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«Είμαστε αυτό που κάνουμε κατ' επανάληψη.  

Υπό την έννοια αυτή η Αριστεία δεν είναι απλή πράξη αλλά συνήθεια». 

(Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια) 
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Για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Καθηγητή 

του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κύριο Τσιότρα 

Γεώργιο, ο οποίος με καθοδηγούσε καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Η επικοινωνία 

και η συνεργασία μας ήταν καθοριστικές για την εκπόνηση της συγκεκριμένης 

εργασίας. 

Θα ήθελα, ως προς το ερευνητικό τμήμα, να ευχαριστήσω θερμά όλους τους διοικητές 

που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα αυτοαξιολόγησης σε πανελλαδικό επίπεδο. 

Συγκεκριμένα, όμως, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου 

Κομοτηνής «Σισμανόγλειο», κύριο Χατζηνέστωρος Ηρακλή, ο οποίος και επέτρεψε την 

πιλοτική εφαρμογή της διαδικασίας σε ολόκληρη τη νοσοκομειακή μονάδα.  

Επιπλέον, ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στην κυρία Καραπάγκου- Αγγελίδου 

Σταυρούλα, τομεάρχη χειρουργικού τομέα του Γ.Ν. Κομοτηνής, η οποία αφιέρωσε 

προσωπικό χρόνο κατά τη διεξαγωγή της έρευνας. Η βοήθειά της ήταν πολύτιμη και 

συνέβαλε καθοριστικά στη συλλογή των δεδομένων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον, καθώς και η σταδιακή βελτίωση του βιοτικού 

επιπέδου έχουν αναδείξει την υγεία σε έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της 

σύγχρονης κοινωνίας. Ποιότητα και υγεία αναπόφευκτα συμβαδίζουν. Ειδικότερα στη 

χώρα μας, ο κλάδος υγείας μαστίζεται από σοβαρά προβλήματα με τη φιλοσοφία περί 

ποιότητας να συναντά αντιστάσεις κατά την ενσωμάτωσή της στο σύστημα 

υγειονομικής περίθαλψης. Τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας παρέχουν τη 

δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, για σταθερή και υγιή βάση, πάνω στην οποία μπορεί να 

οικοδομηθεί ένα ποιοτικότερο σύστημα υγείας.  

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάστηκε εάν και κατά πόσο μπορεί να 

εφαρμοστεί ένα τέτοιο σύστημα σε νοσοκομειακό επίπεδο στην Ελλάδα. Λόγος γίνεται 

για το ευρωπαϊκό μοντέλο αριστείας και τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης EFQM, βάσει 

των οποίων διεξήχθη έρευνα στη δημόσια νοσοκομειακή περίθαλψη. Προηγείται της 

έρευνας βιβλιογραφική ανασκόπηση, η οποία και καταδεικνύει τις βασικές αρχές και 

τις εφαρμογές του μοντέλου στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως. 

Το ερευνητικό τμήμα κινείται σε δύο άξονες. Αρχικά, έρευνα αυτοαξιολόγησης έλαβε 

χώρα πανελλαδικά, κατά την οποία κλήθηκαν να απαντήσουν οι διοικητές των 

νοσοκομειακών μονάδων από τη σκοπιά του ηγέτη. Η ομοιομορφία, όμως, στις 

απαντήσεις οδήγησε στη διεξαγωγή συμπληρωματικής έρευνας, μελέτης περίπτωσης 

στο Γ.Ν. Κομοτηνής «Σισμανόγλειο», με εργαζομένους από όλα τα επίπεδα να 

απαντούν στο ίδιο ερωτηματολόγιο. Το θετικό κλίμα από τις απαντήσεις των διοικητών 

αντιστράφηκε, μιας και στην περίπτωση του νοσοκομείου εντοπίστηκαν προβλήματα 

στα κριτήρια- προϋποθέσεις Ηγεσία και Ανθρώπινο Δυναμικό. Έντονες διαφορές 

επισημάνθηκαν μεταξύ διοικητικού και κλινικού προσωπικού, ενώ υψηλά ήταν τα 

ποσοστά σε απαντήσεις ‘Δε γνωρίζω’ σε όλα τα κριτήρια. Προτείνονται, μάλιστα, 

ορισμένες δράσεις, σε στρατηγικό επίπεδο, ώστε να επιτευχθεί βελτίωση των 

αποτελεσμάτων κατά τη δεύτερη αυτοαξιολόγηση. 

Η υιοθέτηση, λοιπόν, αντίστοιχων συστημάτων στη δημόσια υγειονομική περίθαλψη, 

αν και απαιτητική διαδικασία, μπορεί να διαγνώσει προβλήματα τόσο στο εσωτερικό 

όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κάθε οργανισμός, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου, δαπανά ένα μέρος των πόρων 

του στο όνομα της ποιότητας. Για κάποιους είναι το μέσον και για άλλους ο σκοπός. Σε 

κάθε περίπτωση, η ποιότητα μπορεί να αποδειχτεί ο κρισιμότερος παράγοντας στην 

επιτυχία ή αποτυχία ενός οργανισμού. Στην περίπτωση του κλάδου υγείας, η έννοια της 

ποιότητας αποκτά διαφορετική διάσταση, λόγω της ιδιαιτερότητας των παραγόμενων 

και προσφερόμενων υπηρεσιών. Μάλιστα, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η πολιτική 

περί ποιότητας σε οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας τυγχάνει ιδιαίτερης 

μεταχείρισης. Βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί πως η ποιότητα 

επιτυγχάνεται εύκολα και δίχως κόστος. Αυτός, άλλωστε, είναι και ο λόγος που έχουν 

θεσπιστεί πιστοποιήσεις και αριστεία για οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης, οι 

οποίοι διακρίνονται σε σχετικούς τομείς. Απώτερος στόχος της ποιότητας είναι η 

επίτευξη οργανωσιακής τελειότητας.  

Η συγκεκριμένη εργασία αποσκοπεί στην αποσαφήνιση των εννοιών της ποιότητας και 

της αριστείας στον κλάδο των υπηρεσιών υγείας. Επισημαίνεται, ακόμη, η 

αναγκαιότητα εισαγωγής συστημάτων ποιότητας και αριστείας, στα πλαίσια της 

σύγχρονης στρατηγικής των προμηθευτών υγειονομικής περίθαλψης. Στην προσπάθεια 

βαθύτερης προσέγγισης της έννοιας της αριστείας στην υγειονομική περίθαλψη του 

δημόσιου τομέα στην Ελλάδα, εφαρμόζεται η διαδικασία αυτοαξιολόγησης του 

ευρωπαϊκού μοντέλου αριστείας EFQM, σε νοσοκομειακό επίπεδο, στην πράξη. 

Βασική επιδίωξη είναι ο εντοπισμός προοπτικών αριστείας, μέσω επισήμανσης των 

δυνατών- αδύνατων σημείων και των περιοχών προς βελτίωση.  

Η δομή, λοιπόν, της συγκεκριμένης εργασίας βασίζεται σε δύο κύρια μέρη. Το πρώτο 

μέρος αφορά στη θεωρητική προσέγγιση, μέσω ανάλυσης βασικών εννοιών, 

παρουσίασης μεθόδων, εργαλείων και εφαρμογών, η οποία αναπτύσσεται στα 

Κεφάλαια 1 και 2. Το δεύτερο μέρος, το οποίο περιλαμβάνει το Κεφάλαιο 3 της 

εργασίας, παρουσιάζει τα κύρια ευρήματα της έρευνας (πρακτική εφαρμογή 

αυτοαξιολόγησης) που έγινε στα πλαίσια θέσπισης αρχών αριστείας στη δημόσια 

υγειονομική περίθαλψη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Παγκοσμίως, ο κλάδος των υπηρεσιών υγείας αντιμετωπίζει ολοένα και αυξανόμενες 

προκλήσεις, οι οποίες επιβάλλουν αλλαγές στη φροντίδα υγείας. Η ποιότητα είναι μια 

έννοια άμεσα συνυφασμένη με την επιβίωση των επιχειρήσεων και των οργανισμών. 

Βέβαια, πολλοί θεωρούν ότι η ποιότητα σε υπηρεσίες υγείας είναι μια αόριστη έννοια. 

Υποστηρικτής αυτής της άποψης είναι και ο Deming, ένας από τους σημαντικότερους 

διαμορφωτές του εννοιολογικού πλαισίου της ποιότητας σε προϊόντα και υπηρεσίες 

(Deming, 1994). Κατά τον Donabedian (2003), όμως, η έννοια της ποιότητας μπορεί να 

οριστεί με ακρίβεια και επιδέχεται ακριβείς μετρήσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως 

βάση για τον έλεγχο και τη διασφάλισή της.  

1.1. Η έννοια της ποιότητας (Quality) 

Ο Crosby (1996) υποστηρίζει ότι «Ποιότητα σημαίνει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις», 

απαιτήσεις των πελατών, απαιτήσεις των συνεργατών, απαιτήσεις των εργαζομένων, 

απαιτήσεις της κοινωνίας. Ο αγώνας για την επίτευξη ποιότητας είναι μια συνεχής 

διαδικασία. Η τάση των τελευταίων ετών για βελτίωση της αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα 

υγείας, έχει ενδυναμώσει το ρόλο της διοίκησης. Η καθοδήγηση και η συνεχής εμπλοκή 

της ανώτατης διοίκησης αποτελούν σημεία αναφοράς στη διαμόρφωση ενός ευρύτερου 

πλαισίου ποιότητας βάσει της κουλτούρας του οργανισμού (Crosby, 1996). Με την 

πάροδο των ετών, το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων και των οργανισμών μετατοπίστηκε 

από την επίτευξη και διασφάλιση στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας, με την εμφάνιση 

μιας καινοτόμας διοικητικής φιλοσοφίας, της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total 

Quality Management) (Al- Assaf and Schmele, 1997).  

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) είναι μια προσέγγιση, η οποία εστιάζει στη 

βελτίωση της διοίκησης ενός ολόκληρου οργανισμού και της ανταπόκρισης στις 

ανάγκες των πελατών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών με την ενεργό αξιοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού, στα πλαίσια επίτευξης συνεχούς βελτίωσης της συνολικής 

απόδοσης (Porter and Tanner, 2004). Πρόκειται, ουσιαστικά, για μία δέσμευση για 

συνεχή βελτίωση, σε ολόκληρο τον οργανισμό, από το υψηλότερο επίπεδο στο 

χαμηλότερο, από τον προμηθευτή πρώτων υλών μέσω της αλυσίδας αξίας στον τελικό 

καταναλωτή, η οποία στοχεύει στην υπεροχή σε όλες τις πτυχές της παραγωγικής 
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διαδικασίας, προϊόντων και υπηρεσιών (Heizer and Render, 2011). Κρίσιμος 

παράγοντας και στην περίπτωση αυτή είναι η ισχυρή ηγεσία, η οποία θα κινητοποιήσει 

και θα ενδυναμώσει το προσωπικό ώστε να εμπλακεί με τις αρχές ΔΟΠ. Η επιδίωξη 

οργανωσιακής αριστείας βρίσκεται στον πυρήνα της ΔΟΠ (Porter and Tanner, 2004). Η 

έννοια της αριστείας θα αναλυθεί σε επόμενο κεφάλαιο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις, σχετικά με τη διοίκηση ποιότητας, 

μεταξύ του βιομηχανικού και του κλάδου των υπηρεσιών. Σε πρώτη φάση πρέπει να 

ληφθεί υπόψη ότι οι καταναλωτές υπηρεσιών δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην 

ποιότητα από ότι στο κόστος που σχετίζεται με την απόκτησή τους (Cronin et al., 

2000). Μία από τις κυριότερες διαφορές είναι η δυσκολία επίτευξης σταθερά υψηλής 

ποιότητας στον κλάδο των υπηρεσιών, αφού η δειγματοληψία και η επιθεώρηση 

χαρακτηρίζονται από σχετική περιπλοκότητα λόγω της άυλης φύσης (Möller and 

Sonntag, 1998), καθώς και του προσωπικού στοιχείου (Heizer and Render, 2011) των 

υπηρεσιών. Ακόμη, δεδομένου ότι η ποιότητα έχει ως αφετηρία την πρόθεση, 

καθορισμένη από την ανώτατη διοίκηση, η οποία πρέπει με τη σειρά της να μετατραπεί 

σε πράξη (αποσαφήνιση ευθυνών σε κάθε επίπεδο δραστηριότητας), στην περίπτωση 

των οργανισμών παροχής υπηρεσιών ο ρόλος της ηγεσίας είναι περισσότερο 

ενισχυμένος, μιας και το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό 

τους στοιχείο (Deming, 1994).  

1.2. Η έννοια της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας 

Ο Donabedian όρισε την ποιότητα της φροντίδας υγείας ως «τη μεγιστοποίηση της 

ικανοποίησης του ασθενή, λαμβάνοντας υπόψη την εξισορρόπηση μεταξύ των 

προσδοκώμενων κερδών και ζημιών σε κάθε στάδιο της διαδικασίας περίθαλψης» (Al- 

Assaf and Schmele, 1997). Βασιζόμενος, λοιπόν, στη συγκεκριμένη προσέγγιση,  το 

1966, πρότεινε, για την αξιολόγηση της ποιότητας της φροντίδας υγείας, τρεις 

προσεγγίσεις, δoμή- διαδικασία- αποτέλεσμα
1
, οι οποίες πηγάζουν από την αξιολόγηση 

της ιατρικής/κλινικής πράξης. Οι διαστάσεις αυτές, που σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους 

σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, δεν αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα της 

ποιότητας, αλλά ο προσδιορισμός τους χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση αυτής. 

Ουσιαστικά, προτείνεται, μια ολοκληρωμένη στρατηγική, στηριζόμενη στο συνδυασμό 

των τριών προσεγγίσεων, η οποία μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό των αιτιών 

                                                 
1 Η θεωρία των τριών προσεγγίσεων του Donabedian παρουσιάζεται σχηματικά στο προσάρτημα Α (Εικόνα 1). 
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αποτυχίας, καθώς και στη διαμόρφωση διορθωτικών μέτρων σε έναν οργανισμό υγείας 

(Donabedian, 2003). 

Η παραδοσιακή προσέγγιση, όμως, δεν ικανοποιεί τις ανάγκες ενός σύγχρονου 

προμηθευτή υγείας (Al- Assaf and Schmele, 1997). Ο οργανισμός περίθαλψης αποτελεί 

«μία ολόκληρη κουλτούρα ή ένα σύνολο από κουλτούρες, ένα σύστημα κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων, ένα δίκτυο επικοινωνιών -οριζόντιων και κάθετων-, ένα σύστημα 

εξουσίας» (Donabedian, 1996). Έτσι, η ποιότητα της υπηρεσίας που ένα άτομο 

λαμβάνει, στα πλαίσια της σύγχρονης υγειονομικής περίθαλψης, είναι αποτέλεσμα των 

ικανοτήτων και των προσπαθειών μεμονωμένων επαγγελματιών αλλά και συνδυασμού 

αυτών σε ένα σύστημα περίθαλψης. Δημιουργήθηκε, λοιπόν, η ανάγκη για 

επαναπροσδιορισμό του όρου της ποιότητας από το βιομηχανικό κλάδο και 

διαμορφώθηκε εκ νέου ως εξής: «Ποιότητα είναι η συνεχής προσπάθεια όλων των 

μελών ενός οργανισμού ικανοποίησης των αναγκών και προσδοκιών των πελατών του» 

(Al- Assaf and Schmele, 1997). Ο όρος πελάτες, στην περίπτωση του τομέα υγείας, 

περιλαμβάνει τους ασθενείς και τους συγγενείς αυτών (εξωτερικοί πελάτες), το 

απασχολούμενο ανθρώπινο δυναμικό (εσωτερικοί πελάτες) και άλλα ενδιαφερόμενα 

μέρη (συνεργάτες, ευρύτερο κοινωνικό σύνολο).  

1.3. Η αναγκαιότητα καταγραφής και μέτρησης της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας 

Τα τελευταία χρόνια οι προμηθευτές υγείας ανά τον κόσμο δίδουν ιδιαίτερη έμφαση 

στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μάλιστα, οι αυξημένες ανησυχίες για την 

ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης και την ασφάλεια των ασθενών αποτελούν 

κύριες πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Βέβαια, στο σημείο αυτό αξίζει να 

αναφερθεί ότι οι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών υγείας δε δρουν ανεξάρτητοι και δε 

μένουν ανεπηρέαστοι από κοινωνικούς (εξωτερικό περιβάλλον) και λειτουργικούς 

(εσωτερικό περιβάλλον) περιοριστικούς παράγοντες. Ανήκουν σε ευρύτερα συστήματα 

ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του νομικού πλαισίου της κάθε χώρας. Με τη σειρά τους, 

τα συστήματα υγείας δεν είναι απομονωμένα από τα πολιτικοοικονομικά πλαίσια που 

τα περιβάλλουν. Έτσι, η τάση για αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών 

υγείας εντός αλλά και εκτός συνόρων των χωρών έχει ενδυναμώσει το ρόλο της 

διοίκησης, η οποία προσανατολίζεται σε μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας από το 

βιομηχανικό κλάδο (Klazinga, 2000).  

Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ οργανισμών και 

επιχειρήσεων βελτιώνει τον τρόπο διοίκησης και την παραγωγικότητα. Βέβαια, δεν έχει 
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αποδειχτεί ότι ο ανταγωνισμός αυξάνει την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, αλλά 

βελτιώνει το χρηματοοικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να επιτευχθεί υψηλή 

ποιότητα (Thompson, 1998). Στην περίπτωση του κλάδου των υπηρεσιών υγείας, ο 

ανταγωνισμός καθορίζεται από τη γειτνίαση των προμηθευτών υγείας σε μια 

γεωγραφική περιοχή. Σε έρευνα, που έλαβε χώρα στο δημόσιο τομέα υγειονομικής 

περίθαλψης του Ηνωμένου Βασιλείου, βρέθηκε ότι εντονότερος νοσοκομειακός 

ανταγωνισμός φαίνεται να βελτιώνει το εργαλείο διοίκησης των νοσοκομείων, 

επιβεβαιώντας τη συσχέτιση μεταξύ πρακτικών διοίκησης και οικονομικής απόδοσης, 

που αναφέρθηκε παραπάνω (Bloom et al., 2010).  

Ακόμη, στα πλαίσια του ανταγωνισμού και βάσει της σύγχρονης προσέγγισης της 

ποιότητας έχει διερευνηθεί η σχέση της με την ικανοποίηση ασθενών και τις 

συμπεριφορικές τους προθέσεις. Το 2000, σε μελέτη σε έξι κλάδους υπηρεσιών, ένας εκ 

των οποίων και ο κλάδος υγείας, βρέθηκε ότι η αξία (value) μιας υπηρεσίας 

καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις αντιλήψεις περί ποιότητας. Δηλαδή, η ποιότητα 

των υπηρεσιών είναι σημαντική στη λήψη αποφάσεων, αποτελώντας κριτήριο για τους 

καταναλωτές. Βρέθηκε, ακόμη, ότι η ποιότητα δεν μπορεί να επηρεάσει μόνο έμμεσα 

τις αντιλήψεις αξίας και ικανοποίησης, επηρεάζει επίσης άμεσα,  αλλά και περισσότερο 

ολοκληρωμένα τις προθέσεις συμπεριφοράς (Cronin et al., 2000). Επιπλέον, σε μελέτη 

με στόχο τη δημιουργία ενός πολυδιάστατου μοντέλου μέτρησης της ποιότητας σε 

υπηρεσίες υγείας, το οποίο δεν επικεντρώνεται τόσο στην κλινική ποιότητα, 

επιβεβαιώθηκαν τα προηγούμενα. Υπάρχει, με άλλα λόγια, η δυνατότητα, μέσω 

μέτρησης της ποιότητας, να προβλεφθούν σημαντικά αποτελέσματα για την υπηρεσία 

υγείας (Dagger et al., 2007). 

Για τους παραπάνω λόγους, πολλοί οργανισμοί υγείας επιδιώκουν να τοποθετούν τον 

πελάτη στο κέντρο των υπηρεσιών που παράγουν. Όμοια και στην Ελλάδα, από έρευνα 

που πραγματοποιήθηκε σε 6 νοσοκομεία, βρέθηκε ότι σημαντικότερη περιοχή προς 

βελτίωση της ποιότητας αποτελεί ο ανθρώπινος παράγοντας- η σχέση με τον ασθενή- 

πελάτη, τον οποίο και τοποθετεί αυτόματα στο επίκεντρο, μιας και ο ίδιος μετέχει στη 

διαδικασία παροχής υπηρεσιών (Karassavidou et al., 2009). Από την άλλη μεριά, 

προκειμένου να αποκτήσουν οι οργανισμοί την πληροφόρηση για τις αντιλήψεις των 

πελατών σχετικά με την προσφερόμενη ποιότητα στρέφονται στο ανθρώπινο δυναμικό 

τους. Έρευνα, που έλαβε χώρα σε σύστημα παροχής υγειονομικής περίθαλψης στις 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στα πλαίσια διερεύνησης συμβατότητας μεταξύ 

αντιλήψεων των εργαζομένων και των ασθενών περί ποιότητας, κατέδειξε ότι οι 
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εργαζόμενοι υποεκτιμούν την ποιότητα των υπηρεσιών σε σχέση με τις εκτιμήσεις των 

πελατών τους. Βέβαια, οι εργαζόμενοι με μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία, αλλά και με 

άμεση επαφή με ασθενείς έχουν την τάση να συμφωνούν με τις εκτιμήσεις των 

ασθενών (Young et al., 2009).   

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι ιδιαιτερότητες, οι περιορισμοί καθώς και οι 

απροσδιόριστες πτυχές του κλάδου των υπηρεσιών υγείας καθιστούν επιτακτική την 

ανάγκη υιοθέτησης μεθόδων και εργαλείων διαχείρισης ποιότητας.  

Ως προς τις μεθόδους και δεδομένου ότι η ευρεία έννοια της ποιότητας ενσωματώνει 

«τις διαστάσεις της αποτελεσματικότητας, της βελτιστοποίησης, της αποδοχής, της 

νομιμότητας και της ισότητας», ο βαθμός εστίασης των οποίων δεν υπόκειται σε 

περιορισμούς (Donabedian, 2003), κάθε λογικά τεκμηριωμένη μέθοδος διασφάλισης 

ποιότητας είναι αποτελεσματική υπό ορισμένες συνθήκες. Με άλλα λόγια, δεν έχει 

εντοπιστεί ενδεδειγμένη μέθοδος ανάλογα με την εκάστοτε κατάσταση. Προωθείται η 

ποιότητα σε κάθε επίπεδο, μιας και σε έναν οργανισμό υγείας πρέπει να δίνεται 

βαρύτητα σε εκείνα τα σημεία, τα οποία επιδέχονται, αλλά και απαιτούν βελτίωση. Η 

αποτελεσματικότητα της μεθόδου δεν εξαρτάται μόνο από την ίδια τη μέθοδο, αλλά και 

από την αλληλεπίδρασή της με την κατάσταση, στην οποία πρόκειται να εφαρμοστεί. 

Κατά την υιοθέτηση, λοιπόν, της μεθόδου διασφάλισης πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα 

τα προηγούμενα και να υπάρχει η αντίστοιχη προσαρμογή. Ο ρόλος της ηγεσίας είναι 

καθοριστικός, μιας και αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της κουλτούρας (Donabedian, 

1996).  

Αλλαγές στην κουλτούρα των οργανισμών προϋποθέτει και η φιλοσοφία της ΔΟΠ. 

