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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα διπλωματική εργασία, που έγινε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μας 

προγράμματος, MBA Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, 

υπό την επίβλεψη του κ. Γεώργιου Τσιότρα, είχε σκοπό να διερευνήσει τον ρόλο της 

επιχειρηματικής αριστείας στους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης και τα 

συστήματα υγείας. 

Η επιχειρηματική αριστεία αναφέρεται σε μια ολιστική προσέγγιση της 

ποιότητας των διάφορων οργανισμών και επιχειρήσεων στις οποίες απευθύνεται, και, 

αν αφορά στον τομέα της υγείας, οι οργανισμοί αυτοί είναι τα κέντρα υγειονομικής 

περίθαλψης. Δεδομένου τώρα ότι ο κλάδος της υγείας είναι περίπλοκος, μια τέτοια 

προσέγγιση κρίνεται ακόμα πιο αναγκαία. 

Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος έγινε έπειτα από παρότρυνση του 

υπεύθυνου καθηγητή του μεταπτυχιακού προγράμματος που αναφέρθηκε 

προηγουμένως, εξαιτίας των διαστάσεων που τείνει να πάρει το συγκεκριμένο θέμα 

σήμερα, λόγω της σημαντικότητάς του. Έτσι, έγινε μελέτη ολόκληρου του υπάρχοντος 

υλικού, στο πλαίσιο των ανθρώπινων δυνατοτήτων, και συντάχθηκε η παρούσα 

εργασία, η οποία παρουσιάζει το θέμα της επιχειρηματικής αριστείας στον τομέα της 

υγείας, όπως το αντιληφθήκαμε εμείς ως ερευνητές όλο αυτό το διάστημα.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Δεδομένης της πολυπλοκότητας του τομέα της υγείας και της ιδιαιτερότητας 

του αγαθού που παρέχει αυτή, η ποιότητα, που είναι το ζητούμενο για την απόκτηση 

μιας καλύτερης ζωής, συναντά αμέτρητες δυσκολίες την επίτευξή της. Γι’ αυτό τον 

λόγο, τα σύγχρονα συστήματα υγείας, μεριμνώντας για την παροχή αυτής της 

δυνατότητας και το χτίσιμο ενός ποιοτικότερου συστήματος υγείας, χρησιμοποίησε 

μοντέλα αριστείας για την αξιολόγηση τους. Τέτοια μοντέλα είναι σήμερα το Deming, 

το Malcolm Baldrige και το EFQM. 

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η εξέταση του EFQM στα σύγχρονα συστήματα 

υγείας, τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο, χωρίς, ωστόσο, την εξέταση κάποια 

μελέτης περίπτωσης ή της διεξαγωγής κάποιας έρευνας. Η εργασία είναι καθαρά 

θεωρητική και στηρίζεται σε έγκυρα και αξιόπιστες δημοσιεύσεις και συγγράμματα ή 

ηλεκτρονικές πηγές. Ωστόσο, προηγουμένως ασχολείται με τη Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας, η οποία αποτελεί τον δρόμο προς την αναγνώριση της επιχειρηματικής 

αριστείας, και η θεωρητική της παρουσίαση, όπως φαίνεται μέσα από τη βιβλιογραφία. 

 

 

                           

 

 

                                                 



ABSTRACT 
Given the complexity of health care and the specificity of the goods supplied, 

the quality is desired for a better life, but this encountered a lot of difficulties of 

achieving it. For this reason, modern systems of health care to provide this opportunity 

and make a highest quality health care system, used models of excellence for their self. 

Such models are currently Deming, the Malcolm Baldrige and EFQM. 

The purpose of this study is to examine the EFQM in modern health systems, 

both internationally and domestically, without, however, considering a case study or 

conduct an investigation. The work is purely theoretical and based on valid and reliable 

information and data books or online sources. However, previously involved in TQM, 

which is the way in recognizing business excellence and theoretical presentation, as 

seen through the literature. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Εισαγωγικά στοιχεία 

Εισαγωγή 

Μπορεί η θεωρία που προστάζει η απλή λογική και υποστηρίζει η επιστήμη του 

management για τις επιχειρήσεις, η οποία τις θέλει να δρουν με σκοπό την αύξηση του 

κέρδους τους, να φαίνεται απλοϊκή και άκρως κατανοητή στον καθένα από εμάς, στην 

πραγματικότητα είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο και πολύπλοκο, γιατί η επίτευξη του 

κέρδους σε αυτές απαιτεί την αξιοποίηση μιας σειράς παραγόντων, οι οποίοι τις 

περισσότερες φορές δεν μπορούν ούτε καν να προσδιοριστούν. Αν θέλαμε, ωστόσο, να 

εκφράσουμε μία πιο συγκεκριμένη άποψη επί του θέματος, θα λέγαμε ότι η 

βιωσιμότητα της κάθε επιχείρησης απαιτεί την απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος της μιας έναντι της άλλης, προκειμένου να εξασφαλίσει εκείνα τα 

μέσα που θα την κάνουν περισσότερο δημοφιλή ή περιζήτητη στους αποδέκτες της. 

Κατά διαστήματα, λοιπόν, έγιναν πολλές προσπάθειες προς αυτή την 

κατεύθυνση και δοκιμάστηκαν ποικίλοι τρόποι, αλλά από τη δεκαετία του ’30, και 

ακόμα περισσότερο μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ερευνητές του Marketing, 

αναγνώρισαν, ως σημαντικό παράγοντα για την απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος στις επιχειρήσεις, την ποιότητα (Phelps, 1998; Petersen, 1999; 

Jackson, 2001; Eggli & Holfon, 2003). Έτσι, η έμφαση που δόθηκε από τους ερευνητές 

στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών οδήγησε αρχικά τις επιχειρήσεις στη 

διενέργεια αυστηρότερων ελέγχων στο τελικό προϊόν (Edvardsson, 1994), με 

αποτέλεσμα, τα προϊόντα που εμφάνιζαν αστοχίες ή κρίνονταν σκάρτα, να 

επιστρέφονται για επισκευή ή να απομακρύνονται. 

Με την πάροδο του χρόνου, όμως, οι επιθεωρήσεις αντικαταστάθηκαν από 

λειτουργικές τεχνικές και δραστηριότητες που επιβεβαίωναν την ποιότητα ενός 

προϊόντος, με βάση τις προδιαγραφές παραγωγής του. Όμως, και αυτός ο τρόπος 

ελέγχου της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων εντόπιζε τα ακατάλληλα προϊόντα 
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μετά το πέρας της παραγωγικής διαδικασίας, όταν το κόστος για την κατασκευή του 

προϊόντος είχε ήδη καταβληθεί. Η αδυναμία αυτή καλύφθηκε με την προσπάθεια 

απόκτησης ποιότητας, δηλαδή την εκτέλεση ενός συνόλου προσχεδιασμένων και 

συστηματικών ενεργειών ώστε να διασφαλιστεί ότι ένα προϊόν ή μια υπηρεσία 

ικανοποιεί τις προδιαγραφές ποιότητας. Συνέπεια όλης αυτής της διαδικασίας ήταν η 

ανάπτυξη της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management) ως 

φιλοσοφίας της κάθε επιχείρησης για τη διασφάλιση ποιότητας στα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες της (Hoffman & Mehra, 1999; Deming, 2000; Ahire et al, 1996). 

Από εκεί και πέρα, η αναζήτηση μεθόδων για την επίτευξη του βέλτιστου 

δυνατού αποτελέσματος οδήγησε σιγά-σιγά πολλές επιχειρήσεις στην προσπάθεια 

ανάπτυξης επιχειρηματικής αριστείας, δηλαδή, στη στρατηγική εκείνη επιλογή της 

επιχείρησης, η οποία επικεντρώνεται στους πελάτες της, προκειμένου να εκπληρώσει ή 

ακόμα και να υπερβεί τις προσδοκίες τους και να στοχεύσει στην καινοτομία (Mele & 

Calurcio, 2005). Έτσι, η επιχειρηματική αριστεία γίνεται ο στόχος κάθε σύγχρονης 

επιχείρησης, και μπορεί να ερμηνευτεί ως το ακόλουθο βήμα της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας (ΔΟΠ) στον δρόμο προς την ανταγωνιστικότητα και την επιτυχία της 

επιχείρησης (Vora, 2002; McAdam et al, 1998). 

Τα τελευταία χρόνια εφαρμόζονται πλήθος τέτοιων μοντέλων επιχειρηματικής 

αριστείας, μεταξύ των οποίων είναι το Malcolm Baldridge στην Αμερική, το European 

Foundation of Quality Management (EFQM) στην Ευρώπη (McDonald et al, 2002), το 

Deming, που χρησιμοποιείται μόνο στην Ιαπωνία (Gene-Badia et al, 2001) και αρκετά 

άλλα, τα οποία εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις κάθε είδους, ως προσπάθεια βελτίωσης 

της αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητάς τους. Από όλη αυτή τη διαδικασία, 

επομένως, και με βάση το γεγονός ότι και οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης 

μπορεί να θεωρηθούν επιχειρήσεις με την παραπάνω έννοια, καθώς και αυτοί 
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επιδιώκουν τη βιωσιμότητά τους μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, 

χρησιμοποιούν τα ίδια μοντέλα. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του βαθμού επιτυχίας και 

των πλεονεκτημάτων του μοντέλου EFQM στις υπηρεσίες υγείας. Γι’ αυτό τον λόγο, η 

εργασία θα χωριστεί σε τρία κεφάλαια, τα οποία θα προσεγγίζουν από διαφορετική 

σκοπιά το θέμα για την επίτευξη του τελικού σκοπού. Έτσι, λοιπόν: 

Στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει η ανάλυση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στα 

συστήματα υγείας, έτσι ώστε να παρουσιαστεί ο δρόμος προς την επιχειρηματική 

αριστεία και οι λόγοι που οδήγησαν στην ανάγκη της. Το κεφάλαιο αυτό θα εμπεριέχει 

την έννοια και τη λειτουργία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, την περιγραφή της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στα συστήματα υγείας και τον τρόπο μέτρησης της 

ποιότητας στα εν λόγω συστήματα. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα περιγραφούν τα βασικά μοντέλα αξιολόγησης, έτσι 

ώστε να γίνει μια ομαλή μετάβαση στο μοντέλο που μας αφορά –το EFQM– και να 

αντιληφθεί ο αναγνώστης τις ομοιότητες και διαφορές των πιο συνηθισμένων 

μοντέλων, και 

Στο τρίτο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν κάποιες καλές πρακτικές από την 

εφαρμογή του EFQM μοντέλου επιχειρηματικής αριστείας στα συστήματα υγείας, έτσι 

όπως έχουν παρουσιαστεί κατά το παρελθόν στη βιβλιογραφία, χωρίζοντάς τες σε 

πρακτικές που έγιναν σε διεθνές και σε ελληνικό επίπεδο. 

Η εργασία θα ολοκληρωθεί με το απαραίτητο για μία έρευνα, συμπέρασμα, το 

οποίο θα εμπεριέχει και την προσωπική μας γνώμη από τη διαδικασία της έρευνας 

πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και συστήματα 

υγείας 

2.1 Η έννοια και η λειτουργία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

Από τη δεκαετία του ’30 και έπειτα, που η ποιότητα έγινε το μοναδικό και 

κυρίαρχο ζητούμενο για τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη των επιχειρήσεων, οι εκφραστές 

αυτής της ιδέας εστίασαν την προσοχή τους στην εξασφάλιση οποιουδήποτε πράγματος 

μπορούσε να την πετύχει (π.χ. τεχνικές ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας, 

καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού κ.λπ.) (Peterson, 1998; Phelps, 1999; 

Deming, 2000). Η ποιότητα, όμως, δεν ήταν αποτέλεσμα ενός μόνο πράγματος ή ενός 

μόνο παράγοντα, αλλά μιας σειράς πραγμάτων που μπορούσαν να συμβάλλουν στην 

ομαλή λειτουργία της επιχείρησης, είτε επρόκειτο για κάποιο υλικό αντικείμενο, είτε 

για ανθρώπινο δυναμικό, είτε για κάποια εργασία κ.λπ. Χαρακτηριστική, άλλωστε, 

είναι η άποψη του Crosby (1996), σύμφωνα με την οποία, ποιότητα σημαίνει 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις γενικά, δηλαδή, συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των 

πελατών, των συνεργατών, των εργαζομένων, της κοινωνίας κ.ο.κ. Και όλα αυτά, 

φυσικά, με την καθοδήγηση και τη συνεχή εμπλοκή της ανώτατης διοίκησης βάσει της 

κουλτούρας του οργανισμού. 

