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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην διατριβή εξετάζεται η στρατηγικής της μεταρρύθμισης στη δημόσια διοίκηση 

και ειδικότερα στον χώρο των δημόσιων νοσοκομείων.  

Περιγράφεται η διαμορφωμένη οργανωσιακή  κατάσταση μέσα από τις 

καθημερινές διοικητικές πρακτικές, τη λήψη αποφάσεων, τη διαχείριση διαδικασιών 

καθώς και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων  που προκύπτουν σε όλα τα επίπεδα του 

νοσοκομείου. Παράλληλα διερευνάται αν και πόσο οι αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον  

αντανακλώνται – αξιολογούνται και λαμβάνονται υπόψη στις στρατηγικές 

μεταρρύθμισης. 

 Αυτό γίνεται με μελέτη case study στο νοσοκομείο Σερρών όπου εξετάζονται τα 

οργανωσιακά φαινόμενα που συμβαίνουν σε όλους τους χώρους και τα επίπεδα όπως 

είναι οι κλινικές και τα εργαστήρια, η ιατρική, νοσηλευτική, διοικητική  και τεχνική 

υπηρεσία, το Δ.Σ. κτλ.  

Γίνεται απόπειρα ολιστικής αντιμετώπισης του φαινομένου με βάση την 

οργανωσιακή θεωρία. Η θεωρητική βάση της διατριβής τοποθετείται σε τρεις πυλώνες – 

θεωρητικά υπόβαθρα. Της οργανωσιακής μάθησης, της νέο - θεσμικής σχολής και 

ιστορικής ανάλυσης της πορείας διαμόρφωση των λειτουργιών του ελληνικού 

νοσοκομείου. 

Και τα τρία αυτά θεωρητικά επίπεδα αναλύονται με κύρια οπτική γωνία ανάλυσης 

την έννοια της δύναμης - εξουσίας στην λήψη αποφάσεων που εκπορεύεται και εδράζεται 

από την επιστημονική γνώση και την εξουσία επηρεασμού των αποφάσεων από την 

πλευρά των γιατρών. 

Στα συμπεράσματα γίνεται σαφές ότι οι περισσότερες διαδικασίες παροχής 

υπηρεσιών υγείας έχουν καθιερωθεί – θεσμοποιηθεί από την διάθεση, τη δύναμη και την 

εξουσία, κυρίως, των διευθυντών γιατρών χωρίς ουσιαστική αξιολόγηση των 

εφαρμοσμένων πολιτικών ακόμα κι όταν υπάρχει σχεδιασμένη πολιτική. Έτσι όμως ούτε 

στρατηγική μεταρρυθμίσεων υπάρχει και οι αλλαγές σε όσες διαδικασίες δεν σχετίζονται 

άμεσα με την επιστήμη και την τεχνολογία, ακολουθούν τον ίδιο κανόνα.   Ομοίως δεν 

αξιολογούνται οι αλλαγές στο κοινωνικό περιβάλλον με τελικό αποτέλεσμα να μην 

συμβαίνει μάθηση ή αν αυτή συμβαίνει να είναι σε αρνητική κατεύθυνση. 

Η δυνατότητα παρέμβασης της πολιτείας στο χώρο του νοσοκομείου είναι 

περιορισμένη και με εξαιρετικά αμφίβολη τη θέλησή της να συγκρουστεί με κατεστημένα 

συμφέροντα. Έτσι το νοσοκομείο μοιάζει με ακυβέρνητο σκάφος που προσπαθεί να το 

κρατήσει στην πορεία του μία μερίδα γιατρών, νοσηλευτών και διοικητικών υπαλλήλων 

χωρίς καμία εξωτερική υποκίνηση.  
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ABSTRACT 

 

In this thesis, the strategy of reform in the public governance and especially in the 

sector of public hospitals is examined. 

The established organizational situation is described through daily governing 

practices, decision making, managing of processes as well as the evaluation of the results 

that occur at all levels of the hospital ladder. At the same time it is explored, if and how 

much the changes are reflected on the external environment-rated and taken into 

consideration in the strategic reformations. 

This is done through a case study in the hospital of Serres, , where the 

organizational phenomena that occur in all the places and levels are examined such as the 

clinics, and the laboratories, the medical, nursing, organizational and technical service  to 

the D.S. etc 

An effort is made to holistically approach the phenomenon based on the 

organizational theory. The theoretical basis of the thesis is based on three theoretical 

frameworks, that of organizational learning, of the new institutionalism and the historical 

analysis of the way the processes of the Greek hospital took place. 

All these three theoretical frameworks are analyzed mainly by looking through the 

prism of power- authority in the process of decision making that comes out of and is 

based on the scientific knowledge and power of influence of decision making from the 

doctors part. 

In the discussion, it becomes clear that most of the processes of providing service in 

the health sector are established and institutionalized depending on the mood, power and 

authority mainly of the managers-doctors without sound evaluation of the applied policies 

even when there are designed policies. On the same axis, the changes in the social 

environment are not evaluated resulting in the absence of learning, or in faulty 

conclusions. 

The possibility of intervention of the state in the area of hospital care is limited and 

with an especially doubtful will to collide with established interests. Thus the hospital 

looks like a ship without a captain that a share of doctors, nurses and managerial staff tries 

to keep its course without any external motivation. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
 

 

                                 Οι μεγαλύτεροι εχθροί για την υγεία δεν είναι  τα μικρόβια, 

                                                οι ιοί ή ο καρκίνος, αλλά η φτώχεια, η άγνοια και   

                                                         η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.  

                                                                                                      Σπ. Δοξιάδης 

 

Στο κεφάλαιο αυτό τίθεται το θέμα των αλλαγών – μεταρρυθμίσεων που 

συμβαίνουν στο χώρο της υγείας και ειδικότερα στο χώρο του νοσοκομείου. Η ανάλυση 

περιλαμβάνει μία θεώρηση της κατάστασης που επικρατεί διερευνώντας τις 

οργανωσιακές και διοικητικές πρακτικές που εφαρμόζονται καθώς και τις βασικές 

στρατηγικές για την μεταρρύθμιση. Επικεντρώνεται στην κατάσταση της ελληνικής 

πραγματικότητας και με βάση τις διαπιστώσεις αυτές τίθεται το κύριο ερευνητικό 

ερώτημα. Επιπλέον τίθενται εναλλακτικές μορφές του κύριου ερευνητικού ερωτήματος 

από όπου προκύπτει το περίγραμμα του θεωρητικού υπόβαθρου που απαιτείται για να 

απαντηθούν αυτά. Από τον συνδυασμό του ερευνητικού ερωτήματος με το θεωρητικό 

υπόβαθρο απορρέει το βασικό περίγραμμα της μεθοδολογίας. Τέλος η ενότητα κλείνει με 

σύντομη παράθεση των βασικών αποτελεσμάτων της διατριβής. 

 

 

1.1 Η μεταρρύθμιση στην υγεία και στο νοσοκομείο 

 

Τα νοσοκομεία σε όλο τον κόσμο εντείνουν τις προσπάθειες για να βελτιώσουν τις 

λειτουργίες τους. Αυτό εκφράζεται με συνεχείς μεταρρυθμίσεις που έχουν στόχο αφενός 

μεν την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αφετέρου δε την 

οικονομικότερη λειτουργία των νοσοκομειακών μονάδων ή εν τέλει  ένα συνδυασμό των 

παραπάνω. Για το κάθε ένα από αυτά ή και για επιμέρους ζητήματα που εντάσσονται σε 

αυτά, έχουν προταθεί πολλά μοντέλα, που, από ότι φαίνεται ως τώρα πολύ λίγα 

επιτυγχάνονται από όσα προτείνονται στους στόχους αυτών των μοντέλων. Το όραμα της 

μεταρρύθμισης και ο ρυθμός της αλλαγής δεν πραγματοποιείται όπως αναμενόταν στους  

αρχικούς σχεδιασμούς. 

Η βελτίωση της ποιότητας της νοσοκομειακής περίθαλψης αποτελεί μία 

δραστηριότητα τέτοιων διαστάσεων που καθίσταται πολύ δυσκολότερη από την 

βελτίωση της ποιότητας στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι πολιτικοί, οι νοσοκομειακοί 
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μάνατζερ, οι γιατροί και οι άλλοι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία βρίσκονται σε δύσκολη 

θέση όταν προσπαθούν να βρουν τρόπους βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών των  νοσοκομείων.  

Παγκοσμίως προτείνονται πολλά και διάφορα μοντέλα για την μεταρρύθμιση και τη 

διαχείριση του νοσοκομείου. Η μεταρρύθμιση  ωστόσο, είναι ακανόνιστη και αργή. 

Αιτία για κάτι τέτοιο φαίνεται πως αποτελεί το γεγονός ότι λίγα μοντέλα ασχολούνται 

με ένα κεντρικό θέμα της μεταρρύθμισης που είναι η διαχείριση της κλινικής 

εργασίας. Ένας από τους λόγους που συμβαίνει αυτό είναι ότι οι βασικές και 

υπεύθυνες ομάδες, ιδιαίτερα οι δημιουργοί πολιτικής, οι μάνατζερ και οι 

νοσοκομειακοί γιατροί λειτουργούν ανταγωνιστικά και περιορίζουν τις ευκαιρίες 

συνεργατικής εξεύρεσης λύσεων στα προβλήματα καθώς προσπαθούν να επιβάλλουν 

τα δικό τους πλαίσιο αναφοράς σε έναν αγώνα  εξουσίας. Θα  μπορούσε να υποτεθεί  

ότι η οργανωσιακή επίδοση θα είναι καλύτερη σε νοσοκομεία τα οποία έχουν έτοιμες 

στρατηγικές συμφωνίας για να θέσουν στόχους μεταρρύθμισης, όπως π.χ. τον 

εντοπισμό προβλημάτων, την εξεύρεση λύσεων και τη λήψη αποφάσεων, την 

εφαρμογή και την αξιολόγηση των δράσεων μέσα από τη συμμετοχή σε  συνδυασμό 

με μια μέθοδο διαχείρισης της κλινικής εργασίας.  

Για να γίνει κατανοητή η έννοια της μεταρρύθμισης είναι απαραίτητο να 

κατανοηθεί το περιβάλλον  στο οποίο λειτουργεί το νοσοκομείο, χρονικά και χωρικά, 

και  κυρίως να κατανοηθεί το νοσοκομείο ως ένας κρίσιμος θεσμός της κοινωνίας, 

στην ουσία αυτή η ίδια η κοινωνία σε μικρογραφία. Το νοσοκομείο αντιπροσωπεύει 

ένα γραφειοκρατικό – πολύπλοκο -  θεσμό στα σύγχρονα συστήματα ιατρικής 

περίθαλψης αλλά επίσης και ένα σύμβολο κοινωνικής ισχύος του ιατρικού 

επαγγέλματος αντιπροσωπεύοντας την θεσμοποίηση της εξειδικευμένης ιατρικής 

γνώσης. 

Υπάρχει η άποψη ότι αν θέλει κανείς να μελετήσει την κοινωνία και δεν έχει την 

δυνατότητα να δει το θέμα σφαιρικά, αλλά θα πρέπει να επιλέξει ένα μόνο 

υποσύστημά της και να βγάλει από αυτό συμπεράσματα για όλη την κοινωνία, τότε 

αυτό πρέπει να είναι το νοσοκομείο. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί σε μία αντίστροφη 

λογική επαγωγή, ότι, δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να αναλυθεί μόνο με διοικητικά – 

τεχνικά - εργαλεία ένας οργανισμός, όπως είναι το νοσοκομείο, χωρίς αυτή η ανάλυση 

και ερμηνεία να λαμβάνει υπόψη της το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο 

λειτουργεί το νοσοκομείο στη δοσμένη χρονική στιγμή. Αυτό, διότι τα ίδια 

«εργαλεία» λειτουργούν διαφορετικά σε χώρες που έχουν σημαντικές πολιτισμικές 

διαφορές, ή αλλιώς, τα διοικητικά και τεχνικά εργαλεία αποτελούν αντικείμενα τα 

οποία η κοινωνία – το υποκείμενο – χρησιμοποιεί για να πετύχει τους σκοπούς της. 
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 Τα μεγάλα νοσοκομεία έχουν ένα αριθμό χαρακτηριστικών που συμφωνούν με το 

ιδανικό γραφειοκρατικό μοντέλο του Weber, ωστόσο πολλοί κοινωνιολόγοι θεωρούν 

ότι το σύγχρονο νοσοκομείο έχει χαρακτηριστικά που αποκλίνει από το μοντέλο αυτό 

σε πολλές και σημαντικές πλευρές. Παρότι η διοικητική δομή του είναι 

γραφειοκρατική, οι γιατροί διατηρούν σημαντική επαγγελματική επιρροή – εξουσία – 

και λαμβάνουν αποφάσεις που δεν καθορίζονται από την διοικητική ιεραρχία. 

Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι  δεν υπάρχει ένα ενιαίο κέντρο εξουσίας – διοίκησης – 

αλλά πολλαπλά κέντρα εξουσίας, και αυτό δεν αφορά μόνο την εξουσία των 

μεμονωμένων γιατρών, διευθυντών κτλ, αλλά κυρίως την επαγγελματική εξουσία του 

ιατρικού κλάδου συνολικά, περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα για μία μοναδική 

γραμμή εποπτείας και ελέγχου.  

Η εξέλιξη των νοσοκομείων αρχικά συνδέθηκε με τη μεγάλη αλλαγή στον 

χαρακτήρα των ασθενειών στις σύγχρονες κοινωνίες, δηλαδή την αλλαγή στο 

χαρακτήρα των ασθενειών από οξείες σε χρόνιες. Κατά δεύτερο, το σύγχρονο 

νοσοκομείο έχει μεταμορφωθεί από τον αντίκτυπο της ιατρικής τεχνολογίας στη δομή 

και τις λειτουργίες του. Τρίτος λόγος, η φύση της νοσοκομειακής εργασίας άλλαξε 

λόγω της αυξανόμενης εξειδίκευσης στην ιατρική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα την 

αριθμητική αύξηση των νέων ειδικών επαγγελμάτων μέσα στο νοσοκομείο. Η εξέλιξη 

αυτή των νοσοκομείων βασίζεται στην εξέλιξη της ιατρικής και των φαρμακευτικών 

ουσιών και αποτελεί την κύρια αιτία, από όπου πηγάζει η εξουσία των γιατρών. Μέχρι 

και τον 2
ο
 παγκόσμιο πόλεμο οι γιατροί δεν είχαν μεγάλη εξουσία. Οι ελαφρές 

ασθένειες θεραπεύονταν από μόνες τους, οι βαριές ασθένειες έφερναν τον θάνατο. 

Όλα αλλάζουν το 1936, όταν ανακαλύπτονται οι σουλφαμίδες, τα αντιβιοτικά και οι 

ορμόνες. Η ιατρική γίνεται πραγματικά επιστημονική και οι γιατροί, ως σύγχρονοι 

μάγοι, διαχειρίζονται τους ασθενείς και την ελπίδα τους για ζωή.  

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει δημιουργία νέων σχέσεων εξουσίας και την ταυτόχρονη 

θεσμοποίηση τους στη λειτουργία του νοσοκομείου. Ο Φουκώ έχει εκφράσει την 

άποψη, ότι δεν είναι ο θεσμός που ορίζει τις σχέσεις εξουσίας αλλά θα πρέπει να 

αναλύσουμε τους θεσμούς ξεκινώντας από τις σχέσεις εξουσίας που στην ουσία 

δημιουργούν τους θεσμούς. Η  άσκηση της εξουσίας είναι ένας τρόπος για τους μεν να 

δομήσουν το πεδίο δυνατής δράσης των δε. Αυτή η θέση είναι απαραίτητο να ληφθεί 

υπόψη για να κατανοηθεί η δυσκολία επιβολής στρατηγικών μεταρρύθμισης στο 

νοσοκομείο που έχουν, κυρίως, οικονομικούς στόχους και έρχονται σε αντίθεση με τις 

δομημένες σχέσεις εξουσίας και τους θεσμούς που έχουν δημιουργηθεί  στο πέρασμα 

του χρόνου. Οι νέες σχέσεις εξουσίας και οι καινούργιοι θεσμοί διαμορφώνονται πάνω 

σε τεχνολογικές και επιστημονικές αλλαγές και επαναστάσεις που αλλάζουν εντελώς 
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το σκηνικό της ιατρικής και νοσηλευτικής περίθαλψης. Κι αν πριν 70 χρόνια αυτό 

συνέβη  με ορισμένα φάρμακα, σήμερα, αυτό άρχισε να συμβαίνει με την μοριακή 

βιολογία τη γενετική, και την βιοτεχνολογία που θα οδηγήσουν σε μία ριζική αλλαγή 

στη λειτουργία των νοσοκομείων και της περίθαλψης γενικότερα. 

Αυτή  η εξέλιξη του νοσοκομειακού θεσμού, με τα τρία χαρακτηριστικά που 

περιγράφονται παραπάνω, δημιούργησε πολύ υψηλά κόστη νοσοκομειακής 

περίθαλψης. Κάτω από το βάρος των αυξανόμενων δαπανών οι κυβερνήσεις, σχεδόν 

όλων των ανεπτυγμένων χωρών, προσανατολίστηκαν και προσπάθησαν να 

επιβάλλουν περιορισμούς ώστε να μειωθούν ή να σταματήσουν να αυξάνονται αυτές 

οι δαπάνες.  

«Στις τελευταίες δυο - τρεις δεκαετίες υπήρξαν πιέσεις  για αλλαγή στο ιατρικό 

επάγγελμα που έχουν επιφέρει ευρείες μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα σε πολλές 

χώρες, οι πιο αποφασιστικές εκ των οποίων στο Η.Β., στην Αυστραλία, στη Νέα 

Ζηλανδία, στη Σουηδία, στη Δανία και στην Ολλανδία. Οι αλλαγές αυτές σχετίζονται 

αφ’ ενός με τον περιορισμό της χρηματοδότησης της ιατρικής περίθαλψης, κάτι που 

αναγκάζει τους γιατρούς να λειτουργούν με περιορισμένους πόρους και αφ’ ετέρου, 

τους περιορίζει την αυτονομία που είχαν και τους «αναγκάζει» να λειτουργήσουν με 

όρους που καθορίζει το υπουργείο ή η κυβέρνηση. Εισήχθησαν περισσότερο αυστηρά 

συστήματα διοικητικής λογιστικής προκειμένου να ενισχύσουν την προϋπολογιστική 

πειθαρχία καθώς και μια ολόκληρη σειρά τεχνικών του μάνατζμεντ που δημιουργούν 

τρόπους ταξινόμησης, σκέψης και δράσης που φανερώνουν την πλαισίωση της 

ιατρικής εργασίας-επαγγέλματος από το μάνατζμεντ. Κυρίως οι ανώτεροι ιατρικοί 

λειτουργοί, υπηρετώντας ως επικεφαλείς των διαφόρων τμημάτων των νοσοκομείων, 

έχουν γίνει κύριοι στόχοι και φορείς τέτοιου είδους πρωτοβουλιών» (Kallinikos, 

Hasselbladh, 2003).      

Οι νέες μορφές διοίκησης – εποπτείας που επιλέχθηκαν για να υπηρετήσουν το 

στόχο του περιορισμού των δαπανών και να επιβάλλουν την άποψη των κυβερνήσεων 

θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ένα εννοιολογικό πλαίσιο με τον όρο διοικητισμός 

(managerialism). Αυτές οι νέες μορφές εισήχθησαν με μία σειρά διοικητικά εργαλεία, 

τα οποία συνολικά χαρακτηρίζονται με την έννοια New Public Management (ΝΡΜ). 

Οι μορφές αυτές  έρχονται σε αντίθεση με τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις  

στο νοσοκομείο, στο επίπεδο της περίθαλψης και επομένως με τον τρόπο διοίκησης 

συνολικά και τούτο διότι οι  νοσοκομειακοί γιατροί δεν φαίνεται να δέχονται 

περιορισμούς στο κόστος περίθαλψης. Η κατάσταση αυτή, που απορρέει από τη 

δυνατότητα που έχουν οι γιατροί να αποφασίζουν με κριτήρια που ορίζονται από τα 
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επαγγελματικά τους συμφέροντα και τις αξίες του κλάδου, χαρακτηρίζεται με τον όρο 

επαγγελματισμός (professionalism) και απεικονίζει την αντίληψη του ιατρικού 

σώματος στα  θέματα υγείας.   

Τα νέα αυτά λογιστικά συστήματα στο χώρο του νοσοκομείου επικεντρώθηκαν σε 

μεθόδους οικονομικής αξιολόγησης. Οι διάφορες μορφές αυτής της αξιολόγησης, 

όπως ανάλυση κόστους – αποτελεσματικότητας, ανάλυση ελαχιστοποίησης του 

κόστους, ανάλυση κόστους – οφέλους και ανάλυση κόστους – χρησιμότητας, 

βασίσθηκαν στη δυνατότητα που έδιναν τα σύγχρονα πληροφοριακά και λογιστικά 

συστήματα. Σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία, όπως οι σφαιρικοί προϋπολογισμοί, 

πολιτικές με βάση την ταξινόμηση των ασθενών (D.R.Gs),  αλλά και πολιτικές όπως ο 

θεσμός του οικογενειακού γιατρού και ο σαφής διαχωρισμός της πρωτοβάθμιας από 

την δευτεροβάθμια περίθαλψη,  δημιούργησαν νέες σχέσεις ελέγχου και εποπτείας στο 

νοσοκομειακό έργο. Οι Στρατηγικές εφαρμογής εστιάζουν στην τεχνική απόδοση, στο 

σαφή προσδιορισμό των ρόλων και των αρμοδιοτήτων μέσω  συμφωνιών που δίνουν 

έμφαση στα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, στη μέτρηση της απόδοσης και στον 

έλεγχο, και συνυπολογίζουν τα κίνητρα και τις ανταμοιβές για να κατευθύνουν και να 

παρακινήσουν τη δράση. 

Η γενική διαπίστωση είναι ότι δημιουργήθηκαν νέες σχέσεις εξουσίας, 

περιορίζοντας ως ένα βαθμό την εξουσία των γιατρών σε σχέση με τις εποχές πριν την 

επιβολή αυτών των στρατηγικών μεταρρύθμισης. 

Όλη αυτή η διαμάχη ανάμεσα στις διοικητικές μεθόδους managerialism   και στον 

επαγγελματισμό των γιατρών δεν γίνεται κατανοητή αν δεν σκιαγραφηθεί έστω και 

αδρά η έννοια του επαγγελματισμού (professionalism), όπως αυτή διαμορφώθηκε στις 

ανεπτυγμένες χώρες. Παρότι στη βιβλιογραφία που εξετάσθηκε δεν υπάρχει συμφωνία 

στον ορισμό του επαγγελματισμού ως μία καθολική και απόλυτη έννοια, εντούτοις 

υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που είναι κοινά και αφορούν την αυτονομία, τον 

αλτρουισμό και την εξειδικευμένη γνώση. Η εξειδικευμένη γνώση δικαιολογεί και την  

αυτονομία που μπορεί, ανάλογα με τις πολιτισμικές συνθήκες, να φθάσει στην 

επιδίωξη καθαρά προσωπικών στόχων από την πλευρά των γιατρών έτσι που να 

έρχονται σε αντίθεση και να υπονομεύουν τους στόχους του οργανισμού για 

διοικητική και κλινική μεταρρύθμιση. Αποτέλεσμα αυτής της ανεξαρτησίας είναι ότι 

τα μέλη του ιατρικού επαγγέλματος διεκδικούν το δικαίωμα να κρίνουν τις απαιτήσεις 

των εργοδοτών και των νόμων της πολιτείας και να αποφασίζουν αν θα αρνηθούν να 

υπακούσουν. Αυτό δεν έχει ως αφετηρία προσωπικούς λόγους ατομικής συνείδησης 

αλλά επαγγελματικής ηθικής. Αυτές οι υπερβατικές αξίες προσθέτουν ηθική υπόσταση 

στο τεχνικό περιεχόμενο των επαγγελματικών διεκδικήσεων. Οι γιατροί διεκδικούν 
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τόσο το ηθικό όσο και το τεχνικό δικαίωμα να ελέγχουν τις χρήσεις στο πεδίο τους, 

ώστε να μπορούν να αντισταθούν στους οικονομικούς και πολιτικούς περιορισμούς 

που τους επιβάλλονται. Στην ουσία αρκεί ένα απλό παράδειγμα για να γίνει κατανοητή 

η ανεξαρτησία των γιατρών στη λήψη αποφάσεων, όπως στη περίπτωση που 

αποφασίζονται θεραπείες ασθενών που απαιτούν πολλούς πόρους ενώ οι πιθανότητες 

επιβίωσης είναι ελάχιστες. Η ηθική δεοντολογία του επαγγελματισμού, με βάση 

ακόμα και τον όρκο του Ιπποκράτη, δεν δέχεται οικονομικούς περιορισμούς στην 

άσκηση της ιατρικής. Αυτό είναι κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τους όποιους 

περιορισμούς υπάρχουν στην περίθαλψη και ακόμα περισσότερο με προτεραιότητες 

που θέτει η διοίκηση. Αν το διοικητικό πλαίσιο λειτουργίας είναι ασαφές, χωρίς 

κριτήρια αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, χωρίς σφαιρικούς 

προϋπολογισμούς και DRG’s, τότε η ανεξαρτησία του γιατρού αυξάνεται απεριόριστα 

και μπορεί, σε σχέση και με το γενικότερο πολιτισμικό επίπεδο, να προσεγγίζει ή και 

να ξεπεράσει τα όρια της αυθαιρεσίας. Η διαφορά ανάμεσα στην επίκληση αξιών με 

ηθική βάση, όπως ότι είναι  σκληρό και απάνθρωπο η ανθρώπινη ζωή να μετριέται με 

το κόστος της ακριβής ή φτηνής χειρουργικής κλωστής, μέχρι τον απόλυτο κυνισμό 

ώστε να χρησιμοποιούνται υλικά και πρακτικές που μπορεί να βλάπτουν τον ασθενή 

αλλά προσφέρουν όφελος για την τσέπη του γιατρού, ίσως, δεν είναι τόσο μεγάλη 

ούτε φανερή σε ένα σύστημα όπου λείπει παντελώς η αξιολόγηση. Στο νοσοκομείο η 

επίκληση ηθικών αξιών από τους γιατρούς είναι μία παράλογη αντιπαράθεση στις  

προσπάθειες οικονομικής διαχείρισης και ακούγεται, τουλάχιστον, με καχυποψία. 

«Παραδοσιακά, ο μοναδικός τύπος ρύθμισης-κανονισμού που περιορίζει τον τρόπο 

άσκησης του επαγγέλματός τους είναι είτε η σχετική νομοθεσία του κράτους, που 

αφορά το τι θεωρείται ως μια ενδεδειγμένη-σωστή θεραπεία (το οποίο πρακτικά έχει 

διαμορφωθεί από γιατρούς που υπηρετούν σε κρατικές υπηρεσίες σε συνεργασία με 

τους σχετικούς επαγγελματικούς συλλόγους) και τα οικονομικά μέσα που παρέχονται, 

κυρίως, από το κράτους ή ιδιωτικούς φορείς. Το ιατρικό επάγγελμα χαρακτηρίζεται 

επιπροσθέτως από όλες αυτές τις επαγγελματικές ιδιαιτερότητες όπου η εφαρμογή της 

ιατρικής γνώσης στους ασθενείς δεν υπόκειται σε σταθερές συνέπειες αιτίου-

αποτελέσματος και ούτε σ’ ένα εργασιακό καθεστώς που διακρίνεται για τους 

σταθερούς του τρόπους λειτουργίας και διαδικασιών και ρουτίνας. Η κυρίαρχη άποψη 

του ιατρικού επαγγέλματος ως ενός επαγγέλματος  μη σταθερού, βασισμένου στη 

γνώση και στην εμπειρία, έχει υποστηρίξει ουσιαστικά τις απαιτήσεις περί της 

αυτονομίας του ιατρικού επαγγέλματος» (Kallinikos, Hasselbladh 2003).  

Κατά τον Μπ. Κουσνέρ (2000) η αυτονομία των γιατρών είναι απεριόριστη, σε 

τέτοιο βαθμό ώστε να χρησιμοποιήσει τον προκλητικό τίτλο «η δικτατορία των 
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γιατρών» στο σύγγραμμά του. Αυτή έγκειται, «στον περιορισμό της ιατρικής στο 

βιολογικό μέρος, στην αρνητική θέση του ιατρικού σώματος για την αξιολόγηση της 

περίθαλψης και τελικώς, στην υποστήριξη ιδίων συμφερόντων, τα οποία δεν 

ταυτίζονται απαραίτητα με κοινωνικές ανάγκες. Είναι προφανές ότι η 

«κατακερματισμένη» ιατρική, αρνούμενη την ολιστική προσέγγιση του 

πολυπαραγοντικού και κοινωνιολογικού φαινομένου της υγείας και της αρρώστιας, 

δεν ευθύνεται μόνο για την ιατρική αναποτελεσματικότητα, τη βλαπτική ιατρογενή 

και φαρμακογενή θνησιμότητα και νοσηρότητα, αλλά επιπροσθέτως ενοχοποιείται για 

την προκλητική σπατάλη σπάνιων πόρων. Η δικτατορία των γιατρών είναι η 

οργάνωση μιας ομάδας, η απουσία διαλόγου, η επιθυμία πλήρους ελέγχου, η αίσθηση 

της ατιμωρησίας». 

 

1.2  Η μεταρρύθμιση στην Ελλάδα 

 

Το Ελληνικό σύστημα υγείας έχει ως ουσιαστική αφετηρία την προσπάθεια για 

μεταρρύθμιση που γίνεται με τον νόμο 1397/1983 για τη δημιουργία του ΕΣΥ. Τα 

βήματα που έγιναν, ειδικά στο χρονικό διάστημα 1983-1986, ήταν από πολλές 

απόψεις ιδιαίτερα σημαντικά. Όμως για να δούμε πως επηρέασαν το ΕΣΥ οι 

μεταρρυθμίσεις στα συστήματα υγείας των ανεπτυγμένων χωρών πρέπει πρώτα να 

δούμε τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος υγείας και ειδικότερα τον τρόπο 

λειτουργίας των νοσοκομείων. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα σύστημα βασισμένο σε 

αρχές που οι ανεπτυγμένες χώρες έχουν από καιρό εγκαταλείψει, απαρχαιωμένο κατά 

κάποια έννοια, εμπλουτισμένο όμως με ορισμένα θετικά στοιχεία, όπως π.χ. η μεγάλη 

σημασία που δίνει το σύστημα στην ισότητα και στην ισότιμη πρόσβαση στις 

υπηρεσίες. Οι ασθενείς έχουν ίσα δικαιώματα σε ένα σχετικά καλό σύστημα 

περίθαλψης, οι ιδιομορφίες όμως και οι δυσκολίες στην Ελλάδα είναι μοναδικές, 

κυρίως εξαιτίας της γεωγραφικής διασποράς και της ταυτόχρονης συγκέντρωσης 

μεγάλου μέρους του πληθυσμού στην περιοχή της πρωτεύουσας. Επιπλέον το 

σύστημα υγείας στην Ελλάδα βρίσκεται σε σύγχυση με ιδιαίτερη πρόδηλη την 

έλλειψη συντονισμού στην παροχή φροντίδας υγείας τόσο γενικά μεταξύ των 

υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, όσο και ειδικά μεταξύ του ιδιωτικού και δημόσιου 

τομέα. Το έλλειμμα συντονισμού συνεπάγεται μία επιβάρυνση όχι μόνο της 

οικονομικής λειτουργίας του συστήματος, μέσω της κατασπατάλησης πόρων, αλλά 

κυρίως της ποιότητας στη παροχή της περίθαλψης. Την κατάσταση επιτείνουν 

ορισμένες «περίεργες», ειδικά για μια τόσο προηγμένη χώρα όπως η Ελλάδα, 
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οικονομικές σχέσεις: οι νοσοκομειακοί γιατροί δέχονται φακελάκια, φαινόμενο που 

εμφανίζεται πια μόνο στην Ελλάδα και στις χώρες του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού.  

Σε επίπεδο χρηματοδότησης, το υπάρχον σύστημα ακολουθεί ένα σύνθετο, 

πολλαπλό και συχνά παράλογο μοντέλο. Κατ’ αρχάς υπάρχει η χρηματοδότηση από 

τον προϋπολογισμό του κράτους. Επιπλέον, το σύστημα χρηματοδοτείται από τα 

ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Τα τελευταία δε συνδέονται λειτουργικά μεταξύ τους, 

υπερκαλύπτοντας το ένα το άλλο τόσο σε επίπεδο παροχών όσο και σε επίπεδο 

υπηρεσιών. Τέλος υπάρχουν και οι σημαντικής έκτασης ιδιωτικές πληρωμές. Τελικά 

ένα από τα βασικά προβλήματα του συστήματος υγείας στην Ελλάδα είναι ότι 

ξεκίνησε από ένα εθνικό σύστημα υγείας, με την κυβέρνηση να χρηματοδοτεί την 

περίθαλψη από τον προϋπολογισμό, να διοικεί τα νοσοκομεία και να διαχειρίζεται ένα 

μόνο μέρος της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, αλλά στην πορεία δανείστηκε στοιχεία και 

από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Προστέθηκε, δηλαδή, πάνω στο μοντέλο 

Beveridge και το μοντέλο Bismark, με σαφή προβλήματα συνύπαρξης και 

συντονισμού. 

Η δημιουργία του ΕΣΥ συνοδεύτηκε από μία σειρά θεσμικές παρεμβάσεις και 

διάθεση πόρων που οδήγησε τη χώρα μας σε αξιοζήλευτη θέση παγκοσμίως. 

Δημιουργήθηκαν τα κέντρα υγείας και πολλά νέα νοσοκομεία, καθώς επίσης, 

εκσυγχρονίστηκαν πολλά από τα υπάρχοντα. Τα δημόσια νοσοκομεία  στελεχώθηκαν 

με επιστημονικό και άλλο επιστημονικό δυναμικό υψηλού επιπέδου, με νέες κτιριακές 

εγκαταστάσεις και υποδομές και σύγχρονο βιοτεχνολογικό εξοπλισμό. Ο αριθμός των 

γιατρών υπερδιπλασιάσθηκε ενώ των νοσηλευτριών αυξήθηκε κατά 88%. Για να 

προσελκυστεί προσωπικό οι  μισθοί ανέβηκαν. Έτσι το 1988, το ένα τρίτο των κλινών 

του ιδιωτικών νοσοκομείων μεταφέρθηκαν στο δημόσιο.  

Όλα αυτά, όπως ήταν εύλογο, ανέβασαν το κόστος της νοσοκομειακής περίθαλψης 

χωρίς ωστόσο να επιτευχθούν και τα ανάλογα αποτελέσματα. Η σημαντικότερη αιτία 

φαίνεται πώς είναι το γεγονός ότι όλα αυτά δεν συνοδεύτηκαν από διοικητικές 

παρεμβάσεις ώστε να ελέγχεται  το οργανωσιακό σύστημα για να μπορέσει να 

λειτουργήσει όπως το είχαν σχεδιάσει οι εμπνευστές του. Παρεμβάσεις που ήταν 

σαφώς πιο εύκολο να γίνουν στο ξεκίνημα της προσπάθειας, τότε που δεν είχαν 

παγιωθεί οι σχέσεις εξουσίας των γιατρών στα νοσοκομεία. Οι παρεμβάσεις αυτές δεν 

έγιναν, ίσως, γιατί ο σφικτός εναγκαλισμός της κυβερνητικής εξουσίας με τη διοίκηση 

του νοσοκομείου μέχρι και τον τελευταίο τραυματιοφορέα, απέβλεπε στην 

ικανοποίηση, πρωτίστως, των πολιτικών συμφερόντων. Αυτή η κατάσταση 

δημιούργησε ένα πλαίσιο λειτουργίας όπου αντιμάχονται οι «δικοί» μας με τους 
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«άλλους» και έτσι μένουν στο απυρόβλητο αυτοί που λειτουργούν με κριτήρια ίδιων 

συμφερόντων, ενίοτε πέρα και πάνω από το νόμο.  

Δυστυχώς, αποδεικνύεται ότι η οικονομική κατάσταση, τα πολιτικά συμφέροντα και 

η διαφθορά παρεμποδίζουν την ορθή ανάπτυξη και των καλύτερων αρχών. Η Ελλάδα 

ξόδεψε πολλά για να βελτιώσει την περίθαλψη, αλλά δεν καταφέρνει να ελέγξει τις 

δαπάνες της. Οι προσπάθειες που έγιναν από την πλευρά της πολιτείας, στα τελευταία 

χρόνια, απέβλεπαν,  σχεδόν πάντα, στον περιορισμό του κόστους. Παρόλα αυτά τα 

φαινόμενα της σπατάλης, της διαπλοκής  με φαρμακευτικές και εταιρείες ιατρικού και 

βιοτεχνολογικού εξοπλισμού αλλά και αναλώσιμων υλικών  φαίνεται να είναι 

καθολικά και ανεξέλεγκτα. Η ίδια η πολιτεία έχει εγκαταλείψει το θέμα της 

επιμόρφωσης των γιατρών και της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης στις 

φαρμακευτικές εταιρείες. Κάπου εδώ ανοίγει ο ασκός του Αιόλου και έτσι είναι 

εξαιρετικά αμφίβολο, αν οι κυβερνητικές προσπάθειες για τον περιορισμό της 

διαπλοκής επιτυγχάνουν το παραμικρό. Φαίνεται πως, με μία πρώτη θεώρηση, ο 

κύριος λόγος της αποτυχίας είναι το γεγονός ότι πρόκειται για αποφάσεις που 

παίρνονται από το υπουργείο, χωρίς να υπάρχει ουσιαστική δυνατότητα να ελεγχθεί η 

εφαρμογή τους και οι οποίες συναντούν την απάθεια ή και την αντίδραση των 

παροχέων υπηρεσιών υγείας, γιατρών και νοσηλευτών. Έτσι το μόνο που ίσως μπορεί 

να επιτύχουν αφορά την καταστολή με την παραπομπή στη δικαιοσύνη των 

περιπτώσεων αποδεδειγμένης και κατάφωρης παραβίασης των κανόνων λειτουργίας 

του συστήματος, όπως π.χ. στις περιπτώσεις που τοποθετήθηκαν βηματοδότες σε 

νεκρούς και άλλα τέτοια παρόμοια  κωμικοτραγικά περιστατικά. 

 Μια βαθύτερη ματιά στα πράγματα δείχνει πως, η αποτυχία για τη λειτουργία του 

νοσοκομείου σε ένα επίπεδο αποδεκτής ποιότητας, δεν μπορεί να ερμηνευτεί χωρίς να 

ληφθεί υπόψη η συνολική πολιτισμική κατάσταση του ελλαδικού χώρου, η οποία 

επηρεάζει καθοριστικά το διοικητικό κλίμα στο νοσοκομείο και γενικότερα στις 

δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό, σε συνδυασμό με την παντελή έλλειψη κατευθυντήριων 

οδηγιών στην περίθαλψη, την έλλειψη καθηκοντολογίου και εσωτερικών κανονισμών 

λειτουργίας, την απουσία μηχανισμών ανάθεσης ευθυνών και αρμοδιοτήτων, τον 

ανεπαρκέστατο ή ανύπαρκτο μηχανισμό αναζήτησης ευθυνών και επιβολής 

κυρώσεων, το ανεπαρκές σύστημα κινήτρων – αντικινήτρων και μηχανισμού 

αξιολόγησης της ατομικής και οργανωσιακής δράσης, την απουσία συστήματος 

εκπαίδευσης και πληροφοριακής υποστήριξης, την αξιολόγηση και τη διαχείριση των 

προτεραιοτήτων από την πλευρά της διοίκησης, και «ουκ έστιν τέλος», κάνει τις 

συζητήσεις για την ποιότητα εκθέσεις κενές περιεχόμενου.  Στην καλύτερη περίπτωση 
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αυτές οι συζητήσεις αναλίσκονται σε θέματα ξενοδοχειακών υποδομών και λίστας 

ουρών αναμονής για την εξυπηρέτηση των ασθενών. 

Στο οργανωσιακό επίπεδο του νοσοκομείου, η πρώτη αξιόλογη προσπάθεια 

μεταρρύθμισης για την εφαρμογή στρατηγικού- ορθολογικού μάνατζμεντ γίνεται με 

τον νόμο 2889/2001 με το διορισμό διοικητών-μάνατζερ και τα συμβόλαια 

αποδοτικότητας. Οι παρεμβάσεις που έγιναν για την ανάπτυξη συστήματος 

στρατηγικής διοίκησης και την εισαγωγή μεθόδων σύγχρονου μάνατζμεντ 

συνδυασμένες και με κάποιες δειλές μεθόδους αγοράς κατά τα πρότυπα των 

ανεπτυγμένων χωρών, φαίνεται πως δεν επηρέασαν καθόλου το ιατρικό κατεστημένο 

στα νοσοκομεία. Η υπόθεση του στρατηγικού σχεδιασμού αντί για μία διαδικασία 

μάθησης στην πραγματικότητα έμεινε ως μία υποχρέωση των διοικητών και κάποιων 

διοικητικών στελεχών να παρουσιάσουν στο υπουργείο ένα έντυπο φυλλάδιο το οποίο 

δεν επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί πουθενά.  Η προσπάθεια αυτή έμεινε μόνο στο 

επίπεδο του σχεδιασμού, που πραγματοποιήθηκε, σχεδόν σε όλα τα νοσοκομεία, είτε 

από εξωτερικούς συνεργάτες συμβούλους επιχειρήσεων, είτε από τον διευθυντή της 

διοικητικής υπηρεσίας, με προχειρότητα και χωρίς τη συμμετοχή των επαγγελματιών 

υγείας. Δηλαδή δεν μετείχαν όλοι αυτοί που θα  έπρεπε να εφαρμόσουν το σχεδιασμό 

και να αξιολογηθούν για αυτόν. Αντίθετα κάποια μεταρρυθμιστικά βήματα που είχαν 

ως στόχο την εισαγωγή του ανταγωνισμού στο νοσοκομείο,  όπως π.χ. τα 

απογευματινά ιατρεία, μπόρεσαν να επιτύχουν κάποια αποτελέσματα, ειδικά στο 

βαθμό που είχαν θετικές επιδράσεις στους γιατρούς ή δεν ερχόταν σε αντίθεση με τα 

συμφέροντά τους. Είναι  πολύ πιθανό, αν στην διαδικασία αυτή γινόταν προσπάθεια 

εμπλοκής των διευθυντικών στελεχών του νοσοκομείου και ειδικά των γιατρών, να 

γινόταν σαφέστερες οι προϋποθέσεις και, κυρίως, τα  εμπόδια για την επιτυχία μίας 

τέτοιας μεταρρύθμισης. Οι προϋποθέσεις αυτές και τα εμπόδια δεν αναφέρονται μόνο 

στο τι συμβαίνει στο επίπεδο του νοσοκομείου σαν χωριστή οργανωσιακή οντότητα 

π.χ  διπλογραφικό σύστημα, ηλεκτρονική κάρτα ασθενούς, λειτουργία κλινικών, 

διαδικασίες ποιότητας, θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία του, αλλά και στο 

ευρύτερο κοινωνικό, θεσμικό – πολιτικό, οικονομικό και τεχνολογικό πλαίσιο στο 

οποίο είναι ενταγμένο το νοσοκομείο. Θα αναγνωριζόταν και οι (εξωτερικές) 

μεταβλητές που επηρεάζουν το νοσοκομείο και απορρέουν από την λειτουργία όλου 

του συστήματος υγείας (η έλλειψη πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ενιαίος ασφαλιστικός 

φορέας υγείας κτλ), από την λειτουργία της δημόσιας διοίκησης γενικότερα 

(βαθμολόγια, μισθολόγια, υποκίνηση κτλ), καθώς και από το γενικότερο 

κοινωνικοπολιτιστικό επίπεδο της χώρας. Θα μπορούσε να φανεί με κάποια ευκρίνεια 

ότι ο βαθμός πολυπλοκότητας ενός οργανισμού, όπως είναι το νοσοκομείο και ο 
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βαθμός πολυπλοκότητας του θεσμικού περιβάλλοντος δυσχεραίνει σε σημαντικό 

βαθμό τη συγκρότηση και εφαρμογή ενός μοντέλου - συμβολαίου αποδοτικότητας - 

που θα έχει ρητούς όρους και ποσοτικές όψεις. Και ακόμα, ίσως φαινόταν ότι όλα 

αυτά  δεν θα μπορούσε να είναι αποκομμένα από την ελληνική πραγματικότητα, όπως 

έχει διαμορφωθεί στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Με την «επίθεση μάνατζμεντ» 

στα ελληνικά νοσοκομεία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Σισσούρας (2000), το 

Υπουργείο προσπάθησε να εφαρμόσει αρχές ορθολογικού μάνατζμεντ αποβλέποντας 

στην αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση και λειτουργία του 

συστήματος. Πέρα από τις διακηρύξεις και τις ελπίδες για μεταρρύθμιση, επί της 

ουσίας, η προσπάθεια απέβλεπε στο να  περιοριστούν οι  σπατάλες και να μπει 

στοιχειώδης τάξη στα πράγματα.   Πριν το  εγχείρημα αυτό ολοκληρωθεί χρονικά,  

επήλθε αλλαγή της κυβέρνησης, έγινε αλλαγή διοικητών και έτσι δεν μπόρεσε να 

μετρηθεί το αποτέλεσμα της προσπάθειας. Υπάρχει η άποψη ότι όλη η προσπάθεια θα 

κατέληγε σε μία «άσκηση επί χάρτου» και, ίσως, τότε να γινόταν αρκετά σαφές ότι η 

ερμηνεία της αποτυχίας των μεταρρυθμίσεων απαιτεί μία ισχυρή θεωρητική βάση για 

να περιγραφεί η πραγματικότητα στο νοσοκομείο, καθώς και ενδελεχείς μελέτες για 

να αναλυθεί και να ερμηνευτεί η πολυπλοκότητα του φαινομένου.  

Είναι φανερό από αυτή την αρχική διερεύνηση ότι μένει αναπάντητο το ερώτημα 

γιατί αποτυγχάνουν οι μεταρρυθμίσεις, γιατί αυτές και όταν γίνονται είναι αργές, 

ακανόνιστες, αυθόρμητες, χωρίς σκοπό και ξεκάθαρους στόχους. Ότι δεν αξιολογείται 

η οργανωσιακή δράση και δεν αποτιμούνται τα αποτελέσματα. Ότι δεν υπάρχει 

λογοδοσία και ανάληψη ευθύνης.  Ότι το σύστημα δεν μαθαίνει από τα λάθη του και 

δεν βελτιώνεται.  

Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη για ενδελεχή μελέτη όλων των κύριων και βασικών 

οργανωσιακών και διοικητικών πρακτικών για να δειχθεί ότι η απάντηση σ’ αυτά τα 

ζητήματα – ερωτήματα – μπορεί να συμβάλει στην επίλυση των προβλημάτων του 

νοσοκομείου και στη βελτίωση της λειτουργίας του. 

 

1.3  Η ερευνητική πρόταση 

 

Από όσα προηγούμενα αναφέρθηκαν φαίνεται ότι οι δράσεις που αναπτύσσονται στο 

νοσοκομείο δεν αξιολογούνται σε σχέση με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται. Διατυπώνεται 

έτσι η βασική ερευνητική πρόταση που συνοψίζεται στη διερεύνηση των οργανωσιακών και 

διοικητικών πρακτικών στο νοσοκομείο μέσω των οποίων η σχέση δράσεων και 
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αποτελεσμάτων καθίσταται δυσχερής.  Στη βάση αυτή κρίθηκε σκόπιμο να ερευνηθούν 

επιμέρους ερωτήματα της έρευνας που αναφέρονται παρακάτω. 

Ειδικότερα διερευνώνται τα εξής:  

 Γιατί τα αποτελέσματα των οργανωσιακών και διοικητικών πρακτικών  δεν 

αξιολογούνται ή γιατί αποτυγχάνουν οι μεταρρυθμίσεις; 

 Γιατί οι αλλαγές είναι ακανόνιστες, αργές, αυθόρμητες, μη σκοπούμενες; 

 Γιατί το σύστημα δεν μαθαίνει από τα λάθη του ή  γιατί το σύστημα, πολλές φορές, 

μαθαίνει λάθος; 

 Γιατί το σύστημα δεν βελτιώνεται; 

 

1.4  Θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο βασίστηκε η διατριβή 

 

Η διαδικασία των αλλαγών – μεταρρυθμίσεων σε ένα τόσο πολύπλοκο οργανισμό, 

όπου επικρατεί η εξουσία των γιατρών, δεν μπορεί να συμβεί μόνο με εργαλειακές 

πολιτικές, πολιτικές που στις περισσότερες περιπτώσεις  αντιστρατεύονται την 

αυτονομία και τα συμφέροντα των γιατρών. Για να υιοθετηθούν πρακτικές ή αλλαγές 

που θα βοηθούσαν ώστε  να φανούν τα εμπόδια που η  άρση τους αποτελεί, 

ενδεχομένως, την ικανή και αναγκαία συνθήκη  για τη βελτίωση  του μάνατζμεντ στα 

νοσοκομεία απαιτείται ισχυρή θεωρητική βάση.  Το θεωρητικό πλαίσιο που 

χρησιμοποιήθηκε στη διατριβή προκειμένου να αναλυθεί η πολυπλοκότητα του 

φαινομένου παρουσιάζεται ευθύς αμέσως. 

Η εργασία βασίζεται στην οργανωσιακή θεωρία με εστίαση στις θεωρίες της 

οργανωσιακής μάθησης και της διαχείρισης των αλλαγών σε σχέση με την εξουσία 

των γιατρών. Το  φαινόμενο οριοθετείται και αναλύεται  στο πλαίσιο λειτουργίας της 

δημόσιας διοίκησης και του δημόσιου νοσοκομείου με τη χρήση της νέο – θεσμικής 

ανάλυσης καθώς και με τις θεωρίες για την εξουσία. Η εξουσία αυτή απορρέει από την 

επιστημονική γνώση των γιατρών και είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της 

έννοιας του επαγγελματισμού (professionalism). Στη βάση αυτή εξετάζονται οι 

διαφορές στο μάνατζμεντ των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε σχέση με το μάνατζμεντ των 

δημόσιων οργανισμών και ιδιαίτερα των πολύπλοκων, όπως είναι το νοσοκομείο, και 

μέσα στο πλαίσιο αυτό διερευνώνται οι σχετικές θεωρίες της δύναμης των 

επαγγελματιών υγείας.  Παρότι η θεωρητική βάση της διατριβής είναι ιδιαίτερα ευρεία 

και περιλαμβάνει σύγχρονες και σύνθετες θεωρητικές προσεγγίσεις, κρίθηκε σκόπιμο 
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να γίνει και ιστορική ανάλυση για την ελληνική δημόσια διοίκηση και το σύστημα 

υγείας όπως διαμορφώθηκαν μέχρι σήμερα. Τούτο διότι πιστεύεται ότι δεν έχει νόημα 

να μελετηθεί το φαινόμενο με λογικές «εκτός τόπου και χρόνου», και διότι μία τέτοια 

μελέτη δεν θα είχε πρακτική χρησιμότητα. 

Στην  βιβλιογραφία οι λίγες μελέτες που έχουν βρεθεί, είτε αναφέρονται γενικά 

στον χώρο της υγείας, είτε αναφέρονται σε συγκεκριμένες πλευρές των νοσοκομείων 

όπως τα επείγοντα περιστατικά, τα DRG’s, το άριστο μέγεθος των νοσοκομείων κτλ.. 

Οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες βασίζονται σε οικονομετρικά μοντέλα ή 

χρηματοοικονομικούς δείκτες και μέσω της ποσοτικοποίησης των δεδομένων 

επιχειρούν να απαντήσουν σε συγκεκριμένες πλευρές αυτών των φαινομένων. Στην 

παρούσα διατριβή γίνεται απόπειρα ολιστικής αντιμετώπισης του φαινομένου με βάση 

την οργανωσιακή θεωρία. Η θεωρητική βάση της διατριβής που αναλύεται στα 

επόμενα κεφάλαια τοποθετείται σε τρεις πυλώνες – θεωρητικά υπόβαθρα: 

 της οργανωσιακής μάθησης που προκύπτει ή δεν προκύπτει από την ύπαρξη ή μη 

στρατηγικής ή έλλογης διοίκησης 

 Της εξουσίας των γιατρών, που απορρέει από την επιστημονική γνώση, στη λήψη 

των αποφάσεων. 

 της θεσμικής σχολής που εξετάζει την ιδιαιτερότητα της δημόσιας διοίκησης και 

του νοσοκομείου καθώς και του τρόπου με τον οποίο διαμορφώνονται οι θεσμοί, 

πως αλλάζουν ή πως γίνονται οι μεταρρυθμίσεις και η διαχείριση αλλαγών. Όλα 

αυτά εξετάζονται όπως διαμορφώθηκαν από κοινωνιολογική και πολιτισμική 

άποψη στην ελληνική πραγματικότητα της δημόσιας διοίκησης και ειδικότερα 

του υποσυστήματος υγείας και του νοσοκομείου. 

Οι θεωρίες μάθησης χρησιμοποιούνται για να αποσαφηνιστεί γιατί δεν γίνονται 

αλλαγές ή αποτυγχάνουν όσες έχουν επιχειρηθεί. Συγχρόνως γίνεται διάκριση ανάμεσα 

στη βιωματική μάθηση, τον εκκοινωνισμό και την απόκτηση αφηρημένης ή 

τυποποιημένης γνώσης. Μέσα από τη διερεύνηση των διαδικασιών που εκτελούνται και 

των αποφάσεων που λαμβάνονται σε όλα τα επίπεδα του νοσοκομείου, γίνεται 

προσπάθεια να φανεί πως συμμετέχουν αυτές οι μορφές μάθησης στον τρόπο που 

διαμορφώνονται οι καταστάσεις και οι αλλαγές. Διερευνάται επίσης το ερώτημα κατά 

πόσο αυτό που αλλάζει στο νοσοκομείο διαχρονικά οφείλεται στην απόκτηση 

αφηρημένης – τυποποιημένης γνώσης, η οποία αποκτάται από τη μελέτη της 

επιστημονικής βιβλιογραφίας, το ιντερνέτ, τα συνέδρια και την εφαρμογή σύγχρονων 

βιοτεχνολογικών εργαλείων καθώς και εργαλείων πληροφορικής. Παράλληλα ερευνάται 

κατά πόσο υπάρχει βιωματική μάθηση, η οποία οφείλεται στο συνδυασμό των εμπειριών 
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που αποκτώνται στο νοσοκομείο και στην εφαρμογή των παραπάνω τυποποιημένων 

γνώσεων. Ακόμα ερευνάται η σχέση του εκκοινωνισμού σαν εμπόδιο ή «διευκολυντή» 

της βιωματικής μάθησης ώστε αυτή να συσσωρευτεί σε οργανωσιακό επίπεδο και να 

αποτελέσει τη βάση σημαντικών αλλαγών, ακόμα και σε επίπεδο επιστημονικών 

διαδικασιών και πολύ περισσότερο σε επίπεδο συμπεριφορών και στάσεων. Κατά τον 

Καλλίνικο Γ. (1998), «το κυρίαρχο πολιτισμικό πλαίσιο δεν επηρεάζει απλά το 

γενικότερο εργασιακό κλίμα των δημόσιων οργανισμών αλλά ελέγχει σημαντικό μέρος 

της βιωματικής μάθησης, καθορίζοντας τον προσανατολισμό της οργανωσιακής δράσης 

και αξιολογώντας τις εμπειρίες με κριτήρια που αντλούνται από τον ορίζοντα των 

κοινωνικών σημασιών και αξιών». Η άποψη αυτή, σε συνδυασμό με την ιστορική έρευνα 

για το πώς διαμορφώθηκε όλο αυτό το πλαίσιο και ειδικά όσον αφορά το χώρο της δ.δ. 

και του νοσοκομείου,  χρησιμοποιείται σαν πυξίδα ώστε να μη «χαθεί» η έρευνα μέσα 

στα μύρια όσα «δρομάκια» του διοικητικού λαβύρινθου με τα άπειρα προβλήματα που 

έχει το ελληνικό νοσοκομείο.  

Χρησιμοποιήθηκε μεθοδολογία ποιοτικής έρευνας, συνδυάζοντας case study με 

συνεντεύξεις σε βάθος. Στην έρευνα χρησιμοποιείται ως μονάδα ανάλυσης το 

επίπεδο της κλινικής ή του εργαστηρίου (και του τμήματος για τις βοηθητικές 

υπηρεσίες) και όλα αυτά ολοκληρώνονται στο οργανωσιακό επίπεδο του 

νοσοκομείου. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται λεπτομερειακή κατάδειξη όλων των 

διαδικασιών που εκτελούνται στο νοσοκομείο 

Τα ευρήματα της έρευνας συνοψίζονται στα εξής: 

 Δεν υπάρχει οργανωσιακή αξιολόγηση ούτε εσωτερική, ούτε εξωτερική, δεν 

αξιολογούνται στόχοι, δεν αξιολογούνται διαδικασίες, ούτε αποτελέσματα είτε αυτά 

αναφέρονται στο κόστος, είτε στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, είτε σε 

θέματα οργανωσιακής δεοντολογίας και ηθικής 

 Η έννοια της λογοδοσίας και της υπευθυνότητας δεν ελέγχεται και αξιολογείται από 

το νοσοκομείο αλλά αποτελεί προσωπική υπόθεση των γιατρών και κυρίως του 

διευθυντή του ιατρικού τμήματος 

 Το επιστημονικό έργο (ιατρικό και νοσηλευτικό) διεξάγεται στη βάση του 

επαγγελματισμού (professionalism) ικανοποιητικά 

 Το νοσοκομείο είναι ιατροκεντρικό και οι λειτουργίες της κλινικής καθορίζονται από 

τον διευθυντή της κλινικής 

 Βασική μονάδα παραγωγής έργου είναι η κλινική η οποία έχει προκύψει από τη 

γνωσιακή εξιδείκευση του ιατρικού έργου 
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 Οι ίδιες αρχές αντικατοπτρίζονται και στην οργάνωση των νοσηλευτικών υπηρεσιών 

 Το διοικητικό έργο διέπεται από ασάφεια, δεν υπάρχουν αυστηρώς καθορισμένοι 

ρόλοι, η διασύνδεση των ρόλων και καθηκόντων είναι ανεπαρκής και το ίδιο ισχύει 

για τις διαδικασίες  

 Ο επαγγελματισμός επιβάλλεται στο διοικητισμό (managerialism) ακριβώς για όλους 

αυτούς τους λόγους 

 Η σχέση του συνολικού παραγόμενου έργου με τα αποτελέσματα είναι χαλαρή με 

αποτέλεσμα να μην επιτρέπει τη παραγωγή μάθησης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο 

 

Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
 

 

 

                Η βελτίωση της ποιότητας της ιατρικής περίθαλψης  αποτελεί               

μία   δραστηριότητα τέτοιων διαστάσεων που καθίσταται πολύ 

δυσκολότερη από τη βελτίωση της ποιότητας των εργοστασίων. 

  Πολλοί γιατροί, νοσοκομειακοί μάνατζερ και πολιτικοί βρίσκονται  

σε δύσκολη θέση όταν προσπαθούν να βρουν τρόπους 

 βελτίωσης της ποιότητας των νοσοκομείων του κράτους. 

L. Wilson and P. Goldschmidt 

Quality Management in Health Care, 1995. 

 

 

    Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται  επισκόπηση της βιβλιογραφίας, όπου 

αντιμετωπίζονται τα ζητήματα από θεωρητική προσέγγιση και αποτελεί τη βάση για τα 

συμπεράσματα και τις ερμηνείες που προκύπτουν από την εμπειρική εργασία. 

Εξετάζονται τα σχετικά ρεύματα της βιβλιογραφίας  αναφορικά με τον προσανατολισμό 

των βασικών ομάδων συμμετεχόντων, συγκεκριμένα τους σχεδιαστές πολιτικής, τους 

διευθυντές και τους ασκούντες κλινικά επαγγέλματα, ως παράγοντες που επηρεάζουν τη 

σύλληψη, τον καθορισμό, τη θέσπιση και εφαρμογή της μεταρρύθμισης. Το κεφάλαιο 

είναι δομημένο με τρόπο που να περιγράφεται η  φύση της οργανωτικής αλλαγής στα 

πλαίσια των δημόσιων νοσοκομείων. Για το σκοπό αυτό, αρχικά παρατίθεται μία 

σύντομη αλλά περιεκτική βιβλιογραφία με τα σημεία σύγκλισης και απόκλισης ανάμεσα 

στους δημόσιους οργανισμούς και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις όσον αφορά τους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες και τις εσωτερικές διαδικασίες στο σχεδιασμό της 

στρατηγικής, την εφαρμογή και την αξιολόγησή της. Αυτό κρίθηκε απαραίτητο διότι η 

διαφορετικότητα αποτελεί τη βάση κάθε στρατηγικής μεταρρύθμισης και η 

πραγματικότητα δείχνει πως οι περισσότερες στρατηγικές στο δημόσιο σχεδιάζονται με 

τα πρότυπα του ιδιωτικού τομέα.  
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Η αξιολόγηση του σχεδιασμού και της εφαρμογής και γενικά όλη η διαδικασία της 

μεταρρύθμισης, αντιμετωπίζεται με βάση τις οργανωσιακές θεωρίες ως διαδικασία 

μάθησης, η  οποία επηρεάζεται καθοριστικά από τον διευθυντισμό (managerialism) ως 

όργανο εφαρμογής, από την εξουσία των γιατρών και τα χαρακτηριστικά του 

επαγγελματισμού και τη θέση της κουλτούρας στη μεταρρύθμιση. Η επισκόπηση της 

θεωρίας στις οργανωσιακές θεωρίες της μάθησης και της δύναμης και εξουσίας του 

ιατρικού επαγγελματισμού γίνεται αναλυτικά στα επόμενα δύο κεφάλαια. Αυτή η 

θεώρηση σηματοδοτεί ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων της μεταρρύθμισης δεν 

οριοθετείται σε ένα πλαίσιο μόνο με τη χρήση τεχνικών διαδικασιών μάνατζμεντ και με 

μία απόλυτη ορθολογικότητα, η οποία διέπεται από τα κριτήρια της αποδοτικότητας και 

της αποτελεσματικότητας, αλλά διευρύνεται στο επίπεδο της οργανωσιακής θεωρίας 

εξετάζοντας την έννοια της εξουσίας και θέτοντας ερωτήματα και ερμηνείες με βάση τον 

κοινωνικό χαρακτήρα του νοσοκομείου και τις πολιτικές εκδοχές που αναδεικνύει αυτός 

ο χαρακτήρας (Τσιβάκου 1997).    

    Στο παρόν κεφάλαιο μετά την παράθεση αυτών των βασικών σημείων σύγκλισης 

και απόκλισης στις στρατηγικές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, παρατίθεται 

επισκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά την έννοια της οργανωσιακής αλλαγής και 

μεταρρύθμισης στο νοσοκομείο. Παρατίθενται οι ερμηνείες της μεταρρύθμισης όπου 

εξετάζονται αναλυτικά τα τρία βασικά μοντέλα της μεταρρύθμισης. Αυτά είναι το 

μοντέλο του ελέγχου του κόστους της περίθαλψης, το μοντέλο της βελτίωσης της 

ποιότητας και το μοντέλο της εφαρμογής του ελέγχου διαδικασιών στην κλινική εργασία. 

Το κεφάλαιο κλείνει με επισκόπηση από την εφαρμογή αυτών των μοντέλων και με τα 

βασικά συμπεράσματα. 

 

 

2.1 Εισαγωγικά – Γενικές αρχές στρατηγικής διοίκησης και διαχερισης 

αλλαγών  

 

    Η διοίκηση και η μορφή που αυτή παίρνει ως διαδικασία στα πλαίσια ενός 

οργανισμού εξαρτάται απόλυτα από την οργάνωση, τη λειτουργία και τις 

αλληλοσυσχετίσεις εντός του οργανισμού και επηρεάζεται από τις ιδιαιτερότητες της 

εκάστοτε κατάστασης αλλά και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ατόμων που την 

εκπροσωπούν. Γι’ αυτό το λόγο είναι μάλλον αδύνατο να δοθεί μια συγκεκριμένη 

θεωρητική πλατφόρμα διοίκησης η οποία και να ακολουθείται και μάλιστα με επιτυχία σε 

όλους τους οργανισμούς. Αυτό που έχει ωστόσο επιτευχθεί είναι να καταγραφεί ένα 

άθροισμα γενικών αρχών που ευρύτερα εφαρμόζονται σε όλες τις απόπειρες εφαρμογής 
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διοικητικών πρακτικών σε ένα σύνολο παραγωγικών πόρων από την πλέον συντονισμένη 

μορφή που αυτές παίρνουν ως τις πιο διάχυτες και ανοργάνωτες. 

 Οι εν λόγω αρχές συμπεριλαμβάνουν την ύπαρξη καλά καθορισμένων και 

αντικειμενικών σκοπών και στόχων που να έχουν κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του 

οργανισμού και αυτά με τη σειρά τους να τους υιοθετούν, τον σαφή προσδιορισμό των 

αρμοδιοτήτων και των ευθυνών, την επιλογή των κατάλληλων προσώπων για τις 

αντίστοιχες θέσεις κατά μήκος της ιεραρχίας, τον επιδέξιο χειρισμό των ανθρώπινων 

πόρων του οργανισμού, την  εισαγωγή της σύγχρονης τεχνολογίας σε όλη την 

παραγωγική διαδικασία και άμεση χρησιμοποίηση αυτής, καθώς και τη σταθερή 

προσήλωση στους υιοθετημένους σκοπούς και στόχους (Φίλιος 1987,  Χολέβας 1991). 

 Το σύνολο της διαδικασίας της διοίκησης αποτελεί μια σύνθετη λειτουργία, 

συνεχή και πολύπλοκη, η οποία πρέπει να μεταβάλλεται διαρκώς, να προσαρμόζεται και 

να εξειδικεύεται, ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο ασκείται. Κι αυτό γιατί οι 

σύγχρονες επιχειρήσεις και οι οργανισμοί λειτουργούν μέσα σ’ ένα οικονομικό, 

τεχνολογικό, κοινωνικό και νομικό περιβάλλον που μεταβάλλεται συνεχώς, με ραγδαίους 

μάλιστα ρυθμούς και για την επίτευξη των σκοπών τους είναι απαραίτητη πλέον η 

συλλογική δραστηριότητα πολλών ατόμων, που διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και 

δεξιότητες. 

    Στόχος σ’ αυτή τη βιβλιογραφική επισκόπηση δεν είναι να γίνει εκτεταμένη 

ανάλυση της θεωρίας της στρατηγικής διοίκησης, αλλά κρίνεται απαραίτητο να 

αναφερθούν επιγραμματικά τα βήματα-στάδια της ορθολογικής αυτής διαδικασίας που 

περιγράφεται και ως το ορθολογικό μοντέλο της στρατηγικής διοίκησης (Wheelen and 

Hunger 1997, Παπαδάκης Β. 2004) και στη βάση αυτή να τεθούν οι κύριες διαφορές που 

επηρεάζουν τη δημιουργία στρατηγικών ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.  Η 

στρατηγική διοίκηση μπορεί να θεωρηθεί ότι ακολουθεί τα τρία διακριτά στάδια, την 

διαμόρφωση στρατηγικής, την υλοποίηση και την αξιολόγηση. Η διαμόρφωση της 

στρατηγικής στο δημόσιο τομέα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες του 

ευρύτερου περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί ο οργανισμός, σε αντίθεση με τον 

ιδιωτικό τομέα που εστιάζει τη στρατηγική του στο κλαδικό περιβάλλον και τον 

ανταγωνισμό. Επίσης, η στρατηγική βασίζεται στις εσωτερικές διαδικασίες, οι οποίες 

όμως, είναι στενά συνυφασμένες με τους σκοπούς και τους στόχους και, σε τελική 

ανάλυση, με την ιστορική διαδρομή όλου του κοινωνικού – πολιτισμικού περιβάλλοντος. 

Δηλαδή, το εσωτερικό περιβάλλον τον δημόσιων οργανισμών βρίσκεται σε έναν ιδιότυπο 

ισομορφισμό με το εξωτερικό πολιτισμικό περιβάλλον, σε βαθμό τέτοιο, που τις 

περισσότερες φορές ακυρώνει τις εργαλειακές πολιτικές και στρατηγικές, ειδικά όταν 

αυτές είναι αποτέλεσμα άκριτης μεταφοράς από άλλες χώρες με διαφορετικό επίπεδο 



 

 

38 

πολιτισμικής ωριμότητας και χωρίς την ανάπτυξη απορροφητικής ικανότητας των 

αλλαγών.   

Η εφαρμογή της στρατηγικής στην ουσία δεν αφορά μία απλή τεχνική, ένα 

εργαλείο μάνατζμεντ το οποίο εφόσον σχεδιάστηκε πρέπει να εφαρμοστεί, αλλά ένα 

ολόκληρο σύστημα που βασίζεται, κυρίως, στην οργανωσιακή συμπεριφορά των 

δρώντων. Ακόμα περισσότερο η αξιολόγηση, η οποία δεν πρέπει να εκληφθεί  ως τεχνική 

διαδικασία, απλά ως το τρίτο και τελευταίο διακριτό στάδιο της στρατηγικής, αλλά  ως το 

πνεύμα της στρατηγικής που διαχέεται σε όλες τις διαδικασίες του οργανισμού και αφορά 

όλες τις διαδικασίες, από την πιο μικρή μέχρι τη σημαντικότερη στρατηγική απόφαση.  

    Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται προσπάθεια μέσα από τη βιβλιογραφία να φανούν, 

πρώτα από όλα, οι σημαντικές διαφορές που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων και εν 

γένει τη στρατηγική των δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, καθώς και τη διαδικασία 

των οργανωσιακών αλλαγών σε γενικό επίπεδο. Η διαδικασία των αλλαγών στη δημόσια 

διοίκηση αναφέρεται με τον όρο μεταρρύθμιση και με αυτή την έννοια αναπτύσσεται στη 

συνέχεια της διατριβής. Η βιβλιογραφική επισκόπηση γίνεται περισσότερο αναλυτική στα  

θέματα της μεταρρύθμισης στο χώρο της υγείας και ειδικότερα στο χώρο του 

νοσοκομείου.            

    Στο κεφάλαιο αυτό η επισκόπηση δεν αφορά στρατηγικές μεταρρύθμισης στο 

ελληνικό νοσοκομείο αλλά αποτελεί μια γενικότερη βιβλιογραφική έρευνα με στόχο την 

ερμηνεία των τάσεων, μοντέλων και των στρατηγικών μεταρρύθμισης παγκοσμίως όπως 

έχουν διαμορφωθεί στις τρεις τελευταίες δεκαετίες.  

    Στα επόμενα κεφάλαια μελετάται η στρατηγική της μεταρρύθμισης, με όπλα τις 

οργανωσιακές θεωρίες της μάθησης και της δύναμης-εξουσίας στους πολύπλοκους 

οργανισμούς και ειδικά στο νοσοκομείο. Ακόμα περισσότερο, σ’ αυτό το πλαίσιο, σε 

ξεχωριστό κεφάλαιο, γίνεται προσπάθεια να τοποθετηθεί το ελληνικό νοσοκομείο μέσα 

από τη συνοπτική μελέτη της ιστορικής διαδρομής της δημόσιας διοίκησης και του ΕΣΥ. 

 

2.1.2.     Η Έννοια της Αλλαγής 

 

2.1.2.α Οργανωσιακή αλλαγή – Δομημένη εναντίον κατευθυνόμενης αλλαγής  

 

    Η "δομημένη" άποψη της οργανωσιακής αλλαγής αναφέρεται κυρίως στη σχολή  

Οργανωσιακής Ανάπτυξης. Για αυτή την σχολή, η αλλαγή είναι ένα βήμα μεταξύ των 

διάφορων σταδίων. Ο Lewin, παραδείγματος χάριν, υποστήριξε ένα μοντέλο τριών 

βημάτων, που μετακινείται από το "ξεπάγωμα", στην "αλλαγή" και, τέλος, στο "πάγωμα" 

(Lewin, 1964). Ο Burke περιέγραψε την οργανωσιακή αλλαγή ως μία διαδικασία, στην 

οποία ένα αποκαλούμενο σύστημα πελατών που έρχεται αντιμέτωπο με έναν εξωτερικό 
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πράκτορα, είναι σε θέση να αναπτύξει νέους τρόπους επίλυσης των προβλημάτων του 

(Burke, 1987). Η αλλαγή, επομένως, είναι η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων, δηλαδή 

είναι βασικά μια διαδικασία από την οποία θα περάσει ένα σύστημα από δράστες (Schein, 

1993). Κατά συνέπεια η αλλαγή μπορεί να αντιμετωπιστεί πολύ διαφορετικά, ανάλογα με 

τις σχετικές ιδιότητες των δραστών. Η δομημένη αλλαγή σημαίνει ότι οι δράστες που 

συμμετέχουν θα μετασχηματίσουν τη στάση τους γύρω από ένα δεδομένο πρόβλημα 

καθώς επίσης και για την ίδια την αλλαγή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του 

μετασχηματισμού. Συνεπώς τέτοια δομημένη αλλαγή, λέγεται, ότι είναι ένας καλύτερος 

τρόπος αλλαγής από την αλλαγή, η οποία επιβάλλεται στους δράστες χωρίς την ενεργό 

συμμετοχή τους. Για μερικούς Γάλλους κοινωνιολόγους, η αλλαγή δεν είναι στην πράξη 

ούτε καν μια επιλογή, αλλά απλά ένα γεγονός. Ο Touraine, παραδείγματος χάριν, 

περιγράφει την αλλαγή ως μια "αναπαραγωγή" της ίδιας της κοινωνίας (Touraine, 1973). 

    Ακόμα, η αλλαγή μπορεί να θεωρηθεί ως το αποτέλεσμα μιας ορισμένης 

"κατεύθυνσης", που δίνεται στους δράστες, που συμμετέχουν σε αυτή. Πραγματικά, η 

μεγάλη πλειοψηφία της διοικητικής βιβλιογραφίας εστιάζει στην ηγεσία ως τον κύριο 

μοχλό της αλλαγής. Ο Drucker, παραδείγματος χάριν, έχει γράψει εκτενώς για τους 

επιχειρηματίες και διευθυντές του μέλλοντος επιμένοντας ότι είναι οι ηγέτες της αλλαγής 

(Drucker, 1996). Σε αυτή την αντίληψη της κατευθυνόμενης αλλαγής, η αλλαγή είναι μια 

ορισμένη κλήση προς κάποια κατεύθυνση. Ο Bennis περιέγραψε τους αντίστοιχους 

διοικητικούς στόχους ως στοιχεία παροχής οράματος και που δίνουν νόημα (Bennis, 

1991). Με άλλα λόγια, είναι ο διευθυντής που πρέπει να βρει την απαραίτητη ενέργεια 

για να κατευθύνει την αλλαγή και να διοικήσει έτσι την οργάνωση. Κάποιος μπορεί 

ακόμη να πει ότι η κατεύθυνση είναι ο μόνος τρόπος για να αποφύγουμε το  χάος. 

Ομοίως, για τους Μαρξιστές, η κατεύθυνση είναι ο μόνος τρόπος να αλλάξει το 

καθεστώς. Η διοίκηση και η Μαρξιστική σχολή έχουν, επομένως, μια διαφορετική 

αντίληψη της αλλαγής αλλά την ίδια προσέγγιση στη διαδικασία της. Η διοικητική σχολή 

θεωρεί την αλλαγή ως ένα αναπόφευκτο γεγονός που έχει ανάγκη από κατεύθυνση, ενώ 

οι Μαρξιστές την περιγράφουν ως μόλις υπάρχουσα και με ανάγκη να προκληθεί και να 

κατευθυνθεί. Αλλά και οι δύο σχολές την περιγράφουν ως κατευθυνόμενη από ένα 

επιλεγμένο σύνολο ανθρώπων, όπως οι διευθυντές ή οι πολιτικοί ηγέτες. 

 

2.1.2.β. Εσωτερικά προερχόμενη αλλαγή έναντι της εξωτερικά προερχόμενης αλλαγής  

 

    Το ζήτημα της πηγής της αλλαγής οδηγεί στην εξέταση μιας δεύτερης 

διάστασης, στην οποία διακρίνουμε την εσωτερικά προερχόμενη αλλαγή και την 

εξωτερικά προερχόμενη αλλαγή. Στη γενική τυπολογία των θεωριών οργάνωσης, ο 

Pfeffer (1982) προσδιορίζει  την διάκριση ως κύρια διάσταση που βοηθά τη 
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διαφοροποίηση μεταξύ των θεωριών οργάνωσης. Γενικά, θεωρίες όπως η εξάρτηση  

των πόρων, η οικολογία πληθυσμών και η θεσμική θεωρία υπογραμμίζουν τις 

εξωτερικές πηγές αλλαγής, ενώ οι στρατηγικές διαχείρισης και προσεγγίσεις 

δαπανών συναλλαγής τονίζουν τους εσωτερικούς δράστες και τις διαδικασίες.  

    Στην εσωτερική προέλευση, το οργανωσιακό σύστημα θεωρείται κλειστό, κάτι 

που σημαίνει ότι όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την αλλαγή μπορούν να 

προσδιοριστούν και να προβλεφθούν μέχρι ένα ορισμένο σημείο.  

   Στην εξωτερική προέλευση, το σύστημα είναι ανοικτό και μπορεί να υπόκειται 

στις δραματικές αλλαγές του περιβάλλοντος, καθώς επίσης και στις απρόβλεπτες εισροές 

από οποιονδήποτε δράστη μέσα στο σύστημα, αντιδρώντας όμως στην εξωτερική αλλαγή.  

Οι σχέσεις που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον είναι κυρίαρχες σε 

οποιεσδήποτε διαδικασίες αλλαγής. Αφ' ενός, η περιορισμένη ή "οριακή" ορθολογική 

ικανότητα των εσωτερικών δραστών, τους οδηγεί να προκαλέσουν και να ακολουθήσουν 

έναν τύπο αλλαγής, που ικανοποιεί τις προσωπικές στρατηγικές τους (Simon, 1983) και 

αφ' ετέρου, οι διαδικασίες αλλαγής φαίνεται να χρειάζονται τη βοήθεια των 

αποκαλούμενων "πρακτόρων αλλαγής". Αλλά πάλι, αυτοί οι πράκτορες μπορούν να 

επιτύχουν μόνο αν λαμβάνουν υπόψη την επικρατούσα εσωτερική λογική (Lenhardt, 

1992). Η συνειδητή χρήση αυτών των δύο – δηλαδή ένας πράκτορας αλλαγής που 

συνδυάζεται με το σεβασμό της εσωτερικής λογικής – αποτελεί τη συγκεκριμένη 

προσέγγιση, όπως προάγεται από τους συγγραφείς της εσωτερικής προέλευσης της 

αλλαγής. Οι Doppler & Lauterburg (1994), παραδείγματος χάριν, τείνουν να περιγράψουν 

την αλλαγή ως αποτέλεσμα της διαδικασίας βοήθειας του συστήματος να δομηθεί από 

μόνο του με τον καλύτερο τρόπο για να επιτύχει τους στόχους που έχουν επιλέξει οι 

ηγέτες του. Υπό αυτήν τη μορφή, και από αυτήν την εσωτερική άποψη, η αλλαγή είναι 

λίγο πολύ το αποτέλεσμα της αντιπαράθεσης μεταξύ ηγετών και ομάδων. Για τους 

κοινωνιολόγους, όπως ο Crozier ή ο Friedberg, η αλλαγή μπορεί στην πραγματικότητα να 

προκληθεί από οποιοδήποτε δράστη του συστήματος, όμως η επαναδιαπραγμάτευση των 

κανόνων παραμένει εσωτερική (Crozier & Friedberg, 1977). 

Η εξωτερική άποψη της αλλαγής, αφ' ετέρου, εστιάζει στο συγκεκριμένο ρόλο που 

διαδραματίζεται από εξωτερικά οδηγούμενες επιρροές. Από τη μία, το περιβάλλον   μιας 

οργάνωσης δημιουργεί το πλαίσιο στο οποίο συμβαίνουν οι διαδικασίες αλλαγής. Η ίδια 

η οργάνωση ανήκει σε διάφορα συγκεκριμένα υπερσυστήματα με συγκεκριμένους 

κανόνες, που καθορίζουν τον τρόπο και την κατεύθυνση που θα αλλάξει μια οργάνωση. 

Επίσης, ο τρόπος που η οργάνωση θα ανταποκριθεί στις περιβαλλοντικές αλλαγές θα 

είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωσή της (Kanter, 1990). Από την άλλη, η αλλαγή 

μπορεί να μετασχηματίσει και να ξανασχεδιάσει τις αλληλεπιδράσεις του συστήματος με 

το περιβάλλον του. Από αυτή την άποψη, οι εξωτερικές δυνάμεις επηρεάζουν τις λύσεις 
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που θα παράγει ένα σύστημα ή μια οργάνωση (Porter, 1982), όχι μόνο προσαρμοζόμενες 

στο περιβάλλον αλλά και δημιουργώντας νέα και αποδεκτή ανταπόκριση (Peters, 1997 

Hamel & Prahalad, 1994). Εντούτοις, η ώθηση και το γενικό πλαίσιο της αλλαγής 

παραμένουν, σε αυτή την άποψη της αλλαγής, πάντα καθοδηγούμενες εξωτερικά. Η 

αλλαγή θεωρείται έτσι ως μια μακροοικονομική τάση στην οποία κάποιος πρέπει να 

ανταποκριθεί. Ομοίως, το κοινωνικο-τεχνικό μέρος της θεωρίας των οργανωσιακών 

συστημάτων περιγράφει την αλλαγή ως την απαραίτητη προσαρμογή των ανταλλαγών 

μεταξύ του συστήματος και της συνεχούς εξέλιξης του περιβάλλοντός του, με την 

υπόθεση ότι ο λόγος ύπαρξης οποιουδήποτε συστήματος είναι να προσφέρει μια 

κατάλληλη απόδοση σε άλλα συστήματα. Κατά αυτή την άποψη, η αλλαγή είναι όχι μόνο 

μια εσωτερική ανταπόκριση σε ένα εξωτερικό γεγονός, αλλά η οικοδόμηση μιας νέας 

ανταλλαγής μεταξύ ενός συστήματος και του πάντοτε μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος 

του (Varela, 1989). 

Οι Van de ven και Grazman αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου 1845 

έως 1963, αλλαγές στις οργανώσεις υγειονομικής περίθαλψης εμφανίστηκαν κατά ένα 

μεγάλο μέρος με τη βοήθεια του συνδυασμού ή του επανασυνδιασμού των εσωτερικών 

μονάδων στις οργανώσεις, ενώ μετά από το 1963 οι αλλαγές ήταν πιθανότερο να 

εμφανιστούν ως αποτέλεσμα των εξωτερικών επανασυνδυασμών και των συγχωνεύσεων. 

Οι ερευνητές βλέπουν την περίοδο γύρω στο 1963, κατά τη διάρκεια της οποίας υπήρξαν 

αυξανόμενα στοιχεία αλλαγών στην κυβερνητική πολιτική σχετικά με την υγειονομική 

περίθαλψη, ως «ένα σημαντικά καθοριστικό σημείο στη χρονική σειρά γενεαλογικών 

γεγονότων για τους πληθυσμούς των διδύμων πόλεων των οργανώσεων 

υγειονομικής περίθαλψης». 

 

Η εσωτερική-εξωτερική διάκριση μπορεί να φαίνεται κατ’ αρχάς ότι είναι και 

προφανής και χρήσιμη, αλλά στην πραγματικότητα είναι δύσκολο να εφαρμοστεί 

και μπορεί να είναι αρκετά παραπλανητική όταν κάποιος μελετά τα «ανοικτά 

συστήματα», όπως οι οργανώσεις (Katz και Kann 1978, Scott 1998). Οι 

«εξωτερικοί» ή περιβαλλοντικοί παράγοντες όχι μόνο περιορίζουν και επηρεάζουν 

τις οργανώσεις και τους συμμετέχοντές τους, επίσης διεισδύουν, κατασκευάζουν, 

και τους εξουσιοδοτούν. Από την άλλη μεριά, οι οργανώσεις και οι συμμετέχοντες 

δεν είναι τα παθητικά πιόνια των εξωτερικών γεγονότων, που επιτρέπουν στις 

εξωτερικές δυνάμεις να τους αναδιαμορφώνουν ελεύθερα, αλλά λαμβάνουν μέτρα 

στο να ελέγχουν, να τροποποιούν, και να προκαλούν αυτές τις δυνάμεις.  

Κατά την εξέταση των οργανώσεων και των περιβαλλόντων, πρέπει να 

αναγνωρίσουμε το βαθμό στον οποίο οι «εσωτερικοί» δράστες – ατομικοί και 

συλλογικοί - επηρεάζουν και διαχειρίζονται τα «εξωτερικά» πλαίσια και, 
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συγχρόνως, τους τρόπους με τους οποίους τα «εξωτερικά» πλαίσια κατασκευάζουν 

τους δράστες και περιορίζουν και εξουσιοδοτούν τη δράση (Caronna, Pollack και 

Scott 1997).  

Η διάκριση μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού είναι ακόμα δυσκολότερη να 

εφαρμοστεί όταν μελετά κάποιος έναν οργανωτικό τομέα. Ο ίδιος ο τομέας περιέχει 

πολλούς από τους δράστες και τις δυνάμεις που αποτελούν ένα σημαντικό μέρος 

του περιβάλλοντος για οποιοδήποτε δεδομένο δράστη. Παραδείγματος χάριν, οι 

αριθμοί και οι τύποι των νοσοκομείων που λειτουργούν σε μια περιοχή είναι μια 

εμφανής πτυχή του περιβάλλοντος για τους άλλους τύπους των οργανώσεων 

υγειονομικής περίθαλψης. Κατά συνέπεια, στο επίπεδο τομέων, πολλά 

«περιβαλλοντικά» στοιχεία είναι ενδογενή στον τομέα της μελέτης (Scott, Mendel, 

και Pollack 2000). 

Η θεσμική θεωρία προτείνει ότι τα σχέδια του οργανωτικού σχηματισμού μπορούν 

να διαμορφωθούν τόσο από το μύθο και την εθιμοτυπία όσο και από τους λογικούς 

στόχους των οργανωτικών ηγετών (Meyer and Rowan, 1977, Scott, 1988). Έτσι, αυτή η 

άποψη αντιπαραβάλλεται εντυπωσιακά με τις προηγούμενες προοπτικές. 

Οι μύθοι που παράγουν την επίσημη οργανωτική δομή έχουν δύο βασικές 

ιδιότητες: (1) περιέχουν τις ορθολογικές και απρόσωπες συνταγές που εμποτίζουν τις 

κοινωνικές ενέργειες με την τεχνική και λογική έννοια όπως εκφράζεται στους θεσμικούς 

κανόνες, και (2) θεσμοποιούνται ιδιαίτερα και πέφτουν έτσι πέρα από τη διακριτικότητα 

των ατόμων ή των οργανώσεων. Λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία ιδιότητα, οι θεσμικοί 

μύθοι λαμβάνονται με δεδομένη την νομιμότητά τους, εκτός από την πραγματική 

επίδρασή τους στις οργανωτικές εκβάσεις. Στην υγειονομική περίθαλψη, πολύ σημαντικό 

είναι το γεγονός ότι, τέτοιοι μύθοι καθιερώνονται συχνά και ενισχύονται μέσω της 

χορήγησης αδειών, της πιστοποίησης και της εκπαίδευσης, καθώς επίσης και από άλλους 

ευρείς κοινωνικούς μηχανισμούς. Οι μύθοι εμφανίζονται εύκολα όταν υπάρχει 

περιστασιακή ασάφεια μεταξύ των οργανωτικών διαδικασιών και των προτύπων που 

χρησιμοποιούνται για να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα, όπως συχνά παρατηρείται στην 

υγειονομική περίθαλψη. 

Δεδομένου ότι οι κανόνες για τη δέσμευση είναι βασισμένοι στους μύθους, η 

νομιμότητα βεβαιώνεται πάνω σε μία βάση υποθέσεων της λογικής 

αποτελεσματικότητας. Η θεσμική αποδοχή των υποθέσεων γίνεται πιο σημαντική από την 

εμπειρική υποστήριξη. Τελικά, οι δομές και τα προγράμματα γίνονται πρότυπα 

βιομηχανίας, καθώς όλο και περισσότερα μέλη παίρνουν μέρος. Αυτό οδηγεί σε μια 

επίδραση μοντέλων, "μοδών", στα οποία τα οφέλη και η υπόσχεση προσκομίζονται χωρίς 

να υπάρχει μια σαφής κατανόηση των πραγματικών εκβάσεων. Δεδομένου ότι οι κανόνες 

γίνονται ευρύτερα αποδεκτοί, οι οργανώσεις φαίνονται όλο και περισσότερο όμοιες. 
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Αυτός ο ισομορφισμός αναγκάζει συχνά (1) την ενσωμάτωση των ανεπαρκών στοιχείων, 

(2) την απασχόληση των εξωτερικών ή εθιμοτυπικών κριτηρίων για να καθορίσει τα 

δομικά στοιχεία, και (3) την εξάρτηση στις εξωτερικά δικαιολογημένες στρατηγικές που 

μειώνουν πιθανώς την αβεβαιότητα και αυξάνουν την επιβίωση της οργάνωσης. Η 

θεσμοποίηση καθιστά έτσι τις επίσημες οργανωτικές δομές παρόμοιες και πιο σύνθετες 

από κάθε άλλη περίπτωση που μπορεί να συμβεί (DiMaggio and Powell, 1983). 

O Scott (1998) πρότεινε ότι η υγειονομική περίθαλψη είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη 

στις θεσμικές πιέσεις του είδους που δοκιμάστηκε στην ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας 

του '90. Σε όλη εκείνη την δεκαετία, τα νοσοκομεία παγκοσμίως και με συνέπεια 

υιοθέτησαν "ιδιόρρυθμες" δομές και προγράμματα το μεγαλύτερο μέρος των οποίων 

παρήγαγε τις προσδοκίες που ήταν απίθανο να εκπληρωθούν. Αυτά περιλάμβαναν μια  

ποικιλία από οργανωτικές μορφές και στρατηγικές που έχουν ήδη συζητηθεί καθώς 

επίσης και την αναζήτηση των "καυτών" τεχνικών διαχείρισης, όπως η Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας (TQM) (Walston, Kimberly, and Burns, 1996). Οι θεσμικές επιρροές 

οριοθέτησαν επίσης ένα μεγάλο μέρος της σειράς του στρατηγικού πειραματισμού στην 

πρόσφατη δεκαετία.  

Πρέπει να επισημανθεί ότι τα επιχειρήματα πέρα από το θεσμικό πλαίσιο, θα 

μπορούσαν να εξηγήσουν πολλές συμπεριφορές μίμησης που παρατηρήθηκαν στην 

προηγούμενη δεκαετία. Η μίμηση των αντίπαλων προσεγγίσεων για την επίτευξη του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, παραδείγματος χάριν, αναγνωρίζεται καλά στη 

βιβλιογραφία ως λογική και συχνά αποτελεσματική ανταγωνιστική τακτική (Ghemawat, 

2000). 

Όσον αφορά τις θεσμικές δομές ορίζουν τη σειρά των αποδεκτών ενεργειών και 

ενεργούν ως φραγμοί  στο στρατηγικό σχεδιασμό, αποκλείοντας κατά συνέπεια τις 

επιλογές που ενδεχομένως θα μπορούσαν να  παρέχουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Τα "λογικά" επιχειρήματα είναι μέσα στη διαδικασία της στρατηγικής επιλογής και 

διαμορφώνουν τον αναλυτικό πυρήνα μέσα σε ένα πλαίσιο στρατηγικής. Η θεσμική 

επιρροή τοποθετείται έξω από αυτόν τον πυρήνα, υπογραμμίζοντας το γενικότερο 

και συχνά υπονοούμενο ρόλο της στη διαμόρφωση της στρατηγικής επιλογής. Οι 

θεσμικές δυνάμεις φαίνεται να δημιουργούν εμπόδια, τα οποία περιορίζουν 

αποτελεσματικά τις επιλογές στρατηγικής σε εκείνες που μπορούν να θεωρηθούν 

νόμιμες.  

Τα θεσμικά εμπόδια μπορούμε να τα ορίσουμε ως τις επιρροές που επεμβαίνουν 

για να διαμορφώσουν έτσι τις στρατηγικές αποφάσεις ώστε να είναι σύμφωνες με τους 

θεσμικούς κανόνες. Στην πραγματικότητα, τα θεσμικά εμπόδια μειώνουν τον αριθμό των 

επιλογών ακόμη και των κυριότερων ιδιαίτερων επιλογών που μπορούν να κριθούν 

"αποδεκτές" ή "επιθυμητές" σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρήση του όρου  εμπόδια 
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ευθυγραμμίζει τις θεσμικές επιρροές εννοιολογικά με άλλα σημαντικά εμπόδια αγοράς, 

δηλαδή είσοδος, έξοδος, και κινητικότητα. 

Τα θεσμικά εμπόδια υπό αυτήν τη μορφή δεν έχουν εξεταστεί στα πλαίσια της 

υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό ενδεχομένως συμβαίνει, επειδή στην υγειονομική 

περίθαλψη ήρθαν ως πιο σαφώς καθορισμένα κατά τη διάρκεια της περιόδου της 

δεκαετίας του '90. Τα θεσμικά εμπόδια, μπορούν να παραμένουν ανενεργά  μέχρι τη 

στιγμή που θα ενεργοποιηθούν από τη στρατηγική πρωτοβουλία ή την πίεση. 

Αναμφισβήτητα, ο στρατηγικός ακτιβισμός της δεκαετίας του '90 υποκίνησε μια 

συνακόλουθη άνοδο στο θεσμικό περιορισμό. Κατά συνέπεια, η πολλή προσπάθεια να 

αναδομηθούν οι οργανώσεις υγειονομικής περίθαλψης στράφηκε κατά μέτωπο  στις 

ισχυρές θεσμικές παραδόσεις που έχουν προστατεύσει για τόσο καιρό την αυτονομία και 

έχουν περιορίσει τις συμπεριφορές των προσφερόμενων ιατρικών υπηρεσιών και των 

οργανώσεων. 

 

2.1.3 Επαγγελματική Οργάνωση και αντίσταση στις αλλαγές 

 

Οργανώσεις ή αντιπροσωπείες με υψηλή εσωτερική ικανότητα και μικρό 

εσωτερικό έλεγχο πέρα από τις ενέργειές τους, ονομάζονται επαγγελματικές . Η 

δραστηριότητα κατευθύνεται εσωτερικά από επαγγελματικές αξίες. Ο έλεγχος 

είναι χαμηλός όταν δεν υπάρχουν οι πολιτικές, νομικές και οικονομικές επιταγές, 

που συνήθως κατευθύνουν και διοχετεύουν ενέργειες και εξασφαλίζουν 

υπευθυνότητα. 

Κλασικά παραδείγματα περιλαμβάνουν τα νοσοκομεία, τα ιατρικά κέντρα και 

τις κλινικές, τα πανεπιστήμια, τα δικαστήρια, τα γραφεία κοινωνικής εργασίας και 

άλλες οργανώσεις που εξουσιάζονται από μία επαγγελματική ομάδα (elite) η οποία 

ελέγχει τους όρους των υπηρεσιών που παρέχονται. Η στρατηγική διαχείριση δεν 

είναι επιτυχής σ’ αυτές τις οργανώσεις με επαγγελματίες που επιδιώκουν να 

διατηρήσουν αυτού του είδους τον έλεγχο. Η επαγγελματική οργάνωση μπορεί να 

αγνοήσει τις επιθυμίες των πελατών και των μερών που σχετίζονται με αυτή, την 

πολιτική ημερήσια διάταξη των μεταρρυθμιστών, και τη δημόσια υποστήριξη και 

ακόμη μπορεί στη πράξη να καταργήσει τη μείωση προϋπολογισμού. Η στρατηγική 

διαχείριση με μια επαγγελματική οργάνωση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, εκτός αν οι 

δυνάμεις που απαιτούν περισσότερο έλεγχο των ενεργειών της οργάνωσης είναι 

σαφείς και υποχρεωτικές ή αν η ικανότητα της οργάνωσης θεωρείται ότι μειώνεται.  
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2.2. Δημόσιος οργανισμός και ιδιωτική επιχείρηση – σημεία σύγκλισης και 

απόκλισης 

 

Αν θεωρήσουμε τους όρους «δημόσιος» και «ιδιωτικός» με βάση την ετυμολογία 

τους θα δούμε πως ο πρώτος αναφέρεται στο σύνολο των ατόμων ενώ ο δεύτερος σε κάτι 

ξέχωρο από τα υπόλοιπα. Μια πλειάδα ορισμών έχουν δοθεί προκειμένου να 

καθορισθούν οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό 

οργανισμό. Οι Perry και Rainey (1988) εντοπίζουν τις διαφορές στο περιβάλλον, τους 

περιορισμούς, τις προοπτικές και την κουλτούρα. Οι Benn και Gaus (1983) τοποθετούν 

τη βάση της διαφοράς στο αν τα κέρδη και οι ζημίες είναι κοινές για το κοινωνικό σύνολο 

ή αφορούν σε ιδιώτη, στη δεκτικότητα των οργανισμών για εξονυχιστικό έλεγχο και στο 

βαθμό στον οποίο ο οργανισμός εξυπηρετεί ανάγκες της κοινωνίας ή ενός ιδιώτη. Ο 

Mitnick (1982) εισάγει τον όρο του δημόσιου ενδιαφέροντος (public interest) για να 

προσδιορίσει το χαρακτήρα δημόσιο και ιδιωτικό. Παράλληλα και η έννοια του 

κοινωνικού αγαθού (public good) χρησιμοποιείται ως στοιχείο διαχωρισμού (Downs, 

1967).  Ακόμη και η ιδιοκτησία και δικαιοδοσία αποτελούν κριτήρια, δεδομένου ότι 

στους δημόσιους οργανισμούς οι έννοιες αυτές είναι διάχυτες και δεν αποδίδουν σε 

πρόσωπα ευθύνες και καθήκοντα. 

Η διάκριση αυτή, στο ποσοστό που ένας οργανισμός προσεγγίζει ένα αμιγώς 

δημόσιο, οδήγησε σε πολυάριθμες μελέτες οι οποίες και αποσκοπούν στο να 

προσδιορίσουν τις προεκτάσεις και τις επιδράσεις που ο χαρακτηρισμός δημόσιος- 

ιδιωτικός μπορεί να επιφέρει στη δομή, την οργάνωση, τη λειτουργία, την 

αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και παραγωγικότητα του οργανισμού. Οι Perry και 

Rainey (1988) στην έρευνά τους τονίζουν ότι οι ιδιαιτερότητες του δημόσιου τομέα 

περιορίζουν τη γέννηση και εισαγωγή νέων ιδεών, οι οποίες γίνονται πιο άμεσα 

προσφιλείς στον ιδιωτικό τομέα και κυρίως όσες περιστρέφονται γύρω από θέματα 

οράματος- αποστολής και στρατηγικής.  

Παρακάτω γίνεται μια λεπτομερέστερη ανάλυση των παραγόντων που διακρίνουν 

ένα δημόσιο από έναν ιδιωτικό οργανισμό, κάνοντας κατ’ αρχήν ένα βασικό διαχωρισμό 

σε παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος και εσωτερικούς παράγοντες. 

 

2.2.1 Περιβαλλοντικοί παράγοντες 

 

    Πρόκειται για όλα εκείνα τα στοιχεία που τοποθετούνται εκτός του οργανισμού. 

Σε αυτά περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τους Rainey, Backoff και Levine (1976), η αγορά, 

οι εξωτερικοί περιορισμοί και η πολιτική επιρροή. 
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 Αγορές  

    Πολλοί δημόσιοι οργανισμοί δε γνωρίζουν ακριβώς σε ποια αγορά 

απευθύνονται, δηλαδή ποιοι είναι ακριβώς οι αποδέκτες των υπηρεσιών που παρέχουν 

και ποιοι ταυτόχρονα δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο. Και αυτό γιατί δεν 

εμπεριέχεται το στοιχείο της πώλησης έτσι όπως διαμορφώνεται ως μέτρο στον ιδιωτικό 

τομέα. Οι πελάτες στους δημόσιους οργανισμούς καταφεύγουν σε αυτούς από ανάγκη, 

δεδομένου ότι οι περισσότεροι απ’ αυτούς σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών γύρω 

από ένα κοινωνικό αγαθό ή κοινωνικοπολιτικό δικαίωμα. Το κοινό, λοιπόν, στο οποίο 

απευθύνονται, διαφοροποιείται απόλυτα ως προς την ψυχοσύνθεση του στη δεδομένη 

στιγμή που συνδιαλλάσσεται με ένα δημόσιο οργανισμό, αν λάβει κανείς υπόψη την 

αγοραστική δύναμη που διαθέτει ως πελάτης σε μια ιδιωτική επιχείρηση και την 

αδυναμία επιλογής και αποφάσεων, όταν εμπλέκεται με δημόσιους οργανισμούς.  

    Παράλληλα η ανυπαρξία αγοραστικού κοινού ουσιαστικά οδηγεί στην 

ισοπέδωση του ανταγωνισμού, ο οποίος στους ιδιωτικούς οργανισμούς συμβάλλει 

καθοριστικά στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ 

αυτών αλλά και οι τάσεις προτίμησης των πελατών.  

Ο καταλυτικός ρόλος, που διαδραματίζει η ανταγωνιστική πίεση, μπορεί να 

προσανατολίσει τον οργανισμό σε επαναπροσδιορισμό των στάσεων του, σε αναδόμηση 

και σε επίταση των προσπαθειών με οποιοδήποτε τρόπο κι αν αυτό υλοποιηθεί για 

πρόοδο και κερδοφορία. Τα δύο πρωταρχικά, λοιπόν, για ένα οργανισμό ερεθίσματα από 

το περιβάλλον του –αγοραστική κίνηση και ανταγωνισμός- είναι εξαιρετικά ασθενή στην 

περίπτωση του δημόσιου οργανισμού. 

 

 Περιορισμοί  

    Νομικοί περιορισμοί, υποχρεώσεις και επιβολή ενός πρωτοκόλλου, καθώς και οι 

όροι που θέτει η παράδοση, μπορούν να δρουν περιοριστικά για τους δημόσιους 

οργανισμούς, ως προς την αυτονομία και την ευελιξία τους (Mainzer, 1973; Thompson, 

1962; Woll, 1963). Αυτοί οι οργανισμοί έχουν λιγότερη ελευθερία στο να συμπεριλάβουν 

ή να καταργήσουν υπηρεσίες που παρέχουν και γενικά στο να υλοποιήσουν τις ενέργειες 

που θεωρούν σημαντικές.  Όλοι αυτοί οι περιορισμοί στη λειτουργία του οργανισμού 

πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τη διοικητική αρχή στην προσπάθεια 

χαρτογράφησης μιας στρατηγικής. 

    Η κυβερνητική πολιτική, η νομοθεσία, οι κοινωνικές επιταγές και απαιτήσεις 

όλα δυνητικά περιστέλλουν την ελευθερία των δημόσιων οργανισμών και τους οποίους 

παράγοντες- εμπόδια οι ίδιοι οργανισμοί οφείλουν να αποδέχονται. Όσο πιο πολύ ένας 
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οργανισμός πλησιάζει στον τύπο του αμιγώς δημόσιου, η πίεση, που ενδεχόμενα να 

δέχεται από αυτούς τους παράγοντες, αυξάνει. 

 

 Πολιτική επιρροή 

    Το περιβάλλον ενός δημόσιου οργανισμού δεν αφήνεται ανεπηρέαστο από τις 

εκάστοτε πολιτικές συνθήκες, γεγονός που άμεσα επιδρά στον τρόπο λήψης των 

αποφάσεων και τη φιλοσοφία λειτουργίας αυτού. Οι απόψεις της κοινής γνώμης, η 

απόλυτη χειραγώγηση από τη νομοθετική εξουσία, τις ομάδες συμφερόντων και την 

επίσημη αντιπολίτευση, τελματώνει τις δυνατότητες  του Οργανισμού να δρα σε 

οικονομικά θέματα, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας για ιδιωτικούς οργανισμούς  

(Levine and others, 1975). Διαφωνίες μεταξύ ατόμων-κλειδιά μπορούν να συμβούν 

οποιαδήποτε στιγμή και μέσα σε φυσιολογικά πλαίσια είναι επιτρεπτά, ακόμη και θεμιτά 

στην προσπάθεια εφαρμογής της στρατηγικής. Συμβιβασμοί και διπλωματία πρέπει να 

χρησιμοποιούνται σε όλους τους τομείς δράσης ενός οργανισμού.  

    Ο τρόπος με τον οποίο γίνονται αντιληπτά και κατανοητά τα πράγματα από τους 

ιθύνοντες έχει μεγαλύτερη σημασία από την εγκυρότητα των ισχυρισμών. Το νόημα ενός 

ισχυρισμού θα πρέπει να βασίζεται τόσο σε δεδομένα όσο και σε απόψεις. Αν ληφθεί μια 

απόφαση σχετικά με τα οικονομικά, η οποία μάλιστα εμπλέκει θέματα 

αποτελεσματικότητας, πρέπει αυτή να ακολουθεί μια απόφαση για την 

αποτελεσματικότητα, η οποία θα είναι πολιτικά ορθή και αποδεκτή. Η απόφαση να 

συμπεριληφθούν νέες υπηρεσίες στις ήδη παρεχόμενες ή να καταργηθούν κάποιες άλλες 

προέρχεται από τον τρόπο, με τον οποίο γίνεται διαχείριση της εφαρμογής, όσο και από 

την προφανή ορθότητα των προτάσεων. 

    Η κοινή γνώμη, οι ενδιαφερόμενες ομάδες, τα lobbies και οι παρεμβάσεις 

κυβερνητικών στελεχών λειτουργούν ως μέσα επηρεασμού που οι δημόσιοι οργανισμοί 

πρέπει να αντιμετωπίσουν (Wamsley και Zald, 1973; Weiss, 1974). Μάλιστα όσο πιο 

αμιγώς δημόσιος είναι ένας οργανισμός, τόσο πιο πειθήνιος και δεκτικός θα πρέπει να 

είναι σε ανάλογες εξωτερικές παρεμβάσεις και ακόμη πιο έντονη διαγράφεται η ανάγκη 

των αποτελεσματικών διαπραγματεύσεων. Οι ιδιωτικοί οργανισμοί μπορούν είτε να 

αγνοήσουν ή να περιστείλουν αυτές τις παρεμβάσεις. 

 

 Επιβολή μέσω απειλών και πιέσεων 

    Οι πολίτες δεν μπορούν να μην καταβάλουν εγκαίρως τους φόρους και έτσι η 

χρηματοδότηση των δημόσιων οργανισμών θεωρείται δεδομένη. Παράλληλα, το είδος 

των υπηρεσιών που παρέχουν οι τελευταίοι, τους καθιστά συχνά αναντικατάστατους, με 

αποτέλεσμα οι πελάτες τους να ωθούνται σε αυτούς όχι από επιλογή αλλά από ανάγκη.  
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    Στους δημόσιους οργανισμούς, τα έξοδα για τη λειτουργία τους καλύπτονται 

αποκλειστικά από τους φόρους, αλλά κάτι τέτοιο δεν προκαλεί ιδιαίτερες ενοχλήσεις, 

καθώς κάθε άτομο «καταναλώνει» τις υπηρεσίες που αυτοί παρέχουν και άρα δεν υπάρχει 

τόσο η έννοια της απειλής αλλά της ανάγκης. Οι οργανισμοί, που έχουν μικρότερη 

δύναμη επιβολής, είναι αυτοί που οι υπηρεσίες που προσφέρουν είναι κατ’ επιλογήν και 

ταυτόχρονα χρηματοδοτούνται και από κυβερνητικά ιδρύματα και αρχές. Το στοιχείο 

αυτό, της επιβολής μέσω της ανάγκης ή της απειλής, μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί 

ως εργαλείο στη στρατηγική διοίκηση των δημόσιων οργανισμών. Από την άλλη πλευρά 

οι ιδιωτικές επιχειρήσεις βασίζονται κυρίως στη διαφήμιση προκειμένου να «κρατήσουν» 

σταθερό ή να αυξήσουν το κοινό τους. 

  

 Πεδίο εφαρμογής των επιπτώσεων 

    Οι δημόσιοι οργανισμοί έχουν ένα ευρύτερο πεδίο ανησυχιών και ευθυνών, στο 

οποίο πρέπει να ανταποκριθούν σε σχέση με τους ιδιωτικούς (Appleby, 1945; Mainzer, 

1973). Για παράδειγμα, είναι πιθανό να τους απασχολούν θέματα όπως η 

εγκληματικότητα, η φτώχεια, ο ρατσισμός και άλλα κοινωνικά προβλήματα, τα οποία και 

θα επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας τους, κάτι το οποίο αφήνει αδιάφορη μια ιδιωτική 

επιχείρηση. Στους δημόσιους οργανισμούς αυξάνει η ανάγκη να εξετάζονται θέματα του 

εξωτερικού περιβάλλοντος και τα οποία θα πρέπει να κατέχουν μια θέση στην αποστολή 

του οργανισμού. 

Η στρατηγική στους δημόσιους οργανισμούς παρέχει τις δυνατότητες να 

αντιμετωπίζονται παράλληλα και κοινωνικά θέματα. Μάλιστα θεωρείται ότι, οι δημόσιοι 

οργανισμοί επωμίζονται την ευθύνη να ασχοληθούν και με τέτοια ζητήματα, δεδομένης 

και της δύναμης επιβολής που αυτοί έχουν (Levine and others, 1975). Ενδεικτικά, 

αναφέρονται τα παραδείγματα διάδοσης προληπτικών μεθόδων σε διάφορα θέματα 

υγείας, ισότιμη αντιμετώπιση των μαθητών στα σχολεία κλπ. 

 

  Δημόσιος έλεγχος  

 Οι περισσότεροι δημόσιοι οργανισμοί δεν έχουν την πολυτέλεια να διατηρούν 

μυστική τη στρατηγική τους. Οι νόμοι τους επιβάλλουν να εκτυλίσσουν τις 

επιχειρηματικές τους πράξεις στη διαφάνεια, γνωστοποιώντας ακόμη και με τη συνδρομή 

των μέσων μαζικής ενημέρωσης το πλάνο που έχουν καταγράψει.  

Η στρατηγική, η οποία στο δημόσιο οργανισμό θα πρέπει να συνυπολογίζει το 

στοιχείο ελέγχου, πρέπει εύλογα να αναπτύξει και να υποκινήσει διαδικασίες εντελώς 

διαφορετικές σε σχέση με το τι ισχύει για τον ιδιωτικό χώρο. Προτείνεται ότι είναι 

απαραίτητες περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες για συμμετοχική δράση. Η χάραξη 
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στρατηγικής διαμορφώνει μια διαδικασία με πολιτικές ταυτόχρονα προεκτάσεις, οι οποίες 

στους δημόσιους οργανισμούς αποκτούν σαφέστατα ιδιαίτερη βαρύτητα. Εδώ το να 

επιδεικνύεται η συμμετοχή και οι ανάμιξη στις διαδικασίες είναι το ίδιο σημαντικό με το 

να υιοθετούνται νέες ιδέες, γιατί χωρίς τη δράση οι τελευταίες απλά παραμένουν ένα 

νοητικό καινοτόμο πλαίσιο, το οποίο στην πράξη δεν έχει τίποτε να προσδώσει στον 

οργανισμό. Αντίθετα στις ιδιωτικές επιχειρήσεις το πολιτικό στοιχείο ατονεί μπροστά 

στις προσπάθειες αντιμετώπισης των αλλαγών.  