Βέβαια, στην περίπτωση του κλάδου υγείας, τέτοιου είδους αλλαγές επιτυγχάνονται με 

ιδιαίτερη δυσκολία λόγω έντονων γραφειοκρατικών διαδικασιών, αλλά και 

αντικρουόμενων -εσωτερικών και εξωτερικών- συμφερόντων. Για το λόγο αυτό, η 

υιοθέτηση των αρχών της ΔΟΠ καθυστέρησε χρονικά συγκριτικά με τo βιομηχανικό 

κλάδο (Al- Assaf and Schmele, 1997). Έτσι, για τη διαχείριση της ποιότητας κρίνεται 

αναγκαία η συστηματική προσέγγιση ώστε να υπάρχει συνεχής και σημαντική 

βελτίωση στην ικανοποίηση των πελατών, φέροντας τις απαιτούμενες αλλαγές στην 

κουλτούρα του οργανισμού. Για την επίτευξη αυτής της συστηματικής προσέγγισης, οι 

οργανισμοί υπηρεσιών υγείας στράφηκαν σε μηχανισμούς και εργαλεία, τα οποία 
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ενσωματώνουν τις αρχές της διαχείρισης ποιότητας
2
. Ορισμένα από τα εργαλεία αυτά 

θα παρουσιαστούν παρακάτω. 

Σήμερα, μάλιστα, οι αρχές της ΔΟΠ, στο αυτοματοποιημένο περιβάλλον της 

υγειονομικής περίθαλψης, εφαρμόζονται ευκολότερα με την υιοθέτηση νέων 

τεχνολογιών και πληροφοριακών συστημάτων. Η συνύπαρξη συστημάτων ΔΟΠ και 

αυτόματης ταυτοποίησης και συγκέντρωσης δεδομένων βοηθάει τους προμηθευτές 

υγείας τόσο στη μείωση του κόστους όσο και στην αύξηση του ποιοτικού χρόνου και 

στη διευκόλυνση πρόσβασης σε πληροφορίες ώστε να μειώνονται τα λάθη και να 

βελτιώνεται η ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας συνολικά. Με άλλα λόγια, 

δεδομένων των υψηλών αναγκών προσαρμογής του κλάδου και παρά τον υψηλό βαθμό 

εξάρτησης από την υποκειμενική ποιότητα λόγω έντονης αλληλεπίδρασης με τον 

πελάτη, υπάρχουν οι προοπτικές για να καταστήσει ο κάθε οργανισμός τη δομή του 

περισσότερο φιλική προς τον ασθενή και βασισμένη στην ποιότητα (Smith and 

Offodile, 2008). 

1.4. Μέθοδοι διαχείρισης ποιότητας στον κλάδο υγείας (Quality Management Systems in 

Healthcare) 

Οι παγκόσμιες επιπτώσεις του εννοιολογικού πλαισίου της ποιότητας, έτσι όπως αρχικά 

διαμορφώθηκε στο βιομηχανικό κι έπειτα στον κλάδο των υπηρεσιών, ήταν 

καθοριστικές για τη δημιουργία και την υιοθέτηση μεθόδων και εργαλείων με στόχο 

την επίτευξη ποιότητας. Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης, επιχειρήσεις και 

οργανισμοί διενεργούν αυτοαξιολογήσεις σε τακτική βάση, με στόχο όχι μόνο την 

παρακολούθηση της προόδου και των δυνατοτήτων τους, αλλά και την ενσωμάτωση 

αρχών επιχειρησιακής ή οργανωσιακής αριστείας στην καθημερινή τους λειτουργία 

(Porter and Tanner, 2004). Κατά επέκταση, εξωτερικοί μηχανισμοί διασφάλισης της 

ποιότητας, οι οποίοι ουσιαστικά λειτουργούν ως μηχανισμοί ελέγχου των συστημάτων 

υγείας ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα απόδοσης ευθυνών μεταξύ προμηθευτών υγείας 

και ασθενών, κυβερνήσεων και χρηματοδοτών (Klazinga, 2000), έκαναν την εμφάνισή 

τους.  

Όπως, ήδη έχει αναφερθεί, οι μέθοδοι διαχείρισης ποιότητας σε υπηρεσίες υγείας, οι 

οποίες ενσωματώνουν κατά κανόνα τόσο την αυτοαξιολόγηση όσο και την εξωτερική 

αξιολόγηση, μέσω τυποποιημένων κριτηρίων, προέρχονται από το βιομηχανικό κλάδο. 

                                                 
2 Οι οκτώ βασικές αρχές της διαχείρισης ποιότητας είναι: α) Εστίαση στον πελάτη, β) Ηγεσία, γ) Συμμετοχή των 

ατόμων, δ) Προσέγγιση ως διεργασία, ε) Προσέγγιση της διαχείρισης ως σύστημα, στ) Συνεχής βελτίωση, ζ) Λήψη 

αποφάσεων βάσει στοιχείων, η) Σχέσεις αμοιβαίου οφέλους με τον προμηθευτή (http://www.iso.org/iso/qmp_2012). 

http://www.iso.org/iso/qmp_2012
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Στη βιβλιογραφία οι μέθοδοι διαχείρισης ποιότητας -σε διεθνές και εθνικό επίπεδο- 

συναντώνται με τους όρους βραβείο, μοντέλο, πρότυπο, σύστημα και άλλους. 

Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των κυριότερων μεθόδων. 

Deming Prize (1951) - Ιαπωνία 

Στα πλαίσια του κινήματος ποιότητας στην Ιαπωνία εμφανίστηκε το συγκεκριμένο 

βραβείο, προς τιμήν του W. Edwards Deming, το εννοιολογικό πλαίσιο του οποίου 

διαμορφώθηκε, κατά κύριο λόγο, από τον Kenichi Koyanagi. Θεωρείται πολύ 

σημαντικό, μιας και από αυτό ξεκίνησε η πρακτική της αυτοαξιολόγησης και 

αναπτύχθηκαν οι έννοιες της βαθμολόγησης και των επιτόπιων επισκέψεων κατά τη 

διαδικασία ανάθεσης του βραβείου. Το απλοποιημένο πλαίσιο του βραβείου βασίζεται 

στο μοντέλο συνεχούς βελτίωσης PDCA (Plan- Do- Check- Act)
3
 (Porter and Tanner, 

2004).  

Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) (1987) - ΗΠΑ 

Το MBNQA διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη ποιότητας και στη βελτίωση 

της συνολικής επίδοσης οργανισμών και επιχειρήσεων, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, 

τόσο στην Αμερική όσο και παγκοσμίως. Ονομάστηκε, έτσι, από τον πρώην Γραμματέα 

Εμπορίου Malcolm Baldrige και βασίστηκε στο Deming Prize. Ενσωματώνει επτά 

βασικά κριτήρια. Από το 1999 ενσωματώθηκε και ο τομέας της φροντίδας υγείας, με 

την έκδοση MBHCP (Malcolm Baldrige Healthcare Criteria for Performance), στον 

οποίο η δομή των κριτηρίων είναι παρόμοια με την αντίστοιχη στις επιχειρήσεις. Πιο 

συγκεκριμένα, το πλαίσιο αριστείας του MBNQA βασίζεται στα εξής κριτήρια: 

Ηγεσία- Στρατηγικός σχεδιασμός- Εστίαση στον πελάτη (ασθενείς και άλλους πελάτες) 

και στην αγορά- Μέτρηση, ανάλυση και διαχείριση γνώσης- Εστίαση στο ανθρώπινο 

δυναμικό (προσωπικό)- Διοίκηση διαδικασιών- Επιχειρησιακά (Οργανωσιακά) 

αποτελέσματα (Porter and Tanner, 2004). Πολλά εθνικά βραβεία ποιότητας και 

αριστείας βασίζονται στη δομή και στα κριτήρια του MBNQA, όπως για παράδειγμα το 

εθνικό βραβείο ποιότητας της Σουηδίας (Nabitz et al., 2000). 

International Organization for Standardization (ISO) (1987) 

Η αναθεωρημένη έκδοση του ISO, το ISO 9001, αποτελεί ένα σύστημα διαχείρισης 

ποιότητας, αναγνωρισμένο διεθνώς. Περιλαμβάνει ένα σύνολο από πρότυπα ποιότητας, 

                                                 
3 Το μοντέλο αυτό σε κυκλικό σχήμα (βλ. Εικόνα 2 στο Προσάρτημα Α) αναπτύχθηκε από τον Walter Shewhart στα 

πλαίσια της δικής του εκδοχής για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας. Έπειτα, ο Deming υιοθέτησε τη συγκεκριμένη 

ιδέα και τη μετέφερε στην Ιαπωνία (Heizer and Render, 2011). 
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τα οποία και εστιάζουν στην καθιέρωση των διαδικασιών διαχείρισης της ποιότητας, 

περισσότερο μέσω της ηγεσίας και της ικανοποίησης πελατών, και λιγότερο μέσω της 

λεπτομερούς τεκμηρίωσης, καθώς και της τήρησης αρχείων (Heizer and Render, 2011). 

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι ο τομέας υγείας, αντίθετα με άλλους, έχει προτείνει 

την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας σε συγκεκριμένες περιοχές μιας ενιαίας 

οργάνωσης. Έτσι, το ISO εφαρμόζεται συχνότερα σε τμήματα -κυρίως μηχανικά- 

οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης (όπως εργαστήρια, ακτινολογικό τμήμα) και 

σπανιότερα στο σύνολό τους. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιείται 

συνδυαστικά με άλλα μοντέλα (Sangűesa et al., 2007). 

European Foundation for Quality Management (EFQM) Excellence Model (1991) -

Ευρώπη 

Το μοντέλο αριστείας EFQM πηγάζει και βασίζεται στο MBNQA. Οι θεμελιώδεις 

έννοιες και το σύστημα μέτρησης του εργαλείου δεν έχουν ουσιαστικές διαφορές 

μεταξύ κερδοσκοπικών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Αποτελεί μια προσέγγιση, 

από εννέα κριτήρια, ευέλικτη και καθόλου δεσμευτική, στην περίπτωση του τομέα 

υγείας, ευθυγραμμιζόμενη με τις τρεις προσεγγίσεις του Donabedian (δομή- 

διαδικασία- αποτέλεσμα) (Porter and Tanner, 2004). Το συγκεκριμένο μοντέλο δεν 

είναι ανταγωνιστικό του ISO, και μάλιστα παρέχει μια συμπληρωματική προοπτική που 

μπορεί να βοηθήσει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της ποιότητας στην υγειονομική 

περίθαλψη. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν υιοθετήσει επισήμως τις αρχές του 

EFQM, όπως η Ολλανδία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο (Nabitz and Klazinga, 

1999). Στο επόμενο κεφάλαιο ακολουθεί αναλυτική περιγραφή του μοντέλου. 

Στην Ευρώπη, στον τομέα υγείας, εκτός από το πρότυπο ISO και το μοντέλο EFQM, 

χρησιμοποιούνται και άλλοι δύο βασικοί τύποι (accreditation, visitatie) εξωτερικής 

αξιολόγησης της ποιότητας στη φροντίδα υγείας, σύμφωνα με το πρόγραμμα ExPeRT
4
 

(Shaw, 2000).  

Joint Commission International (JCI) (1994) 

Το JCI αποτελεί σύστημα διαχείρισης της ποιότητας αποκλειστικά για τη φροντίδα 

υγείας. Απευθύνεται σε οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης και συστήματα υγείας 

με στόχο την προώθηση αυστηρών προτύπων, ώστε να επιτευχθεί μέγιστη απόδοση. 

                                                 
4 Το πρόγραμμα ExPeRT ξεκίνησε το 1996 και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο τη 

διαμόρφωση ενός κοινού μοντέλου εξωτερικής αξιολόγησης της ποιότητας στην υγειονομική περίθαλψη εντός 

ευρωπαϊκών συνόρων (Shaw, 2000). 
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Περιλαμβάνει τη διαπίστευση και την πιστοποίηση, την εκπαίδευση, καθώς και την 

τεχνική βοήθεια (http://www.jointcommissioninternational.org). Αποτελεί ένα από τα 

κύρια μοντέλα ποιότητας για τις οργανώσεις που στοχεύουν σε περίθαλψη υψηλής 

ποιότητας και σε ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά (Lee, 2012).  

1.5. Κριτική των μεθόδων διαχείρισης ποιότητας στον κλάδο υγείας 

Πολλοί είναι επικριτικοί απέναντι στην αντίληψη ότι η ποιότητα προέρχεται 

αποκλειστικά από το τμήμα ποιότητας και επιτυγχάνεται μέσω πιστής εφαρμογής των 

συστημάτων ΔΟΠ, ορισμένα από τα οποία περιγράφηκαν παραπάνω. Ανάμεσα σε 

αυτούς, δύο από τους ηγέτες της φιλοσοφίας της διαχείρισης ποιότητας, ο Deming 

(Deming, 1994) και ο Crosby (Crosby, 1996). Η επιτυχημένη εφαρμογή των 

συστημάτων ΔΟΠ δεν οδηγεί απαραίτητα σε βελτιωμένα αποτελέσματα ποιότητας. Η 

διαδικασία βελτίωσης ποιότητας ξεκινά όχι από τη συμμετοχή, αλλά από την εμπλοκή 

αρχικά της διοίκησης κι έπειτα όλου του προσωπικού, στηριζόμενη σε μια από πάνω 

προς τα κάτω ανάλυση (top-down analysis). Οι υπάρχουσες έρευνες εστιάζουν στις 

πρωτοβουλίες των συστημάτων ΔΟΠ και όχι στο ευρύτερο οργανωσιακό πλαίσιο, στο 

οποίο λαμβάνει χώρα η υλοποίηση αυτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι για να αξιολογηθεί 

συνολικά η επιτυχία υλοποίησης μιας μεθόδου πρέπει να αξιολογηθεί, σε πρώτη φάση, 

το περιεχόμενο και η διαδικασία υλοποίησης και, φυσικά, το αποτέλεσμα (Bauer, 

2005).  

Όσο αφορά στους μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας στον τομέα υγείας υπάρχουν 

ορισμένοι κίνδυνοι. Ένα σύστημα διασφάλισης υγείας οφείλει να εναρμονίζεται με το 

εξωτερικό περιβάλλον, το ευρύτερο σύστημα υγείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη 

και εντός ευρωπαϊκών συνόρων τα συστήματα υγείας των χωρών παρουσιάζουν 

διαφοροποιήσεις ως προς τη δομή τους (Klazinga, 2000). Σε ορισμένα συστήματα, 

μάλιστα, όπως για παράδειγμα στη Γερμανία, οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης 

υποχρεούνται από το νόμο να μετέχουν σε προσεγγίσεις ΔΟΠ (Moeller and Sonntag, 

2001). Βέβαια, σε έρευνα, που έλαβε χώρα σε Ολλανδία, Ουγγαρία και Φινλανδία,  δεν 

επιβεβαιώθηκε η υπόθεση ότι η κυβερνητική νομοθεσία μπορεί να τονώσει τέτοιου 

είδους δράσεις (Wagner et al., 2006).  

Επιπλέον, οι μέθοδοι, που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο σε μονάδες υγείας, 

δίνουν έμφαση στην ικανοποίηση των ασθενών, στη λειτουργικότητα και όχι στην 

κλινική αποτελεσματικότητα. Είναι επικεντρωμένες κυρίως σε αποτελέσματα μη 

κλινικά. Μάλιστα, σε συστηματική επισκόπηση, βρέθηκε ότι από 55 έρευνες μόνο μία 

http://www.jointcommissioninternational.org/
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καταδεικνύει βελτίωση της κλινικής πρακτικής λόγω εισαγωγής συστήματος ΔΟΠ 

(Grol and Grimshaw, 2003). Τέλος, εάν το μοντέλο ενταχθεί με τρόπο εξαναγκαστικό 

και μονόπλευρο -χωρίς την εμπλοκή του προσωπικού- στην καθημερινή λειτουργία του 

οργανισμού, τότε τα αποτελέσματα δε θα είναι τα αναμενόμενα, μιας και θα καταλήξει 

ως μια γραφειοκρατική διαδικασία (Klazinga, 2000). 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Νορβηγίας. Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, η 

κυβέρνηση της Νορβηγίας χρηματοδότησε 6 νοσοκομεία προκειμένου να εξετάσει την 

αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ΔΟΠ, που εφαρμόζονταν και στην Αμερική 

με εξαιρετικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με την ανάλυση, εάν οι μέθοδοι αυτές 

προσαρμοστούν κατάλληλα στις τοπικές περιστάσεις και χρησιμοποιηθούν ως συνέχεια 

των πρότερων προσπαθειών για επίτευξη ποιότητας, τότε θα μπορούσαν σε συνδυασμό 

με κατάλληλο μάνατζμεντ να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο 

τομέας υγείας στη Νορβηγία. Πιο συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι απαιτείται χρόνος για ένα 

πρόγραμμα ποιότητας προκειμένου να εισάγει και να διαδόσει τις κατάλληλες μεθόδους 

εντός του νοσοκομείου, ενώ αναμένονται αδιαφορία και αντίσταση. Για το λόγο αυτό, η 

εμπλοκή τόσο της διοίκησης όσο και των ιατρών κρίνεται απαραίτητη. Προτείνεται, 

λοιπόν, μια προσέγγιση ολοκληρωμένης ανάπτυξης της ποιότητας, στην οποία υπάρχει 

το γενικότερο πλαίσιο της ΔΟΠ, αλλά είναι προσαρμοσμένο σε έννοιες που έχουν 

αναπτυχθεί στη και για τη δημόσια υγεία (Øvretveit, 1999). 

Επιπρόσθετα, άλλος ένας κίνδυνος, στην περίπτωση του τομέα υγείας, είναι οι 

εννοιολογικές αδυναμίες που παρουσιάζουν τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας. 

Μάλιστα, οι Eggli και Halfon (2003) θεωρούν την προσέγγιση του Donabedian 

ακατάλληλη για την οργάνωση της ποιότητας σε νοσοκομεία. Όμοια, ούτε το ISO ούτε 

το EFQM παρέχουν μια συστηματική μήτρα διαχείρισης ποιότητας, εντοπίζοντας και 

προβλήματα στην ορολογία, μιας και προέρχονται από το βιομηχανικό κλάδο. Για τους 

λόγους αυτούς πρότειναν και ένα νέο πλαίσιο για τη διαχείριση ποιότητας, ευρύτερο 

και με στόχο να συνδυάσει την υπάρχουσα γνώση, καλύπτοντας όλες τις συνήθεις 

πτυχές της διαχείρισης ποιότητας. Παρόμοιες κινήσεις έχουν γίνει και από τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), ο οποίος και ανέπτυξε το εργαλείο PATH στην 

προσπάθεια να καλυφθούν οι κλινικές πτυχές και οι ιδιαιτερότητες του τομέα υγείας. 

Βέβαια, απαιτούνται περισσότερες μελέτες για να διαπιστωθεί κατά πόσο το 

συγκεκριμένο πλαίσιο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μακροπρόθεσμο εργαλείο 

ποιότητας σε οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης (Vallejo et al., 2006). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ (EFQM) ΣΤΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

2.1. Η έννοια της αριστείας (Excellence) 

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η εστίαση στην ποιότητα αποτελεί 

προϋπόθεση αριστείας. Μπορεί η επιχειρησιακή ή οργανωσιακή αριστεία να έχει τις 

ρίζες της στη φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ), αλλά, όπως 

περιγράφεται από τα μοντέλα αριστείας (βλ. MBNQA, EFQM), είναι εκ φύσεως 

περισσότερο σφαιρική, μια ολιστική προσέγγιση. Η αριστεία προβλέπει την πλήρη 

ένταξη της βελτίωσης των δραστηριοτήτων στην οργανωσιακή δομή (Porter and 

Tanner, 2004). Μάλιστα, στην περίπτωση του κλάδου των υπηρεσιών υγείας, όπου το 

οργανωσιακό πλαίσιο χαρακτηρίζεται από έντονη περιπλοκότητα, μία τέτοια 

προσέγγιση κρίνεται αναγκαία. Ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα είναι ιδιαίτερα 

κρίσιμος, όπως επισημάνθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο. Για το λόγο αυτό οι 

ηγέτες -από το διοικητή και τους διευθυντές των τμημάτων μέχρι τους υπευθύνους των 

υπηρεσιών (ιατρική, νοσηλευτική, διοικητική και τεχνική υπηρεσία)- οφείλουν να 

παρακινούν και να ενδυναμώνουν το ανθρώπινο δυναμικό, εμπλέκοντας το με τις αρχές 

της οργανωσιακής αριστείας. 

Οι θεμελιώδεις αρχές της αριστείας
5
, όπως περιγράφονται στην επίσημη ηλεκτρονική 

σελίδα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Διαχείριση της Ποιότητας (EFQM), είναι: 

επίτευξη ισορροπημένων αποτελεσμάτων σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο 

ορίζοντα-  προσθήκη αξίας στους πελάτες- ηγεσία με όραμα, έμπνευση και ακεραιότητα- 

διαχείριση κατά διαδικασίες- επιτυχία μέσω του ανθρώπινου δυναμικού- οργανωσιακή 

μάθηση, δημιουργικότητα και καινοτομία- ανάπτυξη συνεργασιών με πελάτες, 

κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, προμηθευτές, μη κυβερνητικές οργανώσεις- 

υπευθυνότητα για ένα βιώσιμο μέλλον από οικονομικής, αλλά και κοινωνικής και 

περιβαλλοντικής σκοπιάς (http://www.efqm.org/en/tabid/169/default.aspx). Η τήρηση 

και η αρμονική συνύπαρξη αυτών των βασικών αρχών, στα πλαίσια μίας επιχείρησης ή 

ενός οργανισμού, με κινητήριο δύναμη τους ανθρώπους, καθορίζει και τον τελικό 

στόχο, το επιθυμητό επίπεδο αριστείας. Βέβαια, σε μία τέτοια περίπτωση η προσπάθεια 

για την επίτευξη αριστείας δε σταματά ποτέ. 

                                                 
5 Σχηματική αναπαράσταση των αρχών αριστείας στην Εικόνα 3 του Προσαρτήματος Α. 

http://www.efqm.org/en/tabid/169/default.aspx
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Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, στον τομέα των υπηρεσιών υγείας, σε παγκόσμιο 

επίπεδο, έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα προόδου προς την ποιοτική υγειονομική 

περίθαλψη. Παρά την ενσωμάτωση συστημάτων ΔΟΠ και αριστείας φαίνεται ότι η 

πλειοψηφία των οργανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας απέχει αρκετά από το 

επιθυμητό επίπεδο αριστείας. Ο πελάτης- ασθενής, αν και το σημαντικότερο τμήμα της 

γραμμής παραγωγής (Deming, 1994), δε φαίνεται να εμπλέκεται με την παρεχόμενη 

φροντίδα υγείας. Μάλιστα, σε σχετικά πρόσφατη έρευνα, που πραγματοποιήθηκε, σε 

389 νοσοκομεία ανά την Ευρώπη, βρέθηκε ότι η συμμετοχή/ εμπλοκή των ασθενών 

είναι περιορισμένη σε ποσοστά κάτω του 10% (Lombarts et al., 2009). Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η εμπλοκή των ασθενών με τις διαδικασίες περίθαλψης και η συμμετοχή 

τους στη λήψη αποφάσεων βοηθά στην κατανόηση και πρόβλεψη των αναγκών, καθώς 

και των προσδοκιών τους. 

2.2. Η έννοια της αυτοαξιολόγησης (Self-assessment) 

Κατά την αξιολόγηση της αριστείας και τη μέτρηση της προόδου των προγραμμάτων 

αριστείας σε έναν οργανισμό εκτός από τους εξωτερικούς πρέπει να συμμετέχουν και οι 

εσωτερικοί πελάτες, δηλαδή το ανθρώπινο δυναμικό. Στα πλαίσια της αρχής περί 

οργανωσιακής μάθησης, δημιουργικότητας και καινοτομίας, η αυτοαξιολόγηση 

αποτελεί εργαλείο συνεχούς πληροφόρησης και ανατροφοδότησης, επιτυγχάνοντας τη 

διάχυση της γνώσης στα ενδιαφερόμενα μέρη εντός του οργανισμού (Porter and 

Tanner, 2004). Μέσω της αυτοαξιολόγησης καθορίζεται ένα βασικό πλαίσιο 

αξιολόγησης για τον οργανισμό, εντοπίζονται τα δυνατά του σημεία και οι ευκαιρίες 

βελτίωσης, προσδιορίζονται οι εταιρικοί στόχοι και προωθείται η δυνατότητα 

συγκριτικής ανάλυσης με άμεσα ή έμμεσα ανταγωνιστές οργανισμούς του ευρύτερου ή 

διαφορετικού κλάδου (benchmarking) (Pitt, 1999).  

