκωτικά και καπνό 

Στόχος 13 Υγιεινοί χώροι  
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Στόχος 14 Πολυτομεακή ευθύνη για την υγεία  

Στόχος 15 Ένας ολοκληρωμένος υγειονομικός τομέας 

Στόχος 16 Διαχείριση για ποιότητα στη φροντίδα  

Στόχος 17 Χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας και κατανομή των πόρων 

Στόχος 18 Ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων στον τομέα της υγείας 

Στόχος 19 Έρευνα και γνώσεις για την υγεία 

Στόχος 20 Κινητοποίηση των εταίρων για καλύτερη υγεία 

Στόχος 21 Πολιτική και στρατηγική για την «Υγεία για όλους» 
  Πηγή: ΠΟΥ (2002) 

 

3.1.1 Το Ευρωπαϊκό Υγειονομικό Μοντέλο 

 

Το Μάρτιο του 2000 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας έθεσε τις βάσεις 

για τη μεταρρύθμιση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας στις χώρες- μέλη. 

Πρότεινε μια νέα μέθοδο συνεργασίας μεταξύ των κρατών και των διαφόρων 

οργανισμών και ιδρυμάτων, τα οποία συμμετέχουν στη χάραξη της κοινωνικής 

πολιτικής, την οποία ονόμασε «ανοικτή μέθοδο συντονισμού». Η μέθοδος αυτή 

προάγει τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ όλων των φορέων που εμπλέκονται στην υγεία, 

στην κοινωνική πρόνοια, στο συνταξιοδοτικό σύστημα και γενικότερα στο σύστημα 

κοινωνικής προστασίας (Υφαντόπουλος, 2003). 

Τον Ιούνιο του 2001 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Γκέτεμποργκ εξέδωσε μια 

κονή ανακοίνωση τριών επιτροπών: 1) της Οικονομικής, 2) της Κοινωνικής, 3) της 

Επιτροπής των περιφερειών, με θέμα «Το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης και της 

μέριμνας για τους ηλικιωμένους». Στην ανακοίνωση αυτή επισημαίνονται οι 

προκλήσεις: 

o της γήρανσης 

o της μακροχρόνιας περίθαλψης 

o της ιατρικής τεχνολογίας και  

o του αυξανόμενου κόστους περίθαλψης  

Η έκθεση προτείνει την υιοθέτηση της νέας «ανοικτής μεθόδου συντονισμού» στον 

τομέα της υγείας και την επικέντρωση της υγειονομικής πολιτικής της Ευρώπης σε 

τρεις θεμελιώδεις άξονες- στόχους που αφορούν: 

o τη διασφάλιση της προσπέλασης όλων των πολιτών στο σύστημα της 

περίθαλψης, ανεξάρτητα από οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια 
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o την ποιοτική αναβάθμιση και προσφορά των υπηρεσιών υγείας 

o την οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας 

Οι στόχοι αυτοί ικανοποιούν το γενικότερο Ευρωπαϊκό Υγειονομικό Μοντέλο και 

σηματοδοτούν τη νέα πολιτική στο τομέα της υγείας, η οποία βασίζεται στην άμεση 

συνεργασία και αλληλεξάρτηση της φιλοσοφίας της ισότητας, της ποιότητας και της 

οικονομικής αποδοτικότητας (Υφαντόπουλος, 2003).   

 

Σχήμα 3.1: Το Ευρωπαϊκό Υγειονομικό Μοντέλο 

 
Πηγή: Γ. Ν. Υφαντόπουλος, Τα οικονομικά της Υγείας, σελ. 113 

 

 

3.1.2  Παροχή υπηρεσιών υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο 

 

Το εθνικό σύστημα υγείας (NHS) προσφέρει στο σύνολο του πληθυσμού της 

Μεγάλης Βρετανίας πλήρη ιατρική φροντίδα κατά βάση μέσω της γενικής φορολογίας. 

Περίπου το 16% του κόστους για την κοινωνική ασφάλιση, κατά τη διάρκεια του 1989, 

προερχόταν από τις εισφορές των εργοδοτών, των εργαζομένων και των ελεύθερων 

επαγγελματιών. Παρά το γεγονός ότι αυτή η βασική φόρμουλα δεν έχει αλλάξει, η 

νομοθεσία του 1990, που παρείχε φοροαπαλλαγές σε ανθρώπους ηλικίας 60 ετών ή 

άνω οι οποίοι εθελοντικά πλήρωναν ασφάλιστρα διεύρυνε το ρόλο του ιδιωτικού 

τομέα. Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, τρεις σημαντικές δομικές αλλαγές 

ΙΣΟΤΗΤΑ 
 

Πρόσβαση 
στις υπηρεσίες υγείας 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
 

o Ποιοτικές υπηρεσίες 
o Ποιότητα ζωής 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Οικονομική βιωσιμότητα 
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συνέβησαν στο ολοκληρωμένο σύστημα των κρατικών νοσοκομείων του NHS, της 

περιπατητικής ιατρικής  επανδρωμένης από γενικούς ιατρούς, και των κλινικών: 1) οι 

αγοραστές (π.χ. περιφερειακές και τοπικές υγειονομικές αρχές) διαχωρίζονται από τους 

προμηθευτές (π.χ. δημόσια και κρατικά νοσοκομεία, γενικοί ιατροί και προμηθευτές 

κατ’ οίκον νοσηλεία), 2) επιτρέπεται στους προμηθευτές να ανταγωνίζονται για τη 

σύναψη συμβολαίων με τους αγοραστές και 3) οι προμηθευτές είναι υπεύθυνοι για την 

αποδοτική και αποτελεσματική χρήση της ιατρικής επιστήμης (Enthoven, 1991). 

Από τον Απρίλιο του 1991, τα κρατικά νοσοκομεία έγιναν αντικείμενο 

μεταρρυθμίσεων στην αγορά. Ένας από τους βασικούς σκοπούς αυτών των 

μεταρρυθμίσεων ήταν να αντιμετωπισθούν τα ανώμαλα οικονομικά κίνητρα που στα 

πλαίσια του ολοκληρωμένου κρατικού μοντέλου επιβράβευαν τα αναποτελεσματικά 

νοσοκομεία και επέβαλλαν κυρώσεις σε άλλα αποτελεσματικά (Enthoven, 1991). 

Υπάρχουν τέσσερις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που αφορούν τα κρατικά νοσοκομεία: 

1. Οι τοπικές υγειονομικές αρχές (DHA) λειτουργούν μόνο ως αγοραστές 

υπηρεσιών υγείας και διαχειρίζονται τα συμβόλαια των ιατρών για 

λογαριασμό των περιφερειακών υγειονομικών αρχών (RHA) 

2. Τα κρατικά νοσοκομεία του NHS μετατρέπονται σε ομίλους 

νοσοκομείων του NHS με τα δικά τους διοικητικά συμβούλια και 

επομένως λειτουργούν ως αυτόνομα, μη κερδοσκοπικά νοσοκομεία 

αποκτώντας έτσι τη δυνατότητα να συμβόλαια των ιατρών και να έχουν 

τη διακριτική διαχείριση της κατανομής του κεφαλαίου και των 

λειτουργιών 

3.  Οι όμιλοι νοσοκομείων του NHS, οι γενικοί ιατροί με ατομικούς 

προϋπολογισμούς και τα ιδιωτικά νοσοκομεία ανταγωνίζονται για 

συμβόλαια με τα DHA 

4. Οι κλινικοί διοικητικοί διαχειρίζονται με τη βοήθεια μίας ομάδας 

διόικησης που περιλαμβάνει μια ιεραρχικά ανώτερη νοσοκόμα και ένα 

επιχειρησιακό διευθυντή, ένα λειτουργικό προϋπολογισμό για τα 

τμήματα του νοσοκομείου. Λόγω αυτής της πρωτοβουλίας για διοίκηση 

των πόρων, σύμβουλοι (ιεραρχικά ανώτεροι ιατροί) τυπικά διοικούν 

ολόκληρα τμήματα και δεν υπηρετούν ως απλοί προϊστάμενοι ιατρικού 

προσωπικού(Day et al, 1991).  

To 1990, οι υγειονομικές αρχές της οικογενειακής ιατρικής ανέλαβαν το ρόλο 

των επιτροπών οικογενειακής ιατρικής (ο οποίος συνδεόταν ευρέως με πληρωμές και 
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περιορισμούς). Για σύντομο χρονικό διάστημα οι υγειονομικές αρχές της 

οικογενειακής ιατρικής διατήρησαν αυτόν το ρόλο και συμβάλλοντας με γενικούς 

ιατρούς, όπως επίσης και με ελεύθερους επαγγελματίες για την παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών στον πληθυσμό. Τελικά, οι περισσότερες υγειονομικές αρχές της 

οικογενειακής ιατρικής παρείχαν επίσης επαγγελματικές συμβουλές προς τους γενικούς 

ιατρούς και νοσηλευτές. Επιπρόσθετα, είχαν την ευθύνη δημιουργίας κλίματος 

ομαδικότητας  στα πλαίσια της γενικής ιατρικής καθώς και εμπλοκής των γενικών 

ιατρών στη διαδικασία ανάθεσης και αγοράς. Όμως, τον Απρίλιο του 1996, 

συγχωνεύθηκαν με τα DHA και άλλες υγειονομικές αρχές προκειμένου να 

συγκροτήσουν υγειονομικά συμβούλια (Drummond et al, 1997). 

 

3.1.3  Παροχή υπηρεσιών υγείας στην Σουηδία 

 

Η ισχύουσα νομοθεσία, η οποία υλοποιήθηκε το 1982, θέτει γενικές 

κατευθυντήριες γραμμές και παραμέτρους για την οργάνωση της ιατρικής φροντίδας 

σύμφωνα με τέσσερις βασικές αρχές(Calltorp, 1995): 

1. Η ισότητα στη φροντίδα και η προαγωγή της καλής υγείας θα είναι 

προτεραιότητες   

2. Οι νομαρχίες θα έχουν την ολική ευθύνη και θα λογοδοτούν για την 

ιατρική φροντίδα 

3. Οι ιατροί θα καθοδηγούν όλες τις ιατρικές δραστηριότητες και θα 

αναθέτουν την ευθύνη σε άλλους, όσο αυτό είναι δυνατό 

4. Η εθνική κυβέρνηση θα είναι υπεύθυνη για τη θεσμοθέτηση κανόνων 

προστασίας των ατόμων και τον καθορισμό όρων απασχόλησης σε 

χώρους παροχής ιατρικής φροντίδας 

Οι υπηρεσίες υγείας στην Σουηδία, σχεδόν αποκλειστικά, χρηματοδοτούνται και 

προσφέρονται από το δημόσιο τομέα. Προς το παρόν, περίπου το 80% της 

χρηματοδότησης συνδέεται με το δικαίωμα έκαστου νομαρχιακού συμβουλίου να 

εισπράττει φόρους. Εκτός από ένα σχετικά ασήμαντο τμήμα προερχόμενο από 

εισφορές των ασθενών (περίπου 1%), το υπόλοιπο της χρηματοδότησης  προέρχεται 

από κυβερνητικές εισφορές που παραχωρούνται προς τα νομαρχιακά συμβούλια 

σύμφωνα με μία κατά κεφαλή φόρμουλα. Αυτή η δυνατότητα φορολόγησης παρέχει 

στα Σουηδικά νομαρχιακά συμβούλια μια ισχυρότερη και πιο ανεξάρτητη θέση έναντι 
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της κεντρικής κυβερνήσεως σε σύγκριση με την κατάσταση που επικρατεί σε άλλες 

χώρες (Calltorp, 1995).  

H πλειονότητα των ιατρών στη Σουηδία είναι δημόσιοι υπάλληλοι που 

εργάζονται στη πρωτοβάθμια φροντίδα ή σε νοσοκομεία και πληρώνονται 100% βάσει 

μισθού. Ο μικρός αριθμός που απασχολείται ιδιωτικά ή εξασκεί το επάγγελμα σε 

ιδιωτική ή ομαδική μορφή απασχόλησης πληρώνεται σύμφωνα με ειδικά συμβόλαια τα 

οποία έχει συνάψει με αγοραστές υπηρεσιών υγείας του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα. 

Περίπου το 20% των Σουηδών ιατρών ασκεί τη γενική ιατρική. Οι ασθενείς 

πληρώνουν, ονομαστικά, προσωπικά έξοδα σε σχέση με υπηρεσίες υγείας που 

προσφέρονται από το κράτος και με τη αγορά συγκεκριμένων προϊόντων που 

συνδέονται με την υγεία, όπως τα γυαλιά. Μερικές ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες 

προσφέρουν υγειονομική φροντίδα στη Σουηδία, αλλά από τότε που οι φορολογικές 

ελαφρύνσεις για τα ιδιωτικά ασφάλιστρα έπαψαν να υφίστανται, το 1988, η ζήτηση για 

ιδιωτική ασφάλιση άρχισε να μειώνεται σταθερά και τελικά έχει πάψει να υφίσταται 

από το 1994 (Garpenby, 1995).   

 

3.1.4 Παροχή υπηρεσιών υγείας στη Γερμανία 

 

Το γερμανικό μοντέλο υγείας κυριαρχείται από ένα υψηλά τυποποιημένο 

σύστημα παροχής περιπατητικών υπηρεσιών καθώς και από μία σειρά μεμονωμένων 

νοσοκομείων. Τρεις τύποι νοσοκομείων παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος των 

νοσοκομειακών υπηρεσιών: 1) δημόσια νοσοκομεία, 2) εθελοντικά, ιδιωτικά 

νοσοκομεία, 3) ιδιόκτητα, ιδιωτικά νοσοκομεία. Τα δημόσια νοσοκομεία μπορεί να 

είναι ιδιοκτησία των ομοσπονδιακών, πολιτειακών, ή τοπικών κυβερνήσεων και 

υπολογίζεται ότι διαθέτουν περισσότερο από το 50% των νοσοκομειακών κλινών της 

χώρας. Τα θρησκευτικά ιδρύματα, συνήθως κατέχουν τα εθελοντικά ιδιωτικά 

νοσοκομεία, τα οποία διαθέτουν περίπου το 14% των κλινών. Αν και τα λειτουργικά 

έξοδα αυτών των νοσοκομείων καλύπτονται από τα ταμεία υγείας και τις ιδιωτικές 

ασφαλιστικές εταιρίες, οι κυβερνήσεις των κρατιδίων παρέχουν σχεδόν όλα τα 

χρήματα για επενδύσεις κεφαλαίων, ακόμη και για τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Τα 

κρατικά και εθελοντικά νοσοκομεία συνήθως διαθέτουν μισθοδοτούμενους ιατρούς. Οι 

νοσοκομειακοί ιατροί σπανίως παρέχουν εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες, ενώ οι 

περιπατητικοί ιατροί σπανίως έχουν το δικαίωμα να δέχονται ασθενείς στο νοσοκομείο 

(Hurst, 1995).  
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Τα σωματεία των ιατρών και τα ταμεία υγείας διαπραγματεύονται κάθε χρόνο 

την καθιέρωση ενός προοπτικού εφάπαξ ποσού για τις υπηρεσίες των ιατρών της 

περιπατητικής φροντίδας, που τυπικά πλησιάζει το ανώτατο όριο που ετέθη από το 

Συμβούλιο Συντονισμένης Δράσης της Υγειονομικής Φροντίδας. Τα ιατρικά σωματεία 

κατόπιν διανέμουν αυτά τα χρήματα προς τους ιδιώτες ιατρούς βάσει του 

προγράμματος εργασίας και αμοιβής. Συγχρόνως τα σωματεία ελέγχουν την ποιότητα 

φροντίδας και τον αριθμό των ασθενών κάθε ιατρού τιμωρώντας εκείνους που 

χρησιμοποιούν πρακτικές που μπορεί να είναι πολύ ακριβές ή δύνανται να θέσουν τους 

ασθενείς σε κίνδυνο. Αυτό το “διμερές μονοπώλιο” μεταξύ των ιατρικών σωματείων 

και των ταμείων υγείας δεν εκτείνεται έως τον έλεγχο του όγκου των ασθενών. με άλλα 

λόγια, οι ιατροί περιπατητικής ιατρικής φροντίδας αντιμετωπίζουν το πρόβλημα “των 

κοινών” από τη στιγμή που οποιαδήποτε αύξηση του όγκου των ασθενών του καθενός 

από αυτούς θα συμπιέσει τις τελικές τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι ιατροί 

περιπατητικής φροντίδας χρησιμοποιούν ένα εθνικά συμφωνημένο τιμολόγιο για 

περίπου 2500 τύπους υπηρεσιών, βάσει μιας σχετικής κλίμακας τιμών που παράγει ένα 

σύστημα βαθμών. Οι ιατροί αποζημιώνονται με βάση αυτή τη βαθμολογία (Hurst, 

1995).          

 

3.2   Ο Ιδιωτικός τομέας παροχής υπηρεσιών υγείας 

 

         Οι αλλαγές που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στη δομή, οργάνωση και 

λειτουργία του ιδιωτικού τομέα υγείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) 

συνδυάζονται α) με δημογραφικούς παράγοντες όπως η αύξηση της μέσης ηλικίας του 

πληθυσμού η οποία και προκαλεί μεταβολές στο επίπεδο και τη φύση της παρεχόμενης 

φροντίδας, β) με τη μείωση του κρατικού παρεμβατισμού και γ) με τη συνεχή 

ανάπτυξη της τεχνολογίας η οποία καθιστά αναγκαία την ανανέωση του 

κεφαλαιουχικού εξοπλισμού των επιχειρήσεων του κλάδου μέσω της διενέργειας 

υψηλών επενδύσεων. 

Η κυριότερη πηγή εσόδων του κλάδου στις χώρες της Ε.Ε είναι το σύστημα της 

κοινωνικής ασφάλισης της κάθε χώρας, το οποίο κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στις 

συνολικές δαπάνες του τομέα υγείας στα περισσότερα κράτη- μέλη. Στις ημέρες μας οι 

ακολουθούμενες κυβερνητικές πολιτικές στοχεύουν στην άριστη κατανομή των 

παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, 

με γνώμονα την ταυτόχρονη εξασφάλιση ενός επιθυμητού επιπέδου ανταγωνισμού 
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ώστε να επιτευχθεί υψηλή ποιότητα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Από την άλλη 

πλευρά, η μείωση των επιχορηγήσεων του τομέα της κοινωνικής ασφάλισης έχει ως 

αποτέλεσμα η μείωση των επιχορηγήσεων του τομέα της κοινωνικής ασφάλισης έχει 

ως αποτέλεσμα τη μείωση της προσφοράς των υπηρεσιών του νοσοκομειακού τομέα 

και την προώθησης εναλλακτικών μορφών περίθαλψης μη νοσοκομειακού χαρακτήρα. 

Στα πλαίσια αυτά η ιδιοκτησία των ιδιωτικών κλινικών σε αρκετές χώρες της 

Ε.Ε., έχει αρχίσει σταδιακά να μεταβιβάζεται από ομάδες ιατρών σε μεγάλους 

χρηματοοικονομικούς οργανισμούς ή ασφαλιστικές εταιρίες, που εφαρμόζουν 

σύγχρονες μεθόδους προώθησης των πώλησεών τους και αρχές ποιοτικής αναβάθμισης 

της παρεχόμενης περίθαλψης. Αποτέλεσμα της τάσης αυτής είναι η εμφάνιση 

ανταγωνιστικών συνθηκών μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην αγορά της 

υγείας. Επίσης, σε ορισμένες χώρες άτομα το εισόδημα των οποίων υπερβαίνει κάποιο 

ανώτατο όριο, δεν καλύπτονται από τα προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης 

(Ολλανδία, Γερμανία), με αποτέλεσμα ως ασθενείς να καλύπτονται μέσω ιδιωτικών 

ασφαλιστικών εταιριών οι οποίες έχουν πλέον καταστεί σημαντικοί πελάτες των 

ιδιωτικών κλινικών επενδύοντας ορισμένες φορές σε αυτές προς όφελος των πελατών 

τους. Η αύξηση των εισαγωγών βραχείας νοσηλείας αποτελεί μια άλλη διαφαινόμενη 

τάση είτε ως φυσικό επακόλουθο της εξέλιξης των διαγνωστικών αλλά και 

θεραπευτικών υπηρεσιών είτε διότι σε αρκετές περιπτώσεις επιβάλλεται κάτι τέτοιο 

από τις εκάστοτε αρχές. Γενικά σε αρκετές χώρες της Ε.Ε. οι ασκούντες τη δημόσια 

πολιτική υγείας επιδιώκουν μείωση στον αριθμό των υπαρχουσών κλινών (Βέλγιο, 

Ιταλία, Γερμανία), ενώ έχουν κάνει την εμφάνισή τους ιδιωτικά θεραπευτήρια 

διαδραματίζοντας κυρίως ρόλο συμπληρωματικό του δημοσίου τομέα, παρέχοντας 

υπηρεσίες νοσηλείας και περίθαλψης είτε μέσα στη μονάδα είτε κατ’ οίκον (Ην. 

Βασίλειο, Ιταλία). Σύμφωνα με τα τελευταία συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία του 

Ο.Ο.Σ.Α όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα σχετικά με τον τομέα της υγείας 

σταθεροποιημένη εμφανίζεται η συνολική δαπάνη υγείας ως ποσοστό επί του ΑΕΠ για 

τις χώρες –μέλη της Ε.Ε. τη διετία 1996-1998 (1996:8,1%, 1998:8%), ενώ για το 1997 

οι δαπάνες υγείας των χωρών της Ε.Ε, που αφορούν ενδονοσοκομειακή περίθαλψη 

αντιπροσωπεύουν το 41,8% αυτές δε που αφορούν εξωνοσοκομειακή περίθαλψη το 

32,1%. Ειδικότερα, η Δανία και η Ολλανδία εμφανίζουν δαπάνες ενδονοσοκομειακής 

περίθαλψης πάνω από το 50% για το 1997. 
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Πίνακας 3.2: Συνολική δαπάνη υγείας ως ποσοστό επί του ΑΕΠ στις χώρες της Ε.Ε 

(1996, 1998) 

 
Πηγή: Ο.Ο.Σ.Α./ Στατιστικές Υγείας 

 

Η ποσοστιαία συμμετοχή της ιδιωτικής δαπάνης στο σύνολο των δαπανών υγείας των 

χωρών της Ε.Ε. ανήλθε για το 1997 στο 22,4% έναντι 22,3% το 1996, με την 

Πορτογαλία να εμφανίζει τη μεγαλύτερη συμμετοχή (40%) το 1997 και το 

Λουξεμβούργο τη μικρότερη (8,2%).  

Πίνακας 3.3: Ποσοστιαία συμμετοχή ιδιωτικής δαπάνης στο σύνολο των δαπανών 

υγείας στις χώρες της Ε.Ε (1996- 1997) 

 
Πηγή: Ο.Ο.Σ.Α./ Στατιστικές Υγείας 
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Τη μεγαλύτερη αναλογία νοσοκομειακών κλινών ανά 1000 κατοίκους εμφανίζει το 

1997 η Ολλανδία (11,5) ενώ η Ιταλία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αναλογία εν ενεργεία 

ιατρών ανά 1000 κατοίκους το ίδιο έτος (5,8). 

 

     Πίνακας 3.4: Αναλογία νοσοκομειακών κλινών ανά 1000 κατοίκους στις χώρες της 

Ε.Ε  (1996- 1997) 

  
Πηγή: Ο.Ο.Σ.Α./ Στατιστικές Υγείας 

 

Πίνακας 3.5: Αναλογία εν ενεργεία ιατρών ανά 1000 κατοίκους στις χώρες της Ε.Ε 

(1996- 1997) 

 
Πηγή: Ο.Ο.Σ.Α./ Στατιστικές Υγείας 
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         Συνοπτικά, ο τομέας της υγείας σε διάφορες χώρες- μέλη της Ε.Ε είναι 

οργανωμένος ως εξής: 

Αυστρία: 

           Οι ομοσπονδιακές αρχές της χώρας είναι υπεύθυνες για τη νομοθεσία σχετικά 

με τα νοσοκομεία και τη λειτουργία τους. Τις βασικές υπηρεσίες υγείας παρέχουν 

ιδιώτες ιατροί οι οποίοι και διατηρούν συμβόλαια με ασφαλιστικούς οργανισμούς. 

Επίσης, σε εφαρμογή βρίσκεται εθνικό πρόγραμμα το οποίο και εξετάζει ζητήματα 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. 

Βέλγιο: 

         Αρμόδιο για τα θέματα δημόσιας υγείας και κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα 

είναι το σχετικό υπουργείο. Τα περισσότερα νοσοκομεία του Βελγίου είναι ιδιωτικοί 

μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ενώ υπάρχουν και τα δημοτικά κέντρα παροχής 

κοινωνικής βοήθειας τα οποία και ανήκουν στο δημόσιο. Οι ασθενείς έχουν ελεύθερη 

πρόσβαση στις ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες καθώς και στην επιλογή ιατρού. Η 

βασική περίθαλψη παρέχεται από ιδιώτες ιατρούς, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες 

τους και κατ’ οίκον. 

Γαλλία: 

         Σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας υπάρχουν δημόσια νοσοκομεία. 

Αρκετά σε αριθμό αλλά μικρότερου μεγέθους είναι τα ιδιωτικά νοσοκομεία, ο αριθμός 

των οποίων όμως βαίνει διαχρονικά αυξανόμενος. Η χώρα στερείται εθνικού φορέα 

που να διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της υγείας. 

Γερμανία: 

         Η παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες της χώρας ανήκει κυρίως στο δημόσιο 

τομέα χωρίς όμως να απουσιάζει και η ιδιωτική πρωτοβουλία. Λιγότερο από το 50% 

των νοσοκομείων ανήκει στο δημόσιο, ενώ η χρηματοδότηση των ιδιωτικών 

θεραπευτηρίων προέρχεται και από το δημόσιο. Το ύψος των νοσηλίων καθορίζονται 

από συμφωνία μεταξύ των νοσοκομείων και των αρμόδιων οργανισμών υγείας της 

χώρας. 

Δανία: 

         Το σύστημα υγείας της χώρας είναι οργανωμένο σε επίπεδο α) επαρχίας και 

β)περιφέρειας. Τις βασικές υπηρεσίες υγείας παρέχουν νοσοκομεία και κέντρα υγείας 

σε 16 διαφορετικές επαρχίες, ενώ 275 συνολικά περιφέρειες παρέχουν υπηρεσίες 

υγείας σε τοπικό επίπεδο. Το αρμόδιο υπουργείο είναι ο κύριος φορέας υγειονομικής 
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περίθαλψης, ενώ η εκάστοτε κυβέρνηση ελέγχει το εθνικό συμβούλιο υγείας το οποίο 

έχει συμβουλευτικό και εποπτικό ρόλο.      

Ηνωμένο Βασίλειο : 

         Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας (NHS) λειτουργεί από το 1948 και παρέχει 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην πλειοψηφία του πληθυσμού. Το σύστημα παροχής 

υπηρεσιών υγείας στη χώρα είναι θεμελιωμένο στους ανεξάρτητους ιατρούς γενικής 

ιατρικής (παθολόγοι) και στους συνεταιρισμούς παθολόγων οι οποίοι διατηρούν 

σύμβαση με τις τοπικές αρχές προνοίας. Η καταβολή δαπανών για την προσφορά 

δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης πραγματοποιείται κυρίως από τις τοπικές 

αρχές πρόνοιας, ενώ αξιόλογη παρουσία στον τομέα της υγείας έχουν και οι εταιρίες 

γενικής ιατρικής οι οποίες και εκμεταλλεύονται κέντρα υγείας. Τα τελευταία χρόνια η 

κυβέρνηση της χώρας εφαρμόζει μέτρα για την εισαγωγή συνθηκών ανταγωνισμού στο 

δημόσιο τομέα της υγείας, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Ιταλία: 

         Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας λειτουργεί από το 1979 και είναι 

οργανωμένο α) σε εθνικό επίπεδο, β)σε επίπεδο 20 περιφερειακών συμβουλίων, γ) σε 

επίπεδο επαρχιακών συμβουλίων και δ)σε επίπεδο ορίων πόλεων.  Κάθε τρία χρόνια το 

Υπουργείο Υγείας συντάσσει τους στόχους και τις προτεραιότητες του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας, ενώ τα επαρχιακά συμβούλια είναι αρμόδια και υπεύθυνα για την 

οργάνωση και ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών υγείας. Τα περισσότερα ιδιωτικά 

θεραπευτήρια της χώρας, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους ασφαλισμένους του 

δημοσίου, ενώ σύμφωνα με νόμο που ισχύει από το1991 σε κάθε 1000 κατοίκους 

πρέπει να αντιστοιχούν 5,5 κλίνες. 

Ισπανία: 

         Ο κλάδος της υγείας χαρακτηρίζεται από τη μίξη του δημοσίου και ιδιωτικού 

τομέα, με σημαντική την υπεροχή του ιδιωτικού τομέα. Τα περισσότερα δημόσια 

νοσοκομεία συμπληρώνονται από τα ιδιωτικά θεραπευτήρια τα οποία ελέγχονται από 

τον Ερυθρό Σταυρό, πανεπιστήμια, θρησκευτικές ενώσεις και εταιρίες. Τα δημόσια 

νοσοκομεία κατέχουν τα 2/3 του συνόλου των νοσοκομειακών κλινών της χώρας. 

Ιρλανδία: 

         Στη συγκεκριμένη χώρα, οι υπηρεσίες παρέχονται σε επίπεδο περιφέρειας μέσω 

οκτώ συμβουλίων υγείας, ενώ νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται από αξιόλογο 

αριθμό μη κρατικών οργανισμών. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 τέθηκε σε 
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εφαρμογή πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του τομέα δια μέσου της συγχώνευσης μικρών 

νοσοκομειακών μονάδων με μεγαλύτερες. Σκοπός του προγράμματος αυτού ήταν η 

συγκέντρωση μηχανολογικού εξοπλισμού και επιστημονικού ιατρικού προσωπικού σε 

μονάδες οι οποίες θα παρέχουν στον ασθενή υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών. Επίσης, 

ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην προληπτική ιατρική λόγω του αρκετά χαμηλότερου 

μέσου όρου της ηλικίας του ιρλανδέζικου πληθυσμού σε σχέση με τον συνολικό 

πληθυσμό της ΕΕ. 

Λουξεμβούργο:  

         Το υπουργείο και η γραμματεία υγείας είναι υπεύθυνα για τη δημόσια υγεία και 

κοινωνική ασφάλιση στη χώρα. Η βασική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται 

από ιδιώτες ιατρούς, ενώ σχετικές υπηρεσίες παρέχονται και κατ’ οίκον . Ιδιαίτερα, 

ανεπτυγμένη είναι η προληπτική ιατρική, ενώ ελεύθερη είναι η πρόσβαση των ασθενών 

στις υπηρεσίες υγείας. Αρκετά νοσοκομεία του ιδιωτικού τομέα ανήκουν στην 

εκκλησία, ενώ στους δήμους ανήκουν τα νοσοκομεία του δημοσίου τομέα. Επίσης, 

υπάρχουν και ιδρύματα που λειτουργούν υπό το καθεστώς του δημοσίου δικαίου. 

Ολλανδία: 

         Η κυβέρνηση της χώρας είναι η κυρίως υπεύθυνη για την πορεία των 

οικονομικών του τομέα της υγείας. Οι υπηρεσίες υγείας είναι οργανωμένες σε  

α) βασικό, β) πρωτεύον και γ) δευτερεύον επίπεδο. Τα θεραπευτήρια της Ολλανδίας 

ανήκουν σε ενώσεις, οργανισμούς, δήμους και κοινότητες, ενώ όλα επιδοτούνται από 

το υπουργείο υγείας ανεξαρτήτως φορέα. Αρκετά νοσοκομεία είναι ιδιωτικά, μεγάλο 

ποσοστό των οποίων ανήκει σε θρησκευτικές ενώσεις και μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς, ενώ επενδύσεις στον τομέα της υγείας έχουν χρηματοδοτηθεί κατά 

καιρούς και από πανεπιστημιακά ιδρύματα. 

Πορτογαλία: 

         Το σύστημα της υγείας της χώρας ελέγχεται από το δημόσιο τομέα και 

χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το 1990 ένας νέος νόμος ψηφίστηκε 

ο οποίος και βελτίωσε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε σημαντικό 

βαθμό. Η διοίκηση των υπηρεσιών υγείας είναι οργανωμένη σε κεντρικό, περιφερειακό 

και τοπικό επίπεδο, ενώ στον αντίποδα υπάρχει ο ιδιωτικός τομέας ο οποίος λειτουργεί 

σύμφωνα με τους δικούς του κανόνες. Κατά τη δεκαετία του 1980, σημαντικές 

επενδύσεις υλοποιήθηκαν από τις αρχές της χώρας προκειμένου να αναβαθμιστεί ο 

νοσοκομειακός τομέας. Τα ιδιωτικά νοσοκομεία καλύπτουν το 80% των συνολικών 
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κλινών της χώρας, μεταξύ δε των ιδιοκτητών περιλαμβάνονται θρησκευτικές ενώσεις 

και μεγάλες εταιρίες. 

Σουηδία: 

         Τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία των υπηρεσιών της υγείας στη 

χώρα, καθορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση μέσω των σχετικών νομοθετικών διατάξεων. 

Για ζητήματα σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών υγείας, λαμβάνουν αποφάσεις 23 

γενικά περιφερειακά συμβούλια και τρεις δήμοι οι οποίοι επίσης διοικούν νοσοκομεία, 

κέντρα υγείας και άλλα ιδρύματα. Παράλληλα, υπηρεσίες υγείας παρέχουν ιδιώτες 

ιατροί αλλά και ιδιωτικά θεραπευτήρια. Το εθνικό συμβούλιο υγείας είναι ο βασικός 

κυβερνητικός φορέας άσκησης κοινωνικής πολιτικής και υγείας. 

Φινλανδία: 

         Το υπουργείο κοινωνικών ασφαλίσεων και υγείας είναι αρμόδιο σχετικά με τα 

ζητήματα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στη χώρα. Διάφορες υπηρεσίες σε 

τοπικό επίπεδο έχουν τον πλήρη έλεγχο των υπηρεσιών υγείας, ενώ λειτουργούν και 

κέντρα υγείας τα οποία διοικούνται από δήμους. Τα εξειδικευμένα νοσοκομεία της 

χώρας ελέγχονται από 22 συνδέσμους τοπικών αρχών, ενώ στους βασικούς στόχους 

του δημοσίου τομέα εντάσσεται η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας για 

ολόκληρο τον πληθυσμό της χώρας. 
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  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

 4.1  H διάρθρωση του ελληνικού υγειονομικού συστήματος 

 

         H διάρθρωση του ελληνικού υγειονομικού συστήματος στα βασικά επίπεδα 

φροντίδα υγείας διαμορφώνεται ως εξής (ICAP 2002, Ο κλάδος των ιδιωτικών 

υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα): 

 

4.1.1 Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

 

         Ονομάζεται και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και καλύπτει υπηρεσίες που 

αφορούν την πρόληψη και διάγνωση της νόσου, χωρίς να απαιτείται η παραμονή του 

ατόμου για νοσηλεία σε νοσοκομείο. Το επίπεδο αυτό της περίθαλψης καλύπτεται τόσο 

από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα από τους εξής φορείς: 

1. Ιατροί, οι οποίοι ασκούν ελεύθερο επάγγελμα στα ιδιωτικά ιατρεία τους 

2. Μικροβιολογικά εργαστήρια  

3. Διαγνωστικά κέντρα 

4. Εξωτερικά ιατρεία ιδιωτικών θεραπευτηρίων 

Η πρωτοβάθμια φροντίδα στις μη αστικές περιοχές παρέχεται κυρίως από τα 190 

κέντρα υγείας και 1.351 περιφερειακά ιατρεία που ανήκουν στο Εθνικό Σύστημα 

Υγείας, στα οποία πραγματοποιείται το 12,5% περίπου του συνόλου των επισκέψεων 

στις μονάδα της ΠΦΥ. Στις λοιπές περιοχές η ΠΦΥ παρέχεται κυρίως από τα 

πολυιατρεία του ΙΚΑ και άλλων ασφαλιστικών ταμείων, από ιδιώτες ιατρούς, από 

εργαστήρια και διαγνωστικά κέντρα του ιδιωτικού τομέα και εξωτερικά ιατρεία των 

νοσοκομείων του ΕΣΥ. 

 

4.1.2 Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

 

         Καλύπτει τις υπηρεσίες προς ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται σε κλινικές ή 

νοσοκομεία και παρέχεται από: α) !44 δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ και εκτός ΕΣΥ 

(στρατιωτικά, ΙΚΑ) και 216 ιδιωτικές κλινικές (στοιχεία υπουργείου Υγείας 2001). 

Διαχρονικά παρατηρείται βελτίωση της παραγωγικότητας των δημοσίων νοσηλευτικών 
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μονάδων (μείωση της μέσης διάρκειας νοσηλείας από 13,5 ημέρες το 1977, σε 11,6 το 

1987 και 7 το 1994). Η δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη χαρακτηρίζεται 

επίσης από την ανάπτυξη ιδιωτικών κλινικών, κυρίως στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, 

με σύγχρονη υποδομή κα μεθόδους οργάνωσης και λειτουργίας. 

 

4.1.3  Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική Φροντίδα 

 

         Καλύπτεται πανελλαδικά από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). 

Κατά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεταξύ άλλων, σταδιακή ανάπτυξη των 

δικτύων και υπηρεσιών του ΕΚΑΒ, βελτίωση του χρόνου άμεσης και αποτελεσματικής 

παρέμβασης στο τόπο του ατυχήματος, αύξηση του προσωπικού των μονάδων. 

 

4.1.4  Ψυχιατρική περίθαλψη 

 

         Σύμφωνα με τα στοιχεία του 1999, υπήρχαν 9.708 κλίνες στα ψυχιατρικά 

νοσοκομεία του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η ψυχιατρική περίθαλψη 

υποστηρίζεται επίσης από τα ψυχιατρικά τμήματα των Γενικών νοσοκομείων, καθώς 

και από ένα δίκτυο εξωνοσοκομειακών και κοινοτικών δομών του δημοσίου τομέα που 

λειτουργεί στο σύνολο της χώρας. Μεταξύ 1983 και 1996, ο αριθμός των κλινών στα 

δημόσια ψυχιατρικά νοσοκομεία μειώθηκε κατά 40% και αυτού των ιδιωτικών κατά 

23%. Ο μέσος χρόνος νοσηλείας στα δημόσια ψυχιατρεία περιορίστηκε (από 207 

ημέρες το 1983 σε 117 το 1994), ενώ αντίθετα αυξήθηκε στις ιδιωτικές κλινικές (από 

66 ημέρες το 1983 σε 97 ημέρες το 1994). Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα σημειώθηκε 

αύξηση του αριθμού των ψυχιάτρων κατά 84% και των επαγγελμάτων ψυχικής υγείας 

κατά 36%.  (ICAP 2002)      
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Σχήμα 4.1: Πυραμίδα επιπέδων ιατρικής περίθαλψης 

 

 
Πηγή: (Υφαντόπουλος Γ., 1988, “Ο προγραμματισμός του τομέα της υγείας στην Ελλάδα. Οικονομικές 

και κοινωνικές διαστάσεις”, σελ.48, ΕΚΚΕ, Αθήνα) 

 

4.2  Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) 

 

         Όπως είδαμε η σχέση δημοσίου και ιδιωτικού στα διάφορα υγειονομικά 

συστήματα καθορίζεται από τη φυσιογνωμία και τις προτεραιότητες των πολιτικών 

υγείας οι οποίες διατυπώνουν κατά καιρούς ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αρχών. Η τάση 

όμως σύγκλισης των συστημάτων υγείας από τη μία και παράλληλα η προσπάθεια 

εισαγωγής σε αυτά στοιχείων ανταγωνισμού στα πλαίσια προσπάθειας για επίτευξη της 

αποδοτικότητας έχει προσδώσει στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών υγείας στις 

διάφορες χώρες στοιχεία τόσο των εθνικών όσο και ιδιωτικών συστημάτων υγείας. 

Η χώρα μας αποτελεί κλασικό παράδειγμα «ιδιωτικοποιημένου» εθνικού 

συστήματος Υγείας το οποίο χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη του ΕΣΥ και ενός 

εξαιρετικά αναπτυγμένου ιδιωτικού τομέα ο οποίος δραστηριοποιείται τόσο στην 

πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια περίθαλψη. Προς τη πραγματικότητα αυτή 

οδήγησαν τόσο ενδογενείς με τον υγειονομικό τομέα παράγοντες όπως οι ανεπάρκειες 
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του δημοσίου συστήματος και η αύξηση της ζήτησης όσο και παράγοντες έξω από το 

σύστημα υγείας και πιο συγκεκριμένα οι θεσμικές παρεμβάσεις των τελευταίων 

δεκαετιών οι οποίες όπως θα δούμε στη συνέχεια χαρακτηρίζονται από ασάφεια και 

ασυνέχεια. 

4.2.1  Η θεσμοθέτηση του ΕΣΥ 
 
         Η υγειονομική πολιτική στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια επηρεάστηκε 

σημαντικά από τις ιδεολογικές, πολιτικές και κοινωνικές συγκρούσεις που 

συντελέστηκαν και οι οποίες οδήγησαν σε εντελώς διαφορετικής φιλοσοφίας και 

περιεχομένου θεσμικές παρεμβάσεις. Η πρώτη μεγάλη μεταρρύθμιση στη δεκαετία του 

’80 και η ψήφιση του σχετικού νόμου (1397/83) για τη θεσμοθέτηση του ΕΣΥ, είχε ως 

αφετηρία μία σειρά από αρχές που παραπέμπουν στη φιλοσοφία των εθνικών 

υγειονομικών συστημάτων. Οι αρχές αυτές ήταν (Εισηγητική έκθεση του Ν. 1397/ 

1983, σελ.1): 

1. η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό που δεν υπόκειται στους νόμους του κέρδους. 

2. οι υπηρεσίες υγείας παρέχονται ισότιμα σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την 

κοινωνικοοικονομική του θέση 

3. η προστασία της υγείας είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους και η παροχή 

των υπηρεσιών πρέπει να γίνεται χωρίς την ύπαρξη οικονομικών φραγμών που 

μπορεί να στερούν τις υπηρεσίες από κάποια άτομα ή ομάδες 

4. Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στο σχεδιασμό και 

προγραμματισμό της υγειονομικής πολιτικής και φυσικά να ελέγχουν την 

εφαρμογή των καθορισμένων πολιτικών υγείας 

Στα ίδια πλαίσια αρχών προσδιορίζεται και η ανάγκη για «ριζική βελτίωση της υγείας» 

η οποία κατατάσσεται στις άμεσες προτεραιότητες του πενταετούς αναπτυξιακού 

προγράμματος (1983-1987) όπου οριοθετείται ως κεντρικός στόχος η δημιουργία ενός 

συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου και κοινωνικά δίκαιου, η 

κοινωνικοποίηση της υγείας, η δημιουργία ενός εθνικού συστήματος υγείας που θα 

εξασφαλίσει το δικαίωμα του πολίτη για ποιοτικά ανώτερη περίθαλψη, την άρση των 

ανισοτήτων και αδικιών που υπάρχουν σήμερα και την πραγματοποίηση των αρχών της 

αποκέντρωσης και της συνέχειας στην περίθαλψη (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 

1985). 
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Βασικός, λοιπόν, κατευθυντήριος άξονας της νέας πολιτικής ήταν το ευρύτερο 

κοινωνικό και λαϊκό συμφέρον (Μάρδας, 1993) ενώ ως ειδικότερες παράμετροι που θα 

επέτρεπαν τη δημιουργία ενός Εθνικού Συστήματος Υγείας που θα ικανοποιούσε τις 

αρχές τις οποίες προαναφέρθηκαν καθορίζονταν: 

1) η εφαρμογή διαδικασιών αποκέντρωσης και κοινωνικού ελέγχου για την 

οργανωτική, διοικητική και λειτουργική αποκέντρωση στο χώρο της υγείας 

2) η εφαρμογή ενός ενιαίου πλαισίου ανάπτυξης και λειτουργίας των 

υγειονομικών υπηρεσιών μέσα από διαδικασίες ενιαίου προγραμματισμού και 

ισότιμης κατανομής των πόρων  

3) η ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης μέσω των Κέντρων Υγείας τα οποία 

αναλαμβάνουν και τις υπηρεσίες πρόληψης και υγειονομικής ενημέρωσης του 

πληθυσμού 

4) η εφαρμογή του θεσμού του νοσοκομειακού ιατρού πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης 

Με αφετηρία λοιπόν το κοινωνικό συμφέρον και με στόχους την αντιμετώπιση της 

εμπορευματοποίησης της υγείας, τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών, τη βελτίωση του 

επιπέδου περίθαλψης, την ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, την ισότητα 

στη περίθαλψη, τη βελτίωση της εκπαίδευσης και τη θεσμοθέτησης της πλήρους και 

αποκλειστικής απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών θεσμοθετήθηκε με το νόμο 

1397/83 το νέο πλαίσιο οργάνωσης του υγειονομικού τομέα στη χώρα μας. Σε πρώτη 

φάση στα πλαίσια του ΕΣΥ επιχειρήθηκε η εισαγωγή του προγραμματισμού στις 

υπηρεσίες υγείας με τη διαίρεση της χώρας σε εννέα υγειονομικές περιφέρειες και την 

οργάνωση των επιπέδων περίθαλψης καθώς και του τρόπου με τον οποίο κινείται ο 

ασθενής στο σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, διαχωρίζεται η περίθαλψη -η οποία 

παρέχεται με δαπάνες του δημοσίου και των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων- 

και τα επίπεδα λειτουργίας του συστήματος σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο και 

επιδιώκεται η ανάπτυξη της υγειονομικής αυτοδυναμίας σε κάθε επίπεδο αναγκών 

μέσα από ένα ιεραρχημένο σε περιφερειακή βάση πλαίσιο υπηρεσιών και με τον 

ασθενή να κινείται από το κατώτερο επίπεδο στο επόμενο (Νιάκας, 1993). 
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Σχήμα 4.2: Η κίνηση του ασθενή στο σύστημα υγείας (ΕΣΥ) 

 
      Πηγή: Νιάκας (1993)      

             

 

Πέρα από την οργάνωση των επιπέδων περίθαλψης μία άλλη ρύθμιση του ΕΣΥ που 

θεωρήθηκε θεμελιακή αφορούσε τον έλεγχο της παροχής νοσοκομειακών υπηρεσιών 

και στον περιορισμό της δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα υγείας. Έτσι, τα 

νοσοκομεία ιδιωτικού δικαίου που επιχορηγούνταν από το δημόσιο προϋπολογισμό 

μετατράπηκαν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ενώ απαγορεύτηκε η ίδρυση, 

επέκταση καθώς και η μεταβίβαση των μετοχών των ιδιωτικών κλινικών. Το τελευταίο 

αυτό μέτρο συνάντησε πολλές αντιδράσεις τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από το 

ιατρικό σώμα, πολλά μέλη του οποίου ασκούσαν μέχρι τότε –είτε μεμονωμένα είτε σε 

ομάδες – την ιατρική σε ιδιωτικές κλινικές μίας ή περισσοτέρων ειδικοτήτων. Η 

αντιμετώπιση αυτή του ιδιωτικού τομέα υγείας η οποία εστιάστηκε μονόπλευρα στον 

περιορισμό του αριθμού των φορέων και των κλινών παράλληλα με την πολιτική 

ελέγχου των τιμών που υιοθετήθηκε μέσα από την κρατική παρέμβαση οδήγησαν στην 

υποχώρηση του ιδιωτικού νοσοκομειακού τομέα και ειδικότερα (Κυριόπουλος et al, 

1991): 
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1.  στην χρεοκοπία και κατά συνέπεια στην διακοπή της λειτουργίας ιδιωτικών 

κλινικών μικρής δυναμικότητας 

2. στην υποβάθμιση της παρεχόμενης ποιότητας περίθαλψης σε πολλές ιδιωτικές 

κλινικές οι οποίες παρέμειναν σε λειτουργία και χρησιμοποιούνταν κυρίως για 

μακρά νοσηλεία. 

Επισημαίνεται από την άλλη μεριά τα ιδιωτικά θεραπευτήρια που παρείχαν υπηρεσίες 

υψηλής ποιότητας παρουσίασαν μία σημαντική ανάπτυξη λόγω της πολυτελούς 

ξενοδοχειακής τους υποδομής και της επιθυμίας των καταναλωτών που είχαν τη 

δυνατότητα να πληρώσουν, να αποφύγουν τη γραφειοκρατική δυσκαμψία του 

δημόσιου συστήματος. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές το κόστος επιβαρύνει 

κυρίως τους ασθενείς μιας και ο ασφαλιστικός φορέας καλύπτει τις περισσότερες 

φορές ένα μόνο μέρος του συνολικού κόστους που αφορά κυρίως στα νοσήλια και στα 

φάρμακα και λιγότερο στις ιατρικές πράξεις. 

Μία άλλη επίσης διάταξη του Ν. 1397/83 η οποία προσανατολιζόταν στο 

περιορισμό της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα υγείας αφορούσε στην πλήρη και 

αποκλειστική απασχόληση των νοσοκομειακών ιατρών οι οποίοι καλούνταν να 

κλείσουν τα ιδιωτικά τους ιατρεία και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο ΕΣΥ σε 

οκτάωρη βάση. Το θέμα αυτό δέσποσε στον ιατρικό κόσμο και ώθησε ένα μεγάλο 

αριθμό ιατρών να εγκαταλείψει το σύστημα παρά τις μισθολογικές αυξήσεις που 

προβλέπονταν για την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στο ΕΣΥ. Στα πλαίσια 

μάλιστα της κριτικής και του προβληματισμού έχει αποδοθεί πολλές φορές σε αυτή τη 

ρύθμιση η ευθύνη για τη μη αποδοτική εργασία των ιατρών στο ΕΣΥ λόγω έλλειψης 

κινήτρων (Πολύζος, 1994).  