 

 Ιδιοκτησία 

    Η διάχυτη ιδιοκτησία είναι ένα στοιχείο το οποίο διακρίνει ένα δημόσιο 

οργανισμό από έναν ιδιωτικό (Wamsley και Zald, 1973). Οποιοσδήποτε μπορεί να έχει 

δικαιώματα ιδιοκτησίας σε ένα δημόσιο οργανισμό, εξ’ ορισμού θα λέγαμε μάλιστα. Ο 

δημόσιος οργανισμός από την πλευρά του θα πρέπει να επιδείξει αξιοπιστία, διαφάνεια, 

ηθική, υπευθυνότητα, εμπιστοσύνη στους πολίτες (Gaiden, 1971). Αντίθετα, οι ιδιωτικές 

επιχειρήσεις δε φέρουν παρόμοιο βάρος ευθυνών και επιπλέον οι πολίτες δεν προσδοκούν 

τα ίδια από τους δύο τομείς. 

    Ο επαγγελματισμός και το ηθικό χρέος ,για παράδειγμα, κάνουν ένα θεράποντα 

ιατρό να αποκρίνεται στις ιδιαίτερες και περίεργες μερικές φορές απαιτήσεις ενός 

ασθενή. Ως να ήταν οι ιδιοκτήτες ενός νοσοκομείου το ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό λειτουργεί παρεμβατικά και απαιτούν να ερωτούνται και να εμπλέκονται στις 

όποιες προσπάθειες για αλλαγή σχεδιάζονται.  

    Σε επίπεδο διοίκησης, ο ηγέτης θα πρέπει να είναι προσεκτικός και να 

αφουγκράζεται τις απαιτήσεις τόσο των εργαζομένων όσο και των πελατών του 

οργανισμού. Κάτι τέτοιο είναι δυνατό να επιτευχθεί, ενισχύοντας το διάλογο και 

παρέχοντας επαρκή και συνεχή πληροφόρηση για τα τρέχοντα ζητήματα. Έτσι είναι 

δυνατό να κατανοεί, πως τα σχετιζόμενα με τον οργανισμό μέρη αντιλαμβάνονται την 

κατάσταση και τι ακριβώς αναμένουν από τον ίδιο τον οργανισμό. 

 

2.2.2 Εσωτερικές διαδικασίες 

 

    Οι εσωτερικές διαδικασίες ενός οργανισμού αποτελούν κριτήρια για να 

καταταχθεί αυτός στην πλευρά των δημόσιων ή των ιδιωτικών. Ο όρος παραπέμπει σε 

στόχους και σκοπούς, τα όρια της ηγεσίας, τις προσδοκίες γύρω από την αποδοτικότητα 

και τα κίνητρα που υιοθετούνται. 
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 Σκοποί και στόχοι 

    Μια αξιοσημείωτη διαφορά ανάμεσα σε δημόσιο και ιδιωτικό οργανισμό 

απορρέει από τους στόχους που καθένας θέτει (Baker, 1969; Mainzer, 1973; Weiss, 

1974). Οι δημόσιοι οργανισμοί έχουν κατά πλειοψηφία πολυάριθμους και πολυποίκιλους 

στόχους, που συχνά μπορεί να χαρακτηρισθούν και ως αόριστοι ή ακόμη και 

αλληλοσυγκρουόμενοι.  Βέβαια με όσα προαναφέρθηκαν παραπάνω, σχετικά με τις 

αυξημένες προσδοκίες του κοινού και την εμπλοκή των δημόσιων οργανισμών σε θέματα 

ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος, αλλά και με άξονα την πολιτική παρεμβατική είναι 

εύκολο να δικαιολογηθεί το παρατηρούμενο χάος στους στόχους. Για ένα δημόσιο 

οργανισμό δεν υπάρχει ένα κατώτερο όριο επιτυχίας το οποίο μπορεί να λειτουργήσει και 

ως μέτρο αξιολόγησης. Για παράδειγμα, ένα νοσοκομείο κρίνεται με βάση το βαθμό στον 

οποίο εξυπηρετούνται οι ασθενείς, αλλά διαφορετικά είναι τα κριτήρια των ασφαλιστικών 

ταμείων, του ιατρικού προσωπικού και της διοίκησης (Nutt, 1980). Οι ασφαλιστές 

επικεντρώνονται στην αποτελεσματικότητα, οι ασθενείς επιζητούν εξατομικευμένη 

περίθαλψη, το ιατρικό προσωπικό απαιτεί προηγμένες μεθόδους και πληθώρα πόρων και 

η διοίκηση αποσκοπεί στην οργάνωση. Οι στόχοι, λοιπόν, δίνουν διαφορετικές 

κατευθύνσεις στον οργανισμό αλλά παράλληλα περιπλέκονται οι προτεραιότητες, με 

αποτέλεσμα στην πράξη να είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτή και να εφαρμοσθεί μια 

ενιαία πολιτική.  

    Η δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση των πελατών είναι ένα καθοριστικό στοιχείο 

για έναν δημόσιο οργανισμό, ίσως σημαντικότερο από την κυρίαρχη, για έναν ιδιωτικό, 

έννοια της αποτελεσματικότητας. Ο προσδιορισμός του τί παράγεται, με ποιόν τρόπο και 

σε πόσο χρόνο είναι ένα κριτήριο για τη λειτουργία, αλλά στο δημόσιο τομέα μπορεί να 

προκαλέσει σύγχυση. Αντίθετα ο έλεγχος της δίκαιης παροχής υπηρεσιών αποδίδει την 

ουσία των ενεργειών σε μεγαλύτερο βαθμό, κυρίως σε ένα πλαίσιο όπου οι στόχοι είναι 

εξαιρετικά ασαφείς και αντικρουόμενοι. Απόπειρες να εφαρμοσθούν οι τακτικές 

στρατηγικής διοίκησης που σχεδιάσθηκαν για τον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο 

καταδεικνύουν άμεσα την απουσία συγκεκριμένων και πλήρως ορισμένων στόχων 

(Wortman, 1979).  

    Οι δημόσιοι οργανισμοί αδυνατούν να αναγνωρίσουν την αξία της καθαρής 

στοχοθέτησης ως καταλυτικό βήμα στην υλοποίηση των στρατηγικών. Παρόλα αυτά το 

πολύπλοκο, πλουραλιστικό, ευκαιριακό και πολιτικό περιβάλλον, στο οποίο πρέπει να 

αναπτυχθεί μια στρατηγική, προσδίδει στους στόχους ένα αίσθημα ψευδαίσθησης (Levine 

και άλλοι, 1975).  
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 Όρια της εξουσίας 

    Οι ηγέτες στους δημόσιους οργανισμούς έχουν κατά κανόνα λιγότερη δύναμη 

και περιορισμένη ελευθερία να τροποποιήσουν ή να αναδομήσουν το σύστημα, το οποίο 

διοικούν, σε σύγκριση πάντα με αυτούς των ιδιωτικών επιχειρήσεων (Gawthrop, 1971; 

Woll, 1963). Η αυτονομία και η ευελιξία της διοίκησης αποτελούν, επομένως, ένα 

ασφαλές κριτήριο για τη διάκριση των οργανισμών και παράλληλα είναι παράγοντες που 

συμβάλλουν χαρακτηριστικά στην εκτύλιξη των διοικητικών πρακτικών.  

    Ακόμη και εάν ένας διοικητής στο δημόσιο έχει τις ιδέες και την ιδιοσυγκρασία 

ενός χαρισματικού ηγέτη, οι ενέργειές του είναι σημαντικά περιορισμένες και οφείλει να 

συμπεριλαμβάνει και άλλους παράγοντες στη λήψη αποφάσεων και στη διαχείριση των 

αλλαγών.  

 

 Οι προσδοκίες για αποδοτικότητα 

    Με δεδομένο ότι οι στόχοι σε ένα δημόσιο οργανισμό είναι ασαφείς, αυτό 

επηρεάζει τη δυσκολία προσδιορισμού και τις απαιτήσεις ως προς την αποδοτικότητα του 

συστήματος (Dahl και Lindblom, 1953, Schultze, 1970). Βέβαια, οι συνέπειες είναι 

ποικίλες: πρώτα, η επιτυχία είναι δύσκολο να ορισθεί και να γίνει αντιληπτή και κατά 

δεύτερον, οι πρωτεργάτες της επιτυχίας και της ευμάρειας ενός οργανισμού δε γίνονται 

γνωστοί και δεν ανταμείβονται και κατ’ επέκταση δε δίνονται ισχυρά κίνητρα για ενεργό 

και αποφασιστική δράση. Επίσης, η αποτυχία δεν μπορεί να αναγνωριστεί και να 

προσδιοριστούν οι αιτίες και άρα δεν μπορεί να διορθωθεί άμεσα σε χρόνο. Το γεγονός, 

λοιπόν, ότι οι στόχοι δεν είναι πλήρως ξεκάθαροι και γνωστοποιημένοι σε όλα τα μέλη 

του οργανισμού και η απουσία απόλυτων κριτηρίων για την αποδοτικότητα, γενικά 

αποβάλλει το στοιχείο της έντασης και της ταχύτητας στις καθημερινές εργασίες.  

    Επιπλέον εξωτερικές αλλαγές, όπως κυβερνητικοί ανασχηματισμοί, βουλευτικές 

εκλογές, νομοθετικές μεταρρυθμίσεις επηρεάζουν τη διοίκηση στους δημόσιους 

οργανισμούς καθώς είναι δυνατό να επιφέρουν αλλαγές στην ηγεσία και να 

τροποποιήσουν αρχικούς προγραμματισμούς. Επομένως, ο οργανισμός καθυστερεί στην 

εκτέλεση των καθηκόντων, στην προσπάθειά του να εγκολπώσει και να εγκλιματίσει τα 

νέα στελέχη ή κατά τη φάση προσαρμογής του στις νέες συνθήκες. Αυτές οι 

«φυσιολογικές» παρεμβάσεις και διακοπές της λειτουργικής του πορείας για έναν 

οργανισμό οδηγούν σε απροσεξία, δυσκαμψία και έλλειψη υποκίνησης (Rainey, Backoff 

και Levine, 1976). 

    Στο δημόσιο τομέα η διοίκηση χαράσσει στρατηγική και βασίζει τον 

προγραμματισμό της και σε εξωγενείς συνθήκες, κάτι το οποίο δεν απασχολεί μια 
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ιδιωτική επιχείρηση. Στο δημόσιο, που οι επιρροές είναι πιο άμεσες, πρέπει συνεχώς να 

λαμβάνονται υπόψη εξωτερικά γεγονότα, πολιτικές εξελίξεις, νομοθετικές ρυθμίσεις και 

όλα αυτά να γίνεται προσπάθεια να συμβαδίζουν χρονικά με τις ενέργειες, που ο 

οργανισμός σκοπεύει να πραγματοποιήσει. 

 

 Κίνητρα 

    Η υποκίνηση, προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά επίπεδα 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, είναι μια πιο δύσκολη διαδικασία στο δημόσιο 

παρά στον ιδιωτικό τομέα (Roessner, 1974; Schulze, 1970). 

    Στους δημόσιους οργανισμούς είναι αφενός δύσκολο να επιλεγούν ακριβώς τα 

κίνητρα που χρειάζονται για τα άτομα μεμονωμένα αλλά και τις ομάδες και αφετέρου δεν 

έχουν ευρύ πλαίσιο δράσης και εφαρμογής πρακτικών υποκίνησης. Στον ιδιωτικό τομέα, 

η αποδοτικότητα και παραγωγικότητα αξιολογούνται, τα άτομα που συμβάλλουν σε 

αυτές αναζητούνται και στην πλειοψηφία ανταμείβονται χρηματικά. Ο Banfield (1977) 

ισχυρίζεται ότι στο δημόσιο οι εργαζόμενοι επιδιώκουν την ασφάλεια της 

επαγγελματικής τους θέσης, προαγωγές, περισσότερη ισχύ στον εργασιακό τους χώρο και 

αναγνώριση σε σχέση με χρηματικές αμοιβές. Ωστόσο, ανταμοιβές αυτού του τύπου 

δίνονται δυσκολότερα. Η σταθερότητα και η ισχύς μιας θέσης είναι στοιχεία, τα οποία 

παρέχονται μια φορά. Αξιόλογα έργα δεν είναι δυνατό να ανευρίσκονται ακριβώς τη 

στιγμή που ένας εργαζόμενος απαιτεί να του ανατεθούν. Παράλληλα, είναι μάλλον 

αδύνατο να προσδιοριστούν επακριβώς οι δυνατότητες και ικανότητες ενός εργαζομένου 

μέσα από τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας, δεδομένου ότι στους δημόσιους 

οργανισμούς οι εργασίες αλληλεπικαλύπτονται και αλληλοεξαρτώνται ως προς το τελικό 

αποτέλεσμα από τη συνεργασία και την από κοινού συμβολή. Επιπρόσθετα, 

υποστηρίζεται ότι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα δίνουν αξιοσημείωτη βαρύτητα 

στους οικονομικούς όρους της απασχόλησής τους (Lawler, 1971). 

Η αδυναμία εύρεσης κινήτρων, ώστε να ενισχυθεί το προσωπικό στους δημόσιους 

οργανισμούς, πρέπει να ευαισθητοποιήσει τη διοίκηση να αναζητήσει νέους τρόπους 

υποκίνησης που να ανταποκρίνονται στην οργανωσιακή κουλτούρα και τις ανάγκες και 

επιθυμίες των ατόμων μέσα στον οργανισμό. 

2.2.3 Η αξιολόγηση ως βασικός παράγοντας  βελτίωσης  της ποιότητας στη δημόσια 

διοίκηση 

 

    Η αξιολόγηση συμπληρώνει και κλείνει το κύκλο της διοίκησης που απαρτίζεται 

από τα βήματα του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης. Χωρίς την 
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αξιολόγηση, δεν είναι δυνατόν να κριθεί ούτε η ορθότητα του σχεδιασμού και των 

στόχων, ούτε η εφαρμογή οποιασδήποτε στρατηγικής. Επομένως, δεν είναι δυνατή 

οποιαδήποτε διορθωτική κίνηση για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή. Με αυτή την 

έννοια, αποτελεί τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα της οργανωσιακής μάθησης. Αν 

δεν γίνονται κατανοητές οι αιτίες που δημιουργούν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, αν 

δεν γίνει κατανοητή η ανταπόκριση και η αποδοχή αυτών των αποτελεσμάτων από την 

κοινωνία, προς την οποία απευθύνεται η δράση της δ.δ., δεν μπορεί να γίνει καμία 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Με την έννοια αυτή, η αξιολόγηση 

στηρίζεται σε δύο πυλώνες, την εσωτερική και την εξωτερική αξιολόγηση. Η εσωτερική 

αξιολόγηση γίνεται από την ίδια την οργάνωση και βασίζεται στην σύγκριση των στόχων 

που έχουν τεθεί και στα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί. Η εξωτερική αξιολόγηση 

γίνεται από τους πολίτες και τους φορείς που εμπλέκονται στην λειτουργία της 

συγκεκριμένης υπηρεσίας, είτε ως αποδέκτες των υπηρεσιών της, είτε ως συνεργαζόμενες 

υπηρεσίες και φορείς και βασίζεται στην αποδοχή των δράσεων της οργάνωσης από την 

κοινωνία. Μάλιστα η τελευταία αποτελεί και την επιστημονική βάση για την δημιουργία 

πολιτικής αφού έτσι ανιχνεύεται το εξωτερικό περιβάλλον των οργανώσεων και γίνεται 

κατανοητό τι είναι αυτό που θέλει η κοινωνία από το κράτος. Αυτό σε συνδυασμό με την 

εσωτερική αξιολόγηση που δείχνει τις δυνατότητες της οργάνωσης να επιτύχει ή όχι τους 

στόχους της δημόσιας πολιτικής, ολοκληρώνει ένα κύκλο ποιοτικής λειτουργίας της 

δημόσιας διοίκησης. 

 

 Η δυσκολία αξιολόγησης των δημόσιων οργανισμών σε σχέση με τις 

ιδιωτικές επιχειρήσεις 

 

    Η αξιολόγηση των δημόσιων οργανισμών είναι μία διαδικασία πολύ διαφορετική 

και σαφώς δυσκολότερη από αυτή των ιδιωτικών επιχειρήσεων.  

    Στον ιδιωτικό  τομέα έχουμε δύο όψεις: τα έσοδα και τα έξοδα. Στην ιδιωτική 

επιχείρηση, μόνο με τα αποτελέσματα χρήσης, τον ισολογισμό και τις ταμειακές ροές για 

ένα διάστημα 2 ή 3 ετών έχουμε μία πλήρη εικόνα για την αποδοτικότητα, την 

αποτελεσματικότητα και την βιωσιμότητά της. Αντίθετα, στον δημόσιο τομέα λείπει ο 

παράγοντας «έσοδα», επομένως η διαφορά με τα έξοδα δεν υπάρχει για να δημιουργήσει 

κέρδος ή ζημία και έτσι η έννοια της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας δεν 

μπορεί να αποδοθεί με όρους ιδιωτικής επιχείρησης. Και αυτό διότι οι όροι αυτοί, όπως 

χρησιμοποιούνται στο μάνατζμεντ, αποτελούν την βάση για την κερδοφορία των 

επιχειρήσεων. Όμως, στην δημόσια διοίκηση οι όροι αυτοί δεν είναι το μόνο ζητούμενο 

αλλά, εξίσου, αν όχι σημαντικότεροι, είναι οι όροι της ισότητας και της δίκαιης 

κατανομής των υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες, κάτι που δεν ενδιαφέρει τον ιδιωτικό 
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τομέα. Η βιωσιμότητα είναι έννοια,, που έχει νόημα μόνο στον ιδιωτικό τομέα, αφού στη 

δ.δ. αν κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν μόνο από το κράτος αυτά θα γίνουν με το 

όποιο κόστος και ποιότητα όπως π.χ είναι η άμυνα, η δικαιοσύνη κτλ 

    Κατά τον A. Downs οι ιδιωτικές επιχειρήσεις  παρουσιάζουν  οικονομικά δύο 

πρόσωπα. Το ένα σχετίζεται με το να εξασφαλίσουν τους πόρους για να μπορέσουν να 

έχουν εκροές. Το δεύτερο σχετίζεται με την παρουσία τους στις αγορές στις οποίες θα 

πρέπει να πουλήσουν τις εκροές τους για να αποκομίσουν κέρδη. Εάν αυτά είναι αρκετά 

θα εξασφαλίσουν νέες εισροές και θα παραμείνουν στην αγορά. Αυτό το διπλό 

οικονομικό πρόσωπο εξασφαλίζει ένα σημαντικό λειτουργικό μέτρο, με βάση το οποίο 

μπορεί να μετρήσει τα διάφορα στοιχεία της οργανωσιακής παραγωγικότητας. Με άλλα 

λόγια, το σύστημα των κερδών και των τιμών της αγοράς αναπαριστά ένα μέτρο της 

οργανωσιακής υγείας της επιχείρησης. Αντίθετα, οι δημόσιοι οργανισμοί λειτουργούν με 

ένα πρόσωπο, αυτό που σχετίζεται με την άντληση πόρων, έχοντας έλλειψη του δεύτερου 

προσώπου, αυτό της "έκθεσης" στην αγορά,  επειδή τυπικά δεν "πουλάνε" τις υπηρεσίες. 

Συνεπώς, δεν έχουν τις πληροφορίες που παρέχει η αγορά σαν ένα μέτρο για την δική 

τους απόδοση.  

    Τέλος, πρέπει να τονιστεί η διαφορετική φύση των ελέγχων, που γίνονται στον 

δημόσιο τομέα, σε σχέση με την έννοια της αξιολόγησης. Η πράξη δείχνει ότι σχεδόν 

όλοι οι έλεγχοι στους δημόσιους οργανισμούς και η κάθε μορφής αξιολόγηση γίνονται 

για την νομιμότητα των δαπανών και των διαδικασιών και σχεδόν ποτέ για τη 

σκοπιμότητά τους και τους στόχους που είχαν να εκπληρώσουν. 

    Ιδιαίτερες επιπλοκές στην αξιολόγηση και τον έλεγχο προκύπτουν από τα 

χαρακτηριστικά, που αλληλοεπηρεάζονται με την υποκίνηση της συμπεριφοράς και την 

μέτρηση της απόδοσης. Παρατηρούνται συχνά δύο προβλήματα: Πρώτον, οι αμοιβές και 

οι τιμωρίες έχουν μικρή ή καθόλου συνάφεια με την απόδοση. Όταν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα είναι ασαφή και η κρίση της επιτυχίας είναι υποκειμενική, δεν μπορεί να 

υπάρξει αναμενόμενη και απρόσωπη ανατροφοδότηση. Η απόδοση κρίνεται ή 

ενστικτωδώς και υποκειμενικά ή με βάση οποιαδήποτε μικρή πλευρά της εργασίας που 

μπορεί να μετρηθεί. Κατά δεύτερο λόγο, οι εισροές, σχετικά με τις εκροές, μπορούν να 

ελεγχθούν ευκολότερα. Λόγω του ότι οι εισροές μπορούν να μετρηθούν ευκολότερα από 

ότι οι εκροές, ο δημόσιος οργανισμός τείνει να επικεντρώνεται στις ποσότητα των 

εισροών που πηγαίνουν για την απόδοση παρά στην ίδια την απόδοση. Έμφαση δίνεται 

στον προσδιορισμό μέγιστων ορίων για τα κόστη και τις δαπάνες. Επειδή υπάρχει μικρή ή 

καθόλου ανταμοιβή για να παραμείνουν κάτω από αυτά τα όρια, οι άνθρωποι συνήθως 

αντιδρούν αρνητικά σε τέτοιους ελέγχους.  

    Επομένως, ο οργανισμός καθυστερεί στην εκτέλεση  των καθηκόντων, στην 

προσπάθειά του να ενσωματώσει και να εγκλιματίσει τα νέα στελέχη κατά τη φάση 
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προσαρμογής του στις νέες ιδέες, συχνά κάτι τέτοιο λειτουργεί διαλυτικά στο ήδη 

διαμορφωμένο κλίμα, καθώς απαιτείται χρόνος προκειμένου να επιτευχθεί μια καινούρια 

ισορροπία. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις από άτομα και 

ομάδες γίνονται ακόμη πιο διάχυτες και ακαθόριστες. Αυτές οι «φυσιολογικές» 

παρεμβάσεις και διακοπές της λειτουργικής πορείας ενός οργανισμού οδηγούν σε λάθη, 

δυσκαμψία και έλλειψη υποκίνησης (Rainey, Backoff & Levine 1976). 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις, για τις αντικειμενικές αδυναμίες, που υπάρχουν και 

πρέπει να ληφθούν υπόψη στη χάραξη της στρατηγικής στη δημόσια διοίκηση, δείχνουν 

και την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να στραφούν οι διοικητικές  μεταρρυθμίσεις. 

Το σημαντικό είναι οι στόχοι να αποβλέπουν στη δημιουργία ενός  πλαισίου, που θα  

υποκινεί σε συμμετοχή, ανάληψη ευθύνης και πρωτοβουλιών για συνεχείς αλλαγές από 

τη μεριά των υπαλλήλων, αλλά που ταυτόχρονα θα είναι ανοιχτό –διαφανές στο 

κοινωνικό σύνολο, που θα καλεί ως συμμέτοχους,  διαμορφωτές και αξιολογητές τους 

πολίτες που πρέπει να εξυπηρετήσει. Ένα τέτοιο σύστημα, μπορεί να αξιολογήσει και να 

αμείψει με βάση την απόδοση σε ικανοποιητικό βαθμό, κάτι που είναι απολύτως 

απαραίτητο για την αλλαγή συμπεριφορών και την δημιουργία προϋποθέσεων για επιτυχή 

έκβαση των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών (Καλλίνικος 1998). 

 

2.3.  Η στρατηγική της μεταρρύθμισης στο νοσοκομείο  

 

2.3.1. Οργανωσιακή αλλαγή στα πλαίσια των δημόσιων νοσοκομείων  

 

    Σ’ αυτό το τμήμα παρουσιάζονται τα δημόσια νοσοκομεία ως το οργανωσιακό 

αντικείμενο της μεταρρύθμισης. Πολλά από τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν τα 

νοσοκομεία στην παροχή  αποτελεσματικών  υγειονομικών υπηρεσιών, είναι απλά και 

υποκείμενα σε τεχνικές λύσεις. Πολλά άλλα είναι σύνθετα και δύσκολα να επιλυθούν. Η 

βελτίωσή τους, και όχι η επίλυσή τους, μπορεί να είναι το μόνο που είναι δυνατό. Το 

μέγεθος της κρίσης, είτε είναι οικονομική είτε γενικότερη, μπορεί να είναι το κύριο μέσο 

για τη μεταρρύθμιση σε αυτές τις περιπτώσεις κι όχι μόνο η εφαρμογή τεχνικών 

εργαλείων μεταρρύθμισης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι εσωτερικές και εξωτερικές 

πιέσεις επηρεάζουν τον τύπο, την κατεύθυνση και την πρόοδο της μεταρρύθμισης.  

    Μια σειρά θεωριών υπάρχει για να περιγράψει τις οργανώσεις. Υπάρχει κάποια 

σύγκλιση στη βιβλιογραφία για τα χαρακτηριστικά τους, αν και οι θεωρίες διαφωνούν 

σχετικά με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται την οργανωσιακή αλλαγή καθώς και τους 
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μηχανισμούς για να συμβεί αυτή. Ένα σημαντικό στοιχείο στην οργανωσιακή αλλαγή 

είναι να γνωρίζει κανείς τα συμφέροντα των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτούς τους 

οργανισμούς, και ενσωματώνοντας αυτά τα συμφέροντα μέσα σε διαδικασίες που να 

βοηθούν τους ανθρώπους να μάθουν νέους τρόπους σκέψης και δράσης. Η οργανωτική 

δυναμική ασκεί επιρροή στο να καθορίσει εάν η αλλαγή γίνεται αποδεκτή, καθώς 

εσωτερικεύεται και εφαρμόζεται στην πράξη, ή εάν επικρίνεται και αποφεύγεται. Η 

δύναμη στις οργανώσεις είναι παράγοντας που προκαλεί επιπτώσεις στον τύπο μάθησης 

που εμφανίζεται και κατά συνέπεια στις συμπεριφορές που αναπτύσσονται.  

    Η εξέλιξη των νοσοκομείων αρχικά συνδέθηκε με τη μεγάλη αλλαγή στον 

χαρακτήρα των ασθενειών στις σύγχρονες κοινωνίες, δηλαδή την αλλαγή στο χαρακτήρα 

των ασθενειών από οξείες σε χρόνιες. Κατά δεύτερο, το σύγχρονο νοσοκομείο έχει 

μεταμορφωθεί από τον αντίκτυπο της ιατρικής τεχνολογίας στη δομή και τις λειτουργίες 

του. Τρίτον, η φύση της νοσοκομειακής εργασίας άλλαξε λόγω της αυξανόμενης 

εξειδίκευσης στην ιατρική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα την αριθμητική αύξηση των 

νέων ειδικών επαγγελμάτων μέσα στο νοσοκομείο.  

    Οι διαφορετικές επικρίσεις του νοσοκομείου υποδεικνύουν τα ακόλουθα 

εναλλακτικά συστήματα: 

1. Έμφαση στην προληπτική ιατρική, που συνεπάγεται μια καινούργια 

προοπτική του ατόμου σε σχέση με την υγεία. 

2. Αναγνώριση της συνεχόμενης σπουδαιότητας του κοινοτικού 

νοσοκομείου, τα κοινοτικά συστήματα και τη μικρότερη νοσοκομειακή μονάδα. 

3. Προθυμία για επικριτική αντίληψη στην ιατρική υψηλή τεχνολογία και 

την χρήση του μεγάλου γενικού νοσοκομείου, ως πρωταρχικού μέρους για 

τέτοιου είδους εξελίξεις.  

 

    Ο Rodwin (1984) αναγνώρισε τρεις βασικές εξηγήσεις για τους περιορισμούς για 

τη μεταρρύθμιση στην περίθαλψη.  

1. Υπάρχει η άποψη ότι η υγεία δεν είναι μια κατάσταση υποθέσεων που 

προσαρμόζεται στην ορθολογιστική τεχνολογία και το συστηματικό σχεδιασμό 

των διοικητικών δομών που έχουν αναπτυχθεί στο πεδίο της βιομηχανικής 

διαχείρισης. Οι πρώτες σκέψεις για τη διαχείριση της υγείας δεν είναι εντελώς 

κατάλληλες για τον τομέα των υπηρεσιών υγείας. Παρά την αρχή της 

οικονομικής παραγωγικότητας, η υγεία δεν είναι ένα συγκεντρωτικό και 

μοναδιαίο φαινόμενο και είναι πολύ ελαστική ως μια πολιτισμική έννοια. Επειδή, 

δεν υπάρχει αυθεντική συμφωνία για ποια κριτήρια θα ήταν κατάλληλα στην 

πολιτική πρακτική της υγείας, η επίτευξη λογικών στόχων και η εφαρμογή 

σύγχρονων στρατηγικών διαχείρισης αποδείχτηκαν απατηλές. Η προσέγγιση της 
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γενικής διαχείρισης (general management), έγινε δέκτης κριτικών σχετικά με την 

απουσία – έλλειψη ευαισθησίας σχετικά με την διάσταση της παροχής φροντίδας 

στις υπηρεσίες υγείας. 

2. Υπάρχει η άποψη ότι η μεταρρύθμιση στην υγεία είναι δύσκολο να 

επιτευχθεί λόγω της σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των ιατρών των 

διαχειριστών και των καταναλωτών. Η ανάπτυξη του μάνατζμεντ, ειδικά στα 

εθνικά συστήματα υγείας, θα έπρεπε να θεωρείται ως ένα πλουραλιστικό σημείο 

συνάντησης, όπου έρχονται σε επαφή αντίθετες επιδιώξεις και αξίες (Burgoyne 

and Jackson, 1997).  Τα επαγγελματικά μονοπώλια έχουν ένα ξεκάθαρο 

συμφέρον στη διατήρηση του ελέγχου πάνω στα νοσοκομεία και στο σύστημα 

υγείας, γι’ αυτό και εμποδίζουν κάθε προσπάθεια να επιτευχθεί η μεταρρύθμιση. 

Ο σχεδιασμός σε αυτό τον τομέα τείνει σαν συμπέρασμα να αντανακλά μερικώς 

την επικρατούσα πολιτική και τα οικονομικά συμφέροντα της εποχής.  

3. Θεωρείται ότι στον καπιταλισμό η μεταρρύθμιση της υγείας και η 

ορθολογική οργάνωση εκμηδενίζονται από τις καπιταλιστικές δομές και 

συμφέροντα, και υποτάσσεται στα πρωταρχικά συμφέροντα της συσσώρευσης 

κεφαλαίου. 

    Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας το ζήτημα της νοσοκομειακής 

μεταρρύθμισης και της επέκτασης του ορισμού της υγείας σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 

εργασίας της ιατρικής ισχύος και της κοινωνικής γνώσης. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει 

να αναλογιστούμε τη σύγχρονη φάση της νοσοκομειακής περίθαλψης μέσα σε μια 

συστηματικότερη ανασκόπηση της ιατρικής ανάπτυξης στον 20
ο
 αιώνα, με ειδική 

αναφορά στις ιδρυματικές μορφές της (Armstrong, 1983).  

Η υπό εξέταση βιβλιογραφία δεν συμφωνεί σχετικά με τους ορισμούς των 

οργανώσεων, τη σύλληψη της οργανωτικής αλλαγής, το αντικείμενο της μελέτης, ή τον 

γεωμετρικό τόπο της αλλαγής. Οι οργανώσεις μπορούν να γίνουν αντιληπτές από το 

σχέδιό τους, ως χώροι κοινωνικής δράσης, από το συγκεκριμένο προσανατολισμό τους, ή 

από την ιστορική προοπτική τους (Mintzberg 1971, Jackson, et al. 1982, Bolman, et al. 

1984, Halal 1986, Harmon and Mayer 1986, Shortell, et al. 1988, Nadler 1992, Macy, et 

al. 1993, Bolman, et al. 1997, Handy 1999). Εάν η έννοια των οργανώσεων ποικίλλει 

έτσι, τότε από πού θα έπρεπε να αρχίσει η αλλαγή; Μερικοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι 

η αλλαγή πρέπει να αρχίσει από το ανώτατο επίπεδο (Macy and Izumi 1993). Άλλοι 

υποστηρίζουν την από κάτω προς τα επάνω αλλαγή (Shortell 1983, Shortell and Kaluzny 

1988ΒΑΑ, McGuire 1989, Berwick, et al. 1991, Bartlett, et al. 1992, Berwick 1995, 

1998b). Για μερικούς, το αντικείμενο της μελέτης είναι η ίδια η οντότητα (Jackson and 

Morgan 1982). Άλλοι υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι είναι το κοινωνικό περιεχόμενο της 



 

 

58 

αλλαγής και το κατάλληλο αντικείμενο της μελέτης (Mitchell et al. 1988). Αυτές οι 

ερωτήσεις μας πηγαίνουν στην καρδιά των οργανωτικών μετασχηματισμών. Αυτοί 

καθορίζουν πώς και από ποιους ορίζεται το πρόβλημα, πώς η γνώση παράγεται, τον τύπο 

της γνώσης που θεωρείται ως έγκυρος και ο οποίος νομιμοποιείται, και ως εκ τούτου τους 

τύπους των στρατηγικών που επινοούνται για τη μεταρρύθμιση (Boje, et al. 1996). 

Δύο εστιάσεις εμφανίστηκαν ως κεντρικές στην αξιολόγηση των οργανωσιακών 

θεωριών. Ο πρώτος αφορούσε το σκοπό της οργανωτικής δράσης ως μέσο διατήρησης 

του κοινωνικού ελέγχου και ο δεύτερος αφορούσε τη συντήρηση της κοινωνικής τάξης 

παρά την αναπόφευκτη αλλαγή (Strauss, et al. 1963, Marmor 1998). Αυτές οι εστιάσεις 

είναι σχετικές με τη μεταρρύθμιση στην υγειονομική περίθαλψη, δεδομένου ότι οι 

δυνάμεις εσωτερικές και εξωτερικές στα νοσοκομεία επιδιώκουν να αντισταθούν στην 

αλλαγή και να διατηρήσουν το status quo, καθώς οι άλλοι πιέζουν για αλλαγές. Η ισχυρή 

παρουσία του νοσοκομείου ως μιας διαρκούς οντότητας και η παραδοσιακή πρακτική, 

στην οποία πολλές επαγγελματικές υπηρεσίες είναι βασισμένες, μπορούν να ενεργήσουν 

ως μηχανισμοί κοινωνικού ελέγχου. Αντιθέτως, η πίεση αυξάνεται σε διάφορα τμήματα 

έτσι ώστε οι υγειονομικές υπηρεσίες να βελτιώνονται και οι φορείς παροχής υπηρεσιών 

να δεχτούν τον καταλογισμό ευθυνών για τα αποτελέσματα. 

    Διάφοροι παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ανάλυση των 

οργανωσιακών θεωριών και της οργανωτικής αλλαγής.  Αυτοί αφορούν τη διαδικασία 

μέσα από την οποία η οργανωσιακή μάθηση πραγματοποιείται και εφαρμόζεται, τη σχέση 

μεταξύ των δομικών και δυναμικών στοιχείων, και την ισορροπία μεταξύ της 

στασιμότητας και της αναταραχής. Μια σημαντική πρόκληση στον οργανωτικό 

μετασχηματισμό θα είναι η διαχείριση της αναταραχής ως παράγοντα διατήρησης και  

βελτίωσης των υπηρεσιών. Από αυτήν την άποψη, ένα δυναμικό πρότυπο αλλαγής, όπου 

η κοινωνική αλληλεπίδραση έχει επιπτώσεις στη δομή και αντίστροφα, είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμο σε μια μελέτη των διαδικασιών και των συνεπειών της μεταρρύθμισης. 

Μέσα στο δομικό πρότυπο, οι οργανώσεις παρουσιάζονται ως επίσημοι 

εντολοδόχο,ι των οποίων η δράση καθορίζεται συνειδητά και εγκρίνεται. Η κατεύθυνση 

τίθεται ορθολογικά από την κορυφή, και οι στόχοι εφαρμόζονται αυτόματα μέσω μιας 

προϋπάρχουσας οργανωτικής δομής, αρκετά εύκαμπτης ώστε να επιτρέψει τους ρόλους 

και τις ευθύνες να  προσαρμοστούν σε προαποφασισμένους στόχους και περιβάλλοντα. 

Οι ανταμοιβές και οι κυρώσεις διατηρούντα,ι εν ισχύει ευθυγραμμιζόμενοι με τους 

στόχους, και η σύγκρουση που προκύπτει ρυθμίζεται μέσω των ιεραρχικών δομών 

εξουσίας (Bolman and Deal 1984). 
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Αυτό το πρότυπο παρουσιάζει διάφορα προβλήματα αναφορικά με τον οργανωτικό 

μετασχηματισμό στην υγεία. Πρώτον, δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός μέσα σε ένα 

δομικό μοντέλο, μέσω του οποίου θα λάβει χώρα η οργανωσιακή μάθηση με κάποιο άλλο 

τρόπο, εκτός από τον τρόπο της  μηχανικής μετάδοσης των γεγονότων (Degeling 2000). 

Δεύτερον, η επιτυχής εφαρμογή των στόχων και των στρατηγικών εξαρτάται από τη 

δυνατότητα της ηγεσίας να ορίσει το πρόβλημα, να επινοήσει τη λύση και προκαλέσει 

την κατάλληλη δράση (Ibrahim, et al. 1998). Τρίτον, η σύγκρουση μεταξύ των ομάδων 

ίσης ισχύος δεν μπορεί απαραιτήτως να επιλυθεί μέσω της ιεραρχίας (Gouldner 1955). 

Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο υποθέτει ότι η δομή είναι μια επαρκής μορφή οργάνωσης, 

ότι η αλλαγή είναι ένας τεχνικός στόχος διαβίβασης των γεγονότων μέσω της ιεραρχίας, 

ότι εκείνοι που είναι μέσα στην οργάνωση δέχονται τους στρατηγικούς στόχους και τις 

αλλαγές που υπονοούνται στο επίτευγμά τους, και ότι η σύγκρουση είναι ένα παθολογικό 

φαινόμενο (Degeling 2000). 

Τι όμως πραγματικά συμβαίνει στα δημόσια νοσοκομεία; Η κατανόηση του 

εσωτερικού περιβάλλοντος των νοσοκομείων είναι ουσιαστική στην επινόηση των 

εφαρμόσιμων στρατηγικών για τον μετασχηματισμό τους. Τα περιβάλλοντα των 

νοσοκομείων είναι σύνθετα (Young and Saltman 1985, Anderson, et al. 2000). 

Σχεδιαστές πολιτικής, διευθυντές, νοσοκομειακοί γιατροί και άλλοι ειδικευμένοι 

επαγγελματίες ο κάθε ένας με βάση τη δύναμή του ερμηνεύουν διαφορετικά τη 

μεταρρύθμιση. Πράγματι, η έκταση της διαφορετικότητας στο σύστημα μπορεί να είναι 

τόσο μεγάλη ώστε να μη θεωρείται ως ένας ενιαίος χώρος (Day and Klein 1992). Εάν το 

σύστημα όντως περιλαμβάνει πολλαπλούς χώρους, η ευρεία οργανωτική μεταρρύθμιση 

μπορεί να είναι αόριστη. Παραδείγματος χάριν, ο περιορισμός των δαπανών και οι 

προσδοκίες των φορέων παροχής υπηρεσιών και των χρηστών αυτών, σχετικά με το 

επίπεδο και την ποιότητα των υπηρεσιών, είναι κυρίαρχοι και επίμονοι. Αυτή η 

οργανωτική πολυπλοκότητα, η ποικιλομορφία, και η αβεβαιότητα προτάσσει ότι ο 

δομικός μετασχηματισμός των οργανώσεων δεν είναι μια απλή διαδικασία επιβολής των 

στόχων ιεραρχικά, εργαλειακά, ή διοικητικά (Parker 1975, Kast και Rosenzweig 1979).  

Εξωτερικές επιρροές μορφοποιούν τη μεταρρύθμιση. Στην περίπτωση των 

νοσοκομείων, η μεταρρύθμιση στην υγεία δεν είναι αποκομμένη από τις αλλαγές στον 

τομέα της υγείας και στην κοινωνία συνολικά. Εάν η διατήρηση της καλής υγείας 

εξαρτάται από τα πρότυπα της διαθέσιμης στέγασης, το επίπεδο απασχόλησης και 

κοινωνικής ασφάλισης, την υγεία του περιβάλλοντος και τις προτεραιότητες στην 

οικονομική πολιτική, απαιτείται συνολικός κυβερνητικός συντονισμός  διαφορετικών και 

ποικίλων, ανεξάρτητων χαρτοφυλακίων. Περαιτέρω, οι προσδοκίες των χρηστών 

υπηρεσιών, οι οποίοι επηρεάζουν την πολιτική και ως πελάτες και ως εκλογείς υπεύθυνοι 
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για τη λήψη αποφάσεων, είναι σημαντικές για τη μεταρρύθμιση, όπως είναι οι 

τοποθετήσεις και οι πρακτικές των άλλων συμμέτοχων, όπως οι επαγγελματικοί 

σύνδεσμοι, ενώσεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις, όλοι από τους οποίους έχουν λόγο 

για το πώς και από ποιους παρέχονται οι υγειονομικές υπηρεσίες. Δηλαδή, ένα 

εστιασμένο στους «πελάτες» και επηρεασμένο από τους συμμετέχοντες υπόδειγμα των 

δημόσιων υπηρεσιών, έχει επιπτώσεις στις αποφάσεις σχετικά με το επίπεδο φορολογίας 

που απαιτείται για να χρηματοδοτήσει τις δημόσιες υπηρεσίες, τον ανταγωνισμό με άλλα 

κυβερνητικά χαρτοφυλάκια για το ποσοστό της διαθέσιμης χρηματοδότησης για την 

υγεία, την επάρκεια των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, την αντιληπτή 

αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών, και τον καθορισμό της 

υπευθυνότητας για τα αποτελέσματα στον τομέα της υγείας. 

    Πολλά από τα προβλήματα στην υγεία δεν είναι ούτε απλά για να γίνουν 

αντιληπτά ούτε εύκολο να διορθωθούν. Μερικά υπόκεινται σε τεχνικές λύσεις, όπως η 

ροή της δουλειάς, ο συντονισμός των υπηρεσιών, ή την ανάπτυξη των κλινικών 

συστημάτων πληροφοριών. Τα περισσότερα είναι σύνθετα. Εκείνα που συνεπάγονται 

ηθικά διλήμματα μπορεί να είναι άλυτα (Harmon, et al. 1986). Κάθε ένα απαιτεί σκέψη, 

συζήτηση, εκτίμηση και διαπραγμάτευση πριν από τη επίτευξη συμφωνίας για την 

ανάληψη κατάλληλης και επιτεύξιμης δράσης. Παραδείγματος χάριν, πώς ξέρουμε πότε η 

υγειονομική περίθαλψη είναι αποτελεσματική  και αποδοτική; Ποια είδη οργανωτικών 

δομών και διαδικασιών υποστηρίζουν ιδανικά την κλινική εργασία; Πώς μπορούν οι 

προσδοκώμενες συνέπειες να προγραμματιστούν και οι απροσδόκητες να αναμένονται 

και να ρυθμίζονται; Μπορούν τα κακά οργανωτικά στοιχεία να μειωθούν και τα καλά να 

προαχθούν, εάν οι διευθυντές και οι νοσοκομειακοί γιατροί είναι μέρος του προβλήματος 

και μέρος της λύσης του; 

 

2.3.2.  Η θέση της μεταρρύθμισης 

 

    Από την τεράστια βιβλιογραφία που αναφέρεται στα θέματα της μεταρρύθμισης, 

μικρό μέρος ορίζει την έννοια της μεταρρύθμισης, αλλά και όταν αυτό συμβαίνει, 

προσδίδεται στην έννοια της μεταρρύθμισης μικρή ερμηνευτική εμβέλεια, θεωρώντας την 

με όρους εργαλειακούς ή τεχνολογικής αλλαγής. 

    Η Τσιβάκου (1999) θεωρεί ως μεταρρύθμιση «τη διαδικασία αναδιοργανώσεως 

των δομών και λειτουργιών ενός κοινωνικού συστήματος με σκοπό τον εκσυγχρονισμό 

του, τη μετάβασή του δηλαδή από την υπάρχουσα κατάσταση σε μια άλλη που να 

αντιστοιχεί στις ανάγκες της νέας εποχής. Η μεταρρύθμιση εγκαινιάζει μια νέα 

θεσμοθέτηση διά της οποίας εμπεδωμένοι τρόποι δράσης θα πρέπει να τροποποιηθούν». 
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Έτσι, η έννοια της  μεταρρύθμισης ξεφεύγει από τα στενά πλαίσια των εργαλειακών 

θεωρήσεων της διοίκησης επιχειρήσεων και αποκτά μεγαλύτερη ερμηνευτική δύναμη 

επειδή προσεγγίζει το θέμα από την πλευρά της οργανωσιακής θεωρίας. Όμως και από 

την ενδοοργανωσιακή οπτική, παρατηρούμε στην ίδια θεώρηση, ότι υπάρχει η βάση για 

να ερμηνευτούν τα φαινόμενα του επαγγελματισμού και της εξουσίας των γιατρών που 

αποτελούν την κύρια προωθητική δύναμη ή το κύριο εμπόδιο της αλλαγής. Κατά την 

Τσιβάκου, «οι τρόποι δράσης δεν αναφέρονται μόνο σε επαγγελματικές δεξιότητες που η 

μακρόχρονη άσκηση έχει τυποποιήσει. Αναφέρονται ακόμη σε ένα ολόκληρο πλαίσιο 

κανόνων και ρυθμίσεων, το οποίο, συν τοις άλλοις, έχει προβλέψει ειδική θέση για να 

υποδεχθεί τις ανθρώπινες προσδοκίες, να τις προσαρμόσει στις ανάγκες της οργάνωσης 

και να τις κατευθύνει στην πραγμάτωση των σκοπών της. Αυτή η ειδική θέση είναι ο 

«ρόλος» στον οποίο προσχωρεί η ανθρώπινη ύπαρξη αφού έχει αποδεχθεί τις 

διευθετημένες εντός του προσδοκίες».  

    Στην υγεία ως μεταρρύθμιση ορίζεται η επαναδιαμόρφωση των σπουδαιότερων 

δομικών χαρακτηριστικών του συστήματος σε εθνικό επίπεδο (Bloom 2000a).  

    Για το δημόσιο νοσοκομείο βασικές αρχές και, συγχρόνως, κύριοι στόχοι της 

μεταρρύθμισης είναι η ισότητα, η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα, που είναι 

έννοια συναφής με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για την επίτευξη αυτών 

των στόχων απαιτείται καλή οργάνωση και αποτελεσματική διοίκηση - διαχείριση  σε 

όλα τα επίπεδα και τους τομείς του συστήματος. Δηλαδή,  στο λειτουργικό και 

οικονομικό επίπεδο αλλά και στο επίπεδο του καθημερινού κλινικού έργου (Υ.Υ.Π., 

2002). Επομένως, όσον αφορά το νοσοκομείο, θα μπορούσε να ορισθεί η μεταρρύθμιση  

ως ένα πλαίσιο αλλαγών που έχουν ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη ισότητα στην 

αντιμετώπιση των πολιτών και την παροχή σε αυτούς υπηρεσιών υγείας με την μέγιστη 

δυνατή αποτελεσματικότητα από ένα σύστημα που ταυτόχρονα είναι αποδοτικό στο 

μέγιστο δυνατό βαθμό. 

    Πολλοί ερευνητές καθώς και ιατροί επιχείρησαν κατά καιρούς να δώσουν λύσεις 

σε μυριάδες προβλήματα στον τομέα υγείας και πολλές διαφορετικές στρατηγικές 

προτάθηκαν με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης. Ωστόσο, η μεταρρύθμιση 

χαρακτηρίζεται από την αμφισβήτηση, τη μεταβλητότητα και την βραδύτητα. Ο τύπος 

και ο ρυθμός της αλλαγής που οραματίστηκαν οι ακαδημαϊκοί, οι δημιουργοί πολιτικής, 

οι managers, οι προμηθευτές και οι χρήστες δεν  επιτυγχάνονται σύμφωνα με τις 

προσδοκίες τους (Gross 1981, St. Leger, et al. 1992, Braithwaite 1994, Wennberg 1994, 

Perkins, et al. 1998 είναι σίγουρα του 1998?, Rondeau an Wagar, 1998, Sullivan 2000, 

Duckett 2002). Αυτό συμβαίνει για διάφορους λόγους. Το νοσοκομείο αποτελεί μια 

ευμετάβλητη ανταγωνιστική περιοχή, οι κλινικοί ιατροί δεν αποτελούν τους πρωτοπόρους 
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της μεταρρύθμισης, εξωτερικές επιρροές και η κουλτούρα της  κοινωνίας επηρεάζουν τον 

ρυθμό και την κατεύθυνση της αλλαγής και η πολιτική της διοίκησης και του κράτους,  η 

οποία στοχεύει στον έλεγχο της συμπεριφοράς παρά στην υποκίνηση, επιφέρει συχνά 

σύγχυση (Parry and Parry, 1977, Young and Saltman, 1985, Crihton 1990, Degeling et al. 

1998) 

    Πολλοί παράγοντες συμβάλλουν στην αδυναμία ολοκλήρωσης της 

μεταρρύθμισης έτσι όπως έχει σχεδιαστεί εξαρχής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, 

αποτελεί το χάσμα μεταξύ του οράματος της μεταρρύθμισης και της εφαρμογής του. 

Υπάρχει η τάση οι βασικές ομάδες που «ρυθμίζουν το στοίχημα της μεταρρύθμισης» να 

το ερμηνεύουν σύμφωνα με τα δικά τους επαγγελματικά πρότυπα, γεγονός που λειτουργεί 

σε βάρος της συνολικής - οργανωσιακής διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων. Δεν είναι 

παράξενο που σχεδόν ποτέ δεν υπάρχει συμφωνία ως προς την διατύπωση των 

προβλημάτων στον τομέα υγείας και τον τρόπο  επίλυσής τους.  Ούτε οι στόχοι της 

μεταρρύθμισης αλλά ούτε οι απαιτούμενες στρατηγικές για την επίτευξή τους είναι 

δυνατόν να προσδιοριστούν από κοινού. Το περιβάλλον, στο οποίο αναμένεται να λάβει 

χώρα η βελτίωση της απόδοσης, αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα που πρέπει να 

ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδιασμό των στρατηγικών αλλαγής. Η μεταρρύθμιση στον 

χώρο της υγείας σε δημόσια νοσοκομεία είναι περίπλοκη, λίγα ζητήματα είναι ξεκάθαρα, 

καμία ομάδα δεν έχει ξεκάθαρη πρόταση και οι στρατηγικές που περιλαμβάνουν τις 

διάφορες απόψεις σε αυτόν τον χώρο είναι λίγες. Επομένως η μεταρρύθμιση, όταν δεν 

αγνοείται, τις περισσότερες φορές αμφισβητείται έντονα και χαρακτηρίζεται από 

αντίσταση και διαμάχες και λιγότερο ή και καθόλου από την συνεργασία και την 

πρόθυμη συμμόρφωση. 

 

 Η κατεύθυνση της μεταρρύθμισης 

Οι στόχοι της μεταρρύθμισης έχουν οριστεί με διάφορους τρόπους τα τελευταία 

τριάντα χρόνια. Δύο θέματα όμως κυριαρχούν στην βιβλιογραφία: ο περιορισμός  του 

κόστους που εκφράζεται ως αποδοτικότητα καθώς θεωρείται δεδομένο ότι με μικρότερο 

κόστος θα προσφέρονται τουλάχιστον οι ίδιες υπηρεσίες και πιο πρόσφατα η ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας που εκφράζεται κυρίως ως η  ασφάλεια των ασθενών 

(Kohn, et al. 1999, Bloom 2000b, Degeling  et al. 2000, Ferman 2000, Runciman, et al. 

2001, Υ.Υ.Π - 2002). Η εξέταση της πολιτικής και των σχετικών εγγράφων σκιαγραφεί 

την τάση των κυβερνήσεων να κατευθύνουν τη μεταρρύθμιση με σκοπό των περιορισμό 

των εξόδων και της μείωσης των αυξητικών τους τάσεων (Commonwealth Department of 

Health and Aged Care 1999a, 1991b, NSW Department of Health 2000b, 2000c, Υ.Υ.Π - 

2002). Με  όρους πολιτικής ο πρωταρχικός στόχος της μεταρρύθμισης είναι η 
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αποδοτικότητα και η σπουδαιότερη στρατηγική εφαρμογής της πολιτικής είναι ο 

περιορισμός του κόστους. 

Η ποιότητα, τόσο των διαδικασιών περίθαλψης όσο και της συνολικής απόδοσης 

εμφανίζεται επανειλημμένα στη βιβλιογραφία. Ωστόσο, η ποιότητα αποτελεί μια 

αφηρημένη έννοια και η επίτευξή της είναι δύσκολη. Για παράδειγμα, δυσκολίες 

απόδοσης ορισμού της ποιότητας, αβεβαιότητα όσον αφορά την επίτευξή της, 

αποκλίνουσες απόψεις ως προς το ποιος είναι υπεύθυνος αλλά και το βαθμό της αλλαγής 

που απαιτείται για την επίτευξη της φανερώνουν την προβληματική φύση αυτού του 

όρου. (Carter, et al. 1995, Wilson, et al 1995a). 

Κάθε προσπάθεια διοικητικής μεταρρύθμισης και αναβάθμισης της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, όχι μόνο στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, συνδέεται 

άρρηκτα με την δυνατότητα πολύπλευρης και συνεπούς αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 

της οργανωσιακής δράσης (Καλλίνικος 1998). Αν αυτό δεν συμβαίνει, τότε η ποιότητα 

λαμβάνει ένα υψηλό εικονικό κύρος και η βελτίωση της ποιότητας, ειδικά στο 

νοσοκομείο, θα έπρεπε προσδιορίζεται στο πλαίσιο της μείωσης των ανεπιθύμητων 

περιστατικών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών παρά σαν ένας 

ανεξάρτητος στόχος. 

Η διαδικασία ανάλυσης των εννοιών που εμπεριέχονται στην αποδοτικότητα και 

την ποιότητα έχει ιδιαίτερη αξία. Ως αποδοτικότητα θα μπορούσε  γενικά να οριστεί η 

διατήρηση των πόρων, με κάποιο κόστος, αν και ευρύτερες ερμηνείες είναι δυνατές 

(National Health Performance Committee 2000). Ο όρος «αποδοτικότητα» περιλαμβάνει 

επίσης τον εκσυγχρονισμό (απλοποίηση) των υπηρεσιών με σκοπό την αύξηση των 

ασθενών που διέρχονται από τα συστήματα υπηρεσιών, την έγκαιρη παροχή υπηρεσιών 

περίθαλψης στους ασθενείς, τον περιορισμό των περιττών και μη αποτελεσματικών 

καθηκόντων, την καλύτερη ενσωμάτωση και συντονισμό της περίθαλψης. Ομοίως, η 

ποιότητα χαρακτηρίζεται  από πληθώρα εννοιών. Αυτή ποικίλει από την τεχνική ποιότητα 

έως τα αποτελέσματα της περίθαλψης των ασθενών. Μια άλλη συνιστώσα αφορά την 

ποιότητα των υπηρεσιών η οποία περιλαμβάνει την έγκαιρη πρόσβαση του ασθενή στην 

περίθαλψη, την καταλληλότητα της περίθαλψης, την αποτελεσματικότητα της αγωγής, 

τον τρόπο με τον οποίο οι προμηθευτές παρέχουν τις υπηρεσίες τους και τη γνώμη των 

ασθενών για την περίθαλψη. Και οι δύο στόχοι κατέχουν κεντρικό ρόλο στον τομέα της 

υγείας και τη μεταρρύθμιση της υγείας. Είναι αναγκαίο και οι δύο να συνδυαστούν, από 

την άποψη της οικονομικής αποδοτικότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 

αποδοτικότερη μέθοδος θεραπείας των ασθενών είναι ταυτόχρονα και η πιο 

αποτελεσματική (Wilson and  Goldsmith 1995a ). 
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Ο σημαντικότερος μοχλός αλλαγής για τις κυβερνήσεις είναι ο έλεγχος των πόρων. 

Η μείωση του κόστους πραγματοποιείται μέσω στρατηγικών οι οποίες στοχεύουν στην 

αύξηση της χρήσης των πόρων προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα, 

αλλάζοντας την συμπεριφορά των κλινικών ιατρών με σκοπό τη μείωση της χρήσης των 

πόρων (Palmer and Short, 1994, Reid 1995,  Klein, et al. 1996, Palmer 1996, Hindle and  

Degeling, 2000a). Η σχετική ευκολία, με την οποία το κόστος μπορεί να υπολογιστεί και 

να γίνει διαχείρισή του, καθώς και οι δυσκολίες που εμπεριέχονται στον υπολογισμό και 

τη διαχείριση της ποιότητας, δικαιολογεί την πρωταρχική θέση που κατέχει το κόστος 

στους στόχους της μεταρρύθμισης (Carter, et al. 1995). 

Στο πρόσφατο παρελθόν αυτή η δυνατότητα υπολογισμού και διαχείρισης του 

κόστους της υγειονομικής περίθαλψης γνώρισε ραγδαία εξέλιξη (National Health 

Minister’s benchmarking Working Group 1996, NSW Department of Health  1999b, 

2000b, National Health Performance Committee 2000, Υ.Υ.Π., 2002).  Ιδιαίτερα 

σημαντική στην απομόνωση των πηγών εξόδων και την «υποταγή» τους στη διοίκηση 

υπήρξε η εξέλιξη των στρατηγικών, που βασίζονται στο κόστος  από τις ενδείξεις μέσου 

όρου συντελεστών και δεδομένων, που εισάγονται στο σύστημα (inputs), όπως για 

παράδειγμα ο αριθμός των κρεβατιών, το μέγεθος του προϋπολογισμού σε επιμέρους 

μέτρα που βασίζονται στην απόδοση (Selby Smith 1990, Υ.Υ.Π., πίνακες στον Οδηγό, 

2002). Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποια όρια στις στρατηγικές μεταρρύθμισης που 

βασίζονται στο κόστος. Για παράδειγμα, η επίδραση της ποιότητας της περίθαλψης στο 

κόστος της, κρύβεται από την στιγμή που ο μάνατζερ αποδέχεται το διαχωρισμό ανάμεσα 

στην οικονομική και κλινική διαχείριση. Αυτό ενδεχομένως να συμβάλλει στην 

αξιολόγηση της επίδοσης σε επιχειρησιακό οικονομικό  επίπεδο αντί σε κλινικό. Η 

δυσκολίες ακριβούς υπολογισμού των συστατικών της περίθαλψης κατά τρόπο που να 

έχει σημασία για τους κλινικούς ιατρούς και να σχετίζεται με την διαχείριση της κλινικής 

εργασίας στο χώρο εργασίας, η κακή ποιότητα των δεδομένων και διαχείρισή τους και η 

γενικότερη έλλειψη συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων σε κλινικό επίπεδο 

περιορίζουν τη δυνατότητα υπολογισμού και διαχείρισης των δαπανών στο επίπεδο αυτό 

(Antioch, et al. 1995). Η σύμμετρη εξέλιξη των λειτουργιών μάνατζμεντ στις υπηρεσίες 

υγείας των ανεπτυγμένων χωρών  θεωρητικά  έχει μεταβιβάσει την ευθύνη της επίτευξης 

στόχων απόδοσης στις επί μέρους μονάδες παροχής υπηρεσιών (Braithwaite 1999). 

Ταυτόχρονα, με την σταδιακή βελτίωση στα συστήματα πληροφοριών διοίκησης και την 

ποιότητα των δεδομένων, οι βελτιωμένες διαδικασίες διαχείρισης οδήγησαν στην 

αυξημένη δυνατότητα να καταγραφεί η απόδοση και να χρησιμοποιηθεί ως σημείο 

αναφοράς (Carter, et al. 1995).   Αυτές οι μέθοδοι οικονομικά αποδοτικής περίθαλψης 

των ασθενών, οι οποίες βασίζονται σε δεδομένα – αποδείξεις, αναμένεται να ενισχύσουν 



 

 

65 

την εισαγωγή καλύτερων πρακτικών προσεγγίσεων στην παροχή υπηρεσιών. Παράλληλα, 

η αυξημένη ομοιομορφία των κλινικών πρακτικών αναμένεται να μειώσει τις αποκλίσεις 

στη χρήση των πόρων διατηρώντας ταυτόχρονα ή βελτιώνοντας τα αποτελέσματα της 

υγειονομικής περίθαλψης (Commonwealth Department of Health 1979, NSW Department 

of Health 1998b, 1999a, Australian Council for Safety and  Quality in Health Care 2001).  

Ωστόσο, όπως συμβαίνει και με την μείωση των δαπανών υπάρχουν και στη διαχείριση 

της απόδοσης κάποια όρια, καθώς διαφορετικές μεθοδολογικές  προσεγγίσεις, όπως π.χ. 

ζητήματα ορισμών, εξακολουθούν να μειώνουν την εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα 

(Αntioch, et al. 1997). 

Η αυξημένη διαφάνεια  σε ορισμένους συντελεστές- δείκτες απόδοσης που έγινε 

δυνατή μέσω της διαχείρισης δεδομένων έχει επιφέρει την ανάγκη για μεγαλύτερη 

υπευθυνότητα (accountability) στα οργανωσιακά αποτελέσματα (Mays 1995, NSW 

Department of Health 2000b, 2000c). Ταυτόχρονα, η βελτίωση στην αναφορά 

ανεπιθύμητων περιστατικών επέφερε την ανάγκη και για μεγαλύτερη υπευθυνότητα των 

κλινικών αποτελεσμάτων (Runcinman, et al. 2001) Γενικότερα, η αυξανόμενη 

συνειδητοποίηση του κινδύνου στην ασφάλεια των ασθενών ως ένα πρόβλημα, που 

μπορεί να αντιμετωπιστεί, επέφερε μια σειρά διαδικασιών βελτίωσης της ποιότητας, οι 

οποίες παρέχουν ένα πλαίσιο, μέσα στο οποίο ευρύτερα ζητήματα ποιότητας και 

αποτελεσματικότητας μπορούν να αντιμετωπιστούν (Scally and Donaldson, 1998, Firth-

Cozens 1999, Hackett, et al. 1999, Wright, et al. 1999, Swage 2000, Roland, et al. 2001).  

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η διαχείριση της απόδοσης και η οργανωσιακή και κλινική 

υπευθυνότητα συναντώνται ως γενικοί στόχοι της μεταρρύθμισης.  

 

 Το περιβάλλον της μεταρρύθμισης 

Οι στρατηγικές, που επινοήθηκαν και εφαρμόστηκαν για την επίτευξη της 

μεταρρύθμισης, ενδεχομένως να μην είναι οι πλέον κατάλληλες για το ευμετάβλητο χώρο 

της υγείας όπου ήδη συμβαίνουν ραγδαίες εξελίξεις. Οι ορθολογικές διαδικασίες 

σχεδιασμού πολιτικής και εφαρμογής γενικών τεχνικών μάνατζμεντ ως μέθοδοι 

υλοποίησης στόχων ίσως να μην είναι δυνατόν να εφαρμοστούν σε ένα περιβάλλον, όπου 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση η συμμετοχή των επαγγελματιών του χώρου, των οποίων η  

αρτιότητα των γνώσεων να βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο για την επίλυση σύνθετων 

προβλημάτων, ενώ συγχρόνως να τίθενται  προτεραιότητες που αφορούν τόσο την 

ποιότητα όσο και το κόστος. 

    Αναφέρεται ότ,ι οι πολιτικές περιορισμού του κόστους βελτίωσαν την ικανότητα 

απόδοσης των πόρων για την υγεία όσο αφορά την κατανομή αλλά και την τεχνική 

υποδομή (Selby Smith 1990). Ωστόσο, οι στόχοι της μεταρρύθμισης, υπό το πρίσμα της 
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αύξησης της αποδοτικότητας ακόμη δεν έχουν επιτευχθεί εντελώς (Davies1987, Selby 

Smith 1990, Jakson 1995, Klein et al. 1996, Cohn, et al. 1997, Heinrih 1999, Evans et al. 

2001, Mc Kee 2001). Το μέγεθος των συγκρούσεων σε αυτόν τον τομέα και η αντίσταση 

στην μεταρρύθμιση δείχνουν ότι η μέθοδος, με την οποία πραγματοποιείται η 

μεταρρύθμιση, εμποδίζει περαιτέρω «νίκες» στην αποδοτικότητα. Οι περιορισμοί αυτοί 

φαίνονται να είναι δομικοί και αφορούν τον τρόπο με τον οποίο η  μεταρρύθμιση 

ερμηνεύεται στην πολιτική, την προσαρμογή των μάνατζερ παροχής υπηρεσιών ως 

όργανα υλοποίησης πολιτικών και την δυσκολία να συμπεριλάβουν τους κλινικούς 

ιατρούς στη λογική της μεταρρύθμισης και τη θέσπισή της στον εργασιακό χώρο (Day at 

al. 1992). 

Η επιστημονική προσέγγιση στην οποία βασίζονται οι πολιτικές περιορισμού του 

κόστους αλλά και η αυξανόμενη ασφάλεια των ασθενών δεν είναι η πλέον κατάλληλη για 

την αντιμετώπιση  του σύνθετου, χαρακτηριζόμενου από ποικιλία και ανταγωνισμό, 

περιβάλλοντος της υγείας, καθώς αυτή βασίζεται σε εργαλειακές λογικές για την επιλογή 

και την καθοδηγούμενη συμπεριφορά (Klein et al. 1996). Εκείνοι, που λαμβάνουν τις 

κλινικές αποφάσεις, εστιάζουν το ενδιαφέρον τους για την καλύτερη περίθαλψη των 

ασθενών στις λιγότερο οδυνηρές αποφάσεις και όχι στο κόστος, ενώ η ποιότητα της 

ατομικής περίθαλψης  είναι για αυτούς εξαιρετικά σημαντική, έτσι είναι πολύ πιθανόν να 

μην θεωρήσουν τις πολιτικές μείωσης του κόστους σχετικές ή κατάλληλες. Όπου υπάρχει 

διπλό μάνατζμεντ και κλινική ιεραρχία, μια απλή διοικητική δομή δεν μπορεί να 

θεωρείται επαρκής διοικητικά αλλά και λειτουργικά ώστε  να επιβάλλει στους 

εργαζόμενους την υιοθέτηση κεντρικών στόχων, που παραβλέπουν θέματα σημαντικά για 

τους κλινικούς ιατρούς. Χωρίς αξιολόγηση, τα ορθολογικά μοντέλα ανάπτυξης πολιτικής 

δεν εξασφαλίζουν ότι οι κεντρικές αποφάσεις εφαρμόζονται και σε τοπικό επίπεδο.  

Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει εγγύηση για την αυτόματη και άμεση εφαρμογή των 

αποφάσεων πολιτικής  όταν η εξουσία δεν είναι μονοδιάστατη (Tap et al. 1992). Η 

αρτιότητα γνώσης που ενυπάρχει σε ένα σύνθετο τεχνολογικό περιβάλλον διαχωρίζει 

αυτούς που διευθύνουν τις υπηρεσίες από εκείνους που τις παρέχουν με ένα σχίσμα 

εξουσίας μεταξύ του πολλαπλού μάνατζμεντ και της επαγγελματικής ιεραρχίας με 

ξεχωριστούς τομείς το καθένα. Ο καταμερισμός έργου και ο περαιτέρω θρυμματισμός της 

επαγγελματικής ιεραρχίας σημαίνει ότι η εξουσία κατανέμεται σε μια σειρά τομέων, όπου 

ο καθένας έχει τις δικές του αξιώσεις αλλά και την δική του ατομική ευθύνη όσον αφορά 

την περίθαλψη, τον δικό του μορφωτικό προσανατολισμό και την επαγγελματική 

αφοσίωση. 

Ούτε οι μάνατζερ ούτε οι σχεδιαστές πολιτικής, και φυσικά σε καμία περίπτωση οι 

κλινικοί ιατροί, δεν είναι επαρκώς εξοικειωμένοι με τη σύνθετη φύση των προβλημάτων 
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της υγείας όσον αφορά την μεταρρύθμιση και την απόδοση. Η κυριαρχία των 

συστημάτων πληροφορικής που σχεδιάστηκαν με κύριο στόχο τη βελτίωση της 

αποδοτικότητας και όχι της αποτελεσματικότητας, δημιουργεί αμφιβολίες σχετικά με το 

ενδιαφέρον της διοίκησης για την ποιότητα της περίθαλψης και την ικανότητα βελτίωσής 

της. Η έμφαση στην αποδοτικότητα θέτει ερωτήματα για το αν οι σχεδιαστές πολιτικής 

και οι μάνατζερ έχουν κατανοήσει τον τρόπο επίτευξης των στόχων της αποδοτικότητας 

σε κλινικό περιβάλλον και επίσης αν η ενασχόληση των ιατρών με την μεταρρύθμιση 

αποτελεί στρατηγική μάνατζμεντ. Ωστόσο, η αποτυχία να ενσωματωθούν οι κλινικοί 

γιατροί στις προσπάθειες μεταρρύθμισης, ειδικά όσων έχουν την δύναμη να 

εξασφαλίσουν αύξηση  πόρων ή να επιβάλλουν απόψεις, αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

που δεν μπορεί να προχωρήσει η μεταρρύθμιση. Η κλινική αυτονομία τοποθετεί τους 

κλινικούς ιατρούς εκτός διοικητικού ελέγχου, επιφέροντας την ερμηνεία της ελευθερίας 

δέσμευσης πόρων, η οποία συχνά εκφράζεται ως ελευθερία διαχείρισης των εισοδημάτων 

των ασθενών, χωρίς διοικητική έγκριση. Επιπλέον, η υψηλή επαγγελματική θέση και η 

διάκριση ανάμεσα σε συναδέλφους, πράγμα που προϋποθέτει τεχνικές ικανότητες και 

ποιότητα περίθαλψης του ασθενή, είναι διαμετρικά αντίθετες με τη συστηματοποίηση και 

την τυποποίηση της κλινικής πρακτικής, που εμπεριέχεται στον περιορισμό των πόρων. 

Αν η ποιότητα περίθαλψης έχει κάποια επίπτωση στο κόστος, η βελτίωση της ποιότητας 

ενδεχομένως να αποτελέσει μια αποτελεσματική στρατηγική μείωσης του κόστους 

(James 1993b, 1994). Δεν είναι παράξενο λοιπόν, που η μεταρρύθμιση η οποία στηρίζεται 

αποκλειστικά σε στόχους αποδοτικότητας, μειώνει την αξιοπιστία όσων υποστηρίζουν 

την υιοθέτησή της. 

Η απουσία οργανωσιακών δομών και διαδικασιών στήριξης της εισαγόμενης 

μεταρρύθμισης έχει ως αποτέλεσμα να αποδυναμώνει περαιτέρω την καθιέρωσή της. Για 

παράδειγμα, η μερική ή ολική ανυπαρξία συστημάτων πληροφορικής σε επίπεδο κλινικής 

με τα οποία θα προσδιορίζεται, θα αναφέρεται και θα υπολογίζεται η ποιότητα, 

αποτελούν αιτίες για την καθυστέρηση να επιτευχθεί και να θεσμοποιηθεί η 

μεταρρύθμιση. Οι αναποτελεσματικές διαδικασίες βελτίωσης της ποιότητας, ο 

διαχωρισμός τους από τις σχετικές οργανωσιακές-δραστηριότητες, η στενότητα 

αντιλήψεων ανά τομέα και ο εθελοντισμός θέτουν ερωτήματα όσον αφορά την 

κατανόηση της ποιότητας της περίθαλψης από τους κλινικούς ιατρούς και την καθιέρωσή 

της (St Leger, et al. 1992, Beecham 1995, Gregouras, et al. 2001, Zinn 2002). Για 

παράδειγμα, οι στρατηγικές βελτίωσης της ποιότητας, οι οποίες περιλαμβάνουν άσκηση 

της ιατρικής βάσει αποδείξεων, υπόκεινται σε κίνδυνο γιατί οι κλινικοί ιατροί 

υποπτεύονται ότι η χρήση της αποτελεί εργαλείο ελέγχου τους από την μεριά της 

διοίκησης (Mitchell 1998). 
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Στα πλαίσια του περιβάλλοντος που περιγράφηκε προηγουμένως, η προσέλκυση 

του ενδιαφέροντος των κλινικών ιατρών στη μεταρρύθμιση, που βασίζεται στο κόστος, 

αποτελεί δύσκολο έργο. Θα υπάρξει αντίσταση στην υιοθέτηση των καλύτερων 

πρακτικών μεθόδων μάνατζμεντ και κλινικής άσκησης ενώ οι προσπάθειες 

μεταρρύθμισης θα παρεμποδίζονται, εάν θεωρούνται ως άλλη μια μέθοδος 

παρακολούθησης της συμπεριφοράς των ιατρών εκ μέρους της διοίκησης  με σκοπό τη 

μείωση της κλινικής άσκησης στο χαμηλότερο κοινό παρονομαστή. Σε καιρούς 

αβεβαιότητας και συγκρούσεων οι κλινικοί ιατροί ενδέχεται να αποσυρθούν στη σχετική 

ασφάλεια του οικείου κλινικού περιβάλλοντος. Όμως μια τέτοια απόσυρση διαχωρίζει 

περαιτέρω τη διοίκηση από τον ιατρικό χώρο. Ο φόβος της διείσδυσης της διοίκησης 

στον ιατρικό τομέα, τόσο εκ μέρους των μάνατζερ όσο και των ιατρών ενισχύει το σχίσμα 

ενώ παρεμποδίζει την επικοινωνία, την κοινή επίλυση προβλημάτων και την 

εμπιστοσύνη. Η θέληση της διοίκησης να επιβάλλει την αλλαγή σε ένα περιβάλλον όπου 

η καχυποψία, η δυσπιστία και οι μύθοι σχετικά με τα κίνητρα της αλλαγής αφθονούν, και 

ταυτόχρονα η δύναμη αντίστασης των επαγγελματιών - κλινικών γιατρών και 

νοσηλευτριών - αποτελούν εμπόδια για τη μεταρρύθμιση.  Στο πλαίσιο αυτό, η ανώτερη 

εξουσία των μάνατζερ στον τομέα της διοίκησης μπορεί να εγγυηθεί ότι οι στρατηγικές 

εξαναγκασμού εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση  των ιατρών σύμφωνα με τις διοικητικές 

αξιώσεις, ενώ η υπεροχή της εξουσίας των ιατρών στον ιατρικό τομέα λειτουργεί ως  

αντίσταση στον διοικητικό έλεγχο. Αυτή η αδυναμία συστράτευσης του ιατρικού τομέα 

σε μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, έτσι ώστε να καθιερωθούν σταθερές διαδικασίες για 

την εξασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας, συμβάλλει στη διατήρηση του 

εθελοντισμού και της ανεπισημότητας (αυθορμητισμού ή και αναρχίας)  στις διαδικασίες 

αυτές, ως θεμιτές στρατηγικές αντιμετώπισης θεσμικών ελλείψεων. Κάτι τέτοιο αποτελεί 

σημαντική αντίφαση στη μεταρρύθμιση στο χώρο της υγειονομικής περίθαλψης.  

 

 Ο προβληματισμός για την επιτυχία της μεταρρύθμισης   

Ο προβληματισμός όσων κυβερνήσεων στοχεύουν στη μεταρρύθμιση 

περιστρέφεται γύρω από τον τρόπο, με τον οποίο μπορεί αυτή να επιτευχθεί, όταν 

υπάρχει ως δεδομένο ότι και η πλέον δοκιμασμένη μέθοδος δε φαίνεται επιτυχημένη. Η 

απόσταση των μάνατζερ από την πραγματικότητα της κλινικής εργασίας και τα άλυτα 

προβλήματα, που οι κλινικοί ιατροί αντιμετωπίζουν καθημερινά, εμποδίζει την ανάπτυξη 

πολιτικών και στρατηγικών κατάλληλων για την οργανωμένη παροχή υπηρεσιών υγείας, 

καθώς και την βελτίωση της ποιότητας και την διαχείριση των εξόδων. Παράλληλα, η 

περιφρόνηση των κλινικών ιατρών για τις ικανότητες του μάνατζμεντ μειώνει την 

ικανότητα τους να δουν πέρα από τις άμεσες ανάγκες περίθαλψης του ασθενή και την 
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ανάπτυξη συστημάτων και κριτηρίων, με βάση τη δυνατότητα αποτελεσματικής και 

ουσιαστικής διαχείρισης πλήθους ασθενών. 

Τα νοσοκομεία δεν λειτουργούν όπως οι υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες και ούτε 

θα μπορούσαν να έχουν παρόμοια διαχείριση με αυτές. Το ορθολογικό διοικητικό 

μοντέλο αποτελεί μια αποτελεσματική μέθοδο διαχείρισης της μεταρρύθμισης στην υγεία 

από την άποψη της αντιμετώπισης της ισχυρής γραφειοκρατίας. Ωστόσο, αποτελεί γενικά 

μια ακατάλληλη μέθοδο διαχείρισης των νοσοκομείων. Η εξουσία και η δικαιοδοσία των 

γιατρών να αποδεχτούν ή να απορρίψουν τη μεταρρύθμιση ίσως να μην είναι απόλυτα 

αρεστή στη διοίκηση και στους κύκλους σχεδιασμού πολιτικών. Η αποδοχή της ανάγκης 

για κατανόηση της κλινικής εργασίας, συζήτησης των στόχων της μεταρρύθμισης και 

ανάπτυξης στρατηγικών εφαρμογής τους, ενδεχομένως να μην είναι κοινή για όλους. Οι 

ορθολογικές και οι λειτουργικές - εργαλειακές  υποθέσεις επάνω στις οποίες βασίζεται το 

διοικητικό μοντέλο δεν ισχύουν σε ένα περιβάλλον, όπου η δικαιοδοσία υπερβαίνει την 

επίσημη εξουσία λήψης αποφάσεων και όπου οι δομές δεν εκτελούν την μεταρρύθμιση 

πέρα από ένα περιορισμένο πλαίσιο διαχείρισης. Το πιθανότερο είναι τέτοιες προσπάθειες 

να θεωρηθούν ότι αποτελούν μέτρα επιβολής ελέγχου στους γιατρούς. Στην ελληνική 

πραγματικότητα δεν υπάρχουν ούτε καν οι στοιχειώδεις εργαλειακές προϋποθέσεις ή εάν 

υπάρχουν, το πολύ – πολύ να βρίσκονται στο ίδιο χαμηλό επίπεδο με τους αξιακούς 

προσανατολισμούς της κοινωνίας, των σχεδιαστών της κυβερνητικής πολιτικής και των 

γιατρών. Όλα αυτά, διαλεκτικά δεμένα μεταξύ τους,  απεικονίζουν την τεράστια αταξία 

και αδράνεια που περικλείει το σύστημα του νοσοκομείου και δείχνουν ότι αυτό που είναι 

δίλημμα για τα νοσοκομεία στις χώρες με ανεπτυγμένη διοικητική κουλτούρα, στη χώρα 

μας είναι ένας Γόρδιος δεσμός. 

Ούτε οι μάνατζερ μέσω της διοικητικής δικαιοδοσίας, ούτε και οι γιατροί μέσω των 

ικανοτήτων και της γνώσης που απαιτούνται, μπορούν από μόνοι τους να επιφέρουν 

αλλαγές και να συνεισφέρουν συνολικά στη μεταρρύθμιση. Η περιορισμένη αντίληψη 

που έχουν οι σχεδιαστές πολιτικής και οι μεγάλοι μάνατζερ για τους οργανισμούς που 

διευθύνουν, η πολυπλοκότητα της κλινικής περίθαλψης και η ποικιλομορφία του 

περιβάλλοντος της περίθαλψης,  συνδυάζεται με τη αδιαφάνεια του συστήματος υγείας 

και την ασυμμετρία της πληροφόρησης μεταξύ των μάνατζερ ή μεταξύ των μάνατζερ και 

των ιατρών.  Όταν οι αποφάσεις και οι ενέργειες, που είναι αναγκαίες για τη 

μεταρρύθμιση, δεν εμπίπτουν στην δικαιοδοσία που απορρέει από τη δομή μιας 

διοικητικής ιεραρχίας και την αρτιότητα  γνώσης που αυτή πρέπει να έχει,  η τήρηση 

ακόμα και θεμελιωδών περιορισμών εκ μέρους των ιατρών εξαρτάται αποκλειστικά από 

την καλή τους θέληση. Σε περίπτωση που οι αποφάσεις περιορισμού των δαπανών 

σημαίνουν αλλαγές στην πρακτική των ιατρών, τότε είναι απαραίτητη η συμμετοχή των 
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επαγγελματιών - γιατρών στη λήψη αποφάσεων, στην εφαρμογή τους και στην 

αξιολόγησή τους. Η λειτουργική εφαρμογή των αποφάσεων απαιτεί, πρώτον, να 

προσδιοριστεί πόσο σχετικές είναι και τι δυνατότητα υπάρχει για την υλοποίησης τους σε 

διάφορα κλινικά περιβάλλοντα και συνθήκες ασθενείας, και δεύτερον, την αποδοχή τους 

από τους ιατρούς ως χρήστες αυτών των πόρων, που είναι και υπεύθυνοι για την λήψη 

αυτών των αποφάσεων. 

Ένας άλλος παράγοντας, που επηρεάζει την μεταρρύθμιση, είναι το λειτουργικό 

περιβάλλον στο οποίο λαμβάνει χώρα η περίθαλψη. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, η 

νοσοκομειακή περίθαλψη είναι ανοργάνωτη και χωρίς σχεδιασμό (Degeling, et al. 2000). 

Τα νοσοκομεία χαρακτηρίζονται από ένα πλήθος μεμονωμένων υπηρεσιών, οι οποίες 

συγκεντρώθηκαν χωρίς να τις διέπει μια κοινή αρχή, εκτός από μια απόμακρη κεντρική 

διοίκηση. Εύλογα, δεν αποτελούν ένα σύνολο ενσωματωμένων και συντονισμένων 

υπηρεσιών. Η σύνθετη περίθαλψη των ασθενών πραγματοποιείται χωρίς να υπάρχει 

καμία συνοχή στο σκοπό εκτός από την ατομική αγωγή ασθενούς, χωρίς καμία 

αυτοτέλεια διαχείρισης της κλινικής εργασίας ενώ χαρακτηρίζεται από ανεπάρκεια σε 

επαγγελματισμό, αυτό-ρύθμιση και μικρή ως καθόλου υποχρέωση λογοδοσίας για την 

απόδοση.  Ωστόσο, αν χρησιμοποιηθεί σαν λύση στο πρόβλημα, η επιβολή οποιουδήποτε 

άλλου πλαισίου αναφοράς για τη μεταρρύθμιση στους ανθρώπους - «κλειδιά» στο 

σύστημα, είναι άμεσα ορατός ο κίνδυνος της αντίστασης όσων επηρεάζονται αρνητικά 

και έχουν την εξουσία να «εκτροχιάσουν» τη μεταρρύθμιση, όταν αυτή δεν τους αρέσει 

(Hindle 1999, Hindle, et al. 2001, Braithwaite  2002). 

Αυτά τα άτομα - «κλειδιά» πρέπει να συμφωνήσουν με την κατεύθυνση της 

μεταρρύθμισης και τις στρατηγικές επίτευξής της προκειμένου, η μεταρρύθμιση να είναι 

αποτελεσματική. Πρέπει, λοιπόν, να μάθουν να κατανέμουν την εξουσία, να 

αναγνωρίζουν και να περιλαμβάνουν τα ενδιαφέροντα των άλλων στις αποφάσεις τους, 

και να συνεργάζονται με σκοπό την εξεύρεση λύσεων στα σύνθετα προβλήματα  που 

παρουσιάζει η υγειονομική περίθαλψη (Hindle, et al. 2001, Brairhwaite 2002). 

 

 Διαχείριση της κλινικής εργασίας  

Η εξέταση της βιβλιογραφίας που ακολουθεί δείχνει ότι αυτό που λείπει είναι ένα 

πλαίσιο μεταρρύθμισης βασισμένο σε ερευνητικά πορίσματα, το οποίο να περιλαμβάνει 

στόχους που αφορούν τόσο το κόστος όσο και την ποιότητα (Boldy 2002, Shortell, et al. 

1981,Chassin 1992, James 1993a, Antioh, et al. 1997, Massel 1999, Isouard 1999b, 

Jakson 2001, Robledo 2001, Silagy 2001). Επιπλέον, λείπει μια μέθοδος για την συνεχή 

εφαρμογή των στρατηγικών της μεταρρύθμισης. Οι δομές και διαδικασίες είναι 
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απαραίτητες για τη συστηματική οργάνωση, διαχείριση και αξιολόγηση της κλινικής 

εργασίας καθώς και για την ενσωμάτωση των θετικών αλλαγών σε ένα σταθερό 

οργανωσιακό μοντέλο κλινικής πρακτικής (Isouard 1999a, 1999b, 2000).  

Ένα τέτοιο μοντέλο διαχείρισης της κλινικής εργασίας, όπου υπάρχουν οι δομές 

και τηρούνται διαδικασίες, όπου υπάρχει συστηματική οργάνωση, διαχείριση και 

αξιολόγηση της κλινικής εργασίας καθώς και ενσωμάτωση των θετικών αλλαγών, 

φανερώνει την ανάγκη για διαδικασίες διαχείρισης της διαφοράς μεταξύ των βασικών 

ατόμων - πρωτεργατών της μεταρρύθμισης. Αυτό αφορά την επιλογή των κατάλληλων 

στόχων και στρατηγικών για τη μεταρρύθμιση στο χώρο της υγείας, αλλά και την ανάγκη 

γεφύρωσης του χάσματος στην επικοινωνία ανάμεσα στις διπλές ιεραρχίες στην υγεία, 

δηλαδή ανάμεσα στις ιεραρχικές δομές της διοίκησης και τις αντίστοιχες των ιατρών 

(Kelley, et al. 2001). To μοντέλο αυτό θα ήταν χρήσιμο για τον οργανισμό, για όσους 

παρέχουν υπηρεσίες και τελικά για τους πολίτες - χρήστες αυτών των υπηρεσιών καθώς, 

διευκολύνει την εμφάνιση ενός δυναμικού που θα αναλάβει ευθύνες σε ολόκληρο τον 

οργανισμό και όχι μόνο σε επίσημα επιλεγμένες διοικητικές θέσεις. Η αντίληψη των 

διαδοχικών βημάτων των αλλαγών, της σύνθεσης και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων 

της περίθαλψης μέχρι και τη βάση του οργανισμού  όσον αφορά τη βελτίωση της 

αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, θα δώσει πληροφορίες σχετικά με τα 

σημεία που θα μπορούσε να αποτελέσουν τους στόχους για  να επιτευχθεί μια θετική 

αλλαγή. Οι ιατροί ίσως να ενδιαφερθούν περισσότερο όταν υπάρχουν διαδικασίες που 

προωθούν την επικοινωνία για την επίτευξη προγραμματισμένων στόχων - 

αποτελεσμάτων, τα προβλήματα είναι πιθανόν να καταμετρηθούν αν θα προκύψουν 

δείκτες απόδοσης οι οποίοι θα λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές συνθήκες. Στην περίπτωση 

αυτή είναι δυνατή και θα βοηθούσε η αξιολόγηση της απόδοσης σε ατομικό  και 

οργανωσιακό επίπεδο. Αυτό θα οδηγούσε στην ενοποίηση της προσπάθειας, στη διάχυση 

και την ενσωμάτωση της γνώσης που θα προκύψει από τα φόρουμ που προωθούν την 

συζήτηση και την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στους ιατρούς και τους μάνατζερ σχετικά 

με τον προσδιορισμό της κατάλληλης ιατρικής πρακτικής και της κλινικής λογοδοσίας. Ο 

στόχος είναι να προκύψει μια διαδικασία κατά την οποία οι ίδιοι οι ιατροί θα μπορούν να 

ασχοληθούν με τους στόχους της μεταρρύθμισης και να επινοήσουν τις δικές τους 

μεθόδους για την καθιέρωσή της στον χώρο εργασίας και σε ένα συνεκτικό οργανωσιακό 

πλαίσιο. 

Αυτές οι διαδικασίες περιλαμβάνουν την ικανότητα εξισορρόπησης της αυτονομίας 

και της λογοδοσίας, την αναγνώριση της πολυδιάστατης φύσης της υγειονομικής 

περίθαλψης καθώς και την κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στις κλινικές και 

χρηματοδοτικές διαστάσεις της περίθαλψης, την ολοκλήρωση των  υπηρεσιών μέσα 
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στους οργανισμούς ανά περιοχή και τέλος την ύπαρξη συστημάτων που να λαμβάνουν 

σοβαρά υπόψη και να ενσωματώνουν την γνώμη των ασθενών όσον αφορά την εμπειρία 

τους από την περίθαλψη (Degeling, et al. 1998, Degeling, et al. 2000).   

Στο επίπεδο του νοσοκομείου έχει σημασία να διαπιστωθεί εάν η μεταρρύθμιση ή 

η διαχείριση της καθημερινότητας συναρτάται από την ύπαρξη ενός μοντέλου 

διαχείρισης της κλινικής εργασίας και την επικοινωνία και συντονισμό με τις άλλες 

κλινικές, το οποίο να εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλους τους τύπους των περιπτώσεων. 

Επίσης, αν αυτό απαιτεί αλλαγές στον τρόπο αξιολόγησης της απόδοσης σε επίπεδο 

λειτουργικό αλλά και σε επίπεδο διοικητικών υπηρεσιών και διοίκησης. Το ίδιο αναγκαία 

κρίνεται και η ενσωμάτωση των επαγγελματικών αξιών της αυτονομίας και της ευθύνης 

για τα ιατρικά στάνταρ στους ρόλους και τις ευθύνες των μάνατζερ και των ιατρών. Ένα 

τέτοιο μοντέλο θα περιελάμβανε την πολυδιάστατη συμφωνία για την σειρά και τη 

σύνθεση της περίθαλψης, τη συμφωνία για τους καταλληλότερους δείκτες αξιολόγησης 

της απόδοσης, την ικανότητα καταγραφής και εξέτασης των αποκλίσεων και 

ενσωμάτωσης των θετικών αλλαγών στις διαδικασίες περίθαλψης και την ικανότητα 

προσδιορισμού της κόστους της περίθαλψης (Degeling, et al. 1998, Degeling, et al.  

2000). 

 

 

2.4.   Ερμηνείες της μεταρρύθμισης 

 

Η ερμηνεία της μεταρρύθμισης στη βιβλιογραφία 

 

Στο σημείο αυτό εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η υγειονομική περίθαλψη έχει 

ερμηνευτεί στην βιβλιογραφία. Η κατανόηση του τρόπου ερμηνείας της μεταρρύθμισης 

είναι απαραίτητη για την κατανόηση του σκοπού της, του φάσματος αλλά και των ορίων 

της. 

Από τη βιβλιογραφία προέκυψαν τρεις κύριες κατηγορίες, συγκεκριμένα: ο έλεγχος 

του κόστους της περίθαλψης, η βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης και η άσκηση 

ελέγχου στην κλινική εργασία. Και οι τρεις εξετάζονται με τη σειρά. Οι τρεις κατηγορίες 

μοντέλων αξιολογούνται σύμφωνα με τη ικανότητα τους να δρουν ως μηχανισμοί 

μεταρρύθμισης στο περιβάλλον υγείας, που περιγράφηκε παραπάνω. Εξετάζονται επίσης 

και οι συνθήκες οι οποίες απαιτούνται για την εφαρμογή των μοντέλων αυτών καθώς και 

τα ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν πριν την καθιέρωση των συνθηκών αυτών. 
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2.4.1. Μοντέλο 1,   Ο έλεγχος του κόστους της περίθαλψης 

 

Είναι αυτονόητο ότι η παροχή υπηρεσιών υγείας συμβαδίζει με την πληρωμή των 

υπηρεσιών αυτών. Η αύξηση των δαπανών για την υγεία, η αδυναμία πρόβλεψης και 

αποφυγής τους αποτελούν προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις 

κυβερνήσεις. 

Από τη δεκαετία του ’70 και πιθανόν νωρίτερα, ο έλεγχος των δαπανών της 

υγειονομικής περίθαλψης απασχολεί τις κυβερνήσεις που στοχεύουν στη σωστή 

διαχείριση της  οικονομίας και τη βελτίωση των εκλογικών τους προοπτικών. Παρόλα 

αυτά οι προβλέψεις, που περιέχονται στα κυβερνητικά έγγραφα, τονίζουν την ανάγκη 

μιας σταθερής επιτήρησης των δαπανών. Ωστόσο, η συνεχής έμφαση στο κόστος της 

περίθαλψης αποκλείοντας άλλους στόχους ενδεχομένως να προκαλέσει προβλήματα. Οι 

πιθανότητες επανεκλογής ενδεχομένως να εξανεμιστούν σε περίπτωση, που η κοινωνία 

αντιληφθεί ότι ο τομέας της υγείας διέρχεται κρίση ή ότι η κυβέρνηση δεν διαχειρίζεται 

σωστά την οικονομία. Επιπλέον, εάν αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις για τη 

διαχείριση των πόρων εθιστούν στο μήνυμα του περιορισμού του κόστους, ίσως 

επιδείξουν συμπεριφορά αντίθετη από την αναμενόμενη. Η διαχείριση των δαπανών για 

την υγεία εκ μέρους των κυβερνήσεων σημαίνει την εξισορρόπηση του κινδύνου αύξησης 

των δαπανών με τον κίνδυνο παρερμηνείας του μηνύματος των περιορισμών. 

Παρακάτω παρουσιάζεται μια σειρά στρατηγικών, που χρησιμοποιήθηκαν από 

διάφορα κράτη, με σκοπό τη διαχείριση των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη. 

Εξετάζονται, επίσης, και τα δομικά εμπόδια προς τη μεταρρύθμιση μεταξύ των 

δικαιοδοσιών. 

 

 Η χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης 

Η εύρεση του σωστού συστήματος χρηματοδότησης της υγείας μπορεί να 

αποτελέσει πρόβλημα για τις κυβερνήσεις (Bloom 2000a). Το μέγεθος των 

επιχορηγήσεων, οι συντελεστές και η μέθοδος συγκέντρωσης των χρημάτων αποτελούν 

κεντρικά θέματα στην εξέταση της χρηματοδότησης. Οι προσδοκίες όσων χρησιμοποιούν 

και όσων παρέχουν τις υπηρεσίες σχετικά με τη διάθεση των υπηρεσιών και των πόρων 

αυξάνουν τα προβλήματα, που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι κυβερνήσεις. Οι πόροι 

για την υγεία έχουν κάποιο τέλος σε αντίθεση με τις ανάγκες οι οποίες είναι άπειρες. Οι 

κυβερνήσεις καλούνται να βρουν μια ασφαλή λύση σε αυτόν τον γρίφο αποφεύγοντας το 

πολιτικό ρίσκο. Οι διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησης παρουσιάζουν όλες 

μειονεκτήματα από την ιδιωτική πληρωμή έως τα παγκόσμια ασφαλιστικά συστήματα. 

Από τη μια πλευρά, τα συστήματα ιδιωτικής πληρωμής μειώνουν το βάρος ευθύνης που 

φέρουν οι κυβερνήσεις. Από την άλλη πλευρά, όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να 
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πληρώσουν, βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Ενδέχεται να προκύψουν δυσμενείς 

συνέπειες για τον πολίτη αλλά και την κοινότητα σε περίπτωση, που η έλλειψη 

οικονομικής δυνατότητας εμποδίσει την πρόσβαση σε απαραίτητες υπηρεσίες. Τα σχέδια 

παγκόσμιας ασφάλισης, τα οποία παρέχουν δίκαιη πρόσβαση και μεταθέτουν το βάρος 

της ευθύνης όσον αφορά τη χρηματοδότηση της υγείας στις κυβερνήσεις, είναι επίσης 

επικίνδυνα. Οι κίνδυνοι προκύπτουν όταν οι ιατροί αντιτίθενται στις καλυπτόμενες 

πληρωμές υπηρεσιών που ισχύουν στα παγκόσμια συστήματα ή εάν η παρέμβαση ενός 

μεσολαβητή στην πληρωμή διαταράξει τις σχέσεις ιατρού – ασθενή ή φανεί να επηρεάζει 

αρνητικά  αυτήν τη σχέση. 

 

 Οι πρακτικές της χρηματοδότησης της υγείας 

Κατά μια άποψη, οι προσεγγίσεις χρηματοδότησης, που περιγράφηκαν παραπάνω, 

συνδέονται με συγκεκριμένες πολιτικές φιλοσοφίες, οι οποίες επηρεάζουν την πολιτική. 

(Hindle and Perkins 2000b) Εάν ισχύει κάτι τέτοιο, υπάρχει ο κίνδυνος σχεδιασμού της 

πολιτικής για τη χρηματοδότηση της υγείας με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών των 

κυβερνήσεων παρά της κοινωνίας. Οι κίνδυνοι, που προκύπτουν από τη σύνδεση 

πολιτικής και πρακτικών, είναι δύο. Ο πρώτος αφορά την υπόθεση που ενυπάρχει σε 

ορισμένες πολιτικές φιλοσοφίες σχετικά με την υπεροχή των μεθόδων ιδιωτικής 

παραγωγής εσόδων συγκριτικά  με την παγκόσμια ασφάλιση, που βασίζεται σε φόρους. Η 

δεύτερη αφορά την υπόθεση ότι ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε όσους παρέχουν υπηρεσίες 

είναι από μόνος του αποτελεσματικός και συνεπώς περισσότερο οικονομικός για τους 

καταναλωτές (Selby Smith 1997, Hindle and Perkins 2000b). Οι δύο αυτές υποθέσεις δεν 

υποστηρίζονται από επαρκή στοιχεία. (Hindle and Perkins 2000b) Η συνέπεια αυτών των 

δύο υποθέσεων είναι η ανάπτυξη συστημάτων παροχής υπηρεσιών υγείας, τα οποία 

βασίζονται στην αγορά και η προώθηση αρχών του ιδιωτικού τομέα ως  βάση της  

παροχής υπηρεσιών στον τομέα της δημόσιας υγείας (Pollitt 1990, Painter 1995). Ο 

ανταγωνισμός ίσως ωφελήσει τους καταναλωτές σε περίπτωση αμφισβήτησης και 

βελτίωσης των παραδοσιακών προσεγγίσεων του δημοσίου τομέα όσον αφορά την 

παροχή υπηρεσιών. Ωστόσο, τα προβλήματα προκύπτουν όταν οι στόχοι του μείγματος 

παροχής δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών έρθουν σε αντίθεση μεταξύ τους και σε 

περίπτωση, που οι δυσκολίες εφαρμογής ενός συστήματος πληρωμής από τον χρήστη 

προκαλέσουν, όπως και στην περίπτωση της εκπαίδευσης, προβλήματα στον τομέα της 

υγείας. Μία επιπλέον υπόθεση, ότι δηλαδή τα συστήματα απλής ασφάλισης έχουν σαν 

αναπόφευκτο αποτέλεσμα τον περιορισμό στη διάθεση αγαθών, διαψεύδεται από το 

βαθμό στον οποίο ο περιορισμός αυτός λαμβάνει χώρα σε συστήματα που βασίζονται 

στην αγορά, μολονότι για διαφορετικούς λόγους (Hindle and Perkins 2000b) 
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 Η διαχείριση των προσδοκιών 

Οι χρήστες των υπηρεσιών και όσοι τις παρέχουν έχουν συγκεκριμένες 

προσδοκίες, όσον αφορά το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρει ο τομέας τους. Οι 

χρήστες των υπηρεσιών περιμένουν τη παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών όταν το 

ζητήσουν, ενώ όσοι τις παρέχουν περιμένουν την παροχή πόρων όταν το ζητήσουν. Δεν 

είναιι, λοιπόν, παράξενο που τόσο οι χρήστες των υπηρεσιών όσο και όσοι τις 

προσφέρουν τάσσονται υπέρ των αυξημένων πόρων ως μέσο ικανοποίησης των 

προσδοκιών τους (Ham 1996). Οι κυβερνήσεις, από την άλλη πλευρά, περιμένουν την 

παροχή αποδοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών μέσα στα όρια του 

προϋπολογισμού (Macklin 1991, Duckett 1994, 2000). Μιλώντας με οικονομικούς όρους, 

η εκθετική αύξηση των δαπανών δεν είναι σταθερή και απεικονίζει τη κακή οικονομική 

απόδοση των κυβερνήσεων. Η ικανότητα συγκριτικής αποτίμησης των δαπανών σε 

τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο πιέζει τις κυβερνήσεις είτε να οριοθετήσουν τις δαπάνες 

για την υγεία ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος ή να μειώσουν τις 

δαπάνες ώστε να εξισωθούν με τους διεθνείς «ανταγωνιστές» που σημειώνουν τις 

χαμηλότερες δαπάνες.  

Η μεταρρύθμιση ταυτόχρονα πρέπει να διαχειριστεί τις προσδοκίες των γιατρών 

«λαμβανομένου υπόψη πως ο άνθρωπος εμφορείται από προσδοκίες οι οποίες κατά 

τεκμήριο είναι ευρύτερες των αντιστοίχων του ρόλου, οι τρόποι δράσης απαραιτήτως 

εμπλουτίζονται με υποκινητικούς μηχανισμούς (συνήθως με ένα κανονιστικό σύνολο 

κυρώσεων και ανταμοιβών) που αποσκοπούν στο να ρυθμίσουν τις αποκλίσεις ανάμεσα 

σε προσδοκίες ρόλων και προσδοκίες ανθρωπίνων υπάρξεων» (Τσιβάκου 1999).  

 

 Η αποδέσμευση των προϋπολογισμών για την υγεία από τα 

αποτελέσματα 

Η σχέση ανάμεσα στο κόστος της περίθαλψης και τα αποτελέσματά της δεν είναι 

σαφής. Τα μέλη του ΟΟΣΑ πέτυχαν ίδια επίπεδα σε αποτελέσματα και δείκτες, όπως η 

παιδική θνησιμότητα ή το προσδόκιμο ζωής, με διαφορετικούς προϋπολογισμούς. Η 

ασθενής σύνδεση των αποτελεσμάτων στην υγεία με το επίπεδο χρηματοδότησης της 

υγείας υποστηρίζεται από μη κυβερνητικούς κύκλους. Τα πορίσματα αυτά κλυδωνίζουν 

την πεποίθηση της ύπαρξης ενός σωστού επιπέδου δαπανών, το οποίο ισοδυναμεί με τα 

αποτελέσματα της υγείας. Αν αυτό ισχύει, τότε συνεπάγεται ότι οι δαπάνες για την υγεία 

μπορούν να αποσυνδεθούν από τα αποτελέσματα και να επέλθει η ξεχωριστή διαχείρισή 

τους. Ένας τέτοιος διαχωρισμός είναι ορθός εάν η βελτιωμένη διοίκηση των διαδικασιών 
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οδηγήσει σε βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την 

αμεροληψία εντός των καθορισμένων ορίων του προϋπολογισμού. 

 

 Η κάλυψη της διάθεσης των πόρων 

Ο έλεγχος των δαπανών της υγειονομικής περίθαλψης σε επίπεδο υπηρεσιών 

αποτελεί βασική στρατηγική διαχείρισης των εξόδων. Η χρήση «ωμών» οικονομικών 

μέσων, όπως τα ανώτατα όρια προϋπολογισμού, γίνονται προκειμένου να 

πραγματοποιηθούν μειώσεις στην διάθεση των πόρων και να μειωθούν οι διακυμάνσεις 

στην κλινική πρακτική, η οποία εντοπίστηκε ως πηγή περιττών εξόδων (Palmer 1983, 

Reid 1995). Οι στρατηγικές μείωσης της αξιοποίησης των πόρων σε ένα περιβάλλον 

«καλυπτόμενου» προϋπολογισμού επικεντρώνονται στον έλεγχο αυτού που αναφέρεται 

ως παροχή υπηρεσιών ακατάλληλης ζήτησης, η οποία προωθείται από τη διάθεση 

υπερβολικών πόρων.  Από αυτήν την οπτική γωνία, η εξουσία που παραχωρήθηκε με 

νόμο στους ιατρούς  να είναι υπεύθυνοι για έξοδα, και η θετική σχέση που υπάρχει 

ανάμεσα στο πλήθος το ιατρών και το επίπεδο αξιοποίησης των πόρων, καθιστά τη 

συγκεκριμένη ομάδα ως αντικείμενο αλλαγής.  

 

 Στρατηγικές που βασίζονται στη ζήτηση 

Οι στρατηγικές που βασίζονται στη ζήτηση και στοχεύουν να επηρεάσουν τη 

συμπεριφορά όσων παρέχουν υπηρεσίες υπάγονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη 

προσπαθεί να αλλάξει τη συμπεριφορά μέσω του κόστους και της διάθεσης των πόρων, 

όπως περιγράφηκε παραπάνω. Η δεύτερη στοχεύει στην ενημέρωση των καταναλωτών 

προκειμένου να επηρεάσει την επιλογή ως μια προληπτική στρατηγική αποφυγής της 

ανάγκης υπηρεσιών και ως μέσο συμμετοχής του καταναλωτή στη λήψη αποφάσεων για 

την αγωγή. Η επιτυχία των προληπτικών στρατηγικών συνίσταται στην ετοιμότητα μιας 

σειράς υποστηρικτικών υπηρεσιών προώθησης της υγείας στην κοινότητα. Η στρατηγική, 

η οποία στοχεύει στη μείωση της υπερβολικής παροχής υπηρεσιών προσφέροντας στους 

καταναλωτές πληροφορίες για την υγειονομική τους περίθαλψη, λαμβάνει ως δεδομένο 

ένα επίπεδο γνώσης από την πλευρά των καταναλωτών καθώς, επίσης, και εξουσίας και 

κινήτρων να επηρεάσουν την αγωγή, που όμως ίσως να μην υπάρχει στην 

πραγματικότητα  (Reeve 1993). 

Οι καταναλωτές μπορεί να είναι αποτελεσματικοί στην καταγραφή των επιπέδων 

συμμετοχής των καταναλωτών και της ιατρικής λογοδοσίας. Ωστόσο, μεμονωμένες 

στρατηγικές, οι οποίες βασίζουν την καταγραφή, τον έλεγχο και την αλλαγή της 

συμπεριφοράς των ιατρών στους καταναλωτές, εμφανίζουν μια μορφή αδυναμίας των 
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κυβερνήσεων να αντιμετωπίσουν δομικά προβλήματα υγείας. Παρόμοιες στρατηγικές 

ενδεχομένως να αποβούν εις βάρος των αποτελεσμάτων του ασθενή σε περίπτωση, που 

επηρεάσουν αρνητικά την ευεργετική σχέση εμπιστοσύνης γιατρού και ασθενή. Ένα 

ζήτημα των στρατηγικών που βασίζονται στον καταναλωτή είναι η πιθανή αποφυγή της 

αντιπαράθεσης της κυβέρνησης με το ισχυρό ιατρικό επάγγελμα στις περιπτώσεις που 

αυτή η εξουσία θεωρείται ακατάλληλη, παρόλη τη σημασία της γνώμης των 

καταναλωτών σε αποφάσεις αγωγής (Stewart et al. 1995). 

 

 Η ομοιομορφία της ιατρικής πρακτικής 

Οι στρατηγικές, οι οποίες στοχεύουν στην αλλαγή των ιατρικών διαδικασιών στο 

χώρο εργασίας, αναφέρονται ως αποτελεσματικές στην βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. Οι ιατρικές τακτικές υποστηρίζονται ως 

ένα εργαλείο μείωσης των διαφορετικών μορφών πρακτικής και ενίσχυσης της 

αξιοποίησης των πόρων και του ελέγχου των δαπανών, διατηρώντας ταυτόχρονα ή 

βελτιώνοντας την ποιότητα. Αναφέρεται ότι οι τακτικές έχουν ανεκμετάλλευτο δυναμικό 

ως μέθοδος προώθησης μιας πολυδιάστατης πρακτικής βάσει ενδείξεων (Reid 1995). 

Παρατηρείται όμως, η τάση εκ μέρους των κυβερνήσεων να προωθούν την χρήση των 

τακτικών αποκλειστικά ως ένα όργανο αποτελεσματικότητας (Hindle 1999, Sorensen, et 

al. 2002) Κάτι τέτοιο έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες για την μεταρρύθμιση της 

υγειονομικής περίθαλψης. Ένα θετικό αποτέλεσμα της έμφασης, βάσει του κόστους στις 

ιατρικές τακτικές, είναι η δυνατότητα βελτίωσης της ποιότητας της περίθαλψης εάν η 

μείωση της φθοράς σημαίνει ταυτόχρονα αυξημένη διάθεση πόρων. Ένα αρνητικό 

αποτέλεσμα χρήσης των τακτικών, με σκοπό την αλλαγή σε καλά εδραιωμένα πρότυπα 

αναφοράς και παραδοσιακές μεθόδους ιατρικής πρακτικής, είναι ο συσχετισμός που 

δημιουργείται στο μυαλό των ιατρών μεταξύ των μεθόδων που συστηματοποιούν και 

τυποποιούν την ιατρική πρακτική με σκοπό τη βελτίωση της συνολικής απόδοσης και των 

μεθόδων ελέγχου του κόστους που μειώνουν την αυτονομία των ιατρών. Η 

χρησιμοποίηση τακτικών, ως βάση για την πολυδιάστατη συμφωνία για τη σύνθεση της 

περίθαλψης και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της υγειονομικής περίθαλψης, 

ενδεχομένως να επηρεαστεί αρνητικά εάν οι ιατροί θεωρήσουν ότι η χρήση τους 

πραγματοποιείται μόνον για λόγους μείωσης του κόστους. 
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 Τα Μειονεκτήματα των παροχών και της μεταρρύθμισης που 

βασίζεται στη ζήτηση 

Οι στρατηγικές που δίνουν έμφαση αποκλειστικά στον περιορισμό χρήσης των 

πόρων παρουσιάζουν προβλήματα στην επίτευξη της σταθερής αλλαγής. Συχνά είναι 

αντιφατικές  και επιδεικνύουν έλλειψη γνώσης, όσον αφορά την επαγγελματική ιατρική 

κουλτούρα, την εξουσία και τις κινητήριες δυνάμεις της αλλαγής ενώ παρουσιάζουν 

σχετική αδυναμία να αλλάξουν την ιατρική πρακτική και δεν λαμβάνουν υπόψη τους την 

επίδραση της πολιτικής σε κρατικά προγράμματα. Οι στρατηγικές που βασίζονται στη 

ζήτηση και στρέφουν τους καταναλωτές εναντίον των ιατρών υποθέτουν ότι οι 

προμηθευτές δεν δύνανται να θέσουν από μόνοι τους όρια στην χρήση των πόρων. Οι 

στρατηγικές, οι οποίες βασίζονται στις παροχές περιμένουν από τους ίδιους προμηθευτές 

να αλλάξουν οικειοθελώς τα πρότυπα πρακτικής, καθώς μειώνονται οι πόροι. Οι 

στρατηγικές, οι οποίες υποστηρίζονται από ένα επίπεδο διακυβέρνησης ενδέχεται να 

επηρεάσουν τις δαπάνες ενός άλλου επιπέδου. Η μείωση της παροχής πόρων σε έναν 

τομέα, για παράδειγμα, μπορεί πιθανότατα να αυξήσει τη ζήτηση σε κάποιο άλλο.  

 

 Το βάρος των δαπανών υγείας 

Τα νοσοκομεία αποτελούν την κύρια πηγή δραστηριοτήτων υγείας, παραγωγής 

δαπανών και χρηματοδότησης για τις περισσότερες κυβερνήσεις. Δεν είναι περίεργο που 

η κύρια έμφαση για τον κρατικό έλεγχο των δαπανών δίνεται  στη λειτουργία τους. Οι 

κρατικές στρατηγικές μεταρρύθμισης περιλαμβάνουν τον έλεγχο της αξιοποίησης των 

πόρων και την τεχνική αρτιότητα κυρίως μέσω της σύναψης συμβάσεων και την 

συγκριτική αξιολόγηση (Duckett 1994), τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω. 