Απαραίτητη κρίνεται η συστηματική και συντονισμένη συλλογή δεδομένων, καθώς και 

η υποστήριξη της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης από το εξωτερικό περιβάλλον. Ο 

τομέας υγειονομικής περίθαλψης ακολουθεί πιστά τους ίδιους κανόνες αποσκοπώντας 

σε αντίστοιχα αποτελέσματα. Στα πλαίσια εφαρμογής του εργαλείου EFQM, για το 

οποίο ακολουθεί αναλυτική περιγραφή παρακάτω, στη Βασκονία- περιοχή της 

Ισπανίας, βασικός παράγοντας στην προετοιμασία για την εισαγωγή του μοντέλου 

υπήρξε η αυτοαξιολόγηση, υποστηριζόμενη από την κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, το 

1997, λόγω συνεργασίας με το Basque Foundation for Quality Promotion, 

εντοπίστηκαν, μέσω της αυτοαξιολόγησης για 26 μονάδες παροχής υγειονομικής 
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περίθαλψης, οι τομείς βελτίωσης κατά προτεραιότητα, καθώς και οι απαιτούμενες 

ενέργειες σύμφωνα με τα επιχειρηματικά σχέδια και τους στόχους (Arcelay et al., 

1999). Αντίστοιχα, το 2004, στην ίδια περιοχή, το ίδρυμα αυτό ανέλαβε την εκπαίδευση 

του προσωπικού 31 οργανισμών υγειονομικής φροντίδας για τη διεκπεραίωση της 

διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης (Sánchez et al., 2006). 

Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης αποτελεί για έναν οργανισμό παροχής φροντίδας 

υγείας ένα εργαλείο ελέγχου, το οποίο βασίζεται σε μια συνολική εσωτερική εκτίμηση 

των δραστηριοτήτων, καθώς και των επιδόσεών του από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το 

μοντέλο αριστείας EFQM αποτελεί μία από τις προσεγγίσεις της διαδικασίας 

αυτοαξιολόγησης, μέσω ανάθεσης βραβείου (Porter and Tanner, 2004). Αν και η 

συγκεκριμένη προσέγγιση προϋποθέτει υψηλές απαιτήσεις σε πόρους (χρόνος, 

ανθρώπινοι και υλικοί πόροι), θεωρείται ότι αποτυπώνει με τον πιο αντικειμενικό τρόπο 

την παρούσα κατάσταση ενός οργανισμού. Αποτελεί ένα διαγνωστικό εργαλείο 

(diagnostics), μέσω του οποίου σχεδιάζονται συγκεκριμένες ενέργειες (action 

planning), οι οποίες και εφαρμόζονται (implementation) για να υπάρξει αποτέλεσμα 

(results) (Pitt, 1999). Στην περίπτωση του κλάδου υγείας, η αντιστοιχία με τα κριτήρια 

και τα υποκριτήρια του μοντέλου, κρίσιμο μέρος της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης 

(Porter and Tanner, 2004), αποκτά περισσότερες δυσκολίες στην προσπάθεια 

απόκτησης πληροφοριών και γνώσεων σχετικά με τις πραγματικές ικανότητες και 

επιδόσεις των οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης. 

2.3. Περιγραφή του μοντέλου αριστείας EFQM 

Στα πλαίσια προώθησης της πολιτικής για την ποιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 14 

μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρίες, από το βιομηχανικό κλάδο, ίδρυσαν, το 1988, τον 

οργανισμό EFQM, από τον οποίο και σχεδιάστηκε, δύο χρόνια αργότερα, το μοντέλο ή 

πρότυπο αριστείας EFQM, με σκοπό την επίτευξη επιχειρηματικής τελειότητας και την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας (Arcelay et al., 1999; Gené- Badia et al., 2001; 

Jackson, 2001; Moeller et al., 2000; Moeller, 2001; Nabitz and Klazinga, 1999; Stewart, 

2003). Το μοντέλο αριστείας EFQM αποτελεί ένα μη δεσμευτικό πλαίσιο για τη συνεχή 

βελτίωση της ποιότητας, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιχειρήσεις, οργανισμούς 

και επιχειρησιακές μονάδες, οι οποίες και φιλοδοξούν να κατακτήσουν τα ανώτερα 

ευρωπαϊκά ή παγκόσμια επίπεδα αριστείας, ανεξάρτητα από τον τομέα, τον κλάδο, το 

μέγεθος, τη δομή και την ωριμότητά τους (Sánchez et al., 2005; Vallejo et al., 2006; 

Vernero et al., 2007).  
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Έτσι, στην προσπάθεια ανάλυσης της παρούσας κατάστασης και σχεδιασμού των 

μελλοντικών κινήσεων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων και οργανισμών του τομέα 

της υγειονομικής περίθαλψης, το μοντέλο EFQM αποτελεί ένα σημαντικό ποσοτικό 

εργαλείο μέτρησης του επιπέδου αριστείας (Eskildsen, 1998; Möller and Sonntag, 

1998), παρέχοντας πιστοποίηση παγκοσμίου κύρους. Μάλιστα, μετά από την 

αναθεώρηση του μοντέλου, το 1999, όλο και περισσότεροι οργανισμοί παροχής 

υπηρεσιών υγείας, κατά κύριο λόγο στην Ευρώπη, αποφάσισαν την υιοθέτησή του 

(Moeller et al., 2000). Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι το πρότυπο αριστείας 

EFQM βασίζεται στις οχτώ θεμελιώδεις αρχές της αριστείας, έτσι όπως περιγράφηκαν 

παραπάνω, οι οποίες και υποστηρίζονται από το θεωρητικό του πλαίσιο, ως προς το 

περιεχόμενο και τη δομή- ουσιαστικά από τα εννέα κριτήρια.  

Το μοντέλο στηρίζεται στα εξής εννέα κριτήρια: Ηγεσία- Πολιτική και Στρατηγική- 

Ανθρώπινο Δυναμικό- Πόροι και Συνεργασίες- Διαδικασίες, Προϊόντα και Υπηρεσίες- 

Αποτελέσματα Πελατών- Αποτελέσματα Προσωπικού- Αποτελέσματα Κοινωνικού 

Συνόλου- Κύρια Αποτελέσματα, τα οποία και ομαδοποιούνται σε δύο βασικές 

κατηγορίες κριτηρίων. Η πρώτη ομάδα κριτηρίων -προϋποθέσεις ή διαμορφωτές- 

αποτελείται από τα πέντε κριτήρια: ηγεσία- πολιτική και στρατηγική- ανθρώπινο 

δυναμικό- πόροι και συνεργασίες- διαδικασίες, προϊόντα και υπηρεσίες, και αναφέρεται 

στον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση λειτουργεί και διοικείται. Η δεύτερη ομάδα 

κριτηρίων -αποτελέσματα- αποτελείται από τα υπόλοιπα τέσσερα κριτήρια: 

αποτελέσματα πελατών- αποτελέσματα προσωπικού- αποτελέσματα κοινωνικού 

συνόλου- κύρια αποτελέσματα,  και αναφέρεται στα αποτελέσματα που επιτυγχάνει η 

επιχείρηση. Το μοντέλο βασίζεται στην παραδοχή ότι οι προϋποθέσεις κατευθύνουν και 

οδηγούν τα αποτελέσματα. Με άλλα λόγια, υπάρχει μια δυναμική σχέση μεταξύ των 

δύο ομάδων κριτηρίων, προϋποθέσεων και αποτελεσμάτων, μιας και η αριστεία στις 

προϋποθέσεις είναι εμφανής και στα αποτελέσματα (http://www.efqm.org/en/abid/392/ 

default.aspx). Ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή των κριτηρίων με στόχο την επίτευξη 

αριστείας (Porter and Tanner, 2004). 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

1) Ηγεσία 

Οι ηγέτες οφείλουν -σε κάθε επιχειρησιακό ή οργανωτικό επίπεδο- να 

επικοινωνούν, να παρακινούν, να εμπλέκουν, να κατευθύνουν και να 

ενδυναμώνουν, συστηματικά, τους ανθρώπους τους. 

http://www.efqm.org/en/abid/392/%20default.aspx
http://www.efqm.org/en/abid/392/%20default.aspx
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2) Πολιτική και Στρατηγική 

Χάραξη στρατηγικής, θέσπιση στόχων, ανάπτυξη ενεργειών, προσανατολισμένες 

στις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών, βάσει της αποστολής, του οράματος, 

των αξιών που διέπουν την επιχείρηση ή τον οργανισμό. 

3) Ανθρώπινο Δυναμικό 

Διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε ατομικό, ομαδικό και 

οργανωσιακό επίπεδο βάσει των αρχών της ισότητας και της δικαιοσύνης. 

4) Πόροι και Συνεργασίες 

Σχεδιασμός και διαχείριση εξωτερικών και εσωτερικών πόρων, στα πλαίσια 

υποστήριξης της ευρύτερης πολιτικής και στρατηγικής, με στόχο την 

αποτελεσματικότητα των διαδικασιών. 

5) Διαδικασίες, Προϊόντα και Υπηρεσίες 

Διοίκηση του οργανισμού, στηριζόμενη σε αλληλοεξαρτώμενα και αλληλένδετα 

συστήματα, διαδικασίες και γεγονότα, με στόχο την ικανοποίηση των 

ενδιαφερόμενων μερών σε συνεχή και συστηματική βάση. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

6) Αποτελέσματα Πελατών 

Μετρήσεις για την ικανοποίηση και την πρόβλεψη μελλοντικών αναγκών των 

εξωτερικών πελατών με σεβασμό. 

7) Αποτελέσματα Προσωπικού 

Μετρήσεις για την ικανοποίηση, τις αντιλήψεις, την ποιότητα επικοινωνίας των 

εσωτερικών πελατών στο επιχειρησιακό ή οργανωσιακό περιβάλλον. 

8) Αποτελέσματα Κοινωνικού Συνόλου 

Μετρήσεις των αντιλήψεων της κοινωνίας για την προσφορά της επιχείρησης ή 

του οργανισμού στο κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον. 

9) Κύρια Αποτελέσματα 

Μετρήσεις της συνολικής απόδοσης με τη χρήση χρηματοοικονομικών ή μη 

χρηματοοικονομικών μέτρων και δεικτών. 

Η δυναμική φύση του μοντέλου EFQM βασίζεται στη συνεχή ροή πληροφοριών, η 

οποία μέσω της μάθησης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, συμβάλλει στη 

βελτίωση των προϋποθέσεων, οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν σε βελτίωση των 

αποτελεσμάτων (http://www.efqm.org/en/tabid/392/default.aspx). Υιοθετώντας το 

μοντέλο αριστείας EFQM ένας οργανισμός μπορεί να συγκεντρώσει μέχρι και 1000 

http://www.efqm.org/en/tabid/392/default.aspx
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βαθμούς, βάσει των επιμέρους βαρών/ ποσοστών
6
 στα εννέα κριτήρια. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι το μοντέλο δίνει ίση βαρύτητα συνολικά στις προϋποθέσεις και στα 

αποτελέσματα. Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται στη λογική RADAR -ένα ισχυρό 

εργαλείο διαχείρισης που παρέχει μια δομημένη προσέγγιση για την εκτίμηση της 

απόδοσης ενός οργανισμού
7
 (Moeller et al., 2000; Porter and Tanner, 2004). Στην 

Εικόνα 4 του Προσαρτήματος Α απεικονίζεται αναλυτικά το μοντέλο.  

Το ευρωπαϊκό πρότυπο αριστείας EFQM δεν αποτελεί απλά μία δομημένη προσέγγιση 

για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πρακτικών όσο αφορά στην επίτευξη 

των επιχειρησιακών ή οργανωσιακών στόχων, αλλά παρέχει και την πιστοποίηση 

αριστείας. Η πιστοποίηση, η οποία έπεται της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης, παρέχεται 

μετά από επιτόπια επίσκεψη ειδικών (εξωτερική αξιολόγηση), οι οποίοι και αξιολογούν 

το βαθμό υιοθέτησης των αρχών αριστείας σε όλα τα επιχειρησιακά  ή οργανωσιακά 

επίπεδα, σύμφωνα με το μοντέλο. Έτσι, δίνεται, επιπλέον, στην επιχείρηση ή στον 

οργανισμό η ευκαιρία για συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) με επιχειρήσεις ή 

οργανισμούς που εφαρμόζουν το ίδιο πλαίσιο (Porter and Tanner, 2004). 

Το μοντέλο αριστείας EFQM διαδραματίζει βασικό ρόλο στην ενίσχυση της 

ευρωπαϊκής υγειονομικής περίθαλψης και αποτελεί μία συστηματική διαδικασία 

αυτοαξιολόγησης, προσανατολισμένη στο στόχο, για τους οργανισμούς παροχής 

υπηρεσιών υγείας. Δεδομένου ότι επίτευξη αριστείας σημαίνει ότι ένας οργανισμός 

πρέπει να ικανοποιεί όλα τα κριτήρια και τα υποκριτήρια που πλαισιώνουν το μοντέλο, 

αυτό χαρακτηρίζεται ιδανικό για την υποστήριξη οργανισμών στην προσπάθειά τους 

για ανάπτυξη κουλτούρας με επίκεντρο την ποιότητα (Jackson, 2001).  Ένας καλός 

δείκτης αξιολόγησης είναι αναγκαίος για τον εντοπισμό της αιτιότητας μεταξύ εισροών 

και αποτελεσμάτων σε μονάδες υγείας, μιας και το μοντέλο EFQM, όπως έχει 

αναφερθεί και στο Κεφάλαιο 1, στηρίζεται στο αρχικό μοντέλο αριστείας των τριών 

προσεγγίσεων του Donabedian. Ακόμη, η συνεχής παρακολούθηση και η συστηματική 

αξιολόγηση, που οδηγεί στην ευρωπαϊκή πιστοποίηση, προφυλάσσει τις σχέσεις 

υπευθυνότητας μεταξύ πελατών, φορέων χάραξης πολιτικής και προμηθευτών υγείας 

(Palani Natha Raja et al., 2007).  

 

                                                 
6 Η βαρύτητα στα επιμέρους κριτήρια είναι ανάλογη της σημασίας τους και παρουσιάζεται στη σχηματική 

αναπαράσταση του μοντέλου αριστείας EFQM στο Προσάρτημα Α (Εικόνα 4). 
7 Η μεθοδολογία RADAR, η οποία και αναπαριστάται σχηματικά στο Προσάρτημα Α (Εικόνα 5), είναι ένα δυναμικό 

πλαίσιο που βασίζεται σε τέσσερα στοιχεία: Απαιτούμενα Αποτελέσματα (Results), Σχεδιασμός και Ανάπτυξη 

Προσεγγίσεων (Approach), Εφαρμογή (Deployment), Αξιολόγηση, Επανεξέταση και Τελειοποίηση (Assessment and 

Review) (http://www.efqm.org/en/tabid/171/default.aspx).   

http://www.efqm.org/en/tabid/171/default.aspx
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2.4. Εφαρμογές του μοντέλου αριστείας EFQM στην υγειονομική περίθαλψη 

Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού μοντέλου οργανωσιακής αριστείας στον τομέα της 

υγειονομικής περίθαλψης είναι εκτεταμένη κατά κύριο λόγο εντός Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Μάλιστα, η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζουν και επίσημα, 

μέσω θέσπισης εθνικών φορέων, το πρότυπο αριστείας στην πράξη (Nabitz et al., 

2000). Υπάρχουν, ωστόσο, και χώρες, εκτός Ευρώπης, που αναγνωρίζουν την ισχύ και 

υιοθετούν τις αρχές του μοντέλου. Εκτός από τη συνεχή βελτίωση ποιότητας, σύμφωνα 

με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η αυτοαξιολόγηση μέσω του EFQM, αποτελεί 

οδηγό στην προσπάθεια ενσωμάτωσης της έννοιας της προαγωγής της υγείας
8
 στη δομή 

και κουλτούρα των μονάδων περίθαλψης (Groene and Garcia- Barbero, 2005). Κάτι 

ιδιαίτερα σημαντικό, μιας και, ακόμη και σήμερα, οι αρχές προαγωγής της υγείας δεν 

υιοθετούνται συστηματικά στα πλαίσια της διοίκησης ποιότητας των νοσοκομείων 

(Groene et al., 2010). 

2.4.1. Το μοντέλο EFQM εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Έρευνα, που έλαβε χώρα κατά κύριο λόγο στην Ευρώπη, στα πλαίσια του 

προγράμματος ExPeRT (1996), κατέδειξε το μοντέλο αριστείας EFQM ως έναν από 

τους τέσσερις βασικούς τύπους εξωτερικής αξιολόγησης στον τομέα της υγείας. Η 

προσέγγιση EFQM καλύπτει το κομμάτι της διαχείρισης ποιότητας, ως αναπόσπαστο 

μέρος των επαγγελματικών και διαχειριστικών λειτουργιών σε όλα τα επίπεδα των 

οργανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας, συμβάλλοντας στην οργανωσιακή ανάπτυξη 

και τη συνεχή βελτίωση (Shaw, 2000). Βάσει συγκριτικής ανάλυσης, εντοπίστηκε 

σύγκλιση μεταξύ των τεσσάρων μοντέλων, τα οποία σε συνδυασμό θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια μίας ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής διασφάλισης της 

ποιότητας (Bohigas and Heaton, 2000; Klazinga, 2000). 

Μάλιστα, το ανανεωμένο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) του Ηνωμένου Βασιλείου, 

επικεντρωμένο στην ποιότητα, υιοθέτησε και επισήμως από το 1999 το μοντέλο EFQM, 

το εννοιολογικό πλαίσιο του οποίου συνδέεται στενά με την κλινική διακυβέρνηση. Πιο 

συγκεκριμένα, δύο βασικές κοινές αρχές της κλινικής διακυβέρνησης με το μοντέλο 

είναι ότι η ποιότητα αποτελεί βάση για την αριστεία και ότι η επίτευξη βελτιωμένων 

αποτελεμάτων απαιτεί χρόνο, συστηματική και οργανωμένη προσπάθεια. Φαίνεται, 

                                                 
8 Για τους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας προαγωγή υγείας δε σημαίνει απλά παροχή υψηλής ποιότητας 

ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών, αλλά και ανάπτυξη εταιρικής ταυτότητας, που ενθαρρύνει τη συμμετοχή των 

ασθενών και του προσωπικού, επιδιώκοντας ενεργές συνδέσεις με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (Groene and 

Garcia- Barbero, 2005). 
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λοιπόν, ότι το EFQM αποτελεί ένα εργαλείο, πλήρως εξοπλισμένο ώστε να ταιριάζει με 

τα χαρακτηριστικά που προάγονται από την κλινική διακυβέρνηση. Όλα τα 

προηγούμενα αποδεικνύονται και στην πράξη, μιας και ορίστηκαν δύο κέντρα μάθησης 

με στόχο να μεταδώσουν τη γνώση και την εμπειρία τους για το μοντέλο σε 

ενδιαφερόμενους οργανισμούς (Jackson, 1999; Jackson, 2001). Ακολουθούν ορισμένες 

εφαρμογές σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας. 

Συνεχίζοντας στο Ηνωμένο Βασίλειο, στα πλαίσια βελτίωσης της επίδοσης του 

Wakefield and Pontefract Community Health NHS Trust μέσω αυτοαξιολόγησης, 

υιοθετήθηκε -η πρότερη έκδοση του EFQM- το EBEM (European Business Excellence 

Model). Μετά από την πρώτη αυτοαξιολόγηση, μέσω ερωτηματολογίων, εντοπίστηκαν 

προβλήματα στη συστηματική συλλογή δεδομένων. Τα αποτελέσματα πελατών και 

προσωπικού ήταν οι δύο βασικές περιοχές προς βελτίωση. Το συγκεκριμένο σύστημα 

υγειονομικής περίθαλψης συνέχισε να χρησιμοποιεί το εργαλείο και μέχρι το 1999 είχε 

ολοκληρώσει την τρίτη του αυτοξιολόγηση (Pitt, 1999). Παράλληλα, σε έρευνα, με 

στόχο τη διαμόρφωση στρατηγικής αριστείας στο Bolton Hospitals NHS Trust, 

διαπιστώθηκε, με τη βοήθεια του μοντέλου EFQM, ότι οι εργαζόμενοι δεν 

αντιλαμβάνονται ότι η συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων επηρεάζει τη συνολική 

οργανωσιακή απόδοση. Πιο συγκεκριμένα, σε ένα ποσοστό της τάξεως του 40% δεν 

είχε κοινοποιηθεί η αποστολή του ιδρύματος, έτσι οι εργαζόμενοι δεν εμπλέκονταν με 

την αριστεία, επειδή αισθάνονταν ότι δεν αποτιμάται. Στην προσπάθεια ανάπτυξης μίας 

περισσότερο σφαιρικής, αλλά και αντικειμενικής προσέγγισης προτάθηκε η υιοθέτηση 

του μοντέλου EFQM, προς αντικατάσταση των υπαρχόντων εργαλείων (Naylor, 1999). 

Από το 1994, το Hope Hospital του Salford Royal Hospital NHS Trust, στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, ενδιαφέρθηκε για το μοντέλο EFQM, εφαρμόζοντάς το σταδιακά ανά τμήμα. 

Μερικά χρόνια αργότερα, μετά από έρευνα στο προσωπικό του φαρμακείου του 

νοσοκομείου, εντοπίστηκαν προβλήματα στην εφαρμογή του μοντέλου. Το 93% των 

ερωτηθέντων δεν έλαβε εκπαίδευση για την εφαρμογή και τη διαδικασία αξιολόγησης. 

Ακόμη, από την έρευνα φαίνεται ότι η εστίαση στον πελάτη και ορισμένες αρχές 

ποιότητας εφαρμόζονται, χωρίς, όμως, να υπακούν στο μοντέλο. Παρά ταύτα, η 

καταλληλότητα του μοντέλου για την περίπτωση του φαρμακείου δεν αμφισβητήθηκε, 

μιας και μπόρεσε να καλύψει πολλές από τις αδυναμίες, που κατέδειξε η έρευνα, 

υποστηρίζοντας την απόφαση του προσωπικού για συνεχή βελτίωση (Stewart, 2003). 
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Αντίστοιχα με το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία αποτελεί ένα από τα κράτη- μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ακολουθούν την προσέγγιση του μοντέλου EFQM, στον 

τομέα υγείας, από τη δημιουργία του, το 1991. Μία πρώτη έρευνα μεταξύ 1.711 

ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης κατέδειξε ένα απροσδόκητα υψηλό ποσοστό 

υιοθέτησης του μοντέλου. Μάλιστα, το 1993 δημιουργήθηκε το Ολλανδικό βραβείο 

ποιότητας, βασισμένο στην προσέγγιση του EFQM, το οποίο και απονεμήθηκε για 

πρώτη φορά το 1996 στο Jellinek Center στο Άμστερνταμ (Nabitz and Klazinga, 1999). 

Η απόκτηση του βραβείου δεν αποτελεί μια απλή διαδικασία. Μετά από την πρώτη 

αυτοαξιολόγηση και τον αρχικό εξωτερικό έλεγχο (1994), κατά τον οποίο εντοπίστηκαν 

αδυναμίες στις διαδικασίες και στα αποτελέσματα πελατών και προσωπικού, 

αποφασίστηκε η διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης, καθώς και η υιοθέτηση 

συστημάτων ISO για τις διαδικασίες σε χρονικό ορίζοντα δύο ετών. Το 1996, η 

συνολική βαθμολογία, μετά από τα παραπάνω μέτρα, άγγιξε τους 514 βαθμούς, μια 

αύξηση της τάξεως του 32,13%. Στο σημείο αυτό αξίζει να διευκρινιστεί ότι η διάκριση 

αυτή ήταν αποτέλεσμα προσπαθειών περίπου μίας δεκαετίας, μιας και η στροφή προς 

τις αρχές της ΔΟΠ είχε ξεκινήσει πριν το EFQM (Nabitz and Walburg, 2000).  