         Γενικά, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η υγειονομική μεταρρύθμιση του ΕΣΥ 

διατηρεί μια ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξέλιξη του υγειονομικού συστήματος στη χώρα 

μας επειδή συνιστά τη μοναδική ίσως θεμελιωμένη και σαφή πρόταση πολιτική υγείας. 

Η θεσμοθέτηση του ΕΣΥ άνοιξε το δρόμο για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος 

υγείας, αποτέλεσε την αφετηρία για την ανάπτυξη του δημοσίου ενδιαφέροντος για την 

υγεία και έθεσε στην ελληνική πραγματικότητα τα ευρέως διαδεδομένα σε άλλα 

υγειονομικά συστήματα προβλήματα σχετικά με την οργάνωση και τον 

προγραμματισμό των υπηρεσιών υγείας. 

Όμως, το σύστημα δεν κατάφερε να εκπληρώσει μεγάλο μέρος από τους στόχους 

του λόγω της μη εφαρμογής σημαντικών προβλεπόμενων ρυθμίσεων και εξαιτίας των 
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σημαντικών λειτουργικών δυσχερειών που εμφανίστηκαν στην εξέλιξή του. 

Συγκεκριμένα, μία σειρά από παράγοντες όπως: 

1. η έλλειψη παράδοσης στην πολιτική υγείας στη χώρα μας και η μη αφοσίωση 

της εμπειρίας άλλων χωρών, 

2. η διατήρηση των κατακερματισμένων ασφαλιστικών υπηρεσιών και η 

ματαίωση της προβλεπόμενης ενοποίησης των κλάδων υγείας των 

ασφαλιστικών ταμείων, 

3. οι υπερβολικές φιλοδοξίες των εμπνευστών του συστήματος σε σχέση με την 

επικρατούσα συγκυρία και  

4. η έλλειψη συντονισμού και σχεδιασμού αποτελεσματικής διαχείρισης και 

κατανομής των υφιστάμενων πόρων και παράλληλα η γενική παραμέληση της 

οργάνωσης του συστήματος χρηματοδότησης, ευθύνονται για την μερική 

εφαρμογή της μεταρρύθμισης (Βενιέρης, 1997). 

Όσον αφορά στις λειτουργικές δυσχέρειες και στις αντιοικονομίες του συστήματος, 

αυτές εστιάζονται (Κυριόπουλος, 1990): 

1. Στην υποτίμηση της διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων που εκφράστηκε με 

την καθυστέρηση της πολιτικής υγείας σχετικά με: α)τον έλεγχο της ιατρικής 

δημογραφίας, β) την αναστροφή της σχέσης γενικών/ ειδικών ιατρών, γ) τον 

προγραμματισμό και την ανάπτυξη των απαιτούμενων ειδικοτήτων, δ) τη 

βελτίωση της εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας, και ε) την ισότητα στην 

κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού 

2. Στην παραμέληση της αξιολόγησης του παραγόμενου έργου η οποία είναι 

απαραίτητη για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την πολιτική του συστήματος, 

στα πλαίσια του στόχου της αύξησης της αποτελεσματικότητας, της 

αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας των υπηρεσιών υγείας 

3. Στην συστηματική ανεπάρκεια του ΕΣΥ, στη διατήρηση της 

νοσοκομειοκεντρικής αντίληψής του και στην απουσία ενότητας των επιπέδων 

οργάνωσης 

4. Στην αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες υγείας με τις γνωστές συνέπειες και 

στην διατήρηση των ανισοτήτων 

5. Στη μονοδιάστατη  αντιμετώπιση του ιδιωτικού τομέα υγείας η οποία 

προσανατολιζόμενη αποκλειστικά στη μείωση του αριθμού των ιδιωτικών 

κλινών οδήγησε σε συνδυασμό με τις ποσοτικές και ποιοτικές ανεπάρκειες του 

δημοσίου συστήματος, στην αύξηση του αριθμού των πολυτελών κλινικών και 
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διαγνωστικών κέντρων τα οποία αποτέλεσαν την «επενδυτική αιχμή» του 

ιδιωτικού τομέα. 

6. Στις δυσκαμψίες της αγοράς εργασίας και ειδικότερα στο σύστημα των 

αμοιβών και στην παροχή κινήτρων που οδήγησαν στην αύξηση του κόστους 

των υπηρεσιών, στην εμφάνιση παραοικονομικών δραστηριοτήτων και στη 

χαμηλή αποδοτικότητα του συστήματος. 

Ανεξάρτητα πάντως από τα παραπάνω η υγειονομική μεταρρύθμιση του 1983 

αποτέλεσε τη μεγαλύτερη νομοθετική τομή στην εξέλιξη του υγειονομικού τομέα στη 

χώρα μας σε μία περίοδο μάλιστα η οποία συνέπεσε με την εισαγωγή Εθνικών 

Συστημάτων Υγείας στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες. 

      

                                                                                                                                                                         

4.3  Ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα 

4.3.1  Γενικά χαρακτηριστικά  

 
         Σύμφωνα με το Υπουργείο υγείας (2000), η πλειοψηφία των ιδιωτικών 

θεραπευτηρίων δευτεροβάθμιας περίθαλψης που λειτουργούν στην Ελλάδα 

κατατάσσεται στην κατηγορία δυναμικότητας 41- 100 κλινών, ενώ επίσης μεγάλος 

είναι και ο αριθμός αυτών που είναι δυναμικότητας 100- 300 κλινών. 

Ανάλογα με το μέγεθός τους οι ιδιωτικές γενικές κλινικές διακρίνονται στις παρακάτω 

κατηγορίες: 

1. Μεγάλες πολυδύναμες κλινικές οι οποίες βρίσκονται στην Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη και οι οποίες είναι ελάχιστες σε αριθμό. Οι κλινικές αυτές 

υπερβαίνουν σε δυναμικότητα τις 300 κλίνες και στην πλειοψηφία τους είναι 

στελεχωμένες από άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό 

διαθέτοντας ιατρικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας. Επίσης διατηρούν 

συμφωνίες τόσο με ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία δημοσίου, όσο και 

με τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες του ιδιωτικού τομέα. Οι 

συγκεκριμένες κλινικές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών 

συμπεριλαμβανόμενης της πρόληψης και της διάγνωσης. Τα έσοδα των 

κλινικών αυτών προέρχονται από τους εσωτερικούς- νοσηλευόμενους ασθενείς 

και από ασθενείς οι οποίοι επισκέπτονται τα εξωτερικά ιατρεία τους. 

 



 49

2. Μεσαίες κλινικές οι οποίες συνήθως διατηρούν συμβάσεις με ασφαλιστικές 

εταιρίες του ιδιωτικού τομέα καθώς και με ταμεία του δημοσίου. 

3. Μικρές κλινικές οι περισσότερες των οποίων καλύπτουν το κόστος νοσηλείας 

των ασθενών τους (ολόκληρο ή μέρος) μέσω συμβάσεων που έχουν συνάψει με 

διάφορους ασφαλιστικούς οργανισμούς του δημοσίου. 

4. Νευροψυχιατρικές κλινικές οι οποίες αποτελούν μια ξεχωριστή κατηγορία, 

είναι αρκετές σε αριθμό και τα έσοδά τους προέρχονται εξ ολοκλήρου από 

εσωτερικούς νοσηλευόμενους ασθενείς, εμφανίζοντας υψηλές μέσες ετήσιες 

πληρότητες. 

Σχετικά με την γεωγραφική κατανομή των ιδιωτικών κλινικών, η πλειοψηφία τους 

βρίσκεται συγκεντρωμένη στην περιφέρεια της Αθήνας και ακολουθεί η περιφέρεια της 

Θεσσαλονίκης με σχετικά μικρότερο αριθμό θεραπευτηρίων. Οι περισσότερες εξ 

αυτών είναι γενικές κλινικές, μαιευτικές- γυναικολογικές και νευροψυχιατρικές. 

         Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται ανακατατάξεις στο χώρο των ιδιωτικών 

θεραπευτηρίων, καθώς μικρές περιφερειακές μονάδες, απορροφώνται, εξαγοράζονται ή 

συγχωνεύονται με μεγαλύτερες. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις μεγάλες μονάδες 

του κλάδου αποκτούν διεθνή χαρακτήρα επεκτείνοντας τις εργασίες τους και σε χώρες 

του εξωτερικού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Ιατρικό Αθηνών το οποίο 

και έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές του σε διάφορες χώρες της Βαλκανικής. Από τη 

μία πλευρά η δυσκολία των μικρών μονάδων του κλάδου να ανταποκριθούν στη 

ραγδαία εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας και από την άλλη πλευρά το πολύ υψηλό 

κόστος κατασκευής και εξοπλισμού μιας νέας θεραπευτικής μονάδας σε συνδυασμό με 

το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αποτελούν τους δύο βασικούς λόγους που οδηγούν στη 

στρατηγική των εξαγορών- συγχωνεύσεων- απορροφήσεων των μικρότερων από τις 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Σχετικά με τα ιδιωτικά μαιευτήρια που λειτουργούν σήμερα 

στην Ελλάδα, αποτελούν στην ουσία κλινικές οι οποίες παρέχουν μαιευτικές και 

γενικότερα γυναικολογικές υπηρεσίες. Ωστόσο, τα περισσότερα εξ αυτών έχουν 

επεκταθεί και στην ίδρυση σύγχρονων εξεταστικών κέντρων για την παροχή 

διαγνωστικών υπηρεσιών. Το φαινόμενο της υπογεννητικότητας στη χώρα μας οδηγεί 

ως ένα βαθμό στη χαμηλή πληρότητα ορισμένων εκ των μονάδων του κλάδου. 

Ωστόσο, έντονη είναι τα τελευταία κυρίως χρόνια η επενδυτική δραστηριότητα από 

μέρους αρκετών ιδιωτικών μαιευτηρίων, τόσο σε κτιριακές εγκαταστάσεις, όσο και σε 

μηχανολογικό εξοπλισμό με σκοπό τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών (ICAP 2002, Ο κλάδος των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα).  
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         Τέλος, όσον αφορά τα διαγνωστικά κέντρα, αυτά διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στη διάγνωση και πρόληψη των ασθενειών. Με τη σύγχρονη υλικοτεχνική 

υποδομή και με το εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτουν είναι σε θέση να παρέχουν 

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα ιατρικά – διαγνωστικά 

κέντρα υποστηρίζουν στο έργο τους και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά 

ιδρύματα. Τα διαγνωστικά κέντρα υπό τη μορφή μεγάλων οργανωμένων μονάδων που 

προσφέρουν υπηρεσίες διάγνωσης και πρόληψης καλύπτοντας περισσότερες από μία 

ειδικότητες, εμφανίστηκαν στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Ωστόσο, 

τα πρώτα μικροβιολογικά και ακτινολογικά εργαστήρια υπό τη μορφή των εταιριών 

(Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) άρχισαν νόμιμα να λειτουργούν στη χώρα πριν από 30 χρόνια 

περίπου. Μετά το 1985 όμως παρουσίασαν ιδιαίτερη ανάπτυξη και μετεξελίχθηκαν σε 

μεγάλες διαγνωστικές μονάδες. Μάλιστα, εξαιτίας του θεσμικού πλαισίου που έθετε 

σοβαρά εμπόδια στην ίδρυση νέων κλινικών και την επέκταση παλαιοτέρων, ιδιωτικοί 

φορείς που επιθυμούσαν να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο της υγείας αναγκάστηκαν 

να στραφούν στην ίδρυση διαγνωστικών κέντρων. Σήμερα, εκτιμάται ότι στη χώρα μας 

λειτουργούν λίγο περισσότερα από 400 διαγνωστικά κέντρα. Τα τελευταία χρόνια η 

έντονη ζήτηση για εξειδικευμένες και αναβαθμισμένες διαγνωστικές υπηρεσίες 

οδήγησε τις μεγάλες μονάδες του κλάδου στην υλοποίηση σημαντικών επενδυτικών 

σχεδίων για τον εξοπλισμό τους. Η λύση της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) μέσω 

της οποίας πολλά εξεταστικά κέντρα χρηματοδοτούν τον πάγιο ιατρομηχανολογικό 

εξοπλισμό, είναι αρκετά διαδεδομένη τα τελευταία χρόνια. Εκτός των μεγάλων 

πολυδύναμων διαγνωστικών κέντρων, αρκετά σε αριθμό είναι τα μικρά τοπικά 

μικροβιολογικά εργαστήρια, τα οποία συχνά απευθύνονται σε μεγαλύτερα κέντρα για 

την πραγματοποίηση συγκεκριμένων εξετάσεων μη μπορώντας να ανταποκριθούν 

πάντοτε στις ανάγκες των πελατών τους λόγω έλλειψης του απαιτούμενου εξοπλισμού. 

         Τέλος, έντονο είναι τελευταία χρόνια και στο χώρο των ιδιωτικών διαγνωστικών 

κέντρων το φαινόμενο των εξαγορών και απορροφήσεων συνήθως μικρών κέντρων 

από μεγαλύτερα. 
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4.3.2  Δαπάνες Υγείας 
 
         Οι δαπάνες υγείας στην Ελλάδα παρά την σταθερή αύξηση που παρουσιάζουν 

μετά το 1975, προσέγγισαν το μέσο όρο των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α, στα μέσα της 

περασμένης δεκαετίας (ICAP 2002). Ειδικότερα, κατά το διάστημα 1998- 2000 

διαπιστώνεται αύξηση της συνολικής δαπάνης στη χώρα μας η οποία ανέρχεται στα € 

10,8 δις και αντιστοιχεί στο 9,1% του ΑΕΠ, ενώ για πρώτη φορά ξεπερνά τον 

αντίστοιχο μέσο όρο των 29 χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. Σημειώνεται ότι το αντίστοιχο 

ποσοστό κατά το 1989 ήταν 7,5% με τάση αυξητική τα επόμενα χρόνια. Σχετικά με τη 

συμμετοχή της δημόσιας δαπάνης υγείας στο ΑΕΠ του 2000, αυτή ανέρχεται στο 5,2% 

και της ιδιωτικής στο 3,9%. Ορισμένες από τις κυριότερες πηγές των ιδιωτικών 

δαπανών υγείας είναι οι παρακάτω: 

1. οι δαπάνες των ανασφάλιστων  

2. οι δαπάνες για υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από την ασφάλιση ορισμένων 

ομάδων του πληθυσμού 

3. η νομοθετημένη συμμετοχή των ασφαλισμένων στα έξοδα της περίθαλψης 

(διαφέρει ανάλογα με τον ασφαλιστικό φορέα) 

4. η διαφορά μεταξύ της δαπάνης που αποδίδουν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί για 

ιατρικές πράξεις και της πραγματικής αμοιβής του ιατρού  

5. οι επιπλέον δαπάνες των ασφαλισμένων για διαφορά θέσεως στα νοσοκομεία 

6. οι δαπάνες που καταβάλλονται για ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο 

εξωτερικό  

Στο διάστημα 1998- 2000 οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας σημειώνουν ετήσια αύξηση με 

ποσοστό 1,2% και οι δημόσιες μόνον κατά 0,5%, ενώ η «ψαλίδα» των ιδιωτικών προς 

τις δημόσιες δαπάνες υγείας έχει παρατηρηθεί ότι κλείνει αισθητά κατά την τελευταία 

12ετία, με τις δημόσιες δαπάνες να ανέρχονται στο 57,3% και τις ιδιωτικές δαπάνες να 

αγγίζουν για πρώτη φορά το 43% του συνόλου των δαπανών για την υγεία (ICAP, 

2002) 

Σύμφωνα με προβλέψεις, η ιδιωτική δαπάνη υγείας θα συνεχίσει να αυξάνεται και στα 

επόμενα χρόνια, αφού έχει διαφανεί ότι ο Δημόσιος τομέας διακρίνεται από σχετική 

στασιμότητα, τόσο στις δαπάνες αλλά κυρίως στην οργάνωσή του. Εξάλλου, η Ελλάδα 

κατέχει μια από τις τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. στη συμμετοχή του 

Δημοσίου τομέα στο σύνολο των δαπανών, ενώ μεταξύ των 29 χωρών του Ο.Ο.Σ.Α 
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κατατάσσεται στην 23η θέση στις κατά κεφαλή δαπάνες για την υγεία και στην 30η 

θέση μεταξύ των 191 χωρών- μελών της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο παρακάτω πίνακας σύμφωνα με τον οποίο σημαντική 

αύξηση παρουσιάζει το 1999 σε σχέση με το 1998 η δημόσια δαπάνη για περίθαλψη σε 

ιδιωτικές κλινικές (αύξηση 38,3%). 

Πίνακας 6.1: Δαπάνες νοσηλίων δημοσίου (1995- 1999) 

                      
  Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών 

 

4.3.3  Θεσμικό πλαίσιο 
 

         Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) της χώρας θεμελιώθηκε νομοθετικά με τον 

νόμο 1397/83, ενώ από τότε διάφορες είναι κατά καιρούς οι νομοθετικές διατάξεις που 

συμπληρώνουν, τροποποιούν ή βελτιώνουν τον αρχικό νόμο. Η τελευταία νομοθετική 

ρύθμιση με αριθμό 2889/2001 θεσμοθετεί την περιφερειακή συγκρότηση του Ε.Σ.Υ. 

στα λεγόμενα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Συγκεκριμένα, σε κάθε 

υγειονομική περιφέρεια της χώρας ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την 

επωνυμία «Περιφερειακό Σύστημα Υγείας» το οποίο συμπληρώνεται από το όνομα της 

οικείας περιφέρειας. Η χώρα είναι χωρισμένη σε 13β υγειονομικές περιφέρειες εκ των 

οποίων η Αττική κατατάσσεται στην 9η περιφέρεια και η Θεσσαλονίκη στην 2η. 

Σύμφωνα με σχετικά πρόσφατο σχέδιο νόμου συνιστάται στο Υπουργείο Υγείας και 

Πρόνοιας υπηρεσία με τίτλο «Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας» 

(Σ.Ε.Υ.Υ.Π.). Στην αρμοδιότητα αυτού υπάγεται ο έλεγχος όλων των υπηρεσιών και 

νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου των τομέων υγείας και πρόνοιας 

που εποπτεύονται από το συγκεκριμένο υπουργείο (δημόσια νοσοκομεία, κέντρα 
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υγείας, Ε.Κ.Α.Β., Ε.Ο.Φ., παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, κέντρα παιδικής 

μέριμνας, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, οίκοι ευγηρίας, κ.λ.π), των υπηρεσιών υγείας 

και κοινωνικής πρόνοιας των περιφερειών του κράτους και των νομαρχιακών 

αυτοδιοικήσεων, των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, καθώς και των ιδιωτικών κλινικών, 

διαγνωστικών μονάδων υγείας, ώστε να προλαμβάνεται ή να καταστέλλεται η 

ανεξέλεγκτη και αναποτελεσματική λειτουργία τους. Τα θέματα που αφορούν την 

υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων δεν αποτελούν αντικείμενο αρμοδιότητας του 

Σώματος. Το Σ.Ε.Υ.Π. διαρθρώνεται στους τομείς α) Υγειονομικού- Φαρμακευτικού 

Ελέγχου, β) Διοικητικού- Οικονομικού Ελέγχου και γ) Ελέγχου Φορέα Πρόνοιας 

Αποστολή του Σ.Ε.Υ.Π. είναι η ανάπτυξη και λειτουργία Κεντρικού και 

Περιφερειακού μηχανισμού για τη διενέργεια συστηματικών επιθεωρήσεων, ελέγχων 

και ερευνών σε όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα ή 

την εποπτεία του Υπουργού Υγείας, με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας και 

αποτελεσματικότητας αυτών, την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

υγείας και πρόνοιας, την εξάλειψη της κακοδιοίκησης και την προστασία της υγείας 

και της περιουσίας των πολιτών από την παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας με 

καταχρηστικό τρόπο. Ένα ακόμη προτεινόμενο σχέδιο νόμου έρχεται ως συνέχεια των 

ρυθμίσεων του Ν2889/2001 και στοχεύει στην οργάνωση του συστήματος προμηθειών 

της Κεντρικής υπηρεσίας και των αποκεντρωμένων μονάδων των Πε.Σ.Υ. κατά τρόπο 

που να αποφεύγονται οι χρονοβόρες διαδικασίες, να εξασφαλίζονται υγιείς όροι 

ανταγωνισμού και να αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της τεράστιας δημοσιονομικής 

επιβάρυνσης που προκαλεί η σπατάλη των πόρων υγείας. Βασικός στόχος είναι να 

αποκτήσει η διαπραγματευτική δύναμη των μονάδων υγείας του Ε.Σ.Υ. το πραγματικό 

της βάρος στην αγορά και να αξιοποιηθεί από έμπειρα στελέχη και ευέλικτους 

μηχανισμούς υλοποίησης. Η σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων προμηθειών μπορεί 

να είναι κεντρική είτε αποκεντρωμένη. Οι ιδιωτικές κλινικές και τα διαγνωστικά 

εργαστήρια υποχρεώνονται να υποβάλλουν στο Πε.Σ.Υ. αντίγραφα των τιμολογίων και 

των συμβάσεων με τους προμηθευτές τους, προκειμένου να είναι δυνατή η σύγκριση 

των προσφερόμενων τιμών. 

1) Κλινικές  

         Ο κλάδος των ιδιωτικών θεραπευτηρίων περιορίστηκε σημαντικά κατά την 

δεκαετία του 1980 κυρίως λόγω της ακολουθούμενης πολιτικής, που σκοπό είχε την 

ενίσχυση του νεοσύστατου Ε.Σ.Υ. Έτσι, βάσει των διατάξεων του Ν1397/83 είχε 
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σταματήσει η έκδοση αδειών για ίδρυση νέων κλινικών ή επέκταση των ήδη 

υφισταμένων. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την τακτική καθήλωσης των 

νοσηλίων σε χαμηλά επίπεδα, είχε ως αποτέλεσμα την αποθάρρυνση των 

επιχειρηματιών να επενδύσουν σε μονάδες παροχής δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Έτσι, 

ενώ στα δημόσια νοσοκομεία παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού τους από 122 το 

1983 σε 140 το 1993, ο αριθμός των αντίστοιχων ιδιωτικών μειώθηκε σε 224 το 1993 

από 391 το 1983. Με το προεδρικό διάταγμα 247/91 επιτράπηκε ξανά η ίδρυση, 

λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών κλινικών, καθώς και επίσης και η δημιουργία 

ανεξάρτητων διαγνωστικών μονάδων μέσα στις ίδιες τις κλινικές και η χορήγηση των 

αδειών λειτουργίας των μονάδων αυτών τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα. 

Με τις διατάξεις αυτές οι κλινικές εκτός από θεραπευτήρια μετατράπηκαν και σε 

μεγάλης κλίμακας διαγνωστικά κέντρα, τα οποία σε μικρό χρονικό διάστημα κάλυψαν 

σημαντικό μέρος της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Παράλληλα, με τους νόμους 517/91 

και 247/91 καθορίζονται προδιαγραφές οικοδομής, τεχνικού εξοπλισμού, σύνθεσης 

προσωπικού κλπ., που απαιτούνται για την δραστηριοποίηση ιδιωτικών κλινικών. 

Σύμφωνα με το Ν.2889/2001 τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. διακρίνονται πλέον σε δύο 

κατηγορίες, στα Γενικά και στα Ειδικά. Ενώ η διάκριση σε νομαρχιακά και 

περιφερειακά  καταργείται. Ως γενικά χαρακτηρίζονται τα νοσοκομεία που διαθέτουν 

τμήματα κύριας νοσηλείας σε περισσότερες από μια θεραπευτικές κατηγορίες και ως 

ειδικά όσα διαθέτουν τμήματα κύριας νοσηλείας σε μία μόνο θεραπευτική κατηγορία. 

Επίσης, από 1.1.2002 επιτρέπεται στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. μετά το τακτικό 

ωράριο, η λειτουργία απογευματινών ιατρείων καθώς επίσης και η διενέργεια 

διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η λειτουργία των υπηρεσιών αυτών είναι 

προαιρετική όπως και προαιρετική είναι και η συμμετοχή σε αυτές του ιατρικού, 

νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού. Όσοι, όμως, δηλώσουν συμμετοχή 

υπάγονται υποχρεωτικά στους κανόνες λειτουργίας που ορίζονται από το νόμο.  

Όσον αφορά το ύψος του νοσηλίου των ιδιωτικών γενικών και νευροψυχιατρικών 

κλινικών της χώρας από 1.1.2002. διαμορφώνεται σε ως εξής 

Για τις γενικές κλινικές: 

θέση Γ: € 29,35 

θέση Ββ: € 32,28 

Θέση Βα: € 38,15 

Θέση Α : € 44,02 

Για τις νευροψυχιατρικές κλινικές: 
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 θέση Γ: € 33,75 

θέση Ββ: € 39,32 

Θέση Βα: € 46,07 

Θέση Α : € 54,00 

 

2) Διαγνωστικά κέντρα  

         Η δραστηριοποίηση του επιχειρηματικού κεφαλαίου στο χώρο της υγείας αρχίζει 

το 1939 με τον Ν1845/39 που όριζε ότι άδεια προς ίδρυση ιδιωτικής κλινικής δίνεται 

όχι μόνο  σε ιατρούς αλλά και σε ιδιώτες, καθώς και σε νομίμως συσταθείσες εταιρίες, 

στις οποίες παρέχεται και η δυνατότητα να τύχουν και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 

ακτινολογικών, μικροβιολογικών και βιοχημικών εργαστηρίων υπό την ευθύνη πάντοτε 

ακτινολόγων ή μικροβιολόγων ιατρών. Τα πρώτα μικροβιολογικά και ακτινολογικά 

εργαστήρια υπό τη μορφή κεφαλαιούχων εταιριών (ΑΕ και ΕΠΕ) άρχισαν να 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα πριν 30 χρόνια περίπου, ενώ τα διαγνωστικά κέντρα 

κάνουν την εμφάνιση τους από το 1980 και μετά. Οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας 

των διαφόρων εργαστηρίων και διαγνωστικών μονάδων χορηγούνταν μέχρι το 1987 

στο όνομα του νομικού προσώπου. Έκτοτε, όμως, με βάση τις γνωμοδοτήσεις 

αρμοδίων υπηρεσιών που έγιναν αποδεκτές, κρίθηκε ότι έπρεπε και στην περίπτωση 

των εργαστηρίων και διαγνωστικών κέντρων να εφαρμοσθούν αναλογικά οι διατάξεις 

του Ν.1397/ 83 περί Ε.Σ.Υ. Σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις δεν ήταν επιτρεπτή η 

χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας απευθείας στο όνομα των εταιριών, παρά 

μόνο στο όνομα του επιστημονικά υπεύθυνου ιατρού. Εν αναμονή της έκδοσης του 

προεδρικού διατάγματος που θα καθόριζε τους όρους λειτουργίας όλων των φορέων 

πρωτοβάθμιας περίθαλψης, οι νομαρχίες συνέχισαν προσωρινά να εκδίδουν τις άδειες 

λειτουργίας των διαγνωστικών κέντρων στο όνομα των ιατρών, καθώς και 

μεμονωμένες άδειες ανά είδος ή κατηγορία εξετάσεων μέχρι τη νομοθετική ρύθμιση 

του θέματος.  

           Τον Απρίλιο του 2001 δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης το 

προεδρικό διάταγμα με αριθμό 84 το οποίο επαναπροσδιορίζει τους όρους, τις 

προϋποθέσεις, τη διαδικασία κα τις αναγκαίες προδιαγραφές για την ίδρυση και 

λειτουργία ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

(Π.Φ.Υ), σύμφωνα με το οποίο άδεια χορηγείται αποκλειστικά σε : α) φυσικά πρόσωπα 

που διαθέτουν άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, β) σε ιατρικές εταιρείες και 

γ) σε αστικούς συνεταιρισμούς ελευθέρων επαγγελματιών ιατρών εργαστηριακής 
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διάγνωσης βιοπαθολογίας. Σχετικά με τις ιατρικές εταιρίες παροχής υπηρεσιών 

Π.Φ.Υ., εταίροι μπορεί να είναι μόνον ιατροί και λοιποί επιστήμονες του τομέα υγείας, 

πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ. Ειδικότερα, όσον αφορά στις ανώνυμες εταιρίες σύμφωνα με 

το νέο Π.Δ., το σύνολο των μετοχών πρέπει να είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, ενώ οι 

ειδικευμένοι ιατροί πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον το 51% του συνόλου των μετοχών 

και τα φυσικά πρόσωπα εκτός του τομέα υγείας να κατέχουν όχι περισσότερο από 49% 

των μετοχών. Οι μετοχές που αντιστοιχούν στο 51% των ειδικευμένων ιατρών είναι 

προνομιούχες με δικαίωμα ψήφου και δεν είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Επίσης, ο 

ιατρός μέτοχος ιατρικής ΑΕ απαγορεύεται να συμμετέχει ο ίδιος ή η σύζυγός του ή 

συγγενείς του εξ αίματος πρώτου βαθμού σε άλλη ιατρική εταιρία παροχής υπηρεσιών 

Π.Φ.Υ. και σε περίπτωση που ασκεί ατομικά το επάγγελμα, απαγορεύεται να 

προσφέρει υπηρεσίες στο φορέα Π.Φ.Υ. της ΑΕ. Θα πρέπει να αναφερθεί στο σημείο 

αυτό, ότι σχετικά με τα ζητήματα της μετοχικής σύνθεσης των εταιριών, το Π.Δ. θέτει 

προθεσμία πέντε ετών για την προσαρμογή τους. Το νέο Π.Δ. εξακολουθεί να 

απαγορεύει την με οποιοδήποτε τρόπο διαφήμιση και προβολή των ιδιωτικών φορέων 

παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. Σε άλλο άρθρο του, το Π.Δ. 84  οριοθετεί ζητήματα 

συνεργασίας μεταξύ των ιατρών και συγκεκριμένα θέτει φραγμό στην παράλληλη 

απασχόλησή τους τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, ενώ επίσης 

υποχρεώνει τις εταιρίες παροχής διαγνωστικών υπηρεσιών να λειτουργούν το κάθε 

τους υποκατάστημα υπό τη μορφή ανεξάρτητης εταιρίας. Τέλος, παρέχεται πλέον η 

δυνατότητα στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα να συνάπτουν απευθείας συμβάσεις με 

τα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία. 

    

 

4.3.4  Η ζήτηση για ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας  
 
         Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση για ιδιωτικές υπηρεσίες (πρωτοβάθμιες 

και δευτεροβάθμιες) συνοψίζονται στους παρακάτω: (ICAP 2002, Ο κλάδος των 

ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα) 

1. Παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν σημαντικά στη διάρθρωση της ζήτησης των 

ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας είναι οι εξής: 

 Δημογραφικοί παράγοντες ( ηλικία, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, 

επίπεδο υγείας) 

 Κοινωνικοί παράγοντες (πολιτιστικό επίπεδο, βιοτικό επίπεδο) 
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 Οικονομικοί παράγοντες (εισόδημα, κοινωνική ασφάλιση, τιμές υπηρεσιών) 

 Ατομικές αξίες / ιδέες (αξία/ προτεραιότητα στα θέματα υγείας, στάση / 

συμπεριφορά προς τις υπηρεσίες υγείας, γνώση/ πληροφόρηση για την 

ασθένεια) 

2. Το επίπεδο των δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων του δημοσίου, στρέφουν 

συχνά το κοινό προς τις υπηρεσίες υγείας του ιδιωτικού τομέα. 

3. Γραφειοκρατικά εμπόδια και μακρές λίστες αναμονής που παρατηρούνται κατά 

τις διαδικασίες έγκρισης και πραγματοποίησης σημαντικών υπηρεσιών και 

παροχής διαγνωστικών υπηρεσιών από τα δημόσια ταμεία προς τους 

ασφαλισμένους τους, αναγκάζουν πολλούς ασθενείς να καταφύγουν στον 

ιδιωτικό τομέα, 

4. Ο παράγοντας τεχνολογία είναι βαρύνουσας σημασίας, δεδομένου ότι η 

προηγμένη τεχνολογία σε ιατρομηχανολογικό εξοπλισμό αυξάνει τα ποσοστά 

θετικού αποτελέσματος στη διάγνωση έως και 100% και στη θεραπεία έως και 

80%. 

Σημαντικές  και συνεχείς είναι τα τελευταία χρόνια οι επενδύσεις από πλευράς του 

ιδιωτικού τομέα στην εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και στην υψηλή διαγνωστική 

τεχνολογία, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό την παροχή πολλών υπηρεσιών ταχύτερη, 

ευκολότερη και το σπουδαιότερο περισσότερο έγκυρη και αξιόπιστη. 

Επιπλέον, οι ελλείψεις μερικών δημοσίων θεραπευτηρίων – ιδιαίτερα της επαρχίας 

τόσο σε σύγχρονο διαγνωστικό και ιατρικό εξοπλισμό, όσο και σε κτιριακή υποδομή, 

σε επάρκεια κλινών και νοσηλευτικού προσωπικού, λειτουργούν συχνά προς όφελος 

του ιδιωτικού κλάδου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης. 

Μέση μηνιαία δαπάνη ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας ανά νοικοκυριό – Δείκτες εγχώριας 

ιδιωτικής κατανάλωσης 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται στοιχεία της τελευταίας έρευνας 

οικογενειακών προϋπολογισμών όπως αυτή πραγματοποιήθηκε από την Ε.Σ.Υ.Ε κατά 

την περίοδο 1998/99, βάσει δείγματος σε όλα τα νοικοκυριά της χώρας.  
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Πίνακας 4.2: Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά κατηγορία 

περιοχής(1998/99)

 
πηγή: ΕΣΥΕ- Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών(1998/99) 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εν λόγω έρευνας οι συνολικές μηνιαίες δαπάνες υγείας 

ανά νοικοκυριό σε όλες τις περιοχές της χώρας για τη συγκεκριμένη περίοδο, ανήλθαν 

σε €94 κατά μέσο όρο, αντιπροσωπεύοντας μόλις το 6,82% του συνόλου των μηνιαίων 

αγορών ανά νοικοκυριό. Η μεγαλύτερη αναλογία δαπανών υγείας στο σύνολο των 

αγορών παρουσιάζεται στα νοικοκυριά της περιφέρειας της πρωτεύουσας (7,6%) και η 

μικρότερη στα νοικοκυριά των λοιπών αστικών περιοχών (5,53%). Επίσης, για όλες τις 

κατηγορίες των περιοχών, το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών υγείας αντιστοιχεί στις 

υπηρεσίες των οδοντιάτρων και κατά δεύτερο στις υπηρεσίες ιατρών άλλων 

ειδικοτήτων. Οι δαπάνες για φάρμακα και νοσοκομειακή περίθαλψη είναι συγκριτικά 

χαμηλότερες. 

Με κριτήριο το μέγεθος του νοικοκυριού, η μεγαλύτερη αναλογία δαπανών υγείας στο 

σύνολο των μηνιαίων αγορών παρουσιάζεται στα νοικοκυριά με ένα μόνο μέλος 

(8,14%) και η μικρότερη στα νοικοκυριά με πέντε μέλη (5,5%) την περίοδο 1998/99. 
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Πίνακας 4.3: Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά μέγεθος 

νοικοκυριού (1998/99) 

 
πηγή: ΕΣΥΕ- Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 

  Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή των δαπανών για νοσοκομειακή 

περίθαλψη μεταξύ κρατικής και ιδιωτικής νοσοκομειακής περίθαλψης για την περίοδο 

1998/99. 

 

Πίνακας 4.4: Κατανομή δαπανών των νοικοκυριών για νοσοκομειακή περίθαλψη 

μεταξύ ιδιωτικής και κρατικής (1998/99) 

 
πηγή: ΕΣΥΕ- Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 

 

 Σύμφωνα με τον εν λόγω πίνακα στο σύνολο των περιοχών της χώρας οι μέσες 

μηνιαίες δαπάνες ανά νοικοκυριό για ιδιωτική νοσοκομειακή περίθαλψη 

αντιπροσωπεύουν το 75,4% του συνόλου των δαπανών νοσοκομειακής περίθαλψης. Το 
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υψηλότερο μερίδιο κατέχουν οι δαπάνες για ιδιωτική νοσοκομειακή περίθαλψη στο 

πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης (98,7%) και το μικρότερο οι δαπάνες των 

νοικοκυριών των αγροτικών περιοχών (57%). 

Η εγχώρια ιδιωτική κατανάλωση υπηρεσιών υγείας σε σταθερές τιμές προηγουμένου 

έτους, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών της Ε.Σ.Υ.Ε., παρουσιάζεται 

στον παρακάτω πίνακα.  

 

Πίνακας 4.5: Εγχώρια ιδιωτική κατανάλωση υπηρεσιών υγείας σε σταθερές τιμές 

προηγουμένου έτους 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ- Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών 

 

Από τα στοιχεία του πίνακα αυτού προκύπτει ότι σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα 

κυμάνθηκε η εγχώρια ιδιωτική κατανάλωση δαπανών των νοικοκυριών για ιδιωτική 

υγεία (2000/99):3.881.038.885) έναντι των δαπανών των νοικοκυριών για δημόσια 

υγεία (2000/99: €148.041.086). Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των δαπανών των 

νοικοκυριών για ιδιωτική υγεία ανήλθε για την περίοδο 1996- 2000 στο 8,1%, ενώ ο 

μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των δαπανών των νοικοκυριών για ιδιωτική υγεία 

ανήλθε για την περίοδο 1996- 2000 στο 8,1% ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

των δαπανών για δημόσια υγεία ανήλθε στο 8,8%. 

          

4.3.5  Προσφορά ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας 

 

         Η εισαγωγή του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με το νόμο 1397/83 

σηματοδότησε την απαρχή σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στην παροχή και στην 

κατανομή των υπηρεσιών υγείας στην χώρα. Οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν 

στον τομέα της υγείας κατά την περίοδο 1983-1988 αποσκοπούσαν στην άμβλυνση 

ενός εκ των σημαντικότερων χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων του ελληνικού 



 61

υγειονομικού συστήματος, την ύπαρξη δηλαδή μεγάλων περιφερειακών ανισοτήτων 

σχετικά με την παροχή υπηρεσιών υγείας, ιδιαίτερα σε βάρος του αγροτικού 

πληθυσμού. Οι επενδύσεις αυτές αφορούσαν την: 

1. Δημιουργία πανελλαδικής κλίμακας δικτύου παροχής υπηρεσιών 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις μη αστικές περιοχές, για την κάλυψη 

των αναγκών του μόνιμου πληθυσμού των περιοχών (25% του συνολικού 

πληθυσμού της χώρας), αλλά και των αναγκών που παρουσιάζονται κατά τη  

διάρκεια της αιχμής της τουριστικής περιόδου 

2. Αναβάθμιση των υποδομών των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων 

νοσηλευτικών μονάδων 

3. Κατασκευή και λειτουργία τριών Περιφερειακών Πανεπιστημιακών 

Νοσοκομείων (Ιωαννίνων, Πάτρας, Ηρακλείου) 

4. Υλοποίηση του προγράμματος «μεταρρύθμισης» των υπηρεσιών ψυχικής 

υγείας με την αντικατάσταση του ιδρυματικού συστήματος από ένα δίκτυο 

προληπτικών και θεραπευτικών εξωνοσοκομειακών δομών. 

5. Βελτίωση της λειτουργίας των νοσοκομείων με την αναβάθμιση των 

υποδομών και την ανανέωση και συμπλήρωση του ιατρικού και 

ξενοδοχειακού εξοπλισμού, με μικρής κλίμακας παρεμβάσεις που 

πραγματοποιήθηκαν κυρίως μέσω του Ά ΚΠΣ σε διάφορους νομούς και 

περιφέρειες της χώρας με εξαίρεση τα μεγάλα αστικά κέντρα των νομών 

Αττικής και Θεσσαλονίκης  

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας κατά το έτος 2001 στις 13 

Υγειονομικές περιφέρειες της χώρας λειτουργούσαν 216 ιδιωτικές κλινικές εκ των 

οποίων 61 στη νομαρχία Αττικής (9η Υγειονομική Περιφέρεια) και 24 στο νομό 

Θεσσαλονίκης (2η Υγειονομικής περιφέρεια) 

         Οι ραγδαίες διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς της βιοϊατρικής 

τεχνολογίας, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, σε στενή, ανοικτή και 

αμφίδρομη σχέση με την πρόοδο της ιατρικής και των βασικών επιστημών που την 

υποστηρίζουν, έχουν ήδη μεταβάλλει ριζικά ολόκληρο το φάσμα παραγωγής και 

διανομής υπηρεσιών υγείας τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε όλες σχεδόν τις 

αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες χώρες. Ο ρυθμός διείσδυσης των νέων τεχνολογιών 

και προσαρμογής της χώρας στις διεθνείς εξελίξεις και τάσεις υπήρξε ασυνήθιστα 

υψηλός για τις διαγνωστικές υπηρεσίες, σχετικά ικανοποιητικός για τις επεμβατικές και 

τριτοβάθμιες εφαρμογές της βιοϊατρικής τεχνολογίας, βραδύς όμως για τα 
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πληροφοριακά συστήματα. Μάλιστα, η κατά κεφαλήν αναλογία των εγκατεστημένων 

στη χώρα συστημάτων υψηλής βιοϊατρικής τεχνολογίας και ιδιαίτερα της αξονικής 

τομογραφίας, υπερβαίνει το μέσο όρο των χωρών της ΕΕ, γεγονός που οφείλεται κατά 

κύριο λόγο στην ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών εκ μέρους του ιδιωτικού τομέα. 

Ενδεικτικά, κατά το 1994 αναλογούσαν 12,5 αξονικοί τομογράφοι και 21,5 

μηχανήματα υπερήχων ανά 1.000.000 κατοίκους, ενώ στις υπόλοιπες  χώρες της ΕΕ οι 

αντίστοιχοι δείκτες ήταν 5 και 13 αντίστοιχα. Σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε., το 

έτος 1997 κινήθηκαν συνολικά προς τα διάφορα θεραπευτήρια της χώρας 1.624.876 

ασθενείς πραγματοποιώντας 13.455.322 ημέρες νοσηλείας, η δε μέση πληρότητα των 

θεραπευτηρίων ανήλθε στο 70%. Την τελευταία δεκαετία και κυρίως μετά τη 

συγκρότηση και λειτουργία του ΕΣΥ, οι ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας παρουσιάζουν 

σημαντική ανάπτυξη αξιοποιώντας τη γρήγορη προσαρμογή των μονάδων του κλάδου 

στις τεχνολογικές εξελίξεις. Σήμερα, ένα μεγάλο τμήμα της εξωνοσοκομειακής 

περίθαλψης στην Ελλάδα καλύπτεται από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Επίσης, ο 

ιδιωτικός τομέας καλύπτει σημαντικό μέρος της νοσοκομειακής φροντίδας 

παρουσιάζοντας ολιγοπωλιακή σχεδόν δραστηριότητα, ιδιαίτερα στη γυναικολογική 

και μαιευτική περίθαλψη. Επιπλέον, ο ιδιωτικός τομέας προχώρησε σε ευρεία 

ανάπτυξη της βιοϊατρικής και ακτινολογίας πραγματοποιώντας παράλληλα σημαντικές 

επενδύσεις προηγμένης ιατρικής τεχνολογίας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ότι ο 

ιδιωτικός τομέας ασφάλισης οργανώνεται στο χώρο παροχής ιατρικών υπηρεσιών 

προκειμένου να ισχυροποιήσει τους κλάδους ασφάλισης και πάσης φύσεως ιατρικής / 

υγειονομικής περίθαλψης. 

 

Α) Το δυναμικό των θεραπευτηρίων της χώρας: 

         Το 1999 λειτουργούσαν σε ολόκληρη τη χώρα συνολικά 339 θεραπευτήρια με 

συνολικό αριθμό 51.404 κλινών (152 κλίνες ανά θεραπευτήριο κατά μέσο όρο) εκ των 

οποίων 36.438 κλίνες (μερίδιο 70,9%) βρίσκονται σε 140 θεραπευτήρια του δημοσίου 

και 14.673 κλίνες (μερίδιο 28,5%) σε 195 ιδιωτικά θεραπευτήρια, ενώ είναι 

καταγεγραμμένες και 293 κλίνες σε 4 θεραπευτήρια τα οποία λειτουργούν ως Ν.Π.ΙΔ.. 

Σχετικά με τη γεωγραφική κατανομή των κλινών, στην περιφέρεια πρωτευούσης το εν 

λόγω έτος υπήρχαν συνολικά 23.066 κλίνες (μερίδιο 44,9% επί του συνόλου), στη δε 

περιφέρεια της Μακεδονίας 11.561 κλίνες (μερίδιο 22,5% επί του συνόλου). ¨Όσον 

αφορά τις κλίνες των ιδιωτικών θεραπευτηρίων, στη μεν περιφέρεια της πρωτεύουσας 
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υπήρχαν 7.862 κλίνες (μερίδιο 53,6% επί του συνόλου των ιδιωτικών κλινών), στη δε 

περιφέρεια της Μακεδονίας υπήρχαν 3.424 κλίνες (μερίδιο 23,3%) 

Αναφορικά με την ειδικότητα του συνόλου των θεραπευτηρίων της χώρας η 

συντριπτική πλειοψηφία των κλινών και συγκεκριμένα 32.823 λειτουργούσαν κατά το 

1999 σε Γενικά θεραπευτήρια (μερίδιο 63,9% επί του συνόλου των κλινών), 

ακολουθούσαν δε οι κλίνες των Νευροψυχιατρικών κλινικών (9.708- μερίδιο 18,9%) 

και των Παιδιατρικών νοσηλευτηρίων(1.626- μερίδιο 3,2%). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η κατανομή του συνόλου των κλινών της χώρας κατά 

κλιμάκια κλινών βάσει της οποίας το έτος 1999 ο μεγαλύτερος αριθμός κλινών και 

συγκεκριμένα 23.672 (μερίδιο 46,1%) υπήρχε σε θεραπευτήρια δυναμικότητας 301- 

1000 κλινών, ενώ ακολούθησαν τα θεραπευτήρια δυναμικότητας από 101 έως 300 

κλίνες στα  οποία υπήρχαν 16.126 κλίνες (μερίδιο 31,4%) 

 

Β) Το ιατρικό προσωπικό της χώρας: 

         Το έτος 1999 το συνολικό ιατρικό προσωπικό της χώρας ανερχόταν σε 22.698 

ιατρούς. Σχετικά με τις ειδικότητες οι Μαιευτήρες – γυναικολόγοι κατέλαβαν το 

μεγαλύτερο μερίδιο κατά το 1999 (10,1% επί του συνόλου) και ακολουθούν οι 

παθολόγοι (μερίδιο 5,7%) και οι γενικοί χειρουργοί (μερίδιο 5,4%). 

Κατά τη γεωγραφική κατανομή του ιατρικού προσωπικού δηλαδή 12.125 άτομα 

(53,4% του συνολικού ιατρικού προσωπικού της χώρας) και ακολουθεί η περιφέρεια 

της Μακεδονίας με 4.594 ιατρούς (μερίδιο 20,2%). 

Όσον αφορά την κατανομή του ιατρικού προσωπικού της χώρας κατά νομική μορφή 

θεραπευτηρίου το 1996, επί συνόλου 21.426 ιατρών, στα δημόσια θεραπευτήρια ήταν 

εγγεγραμμένοι  17.121 (μερίδιο 79,91%), ενώ 4.192 ιατροί ήταν εγγεγραμμένοι στα 

ιδιωτικά θεραπευτήρια (μερίδιο 19,57%)  

 

Γ) Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός των θεραπευτηρίων της χώρας: 

         Σύμφωνα με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα το 1999 καταγράφηκαν συνολικά 

5.341 ιατρικά μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας σε όλα τα θεραπευτήρια της χώρας, εκ 

των οποίων στα δημόσια θεραπευτήρια λειτουργούσαν 3.844 μηχανήματα (μερίδιο 

72%) και στα ιδιωτικά θεραπευτήρια 1.450 μηχανήματα (μερίδιο 27,1%), ενώ το 

υπόλοιπο του καταγεγραμμένου τεχνολογικού εξοπλισμού λειτουργούσε σε 

θεραπευτήρια που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ..  
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Πίνακας 4.6: Κατανομή ιατρικών μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας κατά νομική 

μορφή θεραπευτηρίου(1996-1999) 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ 

Στο σύνολο της χώρας, το μεγαλύτερο μερίδιο για το 1999 καταλαμβάνουν τα 

μηχανήματα τεχνητού νεφρού (1.442 τεμάχια), μερίδιο 27%), οι αυτόματοι αναλυτές 

(1.286 τεμάχια, μερίδιο 24,1%) και τα ακτινοδιαγνωστικά μηχανήματα (819 τεμάχια, 

μερίδιο 15,3%). Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εν λόγω μηχανήματα παρουσιάζουν τα 

μεγαλύτερα μερίδια τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Όσον αφορά τη 

γεωγραφική κατανομή των ιατρικών μηχανημάτων, το 1999 στην περιφέρεια 

πρωτευούσης ήταν συγκεντρωμένο το 41,3% του συνόλου (2.206 τεμάχια), ενώ στο 

νομό Θεσσαλονίκης ήταν συγκεντρωμένο το 10,6% (567 τεμάχια). 