 

 Οι στρατηγικές που βασίζονται στον προϋπολογισμό 

Οι στρατηγικές των κρατικών φορέων που βασίζονται στον προϋπολογισμό 

περιλαμβάνουν την χρήση συμφωνιών μεταξύ κεντρικών και εκτελεστικών υπηρεσιών, 

προκειμένου να τεθούν επίπεδα πόρων και να καταγράφεται η απόδοση (Council on the 

Cost of Government 1997, 1999, Independent Pricing and Regulatory Tribunal of NSW 

1998, Duckett 2000, NSW Department of Health 2000a). Μια συγγενής στρατηγική 

αποκέντρωσης μεταφέρει την ευθύνη διακανονισμού των προϋπολογισμών σε στελέχη 

χαμηλότερης ιεραρχίας. (Independent Pricing and Regulatory Tribunal of NSW 1998, 

NSW Department of Health 2000a, 2000b). Αν οι προϋπολογισμοί αποτελούν κατά ένα 

μεγάλο μέρος μια συλλογή προκαθορισμένων πόρων, η προτεραιότητα στις στρατηγικές, 

όπως για παράδειγμα σε εκείνες που στοχεύουν στην εύρεση λύσεων χαμηλότερου 
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κόστους, ίσως αποτελεί ρητορεία παρά εξυπηρέτηση της πραγματικότητας (Schaffer 

1980). Επιπλέον, η εύρεση λύσεων χαμηλότερου κόστους δεν αποτελεί απλά ένα ζήτημα 

χρησιμοποίησης των πρόσφατων πόρων για διαφορετικούς σκοπούς. Η αρτιότητα 

γνώσεων στις υπηρεσίες υγείας και τα συστήματα υγείας είναι απαραίτητη για την 

μεταρρύθμιση που βασίζεται στο κόστος. Ο εντοπισμός οικονομικά αποδοτικών 

υπηρεσιών απαιτεί την αξιολόγηση μιας σειράς εναλλακτικών λύσεων, οργάνωση του 

εργασιακού χώρου και των υπηρεσιών βάσει συνεργασίας και οργάνωση της περίθαλψης.  

Οι στρατηγικές που βασίζονται στον προϋπολογισμό και περιορίζουν τα συστατικά 

των υψηλών μισθών ίσως κατατάσσονται δυσανάλογα σε μια ομάδα. Τέτοιες στρατηγικές 

μπορούν να επηρεάσουν τον κλάδο των νοσηλευτών για παράδειγμα. (NSW Department 

of Health 1996, Independent Pricing and Regulatory Tribunal of NSW 1998). Ωστόσο, η 

συνδικαλιστική ισχύς το κλάδου των νοσηλευτών για την προστασία των συμφερόντων 

τους μπορεί να δημιουργήσει ένα ασταθές εργασιακό περιβάλλον, σε περίπτωση που η 

γνώμη των σωματείων των νοσηλευτών σχετικά με τον κατάλληλο αριθμό νοσηλευτών 

διαφέρει από εκείνον της διοίκησης υγείας (Wood 1987, NSW Department of Health 

1996, Commonwealth Department of Health and Aged Care 1999a). Επιπρόσθετα, όσον 

αφορά τις στρατηγικές που στοχεύουν στην αντικατάσταση  προσωπικού που πληρώνεται 

λιγότερο και έχει λιγότερα προσόντα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αρνητική επίδραση 

παρόμοιων στρατηγικών στην ποιότητα της υγείας και τελικά στο κόστος της (NSW 

Department of Health 1995b, 1996, 1998d, Wilson and Goldschmidt 1995a). 

 

 Ο έλεγχος της αξιοποίησης των πόρων 

Οι στρατηγικές που περιορίζουν τις ευκαιρίες ακατάλληλης αξιοποίησης των 

πόρων από όσους παρέχουν υπηρεσίες επικεντρώνονται στην εφαρμογή των μοντέλων 

χρηματοδότησης βάσει της απόδοσης (Commonwealth Department of Health and Aged 

Care 1999a, NSW Department of Health 2000b). Τα μοντέλα που βασίζονται στην 

απόδοση, όπως π.χ. όσα χρησιμοποιούν ανάμεικτες κατηγορίες περιπτώσεων 

συμπεριλαμβάνοντας και τα DRG’s, πιστεύεται ότι βοηθούν την κατανομή των πόρων 

στην υγεία (Selby Smith 1990). Τα DRG’s αποτελούν ένα κεντρικό εργαλείο στο 

σύστημα ταξινόμησης ασθενειών (case mix) που εφαρμόζεται σε πολλές χώρες του 

κόσμου (Duckett 1994). Παρόμοια μοντέλα επέφεραν συνθήκες διαφάνειας στην άσκηση 

του ιατρικού επαγγέλματος, την δυνατότητα διαχείρισης των ιατρικών πόρων και των 

διακυμάνσεων μέσω της συγκριτικής αξιολόγησης και τη ρύθμιση των δαπανών μέσω 

του καθορισμού των τιμών (Jackson 1995, Commonwealth Department of Health and 

Aged Care 1999a, Degeling et al., 1999a). Ωστόσο, το γόητρο και η εφαρμογή του 

μοντέλου πλήττεται λόγω της απουσίας ενδιαφέροντος των ιατρών για την 
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χρηματοδότηση με βάση την ταξινόμηση, της αντίληψης ότι αποτελεί ένα όργανο 

παρακολούθησης της διοίκησης και την απουσία μιας στρατηγικής που να μπορεί να 

εφαρμοστεί την πράξη. (Degeling et al. 1999a). 

Από μια θετική προοπτική, η υγειονομική περίθαλψη δίνει την εντύπωση μιας 

πολυκλινικής. Όμως η μορφή και το μέγεθος των υπηρεσιών περίθαλψης, όπως 

καταγράφονται στις εισαγωγές των δημόσιων νοσοκομείων, δείχνει ότι αποτελεί μια 

βιομηχανία υψηλής παραγωγής. Ο ετήσιος αριθμός των εισαγωγών, το κόστος τους, το 

επίπεδο της ικανότητας αντίληψης των προβλημάτων δείχνουν ότι η υγειονομική 

περίθαλψη αποτελεί μια δύσκολη και απαιτητική επιχείρηση που περιλαμβάνει πολλούς 

τομείς και μεγάλους κινδύνους και προϋποθέτει την εφαρμογή τεχνικών και 

συστηματικών μεθόδων παραγωγής για την αύξηση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας παροχής υπηρεσιών σε όλους τους ασθενείς (NSW Department of 

Health 1999b, Hindle and Degeling 2000a, Forte et al. 2002). Η αποδοχή από τους 

ιατρούς των μεθόδων που βασίζονται στην παραγωγή, καθώς και των μοντέλων 

χρηματοδότησης που βασίζονται στην απόδοση, ίσως αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα 

βελτίωσης της απόδοσης. 

 

 Αποδοτικότητα τεχνικής υποδομής- contracting 

Οι στρατηγικές της αγοράς, οι οποίες ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό με σκοπό την 

βελτίωση της αποδοτικότητας, εμφανίζονται στους κρατικούς διακανονισμούς 

χρηματοδότησης ανάμεσα στους κεφαλαιούχους, τους αγοραστές και όσους παρέχουν 

υπηρεσίες υγείας βάσει συμβολαίων (Independent Pricing and Regulatory Tribunal of 

NSW 1998, NSW Department of Health 2000a, 2000b). Και ενώ η σύναψη συμβάσεων 

ενδεχομένως αποσαφηνίζει τις ευθύνες και τις προσδοκίες των συμβαλλόμενων κατά τη 

συναλλαγή, στην περίπτωση των υπηρεσιών υγείας επικρατεί σύγχυση (Hall et al. 1992). 

Πρώτον, λόγω της δυσκολίας προσδιορισμού και υπολογισμού των αποτελεσμάτων στο 

χώρο της υγείας, τα τελευταία ίσως παραλείπονται από τις προϋποθέσεις της επίδοσης 

(Carter et al. 1995, Ibrahim, et al. 1998). Δεύτερον, υπάρχει μια τάση εξομοίωσης της 

επίδοσης (output) με τα αποτελέσματα (outcomes), για παράδειγμα ο προσδιορισμός της 

πρόσβασης στην περίθαλψη, ένα  μέτρο επίδοσης με την ποιότητα της περίθαλψης, που 

αποτελεί μέτρο των αποτελεσμάτων. Η τάση εξομοίωσης της απόδοσης με τα μέτρα 

επίδοσης έχει σαν αποτέλεσμα την αφαίρεση του ελέγχου των διαδικασιών στο χώρο 

εργασίας από τους ιατρούς (Commonwealth Department of Health 1979, Bloor, et al. 

1994, Ινστιτούτο Υγείας και Πρόνοιας της Αυστραλίας 1996). Ο αποκλεισμός των ιατρών 

από τις αποφάσεις του χώρου εργασίας όσον αφορά τον προϋπολογισμό επηρεάζει την 

δυνατότητα ανάπτυξης της αυτονομίας τους, καθώς και των δεξιοτήτων που απαιτούνται 
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για τη διαχείριση του συνόλου της ιατρικής εργασίας (Robson et al., 1989, Carter et al. 

1995, Forte et al. 2002). Επιπρόσθετα, η αφαίρεση της ευθύνης λήψης αποφάσεων από 

τους ιατρούς μπορεί να οδηγήσει σε αυξήσεις των διοικητικών δαπανών σε άλλα τμήματα 

του οργανισμού (Grant 1989, Bloor and Dawson 1994, Victorian Department of Human 

Services 2000). Τρίτον, η εφαρμογή στρατηγικών ιδιωτικού χαρακτήρα, όπως η 

δημιουργία ανταγωνισμού μέσω της ενδοεπιχειρησιακής αγοράς και τη σύναψη 

συμβολαίων ενδέχεται να είναι υποκριτική ή αναποτελεσματική στο δημόσιο τομέα αν οι 

ασθενείς δεν έχουν πραγματική επιλογή χώρου και τύπου αγωγής, αν οι ιατροί δεν 

ελέγχουν την απόδοση του χώρου εργασίας και παραποιούν ή εκμεταλλεύονται τα 

αποτελέσματα ή αν τα πλεονάσματα των αποδοτικών μονάδων χρησιμοποιούνται για την 

ενίσχυση των μη αποδοτικών μονάδων. (Βutler 1989, Todd 1991, Logan 1993 Ashburner 

1997, Victorian Department of Human Services 2000). 

 

 

 Αποδοτικότητα τεχνικής υποδομής-συγκριτική αξιολόγηση 

 Η συγκριτική αξιολόγηση αποτελεί μια ελπιδοφόρα αλλά και αμφιλεγόμενη 

στρατηγική βελτίωσης της απόδοσης στον τομέα της υγείας. Αν η καλύτερη πρακτική 

σημαίνει μικρό κόστος τότε ίσως κινδυνεύει η ποιότητα της περίθαλψης (Degeling et al. 

2000). Οι δημοσιεύσεις των πινάκων της αξιολόγησης στην Αυστραλία και Ν. Ζηλανδία, 

ως η προτιμότερη μέθοδος κρατικής παρακολούθησης της απόδοσης ίσως απλώς 

προκαλεί προσδοκίες οι οποίες δεν μπορούν να εκπληρωθούν χωρίς οργανωσιακούς 

πόρους, αρτιότητα γνώσεων διοίκησης, προθυμία ενασχόλησης και λειτουργική 

ικανότητα αλλαγής (Wilson and Goldschmidt 1995a, Dunning et al. 1998, Dobson 1999, 

NSW Department of Health 2000a, Vass 2001, Boyce 2002, Forte et al. 2002). 

Επιπρόσθετα, η αδυναμία υπολογισμού των δαπανών με ακρίβεια δημιουργεί αμφιβολίες 

σχετικά με τη χρησιμοποίηση των δεδομένων για τις δαπάνες πέρα από τη χρήση τους ως 

ένας μεγάλος οδηγός άσκησης (Degeling et al. 1999β, NSW Department of Health 

2000b). Ωστόσο, η βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων και των συστημάτων 

δεδομένων, καθώς και των διαδικασιών συγκριτικής αξιολόγησης δεν θα αντιμετωπίσει 

τα εμπόδια της μυστικοπάθειας και της αδιαφάνειας χωρίς τη συμφωνία της ιατρικής 

ομάδας σχετικά με τα πιθανά και αναμενόμενα αποτελέσματα της περίθαλψης αλλά και 

χωρίς την αποδοχή της διαφάνειας των διαδικασιών και της απόδοσης. Μια πιο χρήσιμη 

στρατηγική  ενδεχομένως να αποτελεί η αύξηση της συγκριτικής αξιολόγησης βάσει του 

κόστους με τη συγκριτική αξιολόγηση των ιατρών, όπως η σειρά, η σύνθεση και η μορφή 

αλλά και ο χρόνος παροχής της περίθαλψης, που αφορούν περισσότερο τους ιατρούς. 

Μπορούν να υπάρξουν διαπραγματεύσεις στις δαπάνες όταν δεν είναι δυνατό να 
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συγκριθούν, όμως δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις στην ιατρική άσκηση και γι’ αυτό η 

τελευταία αποτελεί πιο αξιόπιστο παράγοντα συγκριτικής αξιολόγησης της απόδοσης 

στην υγειονομική περίθαλψη. 

 

 Δομικά κωλύματα της μεταρρύθμισης 

Το μοντέλο δυο βαθμίδων της χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας και των 

παροχών αποτελεί ένα σημαντικό δομικό εμπόδιο της μεταρρύθμισης όπου εφαρμόστηκε, 

όπως π.χ. στην Αυστραλία (Macklin 1991). Το εμπόδιο αυτό συνυπάρχει παράλληλα με 

τους πολιτικούς, πολιτισμικούς και διοικητικούς περιορισμούς στη μεταρρύθμιση της 

χρηματοδότησης της υγείας, που περιγράφηκαν παραπάνω. Η «μονοκόμματη» παροχή 

περίθαλψης περιορίζεται από τον φτωχό συντονισμό των υπηρεσιών ανάμεσα στις 

αρμοδιότητες, τις διαφορές στην καταλληλότητα των υπηρεσιών, τις αλληλεπικαλύψεις 

και τα κενά στην παροχή υπηρεσιών και τις ευκαιρίες μεταβολής των δαπανών στα 

διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης, που το σύστημα δύο βαθμίδων ενθαρρύνει. Αυτό το 

πρόβλημα της διπλής χρηματοδότησης, που αναφέρθηκε ως ζήτημα την δεκαετία του ’60, 

εξακολουθεί να αποτελεί ζήτημα και σήμερα (Australian Institute of Hospital 

Administrators 1978, Commonwealth Department of Health and Aged Care 1998). Τέτοια 

εμπόδια επηρεάζουν τις προσπάθειες των διευθυντών των υπηρεσιών και όσων παρέχουν 

υπηρεσίες να υπολογίσουν επακριβώς το κόστος της περίθαλψης, να βελτιώσουν την 

ποιότητα και να αποσαφηνίσουν τους ρόλους και τις ευθύνες όσον αφορά τις 

αρμοδιότητες μεταξύ τους αλλά και μεταξύ των υπηρεσιών παροχής υγειονομικής 

περίθαλψης (Commonwealth Department of Health) 

 

2.4.2.   Μοντέλο  2,  Η βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης 

 

Τα μοντέλα για την ποιότητα εμφανίζονται στην βιβλιογραφία, που στοχεύει 

κυρίως στη βελτίωση των αποτελεσμάτων και των διαδικασιών της περίθαλψης στα 

πλαίσια των διαθέσιμων πόρων. Αυτά τα μοντέλα της ποιότητας φαίνονται 

προσανατολισμένα περισσότερο στην αποτυχία παροχής ποιότητας παρά στην επίτευξή 

της (Redfern 1999, Hills 2000, Kelley and Tucci 2001, Kennedy 2001). Η σύγχρονη 

δυνατότητα υπολογισμού των αρνητικών περιστατικών στην χρόνια περίθαλψη είχε σαν 

αποτέλεσμα την αυξημένη  διεξαγωγή ερευνών, με σκοπό τον υπολογισμό της έκτασης 

και της επίδρασης τέτοιων περιστατικών σε πολλές χώρες (Shimmel 1964, Brennan et al. 

1991, Bates et al. 1995, Wilson et al. 1995b, Kohn et al. 1999, Vincent, et al. 2001). Τα 

αρνητικά περιστατικά αποδίδονται συνήθως σε λάθη των συστημάτων παρά σε 

ανθρώπινα σφάλματα (Brooks et al. 1992, Wilson et al. 1995b). Θεωρείται ότι πολλά από 
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αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί και κοστίζουν ακριβά (Bates et al. 1995, Wilson 

et al. 1995b, Kohn et al. 1999 Vincent, et al. 2001). Τα περιστατικά αυτά από μόνα τους 

δείχνουν ότι για τον έλεγχο των δαπανών, την αύξηση των πόρων και τη βελτίωση της 

ποιότητας απαιτούνται πιο εξελιγμένες στρατηγικές από τα μέτρα των πόρων. 

Δύο κατηγορίες βελτίωσης της ποιότητας εντοπίστηκαν στη βιβλιογραφία, η 

διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της ποιότητας. 

 

 Η διασφάλιση της ποιότητας 

Η διασφάλιση της ποιότητας ορίζεται ως «όλα τα μέτρα τα οποία χρησιμοποιούνται 

για την προστασία, τη διατήρηση και την βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης» 

(Donabedian 1992). Ο Hindle συμφωνεί με τον παραπάνω ορισμό, χαρακτηρίζοντάς τον 

ως «ένα σύνολο δραστηριοτήτων που στοχεύουν τόσο στο σχεδιασμό και την εφαρμογή 

μιας σειράς μέτρων που σχετίζονται με την ποιότητα της περίθαλψης αλλά και στην 

πραγματοποίηση αλλαγών όπου υπάρχει η δυνατότητα βελτίωσης της ποιότητας (Hindle 

1999). 

 

 Διαπίστευση 

Η διαπίστευση παραμένει το κεντρικό κομμάτι των μέτρων διασφάλισης της 

οργανωσιακής ποιότητας και υποστηρίζεται από μεθόδους που περιλαμβάνουν την 

διοίκηση ολικής ποιότητας και τη συνεχή διαχείριση / βελτίωση της ποιότητας (Wilson & 

Goldschmidt 1995a, Hindle & Braithwaite 2001, Braithwaite 2002, Hindle et al. 2002). Η 

διαπίστευση έχει αντικειμενική αξία ως απάντηση στη βελτίωση της ποιότητας σε 

οργανωσιακό επίπεδο, όμως ο προαιρετικός της χαρακτήρας, η γραφειοκρατική έμφαση 

και η αντίληψη ότι απευθύνεται περισσότερο στην εικόνα παρά στην ουσία, μειώνουν την 

επίδρασή της στους ιατρικούς κύκλους (Duckett et al. 1980, Commonwealth Department 

of Health and Family Services 1996, Commonwealth Department of Health and Aged 

Care 2000). Επιπλέον, η χρήση επιτροπών ως στρατηγική βελτίωσης της ποιότητας 

«διασκορπίζει» την ευθύνη για δράση και διαλύει τις πρωτοβουλίες (Wilson & 

Goldschmidt 1995a). Οι πρόσφατες αποτυχίες στην παροχή υπηρεσιών ποιότητας, που 

αναφέρονται παραπάνω, έχουν επεκτείνει τις δραστηριότητες βελτίωσης της 

οργανωσιακής ποιότητας από τη διασφάλιση και τον οικονομικό έλεγχο στα μοντέλα 

ιατρικής διοίκησης, τα οποία δίνουν έμφαση στην ιατρική ηγεσία και την αντιμετώπιση 

της ανεπαρκούς ατομικής επίδοσης (Berwick, et al. 1998, Klein 1998, Degeling et al. 

1999b).  
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 Κλινική διακυβέρνηση (Clinical Governance) 

Το μοντέλο της κλινικής διακυβέρνησης έχει πολλές ομοιότητες με την διαπίστευση ως 

οργανωσιακή μέθοδο εγγύησης της ποιότητας. Ως ένα σύστημα οργανωσιακής λογοδοσίας για 

την ποιότητα, η κλινική διακυβέρνηση δίνει έμφαση στην κατανόηση από τους ιατρούς των 

συστηματικών μεθόδων βελτίωσης της ασφάλειας των ασθενών (Swage 2000). Η 

διαπίστευση, αντίθετα, δίνει περισσότερη έμφαση στη βελτίωση μιας σειράς οργανωσιακών 

συστημάτων με σκοπό τη βελτίωση της συνολικής απόδοσης. Και οι δύο βασίζονται σε ένα 

εξωτερικό περιβάλλον διεύθυνσης και σε εσωτερικά επιχειρησιακά πλαίσια δραστηριοτήτων 

διασφάλισης της ποιότητας, ανάμεσα στα οποία και η επιτήρηση (National Health Service 

1997, 1998, Degeling et al. 1999b, Irvine 1999, Nicholls, et al. 2000, Kenedy 2001, Australian 

Council for Healthcare Standards 2002). Οι διαφορές βρίσκονται στο υποχρεωτικό καθήκον 

της ποιότητας που καθιερώθηκε νομοθετικά σε κάποιες χώρες, όπως στο Εθνικό Σύστημα 

Υγείας στο Η.Β. στην περίπτωση της κλινικής διακυβέρνησης και στο εποπτικό πλαίσιο που 

το συνοδεύει (National Health Service 1990, Boyne et al. 2002). 

Η Κλινική διακυβέρνηση, έτσι όπως περιγράφηκε παραπάνω, ίσως αποτελεί μια χαμένη 

ευκαιρία για την λογοδοσία όταν τη δούμε στο πλαίσιο σοβαρών λαθών στην ποιότητα, όπως 

στις μονάδες του Bristol, Alder Hey και Manchester  στο Η.Β. και στο King Edward 

Memorial Hospital στην Αυστραλία (O’Neill 2000, Douglas et al. 2001, Hunter 2001, Smith 

2001). Παρόλο που αναφέρεται ότι, η επιθεώρηση έχει τη δυνατότητα βελτίωσης των 

υπηρεσιών, η εξωτερική επιτήρηση των τοπικών συστημάτων ιατρικής παραγωγής ενδέχεται 

να αποβεί αντιπαραγωγική αν μειώνει  την ικανότητα εσωτερικής επίλυσης των προβλημάτων 

του οργανισμού (Boyne et al. 2002, Forte et al. 2002). Εκτός από το θεσπισμένο καθήκον της 

παροχής ποιότητας από τους ιατρικούς διευθυντές, ο προαιρετικός χαρακτήρας του μοντέλου 

της κλινικής διακυβέρνησης δεν θα μπορούσε να αμφισβητήσει το κύρος παγιωμένων 

ιατρικών και διευθυντικών στάσεων και πρακτικών παρά τους μηχανισμούς εξωτερικής 

εποπτείας (Goodman 1998, Hackett et al. 1999, Nicholls, et al. 2000, Kenedy 2001, Silagy 

2001). 

 

 Ιατρική Ηγεσία 

Όπου η κλινική διακυβέρνηση αποτελεί μια ενσωματωμένη οργανωσιακή στρατηγική 

πρόληψης αρνητικών περιστατικών και βελτίωσης της ασφάλειας των ασθενών, η ιατρική 

ηγεσία αποτελεί μέσο με την οποία η στρατηγική τίθεται σε εφαρμογή σε κλινικό αλλά και σε 

ιατρικό επίπεδο. Στο επαγγελματικό επίπεδο, η ιατρική ηγεσία αποτελεί μια πολλά 

υποσχόμενη στρατηγική βελτίωσης της ποιότητας λόγω της προσδοκίας ότι οι ιατροί 

αναλαμβάνουν την ευθύνη της μεταρρύθμισης (Berwick & Nolan 1998).  
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Οι δομές και οι στάσεις, που απαιτούνται για την προώθηση της ιατρικής ηγεσίας, δεν 

είναι έτοιμες ακόμη στις περισσότερες χώρες. Η διασφάλιση ποιότητας, η κυρίαρχη μέθοδος 

εγγύησης της ιατρικής ποιότητας, είναι μη αποτελεσματική στην αντιμετώπιση προβλημάτων 

ποιότητας, μολονότι αναφέρεται ως η αποτελεσματική χρήση των διαδικασιών διασφάλισης 

σε αρκετές ιατρικές ειδικότητες, όπως η αναισθησιολογία και η μαιευτική (Duckett et al. 

1980, Wilson & Goldschmidt 1995a, Commonwealth Department of Health and Family 

Services 1996, Iedema and Degeling 2001). 

Αναφέρεται ότι η εμπειρία της αναποτελεσματικότητας των διαδικασιών της 

διασφάλισης μοιάζει στις χώρες, που εφαρμόστηκε, όπως στις ΗΠΑ, στο ΗΒ και στην 

Αυστραλία (Brooks et al. 1992, McErlain-Burns & Thomson 1999, Sceutzow 1999, Day and 

Klein 2001). Η ανεπάρκεια αντιμετώπισης, μέσω των διαδικασιών της διασφάλισης 

προβλημάτων που σχετίζονται με την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, την καθιέρωση 

διαδικασιών ιατρικής βελτίωσης, η εμφανής έλλειψη ενδιαφέροντος της διεύθυνσης αλλά και 

η μυστικοπάθεια της ιατρικής κουλτούρας, η οποία αντιτίθεται στην διαφάνεια και την 

εξέταση της απόδοσης, δείχνουν ότι το ιατρικό επάγγελμα δεν είναι ακόμη έτοιμο να 

εκπληρώσει ένα αποτελεσματικό ηγετικό ρόλο στην μεταρρύθμιση (Hughes 1971, Reeve 

1993, Wilson & Goldschmidt 1995a, Wilson et al. 1995b, McErlain-Burns & Thomson 1999, 

Eno & Spigelman 2000).  

Η νοσηλευτική, ωστόσο, εμφανίζει αυτήν τη δυνατότητα. Υπάρχουν εκτενείς αναφορές 

στη βιβλιογραφία σχετικά με τη σύσταση νέων διευθυντικών ρόλων στη νοσηλευτική, την 

ανάπτυξη στρατηγικών διαχείρισης της ζήτησης, την ενασχόληση με προγράμματα βελτίωσης 

της ποιότητας και τις πρωτοβουλίες επιμόρφωσης των εκπαιδευομένων στη συστηματοποίηση 

και την τυποποίηση των διαδικασιών περίθαλψης (Abernethy et al. 1988, Zander 1988, 

Guiliano 1991, Hewson 1993). 

 

 Η καταγραφή της απόδοσης 

Η καταγραφή της απόδοσης έχει την ιδιότητα να προσπερνά τα μειονεκτήματα της 

ποιότητας στην τεχνική υποδομή και την παροχή υπηρεσιών με τον εντοπισμό, τον 

προσδιορισμό και τον υπολογισμό δεικτών απόδοσης στον εργασιακό χώρο και στον 

οργανισμό (Donabedian 1992, Carter et al. 1995). Η καταγραφή της απόδοσης αποτελεί 

πεδίο αμφισβήτησης στο χώρο της υγείας για λόγους πολιτικής αλλά και τεχνικούς 

λόγους, ενώ η κατανόησή της πραγματοποιείται συνήθως σταδιακά. Θέματα πολιτικής 

που πρέπει να αντιμετωπιστούν περιλαμβάνουν την αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων 

της απόδοσης που απειλούν τα συμφέροντα των ιατρών, τη μεροληπτική ανάπτυξη των 

δεικτών που ευνοούν τη χρηματοδότηση των διανομέων στο κέντρο των οργανισμών και 

την εστίαση των συστημάτων πληροφορικής σε αυτό το επίπεδο (Carter et al 1995, 
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Independent Pricing and Regulatory Tribunal of NSW 1998, Victorian Department of 

Human Services 2000). Τεχνικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν αφορούν τον 

σκοπό, τον σχεδιασμό και τη συνοχή στην ανάπτυξη των δεικτών, την έλλειψη 

δεδομένων υψηλής ποιότητας, την τάση πολλαπλασιασμού των δεικτών, την απουσία 

δεξιοτήτων διοίκησης και στατιστικής με σκοπό την δημιουργία των δεικτών και την 

ανάλυση των αποτελεσμάτων, τα προβλήματα που συσχετίζουν αιτία-αποτέλεσμα, την 

απόσταση μεταξύ του εργασιακού χώρου και του χώρου αξιολόγησης της απόδοσης και 

την επακόλουθη μείωση της ευθύνης και του ελέγχου που οι τοπικοί αντιπρόσωποι 

ασκούν στην εργασία τους (Robson & Cooper 1989, Chua et al. 1991, Donabedian 1992, 

Carter et al. 1995, Forte et al. 2002). 

 

 Η αντιμετώπιση όσων δεν έχουν καλή απόδοση 

 Η αντιμετώπιση όσων δεν έχουν καλή απόδοση αποτελεί ένα μέσο εντοπισμού, 

μείωσης ή επιμόρφωσης των ιατρών, των οποίων η απόδοση χαρακτηρίζεται από τους 

συναδέρφους ή τους ασθενείς ως μη αποδεκτή (Irvine 1999). Αυτό δείχνει στους άλλους 

ότι η αλλαγή στάσης είναι απαραίτητη για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του 

επαγγέλματος και τη διατήρηση του κοινωνικού συμβολαίου (Cruess et al. 1997, Αrnold 

et al. 1998, Klein 1998, Irvine 1999, Cruess et al. 2000, Medical Professionalism Project 

2002). Ωστόσο, η απλή αντιμετώπιση των ατόμων, που δεν εμφανίζουν καλή απόδοση, 

δεν θα βελτιώσει από μόνη της την διαφάνεια και την υποχρέωση λογοδοσίας του 

επαγγέλματος στο σύνολό του. Η βελτίωση της επίδοσής τους δεν θα αντιμετωπίσει 

αποτελεσματικά τα εμπόδια που σχετίζονται με τη δομή και την κουλτούρα στην κακή 

ενδημική επικοινωνία  μεταξύ των ιατρών και των ασθενών, γεγονός που αναγνωρίζεται 

ως σημαντική αιτία ιατρικών, νομικών και άλλων προβλημάτων στο χώρο της υγείας 

(Stewart 1995, Wilson & Goldschmidt 1995a). Ούτε και θα προωθήσει την πολυδιάστατη 

ενσωμάτωση των διαδικασιών ιατρικής περίθαλψης (Stein 1968, Wicks 1999). Κυρίως, 

δε θα αντικρούσει την λανθασμένη πεποίθηση των διευθυντών των νοσοκομείων ότι τα 

ανεπιθύμητα περιστατικά προέρχονται πρωταρχικά από τεχνικά προβλήματα αλλά ούτε 

και θα εμποδίσει ενδεχόμενη λανθασμένη θεραπευτική δράση ( National Health Service 

1998, Hutchinson et al. 2001). 

 

 Η εκτίμηση της ποιότητας 

Η διασφάλιση της ποιότητας και η εκτίμηση της ποιότητας, αν και παρόμοιοι όροι, 

διαφέρουν στο σημείο που η εκτίμηση της ποιότητας ορίζεται ως « ο προσδιορισμός του 

βαθμού της ποιότητας στην υγειονομική περίθαλψη» (Donabedian 1992). Στην παρούσα 
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έρευνα, οι διαδικασίες αξιολόγησης της ποιότητας τονίζουν τον εντοπισμό της αιτίας του 

λάθους μέσω διαδικασιών, όπως η καταγραφή των γεγονότων, η βασισμένη στις ενδείξεις 

κλινική πρακτική και η καταγραφή της απόδοσης. 

 

 Η καταγραφή των περιστατικών 

Υποστηρίζεται ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα πρόκλησης ανεπιθύμητων 

περιστατικών από τα λάθη των συστημάτων παρά από τα ανθρώπινα λάθη (Brooks et al. 

1992, Lagasse et al. 1995, Wilson et al. 1995b). Ο εντοπισμός των λαθών των 

συστημάτων και η γνώση γύρω από την πρόληψή τους απαιτεί προσπάθεια τόσο σε 

τεχνικό όσο και σε θεωρητικό και διοικητικό επίπεδο. Αναφέρεται ότι, τα λάθη των 

συστημάτων περιλαμβάνουν αναπόφευκτες καθυστερήσεις στην αγωγή, δυσκολίες 

συλλογής κατάλληλων πληροφοριών, δυσκολίες πρόληψης τραυματισμών, αποτυχία στη 

διεξαγωγή των ενδεδειγμένων εξετάσεων ή αποτυχία λήψης αποφάσεων βάσει των 

αποτελεσμάτων (Wilson et al. 1995b) Τα πάντα επιδέχονται παρέμβαση και θεραπεία. 

Κυρίως, η μείωση των λαθών των συστημάτων απαιτεί τη γνώση του σχεδίου και της 

λειτουργίας των συστημάτων υγείας (Reason 1990, Lagasse et al. 1995, Kohn et al. 1999, 

Wilson et al. 2000). Ο συστηματικός εντοπισμός των λαθών αυτών μέσω της καταγραφής 

των περιστατικών αλλάζει την έμφαση της βελτίωσης της ποιότητας από τους ιατρούς 

στον οργανισμό περίθαλψης και ομοίως, αλλάζει το αντικείμενο της βελτίωσης της 

ποιότητας από τον ασθενή σε όλους τους ασθενείς (Williamson et al. 1993, Wilson et al. 

1995b, Tanne 1997, Wilson & Fulton 2000, Alberti 2001, Runciman et al. 2001, Wolff et 

al. 2001). Η αλλαγή αυτή από τον αυστηρό έλεγχο του ατόμου στον αυστηρό έλεγχο της 

διαδικασίας, αναφέρεται ότι, αύξησε την αυτό-αναφορά των περιστατικών από τους 

ιατρούς  (Lagasse et al. 1995). Αναφέρθηκε, επίσης, και μια αλλαγή στις στάσεις των 

ιατρών ως προς την επιμόρφωση και την καταγραφή της απόδοσης με σκοπό την 

βελτίωση των δεξιοτήτων τους (Wilson & Fulton 2000). Ωστόσο, αμφισβητείται ο 

βαθμός στον οποίον βελτιώθηκε η αναφορά των δύσκολων περιστατικών. Στην 

πραγματικότητα, η αναφορά λέγεται ότι πραγματοποιείται περισσότερο από τους 

νοσηλευτές  (Runciman et al. 2001). Είναι αμφίβολο λοιπόν, το κατά πόσο η αναφορά 

των περιστατικών έχει επηρεάσει την ιατρική πρακτική (Kohn et al. 1999, Alberti 2001). 

 

 Ιατρική βασισμένη σε αποδείξεις (Evidence-based medicine) 

Η ικανότητα κατηγοριοποίησης και προσδιορισμού της ποσότητας των λαθών δεν 

έχει σχέση με την διαχείρισή τους. Η τελευταία απαιτεί έναν συνδυασμό αντιδράσεων σε 

επίπεδο πολιτικής, διοίκησης και κουλτούρας (Harisson, et al. 1989, McQuillan et al. 
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1998, Hillman 2000, Nguyen et al. 2001). Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην αποδεικτική 

πρακτική ως στρατηγική βελτίωσης της ποιότητας, δεδομένου ότι οι παραλλαγές στην 

κλινική πρακτική και η μικρή ποσότητα αποδείξεων κλινικών παρεμβάσεων αποτελούν 

πιθανές αιτίες υποβάθμισης της ποιότητας (Chassin 1992, Berwick 1995, Reid 1995, 

Wilson et al. 1995b, Commonwealth Department of Health and Family Services 1996, 

Sackett et al. 1997, Berwick 1998b, Braithwaite 1998, Dobson 1999, Kohn et al. 1999, 

Woolf et al. 1999, Kennedy 2001, Vincent et al. 2001). Η αποδεικτική ιατρική αποτελεί 

σπουδαία στρατηγική στη μεταρρύθμιση της υγείας εξαιτίας της έμφασης που δίνει στην 

αιτιολόγηση και την αλλαγή της πρακτικής. Απαιτείται μια σειρά υποστηρικτικών δομών 

και διαδικασιών για μια αποτελεσματική βελτίωση των αποτελεσμάτων της περίθαλψης. 

Τα προβλήματα στις προσεγγίσεις που βασίζονται σε  ενδείξεις αφορούν την σύνθεση 

των αναρίθμητων ενδείξεων, την καταγεγραμμένη αδυναμία των ιατρών να 

παρακολουθούν τις ενδείξεις της έρευνας, τη δυσκολία  εφαρμογής τυποποιημένων 

μεθόδων κλινικής πρακτικής ανάλογα με τις συνθήκες και τις διαφορετικές μεθόδους 

μάθησης  στα επαγγέλματα υγείας (Berwick 1995, 1998β, Saks 1995, Klein et al. 1996, 

Sackett et al. 1997, Degeling et al. 1998, Silagy 2001). 

Τα μοντέλα ποιότητας, που παρουσιάζονται παραπάνω, αποτελούν μια πρόοδο σε 

σχέση με τα μοντέλα μεταρρύθμισης που βασίζονται αποκλειστικά στο κόστος. Αυτό 

ισχύει όταν η ποιότητα της περίθαλψης εκλαμβάνεται ως γνήσιος στόχος της απόδοσης 

και η αποτελεσματικότητα της περίθαλψης επηρεάζει το κόστος της.  Ωστόσο, η 

ανάμειξη και η αποσπασματική χρήση των μοντέλων βελτίωσης της ποιότητας σε 

οργανωσιακό επίπεδο καθώς και ο περιορισμένος και μη υποχρεωτικός χαρακτήρας των 

μοντέλων κλινικού επιπέδου δυσκολεύουν την αλλαγή συμπεριφοράς των ιατρών και την 

καθιέρωση της αλλαγής. 

 

2.4.3. Μοντέλο 3: Η εφαρμογή του ελέγχου διαδικασιών στην κλινική εργασία 

 

Το τρίτο μοντέλο μεταρρύθμισης αφορά την αναδιοργάνωση της κλινικής εργασίας 

σύμφωνα με τις γραμμές παραγωγής στο επίπεδο που επιτελείται και ειδικότερα στο 

επίπεδο των ευδιάκριτων κλινικών υπηρεσιών. Το μοντέλο αυτό διαφέρει ως προς την 

ταυτόχρονη καταγραφή του κόστους και της ποιότητας καθώς εφαρμόζεται έλεγχος 

διαδικασιών στην κλινική εργασία. 

 

 Συστηματοποίηση και τυποποίηση 

Η συστηματοποίηση, η τυποποίηση και η καταγραφή της απόδοσης για μια 

συγκεκριμένη κλινική κατάσταση (πάθηση) λαμβάνει υπόψη τον πολύπλευρο χαρακτήρα 
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της κλινικής εργασίας, καθώς συμπεριλαμβάνει πολλές υπηρεσίες με τη βοήθεια της 

διαχείρισης των κλινικών διαδικασιών (James 1993a, Deming 1994, Lagasse et al. 1995, 

Degeling et al. 1998, Isouard 1999a, Hindle and Degeling 2000a). Τα πλεονεκτήματα του 

ελέγχου των διαδικασιών εργασίας και συγκεκριμένα της σειράς των κλινικών ενεργειών 

περιλαμβάνουν σε κλινικό επίπεδο: τη βελτίωση της ποιότητας και του κόστους 

περίθαλψης,  τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων, τη δημιουργία κανόνων και ευθυνών 

αντιμετώπισης του ασθενή, τη μείωση των διαφορών στην ιατρική πρακτική και τη 

συμμετοχή των ασθενών στη λήψη αποφάσεων (Chassin 1992, Cohn et al. 1997, Horn 

1997, Sackett et al. 1997, Clemmer et al. 1999, Ellis et al. 1999, Woolf et al. 1999). 

Πλεονεκτήματα αναφέρονται, επίσης, και σε οργανωσιακό επίπεδο ανάμεσα στα οποία 

είναι και η βάση για την επιστροφή χρημάτων (κάλυψη δαπανών, αποζημίωση) την 

έρευνα και την νομική υποστήριξη, η ανταμοιβή για τη βελτίωση της ποιότητας, η 

δημιουργία ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας μεταξύ των τομέων και των υπηρεσιών, η 

ικανότητα αντιμετώπισης λαθών ανθρώπινων αλλά και των συστημάτων και κυρίως ο 

μηχανισμός διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους ιατρούς, τους διευθυντές και άλλα όργανα 

αποφάσεων αναφορικά με τις προσδοκίες για τις υπηρεσίες, τη διάθεση των πόρων και τις 

συνέπειες για τα αποτελέσματα της περίθαλψης (Chassin 1992, James 1993b, Deming 

1994, Lagasse et al 1995, Sackett et al. 1997, Harpwood 1998). 

Διεθνώς ο αριθμός τέτοιων μεθόδων θεωρείται περιορισμένος (Chassin 1992). 

Πρόσφατες έρευνες σε δημόσια νοσοκομεία της Αυστραλίας έδειξαν την απουσία 

ολοκληρωμένων μεθόδων ελέγχου των διαδικασιών εργασίας μέσα από συστηματικές 

παρεμβάσεις και εξέταση της απόδοσης σε ειδικές καταστάσεις (παθήσεις) (Degeling et 

al. 1998, Degeling et al. 2000, Sorensen et al. 2002). Αυτή η απουσία προκαλεί έκπληξη 

καθώς οι μέθοδοι ελέγχου των διαδικασιών εργασίας περιλαμβάνονται στα κοινά 

ενδιαφέροντα των διευθυντών και των ιατρών. Αναφέρονται ωστόσο διάφορα εμπόδια 

όσον αφορά την ανάπτυξη και την εφαρμογή τους, τα οποία περιλαμβάνουν : τη χρήση 

μηχανισμών υποστήριξης των αποφάσεων, όπως η χρήση των ιατρικών οδηγιών και της 

σειράς ενεργειών ως μέσα περιορισμού του κόστους περιορισμένης αποδοχής από τους 

ιατρούς, την απουσία αξιόπιστων δεδομένων απόδοσης, την απουσία συστημάτων 

κλινικών δεδομένων και εγγράφων για τη σειρά παροχής της περίθαλψης, τη χρήση των 

οδηγιών και της σειράς ενεργειών ως όπλα στον πόλεμο για τις περιοχές ελέγχου 

ανάμεσα στους ιατρούς, την ασάφεια ιατρικής και νομικής προστασίας, τον 

προβληματισμό σχετικά με την εφαρμογή της ιατρικής ως βιβλίο μαγειρικής και το φόβο 

του γραφειοκρατικού ελέγχου (Macintyre 2001, Sackett  1997, Hindle 1999, Chassin 

1992, Woolf 1999). Οι απόψεις ότι η χρήση της σειράς ενεργειών μπορεί να ενισχύσει 

την ηγετική θέση των ιατρών και να εξισορροπήσει τις προτεραιότητες ανάμεσα στις 
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στρατηγικές βελτίωσης της ποιότητας και τις στρατηγικές ελέγχου των δαπανών, 

συνήθως αγνοούνται (Woolf  et al. 1999). 

 

 Πολυεπιστημονικότητα – πολυκλαδικότητα   

Οι ομάδες της υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του 

μοντέλου ελέγχου της εργασιακής λειτουργίας καθώς εξουδετερώνουν τους 

ατομικιστικούς τρόπους της ιατρικής πρακτικής, βελτιώνουν την αλληλουχία της 

περίθαλψης και συμβάλουν στον συντονισμό του όγκου, της δυσκολίας και της 

πολλαπλότητας των υπηρεσιών (Commonwealth Department of Health and Family 

Services 1996, National Health Service 1997, 1998). Οι ομάδες έχουν κατά καιρούς 

ντυθεί το μανδύα του ήρωα, προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα στο χώρο της 

υγείας (Hughes 1971, Reich 1987, Freidson 1994, Wilson & Goldschmidt 1995a). Έχει 

αναφερθεί ότι η βελτίωση της ομαδικής εργασίας έχει επιφέρει πολλά οφέλη τόσο στην 

επίδοση όσο και στην ομάδα. (Brotherus-Kettunen et al. 1990, Strike 1995, Hunter 1996, 

Bloor et al. 1998, Clemmer et al. 1998, Sewell 1998, Young et al. 1998, Frith-cozens 

1999, Koeck 1999, Adebanjo et al. 2001). Λέξεις όπως η συνεργασία, η σύμπραξη και η 

συμμετοχή που χαρακτηρίζουν γενικά την ομαδική εργασία ενθαρρύνουν την επιμονή 

των μελών της ομάδας στην τυποποίηση των διαδικασιών (Gee et al. 1996, Clemmer et 

al. 1998). Ωστόσο, οι ομάδες ενδέχεται να επιφέρουν και αρνητικές εμπειρίες στα μέλη 

τους όταν επικρατούν η ανισότητα και ο ανταγωνισμός για την εξουσία. Έτσι, οι 

υποθέσεις σχετικά με το γνήσιο πνεύμα συνεργασίας στις ομάδες και την υπεροχή της 

απόδοσης τους συγκριτικά με την ατομική εργασία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ισχύουν 

(Hackman 1990, Casey 1999, Adebanjo & Kehoe 2001). Επιπλέον, οι ομάδες που 

βρίσκονται στην κορυφή της ιεραρχίας δεν θεωρούνται «ουδέτερες» στην επίδραση τους, 

αντίθετα, μπορούν να επηρεάσουν θετικά και αρνητικά την αλλαγή στο χώρο εργασίας. Η 

επαρκής χορήγηση πόρων στις ομάδες και η αυτονομία των μελών στη λήψη αποφάσεων 

στο πλαίσιο των ευθυνών της ομάδας μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της. 

Παράλληλα, η αδυναμία της να κάνει κάτι τέτοιο την καθιστά αναποτελεσματική 

(Hackman 1990). 

Ο σχηματισμός των ομάδων σε νοσοκομεία δεν είναι εύκολος (Opie 1998, Wicks 

1999, Spooner 2001). Ακόμη κι αν η ομαδική εργασία θεωρηθεί ως η λύση στα 

προβλήματα οργάνωσης και παροχής της υγειονομικής περίθαλψης, άλλα εμπόδια που 

σχετίζονται με την κουλτούρα και τον οργανισμό εμποδίζουν την εξέλιξή της. Υπάρχει 

έλλειψη εμπειρικής εργασίας επάνω στις κοινωνικές διαστάσεις της παροχής της 

υγειονομικής περίθαλψης στα δημόσια νοσοκομεία, για παράδειγμα, σχετικά με τις 

στάσεις και τις αξίες των επαγγελματικών ομάδων ως παράγοντες μεταρρύθμισης και την 
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επίδραση της επαγγελματικής συνεργασίας στην αποτελεσματικότητα της περίθαλψης 

(Degeling et al. 2000). Οι συνθήκες δημιουργίας των ομάδων ίσως να είναι ανύπαρκτες 

σε επαγγέλματα όπου η πίεση του χρόνου ή η απροθυμία εμποδίζουν την εξέταση της 

άσκησης του επαγγέλματος με σκοπό την αυτογνωσία. Η παραδοσιακές επαγγελματικές 

πρακτικές, η διάσπαση του εργατικού δυναμικού της υγείας και ο ελλιπής 

προγραμματισμός καθώς και η έλλειψη υποστήριξης από πολιτικές εντείνουν το 

πρόβλημα του εκσυγχρονισμού των πολυδιάστατων διαδικασιών στις οποίες βασίζεται ο 

έλεγχος των διαδικασιών της κλινικής εργασίας (Duckett et al. 1981, Frith-cozens 1999, 

Doyal et al. 2000, Moss 2002). Αυτό δείχνει την ανάγκη εξεύρεσης οργανωσιακών 

στρατηγικών που προωθούν και υποστηρίζουν πρωτοποριακές πολυεπιστημονικές 

μεθόδους εργασίας (Greguras et al. 2001) 

 

2.4.4  Η εφαρμογή των μοντέλων μεταρρύθμισης 

 

Η ανασκόπηση των σημαντικότερων μοντέλων μεταρρύθμισης, που περιγράφονται 

στη βιβλιογραφία και  παρουσιάζονται παραπάνω, δείχνει ότι το καθένα από αυτά 

συμβάλει στη μεταρρύθμιση όμως, κανένα δεν μπορεί μόνο του να δώσει οριστική λύση 

στα προβλήματα στο χώρο της υγείας. Παρόλα τα μειονεκτήματά τους τα μοντέλα αυτά 

αντιπροσωπεύουν το σημερινό φάσμα γνώσεων που έχουμε σχετικά με την μεταρρύθμιση 

στο χώρο της υγείας. Για τη δημιουργία όμως των συνθηκών που θα επιτρέψουν την 

εφαρμογή τους απαιτούνται οι επενδύσεις σε μια σειρά παραγόντων (Forte et al 2002) 

που περιλαμβάνουν: 

 Την ετοιμότητα κλινικών συστημάτων λογοδοσίας, την αρτιότητα γνώσεων στον 

τομέα της παραγωγής της περίθαλψης, τις υπηρεσίες οργανωσιακής υποστήριξης, όπως 

τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων και τα συστήματα ιατρικών δεδομένων καθώς και 

κατάλληλα συστήματα διαχείρισης του κόστους της περίθαλψης από τους ιατρούς. 

 Την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ιατρών όσον αφορά την επικοινωνία τους με 

τους ασθενείς αλλά και τους συναδέρφους τους, τον υπολογισμό της τεχνικής απόδοσης 

στο χώρο εργασίας και τις δεξιότητες διοίκησης και τέλος 

 Την αναγνώριση, εκ μέρους των γιατρών, του πολυδιάστατου χαρακτήρα της 

περίθαλψης στον προγραμματισμό των υπηρεσιών και στην εξέταση της παροχής των 

υπηρεσιών αλλά και της απόδοσης. 

Οι αλλαγές στην ιατρική πρακτική πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν την 

καθιέρωση αυτών των συνθηκών. Η πρώτη αλλαγή αφορά την τεχνική ιατρική πρακτική, 

η οποία περιλαμβάνει την ατομική αγωγή ενώ η δεύτερη αλλαγή αφορά συστήματα 

πρακτικών για ομάδες ασθενών. Η πρώτη αλλαγή στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας 
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της περίθαλψης ενώ η δεύτερη στην βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών. Σύμφωνα 

με τη βιβλιογραφία, επιβεβαιώνεται η ενδημική αναντίστοιχη περίθαλψη σε ολόκληρο το 

νοσοκομείο καθώς και η αποφυγή αντιμετώπισης των θεσμικών ελλείψεων τόσο από τους 

διευθυντές όσο και από τους επαγγελματίες του χώρου (Todd 1991, Delamothe 1993, 

Freidson 1994, Lee et al. 1995, Saks 1995, Degeling et al. 1998, Dunning et al. 1998, 

Lumby 1998, McQuillann et al. 1998, Mercer et al. 1998, Moss 1999, Youngs 1999). Η 

δεύτερη αλλαγή σχετίζεται με την ανάγκη δημιουργίας νέων εργασιακών πρακτικών, ενός 

νέου συστήματος περίθαλψης και νέων ρόλων στην περίθαλψη σύμφωνα πάντα με τους 

στόχους της μεταρρύθμισης (Reid 1995, Wilson & Goldschmidt 1995a, Davies 1996, 

Hornick et al. 1997, Degeling et al. 1998, Chantler 1999, Davies 2000, Davies et al. 1999, 

Hindle 1999, Doyal & Cameron 2000, Hillman 2000, Hindle & Degeling 2000a, NSW 

Department of Health 2000a, Hindle & Braithwaite 2001). Η επιτυχία μιας τέτοιας 

αλλαγής βασίζεται στην επίτευξη συμφωνίας των σημαντικότερων παραγόντων, την 

ετοιμότητα εφαρμογής μιας μεθόδου διοίκησης της ιατρικής εργασίας, όπου οι 

προσδοκίες διατήρησης της ποιότητας συνυπάρχουν με τις προσδοκίες μείωσης του 

κόστους. Επίσης, η επιτυχία εξαρτάται και από τους πόρους αλλά και την ικανότητα 

διαχείρισης προβλημάτων που προκύπτουν από όσους αδικούνται από την αλλαγή.   

Τα προβλήματα στο χώρο της υγείας, που εμπεριέχονται στις λεπτομέρειες της 

ιατρικής πρακτικής και περιλαμβάνονται στη μεταρρύθμιση, δεν αντιμετωπίζονται με 

συστήματα απόδοσης βάσει εύκολων δεδομένων και ελέγχου που αποποιείται τις 

ευθύνες. Τα δομικά προβλήματα της αλλαγής, συγκεκριμένα η παγιωμένη ιατρική 

κουλτούρα, η υπόθεση ότι κατέχει τα πρωτεία, η απόσταση της διοίκησης από την 

ιατρική εργασία και η απουσία πολιτικών στήριξης της εφαρμογής των 

μεταρρυθμιστικών μοντέλων, πρέπει να διερευνηθούν και να αντιμετωπιστούν. Οι 

στρατηγικές ελέγχου των πόρων και η βελτίωση της ποιότητας απαιτούν την ουσιαστική 

αλλαγή της ιατρικής πρακτικής από τους ιατρούς, την αποδοχή της λογοδοσίας για τα 

αποτελέσματα της περίθαλψης και τον αναπροσανατολισμό  της πρακτικής από την 

αυτονομία των ιατρών στις συστηματοποιημένες και καθιερωμένες διαδικασίες που 

ενυπάρχουν στην πολυδιάστατη αποδεικτική ιατρική πρακτική. Το ζητούμενο είδος της 

αλλαγής απαιτεί μια μεγάλη αλλαγή στις στάσεις, τις αξίες, τις πεποιθήσεις και τη 

συμπεριφορά των ιατρών και των διευθυντών (Dunning et al. 1998, Boldy 2002). Τα 

στοιχεία δείχνουν ωστόσο, ότι οι απαραίτητες κουλτούρες που θα επιτρέψουν μια τέτοια 

αλλαγή δεν είναι ακόμη έτοιμες (Degeling et al. 1998). Από την ανάλυση των μοντέλων 

της μεταρρύθμισης που παρατέθηκαν φαίνεται πως ο κύριος λόγος της αποτυχίας των 

είναι η μη συμμετοχή των γιατρών στις διαδικασίες της μεταρρύθμισης. Όμως, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει η Τσιβάκου «Δεν νοείται μεταρρύθμιση αν δεν στοχεύει στην 

αναδιαμόρφωση των τρόπων δράσης, ιδίως των ρόλων και των κινήτρων. Επίσης, δεν 
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νοείται καλός μεταρρυθμιστής που να μην τελεί εν επιγνώσει πως η επιδιωκόμενη 

μεταβολή των ρόλων προϋποθέτει αλλαγή πορείας των ανθρώπινων προσδοκιών, ώστε 

αυτές, μέσω των προσανατολισμών που εισάγουν τα κίνητρα, να ευθυγραμμισθούν με τις 

προσδοκίες των νεοπροτεινομένων ρόλων. Μόνο αν η μεταρρύθμιση καταφέρει να 

μεταβάλει και να ελέγξει τους θύλακες , δηλαδή τους ρόλους  εντός των οποίων η 

κοινωνία δεσμεύει τις προσδοκίες, θα καταφέρει να εποπτεύει την κοινωνική 

πολυπλοκότητα, αφού μόνο τότε θα είναι κυρία της ανθρώπινης νόησης που 

γονιμοποιείται μέσα στους ρόλους (Τσιβάκου 1999). 

Η θεώρηση αυτή, σε συνδυασμό με τις αξίες και τις στάσεις των ανθρώπων της 

σημερινής Ελλάδας, θα αρκούσε για να ερμηνευτεί το φαινόμενο της αποτυχίας των 

μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση και ειδικότερα στο νοσοκομείο. Έτσι, δεν είναι 

καθόλου παράξενο  που όσοι μετέχουν σε ένα σύνθετο σύστημα όπως είναι το 

νοσοκομείο, κυβερνητικοί παράγοντες, μάνατζερ, γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί αλλά 

και οι πολίτες - πελάτες του οργανισμού, αντιλαμβάνονται διαφορετικά την έννοια της 

αλλαγής – μεταρρύθμισης και σχεδόν όλοι της δίνουν ένα εργαλειακό προσανατολισμό. 

Όμως, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Καλλίνικος (1999) «Μία κοινωνία δεν αποτελεί 

μόνο σύστημα δομών και μηχανισμών που μπορεί να γίνουν αντικείμενο διαχείρισης 

κατά το δοκούν, αλλά ένα πολιτισμό, ένα σύνθετο σύστημα αξιών, κοινωνικών σημασιών 

και καθημερινών πρακτικών που συμπυκνώνουν τις ιστορικές εμπειρίες καθώς και τις 

οντολογικές και νοηματικές προτεραιότητες ενός λαού ή έθνους» συνεπώς δεν είναι 

δυνατόν μόνο με εργαλειακές πολιτικές – κυρίως ρυθμιστικές επεμβάσεις, νομικά και 

διοικητικά μέτρα – να μεταρρυθμιστεί ο δημόσιος τομέας. 

 

 

2.5.  Συμπεράσματα 

 

Οι οργανισμοί υγείας δεν παρουσιάζονται συχνά ως χώροι που επιτρέπουν και 

υποστηρίζουν τη μεταρρύθμιση. Υπάρχει επαγγελματικός διαχωρισμός και δίνεται 

έμφαση στον έλεγχο των δαπανών εξαιρώντας άλλους στόχους, ενώ αποφεύγεται η  

διαχείριση της ιατρικής εργασίας και προωθείται η διαχείριση των κρίσεων (Forte et al. 

2002). Όσοι είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των εξόδων στην υγεία και τη βελτίωση της 

ποιότητας δεν διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα για να το πετύχουν, ακόμη κι αν το θέλουν. 

Τα μοντέλα, η αιτιολογία, οι δομές και οι διαδικασίες δράσης απλώς δεν υπάρχουν. 

Ωστόσο, η κάθε ομάδα παραγόντων στην υγεία διαθέτει μια ξεχωριστή και απαραίτητη 

γνώση και πρακτική για να συμβάλει στη μεταρρύθμιση. Όσοι παρέχουν υπηρεσίες 

κατέχουν τη γνώση που απαιτείται για την αλλαγή στην ιατρική πρακτική. Οι διευθυντές 
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των υπηρεσιών κατέχουν τη γνώση που απαιτείται για την αλλαγή στο σχεδιασμό των 

υπηρεσιών. Όσοι διαμορφώνουν την πολιτική κατέχουν τη γνώση των ολοκληρωμένων 

προγραμμάτων μεταρρύθμισης. Κανείς ατομικά δεν κατέχει τη γνώση ή την εξουσία  να 

αλλάξει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει η μεταρρύθμιση στην υγεία. Η απουσία μιας 

μεθόδου διοίκησης, συμπεριλαμβάνοντας την δύσκολη ιατρική εργασία, η απουσία 

οργανωτικών δομών και διαδικασιών υλοποίησης των  μεταρρυθμιστικών στρατηγικών, η 

απουσία συμφωνίας όσον αφορά τους στόχους της αλλαγής και η έλλειψη σαφήνειας 

σχετικά με τους ρόλους και τις ευθύνες της δράσης, εμποδίζουν συνολικά τη 

μεταρρύθμιση (Bloor & Dawson 1994, Freidson 1994, Reid 1995, Taylor et al. 1996, 

Degeling et al. 1998, Lumby 1998, Hackett et al. 1999, Degeling et al. 2000, Eno & 

Spigelman 2000, Association for Responsible Medicine 2001, Maynard et al. 2001, Boldy 

2002). 

Στο κεφάλαιο αυτό αξιολογήθηκαν τα μοντέλα μεταρρύθμισης που υπάρχουν στη 

βιβλιογραφία. Δείχνουν μια τάση υπέρ των στόχων μείωσης του κόστους και εις βάρος 

των στόχων βελτίωσης της ποιότητας  πέρα από μια αμυντική προσέγγιση της ποιότητας. 

Η υπόλοιπη βιβλιογραφία έδινε μεγαλύτερη έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας και πιο 

πρόσφατα στις παραγωγικές μεθόδους συστηματοποίησης και καθιέρωσης των 

εργασιακών διαδικασιών, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας, της αποδοτικότητας και 

των αποτελεσμάτων του κόστους. Λίγα μοντέλα περιλαμβάνουν στοιχεία του εργασιακού 

χώρου, του οργανισμού και της πολιτικής σε μια συνεχή διαδικασία που δίνει έμφαση 

στην ιατρική εργασία. Τα μοντέλα συνήθως τονίζουν είτε ένα πλαίσιο για τη 

μεταρρύθμιση είτε την εκμάθηση διαδικασιών μεταρρύθμισης αλλά σπάνια και τα δυο 

μαζί.  

Τα πρότυπα που εξετάζονται αποκαλύπτουν ότι τα προβλήματα της υγείας είναι 

δομικά, βαθιά και πολύπλοκα. Ο προτεινόμενος τρόπος μπορεί να βρίσκεται στην 

αμφισβήτηση των υποθέσεων ,στις οποίες το σύστημα στηρίζεται και στο 

μετασχηματισμό  της οργάνωσης της υγειονομικής περίθαλψης έτσι ώστε να απεικονίσει 

την πραγματικότητα των νοσοκομείων, ως μεγάλες ακριβές οντότητες που 

περιλαμβάνουν διεπιστημονική αλληλεπίδραση,  πολλαπλές υπηρεσίες και  συστήματα 

πολλών τοποθεσιών που παραδίδουν μεγάλους όγκους τόσο της βασικής όσο και της 

σύνθετης περίθαλψης, συχνά σε γεωγραφικά διασκορπισμένες θέσεις. Λίγα παραδείγματα 

του τύπου του οργανωτικού μετασχηματισμού, τα οποία είναι απαραίτητα για την 

εφαρμογή των στόχων της μεταρρύθμισης, βρέθηκαν στην υπό εξέταση βιβλιογραφία. Οι 

δομικές και οι διαδικαστικές αλλαγές οι οποίες ήταν απαραίτητες για  να υποστηρίξουν 

τον οργανωτικό μετασχηματισμό δεν εξετάστηκαν ενδελεχώς.  
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Η αποτελεσματική παροχή υγειονομικής περίθαλψης είναι μια σύνθετη και 

τεχνολογικά περίπλοκη παραγωγική βιομηχανία. Η βασισμένη στο χώρο εργασίας  

αλλαγή είναι, επομένως, κεντρικής σημασίας για την μεταρρύθμιση. Η καθιέρωση των 

δομών και των διαδικασιών που υποστηρίζουν τον προσδιορισμό των ζητημάτων και των 

προτεραιοτήτων που άπτονται του εργασιακού χώρου και η συζητούμενη επίλυσή τους, 

θα είναι ουσιαστικός παράγοντας στην επίτευξη των στόχων  οικονομικής 

αποτελεσματικότητας. Οι νοσοκομειακοί γιατροί είναι πεπειραμένοι για να καταστήσουν 

λειτουργική την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, αλλά η εστίασή τους στην περίθαλψη 

των ασθενών δεν τους αφήνει ούτε το χρόνο ούτε τις δεξιότητες για να μετατρέψουν τη 

γνώση τους στις διαδικασίες παραγωγής. Η εκμετάλλευση της τεχνογνωσίας τους και η 

δέσμευση του ενδιαφέροντός τους για τους στόχους μεταρρύθμισης είναι ένα σημαντικό 

κριτήριο για την επιτυχία της μεταρρύθμισης.  

Αυτό προτάσσει τη σημασία μιας επαγγελματικής διευθυντικής δομής που θα 

γεφυρώνει τις εργασιακές κουλτούρες και θα υποστηρίζει την παροχή της κλινικής 

περίθαλψης μέσω των διαδικασιών του προγραμματισμού, της οργάνωσης, της 

αξιολόγησης, και του καταμερισμού των ευθυνών που είναι  οι βάσεις για την 

αποδοτικότητα,  την αποτελεσματικότητα, και την αρμονία στον χώρο εργασίας. Αυτή η 

δομή θα αντιπροσώπευε τα ενιαία σημεία της υπευθυνότητας σε όλη την οργάνωση, όπου 

τα συστήματα αλληλοκαλύπτονται με τους σαφείς ρόλους, τις ευθύνες και τις προσδοκίες 

των προτύπων απόδοσης, καθώς και με ικανότητες  διαχείρισης των κλινικών 

συστημάτων παραγωγής του δημόσιου τομέα. Η καθιέρωση δομών και  διαδικασιών - 

βασισμένων στο χώρο εργασίας - συνεπάγεται έναν ρόλο οικοδόμησης ικανοτήτων για 

την πολιτική υγείας που θα υποστηρίζει την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός προτύπου 

παραγωγής για την διαχείρισης της κλινικής εργασίας. Η γνώση του τύπου  του 

περιβάλλοντος μέσα στο οποίο η περίθαλψη πραγματοποιείται, οι αντιληπτοί ρόλοι και η 

συμπεριφορά των βασικών συμμετεχόντων στη μεταρρύθμιση, καθώς και τα όρια και οι 

δυνατότητες των επιστημονικών πεδίων μέσα στα οποία λειτουργεί ο καθένας, θα είναι 

ουσιώδη στον οργανωτικό μετασχηματισμό. 

Στα επόμενα κεφάλαια εξετάζονται  οι θεωρητικές θέσεις που σχετίζονται με τον 

οργανωσιακό μετασχηματισμό στο χώρο της υγείας. Εξετάζεται επιλεγμένη βιβλιογραφία 

επάνω στην οργανωσιακή αλλαγή από τη οπτική γωνία της οργανωσιακής μάθησης και 

της δύναμης-εξουσίας για τη δημιουργία πολιτικών, τη διοίκηση και τον επαγγελματισμό. 

Αυτά σε συνδυασμό με μία, σχετικά σύντομη και επιλεγμένη βιβλιογραφία της ιστορικής 

πορείας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και του νοσοκομείου, χρησιμοποιείται ως 

βάση του εμπειρικού τμήματος της εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
 

 

Αν πραγματικά θέλεις να καταλάβεις κάτι,  

προσπάθησε να τ’ αλλάξεις. 

Kurt Lewin 

 

 

3.1 Εισαγωγή -  Η έννοια της μάθησης 

 

Στις επιστήμες της συμπεριφοράς, η έννοια της μάθησης χρησιμοποιείται για να 

προσδιορίσει το αποκρυστάλλωμα των περιστάσεων ή εμπειριών στη συμπεριφορά των 

έμβιων όντων. Η αλληλεπίδραση του οργανισμού με το περιβάλλον αποκρυσταλλώνεται 

στις προτιμήσεις και αντιδράσεις του οργανισμού μέσα από μία μακρόχρονη διαδικασία 

δοκιμών – σφαλμάτων, επανεκτιμήσεων και διορθωτικών αντιδράσεων. Η 

αποκρυστάλλωση συμπεριφορικών χαρακτηριστικών υποδηλώνει ότι ο κύκλος μάθησης 

του οργανισμού έχει ολοκληρωθεί (Καλλίνικος 1998). Για να υποκινηθεί νέα αλλαγή στη 

συμπεριφορά θα πρέπει να υπάρχει η αίσθηση της απόκλισης από τους επιδιωκόμενους 

στόχους. Η μάθηση, υπό αυτή την έννοια, συνιστά απόκριση στην απόκλιση. Χωρίς την 

αίσθηση της απόκλισης ή εσφαλμένης απόκρισης, δεν μπορεί να υπάρξει μάθηση 

(Bateson 1972). 

 Στους ανθρώπους η μάθηση αυτή αποτελεί έκφραση των διδαγμάτων της 

εμπειρίας και χαρακτηρίζεται ως βιωματική μάθηση. Δηλαδή, η ατομική συμπεριφορά 

συμπυκνώνει τις βιωματικές εμπειρίες των περιστάσεων της ζωής, αποτελώντας 

ταυτόχρονα τα κριτήρια επιλογής ευκαιριών και ερμηνείας νέων εμπειριών.  Η βιωματική 

μάθηση προϋποθέτει την ανίχνευση και κατανόηση – σωστή ή λανθασμένη, παθητική ή 

ενεργητική,  ρητή ή άρρητη- των συνεπειών της ανθρώπινης δράσης και την καθιέρωση 
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κάποιου είδους αιτιακών σχέσεων, βάση των οποίων συντελείται η αξιολόγηση της 

δράσης και η εξαγωγή των απαραίτητων συμπερασμάτων (Καλλίνικος 1998). 

Στον άνθρωπο η συσσώρευση των ατομικών εμπειριών αποκρυσταλλώνεται 

διαχρονικά σε συλλογικές εμπειρίες και διαμορφώνουν τη γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα, 

τις αντιλήψεις, αυτό που με μία λέξη αποκαλείται πολιτισμός (Bateson 1972, Geertz 

1973). Η διαμόρφωση της ατομικής συμπεριφοράς, ο έλεγχος και η διοχέτευση των 

ατομικών διαθέσεων επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας του εκκοινωνισμού , δηλαδή 

της ατομικής ιδιοποίησης και εσωτερίκευσης των κυρίαρχων πολιτισμικών κατηγοριών – 

συνήθειες, κανόνες, αξίες, σημασίες, αντιλήψεις (Καλλίνικος 1998). Αυτό σημαίνει ότι ο 

εκκοινωνισμός δεν αποτελεί απλά μία ακόμη μορφή μάθησης, αλλά παρέχει το πλαίσιο 

που καθοδηγεί και ελέγχει τη βιωματική μάθηση. 

Τέλος μορφή μάθησης αποτελεί και η διαδικασία μεταφοράς και διαμεσολάβησης 

αφηρημένων εννοιών και τυποποιημένων πακέτων γνώσης και συνδέονται με την 

ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνικής. 

Παρότι οι διαδικασίες της μάθησης συνδέονται μεταξύ τους, αυτές διακρίνονται 

στις ακόλουθες μορφές μάθησης: 

 βιωματική μάθηση 

 μάθηση ως εκκοινωνισμός 

 απόκτηση αφηρημένης, τυποποιημένης γνώσης 

Ενώ η μάθηση από τα άτομα που απαρτίζουν τον οργανισμό είναι προαπαιτούμενο 

για την οργανωσιακή μάθηση, εν τούτοις αυτή δεν ταυτίζεται με το άθροισμα της 

μάθησης αυτών των ατόμων. Ο οργανωσιακή μάθηση είναι ενιαία για ένα οργανισμό. 

Αυτή είναι και ποσοτικά και ποιοτικά διαφορετική από το άθροισμα των μαθησιακών 

διαδικασιών των ατόμων. Λαμβάνει χώρα μέσα στο περιβάλλον των ατόμων και των  

δικών τους αλληλοεπιδράσεων και οι οποίες μαζί συνιστούν ένα διαφορετικό όλο με τις 

δικές του ιδιότητες και χαρακτηριστικά. Αναλογικά θα μπορούσε  κανείς να σκεφθεί την 

περίπτωση μίας ομάδας ποδοσφαίρου, όπου η συνολική εμφάνιση-απόδοση της ομάδας 

εξαρτάται αλλά δεν ισούται με το  άθροισμα των ικανοτήτων των ατόμων-παικτών που 

την  απαρτίζουν, ούτε από το ατομικό στυλ του κάθε παίκτη. 

Στην οργανωσιακή βιβλιογραφία δεν υπάρχει μία ενιαία άποψη ή ένας ορισμός για το τι είναι 

οργανωσιακή μάθηση. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι σημαντικότερες απόψεις και πλευρές 

της οργανωσιακής μάθησης, όπως εμφανίζονται στη βιβλιογραφία. Ένας γενικός ορισμός θα όριζε 
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ότι η οργανωσιακή μάθηση θεωρείται μία διαδικασία που εξαρτάται από ιστορικά γεγονότα, είναι 

προσανατολισμένη σε στόχους και βασίζεται σε προγραμματισμένες διαδικασίες (B. Levitt & J. 

March 1988). Έτσι οι γνώσεις και οι αξίες ενός οργανισμού αλλάζουν, οδηγώντας σε βελτίωση της 

ικανότητας επίλυσης προβλημάτων και την ισχύ-ικανότητα (Capacity) για δράση. Σύμφωνα με τον 

Δ. Αργυριάδη (1998), για την έννοια Capacity δεν υπάρχει δόκιμος ελληνικός όρος. Για την 

ακρίβεια δεν είναι ισχύς, δεν είναι ικανότητα, δεν είναι χωρητικότητα αλλά συγκερασμός όλων των 

παραπάνω. Αυτή σπάνια είναι μοιρασμένη ομοιόμορφα σε ένα οργανισμό και στο μέτρο που τα επί 

μέρους όργανα μίας υπηρεσίας αλληλοεξαρτώνται και αλληλοϋποστηρίζονται, η γενική Capacity 

της υπηρεσίας, στο σύνολό της δεν είναι μεγαλύτερη από εκείνη που αντιστοιχεί στο πλέον αδύναμο 

όργανό της. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η Capacity μίας αλυσίδας είναι ίση με την ισχύ του πιο 

ισχνού κρίκου της. Δηλαδή, η οργανωσιακή μάθηση ορίζεται ως η ψυχολογική διαδικασία αλλαγής 

στη γνώση και τη συμπεριφορά που πραγματοποιείται μέσα και μεταξύ των οργανισμών. Η σημασία 

της στην πρακτική του μάνατζμεντ εκφράζεται ίσως καλύτερα από την άποψη ότι η ικανότητα ενός 

οργανισμού να μάθει γρηγορότερα από τους ανταγωνιστές του μπορεί να είναι το μοναδικό ισχυρό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Επιπλέον, καθώς τα περιβάλλοντα γίνονται πιο δυναμικά, σύνθετα και 

αβέβαια, οι οργανισμοί έχουν την ανάγκη να αναπτύξουν την ικανότητα να προσαρμόζονται μέσω 

της μάθησης. Παρόλα αυτά, οι ερευνητές αντιστάθηκαν στον πειρασμό να δουν την οργανωσιακή 

μάθηση απλά ως μια θετική διαδικασία που οδηγεί σε ανώτερη απόδοση. Αυτό έρχεται σε αντίθεση 

με την φιλοσοφία του «οργανισμού που μαθαίνει», η οποία τείνει να υποθέσει ότι η μάθηση είναι 

φυσικά μια θετική διαδικασία. Η φιλοσοφία του οργανισμού που μαθαίνει είναι βασισμένη στην 

πρακτική και προσανατολισμένη στους κανόνες. Αντίθετα, η οργανωσιακή μάθηση είναι βασισμένη 

στην έρευνα και προσανατολισμένη στην περιγραφή.  

Περαιτέρω, η μάθηση δεν αυξάνει πάντα την αποτελεσματικότητα του 

μαθητευόμενου, ή ακόμα και την πιθανή αποτελεσματικότητα. Η μάθηση δεν οδηγεί 

πάντα σε αληθινή γνώση και μερικές φορές νέα συμπεράσματα ανατρέπουν αυτό που 

προηγουμένως ήταν "γνωστό ότι είναι αληθινό." Οι διάφορες οντότητες μπορούν να 

μάθουν ανακριβώς και μπορούν να μάθουν ακριβώς αυτά που είναι ανακριβή. Τέλος, η 

μάθηση δεν οδηγεί κατ’ ανάγκη σε ορατές αλλαγές στη συμπεριφορά. 

Η αλλαγή ως αποτέλεσμα της μάθησης δεν χρειάζεται να είναι ορατά 

συμπεριφορική. Η μάθηση μπορεί να οδηγήσει σε νέες και σημαντικές ιδέες και τη 

συνειδητοποίηση ότι δεν υπαγορεύει καμία συμπεριφορική αλλαγή. Από αυτή την άποψη, 

το κρίσιμο στοιχείο στην μάθηση είναι ότι ο οργανισμός γνωρίζει συνειδητά τις διαφορές 

και τις εναλλακτικές λύσεις και έχει επιλέξει συνειδητά μια από αυτές τις εναλλακτικές. 

Η επιλογή μπορεί να έγκειται στο να μην αλλάξει η συμπεριφορά αλλά, μάλλον, να 

αλλαχτούν οι γνωστικοί χάρτες ή οι αντιλήψεις κάποιου (Friedlander 1983). 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εδώ εξετάζεται μια πιο συμπεριφορική οπτική: Μια 

οντότητα μαθαίνει αν, μέσω της επεξεργασίας των πληροφοριών, η έκταση των πιθανών 

συμπεριφορών αλλάζει (Huber 1991).  

Πρακτικά όλη η οργανωσιακή συμπεριφορά άμεσα ή έμμεσα επηρεάζεται από την 

μάθηση. Με την εφαρμογή των αρχών και διαδικασιών μάθησης, η συμπεριφορά των 

εργαζομένων μπορεί να καθοδηγηθεί και να βελτιώσει την εμφάνιση απόδοσής τους. 

 

 

3.2   Θεωρίες μάθησης 

 

3.2.1 Συμπεριφορικό Μάνατζμεντ. 

 

Η μέθοδος τροποποίησης της συμπεριφοράς σε ένα εργασιακό περιβάλλον δέχεται 

κατά βάση ότι η εργασιακή συμπεριφορά καθορίζεται από τις συνέπειές της. 

Θεωρώντας την θετική ενίσχυση, για την οποία θα αναφερθούμε ευθύς αμέσως, ως 

την σημαντικότερη αρχή της μάθησης, ένα ενδοοργανωσιακό πρόγραμμα θετικής 

ενίσχυσης περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

Στάδιο 1
ο
: Η επίδοση πρέπει να περιγράφεται από συμπεριφορική άποψη, δηλαδή σε τι 

ακριβώς συνίσταται. Ακόμη να καθορίζεται με ακρίβεια ο τρόπος μέτρησης και 

αξιολόγησής της ώστε να μην υπεισέρχονται στην διαδικασία εξωτερικοί παράγοντες 

(π.χ. προσωπικές σχέσεις, προτιμήσεις κ.λ.π.). 

Στάδιο 2
ο
: Για κάθε εργαζόμενο πρέπει να τίθενται συγκεκριμένοι και εφικτοί στόχοι, οι 

οποίοι πρέπει να είναι αποδεκτοί. 

Οι απόψεις αυτές των Luthans - Kreitner (1985) δίνονται σχηματοποιημένες όπου: 

 

                  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ                                          ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

 

         

                   ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ                                            ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

 

             

Σχήμα 3.1 : Σχηματική παράσταση ενδοοργανωσιακού προγράμματος θετικής ενίσχυσης 

(Luthans - Kreitner 1985) 
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α) Στην κατάσταση περιγράφονται, τα ερεθίσματα που σχετίζονται με τον στόχο, 

κοινωνικά ερεθίσματα - θετικά πρότυπα, ερεθίσματα που σχετίζονται με το έργο και την 

δομή της οργάνωσης, ερεθίσματα αυτοελέγχου 

β) Στον οργανισμό-άτομο περιγράφονται, ο βαθμός αποδοχής του στόχου από τον 

εργαζόμενο, οι προσδοκίες για την σύνδεση της προσπάθειας και της επίδοσης με την 

αμοιβή, ο τρόπος αιτιολόγησης από το άτομο των επιτευγμάτων και των αποτυχιών 

γ) Στην συμπεριφορά που αναφέρεται στην ίδια την παραγωγική διαδικασία και στον 

τρόπο διεξαγωγής της 

δ) Στις συνέπειες, όπου εξετάζεται ο βαθμός που το επιτελεσθέν έργο είναι επιτυχές για 

το άτομο από ψυχολογική άποψη. 

 

3.2.2   Γνωστικές Θεωρίες 

 

Σήμερα, οι γνωστικές επιστήμες εστιάζουν περισσότερο στις δομές και διαδικασίες 

της ανθρώπινης ικανότητας - π.χ. στο ρόλο της μνήμης και της διαδικασίας 

πληροφόρησης, παρά στις διαδικασίες απόκτησης και μεταφοράς που κυριαρχούσαν στις 

ερμηνείες της θεωρίας μάθησης. 

Στην οργανωσιακή συμπεριφορά, η γνωστική προσέγγιση έχει εφαρμοστεί κύρια 

στις θεωρίες υποκίνησης. Οι προσδοκίες, οι συνεισφορές, τα σημεία ελέγχου και η 

στοχοθεσία είναι όλα γνωστικές έννοιες και παριστάνουν την σκοπιμότητα της 

οργανωσιακής συμπεριφοράς. Σε αντίθεση με το συμπεριφοριστικό πρότυπο οι έρευνες 

εστιάζονται γύρω από την εσωτερική αναπαράσταση του εξωτερικού κόσμου και 

τονίζονται ιδιαίτερα οι ενσυνείδητες διαδικασίες. Η σύλληψη νέων σχέσεων των 

πραγμάτων και η εννοιολογική-γλωσσική τους διατύπωση οδηγούν στην οργάνωση και 

δόμηση της εμπειρίας. Δηλαδή, η μαθησιακή διαδικασία δεν είναι μία μηχανιστική 

συνάρτηση ερεθισμάτων και αντιδράσεων ή μία σύνδεση της συμπεριφοράς και των 

συνεπειών της, αλλά ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα δόμησης των πληροφοριών σε ήδη 

προϋπάρχουσες γνωστικές δομές. 

Η γνωστική μάθηση ερμηνεύεται, επομένως, ως πρόσκτηση, οργάνωση, 

κωδικοποίηση και επεξεργασία των πληροφοριών με κύρια χαρακτηριστικά την 

ενεργητική συμμετοχή του ατόμου που μαθαίνει, καθώς και την δημιουργία γνωστικών 

δομών και όχι απομονωμένων συνεξαρτήσεων στο άτομο. 
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3.2.3   Θεωρίες Εκκοινωνισμού ή Κοινωνικογνωστικές Θεωρίες 

 

Η διαμόρφωση της ατομικής συμπεριφοράς, ο έλεγχος και η διοχέτευση των 

ατομικών διαθέσεων επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας του εκκοινωνισμού 

(socialization), δηλαδή της ατομικής ιδιοποίησης και εσωτερίκευσης των κυρίαρχων 

πολιτισμικών κατηγοριών – συνήθειες, κανόνες, αξίες, σημασίες, αντιλήψεις (Καλλίνικος 

1998). 

Συμφωνεί με τις συμπεριφορικές θεωρίες, αλλά επί πλέον προσθέτει τις 

διαδικασίες αυτοελέγχου και μοντελοποίησης, καθώς και διαστάσεις γνωστικής 

προσωπικότητας, όπως η αυτοαποδοτικότητα και η αυτοεκτίμηση. 

Οι νεότεροι συμπεριφοριστές δέχονται ότι στην διαμόρφωση της συμπεριφοράς 

παίζουν ρόλο όχι μόνο τα ερεθίσματα και οι  αντιδράσεις και οι μεταξύ τους συνδέσεις, 

αλλά και το πως προσλαμβάνει και ερμηνεύει το σκεπτόμενο άτομο τις διάφορες 

συνθήκες της μάθησης. Οι αντιδράσεις του ατόμου δεν είναι μηχανιστικές, αυτόματες 

συνεξαρτήσεις τύπου ερέθισμα - αντίδραση αλλά καθοδηγούνται επίσης από τις σκέψεις, 

τις προσδοκίες, τις αξίες για το περιβάλλον του ιδίου του ατόμου. 

Κάθε αλλαγή στη γνωστική δομή και γενικά στις σκέψεις του ατόμου επιφέρει και 

μία αντίστοιχη αλλαγή στην έκδηλη συμπεριφορά του. Η νέα αυτή τάση, του 

κοινωνικογνωστικού συμπεριφορισμού, προσπαθεί να συνδυάσει την συμπεριφοριστική 

θέση με την γνωστική  κατεύθυνση, με βάση όμως το συμπεριφοριστικό πρότυπο. Οι 

ερευνητικές μελέτες των γνωστικών συμπεριφοριστών εστιάζουν την επιστημονική τους 

δραστηριότητα στην ανάπτυξη τεχνικών και μεθόδων τροποποίησης και μορφοποίησης 

της συμπεριφοράς. 

 

3.2.4   Θεωρίες Προγραμματικής Δράσης 

 

Η κοινωνικοκογνωστική θεωρία του Bandura, θεωρείται ως μεταβατικό στάδιο, 

από τις «γνήσιες» γνωστικές θεωρίες στις «θεωρίες προγραμματικής δράσης». Οι 

«θεωρίες προγραμματικής (προσχεδιασμένης) δράσης» είναι στην ουσία επίσης 

γνωστικές θεωρίες και ερευνούν μ΄ ένα ιδιαίτερο τρόπο τη σχέση μεταξύ «γνωστικής 

δομής» και δράσης του ανθρώπου. 

Βασική θέση αυτών των θεωριών είναι ότι ο άνθρωπος ο ίδιος, θέτει σκοπούς και 

καταστρώνει, κατευθύνει και ελέγχει σχέδια και στρατηγικές για την πραγματοποίηση 

αυτών των σκοπών. Ο άνθρωπος δεν βρίσκεται αποκλειστικά κάτω από τον έλεγχο του 

περιβάλλοντος, όπως στο  συμπεριφοριστικό πρότυπο, αλλά είναι ενεργητικός και έχει, 
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επομένως, την ικανότητα για «αυτοκαθοδήγηση», δηλαδή να ελέγχει και να κατευθύνει 

σ΄ ένα βαθμό μόνος του τη συμπεριφορά του. 

 

 

3.3 Αρχές μάθησης 

 

3.3.1  Ενίσχυση και Τιμωρία 

 

Σύμφωνα με τον Skinner, τα ερεθίσματα-γεγονότα που επιφέρουν επιθυμητά 

αποτελέσματα ονομάζονται ενισχυτές. Ως ενίσχυση ορίζεται οτιδήποτε αυξάνει την 

δύναμη της ανταπόκρισης και τείνει να εισάγει επαναλήψεις της συμπεριφοράς, στην 

οποία έγινε ενίσχυση. Οι πρωτογενείς ενισχυτές περιλαμβάνουν εκείνα τα κίνητρα που 

είναι από την αρχή ενισχυτικά για ένα οργανισμό, χωρίς να μεσολαβήσει μάθηση και 

ικανοποιούν βασικές ή έμφυτες βιοφυσιολογικές ανάγκες. Τέτοιοι ενισχυτές είναι η 

τροφή, ο ύπνος, το νερό, η στοργή, η τρυφερότητα, η σεξουαλική ικανοποίηση και η 

μείωση ή η αποφυγή πόνου. Η αποφυγή του πόνου είναι ο κυριότερος από τους 

αρνητικούς πρωτογενείς ενισχυτές. 

Οι δευτερογενείς ή εξαρτημένοι ενισχυτές αναφέρονται σε κίνητρα, τα οποία δεν 

είναι ενισχυτικά από την αρχή, αλλά λόγω της σύζευξής τους με ένα πρωτογενή ενισχυτή 

γίνονται και αυτά ενισχυτικά. Η ονομασία «δευτερογενής ενισχυτής» δεν καθιερώθηκε 

λόγω μικρότερης σπουδαιότητας, αλλά έχει αποκτήσει αυτή την ιδιότητα με την κλασική 

εξαρτημένη μάθηση. 

Οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι η ενίσχυση είναι  περισσότερο σημαντική 

από την τιμωρία και για το λόγο αυτό είναι η περισσότερο σημαντική αρχή της μάθησης.  

Οι επιθυμητές ή ενισχυόμενες συνέπειες θα αυξήσουν την δύναμη του 

αποτελέσματος και θα αυξήσουν την πιθανότητά της να επαναληφθεί στο μέλλον. 

Ανεπιθύμητες ή τιμωρούμενες συνέπειες θα μειώσουν την ισχύ της ανταπόκρισης-

αποτελέσματος και την πιθανότητα να επαναληφθεί στο μέλλον. Με πολύ απλό τρόπο 

αυτό ειπώθηκε από τον Τούρκο σουλτάνο Μωάμεθ Β´ τον  Πορθητή, ότι «Όλη η τέχνη 

του να κυβερνάς είναι δυο κινήσεις: να δωρίζεις και να τιμωρείς». 

Ξεκαθαρίζοντας περισσότερο τις μορφές της συντελεστικής μάθησης θα 

μπορούσαμε να πούμε γι’ αυτές ότι περιγράφονται: 

α) Η θετική ενίσχυση δυναμώνει και αυξάνει την συμπεριφορά με την παρουσία 

επιθυμητών συνεπειών. Αυτή μεταφράζεται με την χορήγηση υλικών και ηθικών 

κινήτρων για την επιτυχία αξιόλογων αποτελεσμάτων στην οργανωσιακή δράση. 
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β) Η αρνητική ενίσχυση δυναμώνει και αυξάνει την συμπεριφορά με τον 

τερματισμό ή την απόσυρση ανεπιθύμητων συνεπειών. Είναι ουσιαστικά κοινωνικός 

εκβιασμός, ώστε το άτομο ενισχύοντας την συμπεριφορά του να μην τιμωρηθεί - όχι 

δηλαδή τι να κάνει αλλά τι να μην κάνει. Η αρνητική ενίσχυση είναι επίσης αμοιβή και 

δεν έχει καμία σχέση με την τιμωρία, η οποία αποβλέπει όχι στην ενδυνάμωση αλλά στην 

μείωση ή επανάληψη μίας ανεπιθύμητης συμπεριφοράς. Το επίθετο «αρνητικός» δεν 

αναφέρεται στο ουσιαστικό «ενίσχυση» αλλά, στην δυσάρεστη κατάσταση, στην οποία 

βρίσκεται το άτομο και προσπαθεί, επειδή απειλείται λόγω των δυσάρεστων συνεπειών 

της κατάστασης, είτε να διαφύγει από αυτήν είτε να την αποφύγει. 

γ) Η τιμωρία είναι μία γενικότερη έννοια και αναφέρεται στις δυσάρεστες 

συνέπειες μίας συμπεριφοράς, οι οποίες οδηγούν σε αυξημένη πιθανότητα απάλειψης 

αυτής της συμπεριφοράς, δηλαδή στοχεύουν στην αποδυνάμωση, στην παρεμπόδιση ή 

καταστολή μίας ανεπιθύμητης συμπεριφοράς. 

     Η τιμωρία περιλαμβάνει κυρίως δύο μορφές: 

 Την άμεση τιμωρία που είναι η προσθήκη ενός δυσάρεστου ερεθίσματος ή 

γεγονότος μετά την εμφάνιση μίας ανεπιθύμητης συμπεριφοράς, δηλαδή μία πραγματική 

τιμωρία με την προσφορά αρνητικών ενισχυτών. Αυτή η μορφή τιμωρίας ονομάζεται και  

θετική τιμωρία και αντιστοιχεί στην ψυχολογική έννοια του όρου τιμωρία. 

 Η έμμεση τιμωρία αναφέρεται στην απομάκρυνση ή αφαίρεση ενός ευχάριστου 

ερεθίσματος ή γεγονότος, δηλαδή διακόπτεται ο θετικός ενισχυτής. Έτσι το άτομο χάνει 

ορισμένα προνόμια που είχε προηγουμένως. Οι κυριότερες μορφές της έμμεσης τιμωρίας, 

που ονομάζεται επίσης και αρνητική τιμωρία, αναφέρονται στην κοινωνική απομόνωση και 

στην διακοπή προνομίων ή θετικών-ευχάριστων καταστάσεων που εφαρμόζονται κατά κύριο 

λόγο στην θεραπεία της συμπεριφοράς. 

Η τιμωρία γενικά (θετική - αρνητική), όπως αναπτύχθηκε προηγούμενα διαφέρει 

από την αρνητική ενίσχυση και δεν πρέπει να ταυτίζεται με αυτή. Στην αρνητική 

ενίσχυση αφαιρείται ένα ερέθισμα ή ένα γεγονός που προκαλεί αποστροφή και 

δυσαρέσκεια, ενώ στην τιμωρία προσφέρεται ένα δυσάρεστο ερέθισμα ή γεγονός ή 

διακόπτεται η παροχή ενός θετικού ευχάριστου ενισχυτή. Επίσης, η αρνητική ενίσχυση 

αυξάνει την πιθανότητα να προκληθεί η ίδια αντίδραση, ενώ η τιμωρία δεν είναι σίγουρο 

πως απαλείφει την ανεπιθύμητη αντίδραση. 

Η τιμωρία είναι ένα από τα περισσότερο χρησιμοποιούμενα αλλά λιγότερο 

κατανοητό και άσχημα μεταχειριζόμενο εργαλείο μάθησης. Η τιμωρία στον στρατηγικό 

έλεγχο είναι μία χαμένη προσέγγιση. Δημιουργεί τις περισσότερες φορές αντίθετα 

αποτελέσματα. Πρέπει πάντα ο μάνατζερ να παρέχει  μία εναλλακτική συμπεριφορά 

έναντι αυτής που τιμωρεί. Αλλιώς η συμπεριφορά αυτή θα επαναληφθεί. Ακόμη, αυτή 
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πρέπει να γίνει ευθύς αμέσως από την εκδήλωσή της. Αυτή έχει επίδραση στους 

υπολοίπους που έχουν παρακολουθήσει τα γεγονότα. Σύμφωνα με τον Αυστριακό 

συγγραφέα Karl Kraus   «Oι ποινές έχουν προορισμό να εκφοβίζουν όσους δεν έχουν 

πρόθεση να παρανομήσουν». 

δ) Η απόσβεση αναφέρεται στις καταστάσεις, όπου σε μία συμπεριφορά δεν 

ακολουθούν ούτε ευχάριστες, ούτε δυσάρεστες συνέπειες. Σύμφωνα με την κλασική 

εξαρτημένη μάθηση, μία συμπεριφορά μειώνεται και τελικά απαλείφεται, όταν δεν 

υπάρχει ένα ελάχιστο ποσοστό ενίσχυσης. Η έλλειψη ενίσχυσης θετικής ή αρνητικής και 

η μη χρήση τιμωρίας (άμεσης ή έμμεσης) έχει ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση και 

απαλοιφή της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς. 

Η απόσβεση δεν πρέπει  να συγχέεται με την τιμωρία, ιδιαίτερα με την έμμεση ή 

αρνητική τιμωρία. Στην τιμωρία προηγούνται διακριτικά σήματα - ερεθίσματα που 

σηματοδοτούν την επερχόμενη τιμωρία, η οποία έχει απαγορευτικό χαρακτήρα. Στην 

απόσβεση δεν υπάρχουν σήματα - ερεθίσματα, που να σηματοδοτούν την διακοπή των 

ευχάριστων - θετικών ερεθισμάτων. Με άλλα λόγια, στην απόσβεση αποδυναμώνεται και 

εξαλείφεται η συνάφεια της συμπεριφοράς με τις συνέπειές της, ενώ στην τιμωρία 

δομείται μία νέα συνάφεια της συμπεριφοράς με τις συνέπειές της. 

Ένα θέμα που χρήζει προσοχής σε δημόσιους οργανωσιακούς χώρους, αφορά τις 

συνέπειες των ατομικών πράξεων, οι οποίες δημιουργούν ίδιο όφελος για τα άτομα και 

ζημία για την οργάνωση και δεν τιμωρούνται. Στην περίπτωση αυτή όχι μόνο δεν υπάρχει 

απόσβεση της συμπεριφοράς αλλά, αντιθέτως, αυτή ενδυναμώνεται και αυξάνεται. Αυτό 

συμβαίνει διότι στην πραγματικότητα υπάρχει ενίσχυση αυτής της συμπεριφοράς που 

είναι το μη νόμιμο, ίδιο όφελος. 

 

3.3.2   Οργανωσιακά Συστήματα Αμοιβής 

 

Αφού οι θετικές συνέπειες (αμοιβές και ενισχύσεις) είναι τόσο σημαντικές για την 

συμπεριφορά των εργαζομένων, τα συστήματα ανταμοιβής γίνονται κρίσιμα για την 

απόδοση των εργαζομένων και την επιτυχία της οργάνωσης. 

Η οργάνωση μπορεί να έχει την πιο σύγχρονη τεχνολογία, καλοσχεδιασμένη 

στρατηγική, λεπτομερείς περιγραφές εργασίας και σωστά προγράμματα εκπαίδευσης 

αλλά χωρίς τους ανθρώπους που επιβραβεύονται-αμείβονται για την απόδοση - 

συμπεριφοράς τους οι  μεταβλητές, όπως τεχνολογία και οι κανόνες, όπως οι νόμοι και οι 

διατάξεις που κυβερνούν την συμπεριφορά τους, ελάχιστη έχουν επίδραση και 

αποτέλεσμα. Ή αλλιώς, όλα αυτά παρέχουν την δυνατότητα για επιτυχία μόνο εάν 

ενισχύουν την συμπεριφορά με τις συνέπειες. Έτσι, ενώ τα συστήματα ανταμοιβής 
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γίνονται το κλειδί συντελεστής για βελτίωση της απόδοσης και την επιτυχία, συχνά 

παραβλέπονται.  

 

 3.3.2.1   Χρηματικές ανταμοιβές 

 

Τα χρήματα αποτελούν βασικό παράγοντα αν και δεν είναι από μόνα τους 

καθοριστικά, ειδικά στα υψηλά κλιμάκια. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο ως υλική 

αίσθηση πλούτου (οικονομική, υλική), αλλά και ως αίσθηση status και μέτρησης 

επιτυχίας. Χρησιμοποιούνται ως θετική αποδοτική ενίσχυση για να βελτιώσουν την 

απόδοση. Με σκοπό τα χρήματα να είναι αποδοτικά στα οργανωσιακά συστήματα 

ανταμοιβής, αυτά πρέπει να είναι αντικειμενικά και δίκαια όσο περισσότερο γίνεται και 

να διαχειρίζονται ως συνεπαγόμενα (συσχετιζόμενα) της επιδεικνυόμενης απόδοσης-

συμπεριφοράς των εργαζομένων. Εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, η ανταμοιβή δεν είναι 

συνεπαγόμενη της απόδοσης-συμπεριφοράς. 

 

3.3.2.2.   Μη χρηματοοικονομικές αμοιβές 

 

Αυτές παίρνουν διάφορες μορφές, όπως π.χ. κοινωνικές ανταμοιβές- λεκτική ή μη 

αναγνώριση επιτυχίας, βραβεία, χαιρετισμοί, τυπική αναγνώριση επιτυχίας, επίκληση 

συμβουλών, σχεδιασμού εργασίας-όπως εργασίες με μεγαλύτερη υπευθυνότητα, ειδικές 

αναθέσεις, ειδική εκπαίδευση, ελαστικό ωράριο, συμμετοχή σε ομάδες και σε αποφάσεις.  

 

3.3.2.3.   Ανάδραση (Feedback) ως ανταμοιβή 

 

Υπάρχει προβληματισμός ότι ενώ υπάρχει τεράστια ποσότητα δεδομένων που 

δημιουργούν τα υπολογιστικά πληροφοριακά συστήματα στους σύγχρονους οργανισμούς, 

τα άτομα λαμβάνουν ελάχιστη ή καθόλου πληροφόρηση-ανάδραση σχετικά με την 

επίδοσή τους. 

Οι άνθρωποι γενικά έχουν έντονη επιθυμία να γνωρίζουν τι αυτοί κάνουν, ειδικά 

όταν έχουν κάποιο βαθμό υποκίνησης για επιτυχία. Αν και στις διάφορες ερευνητικές 

εργασίες δεν υπάρχει ξεκάθαρη ερμηνεία για το ρόλο της ανάδρασης, γενικά είναι 

αποδεκτό ότι αυξάνει την απόδοση του ατόμου. 
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3.3 Διαφορές Οργανωσιακής και Ατομικής Μάθησης 

 

3.3.1 Η σχέση ανάμεσα στο άτομο και τον οργανισμό 

 

Σύμφωνα με της θεωρία  της  κοινωνικής μάθησης, αυτοί που μαθαίνουν είναι 

κοινωνικά όντα, τα οποία κατανοούν και μαθαίνουν από την κοινωνική αλληλεπίδραση 

μέσα σε συγκεκριμένα κοινωνικό-πολιτιστικό περιβάλλον  ενός οργανισμού. Ο ρόλος των 

ατόμων που μαθαίνουν είναι να αναλάβουν την ευθύνη να δημιουργήσουν γνώση μέσω  

του μεγέθους συμμετοχής τους. Το άτομο στην θεωρία της κοινωνικής μάθησης, 

θεωρείται σαν ένας συμμετέχων στις κοινωνικές διαδικασίες που συμβαίνουν στην 

καθημερινότητα ενός οργανισμού. Ο οργανισμός παρέχει ευκαιρίες κατανόησης του τι 

συμβαίνει στον οργανισμό. (Richter,1998). 

 Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί η σχέση  μεταξύ ατόμων και 

οργανισμών ή ατόμου και γενικού πλαισίου, ως ατόμων σε έναν οργανισμό, αλλά άτομα 

ως μέρος μιας συγκεκριμένης οργανωσιακής πρακτικής καθώς και σαν πρότυπα 

συμμετοχής και αλληλεπίδρασης. Υπάρχουν όμως, δυο απόψεις των γενικών πλαισίων 

που αντιπροσωπεύονται στην θεωρία της κοινωνικής μάθησης στην φιλολογία της 

οργανωσιακής μάθησης. Η πρώτη άποψη υποστηρίζει ότι το γενικό πλαίσιο είναι ένα 

ιστορικό «προϊόν» στο οποίο τα άτομα είναι μέρος. Η δεύτερη άποψη υποστηρίζει ότι το 

γενικό πλαίσιο δημιουργήθηκε από τις αλληλεπιδράσεις των ατόμων. Η πρώτη άποψη 

εκπροσωπείται από την θεωρία της δραστηριότητας και τον Αμερικανικό πραγματισμό. Η 

δεύτερη προέρχεται από την κοινωνική δομή και την φαινομενολογική κοινωνική θεωρία. 

Στην θεωρία της κοινωνικής μάθησης,  οι πράξεις και οι σκέψεις των ατόμων 

θεωρούνται  ότι σχετίζονται με την συμμετοχή τους στις κοινωνικές διαδικασίες οι οποίες  

είναι διαμορφωμένες από τον πολιτισμό και την ιστορία. Αυτό σημαίνει ότι η γνώση είναι 

πάντα ένα αναπόσπαστο κομμάτι των αλλαγών που γίνονται  και μπορεί να ανακαλυφθεί 

στην συμμετοχή των «μαθητών»  στους κοινωνικούς κόσμους (Star, 1992. Strauss, 1993), 

στις κοινωνίες πρακτικής (Lave and Wenger, 1991) ή στα συστήματα δραστηριότητας 

(Blackler, 1993.Engestrom, 2001). 

Στην θεωρία της κοινωνικής μάθησης δεν είναι δυνατόν να διαχωριστεί το γνωρίζω 

από το είμαι και το γίνομαι. Να είμαι και να γίνομαι ένα άτομο με γνώση απαιτεί 

συμμετοχή σε κοινωνικές διαδικασίες, το οποίο εμπλέκει και σχέση με άλλα άτομα και τα 

πολιτιστικά και ιστορικά επιτεύγματα των κοινωνιών. 

Η μάθηση στα άτομα μπορεί να οριστεί ως «η αλλαγή στην συμπεριφορά ή 

στην δυνητική συμπεριφορά σε μία συγκεκριμένη κατάσταση, ικανή να ανιχνεύει και 

να επαναλαμβάνει εμπειρίες σ΄ αυτήν την κατάσταση, και όπου οι συμπεριφορικές 
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αλλαγές δεν εξηγούνται με όρους έμφυτων αντιδράσεων και ωρίμανσης». Η μάθηση 

έτσι είναι συνάρτηση τεσσάρων παραγόντων: 

 Γνωστικές δομές, οι οποίες επηρεάζουν τους τρόπους με τους οποίους 

προσλαμβάνεται η γνώση 

 Ευφυΐα 

 Εμπειρία, με την έννοια της κοινωνικά μεταφερόμενης γνώσης και των 

αποκτημένων δεξιοτήτων 

 Την προηγούμενα αναπτυχθείσα κατάσταση-ειδικά των αναγκών και των 

κινήτρων 

Σ΄ αυτά μπορούν να προστεθούν τα ενδιαφέροντα και οι αξίες που σχετίζονται με 

το συγκεκριμένο αντικείμενο, και το επίπεδο δυσκολίας του αντικειμένου που πρέπει 

κανείς να μάθει. Αυτός ο ορισμός της ατομικής μάθησης χαρακτηρίζεται από την ατομική 

σκέψη-θεώρηση, την προσκόλληση σε προσωπική εμπειρία, τη σύνδεση με ατομικές 

ανάγκες, κίνητρα, ενδιαφέροντα και αξίες, το επίπεδο δυσκολίας του ανατιθεμένου 

καθήκοντος ή αντικειμένου που πρέπει να μάθει κανείς, την επιδεκτικότητα σε πολλαπλές 

συμπεριφορικές αλλαγές. 

Σύμφωνα με τον Kim (1993), ατομική μάθηση είναι η ανάπτυξη του ενδεχομένου 

για ενεργή δράση. Έτσι, περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων και έχει 

δυο όψεις: 

 Λειτουργική εκπαίδευση ή know-how. Αυτή είναι η κατανόηση του να 

φέρεις εις πέρας μια επιθυμητή κατάσταση. 

 Ειδική εκπαίδευση ή know-why. Αυτή είναι η κατανόηση της εμπειρίας ή 

της βαθιάς γνώσης. 

Η ‘μάθηση’, συνεπώς, έχει δυο πολύ στενά συσχετιζόμενες έννοιες: τι έχει 

μαθευτεί, και πώς-τι από αυτό που μαθεύτηκε είναι κατανοητό και έχει επεξηγηθεί. 

Σύμφωνα με τον Kofman (1992), η διαδικασία μάθησης μπορεί να περιγράφει ως 

ένας κύκλος OADI: 

 Ο (observe)       παρατηρώ            έχω ειδικές εμπειρίες 

 A (assess)        προσδιορίζω        αντανακλά στις παρατηρήσεις 

 D (design)          σχεδιάζω            σχηματίζω αφηρημένες ιδέες (μοντέλα) 

 I (implement)   πραγματοποιώ    δοκιμάζω τις ιδέες στην πραγματικότητα 

 

Συνοπτικά, αυτός ο κύκλος λειτουργεί ως ακολούθως: η παρατήρηση των 

γεγονότων ή των εμπειριών αντανακλάται και βρίσκονται οι υποθέσεις ή τα 

συμπεράσματα. Αυτά δίνουν ώθηση στις ιδέες και στα μοντέλα των ατομικών 

πραγματικοτήτων. Εάν οι ιδέες και τα μοντέλα δοκιμαστούν απέναντι στην 
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πραγματικότητα, ο κύκλος της μάθησης ξεκινάει πάλι με την παρατήρηση αυτών των 

πειραμάτων και των αποτελεσμάτων τους. 

Έτσι σύμφωνα με τον Kim (1993) η ατομική μάθηση προσδιορίζεται ως μια 

ανάπτυξη της ατομικής ικανότητας για αποτελεσματική δράση. Γίνεται από τον άνθρωπο 

και επαναλαμβανόμενα πηγαίνει μέσα σε ένα νέο κύκλο μάθησης που περιγράφεται από 

τον OADI (R. Espejo et all, 1996). 

Από την άλλη μεριά, η οργανωσιακή μάθηση χαρακτηρίζεται από την συλλογική 

σκέψη-θεώρηση και την δημιουργία ενός κοινού πλαισίου αναφοράς. Η έμφαση δεν είναι 

στα ατομικά κίνητρα, ανάγκες και αξίες, αλλά στους πραγματικούς – βιωματικούς – 

χώρους, οι οποίοι λειτουργούν με τα άτομα, σε διαδικασίες συλλογικών λήψεων 

αποφάσεων και στην βάση μίας αποδεκτής διαδικασίας για λήψη συμφωνίας στην 

πλειοψηφία των αποφάσεων. Αυτή η βάση γνώσης, εξυπηρετεί την θεμελίωση του να 

γίνονται αλλαγές, είναι αποδεκτή από όλους και καθοδηγείται από συλλογικά 

συμφωνημένες δομές για την ατομική γνώση. Η οργανωσιακή μάθηση δεν είναι ακριβώς 

μία διαδικασία αναδρομικής προσαρμογής σε προβληματικές καταστάσεις του 

περιβάλλοντος ή η ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την αντιμετώπισή τους. Είναι, επίσης, μία 

διαδικασία προσαρμογής στις ανάγκες, κίνητρα και ενδιαφέροντα μέσω του οργανισμού 

και τις αξίες των μελών του. 

Η θεωρία της μάθησης στα περισσότερα μέρη της βιβλιογραφίας της 

οργανωσιακής μάθησης και της οργάνωσης που μαθαίνει είναι εμπνευσμένη από το πεδίο 

της ατομικής ψυχολογίας. Η αύξηση της διαδικασίας της πληροφόρησης και της λήψης 

αποφάσεων στους οργανισμούς, φαίνεται σαν κάτι που γίνεται από την ατομική μάθηση 

και σαν διαδικασίες που μπορούν να αυξηθούν από την ατομική μάθηση. Τα 

αποτελέσματα της ατομικής μάθησης μπορούν τότε, μέσω της δράσης των ατόμων στην 

οργάνωση, να αποκρυσταλλωθούν  στις πάγιες διαδικασίες και στις αξίες της οργάνωσης 

και να γίνει οργανωσιακή μάθηση. Η ιδέα είναι ότι τα άτομα κρατούν ένα νοητικό 

μοντέλο  στο μυαλό τους, το οποίο είναι μια αφηρημένη παρουσίαση των πράξεων τους. 

Είναι το νοητικό μοντέλο, το οποίο μπορεί να εξελιχθεί καταρχήν για τα άτομα και στη 

συνέχεια  για τους οργανισμούς , έτσι ώστε να αυξηθεί η διαδικασία της πληροφόρησης 

και με αυτόν τον τρόπο να οδηγεί  στην καλύτερη λήψη αποφάσεων στους οργανισμούς. 

     Έτσι, η μάθηση είναι, σύμφωνα με  την θεωρία της ατομικής μάθησης, 

παρόμοια με την ανάπτυξη των νοητικών μοντέλων των ατόμων, και συμβαίνει όταν τα 

άτομα αποκτούν πληροφορίες και γνώση, τα οποία συνεπώς μπορούν να καθοδηγήσουν 

την συμπεριφορά τους –και μ’ αυτό τον τρόπο και την συμπεριφορά της οργάνωσης. Η 

εστίαση στο νοητικό μοντέλο σαν την ουσία της μάθησης στην θεωρία της ατομικής 

μάθησης, είναι ο λόγος που αποκαλείται η θεωρία της ατομικής μάθησης ως «γνωστική» 

θεωρία της μάθησης. Παρομοίως, τα νοητικά μοντέλα μπορούν, επίσης, να θεωρηθούν ως 
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«γνωστικές δομές». Είναι το επίκεντρο της μάθησης, το οποίο δραστηριοποιείται 

σύμφωνα με το τι συμβαίνει στο μυαλό των ανθρώπων. 

     Η «γνωστική» θεωρία της μάθησης έχει το προνόμιο της αφηρημένης και 

γενικής προφορικής και εμπειρικά διαμορφωμένης γνώσης από την σκέψη που προκύπτει 

από την πράξη (Lave,1988, Nicolini and Meznar,1995).  Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 

είναι η θεώρηση των οργανώσεων σαν συστήματα, έτσι ώστε τα «συστήματα να μάθουν 

να σκέπτονται», με σκοπό να βελτιωθούν οι οργανώσεις που μαθαίνουν (Senge). Είναι 

ένας τρόπος για τις οργανώσεις να μάθουν, σύμφωνα με τον οποίο πρώτα  δημιουργείται 

η οργάνωση σαν μια αφηρημένη οντότητα, ένα «σύστημα», στο οποίο το μέλος της 

οργάνωσης πρέπει να μάθει να συνδέεται και να καταλαβαίνει έτσι ώστε να 

συμπεριφέρεται με ικανοποιητικούς τρόπους. Ένας άλλος τρόπος για να διαμορφωθεί η 

μάθηση  είναι να ξεκινήσει με συγκεκριμένες και σχετικές με την εργασία οργανωσιακές  

πράξεις και εξάσκηση.  

Αυτό θα απαιτούσε την βελτίωση της αντίληψης των οργανωσιακών μελών στο να 

καταλαβαίνουν και να πράττουν σε όλες τις αβέβαιες καταστάσεις  που συναντούν στην 

καθημερινή πρακτική της οργάνωσης. Αβέβαιες καταστάσεις είναι αυτές που 

δημιουργούν αμφιβολίες και διαταράσσουν τις συνήθεις ενέργειες.  

Αναπτύσσοντας μια αντίληψη με καταστάσεις αβεβαιότητας  ανάμεσα στα 

οργανωσιακά μέλη, θα είχε σαν αποτέλεσμα μια άποψη της οργάνωσης σαν ένα γενικό 

πλαίσιο που αντιμετωπίζει συγκεκριμένες καταστάσεις  και παρεμποδίζοντας ο ένας τον 

άλλον.  