Έτσι, σιγά-σιγά υιοθετήθηκε η φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, η 

οποία απαιτούσε εκ των προτέρων την καθολική δέσμευση της ανώτατης διοίκησης της 

επιχείρησης (Deming, 2000; Ahire et al, 1996) αλλά και την ευαισθητοποίηση 

ολόκληρου του προσωπικού σε θέματα ποιότητας (Mohammad, 2004). Ωστόσο, ως 

όρος χρησιμοποιήθηκε σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, στα μέσα της δεκαετίας του ’80, 

και η αποδοχή του έγινε ευρύτερη προς το τέλος της ίδιας δεκαετίας (Martinez-Lorente 

et al, 1998). Βάσει αυτού, και της ανάλυσης των συστατικών του, ο όρος ολική 

φανερώνει την απαίτηση για καθολική συμμετοχή όλων των εργαζομένων μιας 

επιχείρησης στην εφαρμογή αυτής της φιλοσοφίας, και η έννοια της ποιότητας, αν και 
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δεν μπορεί να προσδιοριστεί με σαφήνεια και να μετρηθεί με ακρίβεια (Carman, 1990; 

Johnson et al, 1995), έχει θεωρηθεί συνώνυμο της αξίας, της καταλληλότητας, της 

πολυτέλειας, της λαμπρότητας, της τελειότητας ή της υπεροχής (Zeithaml, 1988; 

Crosby, 1979; Reeves & Bednar, 1994). 

Συνεπώς, η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο 

διοίκησης βασισμένο στις αρχές της ολικής ικανοποίησης των πελατών, τη συμμετοχή 

των εργαζομένων, τη συνεχή βελτίωση και τη μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ 

πελατών και προμηθευτών. Οπότε, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι μία 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, στο πλαίσιο επίτευξης της συνεχούς 

βελτίωσης της συνολικής απόδοσης (Porter & Tanner, 2004). 

Διαφορετικά, μπορεί να περιγραφεί ως η ολική προσέγγιση στη διακυβέρνηση 

της επιχείρησης, η οποία βασίζεται στη διοίκηση μέσω διαδικασιών και διαρκούς 

βελτίωσης των αποτελεσμάτων, με εμπλοκή όλων των ανθρώπινων πόρων της 

επιχείρησης και στόχο την ικανοποίηση των προσδιορισμένων ή προβλεπόμενων 

προσδοκιών των πελατών και όσων έχουν έννομο συμφέρον στην ίδια την επιχείρηση. 

Είναι ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, μέσω 

της ικανοποίησης των αναγκών των πελατών και της κινητοποίησης του ανθρώπινου 

δυναμικού, με το μικρότερο δυνατό κόστος, με την εφαρμογή μεθόδων διαρκούς 

βελτίωσης σε ολόκληρο τον οργανισμό, από το υψηλότερο στο χαμηλότερο επίπεδο, 

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

η οποία στοχεύει στην υπεροχή σε όλες τις πτυχές της παραγωγικής διαδικασίας 

προϊόντων και υπηρεσιών (Heizer & Render, 2011). 
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2.2 Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στα συστήματα υγείας 

Όσον αφορά στον τομέα της υγείας, τώρα, από τη στιγμή που ο «πελάτης» είναι 

ο ασθενής, η ποιότητα που επιδιώκεται για τη φροντίδα υγείας θα αφορά στη 

μεγιστοποίηση της ικανοποίησης αυτού, λαμβάνοντας, ωστόσο, πάντα υπόψη την 

εξισορρόπηση μεταξύ των προσδοκώμενων κερδών και ζημιών σε κάθε στάδιο της 

διαδικασίας περίθαλψης (Al-Assaf & Schmele, 1997). Οπότε, ως λειτουργία της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας μπορεί να θεωρηθεί η στρατηγική, η ρουτίνα εργασίας 

και η κουλτούρα για τους οργανισμούς που στοχεύουν σε υψηλότερη ποιότητα 

(Dohlgaard et al, 1998). Αυτή η στρατηγική, σύμφωνα με τον Donobedian (2003), 

στηρίζεται στον συνδυασμό τριών προσεγγίσεων, της δομής, της διαδικασίας και του 

αποτελέσματος, η οποία μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό των αιτιών αποτυχίας, 

καθώς και στη διαμόρφωση διορθωτικών μέτρων σε έναν οργανισμό υγείας. 

Ωστόσο, επειδή η παραδοσιακή προσέγγιση δεν ικανοποιεί τις ανάγκες ενός 

σύγχρονου προμηθευτή υγείας (Al-Assaf & Schmele, 1997), δημιουργήθηκε η ανάγκη 

για επαναπροσδιορισμό του όρου της ποιότητας όπως οριζόταν στον βιομηχανικό 

κλάδο. Έτσι, λοιπόν, ποιότητα είναι η συνεχής προσπάθεια όλων των μελών ενός 

οργανισμού της ικανοποίησης των αναγκών και προσδοκιών των πελατών του (Al-

Assaf & Schmele, 1997), και ο όρος πελάτες, στον τομέα της υγείας, περιλαμβάνει τους 

ασθενείς και τους συγγενείς αυτών (εξωτερικοί πελάτες), το απασχολούμενο ανθρώπινο 

δυναμικό (εσωτερικοί πελάτες) και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (συνεργάτες, ευρύτερο 

κοινωνικό σύνολο κ.λπ.). Από όλους αυτούς τους φορείς απαιτείται μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα, καλύτερη ποιότητα και χαμηλότερο κόστος (Dvretveit, 2004). 

Κατά συνέπεια, αν θέλαμε να προσδιορίσουμε τον όρο της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας, σε γενικές γραμμές, θα τη χαρακτηρίζαμε ως εξής 

(Hart, 1996):  

• Εταιρική (ή σε όλο τον οργανισμό) δέσμευση για την ποιότητα. 
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• Δέσμευση για βελτίωση της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα. 

• Με την ποιότητα πρέπει να ξεπεραστούν τα όρια. 

• Η εκπαίδευση αποτελεί υψηλή προτεραιότητα και επένδυση. 

• Δέσμευση για συνεχή βελτίωση, δηλαδή μία ασταμάτητη διαδικασία. 

• Να το λαμβάνεις σωστά εξ αρχής. 

• Ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών. 

 

2.3 Η μέτρηση της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας 

Η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας, όπως συμβαίνει και γενικά στον βιομηχανικό 

τομέα, είναι η κύρια πηγή του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Αυτό δείχνει ότι και 

αυτού του είδους οι υπηρεσίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, πράγμα που σημαίνει ότι 

δρουν μέσα σε ένα περιβάλλον (εξωτερικό περιβάλλον), πέρα από αυτό που συνιστούν 

οι εσωτερικοί του παράγοντες (εσωτερικό περιβάλλον). Με πιο απλά λόγια, δηλαδή, τα 

συστήματα υγείας είναι ανοιχτά συστήματα, τα οποία σχετίζονται άμεσα με το 

πολιτικο-οικονομικό πλαίσιο που τα περιβάλλει. Έτσι, η τάση για αύξηση του 

ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών υγείας εντός αλλά και εκτός συνόρων των 

χωρών έχει ενδυναμώσει τον ρόλο της διοίκησης, η οποία προσανατολίζεται σε 

μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας από τον βιομηχανικό κλάδο (Klazinga, 2000). 

Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει αποδειχτεί ότι ο ανταγωνισμός αυξάνει την ποιότητα 

των υπηρεσιών υγείας, αλλά ότι βελτιώνει το χρηματοοικονομικό πλαίσιο μέσα στο 

οποίο μπορεί να επιτευχθεί υψηλή ποιότητα (Thompson, 1998). Επίσης, η ποιότητα των 

υπηρεσιών είναι σημαντική στη λήψη αποφάσεων, καθώς αποτελεί κριτήριο για τους 

καταναλωτές, ενώ επηρεάζει άμεσα και περισσότερο ολοκληρωμένα τις προθέσεις 

συμπεριφοράς (Cronin et al, 2000). Αξίζει, μάλιστα, να αναφερθεί σε αυτό το σημείο η 

δυνατότητα, μέσω της μέτρησης της ποιότητας, της πρόβλεψης σημαντικών 

αποτελεσμάτων για την υπηρεσία υγείας (Dagger et al, 2003). 
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Δεδομένου, όμως, τώρα, ότι ο κλάδος της υγείας είναι κάπως ιδιαίτερος, 

εξαιτίας του ότι τόσο οι ασθενείς όσο και το εργαζόμενο ανθρώπινο δυναμικό είναι 

σημαντικοί, οι περιορισμοί και οι απροσδιόριστες πτυχές του καθιστούν επιτακτική την 

ανάγκη υιοθέτησης μεθόδων και μοντέλου διαχείρισης της ποιότητας. Ωστόσο, 

ενδεδειγμένη μέθοδος ανάλογα με την εκάστοτε κατάσταση δεν έχει εντοπιστεί ακόμα 

(Donabedian, 2003). Η ποιότητα προωθείται σε κάθε επίπεδο, μιας και σε έναν 

οργανισμό υγείας πρέπει να δίνεται βαρύτητα σε εκείνα τα σημεία τα οποία επιδέχονται 

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 η αποτελεσματικότητα, η βελτιστοποίηση, η 

αποδοχή, η νομιμότητα και η ισότητα, και να υπάρχει η αντίστοιχη προσαρμογή. Τέλος, 

καθοριστικός είναι ο ρόλος της ηγεσίας, μιας και αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της 

κουλτούρας(Donabedian,1996). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Βασικά μοντέλα αξιολόγησης 

3.1 Deming Prize (1951) – Ιαπωνία 

Εμφανίστηκε στην Ιαπωνία προς τιμήν του W. Edwards Deming, αλλά το 

εννοιολογικό του πλαίσιο διαμορφώθηκε κατά κύριο λόγο από τον Kenichi Koyanagi. 

Θεωρείται πολύ σημαντικό, γιατί 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) (Heizer & Render, 

2011; Porter & Tunner, 2004). 

 

3.2 Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) (1987) – 

ΗΠΑ 

Ονομάστηκε έτσι από τον πρώην Γραμματέα Εμπορίου Malcolm Baldrige και 

βασίστηκε στο Deming Prize. Ενσωματώνει επτά βασικά κριτήρια (Porter & Tunner, 

2004): 

1. Ηγεσία. Εξετάζεται το πώς τα διευθυντικά στελέχη καθοδηγούν τον οργανισμό 

και πώς ο οργανισμός ανταποκρίνεται στις ευθύνες του απέναντι στο κοινό σεβόμενος 

τα δικαιώματά του. 

2. Στρατηγικός σχεδιασμός. Ερευνάται πώς ο οργανισμός θέτει στρατηγικούς 

στόχους και αποφασίζει για σημαντικές δράσεις. 

3. Εστίαση στην αγορά και τον πελάτη. Ερευνάται πώς ο οργανισμός αναζητά και 

αποφασίζει για τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών και της αγοράς, πώς 

εδραιώνει τις σχέσεις του με τους πελάτες του, καθώς και τους τρόπους με τους 

οποίους κερδίζει, ικανοποιεί και διατηρεί την πελατεία αυτή. 