 

4.3.6  Η αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας 

  Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς 
         Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας (σε αξία) για 

την περίοδο 1997- 2001 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.  

 

Πίνακας 4.7: Μέγεθος αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας (1997-2001) 

 
Πηγή: (ICAP 2002, Ο κλάδος των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα) 
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Διευκρινίζεται ότι το εκτιμώμενο μέγεθος της αγοράς αναφέρεται στο συνολικό κύκλο 

εργασιών όλων των επιχειρήσεων του κλάδου και δεν συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές 

για υπηρεσίες των ιατρών. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του συγκεκριμένου πίνακα, το συνολικό μέγεθος 

αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας παρουσιάζει διαχρονική αύξηση, ανερχόμενο 

σε €833.500 χιλ. το 2001 έναντι €506.000 χιλ. το 1997 εμφανίζοντας μέσο ετήσιο 

ρυθμό αύξησης 13,3%. Ειδικότερα, το συγκεκριμένο μέγεθος διαμορφώθηκε σε 

€833.500 χιλ. το 2001 έναντι €738.700 χιλ. το 2000 παρουσιάζοντας ποσοστιαία 

αύξηση 12,8%, ενώ το 1999 ανήλθε στο ύψος των €647.700 χιλ. (αύξηση 14,1% την 

περίοδο 2000.99). 

Όσον αφορά το μέγεθος αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας κατά κατηγορία 

σημειώνονται τα εξής: 

 

Α) Κλινικές: 

         Η αγορά των ιδιωτικών κλινικών παρουσιάζει διαχρονική αύξηση κατά την 

περίοδο 1997- 2001 με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 14,5%. Ειδικότερα, το 2001 

εκτιμάται στο ύψος των €455.800 χιλ. έναντι €395.000 χιλ. το 2000 (αύξηση 15,4%) 

και €343.700 χιλ. (αύξηση 14,9% την περίοδο 2000/99). Σύμφωνα με στοιχεία του 

2001 εκτιμάται ότι το 2001 το 90% περίπου του συνολικού μεγέθους της 

συγκεκριμένης αγοράς προέρχεται από εσωτερικούς – νοσηλευόμενους ασθενείς. Οι 

ιδιωτικές κλινικές αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο της αγοράς 

των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας με μερίδιο 54,7% κατά το 2001. Σχετικά με το 

μέγεθος αγοράς των ιδιωτικών κλινικών για τη διετία 1995-1996, εκτιμάται ότι ανήλθε 

στο ύψος των €219.800 χιλ. και €248.000 χιλ. αντίστοιχα. 

 

Β) Μαιευτικές – γυναικολογικές κλινικές; 

         Διαχρονική αύξηση καταγράφει το μέγεθος αγοράς των ιδιωτικών μαιευτηρίων, 

το οποίο για την περίοδο 1997-2001 παρουσιάζει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 14,&%. 

Συγκεκριμένα, για το 2001 εκτιμάται στο ύψος των €150.000 χιλ. έναντι €140.600 χιλ. 

το 2000 παρουσιάζοντας αύξηση 6,&%, ενώ για το 1999 εκτιμάται στο ύψος των 

€120.900 χιλ. σημειώνοντας αύξηση 16,3% κατά την περίοδο 200/99. Σημειώνεται ότι 

οι μαιευτικές κλινικές αντιπροσωπεύουν για το 2001 το 18% του συνόλου της αγοράς 

ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. 
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Γ) Διαγνωστικά κέντρα 

         Η αγορά των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων παρουσιάζει επίσης διαχρονική 

αύξηση κατά την περίοδο 1997-2001 με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 10,3%. 

Ειδικότερα, το 2001 εκτιμάται στο ύψος των €227.700 χιλ. έναντι €203.100 χιλ. το 

2000 (αύξηση 12,1% την περίοδο 2001/00) και €183.100 χιλ. το 1999 (αύξηση 10,9% 

την περίοδο 2000/99). Σύμφωνα με στοιχεία του 2001 εκτιμάται ότι το 70% περίπου 

του συνολικού μεγέθους της υπό εξέταση αγοράς προέρχεται από πελάτες 

ασφαλισμένους σε ταμεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Τα ιδιωτικά διαγνωστικά 

κέντρα, αντιπροσωπεύουν το υπόλοιπο 27,3% της συνολικής αγοράς των ιδιωτικών 

υπηρεσιών υγείας για το 2001. Σχετικά με το μέγεθος της αγοράς των διαγνωστικών 

κέντρων για τη διετία 1995- 1996, εκτιμάται ότι ανήλθε στο ύψος των €121.500 χιλ. 

και €135.300 χιλ. αντίστοιχα.       

 

  Σχήμα 4.3: Μερίδια αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα 

Μερίδια Αγοράς Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας

1
2
3

Ιδιωτικές 
κλινικές
54,7%Μαιευτικές- 

Γυναικολογικές 
κλινικές
18,3%

Διαγνωστικά 
Κέντρα
27,3%

57

 
Πηγή: ICAP 2002, (Ο κλάδος των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα): 

 

Μερίδια Αγοράς Εταιριών και Ομίλων – Δείκτες Συγκέντρωσης 

         Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα μερίδια αγοράς ορισμένων εκ των 

μεγαλύτερων ιδιωτικών κλινικών, μαιευτηρίων και διαγνωστικών κέντρων για το έτος 

2001. Διευκρινίζεται ότι όλα τα αναγραφόμενα μερίδια προκύπτουν βάσει των 

πωλήσεων των παρουσιαζόμενων εταιριών από την κάθε κατηγορία υπηρεσιών.  
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Πίνακας 4.8: Μερίδια αγοράς εταιριών του κλάδου (2001) 
 

 
ICAP 2002 
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         Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του εν λόγω πίνακα μεταξύ των ιδιωτικών 

κλινικών το Ιατρικό Αθηνών καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς για το 2001 

και το οποίο ανέρχεται στο 27,5%. Ακολουθεί στη δεύτερη θέση το θεραπευτήριο 

Υγεία με μερίδιο αγοράς 16,4% και στη τρίτη θέση η Ευρωκλινική Αθηνών με μερίδιο 

6,5%. Από την πλευρά των μαιευτικών κλινικών, την πρώτη θέση κατέχει για το 2001 

το Ιασώ με μερίδιο 36,7% και ακολουθούν το Μητέρα (29,6%), το Λητώ (7,9%) και το 

Ήρα (5,9%). 

Τέλος, μεταξύ των διαγνωστικών κέντρων η Βιοϊατρική κατατάσσεται στην 

πρώτη θέση με μερίδιο14,9% και ακολουθούν η Euromedica με μερίδιο 8% και η 

Ιατρόπολις-Μαγνητική Τομογραφία με μερίδιο 4,9%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει ο δείκτης συγκέντρωσης των παρουσιαζόμενων εταιριών του παραπάνω 

πίνακα. Συγκεκριμένα, οι 11 μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ιδιωτικών 

κλινικών παρουσιάζουν δείκτη συγκέντρωσης 73,4% για το 2001, ενώ τα 4 μεγαλύτερα 

ιδιωτικά μαιευτήρια παρουσιάζουν δείκτη συγκέντρωσης 80,2%. Μικρότερη είναι η 

συγκέντρωση των 13 διαγνωστικών κέντρων του πίνακα με αντίστοιχο δείκτη 44,9%. 

Παρουσία στον υποκλάδο των διαγνωστικών κέντρων έχει ωστόσο και το Ιατρικό 

Αθηνών το οποίο μέσω των θυγατρικών του εταιριών Αξονική Έρευνα ΑΕ και Έρευνα 

ΑΕ κατέχει μερίδιο στη συγκεκριμένη αγορά 2% για το 2001. Ο όμιλος της 

ασφαλιστικής εταιρίας INTERAMERICAN έχει εισέλθει στον χώρο των ιδιωτικών 

θεραπευτηρίων μέσω της Ευρωκλινικής Αθηνών και της Αθηναϊκής Γενικής Κλινικής 

με μερίδιο αγοράς 7,2% για το 2001. Στον όμιλο των εταιριών της Ευρωδιάγνωσης στη 

Θεσσαλονίκη, ανήκουν οι εταιρίες Ευρωδιάγνωση ΑΕ, Σύγχρονο Ιατρικό Διαγνωστικό 

Κέντρο Θεσσαλονίκης ΑΕ και Ιατρική Διάγνωση ΑΕ με συνολικό μερίδιο 3,3% στην 

αγορά των διαγνωστικών κέντρων. Διευρυμένο εμφανίζεται κα το μερίδιο αγοράς του 

Ιασώ στο χώρο των μαιευτικών κλινικών μετά την εξαγορά και του Ήρα, με ποσοστό 

42,6%. Τέλος, το μερίδιο αγοράς του ομίλου των εταιριών Euromedica στο σύνολο της 

αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας για το 2001, εκτιμάται στο 6,8% περίπου. 
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Συνθήκες Ανταγωνισμού 
 
         Ο ανταγωνισμός που παρατηρείται σήμερα μεταξύ των μονάδων υγείας του 

ιδιωτικού τομέα και ο οποίος επικεντρώνεται στα εξής βασικά σημεία: 

1. Μηχανολογικός εξοπλισμός  

         Ιδιαίτερα υψηλά είναι τα κονδύλια που επενδύουν κατά τακτά χρονικά 

διαστήματα σχεδόν όλα τα μεγάλα διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικά θεραπευτήρια, 

προκειμένου να βρίσκονται πάντοτε στην αιχμή της τεχνολογίας διαθέτοντας τα πλέον 

σύγχρονα και αξιόπιστα μηχανήματα. Στον συγκεκριμένο τομέα φαίνεται να υπερέχουν 

οι περισσότερο εδραιωμένες και πολυδύναμες μονάδες του κλάδου οι οποίες είναι σε 

θέση να διαθέσουν τα απαιτούμενα ποσά για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε 

ιατρικό και επιστημονικό εξοπλισμό, σε αντίθεση με μικρότερες μονάδες που σε 

κάποιες περιπτώσεις αδυνατούν να ανταποκριθούν στην ταχεία απαξίωση του 

μηχανολογικού εξοπλισμού. 

Εναλλακτική λύση απόκτησης του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού για 

πολλές επιχειρήσεις του κλάδου, αποτελεί η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) προς 

κάλυψη των επενδυτικών τους αναγκών. 

2. Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών 

         Καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων του κλάδου διαδραματίζει η 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών η οποία διασφαλίζεται τόσο με τη συνεχή 

εκπαίδευση και την πλήρη κατάρτιση του νοσηλευτικού προσωπικού όλων των 

βαθμίδων. 

Με δεδομένη την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ενισχύεται η 

εμπιστοσύνη του κοινού για τη συγκεκριμένη μονάδα και διασφαλίζονται τόσο η 

φερεγγυότητα και η πιστότητα των εργαστηριακών εξετάσεων όσο και η 

αποτελεσματικότητα της θεραπείας που συστήνει το ιατρικό προσωπικό. 

 

3. Ταχύτητα Υπηρεσιών 

         Η αρτιότητα του υπάρχοντος διαγνωστικού εξοπλισμού καθώς και η επάρκεια και 

ο βαθμός εκπαίδευσης του ιατρικού και μη προσωπικού, αποτελούν προσδιοριστικούς 

παράγοντες της ταχύτητας με την οποία διενεργούνται οι εξετάσεις των ασθενών και 

εξάγονται τα αποτελέσματα. Η εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας οδηγεί σε μείωση των 
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ημερών νοσηλείας με αποτέλεσμα τα περισσότερα μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια της 

χώρας να αποφεύγουν πλέον την αύξηση των νοσοκομειακών τους κλινών. Αντίθετα, 

στόχος τους είναι η μείωση του χρόνου εισαγωγής, διάγνωσης και νοσηλείας των 

ασθενών ενώ με την εφαρμογή του «χειρουργείου μιας ημέρας» οι ασθενείς 

παραμένουν ελάχιστες ώρες μετά την επέμβασή τους στο θεραπευτήριο οπότε και 

αποχωρούν για κατ’ οίκον νοσηλεία και ανάρρωση. 

4. Συνεργασία με Ασφαλιστικούς φορείς  

         Αρκετές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, συχνά 

διαθέτουν ένα σταθερό πελατολόγιο, μέσω της συνεργασίας τους με διάφορους 

ασφαλιστικούς οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Κριτήρια της επιλογής 

σύναψης συμβάσεων με τους οργανισμούς αυτούς από μέρους των μονάδων, είναι η 

οικονομική ευρωστία και φερεγγυότητα των πρώτων, το εύρος των υπηρεσιών που 

προσφέρουν στους ασφαλισμένους τους και βέβαια η τιμολογιακή πολιτική που 

ακολουθούν. 

5. Δυνατότητα Πρόσβασης στις Ιατρικές Υπηρεσίες 

         Κύριος στόχος ιδιαίτερα των μεγάλων ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, είναι η 

συνεχής ανάπτυξη από μέρους τους, μεγάλου αριθμού υποκαταστημάτων διάσπαρτων 

σε διαφορετικές γεωγραφικές περιφέρειες με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες τους να είναι 

διαθέσιμες σε όλο και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. 

 

6. Διαφημιστική Δαπάνη Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας 

         Στο παρακάτω διάγραμμα εμφανίζεται η διαχρονική εξέλιξη των διαφημιστικών 

δαπανών του κλάδου των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας για την περίοδο 1997- 2001 

καθώς και η κατανομή τους στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. 
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Σχήμα 4.4: Εξέλιξη της διαφημιστικής δαπάνης ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας (1997-
2001)  

 
Πηγή: Media Services SA 

Μειωμένη  κατά 47,2% εμφανίζεται η συνολική διαφημιστική δαπάνη του κλάδου των 

ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας το 2001 σε σχέση με το 2000. Συγκεκριμένα το έτος 2001 

ανήλθε σε € 1.205.151 έναντι € 2.283.894 το 2000. 

Τα περιοδικά αποτελούν κατά το 2001 το σημαντικότερο διαφημιστικό μέσο για τον 

κλάδο (μερίδιο 49,5%) και ακολουθούν οι εφημερίδες (μερίδιο 37,6%) και το 

ραδιόφωνο (μερίδιο 12,9%), ενώ αμελητέα υπήρξε η συμμετοχή της τηλεόρασης ως 

διαφημιστικό μέσο. Το έτος 2000 σημαντική ήταν η παρουσία των εφημερίδων 

(μερίδιο 57,2%). 

Από πλευράς ιδρυμάτων, το ΙΑΣΩ κατέχει για το 2001 το μεγαλύτερο μερίδιο στο 

σύνολο της διαφημιστικής δαπάνης του κλάδου με μερίδιο 3,4 % και ακολουθεί το 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ με μερίδιο 2,8% και το ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

με μερίδιο 0,9%. Το 2000 την υψηλότερη διαφημιστική δαπάνη εμφανίζει και πάλι το 

ΙΑΣΩ (μερίδιο 23,5%) και ακολουθεί το ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

(μερίδιο 9,9%). 

 

Επιχειρήσεις του κλάδου 

 
Ιδιωτικές κλινικές  

         Στον πίνακα  Π3.35  του παραρτήματος παρουσιάζονται ιδιωτικές κλινικές που 

λειτουργούν στη χώρα μας και ειδικότερα οι εταιρίες εκείνες που δημοσίευσαν στον 

ισολογισμό του έτους 2000 κύκλο εργασιών άνω του €1 εκατ. Πέραν της πλήρους 

επωνυμίας της κάθε επιχείρησης, παρουσιάζονται επίσης η διεύθυνση της έδρας, ο 
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αριθμός του μόνιμα απασχολούμενου προσωπικού, η κατηγορία της κλινικής, ο 

αριθμός των κλινών, ο κύκλος εργασιών βάσει του τελευταίου δημοσιευμένου 

ισολογισμού, ενώ αναγράφονται και διάφορα άλλα πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με 

την εκάστοτε παρουσιαζόμενη επιχείρηση. Στον εν λόγω πίνακα παρουσιάζονται 

συνολικά 43 επιχειρήσεις οι οποίες εκμεταλλεύονται ιδιωτικές κλινικές, 11 από τις 

οποίες εκμεταλλεύονται νευροψυχιατρικές μονάδες. Σχετικά με τη νομική μορφή των 

εταιριών, ως ανώνυμες (ΑΕ) λειτουργούν 38 επιχειρήσεις ενώ οι υπόλοιπες 5 

λειτουργούν ως εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ). Σε όλες τις επιχειρήσεις του 

πίνακα απασχολούνται σε μόνιμη βάση 8.972 άτομα, ενώ συνολικά υπάρχουν 

διαθέσιμες 7.420 νοσοκομειακές κλίνες. Αναφορικά με τη γεωγραφική κατανομή των 

επιχειρήσεων οι περισσότερες εδρεύουν στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας και 

στον Πειραιά (26 στον αριθμό) ενώ 8 λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη και οι υπόλοιπες 

σε Κρήτη, Βόλο, Αγρίνιο, Λάρισα και Κέρκυρα. 

       

 

Εξαγορές- Συγχωνεύσεις 

 
         Θα πρέπει να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι στις 21.8.2001 η εταιρία 

Euromedica AE παροχής ιατρικών υπηρεσιών απορρόφησε τις Euromedica ΑΕ, 

Κυανούς Σταυρός Γενική Κλινική ΑΕ, Τατιάνα- Euromedica AE και Euromedica – 

Αλεξάνδρειο Διαγνωστικό κέντρο ΑΕ. Μετά την τελευταία αυτή ομαδική απορρόφηση 

η εν λόγω εταιρία εκμεταλλεύεται 7 κλινικές και 13 διαγνωστικά κέντρα σε ολόκληρη 

τη χώρα. Παράλληλα, η Ιατρικό Αθηνών ΑΕ απορρόφησε στις 31.12.2001 τις εταιρίες 

Ιατρικό Αθηνών Κλινική Παλιού Φαλήρου ΑΕ και Iassis ΑΕ. Μετά τις τελευταίες 

αυτές απορροφήσεις η εταιρία εκμεταλλεύεται το Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο στην 

Θεσσαλονίκη (392 κλίνες), το Απολλώνιο Θεραπευτήριο στο Ψυχικό (104 κλίνες), το 

Ιατρικό Αθηνών στο Αμαρούσι (290 κλίνες), το Ιατρικό Αθηνών Παλαιού Φαλήρου(54 

κλίνες) και την κλινική Iassis στον Πειραιά (65 κλίνες). Επίσης, την 1.12.2000 η 

εταιρία Καλιαμπέτσου Αφοί ΑΕ απορρόφησε την Γενική Κλινική Αθηνών ΑΕ, ενώ 

από τον Μάιο του 2001 ξεκίνησε τη λειτουργία της και η εταιρία Περσεύς ΑΕ. Στον 

όμιλο των εταιριών της INTERAMERICAN ανήκουν οι εταιρίες Ευρωκλινική Αθηνών 

ΑΕ και Αθηναϊκή Γενική Κλινική ΑΕ, ενώ η εταιρία Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης 

ΑΕ είναι θυγατρική της Euromedica.     
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Στο παράρτημα δίνονται πίνακες με τις κυριότερες ιδιωτικές κλινικές που 

δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο.  

 

Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων του κλάδου  

 

         Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται και συγκρίνονται μεταξύ τους οι 

χρηματοοικονομικοί δείκτες για την πενταετία 1997- 2001, 14 ιδιωτικών κλινικών που 

περιλαμβάνονται στον πίνακα του παραρτήματος. Συγκεκριμένα, απομονώνονται 

εκείνες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα συγκρίσιμα χρηματοοικονομικά στοιχεία, ο 

δε συνολικός κύκλος εργασιών τους ξεπέρασε τα €5 εκατ. Κατά το 2000. Εκτός από 

τους δείκτες που αφορούν τις 14 από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, η ανάλυση που 

ακολουθεί εξετάζει και τα αντίστοιχα συνολικά μεγέθη 33 άλλων επιχειρήσεων του 

κλάδου. 

Σχετικά με κάποια μεθοδολογικά σημεία της ακόλουθης ανάλυσης, διευκρινίζεται ότι 

οι αριθμοδείκτες που αφορούν τόσο το σύνολο των 14 επιχειρήσεων όσο και το γενικό 

σύνολο κάθε έτους αλλά και της πενταετίας 1997- 2001, αναφέρονται στους 

αριθμητικούς μέσους των εκάστοτε δεικτών όπως αυτοί προκύπτουν από τους 

ισολογισμούς των εταιριών και κατά συνέπεια επηρεάζονται από τις επιχειρήσεις 

εκείνες που εμφανίζουν ακραία μεγέθη. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των 

συνολικών αριθμοδεικτών. Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η συγκρισιμότητα 

των στοιχείων υπονομεύεται από το γεγονός ότι κάποιες επιχειρήσεις «κλείνουν» τους 

ισολογισμούς τους στις 30/6 κάθε έτους, κάποιες άλλες στις 31/12 κάθε έτους, ενώ 

υπάρχουν και επιχειρήσεις των οποίων κάποιες διαχειριστικές χρήσεις καλύπτουν 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο ή μικρότερο των 12 μηνών, αν και δεν θεωρείται ότι οι 

διαφορές αυτές προκαλούν σημαντικές στρεβλώσεις στην όλη ανάλυση. 

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να διευκρινιστεί ότι οι εταιρίες Ιατρικό Αθηνών κλινική 

Παλαιού Φάληρο, Κυανούς Σταυρός Γενική Κλινική και Γενική Κλινική Αθηνών, δεν 

παρουσιάζουν αριθμοδείκτες κατά το 2001 λόγω του ότι απορροφήθηκαν το εν λόγω 

έτος η μεν πρώτη από το Ιατρικό Αθηνών, η δεύτερη από την Euromedica και η Τρίτη 

από την Καλαιμπέτσου Αφοί. 
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Δείκτες κερδοφορίας  

 
         Για την αξιολόγηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου, 

χρησιμοποιούνται οι αριθμοδείκτες μικτού(gross), λειτουργικού (operating) και 

καθαρού κέρδους (net profit margin), που εκφράζουν το ποσοστό των μικτών, 

λειτουργικών και προ φόρων κερδών στο σύνολο του κύκλου εργασιών της 

επιχείρησης. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα Π3.30 του παραρτήματος το μέσο περιθώριο 

μικτού κέρδους για ολόκληρη την εξεταζόμενη πενταετία, ανήλθε για το σύνολο των 

επιχειρήσεων του δείγματος στο 10%, ενώ στο –16,01% ανήλθε το μέσο περιθώριο 

λειτουργικού κέρδους και στο –25,23% ανήλθε το μέσο περιθώριο καθαρού κέρδους. 

Το περιθώριο μικτού κέρδους παρουσιάζει την υψηλότερη τιμή του το έτος 1999 

(22,23%) για να μειωθεί το 2001 στο 11,53%, ενώ το περιθώριο λειτουργικού και 

καθαρού κέρδους παρουσιάζουν την υψηλότερη τιμή τους το 2000 (10,05 % και 

10,51% αντίστοιχα) και μειώνονται σημαντικά το 2001 (0,13% και –1,87% 

αντίστοιχα). 

Σχετικά με την εικόνα της κερδοφορίας των 14 επιχειρήσεων για την περίοδο 1997- 

2001 τις τρεις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν: 

Ως προς το μικτό περιθώριο: η Euromedica (44,78%), το Ιατρικό Αθηνών Παλ. 

Φαλήρου(31,7%, 1997-2000) και το Ιατρικό Αθηνών (29,29% 1997-2000). 

Ως προς το λειτουργικό περιθώριο: το Υγεία(69,04%), η Euromedica (25,67%) και το 

Ιατρικό Αθηνών Παλαιού Φαλήρου (20,21% 1997-2000). 

Ως προς το καθαρό περιθώριο: ιατρικό Αθηνών Παλ. Φαλήρου(75,98% 1997- 2000), 

το Υγεία (67,91%) και η Euromedica(52,89%). 

Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται η εξέλιξη της κερδοφορίας των ιδιωτικών 

κλινικών την περίοδο 1997- 2001. 
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Πίνακας 4.9: Εξέλιξη της κερδοφορίας των ιδιωτικών κλινικών (1997-2001)  
  

 
πηγή: ICAP 2002, Ο κλάδος των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα 

 

Δείκτες αποδοτικότητας  

 

         Στον πίνακα Π3.31 του παραρτήματος παρατίθεται η αποδοτικότητα ιδίων 

κεφαλαίων (return of equity) αλλά και του συνόλου των απασχολούμενων κεφαλαίων 

(return to assets) των επιχειρήσεων του κλάδου. Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 

εκφράζεται ως ποσοστό των προ φόρων κερδών στα ίδια κεφάλαια, ενώ η 

αποδοτικότητα απασχολούμενων κεφαλαίων αποτυπώνει την απόδοση του κεφαλαίου 

της επιχείρησης ανεξαρτήτως προέλευσης (ίδια κεφάλαια ή υποχρεώσεις) και συνεπώς 

υπολογίζεται ως ποσοστό των προ φόρων και τόκων κερδών στο σύνολο των 

απασχολούμενων κεφαλαίων (ίδια κεφάλαια συν μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις). 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του εν λόγω πίνακα η μέση αποδοτικότητα ιδίων 

κεφαλαίων για όλες τις επιχειρήσεις του δείγματος ανήλθε για την τελευταία πενταετία 

στο 112,33% ενώ η μέση αποδοτικότητα ως προς τα απασχολούμενα κεφάλαια ανήλθε 

στο 107,36%. Τόσο η αποδοτικότητα ιδίου κεφαλαίου όσο και η αποδοτικότητα 

απασχολούμενων παρουσιάζουν την υψηλότερη τιμή το 1997 (187,63% και 175,62% 

αντίστοιχα) για να μειωθούν το 2001 στο 90,61% και 87,51% αντίστοιχα. Σε αρκετά 

χαμηλότερα επίπεδα διαμορφώνονται οι εν λόγω μέσοι δείκτες πενταετίας για το 

δείγμα των 14 επιχειρήσεων (μέση αποδοτικότητα ιδίου κεφαλαίου 30,37% και μέση 

αποδοτικότητα απασχολούμενου κεφαλαίου 26,87%), για να μειωθούν ακόμη 
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περισσότερο  (μέση αποδοτικότητα ιδίου κεφαλαίου 21,43% και μέση αποδοτικότητα 

απασχολούμενου κεφαλαίου 18,32% αντίστοιχα, εάν δε ληφθεί υπόψη η εταιρία 

Λυμπέρης της οποίας οι δείκτες παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλές τιμές. Τέλος, στις 

περισσότερες των επιχειρήσεων η μέση αποδοτικότητα ιδίου κεφαλαίου κυμαίνεται σε 

υψηλότερα επίπεδα από τη μέση αποδοτικότητα απασχολούμενων κεφαλαίων. 

Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται η εξέλιξη της αποδοτικότητας των ιδιωτικών 

κλινικών την περίοδο 1997- 2001. 

 

Πίνακας 4.10: Εξέλιξη της αποδοτικότητας των ιδιωτικών κλινικών (1997-2001) 

 
πηγή: ICAP 2002, Ο κλάδος των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα 

 

Δείκτες ρευστότητας  

 

         Η ρευστότητα των επιχειρήσεων του κλάδου αξιολογείται με τη χρήση των 

αριθμοδεικτών γενικής (current), άμεσης (quick) και ταμειακής ρευστότητας (cash 

ratio). Με βάση τα στοιχεία του πίνακα Π3.32, η μέση γενική ρευστότητα της 

πενταετίας ανέρχεται για όλες τις επιχειρήσεις του δείγματος στο 3,89 και 0,97 

αντίστοιχα. Σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα κυμαίνεται η ταμειακή ρευστότητα η οποία 

για το σύνολο των εταιριών του δείγματος ανέρχεται στο 0,70 και για τις 14 εταιρίες 

στο 0,15. Τόσο η γενική ρευστότητα του συνόλου των εταιριών όσο και η άμεση, 

καταγράφουν την υψηλότερη τιμή τους το έτος 1998 (10,77 και 10,63 αντίστοιχα) για 

να μειωθούν το 2001 (2,72 και 2,40 αντίστοιχα). Σημειώνεται ότι το Ιατρικό Αθηνών 

Κλινική Παλαιού Φαλήρου παρουσιάζει την υψηλότερη μέση γενική και άμεση 

ρευστότητα (1,71 και 1,36 αντίστοιχα, για την τετραετία 1997-2000) μαζί με την 
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Euromedica η οποία παρουσιάζει επίσης υψηλή άμεση ρευστότητα για την πενταετία 

1997- 2001 (1,36). 

Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται η εξέλιξη της ρευστότητας των ιδιωτικών 

κλινικών την περίοδο 1997- 2001. 

 

Πίνακας 4.11: Εξέλιξη της ρευστότητας των ιδιωτικών κλινικών (1997-2001) 

 
πηγή: ICAP 2002, Ο κλάδος των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα 

 

Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης  

 
         Η εκτίμηση του χρηματοοικονομικού κινδύνου ασφαλώς δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω των λογιστικών στοιχείων των επιχειρήσεων και 

κατ’ επέκταση η παρούσα ανάλυση δεν προσπαθεί παρά να δώσει κάποια βασικά 

χαρακτηριστικά του κλάδου ως προς το λόγο του συνολικού χρέους προς τα ίδια 

κεφάλαια (σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια- total debt equity ratio), το λόγο του 

μεσομακροπρόθεσμου χρέους προς τα ίδια κεφάλαια (debt to equity), αλλά και τον 

δείκτη κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών (interest coverage), ο οποίος δείχνει 

πόσες φορές τα κέρδη προ φόρων και τόκων καλύπτουν τις χρηματοοικονομικές 

δαπάνες της επιχείρησης. Διευκρινίζεται ότι το ύψος των λόγων χρέους προς τα ίδια 

κεφάλαια δεν αποτελεί αμιγώς αρνητική παράμετρο, αφού ενδεχομένως να 

αντικατοπτρίζει διαφορές στην πιστοληπτική ικανότητα αλλά και την στρατηγική στη 

διάρθρωση των πηγών χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Όπως προκύπτει από τα 

στοιχεία του πίνακα Π3.33 του παραρτήματος η σχέση των ξένων προς τα ίδια 

κεφάλαια είναι 3,73 για το σύνολο των εταιριών και 2,08 για το δείγμα των 14 
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εταιριών, ενώ σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα κυμαίνεται ο λόγος των 

μεσομακροπρόθεσμων υποχρεώσεων στα ίδια κεφάλαια (0,10 για το σύνολο και –0,27 

για τις 14 επιχειρήσεις) γεγονός που υποδηλώνει την εκτεταμένη συμμετοχή 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων στα συνολικά ξένα κεφαλαία. Η εταιρία Γαληνός 

Γενική Κλινική παρουσιάζει την υψηλότερη μέση σχέση ξένων προ ίδια κεφάλαια 

πενταετίας (4,71), ενώ σημειώνεται ότι η μοναδική εταιρία που παρουσιάζει αρνητική 

τιμή όσον αφορά το μεσομακροπρόθεσμο χρέος προς ίδια κεφάλαια είναι η Κυανού 

Σταυρός. Όσον αφορά την κάλυψη των χρηματοοικονομικών δαπανών, ο μέσος 

δείκτης πενταετίας για το σύνολο των 14 εταιριών στο 37,34 κα το οποίο μειώνεται στο 

23,79 εάν εξαιρεθούν οι εταιρίες Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης και Κυανούς Σταυρός 

οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερα ακραίες τιμές στο εν λόγω δείκτη. 

Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται η εξέλιξη της χρηματοοικομικής διάρθρωσης 

των ιδιωτικών κλινικών την περίοδο 1997-2001. 

 

Πίνακας 4.12: Εξέλιξη της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των ιδιωτικών κλινικών 

(1997-2001) 

 
πηγή: ICAP 2002, Ο κλάδος των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα 

 

Ομαδοποιημένος Ισολογισμός  

 

         Ο ομαδοποιημένος ισολογισμός από 43 εταιρίες ιδιωτικών κλινικών για την 

περίοδο 2000-2001 παρουσιάζεται στον πίνακα Π3.35 του παραρτήματος.  

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του εν λόγω πίνακα το σύνολο του ενεργητικού των 

επιχειρήσεων του δείγματος παρουσιάζει αύξηση κατά 38,84% το 2001 (€654.960.237) 
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σε σχέση με το 2000 (€471.721.893) γεγονός που οφείλεται αφενός στην αύξηση των 

καθαρών παγίων (40,43%) και αφετέρου στην αύξηση των απαιτήσεων (48,47%). 

Αυξημένο εμφανίζεται και το ύψος των ιδίων κεφαλαίων την εξεταζόμενη περίοδο  

(33,2%), ενώ σημαντικότατη αύξηση (σχεδόν τετραπλασιασμός) καταγράφουν οι 

μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε αντίθεση με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

οι οποίες σημείωσαν αύξηση μόλις κατά 6,53% το 2001 σε σχέση με το 2000. Οι 

πωλήσεις των εταιριών του δείγματος ανήλθαν στο ύψος των €412.841.820 το 2001 

έναντι €324.764.342 το 2000 σημειώνοντας αύξηση κατά €97.077.478 (ποσοστιαία 

αύξηση 29,89%), ενώ μειωμένα κατά 13,72% εμφανίζονται τα κέρδη προ φόρων των 

εταιριών κυρίως λόγω της μείωσης των μη λειτουργικών εσόδων (μείωση κατά 

57,77%). 

Όσον αφορά τους κυριότερους δείκτες οικονομικής δραστηριότητας σημειώνονται τα 

εξής: 

Η αποδοτικότητα ιδίου κεφαλαίου των εταιριών του δείγματος εμφανίζεται μειωμένη 

το 2001 (10,18%) σε σχέση με το 2000 (15,72%), ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους δε  

παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή (2001:20,27%, 2000:21,91%). 

Στον πίνακα Π3.35 του παραρτήματος παρουσιάζεται ο ομαδοποιημένος ισολογισμός 

των κερδοφόρων επιχειρήσεων του δείγματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του εν λόγω 

πίνακα, το έτος 2001 κέρδη παρουσιάζουν 29 εταιρίες οι πωλήσεις των οποίων 

ανήλθαν σε €339.945.956 καλύπτοντας το 80,6% των συνολικών πωλήσεων των 

επιχειρήσεων του δείγματος. Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στο ύψος 

των €38.493.939 το 2001. Το 2001 ζημιογόνα αποτελέσματα χρήσης εμφάνισαν 14 

εταιρίες του δείγματος με συνολικές ζημίες €6.141.748 (πίνακας Π3.36). 
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 4.4  Συμπεράσματα, Τάσεις και Προοπτικές του κλάδου  παροχής υπηρεσιών 

υγείας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη 

 

         Πολλοί είναι οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν τη ζήτηση για τις υπηρεσίες 

της υγείας του ιδιωτικού τομέα. Πέραν βέβαια των δημογραφικών, κοινωνικών και 

οικονομικών παραγόντων, το επίπεδο των νοσηλευτικών υπηρεσιών του δημοσίου 

τομέα αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο παράγοντα για τη στροφή του κοινού στις 

υπηρεσίες υγείας του ιδιωτικού τομέα. Βαρύνουσας επίσης σημασίας είναι και ο 

παράγων τεχνολογίας δεδομένου ότι η προηγμένη τεχνολογία αυξάνει την αξιοπιστία 

και συντομεύει το χρόνο παροχής των νοσηλευτικών υπηρεσιών.  

Από την πλευρά της προσφοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας το αποτέλεσμα 

των εξαγορών και συγχωνεύσεων που χαρακτηρίζει τον κλάδο τα τελευταία χρόνια, 

είναι η δημιουργία στον εν λόγω χώρο ισχυρών πολυδύναμων μονάδων παροχής 

υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικά επίπεδα τιμών. Οι ιδιωτικές μονάδες 

υγείας, στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό 

των κλινικών και του ιατροτεχνολογικού τους εξοπλισμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται ήδη 

για τα μεγάλα νοσηλευτήρια της χώρας το επενδυτικό τους πρόγραμμα βάσει του 

οποίου το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων διατίθεται για προμήθεια ιατρικού 

εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, αναβάθμιση και επέκταση των υφιστάμενων 

κτιριακών εγκαταστάσεων και σε μικρότερο βαθμό νέες εξαγορές ή συμμετοχές σε 

άλλες εταιρίες του κλάδου. Αλλά και στον τομέα των διαγνωστικών κέντρων δε 

σταματάει η επενδυτική κινητικότητα η οποία επικεντρώνεται στην προμήθεια νέων 

ιατρικών μηχανημάτων καθώς επίσης και στην ίδρυση νέων διαγνωστικών κέντρων 

ιδιαίτερα δε σε περιοχές όπου η απουσία αυτών είναι έντονη. Οι υψηλοί μέχρι σήμερα 

ρυθμοί ανάπτυξης των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, εκτιμάται ότι θα συνεχισθούν 

λόγω των συνεχών εξελίξεων της ιατρικής επιστήμης και τεχνολογίας, της γήρανσης 

του πληθυσμού και της αύξησης της συμμετοχής του γυναικείου φύλου στην εργατική 

δύναμη. 

Μία ακόμη τάση στον κλάδο είναι η αναβάθμιση της ποιότητας των 

υγειονομικών υπηρεσιών και των κλινικών της μιας ημέρας, καθώς επίσης και οι 

σύγχρονες μορφές διοίκησης και επιλογής του κατάλληλου επιστημονικού 

προσωπικού. Τα τελευταία χρόνια δίδεται όλο και περισσότερη έμφαση στον τομέα της 

πρόληψης, ενώ η ραγδαία εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και τεχνολογίας συντελούν 

στην ελαχιστοποίηση της παραμονής του ασθενούς εντός του νοσοκομείου. Στόχος των 
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ελληνικών εταιριών παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας είναι και οι ξένες αγορές, 

καθώς κάποιες εξ’ αυτών επεκτείνονται όλο και περισσότερο στα Βαλκάνια και την 

Ανατολική Ευρώπη υπό τη μορφή πολυεθνικών εταιριών, είτε αναπτύσσουν 

συνεργασίες με άλλες χώρες με σκοπό τη νοσηλεία των πολιτών τους σε θεραπευτήρια 

εντός της ελληνικής επικράτειας. Γεγονός αποτελεί επίσης η είσοδος ορισμένων 

ασφαλιστικών εταιριών στον κλάδο της περίθαλψης. Κάποιες ιδιωτικές ασφαλιστικές 

εταιρίες είτε αναπτύσσουν συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς είτε δημιουργούν ακόμη 

και τα δικά τους νοσηλευτικά κέντρα συμβάλλοντας έτσι στη διεύρυνση του ήδη 

υπάρχοντος ανταγωνισμού. Η τηλεϊατρική αποτελεί μια νέα μορφή εξελιγμένων 

ιατρικών υπηρεσιών καθώς και δια μέσου αυτής καθίσταται δυνατή η παροχή 

συμβουλών και υποδείξεων προς ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται σε απόσταση από τον 

ιατρό τους. Μια ακόμη νέα μορφή παροχής ιατρικών υπηρεσιών είναι και η «νοσηλεία 

κατ’ οίκον», μία υπηρεσία που παρέχουν ήδη κάποιες ιδιωτικές κλινικές και 

απευθύνεται κυρίως σε ηλικιωμένα άτομα τα οποία χρειάζονται την ιατρική 

υποστήριξη για την παρακολούθηση της υγείας τους και τη διενέργεια των τακτικών 

τους εξετάσεων από το χώρο της κατοικίας τους. Σύμφωνα με παράγοντες του 

εξεταζόμενου κλάδου, κυριότερη πηγή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στη 

χώρα μας οι φορείς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, είναι αφενός το ισχύον 

νομοθετικό πλαίσιο που οριοθετεί την ίδρυση και λειτουργία των μονάδων του κλάδου, 

καθώς και ο διαρκώς αυξανόμενος ανταγωνισμός ο οποίος σε συνδυασμό με την μη 

αναπροσαρμογή των τιμολογίων για πολλά έτη, καθιστά το πρόβλημα ακόμη πιο 

έντονο. 

Ειδικότερα αναφορικά με τα θεραπευτήρια, εκτός από το συνεχώς εντεινόμενο 

ανταγωνισμό, σημαντικό επίσης πρόβλημα προέρχεται από τις ισχύουσες διατάξεις οι 

οποίες αφορούν την ίδρυση των εν λόγω επιχειρήσεων. Σε αντίθεση με παλαιότερα 

όπου απαγορευόταν η ίδρυση νέων ιδιωτικών θεραπευτηρίων, με σχετικό Προεδρικό 

Διάταγμα του έτους 1991, αυτό καταργήθηκε. Ωστόσο ο νόμος αυτός σε πολλά σημεία 

παρέμεινε ανενεργός καθότι δυσκόλευε τη λειτουργία των ήδη υπαρχουσών ιδιωτικών 

κλινικών. Οι προϋποθέσεις και ιδιαίτερα οι οικοδομικές προδιαγραφές που θέτει είναι 

αρκετά αυστηρές και πολλές από τις μονάδες του κλάδου θα έπρεπε να είχαν διακόψει 

τη λειτουργία τους μη μπορώντας να ανταποκριθούν σε αυτές. 

         Τέλος, υπαρκτό είναι στο κλάδο των ιδιωτικών θεραπευτηρίων το οικονομικό 

πρόβλημα που πηγάζει από τα χαμηλά τιμολόγια που ισχύουν στις διάφορες συμβάσεις 

που συνάπτονται με τα ταμεία του δημοσίου. Σχετικά με την κατηγορία των 
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διαγνωστικών κέντρων αρκετά είναι τα προβλήματα που σχετίζονται με την παροχή 

άδειας λειτουργίας σε αυτά. Από το 1987 και μετά, την αποκλειστική ευθύνη για 

οποιοδήποτε τμήμα ή εργαστήριο που λειτουργεί στο διαγνωστικό κέντρο φέρει ο 

εκάστοτε ιατρός στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια λειτουργίας του 

διαγνωστικού κέντρου. Αυτό βέβαια έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 

γραφειοκρατικών και οικονομικής φύσεως προβλημάτων κατά τη συνεργασία των 

μονάδων του κλάδου με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθότι όλες οι συμβάσεις με 

τα ασφαλιστικά ταμεία υπογράφονται στο όνομα του ιατρού. Η κατάσταση 

περιπλέκεται ακόμη περισσότερο όταν κάποιος ιατρός θελήσει να διακόψει τη 

συνεργασία του με την επιχείρηση, η οποία και ουσιαστικά βρίσκεται χωρίς άδεια 

λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να βρεθεί νέος ιατρός στο όνομα του 

οποίου θα εκδοθεί νέα άδεια και θα υπογραφεί νέα σύμβαση με τα ασφαλιστικά ταμεία, 

διαδικασίες αρκετά χρονοβόρες. Σύμφωνα με διάταξη που υπάρχει στο σχετικό 

Προεδρικό διάταγμα, η ίδρυση και λειτουργία διαγνωστικών κέντρων είναι 

αποκλειστικό προνόμια των ιατρών. Ο “ιατροκεντρικός” αυτός χαρακτήρας των 

μονάδων του κλάδου οδηγεί πολλές φορές σε αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των 

ιατρικών φορέων που ήδη δραστηριοποιούνται στον κλάδο και των επιχειρηματιών 

εκείνων που επιθυμούν να διεισδύσουν στο χώρο της πρωτοβάθμιας ιατρικής 

περίθαλψης.  

         Σοβαρό είναι επίσης το πρόβλημα που προκύπτει από την ύπαρξη αρκετών 

μικρών κυρίως περιφερειακών διαγνωστικών κέντρων, τα οποία δεν εκτελούν 

εργαστηριακές εξετάσεις – ούτε καν γενική αίματος- αλλά απλά διακινούν δείγματα 

ασθενών σε άλλα μεγαλύτερα εργαστήρια. Σύμφωνα με απόφαση του ΚΕΣΥ για τις 

συγκεκριμένες επιχειρήσεις του κλάδου δεν απαιτείται χορήγηση άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας καθώς οι αναλύσεις σε προεπεξεργασμένα βιολογικά δείγματα ανθρώπινης 

προέλευσης δεν αποτελούν ιατρική πράξη. Επιπλέον, αρκετές από τις επιχειρήσεις 

αυτές προκειμένου να διατηρήσουν σε χαμηλά επίπεδα το κόστος των εξετάσεων, 

μεταχειρίζονται φθηνά αντιδραστήρια με αποτέλεσμα τη χαμηλή ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι μονάδες εκείνες του κλάδου που συνεργάζονται στενά με 

ταμεία του δημοσίου αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα καθώς οι τιμές για αρκετές 

εργαστηριακές εξετάσεις παραμένουν αμετάβλητες από το 1991, ενώ κάποιες από 

αυτές δεν καλύπτονται καν από τα ασφαλιστικά ταμεία. Η αξιοπιστία των 

εργαστηριακών αποτελεσμάτων τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα δεν 

ελέγχεται καθόλου στη χώρα μας εξαιτίας της απουσίας ενός εθνικού φορέα ποιοτικού 
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ελέγχου των εργαστηριακών εξετάσεων, πρόβλημα ιδιαίτερα σημαντικό. Αντίθετα, 

τέτοια κέντρα ποιοτικού ελέγχου λειτουργούν επί σειρά ετών σε πολλές χώρες της 

Δυτικής Ευρώπης. Τέλος, σχετικά με τη δυνατότητα που παρέχεται στα νοσοκομεία 

του ΕΣΥ από την 1.1.2002 μετά το τακτικό τους ωράριο, να λειτουργούν και 

απογευματινά ιατρεία για τη διενέργεια διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων, 

αυτή είναι ακόμη νωρίς να αξιολογηθεί ως νέα καινοτομία στο χώρο της υγείας.       

         Συνοψίζοντας τα βασικότερα στοιχεία της ανάλυσης του κλάδου προσφοράς 

υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό θα μπορούσε να πει κανείς ότι 

συμβαίνουν συνεχείς και σημαντικές αλλαγές τόσο στο εξωτερικό περιβάλλον των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό όσο και στο εσωτερικό τους. 