     Όμως, η διαδικασία του διαχωρισμού φαίνεται σαν μια αναγκαία κατάσταση για 

μάθηση στη γνωστική θεωρία της μάθησης. Για αυτόν που  μαθαίνει, η μάθηση είναι η 

απόκτηση μιας μορφής δεδομένων, γεγονότων και πρακτικής σοφίας επεξεργασμένη από 

προηγούμενες γενιές. Η μάθηση για κάποιον που μαθαίνει είναι να γνωρίζει τον κόσμο 

και να μάθει με την εξάσκηση. Η μάθηση είναι η διαδικασία λήψης γνώσης από μια πηγή 

γνώσης προς έναν στόχο που διψά για μάθηση. Η γνώση είναι εκεί έξω κάπου, 

αποθηκευμένη σε μέρη (βιβλία, βάσεις δεδομένων, μυαλά) περιμένοντας να μεταφερθεί 

και να αποκτηθεί από άλλο μυαλό για μελλοντική χρήση (Gherardi,1998). 

    Στην βιβλιογραφία της οργανωσιακής μάθησης που βασίζεται στην θεωρία της 

ατομικής μάθησης, η μάθηση θεωρείται σαν μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, κάτι που 

εισάγεται, παρακινεί και κεντρίζει. Η μάθηση συμβαίνει όταν υπάρχει μια δυσλειτουργία, 

όταν υπάρχει ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Εκτιμάται όταν υπάρχει αλλαγή στις 

οργανωσιακές αξίες και λειτουργίες, οι οποίες υπάρχουν διασφαλισμένες στην 

οργανωσιακή μνήμη (για παράδειγμα, ένα σύστημα πληροφοριών, εργασιακές 

περιγραφές και παρόμοια). Η οργανωσιακή μάθηση βασισμένη στην θεωρία της ατομικής 
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μάθησης είναι πραγματικά ατομική μάθηση στις οργανώσεις, η οποία δημιουργεί το 

πρόβλημα της μεταφοράς  των αποτελεσμάτων της ατομικής μάθησης στην οργάνωση. 

   Η διαφορά μεταξύ ατόμου – οργάνωσης έχει υπάρξει ένα από τα πιο σημαντικά 

προβλήματα στην βιβλιογραφία της  οργανωσιακής μάθησης που βασίζεται στην  

θεωρία της ατομικής μάθησης (Argyris and Schon,1978/1996, Munford, 1991) και 

επίσης τον στόχο μεγάλης κριτικής (Cook and Yanow,1993. Gherardi, 1998). 

 

3.4.2   Ορισμοί της Οργανωσιακής μάθησης 

 

Οι ορισμοί που υπάρχουν είναι πολυάριθμοι. Για παράδειγμα, οι Fiol and Lyles 

(1985) προτείνουν ότι η οργανωσιακή μάθηση είναι η «διαδικασία της βελτίωσης των 

ενεργειών μέσω καλύτερης γνώσης και κατανόησης». Ο Friedlander (1983) υποστήριξε 

ότι είναι «η ανακατακευασμένη μάθηση» (reconstructive learning), όπου ο οργανισμός 

θέτει τα ερωτήματα για τους σκοπούς του και τις αξίες του. Αυτός ο τύπος μάθησης 

απαιτεί την εκ-βαθέων αναθεώρηση όλων των παλιών πρακτικών και την ανάπτυξη 

καθαρά καινούριων και διαφορετικών. Ο Friedlander θεωρεί ότι το ζωογόνο αίμα του 

οργανισμού είναι η ικανότητά του να μαθαίνει και να αλλάζει, καθώς αντιπαραθέτει την 

παλιά του ξεπερασμένη ταυτότητα και υπόσταση με την νέα του. Ο Huber (1991) από την 

άλλη πλευρά ορίζει την οργανωσιακή μάθηση ως τη νεοαποκτηθείσα γνώση από τα 

άτομα ή τις ομάδες ενός οργανισμού που έχει ως σκοπό να αλλάξει τις υπάρχουσες 

οργανωσιακές συμπεριφορές. Σύμφωνα με τον Huber, η μάθηση λαμβάνει χώρα όταν 

ένας αυξανόμενος αριθμός από ομάδες αποκομίζει καινούρια γνώση και κάθε μια από 

αυτές τις ομάδες δίνει ένα ξεχωριστό περιεχόμενο αυτής της γνώσης μέσω μιας κοινής 

συλλογιστικής. Πιο συγκεκριμένα, «μια οντότητα μαθαίνει αν μέσω των διαδικασιών της 

πληροφόρησης, το πλήθος των σκοπών της συμπεριφοράς της αλλάζει» (1991) 

Ο Kerrigan (1973) ορίζει την οργανωσιακή μάθηση ως διαδικασία καλά ορισμένων 

στόχων και σκοπών  που ακολουθούνται από μια ισχυρή θέληση να πραγματοποιηθούν. 

Η ρευστότητα στο μάνατζμεντ και η αφοσίωση στους σκοπούς γίνονται εξαιρετικά 

δυναμικά εργαλεία για ένα συνεκτικό περιβάλλον εργασίας. Έτσι, οι ηγέτες- 

υποστηρικτές ενισχύονται  με τις συνεργατικές διαδικασίες και τους ανοιχτούς διαύλους 

επικοινωνίας ανάμεσα σε αυτούς και τους κατώτερους αυτών. Επιπλέον, η δυνατότητα 

για μάθηση πίσω και παράλληλα με την εργασία και η επιβράβευση για αυτή είναι 

ουσιώδους σημασίας στοιχεία για την οργανωσιακή μάθηση. 

Πολλά περισσότερα έχουν γραφεί για τον οργανισμό που μαθαίνει. Ο Senge (1990) 

ορίζει τον οργανισμό που μαθαίνει ως «έναν οργανισμό που συνεχώς διευρύνει την 

ικανότητά του να φτιάχνει το μέλλον του». Δεν είναι αρκετό να επιβιώσει, αλλά η 

συνεχής απόκτηση γνώσης ενισχύει την ικανότητα για δημιουργία. Η μάθηση συλλογικά 



 

 

112 

είναι το κλειδί. Τα τελευταία χρόνια ο Senge (1990) έχει καταφέρει να εμπνεύσει πολλούς 

ερευνητές και πρακτικούς γύρω από την ιδέα του οργανισμού που μαθαίνει. Οι ιδέες του 

αναδύονται από τον κλάδο των επιχειρήσεων (business), αλλά σήμερα βρίσκουν 

συνάφεια και σε άλλους τομείς. Ο Senge υποστηρίζει ότι οι οργανισμοί που μαθαίνουν 

είναι πιθανοί όχι μόνο επειδή είναι η φύση τους το να μαθαίνουν, αλλά γιατί λατρεύουν 

να το κάνουν αυτό. Κατά βάθος, καθένας μαθαίνει. 

Ένας άλλος ορισμός για τον οργανισμό που μαθαίνει είναι από τους Leithwood & 

Aitken (1995): «Μια ομάδα ανθρώπων που μοιράζονται κοινές προθέσεις 

(συμπεριλαμβανόμενων και των προσωπικών) με μια συλλογική δεσμευτική αρχή, η 

οποία κανονικά ζυγίζει την αξία αυτών των προθέσεων (σκοπών, σκοπιμοτήτων), τις 

υλοποιεί όταν υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο και αέναα αναπτύσσει πιο 

αποτελεσματικούς και αποδοτικούς τρόπους να διαχειριστεί αυτές τις προθέσεις» 

Τρεις ερευνητές (Fiol & Lyles, 1985, Friedlander 1983, Huber 1991) ταυτίζουν την 

Οργανωσιακή μάθηση με μια συνεχώς βελτιούμενη γνώση, η οποία οδηγεί στην αλλαγή 

της οργανωσιακής συμπεριφοράς. Κάποιοι συνδέουν την Οργανωσιακή μάθηση με τη 

ρευστότητα στο μάνατζμεντ και την αφοσίωση στους σκοπούς (Kerrigan 1973 & 

Leithwood & Aitken 1995). Υπάρχουν ερευνητές που βρίσκουν στην Οργανωσιακή 

μάθηση διακριτά επίπεδα μάθησης και άλλοι που υποστηρίζουν ότι η Οργανωσιακή 

μάθηση πρέπει να ιδωθεί κάτω από το πρίσμα μιας διαρκούς απόκτησης γνώσης, η οποία 

αυξάνει τις μελλοντικές ικανότητες του οργανισμού. Παρόλα αυτά, όλοι καταλήγουν στο 

κοινό συμπέρασμα ότι υπάρχει ένας δυνατός δεσμός ανάμεσα στην Οργανωσιακή 

μάθηση και στην αποτελεσματικότητα του αύριο. 

 

 

3.5   Οργανωσιακή μάθηση και οργανωσιακή γνώση 

 

Οι τομείς της οργανωσιακής μάθησης και της διαχείρισης γνώσης έχουν 

αναπτυχθεί γρήγορα την τελευταία δεκαετία, και η ακαδημαϊκή βιβλιογραφία έχει δείξει 

αυξημένη ποικιλία και ειδίκευση. Ίσως, είναι παράτολμη η επιδίωξη της κάλυψης όλης 

της γκάμας της βιβλιογραφίας σε μία βιβλιογραφική επισκόπηση. Για το λόγο αυτό, στη 

παράγραφο αυτή θα επικεντρωθούμε σε τέσσερα χαρακτηριστικά της τρέχουσας 

βιβλιογραφίας τα οποία παρέχουν μια γενική λογική για να συνταχθεί αυτή η 

επισκόπηση. 

Πρώτο είναι η καινοτομία και η ταχύτητα ανάπτυξης του πεδίου. Καθώς 

ελέγχουμε την εξέλιξη  παρατηρούμε ότι υπήρχε πολύ μικρή δραστηριότητα πριν το 

1990, και σε μερικές περιοχές όλα χρονολογούνται μετά το 1995. Η ταχύτητα της 
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εξέλιξης, σε συνδυασμό με τις καθοδηγητικές εκδόσεις, σημαίνει ότι είναι δύσκολο να 

αναπτυχθεί μια αποτελεσματική έννοια στον τομέα έτσι που οι μελέτες και οι εκδόσεις 

να μπορούν να στηριχθούν στα προηγούμενα έργα.  

Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η αυξανόμενη ποικιλία και ειδίκευση του τομέα. 

Αυτό έχει οδηγήσει σε «στενότερους» προσδιορισμούς και η απομόνωση των 

προβλημάτων, όπως οι πολιτικές σημασίες της οργανωσιακής μάθησης και της 

διαχείρισης γνώσης. Αλλά έχει, επίσης, οδηγήσει σε δημιουργία παράλληλων εξελίξεων, 

οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα να περιοριστεί η αντίληψη για ότι συμβαίνει κάπου 

αλλού την ίδια στιγμή. Γι’ αυτό υπάρχει η ανάγκη να προσδιοριστούν διαφορετικές υπό-

περιοχές που να σχετίζονται μεταξύ τους, έτσι ώστε να συμπίπτουν και πιθανές περιοχές 

συνεργασίας να προσδιοριστούν.  

Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι οι συζητήσεις και οι διαφωνίες έχουν αυξηθεί 

σε μεγάλο βαθμό, σαν συνέπεια αυτής της διαφοροποίησης. Οι συζητήσεις ασχολούνται 

με τον προσδιορισμό των όρων και το νόημα των εννοιών, την καταλληλότητα των 

μεθόδων διερεύνησης, τους τρόπους επηρεασμού των διαδικασιών μάθησης μέσα στους 

οργανισμούς και τους σκοπούς στους οποίους θα επικεντρώσουμε τις γνώσεις μας για 

την οργανωσιακή μάθηση και την  διαχείριση γνώσης. Τα παραπάνω είναι έντονα 

επιθυμητά, διότι οδηγούν στη διευκρίνιση των όρων, στην όξυνση των διαφορών και 

στην βελτίωση των νέων ιδεών.  

Τέταρτο, εκτός της αυξανόμενης διαφοροποίησης είναι εκπληκτικός ο αριθμός 

των αποσπασμάτων που εμφανίζονται επαναλαμβανόμενα στη βιβλιογραφία, που 

δείχνουν ότι ακόμη υπάρχει σημαντική ομοιότητα στα πεδία. Πηγαίνοντας πίσω σε 

μερικές πρώτες μελέτες, υπάρχουν αρκετά κοινά σημεία στο ξεκίνημα, τα οποία έχουν 

γίνει μια μορφή «άρρητης γνώσης» (tacit knowledge) που επηρεάζουν τη δουλειά 

πολλών μελετητών. 

Σύμφωνα με τους Easterby-Smith και Araujo (1999), προσδιορίζονται δύο όψεις - 

διαστάσεις - που είναι κυρίαρχες στη βιβλιογραφία, ονομαστικά πρώτα τη διάσταση 

"οργανωσιακή μάθηση" έναντι της "οργάνωσης που μαθαίνει", και δεύτερον τη 

διάσταση "τεχνική άποψη" έναντι της "κοινωνικής άποψης".   

Αρχικά αναλύεται η διάσταση της "οργανωσιακής μάθησης" έναντι της 

"οργάνωσης που μαθαίνει". Η  "οργάνωση που μαθαίνει" γίνεται αντιληπτή ως η ιδανική 

οργάνωση, προς την οποία οι οργανώσεις πρέπει τελικά να εξελιχθούν αν θέλουν να είναι 

σε θέση να ανταποκριθούν στις σημερινές περιβαλλοντικές προκλήσεις (πολυπλοκότητα, 

ρυθμός της αλλαγής, ανταγωνισμός, κ.λ.π.). Αυτή η οργάνωση είναι έτσι μια ιδανική 

μορφή μιας οργάνωσης, που χαρακτηρίζεται και από την ατομική και από την συλλογική 

μάθηση. Οι συγγραφείς ενδιαφέρονται εδώ για την ανάπτυξη κανονιστικών προτύπων και 

μεθοδολογιών για την δημιουργία και διατήρηση τέτοιων διαδικασιών μάθησης. Στην 
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άλλη πλευρά, οι συγγραφείς που ενδιαφέρονται για την "οργανωσιακή μάθηση", 

νοιάζονται περισσότερο για την κατανόηση της φύσης και των διαδικασιών της μάθησης. 

Υπό αυτή την έννοια, ευνοούν μια πιο περιγραφική προσέγγιση. Εδώ, η οργανωσιακή 

μάθηση περιγράφει έναν ορισμένο τύπο οργανωσιακού μετασχηματισμού, δηλ., έναν 

τύπο όπου η μάθηση διαδραματίζει έναν σημαντικότερο ρόλο από άλλες μορφές αλλαγής.
 

Η δεύτερη διάσταση διακρίνει την "τεχνική άποψη" έναντι της "κοινωνικής 

άποψης".  Κατά την τεχνική άποψη, η οργάνωση γίνεται αντιληπτή ως ένα αρκετά 

αφηρημένο σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών (παραγωγή, διανομή, αποθήκευση, 

χρησιμοποίηση, και ερμηνεία πληροφοριών). Η απόκτηση και ερμηνεία τέτοιων 

πληροφοριών δίνει πολύτιμες εισροές για τη λήψη αποφάσεων, τον έλεγχο και το 

συντονισμό μέσα σε μια οργάνωση. Στην "κοινωνική άποψη", η εστίαση είναι στο 

ευρύτερο κοινωνικό σύστημα, στο οποίο ενσωματώνεται η μάθηση. Σε αυτήν την άποψη, 

η μάθηση προκύπτει βασικά από κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Αυτή η άποψη 

ενδιαφέρεται για το νόημα που οι άνθρωποι βγάζουν από τις πληροφορίες. Η μάθηση 

προκύπτει από την κοινή κατανόηση εμπειριών και γεγονότων που εμφανίζονται στο 

περιβάλλον. Σε αυτήν την άποψη, οι συγγραφείς ενδιαφέρονται, επίσης, για την ερώτηση 

γιατί οι οργανώσεις δεν μαθαίνουν τόσο καλά όσο θα έπρεπε. 

Στην "τεχνική άποψη της οργανωσιακής μάθησης", μπορούμε να βρούμε 

συγγραφείς, όπως οι Argyris και Schön: " Η οργανωσιακή μάθηση είναι μια διαδικασία, 

στην οποία τα μέλη μιας οργάνωσης ανιχνεύουν ένα λάθος ή μια ανωμαλία και την 

διορθώνουν αναδομώντας την οργανωσιακή θεωρία της δράσης, ενσωματώνοντας τα 

αποτελέσματα της έρευνάς τους σε οργανωσιακούς χάρτες και εικόνες" (Argyris & 

Schön, 1978). Αλλά και ο Huber (1991) που λέει "μια οντότητα μαθαίνει αν μέσω της 

επεξεργασίας των πληροφοριών της, η σειρά των πιθανών συμπεριφορών της είναι 

αλλαγμένη... μια οργάνωση μαθαίνει αν οποιαδήποτε από τις μονάδες της αποκτά γνώση 

που είναι αναγνωρισμένη ως ενδεχομένως χρήσιμη στην οργάνωση". 

Στην "τεχνική άποψη της οργάνωσης που μαθαίνει" βρίσκουμε συγγραφείς που 

έχουν ασχοληθεί προηγουμένως με τη σχέση μεταξύ μάθησης και οργανωσιακής 

παραγωγικότητας. Μερικοί από τους συγγραφείς της πρόσφατης έρευνας έχουν επιδείξει 

τα αποτελέσματα των καμπυλών μάθησης (Buzell & Gale, 1987). Πιο πρόσφατα, μια 

σημαντική βιβλιογραφία έχει αναπτυχθεί στον τομέα της "Διαχείρισης γνώσης" (Van 

Krogh και Roos, 1996, Probst et al, 1999), όπου διαφορετικά εργαλεία και τεχνικές 

προτείνονται για να υποστηρίξουν τη διαχείριση σχετικών πληροφοριών και γνώσης, 

προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η λήψη αποφάσεων. 

Οι συγγραφείς της "κοινωνικής άποψης της οργανωσιακής μάθησης" έχουν κάνει 

τρεις σημαντικές συνεισφορές στην κατανόηση της φύσης και της διαδικασίας της 

μάθησης (Easterby-Smith & Araujo, 1999), δηλαδή:  
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- Η μάθηση ως κοινωνική συνεισφορά (Nicolini & Meznar, 1995) 

-  Η μάθηση ως πολιτική διαδικασία, δηλαδή κατανόηση πώς άτυποι παράγοντες 

όπως συνασπισμοί, συγκρούσεις ή δομές δύναμης ασκούν επίδραση στην μάθηση 

(Coopey, 1995, Kanter 1989) και 

- Η μάθηση ως πολιτιστική κατασκευή (Schein, 1993, Lave & Wenger, 1991). 

 

Στην "κοινωνική άποψη της οργάνωσης που μαθαίνει" οι συγγραφείς προτείνουν 

παρεμβάσεις προκειμένου να αυξηθεί η δυνατότητα των ατόμων να μάθουν από την 

εμπειρία τους και ο ένας από τον άλλον. Παρουσιάζουν ειδικά τη σημασία του διαλόγου, 

της συμμετοχής και της ενδυνάμωσης (Pedler et al, 1994). Επιπλέον, μερικοί συγγραφείς 

έχουν καθορίσει γραμμικά ή κυκλικά πρότυπα για να καταστήσουν αντιληπτή την 

μάθηση. Η Dixon, παραδείγματος χάριν, έχει επεκτείνει τον εμπειρικό κύκλο μάθησης 

του Kolb και προτείνει διαδοχικά στάδια σε έναν οργανωσιακό κύκλο μάθησης: οι 

πληροφορίες παράγονται μέσω της εμπειρίας και κατόπιν μοιράζονται και ερμηνεύονται 

συλλογικά κάτι που οδηγεί σε υπεύθυνη δράση που αναλαμβάνεται από εκείνους που 

συμμετέχουν (Dixon, 1994). 

Η πολιτική διάσταση στην πραγματικότητα λαμβάνεται υπόψη μόνο από την 

"κοινωνική άποψη της οργανωσιακής μάθησης". Πράγματι, όταν μιλούν για πολιτικές 

διαδικασίες, οι συγγραφείς της "τεχνικής" άποψης θεωρούν τη δύναμη ως  "ένα επίμονο 

πρόβλημα που πρέπει να υπερνικηθεί και να ακυρωθεί αν η μάθηση πρόκειται να 

πραγματοποιηθεί" (Easterby-Smith και Araujo, 1999). Στην προσέγγιση της "Διαχείρισης 

γνώσης", παραδείγματος χάριν, η δύναμη θεωρείται ως ένα εμπόδιο στη διάδοση και τη 

διανομή της γνώσης, και πρέπει να υπερνικηθεί από κίνητρα (Probst et al, 1999). Μόνο 

στην κοινωνική άποψη, η δύναμη θεωρείται ως ένα εγγενές μέρος των κοινωνικών 

διαδικασιών (Coopey, 1995).  Υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω διευκρίνιση της σχέσης 

μεταξύ μάθησης και δύναμης, και η εστίαση σ’ αυτό θα γίνει αφού προηγούμενα 

διευκρινιστούν κάποιες άλλες πλευρές της οργανωσιακής μάθησης. 

Έχουν χρησιμοποιηθεί οι διχοτομήσεις της θεωρίας – πράξης και του 

περιεχόμενου – διαδικασίας, για να οργανωθεί η ανάλυση του κειμένου. 

Η πρώτη διχοτόμηση της θεωρίας με τη πράξη ακολουθεί τις απόψεις των 

ακαδημαϊκών ενάντια σε εκείνες των πρακτικών. Αυτό όμως δεν είναι απόλυτο, για 

παράδειγμα, μια έρευνα του οργανισμού που μαθαίνει θα «χωρούσε» στον τομέα της 

οργανωσιακής γνώσης, και μια έρευνα για τον τρόπο που η γνώση είναι δομημένη μέσα 

στα διάφορα συστήματα γνώσης, θα άνηκε στον τομέα της οργανωσιακής γνώσης. 

Στη δεύτερη διχοτόμηση του περιεχόμενου και της διαδικασίας, ο διαχωρισμός 

μεταξύ μάθησης και γνώσης, επίσης, δείχνει προφανής. Η γνώση είναι το περιεχόμενο 

που έχει ο οργανισμός και μάθηση είναι η διαδικασία που απαιτεί το περιεχόμενο.  
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3.5.1. Οι διαχωριστικές γραμμές οργανωσιακής μάθησης και οργανωσιακής γνώσης 

 

‘Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, χρησιμοποιούμε τον όρο διαχωριστικές γραμμές 

για να δείξουμε ένα σημαντικό σημείο στην ανάπτυξη της περιοχής του αντικειμένου. 

Έτσι, μπορούμε να δούμε τρία κύρια μέρη βιβλιογραφίας στο πέρασμα του χρόνου:  

1. Κλασσικές εργασίες, που προχρονολογούν την αναγνώριση των ιδεών της 

οργανωσιακής μάθησης και της διαχείρισης γνώσης  

2. Θεμελιώδεις εργασίες, που αντιπροσωπεύουν τα πρώτα γραπτά, στα οποία 

στηρίζονται οι βάσεις για τις επόμενες εργασίες 

3. Δημοφιλείς – εκλαϊκευμένες εργασίες, που λειτουργούν σαν τα πιο εμφανή 

όρια για την ανάπτυξη του πεδίου. Είναι σημαντικό να θεωρηθεί ότι ο τρίτος όρος δεν 

θεωρείται υποτιμητικός. Μερικές από τις «δημοφιλείς» εργασίες ήταν πολύ λόγιες και 

πολλές κατάφεραν να δημιουργήσουν κατευθύνσεις με εξαιρετικά πολύτιμη δουλειά.  

Στις κλασσικές μελέτες θα συναντήσουμε τέσσερις σημαντικούς συγγραφείς, που 

είχαν ενεργοποιηθεί πριν οι πρώτες αναφορές των όρων εμφανιστούν και είχαν 

σημαντική επιρροή. Είναι οι  John Dewey, Michel Polanyi, Edith Penrose και ο Frederick 

Hayek. Δεν είναι οι πιο συχνά εμφανιζόμενοι στις  βιβλιογραφικές αναφορές, διότι έχουν 

καλυφθεί από πιο πρόσφατους συγγραφείς. Αναφέρουμε σύντομα ότι η πρωταρχική 

συνεισφορά τους είναι πολύ σημαντική. 

Ο Dewey είναι ο μόνος από αυτούς τους συγγραφείς που επικέντρωσε την 

προσοχή του στην μάθηση. Οι ιδέες του για εμπειρική μάθηση ταιριάζουν καλύτερα σε 

μοντέλα ατομικής μάθησης και η ιδέα των επαναλήψεων μεταξύ εμπειρίας και 

αλληλεπίδρασης, συχνά συναντάται για να δώσει βάση στην ενεργό μάθηση, η οποία 

είναι ένα από τα κλειδιά – εργαλεία για την επιχείρηση που μαθαίνει. Η άποψη του ότι η 

μάθηση γίνεται μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και ότι δεν μπορεί ακόμη να 

περαστεί από άτομο σε άτομο σαν φυσικό αντικείμενο, αποτελεί τη βάση για την 

προοπτική της κοινωνικής μάθησης. Άλλοι συγγραφείς, που κάνουν μια κοινωνικά 

δομημένη προσέγγιση στην οργανωσιακή γνώση, βασίζονται στην κληρονομιά του 

Dewey (Cook and Brown,1999,  Nicolini and Meznar, 1995). 

Οι Novaka and Takeuchi (1995) αγνοούν την συνεισφορά του στον 

«πραγματισμό», υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει ξεκάθαρος διαχωρισμός 

μεταξύ του παρατηρητή και του παρατηρούμενου.  

Ο Polanyi είναι γνωστός για τον διαχωρισμό του μεταξύ άρρητης και ρητής 

γνώσης. Η κύρια ιδέα για την «σιωπηρή» γνώση απορρέει από την εμπειρική μάθηση 

του Dewey, γιατί είναι κάτι που υπάρχει στο άτομο. Φυσικά, υπάρχουν πολλές 

παρερμηνείες για το τι αυτό σημαίνει. Μια άποψη της άρρητης γνώσης είναι ότι είναι 

συνειδητή αλλά όχι σαφής, μια άλλη άποψη είναι ότι είναι ασυνείδητη και ασαφής, 
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όπως υποστηρίζει ο Χ. Τσούκας. Οι ιδέες του Polanyi βασίζονται σε φιλοσοφικές 

αναλύσεις και απόψεις, παρά σε εμπειρική έρευνα και κάποιοι θα δηλώσουν ότι η έννοια 

της άρρητης γνώσης δεν μπορεί να εξεταστεί εμπειρικά, γιατί είναι ασυνείδητη. 

Η Penrose εμφανίζεται λιγότερο συχνά, αλλά οι ιδέες της για την σπουδαιότητα 

των εσωτερικών (ανθρώπινων) πηγών είναι βασικές και όπως δηλώνει: «ο κύριος λόγος 

που αυξάνει την γνώση, παίζει ρόλο στις οικονομικές διαδικασίες»(1959). Οι 

Chakravarthy, Doz, McEvily, and Rau υποστηρίζουν την σημαντικότητα των 

«υπερβολικών πηγών» σε έναν οργανισμό, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε καινοτομία 

που παρομοιάζεται με την ύπαρξη του πειραματισμού.  Η Penrose συζητώντας τον ρόλο 

των ομάδων, αναφέρει ότι «η διοικητική ομάδα είναι κάτι περισσότερο από μια συλλογή 

ατόμων, είναι μια συλλογή ατόμων που έχουν εμπειρία δουλεύοντας μαζί, γιατί μόνο με 

αυτόν τον τρόπο η ομαδική δουλειά θα εξελιχθεί»(1959). 

Και «η επιτυχία βασίζεται στο σταδιακό χτίσιμο μίας ομάδας ατόμων που έμαθαν 

να δουλεύουν μαζί». Αυτές οι απόψεις προεξοφλούν τις ιδέες των κοινωνικών δομών οι 

οποίες επικεντρώνονται στο ότι οι οργανισμοί ξέρουν περισσότερα, από το σύνολο της 

γνώσης των ατόμων μέσα σε αυτές. 

Δεν είναι απρόσμενο το γεγονός ότι η δουλειά του Hayek φαίνεται να αποτελεί τη 

βάση στον τρόπο σκέψης εκείνων που υιοθετούν μία οικονομική προοπτική στην 

οργανωσιακή μάθηση και γνώση. Πιο συγκεκριμένα, η άποψη του είναι ότι ένα από τα 

βασικά προβλήματα των οικονομικών είναι η χρήση της γνώσης, η οποία αρχικά 

διασκορπίζεται σε διαφορετικά άτομα, με έναν τρόπο που συνεισφέρει στο να παρθούν 

καλές αποφάσεις για μια οργάνωση ή μία κοινωνία. Αλλά είχε ευρέως επηρεάσει, 

πιθανόν λόγω του ότι η εργασία του το 1945 είχε εκτεταμένα αναφερθεί από τους March 

και Simon (1958). Επιπλέον, ξεκινά να παρέχει μια μεθοδολογική δικαίωση για τη 

χρήση αποτελεσματικών μεθόδων, οι οποίοι είναι ευαίσθητοι σε παράγοντες όπως η 

αφηγηματική μέθοδος, προσπαθώντας να γίνουν κατανοητές οι διαδικασίες της 

οργανωσιακής μάθησης  (Bartel και Garud). 

Όχι μόνο η συνεισφορά αυτών των τεσσάρων συγγραφέων είναι αναγνωρισμένη 

από μελετητές, αλλά βλέπουμε ότι οι ιδέες τους συμπίπτουν μεταξύ τους σε αρκετές 

εκτιμήσεις. Αλλά όλα αυτά οδηγούν στην δημιουργία της ιδέας της οργανωσιακής 

μάθησης, την οποία θα συζητήσουμε παρακάτω. 

 

3.5.1.α   Οργανωσιακή Μάθηση  

 

Η ιδέα ότι ένας οργανισμός θα μπορούσε να μάθει κατά τρόπους που ήταν 

ανεξάρτητοι από τα άτομα που τον αποτελούσαν, ήταν η κύρια καινοτομία, που για 

πρώτη φορά διατυπώθηκε από τους Cyert και March (1963). Προφανώς, το βιβλίο ήταν 



 

 

118 

προϊόν μεγάλων συζητήσεων και διαφωνιών που πραγματοποιήθηκαν στην ομάδα του 

Carnegie Tech στην διάρκεια της δεκαετίας του 1950 (Augier, 2001) και το οποίο 

προμήνυσαν, αλλά όχι ρητά, οι March και Simon (1958). Οι Cyert και March 

προτείνουν μια γενική θεωρία οργανωσιακής μάθησης ως τμήμα ενός μοντέλου λήψης 

αποφάσεων στον οργανισμό και δίνουν έμφαση τον ρόλο που διαδραματίζουν οι 

κανόνες, οι διαδικασίες, και οι συνήθειες (routines) ως αντίδραση σε εξωτερικούς 

κλονισμούς (shocks), και οι οποίες είναι περισσότερο ή λιγότερο πιθανές να 

υιοθετηθούν ανάλογα με το εάν οδηγούν ή όχι στην διαμόρφωση θετικών συνεπειών για 

τον οργανισμό. Μια σειρά από συγκεκριμένες ιδέες περιγράφονται στο βιβλίο τους, που 

διαδοχικά αναπτύχθηκαν περαιτέρω από άλλους ειδικούς. Άξια αναφοράς είναι τα εξής 

σημεία του βιβλίου: η ιδέα ότι μέσω των διαδικασιών οργανωσιακής μάθησης 

προσαρμόζονται οι επιχειρήσεις στο περιβάλλον τους (1963: 84), η άποψη ότι η 

επιχείρηση μαθαίνει από την εμπειρία που έχει συλλέξει (1963: 100) και μια πρώιμη 

εκδοχή της διάκρισης μεταξύ του μονού και διπλού κύκλου μάθησης: ένας οργανισμός 

αλλάζει την συμπεριφορά του ως ανταπόκριση σε βραχυπρόθεσμη ανατροφόδοτηση από 

το περιβάλλον σύμφωνα με ορισμένους δίκαιους και καλά ορισμένους κανόνες. Αλλάζει 

τους κανόνες ανταποκρινόμενη στην μακροπρόθεσμη ανατροφοδότηση σύμφωνα με 

κάποιους πιο γενικούς κανόνες και ούτω καθεξής (1963: 101/2). 

Το βιβλίο των Cyert και March θα μπορούσε να περιγραφεί ως το θεμελιώδες 

έργο της οργανωσιακής μάθησης. Θεμελιώδης είναι όμως και η συμβολή άλλων 

συγγραφέων. Οι Cangelosi και Dill (1965) έκαναν την πρώτη δημοσίευση, όπου οι 

λέξεις ‘’οργανωσιακή μάθηση’’ εμφανίστηκαν στον τίτλο του άρθρου και παρόλο που 

βασιζόταν σε μη έγκυρα δεδομένα, ήδη έκαναν μια διακριτή συμβολή στις συζητήσεις 

σε αυτό το πεδίο διότι ξεκίνησε να διαμορφώνεται μια επιχειρηματολογία ενάντια στην 

νέο-ορθολογικότητα που ήταν βασική στο μοντέλο των Cyert και March. Προτάθηκε ότι 

το μοντέλο ίσως θα ήταν κατάλληλο για καθιερωμένους οργανισμούς που 

δραστηριοποιούνταν σε σταθερές συνθήκες, αλλά έχει περιορισμένη συνάφεια για 

εκείνους τους οργανισμούς που αναπτύσσονται σε δυναμικό περιβάλλον. Έτσι, οι  

Cangelosi και Dill προτείνουν ένα μοντέλο που βασίζεται στις τάσεις μεταξύ των 

ατομικών και οργανωσιακών επιπέδων μάθησης, που είναι παρόμοια με την ιδέα της 

οργανωσιακής μάθησης ως μιας μη συνεχούς διαδικασίας (Argyris and Schon, 1978) και 

αντικατοπτρίζεται στο νεότερο έργο του Crossan και των συνεργατών του (1999). , 

Το βιβλίο των Argyris και Schon (1978) ήταν πολύ σημαντικό αφού παρουσίασε 

το πεδίο ολοκληρωμένα με πολύ σαφή τρόπο και η διάκριση μεταξύ των οργανισμών με 

και χωρίς την δυνατότητα εμπλοκής σε σημαντική μάθηση (Μοντέλα ΙΙ και Ι) 

συγκέντρωσε μεγάλη προσοχή. Σε αυτό, οι συγγραφείς υιοθετούν μια διαφορετική 

κριτική των ορθολογικών υποθέσεων των Cyert και March, επισημαίνοντας ότι η 
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ανθρώπινη συμπεριφορά μέσα στους οργανισμούς συχνά δεν ακολουθεί τις επιταγές της 

οικονομικής ορθολογικότητας. Οι δυο πλευρές και οι οργανισμοί και τα άτομα 

αναζητούν να προστατέψουν τον εαυτό τους από την δυσάρεστη εμπειρία της μάθησης 

μέσω θέσπισης συνηθειών αμυντικού χαρακτήρα. Κατά τις δεκαετίες του 1970 και 1980 

υπήρξε ένας αριθμός άλλων σημαντικών έργων, όπως των Heldberg (1981), Shrivastra 

(1983), Daft και Weick (1984) και των Fiol και Lyles (1985), που συνέβαλλαν 

σημαντικά στον ορισμό της ορολογίας και στις βαθύτερες προοπτικές στην 

οργανωσιακή μάθηση, όπως η διάκριση μεταξύ μάθησης και μη μάθησης (unlearning).  

Πιθανώς, η πιο σημαντική δύναμη εκλαΐκευσης της οργανωσιακής μάθησης ήταν 

η δημοσίευση της Ειδικής Έκδοσης του περιοδικού Organization Science το 1991. Το 

προηγούμενο περιέχει έναν αριθμό από άρθρα με μεγάλες αναφορές, 

συμπεριλαμβανομένου των March (1991), Huber (1991), Epple et al. (1991) και Simon 

(1991) που είχαν μεγάλη επίδραση και έχουν θέσει ουσιαστικά τα πλαίσια της 

ημερήσιας διάταξης της ακαδημαϊκής έρευνας για το μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας 

του ’90. Αυτά τα άρθρα ακολουθούν, κατά κύριο λόγο, την νέο-ορθολογική παράδοση 

που προτείνει ότι είναι επιθυμητό να μεγιστοποιούμε την αποτελεσματική χρήση της 

γνώσης στους οργανισμούς, ενώ αναγνωρίζει ότι υφίστανται σημαντικά, κατά μεγάλο 

μέρος ανθρώπινα εμπόδια στην εφαρμογή της.  

Ωστόσο, είναι επίσης ενδιαφέρον ότι το ίδιο τεύχος του Organization Science 

περιείχε ένα άρθρο από τους Brown και Duguid (1991) που ήλθε να εκπροσωπήσει μια 

εναλλακτική παράδοση που αφορά τις κοινωνικές διαδικασίες της οργανωσιακής 

μάθησης ως εξαιρετικές (pre-eminent). Αυτή η παράδοση τροφοδοτήθηκε από το έργο 

των Lave (1988), Orr (1990), Lave και Wenger (1991), Cook και Yanow (1993) και των 

Nicolini και Meznar (1995). Από τις αρχές του ’90, αυτές οι δυο παραδόσεις έχουν 

αναπτυχθεί κατά μεγάλο μέρος ανεξάρτητα και είχαν αυξανόμενη δυσκολία στην 

μεταξύ τους επικοινωνία.  

 

3.5.2.β. Η οργάνωση που μαθαίνει   

 

Η ιδέα της οργάνωσης που μαθαίνει είναι περισσότερο πρόσφατης προέλευσης. 

Προέκυψε στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ως αποτέλεσμα ενός κατά βάσει 

ευρωπαϊκού έργου με Βρετανούς συγγραφείς, όπως ο Garratt (1988) και οι Pedler et al. 

(1989), κάνοντας πρώιμη συμβολή, αν και το άρθρο του de Geus (1988) που 

δημοσιεύτηκε στο Harvard Business Review οδήγησε το ζήτημα να τύχει ευρύτερης 

προσοχής. Ωστόσο, το κυριότερο σημείο ήταν το βιβλίο από τον Senge (1990) που 

προσέλκυσε τεράστιο ενδιαφέρον κυρίως διότι οι εταιρείες και οι σύμβουλοι 

αναζητούσαν νέες ιδέες για να αντικαταστήσουν τις κατά μεγάλο βαθμό 
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αμφισβητούμενες απόψεις περί επιχειρηματικής αριστείας (Peters and Waterman, 1982). 

Το βιβλίο του Senge ήταν ένα έργο εκλαΐκευσης που έγινε γρήγορα μια κύρια πηγή για 

τους ακαδημαϊκούς, καθώς και μια πηγή έμπνευσης για τους επαγγελματίες. Οι ιδέες του 

ήταν πολύ ελκυστικές επειδή παρείχαν την δυναμική για ανανέωση και ανάπτυξη, με 

την υποστήριξη και τεχνικών και κοινωνικών ιδεών που προέρχονται από την δυναμική 

των συστημάτων (systems dynamics) που αναπτύχθηκε από τον Jay Forrester στο MIT, 

από την ψυχοδυναμική θεωρία οργάνωσης του Chris Argyris και την συμβουλή επί της 

διαδικασίας του Ed Schein.  

Παρ’ όλη την μεγάλη επιτυχία του εισαγωγικού βιβλίου του Senge, η ιδέα δεν 

υιοθετήθηκε ευρέως από την ακαδημαϊκή κοινότητα της Β. Αμερικής και συνέχισε να 

αποτελεί μια ευρωπαϊκή υπόθεση (Swieringa and Wierdsma, 1992; Burgoyne et al., 

1994; Pearn et al., 1995; και Probst και Buchel, 1997). Οι λίγοι ακαδημαϊκοί που 

έγραψαν στις ΗΠΑ για αυτό το θέμα, για παράδειγμα οι Dixon (1994) και  Torbert 

(1994) συχνά επηρεάζονταν από τις ευρωπαϊκές ιδέες, όπως από το έργο του Revans 

(1980) στην ενεργό μάθηση (action learning). Ο DiBella παρέχει μια πολύτιμη 

ενημέρωση και ανάπτυξη των ιδεών που αφορούν την επιχείρηση που μαθαίνει, 

προτείνοντας μια περισσότερο ευέλικτη μέθοδο από αυτή που αρχικά προτάθηκε Senge.  

Δεδομένης της έλλειψης μιας δυνατής Αμερικανικής ακαδημαϊκής παράδοσης, 

μελετώντας κανείς το θέμα της οργάνωσης που μαθαίνει, δεν θα εκπλαγεί από το 

γεγονός ότι κάποια από τα καλύτερα σημεία της βιβλιογραφίας προέρχονται από 

Ευρωπαίους συγγραφείς (Coopey, 1995; Coopey and Burgoyne, 2000; Snell and Chack, 

1998).  

 

3.5.2.γ. Οργανωσιακή Γνώση      

 

Η Οργανωσιακή Γνώση ως αντικείμενο μελέτης υπήρχε για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, αλλά κυρίως στην οικονομική κοινότητα. Επομένως, η κλασική επίδραση 

οικονομολόγων, όπως οι Hayek και Penrose και του φιλόσοφου Polanyi, υπήρξε 

σημαντική. Ένα από τα πιο σημαντικά θεμελιώδη έργα, επίσης από μια οικονομική 

σκοπιά, είναι των Nelson και Winter (1982), το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό όσον 

αφορά την σημασία της νοερής γνώσης ως βάση της ατομικής και οργανωσιακής 

ικανότητας. Άλλα σημαντικά έργα εμφανίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990, 

κυρίως από δυο ειδικές εκδόσεις  του Journal of Management Studies σχετικά με την 

γνώση (Alvesson, 1993; Starbuck, 1992, 1993); και η επεξεργασία έξι διαφορετικών 

τύπων οργανωσιακής γνώσης από τον Blackler (1995) ήταν ένα σημαντικό θεμελιώδες 

έργο.  
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Αλλά σημαντική ήταν η επίδραση του Ikujiro Nonaka στην εκλαϊκευση, ο οποίος 

δημοσίευσε μια σειρά από άρθρα και ένα αξιόλογο βιβλίο (Nonaka and Takeuchi, 1995), 

που έθεσε τα πλαίσια για το αναδυόμενο πεδίο με μια πλούσια μείξη ιδεών και 

δεδομένων. Κύριες ιδέες που εκθέτονται στο βιβλίο περιλαμβάνουν, η αντίληψη της 

δημιουργίας γνώσης μέσω μετασχηματισμών της ρητής και νοερής γνώσης, η σημασία 

της εθνικής κουλτούρας και φιλοσοφίας στην κατανόηση της διαμόρφωσης και 

επικοινωνίας της γνώσης, οι αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ του πολιτικού τομέα και των 

λειτουργικών επιπέδων στην δημιουργία της γνώσης και η γενική αρχή ότι οι 

περισσότεροι διαχωρισμοί, όπως νοερή /ρητή, μυαλό / σώμα είναι λανθασμένες.  

Η επίδραση του Polanyi είναι επομένως έντονα φανερή στο έργο κυρίαρχων 

προσωπικοτήτων, όπως οι Nelson και Winter και Nonaka. Οι ιδέες του είναι, επίσης, 

κεντρικές σε πρόσφατες συζητήσεις σχετικά με την φύση της οργανωσιακής γνώσης. 

 

3.5.2.δ. Διαχείριση Γνώσης     

 

Η ιδέα της διαχείρισης γνώσης διαμορφώθηκε πολύ πρόσφατα, πράγματι όπως 

αναφέρουν οι Davenport και Prusak (2000), πέρασε την νηπιακή της φάση μόλις το 

1998. Έτσι, δεν είμαστε σε θέση να δούμε μια γραμμική ανάπτυξη στην διάρκεια του 

χρόνου σε αυτό το πεδίο, η ανάπτυξη υπήρξε γρήγορη και χαοτική, ωστόσο μπορούμε 

να διακρίνουμε κάποιους αποφασιστικούς παράγοντες. Σε κάποιο βαθμό, η διαχείριση 

γνώσης κέρδισε ακαδημαϊκή νομιμότητα από το έργο του Nonaka, αλλά ο καταλύτης 

στον επιχειρηματικό κόσμο προήλθε από μεγάλες εταιρείες συμβούλων που 

προσπαθούσαν να κεφαλαιοποιήσουν την τεράστια δυναμική της πληροφορικής 

τεχνολογίας με τις μεθόδους και τις αρχές του επανασχεδιασμού (reengineering) 

(Hammer and Champy, 1993, Grint and Case, 1998). Η ιδέα είναι απλή, αφού ξεκινά με 

την νέο-οικονομική οπτική της στρατηγικής αξίας της οργανωσιακής γνώσης και στη 

συνέχεια χρησιμοποιεί οικείο λογισμικό πληροφορικής τεχνολογίας, όπως οι βάσεις 

δεδομένων και οι ηλεκτρονικές διασκέψεις για την διευκόλυνση της απόκτησης, του 

διαμοιρασμού, της αποθήκευσης, της ανάκτησης και της χρήσης της γνώσης. Επομένως, 

η κύρια λογική ακολουθεί την οπτική της οργανωσιακής μάθησης, όπως σημειώθηκε 

από τον Huber (1991) και τους συναδέρφους του.  

Όμως, τώρα ασκείται κριτική στα πρωταρχικά στάδια της διαχείρισης γνώσης 

ακριβώς στην βάση ότι αψηφά την κοινωνική αρχιτεκτονική της ανταλλαγής γνώσης 

μεταξύ των οργανισμών (Hansen et. al. , 1999)  και δεν προκαλεί έκπληξη ότι κάποιες 

από αυτές τις κριτικές προέρχονται από την ‘’κοινωνική σχολή’’ των θεωρητικών της 

οργανωσιακής μάθησης (λ.χ. Brown and Duguid, 2000). Δεδομένης της πρόσφατης 

πορείας του αντικειμένου, είναι δύσκολο να παραθέσουμε άλλες ουσιαστικές επιδράσεις 
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στο αντικείμενο πέραν αυτή του Nonaka, καθώς και τις δυο παραδόσεις που έχουν 

διαμορφωθεί στην βιβλιογραφία της οργανωσιακής μάθησης. Πιθανώς το βιβλίο των 

Davenport και Prusak (1998) θα αναγνωριστεί ως το πιο εποικοδομητικό έργο.         

Το πρώιμο έργο στην οργανωσιακή μάθηση, του οποίου ηγήθηκε ο James March 

(Cohen and Sproull, 1996), έκανε χρήση των αρχών μάθησης που πηγάζουν από την 

βιβλιογραφία της ψυχολογίας πάνω στην ατομική μάθηση (λ.χ. επιλογή, λήψη 

αποφάσεων, επεξεργασία πληροφοριών). Για παράδειγμα, οι Argyris και Schon (1978) 

πρότειναν ότι οι οργανισμοί μαθαίνουν από τα άτομα που λειτουργούν ως πράκτορες 

(agents) για τις εταιρείες. Στον ορισμό του μονού και διπλού κύκλου μάθησης, οι 

προαναφερθέντες εξήγησαν την μάθηση σε σχέση με την ανίχνευση των λαθών και την 

διόρθωση αυτών σε ατομικό επίπεδο. Σήμερα, οι συγγραφείς προσφέρουν περισσότερο 

περιεκτικά / κατανοητά πλαίσια οργανωσιακής μάθησης που συνδέουν τα διάφορα 

επίπεδα μάθησης και μελετούν την μάθηση από μια συστημική σκοπιά. Επιπροσθέτως, 

η μελέτη του φαινομένου της οργανωσιακής μάθησης έχει εμπλουτιστεί από την 

συμβολή διαφόρων επιστημονικών πεδίων (Easterby-Smith, 1997), καθώς και από 

καινούργιες προοπτικές, όπως τα διερμηνευτικά συστήματα (interpretive systems) (Daft 

and Weick, 1984), τις κοινότητες πρακτικής (Brown and Duguid, 1991), τον διάλογο 

(Isaacs, 1993) και την μνήμη (Casey, 1997; Walsh and Rivera, 1991). Τελικά, εξαιτίας 

της ενδογενούς τάσης για αλλαγή, η έρευνα στον χώρο της οργανωσιακής μάθησης έχει 

συνδεθεί με ερωτήματα σχετικά με το πώς οι οργανισμοί εξελίσσονται, αλλάζουν (λ.χ. 

Barnett et al. , 1994; MacIntosh, 1999) και ανανεώνονται (λ.χ. Crossan et. al., 1999; 

Lant and Mezias, 1992; Mezias and Glynn, 1993), προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις 

προκλήσεις ενός συνεχούς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος.      

Όταν ορίζουμε την οργανωσιακή μάθηση, είναι σημαντικό να επισημαίνουμε την 

σχέση της οργανωσιακής μάθησης με την οργάνωση που μαθαίνει. Ο Senge (1990:1) 

ορίζει την οργάνωση που μαθαίνει ‘’ως ένα μέρος όπου οι άνθρωποι συνεχώς εξαντλούν 

την ικανότητά τους να δημιουργούν τα επιθυμητά αποτελέσματα, όπου τα πρότυπα 

σκέψης διευρύνονται και θρέφονται, όπου η συλλογική φιλοδοξία είναι ελεύθερη και 

όπου οι άνθρωποι συνεχώς μαθαίνουν να μαθαίνουν’’. Η οργανωσιακή μάθηση και η 

οργάνωση που μαθαίνει ανήκουν σε διαφορετικές θεωρητικές σχολές του πεδίου 

(Easterby – Smith et al., 1998). Η οργανωσιακή μάθηση είναι μία περιγραφική 

(descriptive) θεωρητική τάση με τους ακαδημαϊκούς να θέτουν το ερώτημα ‟ με ποιον 

τρόπο ένας οργανισμός μαθαίνει;’’. Σε αντίθεση, η οργάνωση που μαθαίνει στοχεύει 

στους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για την ερώτηση ‟πώς θα μπορούσε να μάθει 

ένας οργανισμός;’’. 
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Στον ορισμός της διαχείρισης γνώσης προκύπτει σύγχυση από την αποτυχία 

διαφοροποίησης της διαχείρισης γνώσης και της γνώσης που κατέχει ο οργανισμός. 

Παρ’ όλο που ο όρος της διαχείρισης γνώσης συχνά χρησιμοποιείται σε συνέδρια και 

τίτλους βιβλίων, σπάνια ορίζεται και ενσωματώνεται σε ερευνητικά άρθρα, όπου η 

έννοια της οργανωσιακής γνώσης είναι αυτή που χρησιμοποιείται συχνά. Σε μια 

προσπάθεια αποσαφήνισης της σύγχυσης που έχει δημιουργηθεί, δεν είναι σημαντικό 

μόνο να γίνει η διάκριση μεταξύ της γνώσης από την διαδικασία διαχείρισής της, αλλά 

όπως στην περίπτωση της οργανωσιακής μάθησης και της οργάνωσης που μαθαίνει, 

είναι απαραίτητη η διάκριση μεταξύ της περιγραφικής ερευνητικής τάσης και της τάσης 

να δώσει προτάσεις – συνταγές επίλυσης των φαινομένων (prescriptive). 

Η διαχείριση της γνώσης έχει οριστεί ως ‟ο ρητός έλεγχος και διαχείριση της 

γνώσης μέσα σε έναν οργανισμό με σκοπό την επίτευξη των εταιρικών στόχων’’ (Van 

der Spek and Spijkervet, 1997), ‟ η επίσημη διαχείριση της γνώσης για την διευκόλυνση 

της δημιουργίας, της πρόσβασης και της επαναχρησιμοποίησης της γνώσης, κάνοντας 

χρήση τυπικά προχωρημένης τεχνολογίας’’ (O’ Leary, 1998), ‟ η διαδικασία της 

δημιουργίας, σύλληψης, και χρήσης της γνώσης για την ενίσχυση της οργανωσιακής 

απόδοσης’’ (Bassi, 1999), και ‟η ικανότητα των οργανώσεων να διαχειρίζονται, να 

αποθηκεύουν, να εκτιμούν (value) και να διανέμουν γνώση’’ (Liebowitz and Wilcox, 

1997). Αναγνωρίζουμε σε αυτούς τους ορισμούς ένα ισχυρό περιγραφικό στοιχείο, όπου 

η διαχείριση της γνώσης νοείται ως διαχειρίσιμη μάθηση (managed learning) και 

υποτίθεται ότι έχει θετική επίδραση στην απόδοση. Επιπλέον, οι σύμβουλοι 

επιχειρήσεων προτείνουν ότι η διαχείριση γνώσης είναι στενά συνδεδεμένη με την 

διαχείριση της πληροφορικής τεχνολογίας. Κοινά παραδείγματα εργαλείων και λύσεων 

διαχείρισης γνώσης είναι τα intranets, οι αποθήκες δεδομένων, ηλεκτρονικά συστήματα 

εγγράφων, οι κατάλογοι, καλές πρακτικές, groupware και συστήματα υποστήριξης 

λήψης αποφάσεων (Hansen et al., 1999; Ruggles, 1998).  

Σε αντίθεση με την έννοια της διαχείρισης γνώσης, που σπάνια συζητείται στα 

επιστημονικά περιοδικά του μάνατζμεντ (εξαίρεση αποτελούν οι Hedlund, 1994 και 

Sanchez, 1996), η οργανωσιακή γνώση αποτελεί μια καθιερωμένη θεωρητική οντότητα. 

Η γνώση έχει προταθεί ως μια κύρια πηγή για τις εταιρείες και ως μια πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Διάφοροι συγγραφείς προτείνουν μια θεωρία για τις 

εταιρείες βασισμένη στην γνώση (knowledge based theory of the firm), ως μια θεωρία 

που εξηγεί το οργανωσιακό πλεονέκτημα των εταιρειών στις αγορές (Ghoshal and 

Moran, 1996; Grant, 1996; Kogut and Zander, 1992).  
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Για την ανάπτυξη μιας θεωρίας όπου η δημιουργία, η μεταφορά και η εφαρμογή 

της γνώσης συνιστά τον λόγο ύπαρξης των εταιρειών, οι ερευνητές έχουν εμπλακεί σε 

μια έντονη συζήτηση σχετικά με το τι αποτελεί γνώση καθώς και ποιες μορφές αυτής 

υφίστανται (Collins, 1993). Αν και ο όρος μάθηση δεν έχει συνδεθεί με ερωτήματα περί 

γνησιότητας και ακρίβειας, ο όρος γνώση υπεισέρχεται σε πολλές συζητήσεις. 

Διαφορετικές φιλοσοφικές οπτικές προσφέρουν διαφορετικές προοπτικές σχετικά με το 

τι είναι γνώση και πως μπορεί να μελετηθεί. Για παράδειγμα, βασιζόμενοι στις ευκρινείς 

επιστημολογικές και οντολογικές υποθέσεις, οι θετικιστές θεωρούν ότι η 

πραγματικότητα είναι αντικειμενική και μπορεί να κατανοηθεί επακριβώς, ενώ για τους 

μεταμοντερνιστές όλες οι έννοιες εξαρτώνται από το πλαίσιο στο οποίο εμπεριέχονται 

(context specific). Ενώ είναι αδύνατο να ενσωματωθούν αυτές οι θεωρίες και να 

επιλυθούν οι μεταξύ τους διαφωνίες, οι Gioia και Pitre (1990) προτείνουν ότι υπάρχει 

ομοιότητα παρ’ όλη την ανομοιότητα των παραδειγμάτων και ότι μια προσέγγιση πολύ-

παραδείγματος θα βοηθούσε τους ερευνητές να επιτύχουν μια πιο ουσιαστική αντίληψη 

των οργανωσιακών φαινομένων. Στην μελέτη της γνώσης, παρ’ όλο που η άποψη των 

θετικιστών είναι η επικρατούσα στην Δυτική κουλτούρα και η γενικώς αποδεκτή 

υπόθεση στην οργανωσιακή θεωρία (Nonaka and Takeuchi, 1995), έχει αντικρουστεί 

και συμπληρωθεί περισσότερο από κονστρουκτιβιστικές απόψεις που υποστηρίζουν ότι 

η γνώση δεν μπορεί να κατανοηθεί ανεξάρτητα από την ενέργεια / δράση, μετακινώντας 

την έννοια της γνώσης από ένα αγαθό που τα άτομα και οι επιχειρήσεις μπορεί να 

αποκτήσουν στην μελέτη του ‟ γνωρίζειν (knowing) ”, ως κάτι που κάνουν τα άτομα και 

οι επιχειρήσεις (Blackler, 1995, Cook and Brown, 1999, Nicolini and Meznar, 1995, 

Polanyi, 1967). Το έργο του Polanyi (1967) συγκεκριμένα, άσκησε μεγάλη επίδραση 

στον δυναμικό ορισμό της γνώσης, αφού υποστηρίζει ότι η γνώση είναι μια δράση / 

δραστηριότητα που θα μπορούσε να περιγραφεί καλύτερα ως μια διαδικασία του να 

γνωρίζεις.  

Παρ’ όλο που η γνώση (ρητή και άρρητη) και οι δομές της προέρχονται από 

διαφορετικά παραδείγματα, θεωρούμε ότι οι προσπάθειες για την ενοποίησή τους είναι 

σύμφωνες με την ιδέα των Gioia και Pitres (1990) για περισσότερη πολύ-

παραδειγματική έρευνα. Σύμφωνα με τον Polanyi (1967), η ρητή γνώση αρθρώνεται και 

συγκεκριμενοποιείται είτε λεκτικά είτε γραπτώς, ενώ η άρρητη γνώση δεν μπορεί να 

καταγραφεί, είναι διαισθητική και δύσκολο να περιγραφεί λεκτικά. Η ‟αντίληψη-

perception” να ξεκινήσεις να γνωρίζεις ένα εξωτερικό αντικείμενο από την εντύπωση 

που κάνει στις αισθήσεις, υποστηρίζει το παράδειγμα της άρρητης γνώσης (Polanyi, 

1967). Η αντίληψη ότι σ’ ένα απλό αντικείμενο, υπάρχουν στοιχεία που είναι μη 

συγκεκριμένα, καθιστά όλη την εμπειρική γνώση ακαθόριστη και με ασαφές 
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περιεχόμενο. Εργαζόμενοι πάνω σε αυτό, οι Cook και Brown ( 1999), προτείνουν ότι η 

ρητή και η άρρητη γνώση δεν είναι αρκετές για να κατανοήσουμε την φύση της γνώσης 

και ότι για να κάνουμε έναν απολογισμό όλων των γνώσεων κάποιου, είναι απαραίτητο 

να προσθέσουμε την έννοια του ‟γνωρίζειν-knowing”. Για τους προαναφερθέντες, ενώ η 

ρητή και η άρρητη γνώση κατέχονται από τους ανθρώπους, το γνωρίζειν δεν αναφέρεται 

σε κατοχή-κτήση, αλλά σε ‟εξάσκηση-practice” και στην αλληλεπίδραση με τα 

πράγματα του κοινωνικού και φυσικού κόσμου. Για παράδειγμα, στην χρήση του 

ποδηλάτου, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την ρητή γνώση για τα μέρη ενός ποδηλάτου 

και την νοερή γνώση για το πως να διατηρήσουν ισορροπία στο ποδήλατο. Οι άνθρωποι 

έχουν την γνώση ακόμη κι όταν δεν κάνουν ποδήλατο. Η διαφορά έγκειται στο ότι όταν 

κάνουν ποδήλατο, οι άνθρωποι εφαρμόζουν-εξασκούν-practice την γνώση τους, δηλαδή 

θέτουν σε δράση την γνώση τους.  

Στο σχήμα αναπαριστώνται οι  σχέσεις που παρατηρούνται μεταξύ γνώσης, 

γνωρίζειν και μάθησης. Πρώτον, η γνώση μπορεί να αποκτηθεί μέσω της νόησης 

(learning by reflection, anticipatory learning) και μέσω της βιωματικής μάθησης. 

Δεύτερον, η γνώση συσσωρεύεται στο μυαλό μας (επεξηγηματική γνώση), καθώς επίσης 

και στο σώμα μας (διαδικαστική γνώση). Τρίτον, η γνώση είναι άσκηση, είναι κάτι το 

οποίο κάνουμε. Το να γνωρίζεις δεν είναι γνώση που χρησιμοποιείται στην πράξη, αλλά 

γνώση που είναι μέρος της πράξης (Cook and Brown, 1999). Τέλος, η μάθηση είναι η  
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        Σχήμα: 3.2 Μήτρα Γνώσης- γνωρίζειν και μάθησης (πηγή: Cook and Brown, 1999) 
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αλλαγή στην γνώση και η αλλαγή στο γνωρίζειν που περιλαμβάνει, όπως αναφέρθηκε 

πρωτύτερα, αλλαγές στην γνώση (cognition) και στην συμπεριφορά. Η γνώση και το 

γνωρίζειν αποτελούν το περιεχόμενο της διαδικασίας μάθησης, με άλλα λόγια τι 

μαθαίνουμε ή αρχίζουμε να γνωρίζουμε. Η κύρια διαφορά μεταξύ γνώσης και γνωρίζειν 

είναι ότι η γνώση είναι κυρίως γνωστική –cognitive, συμπεριλαμβάνοντας τα γεγονότα 

και τις ικανότητες που διαθέτουμε, ενώ το γνωρίζειν είναι κυρίως συμπεριφορική, είναι 

γνώση στην πράξη.  

Επιπλέον, για να κατανοήσουμε τι είναι η γνώση και πως μπορεί να γίνει πηγή 

διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, η βιβλιογραφία για την  οργανωσιακή 

γνώση μελετά ,επίσης, τις διαδικασίες μέσω των οποίων δημιουργείται, αναπτύσσεται, 

διατηρείται και μεταφέρεται η γνώση (λ.χ Argote and Ingram, 2000, Nonaka and 

Takeuchi, 1995, Pisano, 1994, Szulanski, 1996 ). Έτσι, ο δεύτερος κλάδος της έρευνας 

προσπερνά το ερώτημα σχετικά με τις μορφές και τους τύπους της γνώσης και δίνει 

έμφαση στην ανάγκη κατανόησης των μικρό-διαδικασιών μέσω των οποίων 

δημιουργείται ή αποκτάται η γνώση, επικοινωνείται, εφαρμόζεται και χρησιμοποιείται 

στους οργανισμούς.   

 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ                                      ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΓΝΩΣΗ                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.3. Τα όρια των πεδίων της οργανωσιακής μάθησης και οργανωσιακής γνώσης 

(πηγή: Cook and Brown, 1999) 

•μάθηση ως γνωστικές               • θεώρηση της  

 διαδικασίες: δημιουργία,           εταιρείας με    βάση 

διατήρηση, μεταφορά                  την  γνώση 

 

•γνωστικές και                         •αλλαγές στην γνώση 

συμπεριφορικές διαστάσεις         και στο γνωρίζειν 

της μάθησης, της γνώσης 

και του γνωρίζειν  

 

 

•στατική γνώση και                •  μάθηση με βάση         

γνωρίζειν                                 την κατάσταση και                                                                                                

γ                                                 γνωρίζειν στις  

                                             κοινότητες  πρακτικής 

 

•Μικρό-διαδικασίες 

και αλληλοσυσχετίσεις 

της μάθησης μεταξύ των  

ατομικών, ομαδικών 

και οργανωσιακών επιπέδων. 

 

 

 

• Συστήματα και υποδομές 

οργανωσιακής μάθησης, 

συσχέτιση μεταξύ στρατηγικής, 

δομών, κουλτούρας, 

διαδικασιών και συστημάτων  
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 

Η οργάνωση που μαθαίνει 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 

Διαχείριση Γνώσης- εργαλεία και λύσεις 

πληροφορικής τεχνολογίας 
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Αποτελεσματική μάθηση σημαίνει όχι μόνο τι μαθαίνεται αλλά και πως η μάθηση 

συμβαίνει στο οργανωσιακό πλαίσιο. Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη στρατηγικών 

ικανοτήτων μάθησης συνδέοντας τη μάθηση με τη διαχείριση γνώσης μέσα και δια 

μέσου των οργανώσεων (Δημητριάδη, 2005).  

Παρομοίως, υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον στην μελέτη της συσχέτισης μεταξύ της 

γνώσης, που έχει ένας οργανισμός και της στρατηγικής που ακολουθεί, της δομής του, 

του περιβάλλοντός του και της ηγεσία του οργανισμού (Bierly and Chakrabarti, 1996, 

Hedlund, 1994, Sanchez, 1996, Zack, 1999).    

Συνοψίζοντας, η οργανωσιακή μάθηση δίνει έμφαση στη μάθηση ως μια 

διαδικασία αλλαγής, ενώ η οργανωσιακή γνώση υπογραμμίζει την γνώση ως μια πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και μελετά τις διαδικασίες που σχετίζονται με την 

διαχείρισή της. Η οργάνωση που μαθαίνει και η διαχείριση της γνώσης μοιράζονται την 

άποψη του πως οι εταιρείες θα μπορούσαν να μάθουν και να διαχειριστούν την γνώση 

αποτελεσματικά.  

 

3.5.2. Η σχέση ανάδρασης (feedback relationship) μεταξύ μάθησης και γνώσης 

 

Η μάθηση και η γνώση ενώνονται σε μια επαναληπτική, αμοιβαία δυναμική 

διαδικασία: ενώ η μάθηση (η διαδικασία) παράγει νέα γνώση (το περιεχόμενο), η γνώση 

επηρεάζει την μελλοντική μάθηση. Δυο θεωρίες, ειδικότερα, διακρίνουν σαφώς τις 

διαδικασίες μάθησης και το περιεχόμενο της μάθησης ή το αντικείμενο της μάθησης: ο 

έλικας γνώσης (knowledge spiral) των Nonaka και Takeuchi και το πλαίσιο 

οργανωσιακής μάθησης του Crossan et al. (1999). Αυτές οι δυο θεωρίες θα συζητηθούν 

στις παραγράφους που ακολουθούν. 

Χρησιμοποιώντας την διάκριση μεταξύ ρητής και νοερής γνώσης, οι Nonaka και 

Takeuchi (1995) προτείνουν τέσσερις βασικούς τρόπους δημιουργίας γνώσης – 

κοινωνικοποίηση, εξωτερίκευση, εσωτερίκευση και ο συνδυασμός – και τέσσερις μορφές 

περιεχομένου: συναισθηματική γνώση , εννοιολογική γνώση, λειτουργική γνώση και 

συστημική γνώση.  

- Η Κοινωνικοποίηση περιγράφει τον αναμφίβολο διαμοιρασμό της άρρητης 

γνώσης, συχνά ακόμη και χωρίς την χρήση της γλώσσας - για παράδειγμα, μέσω της 

εμπειρίας. 

- Η εξωτερίκευση μετατρέπει την νοερή γνώση στην ρητή γνώση, συχνά μέσω της 

χρήσης μεταφορών και ανάλυσης – ειδικές χρήσεις της γλώσσας.  

- Η εσωτερίκευση, παίρνει την ρητή γνώση πίσω στην νοερή μορφή, καθώς οι 

άνθρωποι την εσωτερικεύουν, όπως στην μάθηση μέσω δράσης. Επομένως, θα πρέπει η 

μάθηση να λάβει χώρα με το σώμα, όπως  στο μυαλό.    
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- Ο συνδυασμός συνδυάζει και περνά την επίσημη κωδικοποιημένη γνώση από το 

ένα πρόσωπο στο άλλο. 

Στο πλαίσιο οργανωσιακής μάθησης των Crossan et al. (1999), θεωρούν ότι η 

μάθηση λαμβάνει χώρα σε ατομικό, ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο και ότι τέσσερις 

υπό-διαδικασίες συνδέουν τα τρία επίπεδα, συμπεριλαμβάνοντας και συμπεριφορικές και 

γνωστικές αλλαγές. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, η διαδικασία οργανωσιακής μάθησης 

μπορεί να εκληφθεί ως μια δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ του συστήματος αξιών του 

οργανισμού, την συμπεριφορά των μελών της και τα ερεθίσματα από το περιβάλλον, 

όπου οι αξίες / πεποιθήσεις και οι συμπεριφορές αποτελούν και τα δυο μια εισροή και 

προϊόν της διαδικασίας, καθώς διαπερνούν την αλλαγή. 

Ο Mintzberg et al. (1998:211) συνοψίζει αυτούς ‟τους τέσσερις τρόπους 

μετατροπής γνώσης”. 

- Η διαίσθηση είναι μια υποσυνείδητη διαδικασία στο ατομικό επίπεδο. Αποτελεί 

την αρχή της μάθησης και πρέπει να συμβαίνει σε ένα απλό μυαλό.  

- Η διερμηνεία συλλέγει τα συνειδητά στοιχεία αυτής της ατομικής μάθησης και τα 

οποία διαμοιράζεται σε ομαδικό επίπεδο.  

- Η ολοκλήρωση ακολουθεί για να αλλάξει την συλλογική κατανόηση στο ομαδικό 

επίπεδο και το ενώνει με το επίπεδο ολόκληρου του οργανισμού.  

- Τελικά η θεσμοθέτηση ενσωματώνει αυτήν την μάθηση στον οργανισμό 

εμπεδώνοντάς την στα συστήματά του, τις δομές, τις ρουτίνες και τις πρακτικές του 

οργανισμού.  

Για την περιγραφή της σχέσης μεταξύ μάθησης και γνώσης, έχουν χρησιμοποιηθεί 

συχνά οι έννοιες  των ροών και αποθεμάτων (Appleyard, 1996, Bontis et al, 2002, 

Dacarolis and Deeds, 1999). Αυτές οι μεταφορές εισηγήθηκαν από ερευνητές που 

υποστηρίζουν την οπτική των βασισμένων σε πόρους πόρων επιχειρήσεις  (Itami, 1987). 

Στην βιβλιογραφία της οργανωσιακής γνώσης, ο Spender (1994) μιλά για την ‟ροή της 

μάθησης” για να περιγράψει την μετατροπή της αυτόματης γνώσης στην συλλογική 

γνώση και της συλλογικής γνώσης στην γνώση που έχει αντικειμενοποιηθεί. Επιπλέον, οι 

Bontis et. Al (2002) κάνουν λειτουργικό το πλαίσιο της οργανωσιακής μάθησης με την 

μορφή του Χάρτη Αξιολόγησης Στρατηγικής Μάθησης (Strategic Learning Assessment 

Map - SLAM) και εισάγουν τους όρους ‟ αποθέματα γνώσης ” και ‟ ροές γνώσης ”.  

Διακρίνουν την γνώση που είναι στατική και ανήκει στο ατομικό, ομαδικό και 

οργανωσιακό επίπεδα και την γνώση που είναι δυναμική και κινείται μεταξύ των 

επιπέδων. Υφίστανται δυο ροές γνώσης αυτή που προωθείται προς τον οργανισμό από το 

άτομο και την ομάδα, -αντιπροσωπεύοντας τις τέσσερις υπό- διαδικασίες της μάθησης- 

διαίσθηση, διερμηνεία, ενοποίηση-ολοκλήρωση και θεσμοθέτηση- και η ανάδραση από 
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τον οργανισμό προς το άτομο και την ομάδα. Τα αποθέματα και οι ροές γνώσης 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε ένα κατανοητό σύστημα οργανωσιακής μάθησης και είναι 

αναγκαίο να ευθυγραμμίζονται μεταξύ τους. 

 Ο Miller (1996:486) συνοψίζει την σύνδεση μεταξύ μάθησης, γνώσης και δράσης 

όταν δηλώνει ότι ‟ η οργανωσιακή μάθηση είναι η απόκτηση νέας γνώσης από ΄΄παίκτες΄΄ 

που είναι ικανοί και πρόθυμοι να εφαρμόσουν αυτήν την νέα γνώση στην λήψη 

αποφάσεων ή στον επηρεασμό άλλων στον οργανισμό”. Για τον Miller, εάν η γνώση ήταν 

ασυσχέτιστη με την οργανωσιακή δράση ή με την λήψη αποφάσεων, θα ήταν σχετική 

μόνο με την ατομική μάθηση και όχι με την οργανωσιακή μάθηση. Όμως, είναι 

σημαντικό να αναγνωρισθεί ότι μπορεί να υπάρχει ένα χρονικό κενό μεταξύ των σημείων 

του χρόνου κατά τους οποίους δημιουργείται και εφαρμόζεται η γνώση (Sitkin et al., 

1998).         

Θεωρείται ότι ενώ η μάθηση δημιουργεί την νέα γνώση, η γνώση επηρεάζει την 

μελλοντική μάθηση. Οι διαδικασίες μάθησης έχουν προοδευτικό και επαναληπτικό 

χαρακτήρα και η υπάρχουσα γνώση επηρεάζει την μάθηση, επειδή ελέγχει τι 

εκλαμβάνεται και σηματοδοτείται ως πρόβλημα (Tiemessen, 1997). Αυτή η τάση μεταξύ 

μάθησης και γνώσης απεικονίζεται στις ροές μάθησης του Crossan et al. (1999) προς τον 

οργανισμό και από τον οργανισμό με τη μορφή ανάδρασης. Η εταιρεία καινοτομεί και 

ανανεώνεται μέσω της ροής μάθησης προς τον οργανισμό και δημιουργείται και 

θεσμοθετείται η νέα γνώση. Παράλληλα, τα συστήματα οργανωσιακών επιπέδων, οι 

δομές, οι στρατηγικές και οι ρουτίνες κατευθύνουν την νέα μάθηση των ατόμων και των 

ομάδων μέσω της διαδικασίας επανατροφοδότησης – ανάδρασης, αξιοποιώντας αυτά που 

έχει μάθει η επιχείρηση. Οι Kogut και Zander (1992) στο μοντέλο τους περί ανάπτυξης 

της γνώσης, ισχυρίζονται επίσης ότι οι επιχειρήσεις μαθαίνουν σε περιοχές στενά 

συνδεδεμένες στις ήδη υπάρχουσες πρακτικές που ακολουθούν. Δηλώνουν ότι η νέα 

μάθηση δεν πραγματοποιείται με τρόπο ασύνδετο από τις τρέχουσες ικανότητες και ότι 

αυτή εξαρτάται από τις συνδυαστικές ικανότητες της επιχείρησης να παράγει νέες 

εφαρμογές από την υπάρχουσα γνώση. Τέλος, οι Nelson και Winter (1982) εξηγούν πώς 

προηγούμενες επιλογές που έγιναν από τα άτομα και έχουν ενσωματωθεί στις 

οργανωσιακές ρουτίνες, διαμορφώνουν και δεσμεύουν τις περαιτέρω επιλογές των 

ατόμων.    
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3.6  Οργανωσιακή μάθηση 

 

3.6.1  Εναλλακτικές εκφάνσεις της οργανωσιακής μάθησης  

 

Όπως υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί, υπάρχουν και τρεις τουλάχιστον 

διαφορετικές εκφάνσεις της οργανωσιακής μάθησης: ως ατομική απόκτηση γνώσης, ως 

διαδικασία επίλυσης προβλημάτων και ως αμοιβαία προσαρμογή 

 

3.6.1.1 Ατομική απόκτηση γνώσης 

 

Από αυτή την οπτική οι συλλογικές διεργασίες μάθησης ταυτίζονται, τουλάχιστον 

μεταφορικά, με τις ατομικές (Cook and Yanow 1996), όπως για παράδειγμα η αντίληψη, 

η κατανόηση, η οργάνωση, η φύλαξη και ανάκτηση της γνώσης. Αυτό βασίζεται σε ένα 

μοντέλο απόκτησης της πληροφορίας, φύλαξης (αναπαράστασης και κωδικοποίησης), 

ανάκτησης  και εφαρμογής (Cocking and Mestre 1989). 

Ορισμένοι, ενδεχομένως να υποστηρίξουν ότι ένας οργανισμός δεν μπορεί να 

αντιμετωπισθεί ότι μαθαίνει καθαρά φιλολογικά, καθώς δε διαθέτει τους φυσιολογικούς 

μηχανισμούς του εγκεφάλου. Επί πλέον, η συλλογική μάθηση δεν είναι ακριβώς το 

άθροισμα όλων των ατομικών γνώσεων και ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι ακολουθεί τις 

οδούς της προσωπικής και εσωτερικής μαθησης. Η οργανωσιακή μάθηση ή τουλάχιστον 

η οργανωσιακή γνώση - το αποτέλεσμα της μάθησης – επίσης, περιλαμβάνει 

αντικειμενικά εξωτερική γνώση, όπως αυτή ανευρίσκεται στα βιβλία και στα εγχειρίδια 

και ξεφεύγει από τη σφαίρα της ατομικής μάθησης (Leithwood 1996). Γι’ αυτό 

επεξηγήσεις για το πως ένας οργανισμός μαθαίνει δεν μπορούν να αντιστοιχούν 

επακριβώς σε αυτές που περιγράφουν την ατομική μάθηση. Όπως και να ‘χει, αν είναι 

αληθινό το ότι οι οργανισμοί και τα άτομα εντός αυτών πρέπει να αντιμετωπίζονται 

εντελώς διαφορετικά ως προς τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν, αυτή η μεταφορά είναι 

ιδιαίτερα καταλυτική στην κατανόηση πως τα άτομα μαθαίνουν μαζί και παράλληλα ως 

μια ομάδα. 

Ο Cook & Yanow (1996) υποστήριξαν ότι η ατομική μάθηση δεν είναι η ίδια με 

την οργανωσιακή μάθηση γιατί το να καταλαβαίνει κανείς δεν εμπεριέχει κατ’ ανάγκη 

και την έννοια της αλλαγής στη συμπεριφορά του. Αντίθετα, οι Leithwood & Dart 

αποφαίνονται ότι η οργανωσιακή μάθηση πρέπει να έχει ως εφαλτήριο το ίδιο το άτομο. 

Οι Levitt & March (1996) ισχυρίζονται ότι ένας οργανισμός μπορεί να θεωρηθεί 

ότι μαθαίνει με το να ενσωματώνει αναφορές και πορίσματα από την ιστορία του στη 

ρουτίνα που καθοδηγεί τη συμπεριφορά του. Όταν η μνήμη, δηλαδή ενός οργανισμού 

παρεισφρήσει στην καθημερινότητά του επιβάλλοντας αλλαγές, τότε η μάθηση 
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συμβαίνει. Μάλιστα η ρουτίνα λειτουργεί ανεξάρτητα από τα στελέχη και διατηρείται 

ανεξάρτητα από τις αλλαγές στο δυναμικό του οργανισμού. Οι Levitt & March ορίζουν 

αυτή τη ρουτίνα ως τις φόρμες, τους κανόνες, τις διαδικασίες, τις συμφωνίες, τις 

στρατηγικές και τις τεχνολογικές εφαρμογές σε παράλληλο χρόνο με τα πιστεύω, την 

ιεραρχία, τα παραδείγματα, την κουλτούρα και τη γνώση, άξονες γύρω από τους οποίους 

ένας οργανισμός κατασκευάζεται και μέσω των οποίων λειτουργεί. 

Ο March (1996) εξέτασε τις συνέπειες του εκκοινωνισμού και της αλλαγής στην 

οργανωσιακή μάθηση. Καταλήγει στο ότι είναι απαραίτητο το ισοζύγιο ανάμεσα στην 

εκμετάλλευση (exploitation) και στην εξερεύνηση (exploration), προκειμένου ένας 

οργανισμός να επιζήσει και να ευδοκιμήσει. Η εξερεύνηση ορίζεται ως ο νεωτερισμός, το 

ρίσκο και ο πειραματισμός, ενώ με τον όρο εκμετάλλευση αναφέρεται στην 

αποτελεσματικότητα, εμπειρία και τη διευκόλυνση. Ο γρήγορος εκκοινωνισμός των νέων 

μελών σε ένα οργανισμό επιφέρει λιγότερη εξερεύνηση, ενώ οι αλλαγές του προσωπικού 

ελαττώνουν την εκμετάλλευση. Χρειάζονται οι αρχάριοι για να οδηγηθεί ένας 

οργανισμός στον πειραματισμό και στην ανάπτυξη νέων ιδεών και παράλληλα να 

αποφευχθούν φαινόμενα στατικότητας και ακαμψίας στο προσωπικό. 

Ποικίλες μελέτες στα επίπεδα μάθησης έχουν γίνει με διαφορετικούς ορισμούς για 

κάθε επίπεδο. Οι Watkins & Marsick (1993) ορίζουν τα εξής επίπεδα: ατομική μάθηση, 

ομαδική μάθηση, οργανωσιακή μάθηση, κοινωνική μάθηση.  Η ατομική μάθηση είναι 

συνεχής, οδηγεί στην ανύψωση και βασίζεται στην ικανότητα του ατόμου. Η ομαδική 

μάθηση είναι συλλογική, διασταυρούμενη με ποικίλες αλληλοεπιδράσεις και συλλογικά 

βραβευόμενη. Η οργανωσιακή μάθηση διαποτίζει όλο τον οργανισμό και βασίζεται σε 

ευέλικτες δομές. Τέλος, η κοινωνική μάθηση βασίζεται στη σφαιρική αίσθηση 

αλληλοεξάρτησης που αποσκοπεί στο να βελτιώσει την κοινωνία ως ολότητα 

προδιαγράφοντας ένα επιθυμητό μέλλον για όλους. 

Οι Argyris & Schon (1978) σημειώνουν ότι η οργανωσιακή μάθηση είναι 

επαναστατική και γι’ αυτό ισοδύναμη με το μάθηση διπλού κύκλου. Οι ερευνητές αυτοί 

προτείνουν ένα διαχωρισμό ανάμεσα στον απλό και διπλό κύκλο μάθησης, δεδομένου ότι 

ο πρώτος τύπος μάθησης είναι συγκριτικά πιο ρηχός (επιφανειακός) και σε απόλυτη 

εξάρτηση από τη ρουτίνα του οργανισμού. Ο δεύτερος τύπος μάθησης εμπεριέχει την 

έννοια της αμφισβήτησης στις εκάστοτε παραδοχές και τα υφιστάμενα πιστεύω του 

οργανισμού. Ενώ ο απλός κύκλος είναι η απόκτηση καινούριας γνώσης στο περιρρέον 

κλίμα κουλτούρας, ο διπλός κύκλος είναι αυτό που προσδίδει μια εναλλακτική όψη στην 

κουλτούρα (Simon 1991). 

Οι Lant & Mezias (1992) διαχωρίζουν τη μάθηση σε πρώτης και δεύτερης τάξης 

και ορίζουν τη δεύτερη τάξη ως μια αναζήτηση για εναλλακτικές καθημερινές πρακτικές 

(routines), σκοπούς και προθέσεις, σε αντίθεση με τη πρώτη τάξη που αντικατοπτρίζει 
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αποκλειστικά την βελτίωση των υπαρχουσών πρακτικών και τεχνολογικών εφαρμογών. 

Όμοια, οι Petrie & Alpert (1982) δείχνουν ότι ο απλός κύκλος μάθησης (single-loop 

learning) είναι αρκετός μόνο για να αυξήσει την αποδοτικότητα, χρησιμοποιώντας ήδη 

θεμελιωμένες νόρμες και δεν είναι χρήσιμος σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η αλλαγή 

και επανατοποθέτηση σε βασικές αρχές και αντιλήψεις του οργανισμού. 

Συμπληρωματικοί ορισμοί για τη μάθηση πρώτης και δεύτερης τάξης δόθηκαν από τον 

Frey (1990) που βρίσκει διαφορά ανάμεσα στα χαμηλά και στα υψηλότερα επίπεδα 

μάθησης και από τον Lundberg (1989) που επισημαίνει τις διαφορές ανάμεσα στην 

οργανωσιακή αλλαγή (organizational change) και στην οργανωσιακή αναδιάρθρωση 

(organizational transformation) ενός οργανισμού. 

Ένα εμπειρικό παράδειγμα μονού και διπλού κύκλου μάθησης (single/ double loop 

learning) δίνεται από τον George (1985), ο οποίος εξετάζει τη φύση των επιπέδων 

μάθησης σε ένα νοσοκομείο. Αναλύοντας αλλαγές και καινοτομίες υπογραμμίζει ότι η 

απόκριση του νοσοκομείου σε ένα νέο λειτουργικό πρόγραμμα στους Η/Υ που δεν 

εμπεριέχει καμία αλλαγή στη δομή της εργασίας ορίζεται σαν μάθηση χαμηλού επιπέδου 

ή μονός κύκλος μάθησης. Αντίθετα, η απόκριση του προσωπικού σε διοικητική 

αποκέντρωση και μεταρρύθμιση περιγράφεται σαν υψηλότερου επιπέδου μάθηση ή 

μάθηση διπλού κύκλου, δεδομένου ότι μια τέτοια αλλαγή επέφερε και την αλλαγή στη 

στρατηγική που ακολουθείται. 

Ο Weick επικεντρώνεται στη συλλογική μάθηση και βρίσκει ότι η απολυτότητα 

που χαρακτηρίζει την ομοφωνία είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη μάθηση από κοινού ή 

για την οργανωμένη δράση να συμβούν, ενώ μια συλλογική σκοπιμότητα δεν ευνοείται. 

Καθένας ξεχωριστά μπορεί να μη μοιράζεται κοινές προθέσεις ή να μη συμφωνεί για τις 

αιτίες μιας πράξης, παρόλα αυτά όμως η σχεδιασμένη ενέργεια πραγματοποιείται. Από 

την άλλη πλευρά, η οργανωσιακή μάθηση απαιτεί μια από κοινού ομοφωνία για την 

αναγκαιότητα και την κατεύθυνση που θα έχει μια αλλαγή. Ο ίδιος (1979) προσθέτει ότι 

η οργανωσιακή αντίληψη είναι μια συλλογική αντίληψη και μπορεί να ορισθεί ως μια 

δεσμίδα συλλογιστικών πρακτικών που χρησιμοποιεί ο ίδιος ο οργανισμός. Με άλλα 

λόγια, τα μέλη του τελευταίου γενικά μοιράζονται την ίδια αιτιολόγηση και κατανόηση 

των γεγονότων και των πράξεων εντός του οργανισμού. 

 

3.6.1.2 Η οργανωσιακή μάθηση ως διαδικασία επίλυσης προβλημάτων 

 

O Robinson (1995) εισάγει την έννοια της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων 

στην οργανωσιακή μάθηση, δεδομένου ότι αυτή αντιμετωπίζεται ως η ανάπτυξη νέων 

λύσεων στα οργανωσιακά προβλήματα. Ένα πρόβλημα περιγράφεται ως ένα κοινωνικό 

κατασκεύασμα, όχι ως μια κατάσταση αλλά ως οι αποκρίσεις των ατόμων που 
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εμπλέκονται σε αυτή την κατάσταση. Ο Robinson βασίζεται στη θεωρία του Nickles 

(1981) για τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, περικλείοντας έναν αριθμό από 

περιορισμούς (συμβολικούς και μη) και εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες. Από αυτή 

την οπτική γωνία, τα προβλήματα λύνονται, βλέποντας «το όλο και όχι τα μέρη, και 

παράλληλα αναγνωρίζοντας ότι το σχήμα του όλου αναδύεται, καθώς το πρόβλημα 

εξελίσσεται» (Robinson 1996) τελευταίες έρευνες από τον Robinson δείχνουν ότι 

υπάρχουν δύο τύποι μάθησης που εκτυλίσσονται ταυτόχρονα με τη διαδικασία επίλυσης 

προβλημάτων. Ο πρώτος περιλαμβάνει την εφαρμογή παλιών πρακτικών και ουσιαστικά 

δεν εμπεριέχει μηχανισμούς οργανωσιακής μάθησης και ο δευτερος αναφέρεται στην 

ανάπτυξη νέων λύσεων για τα προβλήματα και ορίζεται ως οργανωσιακή μάθηση. Η 

διαδικασία της οργανωσιακής μάθησης  από μόνης της μπορεί να αποτελείται από 

αλληλοσυσχετίσεις και ανταλλαγή απόψεων (διακόπτει την πορεία της εργασίας, ώστε οι 

παλαιωμένες λύσεις να αναδιαμορφώνονται και νέες να τις ενισχύουν) ή όχι (παρατηρεί 

τις ενέργειες του οργανισμού και ερμηνεύει τις απαιτούμενες λύσεις) 

Ο Robinson διακρίνει τα προβλήματα που χαρακτηρίζονται ως μεμονωμένα, όταν 

οι περιορισμοί που αυτά επιβάλλουν είναι δυνατό να ξεπερασθούν από τις ενέργειες ενός 

ατόμου και αυτά που τα ονομάζει οργανωσιακά, όταν απαιτείται συγχρονισμένη  και 

συλλογική δράση για να επιλυθούν. Επισημαίνει μάλιστα ότι αυτό δεν αφορά στην 

υπευθυνότητα ούτε στο ποιού τα συμφέροντα εξυπηρετούνται καλύτερα, αλλά ότι 

εξαρτάται κυρίως αυτή η διάκριση από την κατανομή των ενεργειών που λύνουν το 

πρόβλημα. Προτείνει ότι ένας οργανισμός με υψηλό δείκτη συνεργατικότητας θα 

χρειαζόταν οργανωσιακή δράση πιο συχνά, ενώ αντίθετα ένας οργανισμός με χαμηλότερο 

δείκτη θα μπορούσε να αντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα μέσω ατομικής δράσης. 

Ένα πρόβλημα γίνεται οργανωσιακό στη φύση του, όταν απαιτεί συνεργασία σε όλο το 

δίκτυο του οργανισμού (Robinson 2001). Ευρεία οργανωσιακή συνεργασία 

επιτυγχάνεται, όταν στο σύνολο του το προσωπικό συζητά, αλληλοενεργεί, μοιράζεται 

κοινούς στόχους και δεσμεύεται ενώπιον ενός στρατηγικού σχεδίου. Όταν τα τελευταία 

αποτελούν προφορικές και μόνο δεσμεύσεις, η μάθηση πραγματοποιείται «στα πλαίσια 

της δουλειάς κάνοντας συσχετίσεις με ανάλογα άτομα και πηγές». Τέλος, η Robinson 

επισημαίνει ότι όσο πιο δραστική ή ριζοσπαστική σχεδιάζεται μια αλλαγή τόσο 

περισσότερη γνώση χρειάζεται και τόσο πιο πιθανό είναι η διαδικασία της μάθησης να 

έρχεται αντιμέτωπη με υπάρχουσες πρακτικές και δομές. 

Πολλοί ερευνητές συμφωνούν ότι η οργανωσιακή μάθηση είναι παρόμοια έννοια 

με τη δημιουργία συνέργειας (synergestic thinking), δεδομένου ότι η μάθηση είναι ίση με 

κάτι παραπάνω από το άθροισμα των επιμέρους τμημάτων της. Η δημιουργία συνέργειας 

μπορεί να ιδωθεί μόνο ως «ομαδική σκέψη» (team-think). Οι Neck & Manz διερεύνησαν 

την ιδέα της ομαδικής σκέψης σε σχέση με τη σκέψη από ομάδες συγκεκριμένου 



 

 

134 

καθήκοντος (group-think). Ενώ το τελευταίο συνδέεται με ελλιπείς μηχανισμούς λήψης 

αποφάσεων και τυπικά παρατηρείται σε συνεκτικές ομάδες, η ομαδική σκέψη είναι ένας 

συγκεντρωτικός τρόπος επίλυσης προβλημάτων όπου η ποικιλία των απόψεων είναι 

επιθυμητή και ενισχύεται, οι ανησυχίες εκφράζονται ανοιχτά και τα άτομα 

χαρακτηρίζονται από τη μοναδικότητά τους. Επιπλέον, η ομαδική σκέψη αναμένεται να 

αυξήσει την αποτελεσματικότητα της λήψης αποφάσεων αλλά και την ομαδική επίδοση. 

Επίσης, η ομαδική σκέψη ή η δημιουργία συνέργειας θεωρείται ότι συμβαίνει, όταν μια 

ομάδα ή οι ανεπίσημοι ηγέτες της συλλογικά καλλιεργούν μια ιδανική λύση που 

ταυτόχρονα μπορεί να βρίσκεται σε συνέχεια με τα ατομικά πιστεύω και την αίσθηση του 

εαυτού (Neck & Manz 1994) 

 

3.6.1.3 Η οργανωσιακή μάθηση ως αμοιβαία προσαρμογή 

 

 Η άποψη αυτή αποδίδεται στον Hutchins (1996), ο οποίος μελέτησε τη διαδικασία 

της μάθησης σε μια ομάδα μεγάλου πλοίου και ο οποίος ήρθε αντιμέτωπος με την 

απόλυτη έκπτωση της δύναμης, όταν το πλοίο μπήκε σε ένα στενό λιμάνι. Σύμφωνα με 

τον Hutchins, η αμοιβαία προσαρμογή περιλαμβάνει είτε μη-αντανακλαστική 

προσαρμογή (τα άτομα μεμονωμένα προσαρμόζονται στην ομάδα με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο) είτε αντανακλαστική (καθένας ρωτάει τους άλλους, ζητάει βοήθεια όταν η 

δική του προσπάθεια αποδεικνύεται ανεπαρκής). Μια νέα πρόκληση, όπως για 

παράδειγμα η είσοδος σ’ ένα στενό λιμάνι, προϋποθέτει ότι τα άτομα θα 

αναπροσαρμόσουν τη στάση τους και τη συμπεριφορά τους στο σύνολο της ομάδας. 

Καθένας αναδιαμορφώνει τις αποκρίσεις του στην ομάδα, δέχεται ανάδραση (feedback) 

για τις δικές του ενέργειες και έτσι τελικά υποβοηθιέται στο να μαθαίνει από την ίδια την 

ομάδα. Επισημαίνεται μάλιστα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι η αμοιβαία προσαρμογή 

καθιστά δυνατό τον οργανισμό ως μια μονάδα να μαθαίνει και να εφευρίσκει τη λύση σ’ 

ένα πρόβλημα πριν κάποιο από τα μέλη του το κάνει ξεχωριστά. Η ιδέα του Hutchins για 

την οργανωσιακή μάθηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια μορφή της διαδικασίας επίλυσης 

προβλημάτων.  

Υπάρχουν πολλά υπέρ και κατά σε όλες τις θεωρήσεις που περιστρέφονται γύρω 

από την οργανωσιακή μάθηση. Κατ’ αρχήν, δεχόμενοι μια γνωστική αντίληψη μάς 

επιτρέπει να καταλάβουμε περισσότερα για την οργανωσιακή μάθηση αλλά 

υπεισέρχονται αρκετοί περιορισμοί. Αν συνδέσουμε την οργανωσιακή μάθηση με την 

έννοια της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων, οδηγούμαστε σε διαφορετικές 

στρατηγικές και τελικά ερχόμαστε αντιμέτωποι με τους προαναφερόμενους 

περιορισμούς. Μάλιστα όχι πάντα, μια συλλογική λύση είναι αποτελεσματική, όπως 

εξάλλου δείχνει και η διαφοροποίηση ανάμεσα στις  απόψεις για την ομαδική σκέψη σε 
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σχέση με τη σκέψη από ομάδες συγκεκριμένου καθήκοντος. Υπό την οπτική γωνία της 

αμοιβαίας προσαρμογής, τόσο αντανακλαστικά όσο και μη (μέσω άλλων) προϋποτίθεται 

η προσαρμογή του ατόμου στις αποκρίσεις της ομάδας. Η αμοιβαία προσαρμογή από 

όλες τις απόψεις φαίνεται να συγκεντρώνει το αληθινό νόημα της οργανωσιακής 

μάθησης, γι’ αυτό εξάλλου είναι και η μόνη θεώρηση που παρουσιάζει την οργανωσιακή 

μάθηση σα μια αλληλοεξαρτώμενη διαδικασία μάθησης του συλλογικού νου και όχι μιας 

ομάδας ατόμων που μαθαίνουν μαζί. Η οργανωσιακή μάθηση ως μια αμοιβαία 

προσαρμογή αυξάνει την πιθανότητα να θεωρηθεί ότι ο οργανισμός στο σύνολό του 

μπορεί να ξέρει τη λύση σ’ ένα πρόβλημα πριν από κάθε άτομο ή ομάδα εντός αυτού. Οι 

πρωταρχικές ιδέες που αποτελούν τη βάση αυτής της άποψης προέρχονται από τον 

Δαρβίνο,  ο οποίος είχε αποφανθεί ότι «Δεν είναι τα πιο δυνατά είδη που επιβιώνουν ή τα 

πιο έξυπνα, αλλά αυτά που ανταποκρίνονται καλύτερα στις αλλαγές». 

 

3.6.2   Οργανωσιακή Μάθηση και Ρουτίνες 

 

Σύμφωνα με τους Levitt και March, η ερμηνεία για την οργανωσιακή μάθηση 

οικοδομείται πάνω σε τρεις κλασικές παρατηρήσεις παρμένες από συμπεριφορικές 

μελέτες των οργανώσεων. Η πρώτη είναι ότι η συμπεριφορά σε μια οργάνωση βασίζεται 

σε προγραμματισμένες διαδικασίες (Cyert & March,1963 , Nelson & Winter, 1982). Η 

δράση πηγάζει περισσότερο από μια λογική καταλληλότητας ή νομιμότητας, παρά από 

μια λογική συνέπειας ή πρόθεσης. Περιλαμβάνει περισσότερο το συνδυασμό διαδικασιών 

με καταστάσεις από ότι τον υπολογισμό αποφάσεων. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι οι 

ενέργειες των οργανώσεων είναι εξαρτημένες από ιστορικά γεγονότα (Linblom, 1959, 

Steinbruner, 1974). Οι προγραμματισμένες διαδικασίες βασίζονται περισσότερο σε 

ερμηνείες του παρελθόντος παρά σε προβλέψεις του μέλλοντος. Προσαρμόζονται στην 

εμπειρία επαυξητικά με σκοπό την ανατροφοδότηση για τα αποτελέσματα. Η τρίτη 

παρατήρηση είναι ότι οι οργανώσεις είναι προσανατολισμένες σε στόχους (Siegel, 1957, 

Simon, 1955). Η συμπεριφορά τους εξαρτάται από τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων 

που  παρατηρούνται και των προσδοκιών που έχουν για τα αποτελέσματα αυτά. Οι 

οξύτερες διακρίσεις γίνονται μεταξύ της επιτυχίας και της αποτυχίας, από ότι μεταξύ των 

διαβαθμίσεων της καθεμίας. 

Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, οι οργανώσεις εξετάζονται από τη σκοπιά ότι 

μαθαίνουν, κωδικοποιώντας  συμπεράσματα από ιστορικά γεγονότα σε 

προγραμματισμένες διαδικασίες, οι οποίες καθοδηγούν τη συμπεριφορά τους. Ο 

περιληπτικός όρος “ρουτίνες” περιλαμβάνει τις δομές, τους κανόνες, τις διαδικασίες, την 

εθιμοτυπία, τις στρατηγικές και τις τεχνολογίες γύρω από τα οποία δομούνται οι 

οργανώσεις και μέσω των οποίων λειτουργούν. Περιλαμβάνει, επίσης, τη συγκρότηση 
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των πεποιθήσεων, πλαισίων, προτύπων, κωδίκων, πολιτιστικών παραδόσεων και 

γνώσεων που στηρίζουν, εκπονούν, και αντικρούουν τις τυπικές ρουτίνες. Οι ρουτίνες 

είναι ανεξάρτητες των ξεχωριστών ατόμων που τις εκτελούν και είναι ικανές να 

επιβιώσουν ακόμα και μετά από αξιοσημείωτες εναλλαγές των ατόμων που τις 

διενεργούν. 

Τα εμπειρικά μαθήματα της ιστορίας συλλαμβάνονται από τις ρουτίνες με ένα 

τρόπο που κάνει τα μαθήματα, αλλά όχι την ιστορία, προσβάσιμα στις οργανώσεις και 

στα μέλη των οργανώσεων, τα οποία δεν έχουν βιώσει τα ίδια την ιστορία. Οι ρουτίνες 

μεταδίδονται μέσω της κοινωνικοποίησης, της εκπαίδευσης, της μίμησης, του 

επαγγελματισμού, της μετακίνησης του προσωπικού, των συγχωνεύσεων και των 

αποκτήσεων. Καταγράφονται σε μια συλλογική μνήμη που είναι συχνά συνεπής αλλά 

αναστατώνεται μερικές φορές, που συχνά αντέχει αλλά μερικές φορές χάνεται. Αλλάζουν 

ως αποτέλεσμα της εμπειρίας εντός μιας κοινότητας άλλων οργανώσεων που μαθαίνουν. 

Οι αλλαγές αυτές εξαρτώνται από τις ερμηνείες της ιστορίας, και ιδιαίτερα στην 

αξιολόγηση των εκβάσεων από την άποψη των στόχων (Levitt & March 1988) 

 

3.6.2.1  Ένα μοντέλο Οργανωσιακής Μάθησης 

 

Σχήμα 4.4  Μοντέλο Οργανωσιακής Μάθησης (πηγή: March και Olsen, 1975) 

Οι March και Olsen (1975), για να προσδιορίσουν την οργανωσιακή μάθηση, 

έχουνε δώσει μια εικόνα της οργανωσιακής δράσης, η οποία φαίνεται στο σχήμα 3.2 

 

Ο κύκλος των March και Olsen λειτουργεί ως εξής: τα ατομικά πιστεύω ή οι 

πεποιθήσεις λαμβάνουν υπόψη μια κατάσταση του οργανωσιακού προβλήματος, το οποίο 

οδηγείται από ατομικές ενέργειες. Ένα άτομο προσπαθεί να λύσει μια κατάσταση 

προβλήματος, πατώντας τη σκανδάλη σε μια κατάλληλη ανταπόκριση του οργανισμού. 

Αυτή η οργανωσιακή δράση οδηγεί σε αντιδράσεις και απαιτήσεις από το περιβάλλον. Ο 

κύκλος μάθησης ολοκληρώνεται, όταν οι περιβαλλοντολογικές αντιδράσεις έχουν ως 

αποτέλεσμα μια αλλαγή των ατομικών πιστεύω και πεποιθήσεων. 



 

 

137 

Στο σχήμα διακρίνονται τέσσερις προβληματικές, αλλά και σύνθετες περιπτώσεις 

βιωματικής εκμάθησης στο πλαίσιο των τυπικών οργανώσεων.  

Η πρώτη από τις παραπάνω περιπτώσεις αφορά την σύνδεση ατομικών 

πεποιθήσεων και ατομικών πράξεων που μπορεί να παρεμποδίζεται από τον αυστηρό 

σχεδιασμό των οργανωσιακών ρόλων και καθηκόντων. Το αποτέλεσμα της ατομικής 

μάθησης δεν «περνά» στην ατομική πράξη που μένει αποκομμένη από τις διαφορές 

περιστάσεις της οργανωσιακής δράσης, όπως αυτές αποτυπώνονται στα μέλη και στελέχη 

της επιχείρησης. Ο Καλλίνικος (1998) μεταφέρει και προσπαθεί να ερμηνεύσει την 

ελληνική πραγματικότητα με αυτό το σχήμα, διαπιστώνοντας ότι αυτή η κατάσταση έχει 

συχνά χαρακτηριστεί ως το κρίσιμο πρόβλημα της άκαμπτης, μη ανταποκρίσιμης, 

γραφειοκρατικής οργάνωσης, η οποία δεν είναι ασυνήθιστη στην πραγματικότητα της 

ελληνικής δημόσιας διοίκησης, που συχνά διέπεται επιπλέον από αυταρχικές, 

πατριαρχικές σχέσεις που το εντείνουν με διαφόρους τρόπους. Ωστόσο, στην ελληνική 

περίπτωση αυτό το ίδιο πρόβλημα διαγράφει παραδόξως ορισμένες ευοίωνες προοπτικές 

στο βαθμό που ο κατάλληλος, λειτουργικά αυστηρός σχεδιασμός των οργανωσιακών 

ρόλων και καθηκόντων μπορεί να λειτουργήσει ως το μέσον που παρεμποδίζει την εισροή 

οργανωσιακά «ακατάλληλων» στάσεων και πεποιθήσεων, απομονώνοντας τις αρνητικές 

συνέπειες του ευρύτερου πολιτισμικού πλαισίου. Το πρόβλημα είναι αναμφίβολα 

περίπλοκο, ο δε λειτουργικά στενός και άκαμπτος σχεδιασμός των οργανωσιακών ρόλων 

και καθηκόντων περικλείει πολλούς αστάθμητους παράγοντες και πιθανές αρνητικές 

συμπεριφορικές παρενέργειες (π.χ. αδιαφορία, απάθεια, χαμηλή υποκίνηση, κ.τ.λ). 

Η δεύτερη προβληματική περίπτωση οργανωσιακής μάθησης αφορά την σύνδεση 

των ατομικών πράξεων με το ευρύτερο οργανωσιακό σύστημα. Η συνεισφορά του 

ατόμου στην ολότητα της οργάνωσης δεν επιτυγχάνεται ή παραμένει ασαφής. Η 

οργανωσιακή μάθηση εμποδίζεται έτσι σημαντικά, ενώ η πιθανή συσσώρευση εμπειριών 

στο ατομικό επίπεδο και η ανάληψη ανάλογης δράσης δεν αντανακλάται στο 

οργανωσιακό αποτέλεσμα. Η αδιαφορία, η απάθεια, η χαμηλή υποκίνηση, η αποξένωση ή 

ο κυνισμός παραμονεύουν κάτω από αυτές τις συνθήκες, ενώ η αξιολόγηση του ατόμου 

από την οπτική των οργανωσιακών στόχων και αποτελεσμάτων στερείται της πιο 

σημαντικής της προϋπόθεσης. 

Η τρίτη περίπτωση προβληματικών σχέσεων αφορά την ανίχνευση των 

περιβαλλοντικών συνεπειών της οργανωσιακής δράσης. Η δυσκολία προσδιορισμού και 

ανίχνευσης της περιβαλλοντικής αντίδρασης στις οργανωσιακές επιλογές δεν γίνεται 

κατανοητή, καταλήγοντας στην προβολή εσφαλμένων αιτιακών σχέσεων και στη 

δημιουργία απατηλών εντυπώσεων, κατάσταση που οι March & Olsen συνοψίζουν με τη 

γλαφυρή ορολογία «δεισιδαιμονική βιωματική μάθηση» (superstitious experiential 

learning). Στο πλαίσιο της πολυπλοκότητας της σύγχρονης κοινωνίας, η περίπτωση της 
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δεισιδαιμονικής μάθησης  είναι περισσότερο συνηθισμένη από ότι θα μπορούσε να 

υποθέσει κανείς εκ πρώτης όψεως, ενώ οι λειτουργικές ασάφειες του οικονομικού και 

κοινωνικού συστήματος στην Ελλάδα φαίνονται να εντείνουν τους κινδύνους απόδοσης 

εσφαλμένων αιγιακών σχέσεων. 

Τέλος, η περίπτωση προβληματικής σύνδεσης περιβάλλοντος και ατομικών 

αντιλήψεων – πεποιθήσεων αφορά την αδυναμία εξαγωγής συμπερασμάτων, καθώς δεν 

είναι καθαρό τι έχει συμβεί ή γιατί έχει συμβεί. Η περιβαλλοντική αντίδραση στην 

οργανωσιακή δράση παραμένει ομιχλώδης, δεν είναι δυνατόν να ανιχνευτεί και θα πρέπει 

να ερμηνευτεί μέσα από πλήθος ενδείξεων, ο ιδιαίτερος χαρακτήρας και η συνεκτικότητα 

των οποίων κατασκευάζεται από ορίζοντα των σημασιών που παρέχει το κυρίαρχο 

πολιτισμικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ατομική και η οργανωσιακή μάθηση 

κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας (uncertainty) ή ασάφειας (ambiguity) μετατρέπεται σε 

ερμηνευτική διαδικασία που ελέγχεται μάλλον στενά από τις κυρίαρχες πολιτισμικές 

κατηγορίες. Σε αντίθεση με την έκδηλη βεβαιότητα της δεισιδαιμονικής μάθησης, το 

σενάριο της έκβασης των γεγονότων που παρέχει η πολιτισμική ερμηνεία παραμένει 

λιγότερο συγκεκριμένο και πιθανολογούμενο (Καλλίνικος, 1998).  

 

3.6.3.  Όψεις και Προϋποθέσεις Οργανωσιακής Μάθησης 

  

Αναφέρθηκε ότι βάση της οργανωσιακής μάθησης είναι το άτομο, χωρίς ωστόσο 

αυτό να σημαίνει ότι η οργανωσιακή μάθηση περιορίζεται στο άθροισμα των 

αποκτηθέντων γνώσεων και εμπειριών που προσφέρουν στο προσωπικό της οργάνωσης 

οι εργαλειακές περιστάσεις της οργανωσιακής ζωής. Η οργανωσιακή μάθηση 

περιλαμβάνει ακόμα την κωδικοποίηση των εμπειριών του παρελθόντος σε 

τυποποιημένες διαδικασίες, δομικές σχέσεις και σχήματα ανάλυσης και δράσης, καθώς 

επίσης και την καταγραφή και ταξινόμηση των εμπειριών σε αρχεία και βάσεις 

δεδομένων (Levitt & March 1988). Από τις ουσιαστικότερες προϋποθέσεις της 

βιωματικής μάθησης στο συλλογικό πλαίσιο της τυπικής οργάνωσης είναι η σύνδεση 

πράξεων και συνεπειών, αιτιών και αποτελέσματος, προβλημάτων και λύσεων (Weick 

1979). Η ανίχνευση των συνεπειών της οργανωσιακής δράσης δεν είναι γενικά εύκολη 

υπόθεση, καθώς οι τυπικές οργανώσεις και η σύγχρονη κοινωνία εν γένει 

χαρακτηρίζονται από πυκνές και αμφίδρομες εξαρτήσεις. Οι συνέπειες της οργανωσιακής 

δράσης εύκολα χάνονται στο λαβύρινθο της κοινωνικής πολυπλοκότητας. Στην ελληνική 

περίπτωση, αυτές οι δυσκολίες εντείνονται τόσο από το ασαφές πλέγμα των 

οργανωσιακών ρόλων και σχέσεων όσο και τις κυρίαρχες αξίες και σημασίες, οι οποίες 

διαμορφώνουν σε σημαντικό βαθμό ατομικές στάσεις και πεποιθήσεις που 
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παρεμποδίζουν τη διαμόρφωση εργασιακής συμπεριφοράς σταθερά προσανατολισμένης 

στην επίτευξη αποτελεσμάτων (Καλλίνικος 1998).  

Περισσότερη σημασία δίνεται στην οργανωσιακή μάθηση, χαρακτηρίζοντας την με 

ιδιότητες. Τέσσερις ιδιότητες μοιάζουν να είναι οι πλέον σημαντικές - ύπαρξη, εύρος, 

ανάπτυξη και πληρότητα. Όσον αφορά την ύπαρξη της οργανωσιακής μάθησης, 

υποθέτουμε ότι μια οργάνωση μαθαίνει αν οποιαδήποτε από τις μονάδες της αποκτά 

γνώση που αναγνωρίζει ως δυνητικά χρήσιμη στην οργάνωση.  
Μια συμπερασματική 

υπόθεση είναι ότι μια οργάνωση μαθαίνει κάτι ακόμα κι αν κάποια από τα στοιχεία της 

δεν μαθαίνουν αυτό το κάτι. Αυτές οι δύο υποθέσεις δεν ισχύουν παγκοσμίως, αλλά 

ισχύουν ευρέως. 