Σε έρευνα που διεξήχθη, το 1998, στα είκοσι μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ολλανδίας 

βρέθηκε ότι το 65% χρησιμοποιούσε το μοντέλο αριστείας, ως πλαίσιο για το σύστημα 

διαχείρισης ποιότητας (Nabitz et al., 2000). Σε συγκριτική ανάλυση για την εφαρμογή 

στρατηγικών ποιότητας στη νοσοκομειακή περίθαλψη μεταξύ Ολλανδίας, Ουγγαρίας 

και Φινλανδίας, δεν εντοπίστηκαν έντονες διακυμάνσεις, παρά τη διαφορετικότητα 

στα συστήματα και στις πολιτικές υγείας των χωρών αυτών. Ως προς το μοντέλο EFQM 

συγκεκριμένα, στην Ουγγαρία περίπου το 10% των νοσοκομείων διενεργεί 

αυτοαξιολόγηση βάσει του EFQM, χωρίς, όμως, να έχει θεσπιστεί εθνικό βραβείο 

ποιότητας. Αντίθετα, στη Φινλανδία, ομοίως με την Ολλανδία, υπάρχει εθνικό βραβείο 

ποιότητας, βάσει του EFQM, και εφαρμόζεται στο 50% των νοσοκομειακών μονάδων 

(Wagner et al., 2006). 

Η Γερμανία, ακολουθώντας πιστά την ευρωπαϊκή τάση, το 1996, θέσπισε ένα πιλοτικό 

πρόγραμμα εφαρμογής του προτύπου EFQM σε 124 νοσοκομεία, υπό την εποπτεία του 

Υπουργείου Υγείας- ανάμεσά τους το Institute of Hygiene and Medical Microbiology, 

στη Χαϊδελβέργη, και το Max-Bűrger Centre for Social Medicine, Geriatrics and 

Services for the ElderlyLtd (MBC), στο Βερολίνο. Το πρώτο εφαρμόζοντας τις 

προσσεγίσεις του EFQM κατέληξε, με τη βοήθεια εξωτερικού αξιολογητή, σε 60 

δυνατά σημεία και 90 περιοχές προς βελτίωση (1997). Όμοια, το MBC ακολουθώντας 



Αριστεία στον Τομέα της Υγείας                                                                                 Ελευθεριάδου Όλγα 

 

 

21 

τις αρχές περί εκπαίδευσης και καθορισμού ομάδων κατέληξε σε 90 δυνατά σημεία και 

70 περιοχές προς βελτίωσης, σημειώνοντας βαθμολογία 200-250 μονάδες, κοντά στο 

μέσο όρο των γερμανικών νοσοκομείων (1998). Η πιλοτική εφαρμογή κατέδειξε τις 

εμφανώς ρεαλιστικές δυνατότητες του μοντέλου στη βελτίωση ποιότητας (Mohannes et 

al., 2000).  

Για τη βελτίωση της ποιότητας δεν απαιτείται μόνο αποτελεσματική διάγνωση, μέσω 

της αυτοαξιολόγησης του προτύπου EFQM, αλλά και αποτελεσματική εφαρμογή στο 

περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης. Έτσι, τέσσερις γερμανικοί οργανισμοί 

υγειονομικής περίθαλψης, χρησιμοποίησαν το EFQM, ως διαγνωστικό εργαλείο 

ποιότητας, κατά την εφαρμογή του Modular Concept for Quality in Healthcare
9
. Η 

διαδικασία αυτή είχε σημαντικά αποτελέσματα στη βελτίωση της ποιότητας με εστίαση 

στη χρησιμότητα των ασθενών, στη θεραπεία και στην αποτελεσματικότητα παροχής 

υπηρεσιών (μείωση διάρκειας αναμονής και θεραπείας, μείωση των διοικητικών 

εργασιών του κλινικού προσωπικού) (Möller and Sonntag, 1998). To 2001, μόλις δύο 

χρόνια από την αναθεώρηση του μοντέλου, περίπου 10% με 15% των νοσοκομείων στη 

Γερμανία χρησιμοποιούσε την προσέγγιση EFQM. Σε έρευνα, που πραγματοποιήθηκε 

την ίδια περίοδο σε 17 οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης, το 53% του δείγματος 

συγκέντρωσε 201-300 μονάδες, ενώ μόλις ένας οργανισμός βρισκόταν πάνω από τις 

400. Παρά τα όποια προβλήματα, από την έρευνα διαφαίνεται ότι το EFQM αποτελεί 

μία συστηματική προσέγγιση διαχείρισης ποιότητας, η οποία προσδίδει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα και δίνει τη δυνατότητα να επιτευχθεί αριστεία στον τομέα υγείας 

(Moeller and Sonntag, 2001; Moeller, 2001). 

Στην Εσθονία, μετά από αλλαγές στο σύστημα υγείας, άρχισε η εφαρμογή πρακτικών 

διαχείρισης της απόδοσης. Σε έρευνα, σε 6 νοσοκομεία -2 περιφερειακά και 4 κεντρικά- 

διαπιστώθηκε σύγκλιση στο στρατηγικό τους προσανατολισμό- ωθούμενη από τη 

μεγάλη πίεση που επέφεραν οι συγχωνεύσεις μετά το 2001. Βέβαια, έντονη 

ποικιλομορφία χαρακτηρίζει τη διαχείριση της ποιότητας  των νοσοκομείων, η οποία 

παρουσιάζει διαφορές μεταξύ εκτελεστικού επιπέδου και οργανωσιακής δομής. Στα 

πλαίσια ανάπτυξης κουλτούρας μέτρησης, στρατηγικής διαχείρισης της απόδοσης, 

εσωτερικής υπευθυνότητας και συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας, οι ερευνητές 

κατάρτισαν ανάλυση SWOT
10

. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται ως ευκαιρία -στα 

                                                 
9 Δημιουργήθηκε το 1991 από το νοσοκομείο του Heidelberg και είναι βασισμένο στον κύκλο του Deming. 

Προτείνει μια διαδικασία 5 βημάτων, το πρώτο εκ των οποίων είναι η εφαρμογή του μοντέλου EFQM. 
10 Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος, μέσω εντοπισμού δυνατών και αδύνατων σημείων (strengths, weaknesses), 

και εξωτερικού περιβάλλοντος, μέσω εντοπισμού ευκαιριών και απειλών (opportunities, threats). 
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πλαίσια των στρατηγικών προτεραιοτήτων- μετά από μια συγχώνευση νοσοκομείων να 

εφαρμοστεί το EFQM ώστε να οικοδομηθεί κοινή οργανωσιακή κουλτούρα μεταξύ 

πολλών κλινικών- ενιαία ταυτότητα. Έτσι, νοσοκομεία που έχουν πρότερη εμπειρία 

στην εφαρμογή του προτύπου υπερέχουν στο κομμάτι της διαχείρισης της ποιότητας, 

θεωρώντας το ως δυνατό σημείο στην ανάλυση (Guisset et al., 2009). 

Στη Νότια Ευρώπη, σε Ισπανία και Ιταλία, οι εφαρμογές του ευρωπαϊκού μοντέλου 

αριστείας στην υγειονομική περίθαλψη είναι εξίσου πολλές. Στην Ισπανία, η αρχική 

εφαρμογή του μοντέλου, συμπεριλαμβανομένης τόσο της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης 

όσο και της διαμόρφωσης βαθμολογίας, έλαβε χώρα σε 26 μονάδες περίθαλψης. Ο 

μέσος όρος στη συνολική βαθμολογία του δείγματος ήταν σχετικά χαμηλός στις 259 

μονάδες, 100 λιγότερες συγκριτικά με το βιομηχανικό κλάδο, ενώ ένα ποσοστό κοντά 

στο 35% συγκέντρωσε 300 με 400 βαθμούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διευθυντές των 

μονάδων περίθαλψης, παρά το χρόνο που αφιέρωσαν κατά την υιοθέτηση του 

μοντέλου, αποτίμησαν τη χρησιμότητά του σε 76% (Arcelay et al., 1999). Σε 

αντίστοιχη εφαρμογή του μοντέλου EFQM, χρονικού ορίζοντα δύο ετών (2003-2005), 

σε ψυχιατρική πτέρυγα γενικού νοσοκομείου στη Μαδρίτη, διαπιστώθηκε αύξηση στη 

συνολική επίδοση. Η αύξηση αποδόθηκε απόλυτα στην υπόθεση του μοντέλου. 

Πρωτοβουλίες στα κριτήρια- προϋποθέσεις βελτίωσαν τα κριτήρια- αποτελέσματα, 

υπερδιπλασιάζοντας τη βαθμολογία, συγκεκριμένα, στα αποτελέσματα ανθρώπινου 

δυναμικού και στους δείκτες απόδοσης (Vallejo et al., 2007). 

Όμοια, μετά από έρευνα, βρέθηκε ότι το μοντέλο EFQM μπορεί να εφαρμοστεί και, 

μάλιστα, αξιόπιστα, και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στην περίπτωση της 

Ισπανίας. Το βασικό πλεονέκτημα που αναδείχθηκε ήταν η υποχρεωτική εμπλοκή των 

ηγετών και του προσωπικού στην ποιότητα και συνεχή βελτίωση του οργανισμού 

(Gené- Badia et al., 2001). Ως προς τα αποτελέσματα, και συγκεκριμένα τα 

αποτελέσματα προσωπικού, έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε τρία κέντρα παροχής 

πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, κατέδειξε ότι οι πρακτικές EFQM δεν έχουν άμεση 

επίδραση στο επίπεδο ικανοποίησης από την εργασία. Αντίθετα, βρέθηκε ότι οι 

εργαζόμενοι του κέντρου, που εφαρμόζει το μοντέλο, χαρακτηρίζονται από υψηλότερα 

επίπεδα διαδικαστικής δικαιοσύνης, δηλαδή αντιλαμβάνονται ευκολότερα διαδικασίες, 

καθώς και αλλαγές που αναπτύσσονται εντός της μονάδας (Perez- Arechaederra, 2010). 

Σε περιφερειακό επίπεδο, μελέτη σε 31 οργανισμούς υγειονομικής φροντίδας στη 

Βασκονία, κατέδειξε ότι το μοντέλο είχε υψηλή ανταπόκριση. Μέσα σε περίοδο πέντε 
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ετών, οι πιστοποιημένοι με EFQM οργανισμοί αυξήθηκαν από 3 στους 12, καλύπτοντας 

ένα ποσοστό 38,7% του δείγματος. Επιπλέον, η συνολική ικανοποίηση για το ίδιο 

διάστημα αυξήθηκε σε ποσοστά άνω του 90%. Βέβαια, μερικοί από τους δείκτες 

απόδοσης δεν ήταν οι αναμενόμενοι. Κατά τη μελέτη, αυτό αποδόθηκε εν μέρει στην 

αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες υγείας (Sánchez et al., 2006).  

Σε νοσοκομείο στο Udine της Ιταλίας, η αυτοαξιολόγηση, στα πλαίσια εφαρμογής του 

μοντέλου αριστείας EFQM (2001), έλαβε χώρα σε δύο επίπεδα, -ανώτατα στελέχη και 

στελέχη μεσαίας γραμμής- και κατέδειξε τα κριτήρια ηγεσία, πολιτική και στρατηγική, 

πόροι και συνεργασίες και κύρια αποτελέσματα, ως θετικά σημεία. Αντίθετα, βασικές 

περιοχές προς βελτίωση χαρακτηρίστηκαν τα αποτελέσματα προσωπικού και 

κοινωνικού συνόλου. Σε 7 νοσοκομεία της Ιταλίας, κατά την ίδια περίοδο εφαρμογής 

του μοντέλου, διαπιστώθηκε ότι τα κριτήρια ανθρώπινο δυναμικό και αποτελέσματα 

προσωπικού ήταν αδύναμα (Vernero et al., 2007). 

2.4.2. Το μοντέλο EFQM εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Πέρα από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μοντέλο EFQM αποτελεί ένα από τα 

βασικά μοντέλα, που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών υγείας, 

προκειμένου να ανταγωνιστούν στην παγκόσμια αγορά. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια 

παρατηρείται αύξηση της διεθνούς κίνησης πελατών- ασθενών λόγω της επίδρασης των 

διεθνών πιστοποιήσεων ή προτύπων σχετικών με τις θεραπείες, τις διαδικασίες και την 

πρόληψη (Lee, 2012).  

Στη Νότια Κορέα, για παράδειγμα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 254 

νοσοκομεία άνω των 100 κλινών, βρέθηκε ότι σχεδόν το 50% γνώριζε το ευρωπαϊκό 

μοντέλο αριστείας. Αντίθετα, μόλις ένα 4,3% του δείγματος - κατά βάση πολύ μεγάλα 

νοσοκομεία (άνω των 700 κλινών)- βρέθηκε να χρησιμοποιεί το μοντέλο (Lee, 2012). 

Στην Ινδία έχουν επισημανθεί αδυναμίες στην ποιότητα υγειονομικής περίθαλψης 

εκδηλωμένες, κατά κύριο λόγο, ως ελλείψεις σε προσεγγίσεις ικανοποίησης ασθενών. 

Δημιουργήθηκε, λοιπόν, ένα εργαλείο βασισμένο στο EFQM και MBNQA και 

προσαρμοσμένο στην πραγματικότητα της χώρας. Μετά από πιλοτική εφαρμογή του 

εργαλείου σε 282 ιδιωτικές κλινικές βρέθηκε ότι γιατροί, νοσηλευτές, τεχνικοί και 

ασθενείς αποδίδουν διαφορετικά επίπεδα σημασίας στους υπο-παράγοντες 

νοσοκομειακών υπηρεσιών. Από τα συνολικά αποτελέσματα προκύπτει ταύτιση με τις 

αρχές του μοντέλου EFQM, μιας και οι διαδικασίες και τα αποτελέσματα πελατών, που 
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έχουν τους υψηλότερους συντελεστές βαρύτητας στο ευρωπαϊκό μοντέλο, 

κατατάσσονται ως βασικές προτεραιότητες (Palani Natha Raja et al., 2007). 

Επιπλέον, τόσο η Ρωσία όσο και η Τουρκία υιοθετούν τις βασικές αρχές του μοντέλου 

EFQM και στον τομέα της υγειονομικής τους περίθαλψης, λαμβάνοντας, μάλιστα, και 

διεθνείς πιστοποιήσεις. Ενδεικτικά, η "JSC" Medicina, κλινική στη Ρωσία, βρίσκεται, 

σήμερα, μετά από πολλές άλλες διεθνείς διακρίσεις (όπως αυτή της JCI), ανάμεσα 

στους 13 υποψηφίους για την πιστοποίηση EFQM για το 2012 

(http://www.efqm.org/en/tabid/166/default.aspx). Ενώ το Eskişehir Maternity and Child 

Illnesses Hospital στην Τουρκία, έχει λάβει, ήδη, την πιστοποίηση για το 2010 

(http://www.efqm.org/en/PdfResources/History%20of%20past%20winners.pdf). 

Όπως, φαίνεται από την παραπάνω ανάλυση οι εφαρμογές του μοντέλου EFQM στον 

τομέα της υγειονομικής περίθαλψης ανά τον κόσμο είναι πολλές. Μάλιστα, για το 2012, 

2 από τους 13 υποψηφίους για πιστοποίηση EFQM προέρχονται από τον κλάδο υγείας. 

Βέβαια, αξίζει να διευκρινίσουμε ότι το εργαλείο δεν παύει να αντιμετωπίζει 

προκλήσεις και δυσκολίες στην υιοθέτηση, την εφαρμογή και την επίτευξη των 

επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων, μιας και δεν αποτελεί, απαραίτητα, προϋπόθεση 

επιτυχίας. 

2.5. Κριτική του μοντέλου EFQM 

Ο οργανισμός EFQM δεν έχει αναπτύξει ειδική έκδοση για τον τομέα των υπηρεσιών 

υγείας. Το ευρωπαϊκό μοντέλο αριστείας απευθύνεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς 

ανεξαρτήτου κλάδου και το θεωρητικό του πλαίσιο (κριτήρια και υποκριτήρια) είναι 

κοινό και αδιαμφισβήτητο. Βέβαια, πολλές φορές έχουν εντοπιστεί προβλήματα 

σχετικά με την ορολογία, μιας και το μοντέλο έχει τις απαρχές του στο βιομηχανικό 

κλάδο (Arcelay et al., 1999; Moeller, 2001; Eggli and Halfon, 2003). Η βαρύτητα στα 

κριτήρια είναι ιδιαίτερα σημαντική, μιας και το μοντέλο χρησιμοποιείται και ως 

εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης (benchmarking). Εντούτοις, κάποιοι ισχυρίζονται ότι η 

βαρύτητα θα έπρεπε να διαφέρει ανάλογα με τον κλάδο. Σε έρευνα, που 

πραγματοποιήθηκε στη Δανία (2000), απευθυνόμενη σε διευθυντικά στελέχη, 

διαπιστώθηκε ότι η βαρύτητα στα κριτήρια του EFQM δεν ευθυγραμμίζεται με τις 

αρχές του. Δεν υπάρχει ισοδύναμη κατανομή των βαρών μεταξύ προϋποθέσεων και 

αποτελεσμάτων, αλλά δίνεται περισσότερη έμφαση στα κριτήρια- προϋποθέσεις (70%), 

εις βάρος των αποτελεσμάτων (30%) (Eskildsen et al., 2001). 

http://www.efqm.org/en/tabid/166/default.aspx
http://www.efqm.org/en/PdfResources/History%20of%20past%20winners.pdf
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Ως προς την εφαρμογή του προτύπου αριστείας, όμοια με τις υπόλοιπες μεθόδους 

διαχείρισης ποιότητας, σημαντικοί κρίνονται οι παράγοντες εκπαίδευση, εμπλοκή και 

δομημένη ομαδική εργασία. Η επιτυχία του μοντέλου βασίζεται στην προετοιμασία. 

Έτσι, θα πρέπει να δίνεται έμφαση στην εκπαίδευση των υπεύθυνων ομάδων, αλλά και 

του προσωπικού συνολικά, ώστε να εφαρμόζεται σωστά το μοντέλο, και τα πραγματικά 

αποτελέσματα να προσεγγίζουν τα προσδοκώμενα (Arcelay et al.,1999). Είναι λογικό 

ότι στην αντίθετη περίπτωση υπάρχει απόκλιση μεταξύ των αποτελεσμάτων, όπως στην 

περίπτωση του Hope Hospital, στο Ηνωμένο Βασίλειο (Stewart, 2003). Επιπλέον, η 

στήριξη και καθοδήγηση από την ανώτατη ηγεσία, η εμπλοκή όλων με τις αρχές του 

μοντέλου, καθώς και η υποστήριξη της συνολικής δράσης από το εξωτερικό 

περιβάλλον συνθέτουν την επιτυχία εφαρμογής του μοντέλου EFQM σε έναν 

οργανισμό παροχής υπηρεσιών υγείας. 

Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν παρουσιαστεί προβλήματα κατά την εφαρμογή 

του μοντέλου στον κλάδο υγείας. Ο χρόνος αποτελεί ένα από τα βασικότερα. Στον 

τομέα των υπηρεσιών υγείας ο χρόνος θεωρείται ο κρισιμότερος πόρος. Το μοντέλο 

αριστείας προϋποθέτει χρόνο για την εκπαίδευση, την εμπλοκή, την εφαρμογή, τον 

έλεγχο, ακόμη και τη μέτρηση των αποτελεσμάτων. Έτσι, κατά τα πρώτα στάδια 

εφαρμογής του σε νοσοκομειακά ιδρύματα, παρουσιάστηκαν παράπονα από το 

προσωπικό για έλλειψη χρόνου και απουσία εκπαίδευσης (Arcelay, 1999; Moeller, 

2001; Stewart, 2003). Άλλα προβλήματα που παρουσιάζονται είναι η απουσία 

τεχνολογίας για την υποστήριξη του μοντέλου, η έλλειψη εμπιστευτικότητας -σε 

πληροφορίες και σχέσεις- και οι συχνές συγκρούσεις μεταξύ κλινικού και διοικητικού 

προσωπικού ως προς την ιεράρχηση αναγκών (Moeller, 2001). Μάλιστα, η αντιδικία 

μεταξύ διοικητικού, που εστιάζει στο κόστος, και κλινικού, που εστιάζει στο 

αποτέλεσμα υγείας, προσωπικού επιβιώνει μέσα στο χρόνο, δημιουργώντας 

προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των μονάδων υγείας (Thompson, 1998). 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι οι πραγματοποιηθείσες έρευνες για το μοντέλο, η 

πλειοψηφία των οποίων έλαβε χώρα, κατά κύριο λόγο, την περίοδο 2000-2007, 

επικεντρώνονται σε περιορισμένα ερευνητικά θέματα. Από την ανασκόπηση προκύπτει 

ότι η κύρια μεθοδολογία, που χρησιμοποιείται, είναι η μελέτη περίπτωσης (Kim et al., 

2010). Αυτό δεν είναι απαραίτητα αρνητικό, μιας και καταδεικνύει τη δυσκολία 

συλλογής δεδομένων για συγκριτική ανάλυση. Η δυσκολία αυτή έγκειται στις 

ιδιαιτερότητες του κάθε οργανισμού υγειονομικής περίθαλψης και στις προσαρμογές 

ανάλογα με τις απαιτήσεις και ανάγκες της εκάστοτε περίπτωσης. 
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2.6. Συγκριτική ανάλυση του μοντέλου EFQM με άλλες μεθόδους διαχείρισης ποιότητας 

ως προς τη χρήση 

Οι ανάγκες για υιοθέτηση και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας στον 

τομέα της υγείας είναι αυξημένες λόγω της μεταβλητότητας του περιβάλλοντος και του 

ανταγωνισμού στην παγκόσμια αγορά υπηρεσιών υγείας. Τα κυριότερα από τα 

συστήματα οργανωτικής διαχείρισης της ποιότητας  περιγράφηκαν στο Κεφάλαιο 1. Το 

μοντέλο EFQM αποτελεί ένα παγκόσμιο σύστημα, ευρύτερο και καθόλου δεσμευτικό, 

συγκριτικά με τα υπόλοιπα. Αξίζει να διευκρινιστεί ότι είναι άμεσα ανταγωνιστικό με 

το αμερικάνικο MBNQA και με το JCI, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό 

με το ISO, μιας και το τελευταίο περιορίζεται στη διαχείριση των διαδικασιών. Ο 

συνδυασμός αυτός, βέβαια, δεν είναι τυχαίος, αλλά εντάσσεται, συνήθως, σε μία 

προμελετημένη στρατηγική που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του εκάστοτε οργανισμού 

υγείας.  

Μάλιστα, οι διαφορές μεταξύ των κύριων συστημάτων διαχείρισης ποιότητας 

αποτελούν και τα βασικά κριτήρια επιλογής τους από τις διοικήσεις των μεγάλων 

νοσοκομείων. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη, σε 42 μεγάλα νοσοκομεία (άνω των 

400 κλινών) της Ισπανίας, μόνο το 14% δε χρησιμοποιεί κάποιο μοντέλο ποιότητας. 

Από τα υπόλοιπα, το 71,4 % χρησιμοποιούσε το ISO, 69% το EFQM και 11,9% το JCI. 

Μάλιστα, ένα ποσοστό της τάξεως του 47,6% χρησιμοποιούσε συνδυασμό του ISO και 

του EFQM (Sánguesa et al., 2007).  Βέβαια, το ISO, κατά κύριο λόγο εφαρμόζεται 

τμηματικά. Στην Ολλανδία υπάρχουν αρκετές μεμονωμένες πιστοποιήσεις ISO σε 

εργαστήρια και στη Φινλανδία μόνο ένα νοσοκομείο, από τα 59 που μετείχαν στην 

έρευνα, έχει πιστοποίηση ISO στο σύνολό του (Wagner et al., 2006). Υποστηρίζεται, 

ακόμη, ότι το ISO είναι περισσότερο διαδεδομένο συγκριτικά με το EFQM στον τομέα 

της υγείας. Σε έρευνα, σε νοσοκομεία οξείας φροντίδας, μεταξύ 8 ευρωπαϊκών χωρών, 

επιβεβαιώθηκε η άποψη αυτή. Σε Πολωνία, Τσεχία και Ισπανία, τα ποσοστά 

χρησιμοποίησης του μοντέλου είναι άνω του 50%. Όμοια στην Ιρλανδία, υπάρχει μία 

σχετική υπεροχή του ISO με 31,6% έναντι 20% του EFQM. Αντίθετα, στο Βέλγιο 

χρησιμοποιείται το μοντέλο EFQM κατά 60,9%. Στη Γαλλία, τα ποσοστά 

χρησιμοποίησης μοντέλων ποιότητας είναι αρκετά χαμηλά, με 28,6% για το ISO και 

μόλις 3,4% για το EFQM (Lombarts et al., 2009). 