Μερικές από αυτές τις αλλαγές, αν όχι όλες, όπως η υπερπροσφορά ιατρών, η 

τεχνολογική έξαρση, η αύξηση των επιστημονικών γνώσεων, οι αλλαγές στο θεσμικό 

πλαίσιο επηρεάζουν αδιαμφισβήτητα την ψυχική ηρεμία του ιατρικού και 

νοσηλευτικού προσωπικού. Στη προσπάθεια να έχει ο αναγνώστης μια ολοκληρωμένη 

και σαφή εικόνα του κλάδου μέσα στον οποίο ζει και εργάζεται ο σύγχρονος ιατρός και 

νοσηλευτής παρατίθενται οι παρακάτω πίνακες (6.13 και 6.14) που αποδίδουν 

συνοπτικά την SWOT ανάλυση του ιδιωτικού και δημόσιου κλάδου, αντίστοιχα, 

παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα οι οποίοι περιγράφηκαν αναλυτικά στο 

κεφάλαιο αυτό. 
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Πίνακας 4.13 SWOT ανάλυση του ιδιωτικού κλάδου παροχής υπηρεσιών υγείας στην 

Ελλάδα 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
 

1. Η οργανωτική ευελιξία (βλ. σελ. 7) 
2. Η υψηλή αποδοτικότητα (βλ. σελ. 7) 
3. Ο ανώτερος τεχνολογικά εξοπλισμός σε 

σχέση με το δημόσιο(βλ. σελ. 48) 
4.  Η συνεργασία με περισσοτέρους 

ασφαλιστικούς φορείς (βλ. σελ. 48) 
5. Η πολύ υψηλή ποιότητα παρεχόμενων 

υπηρεσιών (βλ. σελ. 50) 
6. Η πιο αξιόπιστη, πιο έγκυρη, πιο εύκολη 

και πιο γρήγορη παροχή υπηρεσιών  (βλ. 
σελ. 56) 

7. Η επάρκεια κλινών  (βλ. σελ. 56) 
8. Η ευκολότερη πρόσβαση του κοινού στις 

υπηρεσίες  (βλ. σελ. 70) 
9. Οι ικανοποιητικοί  χρηματοοικονομικοί 

δείκτες (βλ.σελ.73) 
 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
 

1. Απευθύνεται σε μικρό σχετικά μέρος του 
πληθυσμού που διαθέτει υψηλό εισόδημα  
2.  Είναι ακόμα υψηλό το αίσθημα 
εμπιστοσύνης του μεγαλύτερου μέρους του 
πληθυσμού στο δημόσιο νοσοκομείο1  
3. Η απουσία παροχής συγκεκριμένων 
υπηρεσιών (πχ. εξυπηρέτηση επειγόντων 
περιστατικών)1   

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
 

1. Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου 
(βλ.σελ.10,56) 

2. Η ανάπτυξη της περιφέρειας (βλ.σελ.24) 
3. Η αύξηση της μέσης ηλικίας του 

πληθυσμού (βλ.σελ.26) 
4. Ο χαμηλός ανταγωνισμός στην επαρχία 

(βλ.σελ.49) 
5. Η αύξηση της ιατρικής γνώσης που 

προκαλεί αύξησης της ζήτησης (βλ.σελ.51) 
6. Οι ουρές αναμονής και η υψηλή 

γραφειοκρατία του δημόσιου τομέα 
(βλ.σελ.56) 

7. Η αναβάθμιση του μορφωτικού επιπέδου 
του πληθυσμού (βλ.σελ.56) 

8. Η αύξηση του κατά κεφαλή εισοδήματος 
(βλ.σελ. 56) 

9. Η αύξηση του μεγέθους της αγοράς 
(βλ.σελ.65) 

10. Ο παρατηρούμενος υψηλός ρυθμός 
ανάπτυξης του κλάδου (βλ.σελ.80) 

11. Η ανάπτυξη της προληπτικής ιατρικής 
(βλ.σελ.80) 

12. Η συνεργασία με άλλες χώρες (βλ.σελ.81) 
13. Η ανάπτυξη της τηλεϊατρικής (βλ.σελ.81) 
14. Η ανάπτυξη της “κατ’ οίκον” νοσηλείας 

(βλ.σελ.81) 
15. Οι αυστηρές προδιαγραφές για την παροχή 

αδειών ίδρυσης νέων επιχειρήσεων 
(βλ.σελ.81) 

 

ΑΠΕΙΛΕΣ 
 

1. Το αυστηρότερο πλαίσιο επενδύσεων 
(βλ.σελ.10)  

2. Η αύξηση του ανταγωνισμού (βλ.σελ.24) 
3. Η αναβάθμιση της δημόσιας  

πρωτοβάθμιας περίθαλψης (βλ.σελ.40) 
4. Η βελτίωση της παραγωγικότητας του 

δημόσιου τομέα (βλ. σελ. 40) 
5. Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές μικρών 

επιχειρήσεων (βλ.σελ.42) 
6. Η θεσμοθέτηση των ΠεΣΥ για τον έλεγχο 

των υπηρεσιών υγείας (βλ.σελ.52) 
7. Η λειτουργία απογευματινών ιατρείων 

στο δημόσιο τομέα (βλ.σελ.54) 
8. Η απαγόρευση της διαφήμισης 

(βλ.σελ.56) 
9. Το αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο 

αναφορικά με την τιμολογιακή πολιτική 
(βλ.σελ.81)  

10. Η απουσία εθνικού φορέα ποιοτικού 
ελέγχου των εργαστηριακών εξετάσεων 
(βλ.σελ.83) 

11. Η είσοδος ασφαλιστικών εταιρειών στον 
κλάδο (βλ. σελ. 81) 
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Πίνακας 4.14: SWOT ανάλυση του δημόσιου κλάδου παροχής υπηρεσιών υγείας στην 

Ελλάδα 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
 

1. Η ικανοποιητική παραγωγικότητα των 
νοσηλευτικών μονάδων (βλ. σελ. 40) 
2. Η υψηλή παραγωγικότητα του ΕΚΑΒ και 
η αποκλειστικότητά του στην αντιμετώπιση 
των επειγόντων περιστατικών (βλ. σελ. 41) 
3. Το ικανοποιητικό επίπεδο ποιότητας των 
υποδομών (βλ. σελ. 61) 
 

 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
 

1. Η ελλιπής αξιολόγηση του παραγόμενου 
έργου (βλ. σελ. 47)  
2.  Η υπερπληθώρα των ιατρών  (βλ. σελ. 40) 
3.  Η απουσία ενότητας μεταξύ των επιπέδων 
περίθαλψης (βλ. σελ. 40) 
4. Το μη προσαρμοσμένο στις σύγχρονες 
συνθήκες σύστημα αμοιβών (βλ. σελ. 48) 
5. Η χαμηλή αποδοτικότητα (βλ. σελ. 48) 
6. Η αυξημένη γραφειοκρατία  (βλ. σελ. 56) 
7. Ο κατώτερος τεχνολογικά εξοπλισμός σε 
σχέση με το ιδιωτικό τομέα (βλ. σελ. 56) 
8. Η απουσία συνεργασιών με ιδιωτικούς 
ασφαλιστικούς φορείς (βλ. σελ. 56) 
9. Η χαμηλότερη ποιότητα παρεχόμενων 
υπηρεσιών σε σχέση με τον ιδιωτικό  (βλ. σελ. 
56) 
10. Οι συνεχείς περιπτώσεις ανεπάρκειας 
κλινών (βλ. σελ. 56) 
11. Η άνιση κατανομή οικονομικών πόρων 
(πληθώρα αχρησιμοποίητων αξονικών και 
μαγνητικών τομογράφων) (βλ. σελ. 62) 
12. Άνιση γεωγραφική κατανομή των ιατρών 
(βλ. σελ. 63) 

 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 
1. Η ανάπτυξη της περιφέρειας (βλ. σελ. 24) 
2. Η αύξηση της μέσης ηλικίας του 
πληθυσμού (βλ.σελ.26) 
3. Ο χαμηλός ανταγωνισμός στην επαρχία 
(βλ.σελ.49) 
4. Η αύξηση της ιατρικής γνώσης που 
προκαλεί αύξησης της ζήτησης (βλ.σελ.51) 
5. Η λειτουργία απογευματινών ιατρείων (βλ. 
σελ. 54) 
6. Η αύξηση του μεγέθους της αγοράς (βλ. 
σελ. 65) 
7. Ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης (βλ. σελ. 80) 
8. Η ανάπτυξη της προληπτικής ιατρικής (βλ. 
σελ. 80) 
9. Η συνεργασία με άλλες χώρες (βλ.σελ.81) 
10. Η ανάπτυξη της τηλεϊατρικής (βλ.σελ.81) 

 

ΑΠΕΙΛΕΣ 
 

1. Η υποχρηματοδότηση (βλ. σελ. 9) 
2. Η αύξηση του ανταγωνισμού (βλ. σελ. 24) 
3. Ο χαμηλότερος ρυθμός αύξησης σε σχέση 
με αυτό του ιδιωτικού   (βλ. σελ. 51) 
4. Η πολύ υψηλή ποιότητα παρεχόμενων 
υπηρεσιών  του ιδιωτικού τομέα (βλ. σελ. 50) 
5. Η πιο αξιόπιστη, πιο έγκυρη, πιο εύκολη και 
πιο γρήγορη παροχή υπηρεσιών  (βλ. σελ. 56) 
6. Η ευκολότερη πρόσβαση του κοινού στις 
υπηρεσίες  (βλ. σελ. 70) 
7. Η απουσία εθνικού φορέα ποιοτικού ελέγχου 
των εργαστηριακών εξετάσεων (βλ.σελ.82) 
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         Δεδομένου ότι το νοσοκομείο αποδίδει κατά το μεγαλύτερο του ποσοστό την 

αποτελεσματικότητά του στις ικανότητες του ανθρωπίνου του δυναμικού, 

καταλαβαίνει κανείς πόσο πολύ θα επηρεαστεί η ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών υγείας αν τα επίπεδα στρες του προσωπικού ανέλθουν σε απαγορευτικό 

βαθμό. Έτσι, στο δεύτερο μέρος της εργασίας θα παρουσιαστεί η προσπάθεια που έγινε 

να υπολογιστούν τα επίπεδα του στρες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε 

μερικά από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, να προσδιοριστούν οι 

κυριότεροι παράγοντες που το προκαλούν και να δοθούν λύσεις προκειμένου να 

αποφευχθούν δυσάρεστα συμβάντα στο χώρο της υγείας, γεγονός που θα υποβάθμιζε 

την ποιότητα ζωής των πολιτών.     

 
 
Σύγκριση της Ελλάδος με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κρίσιμους δείκτες 

 

Από τη σύγκριση της Ελλάδος με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

μπορεί να ειπωθεί ότι η συνολική σταθεροποιημένη (κατά φύλο και ηλικία) 

θνησιμότητα του ελληνικού πληθυσμού είναι από τις χαμηλότερες και η βρεφική 

θνησιμότητα από τις υψηλότερες αναφορικά με τις υπόλοιπες δυτικοευρωπαϊκές χώρες. 

Αν ληφθεί υπόψη η κατανομή των αιτιών θανάτου μεταξύ διαφορετικών χωρών, 

παρατηρείται ότι η Ελλάδα εμφανίζεται να έχει τον υψηλότερο δείκτη θανάτων από 

φυματίωση, μεταδοτικές ασθένειες, νοσήματα του αίματος και του ουροποιητικού 

συστήματος. Οι θάνατοι από καρδιακά νοσήματα και ατυχήματα δεν είναι τόσο συχνοί 

στην Ελλάδα, όπως εμφανίζονται τουλάχιστον οι περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες 

(Υφαντόπουλος, 2003).  

 Αναφορικά με τη διάρκεια ζωής παρατηρείται ότι μετά το 1960 το προσδόκιμο 

επιβίωσης στην Ελλάδα αρχίζει να διαμορφώνεται όπως και στις άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες για να φθάσει το 2000 να αποτελεί τον υψηλότερο δείκτη για τους άνδρες 

ανάμεσα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Επίσης, διαπιστώνεται ότι η  βρεφική και η 

νεογνική θνησιμότητα είναι υψηλότερες στις αγροτικές περιοχές παρά στις αστικές. Ο 

γενικός δείκτης θνησιμότητας ανά ηλικία (ανά 1000 κατοίκους) είναι υψηλότερος στις 

αγροτικές περιοχές (μέχρι 45 ετών) παρά στις αστικές. Τα κύρια αίτια θανάτου στις 

αγροτικές περιοχές είναι οι μεταδοτικές ασθένειες και η ανεπάρκεια του κυκλοφορικού 

συστήματος. Ακόμη, οι θάνατοι από αίτια που δεν έχουν καθοριστεί είναι περισσότεροι 

στις αγροτικές περιοχές. Τα ισχαιμικά καρδιακά νοσήματα και ο σακχαρώδης διαβήτης 
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είναι δύο φορές πιο συχνά στις αστικές περιοχές. Το προσδόκιμο επιβίωσης στη 

γέννηση και στις άλλες ηλικίες είναι περίπου 2 έως 4 χρόνια υψηλότερο στις αστικές 

περιοχές. Είναι πολύ λογικό να γίνει η υπόθεση ότι οι παιδικοί θάνατοι που 

προέρχονται από μεταδοτικές ασθένειες, τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της 

γέννησης μπορούν να μειωθούν στις αγροτικές περιοχές μέσω της βελτίωσης των 

συνθηκών υγιεινής που επηρεάζουν την υγεία του νεογέννητου και γενικότερα 

εκπαιδεύοντας τις μητέρες στη φροντίδα των παιδιών τους (Υφαντόπουλος, 2003).  

Από τη μελέτη της διαφοράς των δεικτών θνησιμότητας μεταξύ ηλικιακών 

ομάδων των ευρωπαϊκών πληθυσμών μπορούν να τεθούν δύο κρίσιμα ερωτήματα: 

1. Παρουσιάζουν αυτά τα αδρά στοιχεία μια πραγματική εικόνα της 

διαφοροποίησης στην ευρωπαϊκή θνησιμότητα; 

2. Μπορεί να αποδοθεί η διαφοροποίηση των δεικτών υγείας στις υπάρχουσες 

ανισότητες στην κοινωνικο – υγειονομική υποδομή και την κατανομή των πόρων 

υγείας; 

Ανεξάρτητα από τις όποιες προτάσεις πολιτικής για τη βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης και την κατάσταση υγείας στην Ελλάδα, η ανάπτυξη και η καθιέρωση μίας 

ορθολογικής πολιτικής υγείας απαιτούν την εξειδίκευση αντιπροσωπευτικών δεικτών 

υγείας, που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των αναγκών σε εθνικό, 

περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο (Υφαντόπουλος, 2003).    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Νιάκας Δ., “Υπηρεσίες Υγείας, Μάνατζμεντ και Τεχνολογία”, Αθήνα 2004 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:  

ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ  
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5.1  Η εννοιολογική προσέγγιση του εργασιακού  άγχους (στρες) 

 
         Το εργασιακό στρες και η επαγγελματική υγεία έχουν γίνει θέματα με εξαιρετικό 

ενδιαφέρον  την τελευταία δεκαετία διεθνώς. Δεδομένης της αξίας της εργασίας στην 

κοινωνία, της ποσότητας του χρόνου που αφιερώνεται στην εργασία και των 

σύγχρονων αλλαγών που επηρεάζουν τη φύση της εργασίας είναι αναμενόμενο το 

επαγγελματικό στρες να εμφανίζει αυξητικές τάσεις. Για παράδειγμα, ως αποτέλεσμα 

της ταχέως μεταβαλλόμενης παγκόσμιας οικονομίας, οι επιχειρήσεις λειτουργούν υπό 

συνθήκες αυξανόμενης ταχύτητας, αποτελεσματικότητας και ανταγωνισμού. Συνεπώς, 

οι οικονομικές απαιτήσεις και η ανάγκη για διατήρηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος έχουν οδηγήσει σε αναδιοργάνωση και αβεβαιότητα. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα είναι το ότι το εργατικό δυναμικό των επιχειρήσεων περιορίζεται, 

μικρότερες επιχειρήσεις συγχωνεύονται ή εξαγοράζονται από μεγαλύτερες και ότι η 

αλλαγή είναι η μόνη αδιαμφισβήτητη λύση. 

         Αυτές οι αλλαγές στη φύση της εργασίας σε συνδυασμό με τις αλλαγές στη 

νομοθεσία οδήγησαν σταδιακά σε μία αύξηση των παραπόνων που σχετίζονται με το 

χρόνιο στρες στο εργασιακό χώρο. Στα προηγούμενα χρόνια, τα παράπονα για στρες 

σχετίζονταν περισσότερο με εμπειρίες τραυματισμού, βίας, απειλής της ζωής, κλπ. 

Επαγγέλματα στα οποία οι εργαζόμενοι είχαν περισσότερες πιθανότητες να βιώσουν 

τέτοιου είδους εμπειρίες είναι αυτά του αστυνομικού, τα ιατρικά και τα παραϊατρικά, οι 

τραπεζικού υπάλληλοι, κλπ. Ωστόσο, στη σύγχρονη εποχή, ο αριθμός των παραπόνων 

έχει σταθερά αυξηθεί από τραυματικό στρες σε χρόνιες καταστάσεις. Ο τύπος αυτός 

του στρες προκαλεί τεράστια κόστη τόσο οικονομικά όσο και ψυχολογικά αν και είναι 

αρκετά δύσκολα να υπολογιστούν 

Σαν πρώτο βήμα, θα ήταν πολύ σημαντικό να γίνει μία αποσαφήνιση του όρου 

“άγχος” καθώς, μπορούν να αποδοθούν σε αυτόν δύο διαφορετικές ερμηνείες, ή 

καλύτερα μπορούμε να πούμε ότι συναντάται υπό δύο μορφές (Ivancevich and 

Matteson, 1987). Διακρίνουμε, λοιπόν, το αρνητικό άγχος, αυτό δηλαδή που σχετίζεται 

με κάποιο άσχημο γεγονός ή συναίσθημα στη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και το άγχος 

που προκαλείται από μία ευχάριστη αλλαγή στη ζωή του και έρχεται απλά να δώσει 

εκείνη την απαραίτητη ώθηση προκειμένου να ανταπεξέλθει σε κάποιο δύσκολο ή 

έστω άγνωστο προς αυτόν καθήκον. Το είδος αυτό του άγχος μάλιστα καλείται στη 

διεθνή βιβλιογραφία “eustress” από το ελληνικό «ευ» που σημαίνει καλός. Αξιόλογο 
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επίσης να αναφερθεί είναι ότι η έννοια του άγχους έχει συγκριθεί και με αυτή της 

«αμαρτίας», καθώς και οι δύο είναι μικρές λέξεις, συναισθηματικά φορτισμένες, που 

χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν κάτι που απαιτεί πολλές λέξεις για να οριστεί.  

 

5.1.1  Τι είναι άγχος 

Ορισμοί  
         Πολυπληθής είναι ο αριθμός των ορισμών που έχουν κατά καιρούς δοθεί για το 

άγχος. Παρόλα αυτά, παραθέτουμε τον ορισμό των Ivancevich και Matteson(1993) ότι 

σε ένα πρώτο επίπεδο: «άγχος είναι η αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον», 

ενώ σε μια πιο λεπτομερή ανάλυση ορίζουν το άγχος που σχετίζεται με τον εργασιακό 

χώρο ως: «μία προσαρμόσιμη αντίδραση, που εξαρτάται από τις ατομικές διαφορές και 

/ ή ψυχολογικές διαδικασίες, συνεπεία κάθε εξωτερικής δράσης, κατάστασης ή 

γεγονότος που τοποθετεί υπερβολικές ψυχολογικές και / ή σωματικές απαιτήσεις σε 

ένα άτομο». 

         Οι  Beehr και Newman (1978) ορίζουν το εργασιακό άγχος ως: «μία κατάσταση η 

οποία προκύπτει από την αλληλεπίδραση των ατόμων με τις δουλειές τους και 

χαρακτηρίζεται από αλλαγές σε αυτές που πιέζουν τα άτομα να αποκλίνουν από τον 

καθημερινό – συνηθισμένο τους τρόπο εργασίας».  

         Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο ορισμός του Schuler (1980) 

σύμφωνα με τον οποίο: «το άγχος είναι μία δυναμική κατάσταση στην οποία το άτομο 

αντιμετωπίζει μία ευκαιρία, έναν περιορισμό ή κάποια απαίτηση συνδεδεμένη με αυτό 

που επιθυμεί και για την οποία το αποτέλεσμα διακρίνεται να είναι εξίσου αβέβαιο και 

σημαντικό». Ο παραπάνω ορισμός είναι πολύ σημαντικός καθώς κάνει διάκριση 

ανάμεσα στο εν δυνάμει άγχος και στο πραγματικό. Σύμφωνα λοιπόν με τον Schuler 

(1980) οι δύο πιο σημαντικοί παράγοντες για να μετατρέψουν το εν δυνάμει άγχος σε 

πραγματικό είναι η αβεβαιότητα του αποτελέσματος και η σημαντικότητα αυτού. 

 

 

 

 

 

5.1.2  Είδη εργασιακού στρες  
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         Η ανταπόκριση του εργαζομένου στο επαγγελματικό στρες μπορεί να είναι ή 

ψυχολογική ή σωματική ή και τα δύο (Cooper & Cartwright, 1994; Kristensen, 1996; 

Santos & Cox, 2000), και συνήθως κατηγοριοποιείται σε οξύ, μετατραυματικό και 

χρόνιο. 

    α. Οξύ στρες 

         Ο όρος «οξύς» αναφέρεται σε ξαφνική εμφάνιση. Το στρες τέτοιας φύσεως 

περιλαμβάνει μια γρήγορη ανταπόκριση σε ένα ξαφνικό, απλό και εύκολα 

αναγνωρίσιμο αίτιο που συνήθως αντιμετωπίζεται γρήγορα(Guyton, 1980). Σε μια 

τέτοια κατάσταση η νευρικότητα του ατόμου ανεβαίνει απότομα ως ένα σημείο και στη 

συνέχεια ξεκινά να πέφτει.  Για παράδειγμα ένα άτομο βιώνει οξύ στρες όταν έρχεται 

αντιμέτωπο με μία αρνητική κατάσταση, όπως μία κακοποίηση, μία αναπάντεχη 

απώλεια αγαπημένου προσώπου, μία σύγκρουση στον εργασιακό χώρο, κλπ. Στην 

οξεία αυτή φάση παρατηρείται μια αυξανόμενη αίσθηση διέγερσης που οδηγεί στην 

παραγωγή φυσιολογικών ανταποκρίσεων, όπως είναι το ξερό στόμα, η διάρροια, η 

ταχυκαρδία, κλπ. Για την πλειοψηφία των ατόμων που βιώνουν οξύ στρες επιστρέφουν 

στα φυσιολογικά επίπεδα μέσα σε μικρή χρονική περίοδο.  

 

   β.  Μετα-τραυματικό στρες  

         Όταν τα γεγονότα στον εργασιακό χώρο είναι απειλητικά για την ζωή όπως στο 

στρατιωτικό προσωπικό, τους αστυνομικούς, τους πυροσβέστες, κλπ, μια πιο έντονη 

και μακροχρόνια  μορφή στρες μπορεί να αναπτυχθεί και καλείται μετατραυματικό 

στρες. Το μετατραυματικό στρες αναπτύσσεται ως μια καθυστερημένη ή χρονικά 

μεταφερόμενη ανταπόκριση σε ένα εξαιρετικά στρεσογόνο συμβάν. Το συμβάν αυτό 

έχει μία ιδιαίτερη απειλητική ή καταστροφική φύση με το ενδεχόμενο να προκαλέσει 

κατάθλιψη σχεδόν σε οποιοδήποτε έρθει αντιμέτωπος με αυτό. Τα φαινόμενα 

απόπειρας αυτοκτονίας δεν είναι σπάνια, ενώ άλλα συνηθισμένα συνοδά συμπτώματα 

είναι οι κρίσεις πανικού, αντικοινωνική συμπεριφορά και αγοραφοβία.  

  Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η σεξουαλική κακοποίηση, ο βασανισμός, 

σοβαρά ατυχήματα απειλητικά για τη ζωή, κλπ. (Alzono, 2000; Humphrey, 1998). 

 

 

 

   γ. Χρόνιο στρες  
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         Σε αντίθεση με τα γεγονότα που φαίνεται να προκαλούν οξύ ή μετα-τραυματικό 

στρες το χρόνιο στρες είναι μια συνολική αντίδραση σε μία σειρά από διάφορες πιέσεις 

που επιδρούν για μια μεγάλη χρονική περίοδο.  Ο τύπος αυτός στρες τείνει να 

εμφανίζεται βαθμιαία και να εξελίσσεται αργά. Το χρόνιο στρες μπορεί να οριστεί 

καλύτερα ως μία συνεχιζόμενη εσωτερική αντίδραση σε εξωτερικές συνθήκες όταν η 

ικανότητα του ατόμου να ανταποκρίνεται σε αυτές τις συνθήκες έχει χαθεί ή έχει 

ανασταλεί (Evoy, 1998). Σε αντίθεση με το οξύ στρες, όπου η επιστροφή στο 

φυσιολογικό αναμένεται να γίνει σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, το χρόνιο 

στρες προκαλεί συνεχή και χρόνιες φυσιολογικές ανωμαλίες, όπως υπέρταση, αϋπνίες, 

στεφανιαία νόσο, έμφραγμα το μυοκαρδίου, χαμηλή νοητική συγκέντρωση και 

κατάθλιψη (Cooper & Payne, 1988; Minter, 1999). Επιπλέον,  το χρόνιο στρες με το 

πέρας του χρόνου μπορεί να οδηγήσει σε αποδυνάμωση του ανοσοποιητικού 

συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί το άτομο να βιώνει συνεχιζόμενα συμπτώματα 

διαφόρων ασθενειών και χωρίς να ξέρει ότι η κύρια αίτια αυτών είναι  το χρόνιο στρες 

(Guyton, 1981).     

 

5.1.3  Η σημασία του εργασιακού στρες 

 

         Την τελευταία δεκαετία τα αυξανόμενα κόστη που σχετίζονται με το εργασιακό 

στρες αποτελούν μια διεθνή τάση στις βιομηχανικές χώρες (Karasek & Theorell, 1990; 

Shergold, 1995). Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες το 15% των αποζημιώσεων 

των εργαζομένων αφορούν θέματα εργασιακού στρες. Υπολογίζεται ότι τα κόστη για 

τις επιχειρήσεις από το εργασιακό στρες ανέρχονται στα μεταξύ 200 και 300 

δισεκατομμυρίων δολαρίων κάθε χρόνο ως αποτέλεσμα συνεχών αντικαταστάσεων του 

προσωπικού, υψηλών αποζημιώσεων και χαμηλής παραγωγικότητας (Wojcik, 1999). 

Επιπλέον, πρόσφατες έρευνες στην Μεγάλη Βρετανία έχουν δείξει ότι περίπου 70000 

εργαζόμενοι απουσιάζουν από την εργασία τους λόγω εργασιακού στρες κάθε χρόνο  

(McKee, 1996) κοστίζοντας στο κράτος περίπου επτά δισεκατομμύρια λίρες λόγω 

χαμένων εργατοωρών και ιατρικής περίθαλψης των εργαζομένων. Ένα σημαντικό 

αποτέλεσμα αυτών των παραγόντων είναι η απώλεια 40 εκατομμυρίων ημερών 

εργασίας κάθε χρόνο (Shergold, 1995). 

 Το Καναδικό Συμβούλιο Αποζημιώσεων (1996) ανακάλυψε ότι το 60% των Καναδών 

εργαζομένων «αισθάνθηκε αρνητικό στρες στον εργασιακό χώρο» και 80% αυτών 

δήλωσε ότι το στρες επηρέαζε αρνητικά την υγεία και την αποδοτικότητά τους. 
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Εργαζόμενοι με ηλικίες μεταξύ 25 και 44 ετών, καθώς και διευθυντικά στελέχη 

αναγνωρίστηκαν ως οι ομάδες υψηλού κινδύνου για εργασιακό στρες    

         Πολλοί εργαζόμενοι μπορεί να υποφέρουν από εργασιακό στρες για κάποιο 

χρονικό διάστημα χωρίς να το αναφέρουν στους εργοδότες τους και χωρίς να 

διεκδικούν κάποια οικονομική αποζημίωση. Από μια έρευνα που διεξήχθηκε το 1996 

έδειξε ότι το 42% των εργαζομένων που συμμετείχαν στην έρευνα έφυγαν από την 

εργασία τους κατά τη διάρκεια των περασμένων 12 μηνών εξαιτίας του στρες. Οι 

περισσότερες φυγές έχουν γίνει εξαιτίας ψυχικής ασθενείας και μόλις το 5% αυτών 

διεκδίκησαν αποζημίωση (McKenna, 1996) Η έρευνα επίσης αποκάλυψε την 

πιθανότητα ότι πολλοί εργαζόμενοι δεν αναφέρουν τον «τραυματισμό» μέχρις ότου η 

κατάσταση έχει γίνει πολύ σοβαρή και δύσκολα ιάσιμη.  

Συμπερασματικά, λοιπόν, μπορεί κανείς να πει ότι συνεχείς στρεσογόνες 

καταστάσεις κρατούν το σώμα σε μία συνεχή κατάσταση εγρήγορσης και αυξάνουν 

την πιθανότητα κατάρρευσης στα βιολογικά συστήματα. Η κόπωση έχει ως 

αποτέλεσμα τον συμβιβασμό του σώματος στην υπεράσπιση του εαυτού του. Ο 

κίνδυνος για ασθένειες και τραυματισμούς φαίνεται ότι αυξάνεται με την άνοδο του 

στρες (National Institute of Stress and Health - NISH, 1999).  Συνεπώς, το στρες 

φαίνεται να είναι υπεύθυνο για πολλά και διάφορα προβλήματα υγείας τα οποία όχι 

μόνο επηρεάζουν το ίδιο το άτομο αλλά και τον εργοδότη και την κοινωνία γενικότερα. 

Αυτά τα προβλήματα συνεισφέρουν στα κρυμμένα κόστη του στρες στον εργασιακό 

χώρο τα οποία είναι δύσκολο αν όχι ακατόρθωτο να υπολογιστούν.  

 

   5.2  Αιτίες Άγχους 

 

         Προτού προχωρήσουμε στην απαρίθμηση, κατηγοριοποίηση και ανάλυση των 

γενεσιουργών αιτιών του άγχους, καλό θα ήταν να διευκρινιστεί το ακόλουθο. Το 

άγχος στον εργασιακό χώρο, ή άλλως  ψυχολογική υπερένταση, είναι το αποτέλεσμα 

σύνθετων ψυχο-κοινωνικών αλληλεπιδράσεων οι οποίες δεν μπορούν να κατανοηθούν 

ή να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά από οποιαδήποτε επαγγελματική – ιατρική 

ομάδα ή θεωρητική προσέγγιση (Arthur Α., 2004). 

Χαρακτηριστικά, για την υποστήριξη της ορθότητας της συγκεκριμένης πρότασης 

παρατίθεται η βουδιστική παραβολή σχετικά με τους έξι τυφλούς άντρες, καθένας από 

τους οποίους έχοντας αγγίξει ένα διαφορετικό μέρος ενός ελέφαντα, προσπαθεί να 

δώσει τη δικιά του περιγραφή, χωρίς, φυσικά, κάποιο αποτέλεσμα.  Το επιθυμητό 
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αποτέλεσμα έρχεται μόνο όταν ο φύλακας του ζωολογικού κήπου, όπου βρίσκονται, 

τους υποδεικνύει ότι προκειμένου να καταλάβουν πώς είναι ο ελέφαντας πρέπει να 

μοιραστούν μεταξύ τους την  προσωπική τους εμπειρία (Shapiro P.,1995).  Σε άμεση 

συσχέτιση με το άγχος, λοιπόν, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι αυτό πηγάζει από μία 

πληθώρα παραγόντων, κι ότι ο μόνος τρόπος αντιμετώπισής του είναι μέσω της 

κατανόησης, όχι απλά των παραγόντων αυτών, αλλά και της μεταξύ τους 

αλληλεπίδρασης. Παρακάτω όλοι οι πιθανοί παράγοντες άγχους παρουσιάζονται 

ομαδοποιημένοι σε 4 κατηγορίες: Έξω–οργανωσιακά, οργανωσιακά, ομαδικά, ατομικά 

ερεθίσματα άγχους. 

 

5.2.1.  Εξω - οργανωσιακά Ερεθίσματα Άγχους 

α. Κοινωνικο-τεχνολογικές αλλαγές 

         Το σημερινό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον έχει επιφέρει τεράστιες και 

καθοριστικές αλλαγές στον τρόπο ζωής των σύγχρονων ανθρώπων που ζουν σε πιο 

έντονους, ανταγωνιστικούς, εξαιρετικά κουραστικούς και απαιτητικούς ρυθμούς ζωής 

και μέσα σε ένα έντονα αστικοποιημένο περιβάλλον με αποτέλεσμα να έχει ουσιαστικά 

εκφυλιστεί η έννοια της ευημερίας των ατόμων.  

β. Οικογένεια 

         Είναι κοινά αποδεκτό το πόσο μεγάλη επιρροή έχει η οικογένεια στη διαμόρφωση 

της προσωπικότητας των μελών της, καθώς και στην καθημερινή τους συμπεριφορά 

και διάθεση. Έτσι, μία αρρώστια σε ένα μέλος αυτής, κάποια μικρή διαφωνία ή και πιο 

μακροχρόνιες διενέξεις στα πλαίσια αυτής, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά 

ερεθίσματα άγχους σε εργαζόμενους. Σύμφωνα, μάλιστα με έρευνες έχει αποδειχθεί ότι 

σε οικογένειες όπου και οι δύο σύζυγοι είναι καριερίστες συμβαίνει πολλές φορές ο 

ένας σύζυγος να μεταφέρει το άγχος του στον άλλο. Δεν συμβαίνει το ίδιο όμως και σε 

οικογένειες όπου ο ένας εκ των δύο συζύγων μόνο, χαρακτηρίζεται ως εργασιομανής 

και πλήττεται από το άγχος. Πρόσφατη έρευνα αποκάλυψε ότι άτομα που βιώνουν 

έντονη επαγγελματική ψυχολογική υπερένταση, δεν βιώνουν μία εξίσου αγχώδη και 

προβληματική σχέση με τον σύντροφό τους.(Lynley H. W. McMillan et al, 2004).  

Παρόλα αυτά, και άλλοι παράγοντες όπως η μετακίνηση της οικογένειας για 

επαγγελματικούς λόγους ή μία προαγωγή μπορεί να αποτελέσουν αιτίες άγχους.   
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γ. Οικονομικοί παράγοντες 

         Στο σύγχρονο περιβάλλον έχει αναπτυχθεί ένα ακόμα καθοριστικό αίτιο άγχους 

που δεν είναι άλλο από την οικονομική κατάσταση των ατόμων. Εξαιτίας οικονομικών 

δυσκολιών πολλά άτομα υποχρεώνονται να εργάζονται σε περισσότερες από μία 

δουλειές, ενώ πλέον η είσοδος της γυναίκας στον εργασιακό χώρο θεωρείται βασική 

προϋπόθεση για να μπορέσει ένα ζευγάρι να κάνει οικογένεια, τουλάχιστον στο 

αναπτυγμένο κόσμο.   
 

δ. Ξαφνικές αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων 

         Οι αλλαγές στη ζωή ενός ανθρώπου μπορεί να είναι αργές, όπως για παράδειγμα 

τα γηρατειά, αλλά και ξαφνικές, όπως ο θάνατος ενός συζύγου. Τέτοιου είδους αλλαγές 

όπως οι δεύτερες, έχουν συνήθως μία επίδραση που επιφέρει πολύ άγχος στο άτομο, 

ενώ διαταράσσει εξίσου έντονα και την υγεία του. Έχει επίσης επισημανθεί ότι οι 

αλλαγές στις ζωές των ατόμων επηρεάζουν άμεσα και την αποδοτικότητά τους στον 

χώρο εργασίας τους. Η ψυχολόγος Faye Crosby αναφέρει ότι τα διαζύγια 

παρεμβαίνουν στη δουλειά των ατόμων σε μεγαλύτερο βαθμό από οποιοδήποτε άλλο 

τραύμα στη ζωή τους. Δηλώνει δε χαρακτηριστικά ότι: «κατά τους τρεις πρώτους 

μήνες μετά από την αποχώρηση ενός από τους συζύγους, ο άλλος σύζυγος αδυνατεί να 

συγκεντρωθεί στη δουλειά του» (The Wall Street Journal, Dec., 23, 1986).  
 

ε. Φυλή – Φύλο – Τάξη 

         Χαρακτηριστικό αυτής της κατηγορίας ερεθισμάτων είναι ότι οι μειονότητες, για 

παράδειγμα, βιώνουν πιο έντονο άγχος από ότι οι λευκοί, όπως επίσης, ότι οι γυναίκες 

αντιμετωπίζουν περισσότερο ψυχολογικό άγχος, ενώ οι άντρες είναι πιο επιρρεπείς σε 

σωματική καταπόνηση. Κυρίως για τις επαγγελματίες γυναίκες συγκεκριμένες πηγές 

άγχους αποτελούν οι διακρίσεις, τα στερεότυπα, η αλληλεπίδραση γάμου / εργασίας 

και η κοινωνική απομόνωση. Τέλος, θα έπρεπε να αναφερθούν ως πιθανές αιτίες 

άγχους οι συνθήκες στέγασης, η ευκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες και  προϊόντα, όπως 

και ο βαθμός θορύβου ή μόλυνσης του αέρα.  

 

5.2.2 Οργανωσιακά Ερεθίσματα 
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         Θα ήταν πιο εύκολο προκειμένου, πρώτον, να παρουσιαστούν όλοι οι 

οργανωσιακοί παράγοντες και δεύτερον, να γίνουν καλύτερα αντιληπτοί, να 

παρουσιαστούν με την παρακάτω συνοπτική μορφή. Έτσι, λοιπόν, οι αιτίες άγχους που 

γεννιούνται μέσα στην ίδια την επιχείρηση μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερις 

μεγάλες  ομάδες υπό τους ακόλουθους τίτλους: 

α. Διοικητικές τακτικές και στρατηγικές 

 Μείωση προσωπικού 

 Ανταγωνιστικές πιέσεις 

 Ανταμοιβή ανάλογη με την αποδοτικότητα 

 Κυλιόμενες βάρδιες 

 Γραφειοκρατικοί κανόνες 

 Προηγμένη τεχνολογία 

β. Οργανωσιακή δομή και σχεδιασμός 

 Συγκεντρωτισμός και τυποποίηση 

 Διαμάχες προσωπικού 

 Εξειδίκευση 

 Ασάφεια ρόλων και διαμάχη 

 Καμία ευκαιρία για προαγωγή  

 Περιοριστική, αναξιόπιστη κουλτούρα 

γ. Οργανωσιακές διαδικασίες 

 Πιεστικοί έλεγχοι  

 Επικοινωνία μόνο προς τους υφισταμένους 

 Ελάχιστη επανατροφοδότηση απόδοσης 

 Συγκεντρωτική λήψη αποφάσεων 

 Έλλειψη συμμετοχής εργαζομένων στις αποφάσεις 

 Συστήματα αποτίμησης ποινών  

δ. Συνθήκες εργασίας 

 Συνωστισμένος εργασιακός χώρος 

 Θόρυβος, ζέστη, ή κρύο 

 Μολυσμένος αέρας 

 Δυνατή μυρωδιά 
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 Μη ασφαλείς, επικίνδυνες συνθήκες 

 Φτωχός φωτισμός  

 Σωματική ή πνευματική πίεση 

 Τοξικά χημικά ή ακτινοβολία 

 

5.2.3   Ομαδικά Ερεθίσματα 

α. Έλλειψη συνοχής ομάδας 

         Κυρίως σε χαμηλόβαθμες θέσεις οργανισμών, είναι πολύ σημαντική για τους 

εργαζόμενους η αίσθηση της συνοχής και της ομαδικότητας. Σε περίπτωση που 

κάποιος υπάλληλος στερηθεί της ευκαιρίας της ομαδικής συνοχής είτε εξαιτίας της 

ίδιας της φύσης  της δουλειάς του, είτε λόγω του επιστάτη ο οποίος προσπαθεί να την 

απαγορεύσει ή και εξαλείψει, είτε τέλος, γιατί η ίδια η ομάδα απορρίπτει το άτομο, τα 

αποτελέσματα μπορεί να γεννήσουν πολύ έντονο άγχος. 
 

β. Έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης 

         Και σε αυτόν τον παράγοντα καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η έννοια της 

ομάδας και της συμμετοχής του ατόμου σε μία ομάδα με συνοχή. Η υποστήριξη που 

λαμβάνει το άτομο μέσα από την ομάδα του, μοιράζοντας με αυτή χαρές και λύπες, 

αποτελεί έναν σημαντικό σύμμαχο στην καταπολέμηση του άγχους.  

γ. Δια - ατομικές, διαπροσωπικές και μεταξύ ομάδων διαμάχες 

         Η έννοια της διαμάχης είναι πολύ κοντά με αυτή του άγχους. Η διαμάχη συνήθως 

συνδέεται με αντισυμβατικές ή εχθρικές πράξεις, που σε επίπεδο ατόμου, προκύπτουν 

από τη σύγκρουση μεταξύ των προσωπικών του στόχων και των υποκινουσών 

αναγκών ή αξιών του. Εμφανίζεται όμως και μεταξύ ατόμων σε μία ομάδα όπως και 

μεταξύ ομάδων. Γενικότερα μπορεί να ειπωθεί πως η διαμάχη αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους γενεσιουργούς παράγοντες άγχους μέσα σε μία ομάδα. 

  

 

5.2.4  Ατομικά Ερεθίσματα 
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α. Διαμάχη ρόλων και Αμφιβολία 

         Ο όρος «διαμάχη ρόλων» αναφέρεται στους πολλαπλούς ρόλους που καλείται να 

παίξει στη σημερινή κοινωνία το άτομο. Ξεκινώντας, λοιπόν, από τον καθοριστικό 

ρόλο μέσα στην οικογένεια, περνάμε σε αυτόν που το άτομο έχει στη δουλειά του και 

στις διαφορετικές απαιτήσεις και προσδοκίες που κάθε μία από αυτές τις δύο θέσεις 

προβάλει. Το άγχος προκύπτει όταν ο υπάρχον χρόνος δεν αρκεί για την κάλυψη των 

αναγκών σε οποιοδήποτε ή και στα δύο πόστα. 

Η αμφιβολία ρόλου προκύπτει λόγω ανεπαρκούς πληροφόρησης ή γνώσης 

προκειμένου να εκτελέσει το άτομο μία δουλειά. Αυτή τις περισσότερες φορές 

οφείλεται σε ανεπαρκή εκπαίδευση, σε φτωχή επικοινωνία ή ακόμα και σε εσκεμμένη 

αποσιώπηση από έναν συνεργάτη ή προϊστάμενο. Θα έπρεπε, επίσης, να τονιστεί ότι 

και ο μεγάλος φόρτος εργασίας όπως και η αντίθετη περίπτωση της κατάργησης 

ορισμένων καθηκόντων ενός εργαζομένου αποτελούν εξίσου σημαντικές πηγές άγχους. 
  

β. Τα χαρακτηριστικά του Τύπου Α 

         Παρά τις προσπάθειες καρδιολόγων ερευνητών, ήδη από το 1950, να συνδέσουν 

συγκεκριμένους τύπους προσωπικοτήτων με αντίστοιχα συμπεριφοριστικά μοτίβα, 

ήταν οι Friedman και Rosenman  μόλις στα τέλη του ’60, που κατάφεραν με τις 

έρευνές τους να αντιπαραθέσουν τα χαρακτηριστικά των λεγόμενων Τύπου Α και Β 

προσωπικοτήτων. Μέσω της αντιπαράθεσης αυτής πέτυχαν να συνδέσουν τη 

συμπεριφορά του πρώτου με υψηλό βαθμό άγχους και επικίνδυνες συνέπειες για την 

υγεία (Meyer Friedman and Ray H. Rosenman, Type A Behavior and Your Heart, 

Knopf, New York, 1974). Συνήθως, τα άτομα του Τύπου Α: 

1. Δουλεύουν πολλές και δύσκολες ώρες κάτω από συνεχή πίεση λήξης 

προθεσμιών και συνθήκες υπερφόρτωσης. 

2. Συχνά παίρνουν δουλειά στο σπίτι το βράδυ ή τα σαββατοκύριακα και δεν 

είναι ικανά να χαλαρώσουν. 

3. Συνεχώς ανταγωνίζονται τον ίδιο τους τον εαυτό, θέτουν υψηλά επίπεδα 

αποδοτικότητας τα οποία πρέπει και θέλουν να διατηρήσουν. 

4. Τείνουν να αποθαρρύνονται από την κατάσταση της δουλειάς, να 

εκνευρίζονται από τις προσπάθειες άλλων στη δουλειά και να μην 

παρεξηγούνται από τον εκάστοτε προϊστάμενο. 
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Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δύο τύπων παρουσιάζονται στον πίνακα που 

ακολουθεί (Luthans, 1995): 

 

 Πίνακας 5.1: Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δύο τύπων 

Τύπος Α Τύπος Β 

Βρίσκεται πάντα σε κίνηση Δεν ενδιαφέρεται για τον χρόνο 

Περπατάει γρήγορα Είναι υπομονετικός 

Τρώει γρήγορα Δεν καυχιέται 

Μιλάει γρήγορα Παίζει για τη διασκέδαση, όχι για τη 

νίκη 

Είναι ανυπόμονος Χαλαρώνει χωρίς ενοχές 

Κάνει δύο πράγματα ταυτόχρονα Δεν έχει πιεστικές λήξεις προθεσμιών 

Δεν τα καταφέρνει με τον ελεύθερο 

χρόνο   

Είναι αβρός 

Έχει εμμονή με τους αριθμούς Δεν βιάζεται ποτέ 

Μετράει την επιτυχία από την ποσότητα  

Είναι επιθετικός  

Είναι ανταγωνιστικός  

Συνεχώς αισθάνεται υπό πίεση χρόνου  

 

Επί πολλά χρόνια λόγω των ερευνών των Friedman και Rosenman  είχε επικρατήσει η 

άποψη ότι τα άτομα που ανήκαν στον Τύπο Α ήταν περισσότερο επιρρεπή στο άγχος 

γενικότερα και στην πιο άσχημη μορφή αυτού, τις καρδιακές προσβολές, ειδικότερα. 

Παρόλα αυτά, έρευνες που  ακολούθησαν δεν μπόρεσαν να συνδέσουν τα 

προηγούμενα συμπεράσματα με πραγματικές καταστάσεις, ενώ αντίθετα μάλιστα, 

υποστηρίχθηκε ότι τα άτομα Τύπου Α μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα 

καταστάσεις άγχους από ότι αυτά Τύπου Β. Γενικότερα, πρόσφατες έρευνες τείνουν να 

αποδίδουν το άγχος σε στοιχεία όπως ο θυμός και η εχθρικότητα, χαρακτηριστικά που 

δεν συνδέονται άμεσα ούτε με τις ιδιαιτερότητες του Τύπου Α, ούτε με τον τρόπο 
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συμπεριφοράς του. Παρόλα αυτά, συνήθως ο θυμός, η εχθρικότητα και η επιθετικότητα 

είναι πιο εύκολο να απαντηθούν ή να αναπτυχθούν σε άτομα με τα στοιχεία του Τύπου 

Α.    

  

γ. Προσωπικός έλεγχος και η αποκτηθείσα ανικανότητα να βοηθήσεις τον εαυτό σου 

         Πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του άγχους στον εργασιακό χώρο έρχεται 

να διαδραματίσει η μη ικανότητα άσκησης ελέγχου από το άτομο στην εργασία την 

οποία ασκεί. Αποτελέσματα ερευνών έχουν δείξει ότι εάν δοθεί στα άτομα η ευκαιρία 

να αναμιχθούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε εργασίες που τους επηρεάζουν, 

είναι πολύ πιθανό να μειωθεί το άγχος τους.  
 

δ. Αυτο – αποτελεσματικότητα (self – efficacy)  

         Με τον όρο αυτό εννοούμε την εκτίμηση που έχουν διάφορα άτομα ότι έχουν την 

ικανότητα να είναι αποτελεσματικά κι ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Η 

συγκεκριμένη, λοιπόν, πεποίθηση δρα κατά έναν πολύ αποτελεσματικό τρόπο στην 

καταπολέμηση του άγχους. Πιο συγκεκριμένα, ο Bandura διαπίστωσε ότι τα άτομα με 

την ιδιότητα αυτή έχουν ένα σχετικά χαμηλότερο επίπεδο φυσιολογικής εξέγερσης, για 

παράδειγμα έχουν λιγότερη αδρεναλίνη στο κυκλοφορούν αίμα τους (Bandura et al 

1985). 

Επιπρόσθετα, ο Rathus επισημαίνει ότι η υπερδιέγερση μπορεί να βλάψει την 

ικανότητα μας να επιλύουμε σύνθετα προβλήματα που σχετίζονται με το άγχος 

(Rathus, Tex. 1990). 

 Συνεπώς τα άτομα με αυτο– δύναμη, προστατεύονται αποτελεσματικότερα από το 

άγχος, τόσο βιολογικά όσο και ψυχολογικά.  

 

ε. Ψυχολογική σκληραγωγία  

         Ενδιαφέρον στην προσπάθεια καθορισμού των παραγόντων που συμβάλλουν ή 

και δημιουργούν το άγχος είναι η διάκριση μεταξύ εκείνων των ατόμων που, ακόμα και 

στην πιο δύσκολη ή στρεσογόνα κατάσταση, επιδεικνύουν σημαντική «σκληρότητα», ή 

αλλιώς αντοχή, και σε εκείνα που ανήμπορα καταρρέουν με την πρώτη δυσκολία. Στις 

αρχές της δεκαετίας του ’80 η Kobasa και οι συνεργάτες της, μελέτησαν τη 
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συμπεριφορά executives, που ανήκαν και στις δύο μορφές χαρακτήρων,  κάτω από 

ιδιαίτερα αγχωτικές καταστάσεις (Kobasa, 1979).  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι «σκληροί» executives, εκτός του ότι 

σημείωσαν έναν πολύ χαμηλότερο βαθμό ασθενειών που σχετίζονται με το άγχος, 

επέδειξαν και χαρακτηριστικά όπως δέσμευση (δηλαδή υψηλή ανάμειξη σε αυτό που 

έκαναν), πρόκληση (πίστευαν ότι είναι φυσιολογική η αλλαγή αντί για τη 

σταθερότητα) και έλεγχος (πίστευαν ότι μπορούσαν να επηρεάσουν τα γεγονότα γύρω 

τους). Το βοηθητικό εργαλείο στα χέρια αυτών των ατόμων είναι ότι μπορούν και 

δημιουργούν ένα είδος ουδέτερων ζωνών ανάμεσα σε αυτούς και στα ερεθίσματα που 

δημιουργούν το άγχος. 

 

 

  5.3  Συνέπειες του άγχους  

     5.3.1  Σωματικές 
 
         Η μεγαλύτερη προσοχή και η βασική έρευνα γύρω από το άγχος όλα αυτά τα 

χρόνια έχει αφιερωθεί στην επίδραση που αυτό έχει πάνω στην υγεία του ατόμου. Τα 

υψηλά επίπεδα άγχους συνήθως συνοδεύονται από  υψηλή πίεση και υψηλά επίπεδα 

χοληστερίνης ενώ, μπορούν ακόμα και να οδηγήσουν σε καρδιακές παθήσεις, σε έλκος 

και σε αρθρίτιδα. Πιθανολογείται, επίσης ότι ίσως υπάρχει σχέση ανάμεσα στο άγχος 

και τον καρκίνο. 

 

5.3.2 Ψυχολογικές 
 
         Αν και τα ψυχολογικά προβλήματα, που προέρχονται από το άγχος, είναι εξίσου, 

αν όχι και πιο σημαντικά, από τα όποια σωματικά προβλήματα, λιγότερο ενδιαφέρον 

είχε δοθεί μέχρι σήμερα σε αυτά. Παρόλα αυτά, υψηλά επίπεδα άγχους συνοδεύονται 

συχνά από θυμό, ανησυχία, κατάθλιψη, νευρικότητα, ερεθιστικότητα, ένταση και ανία. 

Μία πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι το άγχος έχει την ισχυρότερη επίδραση σε επιθετικές 

αντιδράσεις όπως υπονόμευση, διαπροσωπικές επιθέσεις, εχθρότητα και παράπονα. 

Αυτού του είδους τα ψυχολογικά προβλήματα από το άγχος, σχετίζονται άμεσα με 

χαμηλή αποδοτικότητα στη δουλειά, χαμηλή αυτοεκτίμηση, προσβολή από τον 
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επιβλέποντα, ανικανότητα συγκέντρωσης και λήψης αποφάσεων και δυσαρέσκεια από 

τη δουλειά.  