4. Μέτρηση, ανάλυση και διαχείριση της γνώσης. Εξετάζεται η διαχείριση της 

γνώσης, η αποτελεσματική της χρήση, η ανάλυση και η βελτίωση των δεδομένων και 
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των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για να υποστηρίζουν τον σχεδιασμό, τη 

διαχείριση και τη βελτίωση σημαντικών δραστηριοτήτων του οργανισμού. 

5. Διαχείριση ανθρώπινων πόρων. Εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους ο 

οργανισμός καθιστά το ανθρώπινο δυναμικό του ικανό, ώστε να αποδίδει το μέγιστο 

των δυνατοτήτων του και πώς το εργατικό αυτό δυναμικό συμμετέχει και συμφωνεί με 

τους στόχους που θέτει ο οργανισμός. 

6. Διοίκηση λειτουργιών. Διερευνώνται οι πτυχές σχεδιασμού, διαχείρισης και 

βελτίωσης σημαντικών παραγωγικών και διαχειριστικών διαδικασιών της 

επιχείρησης/οργανισμού. 

7. Αποτελέσματα από την επιχειρηματική αυτή δραστηριότητα. Ελέγχεται η 

απόδοση και η βελτίωση του οργανισμού στους κυριότερους τομείς δράσης του 

(ικανοποίηση πελατών, οικονομικά δεδομένα, ανθρώπινοι πόροι, απόδοση των 

προμηθευτών και των συνεργατών του, κοινωνική ευθύνη, σχέση με τους 

ανταγωνιστές κ.λπ.). 

Όσον αφορά στον τομέα της υγείας, τώρα, τα επτά αυτά κριτήρια 

διαμορφώνονται ως εξής (http://www.nist.gov/baldrige): 

1. Ηγεσία. Περιλαμβάνει μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα του οργανισμού 

και τις κοινωνικές ευθύνες, καθώς και στον ρόλο των ανώτερων ηγετών. 

Αναζητούνται οι δράσεις των ανώτερων ηγετών που καθοδηγούν και συντηρούν-

διατηρούν τον οργανισμό. Επίσης, διερευνάται ο τρόπος επικοινωνίας των ανώτερων 

στελεχών με το ανθρώπινο δυναμικό και το πόσο ενθαρρύνουν τις υψηλές επιδόσεις. 

Εδώ, γίνεται, ακόμα, και η περιγραφή διακυβέρνησης του οργανισμού και η 

προσέγγισή του ως προς τη βελτίωση της ηγεσίας του. Παράλληλα, αξιολογείται το 

πώς ο οργανισμός εξασφαλίζει νομική και ηθική συμπεριφορά και πώς εκπληρώνει  τις 

κοινωνικές ευθύνες του. Τέλος, καταγράφεται το πώς ο οργανισμός υποστηρίζει τις 

βασικές του κοινότητες και το πώς συνεισφέρει στην κοινοτική υγεία. 
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2. Στρατηγικός σχεδιασμός. Εισάγει βασικές ικανότητες ως μια στρατηγική 

έννοια. Εδώ περιγράφεται το πώς ο οργανισμός θεσπίζει τη στρατηγική του για να 

αντιμετωπίσει στρατηγικές προκλήσεις και πώς αναμοχλεύει τα στρατηγικά 

πλεονεκτήματά του. Συνοψίζονται οι βασικοί στρατηγικοί σκοποί του και οι σχετικοί 

στόχοι τους. Στο δεύτερο σκέλος αυτού του κριτηρίου, αξιολογείται το πώς ο 

οργανισμός μετατρέπει τους στρατηγικούς του στόχους σε σχέδια δράσης. 

Παρουσιάζονται τα σχέδια δράσης, το πώς αυτά θα αναπτυχθούν και τα κύρια μέτρα 

απόδοσης ή οι δείκτες του σχεδίου δράσης. Οι μελλοντικές επιδόσεις σχεδιάζονται με 

βασικές συγκρίσεις με αυτά τα μέτρα απόδοσης ή τους δείκτες τους. 

3. Εστίαση στον πελάτη. Αφορά στη σχέση του πελάτη με τον οργανισμό και τον 

λόγο που έχει αυτός στη λήψη αποφάσεων του οργανισμού και τον λειτουργικό 

σχεδιασμό του. Έτσι, εδώ περιγράφεται, αφενός, ο τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός 

υγείας ρυθμίζει την προσφορά υπηρεσιών και μηχανισμών υγειονομικής περίθαλψης 

για να υποστηρίξει τη χρήση τους από τους ασθενείς και τους παράγοντες του κλάδου, 

και, αφετέρου, περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός λαμβάνει υπόψη του 

τους ασθενείς και τους παράγοντες του κλάδου, καθώς και το πώς αποκτά 

πληροφορίες για την ικανοποίηση και τη δυσαρέσκειά τους. Τέλος, ο οργανισμός 

καλείται να αποτυπώσει τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες που λαμβάνει από 

ασθενείς και πελάτες χρησιμοποιούνται για να βελτιωθεί η επιτυχία του στην αγορά. 

4. Μέτρηση, ανάλυση και διαχείριση της γνώσης. Δίνει έμφαση τόσο στη σημασία 

της ενημέρωσης και τη διαχείριση της γνώσης όσο και στη διαχείριση της τεχνολογίας 

των πληροφοριών και των συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά αξιολογείται το 

πώς ο οργανισμός μετράει, αναλύει, αξιολογεί και βελτιώνει την επίδοσή του ως 

πάροχος υπηρεσιών υγείας, μέσω της χρήσης δεδομένων και πληροφοριών σε όλα τα 

επίπεδα και σε όλα του τα μέρη. Στη συνέχεια, γίνεται καταγραφή του πώς η 

επιχείρηση διασφαλίζει την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων 
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δεδομένων, πληροφοριών, του λογισμικού και του υλικού για το εργατικό δυναμικό, 

τους προμηθευτές, τους συνεργάτες, τους συνεταίρους και τους παράγοντες του 

κλάδου. Αναλύεται ακόμα και το πώς ο οργανισμός χτίζει και διαχειρίζεται τη γνώση 

που αναπτύσσεται εντός του και είναι δική του ως αποτέλεσμα της δικής του 

λειτουργίας. 

5. Έμφαση στο εργατικό δυναμικό. Προσθέτει σαφήνεια σε σημαντικές πτυχές της 

εμπλοκής του εργατικού δυναμικού στη λειτουργία του οργανισμού. Στο πρώτο μέρος 

αυτής της κατηγορίας αξιολογείται το πώς ο οργανισμός εμπλέκει, αποζημιώνει και 

επιβραβεύει το εργατικό του δυναμικό, ώστε αυτό να επιτύχει άριστη απόδοση. 

Αποτυπώνεται στο πώς οι εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών, 

αναπτύσσονται για να πετύχουν υψηλή απόδοση και το πώς ο οργανισμός εκτιμάει τη 

δέσμευση του προσωπικού του και χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα αυτά για να πετύχει 

υψηλότερες αποδόσεις. Στο δεύτερο μέρος, γίνεται ανάλυση για το πώς ο οργανισμός 

διαχειρίζεται την ικανότητα και την επάρκεια του ανθρώπινου δυναμικού του, ώστε να 

ολοκληρωθεί το έργο της οργάνωσης. Σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση αυτού του 

τομέα παίζει και το πώς η επιχείρηση διατηρεί ένα ασφαλές και υποστηρικτικό κλίμα 

εργασίας. 

6. Διοίκηση λειτουργιών – Διαχείριση διαδικασιών. Αφορά στο πώς ο οργανισμός 

σχεδιάζει τα λειτουργικά του συστήματα και καθορίζει τις βασικές του διαδικασίες για 

την παροχή “αξίας” στους ασθενείς και στους παράγοντες του κλάδου, καθώς και το 

πόσο προετοιμασμένος είναι ο οργανισμός για πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, 

έτσι ώστε να έχει οργανωτική επιτυχία και αειφορία. Εξετάζεται το πώς η οργάνωση 

σχεδιάζει, εφαρμόζει, χειρίζεται και βελτιώνει τις βασικές της διαδικασίες για να 

προσφέρει αξία στον ασθενή και στον παράγοντα του κλάδου, με τέτοιο τρόπο ώστε 

να πετύχει τη βιωσιμότητα του οργανισμού. 
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7. Αποτελέσματα. Χωρίζονται σε έξι κατηγορίες για να ενθαρρύνουν τη μέτρηση 

των σημαντικών και των κατάλληλων αποτελεσμάτων. 

i. Γίνεται μια σύνοψη των βασικών κλινικών αποτελεσμάτων. Τα 

αποτελέσματα κατηγοριοποιούνται ανά προσφερόμενη υπηρεσία υγείας, ομάδας 

ασθενών και παραγόντων του οργανισμού και τμημάτων της αγοράς, ανάλογα με την 

περίπτωση. Περιλαμβάνονται τα κατάλληλα συγκριτικά στοιχεία. 

ii. Συνοψίζονται τα βασικά αποτελέσματα που είναι επικεντρωμένα στον 

πελάτη και τους παράγοντες της οργάνωσης, και αφορούν στην ικανοποίησή τους, τη 

δυσαρέσκεια και τη δέσμευσή τους. Τα αποτελέσματα κατηγοριοποιούνται σε 

υπηρεσίες φροντίδας της υγείας και ανάλογα με τους τύπους προγραμμάτων και 

ομάδων, ομάδες ασθενών και παραγόντων, και σε τμήματα της αγοράς ανάλογα με την 

περίπτωση. Και εδώ περιλαμβάνονται τα κατάλληλα συγκριτικά στοιχεία. 

iii. Εδώ περιλαμβάνονται τα βασικά οικονομικά και θέσεις στην αγορά 

αποτελέσματα, από τα τμήματα της αγοράς ή των ασθενών και των ενδιαφερόμενων 

ομάδων ανάλογα. 

iv. Αξιολογούνται τα βασικά αποτελέσματα από την επικέντρωση στο 

ανθρώπινο δυναμικό για την εμπλοκή του και το περιβάλλον του. Τα αποτελέσματα 

κατηγοριοποιούνται για να αντιμετωπίσουν την ποκιλομορφία του εργατικού 

δυναμικού των ομάδων του και των τμημάτων του. Η σύγκριση γίνεται με τα 

κατάλληλα συγκριτικά στοιχεία. 

v. Αφορά στα λειτουργικά αποτελέσματα που συνεισέφεραν στη βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας του οργανισμού, συμπεριλαμβάνοντας τη στασιμότητα του 

οργανισμού στις έκτακτες ανάγκες. Τα αποτελέσματα κατηγοριοποιούνται ανάλογα 

από προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας, από ομάδες ασθενών και ενδιαφερομένων, από 

τμήματα της αγοράς, τις διεργασίες και τις τοποθεσίες αναλόγως. 
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vi. Αναλύονται τα αποτελέσματα από τη διακυβέρνηση και την ανώτερη 

ηγεσία. Συμπεριλαμβάνονται στοιχεία ολοκλήρωσης στρατηγικών σχεδίων, στοιχεία 

δημοσιονομικής ευθύνης, νομικής συμμόρφωσης, ηθικής συμπεριφοράς, κοινωνικής 

ευθύνης, υποστήριξης των βασικών κοινοτήτων και της κοινοτικής υγείας. 

 

3.3 European Foundation for Quality Management (EFQM) 

Το μοντέλο της επιχειρηματικής αριστείας EFQM αποτελεί ένα από τα πλέον 

διαδομένα μοντέλα παγκοσμίως (και το πιο διαδομένο στην Ευρώπη), αναφορικά με 

ζητήματα που άπτονται της μελέτης και αξιολόγησης του επιπέδου αριστείας που 

επιτεύχθηκε από μια συγκεκριμένη εταιρεία, και η δημιουργία του ήταν άμεσα 

συνδεμένη με την προσπάθεια για ανάπτυξη του κινήματος της ποιότητας στην Ευρώπη 

και την ταχύτερη διάδοση των αρχών και της λογικής της ΔΟΠ (Gene-Badia et al, 

2001). 