Κατά τον Lee (2012), στην παγκόσμια αγορά υγειονομικής περίθαλψης τα κύρια, 

διεθνώς εγκεκριμένα, πρότυπα, είναι τα EFQM, MBHCP -έκδοση για την υγειονομική 
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περίθαλψη του MBNQA- και JCI. Σύμφωνα με έρευνα σε νοσοκομεία της Νότιας 

Κορέας, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται ευρέως είναι οι αρχές της ΔΟΠ, σε γενικό 

πλαίσιο. Όσο για την υιοθέτηση των υπολοίπων, φαίνεται να είναι περιορισμένη με 

4,3% για το EFQM, 17,3% για το MBNQA και 0,8% για το JCI. Παρόλα αυτά η γνώση 

ως προς τα προηγούμενα μοντέλα είναι σχετικά υψηλή με 59,8%, 46,1% και 58,3% για 

τα MBNQA, EFQM και JCI αντίστοιχα, αποδεικνύοντας τη διάθεση εισόδου στην 

παγκόσμια αγορά μέσω του ιατρικού τουρισμού. 

2.7. Δυνατότητες υιοθέτησης του μοντέλου EFQM στην υγειονομική περίθαλψη στην 

Ελλάδα 

Είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα η εσωτερική μέτρηση της αποτελεσματικότητας, 

βασιζόμενη σε ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας και ικανοποίηση ασθενών, 

βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο συγκριτικά με τις παγκόσμιες πρακτικές, πράγμα που 

αποδεικνύει την αδυναμία, από πλευράς πολιτικής υγείας, για στοχοθεσία. Έρευνα, που 

πραγματοποιήθηκε το 1998, ως προς τη ΔΟΠ στη νοσοκομειακή περίθαλψη του 

δημόσιου τομέα, κατέδειξε την αναγκαιότητα άμεσης εισαγωγής τέτοιων συστημάτων 

στην υγεία (Theodorakioglou and Tsiotras, 2000). Σήμερα, υπάρχουν μεμονωμένες 

κινήσεις από ιδρύματα για υιοθέτηση μεθόδων διαχείρισης της ποιότητας, αλλά δε 

γίνονται συντονισμένα και συστηματικά. Εμπειρικά, το κυριότερο εργαλείο, που 

χρησιμοποιείται, είναι οι έρευνες ικανοποίησης ασθενών, οι οποίες φαίνεται να 

υποκαθιστούν τα ολοκληρωμένα συστήματα ποιότητας. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu), η θνησιμότητα 

στην Ελλάδα μειώθηκε διαχρονικά, από το 1998 έως και το 2009, σε επίπεδα 

χαμηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου (με εξαίρεση την περίοδο 2006-2007). 

Αντίθετα, τα ποιοτικά χρόνια ζωής (healthy life years at birth) των Ελλήνων φαίνεται 

να μένουν στα ίδια επίπεδα για την περίοδο 2004-2010, σε αντιδιαστολή με άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες όπου αυξάνονται, όπως Κύπρος, Σουηδία και Λιθουανία. Οι 

προηγούμενοι δείκτες εκφράζουν τις αλλαγές στην κατάσταση υγείας των Ελλήνων τα 

τελευταία χρόνια, αλλά δεν αντικατοπτρίζουν το βαθμό αποτελεσματικότητας του 

συστήματος υγείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου το 80% των Ελλήνων θεωρεί ότι 

είναι πιθανό να υποστεί οποιαδήποτε μορφή ζημίας εντός Εθνικού Συστήματος Υγείας 

(ΕΣΥ). Ακόμη, το 77% των πολιτών θεωρούν ότι η ποιότητα της παρεχόμενης υγείας 

στην Ελλάδα είναι υποδεέστερη των λοιπών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

εκφράζοντας, τη γενικότερη δυσαρέσκεια ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
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στον ελλαδικό χώρο (Special Eurobarometer, 2010). Τα προηγούμενα στατιστικά 

στοιχεία αποτελούν απόδειξη αναποτελεσματικής πολιτικής υγείας και έλλειψης 

συστημάτων μέτρησης και διαχείρισης ποιότητας τουλάχιστον για την τελευταία 

δεκαετία. 

Γίνεται, λοιπόν, εμφανές ότι η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας δεν είναι 

μόνο θέμα ανάπτυξης ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας στους οργανισμούς 

υγειονομικής περίθαλψης, αλλά στην πραγματικότητα σχετίζεται με την εισαγωγή, 

εφαρμογή και υποστήριξη των στρατηγικών από το ΕΣΥ. Το χάσμα μεταξύ πρόθεσης 

για αλλαγή (μέσω μεταρρυθμίσεων στο νομικό πλαίσιο) και υλοποίησης παραμένει 

στην Ελλάδα μακροχρόνιο πρόβλημα (Karassavidou et al., 2009). Με άλλα λόγια 

κρίνονται απαραίτητες οι κινήσεις για στροφή προς την ποιότητα σε επίπεδο 

συστήματος προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενες προκλήσεις του τομέα 

υγείας σε μια χώρα, που νοσεί, όχι μόνο οικονομικά, αλλά κοινωνικά και ηθικά. Η 

υιοθέτηση του μοντέλου EFQM θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για τη δύσκολη 

πορεία προς την αριστεία. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι κυβερνήσεις, όπως αυτές του 

Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και της Ολλανδίας έκαναν προσπάθειες για την 

υιοθέτηση του μοντέλου σε εθνικό επίπεδο.  

Βέβαια, οι οργανισμοί παροχής φροντίδας υγείας δεν παύουν να αποτελούν, στα 

πλαίσια μίας γενικότερης πολιτικής υγείας με επίκεντρο την ποιότητα, τους τελικούς 

αποδέκτες, τους πρωταγωνιστές μιας τέτοιας διαδικασίας. Όπως αναφέρθηκε, πλήθος 

ερευνών που διενεργήθηκαν από το 1999 έως και σήμερα, καταδεικνύουν ότι η 

εισαγωγή και εφαρμογή του μοντέλου EFQM σε οργανισμούς παροχής υπηρεσιών 

υγείας, υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα. Συνεπώς, η 

εφαρμογή ενός τέτοιου μοντέλου μεμονωμένα ανά οργανισμό, αλλά και συνολικά στο 

σύστημα, πιστεύεται ότι θα είχε θετικά αποτελέσματα τόσο στην ποιότητα όσο και στην 

αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης. 

Ο επίσημος εθνικός εταίρος του οργανισμού EFQM, στην περίπτωση της Ελλάδας, 

είναι η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)
11

. Μάλιστα, η ΕΕΔΕ 

διαμόρφωσε και το Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας, στα πλαίσια του 

εθνικού προγράμματος πιστοποίησης «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ». Το ελληνικό μοντέλο 

βασίζεται στο ευρωπαϊκό μοντέλο EFQM και στις θεμελιώδεις αρχές της αριστείας, και 

απευθύνεται σε μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου 

                                                 
11 Η ΕΕΔΕ, σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδρύθηκε το 1962 με σκοπό τη διάδοση, ανάπτυξη και προβολή 

των αρχών, των μεθόδων και της πρακτικής του σύγχρονου management (www.eede.gr).  

http://www.eede.gr/
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τομέα στην Ελλάδα (http://www.eede.gr/content.asp?id=517&source=left). Αντίστοιχες 

κινήσεις, επηρεασμένες από το μοντέλο EFQM, έχουν γίνει και σε επίπεδο δημόσιας 

διοίκησης. Συγκεκριμένα, το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ)
12

, μία προσπάθεια 

συνεργασίας των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υπεύθυνοι για τη 

Δημόσια Διοίκηση, απευθύνεται σε ευρωπαϊκούς δημόσιους οργανισμούς. Είναι ένα 

εργαλείο που χρησιμοποιείται, ήδη, από το 2000, σε ευρωπαϊκές υπηρεσίες του 

δημόσιου τομέα, αποσκοπώντας στην επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας. Το 

πλαίσιο αυτό αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση ΔΟΠ, ελάχιστα διαφοροποιημένη από 

το ευρωπαϊκό μοντέλο αριστείας EFQM. Μάλιστα, έχει μεταφραστεί στα ελληνικά και 

η εφαρμογή του υποστηρίζεται σε εθνικό επίπεδο, στα πλαίσια χάραξης πολιτικής 

ποιότητας (http://www.eipa.eu/files/File/CAF/Brochure2006/Greek_2006.pdf).   

Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα, παρά το γενικότερο πλαίσιο, δε 

φαίνεται να στρέφεται προς τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και της 

Οργανωσιακής Αριστείας. Για το λόγο αυτό, διεξήχθη έρευνα, στην προσπάθεια για 

εντοπισμό προοπτικών αριστείας στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία από τη σκοπιά των 

διοικητών- ηγετών τους, βάσει του ευρωπαϊκού μοντέλου αριστείας EFQM. Σε δεύτερη 

φάση, τέθηκε σε εφαρμογή η διαδικασία αυτοαξιολόγησης του μοντέλου σε ένα 

περιφερειακό νοσοκομείο του αρχικού δείγματος. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

παρατίθενται αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Common Assessment Framework (CAF). 

http://www.eede.gr/content.asp?id=517&source=left
http://www.eipa.eu/files/File/CAF/Brochure2006/Greek_2006.pdf
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΕΡΕΥΝΑ  

3.1. Έρευνα αυτοαξιολόγησης σε διοικητές νοσοκομείων 

Στα πλαίσια διερεύνησης προοπτικών αριστείας στη δημόσια νοσοκομειακή περίθαλψη 

στην Ελλάδα διεξήχθη έρευνα σε δημόσια νοσοκομειακά ιδρύματα της χώρας, την 

περίοδο Μάρτιο με Ιούνιο 2012. Η εν λόγω έρευνα έγινε με τη μορφή 

ερωτηματολογίου, το οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν ηλεκτρονικά οι διοικητές ή 

υποδιοικητές των νοσοκομείων. Στόχος της έρευνας δεν είναι, φυσικά, να υπολογίσει 

τις επιδόσεις τους και να αξιολογήσει τη λειτουργία τους, αλλά να εντοπίσει, ως ένα 

διαγνωστικό εργαλείο, εάν και κατά πόσο είναι εφικτή η υιοθέτηση αρχών ΔΟΠ και 

οργανωσιακής αριστείας στη δημόσια υγεία από τη σκοπιά της ανώτατης διοίκησης. 

Δείγμα 

Λόγω των πρόσφατων αλλαγών στη δομή του ΕΣΥ και την πραγματοποίηση 

συγχωνεύσεων μεταξύ νοσοκομειακών μονάδων, το ερωτηματολόγιο εστάλη 

ηλεκτρονικά σε 100 διοικητές/ υποδιοικητές νοσοκομειακών μονάδων μετά από 

πρότερη τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους. Τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα και 

διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) εντοπίστηκαν από την επίσημη ηλεκτρονική 

σελίδα του Υπουργείου Υγείας (http://www.yyka.gov.gr/), καθώς και από τις 

αντίστοιχες ηλεκτρονικές σελίδες των νοσοκομείων. Η συλλογή των ερωτηματολογίων 

ήταν δύσκολη αν και πραγματοποιήθηκαν 3 και 4 φόρες υπενθυμίσεις στους 

υπεύθυνους σχετικά με τη διεξαγωγή της έρευνας. Έτσι, ο βαθμός ανταπόκρισης ήταν 

σχετικά χαμηλός και συγκεκριμένα στο 19%.  

Το ερωτηματολόγιο, λοιπόν, συμπλήρωσαν 19 Διοικητές, εκπροσωπώντας αντίστοιχο 

αριθμό δημόσιων νοσοκομειακών μονάδων. Ως προς την εξειδίκευση των νοσοκομείων 

που μετείχαν στην έρευνα, το 89,5% (σε απόλυτους αριθμούς 17 νοσοκομεία) είναι 

γενικά νοσοκομεία, ενώ μόλις το 10,5% (2 νοσοκομεία) ειδικά. Η πλειοψηφία παρέχει 

μικρή εκπαιδευτική δραστηριότητα, ενώ 4 από τα νοσοκομεία του δείγματος είναι 

πανεπιστημιακά. Όσο αφορά στο μέγεθος, σχεδόν 58% των νοσοκομείων διαθέτει 

http://www.yyka.gov.gr/
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μέχρι και 250 κλίνες, ενώ το υπόλοιπο διαθέτει από 251 και  πάνω. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι σε ποσοστό 63,2% των νοσοκομείων λειτουργεί εξειδικευμένο τμήμα ποιότητας
13

. 

Μεθοδολογία Έρευνας 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα βασίστηκε στην -επισήμως 

μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα- εκδοχή του μοντέλου αριστείας EFQM. Έτσι, 

μετά από ορισμένες τροποποιήσεις στο αρχικό ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης ώστε 

να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός σύγχρονου οργανισμού υγειονομικής περίθαλψης 

του δημόσιου τομέα, διαμορφώθηκε η τελική του μορφή, υπόδειγμα του οποίου 

παρατίθεται στην αρχή του Προσαρτήματος Β (Β1). Η δομή και το θεωρητικό πλαίσιο 

του μοντέλου EFQM, σαφέστατα, διατηρούνται. Έτσι, υπάρχουν, 9 ομάδες ερωτήσεων, 

τα 9 βασικά κριτήρια (Ηγεσία, Πολιτική και Στρατηγική, Ανθρώπινο Δυναμικό, Πόροι 

και Συνεργασίες, Διαδικασίες, Αποτελέσματα Πελατών, Αποτελέσματα Προσωπικού, 

Αποτελέσματα Κοινωνικού Συνόλου και Επιχειρησιακά Αποτελέσματα), με ένα σύνολο 

από 51 ερωτήσεις- τα υποκριτήρια.  

Στο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιείται η πενταβάθμια κλίμακα Likert, ως προς το βαθμό 

συμφωνίας των ερωτηθέντων με τις διατυπωμένες ερωτήσεις {1= ‘Διαφωνώ απόλυτα’, 

2= ‘Διαφωνώ’, 3= ‘Δε γνωρίζω’, 4= ‘Συμφωνώ’, 5= ‘Συμφωνώ απόλυτα’}. Πριν την 

ανάλυση των δεδομένων αξίζει να αναφερθεί ότι η επεξεργασία και η παρουσίαση έχει 

γίνει μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS 19.0.  

Σημειώσεις:  

 Για την ευκολότερη ανάλυση των στοιχείων και την καλύτερη κατανόηση των 

αποτελεσμάτων, οι τιμές ανά κριτήριο που χρησιμοποιούνται στους πίνακες έχουν 

στρογγυλοποιηθεί στον κοντινότερο ακέραιο (υπολογισμένες ως απλοί 

αριθμητικοί μέσοι όροι των τιμών των υποκριτηρίων), προκειμένου να 

υπολογιστεί η μέση τιμή και η συχνότητα των απαντήσεων ανά κριτήριο ώστε να 

διατηρηθεί η αντιστοιχία τους με τις τιμές της κλίμακας Likert.  

 Καθώς οι ερωτήσεις έχουν απαντηθεί, χρησιμοποιώντας την κλίμακα Likert, οι 

μεταβλητές μας είναι διακριτές, μιας και μπορούν να πάρουν τις τιμές {1,2,3,4,5}. 

Συνεπώς, οι μέσες τιμές που προκύπτουν δεν ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα, καθώς δεν μπορούν να εμφανιστούν ενδιάμεσες τιμές. Για 

                                                 
13 Οι γενικές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου παρουσιάζονται με τη μορφή πινάκων και σχημάτων στο Προσάρτημα 

Β2.1. 
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παράδειγμα, ενώ το 4 σημαίνει ‘Συμφωνώ’ και το 5 ‘Συμφωνώ Απόλυτα’, η τιμή 

4,5 δεν αντιστοιχεί σε κάποια συγκεκριμένη απάντηση. Παρά το συγκεκριμένο 

σφάλμα, οι μέσες τιμές έχουν υπολογιστεί έτσι ώστε να λάβουμε μια γενική εικόνα 

για το πού κινήθηκαν οι απαντήσεις των ερωτηθέντων.  

Ανάλυση Δεδομένων και Ερμηνεία Ευρημάτων 

Οι επικρατούσες τιμές ανά κριτήριο στις απαντήσεις των διοικητών ήταν 4 και 5 ήτοι 

‘Συμφωνώ’ και ‘Συμφωνώ απόλυτα’, με εξαίρεση το κριτήριο Αποτελέσματα 

Κοινωνικού Συνόλου με τιμή 3. Μάλιστα, ως προς τις συχνότητες των απαντήσεων ανά 

κριτήριο, ένα ποσοστό μόλις 10,5% και 5,3% προσεγγίζει τις απαντήσεις ‘Διαφωνώ’ 

και ‘Διαφωνώ απόλυτα’ στα κριτήρια Αποτελέσματα Προσωπικού και Κοινωνικού 

Συνόλου αντίστοιχα. Κατά τον υπολογισμό της μέσης τιμής και της τυπικής απόκλισης 

ανά κριτήριο παρατηρήθηκε το εξής παράδοξο: Οι απαντήσεις κυμαίνονταν, κατά 

κύριο λόγο, σε τιμές άνω του 4, χωρίς ιδιαίτερες διακυμάνσεις. Τα κριτήρια με τη 

χαμηλότερη μέση τιμή ήταν τα Αποτελέσματα Προσωπικού και τα Αποτελέσματα 

Κοινωνικού Συνόλου με τιμές πάνω από 3,5.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κριτήρια Αποτελέσματα Προσωπικού και Αποτελέσματα 

Κοινωνικού Συνόλου, σύμφωνα και με εφαρμογές της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης σε 

νοσοκομειακά ιδρύματα άλλων χωρών ανά τον κόσμο (βλ. Κεφάλαιο 2.4), 

αποτελούσαν τις κυριότερες περιοχές προς βελτίωση, μαζί με τις Διαδικασίες, 

συγκεντρώνοντας χαμηλή βαθμολογία. Βέβαια, από τα συγκεκριμένα δεδομένα δεν 

μπορεί να εξαχθεί αντίστοιχο συμπέρασμα, λόγω της γενικότερης διάθεσης των 

διοικητών να απαντούν θετικά στις ερωτήσεις. Μάλιστα, η διάθεση αυτή 

επιβεβαιώνεται από τα απόλυτα και ποσοστιαία μεγέθη του κριτηρίου Ηγεσία, με μέση 

τιμή 4,74- τη μεγαλύτερη από όλα τα κριτήρια, τυπική απόκλιση μόλις 0,452 και με 

73,7% των ερωτηθέντων να απαντούν ‘Συμφωνώ απόλυτα’ και 26,3% να απαντούν 

‘Συμφωνώ’
14

. 

Συνολικά, από τα παραπάνω διαφαίνεται μία θετική ροπή στις απαντήσεις των 

διοικητών με ελάχιστες εξαιρέσεις σε μεμονωμένα κριτήρια. Για το λόγο αυτό, και 

προκειμένου να εντοπιστούν οι πραγματικές συνθήκες αριστείας εντός νοσοκομειακών 

ιδρυμάτων, επιβεβαιώνοντας ή απορρίπτοντας τα προηγούμενα ευρήματα, διεξήχθη 

συμπληρωματική έρευνα, μελέτη περίπτωσης. Σε ένα από τα νοσοκομεία του αρχικού 

                                                 
14 Οι πίνακες με τις αναλύσεις των στατιστικών στοιχείων από το SPSS για όλα τα κριτήρια παρατίθενται μετά το 

ερωτηματολόγιο, στην ενότητα Αποτελέσματα του Προσαρτήματος Β2.1. 
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δείγματος, έλαβε χώρα επιτόπια έρευνα αυτοαξιολόγησης, με χρήση του ίδιου 

ερωτηματολογίου, σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο, απευθυνόμενη στο σύνολο του 

προσωπικού. 

3.2. Η περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 

Γενικά Στοιχεία Νοσοκομειακής Μονάδας 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» αποτελεί ένα περιφερειακό 

ελληνικό νοσοκομείο, με βασικό πληθυσμό ευθύνης τον πληθυσμό του Νομού 

Ροδόπης. Αποτελεί μία αποκεντρωμένη και ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα της 4ης 

Υ.Π.Ε. Μακεδονίας–Θράκης, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, που παράγει 

και προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης. 

Το «Σισμανόγλειο» διαθέτει πάνω από 251 ανεπτυγμένες κλίνες και στελεχώνεται από 

περίπου 450 άτομα. Αποτελεί ένα από τα 19 νοσοκομεία, που μετείχαν στην παραπάνω 

έρευνα, στο οποίο και λειτουργεί εξειδικευμένο τμήμα ποιότητας, σύμφωνα με τις 

απαντήσεις του Διοικητή. 

Εφαρμογή αυτοαξιολόγησης σύμφωνα με το πρότυπο EFQM 

Κατά την περίοδο Μάιο με Ιούνιο 2012, μετά από έγκριση από το επιστημονικό και 

διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου, έλαβε χώρα η διαδικασία αυτοαξιολόγησης, 

υπό τη μορφή ερωτηματολογίου
15

. Το χρησιμοποιηθέν ερωτηματολόγιο, οι βασικές 

ερωτήσεις του οποίου είναι τα κριτήρια και υποκριτήρια του μοντέλου αριστείας 

EFQM, ήταν κοινό με το ερωτηματολόγιο, που αναφέρθηκε παραπάνω (χωρίς το τμήμα 

των γενικών ερωτήσεων). Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε 50 άτομα του 

προσωπικού, βάσει τυχαίας δειγματοληψίας, από τη διοικητική, ιατρική και 

νοσηλευτική υπηρεσία. Η ανταπόκριση από το προσωπικό ήταν υψηλή, λαμβάνοντας 

πίσω το 100% των ερωτηματολογίων και οι μη απαντημένες ερωτήσεις (missing 

values) περιορισμένες (2%). Συγκεκριμένα, ως προς την κατανομή του δείγματος, 

υπάρχει σχετική ισορροπία, μιας και το 30% (15 ερωτηματολόγια) αφορά διοικητικό 

προσωπικό, το 34% (17 ερωτηματολόγια) ιατρικό και το υπόλοιπο 36% (18 

ερωτηματολόγια) νοσηλευτικό
16

.  

Στην ανάλυση, που ακολουθεί, ο αριθμός των παρατηρήσεων είναι 51, μιας και 

προστίθενται επιπλέον οι απαντήσεις του Διοικητή, ως μέλος του διοικητικού 

                                                 
15

 Στο Παράρτημα, που ακολουθεί των Προσαρτημάτων Α και Β, παρατίθενται η Αίτηση και η Απόφαση. 
16 Η ανάλυση παρατίθεται στον Πίνακα 16: Κατανομή Προσωπικού στο Προσάρτημα Β2.2. 
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προσωπικού του νοσοκομείου. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι όμοια με την 

προηγούμενη ανάλυση και στην περίπτωση αυτή, οι τιμές έχουν στρογγυλοποιηθεί και 

παρά την ύπαρξη κατηγορικών δεδομένων έχει υπολογιστεί η μέση τιμή και η τυπική 

απόκλιση ανά κριτήριο.   

Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων 

Το θετικό κλίμα στις απαντήσεις των διοικητών, από την αρχική έρευνα, φαίνεται να 

αντιστρέφεται με τις απαντήσεις του συνόλου του προσωπικού του γενικού 

νοσοκομείου Κομοτηνής. Οι επικρατούσες τιμές ανά κριτήριο είναι 2 και 3 ήτοι 

‘Διαφωνώ’ και ‘Δε γνωρίζω’. Πιο συγκεκριμένα, ως προς τα κριτήρια- προϋποθέσεις, 

οι απαντήσεις ποικίλουν. Ως προς την ηγεσία, το 47,1% των ερωτηθέντων απαντά 

‘Διαφωνώ’ και ‘Διαφωνώ απόλυτα’, ενώ 23,5% απαντούν ‘Συμφωνώ’ και ‘Συμφωνώ 

απόλυτα’. Η διαφορά με τις απαντήσεις των 19 διοικητών, εντός των οποίων και ο 

διοικητής του συγκεκριμένου νοσοκομείου, είναι εμφανής και ιδιαίτερα σημαντική, με 

το 100% των ερωτηθέντων, στη δεύτερη περίπτωση, να απαντά ‘Συμφωνώ’ και 

‘Συμφωνώ απόλυτα’. Η μέση τιμή του κριτηρίου, από τις χαμηλότερες μεταξύ των 

προϋποθέσεων, μετά το Ανθρώπινο Δυναμικό και την Πολιτική και Στρατηγική, είναι 

2,69, ενώ η τυπική απόκλιση ιδιαίτερα υψηλή στο 1,049. Η τιμή της τυπικής 

απόκλισης, η υψηλότερη από το σύνολο των κριτηρίων, εκφράζει την αυξημένη 

αστάθεια στις απαντήσεις μεταξύ του προσωπικού για το κριτήριο της ηγεσίας. 

Τα κριτήρια Πολιτική και Στρατηγική και Ανθρώπινο Δυναμικό, που ακολουθούν, 

έχουν μέση τιμή 2,55 και 2,41 αντίστοιχα. Σύμφωνα με την ανάλυση, ένα ποσοστό 

πάνω από 80% του δείγματος έχει επικεντρωθεί στις απαντήσεις ‘Διαφωνώ απόλυτα’, 

‘Διαφωνώ’ και ‘Δε γνωρίζω’. Αξίζει να επισημανθεί ότι τα υψηλά ποσοστά στην 

απάντηση ‘Δε γνωρίζω’ εκφράζουν την αδυναμία της ηγεσίας να εμπλέξει τους 

εργαζόμενους στη στρατηγική της, αλλά και την αδυναμία της να τους διοικήσει με τις 

αρχές της ισότητας και της δικαιοσύνης. Όμοια, πάνω από 50% των ερωτηθέντων στα 

κριτήρια Πόροι και Συνεργασίες και Διαδικασίες έχει περιοριστεί στην απάντηση ‘Δε 

γνωρίζω’, με μέση τιμή 2,86 και για τα δύο κριτήρια. Η τάση των εργαζομένων να 

απαντούν ‘Δε γνωρίζω’ καταδεικνύει την άγνοια τους σχετικά με την ευρύτερη 

πρακτική του νοσοκομείου, ακόμη και ως προς την καθημερινή του λειτουργία. Όμως, 

όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, σε οργανισμούς υγειονομικής 

περίθαλψης είναι αναγκαία η ενδυνάμωση και εμπλοκή του προσωπικού με τη 



Αριστεία στον Τομέα της Υγείας                                                                                 Ελευθεριάδου Όλγα 

 

 

35 

στρατηγική και λειτουργία του οργανισμού, λόγω της ιδιαιτερότητας της παραγόμενης 

υπηρεσίας.   

Ως προς τα κριτήρια- αποτελέσματα, παρατηρείται αντίστοιχη διάθεση στις απαντήσεις. 

Τα Αποτελέσματα Προσωπικού και Κοινωνικού Συνόλου συγκεντρώνουν τη μικρότερη 

μέση τιμή με 2,46 και 2,84 αντίστοιχα. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι τα 

συγκεκριμένα κριτήρια είχαν τη χαμηλότερη μέση τιμή και στην περίπτωση της 

έρευνας με τους διοικητές, επισημαίνοντάς τα ως αδύνατα σημεία. Ως προς τη 

συχνότητα των απαντήσεων σε αυτά τα δύο κριτήρια, 94% και 90% του δείγματος, για 

τα Αποτελέσματα Προσωπικού και Κοινωνικού Συνόλου αντίστοιχα, απαντά ‘Διαφωνώ 

απόλυτα’, ‘Διαφωνώ’ και ‘Δε γνωρίζω’. Μάλιστα, στην περίπτωση των απαντήσεων 

στα Αποτελέσματα Κοινωνικού Συνόλου, το ποσοστό που απαντά ‘Δε γνωρίζω’ αγγίζει 

το 68%, αποδεικνύοντας την άγνοια του προσωπικού περί θεμάτων κοινωνικής ευθύνης 

και συμβολής του νοσοκομείου. 

Τα Αποτελέσματα Πελατών και τα Επιχειρησιακά Αποτελέσματα έχουν την υψηλότερη 

μέση τιμή από τα κριτήρια συνολικά, με τιμές, συγκεκριμένα, 2,92 και 3,06 αντίστοιχα. 

Ένα ποσοστό περίπου στο 20% των ερωτηθέντων φαίνεται να διατυπώνει θετικές 

απαντήσεις (‘Συμφωνώ’ και ‘Συμφωνώ απόλυτα’) στα δύο κριτήρια. Βέβαια, τα 

ποσοστά στην απάντηση ‘Δε γνωρίζω’ είναι εντυπωσιακά υψηλά και στην περίπτωση 

αυτή, ξεπερνώντας το 60% τόσο στα Αποτελέσματα Πελατών όσο και στα 

Επιχειρησιακά Αποτελέσματα. Στην περίπτωση των επιχειρησιακών αποτελεσμάτων το 

ποσοστό αυτό, ίσως, δικαιολογείται, μιας και οι δείκτες επίδοσης αφορούν σε 

μεγαλύτερο βαθμό το ανώτατο management. Βέβαια, αυτό δε σημαίνει ότι δε θα πρέπει 

να υπάρχει πληροφόρηση και ανατροφοδότηση στην περίπτωση μέτρησης της 

επίδοσης, στα πλαίσια ικανοποίησης των στόχων του νοσοκομείου. 

Προκειμένου να σχηματιστεί μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τα αποτελέσματα 

πραγματοποιήθηκε συγκριτική ανάλυση μεταξύ των απαντήσεων του προσωπικού. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο διοικητικό προσωπικό εντάσσονται και οι απαντήσεις του 

διοικητή, οι οποίες δε φαίνεται να επηρεάζουν τόσο τα συνολικά μεγέθη. Για το λόγο 

αυτό παρατίθενται στο προσάρτημα πίνακες με τη μέση τιμή και τη διακύμανση ανά 

κριτήριο για το διοικητικό προσωπικό με και χωρίς τις απαντήσεις του διοικητή. 

Από τη συγκριτική ανάλυση, με μία πρώτη ματιά, επιβεβαιώνεται το χάσμα μεταξύ 

διοικητικού και κλινικού (νοσηλευτικού και ιατρικού) προσωπικού, το οποίο και 

επισημάνθηκε στη θεωρητική ανάλυση του μοντέλου EFQM. Αυτό γίνεται εμφανές 
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από τις μέσες τιμές σε όλα τα κριτήρια μεταξύ των ομάδων προσωπικού. Συγκεκριμένα, 

το διοικητικό προσωπικό φαίνεται να συμφωνεί περισσότερο με τις ερωτήσεις 

(κριτήρια και υποκριτήρια), μιας και οι μέσες τιμές κυμαίνονται σε υψηλότερα επίπεδα 

συγκριτικά με τις αντίστοιχες των άλλων ομάδων. Βέβαια, σε καμία περίπτωση οι 

απαντήσεις δεν προσεγγίζουν τις απαντήσεις των διοικητών, ούτε καν στα κριτήρια με 

τη χαμηλότερη μέση τιμή για τους διοικητές (Αποτελέσματα Προσωπικού και 

Κοινωνικού Συνόλου). Συνοπτικά για τις άλλες δύο ομάδες, το ιατρικό προσωπικό 

χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα χαμηλούς μέσους όρους σε όλα τα κριτήρια, ενώ στις 

απαντήσεις του νοσηλευτικού προσωπικού κυριαρχεί η απάντηση ‘Δε γνωρίζω’.  

Τα κριτήρια- προϋποθέσεις Ηγεσία και Πολιτική και Στρατηγική, στην περίπτωση του 

διοικητικού προσωπικού, συγκεντρώνουν σχετικά υψηλούς μέσους όρους, 3,44 και 

3,25 αντίστοιχα, με επικρατούσα την τιμή 4 ήτοι ‘Συμφωνώ’. Αντίθετα, το ιατρικό 

προσωπικό, με επικρατούσες τις απαντήσεις ‘Διαφωνώ’ και ‘Διαφωνώ απόλυτα’ στο 

σύνολο των κριτηρίων, επισημαίνει τα δύο αυτά κριτήρια, ως αδύνατα σημεία, με τις 

μέσες τιμές να προσεγγίζουν το 2. Μάλιστα, το 82,4% και το 76,5% των ιατρών του 

δείγματος απαντούν αρνητικά στα σχετικά υποκριτήρια (‘Διαφωνώ’ και ‘Διαφωνώ 

απόλυτα’) για την Ηγεσία και την Πολιτική και Στρατηγική αντίστοιχα. Το κριτήριο 

Πολιτική και Στρατηγική έχει ιδιαίτερα χαμηλή μέση τιμή (2,39) και στην περίπτωση 

του νοσηλευτικού προσωπικού.  

Δεδομένων των απαντήσεων του προσωπικού, ο ανθρώπινος παράγοντας επισημαίνεται 

και από τις τρεις ομάδες ως αδυναμία, μέσω των κριτηρίων Ανθρώπινο Δυναμικό και 

Αποτελέσματα Προσωπικού. Αξίζει να επισημανθεί η έντονη διαφωνία των ιατρών με 

την πολιτική διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, που ακολουθείται από την ηγεσία του 

νοσοκομείου. Χαρακτηριστική είναι η μέση, καθώς και η επικρατούσα τιμή του 

κριτηρίου Ανθρώπινο Δυναμικό με τιμές 1,65 και 1 (‘Διαφωνώ απόλυτα’) αντίστοιχα. 

Όμοια το νοσηλευτικό προσωπικό δίνει τη χαμηλότερη, μεταξύ των κριτηρίων, μέση 

τιμή στο κριτήριο Αποτελέσματα Προσωπικού με 2,35. Έπονται τα κριτήρια Πολιτική 

και Στρατηγική (2,39), που αναφέρθηκε προηγουμένως, και Ανθρώπινο Δυναμικό 

(2,44). Ως προς το διοικητικό και παρά τη θετική του προδιάθεση σε όλα τα κριτήρια 

συγκριτικά με το κλινικό προσωπικό, η κατάσταση είναι παρόμοια. Τα δύο αυτά 

κριτήρια έχουν τις χαμηλότερες μέσες τιμές σε σχέση με τα υπόλοιπα. Το 25% και το 

31,3% των διοικητικών που συμμετέχουν στο δείγμα απαντά ‘Διαφωνώ’, ενώ τα 

ποσοστά στην απάντηση ‘Δε γνωρίζω’ αγγίζουν το 37% και 50% των ερωτηθέντων για 

τα κριτήρια Ανθρώπινο Δυναμικό και Αποτελέσματα Προσωπικού αντίστοιχα. 
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Από τα υπόλοιπα κριτήρια, αξίζει να αναφερθούν τα Αποτελέσματα Πελατών και τα 

Επιχειρησιακά Αποτελέσματα. Τα Αποτελέσματα Πελατών έχουν υψηλή μέση τιμή με 

σχετικά χαμηλή διακύμανση και για τις τρεις ομάδες προσωπικού. Στην περίπτωση 

αυτή θα μπορούσε κανείς να εντοπίσει ένα δυνατό σημείο. Αν και οι απαντήσεις του 

διοικητικού προσωπικού, με 50% να απαντά ‘Συμφωνώ’, προδιαθέτουν για κάτι τέτοιο, 

οι απαντήσεις του κλινικού, με ποσοστά άνω του 70% στην απάντηση ‘Δε γνωρίζω’, το 

αναιρούν. Με τον τρόπο αυτό καταδεικνύεται, η δυσκολία της ανώτατης διοίκησης να 

εμπλέξει με τις πολιτικές διαχείρισης και ικανοποίησης ασθενών τους ανθρώπους που 

έρχονται σε άμεση και συχνή επαφή μαζί τους. Ως προς τα επιχειρησιακά 

αποτελέσματα, η επικρατούσα τιμή είναι 3 ήτοι ‘Δε γνωρίζω’ για όλο το προσωπικό. 

Αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση του διοικητικού προσωπικού, το οποίο αν και 

θεωρητικά ασχολείται με τήρηση δεικτών και μέτρηση αποτελεσμάτων, αγνοεί 

ουσιώδη στοιχεία, με τους μισούς διοικητικούς του δείγματος να απαντούν ‘Δε 

γνωρίζω’ στο συγκεκριμένο κριτήριο
17

. 

Τέλος, σε μία προσπάθεια συσχέτισης των απαντήσεων με το θεωρητικό πλαίσιο του 

μοντέλου EFQM, υπολογίστηκε ο σταθμισμένος μέσος όρος για τα κριτήρια, βάσει των 

επιμέρους βαρών του μοντέλου, συνολικά και ανά ομάδα προσωπικού. Έτσι, ο 

σταθμισμένος μέσος όρος για όλο το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένου και του 

διοικητή, είναι 2,73. Αντίθετα σε υψηλότερα επίπεδα κυμαίνεται η αντίστοιχη τιμή για 

το διοικητικό προσωπικό αγγίζοντας το 3,31. Ενδεικτικά, αναφέρεται και ο 

σταθμισμένος μέσος όρος για τις απαντήσεις του διοικητή αποκλειστικά, οι οποίες 

ενσωματώνονται στην προηγούμενη τιμή, ο οποίος είναι 3,57. Οι τιμές για το κλινικό 

προσωπικό είναι 2,26 και 2,66, για ιατρικό και νοσηλευτικό αντίστοιχα. Όπως 

παρατηρείται από τα παραπάνω, οι σταθμισμένοι μέσοι όροι, κατά το μοντέλο, 

κυμαίνονται, τόσο ανά ομάδα προσωπικού όσο και συνολικά, σε σχετικά χαμηλά 

επίπεδα. Βέβαια, και στην περίπτωση αυτή η διαφορά μεταξύ διοικητικού και κλινικού 

προσωπικού είναι εμφανής
18

.  

Συνοπτική ανάλυση κύριων ευρημάτων και Προτάσεις 

Η αυτοαξιολόγηση είναι μία δύσκολη διαδικασία, η οποία και έλαβε χώρα για πρώτη 

φορά στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Η επαφή, λοιπόν, του προσωπικού, από 

διαφορετικές ομάδες και διαφορετικά ιεραρχικά κλιμάκια, με το ερωτηματολόγιο 

                                                 
17 Για περαιτέρω στοιχεία, όλοι οι πίνακες με τις αναλύσεις ανά ομάδα προσωπικού παρατίθενται στο Προσάρτημα 

Β2.2. 
18 Ο υπολογισμός παρουσιάζεται στους Πίνακες 28, 40 και 53 του Προσαρτήματος Β2.2.  
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αυτοαξιολόγησης διαμόρφωσε το γενικότερο πλαίσιο πιθανής εφαρμογής του μοντέλου 

EFQM. Στην προηγούμενη ενότητα, παρατίθενται τα κυριότερα από τα αποτελέσματα 

της έρευνας. Για περαιτέρω στοιχεία, ο αναγνώστης παραπέμπεται στο προσάρτημα 

που βρίσκεται στο τέλος, όπου και παρουσιάζονται αναλυτικά οι πίνακες που 

χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση. Συνοπτικά, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από 

την εφαρμογή της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής 

είναι πολλά.  

Τα υψηλά ποσοστά απαντήσεων ‘Δε γνωρίζω’ καταδεικνύουν την αδυναμία της 

ηγεσίας για διάχυση της πληροφορίας και της γνώσης σε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα, οι 

έντονες διαφορές στις απαντήσεις μεταξύ του διοικητή και του προσωπικού 

επιβεβαιώνει την αδυναμία αυτή. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι οι απαντήσεις του 

διοικητή του συγκεκριμένου νοσοκομείου ακολουθούν την τάση των διοικητών 

πανελλαδικά. Η ηγεσία, λοιπόν, αποτελεί και ένα από τα κριτήρια που επιβάλλεται να 

ενισχυθεί, στα πλαίσια εισαγωγής αρχών αριστείας στο νοσοκομείο. Ο ρόλος της είναι 

κρίσιμος και για το λόγο αυτό απαιτείται διορατικότητα, όραμα και έμπνευση. Στην 

περίπτωση, όμως, του ελληνικού δημόσιου νοσοκομείου, οι διοικητές αλλάζουν ανά 2 

με 3 έτη. Το γεγονός αυτό καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη μια ενδεχόμενη βελτίωση, η 

οποία απαιτεί σταθερότητα στο εσωτερικό περιβάλλον. Η κατάρτιση στρατηγικών 

σχεδίων (strategic planning) θα μπορούσε να βοηθήσει το συνολικό εγχείρημα, αρκεί 

να γίνει με τρόπο ουσιαστικό και όχι διαδικαστικό, με συνέχεια και συνέπεια. 

Οι βασικές περιοχές προς βελτίωση εντοπίζονται, κατά κύριο λόγο, στους ανθρώπους. 

Το κριτήριο Αποτελέσματα Προσωπικού εμφανίζεται, κατά κοινή ομολογία, ως 

αδύνατο σημείο. Στηριζόμενοι στη βασική παραδοχή του μοντέλου EFQM, το 

νοσοκομείο, σε πρώτη φάση, πρέπει να προσδιορίσει εκ νέου και με σαφήνεια την 

πολιτική περί διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού ως προς την εκπαίδευση, την 

αξιολόγηση, την ανάληψη ευθυνών και τη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Η εφαρμογή της πολιτικής προϋποθέτει την επικοινωνία των ηγετών ανά 

ομάδα, τομέα και τμήμα με την ανώτατη ηγεσία και το προσωπικό, ώστε να 

επιτυγχάνεται ανατροφοδότηση μέσω καινοτομίας και δημιουργικότητας. Με τον τρόπο 

αυτό σταδιακά θα αυξηθούν και τα γενικότερα επίπεδα ικανοποίησης του προσωπικού 

από την εργασία. 

Εξετάζοντας τα δεδομένα της συγκεκριμένης έρευνας προκύπτουν και άλλες περιοχές 

προς βελτίωση, οι βασικότερες εκ των οποίων έχουν επισημανθεί. Αξίζει, όμως, να 
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αναφερθεί η περίπτωση του κριτηρίου Αποτελέσματα Πελατών. Το τμήμα ποιότητας 

είναι υπεύθυνο για τη συλλογή παραπόνων, τη διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης 

ασθενών (σε συνεργασία και με εξωτερικούς φορείς, όπως Πανεπιστημιακά Ιδρύματα) 

και την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων μερών εντός του νοσοκομείου για την 

πορεία των αποτελεσμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα. Είναι επιβεβλημένο όλοι να 

έχουν γνώση της κατάστασης, προκειμένου να τεθούν τα θεμέλια για μία συνεργασία 

εμπιστοσύνης. Αυτό είναι θέμα ηγεσίας, αλλά και στρατηγικής του οργανισμού 

υγειονομικής περίθαλψης.  

Συμπερασματικά, το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής οφείλει αρχικά να επικεντρωθεί 

στη βελτίωση των κριτηρίων- προϋποθέσεων με έμφαση στην Ηγεσία, στην Πολιτική 

και Στρατηγική και στο Ανθρώπινο Δυναμικό. Όπως καταδεικνύει η έρευνα, το 

νοσοκομείο έχει πολλά αδύνατα σημεία, τα οποία απαιτούν και επιδέχονται βελτίωση. 

Ως προς τα δυνατά σημεία, δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα, λόγω των 

υψηλών ποσοστών ‘Δε γνωρίζω’ σε όλα τα κριτήρια. Προτείνονται, λοιπόν, κάποιες 

δράσεις, κυρίως σε στρατηγικό επίπεδο, ώστε να βελτιωθεί σταδιακά η κατάσταση 

εντός του νοσοκομείου. Βασική επιδίωξη είναι η εφαρμογή αρχών αριστείας μέσω 

βελτίωσης του συνολικού σταθμισμένου μέσου όρου κατά τη δεύτερη διαδικασία 

αυτοαξιολόγησης, η οποία και προτείνεται. Αξίζει να σημειωθεί ότι προοπτικές 

αριστείας υπάρχουν σε κάθε οργανισμό. Το «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο, λοιπόν, δεν 

αποτελεί εξαίρεση. Είναι θέμα ανώτατης διοίκησης και ηγεσίας να εμπλέξει το 

προσωπικό τόσο με την ευρύτερη στρατηγική όσο και με τα εργαλεία εφαρμογής της. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η θέσπιση αρχών αριστείας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς αποτελεί μία απαιτητική 

και δύσκολη διαδικασία, η οποία προϋποθέτει διαρκείς και συντονισμένες προσπάθειες. 

Η φροντίδα υγείας αποτελεί ένα εμπορεύσιμο αγαθό, αλλά χρησιμοποιείται στη 

διατήρηση και βελτίωση ενός θεμελιώδους αγαθού, του επιπέδου υγείας των 

ανθρώπων. Έτσι, οι οργανισμοί παροχής φροντίδας υγείας είναι επιβεβλημένο να 

λειτουργούν υπό συνθήκες αριστείας, η επίτευξη της οποίας  απαιτεί συνεχή επαφή με 

την αγορά και τον πελάτη- ασθενή για την έγκαιρη προσαρμογή και συμμόρφωση. 

Πολλές είναι οι καλές πρακτικές του ευρωπαϊκού μοντέλου αριστείας EFQM στην 

υγειονομική περίθαλψη, οι οποίες αναδεικνύουν και τη χρησιμότητά του, ως εργαλείο. 

Έρευνα αυτοαξιολόγησης, βάσει του μοντέλου αριστείας EFQM, έλαβε χώρα σε 

περιφερειακό ελληνικό νοσοκομείο καταδεικνύοντας προβλήματα σε θέματα 

στρατηγικής και σχεδιασμού. Σε πρώτη φάση, λοιπόν, εκτιμάται ότι το Γενικό 

Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» είναι καλό να επικεντρωθεί στην ηγεσία και 

το ανθρώπινο δυναμικό ώστε να διαμορφώσει το πεδίο για την εισαγωγή του μοντέλου 

EFQM. Παράλληλα, εντοπίστηκαν και εμπόδια ως προς την αντιλαμβανόμενη 

ποιότητα, συγκριτικά, μεταξύ διοικητικού και κλινικού προσωπικού. Τα επιμέρους 

ευρήματα παρουσιάζονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 3. 

Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης, στην περίπτωση του νοσοκομείου Κομοτηνής, 

προτείνεται, ως ένα εργαλείο ελέγχου στα πλαίσια μιας γενικότερης νέας στρατηγικής 

με επίκεντρο την ποιότητα και στόχο την αριστεία. Η συμμετοχή και εμπλοκή όλων 

αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία διεξαγωγής της διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση 

πάντως, τα αποτελέσματα από μόνα τους δεν έχουν καμία αξία. Το σημαντικότερο 

ζήτημα είναι ο τρόπος που θα χρησιμοποιηθεί η πληροφόρηση από τον πάροχο της 

υπηρεσίας. Αναμφισβήτητα, όμως, από την έρευνα προκύπτει η αναγκαιότητα 

εισαγωγής αρχών αριστείας, καθώς και εργαλείων εκτίμησης της κατάστασης στη 

νοσοκομειακή περίθαλψη του ελληνικού δημόσιου τομέα. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β: Η ΕΡΕΥΝΑ 

Β1: ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Η περίπτωση του ελληνικού δημόσιου νοσοκομείου 

 

Προς τους Διοικητές των νοσοκομειακών μονάδων  

Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος στη Διοίκηση Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών 

Υγείας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διεξάγεται η παρούσα διπλωματική εργασία με θέμα 

"Αριστεία στην Υγεία: Η περίπτωση του ελληνικού δημόσιου Νοσοκομείου" από την κυρία 

Ελευθεριάδου Όλγα και με επιβλέποντα καθηγητή τον κύριο Τσιότρα Γεώργιο.  

Στόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι ο εντοπισμός προοπτικών αριστείας στις 

ελληνικές νοσοκομειακές μονάδες του δημόσιου τομέα από τη σκοπιά των διοικητών- ηγετών 

τους. Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί αποτελείται από 9 ενότητες με ερωτήσεις κλειστού 

τύπου και υπολογίζεται ότι για τη συμπλήρωσή του χρειάζεται να αφιερώσετε περίπου 20 λεπτά 

από το χρόνο σας. Αξίζει να σημειωθεί ότι θα διατηρηθεί αυστηρά η ανωνυμία των απαντήσεων.  

 

Ελπίζοντας στην αρωγή σας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

 

Τσιότρας Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Οργάνωσης και  

Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

   

Ελευθεριάδου Όλγα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο 

πρόγραμμα MBA με εξειδίκευση στη Διοίκηση Μονάδων  

Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 
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Ενότητα 1- ΗΓΕΣΙΑ Συμφωνώ 
απόλυτα 

Συμφωνώ Δε 
γνωρίζω 

Διαφωνώ Διαφωνώ 
απόλυτα 

1. Η Διοίκηση αναπτύσσει 

συστηματικά το όραμα και την 

κουλτούρα του Νοσοκομείου, 

ακολουθώντας τους στρατηγικούς και 

επιχειρησιακούς στόχους. 

 
 
5 

 
 
4 

 
 
3 

 
 
2 

 
 
1 

2. Η Διοίκηση συμμετέχει ενεργά στις 

διαδικασίες βελτίωσης που 

αποφασίζει για το Νοσοκομείο. 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

3. Η Διοίκηση είναι ορατή και 

κατανοεί τις ανάγκες και προσδοκίες: 

των εργαζομένων 

των πελατών- ασθενών 

 

 

5 

5 

 

 

4 

4 

 

 

3 

3 

 

 

2 

2 

 

 

1 

1 

4. Η Διοίκηση επικοινωνεί με τους 
ασθενείς και το προσωπικό του 
Νοσοκομείου σε συστηματική και 
προληπτική βάση. 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

5. Η Διοίκηση θεωρεί την 
εκπαίδευση, ανάπτυξη και κατάρτιση 
του προσωπικού ως προτεραιότητα 
στην οποία συστηματικά επενδύει. 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

6. Η Διοίκηση αναγνωρίζει την 
ανάγκη για αλλαγές ως ευκαιρία 
ανάπτυξης και βελτίωσης, 
ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή του 
προσωπικού σε αυτές. 

 
 
5 

 
 
4 

 
 
3 

 
 
2 

 
 
1 

7. Η Διοίκηση αναγνωρίζει και 
επιβραβεύει την ατομική και ομαδική 
προσπάθεια. 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

Ενότητα 2-   ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Συμφωνώ Δε 
γνωρίζω 

Διαφωνώ Διαφωνώ 
απόλυτα 

8. Λειτουργούν εντός Νοσοκομείου οι 

κατάλληλοι μηχανισμοί που δίνουν τη 

δυνατότητα στη Διοίκηση και στα 

αντίστοιχα όργανα να συλλέγουν τις 

απαραίτητες πληροφορίες 

προκειμένου να γνωρίζουν τις 

ανάγκες και απαιτήσεις: 

των πελατών- ασθενών 

του προσωπικού 

των εξωτερικών συνεργατών 

(π.χ. ΔΥΠΕ, εκπαιδευτικά  

ιδρύματα, προμηθευτές) 

 

της κοινωνίας μέσα στην οποία 

λειτουργεί 

 

 

 

 

 

 

 

5 

5 

5 
 
 
 
 
5 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 
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9. Στο Νοσοκομείο μας 

παρακολουθούνται και αξιολογούνται 

κατάλληλα: 

οι εξελίξεις στη νοσοκομειακή αγορά 

 

οι επιδόσεις των νοσοκομείων- 

ανταγωνιστών 

 

οι επιδόσεις του ίδιου του 

Νοσοκομείου 

 
 
 
 
5 

 

5 

 

 

5 

 

 
 
 
 
4 

 

4 

 

 

4 

 

 
 
 
 
3 

 

3 

 

 

3 

 

 
 
 
 
2 

 

2 

 

 

2 

 

 
 
 
 
1 

 

1 

 

 

1 

 

10. Το Νοσοκομείο αξιοποιεί τις ιδέες 

των ανθρώπων του για τη βελτίωση 

της λειτουργίας του. 

 
5 

 
4 
 

 
3 
 

 
2 
 

 
1 
 

11. Στο Νοσοκομείο γνωρίζουν όλοι 

ξεκάθαρα και μέσα από σαφείς 

διαδικασίες: 

το Όραμά του                     

την Αποστολή του 

τις Αξίες του  

τους Ετήσιους στόχους του 

 

 

5 

5 

5 

5 

 

 

4 

4 

4 

4 

 

 

3 

3 

3 

3 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

1 

1 

1 

1 

12. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου σε 

συνεργασία με το προσωπικό 

(συστηματικές και οργανωμένες 

συναντήσεις) καθορίζει και ιεραρχεί 

τους στόχους, καθώς και τα σχέδια 

δράσης που απαιτούνται για τη 

βελτίωση των λειτουργιών του. 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
1 

 

Ενότητα 3-   ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Συμφωνώ Δε 
γνωρίζω 

Διαφωνώ Διαφωνώ 
απόλυτα 

13. Στο Νοσοκομείο η πολιτική 

διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού 

είναι σαφής και αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της ευρύτερης 

πολιτικής και στρατηγικής του. 

 
 
5 

 
 
4 

 
 
3 

 
 
2 

 
 
1 

14. Το Νοσοκομείο αξιοποιεί τις 

δυνατότητες κάθε εργαζόμενου και 

προωθεί τη συνεχή ανάπτυξη των 

γνώσεων και δεξιοτήτων του. 

 
 
5 

 
 
4 

 
 
3 

 
 
2 

 
 
1 
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15. Το Νοσοκομείο ενθαρρύνει: 

 

τη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας 

 

την ατομική και ομαδική συμμετοχή 

των εργαζομένων σε έργα βελτίωσης 

 

τη λειτουργία καναλιών επικοινωνίας 

και ανοιχτού διαλόγου με τους 

εργαζόμενους 

 

την επιβράβευση και αναγνώριση 

των εργαζομένων 

 
 
5 
 
5 
 
 
 
5 
 
 
 
5 

 
 
4 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
4 

 
 
3 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
3 

 
 
2 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 

16. Οι στόχοι των εργαζομένων 

ευθυγραμμίζονται με τους στόχους 

του Νοσοκομείου μέσω 

καθορισμένων συναντήσεων μεταξύ 

προϊσταμένων και τομεαρχών, 

εργαζομένων και προϊσταμένων. 

 
 
 
5 

 
 
 
4 

 
 
 
3 

 
 
 
2 

 
 
 
1 

17. Το Νοσοκομείο παρέχει ευκαιρίες 

εκπαίδευσης, δίνοντας τη δυνατότητα 

σε όλους τους εργαζόμενους να 

αναπτύξουν τις ικανότητές τους και 

να διευρύνουν γνώσεις σχετικές με το 

αντικείμενό τους. 

 
 
 
5 

 
 
 
4 

 
 
 
3 

 
 
 
2 

 
 
 
1 

18. Το σύστημα αξιολόγησης είναι 

σαφές και εφαρμόζεται συστηματικά 

μέσα από καθορισμένες και γνωστές 

διαδικασίες. 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

Ενότητα 4-     ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Συμφωνώ Δε 
γνωρίζω 

Διαφωνώ Διαφωνώ 
απόλυτα 

19. Το σύστημα αξιολόγησης και 

επιλογής των εξωτερικών 

προμηθευτών και συνεργατών του 

Νοσοκομείου λειτουργεί μέσα από 

σαφείς και διαφανείς διαδικασίες. 

 
 
 
5 

 
 
 
4 

 
 
 
3 

 
 
 
2 

 
 
 
1 

20. Το Νοσοκομείο διαθέτει τους 

κατάλληλους μηχανισμούς ώστε  να 

παρέχει έγκυρη πληροφόρηση 

σχετικά με: 

τους πελάτες- ασθενείς 

 

τους εξωτερικούς συνεργάτες  

 

τις εσωτερικές αποδόσεις/ 

αποτελέσματα του Νοσοκομείου 

 

τις επιδόσεις και κινήσεις του 

«ανταγωνισμού» 

 

 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 
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21. Το Νοσοκομείο έχει αναπτύξει τις 

απαιτούμενες χρηματοοικονομικές 

στρατηγικές και διαδικασίες 

προκειμένου οι χρηματοοικονομικοί 

πόροι του να υποστηρίζουν την 

Πολιτική και Στρατηγική, καθώς και 

τους Στόχους του. 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

22.Το Νοσοκομείο έχει σχεδιάσει και 

αναπτύξει στρατηγική για τη 

διαχείριση της τεχνολογίας, που να 

ευθυγραμμίζεται με την Πολιτική και 

Στρατηγική του. 

 
 
5 

 
 
4 

 
 
3 

 
 
2 

 
 
1 

23. Το Νοσοκομείο προκειμένου να 

επιτύχει τους στόχους του αξιοποιεί 

αποτελεσματικά τις επενδύσεις του 

σε εξοπλισμό, μηχανήματα, κτίρια 

κλπ και εκσυγχρονίζει την 

αξιοποιούμενη τεχνολογία στα 

πλαίσια των δυνατοτήτων του. 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
1 

24.Το Νοσοκομείο εφαρμόζει 

καινοτόμες τεχνολογίες φιλικές προς 

το περιβάλλον. 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

25.Το Νοσοκομείο επιδιώκει 

συστηματικά μέσα από τη σωστή 

διαχείριση πόρων: 

να ελαττώσει την κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας και άλλων 

φυσικών πόρων (όπως νερό, χαρτί) 

 

να μειώσει την απώλεια υλικών 

(όπως αναλώσιμα) 

 

να μειώσει απόβλητα και τα άχρηστα 

υλικά που χρησιμοποιεί (όπως 

χημικά, πλαστικά) 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
5 

 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
4 

 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
3 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 

 

Ενότητα 5- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Συμφωνώ 
απόλυτα 

Συμφωνώ Δε 
γνωρίζω 

Διαφωνώ Διαφωνώ 
απόλυτα 

26.Το Νοσοκομείο εφαρμόζει 

συστήματα διαχείρισης διεργασιών, 

όπως είναι τα πρότυπα ποιότητας 

ISO ή και συστήματα/ πρότυπα 

προστασίας του περιβάλλοντος, 

προστασίας πληροφοριών, και άλλα 

παρόμοια συστήματα. 

 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
1 

27. Το Νοσοκομείο συγκεντρώνει και 

επεξεργάζεται πληροφόρηση που 

συλλέγει από: 

τους πελάτες- ασθενείς 

 

τους εξωτερικούς συνεργάτες 

 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

1 
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το προσωπικό (ιατρικό, νοσηλευτικό, 

διοικητικό, τεχνικό) 

 

με στόχο τη διερεύνηση των αναγκών 

και προσδοκιών τους, στο πλαίσιο 

της προσπάθειας για συνεχή 

βελτίωση των διαδικασιών/ 

μηχανισμών του και τη δημιουργία 

προστιθέμενης αξίας για όλους 

όσους συμμετέχουν στη λειτουργία 

της 

5 

 

4 3 

 

2 1 

28. Το Νοσοκομείο έχει καθιερώσει 

και παρακολουθεί συστηματικά 

δείκτες για τη μέτρηση της επίδοσης 

των διαφόρων διεργασιών του. 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

29. Παρατηρήσεις, παράπονα, 

υποδείξεις, σχόλια από την πλευρά 

των πελατών- ασθενών, αλλά και 

συνοδών ασθενών, που μπορούν να 

συμβάλλουν στη βελτίωση της 

ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών καταγράφονται 

συστηματικά και λαμβάνονται υπόψη 

από τη Διοίκηση. 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
1 

30. Το Νοσοκομείο αναπτύσσει 

συστηματικά νέες υπηρεσίες 

αξιοποιώντας κατάλληλα την έρευνα, 

καθώς και τη γνώμη των πελατών- 

ασθενών, του προσωπικού και των 

εξωτερικών συνεργατών (όπου 

απαιτείται). 

 
 

 
 
5 

 
 
 

 
4 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
1 

31. Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται 

ολοκληρωμένα και συστηματικά 

σχετικά με τις νέες υπηρεσίες του 

Νοσοκομείου ή αλλαγές στις ήδη 

υπάρχουσες. 

 
 
5 

 
 
4 

 
 
3 

 
 
2 

 
 
1 

 

Ενότητα 6-    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΕΛΑΤΩΝ 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Συμφωνώ Δε 
γνωρίζω 

Διαφωνώ Διαφωνώ 
απόλυτα 

32. Το  Νοσοκομείο μετρά, 

παρακολουθεί και βελτιώνει 

συστηματικά τις εντυπώσεις των 

πελατών- ασθενών σε θέματα όπως 

είναι για παράδειγμα: 

η γενική εικόνα τους για το 

Νοσοκομείο 

 

η ποιότητα στην παρεχόμενη 

φροντίδα υγείας 

 

η ανταπόκριση του προσωπικού σε 

παράπονα ή τυχόν προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν 

 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 
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ο χρόνος αναμονής (π.χ. στα 

εξωτερικά ιατρεία) 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

33. Το Νοσοκομείο έχει σχεδιάσει και 

εφαρμόζει τους κατάλληλους 

μηχανισμούς για να συγκρίνει τα 

αποτελέσματά του όσον αφορά τη 

διαχείριση των πελατών- ασθενών 

του με τα αντίστοιχα αποτελέσματα 

άλλων νοσοκομείων που θεωρεί 

ανταγωνιστές. 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
1 

34. Έχουν τεθεί και γνωστοποιηθεί 

συγκεκριμένοι στόχοι σχετικά με 

θέματα που αφορούν την 

ικανοποίηση των ασθενών 

(π.χ.κατώτατα όρια σε επίπεδο 

ικανοποίησης). 

 
 
5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

35. Το Νοσοκομείο αξιοποιεί τα 

αποτελέσματα από έρευνες (που 

πραγματοποίησαν ΔΥΠΕ, 

εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ερευνητικά 

κέντρα) ικανοποίησης ασθενών όχι 

μόνο για τον πληθυσμό ευθύνης, 

αλλά και ευρύτερα, ώστε να 

δημιουργήσει βελτιωτικές ενέργειες. 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
1 

36. Σε ό, τι αφορά στην ικανοποίηση 
ασθενών το Νοσοκομείο διαθέτει 
στοιχεία τριετίας που δίνουν την τάση 
(θετική- αρνητική) ώστε να 
ακολουθούνται κατάλληλες ενέργειες. 
 

 
 
5 

 
 
4 

 
 
3 

 
 
2 

 
 
1 

 

Ενότητα 7-    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Συμφωνώ Δε 
γνωρίζω 

Διαφωνώ Διαφωνώ 
απόλυτα 

37. Το Νοσοκομείο διαθέτει και 

αξιοποιεί τους κατάλληλους 

μηχανισμούς για να μετρά 

συστηματικά τις εντυπώσεις του 

συνόλου του προσωπικού σε θέματα 

όπως: 

καθημερινή επικοινωνία στην εργασία 

 

ίσες ευκαιρίες μάθησης και 

ανάπτυξης 

 

υγιεινή και ασφάλεια εργασίας 

 

συμπεριφορά της Διοίκησης 

 

καθορισμός στόχων και αξιολόγηση 

 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 

5 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

4 
 
 

4 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 
 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 
 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 
 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

38. Τα  τελευταία τρία χρόνια έχουν      
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μειωθεί σημαντικά: 

οι απεργίες ή άλλα προβλήματα 

 

τα παράπονα του 

προσωπικού 

 

οι απουσίες από την εργασία 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

39.Έχουν τεθεί και γνωστοποιηθεί 

στους αρμόδιους συγκεκριμένοι 

στόχοι σχετικά με θέματα που 

αφορούν την ικανοποίηση των 

εσωτερικών πελατών-  

προσωπικού (π.χ.κατώτατα όρια σε 

επίπεδο ικανοποίησης). 

 
 
 
 
5 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

40. Το Νοσοκομείο διαθέτει και 
αξιοποιεί συστηματικά στοιχεία 
σύγκρισης επιδόσεων 
(benchmarking) σχετικά με την 
ικανοποίηση του προσωπικού άλλων 
νοσοκομειακών μονάδων, που τις 
θεωρεί ανταγωνίστριες. 

 
 
 
5 

 
 
 
4 

 
 
 
3 

 
 
 
2 

 
 
 
1 

41. Σε ό, τι αφορά στην ικανοποίηση 
προσωπικού από την εργασία, την 
ποιότητα της εσωτερικής 
επικοινωνίας, την αναγνώριση, την 
επιβράβευση κτλ. το Νοσοκομείο 
διαθέτει στοιχεία τριετίας που δίνουν 
τη δυνατότητα αναγνώρισης της 
τάσης και κατάλληλης αξιοποίησής 
της. 

 
 
 
5 

 
 
 
4 

 
 
 
3 

 
 
 
2 

 
 
 
1 

 

Ενότητα 8- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Συμφωνώ Δε 
γνωρίζω 

Διαφωνώ Διαφωνώ 
απόλυτα 

42. Το Νοσοκομείο διαθέτει και 

αξιοποιεί τους κατάλληλους 

μηχανισμούς για να μετρά 

συστηματικά τις εντυπώσεις της 

κοινωνίας για το κοινωνικό του έργο 

και γενικά την κοινωνική του 

παρουσία και συμβολή στην τοπική 

κοινότητα ή γενικότερα στη χώρα. 

 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
4 

 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
1 

43.Το Νοσοκομείο έχει διακριθεί σε 

θέματα Κοινωνικής Ευθύνης. 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

44. Έχουν τεθεί και γνωστοποιηθεί 

σε όλους συγκεκριμένοι στόχοι 

σχετικά με θέματα που αφορούν στην 

κοινωνική συμβολή του Νοσοκομείου 

στην τοπική κοινότητα ή στη χώρα 

γενικότερα. 

 
 
5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 
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45.Το Νοσοκομείο διαθέτει και 

αξιοποιεί συστηματικά στοιχεία 

σύγκρισης επιδόσεων 

(benchmarking) με άλλες 

νοσοκομειακές μονάδες (όχι κατ’ 

ανάγκη ανταγωνίστριες) που 

αφορούν την κοινωνική συμβολή του. 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
1 

46. Σε ό,τι αφορά την κοινωνική 
συμβολή του Νοσοκομείου υπάρχουν 
σχετικά στοιχεία τριετίας που δίνουν 
τη δυνατότητα αναγνώρισης της 
τάσης και κατάλληλης αξιοποίησής 
της. 

 
 
5 

 
 
4 

 
 
3 

 
 
2 

 
 
1 

 

Ενότητα 9-    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Συμφωνώ Δε 
γνωρίζω 

Διαφωνώ Διαφωνώ 
απόλυτα 

47. Το Νοσοκομείο διαθέτει 

μηχανισμούς για να παρακολουθεί 

και να βελτιώνει συστηματικά δείκτες 

επίδοσης που συνδέονται με την 

ανάπτυξή του και την απόδοση των 

κρίσιμων διεργασιών του όπως είναι 

για παράδειγμα η μέση διάρκεια 

νοσηλείας, το ποσοστό κάλυψης 

κλινών, τα ιατρικά λάθη, ο αριθμός 

εξεταζόμενων στα εξωτερικά ιατρεία 

κλπ. 

 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
1 

48.Το Νοσοκομείο παρακολουθεί και 

βελτιώνει συστηματικά δείκτες 

επίδοσης που αφορούν στην 

αποτελεσματική οικονομική 

διαχείρισή του (π.χ. προμήθειες 

αναλώσιμων και φαρμάκων, 

κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων, 

έκτακτοι κίνδυνοι και επισφάλειες 

κλπ). 

 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
1 

49. Έχουν τεθεί και γνωστοποιηθεί 

στους αρμόδιους συγκεκριμένοι 

στόχοι που αφορούν στην επίδοση 

της εταιρίας σε μια σειρά από 

χρηματοοικονομικούς δείκτες. 

 
 
5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

50. Το Νοσοκομείο διαθέτει και 

αξιοποιεί συστηματικά στοιχεία 

σύγκρισης επιδόσεων 

(benchmarking) σχετικά με 

χρηματοοικονομικά και μη 

αποτελέσματα (αποτελέσματα 

κρίσιμων διεργασιών), με άλλα 

νοσοκομεία του ίδιου περίπου 

μεγέθους προκειμένου να έχει τη 

δυνατότητα αξιολόγησης των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων του και 

των τομέων προς βελτίωση. 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
1 

51. Σε ό,τι αφορά στα      
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χρηματοοικονομικά και μη 

αποτελέσματα (αποτελέσματα 

κρίσιμων διεργασιών) το Νοσοκομείο 

διαθέτει στοιχεία τριετίας που δίνουν 

τη δυνατότητα αναγνώρισης της 

τάσης και κατάλληλης αξιοποίησής 

της. 

 
 
 

 
5 

 
 
 

 
4 

 
 
 

 
3 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
1 

 

 

 

 

 

Γενικές ερωτήσεις 
Οι γενικές ερωτήσεις χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό τυχόν παραγόντων που 
επηρεάζουν τις απαντήσεις, καθώς και για τη διαμόρφωση κατάλληλων ομαδοποιήσεων που 
θα συμβάλλουν στη διεξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων αποκλειστικά στα πλαίσια της 
παρούσας έρευνας. 

Ποια είναι η εξειδίκευση του νοσοκομείου; 
 
 
 
 

1. Γενικό 

2. Ειδικό 

Το νοσοκομείο παρέχει εκπαιδευτική 
δραστηριότητα; 
 
 
 
 
 

1. Καμία      

2. Μικρή (πχ σε απόφοιτους 

ιατρικής) 

3. Μεγάλη (πανεπιστημιακό 

νοσοκομείο) 

 

Ποιος είναι ο βασικός πληθυσμός ευθύνης 
του νοσοκομείου; 
 
 
 
 
 

1. Λιγότερο από 100000 

2. 100000-1000000 

3. Πάνω από 1000000 

Ποιο είναι το μέγεθος του νοσοκομείου (σε 
κλίνες); 
 
 
 
 
 
 

1. Λιγότερο από 100 

2. 100- 250 

3. 251- 750 

4. Πάνω από 750 

 

Το νοσοκομείο διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα 
ποιότητας; 
 

1. Ναι 

2. Όχι 
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Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας... 

 

Το ερωτηματολόγιο ολοκληρώθηκε. Με το πέρας της ερευνητικής περιόδου και τη συλλογή των 

απαντήσεων υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για 

περαιτέρω πληροφόρηση. 