 

5.3.3 Συμπεριφοριστικές 
 
         Ανάμεσα στις πιο διαδεδομένες συνέπειες που παρουσιάζονται στη συμπεριφορά 

των ατόμων εξαιτίας του άγχους  συγκαταλέγονται ο υποσιτισμός ή υπερσιτισμός, οι 

αϋπνίες, το αυξημένο κάπνισμα και κατανάλωση αλκοόλ καθώς, δυστυχώς όχι σε 

ακραίες καταστάσεις, και η χρήση ναρκωτικών. Κυρίως αν γίνει αντιληπτό ότι 6% του 

παγκόσμιου πληθυσμού είναι αλκοολικοί, ότι άλλο 10% του πληθυσμού υπολογίζεται 

να έχει προβλήματα με την κατανάλωση αλκοόλ, όπως κι ότι 6 δισεκατομμύρια δόσεις 

αμφεταμινών και βαρβιτουρικών καταναλώνονται ετησίως, τα εν δυνάμει προβλήματα 

στη συμπεριφορά εργαζομένων που οφείλονται στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά 

γίνονται δραματικά ξεκάθαρα (The Wall Street Journal, Oct. 14 1986, σελ.1 and The 

Wall Street Journal, Nov., 11, 1986, σελ.35). 

         Υπάρχουν άλλωστε, συγκεκριμένες έρευνες οι οποίες υποδεικνύουν τη σχέση 

ανάμεσα στο άγχος και τις προαναφερθείσες συμπεριφορές. Οι αντιδράσεις είναι 

αλυσιδωτές και επαναλαμβάνονται σχεδόν με μαθηματική ακρίβεια σε κάθε 

περίπτωση. Τα άτομα πίνουν προκειμένου να καταπολεμήσουν το άγχος τους, εξαιτίας 

έντονου πονοκεφάλου (hangover) δεν καταφέρνουν να πάνε την επομένη στη δουλειά 

τους, αισθάνονται άσχημα για το ότι έχουν πιει κι ότι έχουν απογοητεύσει ή και 

«κρεμάσει» τους συνεργάτες τους. Όταν κάτι τέτοιο επαναλαμβάνεται οδηγεί είτε σε 

παραίτηση από το ίδιο το άτομο, είτε στην απόλυσή του. Συνεπώς η επιχείρηση 

αντιμετωπίζει τόσο το κόστος των τακτικών απουσιών του ατόμου, όσο και της 

μόνιμης αντικατάστασής του.  Όπως και με τις ψυχολογικές συνέπειες του άγχους, έτσι 

και η όποια πηγάζουσα από αυτό συμπεριφορά δύσκολα συνδέεται και αποδίδεται στην 

πραγματική γενεσιουργό του αιτία, τόσο από το περιβάλλον των συναδέλφων όσο και 

από τον ίδιο τον εργοδότη, με αποτέλεσμα να μην δημιουργείται κανενός είδους 

συμπόνια και κατανόηση. Πολύ θετικό παραμένει παρόλα αυτά το γεγονός ότι τα 

συμπεριφοριστικά προβλήματα είναι πιο εύκολα ελεγχόμενα και αντιμετωπίσιμα από 

το ίδιο το άτομο και από την επιχείρηση. 
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  5.4  Στρατηγικές αντιμετώπισης άγχους :Ατομικές και οργaνωσιακές 

 

         Δύο είναι μέχρι σήμερα οι σημαντικότερες προσεγγίσεις αντιμετώπισης του 

εργασιακού άγχους. Αυτές είναι η ατομική στρατηγική και η στρατηγική σε επίπεδο 

επιχείρησης. Όσον αφορά την πρώτη αυτή έρχεται κυρίως να αντιμετωπίσει 

καταστάσεις άγχους που έχουν ήδη προκύψει, με μόνη εξαίρεση ίσως, την πολιτική της 

σωματικής άσκησης που μπορεί να ακολουθηθεί και προληπτικά. Σε κάθε άλλη 

περίπτωση οι πολιτικές αυτές είναι προσανατολισμένες στο να αντιμετωπίσουν 

βιωματικές καταστάσεις άγχους. Αντίθετα η δεύτερη κατηγορία στρατηγικών 

λειτουργεί περισσότερο πάνω στη βάση της αποτροπής ήδη υπαρχόντων ή εν δυνάμει 

γενεσιουργών παραγόντων άγχους. Παράδειγμα τέτοιας πολιτικής είναι η προληπτική 

ιατρική.  

 

   5.4.1  Ατομικές Στρατηγικές 
 
         Τα τελευταία χρόνια έχουν, σε μεγάλο βαθμό, καλλιεργηθεί από τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης τόσο η έννοια όσο και η αναγκαιότητα του «ευ ζην» και της ευθύνης κάθε 

ατόμου για την  προσωπική του ευημερία. Το γεγονός αυτό βοηθάει ιδιαίτερα στην 

αποδοχή των ατομικών πολιτικών καταπολέμησης του άγχους καθώς αυτές έχουν σαν 

σημείο εκκίνησης τους το σεβασμό στον εαυτό μας και στις ατομικές μας ανάγκες 

μέσω ενός πλήθους τακτικών που περιγράφονται στη συνέχεια. 

 

1) Άσκηση 

         Ακόμα και σήμερα δεν υπάρχουν ακριβή αποτελέσματα ερευνών που να 

συνδέουν την άσκηση με την καταπολέμηση του άγχους και πιο συγκεκριμένα με την 

καταπολέμηση συνεπειών αυτού, όπως οι νόσοι των στεφανιαίων και τα εμφράγματα. 

Παρόλα αυτά, υπάρχει πλήθος επιστημόνων, ιατρών και θεραπευτών,  που 

υποστηρίζουν τη συσχέτιση αυτή με μεγάλο σθένος. Σε κάθε περίπτωση όμως, 

οποιοσδήποτε είναι σε θέση να αντιληφθεί τα θετικά αποτελέσματα της άσκησης όπως 

είναι η χαλάρωση, η αύξηση της αυτοπεποίθησης και φυσικά το ότι έστω και για λίγο 

το μυαλό του ατόμου ξεφεύγει από τη δουλειά. Συνεπώς, κάτι τέτοιο  μπορεί να είναι 

πολύ ευεργετικό για την αποφυγή του άγχους. 
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2) Χαλάρωση 

         Ασχέτως του αν το άτομο απλά «το ρίχνει έξω» κατά τακτά διαστήματα ή αν 

ακολουθεί πιο συστηματικές μεθόδους χαλάρωσης, όπως είναι για παράδειγμα ο 

διαλογισμός, ο σκοπός είναι είτε να προληφθεί μία στρεσογόνα κατάσταση, είτε να 

αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μία ήδη παρατεταμένη κατάσταση άγχους. Η πρώτη 

μέθοδος είναι ιδιαίτερα απλή καθώς περιλαμβάνει τακτικές όπως η χαλάρωση με ένα 

βιβλίο ή με το να παρακολουθήσει κανείς μία ενδιαφέρουσα ταινία στον 

κινηματογράφο ή στο σπίτι. Η μέθοδος του διαλογισμού είναι πιο σύνθετη και 

περιλαμβάνει το κομμάτι της μυϊκής και πνευματικής χαλάρωσης. Το άτομο 

επαναλαμβάνει αργά μία γαλήνια λέξη ή φράση ή συγκεντρώνεται σε ένα εικονικό 

ήρεμο τοπίο. Σήμερα υπάρχουν αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών που 

αποδεικνύουν την θετική επιρροή του διαλογισμού στην σωματική και ψυχική υγεία 

του ανθρώπου, χωρίς όμως να έχουν ακόμα καταφέρει να συνδέσουν τα αποτελέσματα 

αυτά και με την καταπολέμηση του εργασιακού άγχους.   

 

3) Γνωστική θεραπεία 

         Τα τελευταία χρόνια μεγάλος είναι και ο αριθμός των κλινικών ψυχολόγων που 

άρχισαν να ασχολούνται με το άγχος και με την ανεύρεση αποτελεσματικών μεθόδων 

για την καταπολέμησή του. Χαρακτηριστικές αυτού του είδους θεραπειών που 

βασίζονται στη γνώση είναι το ορθολογικό μοντέλο υποκίνησης του «Elli», καθώς 

επίσης η αλλαγή της γνωστικής συμπεριφοράς σύμφωνα με τον «Meichenbaum». Οι 

προσεγγίσεις αυτές περιγράφονται μέσω σχετικής μελέτης ως ακολούθως: 

         Οι συμμετέχοντες είχαν διδαχθεί ότι μεγάλο μέρος του άγχους που βίωναν 

οφειλόταν στις γνώσεις τους. Ολόκληρο το πρόγραμμα, λοιπόν, σχεδιάστηκε ούτως 

ώστε μέσα από μια σειρά διαλέξεων και συζητήσεων να βοηθήσει τους εργαζομένους 

να: α) αναγνωρίσουν γεγονότα στη δουλειά τους και τις εμπειρίες / γνώσεις που αυτά 

εξάγουν, β) μάθουν τις συνέπειες τέτοιων αντιλήψεων στις φυσιολογικές και 

συναισθηματικές τους αντιδράσεις, γ) αξιολογήσουν συστηματικά τις αντικειμενικές 

συνέπειες των γεγονότων στη δουλειά και δ) αντικαταστήσουν τις αντιλήψεις έλλειψης 

αυτοεκτίμησης με προσεγγίσεις που βοηθούν περισσότερο στην προσαρμογή.     

         Η συγκεκριμένη τακτική (συνδυασμένη με απλές τεχνικές χαλάρωσης) 

δοκιμάσθηκε σε μία υπηρεσία κοινωνικών παροχών και είχε σαν αποτέλεσμα την 
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θετική επίδραση τόσο σωματικά, όσο και σε ψυχολογικούς παράγοντες των 

εργαζομένων.  Αποτελέσματα κι άλλων σχετικών πειραμάτων, παρά τις όποιες 

ασάφειες και αμφισβητήσεις, δείχνουν ότι πρόκειται για μια πολλά υποσχόμενη 

μέθοδο. 

         Επιπρόσθετα, πρόσφατη έρευνα έφερε στο φως, τη σημασία της θεωρίας των 

συναισθημάτων, ως βοηθητικό εργαλείο στη χάραξη πολιτικών αντιμετώπισης του 

άγχους. Πρόκειται για μία καινοτόμα εργασία, καθώς μέχρι σήμερα είχαν διερευνηθεί 

οι συνέπειες του άγχους στα συναισθήματα των ατόμων, ενώ τώρα γίνεται προσπάθεια 

μετάφρασης της συμπεριφοράς των ατόμων με βάση τα συναισθήματα που βιώνουν 

(Bond F., 2004). 

 

4) Δίκτυο 

         Η κοινωνική ψυχολογία διαπίστωσε μετά από έρευνες ετών ότι οι άνθρωποι 

χρειάζονται την κοινωνική υποστήριξη κι ότι γενικότερα κερδίζουν από αυτήν. Η 

παραπάνω διαπίστωση μπορεί να εφαρμοστεί με τη μορφή στρατηγικής, ώστε να 

βοηθήσει στην καταπολέμηση του εργασιακού άγχους. Αυτό περιλαμβάνει τον 

σχηματισμό στενών σχέσεων με συνεργάτες ή συναδέλφους που διακρίνονται για την 

συναισθηματική τους κατανόηση και την αξιοπιστία τους, και που ως επακόλουθο, 

είναι καλοί ακροατές προβλημάτων και βοηθούν στην ενδυνάμωση της 

αυτοπεποίθησης. Σήμερα, σχηματίζονται τέτοιες «συμμαχίες», οι οποίες καλούνται 

«δίκτυα». Παρά το γεγονός ότι η σύνδεση μεταξύ άγχους και καταπολέμησής του από 

αυτές τις ομάδες δεν φαίνεται να είναι ιδιαιτέρως άμεση, υπάρχουν αποτελέσματα 

ερευνών σύμφωνα με τα οποία, η στρατηγική δικτύων είναι ικανή να βοηθήσει τα 

άτομα να αντιμετωπίσουν καλύτερα το άγχος.  

 

5.4.2  Οργανωσιακές Στρατηγικές 

 
         Οι οργανωσιακές στρατηγικές αντιμετώπισης της ψυχολογικής υπερέντασης στον 

εργασιακό χώρο σχεδιάζονται από τη διοίκηση των επιχειρήσεων – οργανισμών με 

σκοπό την πρόληψη ή τη μείωση του άγχους των υπαλλήλων τους. Έχουμε ήδη 

εξετάσει την κατηγοριοποίηση των παραγόντων, εντός των επιχειρήσεων, που 

προκαλούν άγχος, με αποτέλεσμα να μπορούμε να κατατάξουμε τις διάφορες 

στρατηγικές αντιμετώπισής του, από τις εταιρίες με τον ακόλουθο διαχωρισμό. Όσον 
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αφορά τον τομέα της εταιρικής πολιτικής προσοχή χρειάζεται στην πολιτική 

αξιολόγησης και αμοιβών των υπαλλήλων, ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο δίκαιες για 

όλους. Στον τομέα της δομής των οργανισμών πρέπει να γίνουν κινήσεις προς την 

απεξάρτηση από υψηλούς βαθμούς τυποποίησης και εξειδίκευσης. Το ίδιο πρέπει να 

γίνει στους τομείς του περιβάλλοντος εργασίας (για παράδειγμα βελτίωση ανασφαλών 

συνθηκών, βελτίωση φωτισμού, επιπέδων θορύβου και θερμοκρασίας), και στις 

επιτελούμενες σε αυτό διαδικασίες, όπως βελτίωση της επικοινωνίας και της 

πληροφόρησης, αποσαφήνιση της αποστολής και των στόχων των οργανισμών, καθώς 

και ανάλυση της κάθε θέσης εργασίας μέσα σε αυτούς. Παρόλα αυτά έχουν αναπτυχθεί 

πιο συγκεκριμένες μέθοδοι, οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια.    

1) Δημιουργία ενός υποστηρικτικού οργανωσιακού κλίματος 

         Οι περισσότερες επιχειρήσεις ακόμα και σήμερα εξακολουθούν να λειτουργούν 

με υψηλό βαθμό τυποποίησης των εργασιών και κάτω από άκαμπτες δομές. Αυτό το 

κλίμα μπορεί λοιπόν να οδηγήσει σε αξιόλογο επίπεδο άγχους των εργαζομένων. Μία 

αποτελεσματική στρατηγική στην περίπτωση αυτή είναι η αποκέντρωση της δομής, με 

παράλληλη συμμετοχική λήψη αποφάσεων και επικοινωνία προς τους προϊσταμένους. 

Θεωρητικά, αυτές οι διαφοροποιήσεις στη δομή και στις διαδικασίες θα μπορούσαν να 

δημιουργήσουν ένα πιο υποστηρικτικό κλίμα, να δώσουν μεγαλύτερο έλεγχο των 

εργαζομένων πάνω στις δουλειές τους και ως αποτέλεσμα να μειώσουν το άγχος των 

τελευταίων. Παρόλα αυτά δεν υπάρχουν ακόμα σχετικά επιστημονικά αποτελέσματα 

που να συνδέουν τη θεωρία με την πράξη. 

 

2) Εμπλουτισμός του σχεδιασμού των καθηκόντων 

         Καθώς πολύ διαδεδομένη αιτία της ψυχολογικής υπερέντασης αποτελεί η ανία, ο 

εμπλουτισμός των αρμοδιοτήτων μίας θέσης έρχεται να ανανεώσει το ενδιαφέρον του 

εργαζομένου για αυτή καταπολεμώντας παράλληλα την όποια μορφή άγχους έχει 

δημιουργηθεί. Δύο είναι οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί. Είτε με τη 

βελτίωση των παραγόντων που δομούν την εργασία, όπως για παράδειγμα η 

υπευθυνότητα, η αναγνώριση, και οι ευκαιρίες για επίτευξη, προαγωγή και ανάπτυξη, 

είτε με βελτίωση των χαρακτηριστικών της εργασίας δηλαδή την ποικιλία δεξιοτήτων, 

την ταυτότητα και βαρύτητα των καθηκόντων, την αυτονομία και την 

ανατροφοδότηση. Αυτή η κίνηση μπορεί να οδηγήσει σε κινητοποίηση των 

εργαζομένων, αύξηση του αισθήματος υπευθυνότητάς τους και γνώσης των 
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αποτελεσμάτων. Βεβαίως, υπάρχουν πάντα και οι περιπτώσεις που μία τέτοια κίνηση 

μπορεί να επιφέρει και τα αντίθετα, από τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αλλά 

πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά και αφορούν εργαζόμενους που δεν έχουν καν 

τα τυπικά προσόντα για την άσκηση της εργασίας, ούτε υπό την παλαιά της μορφή.   

3) Μείωση της διαμάχης και ξεκαθάρισμα των ρόλων στον οργανισμό 

         Όπως έχει ήδη αναφερθεί η ανασφάλεια και η ασάφεια αποτελούν 

σημαντικότατους γενεσιουργούς παράγοντες ψυχολογικής υπερέντασης των 

εργαζομένων. Είναι στο χέρι της διοίκησης να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες 

προκειμένου, κάθε εργασία να έχει ξεκάθαρες προσδοκίες και την κατάλληλη 

υποστήριξη και παροχή πληροφοριών. Με τον τρόπο αυτό, αυτός που κατέχει το πόστο 

δεν θα αφήνεται με αντιτιθέμενες απαιτήσεις ή με μία ασαφή εικόνα για το τι πρέπει να 

κάνει ή όχι. Σχετική προτεινόμενη πρακτική προς εφαρμογή είναι ο κάτοχος μίας θέσης 

να λαμβάνει μία λίστα με τις προσδοκίες της διοίκησης και των συνεργατών από το 

συγκεκριμένο πόστο. Οποιεσδήποτε διαφορές ανάμεσα στις αντιλήψεις του 

εργαζομένου που αφορούν την εκτέλεση των καθηκόντων και σε αυτή τη λίστα, θα 

πρέπει να συζητούνται προκειμένου σε κάθε περίπτωση να βρίσκεται η χρυσή τομή.   

 

 4) Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.  

         Σε παλιότερες εποχές η συμβουλευτική επικρίθηκε έντονα και το προσωπικό που 

τη δεχόταν κινδύνευε να στιγματιστεί ως ανίκανο να ανταπεξέλθει στις επαγγελματικές 

απαιτήσεις. Όμως, ακόμα και σήμερα η συμβουλευτική θεωρείται ως η έσχατη λύση, 

αφού έχουν δοκιμαστεί όλες οι άλλες εναλλακτικές λύσεις και έχουν αποτύχει. 

Ιδιαίτερα τη πρώτη φορά της επαφής του ατόμου με την συμβουλευτική απαιτείται 

ισχυρό θάρρος από τον ίδιο εργαζόμενο να κατανοήσει την ανάγκη για εφαρμογή μιας 

τέτοιας λύσης και να δεσμευτεί ειδικά σε μια δύσκολη για τον ίδιο περίοδο γεμάτη 

στρες. Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια οι αντιλήψεις αυτές αρχίζουν να αλλάζουν και οι 

εργαζόμενοι αρχίζουν να αναγνωρίζουν τη συμβουλευτική ως ένα τρόπο για να 

μπορέσουν να διαχειριστούν καλύτερα τους προσωπικούς και τους επαγγελματικούς 

στρεσογόνους παράγοντες. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η συμβουλευτική επιτρέπει στους 

εργαζομένους να κάνουν ένα βήμα πίσω, να σκεφτούν που βρίσκονται, πώς  έχουν 

φτάσει ως εδώ, να δουν μέχρι που θέλουν να φτάσουν και να αποφασίσουν τι πρέπει να 

αλλάξουν για να φτάσουν εκεί. Η συμβουλευτική υπηρεσία μπορεί να ανήκει στην 

επιχείρηση ή να είναι ανεξάρτητη. 
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         Ωστόσο, θεωρείται βέβαιο ότι η συμβουλευτική μπορεί να αποδειχθεί ανεπαρκής 

ειδικά σε περιπτώσεις μακροχρόνιου στρες και πολλαπλών προβλημάτων. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις η συγκεκριμένη υπηρεσία ελέγχει και αξιολογεί όλα τα στοιχεία της 

κατάστασης του εργαζομένου και ενδεχομένως αποτελεί τον καταλυτή για να 

απευθυνθεί το άτομο σε άλλες πηγές ψυχολογικής υποστήριξης, όπως ένας ιδιώτης 

ψυχοθεραπευτής. Επομένως, η συμβουλευτική με τη μορφή προγραμμάτων διαχείρισης 

στρες  για να αποδώσει τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη θα πρέπει να  εφαρμόζεται ως 

πρωτογενής ή δευτερογενής τρόπος επέμβασης.  

5) Κλινική Επίβλεψη 

         Η κλινική επίβλεψη προσφέρει στο προσωπικό την ευκαιρία να απομακρύνει 

πολλά εργασιακά στοιχεία που αποτελούν πηγές στρες.  Μπορεί να προσφέρει χρόνο, 

χώρο και μια υποστηρικτική σχέση που θα επιτρέψει στους ιατρούς να ασχοληθούν 

περισσότερο με την προσωπική τους εκπαίδευση και επαγγελματική τους ανάπτυξη.  

Με τον τρόπο αυτό οι ιατροί θα προστατευθούν από ισχυρά στρεσογόνες καταστάσεις, 

όπως είναι τάσεις αυτοκτονίας ασθενών, και θα οριστούν σαφέστερα τα επαγγελματικά 

και προσωπικά  όρια, η γνώση των οποίων θα βοηθήσει τους ιατρούς να εξετάσουν τις 

ικανότητες τους και να επιδιώξουν την επαγγελματική του ανέλιξη με πιο 

συγκεκριμένο τρόπο. 

Η κλινική επίβλεψη μπορεί να εφαρμοστεί είτε ως πρωτογενής τρόπος επέμβασης, 

όταν θεωρείται επιβλητική, όπως στην περίπτωση των ιατρών, είτε ως δευτερογενής 

όταν το προσωπικό μπορεί να επιλέξει να απευθύνεται ή όχι στο επιβλέπον άτομο ή 

προσωπικό, όπως στην περίπτωση των νοσηλευτριών.         

Ωστόσο, ένας αξιόλογος επιβλέπων πρέπει να είναι ικανός να διακρίνει ποιες 

περιπτώσεις αποτελούν θέματα κλινικής επίβλεψης και ποιες απαιτούν θεραπεία.  

6) Συμπληρωματικές θεραπείες 

         Οι συμπληρωματικές θεραπείες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικές ή 

ως συμπληρωματικές, γιατί παρέχουν ένα πιο αποδεκτό φυσιολογικό ή ψυχολογικό 

τρόπο επέμβασης. Αποτελεί πραγματικότητα το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει 

παρατηρηθεί μία σημαντική αύξηση στη δημοτικότητα των συμπληρωματικών 

θεραπειών, όπως αρωματοθεραπεία, μασάζ και ρεφλεοξολογία.. Ένας αυξανόμενος 

αριθμός νοσοκομείων χρησιμοποιεί συμπληρωματικές θεραπείες σε ασθενείς στις 

αντικαρκινικές κλινικές μονάδες αλλά και στους συγγενείς των ασθενών αυτών. Τα 
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τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες να επεκταθούν οι θεραπείες αυτές και σε 

άλλους ασθενείς που τις έχουν ανάγκη αλλά και στο ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό 

που αντιμετωπίζει στρεσογενή ψυχολογικά προβλήματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: 

ΤΟ ΑΓΧΟΣ  ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
 

Το ιατρικό επάγγελμα 

 

         Το ιατρικό επάγγελμα δεν είναι ένα από τα πιο υγιή επαγγέλματα. Σχετικές 

έρευνες που συγκρίνουν το ιατρικό επάγγελμα με άλλα επαγγέλματα, όπως μανάτζερς, 

λογιστές, τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα απογοητευτικά για τους ιατρούς. Οι ιατροί 

παίρνουν μικρότερη αναρρωτική άδεια λόγω έλλειψης κάλυψης από άλλον συνάδελφο. 

Ένα μεγάλο ποσοστό ιατρών δηλώνουν μικρή εργασιακή ικανοποίηση λόγω της 

ύπαρξης διαρκούς και έντονου στρες. Επίσης, σε περίπτωσης ασθενείας δεν 

απευθύνονται σε άλλον ιατρό αλλά προβαίνουν σε αυτοθεραπεία που δεν είναι πάντα 

και πλέον ενδεδειγμένη, κάτι που δε συμβαίνει με τα άλλα επαγγέλματα. Παίρνουν 

μικρή αναρρωτική άδεια καθώς εμμένουν στην αντίληψη ότι οι ιατροί δεν 

αρρωσταίνουν. Πιθανόν η στάση τους αυτή απέναντι στην υγεία και την ασθένεια τους 

καθιστά δύσκολους ασθενείς και πολλοί υποστηρίζουν την ίδρυση μια ειδική υπηρεσία 

υγείας αποκλειστικά για ιατρούς (McKevitt. et al, 1996).       

 Μία αυξανόμενη μειονότητα ιατρών απογοητεύεται από την εργασία του, 

συνταξιοδοτείται νωρίς και βιώνει χαμηλή εργασιακή ικανοποίηση. Όλα αυτά 

καθιστούν αδήριτη την ανάγκη για υποστήριξη των ιατρών με προβλήματα υγείας, 

όπως αλκοολισμό, κατάθλιψη, τάση για αυτοκτονία, αλλά και για αλλαγή των 

εργασιακών συνθηκών. Πιθανόν η ίδρυση τοπικών ανεξάρτητων αρχών οι οποίες θα 

επιβλέπουν την υγεία και τις εργασιακές συνθήκες των ιατρών θα μπορούσε να λύσει 

ως ένα βαθμό το πρόβλημα. Σε κάθε τέτοια αρχή θα υπάρχει ένας υπεύθυνος ιατρός 

στον οποίο θα απευθύνονται οι συνάδελφοι του με ψυχολογικά προβλήματα σε μια 

απόλυτα ασφαλή και εμπιστευτική βάση (McKevitt. et al, 1996). Πέρα από αυτά τα 

προβλήματα οι ιατροί αντιμετωπίζουν και ένα μεγάλο πλήθος πρακτικών προβλημάτων 

εξαιτίας του τεράστιου και γραφειοκρατικού εθνικού συστήματος με ελλιπή 

χρηματοδότηση. Νεαροί ιατροί γίνονται θύματα εκμετάλλευσης από τα νοσοκομεία, 

ενώ γενικοί ιατροί έρχονται αντιμέτωποι με προβλήματα οικονομικής διαχείρισης. 

Υπάρχουν υψηλά ελλείμματα, μακριές λίστες αναμονής και υπερβολική 
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γραφειοκρατική δουλειά, τα οποία συνηγορούν στην ελαχιστοποίηση της ικανοποίησης 

σε μια καριέρα που προσφέρει ελάχιστες νέες ευκαιρίες ((McKevitt. et al, 1996).       

         Συμπερασματικά, βλέπουμε ότι η διδασκαλία των ιατρών ότι και αυτοί μπορούν 

να αρρωσταίνουν και ότι πρέπει να ακολουθούν τις καθιερωμένες διαδικασίες 

θεραπείας, η βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας και η αναβάθμιση των 

εξαιρετικά στρεσογόνων εργασιακών συνθηκών πρέπει να αποτελέσουν σημαντικές 

προτεραιότητες  ως προς το μάνατζμεντ του άγχους του ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού για της χώρα μας.   

  

Παράγοντες κινδύνου στην υγεία των ιατρών στην Μ. Βρετανία 

 

         Το στρες των ιατρών της σύγχρονης εποχής αυξάνεται συνεχώς (Firth-Cozens, 

2000) καθώς έρχονται αντιμέτωποι με συνεχώς με νέα και περισσότερο δυσεπίλυτα 

προβλήματα. Μερικά από αυτά είναι τα εξής: 

1. Έλλειψη οικονομικών πόρων  

2. Αυστηρότερος έλεγχος από την κυβέρνηση 

3. Υποβάθμιση της κοινωνικής και επαγγελματικής θέσης του ιατρού 

4. Αύξηση των προσδοκιών των ασθενών 

5. Αυστηρότερη νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του 

ιατρού 

6.  Αύξηση των ηλικιωμένων και των χρηστών τοξικών ουσιών 

7. Ισχυρός πόλεμος από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με την προβολή μόνο των 

αρνητικών συμβάντων στα νοσοκομεία 

Σε αυτά προστίθενται και οι βασικοί στρεσογόνοι παράγοντες που χαρακτηρίζουν το 

ιατρικό επάγγελμα: 

1. Πολύωρες βάρδιες και εφημερίες 

2. Η ανάγκη για γρήγορες και σημαντικές αποφάσεις 

3. Η ανάγκη για συνεχή ενημέρωση και λήψη και πολλών και δύσκολων γνώσεων 

και πληροφορίων   

.Η συγκεκριμένη έρευνα εντοπίζει ως ατομικούς δείκτες για την αύξηση του στρες 

στους ιατρούς τους εξής παράγοντες: 

1. Φύλο 

2. Οικογενειακή κατάσταση 

3. Στοιχεία προσωπικότητας 
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4. Επιλογές καριέρας 

 Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το φύλο οι γυναίκες εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά 

κατάθλιψης και γίνονται χρήστες αλκοόλ σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους. 

Όσον αφορά την προσωπικότητα, στοιχεία όπως 

1. η άσκηση αυστηρής αυτοκριτικής, 

2. η υψηλή εγωκεντρικότητα, 

3. η ανικανότητα για ευελιξία, και 

4. η τελειομανία  

είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που αυξάνουν το στρες κατά την άσκηση 

του ιατρικού επαγγέλματος.  

Σχετικά με τους εργασιακούς παράγοντες που προκαλούν στρες φαίνονται να είναι οι 

εξής: 

1. Η αντιμετώπιση παραπόνων εναντίον του ιδίου 

2. Ο φόβος για τη διάπραξη λαθών 

3. Ο φόβος της νομοθεσίας 

4. Η απειλή για άσκηση βίας εναντίον του 

5. Ο υπερβολικός φόρτος εργασίας και η έλλειψη ύπνου 

6. Οι συγκρούσεις μεταξύ καριέρας και προσωπικής ζωής 

7. η έλλειψη ηγετικών ικανοτήτων από τους ιατρούς – διευθυντές 

8. Η έλλειψη συνεργασίας 

9. Ο ανεπαρκής σχεδιασμός και οριοθέτηση των ρόλων και των καθηκόντων 

 

Στρες στους ιατρούς στα Ελληνικά νοσοκομεία 
 
         Οι συνέπειες σχετικά με την υγεία μπορεί να αφορούν αφενός το πώς αισθάνεται 

κανείς σωματικά αφετέρου δε το πώς αντιδρά και συμπεριφέρεται τόσο στη δουλειά 

όσο και στο σπίτι (Αντωνίου, 1997).  

         Πιο συγκεκριμένα, ψυχολογική πίεση και μεγάλο στρες προκαλεί το γεγονός ότι 

οι γιατροί βρίσκονται πολλές ώρες με ανθρώπους που υποφέρουν, συχνά με ασθενείς 

σε τελικό στάδιο, αντικρίζοντας πολλές φορές τον θάνατο πρόσωπο με πρόσωπο. 

Νιώθουν μεγάλο το βάρος ευθύνης για τους ασθενείς και τεράστιες τις συνέπειες 

λανθασμένων αποφάσεων. Επίσης, έντονο πρόβλημα αποτελούν οι πολλές ώρες 

απασχόλησης και ο μεγάλος αριθμός εφημεριών, αλλά και οι αλματώδεις εξελίξεις 

στην ιατρική τεχνολογία, καθώς νιώθουν ότι τρέχουν πίσω τους χωρίς να έχουν τη 
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δυνατότητα να τις προλάβουν λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα. Το 

ρίσκο μεταδιδόμενων νοσημάτων προκαλεί συχνά ψυχολογικά προβλήματα στους 

γιατρούς και αλλαγή της συμπεριφοράς τους. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση 

γιατρού στο Νοσοκομείο Λοιμωδών που ανέφερε: «Ανέπτυξα νευρώσεις από τον φόβο 

των μεταδιδόμενων ασθενειών. Εκνευριζόμουν με τις νοσηλεύτριες όταν έβλεπα να 

τους ξεφεύγει αίμα από τη σύριγγα. Έτρεχα συνεχώς για μικροβιολογικές εξετάσεις».  

         Οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις των ασθενών ασκούν ψυχολογική πίεση στους 

γιατρούς σε συνδυασμό με το ρίσκο της προσωπικής επίθεσης και βιαιοπραγιών. Σε 

απαντήσεις τους γιατροί έχουν αναφέρει επιθέσεις από ασθενείς ή συνοδούς τους ενώ 

επισημαίνουν και μια άλλη παράμετρο που σχετίζεται με τον φόβο της δημοσιοποίησης 

ενός ατοπήματός τους: «Η απειλή ασθενών και κυρίως των συνοδών τους να φέρουν τα 

κανάλια και τις εφημερίδες είναι μόνιμη επωδός». 

         Επίσης ως παράγοντες στρες αναδεικνύονται οι συγκρούσεις μεταξύ 

επαγγελματικού ρόλου και προσωπικών αξιών (π.χ. εκτρώσεις, ευθανασία), οι 

παρεμβάσεις της διοίκησης του νοσοκομείου και της πολιτικής ηγεσίας στο ιατρικό 

έργο αλλά και οι ασαφείς επαγγελματικές προοπτικές στο μέλλον. 

         Ειδικότερα, όσον αφορά στους ειδικευομένους γιατρούς εμφανίζεται το στρες σε 

σχέση με το αβέβαιο της σταδιοδρομίας τους. Αισθάνονται συχνά ότι μπλοκάρεται η 

εξέλιξή τους. Πολλοί ειδικευόμενοι αναφέρουν ότι θέλουν να μπουν στο ΕΣΥ, έχουν 

εμπιστοσύνη στο σύστημα υγείας και στο επιστημονικό έργο που γίνεται εκεί, αλλά 

είναι δύσκολο να μείνουν. «Καταλήγουμε να ανοίξουμε ένα ιατρείο - ψιλικατζίδικο 

έξω και δεν συμμετέχουμε στις ιατρικές εξελίξεις, αφού τις περιπτώσεις που σε 

αναβαθμίζουν επιστημονικά τις χειρίζονται τα νοσοκομεία». Οι ειδικευόμενοι 

χειρουργοί παραπονιούνται ότι δίνουν μάχες για να εκπαιδευθούν. Δεν υπάρχει σαφές 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα (με αριθμό συμμετοχής σε χειρουργεία) και «παλεύουμε 

μεταξύ μας για το ποιος θα πάρει το α' ή β' χειρουργείο, παίζουμε ξύλο για να μάθουμε 

δύο πράγματα, για να εκπαιδευτούμε. Όποιος πρόλαβε τον Κύριο οίδε». Επίσης δεν 

υπάρχει καθηκοντολόγιο, ποιος κάνει τι. «Πολλές φορές ο προϊστάμενος γιατρός, ο 

επιμελητής, μας έχει για να μαζεύουμε μικροβιολογικές εξετάσεις, να μαζεύουμε 

στοιχεία για τη συμπλήρωση του καταλόγου ασθενείας των ασθενών, να βγάζουμε 

φωτοτυπίες...» (Αντωνίου, 1997). 

         Το εργασιακό άγχος και οι ψυχολογικές πιέσεις των γιατρών έχουν σοβαρές 

επιπτώσεις στην υγεία και στην ψυχική ισορροπία τους. Από ανάλογες έρευνες στο 

εξωτερικό έχει βρεθεί ότι οι γιατροί συγκρινόμενοι με άλλους επαγγελματίες ήταν 
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πιθανότερο να αποτύχουν στον γάμο τους, να γίνουν αλκοολικοί και να χρησιμοποιούν 

υπνωτικά χάπια, αμφεταμίνες και ηρεμιστικά. Όπως σημειώνει ο κ. Αντωνίου, «στη 

Βρετανία οι μισοί γιατροί που ανέφεραν στο Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο (General 

Medical Council) προβλήματα υγείας που επηρέαζαν την επαγγελματική ικανότητά 

τους είχε βρεθεί ότι αντιμετώπιζαν πρόβλημα αλκοολισμού, το οποίο πολλές φορές 

συνδυαζόταν με λήψη ναρκωτικών ουσιών και ψυχική ασθένεια». Σύμφωνα με διεθνείς 

έρευνες, οι γιατροί παρουσίασαν 77% μεγαλύτερο ρίσκο θνησιμότητας από κίρρωση 

ήπατος από ό,τι ο γενικός πληθυσμός, γεγονός που είναι ενδεικτικό του υψηλού δείκτη 

αλκοολισμού. 

         Ακόμη, πιο ανησυχητικό στους γιατρούς είναι το αυξανόμενο δραματικά 

ποσοστό αυτοκτονιών συγκρινόμενο με αυτό του γενικού πληθυσμού (77% 

μεγαλύτερο ρίσκο αυτοκτονιών οι γιατροί). Επιπλέον, το ετήσιο ρίσκο αυτοκτονιών 

των γιατρών στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν σημαντικά υψηλότερο από εκείνο των 

δικηγόρων και των αρχιτεκτόνων και διπλάσιο από εκείνο του γενικού πληθυσμού.  

 

Αντιλήψεις ιατρών για τη σχέση μεταξύ στρες και χαμηλότερη ποιότητα παρεχομένων 

υπηρεσιών υγείας 

 

         Όπως προαναφέρθηκε, ο φόρτος εργασίας ή η έλλειψη ύπνου μπορούν να 

προκαλέσουν χαμηλότερη αποδοτικότητα στην ιατρική κλινική πράξη είτε άμεσα είτε 

μέσω συμπτωμάτων, όπως η χαμηλότερη διάθεση που μπορεί να επιφέρει. Φυσικά, η 

σχέση μεταξύ φόρτου εργασίας, κούρασης, στρες, και κλινικής αποδοτικότητας είναι 

πολύπλοκη και δύσκολα προσδιορίσιμη. Πολυάριθμες μελέτες (Firth-Cozens & 

Morrison, 1989) δείχνουν ότι οι γιατροί που λειτουργούν υπό καθεστώς υπερβολικού 

στρες διαπράττουν πολύ περισσότερα σφάλματα από αυτούς που λειτουργούν υπό 

φυσιολογικές συνθήκες. Μια προτεινόμενη σχέση μεταξύ κούρασης, φόρτου εργασίας, 

στρες, αυτοκριτικής και κλινικής αποδοτικότητας είναι η εξής: (Firth-Cozens & 

Greenhalgh,1997) 
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Σχήμα 6.1: Σχέση φόρτου εργασίας- αυτοκριτικής- διάθεσης- κλινικής αποδοτικότητας 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Από τα καταστρεπτικά αποτελέσματα που μπορεί να έχει στην ποιότητα της 

παρεχόμενης ιατρικής φροντίδας το συνεχές αίσθημα κούρασης και εξάντλησης που 

έχουν οι ιατροί, γίνεται φανερό ότι επιβάλλεται η διοίκηση της εκάστοτε επιχείρησης 

παροχής υπηρεσιών υγείας να θέσει ως άμεση προτεραιότητά της τη μείωση του 

φόρτου και του χρόνου εργασίας των ιατρών. Ακόμη, είναι χρήσιμο να εκπαιδευτούν οι 

ιατροί να αντιμετωπίζουν καλύτερα δυσκολίες του επαγγέλματος που είναι 

αναπόφευκτες, ενώ εκπαιδευτικά σεμινάρια πάνω στην διαχείριση του χρόνου και του 

στρες θα μπορούσαν να συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή. Επιπλέον, 

συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω στη διαχείριση επαγγελματικών θεμάτων θα 

μπορούσαν να αναβαθμίσουν την αυτοπεποίθηση και την αίσθηση του ελέγχου από 

τους ιατρούς. Τέλος, η ιατρική κοινότητα θα μπορούσε να διαχειριστεί περιπτώσεις 

ιατρικών λαθών όχι ως θεραπευτικές αποτυχίες αλλά ως εμπειρίες για μάθηση και 

αποφυγή επαναλήψεων ενισχύοντας το διάλογο με τους ασθενείς και αναβαθμίζοντας 

το επίπεδο ποιότητας των σχέσεών τους.      

 

Στρες και κλινική πράξη. Μύθοι και πραγματικότητα 

 

         Η ιστορία της σύγχρονης ιατρικής είναι μάρτυρας μιας ριζικής μεταστροφής της 

ιατρικής από επιστήμη που αξιολογούσε την ασθένεια μόνο οργανικά σε επιστήμη που 

επικεντρώνεται περισσότερο στη ψυχοκοινωνική και ψυχοσωματική πλευρά της 

αρρώστιας. Επίσης, είναι δεδομένη η αλλαγή  που έγινε από την υπόθεση ότι οι ιατροί 

είναι άφθαρτοι στην υπόθεση ότι το στρες της κλινικής πρακτικής μπορεί να 

Φόρτος 
εργασίας 

Αυτοκριτική 

Χαμηλότερη 
διάθεση 

Χαμηλότερη 
Κλινική 

Αποδοτικότητα 
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προκαλέσει μικρότερο προσδόκιμο επιβίωσης και μεγαλύτερη νοσηρότητα στους 

ιατρούς συγκριτικά με τον γενικό πληθυσμό (Krakowski, 1981).  

         Όσον αφορά το ιατρικό επάγγελμα θα περίμενε κανείς ότι οι ιατροί θα ήταν 

λιγότερο ευάλωτοι στο στρες συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό, καθώς μπορούν να 

επιλέξουν μια από τις πολλές ιατρικές ειδικότητες που υπάρχουν, έχουν υψηλή 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση, αναγνωρίζουν ευκολότερα και γρηγορότερα την 

ασθένεια και εφαρμόζουν την κατάλληλη θεραπεία. Ωστόσο, δεν μπορεί να 

παραβλέψει κανείς τους ισχυρούς ψυχολογικούς στρεσογόνους παράγοντες κατά την 

κλινική πράξη, αλλά και το ενδογενές στρες που φέρει το ιατρικό επάγγελμα, καθώς 

είναι λειτούργημα (Krakowski, 1981).    

         Ωστόσο, η απάντηση στο ερώτημα γιατί οι ιατροί είναι περισσότερο επιρρεπείς 

σε ψυχικές ασθένειες, αλκοολισμό και τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών φαίνεται να 

είναι δύσκολη. Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη πιο πολύ δεδομένου ο ιατρός 

γνωρίζει τους κινδύνους και τις συνέπειες της εξάρτησης. Ο ιατρός φαίνεται να 

στρεσάρεται υπερβολικά στην προσπάθεια του να ικανοποιήσει τις επείγουσες ανάγκες 

των ασθενών του, να διατηρήσει υψηλές επαγγελματικές ικανότητες, να αναλάβει 

ευθύνες για την δικιά του οικογένεια και να εκπληρώσει τις κοινωνικές και πολιτικές 

υποχρεώσεις και δεσμεύσεις. Δεν είναι λίγες οι αναφορές για δυστυχισμένους γάμους 

στους ιατρούς, ωστόσο δεν είναι σαφές το αν οι γάμοι αυτοί προκαλούν την αυξημένη 

ροπή των ασθενών προς την εμφάνιση ψυχικών νοσημάτων ή συμβαίνει το αντίστροφο 

(Krakowski, 1981).  

         Ακόμη, ο θάνατος ορισμένων ασθενών αποτελεί πάντα στρες και κατάθλιψη. Ο 

φόβος, το στρες και η ευερεθιστότητα αυξάνονται όταν δηλώνεται καθαρά ή 

υπονοείται ότι υπάρχει ιατρικό σφάλμα. Οι αυτοκτονίες των ασθενών προκαλούν 

ιδιαίτερα καταθλιπτικά συναισθήματα. Όλα αυτά συνηγορούν στο γεγονός ότι το 

ιατρικό επάγγελμα χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα στρες. Βέβαια το στρες δεν 

είναι από μόνο του ασθένεια αλλά μπορεί να οδηγήσει σε ασθένεια. Η σοβαρότητα της 

ψυχικής ασθένειας που ενδεχομένως να ανακύψει στον ιατρό εξαρτάται ασφαλώς και 

από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του (Krakowski, 1981) .   
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Διαπροσωπικά προβλήματα και εργασιακό στρες στους ιατρούς 

 

         Μία από τις βασικές προκλήσεις της ιατρικής πράξης είναι να καθιερωθεί μία 

παραγωγική σχέση με τον ασθενή. Πριν περίπου τριάντα χρόνια η σχέση αυτή ήταν μία 

καθαρά ασυμετρική σχέση μεταξύ ενός ατόμου που αναζητούσε βοήθεια και φροντίδα 

και ενός ιατρικού ειδικού του οποίου οι διαγνωστικές αξιολογήσεις ήταν λίγο πολύ 

αδιαμφισβήτητες και με τις αποφάσεις του οποίου ο ασθενής θα έπρεπε υπάκουα να 

συμμορφωθεί. Η ανισορροπία αυτή έχει υποστεί σκληρή κριτική και ο ρόλος του 

σύγχρονου ασθενή τείνει να είναι πολύ περισσότερο ενεργός και αυτόνομος και η 

υπεροχή του ιατρού να μειώνεται. Παρόλο που η ικανότητα για επικοινωνία ήταν 

πάντα βασική στην παροχή των ιατρικών υπηρεσιών και στην εργασιακή ικανοποίηση 

από την κλινική πράξη, η αλλαγή αυτή έκανε τις ικανότητες του ιατρού στον τομέα 

αυτό ακόμη πιο σημαντικές και την ύπαρξη διαπροσωπικών προβλημάτων ικανή να 

αυξήσει το στρες και να θέσουν σε κίνδυνο την ποιότητα της ιατρικής φροντίδας 

(Falkum, 2005).  

         Οι περισσότεροι ιατροί εργάζονται στενά με μία επαγγελματική ομάδα και οι 

σχέσεις τους με συναδέλφους, νοσοκόμες ή άλλους εργαζόμενους μπορεί να 

χρωματιστεί από την ύπαρξη διαπροσωπικών προβλημάτων. Η ασυμμετρία της σχέσης 

ιατρού- νοσοκόμας έχει αποδυναμωθεί, παράλληλα με τη σχέση ιατρού- ασθενούς, 

δημιουργώντας νέες επικοινωνιακές προκλήσεις για τον ιατρό. Είναι επίσης βέβαιο ότι 

προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις σε επαγγέλματα –κλειδιά μπορούν να 

επηρεάσουν ισχυρά την ηγεσία, τη δημιουργικότητα, και την εργασιακή ικανοποίηση 

σε ομάδες εργασίας. Τα διαπροσωπικά προβλήματα στους ιατρούς, που είναι το 

επάγγελμα- κλειδί στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας, είναι πολύ πιθανόν να 

αυξήσουν το στρες τόσο στους ίδιους όσο και στους συνεργάτες τους (Falkum, 2005).   

         Πολλοί παράγοντες μπορεί να τροποποιήσουν την επιρροή των διαπροσωπικών 

προβλημάτων στην ιατρική πράξη. Πρώτον, η επιτυχής κοινωνικοποίηση στο σύγχρονο 

ρόλο του ιατρού μέσα από την ιατρική σχολή ή τα πρώτα χρόνια της ιατρικής 

ειδίκευσης προωθεί μια συμπεριφορά που μπορεί να εξαλείψει τα διαπροσωπικά 

προβλήματα. Η πραγματοποιούμενη μεταβολή στην ισχύ των σχέσεων του ιατρού με 

τους συνεργάτες και τους ασθενείς γνωστοποιείται σε όλη τη διάρκεια της ιατρικής 

εκπαίδευσης εδώ και δύο δεκαετίες τουλάχιστον. Δεύτερον, ο νέος ιατρός μπορεί να 

επιλέξει μια ειδικότητα στην οποία οι συγκεκριμένες διαπροσωπικές του δυσκολίες 

σπανίως να βγαίνουν στην επιφάνεια.  Τρίτον, οι νοσοκομειακοί ιατροί αντιμετωπίζουν 



 117

λιγότερα επικοινωνιακά προβλήματα από ότι οι εξωνοσοκομειακοί, γιατί οι 

νοσοκομειακοί συμμετέχουν πιο συχνά σε ομαδικές εργασίες και έρχονται συχνότερα 

σε επαφή με ασθενείς. Επίσης, μεταξύ νοσοκομειακών ιατρών αυτοί με τα λιγότερα 

διαπροσωπικά προβλήματα συνήθως γίνονται ηγέτες, δηλαδή ιατρικοί διευθυντές. 

Επιπλέον, επειδή στη ψυχιατρική ειδικότητα η διαπροσωπική ικανότητα αποτελεί 

πρόκληση, αναμένεται να υπάρχουν και λιγότερα διαπροσωπικά προβλήματα μεταξύ 

των ψυχιάτρων συγκριτικά με άλλες ιατρικές ειδικότητες. Τέλος, οι γυναίκες φαίνονται 

να είναι πιο ευαίσθητες στην ποιότητα των σχέσεων και αναμένεται να δηλώνουν 

περισσότερα διαπροσωπικά προβλήματα με συναδέλφους. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι 

γυναίκες έχουν μια ενδογενή ικανότητα να αντιμετωπίζουν καλύτερα τέτοια 

προβλήματα από ό,τι οι άνδρες τα αναφερθέντα διαπροσωπικά προβλήματα είναι στα 

ίδια επίπεδα με αυτά των ανδρών (Falkum, 2005).      