Κύριοι στόχοι του είναι να προωθήσει και να βοηθήσει οργανισμούς σε 

ολόκληρη την Ευρώπη για να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες βελτίωσης, οι οποίες 

εν τέλει οδηγούν στην αριστεία, όσον αφορά στην ικανοποίηση του πελάτη, την 

ικανοποίηση των εργαζομένων, τον αντίκτυπο στην κοινωνία και τα επιχειρηματικά 

αποτελέσματα. Επιπλέον, το EFQM θέλει να υποστηρίξει τους διευθυντές των 

ευρωπαϊκών οργανισμών για την υλοποίηση ΔΟΠ, και δεν τυποποιεί τα συστήματα 

ποιότητας αλλά προωθεί τη διαχείριση της ποιότητας (Klazinga, 2000). 

Με άλλα λόγια, το μοντέλο αυτό εμβαθύνει στον τρόπο με τον οποίο η 

ικανοποίηση των πελατών και του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης επιδρά στην 

κοινωνία και στο πώς τα θετικά επιχειρηματικά αποτελέσματα επιτυγχάνονται μέσω 

της ηγεσίας, της διοίκησης του έμψυχου δυναμικού, της στρατηγικής και των 

διαδικασιών (Bohoris, 1995). Δηλαδή, το μοντέλο αυτό αναγνωρίζει ότι η διοίκηση 

παίζει σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη απαραίτητων δομών για την επιχείρηση, 
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προκειμένου αυτή να αντεπεξέλθει στους στόχους της. Ακολούθως, αναγνωρίζει τη 

σπουδαιότητα ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων, διαδικασιών και προγραμματισμού 

(Pui-Mun Lee, 2002). 

Το EFQM είναι ένα μη περιγραφικό πλαίσιο που βασίζεται σε εννέα κριτήρια, 

όπου το καθένα έχει ειδικό βάρος και αφορά σε διαφορετικές λειτουργίες (Jackson, 

2001; Moeller et al, 2000), και αναπτύχθηκε ως γενικό μοντέλο για να βελτιώσει την 

ποιότητα σε όλα τα είδη των οργανισμών (Nabitz et al, 2000). Τα πέντε από αυτά είναι 

“enablers” (1 – 5) και τα άλλα τέσσερα «αποτελέσματα» (6 – 9). Τα enablers κριτήρια 

καλύπτουν αυτό που κάνει ένας οργανισμός και στο πώς το κάνει, πράγματα που 

χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία ενός οργανισμού υγείας (π.χ. ηγεσία, πολιτική και 

στρατηγική, άνθρωποι, συνεργασίες και πόροι, γνώση αγορά υγειονομικής περίθαλψης) 

και με διαδικασίες σε έναν οργανισμό υγείας (π.χ. δραστηριότητες διάγνωσης και 

θεραπείας, διοικητικές διαδικασίες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών) (Klazinga, 

2000).  

Τα αποτελέσματα, από την άλλη, σχετίζονται με αυτό που πετυχαίνει ένας 

οργανισμός (π.χ. βασικά αποτελέσματα απόδοσης, αποτελέσματα αναφορικά με την 

εικόνα των πελατών, των εργαζομένων, της κοινωνίας για τον οργανισμό και των 

κρίσιμων δεικτών απόδοσης του οργανισμού). Διαφορετικά, εστιάζουν στα 

αποτελέσματα που έχει ένας οργανισμός παροχής υπηρεσιών υγείας από τη λειτουργία 

του (Stahr, 2001). Δηλαδή, τα enablers προκαλούν τα αποτελέσματα.  

Το μοντέλο αναγνωρίζει ότι υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις για να πετύχεις 

βιώσιμη αριστεία από όλες τις απόψεις της λειτουργίας, και στηρίζεται στην εκτίμηση 

ότι τα άριστα αποτελέσματα, με σεβασμό στη λειτουργία, τους πελάτες, το προσωπικό 

και την κοινωνία, επιτυγχάνεται μέσω της συνεργασίας, των πόρων και των 

διαδικασιών. Το καθένα από αυτά τα εννέα κριτήρια, τώρα, έχει έναν ορισμό, ο οποίος 

εξηγεί την έννοια του κάθε κριτηρίου σε ένα υψηλό επίπεδο. Για να αναπτύξουμε 
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περισσότερο την έννοια του υψηλού επιπέδου, κάθε κριτήριο υποστηρίζεται από έναν 

αριθμό υπο-κριτηρίων. Επιμέρους κριτήρια θέτουν μια σειρά από ερωτήματα που 

πρέπει να εξεταστούν κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης. Τέλος, κάτω από κάθε 

επιμέρους κριτήριο είναι μια λίστα από πιθανές περιοχές για να απευθυνθούν. Οι τομείς 

για την αντιμετώπιση δεν είναι υποχρεωτικοί, ούτε είναι πλήρεις λίστες, αλλά 

προορίζονται για να διδάξουν περαιτέρω την έννοια του επιμέρους κριτηρίου. 

Η αξιολόγηση των enablers βασίζονται σε δύο πλευρές: την «προσέγγιση» και 

τον «βαθμό εκτέλεσης». Η προσέγγιση απευθύνεται στον σχεδιασμό του οργανισμού 

που πρέπει να στηρίζεται η αποστολή του, να είναι συστηματική, προληπτική, ακριβής, 

ενοποιημένη σε καλά-καθορισμένες διαδικασίες, και να επανεξετάζεται συστηματικά. 

Η εκτέλεση απευθύνεται στο κατά πόσο ή όχι η προσέγγιση διεξάγεται πραγματικά και 

αν αξιολογείται συστηματικά. 

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εξετάζει τις θετικές τάσεις στην πάροδο του 

χρόνου, τον βαθμό επίτευξης των στόχων που αναφέρονται στον στρατηγικό σχεδιασμό 

και τη σύγκριση με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς οργανισμούς. Οι βαθμολογίες 

για την εκτίμηση των enablers και των αποτελεσμάτων είναι ο μέσος όρος της 

βαθμολογίας του κάθε επιμέρους κριτηρίου και της θέσης από το 0 έως το 100 (Gene-

Badia et al, 2001). 

Εξαιτίας της φύσης των υπηρεσιών υγείας, η βελτίωση των διαδικασιών που 

σχετίζονται με την υγεία είναι ιδιαίτερα πολύτιμες, όχι μόνο στο κέντρο αλλά και στους 

πελάτες της. Το μοντέλο EFQM χτίζεται γύρω από την πεποίθηση ότι μια άριστη 

οργάνωση θα αναγνωρίσει και θα υιοθετήσει τις ακόλουθες έννοιες: 

• Προσανατολισμός στα αποτελέσματα. 

• Εστίαση στους πελάτες. 

• Ηγεσία και σταθερότητα στον σκοπό. 

• Διαχείριση βάσει διαδικασιών και γεγονότων. 
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• Ανάπτυξη και συμμετοχή των εργαζομένων. 

• Συνεχής εκμάθηση. 

• Καινοτομία και βελτίωση. 

• Ανάπτυξη συνεργασιών. 

• Δημόσια ευθύνη. 

Η χρήση του μοντέλου αριστείας του EFQM ενθαρρύνει τους διευθυντές να 

επιδιώξουν την ενεργό συμμετοχή όλων αυτών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες, 

αυτούς που έχουν συμφέρον και το προσωπικό αυτών. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει 

ένας μεγαλύτερος αριθμός εναρμόνισης μεταξύ των αναγκών του καταναλωτή και των 

υπηρεσιών του προμηθευτή (Perides, 2002). 

Στην καρδιά του EFQM, το μοντέλο έχει (Jackson, 1999; Harteloh, 2003): 

• Results (αποτελέσματα) 

• Approach (προσέγγιση) 

• Deployment (επέκταση, ανάπτυξη) 

• Assessment and Review (αξιολόγηση και αναθεώρηση) 

Ο οργανισμός έχει την ανάγκη να καθορίσει τα αποτελέσματα που στοχεύει ως 

τμήμα της πολιτικής και της στρατηγικής του. Κάνει τη διαδικασία, σχεδιάζει, 

αναπτύσσει ένα ενσωματωμένο σύνολο προσεγγίσεων, ώστε να παραδώσει τα 

απαραίτητα αποτελέσματα, να επεκτείνει τις προσεγγίσεις με έναν συστηματικό τρόπο, 

να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή και να αξιολογηθούν και να αναθεωρηθούν οι 

προσεγγίσεις (Jackson, 2001). Με βάση αυτές τις πληροφορίες, η οργάνωση θα 

προσδιορίσει, θα δώσει προτεραιότητα, θα προγραμματίσει και θα εφαρμόσει τις 

βελτιώσεις, όπου απαιτούνται. Ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων του είναι ένα 

προϊόν της αυτο-αξιολόγησης του οργανισμού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Καλές πρακτικές από την εφαρμογή του 

EFQM στην υγεία 

4.1 Διεθνής εμπειρία 

Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, το EFQM αποτελεί το πιο 

διαδομένο μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας στην Ευρώπη, καθώς χρησιμοποιείται 

στους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης πολλών χωρών αυτής της περιοχής για 

αυτο-αξιολόγηση. Ωστόσο, επίσημα εφαρμόζεται μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την 

Ολλανδία –στις υπόλοιπες χώρες η χρησιμοποίησή του είναι άτυπη– και γι’ αυτό τον 

λόγο δεν είναι ευρέως καταγραμμένες και δημοσιευμένες οι χώρες αυτές στη 

βιβλιογραφία (Nabitz et al, 2000). 

Πιο συγκεκριμένα, στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός 

οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης που χρησιμοποιούν το πρότυπο EFQM ως 

πλαίσιο ή μέσο αυτο-αξιολόγησης (Mittler, 1998). Μερικοί από αυτούς τους 

οργανισμούς είναι το Salford Hospital στο Manchester, που υποστηρίζεται από το 

Πανεπιστήμιο Salford, το οποίο χρησιμοποιεί το EFQM ως πλαίσιο εφαρμογής 

διοίκησης, ποιότητας και εκπαίδευσης (Henry, 2001; Jackson, 2001; Stahr, 2001; 
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Stewart, 2003), το Lifecare Trust στο Surrey (κέντρο παροχής υπηρεσιών υγείας σε 

άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες), το οποίο το χρησιμοποιεί προκειμένου να 

ενσωματώσει και να ευθυγραμμίσει τα προγράμματα βελτίωσης, το Lockside Medical 

Centre στο Manchester (Jackson & Bircher, 2002), τα Royal Bolton Hospitals (Naylor, 

1999), τα οποία το χρησιμοποίησαν για να βελτιώσουν την αποδοτικότητα, η 

Κοινότητα Health NHS Trust of Wakefield (Pitt, 1999; Nabitz et al, 2000) κ.ά. Στο 

σημείο αυτό, ωστόσο, θα ήταν χρήσιμο να παρουσιάσουμε μία από όλες αυτές τις 

περιπτώσεις για να δείξουμε τη λειτουργία του EFQM. Επιλέγουμε ως παράδειγμα το 

Νοσοκομείο Salford Royal του NHS Trust (Jaqueline et al, 2005): 

Το Νοσοκομείο αυτό είναι ιδιαίτερα μεγάλο (900 κλίνες και 4.500 άτομα 

προσωπικό), και παρέχει τοπικές, περιφερειακές και εθνικές υπηρεσίες. Στη 

νοσηλευτική υπηρεσία μόνο καλύπτει 1.150 μέλη προσωπικού σε όλες τις κλινικές 

(χειρουργικές, φροντίδα ηλικιωμένων, τμήμα φροντίδας μητρότητας, λοιπές ιατρικές 

υπηρεσίες), τα οποία συνεργάζονται με τα μέλη άλλων ομάδων για την παροχή 

ποιοτικής φροντίδας στους ασθενείς, ενώ, όσον αφορά στα επιχειρησιακά και 

διοικητικά τους καθήκοντα, υπάρχει μεγάλη ποικιλία ανάλογα με τη διάρκεια της 

παρεχόμενης υπηρεσίας, την εμπειρία, τον βαθμό και τις ευθύνες. 