 

Δομές και Διαδικασίες                     Υποδομές και υπό διαδικασίες      

 

-1.0 Απόκτηση Γνώσης   

-1.1 Εκ γενετής μάθηση                     -1.2.1 Οργανωσιακή πειραματισμοί 

-1.2 Εμπειρική μάθηση                      -1.2.2 Οργανωσιακή αυτό-αποτίμηση 

-1.3 αφηρημένη  μάθηση                    -1.2.3 Πειραματιζόμενοι οργανισμοί 

-1.4 εμφύτευση                                   -1.2.4 Μη συστηματική μάθηση 

-1.5Αναζήτηση και παρατήρηση         -1.2.5 Καμπύλες εμπειρικής μάθησης                          

 

 

 

2.0 Διαμοιρασμός                                    -1.5.1 Σάρωση 

     Πληροφορίας                                      -1.5.2 Εστιασμένη αναζήτηση 

                                                                -1.5.3 Παρακολούθηση επίδοσης 

 

                                                       - 3.1 Γνωστικοί Χάρτες και Μορφοποίηση 

3.0 Ερμηνεία Πληροφοριών           - 3.2 Αφθονία μέσων 

                                                       - 3.3 Υπέρ-συγκέντρωση πληροφοριών  

                                                       - 3.4 Μη μάθηση 

 

4.0 Οργανωσιακή Μνήμη                -4.1.Αποθήκευση και Ανάκτηση Πληροφοριών  

 

                                                        -4.2 Οργανωσιακή Μνήμη βασισμένη σε Η/Υ 

 

Σχήμα 3.5  Δομές και διαδικασίες σχετιζόμενες με την οργανωσιακή μάθηση  

(πηγή: G. Huber, 1991) 
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Σχετικά με το εύρος της οργανωσιακής μάθησης,φαίνεται ότι περισσότερη 

οργανωσιακή μάθηση επιτυγχάνεται, όταν περισσότερα τμήματα της οργάνωσης 

αποκτούν αυτή την γνώση και την αναγνωρίζουν ως δυνητικά χρήσιμη. Όσον αφορά ένα 

στοιχείο πληροφόρησης, υποστηρίζεται ότι περισσότερη οργανωσιακή μάθηση 

επιτυγχάνεται όταν αναπτύσσονται όλο και περισσότερες διαφορετικές ερμηνείες,  επειδή 

τέτοια ανάπτυξη αλλάζει την έκταση των πιθανών συμπεριφορών. Αυτός ο ισχυρισμός 

αφορά την ανάπτυξη της οργανωσιακής μάθησης. Η πληρότητα  της οργανωσιακής 

μάθησης είναι η ιδιότητα που εξετάζεται με αυτόν τον ισχυρισμό (Huber 1991).  

 

 

3.6.4  Η Φύση της Οργανωσιακής Μάθησης 

 

Είναι καθαρό ότι η οργανωσιακή μάθηση διαφέρει από την ατομική μάθηση στο 

ότι εμπλέκει μία κοινά σχηματισμένη πραγματικότητα με τις ανάγκες, τα κίνητρα και τις 

αξίες των διαφόρων μελών του οργανισμού. Μία οργανωσιακή ή συλλογικά δομημένη 

άποψη της πραγματικότητας μπορεί να αναπτυχθεί, μόνο εάν τα άτομα είναι 

προετοιμασμένα να συζητήσουν και να διαπραγματευτούν τις ατομικές τους απόψεις. 

Αυτό κάνει τις εμπειρίες των ατόμων αποδεκτές από όλους. 

Η μάθηση συνεπάγεται αλλαγές στην οργανωσιακή γνώση με την πιο πλατιά 

έννοια. Η διαδικασία της αλλαγής μπορεί να επηρεάσει αρκετά είδη γνώσης ταυτόχρονα 

και το βάθος και το περιεχόμενο της αλλαγής μπορεί να ποικίλει. Οι διαδικασίες μάθησης 

μπορούν, επομένως, να ταξινομηθούν σε διαφορετικές κατηγορίες.  

Η ακόλουθη συζήτηση οργανώνεται γύρω από πέντε διαδικασίες μέσω των οποίων 

οι οργανώσεις αποκτούν πληροφόρηση ή γνώση: (1) σύμφυτη μάθηση, (2) εμπειρική 

μάθηση, (3) εφήμερη μάθηση (4) εστίαση στη γνώση των νέων μελών και (5) έρευνα  

(σχήμα 3.4). 

 

3.6.4.1. Σύμφυτη μάθηση  

 

Οι οργανώσεις δεν λειτουργούν με ξεκάθαρες καταστάσεις. Τα άτομα ή οι 

οργανώσεις που δημιουργούν νέες οργανώσεις έχουν γνώση για το αρχικό περιβάλλον 

της νέας οργάνωσης και για τις διαδικασίες, που η οργάνωση μπορεί να χρησιμοποιήσει 

για να υλοποιήσει τις προθέσεις του δημιουργού της, και καθιστούν αυτήν την γνώση 

διαθέσιμη στα μέλη της νέας οργάνωσης. Γενικότερα, "οι οργανώσεις οδηγούνται να 

ενσωματώσουν πρακτικές και διαδικασίες που ορίζονται από επικρατούσες ορθολογικές 

έννοιες της οργανωσιακής εργασίας και που είναι θεσμοθετημένες στην κοινωνία" 

(Meyer & Rowan, 1977). Από την οπτική γωνία μιας νέας οργάνωσης, η θεσμοθετημένη 
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γνώση που αναφέρεται από τους Meyer και Rowan και η περισσότερο συγκεκριμένη 

γνώση που μεταδίδεται από τους δημιουργούς της οργάνωσης, αποτελούν 

κληρονομημένη γνώση.  

Αμετάβλητα υπάρχει ένα χρονικό διάστημα μεταξύ της αρχικής σύλληψης μιας 

οργάνωσης και του σχετικά αυθαίρετα καθορισμένου γεγονότος της γέννησης (όταν π.χ. 

μια οργάνωση "ενσωματώνεται" ή της αποδίδεται επίσημα μια αποστολή και  πόροι από 

την μητρική οργάνωση). Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, οι ιδρυτές της 

οργάνωσης ασχολούνται με εφήμερη μάθηση, εστίαση στη γνώση των νέων μελών ή 

έρευνα για να μάθουν για λογαριασμό της επικείμενης οργάνωσης. Κατά συνέπεια, η 

σύμφυτη γνώση μιας οργάνωσης είναι ένας συνδυασμός της κληρονομημένης γνώσης 

στη σύλληψή της και της πρόσθετης γνώσης που αποκτάται πριν τη γέννησή της.  

Η φύση μιας οργάνωσης επηρεάζεται πολύ από τη φύση των ιδρυτών της και της 

ίδρυσής της (Boeker, 1988, 1989, Kimberly, 1979, Schein, 1984, Stinchcombe, 1965). 

Αυτά, που μια οργάνωση ξέρει στη γέννησή της, θα καθορίσουν τι ψάχνει,  τι δοκιμάζει 

και πώς ερμηνεύει αυτά που αντιμετωπίζει. Ενώ φαίνεται να είναι παγκόσμια συμφωνία 

ότι η σύμφυτη γνώση επηρεάζει έντονα τη μελλοντική μάθηση, πολλές από τις πλούσιες 

λεπτομέρειες του θέματος μένουν ακόμη να ερευνηθούν.  

 

3.6.4.2. Εμπειρική μάθηση  

 

Μετά από τη γέννησή τους, οι οργανώσεις αποκτούν μέρος της γνώση τους μέσω 

άμεσης εμπειρίας. Μερικές φορές, αυτή η μάθηση είναι ένα αποτέλεσμα σκόπιμων, 

συστηματικών προσπαθειών. Πολύ πιο συχνά αποκτάται ακούσια ή μη συστηματικά. Η 

βιβλιογραφία που είναι σχετική με την εμπειρική μάθηση έχει αρκετή ποικιλία και 

συζητείται εδώ κάτω από τους ακόλουθους υποτίτλους: (1) οργανωσιακοί πειραματισμοί 

(2) οργανωσιακή αυτο-αξιολόγηση (3) εμπειρικές οργανώσεις, (4) ακούσια ή μη 

συστηματική μάθηση και (5) καμπύλες μάθησης βασισμένες στην εμπειρία. Αυτή η 

υποενότητα κλείνει με μια αξιολόγηση της βιβλιογραφίας, που αφορά την μάθηση από 

εμπειρία. 

 

 Οργανωσιακοί πειραματισμοί. 

 Η εμπειρική μάθηση ενισχύεται από τη διαθεσιμότητα και την ανάλυση της 

ανατροφοδότησης. Μια προσέγγιση στη διευκόλυνση της σκόπιμης οργανωσιακής 

μάθησης είναι να αυξηθεί η ακρίβεια της ανατροφοδότησης για τις σχέσεις αιτίου-

αποτελέσματος μεταξύ των οργανωσιακών ενεργειών και των αποδόσεων. Μια άλλη 

είναι να εξασφαλιστεί η συλλογή και ανάλυση μιας τέτοιας ανατροφοδότησης. Και οι δύο 
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προσεγγίσεις συμπεριλαμβάνονται σε επίσημους οργανωσιακούς πειραματισμούς 

(Lawler, 1977, Staw, 1977, Warner, 1984, Wildavsky, 1972), ή σε επίσημες ακόλουθες 

αναλύσεις "φυσικών" πειραμάτων (Huber, 1991, Ullman, & Leifer, 1979, Landau, 1973,). 

Εκτός από τις σχετικά κατανοητές διαδικασίες που συμμετέχουν στην έρευνα και την 

ανάπτυξη μέσω των μάρκετινγκ τεστ (Jelinek, 1979, Tushman & Moore, 1988), οι 

επίσημοι οργανωσιακοί πειραματισμοί δεν εγκρίνονται ευρέως από τους διευθυντές των 

οργανώσεων. Ένας λόγος είναι ότι η ανάγκη να προβληθεί μια εικόνα 

αποφασιστικότητας, μερικές φορές αναγκάζει τους διευθυντές και άλλους ηγέτες να μην 

αναγνωρίσουν την αβεβαιότητα που θα παρακινούσε ένα πείραμα. Στην περίπτωση είτε 

των επίσημων πειραματισμών είτε των ακόλουθων αναλύσεων των φυσικών 

πειραματισμών, πολιτικές ανησυχίες και ανησυχίες ιδιοκτησίας τείνουν να εμποδίσουν τη 

διάδοση οποιονδήποτε συμπερασμάτων πέρα των θετικών (Ρ. Κ. Carter, 1971, Weiss, 

1973). Παρά τη σημασία των οργανωσιακών πειραματισμών ως μηχανισμών μάθησης 

(π.χ. πειραματισμοί που εξετάζουν την αποδοχή των νέων προϊόντων από την αγορά ή 

την αποτελεσματικότητα των νέων προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών στους 

ανθρώπους), η βιβλιογραφία περιέχει πολύ λίγες εμπειρικές μελέτες από τις οργανώσεις. 

Παραμένει ερωτηματικό, αν οι προηγούμενες συνθήκες ευνοούν ή οδηγούν σε 

οργανωσιακούς πειραματισμούς, αν αιτία είναι η  υψηλή εμπιστοσύνη, οι υψηλές ανάγκες 

για απόδοση ή έλλειψη κουλτούρας που ανέχεται τα λάθη (Peters, 1987). Εξαίρεση στη 

γενική έλλειψη εμπειρικών μελετών των οργανωσιακών πειραματισμών είναι η 

βιβλιογραφία που σχετίζεται με την αξιολόγηση προγράμματος (Rossi & Freeman, 1989, 

Weiss, 1973), όπου ουσιαστικά ένα πρόγραμμα είναι ένας πειραματισμός ακόμα κι αν 

αυτός δεν είναι ο σκοπός του. Φυσικά, σ’ αυτήν την βιβλιογραφία δεν βρίσκουμε 

ευκρινείς απαντήσεις στο γιατί ή το πώς αρχίζουν οι οργανωσιακοί πειραματισμοί. Η 

βιβλιογραφία στην οργανωσιακή λήψη απόφασης περιγράφει δύο διαδικασίες λήψης 

απόφασης, όπου η επιτυχής χρήση απαιτεί σκόπιμη μάθηση από ανατροφοδότηση. Η 

πρώτη, η μέθοδος του Lindblom (1959) για "διαδοχικές οριακές συγκρίσεις" 

περιλαμβάνει πρόταση (π.χ. υπό μορφή νομοθεσίας) μετακίνησης σε κάποια άλλη 

συνθήκη ή θέση από την παρούσα ανεπιθύμητη συνθήκη ή θέση, και λήψη 

ανατροφοδότησης από εκείνους που επηρεάζονται από την προτεινόμενη μετακίνηση. Σε 

κάθε βήμα αυτής της διαδικασίας, η μάθηση εμφανίζεται και επηρεάζει την δράση. Η 

δεύτερη διαδικασία, που σχετίζεται με τη μέθοδο Lindblom, είναι η διαδικασία του Quinn 

(1980) που είναι κάπως πιο επικεντρωμένη στην επαυξημένη λογική, όπου τα ανώτερα 

στελέχη της οργάνωσης συνδυάζουν επιδέξια την επίσημη ανάλυση, τις συμπεριφορικές 

τεχνικές και τις πολιτικές δύναμης για να φέρουν συνεκτικές βαθμιαίες μετακινήσεις προς τα 

άκρα που αρχικά γίνονται ευρέως αντιληπτά, αλλά έπειτα συνεχώς επαναπροσδιορίζονται και 

αναδιαμορφώνονται, καθώς εμφανίζονται νέες πληροφορίες.  (Hax & Majluf, 1988).  
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 Η οργανωσιακή αυτοαξιολόγηση 

 Είναι μια άλλη μορφή εμπειρικής μάθησης. Υπό αυτόν τον όρο ομαδοποιείται ένας 

αριθμός προσεγγίσεων, που τείνουν να εστιάσουν στην αλληλεπίδραση και την 

συμμετοχή των μελών τόσο ουσιαστικά όσο και στην μάθηση, και στη βελτίωση της 

διανοητικής υγείας και των σχέσεων των μελών της οργάνωσης ως σημαντικούς στόχους 

της μάθησης. Αυτές οι εστιάσεις έρχονται σε αντίθεση με μια εστίαση στον έλεγχο 

περισσότερο αντικειμενικών μέτρων απόδοσης, όπως είναι η αξιολόγηση της επιμονής σε 

προηγούμενα προγράμματα. Η έρευνα δράσης, μια προσέγγιση έντασης στοιχείων στην 

αυτό-αξιολόγηση της οργάνωσης, περιλαμβάνει συγκέντρωση πληροφοριών για 

προβλήματα, ανησυχίες και αναγκαίες αλλαγές από τα μέλη της οργάνωσης, την 

οργάνωση αυτών των πληροφοριών, την κατανομή τους στα μέλη και την συμμετοχή των 

μελών στην επιλογή, προγραμματισμό και εφαρμογή, ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα 

που προσδιορίζονται (Argyris, 1983, Lewin, 1949, MacNamara & Weeks, 1982, Peters & 

Robinson, 1984, Trist, 1983). Η έρευνα δράσης είναι μια από τις διάφορες προσεγγίσεις 

που υιοθετούνται στον τομέα  της οργανωσιακής ανάπτυξης, ένας τομέας που 

αφιερώνεται στο να προτρέψει την αλλαγή στις οργανώσεις (Beer & Walton, 1987, 

Burke, 1982, French & Bell, 1990), προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της εργασιακής 

ζωής των μελών της οργάνωσης (Faucheux, Amado, & Laurent, 1982).  Κάποια 

οργανωσιακή βιβλιογραφία αυτο-αξιολόγησης τονίζει τις γνωστικές πτυχές της μάθησης 

και εστιάζει στη μάθηση νέων πλαισίων αναφοράς (Dery, 1983, Shrivastava & Schneider, 

1984).  

Θα επιχειρηθεί μία εκτενέστερη ανάλυση της άποψης που διατυπώθηκε από τους 

Argyris and Schon (1996) μέσα από μια διάκριση ανάμεσα σε τρία διαφορετικά επίπεδα 

μάθησης. 

 Προσαρμοστική ή απλής ανάδρασης μάθηση 

 Αναδομητική ή διπλής ανάδρασης μάθηση 

 Διαδικαστική ή μάθηση πως να μαθαίνεις. 

            Όταν τα μέλη ενός οργανισμού επιδρούν στο εσωτερικό και εξωτερικό 

περιβάλλον, οι αντιλήψεις τους για την πραγματικότητα αλλάζουν συνεχώς, καθώς νέες 

πληροφορίες κερδίζονται και παλιές χάνονται. Κατά την διάρκεια αυτής της  διαδικασίας, 

η αλυσίδα των ερεθισμάτων-αποκρίσεων σπάζει και ξανασχηματίζεται, η ποσότητα των 

νέων πληροφοριών είναι ενδεχομένως μικρή και οι αλλαγές επομένως όχι ιδιαίτερα 

σημαντικές. Τα μέλη του οργανισμού είναι ικανά να προσδιορίσουν τα προβλήματα στο 

περιβάλλον που δρούν να αναπτύξουν στρατηγικές για την αντιμετώπισή τους και να 

εφαρμόσουν αυτές τις στρατηγικές. Η προσαρμοστική μάθηση, επομένως, συνίσταται 
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απλά στην προσαρμογή της συμπεριφοράς με σκοπό την επίτευξη των υπαρχόντων 

στόχων. 

Σύμφωνα πάντα με τους Argyris & Schon, αυτή η μαθησιακή διαδικασία είναι η 

αντίδραση του οργανισμού, διορθώνοντας τα λάθη, μέσω ανάδρασης μέχρι τις 

υπάρχουσες νόρμες.  

 

                 στόχοι                        δράσεις                          αποτελέσματα 

 

διορθώσεις 

        

Σχήμα 3.6  Μάθηση απλής ανάδρασης ή προσαρμοστική 

 

Μπορούμε λοιπόν να πούμε πως οι διορθώσεις λαμβάνουν χώρα στο υπάρχον 

πλαίσιο αξιών και ενδιαφερόντων. Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός διορθώνει τους 

περιβαλλοντικούς συντελεστές, όμως δεν θέτει υπο αμφισβήτηση τα υπάρχοντα πρότυπα 

και αξίες. Αυτά παραμένουν προσανατολισμένα προς τους υπάρχοντες σκοπούς του 

οργανισμού. 

Το επόμενο επίπεδο μάθησης δεν συνίσταται μόνο από συμπεριφορική 

προσαρμογή, αλλά και από βαθύτερες αλλαγές στις γνωστικές δομές. Σημαντικές αλλαγές 

κυριαρχούν στις σχέσεις μεταξύ του οργανισμού και του περιβάλλοντος που δρα, 

απαιτώντας περισσότερο από μία απλή διαδικασία προσαρμογής. Η αναδομητική μάθηση 

συνίσταται στην αναγνώριση των εσωτερικών συγκρούσεων. Τα οργανωσιακά πρότυπα 

και αξίες, που φαίνονται αναντικατάστατα, πρέπει παρόλα αυτά να αμφισβητηθούν, νέες 

προτεραιότητες πρέπει να τεθούν και νέες εκτιμήσεις να γίνουν. Τα συστήματα αξιών 

ενδεχομένως να αναδομηθούν. Το πλαίσιο αναφοράς του οργανισμού τότε μόνο μπορεί 

να συνεχίσει να αναπτύσσεται, εάν οι υπάρχουσες δομές γνώσεων αλλάξουν και το 

συμπεριφορικό οπλοστάσιο τροποποιηθεί. Νέες θεωρίες για δράση ανακύπτουν, αυτό 

οδηγεί σε μία κριτική εξέταση των αξιών και προτύπων, οι οποίες με την σειρά τους 

αλλάζουν την εικόνα και την βαθύτερη δομή του οργανισμού.   

Αμφισβητώντας το πλαίσιο αναφοράς του οργανισμού, σημαίνει να αντιμετωπίζεις 

τις αρχικές υποθέσεις εργασίας και αυτό ενδεχομένως να οδηγήσει σε τροποποίηση των 

στόχων του. Η αναδρομική μάθηση, επομένως, είναι η διαδικασία κατά την οποία 

αμφισβητούνται τα οργανωσιακά πρότυπα και αξίες και χτίζεται ένα νέο πλαίσιο 

αναφοράς. Σ΄ αυτό το υψηλότερο επίπεδο της μάθησης, αλλαγές στο πλαίσιο αναφοράς 

είναι μέγιστης σημασίας. 

Η επιτυχία της διαδικασίας μάθησης και της αναδόμησης των αξιών και των 

προτύπων μπορεί να κριθεί σύμφωνα με την χρησιμότητα και τον  βαθμό αποδοχής της 
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αλλαγής μέσα στον οργανισμό. Εάν αρκετά μέλη του οργανισμού συμφωνούν με τις νέες 

αξίες ή εάν τέτοια συμφωνία επέλθει ανάμεσα στις ομάδες, τότε λαμβάνει χώρα η 

μαθησιακή διαδικασία σε υψηλό επίπεδο. 

 

 

 

   στόχοι                          δράσεις                                       αποτελέσματα 

  

                                                           διορθώσεις 

                                              διορθώσεις 

 

Σχήμα 3.7  Μάθηση διπλής ανάδρασης ή αναδομητική 

 

Ο οργανισμός  σαν σύνολο και τα άτομα-μέλη του συχνά αντιλαμβάνονται την 

σημαντικότητα και την ανάγκη της μάθησης όπως περιγράφηκε, αλλά συντηρητικές 

πρακτικές δεν επιτρέπουν αυτό να συμβεί. Οι παρεμβάσεις σ’ αυτό το επίπεδο μάθησης 

είναι άκαρπες για τον λόγο αυτό. Το πρώτο βήμα, επομένως, πρέπει να είναι η εξήγηση 

της φύσης της μαθησιακής διαδικασίας. Οι διαδικασίες της προσαρμοστικής μάθησης και 

της αναδομητικής μάθησης καθώς και οι δυσκολίες που συσχετίζονται μ’ αυτές, πρέπει 

να εξηγηθούν στα μέλη του οργανισμού, εάν λαμβάνει χώρα αναδομητική μάθηση. Αυτή 

η διαδικασία του να μάθεις να μαθαίνεις είναι το υψηλότερο επίπεδο της μάθησης.  

 

Στοχασμός,  

   ανάλυση και δημιουργία ενός                          στόχοι           δράσεις          αποτελέσματα   

   πλαισίου, δομής του νοήματος 

                                                                                                   διορθώσεις 

                                                                               διορθώσεις  

                                                        διορθώσεις 

    

Σχήμα 3.8  Η μάθηση πώς να μαθαίνεις ή διαδικαστική μάθηση 

 

Ο σκοπός δεν είναι να μαθαίνεις συγκεκριμένα αντικείμενα-ποσότητες 

πληροφοριών, αλλά να σπουδάζεις την διαδικασία μάθησης αυτή καθ’ εαυτή. Με άλλα 

λόγια, η διαδικαστική μάθηση είναι  η μάθηση για να καταλάβουμε την προσαρμοστική 

και αναδομητική μάθηση. Το κύριο στοιχείο της είναι η βελτίωση της ικανότητας 

μάθησης. Το αντικείμενο της μάθησης είναι η μάθηση αυτή καθ΄ εαυτή. Έτσι, αποκτιέται 

βαθιά γνώση-διορατικότητα στην μαθησιακή διαδικασία. 
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 Εμπειρικές οργανώσεις.  

 "Η προσαρμογή σε μια συγκεκριμένη θέση, ενώ οδηγεί σε βραχυπρόθεσμη 

επιβίωση, δεν είναι ποτέ επαρκής για μακροπρόθεσμη επιβίωση. Η προσαρμοστικότητα 

είναι η ικανότητα να επεκταθούν οι θέσεις ή να βρεθούν νέες θέσεις "(Boulding, 1978). 

Οι οργανωσιακοί πειραματισμοί και οι αυτο-αξιολογήσεις κατευθύνονται γενικά προς την 

ενίσχυση της προσαρμογής,  ενώ η διατήρηση οργανωσιακών πειραματισμών 

κατευθύνεται γενικά προς την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας.  

Πώς μπορούν οι οργανώσεις να αποκτήσουν και να διατηρήσουν την 

προσαρμοστικότητα; Μια ομάδα ερευνητών έχει προτείνει ότι οι οργανώσεις πρέπει να 

λειτουργούν ως εμπειρικές ή αυτοσχέδιες, δηλ. πρέπει να διατηρηθούν σε μια κατάσταση 

συχνής, σχεδόν συνεχούς αλλαγής σε δομές, διαδικασίες, περιοχές, στόχους κ.τ.λ., ακόμη 

και παρά την προφανή βέλτιστη προσαρμογή (Hedberg, Nystrom & Starbuck, 1976, 

Starbuck, 1983). Οι Hedberg, Nystrom και Starbuck (1977) υποστηρίζουν ότι η 

λειτουργία με αυτόν τον τρόπο είναι αποτελεσματική, ίσως ακόμη και απαιτούμενη, για 

την επιβίωση σε γρήγορα μεταβαλλόμενα και απρόβλεπτα περιβάλλοντα. Θεωρούν ότι οι 

πιθανές και επιθυμητές συνέπειες μιας τρέχουσας εμπειρικής κατάστασης είναι ότι οι 

οργανώσεις μαθαίνουν για μια ποικιλία χαρακτηριστικών σχεδιασμού και παραμένουν 

ευέλικτες. Οι εμπειρικές οργανώσεις θα ήταν έτσι λιγότερο ανθεκτικές στην υιοθέτηση 

άγνωστων χαρακτηριστικών ή στην δέσμευση άγνωστων περιβαλλόντων, δηλ. θα ήταν 

προσαρμόσιμες. Είναι ενδιαφέρον να γίνει αντιπαραβολή αυτού του συλλογισμού με την 

παρατήρηση των Levitt και March (1988), δεδομένου ότι οι συχνές αλλαγές τονίζουν το 

μέγεθος του προβλήματος, τροποποιώντας μια κατάσταση προτού γίνει κατανοητό, μια 

τέτοια συμπεριφορά είναι πιθανό να οδηγήσει σε τυχαία πορεία παρά σε βελτίωση 

(Lounamaa & March, 1987). Η μείωση της συχνότητας ή του μεγέθους της αλλαγής, 

επομένως, ενισχύει συχνά την κατανόηση, αν και τα οφέλη των προστιθέμενων 

πληροφοριών για μια κατάσταση αγοράζονται με κόστος την μείωση των πληροφοριών 

για άλλες (Levinthal & Yao, 1988). Η πρόταση ότι οι οργανώσεις πρέπει να λειτουργούν 

οι ίδιες σαν εμπειρικές οργανώσεις, δεν είχε σχεδόν καμία επίδραση είτε στην πράξη είτε 

στην έρευνα. Αλλά η χρησιμότητα πολλών νέων ιδεών δεν αναγνωρίζεται αμέσως - 

μπορούν να υπάρξουν περιπτώσεις ή συνθήκες, στις οποίες οι εμπειρικές οργανώσεις 

αναπτύσσονται και επιζούν (Mintzberg & McHugh's, 1985, Nonaka, 1988). Υπάρχει η 

διαπίστωση ότι έχει δοθεί λίγη προσοχή στις εμπειρικές οργανώσεις από τη βιβλιογραφία, 

εκτός από την προσοχή που έχει δοθεί από τους δημιουργούς της. Αυτές οι ερωτήσεις 

αναζητούνται να απαντηθούν από εκείνους που επιδιώκουν μια πλήρη κατανόηση της 

περιοχής της οργανωσιακής μάθησης.  
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 Η ακούσια ή μη συστηματική μάθηση 

 Έχει μελετηθεί εμπειρικά, αναλυτικά, και μέσω της ερμηνείας δεδομένων από 

αρχεία. Οι εμπειρικές μελέτες της μάθησης από ομάδες εμφανίστηκαν στο τέλος της 

δεκαετίας του '50 και στις αρχές της δεκαετίας του '60 (Cangelosi & Dill, 1965, 

Chapman, Kennedy, Newell & Biel, 1959, Dill & Doppelt, 1963). Έχοντας κριθεί από τα 

σημερινά πρότυπα, αυτές οι μελέτες δεν ήταν μεθοδολογικά πολύπλοκες, και ήταν 

ελάχιστα συσσωρευτικές δεδομένου ότι έτειναν να μην βασιστούν ή να επεκτείνουν τα 

αποτελέσματα προηγούμενων μελετών. Όμως, οδήγησαν συχνά σε παρατηρήσεις που δεν 

έχουν αντικρουστεί, π.χ. ότι η ομαδική ή οργανωσιακή μάθηση είναι συχνά τυχαία και 

πολύπλευρη. Η εμπειρική εργασία πάνω στην οργανωσιακή μάθηση έχει σχεδόν παύσει 

με ελάχιστες εξαιρέσεις (Miles & Randolph, 1980). Το γιατί έχει συμβεί αυτό είναι 

ασαφές. Η ολοκληρωτική παύση της μοιάζει ατυχής.  

Η αναλυτική εργασία ήταν πιο συνηθισμένη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 

'80. Οι Levinthal και March (1981) μελέτησαν τη φύση και τις συνέπειες της 

προσαρμόσιμης έρευνας στα πλαίσια μιας εταιρίας που ψάχνει για  νέες τεχνολογίες. Ο 

Cohen (1981) εξέτασε τις επιδράσεις της οργανωσιακής δομής στην αποτελεσματικότητα 

της έρευνας. Οι Harrison και March (1984) κατέδειξαν ότι η ανατροφοδότηση μετά την 

απόφαση για τα αποτελέσματα της απόφασης είναι απαραίτητα πιο πιθανό να είναι 

απογοητευτική και ότι ο βαθμός απογοήτευσης είναι μια λειτουργία του αριθμού των 

εναλλακτικών που εξετάζονται και της ακρίβειας των εκτιμήσεων των πληρωμών που 

σχετίζονται με την επιλογή των εναλλακτικών. Οι Herriott, Levinthal και March (1985) 

εξέτασαν τις επιδράσεις διάφορων μεταβλητών στην εμπειρική μάθηση στα πλαίσια του 

προϋπολογισμού πόρων στις δραστηριότητες παραγωγής-απόδοσης. Οι Lounamaa και 

March (1987) μελέτησαν την μάθηση με τη διαμόρφωση μιας ομάδας δύο ατόμων, της 

οποίας τα μέλη μαθαίνουν το ένα για το άλλο στη διαδικασία συντονισμού των ενεργειών 

τους. Αυτές οι εργασίες παρέχουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα, αλλά είναι οριστικά μη 

συσσωρευτικές. Το ενδιαφέρον  συμπέρασμα ότι η γρήγορη μάθηση είναι μερικές φορές 

ασύμφορη (Herriott et al., 1985, Levinthal & March, 1981, Lounamaa & March, 1987) 

φαίνεται εύλογο, όπως αναπτύχθηκε και συζητήθηκε από τους Levitt και March (1988), 

αλλά η συχνότητα και η φύση αυτού του φαινομένου αξίζουν έρευνα σε διάφορα πεδία. 

Οι March και Olsen (1979) περιγράφουν περιπτώσεις ακούσιας ή μη συστηματικής 

οργανωσιακής μάθησης σε πραγματικές οργανώσεις. Εκτός από αυτές τις αναδρομικές 

ερμηνείες, φαίνεται να υπάρχουν λίγοι που δημοσίευσαν παρατηρητικές ή αρχειακές 

μελέτες, όπου η ακούσια ή μη συστηματική οργανωσιακή μάθηση ήταν το βασικό θέμα 

ενδιαφέροντος. Οι συστηματικές μελέτες πεδίου της ακούσιας οργανωσιακής μάθησης θα 

ενίσχυαν αρκετά την κατανόησή μας περί του φαινομένου και θα μπορούσαν να 
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χρησιμεύσουν σαν βάσεις για την κριτική και την καθοδήγηση του εργαστηρίου και της 

αναλυτικής εργασίας.  

 

 Καμπύλες μάθησης που βασίζονται στην εμπειρία. 

 Ποια είναι η αυστηρά επιστημονική απόδειξη ότι η εμπειρία μιας οργάνωσης 

ενισχύει την απόδοσή της; Χρησιμοποιώντας τα έτη στη βιομηχανία ως πληρεξούσιο 

της εμπειρίας και ακόμα και μετά τον έλεγχο για το μέγεθος και την ανάπτυξη των 

συνδέσμων που ενισχύουν τους πόρους, ο Brittain (1989) βρήκε την εμπειρία για να 

προβλέψει την οργανωσιακή επιβίωση. Μια εκτενής βιβλιογραφία (Dutton, Thomas & 

Butler, 1984, Mody, 1989, Muth, 1986, Yelle, 1979) τεκμηριώνει τη θετική επίδραση της 

εμπειρίας στην απόδοση, καθώς οι κατασκευαστικές οργανώσεις αποκτούν εμπειρία από 

την παραγωγή ενός νέου προϊόντος, το κόστος παραγωγής τους και ο χρόνος παραγωγής 

ανά μονάδα μειώνεται. Τα μεγέθη των μειώσεων είναι συχνά προβλέψιμα από ένα 

μαθηματικό μοντέλο (μερικές φορές αποκαλείται "καμπύλη εμπειρίας" ή "καμπύλη 

μάθησης") και οι προβλέψεις συχνά χρησιμοποιούνται στον προγραμματισμό.  Πρόσφατη 

εργασία (Epple, Argote, & Devadas,) καταδεικνύει πώς πολύπλοκα μοντέλα καμπύλης 

μάθησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ερευνήσουν πιθανές εξηγήσεις της 

οργανωσιακής μάθησης. Αυτή είναι μια σημαντική χρήση τέτοιων μοντέλων, καθώς οι 

εμπειρικές μελέτες (Joskow & Rose, 1985, Zimmerman, 1982) καθιστούν σαφές ότι ένας 

αριθμός μεταβλητών μπορεί να απαιτηθεί για να επιτευχθεί μια ακριβής εξήγηση. 

 

3.6.4.3  Αξιολόγηση της Βιβλιογραφίας στη Μάθηση από την Εμπειρία.  

 

 Ένα επιθυμητό χαρακτηριστικό γνώρισμα της βιβλιογραφίας στη μάθηση από 

την εμπειρία είναι ότι οι μελέτες υιοθετούν πολλαπλές μεθόδους (π.χ. εργαστηριακά 

πειράματα, μαθηματική ανάλυση, προσομοιώσεις υπολογιστών και αναδρομική 

ανάλυση των οργανωσιακών γεγονότων). Μερικές παρατηρήσεις για τις δυσκολίες που 

ενσωματώνονται στην οργανωσιακή μάθηση από εμπειρία, ειδικά όταν η μάθηση είναι 

ακούσια ή μη συστηματική, παρουσιάζονται στο σχήμα 3.9. 

Η εξέταση της βιβλιογραφίας στην εμπειρική μάθηση καθιστά σαφές ότι έχει 

αποκτηθεί πολύ γνώση, αλλά προκαλεί και τέσσερις ανησυχίες. Η πρώτη αφορά τη 

φύση της βιβλιογραφίας. Εκτός από την βιβλιογραφία στις καμπύλες μάθησης με βάση 

την εμπειρία, η βιβλιογραφία στην οργανωσιακή μάθηση από εμπειρία περιέχει πολύ 

λίγες επίσημες, συστηματικές μελέτες πεδίων. Η δεύτερη ανησυχία είναι ότι ο αριθμός 

των ανεξάρτητων ερευνητών που εξετάζουν οποιοδήποτε ιδιαίτερο ζήτημα είναι μικρός. 

Η τρίτη ανησυχία έχει να κάνει με τη σχετική απουσία μελετών, που χτίζονται στα 
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αποτελέσματα προηγούμενων μελετών. Π.χ. σε αντίθεση με τις μελέτες που αφορούν τις 

επιδράσεις της εμπειρίας στην κατασκευή, οι αναλυτικές μελέτες της ακούσιας ή μη 

συστηματικής οργανωσιακής μάθησης τείνουν μόνο να αναφέρονται, παρά να 

βασίζονται, στα προηγούμενα αποτελέσματα των αναλυτικών μελετών.  Η τέταρτη 

ανησυχία είναι η έλλειψη διανοητικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των ερευνητών από 

διαφορετικές ομάδες.  

 Τα μέλη της οργάνωσης, ως φορείς εμπειριών, λειτουργούν ατελώς (Feldman, 1989). 

Κάποιες από αυτές τις αδυναμίες εξαρτώνται από την θέση του ατόμου, το υπόβαθρό 

του και το στυλ του (Dearborn & Simon, 1958; Ireland et al., 1987; Nutt, 1986).   

 Η επανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων της οργανωσιακής δράσης  συχνά 

διαστρεβλώνεται ή αποσιωπάται (Huber, 1982;Weiss, 1980) ή καταφθάνει μετά την 

ανάγκη για μάθηση, ως βάση της αλλαγής έχει περάσει η δράση (Starbuck & Milliken, 

1988).  

 Οργανωσιακές μονάδες ικανές για μάθηση από την εμπειρία άλλων μονάδων ίσως δεν 

διαθέτουν την πρόσβαση σε αυτήν την εμπειρία, είτε ως συνέπεια των κανόνων 

ρουτίνας (Huber, 1982) ή οργανωσιακών πολιτικών (Newman, 1985).  

 Προφανείς επιπτώσεις οργανωσιακών δράσεων ίσως να είναι ασυσχέτιστες με τις 

οργανωσιακές δράσεις, επέρχεται η προληπτική μάθηση (Levitt & March, 1988, Ouchi, 

1984, pp.3-4).  

 Ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης ενός υψηλού επιπέδου διεκπεραίωσης μιας διαδικασίας, 

όταν συγκρίνεται μια διαδικασία με κάποιες άλλες, ο οργανισμός εκλαμβάνει ως 

καλύτερη αυτήν την διαδικασία σε σχέση με άλλες διαδικασίες στις οποίες διαθέτει 

μικρότερη ικανότητα. Οι προαναφερθείσες διαδικασίες, όμως, μπορεί να είναι εκείνες 

που πραγματικά είναι καλύτερες και θα είχαν αναγνωρισθεί ως καλύτερες, εάν ο 

οργανισμός είχε καλλιεργήσει ικανότητες, όσον αφορά αυτές τις διαδικασίες, όμοιες με 

εκείνες που θεωρήθηκαν αποδοτικότερες (Levitt & March, 1988).  

Σχήμα 3.9 Δείγμα από εμπόδια στη εμπειρική - βιωματική μάθηση 

 

Η εργασία που αναφέρεται από οποιαδήποτε ομάδα στηρίζεται σπάνια στα 

συμπεράσματα ή τις ιδέες από άλλες ομάδες. Αν τα ζητήματα που ερευνήθηκαν ήταν 

τόσο μοναδικά που η προσοχή στην εργασία των εξωτερικών θα αποσπάται 

δυσλειτουργικά, τότε αυτή η τοπικιστική συμπεριφορά θα ήταν κατανοητή, αλλά τα 

ζητήματα δεν είναι εννοιολογικά τόσο διαφορετικά.   
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3.6.4.5.   Εφήμερη μάθηση ή απόκτηση εμπειρίας από δεύτερο χέρι   

 

Οι οργανώσεις προσπαθούν συνήθως να μάθουν για τις στρατηγικές, τις 

διοικητικές πρακτικές και ειδικά τις τεχνολογίες (Czepiel, 1975, Sahal, 1982) άλλων 

οργανώσεων. Π.χ., ο δανεισμός από άλλες οργανώσεις είναι μια μορφή οργανωσιακής 

μάθησης. Κατασκευαστές, όπως αυτοκινητοβιομηχανίες και εταιρίες υπολογιστών, έχουν 

εξετάσει λεπτομερώς, συνήθως για χρόνια, τα προϊόντα των ανταγωνιστών τους, όπως 

εμφανίζονται στην  αγορά. (Eells & Nehemiks, 1984). 

Οι οργανώσεις συλλαμβάνουν την εμπειρία άλλων οργανώσεων μέσω της μεταφοράς της 

κωδικοποιημένης εμπειρίας υπό μορφή τεχνολογιών, κωδίκων, διαδικασιών, ή παρόμοιων 

ρουτινών (Dutton & Starbuck, 1978). Αυτή η διάχυση της εμπειρίας και των ρουτινών 

από άλλες οργανώσεις εντός μιας κοινότητας  οργανώσεων περιπλέκει τις θεωρίες της 

βασισμένης σε ρουτίνες εκμάθησης. Προτείνει ότι η κατανόηση της σχέσης μεταξύ της 

εμπειρικής  εκμάθησης και των ρουτινών, των στρατηγικών, ή των τεχνολογιών στις 

οργανώσεις θα απαιτεί την προσοχή στα οργανωτικά δίκτυα (Hankinson, 1987), καθώς 

επίσης και στην εμπειρία της μεμονωμένης οργάνωσης. Συγχρόνως, καθιστά την 

παραγωγή των ανταγωνιστικών στρατηγικών (π.χ., στρατηγικές τιμολόγησης) πιο 

σύνθετη από ότι θα ήταν ειδάλλως (Hilke & Nelson, 1987). 

 

3.6.4.5.1 Μηχανισμοί της Εξάπλωσης 

 

Η τυποποιημένη βιβλιογραφία στην επιδημιολογία της ασθένειας ή των 

πληροφοριών διακρίνει τρεις ευρείες διαδικασίες  εξάπλωσης. Ο πρώτη είναι η 

εξάπλωση, που περιλαμβάνει μια ενιαία πηγή που μεταδίδει μια ασθένεια σε έναν 

πληθυσμό πιθανών, αλλά όχι απαραιτήτως εξίσου ευάλωτων θυμάτων. Τα οργανωτικά 

παραδείγματα περιλαμβάνουν τους κανόνες που διαδίδονται από τις κυβερνητικές 

υπηρεσίες, τις εμπορικές ενώσεις, τους επαγγελματικούς συνδέσμους και τα συνδικάτα. Η 

δεύτερη διαδικασία είναι η εξάπλωση, που περιλαμβάνει την διάδοση μιας ασθένειας 

μέσω της επαφής μεταξύ ενός μέλους του πληθυσμού που είναι μολυσμένο και ενός που 

δεν είναι, μερικές φορές με τη διαμεσολάβηση ενός ξενιστή φορέα (Scott, 1985). 

Τα οργανωτικά παραδείγματα περιλαμβάνουν τις ρουτίνες που διαδίδονται από τις 

επαφές μεταξύ των οργανώσεων, από τους συμβούλους και από τη μετακίνηση του 

προσωπικού (Biggart, 1977). Η τρίτη διαδικασία είναι η δύο σταδίων εξάπλωση, που 

περιλαμβάνει την διάδοση μιας ασθένειας μέσα σε μια μικρή ομάδα μέσω μόλυνσης και 

έπειτα από τη μετάδοση της στο υπόλοιπο ενός πληθυσμού. Τα οργανωτικά 

παραδείγματα περιλαμβάνουν τις ρουτίνες που επικοινωνούν μέσω των επίσημων και 

άτυπων εκπαιδευτικών οργάνων, μέσω των εμπειρογνωμόνων και μέσω του εμπορίου και 
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των δημοφιλών δημοσιεύσεων. Στην οργανωσιακή βιβλιογραφία, αυτές οι τρεις 

διαδικασίες έχουν ονομαστεί καταναγκαστική, μιμητική, και κανονιστική (DiMaggio & 

Powell, 1983). Και οι τρεις περιλαμβάνονται σε ένα περιεκτικό σύστημα της εξάπλωσης  

πληροφοριών (Imai, Nokata, & Takeuchi, 1985, Levitt & March, 1988) 

Η "εταιρική νοημοσύνη" είναι ο όρος που σχετίζεται με την ιδέα της έρευνας για  

πληροφορίες για το τι κάνουν οι εταιρικοί ανταγωνιστές και πώς το κάνουν (Fuld, 1988, 

Gilad & Gilad, 1988, Porter, 1980, Sammon, Kurland & Spitalnic, 1984). Τα κανάλια για 

την απόκτηση αυτών των πληροφοριών περιλαμβάνουν συμβούλους, επαγγελματικές 

συναντήσεις, παρουσιάσεις εμπορίου, δημοσιεύσεις, πωλητές και προμηθευτές και, σε 

λιγότερο ανταγωνιστικά περιβάλλοντα, δίκτυα επαγγελματιών.  

Η "θεσμική θεωρία" (Meyer & Rowan, 1977, Zucker, 1987) υποστηρίζει ότι οι 

οργανώσεις μιμούνται εις βάθος άλλες οργανώσεις επειδή, πράττοντας αυτό, 

ελαχιστοποιούν τις κυρώσεις από διάφορους μετόχους. Οι House και Singh (1987), 

επισύροντας την προσοχή στον March  (1981), δηλώνουν ότι μίμηση εμφανίζεται 

ιδιαίτερα "όταν οι τεχνολογίες είναι ανεπαρκώς κατανοητές και όταν οι στόχοι είναι 

διφορούμενοι".  Αντίθετα, φαίνεται ότι η μίμηση δεν είναι αποτελεσματική, όταν τα 

περιβάλλοντα είναι και ανταγωνιστικά και γρήγορα μεταβαλλόμενα. Με βάση την 

εμπειρική μελέτη των οργανώσεών τους ακριβώς σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι Bourgeois 

και Eisenhardt (1988) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι "η μίμηση συχνά δεν είναι 

βιώσιμη... καθώς υπονοεί και αναμονή και μετάβαση σε μια κατειλημμένη θέση". Μια 

πλούσια συζήτηση των περιστάσεων, όπου η απόκτηση εμπειρίας από δεύτερο χέρι μέσω 

μίμησης είναι ή δεν είναι προτιμητέα σε σχέση με την μάθηση μέσω εμπειρίας από πρώτο 

χέρι, παρέχεται από τους Dutton και Freeman (1985).  

Η βιβλιογραφία στη διάχυση των τεχνολογιών και των διοικητικών πρακτικών έχει 

προταθεί από τους Dutton και Freedman (1985) και τους Levitt και March (1988), ως 

πηγή πληροφοριών για ερευνητές που ενδιαφέρονται για την οργανωσιακή μάθηση μέσω 

της μίμησης. Όμως, οι Mahajan, Sharma και Bettis (1988) παρέχουν αιτιολόγηση και 

δεδομένα που δεν υποστηρίζουν το μοντέλο διάχυσης και προτείνουν ότι η μίμηση μπορεί 

να είναι μια πιο περιορισμένη μορφή οργανωσιακής μάθησης από ότι έχει προταθεί 

προηγουμένως. Τα ακριβή μοντέλα της μάθησης μέσω της μίμησης μπορεί να απαιτούν 

κάποιο βαθμό πολυπλοκότητας. Π.χ. στη μελέτη τους για την διαοργανωσιακή μάθηση 

στα ναυπηγεία, οι Argote, Beckman, και Epple (1990) διαπίστωσαν ότι η μίμηση 

διαδραμάτισε έναν πολύ μεγαλύτερο ρόλο τη στιγμή που τα ναυπηγεία άρχισαν την 

παραγωγή, απ’ ότι αφότου η παραγωγή ήταν σε εξέλιξη. Αν οι οργανώσεις μιμούνται 

οργανώσεις υψηλού κύρους (π.χ. Toyota, ΙΒΜ) ως αποτέλεσμα των ίδιων δυνάμεων, που 

κάνουν τους ανθρώπους να μιμούνται τις ενέργειες προσωπικοτήτων ή άλλων ατόμων 

υψηλού κύρους, είναι ένα θέμα που έχει ανάγκη από θεωρητική και εμπειρική έρευνα 
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(Huber 1991). 

Υπάρχουν ορισμένες στρατηγικές για βελτίωση της ικανότητας μάθησης από 

άλλους. Ο Cohen και ο Daniel Levinthal, για παράδειγμα, υποστηρίζουν ότι μία 

οργάνωση, που θέλει να χρησιμοποιήσει καινούριες ανακαλύψεις από άλλους, πρέπει να 

έχει σε ικανοποιητικό βαθμό θεμελιώδεις γνώσεις. Χωρίς αυτήν την «απορροφητική 

ικανότητα» δε μπορεί να μιμηθεί. Ίσως, το πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του μοντέλου 

των Cohen και Levinthal είναι ο τρόπος που παράγει δύο σταθερές ισορροπίες 

βιομηχανίας. Η μία ισορροπία χαρακτηρίζεται από χαμηλές επενδύσεις στην έρευνα και 

ανάπτυξη (R & D), από αργό ρυθμό ανακάλυψης και χαμηλό ρυθμό αντιγραφής. 

Σε αυτήν την ισορροπία, δεν υπάρχει κανένα κίνητρο για καμία εταιρία να 

δεσμευτεί επειδή η κύρια εξόφληση από την R & D δεν είναι η ανταπόδοση των 

εφευρέσεων κάποιου, αλλά η ανταπόδοση από την αντιγραφή των εφευρέσεων άλλων 

ανθρώπων. Από τη στιγμή που κανένας δεν επενδύει στη R & D, δεν υπάρχουν 

εφευρέσεις για να αντιγραφούν και κανένας λόγος για να επενδύσει καμία εταιρία στην R 

& D. Η άλλη ισορροπία χαρακτηρίζεται από υψηλή επένδυση στην R & D, υψηλός 

ρυθμός ανακαλύψεων και υψηλός ρυθμός αντιγραφής. Δεν υπάρχει κανένα κίνητρο για 

καμία εταιρία να μειώσει την επένδυση στην R & D, επειδή η επένδυση πρέπει να 

εκμεταλλευτεί τις εφευρέσεις που είχαν παραχθεί μέσα στη βιομηχανία. Η  R & D 

υποστηρίζεται όχι μόνο από τις αρχικές εφευρέσεις που έχει παράγει – οι οποίες μπορεί 

να είναι τόσο σπάνιες που να μην δικαιολογούν την επένδυση – αλλά και από την 

ικανότητα της χρήσης των εφευρέσεων που έχει αναπτύξει.(March, Μάθηση και η 

Θεωρία της Εταιρίας) 

 

3.6.4.6. Εστίαση στη γνώση των νέων μελών 

Οι οργανώσεις αυξάνουν συχνά το απόθεμα της γνώσης τους με απόκτηση και 

εστίαση σε νέα μέλη που κατέχουν γνώση, η οποία δεν ήταν προηγουμένως διαθέσιμη 

μέσα στην οργάνωση. Μερικές φορές, η εστίαση στους φορείς της νέας γνώσης γίνεται με 

βάση μια μεγάλη κλίμακα, όπως στην περίπτωση της απόκτησης μιας ολόκληρης 

οργάνωσης από μια άλλη. Ένα γνωστό παράδειγμα είναι η απόκτηση της εταιρίας του 

Ross Perot, EDS, από την General Motors, προκειμένου να αποκτήσει ειδίκευση σε 

πληροφοριακά συστήματα που κατέχονται από την EDS. Για την απόκτηση σύνθετων 

μορφών πληροφοριών ή γνώσης, η εστίαση σε νέα μέλη είναι συχνά ταχύτερη από την 

απόκτηση μέσω εμπειρίας και πιο ολοκληρωμένη από την απόκτηση μέσω μίμησης.  

Οι εμπειρικές μελέτες της απόκτησης γνώσης μέσω εστίασης σε νέα μέλη είναι 

λιγοστές, αλλά μπορούμε να δούμε την εξέταση του Lyles (1988) για την απόκτηση γνώσης 

μέσω κοινοπραξιών. Η εργασία των Jemison και Sitkin (1986) για την αναγκαιότητα της 

προσοχής στη διαδικασία διάστασης των συγχωνεύσεων είναι σχετική και ίσως ενδεικτική 
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του τύπου της εργασίας, που θα είναι χρήσιμη στο μέλλον. Μπορούμε να αναμένουμε ότι 

καθώς ο ρυθμός, στον οποίο οι οργανώσεις πρέπει να αφομοιώσουν τη νέα γνώση, συνεχίζει 

να αυξάνεται (Drucker, 1988, Huber, 1984), η εστίαση σε νέα μέλη θα γίνει μια συχνότερα 

χρησιμοποιημένη προσέγγιση για να αποκτήσουν γρήγορα οι οργανώσεις γνώση που είναι 

νέα για αυτές.  

Η τελευταία των πέντε διαδικασιών απόκτησης πληροφοριών που συζητείται είναι 

η μάθηση με έρευνα ή παρατήρηση. Η βιβλιογραφία φαίνεται να δείχνει ότι η έρευνα 

είναι η διαδικασία που ακολουθείται πιο συνειδητά από τους διευθυντές σε μια 

καθημερινή βάση.  

3.6.4.7. Έρευνα και παρατήρηση                                                                                   

Η απόκτηση πληροφοριών για την οργάνωση μέσω έρευνας μπορεί να θεωρηθεί ότι 

συμβαίνει με τρεις μορφές: (1) ανίχνευση, (2) εστιασμένη έρευνα και (3) έλεγχο 

απόδοσης. Η ανίχνευση αναφέρεται στη σχετικά εκτεταμένη αντίληψη του εξωτερικού 

περιβάλλοντος της οργάνωσης. Η εστιασμένη έρευνα συμβαίνει, όταν τα μέλη της 

οργάνωσης ή οι μονάδες ψάχνουν ενεργά σε ένα στενό τμήμα του εσωτερικού ή 

εξωτερικού περιβάλλοντος της οργάνωσης, συχνά σε απάντηση σε πραγματικά ή πιθανά 

προβλήματα ή ευκαιρίες. Ο έλεγχος της απόδοσης αφορά, τόσο την εστιασμένη όσο και 

την εκτεταμένη αντίληψη της αποτελεσματικότητας της οργάνωσης, σ τη ν  

ι κ α ν οπ ο ί ησ η  των προκαθορισμένων στόχων της ή των απαιτήσεων των μετόχων 

(Starbuck και Milliken 1988).  

 Ανίχνευση. 

 Τα οργανωσιακά περιβάλλοντα αλλάζουν. Αν η έλλειψη ταύτισης μεταξύ μιας 

οργάνωσης και του περιβάλλοντός της γίνεται πολύ μεγάλη, η οργάνωση είτε 

αποτυγχάνει να επιζήσει είτε υποβάλλεται σε έναν δαπανηρό μετασχηματισμό (Miller & 

Friesen, 1980a, 1980b, Tushman & Romanelli, 1985). Σε αναγνώριση αυτού, οι 

οργανώσεις ανιχνεύουν τα περιβάλλοντά τους για πληροφορίες που αφορούν αλλαγές 

(Fahey, King & Narayanan, 1981, Wilensky, 1967). Η ανίχνευση ποικίλλει σε ένταση από 

υψηλή επαγρύπνηση και ενεργή ανίχνευση σε στερεότυπη ανίχνευση ή απλή συντήρηση 

μιας κατάστασης επαγρύπνησης για μη στερεότυπες (αλλά σχετικές) πληροφορίες, όπως 

στη "παθητική έρευνα" που αναφέρεται από τους Mintzberg, Raisinghani και Theoret 

(1976).  

Δύο τάσεις στη βιβλιογραφία αφορούν την ανίχνευση, μια στην οποία η οργάνωση 

ή το τμήμα είναι η μονάδα της ανάλυσης (η "μάκρο" βιβλιογραφία) και μια στην οποία το 
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άτομο είναι η μονάδα της ανάλυσης (η "μίκρο" βιβλιογραφία). Η μάκρο-βιβλιογραφία 

(Aguilar, 1967, Dutton & Freedman, 1985, Hambrick, 1982, Jemison, 1984) κυριαρχείται 

από έρευνα σχετική με την περιβαλλοντική ανίχνευση για ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας της στρατηγικής διοίκησης. Θεμελιώδης σε αυτή την  

βιβλιογραφική τάση είναι η υπόθεση ότι η ανίχνευση συμβάλλει στην απόδοση, μια 

υπόθεση που έχει επικυρωθεί σε μια ποικιλία μελετών (Daft, Sormunen & Parks, 1988, 

Dollinger, 1984, Tushman & Katz, 1980).  

Η μίκρο-βιβλιογραφία στην ανίχνευση εστιάζει στην περιορισμένη χρησιμοποίηση 

του προσωπικού, ως αισθητήρες του περιβάλλοντος της οργάνωσης. Δύο ρεύματα 

έρευνας είναι προφανή. Το ένα, στους θυρωρούς στην έρευνα και την ανάπτυξη της 

βιομηχανίας, είναι σχετικά ώριμο - εμπειρικές μελέτες που στηρίζονται σε αρχικές 

συλλήψεις και εμπειρικές μελέτες (Gerslenfeld & Berger, 1980, Tushman, 1977). Μια 

ταπεινή θεωρία, που συνδέει τα χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά των θυρωρών με 

την οργανωσιακή απόδοση, έχει αναπτυχθεί από τον Tushman και τους συνεταίρους του 

(Tushman, 1977, Tushman & Katz, 1980, Tushman & Scanlan, 1981). Ένα δεύτερο και 

ακόμα αναπτυσσόμενο ρεύμα έρευνας έχει να κάνει με την ελεγχόμενη από το 

περιβάλλον συμπεριφορά των διευθυντών ανώτερων βαθμίδων. Είναι λιγότερο ώριμο και 

αποτελείται κατά ένα μεγάλο μέρος από μελέτες που αφορούν πεδία των διευθυντικών  

δραστηριοτήτων (Dollinger, 1984, Keegan, 1974, Kurke & Aldrich, 1983, Mintzberg, 

1975). Οι μελέτες, που εξετάζουν την θεωρία και αφορούν περιορισμένη χρήση του 

προσωπικού ως αισθητήρες του περιβάλλοντος, δεν είναι κοινές (Blandin & Brown, 

1977, Hambrick, 1982, Leifer & Huber, 1977, Schwab, Ungson & Brown, 1985).  

 

 Εστιασμένη έρευνα.  

Η βιβλιογραφία της οργανωσιακής επιστήμης που σχετίζεται με την εστιασμένη 

έρευνα έχει ασχοληθεί πρώτιστα με δύο θέματα: τα προηγούμενα στην εστιασμένη 

έρευνα και τη φύση της εστιασμένης έρευνας. Όσον αφορά τα προηγούμενα, οι πρώτες 

αρχές ανέφεραν ότι η έναρξη της εστιασμένης έρευνας δεν είναι μια τυχαία 

συμπεριφορική αλλαγή. Π.χ., ο Reitzel (1958) τονίζει ότι φαίνεται να υπάρχει μια γενική 

απροθυμία να αρχίσει  η εστιασμένη έρευνα, εκτός αν είναι καθαρά απαραίτητο.  

Αφού το στοιχείο της καινοτομίας σε μια προβληματική κατάσταση θα έχει γίνει 

σαφώς ρητό, μια σημαντική διάσπαση της σχέσης μεταξύ του περιβάλλοντος και του 

οργανισμού θα γίνει απότομα αισθητή και μια έρευνα θα ξεκινήσει για εναλλακτικές 

λύσεις στη συνήθη απάντηση. Έπειτα και μόνο έπειτα, αρχίζει μια περισσότερο ή 

λιγότερο συνειδητή και σκόπιμη διαδικασία λήψης απόφασης. 

Οι Downs (1966) και Ansoff (1975), επίσης, προτείνουν ότι για να έχουν μια 
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επίδραση τα σήματα που αιτούν έρευνα πρέπει να είναι πολύ "δυνατά" και να 

προέρχονται από πολλαπλές πηγές, και οι Feldman και Kanter (1965) επέκριναν ότι "η 

οργάνωση θα ψάξει για πρόσθετες εναλλακτικές λύσεις, όταν οι συνέπειες των 

υπαρχόντων εναλλακτικών δεν ικανοποιούν τους στόχους της". Επιπλέον, είναι 

προφανές ότι όχι μόνο η ανάγκη για εστιασμένη έρευνα είναι σαφής, αλλά και ότι η 

προσπάθεια που κατευθύνεται προς την επίλυση του προβλήματος (ή την 

κεφαλαιοποίηση της ευκαιρίας) θεωρείται ότι έχει μια ικανοποιητική πιθανότητα 

επιτυχίας (Glueck, 1976, σελ. 70, Schwab et al., 1985).  

Οι Cyert και March (1963) παρατηρούν ότι η έρευνα τείνει να στραφεί στην 

περιοχή των συμπτωμάτων των προβλημάτων ή στην τρέχουσα εναλλακτική λύση, δηλ. 

σε επιλογές που είναι εύκολα διαθέσιμες ή που έχουν κατευθυνθεί σε παρόμοια 

προβλήματα στο παρελθόν, και οι O'Reilly (1982) και Culnan (1983) διαπιστώνουν ότι η 

επιλογή των πηγών πληροφόρησης επηρεάζεται πολύ από τη δυνατότητα πρόσβασης σε 

αυτές. Αυτές οι ιδέες μαζί προτείνουν ότι κάποιο είδος κατώτατου ορίου πρέπει να 

ξεπεραστεί προτού πραγματοποιηθεί έρευνα, όπου το κατώτατο όριο καθορίζεται από τις 

δαπάνες και τα κέρδη που σχετίζονται με την έρευνα έναντι της μη έρευνας και από τις 

πιθανότητες ότι αυτές οι δαπάνες και τα κέρδη θα υφίστανται. Η συζήτηση των 

Mintzberg et al (1976) για ένα κατώτατο όριο έναρξης αναζήτησης αφορά αυτές τις 

μεταβλητές. Κατά συνέπεια, η ώθηση ενός μεγάλου μέρους της βιβλιογραφίας είναι ότι οι 

οργανώσεις θα αρχίσουν την εστιασμένη έρευνα, όταν (1) αναγνωρίζεται ένα πρόβλημα 

και (2) κάποια ευρετική αξιολόγηση των δαπανών, των κερδών και των σχετικών 

πιθανοτήτων προτείνει ότι μια κατώτατη αξία που δικαιολογεί την έρευνα έχει επιτευχθεί 

ή ξεπεραστεί. Οι Cyert και March υποστήριξαν ότι αυτές οι δύο συνθήκες είναι 

απαραίτητες και επαρκείς για να συμβεί η εστιασμένη έρευνα - τέτοια έρευνα δεν θα 

αρχίσει εκτός αν υπάρξουν τέτοιες συνθήκες και θα αρχίσει αν υπάρξουν.  

Το αν η εστιασμένη έρευνα είναι κατά ένα μεγάλο μέρος ως αντίδραση ή δυναμική, 

σχετίζεται με το ζήτημα της αποφασιστικότητας έναντι του εθελοντισμού στην 

οργανωσιακή αλλαγή (Astley & Van de Ven, 1983, Hambrick & Finkelstein, 1987). 

Διατυπώνεται η άποψη ότι σε οργανωσιακές υπομονάδες και σε χαμηλότερα 

οργανωσιακά επίπεδα η έρευνα είναι κατά ένα μεγάλο μέρος αντιδραστική στα 

προβλήματα, αλλά ότι σε αυτόνομες οργανώσεις και σε υψηλότερα οργανωσιακά επίπεδα 

ένα σημαντικό μέρος της έρευνας είναι συνέπεια δυναμικών διευθυντικών 

πρωτοβουλιών. Αξίζει να υπογραμμιστεί  η αυξημένη πιθανότητα, η οργανωσιακή 

βραδύτητα και η διευθυντική διακριτικότητα (Allen, 1979, Hambrick & Finkelstein, 

1987) να είναι συχνότερα σε υψηλότερα οργανωσιακά επίπεδα και η βραδύτητα και η 

διακριτικότητα να είναι βασικοί καθοριστικοί παράγοντες του να αρχίσει προενεργά η 

ερευνητική συμπεριφορά.  
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 Έλεγχος απόδοσης. 

 Μια από τις σαφέστερες και πιο κυρίαρχες μορφές οργανωσιακής έρευνας είναι ο 

έλεγχος της απόδοσης. Οι οργανώσεις τυπικά και ως συνήθως αξιολογούν πόσο καλά 

ανταποκρίνονται στα ίδια τους τα πρότυπα, όπως τα επίπεδα αποθεμάτων και στις 

προσδοκίες των εξωτερικών θεσμών και μετόχων. Επιπλέον, όπως ξεκαθαρίζει ο 

Mintzberg (1975), οι διευθυντές ελέγχουν ανεπίσημα τις συνθήκες στην οργάνωσή τους. 

Ενώ ο έλεγχος της απόδοσης έχει ως απόλυτο στόχο του την βελτίωση της απόδοσης, ο 

Crozier (1965) παίρνει μια πολύ απαισιόδοξη θέση και υποστηρίζει ότι οι 

γραφειοκρατικές οργανώσεις απλά "δεν μπορούν να διορθώσουν τη συμπεριφορά τους 

μαθαίνοντας από τα λάθη τους". Οι Wildavsky (1972), Landau (1973) και Staw και Ross 

(1987) παρουσιάζουν  κάπως ευρύτερα αναλύσεις για το πότε και πώς οι οργανώσεις δεν 

χρησιμοποιούν την ανατροφοδότηση για να βελτιώσουν την απόδοσή τους. 

 

3.6.5   Μάθηση και περιβάλλον 

 

Θα διακρίνουμε δύο θεμελιώδεις διαφορετικές αιτίες μάθησης: 

- Μάθηση σε αναταραχές και κρίση 

- Μάθηση σε χαλαρό-νωθρό-στάσιμο περιβάλλον 

  Η μάθηση μέσα σε αναταραχές και κρίσεις προκαλείται: 

α) από άλυτα προβλήματα για ποικίλους λόγους. Η μάθηση μπορεί να είναι 

αποτέλεσμα εσωτερικών ή εξωτερικών αναταραχών όπως διαμάχες, δυσαρέσκεια, 

αδυνάτισμα δομών ή ανταγωνιστική πίεση. Τα μέλη του οργανισμού ενδιαφέρονται για 

λύσεις, όταν υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στις προσδοκίες τους και τα αποτελέσματα. 

Αμφιβολίες για τις στρατηγικές οδηγούν στην εξέταση και επανεκτίμηση των τρεχουσών 

καθηκόντων-δραστηριοτήτων και έτσι νέες λύσεις είναι πιθανόν να τεθούν σε εφαρμογή. 

β) όταν τα αποτελέσματα παρεκκλίνουν από τις προσδοκίες αυτών που 

αποφασίζουν τότε προκαλείται μάθηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι παρεκκλίσεις ή οι 

διαμάχες είναι συνολικά αρνητικές. Αυτές μπορεί να δώσουν αποτέλεσμα μέσα από την 

διαφωνία π.χ. των στελεχών για την πολιτική που πρέπει να εφαρμοστεί και να 

οδηγήσουν σε μάθηση. 

γ) Το στρές είναι ακόμη μία αιτία. Υπάρχουν δύο δυνατές πηγές στρες. Το στρες 

που προκαλείται από το περιβάλλον ή από ανησυχία ξεκινά, όταν η πολυπλοκότητα και η 

δυναμική του περιβάλλοντος ξεπερνούν τις αισθητές ικανότητες των μελών του 

οργανισμού. Εναλλακτικά, το στρες μπορεί να είναι αποτέλεσμα της ανάγκης για 

επιτυχία, όταν η πίεση για επιτυχία σίγουρων στόχων είναι τόσο υψηλή. Και οι δύο αιτίες 
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στρες οδηγούν σε αλλαγές στην συμπεριφορά των ομάδων ή των ατόμων, όταν το 

επίπεδο του στρες είναι τόσο υψηλό που η σύγκρουση το ξεδιαλύνει. 

Η μάθηση σε χαλαρό ή στάσιμο περιβάλλον μπορεί να συμβεί ως πειραματισμός 

στις δυσκολίες με μόνο σκοπό την μάθηση, καθώς επίσης όταν υπάρχει υπερβολική 

ικανότητα (Capacity), πάρα πολλές ευκαιρίες και συσσωρευμένοι πόροι. Αυτό διότι οι 

επιτυχημένοι οργανισμοί έχουν τον χρόνο και τους πόρους να ερευνήσουν το περιβάλλον 

τους για νέες και καινοτομικές λύσεις ή να αναλάβουν έγκαιρα πρωτοβουλίες για 

ανάλυση υπαρχουσών λύσεων. 

 

3.6.6   Διευκολύνοντας την Οργανωσιακή Μάθηση  

 

Μετά την εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την 

μάθηση θα εξετασθούν, σύντομα, τα εργαλεία, οι δομές και οι διαδικασίες που καθιστούν 

ικανό ένα οργανισμό να καθιερώσει, να διευκολύνει και να υποστηρίξει την οργανωσιακή 

μάθηση. 

Το προφίλ μάθησης του οργανισμού, σε πολύ μεγάλο βαθμό, προσδιορίζει τι μέτρα 

μπορούν να ληφθούν και ποια εργαλεία-μέσα αυξάνουν την ικανότητα του οργανισμού 

σαν κοινωνικό σύστημα, για επίλυση προβλημάτων. 

Μία ανάλυση του μαθησιακού προφίλ ενός οργανισμού συνίσταται από τα 

ακόλουθα στάδια. 

 Επιτάχυνση της ανάγκης για μάθηση 

 Ανάλυση των στοιχείων γνώσης 

 Προσδιορισμός των τύπων μάθησης 

 Προσδιορισμός των παραγόντων που προκαλούν μάθηση 

 Προσδιορισμός των κρίσιμων φορέων μάθησης 

 Σύνταξη ανάλυσης του πεδίου των δυνάμεων 

-αρνητικές δυνάμεις 

-θετικές δυνάμεις 

Εισάγοντας μία διαδικασία μάθησης, το μοντέλο αυτό θα στηριχθεί στην ανάλυση 

του προφίλ του οργανισμού με τα στάδια που αναφέρθηκαν παραπάνω. Κατά καιρούς 

έχουν προταθεί, από διάφορους συγγραφείς, μοντέλα για την συστηματοποίηση της 

οργανωσιακής μάθησης που δίνουν έμφαση σε διαφορετικές πλευρές της, όμως όλα 

φαίνεται να αλληλοκαλύπτονται σε κάποιες κύριες πλευρές. Αυτές αναφέρονται στο ότι: 

 Όλα τα μοντέλα φαίνεται να θεωρούν τον οργανισμό ότι έχει διασυνδέσεις 

με το περιβάλλον. Στο μοντέλο που θα αναπτυχθεί αυτό φαίνεται ως στρατηγική. 
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 Όλα τα μοντέλα δίνουν έμφαση στην δομή ή το σχέδιο. Αυτό θα αναφερθεί 

ως δομή. 

 Τα περισσότερα μοντέλα θεωρούν τους ανθρώπους του οργανισμού και τις 

αλληλεξαρτήσεις τους ως σημαντικές. Αυτό θα αναφερθεί συνολικά ως ανθρώπινοι πόροι. 

 Στα περισσότερα μοντέλα, οι διαδικασίες μέσα στον οργανισμό ή το 

οργανωσιακό κλίμα-κουλτούρα, θεωρούνται ως σημαντικές μεταβλητές. Αυτή η πλευρά 

του θέματος θα αναφερθεί συνολικά ως κουλτούρα. 

 

3.6.6.1.   Μάθηση μέσω Ανάπτυξης Στρατηγικής 

 

Ο Drucker (1980) περιέγραψε πως η αυξανόμενη πολυπλοκότητα-αναταραχή στο 

περιβάλλον που δρουν οι επιχειρήσεις έχει κάνει το καθήκον της διεύθυνσης μιας 

επιχείρησης πολύ πιο σύνθετο. Μικρότεροι κύκλοι προϊόντος, νέες τεχνολογίες και 

μεταβαλλόμενες αξίες έχουν συνεισφέρει για την δημιουργία ενός δυναμικότερου 

επιχειρησιακού περιβάλλοντος, χαρακτηριζόμενου από μεγαλύτερο αριθμό 

αλληλεξαρτήσεων. Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα και η  ταχύτητα των αλλαγών κάνουν 

την ανάπτυξη των επιχειρήσεων περισσότερο δύσκολο να προβλεφθεί. Μέσα από όλα 

αυτά, η  διοίκηση πρέπει να εφαρμόσει στρατηγικές που πρέπει να έχουν διάρκεια, με 

σκέψη προς τα μπρος ώστε να βοηθήσουν την επιχείρηση να επηρεάσει το μέλλον και να 

δράσει ευέλικτα. Η ανάπτυξη στρατηγικής είναι πρακτικά άσκηση μάθησης, στην οποία 

το μέλλον φτιάχνεται με βάση λόγους-αιτίες του  παρόντος. Η στρατηγική σχεδίαση είναι 

διαδικασία μάθησης σχετικά με το που πιθανόν να βρεθεί ο οργανισμός στο μέλλον. Η 

στρατηγική σχεδίαση είναι διαδικασία μάθησης που αναλαμβάνεται από ομάδες 

ανθρώπων που συνεργάζονται για το μέλλον του οργανισμού. Εμπλέκοντας διάφορα 

μέλη του  οργανισμού σχηματοποιείται η διαδικασία μάθησης, κατά διάρκεια που 

εργαζόμενοι μαζί προσπαθούν να προβλέψουν και να σχεδιάσουν το μέλλον. 

 Διακρίνονται τρεις τύποι εργαλείων στην περιοχή της στρατηγικής διοίκησης, τα 

επιχειρησιακά παιγνίδια, οι τεχνικές σεναρίων και ο στρατηγικός έλεγχος. 

- Τα επιχειρησιακά παιγνίδια στηρίζονται στην λογική ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν 

καλύτερα από τις εμπειρίες τους. Στις περιπτώσεις των  παιγνιδιών, οι άνθρωποι 

βλέπουν τις συνέπειες των πράξεών τους και μαθαίνουν από αυτές. Η ανάδραση είναι 

ταχύτατη, το άτομο εργάζεται με βάση την αρχή δοκιμή και λάθος, παρατηρώντας 

την συμπεριφορά του και διορθώνοντάς της, αν είναι απαραίτητο. Η γρήγορη 

ανάδραση σημαίνει ότι αυτός μπορεί να μάθει από εμπειρίες που τίθενται πολύ κοντά 

στον χρόνο και στον χώρο. Τα παιγνίδια δίνουν την δυνατότητα στα στελέχη την 

ευκαιρία να μάθουν από πραγματικές καταστάσεις. Τα ειδικά χαρακτηριστικά αυτού 
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του είδους μάθησης είναι ότι το διάστημα και ο χρόνος συμπιέζονται και έτσι με τον 

πειραματισμό φαίνονται άμεσα οι συνέπειες των πράξεων και προκαλείται μάθηση 

από αυτές σε σύντομη περίοδο. Σήμερα, χάρη στην ανάπτυξη των υπολογιστικών 

συστημάτων, είναι δυνατόν να προσομοιωθούν σύνθετες διοικητικές 

αλληλεπιδράσεις μέσα στην επιχείρηση. Η προσομοίωση επιτρέπει τον χρήστη να 

αναπαριστά νοητικά μοντέλα, να τα δοκιμάζει και να τα τροποποιεί αν χρειασθεί. Το 

πλεονέκτημά τους είναι ότι παρέχουν την ευκαιρία για μελέτη σύνθετων 

καταστάσεων, για ανάπτυξη στρατηγικών και ανάλυση αποτελεσμάτων, χωρίς να 

υπάρχει ο κίνδυνος της αποτυχίας και το, εξ αιτίας αυτής, κόστος. 

- Οι τεχνικές σεναρίων προσφέρουν ένα πλαίσιο για σκέψη, η δυνατή 

ανάπτυξη του οργανισμού μπορεί να μοντελοποιηθεί και οι δυνατότητες για αλλαγή 

μπορεί να αποκαλυφθούν. Με στόχο να σχεδιαστούν χρήσιμες παρεμβάσεις, 

χρειάζεται να υπάρχει η ικανότητα να σχηματισθεί η καθαρή μελλοντική εικόνα της 

μελλοντικής ανάπτυξης στην ολότητά της. Οι καταστάσεις αλλάζουν καθημερινά σαν 

αποτέλεσμα της δικής τους εσωτερικής δυναμικής και δεν μπορούν απαραίτητα να 

γίνουν αντιληπτές ή να προβλεφθούν από τους εξωτερικούς παρατηρητές. Ένα 

στέλεχος που λύνει προβλήματα και επιθυμεί να ανεβάσει την οργανωσιακή 

ικανότητα για δράση θα μπορεί  να πετύχει, εάν μπορεί να βρει λύσεις κατάλληλες 

για τις μελλοντικές καταστάσεις. Από την οπτική γωνία της σχεδίασης, η σημερινή 

κατάσταση των πραγμάτων είναι απλά ένα σημείο ξεκινήματος. Η πρόβλεψη της 

μελλοντικής ανάπτυξης είναι πολύ σημαντική. Σκεπτόμενοι σχετικά με το μέλλον 

είναι απαραίτητο στο να επιλεγεί μία τακτική δράσης, η οποία θα επιτρέψει την 

εκμετάλλευση των εμπειριών και θα προβλέψει τους μελλοντικούς κινδύνους. Το 

ζωτικό βήμα είναι να ληφθεί  υπόψη το μέλλον και να αναγνωρισθεί σε τι αυτό θα 

είναι διαφορετικό από το σήμερα. Ο σκοπός της τεχνικής σεναρίων είναι για τα μέλη 

του οργανισμού να εργαστούν μαζί για να σχηματοποιήσουν τις προσδοκίες τους για 

τις μελλοντικές αλλαγές. Είναι αλήθεια ότι δεν μπορεί να προβλεφθεί το μέλλον, 

όμως αυτό δεν είναι λόγος να αφεθούν τα πράγματα στην τύχη, όταν αυτά είναι 

σύνθετα και δυναμικά. Ένα σύστημα δεν αλλάζει αυθαίρετα, αυτό μεταβάλλεται 

ανάμεσα σε συγκεκριμένα όρια, τα οποία προσδιορίζουν τον τρόπο που 

συμπεριφέρεται και τα οποία μπορούν να περιγραφούν. Οι τεχνικές σεναρίων είναι η 

μέθοδος για την θεώρηση των δυνατών αλλαγών στο δοσμένο χώρο συμπεριφοράς  

του συστήματος.  

- Ο στρατηγικός έλεγχος είναι ο περιοδικός έλεγχος των προτάσεων στις 

οποίες ο στρατηγική σχεδίαση βασίζεται, η καταγραφή της προόδου της 

εφαρμοζόμενης στρατηγικής και η εισαγωγή των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων. 

Διαφορές ανάμεσα στους στόχους και στα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί 
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υποδεικνύουν τις διορθώσεις που πρέπει να γίνουν. Οδηγίες, κανόνες και στόχοι 

ενδεχόμενα να διορθωθούν. Ακόμη, ο στρατηγικός έλεγχος περιλαμβάνει το καθήκον 

της αποκάλυψης νέων περιοχών, όπου η ανάπτυξη νέων στρατηγικών είναι δυνατή ή 

απαραίτητη.  

 

3.6.6.2   Στρατηγική και κανόνες 

 

Ένα καθοριστικό κομμάτι της στρατηγικής είναι οι κανόνες. Οι κανόνες είναι μια 

βασική πραγματικότητα στην ιδιωτική και δημόσια ζωή. Οι ατομικές και συλλογικές 

πράξεις οργανώνονται με κανόνες και οι κοινωνικές σχέσεις διέπονται από κανόνες. 

Συγκεκριμένα, οι κανόνες είναι σημαντικοί γιατί περιέχουν τρεις έννοιες: Πρώτον, την 

έννοια του εαυτού, δηλαδή ποιες από τις ατομικές ιδιότητες είναι σχετικές.  Δεύτερον, 

την έννοια της πραγματικότητας, δηλαδή πως κωδικοποιείται η κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται το άτομο. Τρίτον, ο συνδυασμός των δυο προηγούμενων, δηλαδή τι 

προτείνεται με βάση τις ατομικές ιδιότητες και τη δεδομένη κατάσταση, όπως αυτή έχει 

οριστεί.  

Οι κανόνες μπορούν να θεωρηθούν σαν λογικές προσπάθειες για οργάνωση, αλλά 

περιέχουν και αντίθεση συμφερόντων, ως πολλαπλασιαζόμενοι  οργανισμοί,  αλλά επίσης 

ως έννοιες σημασίας και ως κωδικοποιήσεις της ιστορίας, το οποίο είναι επίσης 

σημαντικό για την οργανωσιακή μάθηση. Ανάμεσα σε γραπτούς και άγραφους κανόνες 

υπάρχουν διαφορές, όπως, επίσης,  υπάρχουν και ομοιότητες. Έχουν μελετηθεί οι γραπτοί 

κανόνες, αφού είναι οι μονοί κανόνες που αφήνουν ξεκάθαρα ιστορικά ίχνη που 

επιτρέπουν την λεπτομερή μελέτη της ιστορίας τους. Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για 

αυτούς, κατά ένα μέρος λόγω της καταναγκαστικής φύσης τους, και κατά ένα μέρος λόγω 

του συμβολικού τους χαρακτήρα. Αντιπροσωπεύουν σημαντικά κομμάτια της σύγχρονης 

τεχνολογίας οργάνωσης (A free talk between James G. March  and Domonique Besson). 

Η ανάπτυξη στρατηγικής μας βοηθά να βγούμε από τον φαύλο κύκλο που 

διαστρέφει την οργανωσιακή μάθηση και βοηθά στη κατανόηση της οργανωσιακής 

αλλαγής.  

Στην "εσωτερικά κατευθυνόμενη" προσέγγιση, η αλλαγή εξαρτάται από έναν ή 

μερικούς δράστες ή "ηγέτες" για να διευθύνουν την αλλαγή, ενισχύοντας κατά συνέπεια 

τις δομές δύναμης σε ισχύ. Επίσης, μια "εσωτερικά δομημένη" προσέγγιση της αλλαγής 

θα ενθαρρύνει έναν φαύλο κύκλο, στον οποίο οι ανταποκρίσεις των στρατηγικών των 

δραστών θα επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, δεδομένου ότι η μάθηση 

σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο ομάδας πραγματοποιείται πάντα μέσα σε ένα δεδομένο 

σύνολο κανόνων.  
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Στην εξωτερικά κατευθυνόμενη προσέγγιση, η αλλαγή θα επιβληθεί από έναν 

εξωτερικό κορυφαίο δράστη (εξωτερικός επιδρών συμμέτοχος). Αυτό, εντούτοις, δεν θα 

επιφέρει βιώσιμη αλλαγή, δεδομένου ότι οι νέοι κανόνες που ο εξωτερικός δράστης 

προσπαθεί να εφαρμόσει θα υιοθετηθούν μετά βίας από τους εσωτερικούς δράστες. Και 

τελικά, στην "εξωτερικά δομημένη" προσέγγιση, η αλλαγή συνίσταται στη μόνιμη 

προσαρμογή στις εξωτερικές πιέσεις. Η αδυναμία εδώ, είναι ότι η οργάνωση δεν μαθαίνει 

ως σύστημα συνολικά, αλλά μόνο μερικά μέρη αλλάζουν σε αντίδραση της πίεσης του 

περιβάλλοντος και ότι μερικοί δράστες θα εκμεταλλευθούν την προνομιούχο κατάστασή 

τους στην αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Επομένως, είναι επιθυμητό να προταθεί μια 

στρατηγική άποψη στην οργανωσιακή αλλαγή που υποστηρίζει την επιλογή των 

τεσσάρων προσεγγίσεων ως διαφορετικά βήματα σε μια διαδικασία αλλαγής. Όπως 

εξηγήθηκε πριν, ευνοούμε τη προσέγγιση της δύναμης ως σχέση στις οργανώσεις, η 

οποία αντιλαμβάνεται την αλληλεπίδραση μεταξύ των δραστών και της δομής (κανόνες, 

πρότυπα). Αυτό που αυτή η σχολή προσφέρει ως προϋπόθεση για την αλλαγή είναι η 

προφανής ανάγκη ενός εξωτερικού δράστη να βοηθήσει τη διαδικασία να προχωρήσει. 

Αυτό το άνοιγμα στο εξωτερικό περιβάλλον και τις αντίστοιχες εισροές μπορεί να πάρει 

διαφορετικές μορφές. Για τον Crozier,  ένας δράστης που έχει έναν σύνδεσμο ανάμεσα σε 

διαφορετικές οργανωσιακές λογικές και από αυτό το ίδιο το γεγονός μπορεί να 

διαδραματίσει έναν χρήσιμο ρόλο ως ενδιάμεσος μεταξύ αυτών των διαφορετικών ή 

ακόμη και αντιφατικών λογικών (Crozier & Friedberg, 1977). Για τον March, είναι η 

εναλλαγή προσωπικού, δεδομένου ότι διαπιστώνει ότι μια 20% ετήσια ανανέωση της 

σύνθεσης οποιουδήποτε συστήματος είναι μια προϋπόθεση για διατήρηση των 

ικανοτήτων μάθησής του (March, Sproul & Tamuz, 1991). Τέλος, μπορεί επίσης να είναι 

ένας "σύμβουλος" ή ένας ενδιάμεσος, ο οποίος βοηθά να δημιουργηθεί μια ένταση 

μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού της οργάνωσης. Αυτός ο εξωτερικός δράστης 

δεν αντιπροσωπεύει μόνο μια πηγή πληροφοριών. Για την σχολή Οργανωσιακής 

Ανάπτυξης, αυτός ή αυτή είναι ο απαραίτητος σύμβουλος, που κάνει διάγνωση στο 

σύστημα και το βοηθά να αντιμετωπίσει τον εαυτό του. Είναι ένα είδος ενδιάμεσου, που 

δεν ενσωματώνεται στο παιχνίδι δύναμης και μπορεί επομένως να τοποθετηθεί μεταξύ 

των δραστών και των κανόνων. Βοηθά τους δράστες να κατανοήσουν τους κανόνες, που 

χτίζει αυτήν την περίοδο και μπορεί να οδηγήσει τους κύριους φορείς να 

επαναδιαπραγματευθούν το σύνολο των κανόνων με τους οποίους παίζουν. Επομένως, 

αυτός ο εξωτερικός δράστης όχι μόνο διαδραματίζει το ρόλο "της παρουσίασης ενός 

καθρέφτη" στους δράστες σε μια οργάνωση, αλλά μπορεί επίσης να βοηθήσει αυτούς 

τους δράστες να επαναδιαπραγματευθούν τους θεσμικούς κανόνες και πρότυπα (Schein, 

1993). Με αυτό τον τρόπο, όχι μόνο βοηθά τους δράστες να δουν πέρα από τα παιχνίδια 
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δύναμής τους, αλλά τους βοηθά να εφεύρουν πάλι ένα νέο σύνολο κανόνων που να 

ανταποκρίνονται καλύτερα στο τρέχον περιβάλλον τους. 

Η επιτυχημένη οργανωσιακή αλλαγή στηρίζεται έτσι σε αυτήν την ένταση μεταξύ 

του εσωτερικού και του εξωτερικού, και επιδιώκει να την βάλει σε μια κατεύθυνση, η 

οποία είναι επιθυμητή και για τους δράστες και για την οργάνωση. Η μόνη διέξοδος από 

αυτό το στερεότυπο, σύμφωνα με τον Crozier, είναι η σταθερή αναφορά σε έναν τρίτο 

δράστη, που πρέπει να βρεθεί εν μέρει έξω από την οργάνωση και που έχει τη δυνατότητα 

να οδηγήσει τέτοια αλλαγή με τη δημιουργία μιας σταθερής έντασης μεταξύ των 

στρατηγικών των δραστών αφ' ενός και των οργανωσιακών κανόνων και προτύπων που 

διαμορφώνουν τέτοιες στρατηγικές αφ' ετέρου. Εντούτοις, υπάρχει ένας συνεχής κίνδυνος 

ότι ακόμη και αυτός ο εξωτερικός δράστης γίνεται μέρος της οργάνωσης, δηλ. υπόκειται 

στους οργανωτικούς κανόνες και πρότυπα. Ακριβέστερα, μπορούμε να προσδιορίσουμε 

πέντε διαφορετικούς ρόλους του εξωτερικού δράστη στη στρατηγική προσέγγιση της 

οργανωσιακής αλλαγής. Καμία από αυτές τις λειτουργίες δεν είναι νέες από μόνες τους, 

όμως αυτό που είναι νέο είναι η λογική ακολουθία αυτών των πέντε λειτουργιών, όπως 

βλέπουμε παρακάτω. 

Ας περιγράψουμε τώρα κάθε μία από αυτές τις πέντε λειτουργίες, περιγράφοντας 

κατά συνέπεια πώς η οργανωσιακή αλλαγή μπορεί να ενθαρρυνθεί με τη βοήθεια της 

μάθησης, λαμβάνοντας υπόψη τη δύναμη και τις σχέσεις δύναμης:  

1. Αντανακλώντας το σύστημα και καθιστώντας τους άρρητους κανόνες 

ρητούς. Ο εξωτερικός δράστης προκαλεί μια αντανάκλαση αντιμετωπίζοντας τους 

δράστες της οργάνωσης με μια διάγνωση των άρρητων προτύπων και κανόνων της 

οργάνωσής τους, καθώς επίσης και με την παρουσίαση σε αυτούς του τρόπου με τον 

οποίο αυτά τα πρότυπα και οι κανόνες οδηγούν σε δυσλειτουργίες. Δεδομένου ότι τα 

συστήματα τείνουν να μάθουν πώς να ενισχύσουν τα πρότυπα και τους κανόνες τους, 

αυτό το βήμα είναι δυνατό μόνο μέσω της μεσολάβησης ενός εξωτερικού δράστη. 

Εντούτοις, αυτό δεν είναι ικανοποιητικό. Η αντανάκλαση του συστήματος επιτρέπει στην 

κατάσταση "να ξεπαγώσει" (Lewin, 1964), αλλά δεν υπονοεί αλλαγή. Η αντιμετώπιση με 

άλλες λογικές (εναλλακτικές δυνατότητες) παραμένει απαραίτητη. Αυτό, το πρώτο βήμα 

αναφέρεται στο τετράγωνο "εξωτερικά δομημένη" προσέγγιση.  

2. Με άνοιγμα στο εξωτερικό περιβάλλον και δημιουργία ανάγκης για νέους 

κανόνες. Όπως έχουμε παρατηρήσει ήδη, το σύστημα δεν είναι ικανό το ίδιο να παράγει 

νέους κανόνες εκ των έσω. Εντούτοις ο εξωτερικός δράστης δεν μπορεί ο ίδιος ή η ίδια 

να προτείνει νέους κανόνες χωρίς να γίνει μέρος του εσωτερικού παιχνιδιού δύναμης. 

Ένας τρόπος να προκληθεί η αλλαγή είναι ,επομένως, να αντιμετωπίσουν μερικά μέρη 

της οργάνωσης τα νέα περιβάλλοντα, προκειμένου να προκαλέσουν τα μέλη της 

οργάνωσης τα πρότυπα και τους κανόνες και να επαναδιαπραγματευθούν τις σχέσεις 
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τους. Αυτή η λειτουργία αντιστοιχεί στην πραγματικότητα στη "διευκόλυνση" της 

εξωτερικής δικτύωσης και του επανασχεδιασμού των αλληλεπιδράσεων μεταξύ σχετικών 

εσωτερικών ομάδων και εξωτερικών μεσολαβητών. Η δημιουργία αυτών των 

αλληλεπιδράσεων είναι μια στρατηγική διαδικασία, στην οποία καθορίζονται οι 

προτεραιότητες της αλλαγής. Ο εξωτερικός δράστης θα βοηθήσει την διευθύνουσα 

ομάδα να προσδιορίσει, ποια υποσυστήματα χρειάζεται να αλλάξουν πρώτα. Κάνοντας 

το αυτό, η διευθύνουσα ομάδα μπορεί να μειώσει την πολυπλοκότητα της αλλαγής και να 

επικεντρωθεί σε επιλεγμένα μέρη της οργάνωσης. Αυτό το βήμα, που υπονοεί 

αλληλεπίδραση με το εξωτερικό περιβάλλον, θα δώσει μια κατεύθυνση στην αλλαγή 

δεδομένου ότι δημιουργεί μια αίσθηση της ανάγκης για νέους κανόνες, προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί το περιβάλλον. Αυτό το βήμα αναφέρεται στο τετράγωνο της "εξωτερικά 

κατευθυνόμενης" προσέγγισης.  

3. Προσδιορίζοντας νέους μετα-κανόνες. Η μάθηση των υποσυστημάτων που 

είναι σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον θα οδηγήσει σε αποτελεσματική αλλαγή, μόνο 

αν τα αποτελέσματά της δεν αποδοκιμάζονται συστηματικά και απαξιώνονται από τους 

κανόνες και τα πρότυπα της οργάνωσης. Γι’ αυτό ο εξωτερικός δράστης πρέπει να 

υποστηρίξει τον προσδιορισμό των μετα-κανόνων μέσα στο σύστημα, που θα επιτρέψει 

και θα ενθαρρύνει την αντιμετώπιση των υποσυστημάτων με εξωτερικές οργανώσεις. Ο 

αρχικός στόχος αυτών των μετα-κανόνων είναι η δημιουργία χώρου για τα 

υποσυστήματα, για να δραπετεύσουν από το "συνηθισμένο τρόπο με τον οποίο γίνονται 

τα πράγματα", προκειμένου να χτιστούν νέες σχέσεις και νέα πρότυπα από μόνα τους. 

Ακριβέστερα, εκείνοι οι μετα-κανόνες δίνουν μια ένδειξη ως προς τον τρόπο με τον 

οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουν και να αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον. Επιπλέον, 

καθορίζουν τις δομές για τη βοήθεια ανθρώπων και ομάδων, ώστε να κατανοήσουν τι 

πραγματικά σημαίνει το περιβάλλον που αντιμετωπίζουν. Είναι ,επίσης, σημαντικό να 

σημειωθεί ότι αυτοί οι μετα-κανόνες μπορούν μετά βίας να προσδιοριστούν από την ίδια 

την οργάνωση, που εξετάζει ειδικότερα το γεγονός ότι οι υπάρχουσες σχέσεις δύναμης 

τείνουν να ενισχύσουν τους υπάρχοντες κανόνες και πρότυπα. Ο ρόλος καθρέφτη του 

εξωτερικού δράστη είναι από αυτή την άποψη ζωτικής σημασίας. Πρέπει να 

αντιμετωπίσει την οργάνωση ο ίδιος, καθιστώντας κατά συνέπεια τους υπάρχοντες 

κανόνες ρητούς με διάγνωση και αντανάκλαση των προτύπων του συστήματος. Το 

τέχνασμα είναι έπειτα να μην προσπαθήσουν να αλλάξουν εκείνα τα πρότυπα με μια 

απλή μεσολάβηση μεταξύ των δραστών και εκείνων, αλλά εξ ορισμού με τους 

αποκαλούμενους μετα-κανόνες. Πράγματι, μια απλή μεσολάβηση θα ενίσχυε απλώς τους 

υπάρχοντες κανόνες μακροπρόθεσμα, ενώ ο προσδιορισμός των μετα-κανόνων θα 

επιτρέψει να αντιμετωπιστούν αυτοί οι κανόνες στην δική τους ασυμβατότητα με τα 

εξωτερικά τους περιβάλλοντά. Η συνέπεια έτσι είναι ότι ο καθρέφτης δεν μπορεί να είναι 
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μια διάγνωση, που απευθύνεται μόνο στην διευθύνουσα ομάδα. Πράγματι, η 

διευθύνουσα ομάδα μπορεί μετά βίας να επιλέξει τους νέους μετα-κανόνες χωρίς να είναι 

η ίδια αντιμέτωπη με την (εξωτερική) ανάγκη της αλλαγής. Μάλλον, οι μετα-κανόνες 

πρέπει να προσδιοριστούν από την διευθύνουσα ομάδα ως αποτέλεσμα της  

αντανάκλασης του συστήματος από τον εξωτερικό δράστη. Αυτός ο επαναπροσδιορισμός 

αντιπροσωπεύει την μάθηση της διευθύνουσας ομάδας και αναφέρεται στο τετράγωνο 

της "εσωτερικά κατευθυνόμενης" προσέγγισης.  

4. Προσδιορίζοντας τους πιθανούς μεσολαβητές της αλλαγής. Αυτοί οι 

μεσολαβητές της αλλαγής θα διαδραματίσουν έναν ουσιαστικό ρόλο για την διάχυση και 

εφαρμογή νέων συμπεριφορών και νοοτροπίας. Αυτοί είναι οι "ηγέτες" που αναφέρονται 

στη διοικητική βιβλιογραφία. Αντιμέτωποι με νέους περιορισμούς, είναι σε θέση να 

προβλέψουν νέους τρόπους για να τα αντιμετωπίσουν. Αυτοί οι τρόποι θα καθορίσουν το 

πλαίσιο, στο οποίο διαφορετικοί δράστες θα εφεύρουν και θα διαπραγματευτούν τις νέες 

σχέσεις δύναμής τους. Είναι ο ρόλος του εξωτερικού δράστη να προσδιορίσει και να 

υποστηρίξει αυτούς τους μεσολαβητές αλλαγής, δεδομένου ότι αυτοί οι μεσολαβητές 

αλλαγής δεν είναι απαραιτήτως οι άνθρωποι-κλειδιά των προηγούμενων παιχνιδιών 

δύναμης.  

5. Διευκολύνοντας  την μάθηση των ατόμων και των ομάδων μέσα στους 

νέους κανόνες. Η υποκίνηση της μάθησης από άτομα και ομάδες που έρχονται 

αντιμέτωπα με το νέο περιβάλλον υπονοεί προγύμναση των ανθρώπων και των ομάδων. 

Αυτή η διαδικασία προγύμνασης βοηθά τους ανθρώπους να καταλάβουν την σημασία 

που δίνουν στις εμπειρίες τους (π.χ., Lenhardt, 1992). Πράγματι, όπως έχουμε δει 

ανωτέρω, η οργανωσιακή μάθηση είναι για τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι 

κατανοούν τις πρακτικές τους εμπειρίες (Easterby-Smith & Araujo, 1999). Ο εξωτερικός 

δράστης έχει, επομένως, έναν ρόλο να διαδραματίζει, βοηθώντας ανθρώπους να βγάλουν 

νόημα από την διαδικασία της αλλαγής. Αν είναι επιτυχείς με αυτό τον τρόπο, θα είναι σε 

θέση να συμπεριφερθούν στρατηγικά και "να επηρεάσουν συνειδητά το σύστημα" 

(Sattelberger, 1991). Ακόμα, για οικονομικούς λόγους, κάποιος δεν μπορεί να προσφέρει 

εξωτερική προγύμναση σε κάθε μέλος της οργάνωσης. Εντούτοις, κάθε μονάδα μιας 

οργάνωσης μπορεί να προγυμναστεί από ένα μέλος ενός άλλου υποσυστήματος της 

οργάνωσης, που θεωρείται ως εξωτερικό τουλάχιστον σε αυτήν την μονάδα. Κατ' αυτό 

τον τρόπο, ο εξωτερικός δράστης πρέπει να εστιάσει στον πολλαπλασιασμό με την 

προγύμναση των προγυμναστών που θα υποστηρίξουν τις ομάδες που μαθαίνουν. Αυτοί 

οι προγυμναστές μπορούν έπειτα να γίνουν οι μεσολαβητές της αλλαγής, που 

προσδιορίσαμε ανωτέρω. Αυτό το βήμα αναφέρεται στο τετράγωνο της "εσωτερικά 

δομημένης" προσέγγισης.  
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Αυτή η στρατηγική άποψη της αλλαγής στις οργανώσεις και από τις οργανώσεις 

υπονοεί έτσι τη συνειδητή χρήση των πέντε ανωτέρω προσεγγίσεων και την επέμβαση 

ενός "εξωτερικού δράστη" για να τις υποστηρίξει. Αυτός ο εξωτερικός δράστης δεν είναι 

απαραιτήτως ένα μεμονωμένο άτομο. Αλλά ο κίνδυνος για τον εξωτερικό δράστη είναι 

ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ αυτού ή αυτής και της οργάνωσης μπορεί να πάρει δύο 

κατευθύνσεις. Βοηθώντας την οργάνωση να εξελιχθεί χάρη στις εισροές, γίνεται μέρος 

της οργάνωσης, επηρεασμένος όπως είναι από τους οργανωσιακούς κανόνες και πρότυπα. 

Επομένως, αυτός ο ρόλος "του εξωτερικού δράστη" δεν μπορεί να διαδραματιστεί 

επιτυχώς για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν πρέπει να υπάρξει καμία σύγχυση 

μεταξύ του δράστη και της λειτουργίας του. Με άλλα λόγια, προκειμένου να διατηρηθεί η 

οργανωσιακή μάθηση, ένα σύστημα πρέπει να εξασφαλίσει τη μονιμότητα εκείνων των 

λειτουργιών αλλάζοντας τακτικά τον εξωτερικό δράστη (ή τους εξωτερικούς δράστες 

(Matthias Finger, Jean-Yves Mercier,Sylvia Bürgin Brand 2000) 

 

3.6.6.3   Μάθηση μέσω Ανάπτυξης Δομών. 

 

Οι δομές επιτρέπουν και αποκλείουν ταυτόχρονα δυνατές δράσεις. Κάποιοι 

κανόνες περιορίζουν την ελευθερία κίνησης, ενώ κάποιοι άλλοι ενισχύουν καινοτομικές 

και δημιουργικές διαδικασίες. Σκοπός της δημιουργίας οργανωσιακής δομής είναι να 

παρέχει ένα πλαίσιο στο οποίο γεγονότα και δυνατότητες μπορούν να τακτοποιηθούν. 

Μέσω του δομικού πλαισίου οι οργανισμοί μπορούν να επιβιώσουν ή να αναπτυχθούν. 

Το πλαίσιο αυτό βασίζεται σε τυπικούς ή άτυπους κανόνες και δράσεις για την 

διαμόρφωση των περιστάσεων. Ο λόγος για την καθιέρωση της οργανωσιακής δομής 

είναι να τεθούν οι θεμελιώδεις κανόνες για την καθοδήγηση και την υποστήριξη της 

ανάπτυξης και της ικανότητας προσαρμογής του οργανισμού. Τέλος,  παρέχει τα 

εργαλεία και τις μεθόδους με τις οποίες οι οργανωσιακές διαδικασίες πρέπει να 

διορθώνονται και να εφαρμόζονται κατάλληλα. 

Για να μπορέσει να αναπτυχθεί διαδικασία μάθησης στον οργανισμό πρέπει να 

διατηρηθεί ισορροπία ανάμεσα στον έλεγχο και την αυτονομία, στην τάξη και στο χάος, 

στην σταθερότητα και στην αλλαγή και στην συγκεντροποίηση και την αποκέντρωση. Σε 

γενικούς όρους, υπάρχει ανάγκη για δομές, οι οποίες διευκολύνουν την δημιουργικότητα, 

την ανταποκρισιμότητα και την ελευθερία. Μορφές δομών που επιτρέπουν την ανάπτυξη 

της μάθησης είναι τα πρότζεκτς, οι οργανώσεις- δίκτυα και οι συμφωνίες συνεργασίας. 
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3.6.6.4  Μάθηση μέσω Ανάπτυξης Κουλτούρας. 

 

Η κουλτούρα είναι ένα σύστημα γνώσης, που αποτελεί την βάση για ερμηνεία των 

εμπειριών και δημιουργία δράσης. Η μάθηση μπορεί να ειδωθεί σαν ένα νέο πλαίσιο 

αναφοράς για την κουλτούρα. Υπονοεί  την ανάγκη για αλλαγή του πλαισίου αναφοράς 

και επίσης ως δυνατότητα που θα επιτρέψει την διαφοροποίηση των αξιών και κανόνων 

που ανακύπτουν. Η ανάπτυξη των καταστάσεων του οράματος και της αποστολής, η 

ανάλυση του επιχειρησιακού προφίλ και οι διαδικασίες επικοινωνίας συνδράμουν στην 

ανάπτυξη μιας κουλτούρας καθοδηγητικής για μάθηση. 

Οι καταστάσεις οράματος και αποστολής του οργανισμού περιέχουν ένα κατάλογο 

και ένα προσδιορισμό των μόνιμων αξιών και σκοπών του. Υπηρετούν σαν ένα πλαίσιο 

συμπεριφοράς και για τον τρόπο που οι άνθρωποι βλέπουν τους εαυτούς των. Ο βαθμός 

στον οποίο οι αρχές, οι οποίες περιέχονται μπορούν πραγματικά να εφαρμοστούν στην 

καθημερινή ζωή του οργανισμού, εξαρτάται πολύ από τον βαθμό από τον οποίο αυτές 

είναι αποδεκτές. Εάν τα μέλη του οργανισμού μπορούν να ταυτισθούν με το περιεχόμενο 

των καταστάσεων κατά το στάδιο ανάπτυξης, είναι πολύ πιθανόν να σχηματισθεί ένα 

πλαίσιο - κουλτούρα μέσα στο οποίο μπορεί να συμβεί οργανωσιακή μάθηση. 

Η επικοινωνία είναι η μεταφορά της πληροφορίας ανάμεσα στα άτομα, σε ομάδες ή 

συστήματα, τα οποία τη χρησιμοποιούνε για την περαιτέρω ανάπτυξη των σκοπών τους. 

Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι στις διάφορες οργανώσεις  χρησιμοποιούν την 

επικοινωνία για να αναπτύξουν τις πολιτιστικές νόρμες και αξίες και για να αντιληφθούν 

τις αλλαγές. Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι μόνο μέσα από την επικοινωνία 

μεταξύ ατόμων μπορούν αυτά  να ταυτισθούν με την εργασία και με τον οργανισμό. Η 

επικοινωνία, επίσης, καθιστά τα άτομα ικανά να αναπτύξουν μία συλλογική άποψη της 

πραγματικότητας. Υψηλής ποιότητας εσωτερική επικοινωνία μπορεί να φέρει διαφάνεια 

στην ζωή του οργανισμού και βοηθά στην εισαγωγή πολύπλοκων σχέσεων, ούτως ώστε 

τα άτομα να κερδίσουν μία ευρύτερη όψη του όλου συστήματος. Η μάθηση βοηθιέται 

από την επικοινωνία, επιτρέποντας τον προσδιορισμό των βασικών αρχών και αξιών και 

αυξάνοντας την διάχυση της πληροφορίας. 

Το οργανωσιακό κλίμα αναγνωρίζεται σαν ένας σημαντικός παράγοντας που 

επηρεάζει την εργασία. Ένας λόγος για αυτό είναι ότι καθώς διάφορες δομές καταρρέουν, 

το εργασιακό κλίμα είναι σημαντικό ως πηγή ταυτότητας. Οι εταιρείες συχνά 

συμπεριφέρονται σαν συστήματα, τα οποία δημιουργούν σταθερότητα και στα οποία η 

εργασία και η μάθηση συνδυάζονται. Η ανάλυση του οργανωσιακού κλίματος παίζει ένα 

σημαντικό ρόλο στην ανίχνευση ελλείψεων και αδυναμιών, στην ταύτιση των υπαλλήλων 

με την εταιρεία και συνεπώς στο κίνητρο τους. Είναι, επίσης, ένας τρόπος, ο οποίος κάνει 
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τους εργαζομένους να συνειδητοποιήσουν τις προσωπικές τους αντιλήψεις και έτσι να 

προκαλέσει μια διαδικασία σκέψης. 

 

3.6.6.5.   Μάθηση μέσω Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων 

 

Οι ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις σχηματίζουν την βάση της οργανωσιακής 

δραστηριότητας και θέτουν το πλαίσιο για οργανωσιακή μάθηση. Για τον λόγο αυτό, η  

διοίκηση των ανθρώπινων πόρων είναι ζωτικό στοιχείο της διαδικασίας μάθησης. Η 

ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων δεν εστιάζεται στην εκπαίδευση των ατόμων με την 

παραδοσιακή έννοια της εκπαίδευσης, αλλά μέσα από τις διαδικαστικές αλληλεπιδράσεις  

και την βιωματική μάθηση. Οι επικοινωνιακές ικανότητες των ατόμων και η επιθυμία 

τους για αυτοανάπτυξη είναι απλώς το μέσο για οργανωσιακή μάθηση. Αυτή μπορεί να 

συμβεί μόνο όταν οι προσωπικές αξίες, τα ενδιαφέροντα και οι απαιτήσεις συνδέονται 

μεταξύ τους. Ένα από τα κύρια καθήκοντα των στελεχών, που ασχολούνται με 

ανθρώπινους πόρους, είναι να καλλιεργήσουν τις αλληλοδραστικές δεξιότητες, έτσι ώστε 

να προωθήσουν την οργανωσιακή μάθηση, με έμφαση στην συμμετοχική και ομαδικά 

προσανατολισμένη μάθηση. Η ομάδα λειτουργεί ως καταλύτης ανάμεσα στα άτομα και 

τον οργανισμό για την μεταβίβαση της γνώσης. 

Από την οπτική γωνία της οργανωσιακής μάθησης είναι σημαντικό ότι οι 

εργαζόμενοι βοηθιούνται να αυξήσουν τις διαπολιτισμικές, επικοινωνιακές και 

συμμετοχικές τους ικανότητες. Οι τύποι αλληλεπίδρασης που διευκολύνουν την 

οργανωσιακή μάθηση είναι η μάθηση με συνεργασίες, οι παρεμβάσεις στην εργασία και 

οι νοητικοί χάρτες. 

Η μάθηση με συνεργασίες είναι η διαδικασία μάθησης με μορφές όπως η 

εκγύμναση, η παροχή συμβουλών και η ανάπτυξη συμμαχιών με κύριο χαρακτηριστικό 

τις διαπροσωπικές σχέσεις μέσα στους οργανισμούς, που βασίζονται στις ανταλλαγές 

απόψεων. Οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα περιλαμβάνουν την διεύρυνση των 

αντιλήψεων και της γνώσης, την αφομοίωση νέων πληροφοριών  και την ανάπτυξη νέου 

προσωπικού πλαισίου αναφοράς. Όλα αυτά στην βάση ότι η αυξανόμενη πολυπλοκότητα 

και η δυναμική φύση του περιβάλλοντος κάνουν την μάθηση να μην είναι απλά ένα 

εσωτερικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Το πρόβλημα της μεταφοράς μάθησης και της 

παροχής εκπαίδευσης από εξωτερικούς φορείς πρέπει να αντιμετωπισθεί διαφορετικά. 

Υπάρχει μία αυξανόμενη απαίτηση για ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και 

οργανωσιακή ανάπτυξη, που να μπορούν να συνδυασθούν σε μία ολοκληρωμένη 

διαδικασία, έτσι ώστε η μάθηση να γίνει μέρος της εργασίας. Η διαφορά ανάμεσα στην 

διδασκαλία και στην μάθηση πρέπει να εξαφανιστεί για να γίνει η μάθηση μια 

φυσιολογική διαδικασία.  
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Οι παρεμβάσεις στην εργασία αναφέρονται στην παρέμβαση στελεχών κατά την 

εκτέλεση της εργασίας για παροχή οδηγιών και συμβουλών για την σωστή εκτέλεσή της. 

Οι νοητικοί χάρτες είναι νοητικές παραστάσεις απεικονίσεις της πραγματικότητας, 

που διευκολύνουν την μάθηση. 

 

3.6.6.6.   Άλλοι παράγοντες της οργανωσιακής μάθησης  

 

 Τα άτομα είναι φορείς μάθησης κυρίως μέσω της επικοινωνίας. 

Η ανθρώπινη επικοινωνία είναι ειδική έκφραση της συλλογικής μάθησης των 

ατόμων. Μέσα από τον διάλογο, τις ατομικές εμπειρίες δίνεται η δυνατότητα στα άτομα 

να θέσουν υπό κρίση τους συλλογισμούς ή τις αντιλήψεις τους για την θεώρηση της 

δράσης και επίσης δίνεται η δυνατότητα να εφαρμόσουν την γνώση που έχουν αποκτήσει 

από τα συγκεκριμένα προβλήματα. Οι συζητήσεις ανάμεσα στα άτομα οδηγούν στην 

ανάπτυξη μίας συλλογικής άποψης για την πραγματικότητα μέσα στον οργανισμό. 

 Οι ηγέτες αποτελούν επίσης φορείς μάθησης 

Αυτοί είναι οι διευθυντές, τα ισχυρά μέλη του οργανισμού, τα ειδικά γκρουπ ή οι 

κυρίαρχοι συνασπισμοί. Η μάθηση και η ισχύς σε ένα οργανισμό συσχετίζονται στενά. 

Θεωρούνται ότι έχουν την μεγαλύτερη συμμετοχή στον προσδιορισμό των 

οργανωσιακών αποφάσεων και αλλαγών. Αυτό γίνεται ακόμη πιο καθαρό στις 

περιπτώσεις των χαρισματικών ηγετών για αλλαγές σε υπάρχουσες δομές, σε 

αμφισβήτηση αξιών ή στον σχηματισμό νέων στόχων. Αλλαγές στην ηγεσία συχνά 

λειτουργούν ως παράγοντες οργανωσιακής μάθησης, καθώς αυτές συνοδεύονται από 

ριζικές αλλαγές στην οργάνωση. 

 Τα γκρουπ - ομάδες  

Γίνονται συνεχώς και περισσότερο φορείς της μάθησης, καθώς η ζωή κάθε μέρα 

γίνεται και πολυπλοκότερη. Τα άτομα-στελέχη-ηγέτες είναι όλο και πιο δύσκολο να 

αποτελούν μεμονωμένα φορείς της μάθησης για τον οργανισμό και να καθοδηγούν όλη 

την διαδικασία μάθησης. Σε πολλές διαφορετικές περιοχές του οργανισμού, τα 

αυτοοργανωμένα γκρουπ επηρεάζουν πολύ περισσότερο από πριν την λήψη αποφάσεων. 