 

Σχέση μεταξύ φύλου,  στρες και  υγείας των ιατρών 

 

         Οι περισσότεροι ιατροί έχουν μία καλύτερη σωματικά και πνευματικά υγεία 

συγκριτικά με το μέσο όρο και απολαμβάνουν μια πιο ικανοποιητική και πιο 

παραγωγική ζωή. Ωστόσο, η ιατρική είναι ένα εν γένει στρεσογόνο επάγγελμα με 

πολλές ώρες, πιεστικά κλινικά προβλήματα, ηθικά διλήμματα, δύσκολους ασθενείς, και 

αντικρουόμενες απαιτήσεις. Το στρες που συνοδεύει την κλινική πρακτική μπορεί να 

επηρεάσει διαφορετικά τους άνδρες και τις γυναίκες ιατρούς και γενικά αναφέρονται 

περισσότερα παράπονα από τις γυναίκες επαγγελματίες.  

         Μερικοί συγγραφείς (Bergman et al, 2002) έχουν αναφέρει υψηλά ποσοστά 

ψυχικών διαταραχών, κατάθλιψης, προβλημάτων γάμου, αυτοκτονιών, χρήσεως 

εξαρτησιογόνων ουσιών ανάμεσα σε γυναίκες- ιατρούς σε σχέση με γυναίκες άλλων 

επαγγελμάτων. Παρόλο που οι γυναίκες- ιατροί είναι ευχαριστημένες με την καριέρα 

τους, έχει βρεθεί ότι το ένα- τρίτο θα δίσταζε να ακολουθούσε το ιατρικό επάγγελμα 

ξανά ή θα άλλαζε ειδικότητα. Οι γυναίκες- ιατροί τείνουν να συνωστίζονται 

δυσανάλογα σε ειδικότητες που είναι λιγότερο προνομιούχες και χαμηλόμισθες, όπως η 

παιδιατρική και ψυχιατρική ενώ είναι ολοφάνερα απούσες από τις πιο υψηλόμισθες 

όπως είναι η χειρουργική και η καρδιολογία. Στο πλαίσιο της προσωπικής τους ζωής οι 

γυναίκες- ιατροί είναι πιο πιθανόν να έχουν συζύγους με παρόμοια επαγγελματική 

κατάσταση, ενώ οι άνδρες- ιατροί επωφελούνται από την “οικογένεια δύο 

επαγγελμάτων”, γιατί οι σύζυγοι τους πιθανότατα να έχουν λιγότερο απαιτητικά 
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επαγγέλματα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερο “οικογενειακό” στρες για τις 

γυναίκες- ιατρούς. Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι οι υψηλές προσδοκίες, οι πολλαπλοί 

ρόλοι και το εργασιακό περιβάλλον είναι τρεις βασικές πηγές στρες για τη γυναίκα- 

ιατρό. Ωστόσο, λίγα είναι γνωστά για τις ομοιότητες ή τις διαφορές στην ικανοποίηση 

των ιατρών όσον αφορά την ισορροπία εργασίας- οικογένειας και το ρόλο της στο 

καθορισμό της υγείας.  

         Είναι προφανές για τους ιατρούς που εργάζονται στα σημερινά  νοσοκομεία ότι οι 

απαιτήσεις και οι προσδοκίες των ασθενών έχουν κλιμακωθεί την τελευταία δεκαετία, 

οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι έχουν περιοριστεί, ο χρόνος παραμονής στο 

νοσοκομείο έχει μειωθεί και υπάρχει μικρότερη ανοχή για αρνητικές εκβάσεις των 

προτεινόμενων θεραπειών. Όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι λογικό να συνεισφέρουν 

στο να αισθάνονται οι ιατροί στρεσαρισμένοι και χρονικά πιεσμένοι και μάλιστα σε 

μεγαλύτερο βαθμό οι γυναίκες- ιατροί (Bergman et al, 2002). Η ψυχολογική 

υποστήριξη από συναδέλφους, οικογένεια και φίλους είναι γνωστό ότι μπορεί να 

λειτουργήσει θεραπευτικά ενάντια στο υψηλό στρες. Οι γυναίκες- ιατροί ανέφεραν 

περισσότερη υποστήριξη από ότι οι άνδρες συνάδελφοι τους. Ωστόσο, οι λιγότερο 

ικανοποιημένες γυναίκες- ιατροί έχουν αναφέρει διαφορετικές πηγές ελλείμματος 

υποστήριξης από ό,τι οι άνδρες. Οι λιγότερο ικανοποιημένες γυναίκες- ιατροί 

ανέφεραν λιγότερη υποστήριξη από συναδέλφους όταν ήταν στρεσαρισμένες, ενώ οι 

άνδρες ανέφεραν λιγότερη υποστήριξη από την οικογένεια όταν ήταν στρεσαρισμένοι. 

Είναι πιθανόν οι προσδοκίες για υποστήριξη να μεταβάλλονται με τη διαθεσιμότητα 

των πιθανών πηγών υποστήριξης.                   

         Η προφορική και σωματική παρενόχληση ή κακοποίηση των ιατρών έχει πάρει 

πρόσφατα ιδιαίτερη σημασία. Παρόλο περισσότερες γυναίκες από ό,τι άνδρες ιατροί 

ανέφεραν τέτοια περιστατικά και τα δύο φύλα δήλωσαν σημαντικά χειρότερη ψυχική 

υγεία από τους μη κακοποιημένους συνάδελφούς τους. Έτσι, λοιπόν, είναι αναγκαίο να 

γίνονται συνεχείς προσπάθειες για τον περιορισμό της απρεπούς γλωσσικής 

συμπεριφοράς από τους επιβλέποντες, το προσωπικό και τους ασθενείς. Ίσως να είναι 

χρήσιμη η ανάρτηση σε εμφανή σημεία του νοσοκομείου πινακίδων για την μη 

αποδοχή της ανάρμοστης συμπεριφοράς. Οι ιατροί και το υπόλοιπο προσωπικό είναι 

απαραίτητο να εκπαιδεύονται σε στρατηγικές μείωσης και διαχείρισης ανάρμοστων 

συμπεριφορών. Η σύγκριση γυναικών διαφορετικών ειδικοτήτων αποκαλύπτει 

διαφορές αναφορικά με τα συμπτώματα, την εργασιακή ικανοποίηση, το φόρτος 

εργασίας και την υποστήριξη όταν είναι στρεσαρισμένες. Οι γυναίκες των 



 119

χειρουργικών ειδικοτήτων φαίνεται να βιώνουν περισσότερα σωματικά συμπτώματα, 

λιγότερη εργασιακή ικανοποίηση και λιγότερη υποστήριξη. Αυτό συμβαίνει, γιατί 

αυτές οι ειδικότητες είναι περισσότερο ανδροκρατούμενες και οι γυναίκες- χειρουργοί 

μπορεί να διαθέτουν μικρότερη ψυχική δύναμη να αντιμετωπίσουν τα σχετικά με το 

φύλο προβλήματα συγκριτικά με άλλες ειδικότητες. Ωστόσο, και οι άνδρες που ασκούν 

χειρουργική ειδικότητα αναμένεται να βιώνουν υψηλότερα επίπεδα στρες από 

συναδέλφους τους σε άλλες ειδικότητες, κάτι που δηλώνει τις εν γένει πιέσεις που 

φέρουν οι χειρουργικές ειδικότητες(Bergman et al, 2002).   

 

Εργασιακές συνθήκες και πώς επηρεάζουν την υγεία και την αποδοτικότητα των νέων 

ιατρών  

 

         Οι εργασιακές συνθήκες αναφέρονται στα κοινωνικο- ψυχολογικά 

χαρακτηριστικά ενός εργασιακού χώρου. Καθορίζονται από πολλούς παράγοντες 

περιλαμβανόμενους τα φυσικά στοιχεία, τις οργανωσιακές τακτικές και τις 

χαρακτηριστικές συμπεριφορές των ανθρώπων του συγκεκριμένου εργασιακού χώρου. 

Μερικά εργασιακά χαρακτηριστικά πυροδοτούν την ηθική και την παραγωγικότητα 

των εργαζομένων. Τα επαγγέλματα προσφέρουν δομή στη ζωή των ανθρώπων, μία 

αίσθηση δημιουργικότητας και ένα μέσο για να ικανοποιήσουν τις ατομικές φιλοδοξίες 

τους, καθώς και μια βάση για αυτοεκτίμηση και προσωπική ταυτότητα. Βέβαια 

υπάρχουν και επαγγελματικά χαρακτηριστικά που οδηγούν σε ανικανοποίηση και 

απογοήτευση. Η έλλειψη σαφούς κατεύθυνσης και συμμετοχής αφήνουν τους 

εργαζόμενους να αισθάνονται απομονωμένοι, πιεσμένοι και αποπροσανατολισμένοι. 

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συναισθηματικές ανωμαλίες, όπως κατάθλιψη και 

νευρικότητα αλλά και σε σωματικές, όπως χρόνιους μυϊκούς πόνους.  

Ριζικές αλλαγές έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας στη γενικότερη δομή 

των μονάδων υπηρεσιών υγείας  για την βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους. 

Σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι οι αλλαγές αυτές οδήγησαν σε μείωση της 

εργασιακής ικανοποίησης και στη πρόκληση σωματικών και ψυχολογικών 

προβλημάτων. Οι εργαζόμενοι στις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, και κυρίως οι 

ιατροί είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς σε τέτοια προβλήματα καθώς καθημερινά έρχονται 

αντιμέτωποι με σοβαρές ασθένειες και το θάνατο και καλούνται συνεχώς να 

διαχειριστούν έντονα στρεσογόνες και συναισθηματικά φορτικές καταστάσεις. Πολλές 

ανησυχίες έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς για του νέους ιατρούς, τις εργασιακές 
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συνθήκες και την υγεία τους. Οι ανησυχίες αυτές δεν επικεντρώνονται μόνο στις 

πολλές ώρες δουλειάς αλλά και στους στρεσογόνους παράγοντες, όπως ο υψηλός 

φόρτος εργασίας και οι συναισθηματικές απαιτήσεις των ασθενών κατά την περίθαλψη 

τους.  

Τα αποτελέσματα των ερευνών (Baldwin et al, 1997) συγκλίνουν σε δύο βασικά 

σημεία. Πρώτον, οι εργασιακές συνθήκες έχουν διαφορικά αποτελέσματα στην υγεία 

των νέων ιατρών. Η μόνη κατάσταση που φαίνεται να έχει άμεσο αποτέλεσμα στην 

υγεία, υπό την έννοια των σωματικών συμπτωμάτων και της κοινωνικής 

δυσλειτουργίας είναι ο αριθμός των ωρών εργασίας. Ωστόσο, η φύση των απαιτήσεων 

των πολλών αυτών ωρών εργασίας επηρεάζει την αντίληψη των ιατρών για τους 

εαυτούς τους και αυτό έχει αρνητικά αποτελέσματα στην υγεία τους, τόσο την 

σωματική μακροχρόνια όσο και την ψυχική η οποία με τη σειρά της επηρεάζει την 

αποδοτικότητά τους και τον αριθμό των λαθών που διαπράττουν. Γίνεται, λοιπόν, 

αντιληπτό ότι η φύση των εργασιακών απαιτήσεων έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις 

στην υγεία των νεαρών ιατρών, ενώ οι πολλές ώρες εργασίας έχουν πιο άμεσες αλλά 

λιγότερο βλαβερές συνέπειες σε αυτήν. Παρόλα αυτά, οι πολύωρες εφημερίες θα 

πρέπει να συνεχίζουν ένα θέμα προς έρευνα και μελέτη καθώς μερικά από τα 

συμπτώματα που φαίνεται να προκαλεί, όπως μειωμένη ικανότητα λήψης αποφάσεων, 

επιμήκυνση του χρόνου εκπλήρωσης των εργασιακών καθηκόντων, έχουν άμεση 

σχέση με την κλινική αποδοτικότητα των ιατρών (Baldwin et al,  1997).  

Ακόμη, η πολύωρη εργασία συσχετίζεται και με την ικανότητα της αποτελεσματικής 

μάθησης και της χρήσης των ικανοτήτων κάτι που υποδεικνύει ότι: οι ιατροί μαθαίνουν 

λιγότερο αποτελεσματικά όταν είναι κουρασμένοι. Πιο συγκεκριμένα, νέοι ιατροί 

επισημαίνουν ότι οι επιπτώσεις της κούρασης γίνονται περισσότερο αισθητές στην 

αποθήκευση των πληροφοριών παρά στην επανάκλησή τους. Κι αυτό γίνεται 

αντιληπτό από το γεγονός ότι μετά από πολύωρη εργασία δεν μπορούσαν να 

απορροφήσουν και να διατηρήσουν πληροφορίες.  

Επιπλέον, έχουν αναφερθεί (Baldwin et al, 1997) και άλλοι παράγοντες ότι επηρεάζουν 

την ικανότητα των νέων ιατρών να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους, όπως ο φόρτος 

εργασίας, τα επείγοντα περιστατικά, ο αριθμός των θανάτων, η συχνότητα του να 

έχουν να φέρουν κάτι από άλλα σημεία. Τα επείγοντα περιστατικά, γιατί ο νέος ιατρός 

καλείται να λάβει αποφάσεις γρήγορα και χωρίς την υποστήριξη κάποιου ανώτερου 

του. Η αβεβαιότητα για το αν κάνει το σωστό και η σκέψη των επιπτώσεων σε 

περίπτωση αποτυχίας είναι ιδιαίτερα στρεσογόνα. Παρομοίως, οι συναισθηματικές 
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απαιτήσεις για την αντιμετώπιση του θανάτου φαίνεται να συνεισφέρει για την 

πρόκληση αρνητικής ψυχολογικής κατάστασης. Τέλος, η συχνότητα του να φέρνει 

πράγματα από μακρινές αποστάσεις φαίνεται να επηρεάζει με δύο τρόπους: πρώτον με 

τον αυξάνει το φόρτο εργασίας και δεύτερον, με το να συνεισφέρει αρνητικά στην 

αντίληψη της αποτελεσματικής μάθησης και της χρήσης των ικανοτήτων. Η εξήγηση 

είναι ότι αισθάνεται ότι αντί να επενδύει το χρόνο του στην εξάσκηση της κλινικής 

πρακτικής ασχολείται με ταπεινά καθήκοντα. Η ίδια αντίληψη υπάρχει για τις 

γραφειοκρατικές και διαδικαστικές εργασίες οι οποίες δεν απαιτούν κριτική ιατρική 

σκέψη και είναι ιδιαίτερα αυξημένες για τους νέους ιατρούς καθώς οι κλινικές 

αποφάσεις έχουν ήδη παρθεί από ένα ανώτερο και πιο έμπειρο μέλος της ιατρικής 

ομάδας.                                 

 

Υψηλότερη συχνότητα χρήσης ψυχοτρόπων φαρμάκων από ιατρούς από ό,τι ο γενικός 

πληθυσμός 

 

         Το θέμα της κατανάλωσης ψυχοτρόπων ουσιών και η εξάρτησή τους από αυτές 

από μέλη του ιατρικού σώματος φαίνεται να παίρνει τρομακτικές διαστάσεις τα 

τελευταία χρόνια. Από παλιότερες επιστημονικές έρευνες (Modlin et al 1964) που 

έχουν γίνει πάνω στο θέμα δείχνουν ότι η εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες στους 

ιατρούς είναι 30- 100 φορές μεγαλύτερη από τι είναι στο γενικό πληθυσμό. Ακόμη, 

εμφανίζονται υψηλά ποσοστά αλκοολισμού καθώς και εισαγωγών σε ψυχιατρικές 

κλινικές για περιπτώσεις απεξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες.  

Το πρόβλημα της χρήσης ναρκωτικών ουσιών από μέλη του ιατρικού 

επαγγέλματος είναι μείζονος σημασίας εξαιτίας της εξέχουσας θέσης του ιατρού στις 

υπηρεσίες υγείας, και ουσιαστικά του ατόμου που συνταγογραφεί τις ουσίες αυτές και 

κατανοεί τους μηχανισμούς που εμπλέκονται στην ανταπόκριση του ανθρωπίνου 

σώματος στις ενδογενείς συνθήκες στρες που χαρακτηρίζουν την κλινική 

πρακτική(Domenighetti, 1991).  

Επιστημονικές έρευνες (Richards, 1989) έχουν δείξει ότι υπάρχουν υψηλότερα 

ποσοστά κατανάλωσης υπνωτικών ουσιών μεταξύ των ιατρών συγκριτικά με τον 

γενικό πληθυσμό, κάτι που μπορεί να ερμηνευτεί ως αποτέλεσμα πολλών 

αλληλεπιδρώμενων παραγόντων. Ο πρώτος από τους παράγοντες αυτούς σχετίζεται με 

την υπόθεση ότι οι ιατροί εξαιτίας του επαγγέλματος που ασκούν υφίστανται υψηλά 
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ποσοστά στρες και διαταραχών ύπνου. Φαίνεται, λοιπόν, ότι το ιατρικό επάγγελμα, 

εκτός του ότι προσφέρει κοινωνική καταξίωση, οικονομική ανταμοιβή και ηθική 

ικανοποίηση, θέτει τον ασκούντα σε υψηλά στρεσογόνες καταστάσεις στις οποίες ένα 

σημαντικό ποσοστό ιατρών αντιδρούν με τη χρήση διεγερτικών ουσιών κατά τη 

διάρκεια της ημέρας και τη χρήση υπνωτικών κατά την διάρκεια της νύκτας. Οι 

στρεσογόνες αυτές συνθήκες περιλαμβάνουν:  

1) συνεχής διαθεσιμότητα για προσφορά υπηρεσιών υγείας, 

 2) τη λήψη σημαντικών και δύσκολων αποφάσεων κάτω από αβέβαιες συνθήκες και 

συνήθως σε ελάχιστο διαθέσιμο χρόνο, συνεχή ανάμιξη με ισχυρές συναισθηματικές 

καταστάσεις που αφορούν την ανθρώπινη ζωή, όπως πόνος, φόβος, θάνατος,  

3) “θεραπευτικές” αποτυχίες,  

4) την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση, 

 5) οικονομικές ανησυχίες,  

6) το φόβο να κατηγορηθεί για ανικανότητα άσκησης της ιατρικής.  

Μάλιστα, οι καταστάσεις αυτές φαίνονται να εμφανίζονται από την αρχή της ιατρικής 

εκπαίδευσης και να εντείνονται στην αρχή της ιατρικής ειδίκευσης.  

Ένας δεύτερος  παράγοντας που θα μπορούσε να βοηθήσει να εξηγηθούν οι διαφορές 

στην χρήση ψυχοτρόπων ουσιών είναι η εύκολη πρόσβαση που έχουν οι ιατροί σε αυτά 

σε αντίθεση με τον υπόλοιπο πληθυσμό.  

Ακόμη, έρευνες (Arnstein, 1986) έχουν δείξει ότι η χρήση ναρκωτικών ουσιών 

είναι υψηλότερη σε νεότερους σχετικά ιατρούς. Αυτό πιθανό να οδηγήσει στην 

υπόθεση ότι υπάρχει και κάποιος παράγοντας που σχετίζεται με στοιχεία της 

προσωπικότητας του καθενός και εμφανίζονται και πριν την έναρξη της ιατρικής 

εκπαίδευσης. Μεγαλύτερη ροπή προς τη χρήση τέτοιων ουσιών φαίνονται να έχουν τα 

άτομα που διακατέχονται από ιδιαίτερο άγχος για το επάγγελμα τους,  έχουν πολλές 

ανασφάλειες, έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και μεγάλη εξάρτηση από άλλους, φέρουν 

κοινωνική νευρικότητα και τάση για εμφάνιση κατάθλιψης. Είναι πιθανόν τα 

χαρακτηριστικά αυτά να καθιστούν τον ιατρό λιγότερο ικανό να αντέξει τις πιέσεις που 

σχετίζονται με την άσκηση της ιατρικής και να χρησιμοποιεί ουσίες για να μπορέσει να 

ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις. Υψηλότερα ποσοστά χρήσης εμφανίζονται στις 

γυναίκες- ιατρούς, ειδικά όταν ασκούν ανδροκρατούμενες ειδικότητες και έχουν και 

παιδιά. Ανάμεσα στις διαφορετικές ειδικότητες οι πιο ευάλωτοι από όλους φαίνονται 

να είναι οι ψυχίατροι. Αυτό συμβαίνει επειδή πολλές στρεσογόνες καταστάσεις 

προκύπτουν από την έντονη και μακροχρόνια σχέση με ασθενείς που έχουν ψυχιατρικά 
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προβλήματα και τη συνήθεια να χρησιμοποιούν ψυχοτρόπα φάρμακα, ενώ συμβαίνει 

συχνά το γεγονός ότι οι ιατροί με ισχυρές τάσεις για κατάθλιψη να επιλέγουν την 

ψυχιατρική ειδικότητα.    

 

Stress στο επάγγελμα της νοσοκόμας 

 

Το επάγγελμα της νοσοκόμας είναι από τη φύση του ένα επάγγελμα με υψηλό 

βαθμό άγχους. Η νοσοκόμα είναι από τους λίγους ανθρώπους που αντιμετωπίζει 

καθημερινά τον πόνο, την οδύνη και το θάνατο κατά την διάρκεια της άσκησης των 

επαγγελματικών της καθηκόντων. Ο τρόπος με τον οποίο ένα άτομο ερμηνεύει μια 

κατάσταση είναι βασικό προκειμένου να καθοριστεί αν η κατάσταση αυτή είναι 

στρεσογόνος ή όχι. Οι συνήθως αναγνωρισμένες πηγές άγχους είναι: ο φόρτος 

εργασίας, η περίθαλψη του ασθενούς, οι διαπροσωπικές σχέσεις με συναδέλφους, οι 

νοσηλευτικές γνώσεις και ικανότητες, οι γραφειοκρατικοί και πολιτικοί περιορισμοί.  

Ωστόσο, τα ίδια στοιχεία μπορεί να είναι και πηγές ικανοποίησης. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι νοσοκόμες που εργάζονται σε μονάδες εντατικής 

θεραπείας, οι οποίες παρόλο που είναι εξειδικευμένες μονάδες, πολλοί από τους 

παράγοντες που φαίνεται να προκαλούν στρες στο νοσηλευτικό προσωπικό μπορούν 

να εφαρμοστούν και στο προσωπικό και άλλων μονάδων. Έτσι, οι στρεσογόνοι 

παράγοντες φαίνονται να είναι η σχέση νοσοκόμας- ιατρού, η σχέση νοσοκόμας- 

ασθενή και συγγενών, το υψηλό επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτείται, η 

αναγκαιότητα να ανταποκρίνεται άμεσα σε επείγουσες καταστάσεις, ο υψηλός φόρτος 

εργασίας και το ανεπαρκές προσωπικό και, τέλος η αδυναμία να “ξεφύγει” για ένα 

διάλειμμα. Επίσης, σημαντικός στρεσογόνος παράγοντας φαίνεται να είναι και η 

έλλειψη υποστήριξης και επανατροφοδότησης από το προϊστάμενο προσωπικό.  

         Επίσης, παλιότερες έρευνες (Ashworth, 1982) δείχνουν ότι αύξηση στο στρες του 

νοσηλευτικού προσωπικού κατά τη διάρκεια της κλινικής πράξης μπορούν να 

προκαλέσουν και οι εξής παράγοντες: 

1. Οι σωματικές εργασίες, όπως ανύψωση βαρέων αντικειμένων 

2. Ο  αποπροσανατολισμός από το life-style 

3. Η απορρύθμιση των κιρκάδιων ρυθμών λόγω της νυχτερινής εργασίας 

4. Η υψηλή θερμοκρασία στην περίπτωση των μονάδων εντατικής θεραπείας 

5. Η κατάχρηση του μέγιστου χρόνου επίσκεψης των ασθενών από συγγενείς 

αυτών  
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Όμως, εκτός από τους παράγοντες που δρουν κατά τη διάρκεια της κλινικής 

πράξης, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, όπως το οργανωσιακό μοντέλο σύμφωνα με 

το οποίο εργάζεται μια νοσοκόμα, που μπορούν να αυξήσουν το στρες του 

νοσηλευτικού προσωπικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι νοσοκόμες 

συνήθως εργάζονται ατομικά και υπάρχει μία ή περισσότερες επιβλέπουσες οι οποίες 

είναι υπεύθυνες για την κατανομή και την επίβλεψη των εργασιών με τελικό σκοπό την 

πλήρη κάλυψη των αναγκών όλων ασθενών της συγκεκριμένης κλινικής. Πρόσφατες 

έρευνες (Cairns et al, 1984) έδειξαν ότι το μοντέλο της ατομικής εργασίας και η 

αναφορά των πιθανών προβλημάτων στην προϊσταμένη φαίνεται να μη λειτουργεί τόσο 

καλά. Κι αυτό γιατί γίνονται πολλές διακοπές στο νοσηλευτικό έργο προκειμένου να 

ενημερωθεί η προϊσταμένη για τυχόν προβλήματα, με αποτέλεσμα και η προϊστάμενη 

να μην μπορεί να ανταπεξέλθει γιατί έχει αναλάβει πάρα πολλούς ασθενείς αλλά και οι 

νοσηλεύτριες να αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στη φροντίδα του ασθενούς.  

Ακόμη, ιδιαίτερο φαίνεται να είναι το πρόβλημα της έλλειψης θετικής και 

εποικοδομητικής επανατροφοδότησης από το ανώτερο προσωπικό αφού είναι εμφανής 

η έλλειψη υποστήριξης από νοσοκόμες σε περίπτωση που κάποιες συνάδελφοί τους δεν 

μπορέσουν να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους.   

Συνήθεις στρεσογόνοι παράγοντες στο νοσηλευτικό επάγγελμα φαίνεται να είναι η 

έλλειψη χρόνου για να εκπληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις καθώς και η ανεπάρκεια 

ορισμένων βασικών πόρων για την κάλυψη των αναγκών. Χαμηλότερο στρες 

φαίνονται να προκαλούν η συνεργασία με βοηθητικό προσωπικό και η επικοινωνία με 

τους ασθενείς και τους συγγενείς τους.  

           Ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας που κλιμακώνει τα επίπεδα στρες στο 

νοσηλευτικό προσωπικό είναι η έλλειψη αυτονομίας. Η πλειοψηφία των νοσηλευτριών 

(McGrath et al, 1992) βρέθηκε να αισθάνονται ανίκανες να πάρουν αποφάσεις μερικές 

φορές παρόλο που η εκπαίδευσή τους το επιτρέπει και αδύναμες να αλλάξουν 

οποιαδήποτε δυσάρεστη κατάσταση.  

         Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι το νοσοκομείο οφείλει να επιδιώκει τη φροντίδα του 

νοσηλευτικού προσωπικού όπως ακριβώς φροντίζει για την πλήρη κάλυψη των 

αναγκών των ασθενών που νοσηλεύει προκειμένου να επιτύχει την ομαλή και εύρυθμη 

λειτουργία του. Τρόποι επίτευξης του στόχου αυτού φαίνονται να είναι η ενδυνάμωση 

της ικανότητας να εργάζονται οι νοσοκόμες ως ομάδες, η συνεχής ανατροφοδότηση 

και υποστήριξή τους και η ύπαρξη συμβουλευτικών υπηρεσιών.        
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Επίσης, επειδή η οργανωτική δομή φαίνεται να μην ανταποκρίνεται στις 

σύγχρονες απαιτήσεις, (McGrath et al, 1992) οι σχέσεις με άλλους επαγγελματίες να 

είναι χαμηλής ποιότητας, και το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των νοσοκόμων να οδηγεί 

σε έλλειψη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης, επιβάλλεται να γίνουν σημαντικά 

βήματα και προς τις κατευθύνσεις αυτές. Η οργανωτική δομή θα μπορούσε να 

ανασχηματισθεί δίνοντας έμφαση στην αυτονομία και στην ψυχική ικανοποίηση των 

νοσηλευτριών. Ειδικά προγράμματα συνεκπαίδευσης διαφορετικών επαγγελματιών  

είναι πιθανό ότι θα ενίσχυαν την κατανόηση του ρόλου του καθενός από όλους και να 

αναβάθμιζαν την ποιότητα των σχέσεων μεταξύ τους. Η καθιέρωση ως ελάχιστη 

προϋπόθεση για πρόσληψη η κατοχή πανεπιστημιακού πτυχίου ίσως να ενδυνάμωνε 

την αυτοπεποίθηση των νοσηλευτριών απέναντι στους ιατρούς- συνεργάτες τους αλλά 

και να περιόριζε το σύμπλεγμα ανωτερότητας που φέρουν οι ιατροί, στοιχεία που 

υποβαθμίζουν σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας τους.        

 

Η ηλικία και το στρες στο νοσηλευτικό επάγγελμα  
 

         Είναι γεγονός ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το  80% του νοσηλευτικού 

προσωπικού σε ολόκληρη την χώρα. Επίσης, είναι βέβαιο ότι το νοσοκομείο αποτελεί 

ένα χώρο με πολλαπλούς εργασιακούς κινδύνους, όπως είναι οι εξής: 

1. Χημικοί κίνδυνοι, όπως αναισθητικά αέρια, φάρμακα, ναρκωτικά, ισχυρά 

διαλυτικά και απολυμαντικά 

2. Φυσικοί κίνδυνοι, όπως ιονίζουσες και μη ιονίζουσες ακτινοβολίες 

3. Βιολογικοί κίνδυνοι, όπως είναι οι μολύνσεις από τους ιούς της ηπατίτιδας 

και τον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (AIDS) 

4. Κίνδυνοι από την ανύψωση ασθενών ή βαρέων αντικειμένων 

5. Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι, εξαιτίας του υψηλού στρες και της πολυκοσμίας 

Παλιότερες έρευνες (Hatch et al, 1999) έχουν δείξει ότι πολλές νοσοκόμες 

εγκατέλειψαν το επάγγελμα τους στην κρίσιμη ηλικία των 30- 39 ετών, γεγονός που 

υποδεικνύει ότι η ηλικία σε συνδυασμό με υψηλά στρεσογόνες συνθήκες οδηγούν σε 

επαγγελματική εγκατάλειψη.  

Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες στην ηλικία που αποφασίζουν να έχουν μία 

εγκυμοσύνη μετακινούνται σε λιγότερο στρεσογόνες μονάδες με λιγότερες ώρες 

εργασίας και βάρδιες. Αυτό σημαίνει ότι η εργασία μπορεί να είναι αποδεκτή από 

νεαρές γυναίκες χωρίς παιδιά, αλλά γίνεται μη αποδεκτή από γυναίκες που επιθυμούν 
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να δημιουργήσουν οικογένεια . Αλλά ακόμα και όταν ο φόρτος εργασίας μειώνεται οι 

γυναίκες αυτές αντιλαμβάνονται την εργασία τους ως περισσότερο στρεσογόνα από τι 

πριν. Αυτό επιβεβαιώνει την υπόθεση ότι η αύξηση της ηλικίας συσχετίζεται με την 

τάση να εργάζονται σε λιγότερο στρεσογόνες συνθήκες και να αντιλαμβάνονται το 

στρες με μεγαλύτερη ένταση.  

Επίσης, από έρευνες (Canulla et al, 2005) φαίνεται ότι και το εξωεργασιακό 

στρες αυξάνεται, κι αυτό γιατί με την αύξηση της ηλικίας οι γυναίκες διαθέτουν 

λιγότερο χρόνο για να αποκαταστήσουν την ψυχική τους ηρεμία. Υψηλά επίπεδα 

ικανοποίησης που ήταν κάτι συνηθισμένο σε νεότερες νοσοκόμες τώρα μειώνονται, 

γεγονός που καθιστά την εργασία λιγότερη επιθυμητή. Αυτές οι αλλαγές στις 

εργασιακές συνθήκες εξηγούν τη συχνή αναφορά σε γυναίκες με χρόνιες καταστάσεις 

κατάθλιψης και τη συνεχή χρήση ισχυρών ψυχοτρόπων φαρμάκων. Επίσης αυξημένη 

φαίνεται να είναι και η συχνότητα του καπνίσματος στην ομάδα αυτή των γυναικών. 

Εντυπωσιακό είναι ακόμα το γεγονός του υψηλού αριθμού ανεπιθύμητων αποβολών 

εμβρύων, κάτι για το οποίο υπεύθυνες φαίνονται να είναι οι υψηλές στρεσογόνες 

συνθήκες σε συγκεκριμένες κλινικές μονάδες. 

         Συμπερασματικά, φαίνεται ότι οι παραδοσιακοί αλλά και οι σύγχρονοι 

εργασιακοί κίνδυνοι και ειδικότερα οι ψυχοκοινωνικοί συνεισφέρουν στην κατάσταση 

υγείας και στη αναπαραγωγική αποτελεσματικότητα  των γυναικών. Επί του παρόντος 

λίγα είναι γνωστά για τους μηχανισμούς με τους οποίους επιδρά το στρες στην 

αναπαραγωγή αλλά εμμέσως φαίνεται ότι οι στρεσογόνες εργασιακές συνθήκες 

οδηγούν σε μια καθυστέρηση στη δημιουργία οικογένειας και αυξάνουν το κίνδυνο για 

υπογονιμότητα και αποβολή εμβρύων. Για αυτό φαίνεται να είναι αδιαμφισβήτητο το 

γεγονός ότι οι νοσοκόμες υπερασπίζουν το εαυτό τους απέναντι στο εργασιακό στρες 

με την απομάκρυνση τους από στρεσογόνες κλινικές μονάδες καθώς μεγαλώνουν και 

βιώνουν αρνητικές εμπειρίες ψυχικής υγείας. Αυτό το μοντέλο μπορεί να έχει 

σημαντικές εφαρμογές στην νοσοκομειακή οργάνωση και πολιτική.      
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Στρες μεταξύ νοσοκόμων σε ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία 

     

         Το στρες είναι κομμάτι της καθημερινής ζωής για τους επαγγελματίες υγείας, 

όπως νοσοκόμες, γιατροί και διοικητικοί του νοσοκομείου γιατί η κύρια ευθύνη τους 

επικεντρώνεται στην παροχή βοήθειας σε ασθενείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

υγείας αλλά και κινδύνους για την ίδια τους τη ζωή. Τυπικά, νοσηλευτές και 

νοσηλεύτριες από ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία αναφέρουν παρόμοιες 

στρεσογόνες εμπειρίες. Ο υψηλός φόρτος εργασίας και το ότι έχουν να αντιμετωπίσουν 

το θάνατο είναι δύο από τους πιο σημαντικές στρεσογόνες αιτίες. Επιπλέον, η πίεση 

εξαιτίας του ανεπαρκούς χρόνου και των πόρων για την ολοκλήρωση των 

νοσηλευτικών καθηκόντων αλλά και οργανωσιακοί παράγοντες μέσα στο χώρο του 

νοσοκομείου φαίνονται να είναι βασικές πηγές στρες και καθοριστικοί παράγοντες για 

την εργασιακή ικανοποίηση (Tyson et al, 2003). Νοσοκομεία σε όλο το κόσμο 

δρομολογούν μαζικές αλλαγές στην οργανωσιακή τους δομή στην προσπάθεια να 

μειώσουν τα κόστη. Σε μερικές περιπτώσεις οργανωσιακή αλλαγή σημαίνει κλείσιμο 

του νοσοκομείου, απώλεια εργασιών, μειωμένο εργατικό δυναμικό και υψηλότερα 

επίπεδα φόρτου εργασίας. Στην εποχή μας, λοιπόν, με τους συρρικνούμενους πόρους 

στο χώρο της υγείας, μειώσεις στο εργατικό δυναμικό και την αυξανόμενη ζήτηση για 

υπηρεσίες υγείας είναι αναμενόμενο ότι το νοσηλευτικό προσωπικό θα βιώσει 

αυξημένα επίπεδα στρες σε συνδυασμό με ελαττωμένη εργασιακή ικανοποίηση.  

         Κατά τη διάρκεια περιόδων οικονομικών πιέσεων στο χώρο της υγείας είναι 

πιθανόν οι διαφορές μεταξύ δημοσίων νοσοκομείων – τα οποία χρηματοδοτούνται με 

κυβερνητικά κονδύλια- και των ιδιωτικών να είναι ιδιαίτερα έκδηλες. Στην Ελλάδα, οι 

νοσοκόμες που εργάζονται στα δημόσια νοσοκομεία ανέφεραν υψηλά επίπεδα φόρτου 

εργασίας σε αντίθεση με τις νοσοκόμες στα ιδιωτικά όπου οι διαπληκτισμοί με τους 

ιατρούς αλλά και η αβεβαιότητα για το μέλλον αναφέρθηκαν ως οι κυριότερες πηγές 

στρες. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι ότι η έλλειψη οργανωσιακής υποστήριξης 

εξαιτίας της έλλειψης συμμετοχής των νοσηλευτών στο σχεδιασμό και στη λήψη 

αποφάσεων αποτελεί παράγοντα στρες στο δημόσιο τομέα, ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει 

στον ιδιωτικό. Για δεκαετίες (Boey K. W., 1998) η εργασιακή ικανοποίηση έχει 

θεωρηθεί ως μια από τις πιο σημαντικές μεταβλητές που σχετίζονται με το 

επαγγελματικό στρες των νοσηλευτριών. Ανικανοποίηση από εξωγενείς παράγοντες 

όπως διοικητικές αποφάσεις και οικονομικές αποζημιώσεις βρέθηκαν να είναι ισχυρά 

συσχετιζόμενες με το οργανωσιακό στρες των νοσοκόμων. Νοσοκόμες από το δημόσιο 
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τομέα είναι σαφώς πιο δυσαρεστημένες σύμφωνα με εξωγενείς παράγοντες, όπως 

μισθός και προαγωγή από ότι στον ιδιωτικό (Tyson et al, 2003). Όμως, οι νοσοκόμες 

αξιολογούν την εργασιακή τους ικανοποίηση σύμφωνα και με ενδογενείς παράγοντες, 

όπως είναι τα επιτεύγματα, ο επαγγελματισμός, και η ευκαιρία να εφαρμόζουν τις 

γνώσεις και τις ικανότητές τους, αλλά και σε αυτόν τον τομέα, οι εργαζόμενες στα 

ιδιωτικά νοσοκομεία φαίνεται να υπερτερούν.  

         Γενικά, η εργασιακή ικανοποίηση των εργαζόμενων νοσηλευτριών στο δημόσιο 

τομέα φαίνεται να εξαρτάται άμεσα από την οικονομική κατάσταση της χώρας, κάτι 

που δεν ισχύει για τις εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι, λοιπόν, όταν το δημόσιο 

έλλειμμα αυξάνεται και η κυβέρνηση υποχρεούται να ασκήσει σφικτή δημοσιονομική 

πολιτική, είναι πολύ πιθανόν να περιοριστούν οι οικονομικοί πόροι οι προβλεπόμενοι 

για την υγεία, να γίνει ανακατασκευή του δημοσίου τομέα υγείας και οι νοσηλεύτριες 

να βιώσουν ισχυρά στρεσογόνες καταστάσεις.  

         Η ιεραρχική δομή των οργανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας στηρίζεται στην 

αρχή ότι οι ιατροί αποφασίζουν για τη θεραπεία των ασθενών ενώ οι νοσοκόμες 

βοηθούν τους ασθενείς και παίζουν υποστηρικτικό ρόλο στους ιατρούς. Στην πράξη 

όμως έχουν βρεθεί νοσοκόμες να συμμετέχουν υπερβολικά στις αποφάσεις για τη 

διάγνωση και την αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενούς σε κρίσιμες κλινικές 

μονάδες, όπως η μονάδα της εντατικής θεραπείας και των επειγόντων περιστατικών. 

Κάτι τέτοιο όμως σημαίνει ότι οι νοσηλεύτριες βιώνουν υψηλά επίπεδα στρες καθώς 

καλούνται να εκτελέσουν καθήκοντα πέρα από τις γνώσεις και τις ικανότητές τους 

(Tyson et al, 2003). Επιπλέον, ισχυρές στρεσογόνες καταστάσεις φαίνονται να 

προκύπτουν από την οργανωσιακή διευθέτηση των συνθηκών εργασίας, στην οποία 

γίνεται ιδιαίτερα εμφανής η έλλειψη υποστήριξης και η μη κατανόηση των 

πραγματικών αναγκών από την πλευρά της διοίκησης κυρίως στα δημόσια και λιγότερο 

στα ιδιωτικά νοσοκομεία.  

         Συνοψίζοντας, μπορεί κάποια να ισχυριστεί ότι το στρες στις νοσοκόμες που 

εργάζονται στα δημόσια νοσοκομεία είναι σαφέστατα υψηλότερο από το στρες που 

έχουν οι νοσοκόμες στα ιδιωτικά και η εργασιακή ικανοποίηση κατάφωρα μειωμένη.  

Προς την κατεύθυνση βελτίωσης της κατάστασης αυτής οι μανάτζερς των 

νοσοκομείων θα μπορούσαν να οργανώσουν προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων 

διαχείρισης διαπληκτισμών με άλλους επαγγελματίες και  σεμινάρια διαχείρισης του 

στρες, καθώς και οι ίδιοι να παρέχουν περισσότερο σεβασμό και υποστήριξη στο τόσο 

ευαίσθητο και αναντικατάστατο αυτό κομμάτι της επιχείρησης (Tyson et al, 2003).        
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         Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν παραπάνω, τα οποία αποτελούν 

απόρροια επιστημονικών ερευνών για πολλά χρόνια σε διάφορα νοσοκομεία της 

Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, διαπιστώνει κανείς ότι το ιατρικό και το νοσηλευτικό 

προσωπικό αποτελούν δυο αρκετά στρεσογόνα επαγγέλματα. Στον παρακάτω πίνακα 

παρατίθενται συγκεντρωτικά όλοι οι στρεσογόνοι παράγοντες που αναπτύχθηκαν στο 

κεφάλαιο αυτό έτσι, ώστε ο αναγνώστης να έχει μια ολοκληρωμένη και σαφή εικόνα 

των κυριότερων παραγόντων που προκαλούν άγχος στο ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό και  έχουν εντοπιστεί από πολλούς ερευνητές τόσο στην Ελλάδα όσο και 

στην Ευρώπη. Είναι σαφές ότι πολλοί από αυτούς έχουν ήδη αναφερθεί και στους 

γενικούς παράγοντες που προκαλούν εργασιακό στρες (βλ. σελ.30)  Δεδομένου ότι το 

εργασιακό άγχος όταν βρίσκεται σε αυξημένα επίπεδα (δηλαδή πάνω από το επίπεδο 

του δημιουργικού άγχους) είναι αντιστρόφως ανάλογο της αποδοτικότητας αλλά και 

της εργασιακής ικανοποίησης του εργαζομένου κατανοεί κανείς τη σημασία της 

παρούσας εργασίας η οποία καλείται να προσδιορίσει τους κυριότερους παράγοντες 

που πυροδοτούν το άγχος αλλά και να προτείνει μεθόδους για την ελαχιστοποίησή 

τους.    

 

Πίνακας 6.1. Συγκεντρωτικός πίνακας των στρεσογόνων παραγόντων σε ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό 

Επάγγελμα Παράγοντες 

Ιατροί 

1. Η έλλειψη οικονομικών πόρων  
2. Ο αυστηρότερος έλεγχος από την κυβέρνηση 
3. Η υποβάθμιση της κοινωνικής και επαγγελματικής θέσης του ιατρού 
4. Η αύξηση των προσδοκιών των ασθενών 
5. Η αυστηρότερη νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 

του ιατρού 
6. Η αύξηση των ηλικιωμένων και των χρηστών τοξικών ουσιών 
7. Ο ισχυρός πόλεμος από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με την προβολή 

μόνο των αρνητικών συμβάντων στα νοσοκομεία 
8. Οι πολύωρες βάρδιες και εφημερίες 
9. Η ανάγκη για γρήγορες και σημαντικές αποφάσεις 
10. Η ανάγκη για συνεχή ενημέρωση και λήψη και πολλών και δύσκολων 

γνώσεων και πληροφοριών   
11. Η αντιμετώπιση παραπόνων εναντίον του ιδίου 
12. Ο φόβος για τη διάπραξη λαθών 
13. Ο φόβος της νομοθεσίας 
14. Η απειλή για άσκηση βίας εναντίον του 
15. Ο υπερβολικός φόρτος εργασίας και η έλλειψη ύπνου 
16. Οι συγκρούσεις μεταξύ καριέρας και προσωπικής ζωής 
17. Η έλλειψη ηγετικών ικανοτήτων από τους ιατρούς – διευθυντές 
18. Η έλλειψη συνεργασίας 
19. Ο ανεπαρκής σχεδιασμός και οριοθέτηση των ρόλων και των καθηκόντων 
20. Το ρίσκο μεταδιδόμενων νοσημάτων 
21. Οι συγκρούσεις μεταξύ επαγγελματικού ρόλου και προσωπικών αξιών 

(π.χ. εκτρώσεις, ευθανασία) 
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22. Το αβέβαιο της σταδιοδρομίας τους (αφορά τους ειδικευομένους γιατρούς) 
23. Το ότι δεν υπάρχει σαφής καθορισμός των καθηκόντων 
24. Η ύπαρξη διαπροσωπικών προβλημάτων 
25. Η προφορική και σωματική παρενόχληση ή κακοποίηση τους 
26. Η έλλειψη σαφούς κατεύθυνσης και συμμετοχής 
27. Το γεγονός ότι έρχονται αντιμέτωποι με σοβαρές ασθένειες και το θάνατο 
28. Η λήψη σημαντικών και δύσκολων αποφάσεων κάτω από αβέβαιες 

συνθήκες και συνήθως σε ελάχιστο διαθέσιμο χρόνο,  
29. Η συνεχή ανάμιξη με ισχυρές συναισθηματικές καταστάσεις που αφορούν 

την ανθρώπινη ζωή, όπως πόνος, φόβος, θάνατος,  
30. Οι “θεραπευτικές” αποτυχίες,  
31.  Η ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση, 
32.  Οι οικονομικές ανησυχίες,  
33. Ό φόβος να κατηγορηθεί για ανικανότητα άσκησης της ιατρικής.  
34. Ο αγχώδης χαρακτήρας του ίδιου του ιατρού 

 

Νοσηλευτές 

1. Το γεγονός ότι αντιμετωπίζει καθημερινά τον πόνο, την οδύνη και το 
θάνατο 

2. Ο υπερβολικός φόρτος εργασίας   
3. Οι γραφειοκρατικοί και πολιτικοί περιορισμοί 
4. Οι διαπροσωπικές σχέσεις με συναδέλφους  
5. Η σχέση νοσοκόμας- ιατρού 
6. Η σχέση νοσοκόμας- ασθενή και συγγενών  
7. Το υψηλό επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτείται 
8. Η αναγκαιότητα να ανταποκρίνεται άμεσα σε επείγουσες καταστάσεις 
9. Το ανεπαρκές προσωπικό  
10. Η αδυναμία να “ξεφύγει” για ένα διάλειμμα  
11. Η έλλειψη υποστήριξης και επανατροφοδότησης από το προϊστάμενο 

προσωπικό 
12. Οι σωματικές εργασίες, όπως ανύψωση βαρέων αντικειμένων 
13. Η απορρύθμιση των κιρκάδιων ρυθμών λόγω της νυχτερινής εργασίας 
14. Η υψηλή θερμοκρασία στην περίπτωση των μονάδων εντατικής θεραπείας 
15. Η κατάχρηση του μέγιστου χρόνου επίσκεψης των ασθενών από συγγενείς 

αυτών  
16. Η έλλειψη αυτονομίας 
17. Διάφοροι κίνδυνοι:  

- Χημικοί κίνδυνοι, όπως αναισθητικά αέρια, φάρμακα, ναρκωτικά, 
ισχυρά διαλυτικά και απολυμαντικά 
- Φυσικοί κίνδυνοι, όπως ιονίζουσες και μη ιονίζουσες ακτινοβολίες 
- Βιολογικοί κίνδυνοι, όπως είναι οι μολύνσεις από τους ιούς της 
ηπατίτιδας και τον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (AIDS) 
- Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι, εξαιτίας του υψηλού στρες και της 
πολυκοσμίας 

18. Οι ανεπαρκείς πόροι  
19. Οργανωσιακοί παράγοντες μέσα στο χώρο του νοσοκομείου 
20. Η έλλειψης συμμετοχής των νοσηλευτών στο σχεδιασμό και στη λήψη 

αποφάσεων 
21. Οι διοικητικές αποφάσεις και οι οικονομικές αποζημιώσεις 
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ΜΕΡΟΣ Β 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:  

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΤΡΕΣΟΓΟΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 
 

 7.1  Σκοπός και υπόθεση της εργασίας 
 

Όπως προαναφέρθηκε, το ανθρώπινο δυναμικό είναι ίσως το σημαντικότερο 

δομικό στοιχείο για την ορθή, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία για 

οποιαδήποτε μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας. Για αυτό αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού των συγκεκριμένων επιχειρήσεων η διατήρηση 

σε υψηλό επίπεδο της ποιότητας των εργασιακών συνθηκών ολόκληρου του 

προσωπικού. Όμως, για να είναι κάτι τέτοιο εφικτό είναι αναγκαίο να είναι σαφώς 

προσδιορισμένοι οι παράγοντες που προκαλούν στρες στο ανθρώπινο δυναμικό, κάτι 

που ελαχιστοποιεί την εργασιακή ικανοποίηση και κατ’ επέκταση την ποιότητα 

εργασίας. Είναι αδιαμφισβήτητο σύμφωνα με έρευνες που έχουν διεξαχθεί στο 

εξωτερικό και έχουν αναλυθεί στα προηγούμενα κεφάλαια ότι το ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό διακατέχεται από σημαντικώς υψηλά επίπεδα στρες. Λίγες 

αντίστοιχες έρευνες που έχουν γίνει από ερευνητές στον ελληνικό χώρο αδυνατούν να 

εξάγουν ασφαλή συμπεράσματα για τα ελληνικά νοσοκομεία σχετικά με το 

συγκεκριμένο αντικείμενο. 