Επειδή, όμως τώρα, το μοντέρνο NHS δίνει μεγάλη έμφαση στην ποιότητα και 

την ασφάλεια, επικεντρώνοντας στην αποτελεσματική παροχή υψηλής ποιότητας 

ανταποκρινόμενων υπηρεσιών με μια εξατομικευμένη προσέγγιση στη φροντίδα 

ασθενών, τα Νοσοκομεία αυτά επιβάλλεται να αναπτύξουν, να υποστηρίξουν και να 

διατηρήσουν ένα εργατικό δυναμικό που θα είναι ικανό να ανταποκριθεί σε αυτή την 

απαίτηση, προσφέροντας ποιότητα υπηρεσιών. Συνεπώς, ολόκληρο το προσωπικό, 

κάθε βαθμίδας και θέσης, θα πρέπει να αποπνέει εμπιστοσύνη, σεβασμό και ασφάλεια 

στους ασθενείς και τους λοιπούς επισκέπτες των Νοσοκομείων και, ταυτόχρονα, να 
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διαθέτει τις δεξιότητες, την εμπειρία και την επιθυμία να μπορεί να αντιμετωπίσει 

τέτοιας υψηλής έντασης εργασιακές σχέσεις και περιβάλλοντα. 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, λοιπόν, και την αποφυγή χρονοτριβής του 

ενεργού και ήδη έμπειρου προσωπικού, το τμήμα επαγγελματικής ανάπτυξης και η 

διευθυντική ομάδα της νοσηλευτικής υπηρεσίας εισήγαγαν ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα διάρκειας έξι μηνών σε όλο το εύρος του Trust, με σκοπό την εκπαίδευση 

των νεοεισερχόμενων και νεοπροσλαμβανόμενων νοσηλευτών στα Νοσοκομεία αυτά. 

Σκοπός της έρευνας ήταν να παράσχει μια περιγραφική άποψη της χρήσης του 

εργαλείου EFQM για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Trust σε επίπεδο 

προγράμματος πρόσφατα ειδικευμένων νοσοκόμων. Οι στόχοι της έρευνας ήταν η 

χρησιμοποίηση των τριών κριτηρίων αποτελεσμάτων του EFQM (άνθρωποι, πελάτες 

και αποτελέσματα) για την αξιολόγηση του προγράμματος κατάρτισης που αφορούν: 

(1) στην αρμοδιότητα, την εμπιστοσύνη και τη διατήρηση του νεοπροσλαμβανόμενου 

προσωπικού και (2) τις αντιλήψεις των διευθυντών των πτερύγων για το πρόγραμμα. 

Τα εννέα γενικά κριτήρια του πλαισίου του μοντέλου EFQM ήταν 

προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του προγράμματος εκπαίδευσης. Η εστίαση της 

προσοχής σε σχέση με τους στόχους της έρευνας ήταν πάνω στα τρία κριτήρια: (1) 

αποτελέσματα του ανθρώπου, (2) αποτελέσματα των πελατών και της κοινωνίας και (3) 

τα βασικά αποτελέσματα απόδοσης. Οι άνθρωποι είχαν ταυτοποιήσει τους εαυτούς 

τους όπως τους υποστήριζαν μέσα στους θαλάμους οι εκπαιδευτές και οι σύμβουλοί 

τους. Ως πελάτες είχαν ταυτοποιηθεί οι ασθενείς, οι συγγενείς ή οι φροντιστές, και το 

Trust εκπροσωπήθηκε από το νοσηλευτικό προσωπικό και τη γενική διοίκηση, στους 

οποίους η ομάδα εκπαιδευτικού προγράμματος νοσηλευτικής έπρεπε να αποδείξει ότι 

το πρόγραμμα ήταν αποτελεσματικό όσον αφορά στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και 

την αποτελεσματική χρήση των πόρων. 
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Τα κριτήρια περιέλαβαν επίσης το προσωπικό, τα διευθυντικά στελέχη και τους 

εκπαιδευτές. Τα αποτελέσματα για την κοινωνία περιλάμβαναν μείωση των δαπανών 

με την τράπεζα, εξαιτίας του προσωρινού προσωπικού, με αποτέλεσμα της μείωση του 

αριθμού του προσωπικού που εγκαταλείπουν τις θέσεις τους εντός των πρώτων 12-18 

μηνών απασχόλησης. Στα κοινωνικά αποτελέσματα περιλαμβάνονταν επίσης η θετική 

αντιπροσώπευση από τα ΜΜΕ. 

Βασικοί δείκτες επιδόσεων χρησιμοποιήθηκαν ως μέτρο της επιτυχίας της 

διαδικασίας για την επίτευξη των καθορισμένων βασικών αποτελεσμάτων. Τα βασικά 

αποτελέσματα των επιδόσεων ήταν τα εξής: 

• Η μείωση του αριθμού των νέων ειδικευμένων νοσοκόμων που εγκατέλειπαν 

τον οργανισμό κατά τη διάρκεια των πρώτων 12 μηνών εργασίας τους. 

• Η αύξηση των αναφερόμενων επιπέδων αυτοεκτίμησης των νέων ειδικευμένων 

νοσοκόμων. 

• Η αύξηση των αναφερόμενων επιπέδων επάρκειας των νέων ειδικευμένων 

νοσοκόμων. 

 

 Αποτελέσματα από τους ανθρώπους 

Οι συμμετέχοντες εντόπισαν θετικά ζητήματα του προγράμματος, όπως αύξηση 

της αυτοπεποίθησής τους, παροχή της δυνατότητας, να δικτυωθούν με το υπόλοιπο νέο 

προσωπικό και καλά σχεδιασμένες και οργανωμένες διαδικασίες. Ακόμα, ανέφεραν ότι 

εκτίμησαν τις προσπάθειες των συντονιστών του προγράμματος. Ένα αρνητικό ζήτημα, 

ωστόσο, ήταν ότι το πρόγραμμα δεν περιλάμβανε αρκετούς πρακτικούς τομείς, όπως η 

εκπαίδευση στον χειρισμό ιατρικών συσκευών. Τέλος, ζητήθηκε από τους νοσηλευτές 

να εκτιμήσουν τα επίπεδα εμπιστοσύνης σε σχέση με μια σειρά από τομείς, 

ιεραρχώντάς τα σε μια 10βάθμια κλίμακα (1=χαμηλό ή καθόλου, 10=υψηλό ή πάρα 
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πολύ) και προέκυψε μια γενική αύξηση των επιπέδων αυτοπεποίθησης σε όλα τα 

σημαντικά θέματα. 

 

 Αποτελέσματα από τους πελάτες 

Από τις απαντήσεις που έδωσαν οι διευθυντές των κλινικών για το προσωπικό 

που παρακολούθησε το πρόγραμμα, τα σχόλια ήταν γενικά θετικά, με την πλειονότητα 

των νοσηλευτών να έχει επιτύχει ένα αποδεκτό επίπεδο ικανοτήτων γι’ αυτό το στάδιο 

της θέσης τους, αν και σε όλες τις περιπτώσεις αυτό θεωρήθηκε ως ένα πρώτο βήμα σε 

μια διαδικασία συνεχούς ανάπτυξης. 

 Κοινωνικά αποτελέσματα 

Τα προσδιοριζόμενα βασικά αποτελέσματα των επιδόσεων περιλάμβαναν την 

αύξηση και τη διατήρηση των πρόσφατα ειδικευμένων νοσοκόμων στη SRHT. Ο 

αριθμός των νέων ειδικευμένων νοσοκόμων που προσλαμβάνονται, οι οποίοι και 

εγκατέλειπαν τους πρώτους 12 μήνες απασχόλησής τους, μειώθηκε κατά την τριετία 

2002 – 2004 κατά 23%. Αυτό έχει οδηγήσει σε συνολική αύξηση του αριθμού των νέων 

νοσηλευτών που προσλήφθηκε στο Trust κατά τη διάρκεια αυτών των ετών. Έτσι, 

πραγματοποιήθηκαν σημαντικές εξοικονομήσεις κόστους από το μειωμένο ποσοστό 

των υπαλλήλων που εγκατέλειπαν, με αποτέλεσμα την πολύ ευεργετική επίδραση στην 

επίτευξη των οργανωτικών στόχων. Αυτό το εύρημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

δεδομένων των εθνικών ποσοστών εναλλαγής του νοσηλευτικού προσωπικού 

(Finlayson et al, 2002) και την αναγνώριση ότι τα ποσοστά και οι νοσηλευτές είναι το 

προσωπικό με τη συντομότερη διάρκεια της υπηρεσίας (Gray & Philips, 1994). 

Συμπερασματικά, λοιπόν, η χρησιμοποίηση του μοντέλου EFQM έδωσε την 

ευκαιρία να επικεντρωθούμε στην ενίσχυση της σημασίας της ποιότητας των 

υπηρεσιών με την παροχή ενός συστηματικού πλαισίου για την προώθηση της 

συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας με την εξισορρόπηση και την ικανοποίηση των 
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αναγκών όλων των σχετικών φορέων. Βοήθησε στον εντοπισμό των αναγκών του 

πελάτη (ασθενείς, νοσηλευτικό προσωπικό, ανώτεροι νοσηλευτές), και διευκόλυνε την 

ταυτοποίηση για το πού χρειάζεται να γίνει κάτι, τι πρέπει να γίνει και από ποιον, 

προκειμένου να επιτύχει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρακτική.  

Επίσης, βοήθησε στην κατανόηση του πώς τα αποτελέσματα και οι 

προϋποθέσεις είναι εξίσου σημαντικά για την επίτευξη αριστείας, και, τέλος, 

προσέφερε στους σχεδιαστές του προγράμματος αντικειμενική ενημέρωση και τα 

βασικά αποτελέσματα απόδοσης, και οδήγησε στον εντοπισμό των τάσεων, των στόχων 

και των σημείων αναφοράς, παρέχοντας έτσι συστηματικές και αξιολογικές 

πληροφορίες για τη νοσηλευτική. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα να εξασφαλιστεί η 

δέσμευση από το Trust για συνέχιση των επενδύσεων στο πρόγραμμα, και αποτελεί τη 

βάση για τις μελλοντικές σχεδιαζόμενες εξελίξεις. 

Συνεχίζοντας, το 1995 υιοθετήθηκε το EFQM για την αυτο-αξιολόγηση όλων 

των φορέων στα Νοσοκομεία Wakefield και Pontefract. Αυτή η διαδικασία 

περιελάμβανε αξιολόγηση των δεδομένων που κατείχαν οι οργανισμοί εστίασης σε 

όλες τις ομάδες του προσωπικού και εις βάθος συνεντεύξεις. Η χρήση του προτύπου 

βαθμιαία ενσωματώθηκε στην κουλτούρα των οργανισμών. Από την εφαρμογή του 

προέκυψαν τα ακόλουθα (Price WaterhouseCoopers, 2000): 

• Ανέπτυξε το μέσο για μέτρηση της προόδου, κατά τη διάρκεια του χρόνου. 

• Αποτελεί τη βάση της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. 

• Παρείχε μια βασισμένη σε δεδομένα αξιολόγηση. 

• Πραγματοποίησε διασκέψεις, παρουσιάσεις, εσωτερικές επισκέψεις, με σκοπό 

την ανταλλαγή απόψεων και την εκμάθηση. 

• Μείωσε τον χρόνο παραμονής από 24%, που εμφανιζόταν κατά την περίοδο 

1994-1995 σε 4% κατά την περίοδο 1999-2000. 
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• Η συχνότητα επανεισαγωγής των ασθενών έχει μειωθεί αισθητά κατά τα χρόνια 

1997-1999, αγγίζοντας, κατά μέσο όρο, λιγότερο από το 10% ποσοστό χαμηλότερο 

συγκριτικά με τον εθνικό μέσο όρο. 