Τα ποικίλα γκρουπ από πολιτικές συμμαχίες μέχρι ομάδες έρευνας και καινοτομίας, σε 

όλες τις λειτουργικές περιοχές του οργανισμού μπορούν να αποτελέσουν όχημα για 

μάθηση. 

 Τα κοινωνικά συστήματα ως φορείς της μάθησης. 

Υπάρχουν θεωρίες οργανωσιακής μάθησης που δεν εστιάζουν στις ομάδες ή στα 

άτομα ως φορείς μάθησης. Οι θεωρίες αυτού του είδους κύρια ενδιαφέρονται με τις 

αλλαγές στον οργανισμό αυτό καθ΄ εαυτό με συλλογή και τυποποίηση των μαθησιακών 
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εμπειριών σε κανόνες, ή συστήματα. Οι οργανισμοί θεωρούνται ότι έχουν συστήματα 

μνήμης, που περιέχουν υποθέσεις δια μέσου των οποίων μπορούν να εγκαταστήσουν 

συνδέσεις ανάμεσα στο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον. Αυτές αναπαριστούν την 

γνώση ή την μνήμη του οργανισμού και είναι ικανές να αποθηκεύσουν γνώση και να 

συνεχίσουν τις διαδικασίες αυτές, χωρίς την βοήθεια των ατόμων μελών. 

Η μάθηση έτσι συμβαίνει, όχι μόνο όταν τα μέρη του οργανισμού συνδυάζονται 

αλλά και όταν νέα αυτόνομα συστήματα αναπτύσσονται με τους δικούς τους κανόνες. Ο 

περισσότερο σημαντικός παράγοντας στο φαινόμενο των αναδυομένων, μέσα από 

συνέργειες, χαρακτηριστικών είναι το επίπεδο πολυπλοκότητας και αυτό δεν μπορεί να 

συναχθεί από τα μέρη που το απαρτίζουν.  

Χρησιμοποιώντας και τροποποιώντας την αποθηκευμένη γνώση και συνεχίζοντας 

να την αναπτύσσει, ο οργανισμός μπορεί να αυξήσει την υπάρχουσα γνώση του και να 

διευκολύνει την οργανωσιακή μάθηση. Η μάθηση πραγματοποιείται όχι μόνο από την 

ενεργητική αποθήκευση της γνώσης, αλλά και από την τροποποίηση της υπάρχουσας 

γνώσης. 

 

3.6.6.7  Μάθηση μέσω Ανάπτυξης Δραστηριότητας 

 

Στο τέλος της ευρείας ανάλυσής του πάνω στην οργανωσιακή μάθηση, ο Huber (1991) 

συμπεραίνει ότι η έρευνα δεν κατέστη ικανή να δημιουργήσει κατευθυντήριες γραμμές για 

την αύξηση της αποτελεσματικότητας της οργανωσιακής μάθησης. Μετά τον Huber, πολλοί 

ακόμη ερευνητές έχουν εκφράσει την μη ικανοποίηση τους για την ατελή κατάσταση της 

θεωρίας και την έλλειψη πρακτικά μετρούμενων αποτελεσμάτων πάνω στην οργανωσιακή 

μάθηση (Pentland, 1995; Jones, 1995; Hendry, 1996; Tsang, 1997). Το μη ικανοποιητικό 

επίπεδο της έρευνας δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο των ακαδημαϊκών ερευνητών. Τα στελέχη, 

οι συμβουλοι και οι μάνατζερ των επιχειρήσεων, όλο και συχνότερα, αντιμετωπίζουν 

προβλήματα στον χειρισμό της οργανωσιακής μάθησης και των οργανωσιακών 

μεταμορφώσεων με τα παραδοσιακά εργαλεία του μανατζμεντ (Robey, Wishart & 

Rodriguez-Diaz, 1995). Ο Stewart (1993) υπολόγισε ότι πριν από λίγα χρόνια, το ποσοστό 

αποτυχίας των προσπαθειών επαναλειτουργίας των επιχειρηματικών διαδικασιών ήταν κοντά 

στο 70%. Ο Beer, ο Eisenstat και ο Spector (1990) ανακάλυψαν στην ανάλυση τους ότι τα 

προγράμματα οργανωσιακής αλλαγής αποτυγχάνουν θεαματικά συχνά. Η μη ικανοποιητική  

κατασταση της θεωρίας οδηγεί σε συνταγές και  πρακτικές παρέμβασης. Αντί να αναλύσουν 

της συγκεκριμένες ανάγκες της κατάστασης “οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι κουβαλούν 

σφυρί υποθέτοντας την παρουσιά καρφιών” (Edmondson, 1996). 

Υπάρχουν συγγγραφείς που προσπαθούν να βρούν μια πιο επικερδή μέθοδο για την 

μελέτη της οργανωσιακής μάθησης. Λόγω της ανεπάρκειας της βασικής μεθόδου, η έρευνα 
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έχει προβλέψει λύσεις για την αντιμετώπιση των διαφορετικών μηχανισμών και των 

εμποδίων στην οργανωσιακή μάθηση, αλλά όχι αρκετή γνώση για τις μεταξύ τους σχέσεις. 

Παρόλα αυτά υπάρχει μια άλλη, ακόμη πιο θεμελιώδης, αιτία για την έλλειψη εξέλιξης στην 

έρευνα πάνω στην οργανωσιακή μάθηση: η τάση ανάλυσης του προβλήματος σε 

διεθνοποιημένες μη ιστορικές βάσεις. Ο J. Virkkunen  & K. Kuutti  (2000) εμμένουν στο ότι 

η οργανωσιακή μάθηση είναι μια πολιτιστική διαδικασία, που μεταλλάσσεται στην πορεία 

της ιστορίας. Οι δραστηριότητες στις επιχειρήσεις, τα προβλήματα στην αντίληψη αυτών, τα 

πιθανά μέσα για την λύση των προβλημάτων, όπως και τα εμπόδια στην μάθηση, είναι 

ιστορικά συγκεκριμένα και καθορίζονται από την τοπική και ιστορική μορφή της 

δραστηριότητας και τα διαθέσιμα πολιτιστικά μέσα για την επίλυση των προβλημάτων. Δεν 

μπορεί να γίνει κατανοητή η οργανωσιακή μάθηση χωρίς να αναλύσουμε την ιστορική 

εξέλιξη, τόσο των προβλημάτων προς αντιμετώπιση όσο και των πιθανών μηχανισμών της 

μάθησης. 

Η αναζήτηση των «καλύτερων πρακτικών» έχει, επίσης, κατευθύνει την έρευνα της 

οργανωσιακής μάθησης στην αναζήτηση καθολικών μηχανισμών και λύσεων ανεξάρτητα 

από το περιεχόμενο και τις τοπικές ανάγκες μάθησης. Ωστόσο, τα νέα πορίσματα σχετικά 

με τη φύση της γνώσης και της μάθησης δίνουν έμφαση στον τοπικό και βαθύτερο 

χαρακτήρα των διαδικασιών μάθησης (Blackler, 1993, Brown & Duguid,1991, Tyre & 

Von Hippel, 1993). Τα πορίσματα αυτά φανερώνουν τα όρια της προσέγγισης της 

καλύτερης πρακτικής και θέτουν το πρακτικό ερώτημα, πώς μπορούν οι διευθυντές και οι 

σύμβουλοι να διευθύνουν τις διαδικασίες μάθησης και εξέλιξης χωρίς την ύπαρξη της 

καλύτερης πρακτικής. 

Ο J. Virkkunen & K. Kuutti (2000) ισχυρίζονται ότι: 

1.Η οργανωσιακή μάθηση είναι ένα πολύπλευρο και πολυφασικό φαινόμενο,  μπορεί 

να εξεταστεί περιορίζοντας τη μελέτη μόνο πάνω στο ένα ή στο άλλο στοιχείο,  αλλά 

θεωρώντας ως μέτρο ανάλυσης και παρέμβασης ένα ελάχιστο σύστημα. 

2. Η Οργανωσιακή μάθηση είναι πάντα τοπική και περιπτωσιακή: δομές, πρακτικές, 

συνήθειες και τρόποι σκέψης μέσα σε μια επιχείρηση παίρνουν μορφή και παράγονται στην 

ιστορική ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης επιχείρησης. Οι μετατροπές από μια τρέχουσα 

κατάσταση σε μια καινούργια, δεν μπορεί να γίνει χωρίς ιστορική προοπτική. 

Η ανάγκη για μια ενοποιημένη μέθοδο ανάλυσης προκύπτει από το γεγονός ότι μία από 

τις βασικές πρακτικές της επιστήμης είναι να αναλύσει ένα φαινόμενο, χωρίζοντάς το σε 

στοιχεία και εξετάζοντας τα ξεχωριστά. Παρόλα αυτά, αυτή η προσέγγιση σε ένα 

πολύπλευρο και δυναμικό φαινόμενο οδηγεί εύκολα σε διαστρεβλώσεις. Όπως έχει τονίσει ο 

Vygotsky (1962), «δεν μπορούμε να μάθουμε τίποτα για τις δυνατότητες του νερού, όπως την 

ικανότητά του να σβήνει την φωτιά, αν εξετάσουμε ξεχωριστά τα στοιχεία του οξυγόνου και 

του υδρογόνου, όπου το πρώτο είναι απαραίτητο για όλες τις καύσεις και το δεύτερο είναι 
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εκρηκτικό αέριο. Η κατάλληλη μονάδα ανάλυσης είναι το μόριο του νερού». Ανάλογα 

προκύπτει ότι δεν μπορεί να γίνει κατανοητή η οργανωσιακή μάθηση, αναλύοντας ξεχωριστά 

την ατομική μάθηση και τις αλλαγές στις θεσμικές δομές, τις γνωστικές αλλαγές  και την 

ανάπτυξη πολιτιστικών στοιχείων ή την αυξανόμενη ανάπτυξη και τις επαναστατικές 

μεταμορφώσεις των οργανώσεων. Παρόλα αυτά, το παραπάνω είναι αυτό που προσπαθούν 

να πετύχουν οι περισσότερες θεωρίες του εξεταζόμενου πεδίου. 

Ο Vygotsky (1962) και ομάδα Ρώσων ψυχολόγων, στις δεκαετίες του 1920 και του 

1930, πρότειναν την πολιτιστική μεσολάβηση της ανθρώπινης δραστηριότητας, επειδή 

θεώρησαν ότι η παραδοσιακή ψυχολογία δεν ήταν ικανή να περιγράψει κατάλληλα τις 

σχέσεις μεταξύ του ατόμου και της κοινωνίας  ή να μεριμνήσει για την ιστορική ανάπτυξη 

των ψυχολογικών διαδικασιών. Υποστήριξαν ότι η πρακτική, παραγωγική αλληλεπίδραση με 

τον κόσμο έχει έναν πρωτεύοντα ρόλο στον σχηματισμό των ψυχολογικών διαδικασιών. 

Αυτές οι αλληλεπιδράσεις μεσολαβούν πολιτιστικά με τη λογική ότι οι άνθρωποι 

χρησιμοποιούν ιδέες και εργαλεία που η κοινωνία έχει δημιουργήσει ιστορικά. Οι 

πολιτιστικές μεσολαβήσεις, που τα άτομα χρησιμοποιούν, εμπεριέχουν τις εμπειρίες άλλων 

ανθρώπων, του παρελθόντος ή του παρόντος και την ιστορία της ανθρώπινης πρακτικής. 

Περιέχουν, επίσης, τις τυπικές επιδιώξεις και τους στόχους των ανθρώπων για μια 

συγκεκριμένη κατάσταση. Τα πολιτιστικά στοιχεία δίνουν έμφαση στις εκδοχές του 

αντικειμένου που σχετίζονται με την κοινωνική πρακτική. Το αντικείμενο δεν 

αντιλαμβάνεται το δοθέν στοιχείο ή την δοθείσα διαδικασία όπως παραπάνω, αλλά ως ένα 

πολιτιστικά καθορισμένο αντικείμενο λειτουργίας, σαν υλικό για την παραγωγή, σαν ένα 

πρόβλημα προς λυση, κτλ. Ο άνθρωπος προβάλλει τα πολιτιστικά νοήματα πάνω στο 

αντικείμενο  και εξετάζει όλα τα πιθανά αποτελέσματα, που μπορούν να παραχθούν από το 

μετασχηματισμό του αντικειμένου με τα διαθέσιμα εργαλεία. Ανώτερες ψυχολογικές 

διαδικασίες δεν υπάρχουν εκ γεννετης, αλλά σχηματίζονται, ενώ τα άτομα υιοθετούν αυτό 

που υπήρχε αρχικά σαν κοινωνική πρακτική. 

Η γλώσσα αποτελεί ένα εσωτερικό κομμάτι της συνολικής διαδικασίας της κοινωνικής 

μεσολάβησης, το εργαλείο των εργαλείων. Η ιδέα της μεσολάβησης του εργαλείου έχει δυο 

πλευρές, αυτά που παραδοσιακά αποκαλούμε εργαλεία και αυτά που αποκαλούμε σύμβολα 

είναι δύο πλευρές του ίδιου φαινομένου. Η μεσολάβηση μέσα από τα εργαλεία είναι πιο 

εξωτερικευμένα οριοθετημένη, ενώ η μεσολάβηση μέσα από τα σημάδια είναι πιο 

εσωτερικευμένα, αλλά και οι δύο εκδοχές ταιρίαζουν με κάθε πολιτιστικό στοιχείο. 

Τα ανθρώπινα όντα συνεχώς συνθέτουν τους δύο κόσμους, τον άμεσα δοθέντα και τον 

έμμεσο διαμέσου του πολιτισμού δοθέντα, για να παρέχουν τα νοητικά θεμέλια των δράσεων 

τους σε πραγματικό χρόνο μέσα στον κόσμο. Νέες καταστάσεις του αντικειμένου εγείρονται 

με τον συνδυασμό των πληροφοριών των έμμεσων και άμεσων συνδέσεων μεταξύ του 

υποκειμένου και του αντικειμένου. Η βασική δομή της ανθρώπινης γνώσης, που απορρέει από 
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την μεσολάβηση εργαλείου,  απεικονίζεται στο τρίγωνο του διαγράμματος 1. Για παράδειγμα, 

όταν ένας ασθενής επισκέπτεται έναν γιατρό,ο γιατρός εξετάζοντας τον ασθενή λαμβάνει 

περισσότερες άμεσες πληροφορίες (που αντιπροσωπεύονται στην γραμμή S-O, με S τον 

γιατρό και O τον ασθενή). Στον αντίποδα, ο γιατρός χρησιμοποιεί τόσο τα μοντέλα, τις 

θεωρίες και τις διαγνωστικές κατηγορίες της ιατρικής επιστήμης όσο και μια σειρά 

ερευνητικών μεθόδων και οργάνων, εξετάζοντας τον ασθενή. Ο συνδυασμός των απευθείας 

πληροφοριών με τις πληροφορίες που δημιουργούνται μέσα απο την μεσολάβηση των 

υπόλοιπων στοιχείων - όπως η πίεση του αίματος (γραμμή S-M-O στο διαγ.1) - οδηγεί στη 

διάγνωση της ασθένειας του ασθενή και σε μια συνακόλουθη εικόνα των πιθανών τρόπων 

ίασης. (Stn+1 στο διαγ.1). 

 

Διαγ.1. Ένα μοντέλο βασικής δομής μεσολάβησης. (Πηγή: J Virkkunen & K. Kuutti, 

2000) 

Όπου S το αντικείμενο, Ο το υποκείμενο και Μ οι μεσολαβήσεις των εργαλείων στις 

γωνίες του τριγώνου που δείχνουν τους βασικούς περιορισμούς   

- όρια της ανθρώπινης γνώσης. Η γραμμή S-O αντιπροσωπεύει την “φυσική” (άμεση) 

συνάρτηση, η γραμμή S-M-O αντιπροσωπεύει τις συναρτήσεις,  όπου οι αλληλεπιδράσεις 

μεταξυ αντικειμένου και υποκειμένου παρεμβάλονται από τα βοηθητικά μέσα. Stn είναι η 

κατάσταση της γνώσης του αντικειμένου στην στιγμή n. Osm είναι το αντικείμενο που 

αντιπροσωπεύεται μέσα από τα βοηθητικά μέσα. Οn είναι το υποκείμενο την χρονική στιγμή 

n. Stn+1 είναι η νέα κατάσταση της γνώσης του αντικειμένου την χρονική στιγμή n+1 (Cole 

and Engestro¨m, 1993, pp. 5–7). 

Η ανθρώπινη ανάπτυξη μπορεί να θεωρηθεί ως  διαδικασία  επαναμεσολάβησης, ως  

αντικατάσταση των παλιών μεσαζόντων στοιχείων με νέα στοιχεία που εξυπηρετούν 

καλύτερα τις ανάγκες της λειτουργίας που μας αφορά. Η επαναμεσολάβηση σημαίνει ότι τα 
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εξωτερικά υποκείμενα ελέγχονται σε νέα βάση, μετεφρασμένα με νέο τρόπο. Επειδή τα 

μεσάζοντα στοιχεία είναι τόσο σημάδια όσο και εργαλεία, η επαναμεσολάβηση  δεν σημαίνει 

μόνο ιδεολογικό επανακαθορισμό πλαισίου του υποκειμένου της λειτουργίας (δες Bartunek, 

1988), αλλά επίσης σημαίνει ότι το υποκείμενο αντιμετωπίζεται με έναν νέο τρόπο, όπου η 

αλληλεπίδραση μεταξύ αντικειμένου και υποκειμένου, όπως και τα αναμενόμενα και τα 

πραγματικά συμπεράσματα της αλληλεπίδρασης μεταβάλλονται. 

Σύμφωνα με τον A. N. Leontiev (1978), η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει ιεραρχική 

δομή. Οι ατομικές δράσεις τοποθετούνται πάντα στο περιεχόμενο της ιστορικά ανεπτυγμένης 

συλλογικής πράξης, ένα σύστημα λειτουργίας. Στο διάγραμμα 2, το μοντέλο ατομικής 

δράσης του διαγ.1 έχει εμπλουτιστεί για να δείχνει ένα συλλογικό σύστημα λειτουργίας. Το 

μοντέλο μελετάει την λειτουργεία από την οπτική ενός δρώντα, του υποκειμένου, αλλά το 

γεγονός ότι τα αντικείμενα αποτελούνται απο κοινότητες καταδεικνύεται από το σημείο στο 

μοντέλο με την επιγραφή “κοινότητα”. Οι σχέσεις μεταξύ του αντικειμένου και της 

κοινότητας μεσολαβούνται, από την μια μεριά, από την πλήρη συλλογή διαμεσολαβούντων 

εργαλείων της ομάδας,  και από την άλλη μεριά, από τους “κανόνες” που 

συγκεκριμενοποιούν αποδεκτές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών της κοινωνίας, και τον 

“καταμερισμό της εργασίας”, το συνεχώς διαπραγματευόμενο μοίρασμα των καθηκόντων, 

των εξουσιών και των ευθυνών μεταξύ των συμμετεχόντων σε ένα σύστημα λειτουργίας 

(Cole & Engestro¨m, 1993, p. 7).  

Εξαιτίας του καταμερισμού της εργασίας, η σχέση μεταξύ της εκροής της όλης 

λειτουργίας (της παραγώμενης αξίας) και των δράσεων των ατόμων καθίσταται έμμεση και 

με την ύπαρξη μεσολαβήσεων. Ο Leontiev (1978) εξηγεί την σχέση μεταξύ των 

μεμονομένων πράξεων και της συλλογικής λειτουργίας με ένα παράδειγμα πρωτόγονων 

κυνηγών, οι οποίοι, με σκοπό να πιάσουν το θήραμα, χωρίζονταν σε δύο ομάδες: αυτούς που 

θα έπιαναν το θήραμα και αυτούς που θα το τρόμαζαν στους θάμνους για να το οδηγήσουν 

στους πρώτους. Όταν τις συγκρίνουμε με το κίνητρο του κυνηγιού - πιάνω το θήραμα για να 

τραφώ και για την παραγωγή υλικών για ρούχα - οι πράξεις των “κυνηγών των θάμνων” είναι 

ανοήτες. Μπορούν να γίνουν κατανοητές μόνο σαν μέρος του μεγαλύτερου συστήματος της 

κυνηγετικής λειτουργίας. 

Όταν οι λειτουργίες θεσμοθετούνται, γίνονται δυνατότερες και μεγαλύτερες σε 

διάρκεια. Για παράδειγμα, η πρακτική ενός γιατρού σταθεροποιείται με τις ειδικά 

σχεδιασμένες διαπιστώσεις, τον ακριβό εξοπλισμό, το ειδικό σύστημα εξάσκησης, τους 

νόμιμους και επαγγελματικούς κανόνες των χειρισμών των επαγγελματιών. Το 

εγκατεστημένο σύστημα λειτουργίας καθοδηγεί τις δράσεις των ατόμων. Από την άλλη 

μεριά, τα διαφορετικά συστατικά του συστήματος αλλάζουν και είναι συνεχώς 

διαπραγματεύσιμα (Engestrom, 1991). 
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Διαγ.2. Ένα γενικό μοντέλο ενός συστήματος λειτουργίας (Πηγή: J Virkkunen & K. Kuutti, 

2000) 

 

Το στοιχείο κλειδί ενός συστήματος λειτουργίας είναι ο σκοπός της λειτουργίας. Ο 

σκοπός είναι το κοινωνικό κίνητρο της λειτουργίας, καθορίζει την λειτουργία και διαχωρίζει 

τις λειτουργίες την μία από την άλλη. Ο στόχος μπορεί να είναι κάτι υλικό, αλλά επίσης 

μπορεί να είναι κάτι λιγότερα καθορισμένο (όπως ένα σχέδιο) ή καθόλου καθορισμένο (όπως 

μια κοινή ιδέα), αρκεί να μπορεί να μοιραστεί για επεξεργασία και μετατροπή από τους 

συμμετέχοντες στην λειτουργία. Αντίθετα με τις δράσεις των ατόμων, οι οποίες έχουν μια 

έναν ξεκάθαρο και συγκεκριμένο στόχο, ο στόχος μιας λειτουργίας δεν είναι ποτέ 

οριοθετημένος και με ακρίβεια καθορισμένος. Μπορεί να χαρακτηριστεί καλύτερα ως ένας 

ορίζοντα πιθανοτήτων και πιθανών στόχων για τους δρώντες, κάτι που ξετυλίγεται στην 

διαδικασία της λειτουργίας. 

Το κάθε άτομο που παίρνει μέρος σε μια κοινή λειτουργία έχει μια ελαφρά 

διαφορετική άποψη και ερμηνεία του στόχου και του σκοπού της λειτουργίας, που εξαρτάται 

από την θέση του ατόμου στον καταμερισμό της εργασίας, στην ιστορία του/της στην 

λειτουργία, στην εκπαίδευση και την εμπειρία, κτλ. Έτσι, το σύστημα λειτουργίας είναι 

πάντα εσωτερικά ετερογενές και με πολλές γνώμες να εκφράζονται μέσα σε αυτό. Υπάρχουν 
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πολλές ανταγωνιστικές και μερικώς αντικρουόμενες απόψεις και ενώ κάποια άτομα έχουν 

μεγαλύτερη εξουσία και κατέχουν κεντρικότερες θέσεις στη συλλογική λειτουργία, κανένα 

άτομο δεν μπορεί να επιβάλλει την άποψη του/της στα άλλα μέλη που συμμετέχουν στην 

λειτουργία. Για αυτό τον λόγο, καμία άποψη δεν πρέπει να λαμβάνεται εξαρχής σαν 

κυριαρχούσα, “σωστή” ή επίσημη άποψη, όταν αναλύουμε μια λειτουργία. Απεναντίας, η 

ιστορική ανάπτυξη μια λειτουργίας και του στόχου της, όπως και οι τύποι της ερμηνείας 

μπορούν να περιγραφούν. 

Από την οπτική γωνία της θεωρίας της λειτουργίας, η “οργανωσιακή μάθηση” 

εκδηλώνεται σαν ποιοτικές αλλαγές σε ένα σύστημα λειτουργίας. Δεν πρόκειται για μια 

συνάθροιση της μάθησης πολλών ατόμων για να πραγματοποιήσουν συγκεκριμένες 

ενέργειες. Η συλλογική μάθηση είναι διαφορετική στις διαφορετικές φάσεις της ποιοτικής 

αλλαγής ενός συστήματος λειτουργίας. Σε μερικές περιπτώσεις, η διαδικασία της αλλαγής 

εξελίσσεται, εφόσον τα άτομα μαθαίνουν να πραγματοποιούν νέους τύπους ενεργειών. Σε 

κάποιες φάσεις, προϋποθέτει την ανάλυση και την αντίληψη των αιτιών του προβλήματος 

μέσα στο σύστημα, ενώ σε κάποιες άλλες προϋποθέτει την δημιουργία καινοτόμων νέων 

μορφών λειτουργείας και νέων στοιχείων, κτλ. Όταν το υποκείμενο της λειτουργίας 

επαναπροσδιορίζεται και οι αλληλεπιδράσεις των δρώντων  με το υποκείμενο 

επαναμεσολαβούνται, έτσι ώστε το υποκείμενο της λειτουργίας να διευρυνθεί, μπορούμε να 

αναφερθούμε στην “διευρυνόμενη μάθηση” (δες Engestro¨m, 1987). 

Ο John Seely Brown  και ο Paul Duguid  πιστεύουν ότι οι οργανισμοί 

αποτελούνται από πολλές  «Κοινότητες δράσης», οι οποίες συχνά διαπερνούν τα 

καθορισμένα όρια των οργανωσιακών μονάδων. Υποστηρίζουν λοιπόν, ότι η 

οργανωσιακή μάθηση πρέπει να εξετάζεται μέσα από την ανάλυση του τρόπου με τον 

οποίο αυτές οι συνδεόμενες κοινότητες δράσης δημιουργούν νέα γνώση και μαθαίνουν 

(Brown  & Duguid, 1991). Η αληθινή μάθηση στην πράξη διαφέρει πολύ  από αυτό που 

φαντάζονται οι διευθυντές προσωπικού. Ο Brown  και ο Duguid  βασίζουν σε μεγάλο 

βαθμό το επιχείρημά τους στην εθνογραφική έρευνα του Orr (1990) σχετικά με την 

εργασία του επισκευαστή αντιγραφικών μηχανημάτων. Ο Orr  ανακάλυψε ότι οι επίσημες 

αλγοριθμικές εντολές για την εργασία αυτή, αντί να διευκολύνουν τους επισκευαστές να 

κάνουν τη δουλειά τους, σε ορισμένες περιπτώσεις τους δυσκόλευαν. Οι επίσημες οδηγίες 

και η εκπαίδευση παρουσίαζαν την δουλειά αυτή ξεκάθαρη και απλή, ενώ στην 

πραγματικότητα επρόκειτο για μια εργασία σύνθετη και απαιτητική. Προκειμένου να 

καλυφθεί η ανεπάρκεια των επίσημων εντολών αλλά και για την άρτια γνώση του 

αντικειμένου αυτού, οι επισκευαστές βασίστηκαν στις εμπειρίες των εργαζομένων του 

κλάδου τους τις οποίες διατηρούσαν και διέδίδαν με τη μορφή περιπτώσεων.  
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Ως μονάδα ανάλυσης, η έννοια  «κοινότητα δράσης» έχει εν μέρει τα ίδια στοιχεία 

με την έννοια της «συνηθισμένης  διαδικασίας». Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένες 

σημαντικές διαφορές. Η έννοια του  Brown  και του Duguid  δίνει έμφαση στην 

πραγματική αλληλεπίδραση των δρώντων και των τρόπων με τους οποίους οι 

επαγγελματίες στην κοινότητα δράσης αποκτούν άρτια γνώση του αντικειμένου 

συλλογικά, μεταφέροντας γνώση και εμπειρίες στα μέλη της. Η έννοια της συνηθισμένης 

διαδικασίας, έτσι όπως την παρουσιάζουν ο Levitt και ο March,  δεν δίνει  έμφαση στην 

άρτια γνώση  του αντικειμένου. Η κοινότητα δράσης κρατά τους δρώντες καλύτερα 

ενημερωμένους και δίνει έμφαση στην εργασία των ατόμων, που αποτελούν τη βάση. Ο 

επίσημος τρόπος αντίληψης της «οργάνωσης» τίθεται υπό αμφισβήτηση. Οι σχετικές 

σχέσεις συνεργασίας δεν ακολουθούν το οργανωτικό διάγραμμα. Η ταυτότητα της 

κοινότητας δράσης, το υποκείμενο της μάθησης, αποτελεί για τον Brown  και τον Duguid 

ένα εμπειρικό ερώτημα. 

Παρόλα τα προσόντα της, η έννοια του Brown - Duguid παρουσιάζει το ίδιο 

βασικό όριο δυνατοτήτων με την έννοια της συνηθισμένης διαδικασίας. Η έννοια αυτή 

δεν συμβάλει καταρχήν στην κατανόηση των λόγων ύπαρξης της κοινότητας δράσης ή 

των λόγων διάλυσης της ή ακόμη της ριζικής της μετατροπής. Τονίζοντας την ανεπάρκεια 

των επίσημων εντολών και της δημιουργικής επίλυσης των προβλημάτων στην κοινότητα 

δράσης, ο Brown και ο Duguid παραβλέπουν το γεγονός ότι η μελέτη του Orr έχει 

απεικονίσει μια ιστορικά συγκεκριμένη μορφή αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

προγραμματιστών και των εκτελεστών των εντολών και ένα ιστορικά συγκεκριμένο 

τεχνούργημα διαμεσολάβησης, το οποίο χρησιμοποιείται σε αυτήν την αλληλεπίδραση, 

την αλγοριθμική  εντολή.  Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, θεωρούν την εμπειρική μάθηση 

στην Κοινότητα δράσης ως τη μόνη δυνατότητα μάθησης και δεν λαμβάνουν υπόψη τους 

την δυνατότητα άλλων εναλλακτικών, πιο γόνιμων μορφών αλληλεπίδρασης μεταξύ 

προγραμματιστών και των εκτελεστών των εντολών. Δεν σκέφτονται, επίσης, τις 

δυνατότητες δημιουργικού διαλόγου ανάμεσα στην αφηρημένη και τη συγκεκριμένη 

σκέψη, τις οποίες, για παράδειγμα, ο Nonaka  (1988, 1991) θεωρεί ως την καρδιά της 

οργανωσιακής μάθησης. Σύμφωνα με τον Nonaka,  ο διάλογος ανάμεσα στις αφηρημένες, 

φανταστικές έννοιες της ανώτατης διοίκησης και τις έννοιες που βασίζονται στην 

εμπειρία είναι απαραίτητος για την οργανωσιακή μάθηση. Ο ίδιος τονίζει,  λοιπόν, τον 

κεντρικό ρόλο των μεσαίων στελεχών ως παράγοντα διαμεσολάβησης μεταξύ των δυο 

αυτών πλευρών. 

Η θεωρία της δραστηριότητας δεν θα έπρεπε να θεωρείται απαραίτητα ως μια 

θεωρία της ψυχολογίας, αλλά ως μια προσέγγιση η οποία παίρνει νέες κατευθύνσεις και 
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αναπτύσσει νέα εννοιολογικά εργαλεία αντιμετώπισης πολλών θεωρητικών και 

μεθοδολογικών ερωτημάτων που διέπουν τις σύγχρονες κοινωνικές επιστήμες. 

Ένα από αυτά τα σημαντικά και δύσκολα ζητήματα είναι η σχέση μεταξύ  των 

μίκρο και μάκρο-επιπέδων ανάλυσης. Διάφορες  μικροκοινωνιολογίες έχουν δώσει 

καινοτόμα έργα που αποκαλύπτουν τον τοπικό, ιδιοσυγκρασιακό και απρόβλεπτο 

χαρακτήρα της δράσης, της αλληλεπίδρασης και της γνώσης. Οι εμπειρικές μελέτες, 

επάνω σε συγκεκριμένες εγκατεστημένες στο πλαίσιο πρακτικές, μπορούν να 

αποκαλύψουν την τοπική μορφή της δραστηριότητας και την πολιτιστική ιδιαιτερότητα 

της σκέψης, του λόγου και της συνομιλίας. Ωστόσο , αυτές οι μικρομελέτες δεν 

συνδέονται άμεσα με τις μακροθεωρίες των κοινωνικών θεσμών και της δομής της 

κοινωνίας. Πολλές προσεγγίσεις της ανάλυσης των κοινωνικών δικτύων θα μπορούσαν 

να θεωρηθούν ως προσπάθειες γυφύρωσης του χάσματος. Όμως ένα μεμονωμένο  δίκτυο, 

παρά τις διασυνδέσεις του με πολλά άλλα δίκτυα, με κανένα τρόπο δεν μπορεί να 

αντιπροσωπεύει τη γενική ή θεμιτή εξέλιξη στην κοινωνία. 

Σύμφωνα με τη Θεωρία της Δραστηριότητας, κάθε τοπική δραστηριότητα 

διοχετεύεται σε ορισμένα ιστορικά μεσολαβητικά προϊόντα, πολιτιστικούς πόρους που 

είναι διάχυτοι στην κοινωνία και τα  δίκτυα ανάμεσα στα συστήματα δραστηριότητας, 

βοηθούν την κίνηση των προϊόντων. Οι πόροι αυτοί μπορούν να συνδυαστούν, να 

χρησιμοποιηθούν και να μεταμορφωθούν με πολλούς καινούργιους τρόπους  στην τοπική, 

συντονισμένη δραστηριότητα. Επομένως, οι τοπικές, απτές δραστηριότητες  είναι 

ταυτόχρονα μεμονωμένες και γενικευμένες, στιγμιαίες και παρατεταμένες. Με τον δικό 

τους τρόπο , δίνουν λύσεις σε προβλήματα με τη βοήθεια γενικών πολιτιστικών μέσων 

που δημιουργήθηκαν από τις προηγούμενες γενιές. Ο Bruno Latour αν και ξεκινά από 

διαφορετικό θεωρητικό υπόβαθρο, καταλήγει στην ίδια αρχή. 

Όλα όσα προσδιορίζονται στην μακροκοινωνική τάξη οφείλονται στη συμμετοχή 

των μη-ανθρώπινων στοιχείων, δηλαδή στην τεχνική μεσολάβηση. Ακόμη και το απλό 

αποτέλεσμα της διάρκειας της ατελείωτης κοινωνικής δύναμης, δεν μπορεί να αποκτηθεί 

χωρίς την ανθεκτικότητα των μη-ανθρώπινων της στοιχείων, στα οποία έχει στραφεί η 

ανθρώπινη συνεργασία.  Η κοινωνία είναι το αποτέλεσμα της τοπικής δομής, όμως δεν 

είμαστε οι μόνοι που συμμετέχουμε στην οικοδόμηση εφόσον κινητοποιούμε το πλήθος 

των μη-ανθρώπινων στοιχείων μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η ανακατάταξη του 

χώρου και του χρόνου. Η ανθρώπινη ιδιότητα προϋποθέτει την συνεργασία με τα μη-

ανθρώπινα στοιχεία. 

Για την ανάλυση τέτοιων σύνθετων αλληλεπιδράσεων και σχέσεων απαιτείται μια 

θεωρητική σύνοψη των βασικών στοιχείων του εν λόγω συστήματος. Με άλλα λόγια, 
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χρειάζεται μια καινούργια μονάδα ανάλυσης. Η Θεωρία της Δραστηριότητας προσφέρει 

αυτή την μονάδα ανάλυσης, με την έννοια της προσανατολιζόμενης στο αντικείμενο, 

συλλογικής  δραστηριότητας που διέπεται από πολιτιστικούς παράγοντες ή αλλιώς το 

σύστημα της δραστηριότητας. Τα μικρότερα στοιχεία αυτού του συστήματος, είναι το 

αντικείμενο, το υποκείμενο, τα μεσολαβητικά προϊόντα (και εργαλεία), οι κανόνες, η 

κοινότητα και η κατανομή της εργασίας (Engestrom 1987, Cole & Engestrom 1993). Οι  

εσωτερικές εντάσεις και αντιθέσεις ενός τέτοιου συστήματος αποτελούν την κινητήριο 

δύναμη της αλλαγής και της εξέλιξης. Ενισχύονται από τις συνεχείς μεταβάσεις και 

μετατροπές ανάμεσα σε εκείνα τα συστατικά ενός συστήματος δραστηριότητας και 

ανάμεσα στα σταθερά ιεραρχικά επίπεδα της συλλογικής και βασισμένης στα κίνητρα 

δραστηριότητας, της ατομικής και βασισμένης σε στόχους δράσης, και των αυτόματων 

λειτουργιών που προκαλούνται από τα εργαλεία και τις συνθήκες δράσης. Αυτή η 

ερμηνεία δίνει τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν στην ανάλυση τόσο η ιστορική 

συνέχεια όσο και η τοπική, η εγκατεστημένη στο πλαίσιο εξέλιξη. 

Το σύστημα δραστηριότητας ως μονάδα ανάλυσης πρέπει να συμπληρώνεται από 

το την άποψη του συστήματος και την άποψη του υποκειμένου. Ο αναλυτής 

κατασκευάζει το σύστημα δραστηριότητας σαν να το βλέπει από ψηλά. Ταυτόχρονα, ο 

αναλυτής πρέπει να διαλέξει ένα υποκείμενο, ένα μέλος (ή ακόμη καλύτερα πολλά 

διαφορετικά μέλη) της τοπικής δραστηριότητας με τα μάτια και τις ερμηνείες, του οποίου 

δομείται η δραστηριότητα. Αυτή η διαλεκτική ανάμεσα στις συστηματικές και 

υποκειμενικές- φατριαστικές απόψεις φέρνει τον ερευνητή σε διαλεκτική σχέση με την εν 

λόγω τοπική δραστηριότητα. Η μελέτη ενός συστήματος δραστηριότητας γίνεται μια 

συλλογική, πολυφωνική κατασκευή των παλαιότερων, σύγχρονων και μελλοντικών 

ζωνών της εγγύτατης εξέλιξης (Engestrom 1987) 

Η Θεωρία της Δραστηριότητας  αναγνωρίζει δύο  βασικές διαδικασίες, που 

λειτουργούν συνεχώς σε κάθε επίπεδο των  ανθρώπινων  δραστηριοτήτων, την 

εσωτερίκευση και  την εξωτερίκευση. Η  πρώτη σχετίζεται με την αναπαραγωγή του 

πολιτισμού, ενώ η δεύτερη ως  η αιτία δημιουργίας νέων προϊόντων, τον μετασχηματίζει. 

Οι δύο αυτές διαδικασίες είναι στενά συνυφασμένες. Ο Roy Bhaskar, κατά την 

επεξεργασία της ιδέας της απελευθερωτικής κοινωνικής δραστηριότητας, καταλήγει στο 

ίδιο περίπου συμπέρασμα. 
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3.6.7 Φραγμοί στην Μάθηση 

 

 Η δυσκολία από του να ξεμαθαίνεις 

Το να ξεμαθαίνεις είναι η διαδικασία με την οποία η γνώση εξαλείφεται από την 

μνήμη. Με την διαδικασία αυτή, είναι δυνατόν, η νέα γνώση να γίνει αποδεκτή και οι 

παλιές δομές να αλλάζουν. Ωστόσο, καθώς η επιτυχία ( ή συνήθεια στην δημόσια 

διοίκηση ) τείνει να συντηρεί τις υπάρχουσες δομές και συμπεριφορές, θα μπορούσε να 

λεχθεί ότι αυτό είναι σοβαρό εμπόδιο στο να ξεμαθαίνεις. 

 

 Εμπόδια για να ξεμαθαίνεις 

Οι παρακάτω παράγοντες συνιστούν κρίσιμα εμπόδια στην μάθηση. 

 οργανωσιακά αμυντικά πρότυπα 

 κανόνες, προνόμια και απαγορεύσεις 

 πληροφοριακή αταξία 

Επιγραμματικά θα ορίζαμε ότι: 

τα οργανωσιακά αμυντικά πρότυπα είναι οι διαδικασίες που  αποτελούν τους 

κύριους φραγμούς για μάθηση ανωτέρου επιπέδου. Οι διαδικασίες αυτές κατά τον 

Argyris (1990), είναι: 

     α) Η ειδικευμένη ανικανότητα που είναι η εφαρμογή στρατηγικών, που 

βασίζονται στις θεωρίες δράσης που αποσκοπούν στο να αποφευχθεί το χάσιμο της 

φυσιογνωμίας του οργανισμού. Οι εξηγήσεις, οι παραποιήσεις, οι  ανακρίβειες, οι 

παραλείψεις, οι δικαιολογίες κλπ. αναπτύσσονται επιδέξια για να κρατηθεί μία 

κατάσταση ως έχει. Έτσι, αποφεύγονται οι απευθείας προσωπικές επαφές και οι  

δημόσιες συζητήσεις σε ευαίσθητα θέματα, ελέγχονται οι δημόσιες συζητήσεις των 

θεμάτων έτσι ώστε να μην ανακύπτουν αρνητικές κριτικές και όταν υπάρχει πρόσβαση 

στην  κατάσταση, παρόλα αυτά, η κύρια άποψη να παραμένει κρυφή. 

     β) Οι αμυντικές πρακτικές που είναι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται 

αυτόματα για να προστατεύσουν τα άτομα και τις ομάδες του οργανισμού από επώδυνες 

και απειλητικές καταστάσεις. Οι συμπεριφορές που δείχνουν ότι εφαρμόζονται τέτοιες 

πρακτικές είναι, η παράκαμψη των λαθών και η άγνοια ότι αυτά έχουν παρακαμφθεί, η 

τάση να μην συζητιέται η παράκαμψη των θεμάτων και τέλος να μην μπαίνει προς 

συζήτηση αυτή η τάση να μην συζητιούνται αυτά τα θέματα. 

    γ) Η δυσπραγία που σημαίνει την χρήση όλων των μηχανισμών, οι οποίοι 

βασίζονται σε προστατευτικές, αμυντικές επιχειρηματολογίες για να αποφευχθούν λάθη ή 

να τα αποκρύψουν από τους ανώτερους στη διοικητική ιεραρχία. Το σύνδρομο, το οποίο 
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περιλαμβάνει όλες αυτές τις διαδικασίες-φραγμούς, περιγράφεται ως δυσφορία, 

αδιαθεσία και μεταφορικά ως απραγία.  

     δ) Οι κανόνες, τα προνόμια και οι απαγορεύσεις αποτελούν φραγμούς στην 

μάθηση γιατί αφορούν ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων, που εργάζονται μαζί και 

προσδιορίζουν τις προσδοκίες τους. Αυτά δεν είναι εύκολο να αλλάξουν και 

παρεμποδίζουν την παραπέρα ανάπτυξη. Εάν κάποιος τολμήσει να παραβιάσει, να 

παρακάμψει αυτά τα πρότυπα, το αποτέλεσμα είναι συνήθως η απόρριψη του ατόμου ή 

της ομάδας συνολικά. Τα πρότυπα μπορούν να αλλάξουν, μόνο εάν θεωρηθούν στο 

συνολικό πλαίσιο των οργανωσιακών σχέσεων. Τα μέρη σε μία καθιερωμένη αλλαγή δεν 

είναι απομονωμένες νησίδες, αλλά είναι αδιαχώριστα από το σύνολο. Παραδείγματα 

αυτών των φραγμών αποτελούν τα διάφορα σλόγκαν για τις εργασιακές συμπεριφορές, τα 

οποία μπορεί να προκαλέσουν αντίσταση στην επικοινωνία και έτσι να παρεμποδίσουν 

την ευρεία οργανωσιακή αλλαγή. 

     ε) Η πληροφοριακή αταξία, συνίσταται σε δομική, θεωρητική και ψυχολογική 

πληροφοριακή αταξία και εξαιτίας της η οργανωσιακή μάθηση περιορίζεται σημαντικά. 

Επιγραμματικά, η δομική αναφέρεται στο μπλοκάρισμα των πληροφοριών εξ αιτίας των  

ιεραρχών-γραφειοκρατικών δομών και της συγκέντρωσης αρμοδιοτήτων στην κορυφή 

της ιεραρχικής πυραμίδας. Η θεωρητική αναφέρεται στα στερεότυπα, που εμποδίζουν τον 

οργανισμό να έχει όλες τις απόψεις ή να ευνοεί κάποιες χωρίς λόγο.  Η ψυχολογική 

αναφέρεται στην αδιαφορία για τις μη «ευχάριστες» πληροφορίες, που δεν 

μεταβιβάζονται στα δίκτυα του οργανισμού. 

Το μοντέλο OADI-SMM (πηγή: R. Espejo et all, 1996)                                              

διευκρινίζει την διαδικασία της οργανωσιακής μάθησης. Σαν βάση χρησιμοποιείται το 

μοντέλο των March & Olsen, συνδυάζοντάς το με τον απλό ή διπλό κύκλο μάθησης των 

Argyris & Shon. Τα ‘εμπόδια’ ταξινομούνται στον πίνακα 3.1. σε σχέση με το εάν 

εμποδίζουν τον μονό ή τον διπλό κύκλο μάθησης. 

Τα εμπόδια στον μονό κύκλο μάθησης είναι ο περιορισμένος ρόλος μάθησης, η 

κοινή – αυστηρή μάθηση, η μάθηση που βασίζεται στις προλήψεις και η ασαφής μάθηση. 

Εμπόδια στον διπλό κύκλο μάθησης είναι η επιφανειακή μάθηση, η τεμαχισμένη 

μάθηση και η καιροσκοπική μάθηση. 

3.6.7.1 Δύο εμπόδια στον μονό κύκλο μάθησης 

 

  Αρχικά θα συζητήσουμε τον περιοριστικό ρόλο μάθησης και την κοινή-αυστηρή 

μάθηση. Αυτά τα δύο μοιράζονται την ιδιότητα ότι: Η ατομική θεμελιώδης μάθηση 

λαμβάνει χώρα, αλλά η λειτουργική μάθηση     αναστέλλεται.   Με τον περιοριστικό 

ρόλο μάθησης αυτό συμβαίνει αρχικά, επειδή τα άτομα δεν μεταφράζουν τις γνώσεις 
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τους σε δράσεις. Με την αυστηρή-κοινή μάθηση αυτό συμβαίνει, επειδή ακόμη και αν το 

κάνουν, ο οργανισμός αποτυγχάνει να αντιδράσει.  

 

            Αναστολέας         Αναστολέας              Αναστολέας              Αναστολέας*           

                    Ατομικής           Οργανωσιακής     Μονής κατεύθυνσης     Διπλής κατεύθυνσης 

              Μάθησης               Μάθησης                  Μάθησης                  Μάθησης 

Περιορισμένου 

Ρόλου   Μάθηση        +                                                         +        

Αυστηρή                   +                                                          + 

Μάθηση 

Προληπτική  

Μάθηση                    +                           +                             + 

Ασαφής 

Μάθηση                    +                                                          + 

Επιφανειακή 

Μάθηση                     +                          +                                                            + 

Αποσπασματική 

Μάθηση                                                 +                                                            + 

Ευκαιριακή 

Μάθηση                                                 +                                                            + 

 

Πίνακας 3.1  Μαθησιακά εμπόδια  (πηγή: R. Espejo et all, 1996) 

 

 Περιοριστικός ρόλος μάθησης (constrained learning) 

Αυτό είναι ένα είδος ‘μη συμπεριφοράς’ από μέρους των ατόμων σε ένα 

οργανισμό. Τα άτομα δεν παίρνουν κατάλληλη δράση μέσα στον οργανισμό, αν και έχουν 

τις γνώσεις σε μια ακανόνιστη μορφή, που θα έπρεπε να το κάνουν. Γι’ αυτό το λόγο, η 

ατομική θεμελιώδης μάθηση δεν μετατρέπεται σε ατομική δράση. Υποθέτουμε ότι έχουν 

ληφθεί οι οργανωσιακές ενέργειες, έχει ληφθεί μια περιβαντολλογική αντίδραση και οι 

managers ξεχωριστά έχουν μάθει κάτι από αυτό, είτε παρατηρώντας και αναλύοντας την 

αντίδραση, είτε αποκτώντας νέες γνώσεις, για παράδειγμα σε ένα σεμινάριο διοίκησης. 

Ότι έχουν μάθει, έχουν αλλάξει τα πιστεύω και τις βασικές τους αντιλήψεις. Εάν δεν 

αλλάξουν τις ενέργειές τους ανάλογα, τότε οι γνώσεις τους θα χαθούν μέσα στον 

οργανισμό. Αυτός είναι και ο περιοριστικός ρόλος της μάθησης. Μπορεί εύκολα να 

οδηγήσει στην ‘τεμαχισμένη γνώση’ του οργανισμού σαν μια ολότητα. Όπως αναφέραμε 
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και παραπάνω, αυτή είναι η μάθηση στην οποία τα πνευματικά μοντέλα δεν είναι 

επαρκώς διαχωρισμένα. Στην πραγματικότητα, τα μοντέλα, τα οποία δεν 

χρησιμοποιούνται από τα άτομα μέσα σε έναν οργανισμό, μπορούν δύσκολα να 

διαχωριστούν. 

  Ο περιοριστικός ρόλος της μάθησης μπορεί να βρεθεί ακόμη και σε περιπτώσεις, 

όπου τα άτομα κάνουν κάποιες προσπάθειες για να θέσουν σε εφαρμογή τις γνώσεις τους. 

Αυτό συμβαίνει, επειδή η πετυχημένη οργανωσιακή μάθηση μπορεί να απαιτεί 

περισσότερες από μια επαναλήψεις του κύκλου μάθησης. 

  Από συστημική άποψη, αυτό το είδος της ατελούς μάθησης συμβαίνει, όταν ένα 

άτομο δεν παράγει αρκετά είδη για να ελέγχει ή για να αλλάζει τη δεδομένη κατάσταση. 

Αυτό συμβαίνει ,επειδή το άτομο δεν μπορεί να το κάνει, ίσως επειδή έχει υπερφορτωθεί, 

ή προτιμά να μην το κάνει λόγω της χαμηλής παρακίνησης ή λόγω των αντίθετων 

ενδιαφερόντων.  

 

 Κοινή αυστηρή μάθηση (audience-restricted learning) 

  Η κοινή αυστηρή μάθηση λαμβάνει χώρα, όταν ο οργανισμός αποδεικνύεται 

απρόσβλητος από τις ενέργειες των μελών του και δεν αλλάζει τη συμπεριφορά του. Ούτε 

οι άνθρωποι, των οποίων οι ενέργειες είναι απαραίτητες για να παράγουν τις απαραίτητες 

αλλαγές, δεν έχουν την απαιτούμενη ποικιλία, ούτε η ποικιλία είναι εξασθενημένη με 

έναν τρόπο που αποτρέπει να συμβούν οι αλλαγές. 

  Οι άνθρωποι συχνά προσπαθούν να δοκιμάσουν πόσο δυνατή είναι στην 

πραγματικότητα η θέλησή τους για αλλαγή. Από μόνη της η διαταγή, η οποία μπορεί να 

είναι αρκετή για ατομική μάθηση – όπως, για παράδειγμα, στην περίπτωση μιας 

πανεπιστημιακής διάλεξης – δεν είναι συχνά επαρκής σε ένα οργανωσιακό περιβάλλον. 

Πρέπει να συνοδεύεται από εγκεκριμένα μορφωτικά συνθήματα και ενέργειες. Μερικές 

φορέςμ δεν είναι οι άνθρωποι, αλλά οι κυβερνητική της κατάστασης που δοκιμάζει, εάν η 

επιθυμία για αλλαγή είναι σοβαρή. 

  Η κοινή αυστηρή μάθηση ενθαρρύνεται σε ένα οργανωσιακό περιβάλλον, όπου οι 

διαδικασίες ελέγχου δε συμβαίνουν, τέτοιες διαδικασίες μπορεί να είναι ο μόνος τρόπος 

να ανιχνευθεί η κοινή αυστηρή μάθηση σε βάθος χρόνου. Πρέπει να ανιχνευθούν και τα 

επικοινωνιακά κενά, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κλείνουν οι επικοινωνιακοί κύκλοι. 

 

 Περαιτέρω εμπόδια στη μάθηση ενός κύκλου 

Στη συνέχεια, στη λίστα των ελαττωματικών ειδών μάθησης είναι η προληπτική 

και η ασαφής μάθηση. Αυτές έχουν από κοινού την ιδιότητα: 
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Η λειτουργική μάθηση γίνεται σε ένα προσωπικό ή οργανωσιακό περιβάλλον, 

αλλά     η θεμελιώδης μάθηση εμποδίζεται. 

  Με την προληπτική μάθηση, αυτό συμβαίνει εξαιτίας των ελαττωμάτων στα 

πνευματικά μοντέλα των ανθρώπων, για παράδειγμα μη ρεαλιστικά μοντέλα για τις 

προτεινόμενες ενέργειες. Με την ασαφή μάθηση αυτό συμβαίνει εξαιτίας της ανεπαρκών 

μετρήσεων, για παράδειγμα η ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων από τις ενέργειες 

που έχουν παρθεί.  

   

 

 Μάθηση βασισμένη σε προλήψεις (superstitious learning) 

  Εδώ η μάθηση αναστέλλεται από την έλλειψη των απαιτούμενων ιδεών, μοντέλων 

ή θεωριών, που αφορούν τις ατομικές ή οργανωσιακές ενέργειες και τις 

περιβαλλοντολογικές αντιδράσεις προς αυτές. Τα αποτελέσματα που βγαίνουν μπορεί να 

είναι σωστά μπορεί και να μην είναι. Μπορούν πολύ καλά να μην είναι επειδή τα βασικά 

μοντέλα είναι άχρηστα για τον οργανισμό. Μια από τις βάσεις της θεμελιώδους μάθησης, 

λείπει. 

  Όταν οι managers έχουν όλες τις πληροφορίες, που χρειάζονται για να έχουν μια 

εικόνα της κατάστασης, αλλά είναι ανίκανοι να δουν αιτιολογικές σχέσεις μεταξύ των 

οργανωσιακών ενεργειών και των περιβαλλοντολογικών αντιδράσεων, αυτό υποδηλώνει 

κανονικά ότι τα πνευματικά τους μοντέλα για την κατάσταση είναι ανεπαρκή. Όταν, για 

την καλύτερη τύχη της εναλλακτικής, επαναλαμβάνουν τις καθιερωμένες ενέργειές τους 

χωρίς να γνωρίζουν γιατί, είναι πιο ταιριαστό στις ιεροτελεστίες της μαγείας παρά στις 

συνηθισμένες, λογικές ενέργειες. Γι’ αυτό το λόγο, υπάρχει και ο όρος μάθηση, που 

βασίζεται σε προλήψεις. 

  Αυτό το είδος του ελαττώματος μπορεί να προκαλέσει στο άτομο ή στον 

οργανισμό διαδικασίες μάθησης ενός κύκλου. Στην περίπτωση της ατομικής μάθησης, 

αυτό σημαίνει, όπως έχουμε πει, ότι τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται από ένα άτομο 

είναι ανεπαρκή να εξηγήσουν την σύνδεση μεταξύ των οργανωσιακών ενεργειών και των 

περιβαλλοντολογικών αντιδράσεων. Στην περίπτωση της οργανωσιακής μάθησης, τα 

διαμοιρασμένα πνευματικά μοντέλα, για παράδειγμα τα οράματα, οι διαδικασίες και οι 

ρουτίνες που χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό, είναι ανεπαρκή. 

  Υπάρχουν δυνατές συνδέσεις μεταξύ της προληπτικής μάθησης και στην ακόμα 

συζητούμενη επιφανειακή και ασαφή μάθηση, συχνά συναντιόνται μαζί. Η βάση της 

προληπτικής μάθησης είναι τα ανεπαρκή μοντέλα. Για να βελτιώσουμε όμως τα μοντέλα 

μας απαιτείται υπερνίκηση αυτό, που θα ονομάζαμε ‘επιφανειακή’ μάθηση. Μετά, η ορμή 

για την αλλαγή των μοντέλων παράγεται συχνά από την παρατήρηση ενός 



 

 

184 

περιβαλλοντικού σινιάλου, η ερμηνεία του οποίου δεν ταιριάζει με τα υπάρχοντα σχέδια 

εργασίας. Αλλά για να μετρήσουμε και να αποτιμήσουμε αυτά τα σινιάλα σωστά 

απαιτείται υπερνίκηση της ‘ασαφούς’ μάθησης. 

   Αυτές οι συνδέσεις υπάρχουν επειδή, δεδομένης της τεράστιας ποικιλίας του 

περιβάλλοντος των επιχειρήσεων, ένα καλό μοντέλο απαιτείται για να κάνει διακρίσεις 

ανάμεσα στα σινιάλα του περιβάλλοντος, που αξίζουν να παρατηρηθούν και να 

ερμηνευθούν και σε αυτά που μπορούν να παραμεληθούν. Στην περίπτωση της 

προληπτικής μάθησης, οι περιβαντολογικές αντιδράσεις μπορούν να αγνοηθούν, επειδή 

το ατομικό πνευματικό μοντέλο έχει μια περιοχή δυσκολίας κρίσης. Το χειρότερο: μπορεί 

να συμβεί στα άτομα, που γνωρίζουν, αλλά επιλέγουν να αγνοήσουν πληροφορίες για τις 

οποίες νιώθουν ότι μπορεί να είναι δυσάρεστες ή οδυνηρές. Επιπλέον, αυτή είναι μια 

περίπτωση άγνοιας που χρησιμοποιείται από ποικιλία φίλτρων.  

 

 Μάθηση βασισμένη στην ασάφεια (ambiguous learning) 

Στις συζητήσεις μας έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στην ασαφή μάθηση. Είναι 

ένας τύπος ‘μη μάθησης’ που προκαλείται από την αποτυχημένη μέτρηση των 

αντιδράσεων των διάφορων ενεργειών, για παράδειγμα η ανατροφοδότηση. Μολονότι το 

μοντέλο χρησιμοποιείται για να λύσει ένα πρόβλημα μπορεί να είναι ανεπαρκές, εάν το 

αποτέλεσμα μιας έρευνας δεν είναι επαρκώς μετρήσιμο, τότε κάθε συμπέρασμα που 

εξάγεται δεν υποστηρίζεται από τα δεδομένα. Συνεπώς, παραδείγματα ασαφούς μάθησης 

υπάρχουν στην περίπτωση οργανωσιακών ενεργειών, των οποίων η επιτυχία ή η αποτυχία 

δεν ποσοτικοποιείται ή δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί. 

   Αυτό είναι υψίστης σημασίας. Το περιεχόμενο των μοντέλων που 

χρησιμοποιούνται σε έναν οργανισμό προσδιορίζει τι θα μετρηθεί. Τώρα αυτό που 

μετριέται, είτε το μοντέλο είναι ικανοποιητικό είτε όχι, είναι ένα σημαντικό μέρος του 

οργανωσιακού μοντέλου. Θα έχει συνέπειες στις ενέργειες των ανθρώπων και στην 

άγνοια της διοίκησης, μόνο και μόνο επειδή μετριέται. Είναι ένα ‘σκληρό δεδομένο’. 

Μερικές φορές, όμως, τα ‘σκληρά’ δεδομένα μπορεί να παρέχουν ‘μαλακά’ γεγονότα. 

   Σημειωτέον πως όταν δεν υπάρχουν οι πληροφορίες που αφορούν την απόδοση 

της οργανωσιακής δράσης, αυτή είναι μία ακόμη περίπτωση ασαφούς μάθησης. Όταν, 

παρόλα αυτά, δεν τεκμηριώνεται η εισαγωγή ενός πειράματος, τότε αυτή είναι μια 

περίπτωση την οποία αποκαλούμαι επιφανειακή μάθηση. Αυτό σημαίνει μάθηση, η οποία 

δεν οδηγεί σε αναμενόμενες αλλαγές στα πνευματικά μοντέλα ή στις οργανωσιακές 

διαδικασίες. 
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3.6.7.2  Εμπόδια στην εκμάθηση του διπλού κύκλου  

 

Τα εμπόδια στην εκμάθηση του διπλού κύκλου συμβαίνουν στον κύκλο μέσω του 

οποίου πνευματικά μοντέλα, ατομικά και κοινά ανανεώνονται και αναθεωρούνται. Είναι 

τριών ειδών: επιφανειακής, αποσπασματικής και ευκαιριακής μάθησης. 

   Από αυτά μόνο το πρώτο είδος, η επιφανειακή μάθηση, λειτουργεί στο επίπεδο 

του ατόμου. Η ατομική εκμάθηση του διπλού κύκλου παρεμποδίζεται από την 

επιφανειακή μάθηση.  

 

 Επιφανειακή μάθηση 

   Η Επιφανειακή μάθηση συμβαίνει, είτε όταν η ατομική μάθηση διπλού κύκλου δε 

συμβαίνει καθόλου, δηλαδή όταν μοντέλα ή διαδικασίες δεν αναθεωρούνται, αν και θα 

έπρεπε, ή όταν τέτοιου είδους μάθηση δεν είναι ταυτόχρονα λειτουργική και θεμελιώδης. 

Αυτό σημαίνει ότι είτε οι διαδικασίες δεν αναθεωρούνται σε συμφωνία με αλλαγές σε ατομικά 

πνευματικά μοντέλα ή αντίστροφα, δηλαδή οι διαδικασίες τροποποιούνται με τρόπο που δεν 

υποστηρίζεται από τις αλλαγές των νοητικών μοντέλων. Παρ’ όλα αυτά, αυτό σημαίνει ότι μια 

ενδεχόμενη αύξηση της γνώσης χάνεται τόσο για το άτομο όσο και για τον οργανισμό, είτε 

επειδή η ανάγκη για αλλαγή ενός νοητικού μοντέλου δεν έχει αναγνωριστεί ή εάν έχει 

αναγνωριστεί, το νοητικό μοντέλο έχει αλλάξει, αλλά το άτομο δεν έχει ιδέα του πότε και πώς 

να το χρησιμοποιήσει. Η κατάλληλη χρήση του μοντέλου δεν έχει αναγνωριστεί. Και στις δυο 

περιπτώσεις η δυνατότητα για δράση δεν έχει βελτιωθεί. 

Η πιο απλή περίπτωση είναι αυτή στην οποία η επιφανειακή μάθηση απορρέει από 

σφάλματα στην αποθήκευση και ανάκληση γνώσης, δηλαδή πληροφοριών και μοντέλων.  

Το απαραίτητο νέο μοντέλο μπορεί να μην είναι διαθέσιμο ή να υπερβεί τη 

δυνατότητα μάθησης του ατόμου. Τα υπάρχοντα μοντέλα μπορεί να θεωρηθούν σαν 

αποδεδειγμένα, για παράδειγμα «επειδή πάντα με αυτόν τον τρόπο το κάναμε». Αλλαγές 

στις συνηθισμένες πρακτικές μπορεί να απαιτούνται και  αυτές έχουν συχνά την αίσθηση 

του επώδυνου.  

Σε βαθύτερο νοητικό επίπεδο, μια αλλαγή στο παράδειγμα μπορεί να είναι 

απαραίτητη, ώστε το άτομο να μπορεί να την κατανοήσει. Π.χ. η αλλαγή από μια 

αυστηρά διαχωρισμένη προσωπική άποψη για την εργασία, σε μία ολιστική 

προσανατολισμένη διαδικασία. Εναλλακτικά, η αλλαγή κάποιου μοντέλου μπορεί να 

επιφέρει αμφιβολίες στις προηγούμενες ενέργειες κάποιου, δηλαδή στην πράξη μπορεί να 

σημαίνει εξομολόγηση ενός λάθους με το σχετιζόμενο φόβο της απώλειας αξιοπιστίας. 
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Οποιοδήποτε από τα εμπόδια που έχουμε συναντήσει στη μάθηση του διπλού 

κύκλου μπορεί να οδηγήσει στην επιφανειακή μάθηση. Αυτό συμβαίνει ως εξής: Δεν θα 

υπάρχει ώθηση για τα άτομα να αλλάξουν νοητικά μοντέλα, τα οποία θεωρούν σαν 

αρκετά επιτυχημένα, εάν διαταραχές στην άποψή τους για τον κόσμο αποφεύγονται. Και 

πώς μπορεί να αποφευχθούν; Με το να βάζεις εμπόδια στην μάθηση διπλού κύκλου. 

Συγκεκριμένα διαταραχές στις ατομικές κοσμοθεωρίες αποφεύγονται εάν: 

 τα άτομα δεν δοκιμάσουν νέους διαφορετικούς τρόπους δράσης όπως στην 

΄΄ περιοριζόμενη από το ρόλο ΄΄ μάθηση. 

 η επίδραση των ατομικών ενεργειών στις συλλογικές ενέργειες δεν είναι 

ξεκάθαρη, όπως στην ΄΄ περιοριζόμενη από το κοινό ΄΄ μάθηση. 

 υπάρχει  περιορισμένη κατανόηση των συνδέσεων μεταξύ ατομικών ή 

συλλογικών δράσεων και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως στην 

προληπτική μάθηση. 

 Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις δεν παρατηρούνται, όπως στην 

περιορισμένη μάθηση. 

Μπορεί να είναι μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία να αποβάλλεις 

καθιερωμένες υποθέσεις από ένα διευθυντικό μοντέλο, όσο παράλογο αν φαίνεται απ’ 

έξω. Εάν η εταιρία δεν έχει χρόνο γι’ αυτό, μπορεί να είναι απαραίτητο να αλλάξει τα 

άτομα που εμπλέκονται. 

Εάν τα μοντέλα των ατόμων έχουν αλλάξει, αλλά τα άτομα δεν μπορούν να τα 

χρησιμοποιήσουν εξαιτίας των συλλογικών τους ρόλων ή λειτουργιών, τότε συναντούμε 

την «περιοριζόμενη από ρόλο» μάθηση. Επιπροσθέτως, η επιφανειακή μάθηση εύκολα 

οδηγεί στην αποσπασματική μάθηση μέσω της οποίας ο οργανισμός αποτυγχάνει να 

μάθει, παρόλο που μερικά άτομα μέσα σ’ αυτόν μαθαίνουν. Αυτό συμβαίνει, επειδή εάν 

μερικά άτομα δεν αλλάξουν τα μοντέλα τους ή την πρακτική τους ο οργανισμός σαν 

σύνολο μπορεί να είναι ανίκανος να το κάνει. 

 Ευκαιριακή μάθηση  

Αυτή μπορεί, επίσης, να ονομαστεί «οργανωτικά περιορισμένη μάθηση». Αυτό που 

συμβαίνει είναι το εξής: παρ’ όλο που ο σχεδιασμός ή η εφαρμογή οργανωτικών δράσεων 

εξαρτάται από την συνειδητοποίηση μιας βάσιμης ή φανταστικής ευκαιρίας, δεν συνάδει 

με τα κοινά  πνευματικά μοντέλα του οργανισμού.  

Πως συμβαίνει αυτό; Τυπικά, συμβαίνει όταν μια ομάδα σχηματίζεται για την 

εφαρμογή ενός αυτόνομου project. Παρ’ όλο που το project μπορεί να βασίζεται σε ένα 

κοινό μοντέλο μέσα στην ομάδα, η ίδια η ομάδα συχνά αποστασιοποιείται από τις 

συνήθεις διαδικασίες και με αυτόν τον τρόπο από τα κοινά πνευματικά μοντέλα του 

οργανισμού.  
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Πρέπει να διακρίνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις μεταξύ της ίδιας της οργανωτικά 

περιορισμένης μάθησης και της ομαδικής αυτόνομης μάθησης. Π.χ. η μάθηση με την 

συγκρότηση μιας ομάδας για τη διεξαγωγή ενός project. Το τελευταίο δεν είναι από μόνο 

του ένα μαθησιακό εμπόδιο. Πιο πολύ είναι μια γνωστοποίηση ότι το υπόλοιπο του 

οργανισμού έχει δυσκολία με την προτεινόμενη δράση. Αυτό σημαίνει ότι μια ομάδα 

σχηματίζεται για να ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση, εργοστάσιο ή προϊόν, το οποίο τελικά 

θα γίνει κύρια δραστηριότητα για την εταιρία.  Η ανάθεση του εγχειρήματος σε μια 

ομάδα μπορεί να είναι απαραίτητη λόγω χρόνου. Συχνά, η ευκαιρία δεν μπορεί να 

περιμένει για να αλλάξει ο οργανισμός σαν σύνολο, ίσως επειδή το project είναι κρίσιμο 

για λόγους ανταγωνισμού. Εναλλακτικά, είναι πιθανό ολόκληρος οργανισμός να 

αντιστέκεται σαν αλλαγή. 

Εάν το project πάει καλά, τότε η γνώση της ομάδας μπορεί μακροπρόθεσμα να 

παρέχει κατευθυντήριες γραμμές πάνω στις οποίες όλος ο οργανισμός να 

επανασχεδιαστεί. Αυτό που πρέπει να αναγνωριστεί είναι ότι ενδέχεται να 

καθυστερήσουν στην ταχύτητα της μάθησης. Πρέπει να αναγνωριστεί, ότι μια τέτοια 

ομάδα, αν και απελευθερωμένη από περιορισμούς του οργανισμού, πρέπει να είναι 

καθηλωμένη σε βασικές κατευθυντήριες γραμμές ασφάλειας. Εάν δεν είναι, τα 

αποτελέσματα μπορεί να είναι καταστροφικά. Καλή κυβερνητική κρίση είναι απαραίτητη 

για τη διάκριση μεταξύ αυτών των περιορισμών, που μπορούν με ασφάλεια να 

παρακάμπτουν και αυτούς που όχι. Στην οργανωτικά περιοριζόμενη μάθηση, σε 

αντίθεση, οι ενέργειες μια ομάδας γραφειοκρατικά περιορίζονται από άλλα μέρη του 

οργανισμού.  

Παρ’ όλο, αυτό που ονομάσαμε ομαδική αυτόνομη μάθηση δεν είναι ελάττωμα, 

δεδομένου ότι χρησιμοποιείται στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας μάθησης του 

οργανισμού, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε τους περιορισμούς της. Αυτά 

γίνονται ξεκάθαρα, εάν αναλογιστούμε  ότι από την σκοπιά των κοινών πνευματικών 

μοντέλων, η αυτόνομη ομαδική μάθηση μπορεί να θεωρηθεί σαν μια περίπτωση 

αποσπασματικής μάθησης. Ασυνάρτητα μοντέλα χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά 

τμήματα του οργανισμού. Οι επιπλοκές της ομαδικής αυτόνομης μάθησης είναι, επίσης 

,παρόμοιες με τις επιπλοκές από την περιορισμένη από τον ρόλο μάθηση. Αυτό 

συμβαίνει, επειδή η ομάδα έχει αποσυνδέσει  τους μαθησιακούς της κύκλους από τους 

στάνταρ μαθησιακούς κύκλους του οργανισμού.  
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3.7  Κατανομή των πληροφοριών  

3.7.1 Εισαγωγή  

Η κατανομή πληροφοριών είναι ένας καθοριστικός παράγοντας του γεγονότος και 

του εύρους της οργανωσιακής μάθησης. Όσον αφορά το γεγονός της οργανωσιακής 

μάθησης, αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι τα τμήματα της οργάνωσης αναπτύσσουν 

συνήθως "νέες" πληροφορίες με συναρμολόγηση στοιχείων πληροφόρησης που 

λαμβάνουν από άλλες οργανωσιακές μονάδες, όπως όταν ένα τμήμα μαθαίνει ότι 

υπάρχει  ένα πρόβλημα έλλειψης με σύγκριση πληροφοριών από την αποθήκη των 

εμπορευμάτων με πληροφορίες από το τμήμα πωλήσεων.  

Όσον αφορά την ιδέα ότι η κατανομή πληροφοριών οδηγεί σε μια ευρύτερα 

βασισμένη οργανωσιακή μάθηση, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι οργανώσεις συχνά 

δεν ξέρουν τι ξέρουν.  

Εκτός από τα συστήματά τους που συνήθως συντάσσουν ευρετήριο και 

αποθηκεύουν "σκληρές" πληροφορίες, οι οργανώσεις τείνουν να έχουν μόνο αδύναμα 

συστήματα για να βρίσκουν που είναι γνωστό ένα ορισμένο στοιχείο πληροφόρησης στην 

οργάνωση. Αλλά όταν οι πληροφορίες κατανέμονται ευρέως σε μια οργάνωση, έτσι ώστε 

να υπάρχουν  όλο και περισσότερες πηγές,  οι προσπάθειες ανάκτησης είναι πιθανότερο 

να πετύχουν και τα άτομα και ο ι  μο ν ά δ ες  είναι πιθανότερο να είναι σε θέση να 

μάθουν. Κατά συνέπεια, η κατανομή πληροφοριών οδηγεί  σε μια ευρύτερα βασισμένη 

οργανωσιακή μάθηση. Αυτή είναι σε αντίθεση με την προηγούμενη ιδέα ότι η κατανομή 

πληροφοριών οδηγεί  σε νέα οργανωσιακή μάθηση. 

Οι ερευνητές στην οργανωσιακή συμπεριφορά και στις οργανωσιακές επικοινωνίες 

έχουν μάθει πολλά για την κατανομή πληροφοριών στις οργανώσεις και οι αναθεωρήσεις 

είναι πολυάριθμες (Farace & McDonald, 1974, Guetzkow, 1965, Huber, 1982, Krone, 

Jablin, & Putnam, 1987, O'Reilly & Pondy, 1980, Porter & Roberts, 1976, Thayer, 1967). 

Η στροφή της προσοχής σε αυτές τις αναθεωρήσεις μας επιτρέπει να συνοψίσουμε πολλά 

από αυτά που σχετίζονται με τον άμεσο σκοπό μας υπό μορφή ενός μέτριου αριθμού 

προτάσεων.   

Οι οργανωσιακές μονάδες με ενδεχομένως συνεργατικές πληροφορίες δεν 

γνωρίζουν συχνά πού θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τέτοιες πληροφορίες και έτσι δεν 

τις καθοδηγούν σε αυτούς τους προορισμούς. Επίσης, οι μονάδες  που ίσως είναι σε θέση 

να χρησιμοποιήσουν πληροφορίες συνεργατικά συχνά δεν γνωρίζουν για την ύπαρξη ή 

τις πηγές τους. Ο τρόπος, που εκείνοι που κατέχουν πληροφορίες που δεν είναι ρουτίνας 

και εκείνοι που χρειάζονται αυτές τις πληροφορίες βρίσκουν ο ένας τον άλλο, είναι 
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σχετικά ανεπιτήδευτος, αλλά αξίζει την προσοχή των ερευνητών που ενδιαφέρονται για 

την οργανωσιακή μάθηση. Μια οργανωσιακή διαδικασία, που διευκολύνει την 

συνάντηση εκείνων που χρειάζονται σημαντικές πληροφορίες και εκείνων που τις έχουν, 

είναι η εσωτερική μεταφορά υπαλλήλων, που μπορεί να ξεκινήσει είτε από τον υπάλληλο 

είτε από τον εργοδότη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3.2 Προτάσεις για τον διαμοιρασμό πληροφορίας στους οργανισμούς 

 

Η πιθανότητα ένα μέλος ή μονάδα της οργάνωσης έστω Α θα αποκαλύψει πληροφορία 

σε ένα άλλο μέλος ή μονάδα Β είναι: 

 

1. θετικά σχετιζόμενη με την γνώμη του Α για την καταλληλότητα της πληροφορίας 

για τον Β 

2. θετικά σχετιζόμενη με την δύναμη και το κύρος του Β 

3. αρνητικά σχετιζόμενη με την γνώμη του Α για το κόστος που θα επωμιστεί για 

την αποκάλυψη της πληροφορίας στον Β 

4. αρνητικά σχετιζόμενη με τον φόρτο εργασίας του Α 

5. θετικά σχετιζόμενη με τις ανταμοιβές και αρνητικά σχετιζόμενη με τις κυρώσεις 

που αναμένει ότι θα εισπράξει ο Α από την αποκάλυψη πληροφοριών  

6. θετικά σχετιζόμενη με την συχνότητα με την οποία ο Α αποκάλυψε 

προηγουμένως  πληροφορίες  στον Β στο πρόσφατο παρελθόν.  

 

Η πιθανότητα ή ο βαθμός καθυστέρησης στην αποκάλυψη πληροφορίας από τον Α στον 

Β είναι: 

 

1. θετικά σχετιζόμενη με τον φόρτο εργασίας του Α 

2. θετικά σχετιζόμενη με τον αριθμό διαδοχικών συνδέσμων στην αλυσίδα 

επικοινωνίας συνδέοντας τον Α με τον Β και 

3. και αρνητικά σχετιζόμενη με την γνώμη του Α για το πόσο επίκαιρη είναι η 

πληροφορία για τον Β.  
 

Η πιθανότητα ή ο βαθμός διαστρέβλωσης της πληροφορίας από τον Α όταν επικοινωνεί 

με τον Β είναι: 

 

1. θετικά σχετιζόμενη με την γνώμη του Α για την συνεπακόλουθη αύξηση της 

επίτευξης των στόχων του Α που απορρέει από την αποκάλυψη της πληροφορίας  

2. αρνητικά σχετιζόμενη με την κύρωση που αναμένει ο Α να του επιβληθεί ως 

αποτέλεσμα της διαστρέβλωσης της πληροφορίας  

3. θετικά σχετιζόμενη με τον βαθμό της διακριτικότητας που είναι επιτρεπτή στην 

φόρμα παρουσίασης  

4. θετικά σχετιζόμενη με την διαφορά μεταξύ της πραγματικής και της επιθυμητής ή 

αναμενόμενης πληροφόρησης 

5. θετικά σχετιζόμενη με την εργασιακή «υπερφόρτωση» του Α και 

6. θετικά σχετιζόμενη με τον αριθμό των διαδοχικών συνδέσμων στην αλυσίδα 

επικοινωνίας, συνδέοντας τον Α με τον Β.      
 

Πηγή: Από Huber (1982) και Huber και Daft (1987).  
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Ο συνδυασμός πληροφοριών από διαφορετικές υπομονάδες οδηγεί όχι μόνο σε 

νέες πληροφορίες, αλλά και σε νέα κατανόηση. Αυτό το γεγονός δίνει έμφαση στο ρόλο 

Οι οργανώσεις συντηρούν τη γνώση, τις συμπεριφορές, τους διανοητικούς χάρτες, τους 

κανόνες και τις αξίες κατά τη διάρκεια του χρόνου. Το διαφοροποιητικό στοιχείο της 

δραστηριότητας πληροφόρησης των επιπέδων της οργάνωσης είναι η μοιρασιά (Daft & 

Weick, 1984).  

 

3.7.2  Ερμηνεία των πληροφοριών 

 

Οι Daft και Weick (1984) όρισαν την ερμηνεία ως "τη διαδικασία μέσω της οποίας 

δίνεται νόημα στις πληροφορίες" και, επίσης, ως "τη διαδικασία της μετάφρασης 

γεγονότων και της ανάπτυξης από κοινού αντιλήψεων και εννοιολογικών σχεδίων". 

Υπονοούν αυτοί οι ορισμοί ότι, αν όλες οι οργανωσιακές μονάδες αναπτύσσουν μια κοινή 

ερμηνεία για ένα στοιχείο πληροφόρησης, κατόπιν θα υπάρξει περισσότερη οργανωσιακή 

μάθηση;  Ή υπάρχει περισσότερη οργανωσιακή μάθηση, αν όλες οι μονάδες ερμηνεύουν 

τις πληροφορίες διαφορετικά; Με άλλα λόγια, πρέπει η οργανωσιακή μάθηση να ορίζεται 

από την άποψη της κοινής ερμηνείας, ή θα έπρεπε να ορίζεται από την άποψη της 

ποικιλίας των ερμηνειών που δίνουν οι διάφορες μονάδες τη ς  ο ργά ν ωσ ης ;  Φαίνεται 

λογικό να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι υπάρχει περισσότερη μάθηση, όταν έχει αναπτυχθεί 

όλο και μεγαλύτερη ποικιλία ερμηνειών, επειδή τέτοια ανάπτυξη αλλάζει την  πο ικ ιλ ία  

των πιθανών οργανωσιακών συμπεριφορών και αυτό  είναι σύμφωνο με τον ορισμό της 

μάθησης. Φαίνεται, επίσης, λογικό να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι έχει υπάρξει 

περισσότερη μάθηση, όταν περισσότερες μονάδες της οργάνωσης κατανοούν τη φύση 

των διάφορων ερμηνειών, που δίνουν οι άλλες μονάδες. Π.χ., η πληρέστερη κατανόηση 

μπορεί είτε να ενισχύσει τη συνεργασία και να αυξήσει έτσι την ποικιλία των πιθανών 

συμπεριφορών, ή μπορεί να εμποδίσει τη συνεργασία και να μειώσει έτσι την ποικιλία 

των πιθανών συμπεριφορών. Σε κάθε περίπτωση, η πληρέστερη κατανόηση οδηγεί σε μια 

αλλαγή στη ποικιλία των πιθανών συμπεριφορών, δηλ. στην οργανωσιακή μάθηση. 

(Huber 1991) 

Τα μαθήματα της εμπειρίας προέρχονται από έναν σχετικά μικρό αριθμό 

παρατηρήσεων σε μια σύνθετη, μεταβαλλόμενη οικολογία των υπό μάθηση οργανώσεων. 

Αυτό που έχει συμβεί δεν είναι πάντα προφανές και η αιτιότητα των γεγονότων είναι 

δύσκολο να διαλευκανθεί. Το τί πρέπει μια οργάνωση να αναμένει να επιτύχει, και εκεί 

έγκειται η διαφορά μεταξύ της επιτυχίας και της αποτυχίας, δεν είναι πάντα σαφές. 

Εντούτοις, οι άνθρωποι στις οργανώσεις διαμορφώνουν ερμηνείες των γεγονότων και 

καλούνται να ταξινομήσουν τις εκβάσεις ως καλές ή κακές (Thompson, 1967). 
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Ορισμένες ιδιότητες αυτής της ερμηνείας προέρχονται από τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα του συμπεράσματος και της κρίσης των ατόμων. Όπως συχνά έχει 

παρατηρηθεί, οι μεμονωμένοι άνθρωποι δεν είναι τέλειοι στατιστικοί (Kahneman, Slovic, 

& Tversky). Κάνουν συστηματικά  λάθη στην καταγραφή των γεγονότων της ιστορίας 

και στη διεξαγωγή συμπερασμάτων από αυτά. Υπερεκτιμούν την πιθανότητα των 

γεγονότων, που όντως συμβαίνουν, καθώς και των πρόσφατων ή εξεχόντων γεγονότων 

στα οποία στρέφεται η προσοχή. Δεν είναι προσεκτικοί με το μέγεθος των δειγμάτων. 

Τείνουν να αποδίδουν συνεχώς τα γεγονότα στις σκόπιμες ενέργειες των ατόμων. 

Χρησιμοποιούν τους απλούς γραμμικούς και λειτουργικούς κανόνες, συνδέουν την 

αιτιότητα με τη χωρική και χρονική σύγκλιση, και υποθέτουν ότι τα μεγάλα 

αποτελέσματα πρέπει να έχουν μεγάλες αιτίες. Σύμφωνα με τους Levitt & March,   οι 

ιδιότητες αυτές των ατόμων ως ιστορικών είναι σημαντικές στο θέμα της οργανωσιακής 

μάθησης, επειδή οδηγούν σε συστηματικές προκαταλήψεις στην ερμηνεία, έτσι όπως 

επισκοπούνται βιβλιογραφικά σε διάφορες προηγούμενες δημοσιεύσεις (Einhorn & 

Hogarth, 1986 , Slovic, Fischhoff, & Lichtenstein, 1977 , Starbuck & Milliken, 1988) . 

Φαίνεται ότι έχει υπάρξει λίγη συστηματική μελέτη της ανάπτυξης της κοινής 

κατανόησης μεταξύ οργανωσιακών μονάδων για δεδομένα γεγονότα ή στοιχεία 

πληροφόρησης. Οι επισκοπήσεις των σχετικών βιβλιογραφιών αναφέρονται  στις 

γνωστικές πτυχές της ερμηνείας σε οργανώσεις και τη μελέτη της για την προσωρινή 

φύση της ερμηνείας Isabella (1990), στις αναθεωρήσεις του Jablin (1984, 1987) για την 

κοινωνικοποίηση νέων μελών και την αναθεώρηση του Sproull  (1981) για τον ρόλο της 

διαπροσωπικής επικοινωνίας στην κατασκευή και τη διατήρηση ερμηνειών των 

καταστάσεων. Οι Dutton, Fahey και Narayanan (1983) παρέχουν μια πλούσια 

εννοιολογική περιγραφή της ερμηνείας, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της εταιρικής 

στρατηγικής. Ο τρόπος, που οι οργανώσεις αναπτύσσουν ιστορικές ερμηνείες από 

διάσπαρτες και μοναδικές εμπειρίες, εξηγείται από τους March και Sproull (1995).  

Φαίνεται πιθανό ότι η έκταση της κοινής ερμηνείας των νέων πληροφοριών 

επηρεάζεται από (1) την ομοιομορφία προηγούμενων γνωστικών χαρτών που κατέχουν οι 

οργανωσιακές μονάδες, (2) την ομοιομορφία της διαμόρφωσης πληροφοριών όπως αυτή 

επικοινωνείται, (3) την αφθονία των μέσων που χρησιμοποιούνται για να μεταβιβάσουν 

τις πληροφορίες, (4) το φορτίο των πληροφοριών στις μονάδες ερμηνείας και (5) το 

μέγεθος της αμάθειας που ίσως είναι απαραίτητο πριν μπορέσει να παραχθεί μια νέα 

ερμηνεία. Άλλες μεταβλητές μπορεί, επίσης, να είναι καθοριστικές των κοινών ερμηνειών 

(Bartunek, 1984, Milliken, 1990), αλλά αυτές οι πέντε είτε προκύπτουν από τις 

προηγούμενες συζητήσεις μας είτε έχουν επιλεχτεί στη βιβλιογραφία ως ιδιαιτέρως 

σχετικές. Κάθε μία συζητείται παρακάτω.  
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3.7.3.  Γνωστικοί χάρτες και διαμόρφωση 

  

Τα γεγονότα ότι ο προγενέστερος γνωστικός χάρτης ενός ατόμου (ή δομή 

πεποίθησης ή διανοητική αντιπροσώπευση ή πλαίσιο αναφοράς) θα διαμορφώσει την 

ερμηνεία πληροφοριών και ότι αυτοί οι γνωστικοί χάρτες ποικίλλουν στις οργανωσιακές 

μονάδες που έχουν διαφορετικές ευθύνες, είναι καλώς καθιερωμένα (Dearborn & Simon, 

1958, Ireland, Hilt, Bettis, & DePorras, 1987, Kennedy, 1983, Walker, 1985, Zajonc & 

Wolfe, 1966). Ομοίως, είναι καλώς καθιερωμένο ότι ο τρόπος που οι πληροφορίες 

διαμορφώνονται ή επονομάζονται έχει επιπτώσεις στην ερμηνεία τους (Dutton & 

Jackson, 1987, Tversky & Kahncman, 1985). Αν οι πληροφορίες δεν είναι ομοιόμορφα 

διαμορφωμένες, όταν κατανέμονται σε διαφορετικές μονάδες, οι ομοιόμορφες ερμηνείες 

είναι λιγότερο πιθανό να επιτευχθούν. Φυσικά, οι διαφορές στη γλώσσα ή οι γνωστικοί 

χάρτες στις μονάδες μπορεί να απαιτούν να χρησιμοποιούνται ιδιοσυγκρασιακά 

μηνύματα για να δημιουργήσουν ομοιόμορφες διαμορφώσεις. Ένα σημαντικό 

χαρακτηριστικό γνώρισμα των ερμηνειών στις οργανώσεις είναι ότι είναι κοινωνικά 

δομημένες (Sims, Gioia, & Associates, 1986). Αυτό το γεγονός εισάγει το ρόλο των 

μέσων επικοινωνίας στην κατασκευή της κοινής σημασίας. 

 

3.7.4  Αφθονία μέσων  

 

Η αφθονία των μέσων είναι ένας καθοριστικός παράγοντας του βαθμού στον οποίο 

δίνεται στις πληροφορίες κοινό νόημα από τον αποστολέα και το δέκτη ενός μηνύματος. 

Ορίζεται, όπως η επικοινωνία, "η ικανότητα του μέσου να αλλάξει τις διανοητικές 

αντιπροσωπεύσεις μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα" (Daft & Huber, 1987, Daft 

& Lengel, 1984). Έχει δύο υποκείμενες διαστάσεις - η ποικιλία των συνθημάτων που το 

μέσο μπορεί να μεταβιβάσει και η ταχύτητα της ανατροφοδότησης που το μέσο μπορεί να 

παρέχει. Η έρευνα υποστηρίζει την έννοια ότι οι διευθυντές, που εξετάζουν την αφθονία 

των μέσων κατά την επιλογή ενός μέσου επικοινωνίας, είναι αποτελεσματικότεροι (Daft, 

Lengel, & Trevino, 1987) και παρέχει έτσι κάποια υποστήριξη για την ιδέα ότι η αφθονία 

των μέσων έχει επιπτώσεις στην ανάπτυξη της κοινής κατανόησης.  

Τα μέσα μπορούν να μεταβιβάσουν πολύ καλά μια ποικιλία συμβόλων για μερικές 

πτυχές του στόχου ερμηνείας. Π.χ., κατά την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 

διαφόρων μέσων, οι Short, Williams και Christie (1976) βρήκαν μεγαλύτερη αλλαγή γνώμης, 

μόνο μέσω προφορικών διαύλων επικοινωνίας. Οι Kiesler et al (1984) βρήκαν σημαντικά 

υψηλότερη επιλογή μετατόπισης σε ομάδες σύσκεψης με υπολογιστές, αν και οι Hiltz και 

Turoff  (1978) παρουσιάζουν αντιφατικά στοιχεία. Οι Short et al (1976) συμπεραίνουν ότι, 
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οποιαδήποτε και αν είναι τα οφέλη της διαπροσωπικής επικοινωνίας, αποσπά, επίσης, τους 

πληροφοριοδότες από το στόχο και από φωνητικά συνθήματα που ίσως δείχνουν κρυμμένα. 

Με την κατεύθυνση πολύ μεγάλης προσοχής στους πληροφοριοδότες, οι διαπροσωπικές 

αλληλεπιδράσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αναποτελεσματικές εκβάσεις στόχου. (Culnan & 

Markus, 1987)  

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι η κοινή ερμηνεία των πληροφοριών δεν είναι 

απαραίτητη, ώστε να συμφωνήσουν οι οργανωσιακές μονάδες σχετικά με τη δράση. Π.χ., 

οι Donnellon, Gray, και Bougon (1986) ερμηνεύουν ότι ο Weick (1979)  υποστηρίζει πως 

μόνο ελάχιστη κοινή κατανόηση απαιτείται, επειδή η οργάνωση βασίζεται πρώτιστα στην 

ανταλλαγή (π.χ., της εργασίας για αμοιβή). Δηλαδή, προκειμένου να παραχθεί 

οργανωμένη δράση, τα μέλη της ομάδας χρειάζονται μόνο να μοιραστούν τη γνώση ότι η 

ανταλλαγή θα συνεχιστεί και δεν είναι απαραίτητο τα μέλη να έχουν τους ίδιους στόχους 

ή να μοιράζονται τις ίδιες ερμηνείες  της κο ινής  δράσης τους.  

Η εμπειρική μελέτη από τους Donnellon et al (1986) υποστηρίζει τη θέση του 

Weick. Ο Eisenberg (1984) και οι Fisenberg και Witten (1987) προχωρούν παραπέρα 

και υποστηρίζουν ότι η ασάφεια διευκολύνει τη συμφωνία για τις ενέργειες, δεδομένου 

ότι επιτρέπει σε κάθε μονάδα να πιστέψει οτιδήποτε είναι απαραίτητο για να επιτευχθεί 

συναίνεση. Παρομοίως, οι Weick και Bougon (1986) αναπτύσσουν παραπέρα την ιδέα 

της κοινής κατανόησης,  όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ της σαφήνειας της επικοινωνίας, 

της ερμηνείας πληροφοριών και της οργανωσιακής αποτελεσματικότητας και θεωρούν 

σημαντική τη μετακίνηση από την σκέψη στην εμπειρική έρευνα.  

3.7.5   Υπερφόρτωση πληροφοριών 

 

Η ερμηνεία μέσα σε ή για διάφορες οργανωσιακές μονάδες είναι λιγότερο 

αποτελεσματική, αν οι πληροφορίες που είναι να ερμηνευτούν υπερβαίνουν την 

ικανότητα των μονάδων να επεξεργαστούν επαρκώς πληροφορίες (Meier, 1963 και 

Driver & Streufert, 1969, Miller, 1978). Η υπερφόρτωση, που δεν είναι ομοιόμορφη στις 

μονάδες οδηγεί, φυσικά, σε ακόμα μεγαλύτερες διαφορές στην ομοιομορφία της 

ερμηνείας και της μάθησης.  

Στη συζήτησή του περί υπερφόρτωσης πληροφοριών, ο Simon (1973) συμπεραίνει 

ότι τα σχέδια της οργάνωσης, που ελαχιστοποιούν την ανάγκη για κατανομή 

πληροφοριών μεταξύ των μονάδων της οργάνωσης, μειώνουν το φόρτο πληροφοριών 

στις μονάδες και πρέπει να υιοθετηθούν από τις οργανώσεις σε εξαιρετικά πλούσια 

περιβάλλοντα πληροφοριών. Αλλά, αυτό το "σχέδιο για αυτονομία ενημέρωσης " θα 

μείωνε το μοίρασμα των πληροφοριών στις μονάδες και θα περιόριζε, συνεπώς, μερικούς 
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τύπους οργανωσιακής μάθησης. Σαφώς, η πληροφοριακή διασύνδεση των μονάδων 

επηρεάζει την οργανωσιακή μάθηση με σύνθετους τρόπους και είναι μια από τις 

μεταβλητές, που πρέπει να ερευνηθούν στη μελλοντική έρευνα.  

 

3.7.6   Αμάθεια και τα αποτελέσματά της στη μάθηση  

Η "αμάθεια" είναι ένας όρος άξιος προσοχής, που εμφανίζεται στη βιβλιογραφία 

της οργάνωσης και διοίκησης (Hedberg, 1981, Klein, 1989, Nystrom & Starbuck, 1984) 

και είναι απαραίτητο να μελετηθεί σε μία βιβλιογραφική επισκόπηση της οργανωσιακής 

μάθησης. Ο Hedberg ορίζει την αμάθεια ως "μια διαδικασία μέσω της οποίας οι 

μαθητευόμενοι απορρίπτουν τη γνώση". Δίνοντας έμφαση στην αμάθεια ως απόρριψη της 

"ξεπερασμένης και παραπλανητικής γνώσης", υπονοεί ότι η αμάθεια είναι λειτουργική 

και ίσως σκόπιμη: το "να ξεχάσεις" σημαίνει όχι μόνο "να χάσεις την  θύμηση από κάτι" 

(Webster's New Collegiate Dictionary, 1987), αλλά, επίσης, σημαίνει "σκόπιμα να μην 

λαμβάνεις κάτι υπόψη" (Webster's New Collegiate Dictionary, 1987).  

Στην προσπάθεια να οριστεί η αμάθεια, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μια 

οντότητα μπορεί να ξεμάθει συμπεριφορές και μπορεί να ξεμάθει περιορισμούς πάνω στις 

συμπεριφορές. Με αυτόν τον τρόπο, η αμάθεια μπορεί να οδηγήσει είτε σε μια μείωση, 

είτε σε μια αύξηση στο εύρος των πιθανών συμπεριφορών. Προκύπτει, έπειτα, από τον 

προηγούμενο ορισμό της μάθησης, ότι η αμάθεια είναι εννοιολογικά υποσύνολο της 

μάθησης. Η χρήση της λέξης "αμάθεια" υπηρετεί πρωταρχικά στο να δοθεί έμφαση στη 

μείωση στο εύρος των πιθανών συμπεριφορών, παρά στο να δείξει μια ποιοτικά 

διαφορετική διαδικασία. 

Υπάρχουν διάφορες επιδράσεις της αμάθειας. Μία πρώτη επίδραση είναι ότι η 

οργάνωση  γίνεται τουλάχιστον προσωρινά ανενεργή, επειδή  λειτουργεί χωρίς μία 

πλατφόρμα, μια πεποίθηση ή ένα σενάριο, παρότι προηγουμένως αυτή  η   γνώση είχε 

χρησιμοποιηθεί. Μια δεύτερη επίδραση, αν υπάρχει ώθηση για δράση, έγκειται στο ότι η 

εστιασμένη έρευνα τείνει να αποκτήσει ένα υποκατάστατο γεγονός, πεποίθηση ή σενάριο 

που διαδραματίζει ένα παράλληλο ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης. Το αν η έρευνα 

θα εστιαζόταν σε αυτά που η οργάνωση είχε μόλις ξεμάθει, όπως ίσως προτείνει ο 

Lindblom (1959) ή οι Cyert and March (1963), ή θα εστιαζόταν μακριά από αυτά, αν 

αυτά που ξεμαθαίνει είναι αρκετά απωθητικά, είναι μια ερώτηση που αξίζει εμπειρική 

μελέτη. Μια τρίτη πιθανή επίδραση της αμάθειας είναι ότι η αμάθεια ανοίγει το δρόμο για 

να υπάρξει νέα μάθηση. Ο συλλογισμός είναι ανάλογος με την ιδέα του Lewin (1951) ότι 

η οργανωσιακή αλλαγή μπορεί να εφαρμοστεί καλύτερα, αν μια αισθητή ανάγκη για 

αλλαγή δημιουργείται αρχικά, αν υπάρχει ένα "ξεπάγωμα". Μια ακραία μορφή σκόπιμης 
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αμάθειας από τις οργανώσεις είναι η απαλλαγή από τα καθήκοντα εκείνων των 

υπαλλήλων, ειδικά των διευθυντών, που είναι ανίκανοι να αποβάλλουν τους 

ξεπερασμένους τρόπους με τους οποίους λειτουργούν (Tunstall, 1983).  

Μια ασυνήθιστη επίδραση της αμάθειας προκύπτει από την κοινωνικοποίηση των 

νέων μελών της οργάνωσης. Η κοινωνικοποίηση αναγκάζει μερικές φορές τα νέα μέλη 

στην αμάθεια. Μια συνέπεια μπορεί να είναι ότι η γνώση, που κατείχαν τα νέα μέλη κατά 

την έναρξη γίνεται μη διαθέσιμη στην οργάνωση. Το αν, το πότε και το πώς πρέπει να 

πραγματοποιηθεί, η κοινωνικοποίηση εκείνων των νέων μελών που έχουν έρθει με σκοπό 

την αύξηση της γνώσης της οργάνωσης είναι μια ερευνητική ευκαιρία με αξιόλογη 

σημασία για τη διοικητική πρακτική.  

 

 

3.8 Οργανωσιακή μνήμη 

 

Η καθημερινή εμπειρία και κάποια έρευνα καθιστούν σαφές ότι τα ανθρώπινα 

στοιχεία των οργανωσιακών μνημών είναι συχνά λιγότερο από ικανοποιητικά. 

Εξετάζοντας τους πολλούς παράγοντες που συμβάλλουν στην ανακριβή μάθηση και την 

ελλιπή ανάκληση (Kahneman, Slovic & Tversky, 1982, Nisbett & Ross, 1980, Starbuck & 

Milliken, 1988), αυτό δεν προκαλεί έκπληξη. Το πρόβλημα της φτωχής οργανωσιακής 

μνήμης είναι, όμως, πολύ πιο σύνθετο από αυτό που προτείνεται, ότι δηλαδή πρόκειται 

για ανεπάρκειες των ανθρώπων ως αποθήκες οργανωσιακών πληροφοριών και γνώσης. 

Οι καθημερινές παρατηρήσεις καθιστούν σαφές (1) ότι ο κύκλος εργασιών του 

προσωπικού δημιουργεί μεγάλη απώλεια για τα ανθρώπινα στοιχεία της μνήμης μιας 

οργάνωσης, (2) ότι η μη πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών για ορισμένες πληροφορίες 

οδηγεί μεγάλη ποσότητα πληροφοριών να μην αποθηκεύεται (π.χ. πίνακες σβήνονται, 

χρόνοι ολοκλήρωσης εργασίας δεν καταγράφονται) ή να μην αποθηκεύονται έτσι ώστε να 

μπορούν να ανακτηθούν εύκολα (π.χ. οι λύσεις σε προβλήματα, ακόμα κι αν 

αποθηκεύονται, συχνά συντάσσονται μόνο απερίφραστα) και (3) ότι μέλη της οργάνωσης 

με πληροφοριακές ανάγκες συχνά δεν ξέρουν για την ύπαρξη ή τις πηγές των 

πληροφοριών που κατέχονται ή αποθηκεύονται από άλλα μέλη. Ακολουθεί ότι 

μεταβλητές, που πιθανόν να επηρεάσουν την τρέχουσα αποτελεσματικότητα της 

οργανωσιακής μνήμης, περιλαμβάνουν (1) την τριβή των μελών, (2) τη κατανομή 

πληροφοριών και την οργανωσιακή ερμηνεία των πληροφοριών, (3) τους κανόνες και τις 

μεθόδους για την αποθήκευση πληροφοριών και (4) τις μεθόδους για τον εντοπισμό και 

την ανάκτηση αποθηκευμένων πληροφοριών. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε την τριβή 
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των μελών, καθώς οι επιβλαβείς επιδράσεις της στην οργανωσιακή μνήμη είναι 

προφανείς, ειδικά όσον αφορά τη διατήρηση σιωπηρής γνώσης. Επιπλέον, δεν χρειάζεται 

να εξετάσουμε τη κατανομή και ερμηνεία των πληροφοριών, καθώς η κύρια ιδέα - ότι η 

θέση των πληροφοριών και της κοινής ερμηνείας σε πολλαπλάσιους κόμβους μνήμης 

σχετίζεται με περισσότερη μάθηση - συζητήθηκε νωρίτερα. 

3.8.1. Αποθήκευση και ανάκτηση πληροφοριών  

 

Οι οργανώσεις αποθηκεύουν ένα μεγάλο μέρος "σκληρών" πληροφοριών σε μια 

στερεότυπη βάση, μερικές φορές για λειτουργικούς λόγους και μερικές φορές για να 

ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις για υποβολή αναφορών από άλλες μονάδες ή οργανώσεις 

(Huber 1991). Οι συλλήψεις της μάθησης, που είναι βασισμένες στις ρουτίνες, θεωρούν 

ότι τα μαθήματα της εμπειρίας διατηρούνται και συσσωρεύονται μέσα στις  ρουτίνες, 

παρά τις μεταβολές του προσωπικού και τη μετάβαση του χρόνου. Οι κανονισμοί, οι 

διαδικασίες, οι τεχνολογίες, οι πεποιθήσεις και οι κουλτούρες συντηρούνται μέσω των 

συστημάτων κοινωνικοποίησης και ελέγχου. Ανακτώνται μέσω των μηχανισμών 

προσοχής μέσα σε μια δομή μνήμης. Τέτοια οργανωτικά όργανα όχι μόνο καταγράφουν 

την ιστορία,, αλλά και διαμορφώνουν τη μελλοντική πορεία της, και οι λεπτομέρειες 

εκείνης της πορείας εξαρτώνται σημαντικά από τις διαδικασίες στις οποίες η μνήμη 

διατηρείται και ανακαλεί. Ένα σύστημα λογιστικής, που αντιμετωπίζεται είτε ως προϊόν 

σχεδίου είτε ως υπόλειμμα ιστορικής εξέλιξης, επηρεάζει την καταγραφή και δημιουργία 

της ιστορίας μιας οργάνωσης (Johnson & Kaplan, 1987, Levitt & March 1988). Έτσι, ένα 

μεγάλο μέρος οργανωσιακής γνώσης, για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνονται τα 

πράγματα, αποθηκεύεται υπό μορφή τυποποιημένων λειτουργικών διαδικασιών, ρουτινών 

και σεναρίων (Feldman, 1989, Gioia & Poole, 1984, Nelson & Winter, 1982) και όπως 

δείχνει η εργασία του Mintzberg (1975), διευθυντές και άλλοι συνήθως αποκτούν και 

διανοητικά αποθηκεύουν και "μαλακές" πληροφορίες.  

Αυτό που δεν είναι καλά αντιληπτό και θα ήταν ένα ενδιαφέρον θέμα για την 

εμπειρική έρευνα, είναι ο βαθμός στον οποίο οι εκτός ρουτίνας πληροφορίες 

αποθηκεύονται σκόπιμα για να χρησιμοποιηθούν ως βάση για μελλοντική λήψη 

απόφασης. Αυτή η συμπεριφορά θα μπορούσε να συμπεριλάβει την πρόβλεψη 

μελλοντικών αναγκών για πληροφορίες. Ποιες μεταβλητές καθορίζουν τέτοια 

συμπεριφορά; Διάφορες δυνατότητες έρχονται στο μυαλό: ο βαθμός στον οποίο οι 

μελλοντικές ανάγκες είναι προβλέψιμες, το περιθώριο των μελλοντικών αναγκών που το 

μέλος μπορεί να προβλέψει, η δέσμευση για την ευημερία της οργάνωσης (ή για άλλες 

υπομονάδες αν η αποθήκευση δεν είναι για μία μονάδα) και η προσβασιμότητα και 
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χρησιμότητα των καναλιών και των μηχανισμών που είναι διαθέσιμα για αποθήκευση 

(Huber 1991). 

Ακόμη και μέσα σε ένα σταθερό και αποδεκτό σύνολο ρουτινών, μόνο μέρος της 

μνήμης μιας οργάνωσης είναι πιθανό να ανασυρθεί σε ένα συγκεκριμένο χρόνο, ή σε ένα 

συγκεκριμένο μέρος της οργάνωσης. Μερικά μέρη της οργανωσιακής μνήμης είναι 

περισσότερο διαθέσιμα για ανάκτηση από άλλα. Η διαθεσιμότητα σχετίζεται με τη 

συχνότητα της χρήσης μιας ρουτίνας, το πόσο πρόσφατα χρησιμοποιήθηκε και της 

οργανωτικής εγγύτητάς της. Οι πρόσφατα και συχνά χρησιμοποιημένες ρουτίνες 

ανασύρονται στη μνήμη ευκολότερα από εκείνες που έχουν χρησιμοποιηθεί σπάνια. Κατά 

συνέπεια, οι οργανώσεις έχουν δυσκολία στην ανάκτηση σχετικά παλαιάς, 

αχρησιμοποίητης γνώσης ή δεξιοτήτων (Argote και άλλοι, 1987). Στις περιπτώσεις όπου 

οι ρουτίνες τοποθετούνται μέσα σε πιο γενικές ρουτίνες, η επαναλαμβανόμενη χρήση των 

χαμηλότερων επιπέδων ρουτινών τείνει να τις καταστήσει πιο προσιτές από τη γενικότερη 

ρουτίνα με την οποία συσχετίζονται (Merton, 1940). Τα αποτελέσματα της εγγύτητας 

προκύπτουν από τους τρόπους με τους οποίους  συσσώρευση της ιστορίας συνδέεται με 

τη συστηματοποιημένη ευθύνη. Οι ρουτίνες που καταγράφουν τα μαθήματα της εμπειρίας 

οργανώνονται γύρω από τις οργανωτικές ευθύνες και ανακτώνται ευκολότερα, όταν 

αναλαμβάνονται δράσεις μέσω των κανονικών «οδών» από ότι όταν συμβαίνουν έξω από 

εκείνες τις οδούς (Olsen, 1983). Συγχρόνως, οι οργανωτικές δομές δημιουργούν  

υποστηρικτές για τις ρουτίνες. Οι πολιτικές μετατρέπονται σε ευθύνες που ενθαρρύνουν 

την πίστη στους κανόνες (Mazmanian & Nienaber, 1979, Levitt & March 1988). 

Ως αποτέλεσμα της ειδίκευσης, της διαφοροποίησης και της τμηματοποίησης, οι 

οργανώσεις συχνά δεν ξέρουν τι πραγματικά ξέρουν. Η δυνατότητα για μείωση αυτού του 

προβλήματος με τη συμμετοχή υπολογιστών ως τμήμα της μνήμης της οργάνωσης είναι 

αξιόλογη και αξίζει έρευνα από οργανωσιακούς επιστήμονες, καθώς ,επίσης, και από 

επιστήμονες υπολογιστών και σχεδιαστές συστημάτων πληροφοριών.  

3.8.2  Οργανωσιακή μνήμη βασισμένη στον υπολογιστή  

 

Οι πληροφορίες, που αφορούν τους απαραίτητους χρόνους για την ολοκλήρωση 

της επεξεργασίας ορισμένων προϊόντων, για την λήψη των αποστολών με τα υλικά που 

παραγγέλθηκαν, για την πρόσληψη ή εκπαίδευση διαφόρων τύπων υπαλλήλων, ή για την 

παράδοση ορισμένων τύπων υπηρεσιών είναι όλο και πιο συχνά μόνιμες στους 

υπολογιστές ως αντικείμενα συναλλαγών, είτε εκείνα που δημιουργούνται και  

μεταβιβάζονται εσωτερικά, χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της 

οργάνωσης, τον ηλεκτρονικό πίνακα δελτίων ή τα συστήματα ηλεκτρονικών πινάκων, 
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είτε εκείνα που ανταλλάσσονται ηλεκτρονικά πέρα από τα όρια της οργάνωσης. Η 

πρόβλεψη της κάθε περίπτωσης, η έξυπνη ταξινόμηση ή, στο μέλλον, η τεχνητή 

νοημοσύνη (Johansen, 1988) μπορούν να διευκολύνουν την ανάκτηση των πληροφοριών 

από αυτά τα αντικείμενα. Η αυτόματη σύλληψη και η περίπλοκη ανάκτηση τέτοιων 

πληροφοριών οδηγεί σε οργανωσιακές μνήμες, που εδρεύουν στον υπολογιστή με 

συγκεκριμένες ιδιότητες, όπως πληρότητα και ακρίβεια, που είναι ανώτερες από τα 

ανθρώπινα στοιχεία των οργανωσιακών μνημών. Οι τρέχουσες αυξήσεις στη "φιλική 

διάθεση" και την ικανότητα των συστημάτων ανάκτησης πληροφοριών, που βασίζονται 

στον υπολογιστή χαμηλώνουν μερικά εμπόδια στην εφαρμογή των παραπάνω ιδεών και 

πρακτικών.  

Τι γίνεται με τις "μαλακές" πληροφορίες; Ένα μεγάλο μέρος αυτών που μαθαίνει 

μια οργάνωση αποθηκεύεται στα μυαλά των μελών της. Σε πολλές περιπτώσεις, οι 

οργανώσεις αναπτύσσουν τους δικούς τους εμπειρογνώμονές. Αυτοί οι άνθρωποι είναι 

ειδικοί όχι σε μια ολόκληρη πειθαρχία ή ευρεία κατηγορία προβλημάτων, αλλά μάλλον 

είχαν οργανωσιακές εμπειρίες, που τους κατέστησαν ειδικούς όσον αφορά 

συγκεκριμένους διανοητικούς στόχους, όπως (1) διάγνωση ποιοτικών προβλημάτων ή 

δυσλειτουργιών εξοπλισμού (2) μάθηση των ταυτοτήτων των πρόσθετων οργανωσιακών 

εμπειρογνωμόνων, γυρολόγων επιρροής, προμηθευτών πόρων ή άλλων μη μελών που 

μπορεί να είναι χρήσιμοι στην οργάνωση και (3) εντοπισμός πληροφοριών ή άλλων 

πόρων που δεν εντοπίζονται χρησιμοποιώντας επίσημες, τυποποιημένες πηγές. 