Στόχος, λοιπόν, της παρούσας εργασίας είναι: 

• αφενός να ερευνήσει τα επίπεδα στρες στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 

στα ελληνικά νοσοκομεία και αφετέρου να προσδιορίσει τους παράγοντες που 

πυροδοτούν το εργασιακό στρες, όσο βέβαια είναι αυτό εφικτό στα πλαίσια 

μιας μεταπτυχιακής εργασίας 

• να εξετάσει μία σειρά από αξιόπιστες πολιτικές και πρακτικές της διαχείρισης 

του στρες στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των ελληνικών 

νοσοκομείων 

Κύρια υπόθεση της εργασίας αποτελεί ότι: 

• υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση στη φύση και τα επίπεδα στρες του ιατρικού 

και νοσηλευτικού προσωπικού αναφορικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

του και τις συνθήκες του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντός του  
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 Στην παρούσα εργασία διεξάγεται η ανάλυση των παραγόντων αυτών, των τρόπων 

που επηρεάζουν τα επίπεδα στρες ανάλογα και με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του 

ανθρώπινου δυναμικού και της μεθοδολογίας με την οποία επιτελούνται οι σκοποί 

αυτοί. Επιπλέον, προτείνονται πολιτικές και τακτικές ως προς τη βελτίωση των 

εργασιακών συνθηκών που υπάρχουν σήμερα στα κρατικά νοσοκομεία του Ελληνικού 

χώρου και οι οποίες απευθύνονται στους σύγχρονους μάνατζερς υγείας.    

 
 
7.2 Μεθοδολογία 
 
7.2.1 Δείγμα 
 
         Το δείγμα των ατόμων που θα συμμετείχαν  σε αυτήν την έρευνα επιλέχθηκαν 

από τέσσερα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, το Παπαγεωργίου, το 

Παπανικολάου, το ΑΧΕΠΑ και το Αγ. Δημήτριος. Διανεμήθηκαν 650 ανώνυμα 

ερωτηματολόγια στο ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό των παραπάνω 

νοσοκομείων σε αναλογία 1:1. Έγινε προσπάθεια να δοθούν τα ερωτηματολόγια σε 

διαφορετικές ιατρικές ειδικότητες προκειμένου να εντοπισθούν οι διαφορές στα 

επίπεδα στρες που έχουν οι ιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων κατά την άσκηση της 

κλινικής πράξης.        

         Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν κατόπιν ενημέρωσης και σύμφωνης γνώμης 

του ιατρού- διευθυντή της εκάστοτε κλινικής αλλά και της προϊστάμενης νοσηλευτικής 

αρχής. Φυσικά υπήρχε ενημέρωση κατ’ ιδίαν σε οποιοδήποτε απευθυνόταν το 

συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο για τη σημαντικότητα της έρευνας και τονίστηκε 

ιδιαιτέρως η ειλικρινής και προσεκτική απάντηση σε όλα τα ερωτήματα του 

ερωτηματολογίου. Παράλληλα, τηρήθηκε η ανωνυμία των απαντήσεων ώστε οι 

ενδιαφερόμενοι να είναι όσο το δυνατόν ειλικρινείς και απαλλαγμένοι από 

οποιαδήποτε φοβία για τις συνέπειες των απαντήσεων τους. Τα απαντημένα 

ερωτηματολόγια επιστράφηκαν ταχυδρομικώς στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ο 

αριθμός των ατόμων που ανταποκρίθηκαν έφτασε στα 249 άτομα. Πιο αναλυτικά, από 

τα 249 άτομα οι 125 είναι ιατροί και οι 124 νοσηλευτές. Από τους ιατρούς οι 96 είναι 

άνδρες και οι 29 γυναίκες. Από τους 124 νοσηλευτές οι 115 είναι γυναίκες ενώ 9 μόνο 

είναι άνδρες. Τα δημογραφικά στοιχεία φαίνονται ολοκληρωμένα στον πίνακα 6.1. Το 

ποσοστό της ανταπόκρισης έφτασε στο (249/650= 0,383) 38,3%.  
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7.2.2 Εργαλείο έρευνας 

 

         Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε αγγλικό ερωτηματολόγιο- αφού πρώτα 

μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα και επαναμεταφράστηκε στην αγγλική -  το 

οποίο έχει χρησιμοποιηθεί σε διεθνείς αντίστοιχες έρευνες. Το ερωτηματολόγιο 

αποτελείται από κλίμακα εννοιολογικής διαφοροποίησης των Cooper & Straw (1991, 

British Institute of Management). Συμπληρώνεται ατομικά και ανώνυμα και ζητείται 

ρητά από τους ενδιαφερόμενους να απαντούν στις ερωτήσεις μόνοι τους και όχι 

κατόπιν συζητήσεων με συναδέλφους τους. Αντίγραφο του ερωτηματολογίου που 

χρησιμοποιήθηκε παρατίθεται στο παράρτημα μαζί με τη συνοδευτική επιστολή που 

χρησιμοποιήθηκε. 

         Οι κοινωνικο-δημογραφικές παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη στην έρευνα 

είναι το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, η εκπαίδευση, η ιατρική ή 

νοσηλευτική βαθμίδα, τα χρόνια προϋπηρεσίας, η ώρα και η μέρα συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου.  

Οι κυριότεροι αιτιολογικοί παράγοντες που εξετάζονται στο συγκεκριμένο 

ερωτηματολόγιο είναι οι εξής: 

 Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εργασίας 

 Τα στοιχεία της προσωπικότητας του ιδίου του ατόμου 

 Το οργανωσιακό κλίμα  

 Οι διαπροσωπικές σχέσεις με ασθενείς, συναδέλφους, προϊσταμένους και 

υφισταμένους 

 Οι συνθήκες εργασίας 

 Η επάρκεια και το επίπεδο του διαθέσιμου τεχνολογικού εξοπλισμού 

 Η έλλειψη χρόνου 

 Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες 

 Οι πρακτικές και πολιτικές της διοίκησης του νοσοκομείου      

 

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος που τελικά συλλέχθηκε και 

χρησιμοποιήθηκε φαίνεται στο πίνακα 7.1. 
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Πίνακας 7.1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος 

ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 
     Αριθμός              %       Αριθμός            % 
Φύλο Φύλο 
Άνδρες 96 76,8 Άνδρες 9 7,2 
Γυναίκες 29 23,2 Γυναίκες 115 92,8 
      
Ηλικία Ηλικία 
18-27 1 0,8 18-27 16 12,9 
28-37 48 38,4 28-37 39 31,4 
38-47 30 24 38-47 63 50,9 
48-57 30 24 48-57 6 4,8 
58- 16 12,8 58- 0 0 
      
Οικογενειακή κατάσταση Οικογενειακή κατάσταση 
Άγαμος 43 34,4 

Άγαμος 
43 34,6 

Έγγαμος 13 10,4 Έγγαμος 17 13,7 
Έγγαμος  
με 1 παιδί 

 
23 

 
18,4 

Έγγαμος  
με 1 παιδί 

 
19 

 
15,3 

Έγγαμος 
 με 2 παιδιά 

 
31 

 
24,8 

Έγγαμος 
 με 2 παιδιά 

 
40 

 
32,4 

Έγγαμος με 3 
 και άνω παιδιά 

 
15 

 
12 

Έγγαμος με 3 
 και άνω παιδιά 

 
5 

 
4 

      
Εκπαίδευση Εκπαίδευση 
ΤΕΙ - - ΤΕΙ 81 65,3 
ΑΕΙ 63 50,4 ΑΕΙ 1 0,8 
Μεταπτυχιακό 14 11,2 Μεταπτυχιακό - - 
Διδακτορικό 48 38,4 Διδακτορικό - - 
Άλλη - - Άλλη 42 33,9 
      
      
      Αριθμός           %       Αριθμός           % 
Βαθμίδα Βαθμίδα 
Χωρίς ειδικότ.  4 3,2  
Ειδικευόμενος 58 46,4 Απλή νοσηλευτρία/ής 92 74,2 
Επιμελητής Β 9 7,2 Υπεύθυνη 

νοσηλεύτρια/ής 
14 11,3 

Επιμελητής Α 8 6,4 Τομεάρχης 2 1,6 
Αναπλ. Διευθυντής  

16 
 

12,8 
Προϊσταμένη/ος  

16 
 

12,9 
Διευθυντής 14 11,2    
Πανεπιστημιακός 16 12,8    
      
Χρόνος προϋπηρεσίας Χρόνος προϋπηρεσίας 
0-5 έτη 55 44 0-5 έτη 48 38,7 
6-10 έτη 13 10,4 6-10 έτη 8 6,5 
11-15 έτη 10 8 11-15 έτη 18 14,5 
16-20 έτη 5 4 16-20 έτη 30 24,2 
21-25 έτη 15 12 21-25 έτη 16 12,9 
26 και άνω έτη 27 21,6 26 και άνω έτη 4 3,2 
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Ιατρική ειδικότητα  

Χωρίς ειδικότητα 3 2,4    

Παθολογία 32 25,6    
Χειρουργική 33 26,4    
Ορθοπαιδική 8 6,4    
Αναισθησιολογία 11 8,8    
Οφθαλμολογία 1 0,8    
Ουρολογία 3 2,4    
Εντατικολογία 9 7,2    
Γυναικολογία 8 6,4    
Πνευμονολογία 9 7,2    
Πλαστική 
Χειρουργική 

 
1 

 
0,8 

   

Παιδοψυχιατρική 1 0,8    
Αιματολογία 1 0,8    
Νεφρολογία 1 0,8    
Ακτινολογία 1 0,8    
Παιδιατρική 3 2,4    
      

 

Οι απαντήσεις του παραπάνω δείγματος επεξεργαστήκαν με τη βοήθεια του 

στατιστικού προγράμματος SPSS. Οι στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για 

την στατιστική ανάλυση των δεδομένων είναι οι εξής: 

 

7.2.3  Στατιστικές μέθοδοι  

 

1. Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση (Factor analysis)  

               

         Στο πρώτο στάδιο της ανάλυσης των παραγόντων, σύμφωνα με τους συντελεστές 

συσχέτισης, βρέθηκε ότι οι 29 ερωτήσεις τους ερωτηματολογίου μπορούν να 

ομαδοποιηθούν σε  9 αθροιστικές κλίμακες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 9 

διαφορετικούς παράγοντες. Το όριο συσχέτισης ώστε να συμπεριληφθεί ένα στοιχείο 

στην αθροιστική κλίμακα ήταν το 0,40 όπως συνιστάται από τους Westway et al 

(2003). Ένα άλλο κριτήριο για να είναι αποδεκτή μια αθροιστική κλίμακα είναι το να 

αποτελείται από τουλάχιστον τρεις ερωτήσεις. Σημαντικός είναι και ο  υπολογισμός 

του  συντελεστή Cronbach, για τον οποίο κρίσιμη τιμή αποτελεί το 0,6 (Bearten et al, 

1993, see Robinson et al, 1991). Μετά την ολοκλήρωση της διερευνητικής 

παραγοντικής ανάλυσης προέκυψαν 6 διακριτοί παράγοντες. 
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2. Ανάλυση συσχέτισης  

 

         Με τη μέθοδο αυτή μελετήθηκε ο βαθμό συσχέτισης μεταξύ των 6 διακριτών 

παραγόντων που έχουν προκύψει από την εκτέλεση της διερευνητικής παραγοντικής 

ανάλυσης. 

 

 3. Ανάλυση πολλαπλής ιεραρχικής παλινδρόμησης 

 

         Στην περίπτωση μας οι εξαρτημένες μεταβλητές Υ είναι οι έξι διακριτοί 

παράγοντες που προσδιορίσαμε νωρίτερα ενώ οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι τα 

σημαντικότερα δημογραφικά στοιχεία, δηλαδή το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή 

κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο, το επάγγελμα, η ιατρική ειδικότητα,  η θέση του 

κάθε ατόμου στην ιεραρχική δομή. Εξαιρούνται από την ανάλυση ως ανεξάρτητη 

μεταβλητή τα χρόνια προϋπηρεσίας γιατί εμφανίζουν υψηλό συντελεστή συσχέτισης  

με την ηλικία (r = 0,925) κάτι που πιθανόν να οδηγούσε σε πρόβλημα 

πολυσυγγραμικότητας. 

Ως προς τη γραμμική παλινδρόμηση, τα δημογραφικά στοιχεία που είναι ποιοτικές 

μεταβλητές μετατράπηκαν στις παρακάτω ψευδο-μεταβλητές (dummy variables).         

1. Φύλο. Ως βάση θεωρούνται οι άντρες  

2. Επίπεδο εκπαίδευσης. Ως βάση θεωρείται η απόκτηση πτυχίου ΑΕΙ, ενώ οι 

άλλες κατηγορίες επιπέδου εκπαίδευσης αντικαθίστανται από ψευδο- 

μεταβλητές   

3. Οικογενειακή κατάσταση. Ως βάση θεωρούνται οι άγαμοι 

4. Επάγγελμα: Ως βάση θεωρούνται οι ιατροί 

5. Ιατρική ειδικότητα. Ως βάση θεωρούνται οι παθολόγοι μαζί με τις άλλες 

παθολογικές ειδικότητες που είχαν μικρή συμμετοχή στην έρευνα δηλαδή τους 

οφθαλμιάτρους, τους πνευμονολόγους, τους παιδοψυχίατρους, τους 

αιματολόγους, τους νεφρολόγους, τους ακτινολόγους, και τους παιδιάτρους. Οι 

άλλες κατηγορίες που είναι οι χειρουργοί (μαζί με ουρολόγους, πλαστικούς 

χειρουργούς), οι ορθοπαιδικοί, οι αναισθησιολόγοι, οι εντατικολόγοι, οι 

γυναικολόγοι, και οι χωρίς ειδικότητα ιατροί αντικαθίστανται από ψευδο- 

μεταβλητές   

6. Ιατρική βαθμίδα. Ως βάση θεωρούνται οι ειδικευόμενοι και οι χωρίς ειδικότητα 

ιατροί ενώ οι άλλες κατηγορίες   αντικαθίστανται από  ψευδο- μεταβλητές   
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7. Νοσηλευτική βαθμίδα. Ως βάση θεωρούνται οι απλές νοσηλεύτριες  ενώ οι 

άλλες κατηγορίες   αντικαθίστανται από  ψευδο- μεταβλητές. 

 

 

7.3  Ανάλυση αποτελεσμάτων 

 

7.3.1  Αποτελέσματα της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης 

 

         Η διερευνητική παραγοντική ανάλυση υποστηρίζει την ύπαρξη έξι κύριων 

παραγόντων και οι ονομασίες που τους αποδόθηκαν καθώς και οι ερωτήσεις από τι 

οποίες αποτελούνται παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 7.2: Οι έξι κύριοι παράγοντες 

 (I) 

Συνθήκες εργασίας& 
εξοπλισμός 

Ερ. 11. Οι βλάβες και οι διακοπές στον τεχνολογικό εξοπλισμό(πχ. 

υπολογιστές, ιατρικά μηχανήματα κτλ) 

Ερ. 27. Η μη λειτουργική σχεδίαση του χώρου εργασίας(π.χ. κακή 

διάταξη γραφείων εργαστηρίων και ιατρικού εξοπλισμού, στενότητα, 

θόρυβος, φωτεινότητα, εξαερισμός, θερμοκρασία, κτλ.) 

Ερ.28. Η κακή αισθητική του χώρου εργασίας (πχ. διακόσμηση 

επίπλωση, χρώματα, ένδυση, κτλ.) 

Ερ.29. Ο πεπαλαιωμένος εξοπλισμός (πχ. ιατρικά εργαλεία και 

μηχανήματα, προγράμματα υπολογιστών θάλαμοι νοσηλείας, 

εργαστήρια κτλ.)  

(II) 

Υπεύθυνη 
συμπεριφορά 

Ερ. 1. Τα προβλήματα με τους ασθενείς 

Ερ. 5. Να παίρνω αποφάσεις 

Ερ. 14. Ο παρά πολύ μεγάλος βαθμός ευθύνης 

Ερ. 16. Η διάπραξη λαθών 

(III) 

Διαπροσωπικές 
σχέσεις με το 

υπόλοιπο προσωπικό 

Ερ. 6. Τα προβλήματα με τους ανωτέρους (προϊσταμένους) 

Ερ. 7. Τα προβλήματα με τους κατωτέρους (υφισταμένους) 

Ερ. 8. Τα προβλήματα με τους συναδέλφους μου 

 

(IV) 

Η ύπαρξη 

Ερ. 3. Να έχω να δουλέψω μέχρι αργά  

Ερ. 4. Οι συνεχείς διακοπές όπως εργασίας από συναδέλφους ή άλλα 
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αντικινήτρων στον 
εργασιακό χώρο 

άτομα 

Ερ.13. Βαρετά καθήκοντα, ρουτίνα στη δουλειά 

Ερ. 22. Στην δουλειά μου δεν υπάρχουν αρκετά πράγματα που να με 

παροτρύνουν να τα πραγματοποιήσω 

(V) 

Ικανότητα 
συνεργασίας 

Ερ. 2. Τα προβλήματα με όπως συγγενείς ή όπως επισκέπτες των 

ασθενών  

Ερ. 17. Η σύγκρουση με τους στόχους όπως διοίκησης του 

νοσοκομείου 

Ερ. 21. Έλλειψη επικοινωνίας με τη διοίκηση 

Ερ. 26. Να έχω να πω τους υφισταμένους μου δυσάρεστα πράγματα 

όπως αύξηση καθηκόντων, μείωση αποδοχών, απολύσεις, κτλ.   

(VI) 

Υπερβολικός φόρτος 
εργασίας 

Ερ. 9.  Τελικές προθεσμίες και πιέσεις χρόνου 

Ερ. 10. Αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας στη δουλειά 

Ερ. 18. Ανάμειξη της δουλειάς με το σπίτι και την οικογενειακή ζωή 

Ερ. 20. Πολλές συναντήσεις και συνελεύσεις 

 

Τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 7.3: Διερευνητική παραγοντική Ανάλυση 

 

Questions Ι ΙΙ ΙΙΙ IV V VI Commun
alitities 

α11 0,639      0,678 
α27 0,777      0,797 
α28 0,809      0,785 
α29 0,905      0,856 
α1  0,714     0,574 
α5  0,650     0,519 
α14  0,723     0,775 
α15  0,514     0,711 
α16  0,752     0,676 
α6   0,715    0,736 
α7   0,810    0,778 
α8   0,832    0,816 
α3    0,708   0,724 
α4    0,673   0,751 
α13    0,453   0,744 
α22    0,626   0,661 
α2     0,584  0,719 
α17     0,631  0,619 
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α21     0,466  0,730 
α26     0,641  0,703 
a9      0,681 0,545 
a10      0,437 0,697 
a18      0,533 0,694 
a20      0,533 0,591 

Eigenvalue 3,62 2,63 2,55 2,41 2,05 2,03  

% 

Variance 
12,48 9,06 8,79 8,30 7,07 6,99 

 

Cronbach 

α 
0,881 0,715 0,813 0,647 0,628 0,610 

 

Μean & 

SD 
2,71±1,41 3,06±1,09 2,23±1,09 2,25±1,06 2,38±1,17 2,49±1,09 

 

 

7.3.2  Αποτελέσματα της ανάλυσης συσχέτισης 

 

Οι συντελεστές συσχέτισης των  έξι παραγόντων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 7.4.  Συσχετίσεις παραγόντων 

 1 2 3 4  5 6 

1. Συνθήκες εργασίας& 
εξοπλισμός 

 0,187* 0,237** 0,411** 0,458** 0,303** 

2. Υπεύθυνη συμπεριφορά    0,208* 0,196* 0,345** 0,367** 

3. Διαπροσωπικές σχέσεις με το 
υπόλοιπο προσωπικό 

   0,375** 0,479** 0,442** 

4. Η ύπαρξη αντικινήτρων στον 
εργασιακό χώρο 

    0,458** 0,437** 

5. Ικανότητα συνεργασίας      0,509** 

6. Υπερβολικός φόρτος εργασίας       

**p<0,01,  *p<0,05 
 
Από τον πίνακα 7.4 παρατηρείται ότι υπάρχει μια μικρή ως μέτρια στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ των παραγόντων (0,187≤r≤0,509, p<0,01). Ξεχωρίζει η 

πολύ μικρή συσχέτιση του παράγοντα συνθήκες εργασίας& εξοπλισμός με τον 

παράγοντα υπεύθυνη συμπεριφορά (r= 0,187, p<0,01), καθώς και η μεγαλύτερη 

συσχέτιση του παράγοντα ικανότητα συνεργασίας και του παράγοντα Υπερβολικός 

φόρτος εργασίας (r= 0,509, p<0,01). Εξίσου σημαντική φαίνεται και η συσχέτιση 
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μεταξύ των παραγόντων διαπροσωπικές σχέσεις με το υπόλοιπο προσωπικό και 

ικανότητα συνεργασίας  (r= 0,479, p<0,01) 

Προκειμένου να διαπιστωθεί για το αν οι διαφορές που παρατηρούνται στους μέσους 

όρους των απαντήσεων για τα ποιοτικά δημογραφικά στοιχεία, καθένα από τα οποία 

αποτελείται μόνο από δύο κατηγορίες (δηλαδή φύλο, οικογενειακή κατάσταση, 

επάγγελμα) είναι στατιστικά σημαντικές χρησιμοποιήθηκε η σύγκριση των μέσων 

όρων με το t-test ανεξάρτητων δειγμάτων (independent- samples t-test). Τα 

αποτελέσματα του συγκεκριμένου τεστ φαίνονται στο παρακάτω πίνακα.  

Πίνακας 7.5: Σύγκριση των μέσων όρων των δημογραφικών στοιχείων (φύλο, 

οικογενειακή κατάσταση, επάγγελμα) ως προς τους έξι παράγοντες 

 
Φύλο  

(Άνδρας- Γυναίκα) 

Οικογενειακή 
κατάσταση 

(Άγαμος-Έγγαμος) 

Επάγγελμα 

(Ιατρός- 

Νοσηλευτής) 

Παράγοντας F1 -3,351*** -1,653 -4,295*** 

Παράγοντας F2 -1,445 -0,029 -1, 406 

Παράγοντας F3 -1,203 1,609 -0,757 

Παράγοντας F4 0,568 1,564 -0,614 

Παράγοντας F5 -2,239* 0,135 -2,123* 

Παράγοντας F6 0,516 -1,436 0,029 

*p<0,05,   **p<0,01,  ***p<0,001 
 

Με βάση τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα συμπεραίνεται ότι οι στατιστικά 

σημαντικές διαφορές είναι στο φύλο και στο επάγγελμα στους παράγοντες 

F1(Συνθήκες εργασίας & εξοπλισμός) και F5 (Ικανότητα συνεργασίας).  

Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες φαίνονται να έχουν υψηλότερα επίπεδα στρες από τους 

άνδρες στον παράγοντα F1 (Συνθήκες εργασίας & εξοπλισμός) και στον παράγοντα F5 

(Ικανότητα συνεργασίας). Επίσης, το νοσηλευτικό προσωπικό φαίνεται να έχει 

υψηλότερα επίπεδα στρες από το ιατρικό στον παράγοντα F1 και στον παράγοντα F5. 

Σε σχέση με τα ποιοτικά δημογραφικά χαρακτηριστικά που έχουν περισσότερες από 

δύο κατηγορίες (το επίπεδο εκπαίδευσης, η ιατρική ειδικότητα, η ιατρική και 

νοσηλευτική βαθμίδα), προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων όρων χρησιμοποιήθηκε η στατιστική μέθοδος 

“one-way ANOVA”. Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου τεστ φαίνονται στους 

παρακάτω πίνακες: 
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Πίνακας 7.6: πίνακας παρατηρήσεων (τιμών n) ανά παράγοντα και ανά δημογραφικό 

χαρακτηριστικό 

Παράγοντας Επίπεδο 

μόρφωσης 

Ιατρική 

ειδικότητα 

Ιατρική 

βαθμίδα 

Νοσηλευτική 

βαθμίδα 

F1 243 122 117 120 

F2 109 64 61 44 

F3 244 123 118 120 

F4 244 123 118 120 

F5 109 64 61 44 

F6 244 123 118 120 

 

 

Πίνακας 7.7: πίνακας τιμών F ανά παράγοντα και ανά δημογραφικό χαρακτηριστικό 

Παράγοντας Επίπεδο 

μόρφωσης 

Ιατρική 

ειδικότητα 

Ιατρική 

βαθμίδα 

Νοσηλευτική 

βαθμίδα 

F1 7,538 0,523 0,997 0,280 

F2 3,249 0,452 1,627 0,054 

F3 0,226 0,787 0,579 1,085 

F4 1,552 0,913 1,584 2,736 

F5 1,826 0,382 1,703 0,379 

F6 1,181 0,502 2,219 7,188 

Αριθμός 
κατηγοριών (k) 

5 16 7 4 

 

Για k-1 βαθμούς ελευθερίας για τον αριθμητή και n-k βαθμούς ελευθερίας για τον 

παρονομαστή υπολογίζεται από πρότυπους στατιστικούς πίνακες οι κρίσιμες τιμές F 

και συγκρίνονται με τις αντίστοιχες του παραπάνω πίνακα. Αν η τιμές του πίνακα είναι 

μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες κρίσιμες τότε το αποτέλεσμα είναι στατιστικά 

σημαντικό για συγκεκριμένο διάστημα εμπιστοσύνης (5%). Στον παρακάτω πίνακα 

φαίνονται οι συγκρίσεις αυτές:  
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Πίνακας 7.8. Σχέση τιμών F του μοντέλου και κρίσιμων τιμών F 

Παράγοντας Επίπεδο 

μόρφωσης 

Ιατρική 

ειδικότητα 

Ιατρική 

βαθμίδα 

Νοσηλευτική 

βαθμίδα 

1 7,538***≥ 2,372 0,523≤1,75 0,997≤2,175 0,280≤2,68 

2 3,249*≥ 2,447 0,452≤2,015 1,627≤2,254 0,054≤2,922 

3 0,226≤ 2,372 0,787≤1,75 0,579≤2,175 1,085≤2,68 

4 1,552≤ 2,372 0,913≤1,75 1,584≤2,175 2,736*≥2,68 

5 1,826≤2,447 0,382≤ 2,015 1,703≤2,254 0,379≤2,922 

6 1,181≤ 2,372 0,502≤1,75 2,219≤2,254 7,188***≥2,68 

 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι στατιστικά σημαντικές με βεβαιότητα 95% 

είναι οι διαφορές στα επίπεδα στρες που υπάρχουν όσον αφορά τους παράγοντες 1 και 

2 μεταξύ ατόμων διαφορετικού επιπέδου μόρφωσης. 

Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις φαίνονται 

παρακάτω: 

Πίνακας 7.9. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων για όλα τα επίπεδα 

εκπαίδευσης για τους παράγοντες 1 και 2. 

Επίπεδο εκπαίδευσης 

Επίπεδο 
εκπαίδευσης n Μέσος όρος Τυπική 

απόκλιση 
ΤΕΙ 81 2,94 1,33 

ΑΕΙ 63 2,10 1,41 

Μάστερ 13 2,42 1,32 

PhD 47 2,64 1,25 

Άλλο 39 3,51 1,31 

 

 

 

Παράγοντας 

F1 

Σύνολο 243 2,73 1,4 

Επίπεδο 
εκπαίδευσης n Μέσοι όροι Τυπική 

απόκλιση 
ΤΕΙ 34 3,3 1,01 

ΑΕΙ 35 3,17 0,89 

 

 

 

Παράγοντας 

F2
Μάστερ 6 2,25 1,39 

PhD 24 2,53 1,06 

Άλλο 10 2,52 1,56 

Σύνολο 109 2,96 1,11 
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Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι όσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης 

τόσο αυξάνονται τα επίπεδα στρες αναφορικά με τις “Συνθήκες εργασίας & 

εξοπλισμός”(παράγοντας F1) και την “ικανότητα συνεργασίας”( παράγοντα F5) 

Επίσης, είναι φανερό ότι υπάρχει μια στατιστικά σημαντική διαφορά στη νοσηλευτική 

βαθμίδα αναφορικά με τον παράγοντα F4 (ύπαρξη αντικινήτρων στον εργασιακό 

χώρο).  

Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις για τις συγκεκριμένη περίπτωση φαίνονται 

παρακάτω: 

 

 

 

Πίνακας 7.10. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων για όλες τις 

νοσηλευτικές βαθμίδες  για τον παράγοντα F4 

Νοσηλευτική βαθμίδα 

Βαθμίδα n Μέσοι όροι Τυπική 
απόκλιση 

Απλή 
νοσηλεύτρια 88 2,34 1,13 

Υπεύθυνη 
νοσηλεύτρια 

14 3,07 1,03 

Τομεάρχης 2 1,33 0,47 

Προϊσταμένη 16 2,9 0,84 

 

 

 

Παράγοντας 

F4 

Σύνολο 120 2,49 1,12 

 

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα 95% ότι όσον αφορά τα άτομα που 

βρίσκονται ιεραρχικά στη θέση της υπεύθυνης νοσηλεύτριας και της προϊσταμένης τα 

επίπεδα στρες λόγω ύπαρξης αντικινήτρων στον εργασιακό χώρο κατά τη διάρκεια 

άσκησης των καθηκόντων τους είναι ιδιαίτερα αυξημένα.   
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 Πίνακας 7.11 Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων για όλες τις 

νοσηλευτικές βαθμίδες  για τον παράγοντα F6 (υπερβολικός φόρτος εργασίας) 

Νοσηλευτική βαθμίδα 

Βαθμίδα n Μέσοι όροι Τυπική 
απόκλιση 

Απλή 
νοσηλεύτρια 88 2,28 0,99 

Υπεύθυνη 
νοσηλεύτρια 

14 3,05 1,06 

Τομεάρχης 2 1,37 0,88 

Προϊσταμένη 16 3,23 0,58 

 

 

 

Παράγοντας 

F6 

Σύνολο 120 2,48 1,03 

 

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα 99% ότι όσον αφορά τα άτομα που 

βρίσκονται ιεραρχικά στη θέση της υπεύθυνης νοσηλεύτριας και της προϊσταμένης τα 

επίπεδα στρες κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους αναφορικά με τον 

παράγοντα 6 (υπερβολικός φόρτος εργασίας) είναι ιδιαίτερα αυξημένα. 

 

 

7.3.3  Αποτελέσματα της γραμμικής παλινδρόμησης  

 

         Στο παρακάτω πίνακα συνοψίζονται όλοι οι συντελεστές  bj που είναι 

στατιστικώς σημαντικοί για όλους τους παράγοντες για τους οποίους οι 

παλινδρομήσεις είναι στατιστικώς σημαντικές. 
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Πίνακας 7.12. Αποτελέσματα της γραμμικής παλινδρόμησης 

 
Παράγοντες 

 

Ανεξάρτητες 
 μεταβλητές 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Ηλικία 
b=0,047* 

(t= 2,506) 

b=0,442*** 

(t= 5,731) 

b=-0,436*** 

(t= -5,902) 

b=0,527*** 

(t= 12,315) 

b=-0,025* 

(t= -2,405) 

b=-0,318*** 

(t= -4,960) 

Sexdum1-  
Γυναίκες 

 
b=2,507* 

(t= 4,418) 

b=-2,463*** 

(t= -4,533) 

b=3,109*** 

(t= 9,865) 
 

b=-1,984*** 

(t= -4,201) 

Edudum2-  
Μάστερ 

  
b=-1,277* 

(t= -2,201) 

b=1,514*** 

(t= 4,500) 
  

Edudum3-  
PhD 

 
b=2,163** 

(t= 3,248) 

b=-2,977*** 

(t= -4,669) 

b=3,228*** 

(t= 8,729) 

b=-0,469* 

(t= -2,300) 

b=-2,336*** 

(t= -4,215) 

Famdum1-  
Έγγαμοι 

 
b=2,022*** 

(t= 4,942) 

b=-1,980*** 

(t= -5,052) 

b=1,996*** 

(t= 8,651) 
 

b=-1,155*** 

(t= -3,389) 

Ivatdum1-  
Επιμελητές Β 

 
b=-5,113*** 

(t= -5,145) 

b=5,169*** 

(t= 5,431) 

b=-5,415*** 

(t= -9,811) 

b= 0,797** 

(t= 2,597) 

b= 4,392*** 

(t= 5,309) 

Ivatdum2-  
Επιμελητές Α 

 
b=-8,614*** 

(t= -5,981) 

b=7,564*** 

(t= 5,484) 

b=-9,676*** 

(t=-12,097) 

b=1,152** 

(t= 3,226) 

b= 5,926*** 

(t= 4,943) 

Ivatdum3-Αναπλ. 
Διευθυντές 

 
b=-11,461*** 

(t= -6,005) 

b=10,830*** 

(t= 5,924) 

b=-12,830*** 

(t= -12,101) 

b=1,325** 

(t= 3,809) 

b= 7,985*** 

(t= 5,025) 

Ivatdum4-  
Διευθυντές 

b=-1,405* 

(t= -2,144) 

b=-11,285*** 

(t= -5,444) 

b=12,076*** 

(t= 6,082) 

b=-14,162*** 

(t= -12,299) 

b=1,294** 

(t= 3,510) 

b= 8,593*** 

(t= 4,979) 

Ivatdum5-  
Πανεπιστημιακοί 

 
b=-9,310*** 

(t= -5,641) 

b=9,340*** 

(t= 5,908) 

b=-11,376*** 

(t= -12,408) 
 

b=7,658*** 

(t= 5,573) 

Ieiddum1-  
Χειρουργοί 

 
b=0,692* 

(t= 2,148) 
 

b=1,499*** 

(t= 8,379) 
  

Ieiddum2-  
Ορθοπαιδικοί 

  
b=-1,084* 

(t= -2,201) 

b=2,067*** 

(t=7,242) 
  

Ieiddum3-  
Αναισθησιολόγοι 

 
b=-1,449** 

(t= -3,592) 

b=0,968* 

(t= 2,505) 

b=-1,617*** 

(t= -7,217) 
  

Ieiddum5-  
Γυναικολόγοι 

   
b= 0,546* 

(t= 2,155) 
  

N 249 109 248 248 249 248 

R2 0,162 0,569 0,305 0,669 0,128 0,302 

F 1,992** 3,635** 2,710** 12,530*** 1,575* 2,680** 
*p<0,05,   **p<0,01,  ***p<0,001 
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Επιπλέον, μετά την εκτέλεση της ιεραρχικής γραμμικής παλινδρόμησης (stepwise) 

προέκυψαν  τα αποτελέσματα του παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 7.13. Αποτελέσματα της ιεραρχικής παλινδρόμησης 

 
Παράγοντες 

 

Ανεξάρτητες 
 μεταβλητές F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Ηλικία 
 

b= 0,025** 
(t= 2,795)      

Occudum1- 
Νοσηλευτές 

b= 0,726** 
(t= 3,676)      

Edudum3-  
PhD     b= -0,365** 

(t= -2,945)  

Edudum4-  
Άλλη εκπαίδευση 

b= 0,541* 
(2,094)      

Ivatdum1-  
Επιμελητές Β    b= 0,725* 

(t= 1,999)  b= 0,736* 
(t= 1,991) 

Ivatdum3-Αναπλ. 
Διευθυντές  b= -0,917* 

(t= -2,259)   b= -0, 409* 
(t= 1,980)  

Ivatdum5-  
Πανεπιστημιακοί      b= 0,892** 

(t= 3,113) 
Ieiddum2-  

Ορθοπαιδικοί    b= 0,520** 
(t= 2,700)   

N 249 109  248 249 248 

R2 0,117 0,082  0,082 0,043 0,099 

F 10,87*** 5,104***  5,022*** 3,921*** 6,207*** 
*p<0,05,   **p<0,01,  ***p<0,001 
 

Από τους παραπάνω συγκεντρωτικούς πίνακες 7.12 και 7.13 μπορούμε να 

συμπεράνουμε τα εξής: 

 

1. Παράγοντας F1. Τα δημογραφικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην 

παλινδρόμηση εξηγούν το 16,2% της μεταβλητότητας του παράγοντα 1 (R2 =0,162). Η 

παλινδρόμηση είναι στατιστικώς σημαντική με βεβαιότητα 99% (F= 1,992 **). Από τα 

δημογραφικά στοιχεία, αυτά που φαίνεται να συνεισφέρουν σημαντικά στα επίπεδα 

στρες αναφορικά με τον παράγοντα F1(συνθήκες εργασίας και o εξοπλισμόs) είναι η 

ηλικία και η ιατρική βαθμίδα. Πιο συγκεκριμένα, όσο αυξάνεται η ηλικία των 

εργαζομένων αυξάνονται ελαφρώς και τα επίπεδα στρες ενώ όσοι ιατροί φτάνουν στη 

βαθμίδα του Διευθυντή φαίνεται ότι τα επίπεδα στρες μειώνονται σημαντικά. Με  τη 

βοήθεια και της ιεραρχικής παλινδρόμησης παρατηρούμε ότι ιδιαίτερα αυξημένα είναι 
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και τα επίπεδα στρες των νοσηλευτών που διαθέτουν μόρφωση χαμηλότερη από την 

τεχνολογική (ΤΕΙ) ως αφορά τον παράγοντα F1(συνθήκες εργασίας και o εξοπλισμόs). 

 

2. Παράγοντας F2. Τα δημογραφικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην 

παλινδρόμηση εξηγούν το 56,9% της μεταβλητότητας του παράγοντα 2. (R2 =0,569). Η 

παλινδρόμηση είναι στατιστικώς σημαντική με βεβαιότητα 99,9% (F= 3,635 ***)  

Η ηλικία και οι μεταβλητές Sexdum1 (γυναίκες), Edudum3 (PhD), Famdum1 

(Έγγαμοι), Ivatdum1 (Επιμελητές Β), Ivatdum2 (Επιμελητές Α), Ivatdum3 (Αναπλ. 

Διευθυντές), Ivatdum4 (Διευθυντές), Ivatdum5 (Πανεπιστημιακοί), Ieiddum1 

(χειρουργοί), Ieiddum3 (αναισθησιολόγοι) φαίνονται να συμβάλουν σημαντικά στη 

διαμόρφωση των επιπέδων στρες αναφορικά με τον παράγοντα F2 (υπεύθυνη 

συμπεριφορά). Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες και οι έγγαμοι φαίνονται να είναι σε 

υψηλότερα επίπεδα. Αντίθετα, οι ιατροί υψηλότερης βαθμίδας φαίνονται να έχουν 

σημαντικά λιγότερο άγχος από τους ειδικευομένους ιατρούς. Όσον αφορά την ιατρική 

ειδικότητα οι χειρουργοί φαίνονται να έχουν περισσότερο άγχος σε σχέση με τους 

παθολόγους ενώ οι αναισθησιολόγοι λιγότερο. Με  τη βοήθεια και της ιεραρχικής 

παλινδρόμησης φαίνεται ότι οι ιατροί που βρίσκονται στην βαθμίδα των αναπληρωτών 

διευθυντών έχουν σημαντικά λιγότερο άγχος από τους ειδικευομένους αναφορικά με 

τον  παράγοντα F2 (υπεύθυνη συμπεριφορά) 

 

 3. Παράγοντας F3.  Τα δημογραφικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην 

παλινδρόμηση εξηγούν το 30,5% της μεταβλητότητας του παράγοντα F3. (R2 =0,305). 

Η παλινδρόμηση είναι στατιστικώς σημαντική με βεβαιότητα 99,9% (F= 2,710 ***). Η 

ηλικία και οι μεταβλητές Sexdum1 (γυναίκες), Edudum2 (Μάστερ), Edudum3 (PhD), 

Famdum1 (Έγγαμοι), Ivatdum1 (Επιμελητές Β), Ivatdum2 (Επιμελητές Α), Ivatdum3 

(Αναπλ. Διευθυντές), Ivatdum4 (Διευθυντές), Ivatdum5 (Πανεπιστημιακοί), Ieiddum2 

(Ορθοπαιδικοί), Ieiddum3 (Αναισθησιολόγοι) φαίνονται να συμβάλλουν σημαντικά 

στη διαμόρφωση των επιπέδων στρες αναφορικά με τον παράγοντα F3 (διαπροσωπικές 

σχέσεις με το υπόλοιπο προσωπικό). Ειδικότερα, όσο αυξάνεται η ηλικία, και το 

επίπεδο εκπαίδευσης το στρες φαίνεται να μειώνεται. Οι γυναίκες υπολογίζεται ότι 

έχουν λιγότερο άγχος σε σχέσεις με τους άνδρες στις διαπροσωπικές σχέσεις, ενώ όσο 

οι ιατροί ανεβαίνουν ιατρική βαθμίδα φαίνεται να έχουν περισσότερα διαπροσωπικά 

προβλήματα. Οι αναισθησιολόγοι δείχνουν να στρεσσάρονται περισσότερο από τους 
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παθολόγους ενώ οι ορθοπεδικοί λιγότερο από αυτούς.  Η ιεραρχική παλινδρόμηση δεν 

έδωσε κάποια επιπλέον πληροφορία. 

 

4.. Παράγοντας F4.  Τα δημογραφικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην 

παλινδρόμηση εξηγούν το 66,9% της μεταβλητότητας του παράγοντα F4. (R2 =0,669). 

Η παλινδρόμηση είναι στατιστικώς σημαντική με βεβαιότητα 99,9% (F= 12,53 ***). Η 

ηλικία και οι μεταβλητές Sexdum1 (γυναίκες), Edudum2 (Μάστερ), Edudum3 (PhD), 

Famdum1(Έγγαμοι), Ivatdum1 (Επιμελητές Β), Ivatdum2 (Επιμελητές Α), Ivatdum3 

(Αναπλ. Διευθυντές), Ivatdum4 (Διευθυντές), Ivatdum5 (Πανεπιστημιακοί), Ieiddum1 

(χειρουργοί), Ieiddum2 (ορθοπαιδικοί), Ieiddum3 (αναισθησιολόγοι), Ieiddum5 

(γυναικολόγοι) φαίνονται να συμβάλλουν σημαντικά στη διαμόρφωση των επιπέδων 

στρες αναφορικά με τον παράγοντα- ύπαρξη αντικινήτρων στον εργασιακό χώρο. Πιο 

συγκεκριμένα, όσο αυξάνεται η ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο η ύπαρξη 

αντικινήτρων αυξάνει πιο πολύ το άγχος. Οι γυναίκες φαίνεται να έχουν περισσότερο 

άγχος από τους άνδρες ενώ καθώς οι ιατροί ανεβαίνουν την ιατρική βαθμίδα τα 

επίπεδα στρες αναφορικά με αυτόν τον παράγοντα μειώνονται. Οι χειρουργοί, οι 

ορθοπαιδικοί και οι γυναικολόγοι φαίνεται να έχουν περισσότερο άγχος σε σχέση με 

τους παθολόγους ενώ οι αναισθησιολόγοι λιγότερο. Με  τη βοήθεια και της ιεραρχικής 

παλινδρόμησης φαίνεται ότι οι ορθοπαιδικοί έχουν σημαντικά περισσότερο άγχος από 

τους παθολόγους. 

 

5. Παράγοντας F5.  Τα δημογραφικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην 

παλινδρόμηση εξηγούν το 12,8% της μεταβλητότητας του παράγοντα F5. (R2 =0,128). 

Η παλινδρόμηση είναι στατιστικώς σημαντική με βεβαιότητα 95% (F= 1,575 *) Η 

ηλικία και οι μεταβλητές Edudum3(PhD), Ivatdum1 (Επιμελητές Β), Ivatdum2 

(Επιμελητές Α), Ivatdum3 (Αναπλ. Διευθυντές), Ivatdum4 (Διευθυντές), φαίνονται να 

συμβάλλουν σημαντικά στη διαμόρφωση των επιπέδων στρες αναφορικά με τον 

παράγοντα- ικανότητα συνεργασίας. Ειδικότερα, όσο αυξάνεται η ηλικία το στρες 

αναφορικά με αυτόν τον παράγοντα φαίνεται να μειώνεται. Οι κάτοχοι διδακτορικού 

διπλώματος φαίνονται να έχουν λιγότερο στρες σε σχέση με τους υπολοίπους. Επίσης, 

οι ιατροί υψηλότερης βαθμίδας φαίνονται να έχουν υψηλότερα επίπεδα στρες από τους 

ειδικευομένους. Με  τη βοήθεια και της ιεραρχικής παλινδρόμησης παρατηρείται ότι οι 

αναπληρωτές διευθυντές και οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος έχουν σαφώς 

χαμηλότερα επίπεδα στρες όσον αφορά  τον παράγοντα F5 (ικανότητα συνεργασίας). 
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6. Παράγοντας F6.  Τα δημογραφικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην 

παλινδρόμηση εξηγούν το 30,2% της μεταβλητότητας του παράγοντα F6 (R2 =0,302). 

Η παλινδρόμηση είναι στατιστικώς σημαντική με βεβαιότητα 99,9% (F= 2,68 > 2,2) 

Η ηλικία και οι μεταβλητές Sexdum1 (γυναίκες), Edudum3 (PhD), Famdum1 

(Έγγαμοι), Ivatdum1 (Επιμελητές Β), Ivatdum2 (Επιμελητές Α), Ivatdum3 (Αναπλ. 

Διευθυντές), Ivatdum4 (Διευθυντές), Ivatdum5 (Πανεπιστημιακοί), φαίνονται να 

συμβάλουν σημαντικά στη διαμόρφωση των επιπέδων στρες αναφορικά με τον 

παράγοντα- υπερβολικός φόρτος εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, οι άνδρες και οι έγγαμοι 

φαίνονται να είναι σε υψηλότερα επίπεδα. Αντίθετα, οι ιατροί υψηλότερης βαθμίδας 

φαίνονται να έχουν σημαντικά περισσότερο άγχος από τους ειδικευομένους ιατρούς. 

Με  τη βοήθεια και της ιεραρχικής παλινδρόμησης παρατηρείται ότι οι 

πανεπιστημιακοί ιατροί και οι επιμελητές Β έχουν σημαντικά περισσότερο άγχος. 

 

Πίνακας 7.14. Οι στατιστικώς σημαντικοί στανταρισμένοι συντελεστές παλινδρόμησης 

 
Παράγοντες 

 

Ανεξάρτητες 
μεταβλητές 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Ηλικία 
b=0,329* 

(t= 2,506) 

b=3,946*** 

(t= 5,731) 

b=-3,443*** 

(t= -5,902) 

b=4,952*** 

(t= 12,315) 

b=-0,322* 

(t= -2,405) 

b=-2,898*** 

(t= -4,960) 

Sexdum1-  
Γυναίκες 

 
b=1,116*** 

(t= 4,418) 

b=-0,97*** 

(t= -4,533) 

b=1,455*** 

(t= 9,865) 
 

b=-0,900*** 

(t= -4,201) 

Edudum2-  
Μάστερ 

 
 

b=-0,236* 

(t= -2,201) 

b=0,333*** 

(t= 4,500) 

  

Edudum3- 
 PhD 

 b=0,773*** 

(t= 3,248) 

b=-0,941*** 

(t= -4,669) 

b=1,213*** 

(t= 8,729) 

b=-0,239* 

(t= -2,300) 

b=-0,851*** 

(t= -4,215) 

Famdum1-  
Έγγαμοι 

 b=0,856*** 

(t= 4,942) 

b=-0,741*** 

(t= -5,052) 

b=0,875*** 

(t= 8,651) 

 b=-0,498** 

(t= -3,389) 

Ivatdum1-  
Επιμελητές Β 

 b=-1,22*** 

(t= -5,145) 

b=1,091*** 

(t= 5,431) 

b=-1,359*** 

(t= -9,811) 

b= 0,189** 

(t= 2,597) 

b= 1,068*** 

(t= 5,309) 

Ivatdum2-  
Επιμελητές Α 

 b=-1,946*** 

(t= -5,981) 

b=1,512*** 

(t= 5,484) 

b=-2,299*** 

(t=-12,097) 

b=0,259** 

(t= 3,226) 

b= 1,365*** 

(t= 4,943) 

Ivatdum3-Αναπλ. 
Διευθυντές 

 b=-3,528*** 

(t= -6,005) 

b=2,948*** 

(t= 5,924) 

b=-4,153*** 

(t= -12,101) 

b=0,405** 

(t= 3,809) 

b= 2,505*** 

(t= 5,025) 

Ivatdum4-  
Διευθυντές 

b=-0,224* 

(t= -2,144) 

b=-3,281*** 

(t= -5,444) 

b=3,105*** 

(t= 6,082) 

b=-4,329*** 

(t= -12,299) 

b=0,374** 

(t= 3,510) 

b= 2,546*** 

(t= 4,979) 
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Ivatdum5-  
Πανεπιστημιακοί 

 b=-2,866*** 

(t= -5,641) 

b=2,543*** 

(t= 5,908) 

b=-3,682*** 

(t= -12,408) 

 b=2,403*** 

(t= 5,573) 

Ieiddum1- 
 Χειρουργοί 

 b=0,311* 

(t= 2,148) 
 

b=0,708*** 

(t= 8,379) 

  

Ieiddum2-  
Ορθοπεδικοί 

  b=-0,404* 

(t= -2,201) 

b=0,917*** 

(t=7,242) 

  

Ieiddum3-  
Αναισθησιολόγοι 

 b=-0,625** 

(t= -3,592) 

b=0,37 

(t= 2,505) 

b=-0,734*** 

(t= -7,217) 

  

Ieiddum5-  
Γυναικολόγοι 

   b= 0,240* 

(t= 2,155) 

  

 

Από τον πίνακα στανταρισμένων συντελεστών παλινδρόμησης, εξάγεται το 

συμπέρασμα ότι για τον παράγοντα F1 μεγαλύτερη επίδραση ασκεί η ηλικία σε σχέση 

με τα άλλα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Για τους παράγοντες F2, F3, F4 και F6  

μεγαλύτερη επίδραση φαίνεται να έχει η ηλικία και η ιατρική βαθμίδα. Για τον 

παράγοντα F5 δεν φαίνεται να ξεχωρίζει κάποιο δημογραφικό χαρακτηριστικό.   
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ΜΕΡΟΣ Γ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8:  

ΣΥΖΗΤΗΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ 

ΣΤΡΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ  
 

         Από τη σύγκριση των παραγόντων που έχουν εντοπίσει προηγούμενες έρευνες 

κυρίως στην Ευρώπη και λιγότερο στον ελληνικό χώρο και τους στρεσογόνους 

παράγοντες που εντοπίζει η παρούσα εργασία δε φαίνονται να υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές. Αυτό σημαίνει ότι η παρούσα εργασία φαίνεται να υλοποιεί το στόχο της 

που ήταν κατά βάση  ο προσδιορισμός των στρεσογόνων παραγόντων σε ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και υποδεικνύει την παγκοσμιοποίηση του εργασιακού 

στρες στα νοσοκομεία ως έναν από τους βασικότερους παράγοντες παρέκκλισης από 

την εύρυθμη λειτουργία και την υποβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. 