• Το πρόβλημα των κατειλημμένων κρεβατιών από ασθενείς που έχουν λάβει την 

απαραίτητη φροντίδα αλλά χρίζουν ακόμα κάποιας υποστήριξης αντιμετωπίστηκε με τη 

βοήθεια των συνεργασιών. Δουλεύοντας σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες, 

ήταν σε θέση να βελτιώσει αυτή την κατάσταση. Μία ακόμα επιτυχία σημειώθηκε στη 

μείωση του αριθμού παρεμποδισμένων κρεβατιών, από 716 τον Σεπτέμβριο του 1997 

σε 549 τον Σεπτέμβριο του 1999 και σε 500 το 2000. 

Στη Σκανδιναβία, στο Νοσοκομείο Tomso στη Νορβηγία, εφαρμόστηκε το 

EFQM, όπου φέρνοντας σε πέρας 60 αυτο-αξιολογήσεις με τις ομάδες του 

Νοσοκομείου συνέχισαν στον ανασχεδιασμό των διαδικασιών, και κατάφεραν να 

κερδίσουν το Νορβηγικό Βραβείο Ποιότητας (Norheim et al, 2001). Η Φινλανδική 

Εταιρεία τοπικών αρχών ανέπτυξε ένα μικρό ερωτηματολόγιο για μονάδες και μικρές 

ομάδες που χρησιμοποιούνται σε 200 υπηρεσίες. Η μέθοδος αυτή αποδείχτηκε θετική, 

διότι όλοι οι εργαζόμενοι είχαν τη διάθεση και τη θέληση για πιο ποιοτική διαχείριση 

των υπηρεσιών τους. 

Στη Γερμανία, οι πρώτοι οργανισμοί υγείας άρχισαν να χρησιμοποιούν την 

προσέγγιση EFQM το 1996, όπου το Υπουργείο Υγείας της χώρας αποφάσισε να 

εφαρμόσει ένα τριετές πιλοτικό πρόγραμμα για τη διασφάλιση της ποιότητας στην 

ιατρική φροντίδα. Από τα 134 δίκτυα, τα οποία περιλάμβαναν περισσότερα από 689 

νοσοκομεία, που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα, 

επιλέχθηκαν 10 δίκτυα με συνολικά 44 νοσοκομεία και έλαβαν την επιχορήγηση για 

την εφαρμογή του προγράμματος (Moeller et al, 2000).  

Έτσι, το 1997, ένας μικρός αριθμός υπηρεσιών υγείας επιχείρησε την πρώτη 

αυτο-αξιολόγηση με τη μέθοδο του EFQM. Περιπτώσεις εφαρμογής αποτελούν το 
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Γερμανικό Καρδιολογικό Κέντρο του Μονάχου, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της 

Χαϊδελβέργης (Moeller & Sonntag, 1998), η Asklepios Κλινική στο Triberg (υπηρεσίες 

αποκατάστασης) και το Urologische Fachartzpraxis (Ουρολογική Κλινική). Όλα αυτά 

άρχισαν να εφαρμόζουν το μοντέλο κάνοντας αυτο-αξιολόγηση και προσπαθώντας να 

προσδιορίσουν τις δυνάμεις και τις αδυναμίες τους ανά κριτήριο (Moeller & Sanntag, 

2001).  

Άλλες πρωτοβουλίες είναι ένα δίκτυο προαγωγής της υγείας και των 

νοσοκομείων (Health Promoting Hospitals) του WHO (Schmidt & Brandt, 1995), ένα 

δίκτυο ιατρών παθολόγων (Scheibe, 1999) και ένα δίκτυο των δημοτικών νοσοκομείων 

στην περιοχή του Αμβούργου, και επιπλέον παραδείγματα εφαρμογής του μοντέλου 

στη Γερμανία προκύπτουν από μια ένωση κέντρου ψυχιατρικής υποστήριξης (Jung, 

1999), καθώς επίσης και από τις υπηρεσίες ειδικευμένων κέντρων δερματολογίας, 

ωτορινολαρυγγολογίας (Waller & Moeller, 1999), από μια σειρά φαρμακείων και 

ιατρικά εργαστήρια, μικροβιολογικά κέντρα και οίκους ευγηρίας (Moeller et al, 2000). 

Τα βασικότερα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των νοσοκομείων στη 

Γερμανία είναι τα εξής (Moeller & Sanntag, 2001): 

• Τα πεδία της αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκαν στις κλινικές ήταν 

βασισμένα στη διάγνωση του ασθενή, στην προσοχή που θέτουν, την επιθυμία του 

ασθενή για φροντίδα και στον βαθμό ανταπόκρισης του ασθενή σε οποιαδήποτε 

προηγούμενη φροντίδα. 

• Σε όλους τους τομείς και τα τμήματα, όπου η παροχή νοσοκομειακής φροντίδας 

κρίνεται απαραίτητη, υπάρχουν εξειδικευμένες νοσοκόμες που αξιολογούν την ανάγκη 

του ασθενή για φροντίδα και περιποίηση. 

• Η διαχείριση των διεπαφών μεταξύ των διάφορων τμημάτων, για την καλύτερη 

φροντίδα των ασθενών, ακολουθεί μια προσέγγιση βασισμένη σε στοιχεία. 

Ωστόσο: 
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• Παραμένει ασαφές μέχρι ποιο σημείο σε όλους τους ασθενείς που καλούνται να 

συμμετέχουν σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα σχετικά με την υγεία τους, δίνεται μια 

περιγραφή των αναμενόμενων οφελών, των δυσκολιών και των ρίσκων που πρόκειται 

να αντιμετωπίσουν, καθώς επίσης και μια περιγραφή εναλλακτικών τεχνολογιών που 

μπορεί να είναι πολύ συμφέρουσες γι’ αυτούς (Moeller, 2001). 

• Παραμένει ασαφές μέχρι ποιου σημείου οι ασθενείς με ειδικές ανάγκες 

αξιολογούνται και επαναξιολογούνται, λαμβάνοντας υπόψη οι επαγγελματίες υγείας 

πληροφορίες σχετικά με την ηλικία τους (νήπιο, παιδί, έφηβος), ανικανότητα (ειδική 

φροντίδα για τις συναισθηματικές ή συμπεριφορικές διαταραχές), έτη πάθησης ή 

κατάσταση (αλκοολισμός, εξαρτήσεις από φάρμακα) (Moeller & Sonntag, 2001) 

Στην Ολλανδία, από την άλλη, οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης 

συμμετείχαν στην προσέγγιση EFQM από την αρχή. Μια πρώτη έρευνα μεταξύ των 

οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης δείχνει ότι πολλά όργανα χρησιμοποιούν την 

προσέγγιση προκειμένου να βελτιωθεί η ποιοτική διαχείριση (Nabitz et al, 1999). 

Σήμερα, τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης χρησιμοποιούν το πρότυπο EFQM για 

την αυτο-αξιολόγηση και τη βελτίωση της ποιότητας, σε τέτοιο βαθμό που το πρότυπο 

αποτελεί ένα γνωστό πλαίσιο αναφοράς για την ποιοτική διαχείριση (Wagner, 2003). 

Από την αρχή, η Ολλανδική κυβέρνηση έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 

ποιότητα και την προσέγγιση του EFQM. Για σειρά ετών λάμβαναν προγράμματα για 

επαγγελματίες που εστίαζαν στον έλεγχο και την εξωτερική επιθεώρηση. Την τελευταία 

δεκαετία, τα συστήματα ποιότητας έχουν γίνει υποχρεωτικά. Τα νοσοκομεία 

συμμετέχουν σε προγράμματα διαπίστευσης (accreditation) και αναπτύσσουν 

συστήματα ISO (Nabitz et al, 2000; Shaw, 2000). 

To 1995, πραγματοποιήθηκε μια έρευνα σε όλους τους οργανισμούς 

υγειονομικής περίθαλψης προκειμένου να μετρηθεί το μέγεθος της εφαρμογής 

ποιότητας (Nabitz et al, 2000). Η έρευνα εφαρμόστηκε και σε όλους τους υποτομείς της 
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υγειονομικής περίθαλψης, όπως στην ψυχική υγεία, στην πρωτοβάθμια υγεία, στους 

οίκους ευγηρίας, σε φαρμακεία. Στην έρευνα απάντησε το 74% των οργανισμών, και τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι, έπειτα από 5 χρόνια, μόνο το 13% είχε ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα ποιότητας. Το 59% των οργανισμών είχε εφαρμόσει μέρος του συστήματος 

ποιότητας. 

Το 1998, πραγματοποιήθηκε άλλη μια έρευνα (Nabitz et al, 2000; Nabitz & 

Walburg, 2000), πιο μικρή σε μέγεθος, μεταξύ των 20 καλύτερων νοσοκομείων της 

Ολλανδίας, και έδειξε ότι 13 από τα 20 νοσοκομεία χρησιμοποιούν το EFQM, ως 

πλαίσιο για την ποιοτική διαχείριση των συστημάτων τους. 

Έτσι, λοιπόν, στην Ολλανδία υπάρχουν πολλοί οργανισμοί υγειονομικής 

περίθαλψης που έχουν κάποια εμπειρία στην εφαρμογή του προτύπου. Οι 

εμπειρογνώμονες στον τομέα της ποιότητας στην υγειονομική περίθαλψη εκφράζουν 

την αισιοδοξία τους σχετικά με την αύξηση των οργανισμών που θα χρησιμοποιούν το 

EFQM (Klazinga, 2000). Κατά τη διάρκεια μιας διάσκεψης στις Κάτω Χώρες, η ομάδα 

αναγνώρισε ότι υπάρχει κάποια επικάλυψη μεταξύ των προτύπων πιστοποίησης, 

εξωτερικής επιθεώρησης, EFQM και ISO. Το πρότυπο EFQM είναι το πιο μεγάλο και 

αντιπροσωπεύει τις στρατηγικές, γενικές και πτυχές έκβασης της ποιοτικής διαχείρισης 

(Klazinga, 2000). 

Ακόμα, η ομάδα θεώρησε ότι η διαπίστευση (accreditation) αφορά με πιο άμεσο 

τρόπο την υγειονομική περίθαλψη, ενώ το ISO, που στρέφεται κυρίως στις διαδικασίες 

και την εξωτερική επιθεώρηση (visitation) αντιπροσωπεύει ένα ευρύ μέσο μέρος το 

οποίο αφορά κυρίως στους επαγγελματίες της ποιότητας. 

Οι εμπειρογνώμονες επίσης, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η προσέγγιση 

EFQM απαιτεί μια υψηλή ωριμότητα από την πλευρά του οργανισμού. Εντούτοις, είναι 

δυνατόν, οργανισμοί που μόλις ξεκινούν να χρησιμοποιούν το πρότυπο EFQM μπορούν 

να εξασφαλίσουν τη διαμόρφωση της στρατηγικής και της γενικότερης προσέγγισής 
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τους, βάσει της διοίκησης ολικής ποιότητας (Klazinga, 2000). Επομένως, το πρότυπο 

του EFQM δεν είναι σε ανταγωνισμό με την πιστοποίηση ή την εξωτερική επιθεώρηση 

(visitation) και το ISO. Παρέχει μια συμπληρωματική προοπτική που μπορεί να 

βοηθήσει στη διεύρυνση του ποιοτικού πεδίου των διοικητικών λειτουργιών στους 

οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης. 

Από την εξέταση, λοιπόν, της εφαρμογής του μοντέλου EFQM στα νοσοκομεία 

της Ευρώπης προκύπτει: 

• Η ενεργός συμμετοχή των ανώτερων στελεχών και του βασικού προσωπικού 

είναι κρίσιμη για την επιτυχία του προγράμματος. 