Χρησιμοποιώντας τη γνώση αυτών των αυτοδημιούργητων εμπειρογνωμόνων, οι 

οργανώσεις δημιουργούν έμπειρα συστήματα βασισμένα στον υπολογιστή (Rao & 

Lingaraj, 1988, Rauch-Hindin, 1988, Waterman, 1986). Τέτοια έμπειρα συστήματα έχουν 

μερικές ιδιότητες, όπως δυνατότητα πρόσβασης, αξιοπιστία και "ίδια ικανότητα", που 

είναι ανώτερες από εκείνες των εμπειρογνωμόνων και που, σε μερικές καταστάσεις, είναι 

χρήσιμα συστατικά των οργανωσιακών μνημών. Κατά συνέπεια, ακόμα κι αν τα έμπειρα 

συστήματα έχουν άλλες ιδιότητες που είναι κατώτερες από εκείνες των 

εμπειρογνωμόνων, όπως η φιλική διάθεση και η ικανότητα των έμπειρων συστημάτων να 

αυξάνονται, το ποσοστό των μαλακών και τοπικών πληροφοριών μιας οργάνωσης, που 

εδρεύουν στον  υπολογιστή, αυξάνονται. Οι ερευνητικές ερωτήσεις σχετικά με τα 

οργανωσιακά ζητήματα, που συμμετέχουν στη λήψη μαλακών πληροφοριών και την 

αποθήκευση τους στους υπολογιστές, σημειώνονται στον Huber (1991).  

Στο κλείσιμο αυτού του τμήματος, φαίνεται σωστό να υπογραμμιστεί πάλι ο 

κρίσιμος ρόλος της οργανωσιακής μνήμης στην οργανωσιακή μάθηση. Δύο σημεία 

φαίνονται άξια προσοχής. Το πρώτο είναι ότι για να επιδειχθεί ή να χρησιμοποιηθεί η 

μάθηση, αυτό που έχει μαθευτεί πρέπει να αποθηκευτεί στη μνήμη και μετά να  
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παρουσιαστεί μπροστά από τη μνήμη. Η δυνατότητα επίδειξης αλλά και χρησιμοποίησης 

της μάθησης εξαρτώνται από την αποτελεσματικότητα της μνήμης της οργάνωσης. Το 

δεύτερο σημείο είναι πολύπλευρο: (1)  η απόκτηση πληροφοριών  εξαρτάται σε πολλές 

περιπτώσεις από την προσοχή, που κατευθύνεται από προηγούμενη μάθηση που 

διατηρείται στη μνήμη, (2)  η κατανομή πληροφοριών  επηρεάζεται από οργανωσιακές 

αποφάσεις που λαμβάνονται χρησιμοποιώντας κριτήρια, που εφαρμόζονται 

χρησιμοποιώντας πληροφορίες που περιέχονται στη μνήμη, (3)  η ερμηνεία πληροφοριών 

επηρεάζεται πολύ από γνωστικούς χάρτες ή πλαίσια αναφοράς, που είναι απροσδιόριστα 

εκτός από την άποψη μιας μνήμης. Κατά συνέπεια, οι βασικές διαδικασίες, που 

συμβάλλουν στο συμβάν, το εύρος και το βάθος της οργανωσιακής μάθησης εξαρτώνται 

από την οργανωσιακή μνήμη. Η κατασκευή της οργανωσιακής μνήμης είναι σαφώς 

σημαντική στην ιδέα της οργανωσιακής μάθησης, αλλά έχει λάβει σχετικά λίγη   

εμπειρική μελέτη. Κριτική της οργανωσιακής επιστημονικής βιβλιογραφίας στην 

οργανωσιακή μνήμη γίνεται από τους Yates (1990) και τους Walsh και Ungson (1991). 

 

3.8.3.  Η Έννοια της μάθησης, της αλλαγής και της δύναμης 

 

Η μάθηση, στο πλαίσιο των οργανώσεων, έχει νόημα μόνο από την άποψη της 

αλλαγής. Με άλλα λόγια, η μάθηση είναι ένας τρόπος, ένα εργαλείο ή ένας πόρος που 

μπορεί και πρέπει να κινητοποιείται όλο και περισσότερο, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 

οργανωσιακή αλλαγή. Τέτοια αλλαγή, στη συνέχεια, γίνεται απαραίτητη από τις 

ταχύτατες περιβαλλοντικές μεταβολές. Με άλλα λόγια, αν η μάθηση στις οργανώσεις και 

από τις οργανώσεις είναι πετυχημένη, είναι και πρέπει να είναι συνώνυμη με την αλλαγή. 

Είναι χαρακτηριστικό αυτό που έλεγε ο Γερμανός γνωμικογράφος Georg Christoph 

Lichtenberg «Δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι τα πράγματα θα διορθωθούν αν 

αλλάξουν. Είμαι σίγουρος όμως ότι για να διορθωθούν, πρέπει να αλλάξουν».   

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφέρθηκαν απόψεις για την οργανωσιακή αλλαγή. 

Οι απόψεις αυτές ακόμα κι όταν συνδέονται με την οργανωσιακή μάθηση αγνοούν την 

έννοια της δύναμης. Έτσι, αφήνουν μετέωρες ερωτήσεις και στην πραγματικότητα, κάθε 

μία από τις απόψεις φαίνεται να καταλήγει σε αδιέξοδο. Στην "εσωτερικά 

κατευθυνόμενη" προσέγγιση, η αλλαγή εξαρτάται από έναν ή μερικούς δράστες ή 

"ηγέτες" για να διευθύνουν την αλλαγή, ενισχύοντας κατά συνέπεια τις δομές δύναμης σε 

ισχύ. Επίσης, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι μια "εσωτερικά δομημένη" προσέγγιση 

της αλλαγής θα ενθαρρύνει έναν φαύλο κύκλο, στον οποίο οι ανταποκρίσεις των 

στρατηγικών των δραστών θα επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, 

δεδομένου ότι η μάθηση σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο ομάδας πραγματοποιείται 
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πάντα μέσα σε ένα δεδομένο σύνολο κανόνων. Στην εξωτερικά κατευθυνόμενη 

προσέγγιση, η αλλαγή θα επιβληθεί από έναν εξωτερικό κορυφαίο δράστη (εξωτερικός 

επιδρών συμμέτοχος). Αυτό, εντούτοις, δεν θα επιφέρει βιώσιμη αλλαγή, δεδομένου ότι 

οι νέοι κανόνες, που ο εξωτερικός δράστης προσπαθεί να εφαρμόσει, θα υιοθετηθούν 

μετά βίας από τους εσωτερικούς δράστες. Και τελικά, στην "εξωτερικά δομημένη" 

προσέγγιση, η αλλαγή συνίσταται στη μόνιμη προσαρμογή στις εξωτερικές πιέσεις. Η 

αδυναμία, εδώ, είναι ότι η οργάνωση δεν μαθαίνει ως σύστημα (μόνο μερικά μέρη 

αλλάζουν σε αντίδραση της πίεσης του περιβάλλοντος) και ότι μερικοί δράστες θα 

εκμεταλλευθούν την προνομιούχο κατάστασή τους στην αλληλεπίδραση με το 

περιβάλλον. Επομένως, θα επιθυμούσαμε να προτείνουμε μια στρατηγική άποψη στην 

οργανωσιακή αλλαγή, που υποστηρίζει την επιλογή των τεσσάρων προσεγγίσεων ως 

διαφορετικά βήματα σε μια διαδικασία αλλαγής (M. Finger et all, 2000). 

Οι ίδιοι συγγραφείς προτείνουν την προσέγγιση της δύναμης ως σχέση στις 

οργανώσεις, η οποία αντιλαμβάνεται την αλληλεπίδραση μεταξύ των δραστών και της 

δομής (κανόνες, πρότυπα). Αυτό που αυτή η σχολή προσφέρει ως προϋπόθεση για την 

αλλαγή είναι η προφανής ανάγκη ενός εξωτερικού δράστη να βοηθήσει τη διαδικασία να 

προχωρήσει. Αυτό το άνοιγμα στο εξωτερικό περιβάλλον και τις αντίστοιχες εισροές 

μπορεί να πάρει διαφορετικές μορφές. Για τον Crozier, είναι ο ρόλος του "marginal 

sécant", δηλ. ένας δράστης που έχει έναν σύνδεσμο ανάμεσα σε διαφορετικές 

οργανωσιακές λογικές και από αυτό το ίδιο το γεγονός μπορεί να διαδραματίσει έναν 

χρήσιμο ρόλο ως ενδιάμεσος μεταξύ αυτών των διαφορετικών ή ακόμη και αντιφατικών 

λογικών (Crozier & Friedberg, 1977). Για τον March, είναι η εναλλαγή προσωπικού, 

δεδομένου ότι διαπιστώνει ότι μια 20% ετήσια ανανέωση της σύνθεσης οποιουδήποτε 

συστήματος, είναι μια προϋπόθεση για διατήρηση των ικανοτήτων μάθησής του (March, 

Sproul & Tamuz, 1991). Τέλος, μπορεί επίσης να είναι ένας "σύμβουλος" ή ένας 

ενδιάμεσος, ο οποίος βοηθά να δημιουργηθεί μια ένταση μεταξύ του εσωτερικού και του 

εξωτερικού της οργάνωσης. Αυτός ο εξωτερικός δράστης δεν αντιπροσωπεύει μόνο μια 

πηγή πληροφοριών. Για την σχολή Οργανωσιακής Ανάπτυξης (OD), αυτός ή αυτή είναι ο 

απαραίτητος σύμβουλος, που κάνει διάγνωση στο σύστημα και το βοηθά να 

αντιμετωπίσει τον εαυτό του. Είναι ένα είδος ενδιάμεσου, που δεν ενσωματώνεται στο 

παιχνίδι δύναμης και μπορεί, επομένως, να τοποθετήσει τον εαυτό του/της μεταξύ των 

δραστών και των κανόνων. Βοηθά τους δράστες να κατανοήσουν τους κανόνες, που 

χτίζει αυτήν την περίοδο και μπορεί να οδηγήσει τους κύριους φορείς να 

επαναδιαπραγματευθούν το σύνολο των κανόνων με τους οποίους παίζουν. Επομένως, 

αυτός ο εξωτερικός δράστης όχι μόνο διαδραματίζει το ρόλο "της παρουσίασης ενός 

καθρέφτη" στους δράστες σε μια οργάνωση, αλλά μπορεί, επίσης, να βοηθήσει αυτούς 
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τους δράστες να επαναδιαπραγματευθούν τους θεσμικούς κανόνες και πρότυπα (Schein, 

1993). Με αυτό τον τρόπο, όχι μόνο βοηθά τους δράστες να δουν πέρα από τα παιχνίδια 

δύναμής τους, αλλά τους βοηθά να εφεύρουν πάλι ένα νέο σύνολο κανόνων, που να 

ανταποκρίνονται καλύτερα στο τρέχον περιβάλλον τους. 

Η επιτυχημένη οργανωσιακή αλλαγή στηρίζεται έτσι σε αυτήν την ένταση μεταξύ 

του εσωτερικού και του εξωτερικού και επιδιώκει να την βάλει σε μια κατεύθυνση, η 

οποία είναι επιθυμητή και για τους δράστες και για την οργάνωση. Η μόνη διέξοδος από 

αυτό το στερεότυπο, σύμφωνα με τον Crozier, είναι η σταθερή αναφορά σε έναν τρίτο 

δράστη, που πρέπει να βρεθεί εν μέρει έξω από την οργάνωση και που έχει τη δυνατότητα 

να οδηγήσει τέτοια αλλαγή, με τη δημιουργία μιας σταθερής έντασης μεταξύ των 

στρατηγικών των δραστών αφ' ενός και των οργανωσιακών κανόνων και προτύπων που 

διαμορφώνουν τέτοιες στρατηγικές αφ' ετέρου. Εντούτοις, υπάρχει ένας συνεχής κίνδυνος 

ότι ακόμη και αυτός ο εξωτερικός δράστης γίνεται μέρος της οργάνωσης, δηλ. υπόκειται 

στους οργανωτικούς κανόνες και πρότυπα.  

Οι M. Finger et all (2000) ισχυρίζονται πως η οργανωσιακή αλλαγή μπορεί να 

ενθαρρυνθεί με τη βοήθεια της μάθησης, λαμβάνοντας υπόψη τη δύναμη και τις σχέσεις 

δύναμης μέσω των εξής προσεγγίσεων: 

1. Αντανακλώντας το σύστημα και καθιστώντας τους άρρητους κανόνες ρητούς. 

2. Με άνοιγμα στο εξωτερικό περιβάλλον και δημιουργία ανάγκης για νέους 

κανόνες.   

3. Προσδιορίζοντας νέους μετα-κανόνες.  

4. Προσδιορίζοντας τους πιθανούς μεσολαβητές της αλλαγής.  

5. Διευκολύνοντας  την μάθηση των ατόμων και των ομάδων μέσα στους νέους 

κανόνες.  

 

Αυτή η στρατηγική άποψη της αλλαγής στις οργανώσεις και από τις οργανώσεις 

υπονοεί, έτσι, τη συνειδητή χρήση των πέντε ανωτέρω προσεγγίσεων και την 

επέμβαση ενός "εξωτερικού δράστη" για να τις υποστηρίξει.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
 

 

Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

 

Ο γιατρός μου μού έδωσε έξι μήνες ζωής. 

Αλλά μετά,  

επειδή δεν μπορούσα να πληρώσω την αμοιβή του, 

μου έδωσε άλλους έξι. 

 

Walter Matthau, Αμερικανός κωμικός 

 

 

 

4.1  Εισαγωγικές έννοιες,  δύναμη - εξουσία – πολιτική.  

 

Σύγχρονοι θεωρητικοί ορίζουν τη δύναμη ως την «ικανότητα αποτελεσματικού 

καθορισμού της συμπεριφοράς των άλλων», ενώ αντίστοιχα η εξουσία θεωρείται ως «η 

νόμιμη άσκηση της δύναμης». Αμφότεροι οι ορισμοί αποτελούν μια κάπως διευρυμένη 

απόδοση των ορισμών του Βέμπερ. Κατ’ αυτόν, ως δύναμη μπορούμε να ορίσουμε την 

«πιθανότητα που έχει ένα πρόσωπο, που δρα στα πλαίσια μιας κοινωνικής σχέσης, να 

μπορεί να πραγματοποιήσει τη θέλησή του, ανεξάρτητα από την αντίσταση που τυχόν θα 

συναντήσει, όποια κι αν είναι η θεμελίωση της πιθανότητας αυτής. Οποιαδήποτε 

προσωπική ικανότητα και οποιοσδήποτε συνδυασμός συνθηκών μπορεί να επιτρέψει σε 

ένα άτομο να επιβάλει τη θέλησή του σε μια συγκεκριμένη κατάσταση».  

Η δύναμη έχει παραμεληθεί για διάφορους λόγους. Κατ' αρχάς, η έννοια της 

δύναμης είναι η ίδια προβληματική σε ένα μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας των 

κοινωνικών επιστημών. Δεύτερον, ενώ η δύναμη είναι κάτι, δεν είναι τα πάντα. 

Υπάρχουν και άλλες ανταγωνιστικές προοπτικές που κάνουν κατανοητή την 

οργανωσιακή απόφαση. Αυτές οι προοπτικές είναι συχνά πιο πειστικές, για άλλο λόγο, 

κυρίως επειδή αυτές προσαρμόζονται περισσότερο στις κοινωνικά αποδεκτές θεωρίες της 

ορθολογιστικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας. Τρίτον, η έννοια της δύναμης 

είναι ενοχλητική στα ηγετικά στελέχη στην πρακτική της διαχείρισης λόγω των 

επιπτώσεων και των υποδηλώσεών της.  
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4.2  Η έννοια της Δύναμης στις οργανώσεις 

 

Υπάρχουν βασικά τρεις οπτικές γωνίες της δύναμης σε γενικές γραμμές, και της 

δύναμης συγκεκριμένα στις οργανώσεις (Mintzberg, 1983). Η δύναμη μπορεί να 

θεωρηθεί είτε ως ιδιότητα ενός δράστη, που είναι η γνήσια πολιτική επιστημονική 

προσέγγιση, είτε ως δομικό φαινόμενο, που είναι η κοινωνιολογική προσέγγιση, είτε ως  

στοιχείο μεταξύ δραστών και δομών, που είναι η αποκαλούμενη θεωρητική προσέγγιση 

διάρθρωσης. Σε αυτό το τμήμα, θα παρουσιασθούν με συντομία κάθε μία από αυτές τις 

τρεις προσεγγίσεις της δύναμης, καθώς επίσης και η χρησιμότητά τους για τους σκοπούς 

της κατανόησης της οργανωσιακής συμπεριφοράς στο νοσοκομείο. 

 

4.2.1. Η δύναμη ως ιδιότητα  

 

Η απόδοση της δύναμης σε συγκεκριμένους δράστες είναι η προσέγγιση που έχει 

τις ρίζες της στην Αμερικανική πολιτική επιστήμη (Dahl, 1961). Σύμφωνα με αυτή την 

προσέγγιση, οι δράστες έχουν διαφορετικούς βαθμούς δύναμης ανάλογα με τους πόρους 

τους (π.χ. οικονομική δύναμη), τη φήμη τους (δύναμη φήμης) ή τις ιδέες τους 

(επιστημονική δύναμη). Και στις τρεις περιπτώσεις, η δύναμη είναι με το μεμονωμένο 

δράστη (άτομο, ομάδα ή οργανωσιακή οντότητα) και προέρχεται από τις ιδιότητες του.  

Έχει υπάρξει, κατά τη διάρκεια του χρόνου, μια σημαντική εξέλιξη στη 

βιβλιογραφία ως προς την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των σχέσεων των δραστών, που 

οδηγεί σε μια παρόμοια αυξανόμενη πολυπλοκότητα όσον αφορά τις σχέσεις δύναμης 

(Mintzberg, 1983). Πράγματι, από μια αρκετά απλοποιημένη αντιπροσωπευτική θεωρία 

(ένας δράστης, ένας στόχος), έχουμε μετακινηθεί στην αποκαλούμενη θεωρία 

πιθανότητας (ένας δράστης, πολλαπλοί στόχοι), και σήμερα στη θεωρία των συμμέτοχων, 

όπου συνυπάρχουν πολλαπλοί δράστες και πολλαπλοί στόχοι. Με άλλα λόγια, ενώ ακόμα 

υπάρχει προσκόλληση στη δύναμη ως ιδιότητα, οι αλληλεπιδράσεις των διάφορων 

δραστών με τη δύναμη γίνονται όλο και πιο σύνθετες και καθορίζονται από το 

περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι, αν και οι δράστες έχουν ακόμα τις ιδιότητες της δύναμης, 

η διαφορά τους εξαλείφεται παράλληλα με τον αριθμό των παρόμοιων δραστών. 

 

4.2.2. Η δύναμη ως κυριαρχία  

 

Η δύναμη ως κυριαρχία είναι η βασική προσέγγιση μεταξύ των οργανωσιακών 

κοινωνιολόγων (Clegg, 1989, Etzioni, 1964). Αυτή η προσέγγιση στηρίζεται σε μερικές 

βασικές ιδέες, κυρίως στην ιδέα ότι η οργάνωση είναι βασικά μια "μικρή κοινωνία", 
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δηλαδή μια σύνθετη κοινωνική δομή που αποτελείται από πολλαπλά ενδιαφέροντα και 

ομάδες που τα αντιπροσωπεύουν. Μεταξύ αυτών των ενδιαφερόντων μερικά δεν είναι 

συμβατά, καθώς αναπόφευκτα καταλήγουν σε συγκρούσεις. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό, 

διαφορετικοί δράστες ή ομάδες δραστών επιδιώκουν να επιβάλουν τη θέλησή τους σε 

άλλους δράστες. Θέλουν να ελέγξουν τους άλλους δράστες προκειμένου να τους βάλουν 

να κάνουν αυτά που θέλουν, και αυτό χρησιμοποιώντας είτε επίσημους είτε ανεπίσημους 

κανόνες και μέσα. Όμως, και αντίθετα με την προσέγγιση της δύναμης ως ιδιότητας, τα 

μέσα που χρησιμοποιούνται σχετίζονται λιγότερο με τους δράστες και τις ιδιότητές τους, 

από ότι με τις οργανωσιακές δομές και τις θεσμικές ρυθμίσεις. Κάποιος μπορεί έτσι να 

διακρίνει μεταξύ φυσικών και καταναγκαστικών, υλικών ή χρηστικών, και συμβολικών ή 

κανονιστικών (ή κοινωνικό-κανονιστικών) μέσων οργανωσιακού ελέγχου. Σε όλες τις 

περιπτώσεις, αυτή η κοινωνιολογική προσέγγιση θεωρεί τους οργανωσιακούς κανόνες 

και τις οργανωσιακές δομές ως ένα μέσο για να ασκηθεί η κυριαρχία των δραστών μέσα 

στην οργάνωση. 

 

4.2.3. Η δύναμη ως σχέση  

 

Ένας τρίτος τρόπος θεώρησης της δύναμης είναι ως μέσο επαφής μεταξύ των 

δραστών και της δομής, μια προσέγγιση που καλείται επίσης θεωρία "διάρθρωσης" 

(Giddens, 1984, Parker, 2000). Ο Michel Crozier (1963), έχει αναπτύξει την αρχική 

προσέγγισή του απεικονίζοντας το κρατικό μονοπώλιο και τα επακόλουθα 

γραφειοκρατικά φαινόμενα. Σε μια τέτοια κατάσταση, λέει ο Crozier, οι δράστες 

αγωνίζονται για τη δύναμη, καθένας στο επίπεδό του. Ακριβέστερα, αγωνίζονται για τη 

δυνατότητα να καθορίσουν τα πρότυπα και τους κανόνες, που δομούν το περιβάλλον στο 

οποίο λειτουργούν. Οι καταπιεσμένοι δράστες αγωνίζονται για τη βεβαιότητα, που τους 

επιτρέπει να οργανώνουν καλύτερα τη στρατηγική τους, ενώ οι δυναμικοί δράστες 

προσπαθούν να διατηρήσουν όσο το δυνατόν περισσότερη αβεβαιότητα. Υπάρχουν δύο 

πηγές αβεβαιότητας, η πείρα και η ιεραρχία. Και οι δύο μπορούν να συνδυαστούν, με 

συνέπεια τη δύναμη των επαγγελματιών (professionals). Με άλλα λόγια, η δύναμη δεν 

είναι ούτε μια ιδιότητα, ούτε στοιχείο μιας οργανωσιακής δομής. Ο Crozier θεωρεί ότι: 

"[ Δύναμη ] είναι η έκθεση /η αναλογία της ισχύος όπου κάποιος μπορεί να 

τραβήξει περισσότερο από τον άλλον, αλλά, όπου, επίσης, κάποιος δεν είναι ποτέ εντελώς 

εκτεθειμένος... Η ικανότητα βρίσκεται έτσι στο περιθώριο για ελιγμούς διαθέσιμη σε 

κάθε δοκιμή που σχετίζεται με μια σχέση ικανότητας". (Crozier, 1963) 

"(Ικανότητα).. δεν είναι σε τελική ανάλυση τίποτα άλλο από το μόνιμο ενδεχόμενο 

αποτέλεσμα της κινητοποίησης από τους δράστες των πηγών σχετικών αβεβαιοτήτων τις 

οποίες ελέγχουν σε μια δεδομένη δομή του παιχνιδιού... Είναι έτσι μια σχέση που, όπως 
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μια συγκεκριμένη και αυτόνομη μεσολάβηση των διάφορων δραστών στόχων, σχετίζεται 

πάντα με μια δομή παιχνιδιού: αυτή η δομή προσδιορίζει πράγματι τη σχετικότητα των 

πηγών αβεβαιοτήτων, φυσικών και τεχνητών, που εκείνοι μπορούν να ελέγξουν." 

(Crozier, 1963) 

Εν συντομία, για τον Crozier η δύναμη είναι μια σχέση, δεν είναι ούτε μια δομή ούτε 

ένα πρότυπο, όπως είναι στην περίπτωση των οργανωσιακών κοινωνιολόγων, ούτε είναι 

ένα χαρακτηριστικό των δραστών. Παρόλα αυτά, η δύναμη είναι πάντα 

προσωποποιημένη, κάτι που καθιστά την προσέγγιση Crozier ιδιαίτερα σχετική για 

οργανωσιακή μάθηση. Εν ολίγοις, για τον Crozier, η δύναμη προκύπτει πάντα από μια 

διαλεκτική διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ δραστών αφ' ενός και μεταξύ δραστών 

και θεσμικών κανόνων και προτύπων αφ' ετέρου. Υπό αυτήν τη μορφή, η δύναμη 

εξαρτάται από τον χειρισμό εκτάσεων αβεβαιότητας, ακριβέστερα από το βάθος της 

αβεβαιότητας που κάποιος μπορεί να χειριστεί, από τη σχετικότητα της αβεβαιότητας, 

καθώς επίσης και από τον βαθμό στον οποίο κάποιος μπορεί να χειριστεί την 

διορατικότητα. 

 

4.2.4  Δομή και Δράση 

 

Δράση. Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι τα μεμονωμένα άτομα έχουν μεγάλη ικανότητα 

να δρουν ελεύθερα δίχως να περιορίζονται από ευρύτερες δομές. Επιπλέον, ορισμένοι 

θεωρούν ότι δεν υφίστανται καν «κοινωνικά συστήματα» αλλά ότι πρόκειται για 

αφαιρέσεις ευκολίας που δεν υπάρχουν πέρα από το μυαλό και τη γλώσσα μας. Αν, κατά 

ορισμένο τρόπο, υπάρχουν κοινωνικά συστήματα τότε αυτά είναι αποτελέσματα των 

ενεργειών ελεύθερων δρώντων ανθρώπων. 

Δομή. Στην άλλη άκρη είναι όσοι υποστηρίζουν ότι τα κοινωνικά συστήματα 

θέτουν ισχυρούς περιορισμούς, αν δεν την καθορίζουν εντελώς, στην δράση των ατόμων. 

Ό,τι αισθανόμαστε, νομίζουμε και κάνουμε δεν μπορεί ρεαλιστικά να αποσπαστεί από τα 

δίκτυα των κοινωνικών θέσεων και την αντίστοιχη εξουσία που είναι εντελώς εξωτερική 

και ανεξάρτητη από εμάς. 

 

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην πραγματικότητα, δομή και δράση είναι 

έννοιες αλληλένδετες και η μία προϋποθέτει την άλλη. Η κοινωνική δομή συμβάλλει 

στην δημιουργία του  ατόμου ενώ το άτομο συμβάλλει στη δημιουργία της  κοινωνικής 

δομής. Συνεπώς, υπάρχει δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ δομής και δράσης. 
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4.3  Δύναμη, Κύρια Χαρακτηριστικά,  Επιρροή στη Λήψη Αποφάσεων 

 

4.3.1 Η έννοια της δύναμης 

 

Ένας απλός αλλά και εννοιολογικά  σωστός καθορισμός της δύναμης είναι η ικανότητα να 

επηρεαστεί η συμπεριφορά των άλλων. Η δύναμη είναι από αυτή την άποψη αξία-ουδέτερη. 

Μπορούμε μόνο να κρίνουμε την αποτελεσματικότητα της χρήσης της δύναμης με την 

παρατήρηση του πλαισίου των κοινωνικών σχέσεων και των εκβάσεών των. Η απόκτηση και η 

χρησιμοποίηση της δύναμης είναι αποτελεσματικά απαραίτητη για την επιβίωση των 

οργανώσεων, για τη διαχείριση των σχέσεων, και για μεμονωμένες εκπληρώσεις των 

προσπαθειών που επηρεάζουν. 

Στις οργανώσεις, η πιθανή δύναμη του μεμονωμένου ηγέτη ενσωματώνεται στα δίκτυα των 

κοινωνικών αλληλεπιδράσεων που είναι μέρος της ρύθμισης  της εργασίας. Στις 

αλληλεπιδράσεις δύναμης, αυτός που ασκεί τη δύναμη προσπαθεί να επηρεάσει έναν 

παραλήπτη. Σε μερικές αλληλεπιδράσεις, οι προσπάθειες επιρροής μπορεί να είναι αμοιβαίες 

οπότε ο παραλήπτης και ο φορέας της δύναμης θα ανταλλάξουν τις θέσεις. 

 

4.3.2 Νέο - Βεμπεριανή (Neo-Weberian) προσέγγιση 

 

Η νέο – Βεμπεριανή βιβλιογραφία (Collins,1979; Crompton & Sanderson, 1989; 

Freidson,1977; Larson, 1977; Murphy,1988) εστιάζει στις συνθήκες τις αγοράς, 

θεωρώντας την κοινωνία ως μια αρένα όπου οι ανταγωνιζόμενες ομάδες μάχονται μεταξύ 

τους και με το κράτος για να κερδίσουν δύναμη και κύρος. Η σύγκρουση είναι ένας 

καταλύτης για αλλαγή και η τμηματοποίηση δημιουργεί μια ποικιλία αναγκών και 

επιθυμιών που είναι κεντρικές στη διαμόρφωση μια εμπειρίας επαγγελματοποίησης 

(Dietrich & Roberts,1997). Η σχέση μεταξύ των επαγγελμάτων και της κοινωνίας 

εξηγείται , ως εκ τούτου, από τις νέο –βεμπερικές ερμηνείες αγοράς (Brint,1993). Το 

επιχείρημα είναι ότι τα επαγγέλματα αναπτύσσονται σε απάντηση προς την προσπάθεια 

του κεφαλαίου για περισσότερη εμπορευματοποίηση στον διαχωρισμό της εργασίας. Οι 

νέο – βεμπερικές ερμηνείες ξεκινούν από την πρόταση ότι τα επαγγέλματα δεν είχαν 

πάντοτε λάβει την τωρινή τους μορφή. Καθώς οι ενασχολήσεις διαφοροποιούνται, 

ανταγωνίζονται για θέση στην αγορά και  η κοινωνική ολοκλήρωση είναι το κύριο μέσο 

για αυτό τον ανταγωνισμό. 

Όπως σχολιάζει ο  Freidson (1991) το «project  αγοράς» για τα μοντέρνα 

επαγγέλματα στρέφεται στην γενικότερη αγορά. Τα επαγγέλματα επιδιώκουν να 

καθιερώσουν μια ασφαλή δικαιοδοσία στον κοινωνικό διαχωρισμό της εργασίας 

(Aboott,1988), ένα καταφύγιο της αγοράς εργασίας (Freidson,1982) ή σύμφωνα με τον 
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Weber μια «κοινωνική ολοκλήρωση» (Murphy,1988; Parkin,1979; Waters,1989). Ο 

στόχος είναι να αποκλειστούν οι πιθανοί ανταγωνιστές εκτός επαγγέλματος και να 

προστατευτούν τα μέλη από την κυριαρχία από πελάτες ή εργοδότες. 

Η κοινωνική ολοκλήρωση αναφέρεται στην ικανότητα και στις στρατηγικές των 

κοινωνικών ομάδων να αποκλείσουν ή να σφετεριστούν άλλες ομάδες στη μάχη για 

έλεγχο των δυσεύρετων πόρων, των πολύτιμων κοινωνικών θέσεων και των 

συσχετιζόμενων προνομίων και του συσχετιζόμενου κύρους (Berlant,1975; Freidson, 

1970, 1977, 1983, 1986; Larkin, 1983; MacDonald, 1985; Parkin, 1979; Parry & Parry, 

1976, 1979; Waddington, 1977; Witz, 1992). Όπως υποστηρίζει ο Parkin (1979) ο 

επαγγελματισμός θεωρείται ως μια στρατηγική αποκλειστικής ολοκλήρωσης σχεδιασμένη 

έτσι ώστε να περιορίζει και να ελέγχει την προσφορά συμμετεχόντων σε μια ενασχόληση, 

ώστε να βελτιώσει την αγοραία αξία του. Η δύναμη των επαγγελματικών ομάδων και των 

ατόμων να επηρεάζουν τις τιμές και τις συνθήκες στις αγορές και να χρησιμοποιούν τους 

πόρους τους για να κυριαρχούν σε αυτές τις αγορές, είναι ένα αποτέλεσμα της 

διαδικασίας της σύγκρουσης και της προσαρμογής. Επίσης το υπόδειγμα των 

αποτελεσμάτων μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά αν υποστηριχθεί από το κράτος μέσω 

νόμων και κανονισμών (Crouch, 1979; Witz, 1992). 

Το επαγγελματικό project είναι σύμφωνα με τον Larson (1977) «μια προσπάθεια να 

μεταφράσεις μια σειρά από πόρους – ειδική γνώση και δεξιότητες – μέσα σε άλλη  

κοινωνικές και οικονομικές ανταμοιβές» 

Ο Larson (1977) βλέπει την «επαγγελματοποίηση ως μια διαδικασία μέσω της 

οποίας οι παραγωγοί ειδικών υπηρεσιών επιδίωκαν να συγκροτήσουν και να ελέγξουν μια 

αγορά  μέσω της επιδεξιότητας τους. Επειδή η εμπορεύσιμη επιδεξιότητα είναι ένα 

βασικό στοιχείο στην δομή της μοντέρνας ανισότητας, η επαγγελματοποίηση εμφανίζεται 

επίσης σαν μια συλλογική διεκδίκηση του ειδικού κοινωνικού κύρους και σαν μια 

συλλογική διαδικασία ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας» 

Ο Larson (1979) τονίζει ότι ο πυρήνας του επαγγελματικού έργου, είναι η δομική 

σύνδεση που επιδιώκεται να εξασφαλιστεί μεταξύ εκπαίδευσης και ενασχόλησης. Οι 

τακτικές πιστοποίησης, η χρήση των ακαδημαϊκών πτυχίων, η διαπίστευση να επιτηρεί, 

να παρακολουθεί και να περιορίζει την πρόσβαση σε επαγγελματικές θέσεις, είναι  ένα 

από τα κυριότερα τακτικά μέσα για επαγγελματική ολοκλήρωση.  

Συγκεκριμένα ο Freidson (1986) προτείνει ότι στο κοντινότερο στο οποίο 

μπορούμε να φτάσουμε, αναγνωρίζοντας την ουσία του επαγγέλματος, είναι ότι τα 

επαγγέλματα είναι ενασχολήσεις οι οποίες κάνουν την επίσημη εκπαίδευση μια 

προϋπόθεση για πρόσληψη, καθώς θεωρείται ότι οι αρμόδιοι έχουν τις  απαραίτητες 

δεξιότητες και   γνώσεις. 
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Οι Larson (1977), Freidson (1986) και Halliday (1987) δίνουν έμφαση στην 

σημαντικότητα του «σύγχρονου πανεπιστημίου» στο να τελειοποιήσει, να 

χρησιμοποιήσει και να αναπαράγει την επαγγελματική επιδεξιότητα που είχε καθιερωθεί. 

Ο ζωτικός συμβιβασμός μεταξύ της ενασχόλησης και της κοινωνίας λαμβάνει χώρα στο 

πανεπιστήμιο. Οι θεσμικές δομές των πανεπιστημίων παραχωρούν νομιμότητα στον τύπο 

και στο επίπεδο της γνώσης που αποκτήθηκε μέσω της επίκλησης ιδεών από την 

ακαδημαϊκή ελευθερία και την ανιδιοτελή επιδίωξη για μάθηση – ωστόσο στα ισχυρά 

επαγγέλματα η τεκμηρίωση του προσδιορισμού της πορείας , είναι ισχυρά επηρεασμένη ή 

ακόμη και απόλυτα ελεγχόμενη από τους επαγγελματικούς συλλόγους (Aldridge,1996). 

Ο Larson (1977), απομονώνει δυο διαστάσεις κλειδιά του επαγγελματικού  project. 

Το πρώτο είναι η δημιουργία και ο έλεγχος μιας επαγγελματικής αγοράς, η οποία δεν 

είναι δομικά υποταγμένη στην καπιταλιστική αγορά ή στους εργοδότες. Το δεύτερο είναι 

η διαπραγμάτευση της γνωστικής αποκλειστικότητας σε ένα σώμα σχετικά αφηρημένης 

γνώσης, ευάλωτη στην πρακτική εφαρμογή. Όπως και ο Freidson (1986), η εστίαση του 

Larson  είναι τόσο στην δύναμή όσο και στην γνώση. Ο Larson (1977) επισημαίνει τον 

ρόλο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κυρίως του σύγχρονου πανεπιστήμιου, ως την 

εμπειρική αρένα μέσα στην οποία η σύνδεση μεταξύ γνώσης και αγοράς είναι 

εξασφαλισμένη. Μοντέρνα, ειδικευμένα επαγγέλματα έχουν μετατρέψει την γνώση τους 

σε μια ισχυρή, αυτοεξυπηρετούμενη και συχνά συγκαταβατική μορφή ιδιοκτησίας. Έχουν 

γίνει μια νέα μορφή ελίτ – μια ελίτ από ειδικούς (Larson, 1977).   

Η επαγγελματοποίηση από μια νέο – Βεμπερική ανάλυση δύναμης, έχει να κάνει 

με την δύναμη της αγοράς και την ανάπτυξη μιας επίσημης γνωστικής βάσης. Η δομή της 

διαδικασίας της επαγγελματοποίησης έγκειται στην ενοποίηση αυτών των δύο στοιχείων, 

που εξασφαλίζονται στην ιστορική μήτρα του ανταγωνιστικού καπιταλισμού, με τα μέσα 

των καπιταλιστικών θεσμών. Όπως υποστηρίζει ο Rothman (1984)  η ανάδειξη από αυτή 

την οπτική, έχει υπάρξει ένα σώμα ερευνών που εστιάζει στις ιστορικές συνθήκες και τις 

πολιτικές στρατηγικές που χρησιμοποιούνται από συγκεκριμένες ομάδες σε μια 

προσπάθεια να κερδίσουν επαγγελματικό κύρος (Berlant, 1975; Freidson,1970; 

Reader,1966). Η μεγιστοποίηση της δύναμης θεωρείται ως ένα ζήτημα διατήρησης όσης 

περισσότερης σύνεσης είναι δυνατόν, πάνω σε όσες περισσότερες ρουτίνες είναι δυνατόν 

(Barnes,1986).  

Οι Johnson (1977), Reeser και Epstein (1990), Forsyth και  Danisiewicz (1985) 

κάνουν κριτική στην νέο – Βεμπερική προσέγγιση, τονίζοντας ότι η προσέγγιση θεωρεί 

τον κοινωνικό διαχωρισμό της εργασίας σε απόσταση από συγκεκριμένες και 

καθοριστικές διαδικασίες των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων, ιδιαίτερα των 

κρατικών σχέσεων. Σύμφωνα με τον Saks (1995), η αυτονομία των επαγγελματικών 

ομάδων είναι μεγαλοποιημένη και οι συζητήσεις του Johnson (1977) για τη σχέση 
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κράτους – επαγγέλματος δείχνουν πως τα επαγγέλματα είναι ζωτικά εξαρτώμενα από τις 

κρατικές επιχορηγήσεις. Υπάρχει μια συμβιωτική σχέση μεταξύ των επαγγελμάτων και 

του κράτους. Έτσι παρόλο που οι νέο – βεμπερικές έννοιες ολοκλήρωσης απαθανατίζουν 

την ποικιλία των στρατηγικών που χαρακτηρίζουν τα επαγγελματικά projects, αυτοί 

αγνοούν το βασικό γεγονός ότι η επαγγελματοποίηση είναι θεμελιωμένη στον ρόλο του 

κράτους στην πολιτική οικονομία. 

Οι Reeser και Epstein (1990) επικρίνουν την ανάλυση της «δύναμης», 

υποστηρίζοντας ότι ο έλεγχος στον διαχωρισμό της αγοράς, μπορεί να είναι μια 

απαραίτητη συνθήκη της επαγγελματοποίησης, αλλά είναι ελάχιστα επαρκής για να 

προκαλέσει επαγγελματικό κύρος. Άλλες επαγγελματικές ομάδες που απολαμβάνουν 

αποκλειστικότητα πρόσβασης στην δουλεία τους, σπάνια θεωρούνται επαγγελματίες. Η 

προσέγγιση, ως εκ τούτου, δεν επιδίδεται στον αντίκτυπο των καπιταλιστικών δομών και 

σχέσεων σχετικά με τις ενασχολήσεις. 

 

4.3.3  Νέο-Μαρξιστική προσέγγιση 

 

Η νέο – μαρξιστική ανάλυση των επαγγελμάτων, επικεντρώνεται στις κοινωνικές 

σχέσεις της παραγωγής και προκύπτει, εν μέρει, από την ανάγκη να τοποθετήσει τους 

επαγγελματίες στο ταξικό σύστημα. Η Albridge (1996), υποστηρίζει ότι από τα μέσα του 

1970 η ιδέα του «επαγγελματισμού» απορρίφθηκε ως μία διακεκριμένη κοινωνική 

αντίληψη και αποτέλεσε θέμα ευρύτερης συζήτησης για τη διαμόρφωση της κοινωνίας σε 

ταξικά επίπεδα και τον επαγγελματικό έλεγχο (Collins, 1990; Johnson, 1972; 1977; 

Parkin, 1979; Witz 1992). Η Albridge (1996), αναφέρει ότι οι επαγγελματίες 

διαφωνούσαν – για την κοινωνική τους θέση που βασιζόταν στην ιδεολογία του 

«επαγγελματισμού». Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα απόψεων στα πλαίσια της νέο – 

μαρξιστικής προσέγγισης που αφορά την θέση των επαγγελματιών σε επίπεδο κοινωνικό. 

Σε μια ακραία άποψη, οι επαγγελματίες παρουσιάζονται ως ένα μέσο που εκφράζει το 

κράτος και εκπληρώνει παγκόσμια τις λειτουργίες του καπιταλισμού (Johnson, 1972; 

Poulantzas, 1975) ενώ από την άλλη εμφανίζονται να τείνουν σε κατάσταση 

προλεταριοποίησης και μη εξειδίκευσης, χάνοντας σταδιακά κύρος και δύναμη 

(Braverman, 1974; Derber, 1983; McKinlay, 1982). Η άποψη των επαγγελματιών για την 

ταξική δομή αποτέλεσε σημαντικό σημείο έρευνας. 

Πλήθος ερευνητών όπως οι Abercrombie and Urry (1983), Ehrenreich and  

Ehrenreich (1977), Rueschemeyer (1986), Johnson (1977), Compton (1990) and Carchedi 

(1977) μελέτησαν τη σχέση μεταξύ των επαγγελματιών και της ταξικής δομής του 

σύγχρονου καπιταλισμού. Ο Johnson (1977), υποστηρίζει ότι οι επαγγελματίες 

τοποθετούνται στη νέα μεσαία τάξη ενώ ο επαγγελματισμός ακολουθείται από την άνοδο 
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στην εξουσία μιας αστικής μεσαίας τάξης στο δεύτερο μισό του 19
ου

 αιώνα. Ο 

επαγγελματισμός ως ιδέα φτάνει στο αποκορύφωμά του, μέσα από την οργάνωση της 

άσκησης του νόμου στην Αγγλία (Johnson, 1972). Όπως οι Parry & Parry (1977) 

αναφέρουν, ο επαγγελματισμός αποτέλεσε μία ισχυρή ιδεολογία του αναπτυσσόμενου 

τμήματος της μεσαίας τάξης. Επίσης ο Carchedi (1977) τοποθετεί τα επαγγέλματα στη 

μεσαία τάξη ενώ οι Abercrombie and Urry (1983), τα τοποθετούν στην «τάξη των 

υπηρεσιών». Οι Ehrenreich and  Ehrenreich (1977), τοποθετούν τα επαγγέλματα στην 

«επαγγελματικό – διοικητική τάξη» και ο Wright (1985), υποστηρίζει ότι τα επαγγέλματα 

κατέχουν μία αντιφατική «θέση» μέσα στα πλαίσια των ταξικών σχέσεων. Με βάση τη 

λογική, η άποψη της «επαγγελματικό – διοικητικής τάξης» επικρίθηκε έντονα από τους 

εντός και εκτός της Αριστεράς. Η ιδέα ότι μία καθοριστική ομάδα της «επαγγελματικό – 

διοικητικής τάξης» θα καταλάμβανε μία θέση τεχνοκρατικής ανεξαρτησίας από τον 

καπιταλισμό, αντί να δουλεύει στα πλαίσια αυτού, ήταν κάτι το μη ρεαλιστικό (Krause, 

1996). Σύμφωνα με τις περισσότερες ενδείξεις η δυνατότητα για κατακόρυφη μετακίνηση 

προς τα διοικητικά επίπεδα, στα πλαίσια του καπιταλισμού ήταν εφικτή για όλους αλλά 

δύσκολη για τους τεχνικούς. Οι επαγγελματικές ομάδες προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν 

τη δύναμή τους, ώστε να μπορέσουν να εισέλθουν στην κυρίαρχη τάξη και έτσι να 

ενισχύσουν την  επαγγελματική τους θέση (Neuman, 1994). Καθώς ο Glasner (1979) 

υποστηρίζει, για να ορίσεις επαρκώς την έννοια του επαγγελματισμού αναλύοντας τον σε 

τάξεις, απαιτείται μία ξεκάθαρη αναγνώριση της φύσης του καπιταλισμού και των 

λειτουργιών του καπιταλιστικού κράτους. Ερευνητές όπως οι Dent (1993), Abercrombie 

and Urry (1983), Goldthorpe (1982) και Child (1986) μελέτησαν τη σχέση μεταξύ του 

επαγγελματισμού, του κράτους και την τάξη των υπηρεσιών. Οι Child και Fulk (1982) 

απέδειξαν ότι το κράτος παίζει έναν ενεργό ρόλο στον ορισμό του περιεχομένου και του 

τρόπου της επαγγελματικής πρακτικής. Ενεργεί όπως ένας εργοδότης και σαν μία πηγή 

κεφαλαίων, για την αμοιβή τόσο των επαγγελματικών υπηρεσιών όσο και για την 

εκπαίδευση νεοπροσληφθέντων στην εργασία μελών (Fielding & Portwood, 1980). Όπως 

ο Heidenheimer (1989) καταδεικνύει, τα επαγγέλματα, η δομή τους, η φύση και 

αυτονομία τους, εξαρτώνται κατά πολύ από τη φύση του κράτους και τις σχέσεις 

εξουσίας της κοινωνίας.  

Ο  Braverman (1974), εξηγεί τις αλλαγές κατά το «πέρασμα» της κοινωνίας προς 

την παραγωγή, αυτό που αποκαλεί υποβάθμιση της σύγχρονης εργασίας, υποστηρίζοντας 

πως το μάνατζμεντ επικεντρώνεται στη κατάτμηση της εργασίας σε όσο το δυνατόν 

περισσότερα ξεχωριστά μέρη. Αυτό σημαίνει ότι γνώση και δεξιότητες, μεταφέρονται 

από τους εργάτες που γίνονται από ανειδίκευτοι λειτουργικοί. Μέσω αυτής της 

διαδικασίας, τα πιο πολλά καθήκοντα ενός οργανισμού και ο έλεγχος της παραγωγής 

γίνονται αποκλειστικό προνόμιο του μάνατζμεντ. Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στο 
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χώρο εργασίας και η βελτίωση των οργανωσιακών δομών, διαπερνώντας τόσο τα 

βιομηχανικά «μπλε» κολλάρα όσο και τα «λευκά» επαγγελματικά κολλάρα, 

διευκολύνουν αυτούς τους διακανονισμούς (Boreham & Hall, 1993).        

Μετά από τη δημοσίευση του “Labor and Monopoly Capital”, ερευνητές όπως οι 

Simpkin (1983), Bolger et al (1981), Jones (1983)  and Joyce et al (1988) υιοθέτησαν μία 

«ορθόδοξη» μπραβερμανιανή (Bravermanian) προσέγγιση για τη μελέτη της κοινωνικής 

εργασίας (Harris, 1998). Η κοινωνική εργασία, παρουσιάστηκε μέσα από μια μορφή 

επιστημονικού μάνατζμεντ που σταδιακά καταχράστηκε την αυτονομία των κοινωνικών 

λειτουργών, καθώς οι μάνατζερς κέρδιζαν τον έλεγχο στην άσκηση της κοινωνικής 

εργασίας. Το επιστημονικό μάνατζμεντ είναι μία συστηματική προσπάθεια ανάλυσης της 

κοινωνικής εργασίας που έχει ως σκοπό να προσδιορίσει τους πιο αποτελεσματικούς 

τρόπους εκπλήρωσης ενός καθήκοντος. Αυτό το μοντέλο του τεταμένου διοικητικού 

ελέγχου διαμέσω του επιστημονικού μάνατζμεντ, έγινε το αναλυτικό πλαίσιο εμπέδωσης 

της διαδικασίας της εργασίας. 

Οι διαδικασίες που περιέγραψαν οι Braverman (1974), Clawson (1980), Zimbalist 

(1979) ως μη εξειδικευμένες δέχτηκαν περαιτέρω και μάλιστα μεγάλου βαθμού κριτική 

και ανάλυση.  Αρχικά, οι μελέτες των Freidman (1977), Edwards (1979), and Burawoy 

(1979), δείχνουν ότι ο έλεγχος της διαδικασίας της εργασίας, επιδρά στην εργατική 

δύναμη με πολύ πιο απροσδιόριστο τρόπο από ότι η μονοκατευθυντική διαδικασία της μη 

εξειδίκευσης που τόνισε ο Braverman. Η κύρια διαφωνία είναι ότι οι διοικητικές 

πρακτικές διευρύνονται από τον άμεσο προσωπικό έλεγχο στις αποκαλούμενες από τον 

Freidman ως «υπεύθυνη αυτονομία», όπου οι εργαζόμενοι που επικεντρώνονται στις 

λειτουργίες της επιχείρησης έχουν έναν σχετικό βαθμό κρίσης – ευθύνης με απώτερο 

σκοπό την επίδειξη μιας υπεύθυνης συμπεριφοράς απέναντι στη δουλειά τους (Boreham 

& Hall, 1993). Ο Krause (1996) αναφέρει ότι ακόμη και στα πιο εκλογικευμένα πρότυπα, 

οι επαγγελματίες διατηρούν ορισμένο βαθμό ελέγχου πάνω στα άμεσα εργασιακά τους 

καθήκοντα.  

Ο Derber (1983) πιστεύει ότι η ιδιομορφία των διαδικασιών εργασίας των 

εργαζομένων – επαγγελματιών, σχετίζεται με το ότι δεν ακολούθησαν το επιστημονικό 

μοντέλο που διατύπωσε ο Braverman. Για να τεκμηριώσει αυτό τον ισχυρισμό ο Derber 

διέκρινε δύο συστατικά στοιχεία της διαδικασίας της εργασίας. Το πρώτο είναι η έλλειψη 

ελέγχου της διαδικασίας της εργασίας ή των μέσων της εργασίας. Το δεύτερο συστατικό 

είναι η έλλειψη ελέγχου αναφορικά με τις δοκιμές των προϊόντων ή την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας της εργασίας (Derber, 1983). Το πρώτο συστατικό στοιχείο (το τεχνικό 

συστατικό), όπως αναφέρει, υπογραμμίζει την τάση για τους αγοραστές της εργασιακής 

δύναμης να επιβάλλουν την δική τους αντίληψη για τον τρόπο οργάνωσης και εκτέλεσης 

μιας εργασίας. Το δεύτερο συστατικό αναφέρεται στον έλεγχο του αγοραστή αναφορικά 
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με την εργασιακή δύναμη με σεβασμό για το τι παράγεται και για το σκοπό για τον οποίο 

πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Ο Derber τονίζει σχετικά με την εργασιακή διαδικασία και 

εστιάζοντας στο τεχνικό συστατικό στοιχείο, πως τα μέσα της εργασιακής διαδικασίας 

και ο διοικητικός έλεγχος πάνω στη λειτουργία της εργασιακής διαδικασίας οδηγούν σε 

παράλειψη ελέγχου των αποτελεσμάτων της εργασίας.   

Ο Derber αναφέρεται στο τελευταίο ως το ιδεολογικό συστατικό, με τον διοικητικό 

έλεγχο να επηρεάζει τους στόχους και τους σκοπούς της δουλειάς και την αδυναμία του 

εργαζόμενου να ορίσει τη χρησιμότητα της εκτελούμενης εργασίας. Σύμφωνα με την 

άποψη του Derber (1983) είναι η έλλειψη ελέγχου των αποτελεσμάτων, που την 

τρέχουσα περίοδο, ορίζει πιο ολοκληρωμένα την (επαγγελματική) προλεταριοποίηση. 

Όπως ο Johnson καταδεικνύει, είναι σπάνιο για μία μόνο εργασιακή ομάδα να έχει  

επαρκείς πηγές δύναμης διαθέσιμες για να επιβάλλει τους δικούς της ορισμούς για το 

περιεχόμενο της παραγωγής και τα προϊόντα που αυτή συνεπάγεται σε όλους τους 

καταναλωτές. Μία ομάδα εργασίας, όμως, μπορεί να είναι ικανή να επιβάλλει τους δικούς 

της ορισμούς για το περιεχόμενο της παραγωγής και τα προϊόντα που αυτή συνεπάγεται 

σε όλους τους καταναλωτές εάν η δύναμη που διαθέτει συνδυαστεί με άλλες ευρύτερες 

πηγές κοινωνικής δύναμης. Για τον Johnson (1972) λόγω του ότι μία ομάδα εργασίας 

σπάνια απολαμβάνει την δύναμη η οποία θα μπορούσε να την βοηθήσει να επιβάλλει 

τους δικούς της ορισμούς για τη σχέση παραγωγού – καταναλωτή, ο επαγγελματισμός 

είναι ένα ασυνήθιστο φαινόμενο.  

 

4.3.4  Η κριτική προσέγγιση 

 

Η νέο – Βεμπεριανή (Neo – Weberian) και η νέο – Μαρξιστική (Neo-Marxist) 

προσέγγιση φάνηκε να απευθύνεται στη δύναμη, στα επαγγέλματα και στην αλλαγή στα 

πλαίσια της αγοράς, της ταξικής δομής και του καπιταλιστικού συστήματος. Οι 

θεωρητικοί της κριτικής προσέγγισης, όπως οι Johnson (1977), Jordan (1990), Boreham, 

Pemberton and Wilson (1976), Throssell (1975), Connell (1977) and Ife (1997), αναλύουν 

το θέμα της δύναμης και του επαγγέλματος από την οπτική πλευρά του επικράτησης του 

καπιταλισμού, ως πολιτιστική ηγεμονία, και τη σχέση των επαγγελμάτων σε σχέση με τα 

καπιταλιστικά πλαίσια.  

Ο Larson (1977) θεωρεί ότι εν τέλει «είναι το περιεχόμενο της ηγεμονικής 

δύναμης, η οποία ορίζει τη σπουδαιότητα και την νομιμότητα των ιδεολογικών πηγών, 

που δικαιολογεί το ρόλο μιας απασχόλησης και πείθει τους άλλους για τη σημαντικότητά 

της» 
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Ο Johnson (1977) για παράδειγμα υποστηρίζει ότι η ανάλυση της αλλαγής στα 

επαγγέλματα αρχίζει με την αντίληψη ότι η ιδεολογία του επαγγελματισμού είναι μέρος 

της ιδεολογικής ηγεμονίας του βιομηχανικού καπιταλισμού. 

Όπως ο Agger αναφέρει, η κριτική κοινωνική θεωρία, θεωρεί ότι η εξουσία είναι 

δομική. Αυτό σημαίνει, ότι η καθημερινή ζωή των ανθρώπων επηρεάζεται από 

σημαντικούς παράγοντες όπως η πολιτική, η οικονομία, η κουλτούρα, οι δημοσιεύσεις, το 

φύλο, η φυλή. Η κριτική κοινωνική θεωρία, διευκρινίζει αυτές τις δομές με σκοπό να 

βοηθήσει τους ανθρώπους να κατανοήσουν τις διεθνείς και παγκόσμιες ρίζες καταπίεσής 

τους. Μετά τον Μαρξ, η κριτική θεωρία προσπαθεί να γεφυρώσει τη δομή και την 

επίδραση ως διαλεκτική σχέση. Για αυτό, αν και η δομή διαμορφώνει τις καθημερινές 

εμπειρίες, η γνώση της δομής μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να αλλάξουν τις 

κοινωνικές συνθήκες. Η κριτική θεωρία χτίζει αυτή τη «διαλεκτική γέφυρα» 

απορρίπτοντας τον οικονομικό ντετερμινισμό. Ο ρόλος της κοινωνικής θεωρίας είναι να 

αφυπνίσει τη συνείδηση εν όψει της παρούσας καταπίεσης και να αποδείξει τη 

πιθανότητα για μια ποιοτικά διαφορετική μελλοντική κοινωνία. Όπως ο Schroyer (1973) 

σχολιάζει, η κριτική θεωρία περιλαμβάνει ένα τρίπτυχο καθηκόντων: να κρίνει τις 

υπάρχουσες εκμεταλλευτικές και τις αυταρχικές κοινωνικές πρακτικές, να ορίζει τις 

ενυπάρχουσες τάσεις και να βρίσκει τον δρόμο για την απελευθερωμένη κοινωνική 

δράση. Ο  Hough (1999), αναφέρει ότι η κριτική θεωρία από τα μέσα του 1970 κέντρισε 

την προσοχή στην κοινωνική, ιστορική και πολιτική θεμελίωση της γνώσης, των 

ανθρώπινων και κοινωνικών σχέσεων.  

Ο Navarro (1976) αναφέρει ότι «η οικονομική επικέντρωση, χαρακτηριστική του 

παρόντος σταδίου του καπιταλισμού, ορίζει: α) μία εισβολή του επιχειρηματικού 

κεφαλαίου σε όλους τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής ακόμη και της ιδιωτικής 

ζωής αναζητώντας κέρδη και β) ένα συγκεκριμένο τύπο τεχνολογικής ανάπτυξης και 

εκβιομηχάνισης. Αναφέρει ότι η αύξηση του κρατικού παρεμβατισμού απαιτείται για να 

παρακινήσει και να διευκολύνει αυτό το συγκεντρωτισμό καθώς και να διορθώσει την 

εξάρθρωση της γενικής ευημερίας που δημιουργήθηκε από αυτό το συγκεντρωτισμό» 

Από τη μελέτη του ιατρικού επαγγέλματος ο Navarro (1978) πιστεύει ότι οι 

πρωταρχικοί ελεγκτές και μάνατζερς της ιατρικής δεν ήταν οι επαγγελματίες που 

συγκαταλέγονταν ως ασκούμενοι στην ιατρική, αλλά οι  ελεγκτές και μάνατζερς του 

κεφαλαίου. Τόσο η έννοια της υγείας και της φύσης της ιατρικής πρακτικής, για 

παράδειγμα, άλλαξαν και ξανά ορίστηκαν καθώς οι ανάγκες του καπιταλιστικού τρόπου 

και των σχέσεων παραγωγής άλλαξαν. Ενώ ο Navarro υποδεικνύει πως το επάγγελμα του 

ιατρού παρενέβη σε αυτό τον επαναπροσδιορισμό υποστηρίζοντας πως αυτό ήταν κάτι 

που επαγωγικά θα ακολουθούσε.  Συνεπώς η έκταση στην οποία το επάγγελμα του ιατρού 
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επεμβαίνει περιορίζεται στις επιρροές που συνδέονται με την διοίκηση και την ερμηνεία 

και όχι με το αποτέλεσμα.  

Οι Jones (1999) and Wilding (1982), πιστεύουν ότι οι κριτικοί θεωρητικοί που 

μελετούν τα επαγγέλματα βλέπουν τη διαδικασία της επαγγελματοποίησης να σχετίζεται 

σημαντικά με την απόκτηση δύναμης, κοινωνικής διάκρισης και αυτονομίας. Η ιδεολογία 

του επαγγελματισμού σύμφωνα με τον Jones (1999) «επικρίθηκε έντονα λόγω των 

υπερβολικών διεκδικήσεων σε σχέση  με τα περιορισμένα επιτεύγματα, την αποτυχία 

στην υπευθυνότητα, την παράλειψη δικαιωμάτων, την αποτυχία να εκπληρωθούν τα 

ενστερνισμένα υπηρεσιακά ιδανικά του επαγγέλματος, την έλλειψη υπευθυνότητας και 

των αρνητικών αποτελεσμάτων των επαγγελματικών παρεμβάσεων» 

Στην κριτική προσέγγιση ο επαγγελματισμός είναι ένα είδος επαγγελματικού 

ελέγχου που αντικατοπτρίζει την ηγεμονία του καπιταλισμού. Ο Johnson (1972) πιστεύει, 

ότι ο επαγγελματισμός αναφέρεται στον έλεγχο κατά τη διάρκεια της εργασίας ο οποίος 

προκύπτει καθώς οι κύριες δραστηριότητες της εργασίας ικανοποιούν τις παγκόσμιες 

λειτουργίες του κεφαλαίου. Αυτές είναι λειτουργίες ελέγχου, παρακολούθησης και 

αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης. 

Ο Larson (1977), τοποθετεί την άνοδο της επαγγελματοποίησης στο ιστορικό 

πλαίσιο του ανταγωνιστικού καπιταλισμού και ερευνά τη σχέση μεταξύ των 

επαγγελματικών projects και των καπιταλιστικών θεσμών όπως το κράτος, η ελεύθερη 

αγορά υπηρεσιών, η αγορά εργασίας, η γραφειοκρατική οργάνωση και το σύγχρονο 

πανεπιστημιακό σύστημα της ανώτατης εκπαίδευσης. Ο κύριος ισχυρισμός του Larson 

είναι ότι η εξάπλωση του επαγγελματισμού ήταν μία φάση καπιταλιστικού 

ορθολογισμού. Ήταν στο δομικό πλαίσιο του ανταγωνιστικού καπιταλισμού, κατά τη 

διάρκεια του δεύτερου μισού του 18
ου

 και του πρώτου μισού του 19
ου

 αιώνα που το 

μοντέλο του επαγγέλματος καταρτίστηκε για πρώτη φορά (Witz, 1992). Ενώ οι 

επαγγελματικές ομάδες στην αρχή του 19
ου

 αιώνα αναπτύχθηκαν με έναυσμα την 

ανάπτυξη του ανταγωνιστικού καπιταλισμού και συνέπεσαν με την εδραίωση του 

καπιταλιστικού κινήματος παραγωγής, τα ύστερα μοντέλα των επαγγελμάτων προέκυψαν 

λόγω της ιδεολογίας του επαγγελματισμού (Larson, 1977).  

Υπάρχει μια καταφανής αντιπαράθεση στην ιδεολογία του επαγγελματισμού και τη 

σχέση του επαγγελματία με την πολιτική οικονομία. Από την μία πλευρά, τα επαγγέλματα 

αναπτύχθηκαν σε σχέση με τις επικρατούσες ιδεολογίες της πολιτικής οικονομίας, όμως, 

προσπαθούσαν να αλλάξουν τη σχέσεις ισχύος σύμφωνα με τις «ηθικές» πλευρές της 

κυρίαρχης ιδεολογίας (Halliday, 1998). Οι  Mendes (1999), Camilleri (1999), Cooper 

(1993) και Jones (1998), βλέπουν αυτή τη διαμάχη ως τη δυναμική που βοηθά τα 

επαγγέλματα να αναπτυχθούν και να προσαρμοστούν στα μεταβαλλόμενα 

κοινωνικοπολιτικά πλαίσια. Όπως ο Krause (1996) υποστηρίζει, είναι αδύνατο να 
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καταλάβεις τη λειτουργία των επαγγελματικών ομάδων ανεξάρτητα από το κοινωνικό 

πλαίσιο.   

 Πολλά χρόνια πριν, ο Harold Lasswell (1936) καθόρισε την πολιτική, ως μελέτη 

για το ποιός παίρνει τι, πότε, και πώς. Βεβαίως, το ποιός παίρνει τι, όταν, και πώς, είναι 

ζητήματα θεμελιώδους σπουδαιότητας στην κατανόηση των επίσημων οργανώσεων. 

Εντούτοις, η οργανωτική πολιτική και η οργανωτική δύναμη είναι θέματα που γίνονται 

ευδιάκριτα από την απουσία τους στη διοικητική και οργανωσιακή βιβλιογραφία (Allen, 

και λοιποί., 1979). Αυτό δεν γίνεται βέβαια, επειδή οι όροι  δύναμη και πολιτική είναι 

έννοιες που χρησιμοποιούνται σπάνια στην καθημερινή συνομιλία. Και οι δύο 

χρησιμοποιούνται συχνά για να εξηγήσουν τα γεγονότα στον κόσμο γύρω μας. Υπάρχουν 

λίγα γεγονότα που δεν αποδίδονται στα αποτελέσματα της δύναμης και της πολιτικής. Ο 

Dahl (1957) σημείωσε, «η έννοια της δύναμης είναι τόσο αρχαία και πανταχού παρούσα 

όσο οποιοιδήποτε η κοινωνική θεωρία μπορεί να καυχηθεί.»  

 

4.3.5  Διάκριση δύναμης (power) και  εξουσίας (authority) 

 

Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση ανάμεσα στη δύναμη και στην εξουσία (αρχή). 

Σε οποιαδήποτε κοινωνική ρύθμιση, υπάρχουν ορισμένες πεποιθήσεις και πρακτικές που 

γίνονται αποδεκτές μέσα απ’ αυτή τη ρύθμιση. Τις δραστηριότητες που γίνονται 

αποδεκτές και αναμένονται μέσα σε ένα πλαίσιο τις ονομάζουμε νόμιμες μέσα σ’ αυτό το 

πλαίσιο. Η διανομή της δύναμης μέσα σε μια κοινωνική ρύθμιση μπορεί επίσης να γίνει 

νόμιμη μετά από αρκετό χρόνο, έτσι εκείνος που είναι μέσα στη ρύθμιση αναμένει και 

εκτιμάει ένα ορισμένο σχέδιο επιρροής. Όταν η δύναμη νομιμοποιείται έτσι, φαίνεται ως 

εξουσία - αρχή. O Weber  (1947) υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο της νομιμότητας στην 

άσκηση της δύναμης. Με τον μετασχηματισμό της δύναμης σε εξουσία, η άσκηση της 

επιρροής μετασχηματίζεται με έναν λεπτό αλλά σημαντικό τρόπο. Στις κοινωνικές 

καταστάσεις, η άσκηση της δύναμης έχει κόστος. Η επιβολή μίας εναλλακτικής χρήσης 

της δύναμης έναντι των άλλων εναλλακτικών απαιτεί συγκεκριμένη δαπάνη πόρων. 

Ο Dornbusch και ο Scott (1975), στο βιβλίο τους για τη αξιολόγηση μέσα στις 

οργανώσεις, έθιξαν ένα παρόμοιο θέμα με σεβασμό στη διαδικασία αξιολόγησης. 

Σημείωσαν ότι στις επίσημες οργανώσεις, μερικοί άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να 

θέσουν τα κριτήρια, στην παραγωγή δειγμάτων, και να εφαρμόσουν τα κριτήρια στην 

παραγωγή που επιλέγεται.  

Ο μετασχηματισμός της δύναμης σε εξουσία είναι μια σημαντική διαδικασία, γιατί 

αναφέρεται στο ζήτημα του θεσμοποιημένου κοινωνικού ελέγχου. Είναι σημαντικό να 

σημειωθεί ότι μέσα στις επίσημες οργανώσεις, οι κανόνες και οι προσδοκίες 

αναπτύσσονται εκεί που καθιστούν αναμενόμενη και αποδεκτή την άσκηση της επιρροής. 
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Κατά συνέπεια, ο κοινωνικός έλεγχος της συμπεριφοράς κάποιου από άλλους γίνεται ένα 

αναμενόμενο μέρος της οργανωτικής ζωής. Παραβλέποντας την άσκηση της επιρροής 

μέσα στις οργανώσεις ως ανταγωνισμό δυνάμεων, η δύναμη επιρροής είναι   

μετασχηματισμένη μέσω της νομιμοποίησης σε εξουσία και δεν επικρίνεται. Σ’ αυτό το 

σημείο δεν εξαρτάται πλέον από τους πόρους ή τους καθοριστικούς παράγοντες που την 

είχαν παραγάγει αρχικά. 

Όταν η κοινωνική κατανόηση και η κοινωνική συναίνεση αναπτύσσεται για να 

δεχτεί, να επικυρώσει, και να προτιμήσει ακόμη και τη διανομή της δύναμης, αυτή μέσω 

της νομιμοποίησης γίνεται εξουσία. Η εξουσία διατηρείται όχι μόνο από τους πόρους ή 

τις κυρώσεις που παρήγαγαν τη δύναμη, αλλά και από τις κοινωνικές πιέσεις και τους 

κοινωνικούς κανόνες που εγκρίνουν τη διανομή δύναμης και καθορίζουν τι είναι 

ορθολογικό και αποδεκτό. Τέτοια κοινωνική αποδοχή και κοινωνική έγκριση προσθέτουν 

σταθερότητα στην κατάσταση και καθιστούν την άσκηση της δύναμης ευκολότερη και   

περισσότερη αποτελεσματική. Η νομιμοποίηση εμφανίζεται σε ένα συγκεκριμένο 

κοινωνικό πλαίσιο, και αυτό είναι θεσμοθετημένο ως νόμιμο και οτιδήποτε άλλο να 

θεωρείται παράνομο.  

Η εξέταση των όρων κάτω από τους οποίους η δύναμη και ο κοινωνικός έλεγχος 

νομιμοποιούνται και μετασχηματίζονται σε εξουσία είναι σημαντική θέσμιση-λειτουργία 

στην προσπάθεια να γίνει κατανοητή η διακυβέρνηση και ο έλεγχος των οργανώσεων. 

 

 

4.4  Συμπεριφορικές θεωρίες στη λήψη αποφάσεων και ο ρόλος της δύναμης και της 

εξουσίας στις οργανώσεις 

 

4.4.1   Οι συμπεριφοριστικές βάσεις της δύναμης 

 

Υπάρχουν τουλάχιστον έντεκα συμπεριφοριστικές βάσεις της δύναμης, που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για να επηρεάσουν ένα άλλο πρόσωπο ή μια ομάδα. 

Καθένας μπορεί να αναπτύξει τις δεξιότητες του,  να χρησιμοποιήσει περισσότερες από  

αυτές τις βάσεις δύναμης, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η μεμονωμένη αποτελεσματικότητα 

στην αποστολή των στόχων της οργάνωσης. Οι έντεκα βάσεις της δύναμης που θα εξετάσουμε 

είναι: 

- Εξαναγκασμός  

- Ανταμοιβή  

- Αρχή  

- Χάρισμα (συμπεριλαμβανομένης της φυσικής ελκυστικότητας)  
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- Εμπειρογνώμονας  

- Πόροι (συμπεριλαμβανομένων των προϋπολογισμών, των εγκαταστάσεων & των 

ανθρώπων)  

- Αμοιβαιότητα  

- Αρχείο διαδρομής  

- Πληροφορίες  

- Συνεταιρισμός και τελικά, 

- Δύναμη ομάδας. 

Από την κατηγοριοποίηση αυτή οι πέντε πρώτες βάσεις της δύναμης αναφέρονται 

στους French and Raven (1960). 

4.4.1.1  Δύναμη καταναγκασμού 

 

Η ατελέσφορη διοίκηση (συνήθως και όχι η ηγεσία) καταδεικνύει την 

καταναγκαστική δύναμη με το να τραυματίσει ένα άλλο πρόσωπο φυσικά ή ψυχολογικά. Οι 

καταναγκαστικές συμπεριφορές είναι λεκτικές και μη λεκτικές προσβολές, συμβολικές 

χειρονομίες της περιφρόνησης, ή της πραγματικής φυσικής επίθεσης. Ένας υποβιβασμός, 

μια ανεπιθύμητη μεταφορά, ή η παρακράτηση των αναγκαίων πόρων είναι περισσότερο 

ακραίες μορφές καταναγκαστικής δύναμης. Η καταναγκαστική δύναμη θεωρείται ως 

αρνητική δύναμη. 

 

4.4.1.2  Δύναμη ανταμοιβής 

Αφορά τη δυνατότητα των ηγετών ή διευθυντικών στελεχών να αμείβουν υλικά η αξιακά. 

Όταν οι ηγέτες  δίνουν κάποια μορφή ανταμοιβής, τα βραβεία, ή οποιαδήποτε συμβολική 

χειρονομία, που θεωρείται ως φιλοφρόνηση, ασκούν τη δύναμη ανταμοιβής. Οι 

συμπεριφορές που περιλαμβάνονται είναι είτε λεκτικές, είτε μη λεκτικές, αλληλεπιδράσεις 

με εκείνους στο λαμβάνον τέλος. Εξ ορισμού, η δύναμη ανταμοιβής είναι θετική δύναμη. 

Το μέγεθός της εξαρτάται από την αντίληψη του παραλήπτη για την έννοια της 

συμπεριφοράς. Μια προώθηση ή ένα αρκετά μεγάλο επίδομα έχει τη θετικότερη δύναμη 

από μια φιλοφρονητική επιστολή.  

 

 

 

http://changingminds.org/explanations/theories/academic_references.htm#French%20and%20Raven%20%281960%29
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4.4.1.3  Δύναμη αρχής 

 

Η δύναμη της αρχής ορίζεται από το νόμιμο δικαίωμα ενός διευθυντή να ελέγξει 

και οι συνακόλουθες υποχρεώσεις των υφισταμένων να υπακούν και   επιβεβαιώνουν τη 

δύναμη αρχής. Αυτή η βάση δύναμης έχει και τις θετικές και αρνητικές πτυχές. Η 

αυξανόμενη χρήση της δύναμης ανταμοιβής από ένα πρόσωπο με την αρχή και κάτω από 

τις κατάλληλες περιστάσεις οδηγεί συνήθως στο υψηλότερο κίνητρο και την πίστη. Η 

κατάχρηση της δύναμης αρχής, εντούτοις, μπορεί να έχει τις αρνητικές συνέπειες. Η 

δύναμη αρχής χρησιμοποιείται καλύτερα ως δυνατότητα παρά σαν μια επικαιρότητα. 

Συμπεριφορά ως ″προϊστάμενος″ που χρησιμοποιεί τη δύναμη  αρχής χωρίς να επικοινωνεί,  

πολύ συχνά μπορεί να θεωρείται ως αρνητική δύναμη. Οι παραλήπτες μπορούν να 

βραχυκυκλώσουν τη δύναμη αρχής με τους λεπτούς ή μη λεπτούς  τρόπους. Ο ατελέσφορος 

διευθυντής μπορεί να αγοράζει με τη βραχυπρόθεσμη συμμόρφωση εις βάρος της 

μακροπρόθεσμης υποχρέωσης. Αλλά σε περιόδους κρίσης ή ανάγκης, η άσκηση της 

ηγεσίας είναι  βασισμένη στην δύναμη της αρχής και θα θεωρηθεί ως θετική δύναμη. 

 

4.4.1.4  Δύναμη χαρίσματος 

 

Οι ηγέτες έχουν τη δύναμη του χαρίσματος όταν κάποιοι προσδιορίζουν σ’ αυτούς το 

χάρισμα. Ο προσδιορισμός μπορεί να βασιστεί στην προσωπική ελκυστικότητα ή άλλα 

χαρακτηριστικά, αλλά η αντίληψη για το χάρισμα εξαρτάται συνολικά από τον παραλήπτη, που 

θαυμάζει, φθονεί ή αισθάνεται μια ανάγκη να προσδιοριστεί με αυτές τις κάπως μυστικές 

δυνάμεις. Η χαρισματική δύναμη, δεν μπορεί να διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια της ζωής ενός 

ανθρώπου. Προσδιορίζεται γενετικά. 

 

4.4.1.5  Ειδική δύναμη του εμπειρογνώμονα 

 

Όταν οι ηγέτες ή τα άτομα ειδικευτούν  στη γνώση που εκτιμάται από ένα άλλο 

πρόσωπο, έχουν τη δυνατότητα για την ειδική δύναμη του εμπειρογνώμονα. Όταν η ανάγκη 

προκύπτει, αυτή η δύναμη μπορεί να ασκηθεί για να βοηθήσει ένα άλλο πρόσωπο ή μια ομάδα. 

Όταν η ειδική δύναμη ζητιέται και δίνεται, θεωρείται ως θετική δύναμη. Εντούτοις, η εκούσια 

χρήση της δύναμης του εμπειρογνώμονα μπορεί να δοθεί  ως ανεπιθύμητη παρείσφρηση και 

θεωρείται ως αρνητική δύναμη. Η συνεχής χρήση της μπορεί να βάλει  εμπόδια μεταξύ ενός 

ηγέτη και άλλων, που μπορεί να είναι δύσκολο να αναιρεθούν. Ο τρόπος, που η ειδική δύναμη 

παραδίδεται, είναι κρίσιμος με την διαμόρφωση των αντιλήψεων για τον παραλήπτη. Τέτοια 

δύναμη, όπως η πείρα  που δεν μεταδίδεται την ώρα της ανάγκης, μπορεί να θεωρηθεί ως αρνητική 

δύναμη. 
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4.4.1.6  Δύναμη των πόρων 

 

Η δυνατότητα να ελέγξει, ή να επηρεάσει τουλάχιστον τον προϋπολογισμό, τις  

εγκαταστάσεις και τους ανθρώπους. Κατά συνέπεια, είναι δυνατό να θεμελιωθούν οι σχέσεις 

υποστηριχτές-συμμαχικές. Σε πολλές περιπτώσεις είναι απλώς απαραίτητο να υπάρξει ο 

έλεγχος ή η επιρροή πέρα από τους αυξητικούς πόρους για να ασκηθεί σημαντική διαπροσωπική 

επιρροή που παρέχει τους επιθυμητούς πόρους και φαίνεται ως θετική δύναμη, αλλά η 

παρακράτηση επιθυμητών πόρων διαφαίνεται ως αρνητική δύναμη. 

 

4.4.1.7  Δύναμη αμοιβαιότητας   

 

Μια μορφή δύναμης, που ο καθένας μπορεί να αποκτήσει, είναι η δύναμη 

αμοιβαιότητας, το οποίο μερικές φορές συμβαίνει στην φιλία. Ο Cialdini παρατήρησε ότι 

«η εντυπωσιακή πτυχή ανταπόκρισης με τη συνοδευτική αίσθηση υποχρέωσής της είναι η 

διεισδυτικότητά της στον ανθρώπινο πολιτισμό». Σε αυτό το πλαίσιο, η αμοιβαιότητα σε 

μια οργανωτική ρύθμιση είναι  παρόμοια με την αμοιβαιότητα σε μια κοινωνική ρύθμιση.  

Μερικές φορές η δύναμη αμοιβαιότητας μπορεί να αναπτυχθεί μέσω της ένωσης με ένα 

άλλο άτομο, της διανομής των προσωπικών πληροφοριών. Οι ηγέτες μπορούν να 

στηριχτούν στα κοινά συμφέροντα, στις τιμές, στις απόψεις, και στις προτιμήσεις σε ένα 

σημείο που οι άνθρωποι μπορούν να γνωρίσουν τους άλλους. Αυτή η διαδικασία, όταν 

χρησιμοποιείται με τις ανταμοιβές και τις πληροφορίες, οδηγεί στην αμοιβαία σχέση.  Λόγω του 

παράγοντα προσδιορισμού, η δύναμη αμοιβαιότητας θεωρείται συνήθως ως θετική δύναμη. 

         

4.4.1.8  Δύναμη αρχείων διαδρομής 

 

Οι άνθρωποι θέλουν να συνδεθούν με έναν νικητή. Σε αυτό το πλαίσιο ο Kotter 

παρατήρησε ότι, «ένα αξιόπιστο αρχείο διαδρομής και η φήμη που κερδίζει μπορούν να 

βοηθήσουν το ένα να αναπτύξει και να διατηρήσει τις καλές εργασιακές σχέσεις με άλλες και 

σε ένα μέρος του χρόνου που απαιτείται, εάν εκείνες οι πηγές ενέργειας είναι απούσες». 

Περαιτέρω, ο Pfeffer δηλώνει ότι, «πειράζουν ένα καλό αρχείο διαδρομής, για να το αναπτύξουν 

νωρίς». Η επιτυχία και η φήμη, που συνοδεύει μια υπόθεση,  την  οδηγεί συχνά σε μια  

επιτυχία και αναπαράγει την επιτυχία και αυτή είναι καλύτερα να είναι σύμμαχος της 

επιτυχίας παρά εχθρός. Κατά συνέπεια, το πρόσωπο με ένα καλό αρχείο διαδρομής έχει τη 

δυνατότητα να επηρεάσει άλλον και διαφαίνεται  ως θετική δύναμη. 

 

 

 



 

 

221 

4.4.1.9  Δύναμη πληροφοριών 

 

«Οι πληροφορίες, σε συνδυασμό με την κρισιμότητα και ευαισθησία στη σημασία 

τους, είναι βασικές στη λογική απόφαση».
  
Η βάση της δύναμης πληροφοριών εξαρτάται από 

την είσοδο των πληροφοριών, που δεν είναι δημόσια γνώση. Οι ηγέτες μπορούν να έχουν 

πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες λόγω της θέσης τους, του συμβούλου ή των συμβούλων 

τους, ή μπορεί να έχουν χτίσει ένα δίκτυο των σχέσεων, που τους δίνει τις πληροφορίες μέσω 

άτυπων καναλιών. Η δύναμη πληροφοριών μπορεί να υπάρξει στα επίπεδα της οργάνωσης. 

Είναι δυνατό, σε μερικές κλειστές οργανώσεις,  οι ανώτεροι υπάλληλοι στην κορυφή να 

έχουν τις λιγότερες πληροφορίες μέσα στην οργάνωση συγκριτικά με τους ανθρώπους στη 

μέση ή ακόμα και στα χαμηλότερα επίπεδα. Ένας διοικητικός βοηθός σε ένα ανώτερο 

στέλεχος έχει τη δύναμη πληροφοριών. Όχι μόνο υπάρχει πρόσβαση στις πληροφορίες, αλλά 

υπάρχει επίσης η δυνατότητα να ελεγχθεί η ροή των πληροφοριών από το ανώτερο 

στέλεχος. 
 

 

4.4.1.10  Δύναμη συνεταιρισμών 

 

Η δύναμη συνεταιρισμών δανείζεται από  μια πηγή αρχής ή ηγεσίας με την οποία ένα 

πρόσωπο συνδέεται. Παραδείγματος χάριν, οι διοικητικοί ή βοηθοί προσωπικού που 

υποβάλλουν έκθεση στους υψηλού επιπέδου ανώτερους υπαλλήλους μπορούν να φανερώσουν 

τη δύναμη συνεταιρισμών με τη δράση μιας αναπλήρωσης για τον αριθμό αρχής. Εάν ενεργούν 

σύμφωνα με τις επιθυμίες του προσώπου, που έχει πραγματικά την αρχή, αυτό είναι μια 

νόμιμη και κατάλληλη χρήση της δύναμης. Από τη άλλη μεριά, εάν είναι προφανές στους 

παραλήπτες ότι αυτός που εξασκεί τη δύναμη αυτή ενεργεί από το συμφέρον, είναι σαφώς 

αρνητική δύναμη.  

 

4.4.1.11  Δύναμη ομάδας 

 

Η δύναμη ομάδας περιλαμβάνει διάφορα άτομα που αλληλεπιδρούν στην επίλυση του 

προβλήματος, στην επίλυση ψυχικών συγκρούσεων ή της δημιουργική "ξαφνικής έμπνευσης". 

Αυτή η βάση δύναμης μπορεί να θεωρηθεί θετική, μόνο όταν η επίλυση της ομάδας του 

προβλήματος ή της κατάστασης είναι μεγαλύτερη από τις προσωπικές συνεισφορές, όταν 

η ομάδα φθάνει σε μια συνεργατική λύση. Αυτό το αποτέλεσμα απαιτεί προσεκτικό σχέδιο 

και ηγεσία της διαδικαστικής ομάδας.  
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4.4.2  Γραφειοκρατικά Πρότυπα Λήψης Απόφασης και θεσμική αλλαγή 

 

Το ορθολογικό πρότυπο της επιλογής στη λήψη αποφάσεων υπονοεί την ανάγκη 

ύπαρξης ουσιαστικών προϋποθέσεων  στην επεξεργασία  πληροφοριών για να γίνουν  

οργανωμένες  συζητήσεις. Αυτές μπορεί να μην είναι ρεαλιστικές ή και να είναι 

ανέφικτες σε πολλές περιπτώσεις και έτσι οι οργανώσεις   αναγκάζονται να 

λειτουργήσουν χρησιμοποιώντας  τις καθιερωμένες διοικητικές διαδικασίες και τους 

κανόνες παρά να επιδιώξουν την ορθολογική λήψη αποφάσεων  σε συνεχή βάση. Το 

γραφειοκρατικό πρότυπο λειτουργεί με τη διαδικαστική ορθολογιστική ικανότητα των 

οργανώσεων παρά με  την   ουσιαστική   ορθολογιστική  ικανότητα  (Simon 1979) μέσω 

των επιλογών αριστοποίησης. Οι επιλογές γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες και τις 

διαδικασίες που είναι προσαρμοσμένοι στην οργάνωση και ήταν  αποτελεσματικοί στο 

παρελθόν. 

 Η καλύτερη  ερμηνεία για αυτές τις γραφειοκρατικά λογικές αποφάσεις μπορεί να 

βρεθεί στους Μarch και Simon (1958) και στους Cyert και Μarch (1963). Σε αυτό το 

πλαίσιο, οι στόχοι αντιμετωπίζονται ως συστήματα των περιορισμών (Simon) 1964) και 

οι αποφάσεις θεωρούνται όχι ως άριστες αλλά ως ικανοποιητικές. Εξαιτίας της 

περιορισμένης ορθολογικής ικανότητας, η αναζήτηση περιορίζεται και σταματάει μόλις 

βρεθεί μια ικανοποιητική λύση. Η διαμάχη μεταξύ των διαφορετικών εναλλακτικών 

λύσεων ή των απόψεων δεν επιλύεται ποτέ πλήρως, και οι προτεραιότητες και οι στόχοι 

παρακολουθούνται διαδοχικά. Σε όλη αυτήν την διαδικασία, οι οργανώσεις μαθαίνουν 

και προσαρμόζονται, και η μάθηση και η γνώση τους λαμβάνουν τη μορφή κανόνων 

εναλλασσόμενης δράσης ή είναι τυποποιημένες λειτουργικές διαδικασίες, που παρέχουν 

ένα πρόγραμμα, ένα σύνολο συμπεριφορών για τους οργανωτικούς συμμετέχοντες, οι 

οποίοι χρησιμεύουν ως ένας οδηγός στη δράση και την επιλογή. Από αυτήν την 

προοπτική, οι αποφάσεις    αντιμετωπίζονται  "λιγότερο ως σκόπιμες επιλογές και 

περισσότερο σύμφωνα με  τα τυποποιημένα σχέδια  της συμπεριφοράς" (Allison 1971). 

Θεωρείται ότι "το μεγαλύτερο μέρος της συμπεριφοράς   καθορίζεται από τις 

προηγουμένως   καθιερωμένες    διαδικασίες" (Allison,1971).  

Με βάση τους Simon & March οι σκοποί της οργάνωσης επηρεάζουν τη 

συμπεριφορά και προσφέρουν τις αξιακές προϋποθέσεις για το ποιοι σκοποί είναι 

επιθυμητοί. Όσο πιο σαφείς και λεπτομερείς είναι οι αξιακές προϋποθέσεις, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η επιρροή τους στην επικείμενη λήψη αποφάσεων, γιατί οι ξεκάθαροι 

στόχοι επιτρέπουν τον διαχωρισμό μεταξύ αποδεκτών και μη αποδεκτών επιλογών. Π.χ. 

ποιος είναι ο υπέρτατος σκοπός ενός νοσοκομείου; Η παροχή υπηρεσιών περίθαλψης, η 

συσσώρευση κέρδους ή η διατήρηση των θέσεων εργασίας; 
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Ένα κομβικό σημείο της προσέγγισης αυτής εντοπίζεται στους τρόπους με τους 

οποίους θα πεισθούν τα άτομα να εγκαταλείψουν τις προσωπικές βλέψεις και τα 

συμφέροντά τους και να προτάξουν εκείνα της οργάνωσης. Η εξουσία καλείται να 

γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ προσωπικού και συλλογικού συμφέροντος. Οι υποκειμενικοί 

προσδιορισμοί και οι επιλεκτικές προσλήψεις αυξάνονται σε βάρος της αντικειμενικής 

και ολοκληρωμένης θεώρησης και η αδράνεια γίνεται βαρίδι γιατί ο συλλογικός σκοπός 

δεν συνάδει με τον αντίστοιχο ατομικό. 

Ως πρωταρχικός στόχος των οργανώσεων αναδύεται η προσπάθεια να μειωθούν οι 

παράγοντες πολυπλοκότητας και αβεβαιότητας που επιδρούν στις οργανώσεις. Οι 

μηχανισμοί αυτοί είναι ο καταμερισμός της εργασίας, η τυποποίηση των διαδικασιών, η 

εξουσία και η ιεραρχία, η επικοινωνία, η πειθώ και η προπαγάνδα. Κάνοντας αναφορά σε 

δύο μόνο παράγοντες, στη τυποποίηση των διαδικασιών και στην εξουσία, έχουμε να 

παρατηρήσουμε ότι η μη ύπαρξη σαφών διαδικασιών σε ένα οργανωσιακό χώρο π.χ. στα 

επείγοντα περιστατικά ή στον προγραμματισμό των χειρουργείων, επιτείνει την 

αβεβαιότητα και την πολυπλοκότητα. Η  ύπαρξη πραγματικής εξουσίας, διαφορετικής 

από αυτή που φαίνεται στην οργανωτική δομή, αυξάνει τη πολυπλοκότητα και την αταξία 

του οργανισμού, δεν βοηθά στη δημιουργία οργανωσιακής μάθησης ή δημιουργεί 

στρεβλή μάθηση,  και αποτελεί τη βάση για φαινόμενα πρόταξης του ατομικού 

συμφέροντος έναντι του δημόσιου και συλλογικού. Η εξουσία αφού δεν εκπορεύεται από 

τη διοίκηση του οργανισμού αλλά από τα άτομα, όχι μόνο δεν μπορεί να γεφυρώσει το 

χάσμα μεταξύ προσωπικού και συλλογικού συμφέροντος αλλά είναι αιτία να 

δημιουργούνται ανεξέλεγκτες και χαοτικές καταστάσεις σε βάρος του σκοπού της 

οργάνωσης και υπέρ των ατομικών συμφερόντων των γιατρών. Η επιδίωξη των 

προσωπικών στόχων και η επιβολή ενός επίσημου συστήματος (γραφειοκρατία), 

αντικατοπτρίζει την γνώση ότι η επιδίωξη των προσωπικών στόχων στα πλαίσια ενός 

οργανισμού μπορεί να εξασθενίσει-υπονομεύσει τους στόχους και την επαρκή λειτουργία 

του οργανισμού (du Gay, 1994, 2000).  

Κατά τους Cyert και March (1963) η οργάνωση θεωρείται ως συνασπισμός των 

διαφόρων ομάδων που τη συνθέτουν. Επειδή τα άτομα δεν είναι απλώς εκτελεστικά 

όργανα που αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν κάποιες εντολές αλλά υποκείμενα με 

προσωπικότητα – τα οποία συνδέουν τις δραστηριότητές τους με τις προσδοκίες τους για 

το παρόν και το μέλλον και επιδιώκουν την πραγμάτωση της προσωπικότητάς τους 

σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες και τις αξίες που ενστερνίζονται – δεν θα  πρέπει 

να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι τα συμφέροντα των ατόμων μπορεί να καλύπτονται ή 

να καλύπτονται εν μέρει από τους στόχους της οργάνωσης στην οποία συμμετέχουν. Τις 

περισσότερες φορές οι στόχοι της οργάνωσης είναι αποτέλεσμα συναινετικών 

διαδικασιών ή διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις διάφορες ομάδες, τις οποίες συνδέει 
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κάποιο ελάχιστο κοινό συμφέρον. Η μελέτη επίσης των Barrett και McMahon (1990), 

έθεσε τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης σε κεντρικό σημείο στην ανάλυσή τους περί 

διοικητικών ρόλων και ευθυνών στο εθνικό σύστημα υγείας στο Η.Β.. Οι Barrett και 

McMahon βλέπουν τον μάνατζερ ως έναν από τους πολλούς παίκτες που 

διαπραγματεύονται σε μια σειρά πολύπλοκων σχέσεων εξουσίας. 

Ο Mintzberg χρησιμοποίησε τον όρο πολιτική αρένα στη θεωρία των οργανώσεων 

και θεωρεί ότι η συμπεριφορά στις οργανώσεις είναι ένα παιγνίδι εξουσίας στο οποίο οι 

παίκτες δέχονται εξωτερικές και εσωτερικές επιδράσεις. Διεύρυνε την έννοια του 

συνασπισμού σε εξωτερικούς και εσωτερικούς συνασπισμούς.  

Στους εξωτερικούς συνασπισμούς συγκαταλέγονται οι εξής πηγές εξουσίας: 

1.  ιδιοκτήτες 

2.  πελάτες, προμηθευτές 

3.  οργανώσεις εργαζομένων 

4.  διοικητικά όργανα της οργάνωσης 

Στους εσωτερικούς συνασπισμούς ανήκουν: 

1.  προσωποποιημένη εξουσία (προσωποπαγείς διαδικασίες ελέγχου) 

2.  γραφειοκρατική εξουσία (κανονιστικές ρυθμίσεις) 

3.  ιδεολογική 

4.  εξειδικευμένη ( επιστήμονες, τεχνοκράτες, professionals) 

5.  πολιτικοποιημένος συσχετισμός δυνάμεων (σχέσεις με πολιτικές οργανώσεις) 

Από τα παραπάνω αρκεί να σημειώσουμε από τους εξωτερικούς συνασπισμούς, 

ένα μόνο παράγοντα, τους ιδιοκτήτες, που για το δημόσιο τομέα είναι ολόκληρη η 

κοινωνία. Αν δεν υπάρχει ανεπτυγμένη κοινωνία των πολιτών αυτός ο πόλος εξουσίας 

ουσιαστικά δεν υφίσταται. Στους εσωτερικούς συνασπισμούς, αξίζει να σημειώσουμε τη 

δύναμη των professionals, ειδικά στο χώρο του νοσοκομείου, και ακόμα περισσότερο 

όταν λείπουν ή δεν έχουν διαμορφωθεί επαρκώς οι υπόλοιποι εσωτερικοί και εξωτερικοί 

συνασπισμοί. 

Η δημόσια διοίκηση είναι το πιο πολύπλοκο εποικοδόμημα της κοινωνίας, είναι 

ένας θεσμός που δημιουργήθηκε στο πέρασμα του χρόνου, είναι η ίδια ιστορία γιατί το 

παρόν και το μέλλον συνδέονται με το παρελθόν εξαιτίας της διάρκειας που εμφανίζουν 

οι θεσμοί της κοινωνίας. Οι επιλογές του σήμερα και του αύριο έχουν διαμορφωθεί από 

το παρελθόν. Και το παρελθόν μπορεί να γίνει κατανοητό μόνο ως ιστορία της εξέλιξης 

των θεσμών (Douglass C. North 2006). 

Το ότι ο θεσμός αποτελεί ένα είδος τάξης, τους κανόνες του παιγνιδιού (και τους 

περιορισμούς του) σε μία κοινωνία αυτό δε σημαίνει ότι δεν αλλάζει. Η τάξη είναι 

αναγκαία συνθήκη για καθετί που επιχειρεί να κατανοήσει ο ανθρώπινος νους και 

καθιστά δυνατή την εστίαση στις ομοιότητες και στις διαφορές, σε αυτά που ταιριάζουν 
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και σε αυτά που διαχωρίζονται. Όταν δεν περιλαμβάνεται τίποτα το περιττό και δεν 

παραλείπεται τίποτα το απαραίτητο, μπορεί κανείς να κατανοήσει την αλληλεξάρτηση 

του όλου με τα μέρη του. Η τάξη αποτελεί αναγκαία συνθήκη για να μπορέσει μία δομή 

να λειτουργήσει. Οποιαδήποτε πρόοδος χρειάζεται κάποια αλλαγή της τάξης. Μια 

επανάσταση πρέπει να στοχεύει στην καταστροφή μιας δεδομένης τάξης και θα επιτύχει 

μόνο αν επιβάλλει μια τάξη δική της. Η τάξη αποτελεί προϋπόθεση  της επιβίωσης, ως εκ 

τούτου η παρόρμηση της δημιουργίας εύτακτων διατάξεων αποτελεί εγγενές 

χαρακτηριστικό της εξέλιξης. (Rudolf Arnheim – 2003). 

Κατά τον Φουκώ δεν είναι ο θεσμός που ορίζει τις σχέσεις εξουσίας αλλά θα 

πρέπει να αναλύσουμε τους θεσμούς ξεκινώντας από τις σχέσεις εξουσίας που στην ουσία 

δημιουργούν τους θεσμούς. Η  άσκηση της εξουσίας είναι ένας τρόπος για τους μεν να 

δομήσουν το πεδίο δυνατής δράσης των δε. Συγκεκριμένα η ανάλυση των σχέσεων 

εξουσίας απαιτεί να προσδιορίσουμε ένα αριθμό σημείων. 

1.  Οι διαφοροποιήσεις που επιτρέπουν να δρούμε πάνω στη δράση των άλλων. 

Όσο  αυξάνει ο αριθμός των διαφοροποιήσεων τόσο αυξάνει το πλάτος και το βάθος των 

γνώσεων που απαιτούνται για να αντιμετωπιστούν. Κατά τον Φουκώ η μεγαλύτερη σχέση 

εξουσίας βασίζεται στην βαθύτερη και πλατύτερη γνώση που έχει κάποιος σε σχέση με 

τους άλλους. Κάθε σχέση εξουσίας χρησιμοποιεί διαφοροποιήσεις που είναι συγχρόνως 

συνθήκες και αποτελέσματα γι’ αυτήν. 

2.  Ο τύπος των αντικειμενικών σκοπών που επιδιώκονται από αυτούς που δρουν 

πάνω στη δράση των άλλων.  

3. Οι εργαλειακές τροπικότητες. Δηλαδή έχει σχέση με το αν η εξουσία 

χρησιμοποιείται με τη χρήση όπλων και βίας, με μηχανισμούς ελέγχου, με την ομιλία και 

την πειθώ.   

4. Οι μορφές  θεσμοποίησης. Είναι οι νομικές διατάξεις, οι παραδόσεις, φαινόμενα 

συνήθειας ή μόδας, οι οργανωσιακοί σχηματισμοί όπως το σχολείο, ο στρατός, το 

νοσοκομείο κτλ.  

5. Οι βαθμοί εξορθολογισμού. Όσο αυτοί αυξάνουν τόσο λιγότερες αντιδράσεις έχει 

να αντιμετωπίσει εξαιτίας του μεγάλου βαθμού επεξεργασίας – εξορθολογισμού που 

περικλείει. 

Θεωρήθηκε ότι οι θέσεις του Φουκώ έχουν μία αρνητική θέαση για την εξουσία. 

Στην πραγματικότητα, και όπως έχουν τεθεί τα παραδείγματα, στην κάθε περίπτωση που 

αναφέρθηκε υποδηλώνεται και ο θετικός χαρακτήρας της εξουσίας. Όλα τα παραπάνω 

αρνητικά επακόλουθα της μεγάλης και ανεξέλεγκτης εξουσίας δεν μπορούν να συμβούν, 

όταν δεν υπάρχει εξουσία της γνώσης αλλά μόνο η εξουσία που δίνεται από τον θεσμό 

και την τυπική θέση. Η περίπτωση μοιάζει με δίκοπο μαχαίρι που όσο καλύτερα κόβει και 

λειτουργεί σαν καλό εργαλείο άλλο τόσο κακό μπορεί να κάνει αν το χρησιμοποιήσει χέρι 
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που κινείται από κακή πρόθεση. Εδώ ισχύει η άποψη του νομπελίστα φυσικού R. 

Feynman ότι η εξουσία της γνώσης είναι ένα κλειδί, με το ίδιο κλειδί μπορεί να ανοίξει η 

πόρτα του παράδεισου αλλά και της κόλασης.  

 

 

4.5  Η επιρροή της δύναμης στη λήψη αποφάσεων στις μονάδες υγείας. 

 

4.5.1 Εισαγωγικά 

 

Το νοσοκομείο είναι ένας κρίσιμος θεσμός μέσα στα σύγχρονα συστήματα 

ιατρικής περίθαλψης, αλλά επίσης σύμβολο της κοινωνικής ισχύος του ιατρικού 

επαγγέλματος αντιπροσωπεύοντας την θεσμοποίηση της εξειδικευμένης ιατρικής γνώσης. 

Το γραφειοκρατικό, κεντρικά διευθυνόμενο νοσοκομειακό σύστημα παίζει ένα σημαντικό 

ρόλο στην εξειδίκευση των γιατρών και αποτελεί το κέντρο δράσης των σύγχρονων 

πολιτικών μαχών, οι οποίες δεν είναι μόνο οικονομικές, αλλά ιδεολογικές και 

πολιτιστικές. Ακολουθώντας τη γραφειοκρατικοποίηση της ιατρικής περίθαλψης, υπήρξε 

μια σημαντική συζήτηση για το εάν τα νοσοκομεία συμμορφώνονται με τον ιδεατό τύπο 

της ορθολογιστικής γραφειοκρατίας του Weber. Η γραφειοκρατική φόρμα οργάνωσης 

του Weber εγγυάται ότι όλες οι δραστηριότητες θα εκτελεστούν ομοιόμορφα με ένα 

σταθερό και αξιόπιστο τρόπο. Οι καθιερωμένες απόψεις για την γραφειοκρατία έτσι όπως 

απεικονίζονται στην κληρονομιά του Weber, θεωρούν την συγκεκριμένη μορφή 

οργάνωσης (γραφειοκρατία) ως μια μέγιστη κοινωνική καινοτομία, απαραίτητη στην 

επέκταση του βιομηχανικού καπιταλισμού και στην εμπέδωση κρίσιμων κοινωνικών και 

οικονομικών στόχων ή ιδανικών όπως η πρόοδος, η ανάπτυξη, η αξιοκρατία και η 

ισότητα (Kallinikos, 2003). Αν και τα μεγάλα σύνθετα νοσοκομεία έχουν ένα αριθμό 

χαρακτηριστικών που συμφωνούν με το ιδανικό μοντέλο του Weber, πολλοί 

κοινωνιολόγοι έχουν προτείνει ότι το σύγχρονο νοσοκομείο αποκλίνει από το μοντέλο 

του Weber, σε πολλές σημαντικές πλευρές. Το νοσοκομείο έχει μια διοικητική δομή που 

είναι γραφειοκρατική, οι γιατροί διατηρούν σημαντική επαγγελματική επιρροή / εξουσία 

και λαμβάνουν αποφάσεις που δεν καθορίζονται από το επαγγελματικό διοικητικό 

σύστημα. Επιπρόσθετα, έρευνες έχουν δείξει ότι αυτά τα ιδρύματα έχουν πολλαπλά 

συστήματα εξουσίας – διοίκησης, και τμήματα επαγγελματικής εξουσίας που περιορίζουν 

τη λειτουργία μιας μοναδικής γραμμής εποπτείας.  
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4.6  Επαγγελματισμός 

 

Ο επαγγελματισμός είναι ένα σημαντικό δομικό στοιχείο στη μεταρρύθμιση της 

υγείας. Η λεπτομέρεια που περιλαμβάνεται στην εφαρμογή-επιβολή της αλλαγής και η 

πείρα που απαιτείται για την εφαρμογή της πέφτει σε τελική ανάλυση στους 

νοσοκομειακούς γιατρούς. Οι διευθυντές θα πρέπει να δεσμεύσουν και να 

διαπραγματευτούν με τους επαγγελματίες (γιατρούς-νοσοκόμους) προκειμένου να έρθουν 

σε μια κοινή συμφωνία για τους στόχους και τις στρατηγικές της αλλαγής του 

εργασιακού χώρου ως του θεμελίου για τη μεταρρύθμιση. Αυτό σημαίνει ότι η 

συνεργασία με τους επαγγελματίες νοσοκομειακούς γιατρούς και η λήψη των 

συμφερόντων τους υπόψη είναι σημαντικές τόσο από άποψη τακτικής όσο και 

στρατηγικής ώστε να επιτευχθεί η αλλαγή (Hofstede, et al. 1990, Schein 1996, Degeling 

et al. 1998). 

Η υπό εξέταση βιβλιογραφία για τον επαγγελματισμό δείχνει ότι υπάρχει ελάχιστη 

συμφωνία σχετικά με τα στοιχεία τα οποία καθορίζουν το επάγγελμα. Εντούτοις, υπάρχει 

συμφωνία για τα ευρύτερα χαρακτηριστικά του επαγγελματισμού και για την 

χρησιμότητά του ως ενός "καταφύγιου" της αγοράς, επιπρόσθετα με τα χαρακτηριστικά 

της αυτονομίας, του αλτρουισμού και της εξειδικευμένης γνώσης. Η άποψη ότι ο 

επαγγελματισμός δεν είναι ούτε μια καθολική ούτε μία απόλυτη έννοια, αλλά μια 

μεταλλασσόμενη και εξελισσόμενη έννοια, είναι σημαντική σε αυτήν την διατριβή στα 

πλαίσια της οργανωτικής αλλαγής και της μεταρρύθμισης της υγειονομικής περίθαλψης. 

Η μεταρρύθμιση στο χώρο της εργασίας έχει υποδειχθεί ως ένας σημαντικός χώρος της 

επαγγελματικής αλλαγής εάν η αλλαγή της συμπεριφοράς των νοσοκομειακών γιατρών 

υποβόσκει κάτω από τη μεταρρύθμιση, εάν το επάγγελμα επηρεάζει την κουλτούρα, και 

εάν η αλλαγή κουλτούρας συνδέεται με την αλλαγή συμπεριφοράς.  

Κάθε ένα από τα κύρια επαγγέλματα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, 

ιατρική και νοσηλευτική, εξελίσσεται και αλλάζει. Οι πιέσεις στην ιατρική για να 

μεταρρυθμιστεί είναι και εσωτερικές και εξωτερικές, και υπονοούν ότι η κυρίαρχη θέση 

του ιατρικού μοντέλου και οι προσδοκίες της ιατρικής για τη συνέχιση της  αυτονομίας 

και της αυτορύθμισης της είναι υπό πολιορκία. Η νοσηλευτική, από την άλλη πλευρά, 

εμφανίζεται να είναι σε μια ανοδική τροχιά δεδομένου ότι παραλληλίζεται με την ιατρική 

στην ανάπτυξη ενός ειδικευμένου σώματος γνώσης και εσωτερικής διαφοροποίησης της 

επαγγελματικής εμπειρίας. Η ιστορική θέση της νοσοκομειακής διοίκησης στην 

περιφέρεια των επαγγελμάτων ενισχύει τον προβληματικό της ρόλο στη μεταρρύθμιση 

της υγειονομικής περίθαλψης. Η ανάπτυξη ενός οργανωτικού ρόλου διοίκησης στην 

νοσηλευτική, εντούτοις, έχει τη δυνατότητα να γεφυρώσει τη διαίρεση ανάμεσα στη 

διαχείριση(μάνατζμεντ) και τα επαγγελματικά πεδία.  
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4.1.1    Καθορίζοντας τον επαγγελματισμό  

 

Η έννοια του επαγγέλματος αλλάζει μέσα κι ανάμεσα σε εκείνα τα επαγγέλματα 

που κυριαρχούν στα δημόσια νοσοκομεία, δηλαδή στην ιατρική και τη νοσηλευτική. 

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για το τι αποτελεί επάγγελμα (Hughes 1971, Hidey 1976, 

Freidson 1977, Kerr 1981, Lacombe 1993, Freidson 1994, Bryan 1995, Turkoski 1995, 

Randle 1996, Hanlon 1998, Hensel et al. 1998, Marshall 1998, Willson 1999, Cruess and 

Cruess 2000, Sullivan 2000). Aλλά υπάρχει ελάχιστη συμφωνία για τα κοινά του 

χαρακτηριστικά (Freidson 1977, Cruess and Cruess 2000). Μια τέτοια διαφωνία υπονοεί 

ότι τα χαρακτηριστικά του επαγγέλματος, οι ερωτήσεις σχετικά με την καθολικότητά του, 

και ο τρόπος με τον οποίο οι επαγγελματικές συμπεριφορές και αξίες προσκρούουν στην 

οργανωτική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης αυτής στην υγειονομική περίθαλψη, δεν είναι 

ευκρινώς κατανοητά. Η αποδοχή, από την πλειοψηφία των συγγραφέων που 

αναφέρθηκαν ανωτέρω, της ύπαρξης ενός ειδικευμένου σώματος γνώσης, διακρίνει τις 

επαγγελματικές αξίες και την αυτονομία της πρακτικής, δεδομένου ότι η βάση για το 

επάγγελμα είναι πάρα πολύ ευρεία για μια χρήσιμη ανάλυση. Μια πιο εφαρμόσιμη άποψη 

η οποία αφήνει πεδίο προς εξέταση αντιλαμβάνεται το επάγγελμα/τα ως επαγγελματικούς 

σχηματισμούς ομάδων με μοναδικές κουλτούρες οι οποίοι παρέχουν καταφύγιο από την 

αγορά και ανοδική κινητικότητα για τα μέλη τους (Hughes 1971, Lawrence 1996, Sinclair 

1997). Αυτή η αντίληψη του επαγγέλματος προτιμάται σε αυτήν την ανάλυση, βασισμένη 

καθώς είναι στην οργάνωση και στην αλλαγή των εργασιακών χώρων.  

 

 Τα όρια της επαγγελματικής γνώσης  

Ακόμα κι αν αποδεχθούμε την άποψη ότι η γνώμη των ειδικών (expertise) έχει 

καταστεί τόσο σημαντική στην εποχή μας ώστε να είναι μια προϋπόθεση για την 

επιβίωσή μας, το κρίσιμο ερώτημα παραμένει: σε ποια πεδία η γνώμη του ειδικού είναι 

απολύτως απαραίτητη; Σε εκείνα τα ζητήματα που προκύπτουν όπου η γνώμη των 

ειδικών είναι αναγκαία, όντως υφίσταται η πραγματογνωμοσύνη η οποία αποδεδειγμένα 

έχει μεγαλύτερη ισχύ από την κοινή γνώμη; Και που υπάρχει πραγματογνωμοσύνη και 

ποιες είναι οι περιορισμοί της; Η φύση και τα όρια της πραγματογνωμοσύνης προφανώς 

θα πρέπει να εξετασθεί προσεχτικά, υπό την οπτική της σχέσης της με την δημοκρατία 

και την ελευθερία και ότι κάποιοι απλοί αλλά σημαντικοί διαχωρισμοί θα μπορούσαν να 

γίνουν. Για παράδειγμα, όλοι συμφωνούν ότι το πώς θα κατασκευαστεί ένας δρόμος είναι 

ένα τεχνικό θέμα που κατέχουν καλύτερα οι μηχανικοί, αλλά για το εάν θα έπρεπε να 

κατασκευαστεί ένας δρόμος γενικότερα και πού θα έπρεπε να κατασκευαστεί, δεν είναι 

εξ’ ολοκλήρου τεχνικό ζήτημα. Υφίστανται βεβαίως τεχνικά ζητήματα τα οποία θα 
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πρέπει να ληφθούν υπόψη στην εκτίμηση του εάν και πού θα έπρεπε να χτιστεί ένας 

δρόμος, αλλά η επιστήμη της μηχανολογίας δεν είναι η πλέον κατάλληλη να αποφανθεί 

αν ένας δρόμος είναι απαραίτητος και ποια διαδρομή θα πρέπει να ακολουθήσει. Η 

άποψη του ειδικού ορθώς διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο να αποφανθεί ότι ένας 

υπάρχων δρόμος είναι συνωστισμένος και να προσδιορίσει ποια είναι η πορεία που 

πρέπει να ακολουθήσει ένας καινούργιος δρόμος για να είναι πιο εύκολο και οικονομικά 

να κατασκευαστεί, αλλά εάν και πού θα κατασκευαστεί ένας δρόμος είναι κοινωνικό, 

πολιτικό και οικονομικό ζήτημα που θα πρέπει να αξιολογηθεί, και όχι η γνώμη του 

ειδικού – μηχανικού που θα αποφασίσει για αυτά τα ζητήματα. Τα ζητήματα αυτά είναι 

ρυθμιστικού χαρακτήρα και όχι τόσο «εσωτερικά», ώστε να δικαιολογούν τον περιορισμό 

τους στους ειδικούς. Στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι μη ειδικοί αποκλείονται από μια 

τέτοια αξιολόγηση, δεν κυριαρχεί η πραγματογνωμοσύνη των ειδικών με τις 

συγκεκριμένες γνώσεις που κατέχουν, αλλά κυριαρχεί περισσότερο η κοινωνική και 

πολιτική εξουσία του ειδικού.  