Βέβαια, η παρούσα εργασία εστιάζεται περισσότερο στις διαπροσωπικές σχέσεις, στο 

φόρτος εργασίας, στην έλλειψη συνεργασίας, στην οργανωσιακή δομή, στην υπεύθυνη 

συμπεριφορά των εργαζομένων, στοιχεία φυσικά που έχουν εντοπιστεί και στις 

αντίστοιχες έρευνες στα νοσοκομεία της Ευρώπης. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι η 

παρούσα εργασία θέτει και το θέμα των συνθηκών εργασίας και του τεχνολογικού 

εξοπλισμού κάτι που όπως φαίνεται δεν αποτελεί στρεσογόνο παράγοντα στα 

νοσηλευτικά ιδρύματα της Δυτικής Ευρώπης.   

         Στην προσπάθεια μέτρησης του στρες του ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους και προσδιορισμού των 

παραγόντων που το πυροδοτούν πραγματοποιήθηκαν αρκετές σημαντικές 

διαπιστώσεις. Καταρχάς, η χρήση του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου και οι 

απαντήσεις των ερωτηθέντων οδήγησε στο έλεγχο των έξι σημαντικών παράγοντων 

που φαίνεται να προκαλούν στρες και μάλιστα με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά του προσωπικού.  Οι έξι κρίσιμοι παράγοντες είναι: 

“Συνθήκες εργασίας& εξοπλισμός”, “Υπεύθυνη συμπεριφορά”, “Διαπροσωπικές σχέσεις 

με το υπόλοιπο προσωπικό”, “Η ύπαρξη αντικινήτρων στον εργασιακό χώρο”, 

“Ικανότητα συνεργασίας”, και “Υπερβολικός φόρτος εργασίας”. Μεταξύ των 

παραγόντων αυτών βρέθηκε ότι υπάρχει μια μέτρια συσχέτιση. Πιο συγκεκριμένα, οι 

εργαζόμενοι που στρεσσάρονται όταν η εκπλήρωση των καθηκόντων τους απαιτεί 

ικανότητα συνεργασίας στρεσσάρονται επίσης και σε ζητήματα που απαιτούν 
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διαπροσωπικές σχέσεις με το υπόλοιπο προσωπικό και συνοδεύονται και με 

υπερβολικό φόρτο εργασίας.  

         Από τη σύγκριση των μέσων όρων και τα t-test στατιστικής σημαντικότητας 

διαπιστώνεται ότι οι γυναίκες εμφανίζουν σημαντικώς υψηλότερα επίπεδα στρες σε 

σχέση με τους άνδρες στους παράγοντες  “Συνθήκες εργασίας& εξοπλισμός” και 

“Ικανότητα συνεργασίας”. Επίσης, οι νοσηλευτές φαίνονται να στρεσσάρονται 

περισσότερο από τους ιατρούς στους δύο συγκεκριμένους παράγοντες. Από  τη μέθοδο 

“one-way ANOVA” για τα ποιοτικά δημογραφικά χαρακτηριστικά που έχουν 

περισσότερες από δύο κατηγορίες, όπως το επίπεδο εκπαίδευσης, η ιατρική ειδικότητα, 

η ιατρική και νοσηλευτική βαθμίδα συνάγονται σημαντικά και χρήσιμα 

συμπεράσματα. Ένα από αυτά  είναι ότι όσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης 

τόσο αυξάνονται τα επίπεδα στρες αναφορικά με τις “Συνθήκες εργασίας & 

εξοπλισμός” και την “ικανότητα συνεργασίας”. Επίσης, διαπιστώνουμε ότι όσον αφορά 

τα άτομα που βρίσκονται ιεραρχικά στη θέση της υπεύθυνης νοσηλεύτριας και της 

προϊσταμένης τα επίπεδα στρες κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους είναι 

ιδιαίτερα αυξημένα. Όσον αφορά την ιατρική ειδικότητα και την ιατρική βαθμίδα τα 

συμπεράσματα εξάγονται από την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της γραμμικής 

παλινδρόμησης που παρατίθεται παρακάτω.  

         Από τα αποτελέσματα της  γραμμικής παλινδρόμησης παρατηρείται ότι τα 

δημογραφικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν δικαιολογούν ένα σημαντικό ποσοστό 

της μεταβλητότητας των έξι παραγόντων. Από τον υπολογισμό των συντελεστών 

παλινδρόμησης και τον έλεγχο της στατιστικής σημαντικότητάς τους εξάγονται 

σημαντικά συμπεράσματα: 

 

1. Όσον αφορά τις “Συνθήκες εργασίας& εξοπλισμός” (παράγοντας F1) η ηλικία 

και η ιατρική βαθμίδα του διευθυντού παίζουν σημαντικό ρόλο. Πιο 

συγκεκριμένα, όσο αυξάνεται η ηλικία των εργαζομένων αυξάνονται ελαφρώς 

και τα επίπεδα στρες ενώ όσοι ιατροί φτάνουν στη βαθμίδα του Διευθυντή 

φαίνεται ότι τα επίπεδα στρες μειώνονται σημαντικά. Επιπλέον, από τα 

αποτελέσματα της ιεραρχικής παλινδρόμησης εξάγεται με υψηλά επίπεδα 

βεβαιότητας το συμπέρασμα ότι ο συνδυασμός της προχωρημένης ηλικίας, το 

χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και  η άσκηση  του επαγγέλματος του νοσηλευτή τα 

αυξάνουν σημαντικά επίπεδα στρες αναφορικά με τον συγκεκριμένο 

παράγοντα.  
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2. Αναφορικά με την “υπεύθυνη συμπεριφορά” (παράγοντας F2), οι γυναίκες και οι 

έγγαμοι φαίνονται να είναι σε υψηλότερα επίπεδα. Αντίθετα, οι ιατροί 

υψηλότερης βαθμίδας φαίνονται να έχουν σημαντικά λιγότερο άγχος από τους 

ειδικευομένους ιατρούς. Οι χειρουργοί φαίνονται να έχουν περισσότερο άγχος 

σε σχέση με τους παθολόγους ενώ οι αναισθησιολόγοι λιγότερο. Η ιεραρχική 

παλινδρόμηση δείχνει ότι οι ιατροί που βρίσκονται στην βαθμίδα των 

αναπληρωτών διευθυντών έχουν σημαντικά λιγότερο άγχος από τους 

ειδικευομένους 

 

3. Όσον αφορά τις “διαπροσωπικές σχέσεις με το υπόλοιπο προσωπικό” 

(παράγοντας F3), όσο αυξάνεται η ηλικία, και το επίπεδο εκπαίδευσης το στρες 

φαίνεται να μειώνεται. Οι γυναίκες υπολογίζεται ότι έχουν λιγότερο άγχος σε 

σχέσεις με τους άνδρες στις διαπροσωπικές σχέσεις, ενώ όσο οι ιατροί 

ανεβαίνουν ιατρική βαθμίδα φαίνεται να έχουν περισσότερα διαπροσωπικά 

προβλήματα. Οι αναισθησιολόγοι δείχνουν να στρεσσάρονται περισσότερο από 

τους παθολόγους ενώ οι ορθοπαιδικοί λιγότερο από αυτούς.  

 

4. Όσον αφορά την “ύπαρξη αντικινήτρων στον εργασιακό χώρο” (παράγοντας 

F4), όσο αυξάνεται η ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο η ύπαρξη αντικινήτρων 

αυξάνει πιο πολύ το άγχος. Οι γυναίκες φαίνεται να έχουν περισσότερο άγχος 

από τους άνδρες ενώ καθώς οι ιατροί ανεβαίνουν την ιατρική βαθμίδα τα 

επίπεδα στρες αναφορικά με αυτόν τον παράγοντα μειώνονται. Οι χειρουργοί 

και οι ορθοπεδικοί φαίνεται να έχουν περισσότερο άγχος σε σχέση με τους 

παθολόγους ενώ οι αναισθησιολόγοι λιγότερο. 

 

5. Όσον αφορά “την ικανότητα συνεργασίας” (παράγοντας F5).  όσο αυξάνεται η 

ηλικία το στρες φαίνεται να μειώνεται. Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος 

φαίνονται να έχουν λιγότερο στρες σε σχέση με τους υπολοίπους. Επίσης, οι 

ιατροί υψηλότερης βαθμίδας φαίνονται να έχουν υψηλότερα επίπεδα στρες από 

τους ειδικευομένους. Οι ιατροί με PhD και στη θέση του αναπληρωτή 

διευθυντή φαίνεται να έχουν σημαντικά λιγότερο άγχος.  
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6. Τέλος, αναφορικά με τον παράγοντα “υπερβολικός φόρτος εργασίας” 

(παράγοντας F6)  οι άνδρες και οι έγγαμοι φαίνονται να είναι σε υψηλότερα 

επίπεδα. Ταυτόχρονα, οι ιατροί υψηλότερης βαθμίδας φαίνονται να έχουν 

σημαντικά περισσότερο άγχος από τους ειδικευομένους ιατρούς. Οι 

πανεπιστημιακοί φαίνεται να έχουν ιδιαίτερα υψηλό στρες αναφορικά με το 

φόρτο εργασίας κάτι που είναι λογικό αν αναλογιστεί κανείς το πλήθος των 

καθηκόντων που καλούνται να εκπληρώσουν. 

 

         Από τον υπολογισμό των στανταρισμένων συντελεστών παλινδρόμησης 

διαπιστώνεται ότι το βασικότερο δημογραφικό χαρακτηριστικό που επηρεάζει το στρες 

του προσωπικού αναφορικά με τις “Συνθήκες εργασίας& εξοπλισμός” είναι η ηλικία.  

Για τους παράγοντες “υπεύθυνη συμπεριφορά”, “διαπροσωπικές σχέσεις με το υπόλοιπο 

προσωπικό”, ,“ύπαρξη αντικινήτρων στον εργασιακό χώρο” και “υπερβολικός φόρτος 

εργασίας” τα πιο κρίσιμα δημογραφικά στοιχεία είναι η ηλικία και η ιατρική βαθμίδα. 

Για τον παράγοντα “ικανότητα συνεργασίας” δεν φαίνεται να ξεχωρίζει κάποιο 

δημογραφικό χαρακτηριστικό. 

         Όλα τα προηγούμενα συμπεράσματα που εξάγονται σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας της παρούσας εργασίας μπορούν να συνοψιστούν στον 

παρακάτω πίνακα 6.15, στον οποίο με “+” ορίζεται ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες 

διαθέτουν υψηλότερα επίπεδα στρες από την αντίστοιχη κατηγορία που λήφθηκε ως 

βάση αναφοράς (βλ. σελ. 123- 124) ενώ με “-” ορίζεται ότι οι συγκεκριμένες 

κατηγορίες διαθέτουν χαμηλότερα επίπεδα στρες από τη βάση αναφοράς. Στα κελιά 

που δεν έχουν κάποιο σύμβολο “+” ή  “-”σημαίνει ότι σύμφωνα με τα υπάρχοντα 

δεδομένα δεν μπορούμε να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για τις συγκεκριμένες 

κατηγορίες.  
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Πίνακας 8.1. Επίπεδα άγχους σε σχέση με τις κατηγορίες αναφοράς 

 
Παράγοντες 

 

Ανεξάρτητες 
μεταβλητές 

F1 
“Συνθήκες 
εργασίας& 
εξοπλισμός” 

F2 
“υπεύθυνη 

συμπεριφορά” 

F3 
“διαπροσωπ
ικές σχέσεις 

με το 
υπόλοιπο 
προσωπικό” 

F4 
“ύπαρξη 

αντικινήτρων 
στον 

εργασιακό 
χώρο” 

F5 
“ικανότητα 
συνεργασίας” 

F6 
“υπερβολι

κός 
φόρτος 
εργασίας” 

Ηλικία + + - + - - 
Sexdum1-  
Γυναίκες  + - +  - 

Edudum1- TEI       
Edudum2-  
Μάστερ   - +   

Edudum3-  
PhD  + - + - - 

Famdum1-  
Έγγαμοι  + - +  - 

Occupdum1- 
Νοσηλευτές       

Ivatdum1-  
Επιμελητές Β  - + - + + 

Ivatdum2-  
Επιμελητές Α  - + - + + 

Ivatdum3-Αναπλ. 
Διευθυντές  - + - - + 

Ivatdum4-  
Διευθυντές - - + - + + 

Ivatdum5-  
Πανεπιστημιακοί  - + -  + 

Ieiddum1-  
Χειρουργοί  +  +   

Ieiddum2-  
Ορθοπεδικοί   - +   

Ieiddum3-  
Αναισθησιολόγοι  - + -   

Ieiddum4- 
Εντατικολόγοι       

Ieiddum5-  
Γυναικολόγοι    -   

Ieiddum6- 
Άνευ Εδικότητας       

Nvatdum1- 
Υπέυθυνοι 
Νοσηλευτές 

      

Nvatdum2- 
Τομεάρχες       

Nvatdum3- 
Προϊστάμενοι       
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+ = περισσότερο άγχος από τη κατηγορία αναφοράς 

- = λιγότερο άγχος από τη κατηγορία αναφοράς 

 Τα συμπεράσματα αυτά οδηγούν σε ένα αριθμό ουσιαστικών προτάσεων ως προς τους 

διοικούντες μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας στον Ελληνικό χώρο οι οποίες 

ενδεχομένως να συμβάλουν στη μείωση του στρες του προσωπικού τους, στην 

αναβάθμιση της ποιότητας των εργασιακών συνθηκών γεγονός που αδιαμφισβήτητα θα 

οδηγήσει σε βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.  

Η εύρεση υψηλών επιπέδων στρες του προσωπικού εξαιτίας των έξι σημαντικών 

παραγόντων που προσδιορίστηκαν οδηγεί στις εξής σημαντικές προτάσεις: 

 

1. Για τον περιορισμό του στρες με βάση τη δομή του παράγοντα F1 (“Συνθήκες 

εργασίας& εξοπλισμός”) προτείνονται τα εξής:  

α. Αρχιτεκτονική μελέτη για τη καλύτερη δυνατή διευθέτηση των 

μηχανημάτων, γραφείων, ιατρείων, εξεταστικών κλινών, αποθηκευτικών 

χώρων, κλπ. ώστε να μειωθεί ο χρόνος που ξοδεύει ο εργαζόμενος αλλά και οι 

επαφές που έχει με άλλους εργαζομένους  προκειμένου να εκτελέσει την 

αποστολή του. 

β. Συχνή συντήρηση των βασικών συσκευών και μηχανημάτων και άμεση 

αντικατάσταση τους μετά το πέρας του ορίου ζωής τους 

γ. Προσθήκη στο χώρο εργασίας αντικειμένων που ενισχύουν την αισθητική 

του χώρου, όπως έπιπλα, χρώματα, φυτά, κλπ 

 

2. Για τον περιορισμό του στρες με βάση τη δομή του παράγοντα F2 (“υπεύθυνη 

συμπεριφορά”) προτείνονται τα εξής: 

α. Αυστηρότερα κριτήρια για την πρόσληψη του προσωπικού με την 

προσθήκη ειδικών ψυχολογικών τεστ που μετρούν τα επίπεδα της υπεύθυνης 

συμπεριφοράς του κάθε υποψηφίου 

 

3. Για τον περιορισμό του στρες με βάση τη δομή του παράγοντα F3 

(“διαπροσωπικές σχέσεις με το υπόλοιπο προσωπικό”) προτείνονται τα εξής: 

α. Επαναπροσδιορισμός των ρόλων του καθενός και των εργασιακών 

σχέσεων 
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β. Αυστηρότερα κριτήρια για την πρόσληψη του προσωπικού με την 

προσθήκη ειδικών ψυχολογικών τεστ που μετρούν την ικανότητα διαχείρισης 

διαπροσωπικών θεμάτων και προβλημάτων του κάθε υποψηφίου 

γ. Η εκπαίδευση του προσωπικού από ειδικούς επιστήμονες σε απλές 

μεθόδους αντιμετώπισης διαπροσωπικών προβλημάτων με συναδέλφους, 

προϊσταμένους, υφισταμένους, ασθενείς και συγγενείς ασθενών, 

 

4. Για τον περιορισμό του στρες με βάση τη δομή του παράγοντα F4 (“ύπαρξη 

αντικινήτρων στον εργασιακό χώρο”)  προτείνονται τα εξής: 

α. Αύξηση της συμμετοχής όλων στη λήψη των αποφάσεων 

β. Η σύσταση συμβουλευτικών υπηρεσιών για ψυχολογική υποστήριξη 

γ. Χρήση ειδικών ερωτηματολογίων με τα οποία η διοίκηση θα ελέγχει το 

επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης  του προσωπικού και θα ανακαλύπτει τα 

στοιχεία εκείνα που αποτελούν τα ισχυρότερα αντικίνητρα για δημιουργική 

ενασχόληση στον εργασιακό χώρο. 

δ. Επανασχεδιασμός των καθηκόντων με σκοπό τον εμπλουτισμό τους για την 

ανανέωση του ενδιαφέροντος του εργαζομένου 

 

5. Για τον περιορισμό του στρες με βάση τη δομή του παράγοντα F5 (“ικανότητα 

συνεργασίας”)  προτείνονται τα εξής: 

 α. Χρήση ειδικών τεστ για την αξιολόγηση των ικανοτήτων συνεργασίας των 

υποψηφίων εργαζομένων 

β. Ειδικά σεμινάρια ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε όλο το προσωπικό 

τονίζοντας τη σημαντικότητα  της συνεργασίας σε όλα επίπεδα και προτάσεις 

για καλύτερη συνεργασία από ειδικούς επιστήμονες 

γ. Ειδικά τεστ ηγεσίας για τους υποψηφίους διευθυντές των τμημάτων  

 

6. Για τον περιορισμό του στρες με βάση τη δομή του παράγοντα F6 

(“υπερβολικός φόρτος εργασίας”)  προτείνονται τα εξής: 

α. Επαναπροσδιορισμός των ρόλων και των καθηκόντων της καθεμίας 

λειτουργικής θέσης στη οργανωσιακή δομή του νοσοκομείου για να 

αποφεύγονται η υπερφόρτωση συγκεκριμένων ιατρικών αλλά και 

νοσηλευτικών ειδικοτήτων 

β. Λογικά ωράρια και εφημερίες 
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Οι παραπάνω προτάσεις για να είναι πιο ευδιάκριτες και ευανάγνωστες από τον 

αναγνώστη παρατίθενται συγκεντρωμένες στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 8.2. Προτάσεις για τον περιορισμό του εργασιακού στρες ανά παράγοντα 

Παράγοντες Προτάσεις 

F1 

α. Αρχιτεκτονική μελέτη για τη καλύτερη δυνατή διευθέτηση των μηχανημάτων, 

γραφείων, ιατρείων, εξεταστικών κλινών, αποθηκευτικών χώρων, κλπ. ώστε να 

μειωθεί ο χρόνος που ξοδεύει ο εργαζόμενος αλλά και οι επαφές που έχει με άλλους 

εργαζομένους  προκειμένου να εκτελέσει την αποστολή του. 

β. Συχνή συντήρηση των βασικών συσκευών και μηχανημάτων και άμεση 

αντικατάσταση τους μετά το πέρας του ορίου ζωής τους 

γ. Προσθήκη στο χώρο εργασίας αντικειμένων που ενισχύουν την αισθητική του 

χώρου, όπως έπιπλα, χρώματα, φυτά, κλπ 

F2 
α. Αυστηρότερα κριτήρια για την πρόσληψη του προσωπικού με την προσθήκη 

ειδικών ψυχολογικών τεστ που μετρούν τα επίπεδα της υπεύθυνης συμπεριφοράς του 

κάθε υποψηφίου 

F3 

α. Επαναπροσδιορισμός των ρόλων του καθενός και των εργασιακών σχέσεων 

β. Αυστηρότερα κριτήρια για την πρόσληψη του προσωπικού με την προσθήκη 

ειδικών ψυχολογικών τεστ που μετρούν την ικανότητα διαχείρισης διαπροσωπικών 

θεμάτων και προβλημάτων του κάθε υποψηφίου 

γ. Η εκπαίδευση του προσωπικού από ειδικούς επιστήμονες σε απλές μεθόδους 

αντιμετώπισης διαπροσωπικών προβλημάτων με συναδέλφους, προϊσταμένους, 

υφισταμένους, ασθενείς και συγγενείς ασθενών 

F4 

α. Αύξηση της συμμετοχής όλων στη λήψη των αποφάσεων 

β. Η σύσταση συμβουλευτικών υπηρεσιών για ψυχολογική υποστήριξη 

γ. Χρήση ειδικών ερωτηματολογίων με τα οποία η διοίκηση θα ελέγχει το επίπεδο 

εργασιακής ικανοποίησης  του προσωπικού και θα ανακαλύπτει τα στοιχεία εκείνα 

που αποτελούν τα ισχυρότερα αντικίνητρα για δημιουργική ενασχόληση στον 

εργασιακό χώρο. 

δ. Επανασχεδιασμός των καθηκόντων με σκοπό τον εμπλουτισμό τους για την 

ανανέωση του ενδιαφέροντος του εργαζομένου 

F5 

α. Χρήση ειδικών τεστ για την αξιολόγηση των ικανοτήτων συνεργασίας των 

υποψηφίων εργαζομένων 

β. Ειδικά σεμινάρια ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε όλο το προσωπικό τονίζοντας 

τη σημαντικότητα  της συνεργασίας σε όλα επίπεδα και προτάσεις για καλύτερη 

συνεργασία από ειδικούς επιστήμονες 

γ. Ειδικά τεστ ηγεσίας για τους υποψηφίους διευθυντές των τμημάτων  
F6 α. Επαναπροσδιορισμός των ρόλων και των καθηκόντων της καθεμίας λειτουργικής 
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θέσης στη οργανωσιακή δομή του νοσοκομείου για να αποφεύγονται η υπερφόρτωση 

συγκεκριμένων ιατρικών αλλά και νοσηλευτικών ειδικοτήτων 

β. Λογικά ωράρια και εφημερίες 
 

Βέβαια, δεν θα πρέπει να παραληφθεί να ληφθούν υπόψη οι στρατηγικές και πολιτικές 

που συνεισφέρουν στην καταπολέμηση γενικότερα του εργασιακού άγχους (βλ. σελ. 

94). 

         Όμως, στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι το νοσοκομείο, όπως και κάθε 

επιχείρηση, έχει στη διάθεσή του περιορισμένους οικονομικούς πόρους και θα πρέπει 

να διευκρινιστεί ποιες από τις παραπάνω προτάσεις έχουν βαρύνουσα σημασία για το 

σύγχρονο ελληνικό νοσοκομείο και σε ποιες περιπτώσεις είναι προτιμότερο να 

εφαρμοστούν. Από τη συσχέτιση των παραγόντων μεταξύ τους, παρατηρούμε ότι 

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα από τη διοίκηση στα ζευγάρια παραγόντων 

“υπερβολικός φόρτος εργασίας- ικανότητα συνεργασίας”, “διαπροσωπικές σχέσεις- 

ικανότητα συνεργασίας” και “ύπαρξη αντικινήτρων- ικανότητα συνεργασίας”. Από τους 

υψηλούς συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των παραγόντων αλλά και τη συνεχή 

εμφάνιση του παράγοντα “ικανότητα συνεργασίας”  αντιλαμβανόμαστε ότι η 

συνεργασία αποτελεί θεμελιώδη συστατικό της εύρυθμης λειτουργίας ενός 

νοσοκομείου και συνιστά κύριο παράγοντα στρες για τους εργαζομένους σε 

συνδυασμό βέβαια πάντα και με τους υπόλοιπους παράγοντες. Έτσι, μια πρώτη 

διάκριση είναι να δοθεί έμφαση  στις στρατηγικές περιορισμού των παραγόντων 

“διαπροσωπικές σχέσεις με το υπόλοιπο προσωπικό”, “ύπαρξη αντικινήτρων στον 

εργασιακό χώρο”, “ικανότητα συνεργασίας”, και “υπερβολικός φόρτος εργασίας”. 

   Από τη υπολογισθείσα συσχέτιση του φύλου και του επαγγέλματος με τους έξι 

κρίσιμους παράγοντες προκύπτουν οι εξής προτάσεις: 

 

1. Ιδιαίτερη προσοχή στους χώρους που εργάζονται κυρίως γυναίκες με έμφαση 

στην αισθητική και την αρχιτεκτονική του χώρου, καθώς και το επίπεδο 

λειτουργίας και συντήρησης των συσκευών και μηχανημάτων 

 

2. Ιδιαίτερη έμφαση στην αξιολόγηση των ικανοτήτων συνεργασίας κατά την 

πρόσληψη  κυρίως όταν αφορά γυναίκες υποψηφίους 
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3. Ιδιαίτερη προσοχή στον εργασιακό χώρο που εργάζονται κυρίως νοσηλευτές, 

ίσως γιατί το χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης του στερεί την ικανότητα για 

την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων αναφορικά με τα μηχανήματα ή 

την ανάληψη πρωτοβουλιών. 

 

4. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον απαιτείται και σε χώρους που εργάζονται ειδικευόμενοι 

ιατροί οι οποίοι πιθανόν απορροφημένοι στην επιστημονική τους αυτοβελτίωση 

στρεσσάρονται ιδιαιτέρως όταν έχουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα πέρα 

από το επιστημονικό τους ενδιαφέρον.  

 

5. Σημαντικός επίσης φαίνεται και ο επαναπροσδιορισμός των ρόλων της 

υπεύθυνης νοσηλεύτριας και της προϊσταμένης γεγονός που πηγάζει από την 

ιδιαίτερη αύξηση των επιπέδων στρες τους χωρίς κάποιον εμφανή λόγο. 

 

              Επίσης από τα συμπεράσματα τα οποία εξήχθησαν από τα αποτελέσματα της 

γραμμικής παλινδρόμησης και με τη βοήθεια του συγκεντρωτικού πίνακα 7.15 

προκύπτει ένα μέρος από σημαντικές προτάσεις: 

 

1. Οι στρατηγικές αναφορικά με τον παράγοντα F1 (“Συνθήκες εργασίας& 

εξοπλισμός”) (βλ. σελ. 147) είναι προτιμότερο να εφαρμόζονται σε  χώρους 

όπου εργάζονται άτομα μεγαλύτερης ηλικίας καθώς τα άτομα αυτά φαίνονται 

ιδιαίτερα αγχωμένα ως προς αυτόν τον παράγοντα.  

 

2. Οι στρατηγικές αναφορικά με τον παράγοντα F2 (“υπεύθυνη συμπεριφορά”) 

(βλ. σελ. 147) είναι προτιμότερο να εφαρμόζονται σε  χώρους όπου εργάζονται 

άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, γυναίκες, κάτοχοι PhD, έγγαμοι και χειρουργοί 

ιατροί γιατί σε αυτούς παρατηρείται περισσότερο στρες ως προς αυτόν τον 

παράγοντα. 

 

3. Οι στρατηγικές αναφορικά με τον παράγοντα F3 (“διαπροσωπικές σχέσεις με το 

υπόλοιπο προσωπικό”) (βλ. σελ. 147) είναι προτιμότερο να εφαρμόζονται σε  

χώρους όπου εργάζονται ιατροί υψηλότερης βαθμίδας, πανεπιστημιακοί και 

ιδιαίτερα αναισθησιολόγοι γιατί σε αυτούς παρατηρείται περισσότερο στρες ως 

προς αυτόν τον παράγοντα. 
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4. Οι στρατηγικές αναφορικά με τον παράγοντα F4 (“ύπαρξη αντικινήτρων στον 

εργασιακό χώρο”)  (βλ. σελ. 148) είναι προτιμότερο να εφαρμόζονται σε  

χώρους όπου εργάζονται άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, γυναίκες, έγγαμοι, 

κάτοχοι PhD, και ειδικότερα χειρουργοί και ορθοπαιδικοί, καθώς σε αυτές τις 

περιπτώσεις παρατηρούνται υψηλότερα επίπεδα στρες ως προς τον 

συγκεκριμένο παράγοντα. 

 

5. Οι στρατηγικές αναφορικά με τον παράγοντα F5 (“ικανότητα συνεργασίας”)  

(βλ. σελ. 148) είναι προτιμότερο να εφαρμόζονται σε  χώρους όπου εργάζονται 

ιατροί επιμελητές Α και Β και διευθυντές γιατί σε αυτούς παρατηρείται 

περισσότερο στρες ως προς αυτόν τον παράγοντα. 

 

6. Οι στρατηγικές αναφορικά με τον παράγοντα F6 (“υπερβολικός φόρτος 

εργασίας”) (βλ. σελ. 148) είναι προτιμότερο να εφαρμόζονται σε  χώρους όπου 

εργάζονται ιατροί υψηλότερης βαθμίδας και πανεπιστημιακοί καθώς σε αυτές 

τις περιπτώσεις παρατηρούνται υψηλότερα επίπεδα στρες ως προς τον 

συγκεκριμένο παράγοντα. 

 

Επίσης, από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας εντοπίσθηκαν και επισημαίνονται 

τα εξής:  

 

1. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις χειρουργικές κλινικές όσον αφορά τα 

καθήκοντα που απαιτούν υπεύθυνη συμπεριφορά και διαπροσωπικές 

ικανότητες. Σημαντικό θα ήταν, επειδή η χειρουργική είναι απαιτητική 

ειδικότητα, οι χειρουργικές κλινικές να είναι απλά και όσον το δυνατόν 

λειτουργικά δομημένες και κάποιες γραφειοκρατικές εργασίες να ανατίθενται 

σε παθολογικές ειδικότητες που χαρακτηρίζονται από λιγότερο άγχος. Κάτι 

παρόμοιο ισχύει και για τις ορθοπεδικές κλινικές στις οποίες υπηρετούν 

ιδιαίτερα στρεσαρισμένοι ιατροί. 

 

2. Όταν πρόκειται για τη διεκπεραίωση θεμάτων που απαιτούν περισσότερες 

διαπροσωπικές σχέσεις είναι προτιμότερο να τα αναλαμβάνουν γυναίκες οι 

οποίες φαίνεται να χαρακτηρίζονται από λιγότερο άγχος από τους άνδρες και 
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όχι άτομα υψηλού ιεραρχικού επιπέδου οι οποίοι φαίνονται ιδιαίτερα 

στρεσαρισμένοι στις υποθέσεις αυτές. 

 

3.  Όσον αφορά την ύπαρξη αντικινήτρων στην εργασία, κάτι που μπορεί η 

διοίκηση να διερευνήσει με ειδικά ερωτηματολόγια, είναι προτιμότερο να 

απευθυνθεί κυρίως στις γυναίκες- εργαζόμενους και στα χαμηλά ιεραρχικά 

πόστα τα οποία χαρακτηρίζονται από σημαντικά υψηλότερο άγχος από τις 

άλλες κατηγορίες.  

 

4. Ακόμη, όσον αφορά τα καθήκοντα που απαιτούν ιδιαίτερη ικανότητα 

συνεργασίας, σημαντικό είναι να ανατίθενται σε άτομα με υψηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης (π.χ. κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος), όταν αυτό είναι δυνατόν 

γιατί αυτοί εμφανίζονται με χαμηλότερο στρες στα θέματα αυτά αλλά και όχι 

σε άτομα στις υψηλότερες ιεραρχικές θέσεις οι οποίοι φαίνονται να 

διακατέχονται από σημαντικό άγχος στα θέματα αυτά. 

 

5. Σημαντικός είναι ο επαναπροσδιορισμός των καθηκόντων κυρίως σε 

συγκεκριμένες οργανικές θέσεις όπως σε αυτές που εργάζονται έγγαμοι άνδρες 

και ειδικά ειδικευόμενοι ιατροί για να μην δημιουργείται άσκοπα υπερβολικός 

φόρτος εργασίας και αυξάνονται ανεξέλεγκτα τα επίπεδα στρες των 

εργαζομένων αυτών. 

 

Τέλος, προκειμένου να εντοπισθούν ποιες από τις παραπάνω προτάσεις είναι πιο 

σημαντικές και ουσιαστικά σε αυτές θα πρέπει να διατεθούν οι πρώτοι οικονομικοί 

πόροι στην προσπάθεια ελάττωσης του εργασιακού άγχους στο σύγχρονο ελληνικό 

νοσοκομείο, η ιεραρχική παλινδρόμηση και οι στανταρισμένοι συντελεστές 

παλινδρόμησης δίνουν τη λύση (βλ. σελ. 138, 141) η οποία είναι η εξής: 

 

1. Οι στρατηγικές αναφορικά με τον παράγοντα F1 (“Συνθήκες εργασίας& 

εξοπλισμός”) (βλ. σελ. 147) θα εφαρμοστούν πρώτα σε  χώρους όπου 

εργάζονται νοσηλευτές, μεγαλύτερης ηλικίας και χαμηλού μορφωτικού 

επιπέδου  

 



 163

2. Οι στρατηγικές αναφορικά με τον παράγοντα F2 (“υπεύθυνη συμπεριφορά”) 

(βλ. σελ. 147) θα εφαρμοστούν πρώτα σε  χώρους όπου εργάζονται 

ειδικευόμενοι ιατροί 

 

3. Οι στρατηγικές αναφορικά με τον παράγοντα F3 (“διαπροσωπικές σχέσεις με το 

υπόλοιπο προσωπικό”) (βλ. σελ. 147) θα εφαρμοστούν πρώτα σε  χώρους όπου 

εργάζονται άτομα μικρότερης ηλικίας και άνδρες. 

 

 

4. Οι στρατηγικές αναφορικά με τον παράγοντα F4 (“ύπαρξη αντικινήτρων στον 

εργασιακό χώρο”)  (βλ. σελ. 148) θα εφαρμοστούν πρώτα σε  χώρους όπου 

εργάζονται επιμελητές Β και ορθοπαιδικοί ιατροί. 

 

5. Οι στρατηγικές αναφορικά με τον παράγοντα F5 (“ικανότητα συνεργασίας”)  

(βλ. σελ. 148) θα εφαρμοστούν πρώτα σε  χώρους όπου εργάζονται 

ειδικευόμενοι ιατροί και νοσηλευτές χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου. 

 

6. Οι στρατηγικές αναφορικά με τον παράγοντα F6 (“υπερβολικός φόρτος 

εργασίας”) (βλ. σελ. 148) θα εφαρμοστούν πρώτα σε  χώρους όπου εργάζονται 

επιμελητές Β και πανεπιστημιακοί ιατροί 

  

         Όλες οι παραπάνω προτάσεις προκύπτουν από τα αποτελέσματα της έρευνας που 

διεξήχθηκε κατά τη διάρκεια της παρούσας εργασίας. Ωστόσο, θα ήταν σημαντική 

παράλειψη να μην αναφερθούν οι προτάσεις που θα βελτιώσουν την ανταγωνιστική 

θέση του σύγχρονου δημόσιου νοσοκομείου και κατ’ επέκταση θα ελαττώσουν το 

εργασιακό άγχος των εργαζομένων σε αυτό σύμφωνα με τα στοιχεία της SWOT 

ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε και παρουσιάστηκε νωρίτερα (βλ. Πίνακα 4.14 

σελ.85). Οι προτάσεις αυτές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 8.3 

συγκεντρωμένες ο οποίος συνδυάζει την SWOT ανάλυση, το στρες, τις προτάσεις για 

το στρες και τις προτάσεις στρατηγικής που εμπεριέχουν ζητήματα στρες.  
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Πίνακας 8.3: Μερικές προτάσεις στρατηγικής ανάπτυξης του δημοσίου κλάδου παροχής 

υπηρεσιών υγείας 

      
      
 
 
           ΠΡΟΣΦΟΡΑ    
                     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   ΖΗΤΗΣΗ 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
1. Η ικανοποιητική παραγωγικότητα των 
νοσηλευτικών μονάδων (βλ. σελ. 40) 
2. Η υψηλή παραγωγικότητα του ΕΚΑΒ και 
η αποκλειστικότητά του στην αντιμετώπιση 
των επειγόντων περιστατικών (βλ. σελ. 41) 
3. Το ικανοποιητικό επίπεδο ποιότητας των 
υποδομών (βλ. σελ. 61) 

 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
1. Η ελλιπής αξιολόγηση του παραγόμενου 
έργου (βλ. σελ. 47)  
2.  Η υπερπληθώρα των ιατρών  (βλ. σελ. 
40) 
3.  Η απουσία ενότητας μεταξύ των 
επιπέδων περίθαλψης (βλ. σελ. 40) 
4. Το μη προσαρμοσμένο στις σύγχρονες 
συνθήκες σύστημα αμοιβών (βλ. σελ. 48) 
5. Η χαμηλή αποδοτικότητα (βλ. σελ. 48) 
6. Η αυξημένη γραφειοκρατία  (βλ. σελ. 56) 
7. Ο κατώτερος τεχνολογικά εξοπλισμός σε 
σχέση με το ιδιωτικό τομέα (βλ. σελ. 56) 
8. Η απουσία συνεργασιών με ιδιωτικούς 
ασφαλιστικούς φορείς (βλ. σελ. 56) 
9. Η χαμηλότερη ποιότητα παρεχόμενων 
υπηρεσιών σε σχέση με τον ιδιωτικό  (βλ. 
σελ. 56) 
10. Οι συνεχείς περιπτώσεις ανεπάρκειας 
κλινών (βλ. σελ. 56) 
11. Η άνιση κατανομή οικονομικών πόρων 
(πληθώρα αχρησιμοποίητων αξονικών και 
μαγνητικών τομογράφων) (βλ. σελ. 62) 
12. Άνιση γεωγραφική κατανομή των 
ιατρών (βλ. σελ. 63) 

 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

1. Η ανάπτυξη της 
περιφέρειας (βλ. σελ. 24) 
2. Η αύξηση της μέσης 
ηλικίας του πληθυσμού 
(βλ.σελ.26) 
3. Ο χαμηλός 
ανταγωνισμός στην 
επαρχία (βλ.σελ.49) 
4. Η αύξηση της ιατρικής 
γνώσης που προκαλεί 
αύξησης της ζήτησης 
(βλ.σελ.51) 
5. Η λειτουργία 
απογευματινών ιατρείων 
(βλ. σελ. 54) 
6. Η αύξηση του μεγέθους 
της αγοράς (βλ. σελ. 65) 
7. Ο υψηλός ρυθμός 
ανάπτυξης (βλ. σελ. 80) 
8. Η ανάπτυξη της 
προληπτικής ιατρικής (βλ. 
σελ. 80) 
9. Η συνεργασία με άλλες 
χώρες (βλ.σελ.81) 
10. Η ανάπτυξη της 
τηλεϊατρικής (βλ.σελ.81) 

 

ΜΑΧ- ΜΑΧ 
 
1. Μελέτη για αποτελεσματική 
γεωγραφική κατανομή του ιατρικού 
δυναμικού 
2. Ίδρυση περιφερειακών κέντρων 
υγείας και νοσηλευτικών 
ιδρυμάτων 
3. Ίδρυση νέων γηριατρικών 
κλινικών 
4. Εισαγωγή συστήματος 
αξιολόγησης κόστους-
αποτελεσματικότητας σε όλες τις 
λειτουργικές διαδικασίες σε όλα τα 
νοσοκομεία 
5. Εξοπλισμός του ΕΚΑΒ με ειδικά 
ασθενοφόρα με χρήση τηλεϊατρικής 
κυρίως στη περιφέρεια 

ΜΙΝ- ΜΑΧ 
 
1. Μελέτη για την αποτελεσματική 
σύνδεση μεταξύ των τριών 
επιπέδων υγειονομικής περίθαλψης 
2. Ίδρυση νέων κέντρων 
προληπτικής ιατρικής 
3. Εκπαίδευση ιατρών σε 
ειδικότητες που παρουσιάζουν 
ζήτηση 
4. Ενίσχυση των συνεργασιών με 
άλλες χώρες και σύναψη νέων 
5. Αξιολόγηση κόστους- 
χρησιμότητας στις λειτουργικές 
διαδικασίες 
6. Ενίσχυση του θεσμού των 
απογευματινών ιατρείων  
 
 

ΑΠΕΙΛΕΣ 
1. Η υποχρηματοδότηση 
(βλ. σελ. 9) 
2. Η αύξηση του 
ανταγωνισμού (βλ. σελ. 
24) 
3. Ο χαμηλότερος ρυθμός 

ΜΑΧ- ΜΙΝ 
 
1. Ίδρυση εθνικού φορέα ποιοτικού 
ελέγχου των εργαστηριακών 
εξετάσεων 

ΜΙΝ- ΜΙΝ 
 
1. Εφαρμογή συστήματος 
αξιολόγησης του παραγόμενου 
έργου 
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αύξησης σε σχέση με 
αυτό του ιδιωτικού   (βλ. 
σελ. 51) 
4. Η πολύ υψηλή 
ποιότητα παρεχόμενων 
υπηρεσιών  του ιδιωτικού 
τομέα (βλ. σελ. 50) 
5. Η πιο αξιόπιστη, πιο 
έγκυρη, πιο εύκολη και 
πιο γρήγορη παροχή 
υπηρεσιών  (βλ. σελ. 56) 
6. Η ευκολότερη 
πρόσβαση του κοινού 
στις υπηρεσίες  (βλ. σελ. 
70) 
7. Η απουσία εθνικού 
φορέα ποιοτικού ελέγχου 
των εργαστηριακών 
εξετάσεων (βλ.σελ.82) 

 

2. Άσκηση πίεσης στην κυβέρνηση 
για αύξηση της χρηματοδότησης 
3. Μάνατζμεντ με αντικειμενικούς 
στόχους (management by 
objectives) 
σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής 
δομής 
4. Ίδρυση περισσοτέρων κέντρων 
υγείας ακόμη και στα αστικά 
κέντρα για τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης του κοινού 
 

2. Αλλαγή του συστήματος 
αμοιβών 
3. Η αντικατάσταση του 
τεχνολογικά ξεπερασμένου 
εξοπλισμού 
4. Άσκηση πίεσης για αλλαγή του 
γραφειοκρατικού συστήματος 
5. Σύναψη συνεργασιών με 
ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς 
6. Μελέτη για την αύξηση των 
κλινών όπου αυτό είναι απαραίτητο 
7. Μελέτη για την ορθή κατανομή 
των οικονομικών και ανθρωπίνων 
πόρων 
 

         

Από τον παραπάνω πίνακα (πίνακας 8.3) μπορεί να προκύψει ένας δεύτερος πίνακας 

(πίνακας 8.4) που εστιάζει στις στρατηγικές προτάσεις που εστιάζονται άμεσα στην 

μείωση του εργασιακού στρες στα νοσοκομεία σε συνδυασμό και με τους έξι 

σημαντικούς παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση της παρούσας 

εργασίας.  
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Πίνακας 8.4: Μερικές προτάσεις στρατηγικής για άμεση μείωση του εργασιακού άγχους 
στο δημόσιο κλάδο παροχής υπηρεσιών υγείας 

 

      ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
                 

   
ΖΗΤΗΣΗ 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

ΜΑΧ- ΜΑΧ 
 

1. Μελέτη για αποτελεσματική 
γεωγραφική κατανομή του ιατρικού 
δυναμικού (F4)* 
2. Εισαγωγή συστήματος 
αξιολόγησης κόστους-
αποτελεσματικότητας σε όλες τις 
λειτουργικές διαδικασίες σε όλα τα 
νοσοκομεία (F4) 
 

ΜΙΝ- ΜΑΧ 
 
1. Μελέτη για την αποτελεσματική 
σύνδεση μεταξύ των τριών επιπέδων 
υγειονομικής περίθαλψης (F6) 
2. Εκπαίδευση ιατρών σε ειδικότητες 
που παρουσιάζουν ζήτηση (F4) 
3. Αξιολόγηση κόστους- 
χρησιμότητας στις λειτουργικές 
διαδικασίες (F4-F6) 
 

ΑΠΕΙΛΕΣ 

ΜΑΧ- ΜΙΝ 
 
1. Ίδρυση εθνικού φορέα ποιοτικού 
ελέγχου των εργαστηριακών 
εξετάσεων (F6) 
2. Άσκηση πίεσης στην κυβέρνηση 
για αύξηση της χρηματοδότησης (F1) 
3. Μάνατζμεντ με αντικειμενικούς 
στόχους (management by objectives) 
σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής 
δομής (F4) 
 
 

ΜΙΝ- ΜΙΝ 
 

1. Εφαρμογή συστήματος 
αξιολόγησης του παραγόμενου έργου 
(F4) 
2. Αλλαγή του συστήματος αμοιβών 
(F4) 
3. Η αντικατάσταση του τεχνολογικά 
ξεπερασμένου εξοπλισμού (F1) 
4. Άσκηση πίεσης για αλλαγή του 
γραφειοκρατικού συστήματος (F6) 
5. Μελέτη για την αύξηση των 
κλινών όπου αυτό είναι απαραίτητο 
(F1) 
6. Μελέτη για την ορθή κατανομή 
των οικονομικών και ανθρωπίνων 
πόρων (F1-F2-F3-F4-F5-F6) 
 

*= Mέσα στην παρένθεση αναφέρεται ο παράγοντας ο οποίος επηρεάζεται άμεσα αν εφαρμοστεί το 
συγκεκριμένο μέτρο όπου F1= Οι συνθήκες εργασίας & ο εξοπλισμός, F2=  η υπεύθυνη συμπεριφορά, 
F3= οι διαπροσωπικές σχέσεις με το υπόλοιπο προσωπικό, F4= η ύπαρξη αντικινήτρων στον εργασιακό 
χώρο, F5= η ικανότητα συνεργασίας, F6= ο υπερβολικός φόρτος εργασίας 
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  Ολοκληρώνοντας την εργασία, είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι με την 

εργασία αυτή δεν εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια για να οδηγηθούμε σε πλήρη και 

ισχυρά συμπεράσματα για τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε, δηλαδή τον 

προσδιορισμό των παραγόντων που προκαλούν στρες στο ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό και πως αυτοί επηρεάζουν την αποτελεσματική λειτουργία των μονάδων 

παροχής υπηρεσιών υγείας αλλά φτάσαμε σε ένα σημαντικό στάδιο το οποίο μπορεί να 

συνεχιστεί με νέες έρευνες προς κατευθύνσεις που ήδη έχουν διαγραφεί και να 

αποδειχτούν διαπιστώσεις που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί.  

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Τα σημαντικότερα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από την 

ενασχόληση με το συγκεκριμένο αντικείμενο έρευνας μπορούν να συνοψιστούν σε 

αυτό εδώ το σημείο. Αδιαμφισβήτητα ο κλάδος της παροχής υπηρεσιών υγείας 

αποτελεί  ένα ευαίσθητο και πολύ σημαντικό κλάδο σε κάθε πολιτισμένη και 

ευνομούμενη κοινωνία. Χωρίς καμία αμφιβολία ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί το 

κρισιμότερο δομικό στοιχείο για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των 

μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας. Πολυάριθμες έρευνες αφενός στο εξωτερικό και 

αφετέρου στον Ελληνικό χώρο μαρτυρούν την ύπαρξη σε ανησυχητικά επίπεδα 

εργασιακού στρες σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Η παρούσα εργασία με την 

έρευνά της επαληθεύει τις προηγούμενες έρευνες αναφορικά με την ύπαρξη 

εργασιακού στρες και εστιάζεται στην μελέτη έξι κρίσιμων παραγόντων πρόκλησης 

εργασιακού στρες οι οποίοι είναι εξής: Οι συνθήκες εργασίας & ο εξοπλισμός,  η 

υπεύθυνη συμπεριφορά, οι διαπροσωπικές σχέσεις με το υπόλοιπο προσωπικό, η ύπαρξη 

αντικινήτρων στον εργασιακό χώρο, η ικανότητα συνεργασίας, ο υπερβολικός φόρτος 

εργασίας. Ωστόσο, η ανάλυση δεν μπορεί να σταματήσει εδώ, υπάρχουν και άλλοι 

σημαντικοί παράγοντες που θα πρέπει να διερευνηθούν έτσι, ώστε να είναι δυνατός ο 

σχηματισμός μιας πληρέστερης εικόνας της παρούσας κατάστασης των ελληνικών 

νοσοκομείων. Παρόλα αυτά, και με τα υπάρχοντα στοιχεία είναι δυνατή η παρουσίαση 

αρκετών και σημαντικών προτάσεων για την ελάττωση του εργασιακού στρες στο 

προσωπικό των νοσοκομείων και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους.  

    ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ- ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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