• Μπορεί να υπάρξει η ανάγκη για την προσαρμογή στους διαφορετικούς τομείς 

μιας οργάνωσης. Οι σειρές των βημάτων στο πρόγραμμα εφαρμογής δεν ισχύουν 

γενικά. 

• Δεν υπάρχει απαραίτητα ένας σωστός τρόπος να εφαρμοστεί το μοντέλο. Ο 

οργανισμός οφείλει να αφιερώσει χρόνο προκειμένου να το κατανοήσει και να 

καταφέρει να το προσαρμόσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

• Η σχετική κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα είναι απαραίτητη προκειμένου το 

πρότυπο να εφαρμοστεί πλήρως. 

• Πριν εφαρμοστεί το πρότυπο σε ολόκληρο τον οργανισμό, είναι απαραίτητο να 

αναπτυχθεί εμπιστοσύνη, από τη μεριά των ανώτερων στελεχών, απέναντι στο 

πρόγραμμα βελτίωσης. 

• Σημαντική κρίνεται η από νωρίς συμμετοχή όλων των επαγγελματικών ομάδων 

(ειδικά οι νοσοκομειακοί γιατροί) στην κατάρτιση σχετικά με το πρότυπο τελειότητας 

και τον τρόπο χρήσης της αυτο-αξιολόγησης. 

• Αναγκαία κρίνεται η εξασφάλιση ότι η αποστολή, το όραμα και οι αξίες του 

οργανισμού γίνεται ξεκάθαρη και κατανοητή. 
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• Διαφαίνεται η ανάγκη καθιέρωσης ενός έμπειρου διοικητή-manager που θα 

εφαρμόσει την αλλαγή και θα έχει την άμεση πρόσβαση και τον σεβασμό από την 

ανώτερη διοίκηση. 

• Απαραίτητη είναι η εφαρμογή μιας διαδικασίας αναθεώρησης της αυτο-

αξιολόγησης. Κάτι τέτοιο είναι κρίσιμο για την παρακίνηση, την εστίαση, τη 

συνεργασία και τον εστιασμό των ζητημάτων που χρειάζονται εταιρική ανάλυση. 

• Η εξασφάλιση ότι οι στρατηγικοί στόχοι, οι μετρήσεις και οι αξιολογήσεις της 

απόδοσης ευθυγραμμίζονται, αποτελεί βασικό στοιχείο για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία 

του προγράμματος. 

• Άμεση δράση στις περιοχές προς βελτίωση με τη βοήθεια τεχνικών επίλυσης 

προβλημάτων. 

• Δεν πρέπει να αναμένονται γρήγορα αποτελέσματα. Αυτά θα προκύψουν 

μακροπρόθεσμα. 

• Είναι αναγκαίο το πρότυπο τελειότητας να μην αντιμετωπίζεται ως πρόσθετη 

δραστηριότητα ή ως ενέργεια που απλώς καταναλώνει χρόνο, αλλά ως πλαίσιο για την 

αποτελεσματικότητα των πρακτικών που χρησιμοποιεί το προσωπικό. 

• Αναπτύσσει τις προσεγγίσεις για να βοηθήσει τους γιατρούς και τους διευθυντές 

να αναδείξουν τις αποδόσεις τους μέσα από μια διαδικασία αυτο-αξιολόγησης και 

αναθεώρησης. 

• Είναι απαραίτητο να εφαρμόζεται το πρότυπο τελειότητας με απλή μορφή, έτσι 

ώστε να μην περιπλέκει τους επαγγελματίες υγείας και τους manager. 

• Αντικαθιστά τις παραδοσιακές ομάδες καθοδήγησης και συμβάλλει στη 

συλλογική εργασία και ευθύνη της ομάδας. 

Τέλος, στην Ιταλία, το 2001, μια ομάδα επτά νοσοκομείων της Βόρειας και της 

Κεντρικής Ιταλίας χρησιμοποίησαν το μοντέλο EFQM ως πλαίσιο για τη διοίκηση 

ολικής ποιότητας. Ένα από τα Νοσοκομεία αυτής της ομάδας ήταν το Udine S. Maria 
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della Misericordia, το οποίο προσφέρει υπηρεσίες υγείας υψηλής εξειδίκευσης, όπως 

καρδιαγγειακή, χειρουργική, νευροχειρουργική, μεταμοσχεύσεις και επείγουσα και 

εντατική φροντίδα σοβαρών ατυχημάτων, και η Στρατηγική Διεύθυνση του οποίου 

αποφάσισε ότι όλα τα ανώτερα και τα μεσαία στελέχη του θα έπρεπε να συμμετέχουν 

σε ένα πρόγραμμα αυτο-αξιολόγησης (Vernero et al, 2007). 

Επειδή το ερωτηματολόγιο του μοντέλου ήταν το καταλληλότερο, με το 

σκεπτικό ότι αποτελεί απλό εργαλείο, κατάλληλο για έναν οργανισμό που μόλις 

επιθυμεί να μπει στη διαδικασία αξιολόγησης της αριστείας, το τμήμα υποστήριξης της 

Διοίκησης δημιούργησε ένα ερωτηματολόγιο που βασίστηκε στα 9 κριτήρια και τα 32 

υποκριτήρια του μοντέλου. Για κάθε υποκριτήριο, τα στοιχεία διατυπώθηκαν με 

ανάλογο τρόπο, όπως στο EFQM. Επιπλέον, τα περισσότερα υποκριτήρια των 

προϋποθέσεων περιλάμβαναν τρία στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη ότι στα κριτήρια των 

αποτελεσμάτων υπήρχαν 8 υποκριτήρια, τα οποία σχημάτιζαν μια κλίμακα για κάθε 

κριτήριο. Δημιουργήθηκαν συνολικά 153 στοιχεία, ομαδοποιημένα στα 32 υποκριτήρια 

και στα 9 βασικά κριτήρια. Όλα τα στοιχεία είχαν 4βαθμη κλίμακα βαθμολόγησης (Α – 

Δ), που διέφερε ανάλογα με την κατηγορία αξιολόγησης (προϋποθέσεις ή 

αποτελέσματα). Στην ουσία, οι Διευθυντές αξιολογούσαν το νοσοκομείο ως σύνολο, 

ακολουθούμενο από τα αποτελέσματα του τμήματός τους ξεχωριστά. 

Η αξιολόγηση πρώτου επιπέδου ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2002 και ενέπλεκε 

42 ανώτερα διευθυντικά στελέχη (3 από τη στρατηγική διοίκηση, 8 από το τμήμα 

υποστήριξης της διοίκησης, 13 διευθυντές από τα ιατρικά, διοικητικά, τεχνικά τμήματα 

και 18 κλινικοί διευθυντές και προϊστάμενοι νοσηλευτικής). Οι διευθυντές σε αυτή τη 

φάση αξιολόγησαν ολόκληρο το νοσοκομείο και το κάθε τμήμα για το οποίο ήταν 

υπεύθυνοι. Έπειτα από πολλές συναντήσεις και συνεντεύξεις, όλα τα μέλη 

συμπλήρωσαν και υπέγραψαν το ερωτηματολόγιο, αναλαμβάνοντας έτσι και την 

ευθύνη. 
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Η αξιολόγηση του δεύτερου επιπέδου ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2003, και 

αφορούσε στην αυτο-αξιολόγηση των διευθυντών μεσαίου επιπέδου. Στη φάση αυτή 

ορίστηκαν υπεύθυνοι ποιότητας σε κάθε τμήμα, ώστε να συντονίσουν και να φέρουν σε 

πέρας έγκυρες αξιολογήσεις (Vernero et al, 2007).  

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του πρώτου επιπέδου για ολόκληρο το 

νοσοκομείο ήταν 460, σκορ που αποδείκνυε ότι το νοσοκομείο είχε ήδη αρχίσει κάποια 

βήματα προς βελτίωση της ποιότητας και κάποια βασικά μέτρα είχαν ήδη ληφθεί. Τα 

κριτήρια που αφορούν στις προϋποθέσεις στο μοντέλο (ηγεσία, στρατηγική, 

συνεργάτες), καθώς και τα βασικά αποτελέσματα, είχαν καλύτερα σκορ από ό,τι τα 

κριτήρια για τους ανθρώπους, τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα για τους 

ανθρώπους. Αυτό έδειξε μια ουσιαστική πρόοδο και θετική στάση του οργανισμού 

προς τα βασικά του αποτελέσματα έναντι των υπολοίπων που είχαν χαμηλότερα 

αποτελέσματα, τα οποία δεν αξιολογούνταν έως τότε συστηματικά ούτε μετρούνταν. 

Τα αποτελέσματα για την κοινωνία είχαν το δεύτερο χαμηλότερο σκορ, πράγμα που 

έδειξε ότι αυτό που πετυχαίνει το νοσοκομείο, και ο αντίκτυπός του στην κοινωνία δεν 

έχουν θετική τάση.  

Γενικά, τα κριτήρια για τα αποτελέσματα, τους ανθρώπους και τις διαδικασίες 

είχαν χαμηλό σκορ, οπότε, αυτά είναι και τα πιο αδύναμα σημεία του νοσοκομείου. Και 

τα δύο είναι πολύ βασικά, ειδικά το δεύτερο, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί 

και να καθοριστούν οι δείκτες του. Σε ό,τι αφορά δε στους ανθρώπους, επειδή δεν είχαν 

γίνει κάποιες άλλες μετρήσεις, καθώς και επειδή υπήρχε μεγάλο ποσοστό δυσαρέσκειας 

και λίγα κίνητρα στους νοσηλευτές και τους τεχνικούς, τα ποσοστά αυτού του 

κριτηρίου ήταν χαμηλά (Vernero et al, 2007). 

Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελήφθησαν διάφορα μέτρα για τη 

βελτίωση της ποιότητας στο νοσοκομείο. Έτσι, οργανώθηκαν γκρουπ για την 

ενδυνάμωση και αύξηση της εμπλοκής των εργαζομένων, για την εστίαση στους 
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ασθενείς και τους συγγενείς τους, καθώς επίσης σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν νέα 

κανάλια επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού και της ανώτερης διοίκησης. 

Εν ολίγοις, η χρήση του μοντέλου του EFQM αποδείχτηκε ένα καλό 

διαγνωστικό εργαλείο για το νοσοκομείο σαν σύνολο, καθώς και για τα τμήματά του 

ξεχωριστά. Βοήθησε τους διευθυντές να αποφύγουν την υποκειμενικότητα, 

αξιολογώντας τον οργανισμό συνολικά, ενώ στη συνέχεια μπόρεσαν να δουν τις 

αδυναμίες του τμήματος ευθύνης τους συγκρίνοντάς το με το σύνολο του νοσοκομείου 

(Vernero et al, 2007). 

Με λίγα λόγια, λοιπόν, η εφαρμογή του μοντέλου επιχειρηματικής τελειότητας 

EFQM έχει αρχίσει να εφαρμόζεται όλο και πιο έντονα στις διευθύνσεις και τα τμήματα 

των κλινικών. Σταδιακά, όλο και περισσότερο προσωπικό σε όλα τα επίπεδα, 

αναμιγνύεται και εμπλέκεται ενεργά στην εφαρμογή του προτύπου. Τα βασικά οφέλη 

που προέκυψαν από την εφαρμογή του είναι τα εξής: 

• Παρείχε μια κοινή γλώσσα στην οποία ήταν δυνατόν να ενεργοποιηθεί ένα 

σύστημα διαχείρισης που θα ήταν, κατά κάποιο τρόπο, όμοιο εύκολα αποδεκτό, στο 

κλινικό και διοικητικό προσωπικό. 

• Παρείχε ένα κοινό πλαίσιο μέτρησης, εστιάζοντας και βελτιώνοντας τους 

βασικούς τομείς από όπου απορρέουν τα αποτελέσματα όλων των τμημάτων του 

οργανισμού. 

• Βοήθησε στην αποσαφήνιση των προβλημάτων και οδήγησε στη λύση μέσω της 

διαδικασίας της αυτο-αξιολόγησης. 