 

 

 

 
 

.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιθυμώ να λάβω τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της 

παρούσας έρευνας; 

1. Ναι 

2. Όχι 
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Β2: ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ SPSS 

Β2.1. Έρευνα αυτοαξιολόγησης σε διοικητές νοσοκομείων  

Γενικές ερωτήσεις 

 

 

Πίνακας 1: Εξειδίκευση 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γενικό 17 89,5 89,5 89,5 

Ειδικό 2 10,5 10,5 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

 

Πίνακας 2: Εκπαιδευτική δραστηριότητα 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Μικρή 15 78,9 78,9 78,9 

Μεγάλη (Πανεπιστημιακό 

νοσοκομείο) 

4 21,1 21,1 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

 

 

         Σχήμα 1             Σχήμα 2 
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Πίνακας 3: Μέγεθος 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <100 3 15,8 15,8 15,8 

100-250 8 42,1 42,1 57,9 

251-750 7 36,8 36,8 94,7 

>750 1 5,3 5,3 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Σχήμα 3                                           Σχήμα 4

Πίνακας 4: Εξειδικευμένο τμήμα ποιότητας 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 12 63,2 63,2 63,2 

Όχι 7 36,8 36,8 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
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Αποτελέσματα 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακες 5,6:Στατιστικά στοιχεία των απαντήσεων στα 9 κριτήρια 

 N Mean Std. Deviation 

Ηγεσία 19 4,74 ,452 

Πολιτική και στρατηγική 19 4,26 ,562 

Ανθρώπινο Δυναμικό 19 4,21 ,713 

Πόροι και Συνεργασίες 19 4,37 ,496 

Διαδικασίες 19 4,32 ,749 

Αποτελέσματα Πελατών 19 4,21 ,631 

Αποτελέσματα Προσωπικού 19 3,53 ,772 

Αποτελέσματα Κοινωνικού 

Συνόλου 

19 3,74 1,046 

Επιχειρησιακά 

Αποτελέσματα 

19 4,32 ,671 

Valid N (listwise) 19   

 

 

Ηγεσία 

Πολιτική και 

στρατηγική 

Ανθρώπινο 

Δυναμικό 

Πόροι και 

Συνεργασίες Διαδικασίες 

Αποτελέσματα 

Πελατών 

Αποτελέσματα 

Προσωπικού 

Αποτελέσματα 

Κοινωνικού 

Συνόλου 

Επιχειρησιακά 

Αποτελέσματα 

N Valid 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4,74 4,26 4,21 4,37 4,32 4,21 3,53 3,74 4,32 

Median 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Mode 5 4 4 4 5 4 4 3 4 
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Πίνακας 7: Συχνότητες των απαντήσεων των 19 διοικητών για την Ηγεσία 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Συμφωνώ 5 26,3 26,3 26,3 

Συμφωνώ απόλυτα 14 73,7 73,7 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

Πίνακας 8: Συχνότητες των απαντήσεων των 19 διοικητών για την Πολιτική και Στρατηγική 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δε γνωρίζω 1 5,3 5,3 5,3 

Συμφωνώ 12 63,2 63,2 68,4 

Συμφωνώ απόλυτα 6 31,6 31,6 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

Πίνακας 9: Συχνότητες των απαντήσεων των 19 διοικητών για το Ανθρώπινο Δυναμικό 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δε γνωρίζω 3 15,8 15,8 15,8 

Συμφωνώ 9 47,4 47,4 63,2 

Συμφωνώ απόλυτα 7 36,8 36,8 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

Πίνακας 10: Συχνότητες των απαντήσεων των 19 διοικητών για τους Πόρους και 

Συνεργασίες 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Συμφωνώ 12 63,2 63,2 63,2 

Συμφωνώ απόλυτα 7 36,8 36,8 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
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Πίνακας 11: Συχνότητες των απαντήσεων των 19 διοικητών για τις Διαδικασίες 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δε γνωρίζω 3 15,8 15,8 15,8 

Συμφωνώ 7 36,8 36,8 52,6 

Συμφωνώ απόλυτα 9 47,4 47,4 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

Πίνακας 12: Συχνότητες των απαντήσεων των 19 διοικητών για τα Αποτελέσματα Πελατών 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δε γνωρίζω 2 10,5 10,5 10,5 

Συμφωνώ 11 57,9 57,9 68,4 

Συμφωνώ απόλυτα 6 31,6 31,6 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

Πίνακας 13: Συχνότητες των απαντήσεων των 19 διοικητών για τα Αποτελέσματα 

Προσωπικού 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 2 10,5 10,5 10,5 

Δε γνωρίζω 6 31,6 31,6 42,1 

Συμφωνώ 10 52,6 52,6 94,7 

Συμφωνώ απόλυτα 1 5,3 5,3 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

Πίνακας 14: Συχνότητες των απαντήσεων των 19 διοικητών για τα Αποτελέσματα 

Κοινωνικού Συνόλου 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 1 5,3 5,3 5,3 

Δε γνωρίζω 7 36,8 36,8 42,1 

Συμφωνώ 6 31,6 31,6 73,7 

Συμφωνώ απόλυτα 5 26,3 26,3 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
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Πίνακας 15: Συχνότητες των απαντήσεων των 19 διοικητών για τα Επιχειρησιακά 

Αποτελέσματα 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δε γνωρίζω 2 10,5 10,5 10,5 

Συμφωνώ 9 47,4 47,4 57,9 

Συμφωνώ απόλυτα 8 42,1 42,1 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
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Β2.2. Η περίπτωση του Γ.Ν. Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» 

 

Πίνακας 16: Κατανομή Προσωπικού 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Νοσηλευτικό 18 36,0 36,0 36,0 

Ιατρικό 17 34,0 34,0 70,0 

Διοικητικό 15 30,0 30,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

                                                   Σχήμα 5
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Πίνακες 17, 18:  Στατιστικά στοιχεία των απαντήσεων του 

νοσηλευτικού  προσωπικού στα 9 κριτήρια 

 N Mean Std. Deviation 

Ηγεσία 18 2,67 1,029 

Πολιτική και Στρατηγική 18 2,39 ,778 

Ανθρώπινο Δυναμικό 18 2,44 ,922 

Πόροι και Συνεργασίες 18 2,94 ,725 

Διαδικασίες 17 2,82 ,636 

Αποτελέσματα Πελατών 17 2,71 ,920 

Αποτελέσματα Προσωπικού 17 2,35 ,606 

Αποτελέσματα Κοινωνικού 

Συνόλου 

17 2,76 ,562 

Επιχειρησιακά 

Αποτελέσματα 

17 2,94 ,659 

Valid N (listwise) 17   

 

 

Ηγεσία 

Πολιτική και 

Στρατηγική 

Ανθρώπινο 

Δυναμικό 

Πόροι και 

Συνεργασίες Διαδικασίες 

Αποτελέσματα 

Πελατών 

Αποτελέσματα 

Προσωπικού 

Αποτελέσματα 

Κοινωνικού 

Συνόλου 

Επιχειρησιακά 

Αποτελέσματα 

N Valid 18 18 18 18 17 17 17 17 17 

Missing 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

Mean 2,67 2,39 2,44 2,94 2,82 2,71 2,35 2,76 2,94 

Median 3,00 3,00 2,50 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 

Mode 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
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Αποτελέσματα συχνοτήτων κατανομής του νοσηλευτικού προσωπικού ανά κριτήριο 

 

 

 

 

Πίνακας 20: Πολιτική και Στρατηγική 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 3 16,7 16,7 16,7 

Διαφωνώ 5 27,8 27,8 44,4 

Δε γνωρίζω 10 55,6 55,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

Πίνακας 22: Πόροι και Συνεργασίες 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 1 5,6 5,6 5,6 

Διαφωνώ 2 11,1 11,1 16,7 

Δε γνωρίζω 12 66,7 66,7 83,3 

Συμφωνώ 3 16,7 16,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

 

Πίνακας 19: Ηγεσία 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 3 16,7 16,7 16,7 

Διαφωνώ 4 22,2 22,2 38,9 

Δε γνωρίζω 7 38,9 38,9 77,8 

Συμφωνώ 4 22,2 22,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Πίνακας 21: Ανθρώπινο Δυναμικό 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 3 16,7 16,7 16,7 

Διαφωνώ 6 33,3 33,3 50,0 

Δε γνωρίζω 7 38,9 38,9 88,9 

Συμφωνώ 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Πίνακας 23: Διαδικασίες 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 1 5,6 5,9 5,9 

Διαφωνώ 2 11,1 11,8 17,6 

Δε γνωρίζω 13 72,2 76,5 94,1 

Συμφωνώ 1 5,6 5,9 100,0 

Total 17 94,4 100,0  

Missing System 1 5,6   

Total 18 100,0   

 

 

 

 

 

Πίνακας 25: Αποτελέσματα Προσωπικού 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 1 5,6 5,9 5,9 

Διαφωνώ 9 50,0 52,9 58,8 

Δε γνωρίζω 7 38,9 41,2 100,0 

Total 17 94,4 100,0  

Missing System 1 5,6   

Total 18 100,0   

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 24: Αποτελέσματα Πελατών 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 1 5,6 5,9 5,9 

Διαφωνώ απόλυτα 1 5,6 5,9 11,8 

Διαφωνώ 1 5,6 5,9 17,6 

Δε γνωρίζω 13 72,2 76,5 94,1 

Συμφωνώ 1 5,6 5,9 100,0 

Total 17 94,4 100,0  

Missing System 1 5,6   

Total 18 100,0   
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Πίνακας 26: Αποτελέσματα Κοινωνικού Συνόλου 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 1 5,6 5,9 5,9 

Διαφωνώ 2 11,1 11,8 17,6 

Δε γνωρίζω 14 77,8 82,4 100,0 

Total 17 94,4 100,0  

Missing System 1 5,6   

Total 18 100,0   

 

 

Πίνακας 27: Επιχειρησιακά Αποτελέσματα 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 1 5,6 5,9 5,9 

Διαφωνώ 1 5,6 5,9 11,8 

Δε γνωρίζω 13 72,2 76,5 88,2 

Συμφωνώ 2 11,1 11,8 100,0 

Total 17 94,4 100,0  

Missing System 1 5,6   

Total 18 100,0   

 

Πίνακας 28: Σταθμισμένος μέσος όρος βάσει των βαρών EFQM για το νοσηλευτικό 

προσωπικό 

 

Μέση τιμή Βάρη Σταθμισμένος μ.ό. 

2,67 0,1 0,267 

2,39 0,09 0,2151 

2,44 0,08 0,1952 

2,94 0,09 0,2646 

2,82 0,14 0,3948 

2,71 0,09 0,2439 

2,35 0,2 0,47 

2,76 0,06 0,1656 

2,94 0,15 0,441 

 1 2,66 
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Πίνακες 29, 30:  Στατιστικά στοιχεία των απαντήσεων του 

ιατρικού προσωπικού στα 9 κριτήρια 

 N Mean Std. Deviation 

Ηγεσία 17 2,00 ,612 

Πολιτική και Στρατηγική 17 2,06 ,659 

Ανθρώπινο Δυναμικό 17 1,65 ,702 

Πόροι και Συνεργασίες 17 2,29 ,588 

Διαδικασίες 17 2,29 ,772 

Αποτελέσματα Πελατών 17 2,65 ,606 

Αποτελέσματα Προσωπικού 17 2,12 ,485 

Αποτελέσματα Κοινωνικού 

Συνόλου 

17 2,53 ,624 

Επιχειρησιακά 

Αποτελέσματα 

17 2,71 ,588 

Valid N (listwise) 17   

 

 

Ηγεσία 

Πολιτική και 

Στρατηγική 

Ανθρώπινο 

Δυναμικό 

Πόροι και 

Συνεργασίες Διαδικασίες 

Αποτελέσματα 

Πελατών 

Αποτελέσματα 

Προσωπικού 

Αποτελέσματα 

Κοινωνικού 

Συνόλου 

Επιχειρησιακά 

Αποτελέσματα 

N Valid 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 2,00 2,06 1,65 2,29 2,29 2,65 2,12 2,53 2,71 

Median 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 

Mode 2 2 1 2 2 3 2 3 3 
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Αποτελέσματα συχνοτήτων κατανομής του ιατρικού προσωπικού ανά κριτήριο 

 

 

 

 

 

Πίνακας 32: Πολιτική και Στρατηγική 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 3 17,6 17,6 17,6 

Διαφωνώ 10 58,8 58,8 76,5 

Δε γνωρίζω 4 23,5 23,5 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

Πίνακας 34: Πόροι και Συνεργασίες 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 1 5,9 5,9 5,9 

Διαφωνώ 10 58,8 58,8 64,7 

Δε γνωρίζω 6 35,3 35,3 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Πίνακας 31: Ηγεσία 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 3 17,6 17,6 17,6 

Διαφωνώ 11 64,7 64,7 82,4 

Δε γνωρίζω 3 17,6 17,6 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Πίνακας 33: Ανθρώπινο Δυναμικό 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 8 47,1 47,1 47,1 

Διαφωνώ 7 41,2 41,2 88,2 

Δε γνωρίζω 2 11,8 11,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  
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Πίνακας 37: Αποτελέσματα Προσωπικού 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 1 5,9 5,9 5,9 

Διαφωνώ 13 76,5 76,5 82,4 

Δε γνωρίζω 3 17,6 17,6 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 35: Διαδικασίες 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 2 11,8 11,8 11,8 

Διαφωνώ 9 52,9 52,9 64,7 

Δε γνωρίζω 5 29,4 29,4 94,1 

Συμφωνώ 1 5,9 5,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Πίνακας 36: Αποτελέσματα Πελατών 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 1 5,9 5,9 5,9 

Διαφωνώ 4 23,5 23,5 29,4 

Δε γνωρίζω 12 70,6 70,6 100,0 

Total 17 100,0 100,0  
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Πίνακας 39: Επιχειρησιακά Αποτελέσματα 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 1 5,9 5,9 5,9 

Διαφωνώ 3 17,6 17,6 23,5 

Δε γνωρίζω 13 76,5 76,5 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

Πίνακας 40: Σταθμισμένος μέσος όρος βάσει των βαρών EFQM για το ιατρικό προσωπικό 

 

Μέση τιμή Βάρη Σταθμισμένος μ.ό. 

2 0,1 0,2 

2,06 0,09 0,1854 

1,65 0,08 0,132 

2,29 0,09 0,2061 

2,29 0,14 0,3206 

2,65 0,09 0,2385 

2,12 0,2 0,424 

2,53 0,06 0,1518 

2,71 0,15 0,4065 

 1 2,26 

Πίνακας 38: Αποτελέσματα Κοινωνικού Συνόλου 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 1 5,9 5,9 5,9 

Διαφωνώ 6 35,3 35,3 41,2 

Δε γνωρίζω 10 58,8 58,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  
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Πίνακες 41, 42 και 43: Στατιστικά στοιχεία των απαντήσεων του διοικητικού προσωπικού στα 9 κριτήρια 

 

 

 

Ηγεσία 

Πολιτική και 

Στρατηγική 

Ανθρώπινο 

Δυναμικό 

Πόροι και 

Συνεργασίες Διαδικασίες 

Αποτελέσματα 

Πελατών 

Αποτελέσματα 

Προσωπικού 

Αποτελέσματα 

Κοινωνικού 

Συνόλου 

Επιχειρησιακά 

Αποτελέσματα 

N Valid 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,44 3,25 3,19 3,38 3,50 3,44 2,94 3,25 3,56 

Median 3,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,50 3,00 3,00 3,50 

Mode 4 4 3 3 3 4 3 3 3 

(χωρίς τις απαντήσεις του διοικητή) 

 N Mean Std. Deviation 

Ηγεσία 15 3,33 ,900 

Πολιτική και Στρατηγική 15 3,20 ,941 

Ανθρώπινο Δυναμικό 15 3,07 ,799 

Πόροι και Συνεργασίες 15 3,33 ,488 

Διαδικασίες 15 3,40 ,507 

Αποτελέσματα Πελατών 15 3,40 ,632 

Αποτελέσματα Προσωπικού 15 2,87 ,834 

Αποτελέσματα Κοινωνικού 

Συνόλου 

15 3,20 ,561 

Επιχειρησιακά 

Αποτελέσματα 

15 3,47 ,516 

Valid N (listwise) 15   

(με τις απαντήσεις του διοικητή) 

 N Mean Std. Deviation 

Ηγεσία 16 3,44 ,964 

Πολιτική και Στρατηγική 16 3,25 ,931 

Ανθρώπινο Δυναμικό 16 3,19 ,911 

Πόροι και Συνεργασίες 16 3,38 ,500 

Διαδικασίες 16 3,50 ,632 

Αποτελέσματα Πελατών 16 3,44 ,629 

Αποτελέσματα Προσωπικού 16 2,94 ,854 

Αποτελέσματα Κοινωνικού 

Συνόλου 

16 3,25 ,577 

Επιχειρησιακά 

Αποτελέσματα 

16 3,56 ,629 

Valid N (listwise) 16   
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Αποτελέσματα συχνοτήτων κατανομής του διοικητικού προσωπικού ανά κριτήριο 

 

 

 

 

 

Πίνακας 47: Πόροι και Συνεργασίες 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δε γνωρίζω 10 62,5 62,5 62,5 

Συμφωνώ 6 37,5 37,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Πίνακας 44: Ηγεσία 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 3 18,8 18,8 18,8 

Δε γνωρίζω 5 31,3 31,3 50,0 

Συμφωνώ 6 37,5 37,5 87,5 

Συμφωνώ απόλυτα 2 12,5 12,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Πίνακας 45: Πολιτική και Στρατηγική 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 4 25,0 25,0 25,0 

Δε γνωρίζω 5 31,3 31,3 56,3 

Συμφωνώ 6 37,5 37,5 93,8 

Συμφωνώ απόλυτα 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Πίνακας 46: Ανθρώπινο Δυναμικό 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 4 25,0 25,0 25,0 

Δε γνωρίζω 6 37,5 37,5 62,5 

Συμφωνώ 5 31,3 31,3 93,8 

Συμφωνώ απόλυτα 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
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Πίνακας 48: Διαδικασίες 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δε γνωρίζω 9 56,3 56,3 56,3 

Συμφωνώ 6 37,5 37,5 93,8 

Συμφωνώ απόλυτα 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

Πίνακας 49: Αποτελέσματα Πελατών 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 1 6,3 6,3 6,3 

Δε γνωρίζω 7 43,8 43,8 50,0 

Συμφωνώ 8 50,0 50,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Πίνακας 50: Αποτελέσματα Προσωπικού 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 5 31,3 31,3 31,3 

Δε γνωρίζω 8 50,0 50,0 81,3 

Συμφωνώ 2 12,5 12,5 93,8 

Συμφωνώ απόλυτα 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Πίνακας 51: Αποτελέσματα Κοινωνικού Συνόλου 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 1 6,3 6,3 6,3 

Δε γνωρίζω 10 62,5 62,5 68,8 

Συμφωνώ 5 31,3 31,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  



Αριστεία στον Τομέα της Υγείας                                                                                 Ελευθεριάδου Όλγα 

 

 

79 

 

 

Πίνακας 53, 54: Σταθμισμένος μέσος όρος βάσει των βαρών EFQM για το διοικητικό 

προσωπικό και για το σύνολο του προσωπικού (συμπεριλαμβανομένου και του διοικητή) 

αντίστοιχα 

 

 

 

 

Πίνακας 52: Επιχειρησιακά Αποτελέσματα 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δε γνωρίζω 8 50,0 50,0 50,0 

Συμφωνώ 7 43,8 43,8 93,8 

Συμφωνώ απόλυτα 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Μέση τιμή Βάρη Σταθμισμένος μ.ό. 

3,44 0,1 0,344 

3,25 0,09 0,2925 

3,19 0,08 0,2552 

3,38 0,09 0,3042 

3,5 0,14 0,49 

3,44 0,09 0,3096 

2,94 0,2 0,588 

3,25 0,06 0,195 

3,56 0,15 0,534 

 1 3,31 

Μέση τιμή Βάρη Σταθμισμένος μ.ό. 

2,69 0,1 0,269 

2,55 0,09 0,2295 

2,41 0,08 0,1928 

2,86 0,09 0,2574 

2,86 0,14 0,4004 

2,92 0,09 0,2628 

2,46 0,2 0,492 

2,84 0,06 0,1704 

3,06 0,15 0,459 

 1 2,73 
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ΑΙΤΗΣΗ 

 

Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2012 

 

Προς Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 

 

Η Ελευθεριάδου Όλγα, μεταπτυχιακή φοιτήτρια με αριθμό μητρώου Μ 30/11 στα 

πλαίσια του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στη Διοίκηση και Οικονομική 

Διαχείριση Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας αιτείται αδείας για τη διεξαγωγή 

έρευνας στα πλαίσια της διπλωματικής της εργασίας με θέμα «Αριστεία στην Υγεία: Η 

περίπτωση του ελληνικού δημόσιου νοσοκομείου» με επιβλέποντα τον Καθηγητή κύριο 

Τσιότρα Γεώργιο. 

Μαζί με την παρούσα αίτηση, σας αποστέλλει βεβαίωση σπουδών του 

Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, καθώς και το εμπιστευτικό ερωτηματολόγιο της έρευνας, 

το οποίο αφορά το προσωπικό του νοσοκομείου, διοικητικό, ιατρικό και νοσηλευτικό. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι θα διατηρηθεί αυστηρά η ανωνυμία των απαντήσεων. 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

 Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών 

Επιστημών, Εγνατία 156, 54006, Θεσσαλονίκη 

 Τηλέφωνα: 2314019569, 6936933444, 6980916887 (Ελευθεριάδου Όλγα), 

2310891558 (Φαξ- Τσιότρας Γεώργιος) 

 

 

Ο Υπεύθυνος Καθηγητής                                                                      Η Αιτούσα 

Τσιότρας Γεώργιος                                                                            Ελευθεριάδου Όλγα 
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Πρακτικό 16ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου  

Του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής της 15-5-2012 
 
 

Σήμερα 15 Μαϊου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 στο γραφείο Διοικητή 

του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε με την αρίθ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ. 

138885/15-12-2011 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 479/30-12-2011 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ). 

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν ο Διοικητής του 

Νοσοκομείου και Πρόεδρος ΔΣ Ηρακλής Χατζηνέστωρος και οι παρακάτω 

νόμιμα καλεσμένοι: 

1. Ιωάννης Πασσόπουλος Αντιπρόεδρος του ΔΣ 

2. Γκότσης Αλέξανδρος, ιατρός, ως αναπληρωτής εκπρόσωπος των 

ιατρών του Νοσοκομείου 

3. Λουλουδιά Μορφακίδου, ΤΕ Νοσηλεύτρια, ως τακτική 

εκπρόσωπος λοιπού προσωπικού Νοσοκομείου. 

Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως Γραμματέας του Συμβουλίου 

η μόνιμη υπάλληλος Μαρία Ουρεϊλίδου κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ενώ 

απουσίαζε το τακτικό μέλος Τσακήρ Ορχάν και το αναπληρωματικό του. 

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία συζητήθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

«Χορήγηση άδειας συλλογής στοιχείων για διπλωματική εργασία 

της φοιτήτριας Όλγας Ελευθεριάδου» 

 

 

Αρίθ. Απόφ. – 272 – 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

  

1.Την υπ’ αριθ. 22/5ης/3-5-2012 απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, η 

οποία έχει ως εξής: 

«Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών την υπ. Αριθμ. 2436/29-03-2012 αίτηση 

της μεταπτυχιακής φοιτήτριας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Όλγας Ελευθεριάδου, που αφορά στη χορήγηση 
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άδειας συλλογής στοιχείων για διπλωματική εργασία με θέμα «Αριστεία στην 

Υγεία: Η περίπτωση του Ελληνικού Δημόσιου Νοσοκομείου». 

 Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Κομοτηνής, αφού έλαβε υπόψη τα 

ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα  

 

Αποφασίζει 

Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας συλλογής στοιχείων - δι’ ερωτηματολογίου - για τη 

διπλωματική εργασία της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Όλγας Ελευθεριάδου, με 

θέμα «Αριστεία στην Υγεία: Η περίπτωση του Ελληνικού Δημόσιου 

Νοσοκομείου», η οποία έχει εγκριθεί ως μέρος του προγράμματος σπουδών της 

από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας». 

 

2.Τη διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του. 

 

Αποφασίζει Ομόφωνα 

 

Εγκρίνει: 

1. Τη χορήγηση άδειας συλλογής στοιχείων, δια ερωτηματολογίου, για τη 

διπλωματική εργασία της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Όλγας 

Ελευθεριάδου, με θέμα «Αριστεία στην Υγεία: Η περίπτωση του 

Ελληνικού Δημόσιου Νοσοκομείου», η οποία έχει εγκριθεί ως μέρος του 

προγράμματος σπουδών της από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

2. Την αποστολή της απόφασης στην 4η Υ. ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης. 

 

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΝΕΣΤΩΡΟΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ 

              

      ΤΑ ΜΕΛΗ 

        ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

                ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΜΟΡΦΑΚΙΔΟΥ 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Η Γραμματέας 

Μαρία Ουρεϊλίδου 