• Προώθησε την ευκαιρία να περιληφθεί όλο το προσωπικό στον καθορισμό των 

προτεραιοτήτων. 

• Βοήθησε στη δημιουργία μιας κουλτούρας ποιότητας σε ολόκληρο τον 

οργανισμό. 
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4.2 Η ελληνική περίπτωση 

4.2.1 Γενικά στοιχεία 

Η διαπιστωμένη ανάγκη από τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας για άμεση και 

επιτυχημένη διασφάλιση ποιότητας στον τομέα της οργάνωσης και της πολιτικής της 

υγείας, στην Ελλάδα είναι κάτι περισσότερο από εμφανής. Η μη ικανοποίηση των 

ασθενών που έχουν επισημανθεί κατά καιρούς τόσο από τους ίδιους τους ασθενείς όσο 

και από ειδικούς ερευνητές και επιστήμονες θέτουν και εδώ επί τάπητος την ανάγκη για 

ποιότητα και έλεγχο της ποιότητας (Οικονομοπούλου, 2002). Γι’ αυτό τον λόγο, από 

τον Ιούλιο του 2000 γίνεται προσπάθεια αναβάθμισης των νοσοκομείων, καθώς η 

επάρκεια και η ανεπάρκειά τους είναι που αποκαλύπτει την πληρότητα του συστήματος 

υγειονομικής περίθαλψης. 

Σήμερα, τα ελληνικά νοσοκομεία αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις, οι οποίες 

εκτείνονται από τη θεσμική έως την υλική τους υπόσταση. Πιο συγκεκριμένα, όσον 

αφορά στη θεσμική τους μορφή, τα ελληνικά νοσοκομεία ανήκουν στο Δημόσιο, οπότε, 

όσο αυτοδιαχειριζόμενα και αν είναι, πάντα θα υπάρξει κάτι που θα γίνεται αντικείμενο 

κωλύματος, εξαιτίας αυτής του της πλευράς (π.χ. ανθρώπινο δυναμικό) (Σιγάλας, 

1994). 

Από την άλλη μεριά, ως προς την υλική υπόστασή του, παρατηρούνται και πάλι 

σοβαρές ελλείψεις. Για παράδειγμα, τα περισσότερα νοσοκομεία, πλην ελαχίστων 

εξαιρέσεων, στεγάζονται σε παλαιά κτήρια ή κτήρια που κατασκευάστηκαν για άλλους 

λόγους και μετατράπηκαν σε νοσοκομεία. Αυτό σημαίνει ότι οι συνθήκες λειτουργίας 

τους δεν πληρούν επουδενί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την παροχή στοιχειωδών 

υπηρεσιών υγείας (Theodorakioglou & Tsiotras, 2000). Το ίδιο συμβαίνει και με τον 

εξοπλισμό, ο οποίος, παρόλο που έχει αναβαθμιστεί, λόγω της ταχείας διάδοσης της 

βιοϊατρικής τεχνολογίας στην Ελλάδα, ακόμα θεωρείται ανεπαρκής (Theodorakioglou 

& Tsiotras, 2000). Και, φυσικά, τα προβλήματα δεν σταματούν εκεί, καθώς εμφανίζεται 
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έλλειψη δημοσιονομικού ελέγχου (Πολύζος, 1994), μη καθιέρωση των εσωτερικών 

διαδικασιών (Theodorakioglou & Tsiotras, 2000), σύγχυση στις ικανότητες και τη 

λειτουργία της διοίκησης και της διαχείρισης, προβλήματα οικονομικής φύσεως, 

έλλειψη εξειδικευμένων υπαλλήλων κ.λπ. 

Έτσι, λοιπόν, από τον Μάιο του 1998 έως τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, 

πραγματοποιήθηκε έρευνα στα ελληνικά νοσοκομεία, βασισμένη στα πρότυπα του 

EFQM (Theodorakiogloy & Tsiotras, 2000). Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

• Ο ρόλος της ηγεσίας στην εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης της 

ποιότητας. 

• Η επάρκεια των πόρων και η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων. 

• Η πολιτική και στρατηγική ποιότητας των ελληνικών δημόσιων νοσοκομείων. 

• Η γνώση του ανθρώπινου δυναμικού σε ζητήματα ποιότητας και επάρκεια του 

προσωπικού του νοσοκομείου. 

• Η κατάσταση των διεργασιών όσον αφορά στην οργανωτική δομή, τους 

μηχανισμούς ποιότητας και την πιστοποίηση των διαδικασιών. 

• Η εφαρμογή διαδικασιών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ικανοποίηση 

των πελατών. 

• Το επίπεδο ικανοποίησης των εργαζομένων. 

Και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ποιοτικές προσεγγίσεις στη συντριπτική 

πλειονότητα των νοσοκομείων είναι σε αρχικό στάδιο. Ο κύριος παράγοντας που 

σταματά την υιοθέτηση των αρχών διοίκησης ολικής ποιότητας είναι η άγνοια, από την 

πλευρά της ηγεσίας των νοσοκομείων, των θεμάτων που σχετίζονται με την ποιότητα, 

δεδομένου ότι οι manager αυτών δεν φαίνονται να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις 

σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης, και συχνά δεν κατέχουν την απαιτούμενη 

πληροφόρηση. 
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4.2.2 Η περίπτωση του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός 

Η εφαρμογή του μοντέλου έγινε στη Β΄ Καρδιοχειρουργική Μονάδα, με σκοπό: 

(1) την αναγνώριση των δυνατών και των αδύνατων σημείων, (β) τη βελτίωση της 

απόδοσης και (γ) την εξάπλωση της κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης. 

Από την ομάδα αυτοαξιολόγησης που συστάθηκε, έγινε η επεξεργασία των 

στοιχείων και η βαθμολόγηση των κριτηρίων του EFQM, και στη συνέχεια, 

ασχολήθηκε με τον έλεγχο των δυνατών και αδύνατων σημείων. Οι βελτιωτικές 

ενέργειες αφορούσαν στα εξής: 

• Τον βαθμό ικανοποίησης των ασθενών και των συγγενών τους. 

• Τον καθορισμό και τη μέτρηση κρίσιμων δεικτών για τους ασθενείς, που 

νοσηλεύτηκαν στη Μονάδα. 

• Τη βελτίωση της επικοινωνίας με τη διοίκηση του Νοσοκομείου. 

Τελικά, όμως, έγιναν οι εξής βελτιωτικές ενέργειες: 

• Η δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου του εκάστοτε ασθενή με όλα τα στοιχεία 

που αφορούν στην υγεία και τη νοσηλεία του (προσωπικά δεδομένα, κλινική πορεία, 

μέρη νοσοκομειακής περίθαλψης κ.λπ.). 

• Βελτίωση στην τεχνική υποδομή και τους χώρους και σύγκριση στοιχείων 

θνητότητας και νοσηρότητας με διεθνή θεσπισμένα πρότυπα. 

• Ανάπτυξη νέων μεθόδων επικοινωνίας με τη διοίκηση και προώθηση του 

τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και της αυτοματοποίησης της Μονάδας. 

 

Τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν: 

• Αμφιβολίες και αμφισβήτηση από τους συμμετέχοντες για τη χρησιμότητα της 

διαδικασίας αυτοαξιολόγησης. 

• Διάσταση απόψεων ως προς το όραμα του προγράμματος, τον ρόλο της ηγεσίας 

και τις οργανωσιακές αλλαγές. 
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• Απροθυμία συμμετοχής των εμπλεκομένων, εξαιτίας της έλλειψης κινήτρων. 

• Αντιδράσεις στην εφαρμογή των βελτιωτικών ενεργειών. 

Τέλος, τα οφέλη από την εφαρμογή του μοντέλου ήταν τα εξής: 

• Εκτίμηση της απόδοσης της Μονάδας. 

• Καταγραφή της εικόνας των ασθενών από τον βαθμό των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

• Αναζωπύρωση ενδιαφέροντος εργαζομένων. 

• Δημιουργία βάσεων για επαναξιολόγηση. 

• Εξοικείωση με νέες ορολογίες. 

• Βελτίωση διαδικασιών (ενημέρωση ασθενών, δείκτες μέτρησης, αρχειοθέτησης, 

αξιολόγηση απόδοσης). 

• Ετήσια σύγκριση με διεθνείς δείκτες που δημοσιεύονται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Συμπεράσματα 

Συμπεράσματα 

Η αναγνώριση από τη σύσταση του κόσμου της υγείας ως πολυτιμότερου 

αγαθού για την ανθρώπινη και όχι μόνο ζωή, με τη δημιουργία των πρώτων κιόλας 

κοινωνιών, μετέτρεψε τη φροντίδα υγείας σε ένα εμπορεύσιμο αγαθό, το οποίο θα 

χρησιμοποιείται στη διατήρηση και βελτίωση του θεμελιώδους αγαθού της υγείας των 

ανθρώπων. 

Δεδομένου, όμως, τώρα ότι η υγεία αποτελεί και ένα οικονομικό αγαθό, και ότι 

η ύπαρξη κακής ποιότητας σε αυτό είναι τις περισσότερες φορές σπατάλη, καθώς 

οδηγεί στην υπερβολική και άσκοπη χρήση των υπηρεσιών και των πόρων, εφευρέθηκε 

η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management) για τη βελτίωσή της και, 

κατ’ επέκταση, την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία 

σήμερα. 

Παρ’ όλα αυτά, η εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στις υπηρεσίες 

υγείας αποτελεί μια μακρά και σύνθετη διαδικασία που επηρεάζει το νοσοκομείο ως 

σύνολο (κουλτούρα, φιλοσοφία, οργανωσιακή δομή κ.λπ.). Γι’ αυτό τον λόγο, απαιτεί 

ένα γενικό κλίμα συνεργασίας των παραγόντων που το συνιστούν ή, με άλλα λόγια, οι 

οργανισμοί υγείας πρέπει να λειτουργούν υπό συνθήκες αριστείας, οι οποίες, για να 

επιτευχθούν, απαιτούν συνεχή επαφή με την αγορά και τον πελάτη-ασθενή για την 

έγκαιρη προσαρμογή και συμμόρφωση. 

Και επειδή κάτι τέτοιο πρέπει με κάποιο τρόπο να παρακολουθείται και να 

αξιολογείται, κρίθηκε αναγκαία η χρησιμοποίηση μοντέλων αξιολόγησης της ποιότητας 

ως εργαλείο αυτο-αξιολόγησης, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν τους οργανισμούς 

υγείας σε μια σειρά από οφέλη-προοπτικές για την ανάπτυξή τους. Στην εργασία αυτή, 

μετά την περιγραφή όλων των μοντέλων που χρησιμοποιούνται σήμερα σε Ιαπωνία, 

ΗΠΑ και Ευρώπη, επικεντρωθήκαμε στο European Foundation of Quality Management 
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(EFQM), το οποίο αποτελεί το πιο διαδομένο μοντέλο αξιολόγησης της ποιότητας στην 

Ευρώπη. 

Το πρότυπο του EFQM είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τη δημιουργία μιας 

στρατηγικής διοίκησης ολικής ποιότητας στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, 

καθώς αναδείχθηκαν πάρα πολλές φορές οι καλές πρακτικές, τόσο σε διεθνές όσο και 

σε εγχώριο επίπεδο. 

Συνεπώς, η καλή ποιότητα σε μια υγειονομική υπηρεσία δεν είναι μία 

διαδικασία απλή και εύκολη που μπορεί να παρακαμφθεί, αλλά ανάγκη και βασικό 

αγαθό, η επίτευξη της οποίας απαιτεί χρόνο, σωστό σχεδιασμό και μια πολιτική 

ποιότητας. Ως εκ τούτου, η ποιοτική διαχείριση μπορεί κάλλιστα να χαρακτηριστεί 

σήμερα ως η σημαντικότερη στρατηγική για την επίτευξη της επιχειρηματικής 

αριστείας. 
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