Στο πάνω παράδειγμα, προτείνεται ο πυρήνας μιας οπτικής μέσα από την οποία 

μπορούν να αναλυθούν όλες οι μορφές εφαρμοσμένης εξειδίκευσης, 

συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής. Φαίνεται, ότι ούτε ο ειδικός (expert) ούτε η 

εξειδίκευση (expertise) έχουν αναλυθεί αρκετά ώστε να επιτρέπεται η επιδέξια και 

ενσυνείδητη διατύπωση του ορθού ρόλου του ειδικού σε μια ελεύθερη κοινωνία. 

Πράγματι, η εξειδίκευση τίθεται ολοένα και περισσότερο σε κίνδυνο διότι 

χρησιμοποιείται περισσότερο σαν κάλυψη για προνόμια και εξουσία παρά για την 

προαγωγή του δημόσιου συμφέροντος. Είναι κυρίαρχη η άποψη ότι ο ειδικός (expertise) 

που έγινε επαγγελματίας (professional), παρουσιάζει την τάση απόκτησης περισσότερης 

επιρροής στις δημόσιες υποθέσεις απ’ ότι το ίδιο του το επάγγελμα επιτρέπει κάτι τέτοιο. 

Αυτό έχει συμβεί πρωτίστως επειδή ο επαγγελματίας-ειδικός έχει αποκτήσει τέτοιο κύρος 

που τον προστατεύει περισσότερο σε σχέση με άλλα επαγγέλματα από την εξωτερική 

επιτήρηση και κριτική γεγονός που του χαρίζει ασυνήθιστη αυτονομία όσο αφορά στον 

έλεγχο τόσο στον καθορισμό των προβλημάτων που ασχολείται καθώς και στον τρόπο με 

τον οποίο εκπληρώνει τα καθήκοντά του στην εργασία.  

 

 Αναλύοντας το περιεχόμενο της εργασίας 

Τουλάχιστον τέσσερις διακριτές διαστάσεις του περιεχομένου της επαγγελματικής 

εργασίας θα πρέπει να αναφερθούν και να εξετασθούν για τα χαρακτηριστικά τους. 

Πρώτον, είναι καλό να διακρίνουμε βασικές αρχές ή θεωρητικές υποθέσεις από την 

εμπειρική γνώση και τεχνική. Στην ιατρική το πιο σημαντικό παράδειγμα είναι η 

αιτιολογική αντίληψη της ασθένειας, που σήμερα βασίζεται εν πολλοίς στην θεωρία περί 

μικροβίων. Δεύτερον, υφίσταται η επιλεκτική προσοχή εκ μέρους της παθολογίας που 
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οδήγησε στον χαρακτηρισμό κάποιων ανθρώπινων καταστάσεων ως ασθενειών και 

κάποιων άλλων όχι. Εάν υπάρχει κάποια θεωρία ή παράδειγμα που να υπονοεί μια τέτοια 

επιλεκτική αποτίμηση, δεν είναι αιτιολογική όπως η θεωρία περί μικροβίων ούτε και είναι 

τόσο μια θεωρία περί ασθενειών όσο μια ηθική θεώρηση περί υγείας, κανονικότητας, 

καλύτερης απόδοσης ή οπουδήποτε άλλου ιδανικού. Τρίτον, δεδομένης της γενικής 

θεωρίας που πλαισιώνει την ιατρική δραστηριότητα, η ιατρική απαρτίζεται από ένα ευρύ 

και περίπλοκο κορμό γνώσεων σχετικά με τα εμπειρικά χημικά, φυσικά, και άλλα 

χαρακτηριστικά αυτών των περιπτώσεων που έχουν χαρακτηριστεί ως ασθένειες καθώς 

επίσης και σχετικά με τις εμπειρικές τεχνικές μέσω των οποίων αυτές οι περιπτώσεις 

μπορούν να εντοπιστούν, να θεραπευτούν, να γιατρευτούν, να απομακρυνθούν, ή να 

βελτιωθούν. Όμως, τέτοια γνώση, σε συνδυασμό με τις αρχές και αξίες και με τις θεωρίες 

της, δεν εξασθενεί ακόμη τις διαστάσεις του περιεχομένου της ιατρικής εργασίας. Μια 

τέταρτη διάσταση αποτελείται από τις επαγγελματικές συνήθειες που κάποιες φορές 

αποκαλούνται τεχνικές διοίκησης παρά ως τεχνικές θεραπείας. Μπορεί ακόμη κάποιες 

φορές να χαρακτηρίζονται ως οι κανόνες που καθορίζουν πώς η γνώση και η τεχνική 

τίθενται σε εφαρμογή. Προκειμένου να εφαρμόσουμε μια καθαρά τεχνική γνώση σε 

πρακτικά ζητήματα , κάποιος θα πρέπει να εμπλακεί σε κοινωνική όσο και μερικώς 

τεχνική δραστηριότητα. Η τεχνική δραστηριότητα από μόνη της γίνεται κοινωνική κατά 

το ότι έχει κοινωνική σημασία, είναι ενσωματωμένη σε κοινωνικές συσχετίσεις-σχέσεις, 

και έχει κοινωνικές συνέπειες για τα μέλη αυτής της σχέσης.        

Σαφώς, οι τέσσερις διαστάσεις του περιεχομένου της εργασίας έχουν ποικίλα 

χαρακτηριστικά. Για την αξιολόγηση αυτών των διαστάσεων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 

ότι το επάγγελμα αποκτά ειδική επαγγελματική αυτονομία στην βάση της αξίωσής ότι το 

περιεχόμενο της εργασίας καθοδηγείται από γνώση η οποία είναι τόσο εσωτερική και 

περίπλοκη για τον υπόλοιπο κόσμο ακόμη και για να είναι σε θέση να  την αξιολογήσει, 

χωρίς να αναφέρουμε ότι η γνώση που καθοδηγεί το επάγγελμα είναι τόσο συστηματική 

και αξιόπιστη όσο το επιτρέπουν οι καιροί και εν τέλει ότι η γνώση διδάσκεται, και 

πηγάζει από μια μακρά περίοδο εκπαίδευσης στην οποία συμμετέχουν όλοι οι λειτουργοί 

του επαγγέλματος. Το ερώτημα που τίθεται είναι το κατά πόσον οι τέσσερις 

προαναφερθείσες διαστάσεις της εργασίας αντιπροσωπεύουν δικαιολογημένα και σε 

ισότιμη βάση εξ’ ολοκλήρου εσωτερική, ειδικά εκπαιδεύσιμη, και επιστημονικά 

βασισμένη γνώση.      

 Το επάγγελμα μετά από όλα αυτά, αντιπροσωπεύει την καλύτερη γνώση και 

ικανότητα που είναι διαθέσιμη στην εποχή μας για την θεραπεία κάποιας ασθένειας . 

Αυτή είναι η επιστήμη που διδάσκεται στους ιατρούς. Συζητώντας περί θεραπείας όμως, 

κάποιος θα πρέπει να διακρίνει μεταξύ των καθαρά τεχνικών ενεργειών θεραπείας και 

των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και χειρισμών που περιβάλλουν αυτές τις ενέργειες, 
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μεταξύ των χημικών, ραδιολογικών, χειρουργικών,  και άλλων σημαντικών στοιχείων και 

της κοινωνικής οργάνωσης και διαχείρισης αυτής της θεραπείας. Το πρώτο βασίζεται 

ξεκάθαρα στην ιατρική επιστήμη, αυτή η ειδική γνώση του επαγγέλματος που δικαιολογεί 

την αυτονομία του, το τελευταίο όχι. Το τελευταίο, η τέταρτη διάσταση του περιεχομένου 

της εργασίας, εδράζεται περισσότερο στην πρακτική και πραγματική κλινική εμπειρία 

(Καλλίνικος, 2003). 

Είναι σαφές ότι δεν βασίζονται όλα τα στοιχεία του ιατρικού επαγγέλματος στον 

ίδιο βαθμό στην εκπαίδευση σε επιστημονικές θεωρίες και στην αντικειμενική γνώση έτσι 

όπως αξιώνεται από τα μέλη του επαγγέλματος, γεγονός το οποίο συνηθιζόταν να 

δικαιολογεί την διατήρηση της επαγγελματικής αυτονομίας. Και πιθανώς όχι τόσο 

ξεκάθαρα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα αμφισβητήσιμα στοιχεία του ιατρικού 

επαγγέλματος είναι ακριβώς εκείνα τα στοιχεία που εμπλέκονται στην πρακτική 

εφαρμογή της γνώσης στις ανθρώπινες υποθέσεις.         

     

 Γνώση και Εργασία 

Προφανώς, ο επαγγελματίας είναι ένας ειδικός επειδή θεωρείται ότι κατέχει 

κάποιες ειδικές γνώσεις οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες στους καθημερινούς ανθρώπους οι 

οποίοι δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση. Η εξειδικευμένη επαγγελματική γνώση του 

επαγγελματία μπορεί να μην είναι αποδεδειγμένα και με συνέπεια αποτελεσματική, αλλά 

είναι η καλύτερη που υφίσταται στην εποχή μας και διδάσκεται σε όλα τα μέλη του ίδιου 

επαγγέλματος ώστε να τους προετοιμάσει για να εκτελέσουν ορθά τα καθήκοντά τους. 

Όντας τέτοια, συνεπάγεται ότι οι επαγγελματίες θα έπρεπε να είναι ελεύθεροι να 

χρησιμοποιήσουν αυτήν την γνώση για το κοινό καλό και ότι η κοινωνία θα επέτρεπε 

στον επαγγελματία να έχει την αυτονομία να λαμβάνει αποφάσεις για το δικό του καλό.  

Τα συστατικά της γνώσης και της εξειδίκευσης αναμένεται να εντοπισθούν 

ενσωματωμένα σε πραγματείες και εγχειρίδια που παρέχουν το τυπικό περιεχόμενο όσων 

γνώσεων αποκτούν  οι ειδικοί στις επαγγελματικές σχολές και, ακόμα,  πιθανώς το τι θα 

χρειαστεί να γνωρίζουν αργότερα. Όμως, τέτοιου είδους γνώση και εξειδίκευση είναι 

υπερβολικά περιορισμένη στην πραγματικότητα: είναι κλειδωμένη σε βιβλία και όπως 

ορίζεται δεν έχει καμία σχέση με τις δραστηριότητες της συμβουλευτικής, της θεραπείας 

ή διαφορετικά δουλεύοντας για να γίνει ειδικός. Ένας επαγγελματίας ειδικός εμπλέκεται 

σε δραστηριότητες και οι δραστηριότητες μετά από όλα αυτά δεν αποτελούν γνώση. Η 

έλλειψη ισοδυναμίας μεταξύ των γνώσεων και των πράξεων απαιτεί από εμάς είτε να 

επαναδιατυπώσουμε τον ορισμό της γνώσης σαν αυτή την οποία κάνουν οι άνθρωποι που 

έχουν γνώσεις ή να διαχωρίσουμε την γνώση από μόνη της και να αναλύσουμε την σχέση 

της με το τι κάνουν φημισμένοι άνθρωποι που έχουν γνώση.    
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Επειδή κάποιοι άνθρωποι αφιερώνουν τον εαυτό τους ώστε να συμβάλλουν στην 

γνώση ενώ άλλοι αφιερώνονται στην εφαρμογή αυτής της γνώσης στις δημόσιες 

υποθέσεις, φαίνεται κατάλληλο να ξεχωρίσουμε την γνώση από τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες της δημιουργίας αυτής της γνώσης ή της εφαρμογής της. Οι 

δραστηριότητες μπορούν να κριθούν από το κατά πόσο είναι πιστές στην γνώση και από 

τον βαθμό στον οποίο στηρίχθηκαν σε αυτήν την γνώση. Προκειμένου να εκτιμήσουμε 

τον ειδικό και την εξειδίκευσή του, τότε κάποιος δεν πρέπει να αξιολογήσει μόνο την 

γνώση που κατέχει γύρω από το πεδίο ειδίκευσής του αλλά και την συγγένεια-συνάφεια 

της δραστηριότητάς του που απορρέει από το γεγονός ότι είναι ειδικός με αυτήν την 

γνώση. Επομένως προκύπτει το ερώτημα, ποιο είναι το περιεχόμενο της δουλειάς του 

ειδικού καθώς και της γνώσης του; Η συστηματική και αξιόπιστη γνώση εμπλέκεται σε 

κάθε έκφανση της δουλειάς του; Οι απαντήσεις σε τέτοιου είδους ερωτήσεις επιτρέπουν 

τον καθορισμό του βαθμού στον οποίο η δουλειά του ειδικού δικαιολογημένα και 

κατάλληλα προστατεύεται από την κρίση-αξιολόγηση και την επιρροή των μη ειδικών.  

 

 Τα όρια της αυτονομίας στην εργασία 

Αυτές οι διακρίσεις έχουν μια άμεση εφαρμογή στην κοινωνική πολιτική στο κατά 

το ότι προτείνουν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές στην εξέταση του ερωτήματος της 

επαγγελματικής αυτονομίας. Ουσιαστικά, υπάρχουν καλοί λόγοι για να σκεφτούμε ότι 

είναι κατάλληλο να τεθούν περιορισμοί στο εύρος της επαγγελματικής αυτονομίας, 

ιδιαιτέρως όταν το αντικείμενο εργασίας επηρεάζει άμεσα τα δημόσια συμφέροντα. 

Επιπλέον, οι αξιώσεις μέσω των οποίων το επάγγελμα (με την ευρεία έννοια) πείθει την 

κοινωνία να της χαρίσει αυτονομία παρέχει το λογικό και ουσιαστικό υπόβαθρο ώστε να 

καθορισθεί ποιες επαγγελματικές δραστηριότητες μπορούν δικαιολογημένα να 

επηρεασθούν από την κοινωνία. Αυτές οι αξιώσεις-διεκδικήσεις συγχέονται σε μεγάλο 

βαθμό με την πραγματικότητα τόσο από κοινωνικούς αναλυτές καθώς και από τον κόσμο 

γενικότερα. Αυτή η σύγχυση είναι ευδιάκριτη στον τρόπο με τον οποίο έχουν ορισθεί τα 

επαγγέλματα. Οι περισσότεροι συγγραφείς ορίζουν ένα επάγγελμα  από τα στοιχεία που 

αξιώνει να είναι, αξιώσεις που είναι τόσο παγκόσμιες, μη επικεντρωμένες, και μη 

αναλυμένες που είναι αδύνατον να καθορισθεί εμπειρικά σε ποια πραγματικότητα-

διάσταση αναφέρονται. Εδώ τίθεται το ερώτημα αν  υπάρχει απόδειξη ότι η γνώση και η 

εξειδίκευση χρησιμοποιούνται στην ακριβή τους διάσταση και με ποιον τρόπο αυτή η 

διάσταση σχετίζεται με τις αξιώσεις αναφορικά με την επαγγελματική γνώση.  

Οι διαστάσεις της επαγγελματικής αυτονομίας δεν αντιπροσωπεύουν ένα 

πραγματικά εσωτερικό ζήτημα, το οποίο μόνο μέλη του επαγγέλματος με την ιδιαίτερη 

εκπαίδευσή τους, μπορούν ορθά να ελέγξουν. Είναι ένα ζήτημα δημόσιας και όχι μόνο 

επαγγελματικής πολιτικής να καθορίσει ποιες ασθένειες θα μπορούσαν να 
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χαρακτηριστούν ως αρρώστιες και ποιες όχι, πότε μια δεδομένη κατάσταση ή 

δραστηριότητα είναι ή όχι αποκλίνουσα, πότε είναι αρρώστια, έγκλημα, ή αμαρτία, ή 

οτιδήποτε άλλο, πότε είναι μικρής σημασίας και πότε σημαντικό, αθέμιτο-αβάσιμο, υπό 

όρους ή χωρίς νόμιμο-θεμιτό, και εάν η ιατρική επιστήμη ή οποιοδήποτε επάγγελμα θα 

πρέπει να έχουν δικαιοδοσία σε αυτό.  

Σε κάποιο βαθμό η παραπάνω ανάλυσή έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι είναι 

ένα θέμα δημόσιας και όχι μόνο επαγγελματικής πολιτικής να καθοριστεί πώς οι 

άνθρωποι που πάσχουν από κάποια ασθένεια θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται στα πλαίσια 

μιας θεραπείας. Είναι περισσότερο ηθικό παρά τεχνικό το ζήτημα εάν θα έπρεπε ή όχι να 

θυσιαστεί η αστική ταυτότητα και δικαιώματα για τις θεωρούμενες απαιτήσεις μιας 

τεχνικής κάποιας θεραπείας. Και είναι περισσότερο κοινωνικό παρά ιατρικό θέμα να 

διερευνηθεί ο βαθμό στον οποίο η άνεση αυτού που θεραπεύεται θα έπρεπε να γίνει 

υποδεέστερη σε σχέση με την άνεση αυτού που θεραπεύει, εάν αυτός που έχει ανάγκη 

θεραπείας θα έπρεπε ή όχι να του παρασχεθεί πλήρης πληροφόρηση για τις εναλλακτικές 

μεθόδους θεραπείας και η ελευθερία να επιλέξει την δική του μέθοδο, εάν θα έπρεπε να 

λάβει χώρα ή όχι η θεσμοθέτηση και ποια θα έπρεπε να είναι η επαναλαμβανόμενη 

φόρμουλα διαχείρισης των θεσμών. Για τέτοιου είδους θέματα, το επάγγελμα είναι 

περισσότερο μια ειδική πηγή συμβουλής κατά το ότι είναι ειδική στο να προτείνει ποια 

θεραπεία είναι απαραίτητη και συνεπώς ποια τεχνικά όρια επιβάλλονται στις 

εναλλακτικές μεθόδους προς διαχείριση. Αλλά δεδομένου των περιορισμών – ορίων, οι 

εναλλακτικές παραμένουν ένα θέμα όπου η επιλογή του μη ειδικού είναι τελείως θεμιτή 

και η επαγγελματική αυτονομία αθέμιτη.         

   

 Το πρόβλημα της εφαρμοσμένης γνώσης  

Κάνοντας μια ανασκόπηση των διαφορετικών όψεων της εργασίας που συνδέεται 

με την ιατρική θα πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός του κορμού της επιστημονικής 

γνώσης που κατέχεται από το συγκεκριμένο επάγγελμα από την γνώση που 

χρησιμοποιείται σε ποικίλες καταστάσεις που αφορούν αυτό το επάγγελμα και όπου η 

γνώση αυτή βρίσκει την εφαρμογή της. Ο κορμός της γνώσης δηλαδή, είναι εκείνη η 

γνώση που είναι γνωστή σε βάθος και θεωρείται δεδομένη σε μια δεδομένη χρονική 

στιγμή, συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο προτάσεων που είναι ικανές να δοκιμαστούν 

εμπειρικά εν μέρει και αφορούν την αιτία κάποιας ασθένειας και τις αποτελεσματικές 

μεθόδους αντιμετώπισής της, αλλά επιπλέον γενικές θεωρίες που αφορούν την φύση της 

αρρώστιας αυτής και την επιλεκτική αξιολόγηση ως «ασθενειών» κάποιων αλλά όχι όλων 

των ανθρώπινων συμπεριφορών που παρουσιάζουν απόκλιση. Δεν θα έπρεπε να 

θεωρούνται όλα από αυτά τα στοιχεία της επαγγελματικής γνώσης μη προσβάσιμα στους 
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απλούς ανθρώπους, διότι δεν θα έπρεπε ίσως όλα να θεωρούνται αποκλειστικότητα του 

επαγγέλματος.  

Στην γνώση που εμπεριέχεται στην ιατρική, υπάρχει η πρακτική πλευρά που 

καλλιεργείται στην πορεία της εφαρμογής αυτής της γνώσης σε πραγματικούς ασθενείς 

και σε υπαρκτές κοινωνικές καταστάσεις. Η καθαρή – ακέραιη ιατρική γνώση 

μεταλλάσσεται ίσως ακόμη νοθεύεται στην διαδικασία της εφαρμογής. Πράγματι, στην 

διαδικασία της εφαρμογής, η γνώση δεν μπορεί να παραμείνει ακέραιη αλλά θα πρέπει να 

γίνει κοινωνικά οργανωμένη ως πρακτική. Αναδιοργανωμένη ως πρακτική μέσω της 

συμβουλευτικής εργασίας, η γενική επαγγελματική γνώση σχηματοποιείται από την 

συνήθη χρήση και περιστασιακά αναστέλλεται η κριτική.  

Η ιατρική δεν είναι ουδέτερη επιστήμη, όπως η θεωρητική φυσική. Ως μια 

εφαρμοσμένη εργασία είναι είτε σκόπιμα πέραν της ηθικής γεγονός που σημαίνει ότι 

καθοδηγείται από την ηθικότητα κάποιου τρίτου ή είναι από μόνη της ενεργά ηθική λόγω 

της επιλεκτικής παρέμβασής της. Ως μια ηθική ΄΄επιχείρηση΄΄ είναι ένα εργαλείο 

κοινωνικού ελέγχου που πρέπει να εξετασθεί εξονυχιστικά όπως είναι, χωρίς να 

συγχέουμε την ΄΄αντικειμενικότητα΄΄ της βασικής της γνώσης με την υποκειμενικότητα 

της εφαρμογής της.       

Μεγάλο κομμάτι της πρακτικής γνώσης του ιατρικού επαγγέλματος βασίζεται στην 

προσωπική κλινική εμπειρία. Πράγματι, μεγάλο μέρος της επιστημονικής γνώσης της 

ιατρικής προέρχεται από προσωπικές ανακαλύψεις από σπουδαίους νοσοκομειακούς 

ιατρούς και το μοντέλο αυτό του νοσοκομειακού ιατρού κυριαρχεί τόσο πολύ στην 

καθημερινή πρακτική και ιδεολογία της ιατρικής ώστε να ενθαρρύνεται η ατομική 

απόκλιση-παρέκκλιση από την κωδικοποιημένη ιατρική γνώση στην βάση της 

προσωπικής και της από πρώτο χέρι παρατήρησης πραγματικών περιστατικών. Αυτή η 

απόκλιση, που αναφέρθηκε πάνω, συνήθως χαρακτηρίζεται ως «κρίση» (με την έννοια 

της οξείας κριτικής ικανότητας) ή ακόμα και σοφία. Τα επαγγέλματα που εμπεριέχουν 

συμβουλευτικές υπηρεσίες γενικότερα και η ιατρική συγκεκριμένα, ενθαρρύνουν, μέσω 

της ιδεολογικής έμφασης που δίνουν, την σημασία της προσωπικής εμπειρίας από πρώτο 

χέρι και την ατομική ελευθερία να κάνουν επιλογές και να ενεργούν με βάση αυτήν την 

εμπειρία. Όμως, αυτή η έμφαση που δίδεται είναι απευθείας αντίθετη στην έμφαση που 

προσδίδει  η επιστήμη στον διαμοιρασμό της γνώσης που έχει δημιουργηθεί και είναι 

ελεγμένη με βάση μεθόδους που τάσσονται να υπερνικήσουν τις ανεπάρκειες της 

προσωπικής-ατομικής εμπειρίας.  

Η πρακτική γνώση αποκαλείται συχνά σοφία και θεωρείται απόσταγμα μιας 

ολόκληρης ζωής που περιέχει εμπειρίες που έχουν μελετηθεί. Ενσωματωμένη στις μνήμες 

και στις σκέψεις ηλικιωμένων ανθρώπων, η σοφία αυτή αντικατοπτρίζει τα αναπόφευκτα 

περιορισμένα όρια της ατομικής εμπειρίας οπουδήποτε και την αναπόφευκτα 
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προκατειλημμένη προοπτική της θέσης του σε μια ιδιαίτερη κοινωνική τάξη, σε μια 

ιδιαίτερη κοινωνία και σε μια ιδιαίτερη ηλικία. Από την στιγμή που είναι στενά 

συνδεδεμένη η εμπειρία με την προσωπική ζωή αυτού που διαθέτει αυτήν την εμπειρία, η 

ουσία του έρχεται να σχηματίσει την ταυτότητά του και να δικαιολογήσει ενέργειες του 

παρελθόντος, και δεν προκαλεί κατάπληξη που περιέχει ένα δογματικό στοιχείο, να 

αντιστέκεται σε αντιλογίες περιπλέκοντας γεγονότα και να συστρέφεται ώστε να 

εναρμονίσει αυτές τις αντιφάσεις. Τέτοια σοφία αξιολογείται συνήθως από την 

αληθοφάνειά της, την ομοιότητά της με την προκατειλημμένη εμπειρία των άλλων. Όπου 

υπάρχει συμφωνία σχετικά με αυτήν την σοφία, η πηγή της δεν είναι τόσο η εφαρμογή 

των κανόνων της λογικής και οι αποδείξεις, τόσο πολύ όσο η σύγκλιση των κοινωνικών 

προοπτικών. 

Προφανώς δεν είναι η σοφία σε όλη της την έκταση λανθασμένη. Πολλές 

σπουδαίες ανακαλύψεις στην ιατρική αλλά και σε άλλα πεδία πραγματοποιήθηκαν από 

ανθρώπους που παρατήρησαν με πολύ μεγάλη προσοχή και ευαισθησία την προσωπική 

τους εμπειρία, σοφοί άνθρωποι που διερεύνησαν τον εαυτό τους και αυτούς που ήταν 

γύρω τους, καθοδηγούμενοι από ένα καθαρό οικουμενικό πνεύμα. Όμως αυτοί οι 

άνθρωποι είναι ελάχιστοι. Και επιπλέον η σοφία τους αποδείχθηκε εν τέλει σωστή από 

συνεχώς συλλεγόμενες αποδείξεις. Οι εξελίξεις στην ιατρική ήταν τόσο αργές και 

αναποτελεσματικές ώστε ο έλεγχος της προσωπικής κλινικής εμπειρίας ήταν η μόνη 

μέθοδος μέσω της οποίας θα μπορούσε η αλήθεια να εντοπιστεί. Οι διαφωνίες 

προκειμένου να φθάσουμε στην αλήθεια από αυτήν την μέθοδο ήταν τόσο λίγες, που 

είναι μάλλον δύσκολο να δούμε γιατί το περιβάλλουν τόσα καλολογικά στοιχεία στις 

επαγγελματικές υποθέσεις και γιατί το άτομο που την χρησιμοποιεί προστατεύεται από το 

να αποδείξει την εγκυρότητα των στοχασμών του επάνω στις εμπειρίες του. Είναι 

δύσκολο να κατανοήσουμε οποιαδήποτε βάσιμη δικαιολογία για την αποδοχή της 

επαγγελματικής γνώσης που έχει ως βάση την συνήθεια και την επαγγελματική εμπειρία 

να είναι τόσο απαρέγκλιτη ώστε να προστατεύεται από το να δικαιολογήσει τον εαυτό της 

μέσω της λογικής και όταν αυτή απουσιάζει από την συμβατότητά της με τις συνήθειες 

και την εμπειρία εκείνων που είναι εκτός του επαγγελματικού χώρου. Εάν η αλήθεια είναι 

τόσο εύθραυστη ώστε να μην είναι ικανή να επιβιώσει από την σύγκρουση με άλλα πεδία, 

δεν φαίνεται να αξίζει τόση προστασία. Η διακριτική υπεροχή του επαγγέλματος δεν 

μπορεί να διαμορφωθεί όταν το μέσο μέλος του επαγγέλματος είναι τόσο οξύνους, 

ειλικρινής, τυπικός και σωστός όσον αφορά τις σκέψεις του πάνω στην εμπειρία του όσο 

είναι τα πιο σοφά, δημιουργικά και με αίγλη πρόσωπα του παρελθόντος και του 

παρόντος. Σε εκείνα τα επαγγελματικά πεδία όπου η ηθική αξιολόγηση, η συνήθεια και η 

προσωπική εμπειρία αποτελούν τον οδηγό δράσης, το κοινό έχει κάθε δικαίωμα να 

επιμένει στο ότι δεν μπορεί να αποκλείεται από την συμμετοχή.         
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 Περιορίζοντας την εξουσία της επαγγελματικής γνώσης  

Στα πλαίσια αυτής της ανάλυσης γίνεται διάκριση μεταξύ της «καθαρής» γνώσης 

και της θεωρίας για το επάγγελμα που εμπεριέχεται σε μεγάλο βαθμό στην 

κωδικοποιημένη επιστήμη και της γνώσης που καθοδηγεί την εφαρμογή του 

επαγγέλματος αυτής της επιστήμης στα προβλήματα του ανθρώπου. Αυτή η διάκριση 

είναι που ξεχωρίζει το επάγγελμα που εμπεριέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες από εκείνα 

που είναι επιστημονικά ή ακαδημαϊκά. Αυτή η διάκριση είναι μόλις και μετά βίας 

αυθεντική. Για παράδειγμα ο Pryce διέκρινε από την μία την επιστημονική γνώση που 

είναι αφιερωμένη στην ανακάλυψη του τι είναι αληθινό για τον κόσμο και από την άλλη 

την επαγγελματική που είναι αφιερωμένη στην εφαρμογή της υπάρχουσας επιστήμης ή 

συστηματικής γνώσης στα ανθρώπινα προβλήματα. Επιπροσθέτως, το επιστημονικό 

κύρος της γνώσης που εφαρμόζεται δεν είναι το ίδιο με την εφαρμογή αυτή καθεαυτή.  

Το συμβουλευτικό επάγγελμα απέκτησε υπόσταση από κάποια ανάγκη ή επιθυμία, 

που ο κόσμος ορίζει ως μια ανάγκη, ένα πρόβλημα με το οποίο ήρθαν αντιμέτωποι. Η 

ιατρική δεν έγινε ακριβώς ένα συμβουλευτικό επάγγελμα, μέχρι που φάνηκε στον κόσμο 

ότι οι λειτουργοί της ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Όμως μέχρι την άνοδο της 

ιατρικής ως ένα συμβουλευτικό επάγγελμα είδαμε την άνοδο του κράτους πρόνοιας το 

οποίο διοικεί, συντονίζει και κατανέμει πόρους ώστε να εξυπηρετήσει τις βασικές και όχι 

όλες τις ανάγκες του πληθυσμού. Το κράτος προκειμένου να καθορίσει ποιες είναι οι 

ανάγκες του πληθυσμού και ποιες δραστηριότητες είναι απαραίτητες για την 

εξυπηρέτησή τους, στρέφεται ολοένα και περισσότερο στους επαγγελματίες για 

καθοδήγηση.  

Όμως αυτό που συνέβη στην διάρκεια του περασμένου αιώνα είναι ότι το 

επάγγελμα δεν αφιέρωσε μερικώς τον εαυτό του στην εξυπηρέτηση των αναγκών των 

ανθρώπων. Αφιέρωσε επίσης τον εαυτό του στην ανακάλυψη και απεικόνιση νέων 

αναγκών, αναπτύσσοντας το δικό της ηθικό σύνολο αρχών και ιδεών για το τι μπορούν ή 

θα έπρεπε ιδανικά να είναι οι άνθρωποι. Προστατευόμενο από το κύρος του και την 

οργανωμένη αυτονομία του, έχει φθάσει στο σημείο να αναπτύξει τους δικούς του 

θεσμούς για την εξυπηρέτηση των δημόσιων αναγκών, θεσμοί οι οποίοι είναι ολοένα και 

περισσότερο ανεξάρτητοι από το δημόσιο κοινό και οργανωμένοι από επαγγελματικά 

κριτήρια παρά κριτήρια του κόσμου. Αφού κατέκτησε το επάγγελμα την αυτονομία του, 

αντανακλά ολοένα και λιγότερο αυτό που ζητά ο κόσμος από το επάγγελμα και ολοένα 

και περισσότερο διεκδικεί αυτό που θα έπρεπε να πάρει ο κόσμος από αυτό. 

Συμβουλευόμενο το επάγγελμα, το κράτος λαμβάνει όχι μόνο συμβουλές από ειδικούς 

για το πως να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του κόσμου αλλά και την άποψη για το ποιες 

είναι πραγματικά οι ανάγκες του κόσμου, άσχετα από την άποψη που έχει ο κόσμος. Η 
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κοινωνική πολιτική διαμορφώνεται με βάση την επαγγελματική θεώρηση για το τι εστί 

ανάγκη και ενισχύει την υποστήριξη των επαγγελματικών θεσμών. Αλλά εάν αυτή η 

θεώρηση και οι θεσμοί δεν συμμορφώνονται πια στην θεώρηση το κοινού, έχουν χάσει 

τον λόγο ύπαρξής τους, η δικαιολογία τους βασίζεται όχι στην αντικειμενική τους 

αλήθεια αλλά στην σύνδεσή τους με τις αξίες και συνήθειες της κοινωνίας και της 

πελατείας τους. Η επαγγελματική γνώση δεν μπορεί επομένως να είναι κατάλληλος 

οδηγός για την κοινωνική πολιτική εάν αποτελεί δημιούργημα του επαγγέλματος μόνο, 

εκφράζοντας περισσότερο τις υποχρεώσεις και αντιλήψεις μιας ειδικής επαγγελματικής 

τάξης παρά αυτές του κόσμου συνολικά. 

 

 Αυτονομία και υπηρεσίες σε ανθρώπους 

Πολλές από τις αλλαγές που έλαβαν χώρα στο ιατρικό επάγγελμα στην διάρκεια 

των δυο προηγούμενων δεκαετιών ήταν εν πολλοίς υπερβολικές. Ο χρυσός αιώνας της 

ιατρικής στην Αμερική χαρακτηρίζεται από επαγγελματική αναξιοπιστία, για την οποία η 

ιατρική έκανε λίγα για να αποκαλύψει και να διορθώσει την ανίκανη, ανεύθυνη, ή άδικη 

συμπεριφορά των λειτουργών της, επιχειρήθηκε να προστατέψει τα μέλη της από την 

συμμετοχή σε οργανωμένες μορφές εξάσκησης και μεθόδους πληρωμής που θα 

μπορούσαν να μειώσουν το κόστος στους καταναλωτές και για την οποία δεν έκανε 

καμία σημαντική προσπάθεια να αποθαρρύνει τα μέλη της από την θέσπιση ακόμη 

υψηλότερων αμοιβών. Η αποτυχία του επαγγέλματος να ρυθμίσει τον εαυτό του για το 

δημόσιο συμφέρον δημιούργησε τις νομικές, οικονομικές, πολιτικές πιέσεις των 

τελευταίων είκοσι ετών. Και παραδόξως, η επιμονή του επαγγέλματος για πληρωμή με 

αμοιβές για τις υπηρεσίες ανάγκασε ουσιαστικά την ανάπτυξη ασυνήθιστα περίπλοκων 

προσπαθειών στην επίβλεψη, επιθεώρηση, και έλεγχο των διεκδικήσεων για αποζημίωση.  

Ο βαθμός στον οποίο ο έλεγχος πάνω στην ιατρική εργασία θα επεκταθεί και θα 

γίνει πιο αυστηρός είναι εντελώς ασαφής. Μέχρι και σήμερα δεν έχουμε καμία αξιόπιστη 

ένδειξη του τρόπου με τον οποίο δουλεύουν οι κανονισμοί, ακόμα και εάν θα πρέπει να 

περιορίσουν την τεχνική αυτονομία των εξασκούντων το επάγγελμα σε κάποιο βαθμό. 

Από την στιγμή που αυτά τα κριτήρια δημιουργούνται και διαχειρίζονται από μέλη του 

επαγγέλματος, παραμένουν υπό τον έλεγχο του επαγγέλματος σε μεγάλο βαθμό. Αυτό 

όμως το οποίο θα πρέπει να κάνουν είναι και να μειώσουν τις προαιρετικές επιλογές των 

εξασκούντων το επάγγελμα και να εμποδίζουν τόσο αυτούς όσο και τους ασθενείς από το 

να αποζημιώνονται για οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτό που επίσημα έχει εγκριθεί. Οι 

ασθενείς έχουν ενδυναμωθεί μονάχα στα όρια που η επίσημη-τυπική ιατρική εγκρίνει, οι 

εξασκούντες το επάγγελμα μπορούν πιθανώς να εκφράσουν προαιρετική κρίση μόνο σε 

αυτά τα πλαίσια. Ενώ δεν υπονοείται ότι η ευρεία προσπάθεια για αύξηση της ευθύνης 
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και μείωση της διακριτικότητας είναι αδικαιολόγητη, είναι ακόμη απαραίτητο να 

υπάρχουν τα περιθώρια για να προχωρήσει περαιτέρω. Χωρίς τη διατήρηση μιας λεπτής 

ισορροπίας μεταξύ ελευθερίας και περιορισμών θα φανεί ότι το άτομο πιάνεται στα 

δίχτυα ενός συστήματος υγείας που μειώνει παρά προάγει την ποιότητα της ζωής του. 

Ένα τέτοιο σύστημα έχει δημιουργηθεί αποθαρρύνοντας τους λειτουργούς του να 

εκφράζουν προαιρετική κρίση στην δουλειά τους.  

Το βασικό ζήτημα μπορεί να τεθεί πολύ απλά.  Εάν οι επίσημα εγκεκριμένες 

διαγνωστικές κατηγορίες, η θεραπεία και οι διαδικασίες του μάνατζμεντ έχουν ορισθεί 

στενά και ενισχυθεί, κάτι τέτοιο δεν περιορίζει εν μέρει την αυτονομία του ιατρού. 

Επίσης κάτι τέτοιο αντιμετωπίζει τους ασθενείς ως τυποποιημένα αντικείμενα παρά σαν 

άτομα που έχουν ιδιοσυγκρασία. Αυτό οδηγεί πολλούς ασθενείς σε Προκρούστειες 

κατηγορίες και αποκλείει άλλους από την θεραπεία έως ότου μπορέσουν να 

ανταποκριθούν οικονομικά. Αληθεύει ότι όσο περισσότερο οι μέθοδοι ελέγχου του 

κόστους και ποιότητας τείνουν να μοιάσουν σε εκείνες τις μεθόδους που εφαρμόζονται 

στην βιομηχανική παραγωγή αγαθών, τόσο μειώνεται το χρηματικό κόστος ανά μονάδα. 

Αλλά τέτοια αποτελεσματικότητα επιτυγχάνεται με το κόστος της μετατροπής των 

περισσότερων ασθενών και των προβλημάτων τους σε βιομηχανικά αγαθά και 

παρακρατώντας τις υπηρεσίες από άλλους. 

Μόνο οι λειτουργοί του ιατρικού επαγγέλματος έχουν την άμεση εμπειρία της 

παροχής υπηρεσιών σε πραγματικούς ασθενείς και τουλάχιστον κάποια τεχνική 

αυτονομία για να παίξουν έναν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του πως θα είναι αυτή η 

υπηρεσία. Είναι εκείνοι που είναι οι καλύτερα εφοδιασμένοι για να μεσολαβήσουν 

μεταξύ των ασθενών τους και το επίσημο σύστημα. Προκειμένου να παράσχουν μια 

πραγματικά ανθρώπινη υπηρεσία, οι ιατροί θα πρέπει να έχουν μια σημαντική αυτονομία 

μέσα σε λογικά όρια που υπαγορεύονται από τα δικαιώματα των ασθενών, από επίσημα 

κριτήρια και από υπευθυνότητα.                 

Το ιατρικό επάγγελμα βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας του, οι 

αποφάσεις που λαμβάνουν τώρα θα έχουν μια διαρκή επίδραση στην ποιότητα του 

αναδιοργανωμένου συστήματος υγείας που μόλις αναδύεται. Προκειμένου να 

ανταποκριθεί στις οικονομικές, διοικητικές, τεχνικές πιέσεις που τώρα μεταμορφώνουν 

το περιεχόμενο, τους όρους, και τις συνθήκες εργασίας, θα κάνουν καλά να δείξουν πως η 

μοίρα των ασθενών είναι στενά δεμένη με την μοίρα των ιατρών τους. Εάν υποκρίνονται 

ότι έχουν καλές προθέσεις ενώ ειλικρινά προωθούν τα εγωπαθή συμφέροντά τους, θα 

συνεχίσουν να χάνουν την επιρροή τους στη διαμόρφωση πολιτικής. Αλλά εάν 

αγωνίζονται για πολιτικές που προσανατολίζονται στην περιορισμένη αυτονομία που 

δικαιολογείται από την ευημερία των ασθενών, θα συναντήσουν πολλούς συμμάχους που 
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θα τους βοηθήσουν να διατηρήσουν ότι είναι το καλύτερο στην παράδοση του 

επαγγέλματος τους.  

   

 Αυτονομία και Αυτορύθμιση 

Ας εξετάσουμε αρχικά το ερώτημα της αυτονομίας με φόντο τους οικονομικούς 

όρους της δουλειάς. Στις Η.Π.Α. το επάγγελμα έχει αγωνιστεί σθεναρά εναντίον 

οποιασδήποτε μορφής παραβίασης σε ότι αφορά οτιδήποτε που θεωρεί ως δίκαιη 

ελευθερία για αυτήν. Σε συνδυασμό με το μονοπώλιο που κατέχει σε τέτοιου είδους 

σπάνιες υπηρεσίες που προσφέρονται και για τις οποίες υπάρχει μεγάλη ζήτηση, η 

ελευθερία, προκειμένου να συμπεριλάβουμε και τους όρους πληρωμής, χωρίς κάποιας 

μορφής επαγγελματικής αυτορρύθμισης, υπόκειται σε κατάχρηση. Παρ’ όλα αυτά, το 

επάγγελμα δεν έχει υιοθετήσει καμία σημαντική μέθοδο προκειμένου να εμποδίσει ή 

έστω να ρυθμίσει μια τέτοιου είδους κατάχρηση. Πιθανώς φοβούμενο να προβεί στη 

παραβίαση της ελευθερίας του μεμονωμένου ιατρικού λειτουργού, έχει αποτύχει να 

θεσπίσει οποιαδήποτε συστηματική μέθοδο επιθεώρησης ώστε να καθορίσει πότε ή όχι η 

οικονομική ελευθερία, σε συνδυασμό με το μονοπώλιο επί των προσφερόμενων 

υπηρεσιών, έχει χρησιμοποιηθεί από τους ασκούντες το επάγγελμα για να χρεώσουν όλα 

εκείνα που η αδύναμη συναλλαγή θα επιφέρει παρά το αξιοπρεπές εισόδημα το οποίο οι 

ασκούντες το επάγγελμα έχει καθοριστεί να λαμβάνουν.     

Χωρίς να υπάρχει κάποια προσπάθεια επιθεώρησης των χρηματοοικονομικών 

πρακτικών, το επάγγελμα παραμένει αδιάφορο για την πραγματική συμπεριφορά των 

μελών του, και δεν είναι εξοπλισμένο είτε για να την αξιολογήσει είτε για να την 

συντονίσει. Επιπλέον, το εγχείρημα του επαγγέλματος να προάγει μεθόδους επιδίκασης 

παραπόνων των πελατών σχετικά με οικονομικές πρακτικές είναι μετά βίας 

αποτελεσματικές, άξιες αναφοράς και σχολιασμού, σαν εκείνες που το επάγγελμα παρέχει 

σε ασθενείς στις τοπικές ιατρικές κοινωνίες που διαχειρίζονται με τόση μυστικοπάθεια 

ώστε να κρατούν τον κόσμο απληροφόρητο επί της ύπαρξής τους και του δικαιώματός 

τους να έχουν μια κάποια πληροφόρηση. Ουσιαστικά, η μόνη συστηματική εποπτεία των 

οικονομικών πρακτικών του επαγγέλματος συμβαίνει όχι στα κόλπα του οργανωμένου 

επαγγέλματος, αλλά εκτός των ορίων του επαγγέλματος, σε οργανισμούς ημιδημόσιους 

και δημόσιους, που ασφαλίζουν τα κόστη της ιατρικής και νοσοκομειακής φροντίδας. Και 

σε θέματα παραπόνων, επίσης, ο μόνος αποτελεσματικός μηχανισμός επιδίκασης 

διαφορών τίθεται εκτός του επαγγέλματος, στα δικαστήρια.  

Εν γένει, είναι δίκαιο να ειπωθεί ότι το επάγγελμα στις Η.Π.Α. δεν έχει κάνει καμία 

ουσιαστική προσπάθεια για να εξασφαλίσει ότι τα μέλη του δεν προβαίνουν σε 

κατάχρηση της προνομιούχας οικονομικής του κατάστασης αναζητώντας κάτι παραπάνω 
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από μια απλή τιμή. Αυτό ίσως είναι έτσι επειδή η αντίληψη του επαγγέλματος για μια 

απλή τιμή είναι ασυνήθιστα επιτρεπτή, αν και το τι είναι μια απλή τιμή για οποιαδήποτε 

υπηρεσία ή αγαθό είναι ένα ερώτημα όπου δεν χωρεί μια απλή απάντηση. Σε κάποιες 

περιπτώσεις, συμφωνείται γενικότερα ότι είναι δίκαιο να επιτρέπεται ώστε η ζήτηση, στα 

πλαίσια μιας ελεύθερης αγοράς, να θέτει την τιμή. Σε άλλες περιπτώσεις, υπήρξε η 

αίσθηση ότι η ανάγκη θα έπρεπε να προηγείται της ικανότητας πληρωμής και ο 

απρόσωπος χειρισμός της ελεύθερης αγοράς δεν θα έπρεπε ούτε να θέτει την τιμή ούτε 

και μέσω της τιμής που επιβάλλει να περιορίσει την ζήτηση. Η ιατρική περίθαλψη είναι 

ένα παράδειγμα μιας τέτοιας υπηρεσίας. Η ιδέα της ελεύθερης αγοράς στην ιατρική 

περίθαλψη είναι σε κάθε περίπτωση είτε λανθασμένη είτε απλοϊκή, υπό την οπτική του 

γεγονότος ότι το επάγγελμα κατέχει το μονοπώλιο υπηρεσιών, εμποδίζοντας με αυτόν τον 

τρόπο την ελεύθερη αγορά. Μόνο όταν οι γιατροί πρέπει να συναγωνιστούν όλες τις 

άλλες μορφές υποτιθέμενων θεραπευτών, μπορεί η αγορά της ιατρικής φροντίδας να 

θεωρηθεί ότι είναι εξ’ ολοκλήρου ελεύθερη.               

Αυτό είναι το γεγονός που οδήγησε τον Friedman, έναν υπέρμαχο της ελεύθερης 

αγοράς, να προτείνει την αφαίρεση της χορήγησης της άδειας επαγγέλματος ως 

προαπαιτούμενο άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Αλλά εάν πιστέψουμε ότι η 

ιατρική κυριαρχεί στην επιστήμη και την ακεραιότητα, με έναν τρόπο αξιοπρόσεχτα 

ανώτερο από άλλες ανταγωνιστικές ασχολίες, δεν θα είχαμε την τάση να ενθαρρύνουμε 

τις φωνές περί ανταγωνισμού που εκφράζει ο Friedman λόγω της δυστυχίας που θα 

μπορούσε να επακολουθήσει κάτι που προκύπτει από τις απληροφόρητες επιλογές των 

καταναλωτών σε μια αγορά υγείας εξ’ ολοκλήρου ελεύθερη. Δεν επιτρέπεται τέτοιου 

είδους ελευθερία ακόμα και σε προϊόντα περισσότερο συνηθισμένα. Υπό αυτήν την 

έννοια, το επάγγελμα δεν μπορεί να επιμένει στην ελευθερία και την αυτονομία στην 

αγορά την ίδια ώρα που επιμένει να έχει την προστασία ενός μονοπωλίου: μέσα στα όρια 

ενός μονοπωλίου, η ελεύθερη αγορά αδειοδοτεί το επάγγελμα χωρίς τα οικονομικά οφέλη 

του ανταγωνισμού να απευθύνονται και στον καταναλωτή. Χωρίς να ρυθμίσει τις 

οικονομικές πρακτικές που ακολουθούν οι λειτουργοί της, η ιατρική αυτονομία δεν θα 

μπορεί να παραλείπει να καταπατά το δημόσιο συμφέρον. 

 Δεδομένης μιας τέτοιας αποτυχίας, φαίνεται ότι υπάρχουν λίγα περιθώρια για 

δικαιολογίες που η αυτονομία του επαγγέλματος αξιώνει σχετικά με τους οικονομικούς 

όρους της δουλειάς. Αυτή είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση όπου η οικονομική θέση του 

επαγγέλματος προσέδωσε ιδιαίτερη προστασία στην διενέργεια ελέγχων που απορρέουν 

από τους συνηθισμένους μηχανισμούς της αγοράς. Ενώ το επάγγελμα έχει κάθε δικαίωμα 

να αξιώνει αποζημίωση για τις υπηρεσίες που προσφέρει, η ιδιαίτερα προστατευμένη 

οικονομική του θέση καθιστά κατάλληλο και αναγκαίο το γεγονός ότι το κοινό ή οι 

εκπρόσωποί του κυριαρχούν στην θέσπιση του επιπέδου αυτής της αποζημίωσης. Όπου 
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υφίσταται ανάγκη να θεσπιστούν κριτήρια στην αγορά υγείας και η πιθανότητα 

σύγκρουσης συμφερόντων, οι ιατροί δεν θα έπρεπε να είναι σε θέσεις διαμόρφωσης 

πολιτικής.  

Πέραν των οικονομικών όρων της επαγγελματικής δουλειάς, υφίστανται και όροι 

διαχείρισης του τρόπου σύμφωνα με τον οποίο οργανώνεται αυτή η δουλειά. Το ερώτημα 

που τίθεται εδώ είναι πότε το επάγγελμα μπορεί να οργανώσει την δουλειά των μελών της 

κατά έναν τέτοιο τρόπο, ώστε το κοινό να εξασφαλιστεί επί των υψηλών σταθερών 

απόδοσης σε επίπεδο κάθε επαγγελματία, πότε εν ολίγοις υφίσταται υπεύθυνη ρύθμιση – 

συντονισμός των κριτηρίων – προτύπων εργασίας. Στις Η.Π.Α. λόγου χάρη, το επάγγελμα 

ρυθμίζει την ποιότητα των υπηρεσιών της αρχικώς από ελάχιστα κριτήρια – πρότυπα - 

όσον αφορά την ιατρική εκπαίδευση και την άδεια επαγγέλματος. Δεν υφίσταται 

ουσιαστικά καμία άλλη συστηματική μέθοδος που να αφορά την απόδοση καθ’ 

ολοκληρίαν στο επάγγελμα και οι προδιαγραφές που τίθενται δεν αποτελούν ούτε 

συνεχιζόμενη ούτε δραστήρια – ενεργή μέθοδο συντονισμού. Η επαγγελματική απόδοση 

είναι περισσότερο ευαίσθητη, υποκείμενη σε αλλαγές από την εξάρτηση των πελατών και 

την απομόνωση της σόλο πρακτικής καθώς επίσης από τις περισσότερο προφανείς 

μεταβλητές των χρόνων από την εκπαίδευση. 

Αυτό που είναι ακόμη πιο σχετικό είναι το γεγονός ότι ακόμη κι όταν η δουλειά 

είναι οργανωμένη κατά έναν τρόπο που θα επέτρεπε την ρύθμιση - έλεγχο της επίδοσης, ο 

έλεγχος που διενεργείται είναι λιγότερος από όσο ίσως θα περίμενε κανείς και δεν 

αποτελεί εξ’ ολοκλήρου μηχανισμό ελέγχου διότι δεν διορθώνει ή απαλείφει την 

ανεπαρκή επίδοση. Το κοινωνικό υπόβαθρο του ιατρικού λειτουργού, η ίδια η φύση της 

κλινικής εργασίας και η φυσική αλληλεγγύη της επαγγελματικής τάξης οδηγεί σε ένα 

ανεκτικό καθεστώς που προσδίδει εξέχουσα βαρύτητα στην προσωπική εμπειρία παρά 

στην γνώση επάνω στην οποία στηρίζεται το επάγγελμα και τα ελαττώματα του 

επαγγέλματος παραβλέπονται χάρη της συνεπαγόμενης καλής πρόθεσης. Μετά από όλα 

αυτά διαμορφώνεται το επιχείρημα «κανείς δεν θέλει να σκοτώσει έναν ασθενή». Αλλά 

εάν κάποιος σκοτώσει έναν ασθενή, οι καλές προθέσεις δεν επαρκούν.  

Εάν αληθεύει κάτι τέτοιο τότε ακόμη κι εάν το επάγγελμα έκανε περισσότερο 

συστηματικές προσπάθειες να αναπτύξει οργανωμένους τρόπους πρακτικής-εξάσκησης 

που θα περιελάμβαναν συστηματική επίβλεψη από συναδέλφους ή επιθεώρησης της 

εργασιακής επίδοσης, η διενέργεια τέτοιων προσπαθειών δεν είναι πιθανό να είναι τόσο 

αποτελεσματική όσο θα μπορούσε. Όσο το επάγγελμα συνεχίζει να εμπιστεύεται κριτήρια 

που θεσπίστηκαν από την προσωπική ή κλινική εμπειρία και κρίση, όσο δίνει έμφαση 

στις καλές προθέσεις παρά στην επαρκή εργασιακή επίδοση και όσο ο χαρακτηριστικός 

του πειθαρχικός μηχανισμός είναι μια μορφή απαγόρευσης, που προσπαθεί να 



 

 

242 

απομονώσει τα επίπεδα επίδοσης σε σχετικά ομοιογενείς ομάδες λειτουργών, το 

επάγγελμα δεν μπορεί πραγματικά να ρυθμίσει τον εαυτό του.      

Ακόμη κι αν επαλειφθούν αυτές οι ανεπάρκειες, το επάγγελμα δεν μπορεί να 

αφεθεί εξ’ ολοκλήρου αυτόνομο στο να αναλάβει την προσπάθεια δημιουργίας μιας 

οργανωμένης μορφής πρακτικής-εξάσκησης που εμπεριέχει ένα σύστημα αυτορύθμισης 

επαρκώς αρκετό ώστε να δικαιολογήσει το αίτημά του. Η τεχνική εξειδίκευση του 

ιατρικού επαγγέλματος δεν περιλαμβάνει αξιόπιστη εξειδίκευση σχετικά με την 

κοινωνική οργάνωση και τις συνέπειες της. Οι συνήθειες του επαγγέλματος που αφορούν 

την οργάνωση φαίνεται να εμπλέκουν στοιχεία που διαμορφώθηκαν από την πρακτική 

εμπειρία και ιδεολογία. Ελλείψει αξιόπιστης εξειδίκευσης, το επάγγελμα στερείται των 

πόρων να λάβει τις δικές της αποφάσεις έξυπνα και με τρόπο ακριβή. Και λόγω του 

ενδιαφέροντος του επαγγέλματος να εμπλακεί στην κοινωνική όσο και οικονομική 

οργάνωση της εξάσκησής του υφίσταται ο κίνδυνος να μην είναι σε θέση το επάγγελμα 

να αναγνωρίσει και να  τιμήσει την διάσταση του απλού κόσμου, των πελατών και 

γενικότερα του κοινού (E. Freidson, 1988).  

 

 Αλλάζοντας τις επαγγελματικές κουλτούρες  

Η απασχόληση και τα συστήματα εργασίας που κυριάρχησαν στο καπιταλιστικό 

σύστημα του 20
ου

 αιώνα φαίνεται ότι υφίστανται σημαντικές μετατροπές (Kallinikos, 

Hasselbladh, 2003). Η εργασία απελευθερώνεται σταδιακά, εξατομικεύεται και 

διαμορφώνεται σε ατομικό επίπεδο. Ένα αυξανόμενο τμήμα των πρωτοβουλιών και των 

κινδύνων που σχετίζονται με την εργασία και την επαγγελματική εκπαίδευση 

διαχωρίζεται από το κράτος κοινωνικής πρόνοιας και άλλους κοινωνικούς θεσμούς και 

μεταφέρεται στα άτομα, σε τοπικές ομάδες και μικρότερες επαγγελματικές κοινότητες 

(Kallinikos, Hasselbladh, 2003). Η ικανότητα των επαγγελμάτων να αλλάζουν είναι 

ιδιαίτερου ενδιαφέροντος σε αυτή τη θεωρητική επισκόπηση. Ένα σημαντικό στοιχείο 

στη μεταρρύθμιση στην υγεία αφορά την κυριαρχία του ιατρικού μοντέλου και της 

συσχετιζόμενης δομικής αλλαγής στο επάγγελμα. Η συγκεκριμένου-πλαισίου φύση του 

επαγγέλματος σημειώνεται από έναν αριθμό συγγραφέων (Freddi 1989, Durand-Zaleski, 

et al. 1997). Διεθνείς συγκρίσεις του ιατρικού επαγγέλματος, παραδείγματος χάριν, 

δείχνουν ότι η έννοια του επαγγέλματος δεν είναι ούτε καθολική ούτε στατική, ότι η 

ισχύς του είναι σε πτώση στις δυτικές χώρες, και ότι το «ιατρικό αήττητο» γίνεται ευρέως 

αποδεκτό μέρος ως ένας μύθος (Freddi 1989, Crichton 1990, Cruess and Cruess 1997, 

Relman 1998, Southon, et al. 1998, Sullivan 2000). Τέτοιες απόψεις αλλάζουν την 

ισορροπία της ισχύος μεταξύ του ιατρικού επαγγέλματος και των άλλων συμμετόχων 

στην υγεία, και παρουσιάζουν μια ευκαιρία για να ξανασχεδιασθούν τα επαγγελματικά 

όρια (Mitchell 1998, Irvine 1999). 
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Η συγκεκριμένου-πλαισίου φύση του επαγγελματισμού τονίζει ότι οι 

επαγγελματικές αξίες και πρακτικές μπορούν να είναι υποκείμενες σε αλλαγή και 

καθοδήγηση μέσα στα πλαίσια της μεταρρύθμισης. Οι απόψεις ότι η έννοια του 

επαγγέλματος δεν είναι ούτε απόλυτη ούτε καθολική αλλά σχετική και μεταβαλλόμενη, 

και ότι οι συμπεριφορές, οι αξίες και οι πρακτικές των επαγγελμάτων καθορίζονται 

επαγγελματικά, τονίζουν μαζί την ευλογοφάνεια της -βασισμένης στον εργασιακό χώρο- 

αλλαγής στις κλινικές συμπεριφορές και πρακτικές (Degeling et al. 1998). Τοπικά, 

ιστορικά, κοινωνικά και πολιτικά περιβάλλοντα τα οποία έχουν αποδειχθεί ότι 

επηρεάζουν τη δομή και την πρακτική του ιατρικού επαγγέλματος, συμπεριλαμβανομένης 

της περικοπής των άκαμπτων ερμηνειών της κλινικής ελευθερίας η οποία είναι εμφανής 

στο Η.Β. και τις ΗΠΑ, παρουσιάζουν τη δυνατότητα ότι τα επαγγέλματα μπορούν να 

αναλάβουν ενεργούς οργανωτικούς ρόλους στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, στον 

καθορισμό των πρακτικών μεθόδων της κλινικής εργασίας, και στη σφυρηλάτηση νέων 

ρόλων (Freddi 1989, Durand-Zaleski, et al. 1997). Αυτοί τα συμπεράσματα τονίζουν 

επίσης ότι η  γραφειοκρατική ανάμειξη στα επαγγέλματα, παραδείγματος χάριν μέσω των 

διοικητικών διασυνδέσεων και των εσωτερικών διοικητικών δομών και διαδικασιών του 

τύπου που προβλέπεται για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης στην υγειονομική 

περίθαλψη, δεν είναι μη πρακτική (Freddi 1989, Durand-Zaleski, et al. 1997). 

Τα ανωτέρω σημεία συζήτησης έχουν επιπτώσεις σε αυτήν την έρευνα αναφορικά 

με την αντίληψη του ρόλου τον οποίο τα επαγγέλματα υγείας μπορούν να 

διαδραματίσουν στη μεταρρύθμιση. Είναι σημαντικά λαμβάνοντας υπόψη τα 

συμπεράσματα του Duckett ότι η εσωτερική οργάνωση της ιατρικής δεν έχει συμβαδίσει 

με την διοικητική ή την κλινική μεταρρύθμιση στα δημόσια νοσοκομεία, ότι μια τέτοια 

έλλειψη οργάνωσης είναι ένας περιοριστικός παράγοντας για την μεταρρύθμιση στην 

υγειονομική περίθαλψη γενικά και τα δημόσια νοσοκομεία ειδικότερα, και ότι τέτοια 

φαινόμενα μπορεί να είναι αμετάβλητα (Duckett, et al. 1981, Duckett 1984). Η ελπίδα για 

αλλαγή περιλαμβάνεται επίσης στα συμπεράσματα της έρευνας σχετικά με την 

προλεταριοποίηση των επαγγελμάτων στις γραφειοκρατίες τα οποία δείχνουν ότι οι 

επαγγελματικές αξίες δεν είναι απαραιτήτως ή απρεπώς διασκορπισμένες μέσα σε τέτοιες 

διοικητικές διασυνδέσεις, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επηρεάσουν τις 

διοικητικές αποφάσεις μέσω της παροχής συμβουλών, καθώς και μέσω της συμμετοχής 

στις οργανωτικές διαδικασίες, όπως ο προγραμματισμός και η αξιολόγηση (Abernethy,et 

al. 1995, Saks 1995, Gummer 1996, Barnett, et al. 1998). Πράγματι, σύμφωνα με την 

άποψη του Sullivan (2000), οι επαγγελματικές αξίες μπορεί να είναι ένα σημαντικό 

εξισορροπητικό στοιχείο στην οικονομική έμφαση(πτυχή) της διαχείρισης(μάνατζμεντ). 

Στις μεταρρυθμίσεις στη Ν. Ζηλανδία ο σκοπός ήταν να επηρεασθεί η κλινική 

συμπεριφορά μέσω αλλαγών στην κουλτούρα σε ένα ιατρικό επάγγελμα αντιστεκόμενο 
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σε πιο άμεσο διοικητικό έλεγχο στη λήψη ιατρικών αποφάσεων. Η υπόθεση πίσω από την 

κλινική ηγεσία ήταν ότι η ενσωμάτωση των επαγγελματιών της ιατρικής στην διαχείριση-

μάνατζμεντ ως κλινικοί μάνατζερ-διοικητές υγείας, είχε την ικανότητα να εξασθενίσει 

κυρίαρχες επαγγελματικές αξίες και πολιτιστικά πρότυπα (Hoggett 1991). Οι διοικητές 

υγείας διαδραματίζουν έναν ιδιαίτερο ρόλο που κινείται ανάμεσα σε δυο κουλτούρες, 

δηλαδή μια ιατρική και μια διοικητική. Η εισαγωγή του θεσμού του διοικητή υγείας 

περιελάμβανε μια μεσολάβηση-ανάμειξη μεταξύ δυο διαφορετικών επαγγελματικών 

κουλτούρων (Ashburner and Fitzgerald 1996; Ferlie et al. 1996;  Llewellyn 1998). 

Η εμφάνιση ενός ανταγωνιστικού, επιχειρηματικού ήθους στους παρόχους 

υπηρεσιών υγείας απαιτεί σημαντικές αλλαγές αξιών. Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν απλά 

την συμπεριφορά τους επειδή υπόκεινται σε νέους κανόνες ή εξαιτίας αποσπασματικά 

διατυπωμένων διοικητικών στόχων (Dixon and Kouzmin 1994). Τα νοσοκομεία είναι 

θεσμοί με την δική τους εγγενή πολιτιστική βάση και με πολύπλοκες σχέσεις εξουσίας 

που σχηματίσθηκαν γύρω από ποικίλες ειδικές γνώσεις (Reed 1995).   

Είναι εξαιρετικά ισχυρά τα συμπεράσματα των Reed και Anthony (1993: 194) ότι 

δηλαδή τα νοσοκομεία διαθέτουν μια μοναδική κουλτούρα και ένα εξαιρετικά πολύπλοκο 

πλέγμα οργανωσιακών σχέσεων που καθιστά την μετάβαση από το ιδεολογικό δόγμα και 

το πολιτικό πρόγραμμα στην λειτουργική πραγματικότητα εξαιρετικά δύσκολη να 

υλοποιηθεί.  

  

 Το πνεύμα του επαγγελματισμού 

Σε αυτό το σημείο έχει αναλυθεί η κριτική που ασκείται στα επαγγέλματα η οποία 

αυξάνεται διαρκώς τις τελευταίες δεκαετίες. Χωρίς να παραβλέπεται η αλήθεια αυτής της 

κριτικής, καθώς και η μεγάλη ανάγκη οι επαγγελματικοί θεσμοί να γίνουν περισσότερο 

αξιόπιστοι, ωστόσο αποτυγχάνει η κριτική να αντιμετωπίσει τον κεντρικό 

προβληματισμό, δηλαδή πως να καλλιεργηθεί και να ασκηθεί έλεγχος σε επαγγέλματα με 

πολύπλοκη, εσωτερική γνώση και ικανότητες, μερικά εκ των οποίων μας παρέχουν 

κρίσιμες προσωπικές υπηρεσίες και άλλα με λειτουργική γνώση η απουσία των οποίων 

θα σήμαινε την υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου και άλλα επαγγέλματα που μας 

προσφέρουν διαφώτιση χωρίς την οποία θα κινδυνεύαμε με πολιτιστικό αφανισμό. Η 

κριτική που ασκείται κατάφερε να αποδυναμώσει την αξιοπιστία της επαγγελματικής 

ιδεολογίας, που κατέστησε του θεσμούς που υποστηρίζουν τα επαγγέλματα πιο 

ευαίσθητους σε δυνάμεις της αγοράς και της γραφειοκρατίας και λιγότερο ικανούς να 

αντισταθούν στις πιέσεις της μεγιστοποίησης του κέρδους και της ελαχιστοποίησης της 

σύνεσης. Αν και αυτοί οι θεσμοί διατηρούνται ακόμη, και οι επαγγελματίες διατηρούν τις 

ειδικές τους θέσεις, ωστόσο κάτι έχει αλλάξει. Αυτό που έχει παραμεληθεί σε σοβαρό 

βαθμό είναι αυτό που προσωπικά θεωρείται ως το πιο σημαντικό: η ιδεολογία που 
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διεκδικεί το δικαίωμα, ακόμα και την υποχρέωση των επαγγελματιών να είναι 

ανεξάρτητοι από εκείνους που τους ενδυναμώνουν νόμιμα και τους παρέχουν τα προς το 

ζην.            

Η λειτουργική αξία ενός σώματος εξειδικευμένης γνώσης και ικανοτήτων 

καταλαμβάνει λιγότερο σημαντική θέση στην επαγγελματική ιδεολογία από ότι η 

προσήλωση της σε μια υπερβατική αξία που τη νοηματοδοτεί και δικαιολογεί την 

ανεξαρτησία της. Αποτέλεσμα αυτής της ανεξαρτησίας τα μέλη του επαγγέλματος 

διεκδικούν το δικαίωμα να κρίνουν τις απαιτήσεις των εργοδοτών και των νόμων της 

πολιτείας και να κρίνουν ή να αρνηθούν να τους υπακούσουν. Αυτή η άρνηση δεν 

πηγάζει από προσωπικούς λόγους ατομικής συνείδησης ή επιθυμίας αλλά από 

επαγγελματικούς. Για παράδειγμα, οι ηθικοί κώδικες των εθνικών και διεθνών ιατρικών 

ενώσεων  δηλώνουν ότι είναι μη ηθικό για έναν ιατρό να λειτουργήσει ως εκτελεστής 

καταδικασμένων σε θάνατο από την πολιτεία εγκληματιών. Αυτοί οι κώδικες δεν 

διακηρύττουν ότι η τιμωρία με θάνατο είναι πράξη ανήθικη ή ότι όλοι οι ιατροί ως άτομα 

αντιτίθενται σε αυτό, αλλά ότι η εσκεμμένη χρήση της εξειδικευμένης γνώσης και 

ικανοτήτων της ιατρικής για να «σκοτώσει», ανατρέπει-υπονομεύει τον ηθικό της σκοπό 

που είναι να θεραπεύει, να δίνει ανακούφιση ή στον παραδοσιακό όρκο που αποδίδεται 

στον Ιπποκράτη, πάνω από όλα να μην προκαλεί κακό. Ιατροί οι οποίοι είναι ηθικοί θα 

αρνούνταν να συμμετάσχουν σε αυτό που είναι εξ’ ολοκλήρου νόμιμο και κατόπιν 

εντολής της πολιτείας, της εκτέλεσης, διότι αποτελεί διαβρωτική χρήση των ικανοτήτων 

τους. Η προσωπική τους άποψη για μια τέτοιου είδους τιμωρία είναι άσχετη με την 

επαγγελματική τους δέσμευση. Ήταν κυρίως η ανικανότητα ή η απροθυμία των 

επαγγελματιών στη Ναζιστική Γερμανία και στη Σοβιετική Ένωση να ασκήσουν αυτήν 

την ανεξαρτησία που αιτιολογεί ώστε να τους θεωρούν ως μη επαγγελματίες. Δεν υπήρξε 

καμία αποφασιστική παρέμβαση όσον αφορά τον άμεσο έλεγχο που ασκούν στην δουλειά 

τους ή καμία σπουδαία αλλαγή στους θεσμούς που υποστήριξαν τις θέσεις τους. Η 

επαγγελματική ηθική θα πρέπει να απαιτήσει ανεξαρτησία από προστάτες, το κράτος, το 

δημόσιο που είναι ανάλογο με αυτό που απαιτήθηκε από μια θρησκευτική συνάθροιση-

εκκλησίασμα. 

Αυτά όλα μπορεί να φαίνονται υπερβολικά όταν απευθύνεται στον μέσο 

εξαντλημένο επαγγελματία που δαπανά πολύ περισσότερο χρόνο ανά εβδομάδα στην 

εργασία του από τους περισσότερους εργαζόμενους, ο οποίος έχει συνηθίσει σε ένα 

συγκεκριμένο βιοτικό επίπεδο και επίπεδο σεβασμού, που γίνονται ολοένα και 

περισσότερο δύσκολο να διατηρηθούν και ο φόρτος εργασίας των οποίων σταθερά 

επιτάσσει την ρουτίνα, «το στρογγύλεμα των γωνιών», και την απώλεια κάθε 

ευχαρίστησης από την δουλειά τους. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια κατάσταση που 

αντιμετωπίζουν όσοι εργάζονται. Αλλά εκείνοι με το κύρος του επαγγελματία σε 



 

 

246 

προηγμένα βιομηχανικά έθνη είναι ακόμη σε θέση συμβολικής και οικονομικής 

υπεροχής. Δεν μπορεί να είναι σύμπτωση ότι για παραπάνω από ένα αιώνα στην 

εικονογραφία των δημοφιλών μέσων, είναι οι επαγγελματίες που είναι οι «σταυροφόροι» 

που αναζητούν Δικαιοσύνη, Υγεία, Σωτηρία. Ενώ είναι κοινό να βλέπουμε ιατρούς και 

δικηγόρους, επιστήμονες και καθηγητές, και κάποιες φορές δημοσιογράφους και 

πολιτικούς σε αυτόν τον με αξίες ρόλο, δεν βλέπουμε όμως τραπεζίτες, χρηματιστές ή 

στελέχη επιχειρήσεων. Έπειτα, υπάρχει ακόμη κάποια θεμελίωση για την απαίτηση των 

επαγγελματιών για ελευθερία στην εξισορρόπηση του δημόσιου συμφέροντος ενάντια 

στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των άμεσων πελατών ή των εργοδοτών. Οι υπερβατικές 

αξίες προσθέτουν ηθική υπόσταση στο τεχνικό περιεχόμενο των επαγγελματικών πεδίων. 

Οι επαγγελματίες διεκδικούν τόσο το ηθικό όσο και το τεχνικό δικαίωμα να ελέγχουν τις 

χρήσεις στο πεδίο τους, ώστε να μπορούν να αντισταθούν στους οικονομικούς και 

πολιτικούς περιορισμούς που αυθαίρετα περιορίζουν τα οφέλη ως προς τους άλλους. Ενώ 

θα έπρεπε να μην έχουν κανένα δικαίωμα να είναι οι «ιδιοκτήτες» της γνώσης και της 

τεχνικής του πεδίου τους, είναι υποχρεωμένοι να είναι οι ηθικοί θεματοφύλακες τους.                

 

 Επαγγελματισμός στη νοσηλευτική στα πλαίσια της μεταρρύθμισης 

Όπως με την ιατρική, η ιστορική ανάπτυξη της νοσηλευτικής έχει καθορίσει το 

ρόλο και τη θέση της στην ιεραρχία των επαγγελμάτων υγείας, αν και σε διαφορετικές 

άκρες (Lawrence 1996, Rutty 1998, Wicks 1999). Η επιθυμία για ανεξαρτησία και 

status(θέση) στη νοσηλευτική, έναντι της υποτακτικής της σχέσης με την ιατρική, 

προκύπτει ως μια διαδικασία ανοδικής επαγγελματικής κινητικότητας (Settersten 1991). 

Η νοσηλευτική απαιτεί ένα δικαίωμα τόσο να αυτο-καθορίζει όσο και να αυτό-επιλύει τα 

προβλήματα που συνδέονται με την επιστήμη της μέσω της ρύθμισης της εισόδου της στο 

επάγγελμα, της διαφοροποίησης των επιπέδων της θέσης(status) της μέσα στο επάγγελμα, 

της ανάπτυξης ενός ειδικευμένου σώματος νοσηλευτικής γνώσης ως μέσου αύξησης της 

κλινικής αυτονομίας, και της καθιέρωσης της αυτό-ρύθμισης μέσω μιας παρόμοιας 

αναθεώρησης (Turkoski 1989, 1995, Hewson 1993, Rutty 1998, Wicks 1999). Η 

μεταβαλλόμενη θέση(status) του επαγγέλματος, οι διοικητικές του ικανότητες και η 

βιομηχανική ισχύς του τονίζουν ότι τα συμφέροντα του νοσηλευτικού επαγγέλματος δεν 

μπορούν να θεωρηθούν δεδομένα, αλλά πρέπει να ενσωματωθούν ισότιμα με τα 

συμφέροντα της διαχείρισης(μάνατζμεντ) και της ιατρικής. 

Οι διαφορές στον προσανατολισμό των δύο επαγγελμάτων, ιατρικής και 

νοσηλευτικής, αναφορικά με την οργάνωση της κλινικής εργασίας είναι σημαντικές μέσα 

στα πλαίσια της μεταρρύθμισης. Ο θεσμικός και συλλογικός προσανατολισμός της 

νοσηλευτικής αντιπαραβάλλεται με τον ανεξάρτητο και ατομικιστικό προσανατολισμό 

της ιατρικής (Degeling, et al. 1998). Οι λόγοι για αυτό περιλαμβάνουν την ιστορική 
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ανάπτυξή της ως μιας συλλογικής αμυντικής ασπίδας απέναντι στην ιατρική κριτική και 

διερεύνηση, στην σχετικά μη αναπτυχθείσα φύση του σώματος της επιστημονικής 

γνώσης της νοσηλευτικής, στην βάση του γένους της, στον κοινωνικό προσανατολισμό 

της, στον βασισμένο σε αξίες προσανατολισμό της στην ολιστική ασθενο-κεντρική 

περίθαλψη, και στην ικανότητά της για υπευθυνότητα και αυτό-ρύθμιση (Turkoski 1989, 

1995, Hewson 1993, Wicks 1999). Στα πλαίσια της μεταρρύθμισης, ικανότητα της 

νοσηλευτικής για συλλογική οργάνωση εργασίας, η μοναδική της θέση να διερευνά την 

εργασία των νοσοκομειακών γιατρών, και η σχέση της με την οργανωτική 

διαχείριση(μάνατζμεντ), τη θέτουν σε διαφωνία με τα επαγγελματικά συμφέροντα της 

ιατρικής η οποία έχει τη δυνατότητα να θέτει σε κίνδυνο τις -βασισμένες στην ομάδα- 

διαδικασίες της αλλαγής στους εργασιακούς χώρους (Hughes 1971, Hackman 1990). Η 

ακαμψία της επαγγελματικής αφοσίωσης, των πρακτικών και της επιστημονικής 

οργάνωσης της νοσηλευτικής μπορούν επίσης να είναι περιοριστικοί παράγοντες για τη 

μεταρρύθμιση. 

 

 Η σχέση της νοσοκομειακής διοίκησης με την κλινική εργασία  

Ο ρόλος της νοσοκομειακής διοίκησης και η σχέση της με την ιατρική είναι επίσης 

σε μετάβαση (Lawrence 1996). Η διαχείριση των πόρων, η διαχείριση των ασθενών και η 

πειθαρχία του προσωπικού ήταν και παραμένουν αναπόσπαστο τμήμα της διοίκησης και 

η μέθοδος μέσω της οποίας οι διευθυντές ελέγχουν τις αντιληπτές υπερβάσεις του 

ιατρικού επαγγέλματος (Grant 1989, Lawrence 1996). Η ανεξαρτησία της ιατρικής, 

εκφρασμένη μέσω της κλινικής αυτονομίας και της ελευθερίας στη λήψη αποφάσεων, 

έχει αποκλείσει τη διοικητική συμμετοχή στις περιοχές της κλινικής πρακτικής και στην 

κρίση-αξιολόγηση της κλινικής απόδοσης (Freddi 1989, Lawrence 1996). Ένας τέτοιος 

αποκλεισμός έχει μειώσει την ικανότητα της διοίκησης  να θέσει την ιατρική σε 

απολογισμό, και προκαλεί τη σύγκρουση εκεί όπου αυτός απειλείται (Crichton 1990, 

Lawrence 1996). Εντούτοις, καθώς η ισορροπία της ισχύος μεταξύ της ιατρικής και της 

διαχείρισης(μάνατζμεντ) μεταβάλλεται, η ιατρική ανθίσταται στην διαφάνεια και η 

διαχείριση(μάνατζμεντ) αμφισβητεί την ιατρική αυτονομία, ο γεωμετρικός τόπος(locus) 

της ιατρικής ισχύος, ταυτοχρόνως περιορίζει την ισχύ, την αξιοπιστία και την επιρροή της 

ιατρικής. Οι μεταβάσεις αυτές που λαμβάνουν χώρα στην ιατρική, στη νοσηλευτική και 

στη διαχείριση(μάνατζμεντ), συνδεδεμένες με τους ακόμα ισχυρούς ρόλους αυτών των 

τριών βασικών συμμετόχων, υπονοεί ότι η λεπτότερη, βασισμένη σε αξίες αλλαγή είναι 

επιτρεπτή ως μια στρατηγική η οποία θα προκαλέσει τη δέσμευση με τους στόχους της 

μεταρρύθμισης. 

Στις μεταρρυθμίσεις που περιγράφηκαν παραπάνω (Νέα Ζηλανδία), η 

νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση αντιμετώπισε δραστικά μια ιατρική κουλτούρα που σκόπευε 
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να διατηρήσει την παραδοσιακή επαγγελματική του αυτονομία στον χώρο της υγείας και 

τον ρόλο της στην υποστήριξη του ασθενούς. Η επιθυμία ελέγχου της παροχής υπηρεσιών 

υγείας γεννάται από την ανάγκη να ελεγχθεί η λήψη αποφάσεων στην κλινική εργασία 

προκειμένου να συγκρατηθούν οι δαπάνες στα νοσοκομεία. Μόλις οι πιθανότητες για 

διοικητική και οικονομική αποτελεσματικότητα εξαντλήθηκαν, δόθηκε έμφαση στην 

αλλαγή της κλινικής πρακτικής. Η κυρίαρχη θέση των ιατρών στους οργανισμούς 

παροχής υπηρεσιών υγείας είναι ότι η αλλαγή της κλινικής πρακτικής απαιτεί τον έλεγχο 

της ιατρικής αυτονομίας (Ashburner and Fitzgerald 1996).  

Η ιατρική αυτονομία εμφανίζεται σε πολλά επίπεδα. Το ιατρικό επάγγελμα 

απολαμβάνει παραδοσιακά μια συλλογική αυτονομία στο περιεχόμενο και στις συνθήκες 

της ιατρικής πρακτικής. Οι τρεις κύριες διαστάσεις αυτής της συλλογικής επαγγελματικής 

αυτονομίας είναι πολιτικές, οικονομικές και τεχνικές. Αντίστοιχα, αυτές είναι τα 

δικαιώματα του επαγγέλματος να λαμβάνει αποφάσεις χάραξης πολιτικής, να καθορίζει 

τις αμοιβές και να θέτει τα δικά του κριτήρια και να ελέγχει την απόδοση (Elston 1991; 

Ferlie et al. 1996). Σε προσωπικό-ατομικό επίπεδο, οι επαγγελματίες της ιατρικής θα 

προβάλλουν αντίσταση στις στρατηγικές management να δημιουργήσουν συνθήκες 

ρουτίνας στο επάγγελμά τους διατηρώντας αυτονομία στη διανομή των ικανοτήτων και 

την σχέση με τον ασθενή. Αυτή η αυτονομία της κλινικής ελευθερίας βασίζεται στην 

αποκλειστική και μονοπωλιακή ικανότητα των ιατρών να διαγνώσκουν την ασθένεια και 

να ορίζουν την κλινική εργασία και την κατάλληλη θεραπεία (Dent 1993; Turner 1995).  

Οι έννοιες της επαγγελματικής αυτονομίας και της κλινικής ελευθερίας έχουν 

υπάρξει σημαντικές παραδοσιακά στον σχηματισμό της υποκειμενικότητας και της 

ταυτότητας (identity) των νοσοκομειακών ιατρών. Η ταυτότητα είναι κεντρικής σημασίας 

στην κατανόηση της βάσης των αντιδράσεων των ιατρών στις προσπάθειες ελέγχου της 

κλινικής πρακτικής και συμπεριφοράς. 

Στη Νέα Ζηλανδία, οι ιατροί ήταν ικανοί να ορίσουν την συνεργασία μεταξύ του 

επαγγέλματός τους και του κράτους σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι τα περισσότερα 

επαγγέλματα και έχουν αντισταθεί επιτυχώς στην ενσωμάτωσή τους σε μια κρατική 

μηχανή υγείας. Όμως, τα βήματα προς ένα μοντέλο υγείας που ορίζεται από την αγορά 

εξασθενεί την παραδοσιακή αυτονομία του ιατρικού επαγγέλματος μέσω του 

διαχωρισμού της διαχείρισης των πόρων και της λήψης των επιχειρησιακών αποφάσεων 

(operational decisions) (Dent, 1993). Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, ο έλεγχος επί της 

λήψης των επιχειρησιακών αποφάσεων διατηρείται από τους νοσοκομειακούς ιατρούς, 

αλλά οι αποφάσεις περί της διαχείρισης των πόρων ανατίθενται στην αγορά και σε μια 

υπηρεσία που διορίζεται από το κράτος (Doolin Bill, 2002).        
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 Ο πολιτισμός ως παράγοντας στον οργανωτικό μετασχηματισμό  

Ο οργανωτικός μετασχηματισμός εξαρτάται από την ευθυγράμμιση των 

προσανατολισμών των βασικών ομάδων των συμμετόχων σε κοινούς στόχους και σε 

συλλογικές πρακτικές. Αυτό το περιβάλλον μπορεί μόνο να προκύψει από κοινές 

διαδικασίες όπου οι διαφορές μπορούν να εξανεμιστούν και να συζητηθούν, και από τις 

οποίες νέοι κανόνες και προσδοκίες μπορούν να προκύψουν. Η αλλαγή κουλτούρας θα 

αποδειχθεί μια ισχυρή μέθοδος οργανωτικής αλλαγής εάν η ιδιότητα του μέλους σε 

ιδιαίτερες κουλτούρες προβλέπει και καθορίζει τη συμπεριφορά η οποία δεν είναι ούτε 

απόλυτη ούτε καθολική (Sinclair 1997). Εάν η ανωτερότητα και το status είναι 

αποτελεσματικότερες από τις οικονομικές ανταμοιβές και τους επιβαλλόμενους κανόνες 

στην αλλαγή της συμπεριφοράς, τότε η ανάπτυξη ενθαρρυντικών κουλτουρών μπορεί να 

εκτοπίσει τη ρύθμιση ως στρατηγική για τη βελτίωση της απόδοσης (Sinclair 1997, 

Buchan 1998, Anderson and McDaniel 2000). Η σχέση μεταξύ των συμπεριφορών και 

των πρακτικών των επαγγελματικών υπο-κουλτουρών στην υγεία τονίζει ότι οι 

κουλτούρες των εργασιακών χώρων είναι ουσιαστικές για τη διαμόρφωση των αξιών, των 

απόψεων και των συμπεριφορών, και για την ενθάρρυνση μιας αίσθησης του κοινού 

σκοπού (Raelin 1986, Hofstede, et al. 1990, Schein 1996, Degeling, et al. 1998). 

H κουλτούρα μπορεί επίσης να ενεργήσει ως μια αποσταθεροποιητική και 

διαχωριστική δύναμη εκεί όπου είναι βαθύτατα ενσωματωμένη στην παραδοσιακή 

πρακτική. Εάν η ιδιότητα του μέλους σε επαγγελματικές υπο-κουλτούρες έχει επιπτώσεις 

στην αποδοχή ή την απόρριψη των στόχων της μεταρρύθμισης, τότε οι στρατηγικές που 

απειλούν τα επαγγελματικά συμφέροντα μπορούν να εκτροχιάσουν την αλλαγή, εάν δεν 

διαχειριστούν σωστά. Αυτό το πρόβλημα γίνεται πιο σύνθετο εάν τα συμφέροντα των 

διαφορετικών επαγγελματικών ομάδων δεν είναι ευθυγραμμισμένα. Τα ευρήματα ότι οι 

ιατρικοί και νοσηλευτικοί επαγγελματίες όχι μόνο διαφέρουν αναφορικά με τις απόψεις 

τους για τη μεταρρύθμιση, αλλά αντιτίθενται διαμετρικά αναφορικά με τις απόψεις τους 

για τους στόχους της μεταρρύθμισης, υποδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος που 

εξετάζεται (Degeling, et al. 1998). Αυτά τα ευρήματα έχουν επιπτώσεις στην ανάπτυξη 

μιας επαγγελματικής διευθυντικής κουλτούρας η οποία μπορεί να γεφυρώσει αυτά τα δύο 

πεδία. 

 

 Ο εργασιακός χώρος ως ο τόπος (locus) για την αλλαγή 

Ο εργασιακός χώρος έχει προσδιοριστεί ως ο γεωμετρικός τόπος (locus) της 

κουλτούρας καθώς και ως ο γεωμετρικός τόπος (locus) της αλλαγής από διάφορους 

συγγραφείς (Hofstede, et al. 1987, Hofstede, et al. 1990, Drife, et al. 1995, Van Maanen 

1995, Schein 1996, Sinclair 1997, Barley and Kunda 2001). Στα πλαίσια αυτής της 
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διατριβής δεν είναι στόχος να γίνει ανασκόπηση της σύνθετης βιβλιογραφίας αναφορικά 

με την κουλτούρα, αλλά μάλλον να προτείνει που μπορεί να βρίσκονται οι ευκαιρίες για 

αλλαγή. Η εργασία της Sinclair (1997) περιληπτικά συνοψίζει πολλά σχετικά 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα των οργανωσιακών φιλοσοφιών στο δημόσιο τομέα.  

Περιγράφονται τέσσερα μοντέλα οργανωσιακής φιλοσοφίας (κουλτούρας): την 

κουλτούρα του ελέγχου, την επαγγελματική υπό-κουλτούρα, την επαγγελματική-

διευθυντική, και την κουλτούρα του δημόσιου συμφέροντος/των δημόσιων υπηρεσιών. Η 

κουλτούρα του ελέγχου, η οποία υπογραμμίζει την ομοιομορφία των συμπεριφορών και 

την επιδίωξη των σκοπών μέσω της γραφειοκρατικής κυριαρχίας και των κανονισμών, 

είναι αντιθετική σε έναν τομέα ο οποίος εκτιμά την αυτονομία, την κοινωνική 

δικαιοσύνη, τον αλτρουισμό και μια ηθική προσφοράς (du Gay 1996, Gee, et al. 1996, 

Sinclair 1997, Reed 1998, du Gay 2000α). Tα χαρακτηριστικά των μοντέλων της 

επαγγελματικής υπό-κουλτούρας και της επαγγελματικής-διευθυντικής πολύ-κουλτούρας 

είναι τα πιο σχετικά σε σχέση με τα δημόσια νοσοκομεία, αν και το οργανικό στοιχείο της 

κουλτούρας των δημόσιων υπηρεσιών το οποίο ενσωματώνει μια ηθική προσφοράς είναι 

επίσης σχετικό.  

Η εμφανής διαφορά μεταξύ αυτών των δύο κουλτουρών-φιλοσοφιών σημαίνει ότι 

η επιτυχία μίας συμφωνίας για τις στρατηγικές της αλλαγής δεν θα είναι εύκολη. Εκεί 

όπου οι επαγγελματικές υποταγές (allegiances) επεκτείνονται πέρα από τα όρια της 

οργάνωσης στους επαγγελματικούς συνδέσμους και τις κοινωνικές ομάδες, η δημιουργία 

μοναδικών τοπικών κουλτουρών-φιλοσοφιών θα είναι δύσκολη (Strauss, et al. 1963, 

Hofstede, et al. 1990, Sinclair 1997). Η αρνητική στάση της επαγγελματικής-διευθυντικής 

πολυκουλτούρας έναντι της επαγγελματικής υπο-κουλτούρας περαιτέρω τονίζει ότι 

έχουμε αρκετό δρόμο να διανύσουμε ώστε να δημιουργήσουμε κοινές κουλτούρες, ακόμη 

κι εκεί όπου μπορεί να υπάρχουν παρόμοια συμφέροντα. Οι διευθυντές θα πρέπει να 

παίξουν έναν ρόλο-κλειδί ως γέφυρες μεταξύ των κουλτουρών-φιλοσοφιών, έτσι ώστε να 

διαχειριστούν τις διαφορές, και να δώσουν νόημα σε μια μέθοδο η οποία θα εξισορροπεί 

τον οργανωσιακό σκοπό και την ακεραιότητα των υπο-κουλτουρών. Η επίλυση των 

αντιφάσεων και των συγκρούσεων ώστε να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι εξυψώνει τις 

πολιτικές δεξιότητες σε μια βασική(κύρια) διοικητική ικανότητα. 

 

 Συμπερασματικές Παρατηρήσεις  

Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας σε αυτό το κεφάλαιο  για τον ρόλο της δύναμης, 

πέρα από τη μικρή αναφορά που έγινε στο προηγούμενο κεφάλαιο για τον ρόλο της στην 

οργανωσιακή μάθηση, τονίζει ότι η οργανωτική αλλαγή είναι σύνθετη και πολύπλευρη, 

και ότι ένα σημαντικό εμπόδιο στη μεταρρύθμιση της υγειονομικής περίθαλψης είναι ο 

τοπικιστικός προσανατολισμός των βασικών συμμέτοχων ο οποίος παραλείπει το 
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συνυπολογισμό μιας σειράς συμφερόντων, γνώσεων και δεξιοτήτων κατά την χάραξη και 

την εφαρμογή της πολιτικής. Εντούτοις, πολλά από τα στοιχεία τα οποία προηγουμένως 

θεωρούνταν ότι δεν συμμορφώνονται με τους στόχους της αλλαγής και, ουσιαστικά, είναι 

αδιαπέραστα στην αλλαγή εμφανίζονται να είναι σε  μετάβαση. Αυτές οι μεταβατικές 

καταστάσεις ίσως παρουσιάζουν μια ευκαιρία ώστε να εισαχθούν τα -βασισμένα στον 

χώρο εργασίας- μοντέλα αλλαγής, να αναπτυχθούν νέοι ρόλοι, να σχηματισθούν νέες 

συμμαχίες και να αμφισβητηθούν και να συμφωνηθούν οι στόχοι των εργασιακών χώρων.  

 

 

4.7  Διευθυντισμός  (Managerialism) 

 

Η ικανότητα των διευθυντών να διαχειρίζονται τις διαφορές που ανακύπτουν στις 

συμφωνίες εργασιακών χώρων και fashion μπορεί να είναι κεντρικής σημασίας για την 

δέσμευση πολλαπλών, ανταγωνιστικών και ισχυρών συμφερόντων στη λογική της 

μεταρρύθμισης της υγειονομικής περίθαλψης. Ο Διευθυντισμός (Managerialism), το 

κεντρικό στοιχείο του διοικητικού προτύπου στον δημόσιο τομέα και η κύρια στρατηγική 

για την εφαρμογή της πολιτικής για την υγεία στην Αυστραλία, είναι επίσης προεξέχων 

στα συστήματα υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου και της Νέας Ζηλανδίας (Cohen, et al. 

1972, Holmes 1989, McGuire 1989, Aucion 1990, Codd 1991, Ham and Hill 1993, Davis 

1995, Laffin 1995, Considine 1997, Flynn 1997, Learmonth  1997, Paterson 1997, 

Boston, et al. 1999). Η μεσολάβηση του γενικού μάνατζμεντ έλαβε χώρα ύστερα από μια 

περίοδο ριζικών μεταρρυθμίσεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας που εγκαινιάσθηκε από 

την έκθεση Griffiths που συνοδεύτηκε από διαδοχικές μεταρρυθμίσεις που προώθησαν 

την ιδέα του γενικού μάνατζμεντ. Από την έκθεση Griffiths δόθηκε σε μια νέα σειρά 

γενικών διευθυντών ο στρατηγικός ρόλος να αλλάξουν την ατζέντα και να εισαγάγουν 

την αναγκαία πολιτιστική μεταμόρφωση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Graeme Currie, 

2005). Εξετάζοντάς τα, πολλά από τα στοιχεία ενός Διευθυντικού προτύπου εμφανίζονται 

να είναι κατάλληλα για τον τύπο δημιουργίας υποδομών ο οποίος απαιτείται για να 

διαπραγματευτεί τους στόχους, να διαχειριστεί τις διαφορές και να εφαρμόσει την 

μεταρρύθμιση στην υγεία, η οποία να βασίζεται στο χώρο εργασίας. Ο Διευθυντισμός 

μπορεί να είναι κατάλληλος για τη διαχείριση των οργανισμών του δημόσιου τομέα εάν 

οι τεχνικές μπορούν να διαχωριστούν από τη βάση των αξιών ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή, 

μια διοικητική ικανότητα μπορεί να είναι ουσιαστική στην εφαρμογή μιας ευρείας 

βάσεως μεταρρύθμισης στο δημόσιο τομέα, εάν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος 

βελτίωσης της αποτελεσματικότητα της περίθαλψης, καθώς επίσης και για να μειώσει το 

κόστος της.  
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Διάφορα (συστατικά)στοιχεία του διευθυντισμού όπως εφαρμόζονται αυτήν την 

στιγμή, είναι προβληματικά στο δημόσιο τομέα. Το δικαίωμα των διευθυντών να 

διαχειρίζονται και να ελέγχουν, καθώς και ο βαθμός στον οποίο οι διευθυντές δείχνουν 

διακριτικότητα στην εφαρμογή των πολιτικών αποφάσεων, είναι και τα δύο εριστικοί 

παράγοντες. Ενώ ένας διοικητικός ρόλος εμφανίζεται να γίνεται αποδεκτός κατά ένα 

μεγάλο μέρος, η ικανότητα των διευθυντών να ενεργούν ανεξάρτητα κατά την εκπόνηση 

εκτιμήσεων σχετικά με τις κατάλληλες στρατηγικές για την κατά τόπους εφαρμογή της 

πολιτικής υγείας είναι αμφίβολη. Οι έμφυτες δυσκολίες σε μια διοικητική λειτουργία η 

οποία αναλύεται ουσιαστικά ως μία λειτουργία έλεγχου, και η αντίσταση από μερικές 

ομάδες σε έναν τέτοιο έλεγχο, επηρεάζουν την εξέλιξη του ρόλου του διευθυντή στον 

ρόλο ενός ηγέτη, ο οποίος βασίζεται περισσότερο στην πειθώ. Και οι δύο είναι 

ακατάλληλοι εάν συνεχίσουν να  εδράζονται μόνο σε θέσεις εξουσίας, και εάν η 

λειτουργία ελέγχου, η οποία είναι έμφυτη και στους δύο ρόλους, αποκλείει τη συμμετοχή 

των τοπικών συμμέτοχων στις αποφάσεις σχετικά με το σκοπό και τις στρατηγικές της 

οργανωτικής αλλαγής. 

Η διερεύνηση την οποία η εφαρμογή του προτύπου έχει επιφέρει στο δημόσιο 

τομέα  έχει συμβάλει στη βελτίωση των διαδικασιών και στην αύξηση της 

συνειδητοποίησης  της ανάγκης για μια διοικητική ικανότητα σε όλο το εύρος της 

οργάνωσης, παρά τις κριτικές που περιγράφονται στο πρότυπο και στο διευθυντικό του 

τμήμα. Εάν η χάραξη και η εφαρμογή της πολιτικής βρίσκονται στις διαφορετικές άκρες 

μιας συνέχειας, η λήψη απόφασης για τους στόχους και τις στρατηγικές της πολιτικής 

μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε άκρη της συνέχειας και να διαφέρει μόνο όσον αφορά τη 

χρονική έκταση. Αυτό ενισχύει τη θέση της χάραξης πολιτικής και του διευθυντισμού ως 

συστατικών ουσιαστικά συνδεδεμένων με τη μεταρρύθμιση στην υγεία. 

 

 Ο ορισμός του Διευθυντισμού και του διοικητικό πρότυπο του δημόσιου 

τομέα  

 Μια σειρά συγγραφέων έχει προσπαθήσει να καθορίσει τον διευθυντισμό (Weller,    

et al. 1988, Aucion 1990, Pollitt 1990, Flynn 1997, Learmonth 1997, Yeatman 1997). Μια 

εξέταση σειράς ερμηνειών του διευθυντισμού  συμπεριλαμβάνεται στον τόμο 2, 

Παράρτημα 4. Αυτή η εξέταση προσδιορίζει μια αποδοχή των αρχών ιδιωτικού τομέα, 

μια εστίαση στην αλλαγή του εργατικού δυναμικού, και την ανάπτυξη των ικανοτήτων 

και των δεξιοτήτων, ως βασικών τεχνικών μάνατζμεντ. Η διαχείριση περιλαμβάνει ένα 

ισχυρό τμήμα του ανθρώπινου δυναμικού με έμφαση στις επιστημονικές, τεχνικές και μη 

ειδικευμένες διαχειριστικές δεξιότητες. Οι στρατηγικές εφαρμογής είναι γλώσσο-

κεντρικές για τον έλεγχο και την εξουσία, και εστιάζουν δυνατά στην τεχνική απόδοση, 

στη διευκρίνιση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων μέσω  συμφωνιών που δίνουν έμφαση 
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στα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, στη μέτρηση της απόδοσης και στον έλεγχο, και 

συνυπολογίζουν τα κίνητρα και τις ανταμοιβές για να κατευθύνουν και να παρακινήσουν 

τη δράση. 

Πολλά από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που αποδίδονται στο διευθυντισμό 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιγράψουν το διοικητικό μοντέλο του δημόσιου 

τομέα (McGuire 1989, Aucion 1990, Davis 1995, Laffin 1995, Considine 1997, 

Considine, et al. 1997, Flynn 1997, Paterson 1997, Boston, et al. 1999). Μία ισχυρή 

συνάφεια των στοιχείων είναι εμφανής ύστερα από μια εξέταση του μοντέλου που 

περιγράφεται από αυτούς τους συγγραφείς. Αυτές οι ερμηνείες συμφωνούν ότι υπάρχει 

ισχυρή αποδοχή των στόχων του ιδιωτικού τομέα σε αυτό το μοντέλο, ένας 

προσανατολισμός της απόδοσης, και η χρήση συμφωνιών ως μέσου καθορισμού των 

στόχων και ελέγχου των αποτελεσμάτων. Οι πολιτικές περιλαμβάνουν ποικιλοτρόπως τον 

κεντρικό έλεγχο των στόχων, τη διοικητική αποκέντρωση των ευθυνών, ενιαία σημεία 

υπευθυνότητας και μια εστίαση στα αποτελέσματα. Οι βασικοί στόχοι-κλειδιά 

περιλαμβάνουν μια εστίαση στην αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα, μία 

ισχυρή εστίαση στους πελάτες, ευκαμψία στην λειτουργία καθώς και διαφάνεια και 

καταλογισμό της απόδοσης. Οι κύριες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή 

της στρατηγική περιλαμβάνουν ένα διευθυντικό στοιχείο το οποίο εστιάζει στους 

προϋπολογισμούς, τον ανταγωνισμό της αγοράς, την απορύθμιση των σχέσεων 

απασχόλησης και την παροχή κινήτρων. 

Η διοίκηση είναι το ιστορικά κυρίαρχο πρότυπο της εφαρμογής πολιτικής στην 

υγεία από τότε που οι κυβερνήσεις, τόσο οι τοπικές όσο και οι ομοσπονδιακές, άρχισαν 

να παρέχουν οικονομική επιδότηση στα νοσοκομεία και στις υγειονομικές υπηρεσίες 

(Crichton 1990). Οι ανεπάρκειες του διοικητικού μοντέλου στη διαχείριση σύνθετων και 

διαφορετικών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίες παρέχονται από 

αυτόνομους και ισχυρούς επαγγελματίες μέσω συγκεντρωτικών και γενικευμένων 

γραφειοκρατικών δομών, είναι καλά τεκμηριωμένες (Υπουργείο Υγείας NSW 1983, 

Κοινοβούλιο της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας 1985). Η αποτυχία του μοντέλου να 

αντιμετωπίσει τις υπερβολές της ιατρικής και την ανικανότητα της διαχείρισης, και να 

επιστήσει την προσοχή τόσο των νοσοκομειακών γιατρών όσο και των διευθυντών στις 

πιστωτικές(fiduciary) προσδοκίες, στην περίπτωση του νοσοκομείου Sutherland στη 

Νότια Νέα Ουαλία καθώς και στην περίπτωση της υπέρ-εξυπηρέτησης και της απάτης 

από τους παθολόγους σε εθνικό επίπεδο, κατέδειξε την αναποτελεσματικότητα της 

γενικής διαχείρισης μέσω «τηλεχειρισμού». 

Ο Διευθυντισμός και η παραλλαγή του το διαχειριστικό μοντέλο του δημόσιου 

τομέα, είναι μια πρακτική και κατανοητή στρατηγική για την αντιμετώπιση των 

ανεπαρκειών του διοικητικού προτύπου. Ο διευθυντισμός του δημόσιου τομέα διαφέρει 
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με διάφορους σημαντικούς τρόπους από τη διοίκηση. Η αυτονομία των διευθυντών 

αντικαθιστά την ιεραρχία των διοικητών, οι χαλαρές συμβατικές σχέσεις μέσα σε ένα 

απορυθμισμένο εργατικό δυναμικό αντικαθιστούν τους μόνιμους διορισμούς 

σταδιοδρομίας, οι καταναλωτές κερδίζουν δύναμη ως συμμετέχοντες στη λήψη 

αποφάσεων και ως κριτές της ποιότητας, οι γενικές τεχνικές διαχείρισης αντικαθιστούν 

τους κανόνες και τους κανονισμούς ως μεθόδους της λειτουργικότητας, η επίτευξη των 

βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων προηγείται από τις αρχές της αντικειμενικότητας, της 

ισοτιμίας και της ισότητας, και η αφοσίωση στο προϊόν αντικαθιστά την αφοσίωση 

στην υπηρεσία (Spann 1965, Kanter 1995). 

 

 Η καταλληλότητα του μοντέλου για την υγειονομική περίθαλψη 

Οι αρχές του ιδιωτικού τομέα στις οποίες βασίζεται ο Διευθυντισμός μπορεί να μην 

είναι κατάλληλες για την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών σε έναν δημόσιο τομέα ο 

οποίος χαρακτηρίζεται κατά περιόδους από την ανάγκη και το μειονέκτημα και από τα 

διαφορετικά επίπεδα υπευθυνότητας, διαφάνειας, πολιτικών και συνταγματικών 

αρμοδιοτήτων, μεθόδων λειτουργίας, από διαφορετικά επίπεδα εστίασης στην 

αποτελεσματικότητα και από μια κλίση(vocation) των δημόσιων υπηρεσιών (Harmon and 

Mayer 1986, McGuire 1989, Aucion 1990, Pollitt 1990, Hood 1993, Boston 1995, Flynn 

1997, Leatherman, et al. 1998, du Gay 2000α, 2000b). Υπάρχει μια άποψη ότι ένας 

προσανατολισμός ιδιωτικού τομέα μπορεί να διαστρεβλώσει την εφαρμογή των γενικών 

τεχνικών διαχείρισης και των τεχνολογιών της ισχύος σε ακατάλληλους και ανέφικτους 

στόχους, όπως ο διαχωρισμός της χάραξης πολιτικής από την εφαρμογή, η ομοιομορφία 

της εφαρμογής του προτύπου στις διάφορες περιοχές, και την έμφαση στον έλεγχο των 

δαπανών και τον εξαναγκασμό σε έναν τομέα όπου η κλινική αυτονομία μπορεί να 

ανατρέψει τον διευθυντικό έλεγχο (Wiltshire 1973, Storey 1983, Smith 1993, Considine 

and Painter 1997). Η έμφαση που δίνεται στoν περιορισμό των προϋπολογισμών ως 

εργαλείου διαχείρισης των δαπανών και βελτίωσης της απόδοσης στο δημόσιο τομέα, και 

οι αξίες της δημοκρατίας, της δικαιοσύνη και της ισότητας έρχονται σε αντίθεση με τις 

αρχές του ιδιωτικού τομέα όπως η σχετική ελευθερία στην εισοδηματική αύξηση, οι 

ανταγωνιστικές αγορές, η καταναλωτική επιλογή και ατομικισμός (Tulloch 1975). 

Η νέα οργανωσιακή δομή που εφαρμόστηκε στη Νέα Ζηλανδία, μετέβαλλε την 

προηγούμενη δομή βασισμένη στη γενική διοίκηση ανά κατευθύνσεις-τμήματα και 

αναδιοργάνωσε τις υπηρεσίες της κλινικής γύρω από ημιαυτόνομες κλινικές μονάδες που 

διευθύνονταν από ανώτερους νοσοκομειακούς ιατρούς. Η λογοδοσία-ευθύνη 

μετακινήθηκε ένα βήμα πιο κοντά στον ασθενή και οι νοσοκομειακοί ιατροί θα έπρεπε να 

ενδυναμωθούν για να διοικήσουν τα της κλινικής πρακτικής συμπεριλαμβανομένου της 
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κατανόησης του οικονομικού αντίκτυπου των αποφάσεων τους για τον οργανισμό-

νοσοκομείο. (Doolin Bill, 2002) 

Δημιουργήθηκαν εντάσεις καθώς το νοσοκομειακό προσωπικό αντιλήφθηκε ότι η 

εργασία του ελέγχεται και οι αποφάσεις τους αξιολογούνταν από τους μάνατζερ με 

ευθύνες για τους προϋπολογισμούς παρά με άμεσες κλινικές ευθύνες (cf. Jacobs 1994). 

Υπήρχε αυξανόμενη ανησυχία ανάμεσα σε πολλά μέλη του προσωπικού ότι η κύρια 

έμφαση που δόθηκε στην εμπορική λειτουργία-πλευρά του οργανισμού από την γενική 

διοίκηση υποβάθμιζε μια περισσότερο κατάλληλη προσοχή στην φροντίδα του ασθενούς 

(Doolin Bill, 2002). 

Η αντίσταση των ιατρών πηγάζει από την αντίληψή τους ότι τίθενται ως 

υποκείμενα στα πλαίσια ενός εναλλακτικού, ιατρικού επαγγέλματος (Fairclough 1995). 

Έτσι, σε αντίθεση με τους προνοητικούς διοικητές υγείας (clinician managers), μια άλλη 

ομάδα ανώτερων ιατρών συνέχισε να διατηρεί την δική τους αίσθηση ταυτότητας είτε με 

την έννοια του ρόλου τους ως ειδικοί ιατροί (medical experts) και επαγγελματίες ή στην 

θεραπεία ασθενών δημοσίως. Για πολλούς από αυτούς τους νοσοκομειακούς ιατρούς, η 

αποδοχή των πρακτικών του μάνατζμεντ ως μια μορφή νόμιμου ελέγχου της προσφοράς-

διανομής των υπηρεσιών υγείας αντιπροσώπευε μια προδοσία της επαγγελματικής 

ιατρικής ταυτότητας. Οι αντιδράσεις τους στις αλλαγές στα νοσοκομεία θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως αντίσταση στην εναλλακτική διαμόρφωση της επαγγελματικής τους 

ταυτότητας.  

Η σημασία της έμφασης που δόθηκε στην κλινική εργασία από αυτούς τους 

ιατρούς που αντιστέκονταν είναι ότι οι διοικητικές ή επιχειρησιακές εφαρμογές ήταν 

ανίκανες να τους ενδιαφέρουν στον ίδιο βαθμό με την ιατρική επαγγελματική τους 

ταυτότητα. Φαίνεται ότι αντλούσαν μια σημαντική αίσθηση ταυτότητας από ένα διακριτό 

κοινωνικό καθήκον ως συνήγοροι στο πεδίο των νοσηλευτικών υπηρεσιών και ήταν 

επιφυλακτικοί στην διαδικασία μεταρρύθμισης της υγείας και της οργανωσιακής αλλαγής 

της σε μια επιχειρηματική οντότητα. Όπως σημειώνει ο Martin (1998), η εφαρμογή του 

οικονομικού ορθολογισμού στο σύστημα υγείας μπορεί να αναζωογονήσει τα στοιχεία 

«κοινωνικής εμπιστοσύνης» μιας σημαντικής ιατρικής επαγγελματικής κουλτούρας, όπως 

οι νοσοκομειακοί ιατροί επιχειρηματολογούν υπέρ της κεντρικής θέσης των δημόσιων 

υπηρεσιών υγείας σε σχέση με σημαντικές κοινωνικές αξίες (Doolin Bill, 2002). 

Οι διοικητές στα νοσοκομεία εξέφρασαν την άποψη ότι αυτοί οι ιατροί θα 

καθυστερούσαν να αλλάξουν τις αντιλήψεις και την συμπεριφορά τους. Παρ’ όλο που η 

διοίκηση ενθάρρυνε νέες νοοτροπίες-στάσεις για αποδοτικότητα, αποτελέσματα, έξοδα, 

συμβόλαια και ανταπόκριση στον πελάτη, υπήρχε ακόμη μια κυρίαρχη άποψη ανάμεσα 

σε αυτούς τους ιατρούς ότι το νοσοκομείο ήταν ένα δημόσιο αγαθό (Doolin Bill, 2002). 
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 Παρόλα αυτά, η νέα δημόσια διοίκηση (NPM, New Public Management), 

ενέπνευσε μεταρρυθμίσεις στον χώρο της υγείας από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 και 

προσανατολίστηκε σε κράτη όπως το Η.Β., η Σουηδία, η Φιλανδία, η Δανία, και η Ν. 

Ζηλανδία αποσταθεροποίησε το καθιερωμένο σύστημα σχέσεων μεταξύ επαγγέλματος, 

διοίκησης-διαχείρισης και αρχών. Τα μέσα συχνά αναφέρουν ότι οι ιατροί έχουν 

αντιδράσει με καχυποψία, αποξένωση και απερίφραστη προσβολή στις πρόσφατες 

αλλαγές. Το προηγούμενο δεν σημαίνει ότι ένας ολόκληρος κλάδος απέρριψε ομόφωνα 

τον νέο τρόπο διοίκησης της ιατρικής περίθαλψης. Αρκετές αναφορές επιβεβαιώνουν  ότι 

μια καινούργια ομάδα ιατρών-μάνατζερς εμφανίστηκε ως επικεφαλείς των ιατρικών 

τμημάτων, συνδυάζοντας την επαγγελματική γνώση με έναν καινούργιο προσανατολισμό 

στους οργανωσιακούς στόχους και αξίες (Coombs, 1987;  Llewellyn, 2001, Kurunmaki, 

2003). Στην Σουηδία οι προσωπικοί ιατροί έχουν εμπλακεί σχεδόν σε όλες σχεδόν τις 

κρατικές και τοπικές πρωτοβουλίες σχεδιασμού και υλοποίησης-εκτέλεσης 

προγραμμάτων διοίκησης ολικής ποιότητας στην υγεία (Hasselbladh and Bejerot, 2003). 

Μελέτες στην Φινλανδία και στη Βρετανία αναφέρουν ότι πολλοί ιατροί με διοικητικά 

καθήκοντα αποδέχτηκαν με προθυμία τη διαχειριστική λογοδοσία (Kurunmaki, 1999; 

Llewellyn, 2001). Οι μεταρρυθμίσεις του δημοσίου τομέα στη Δυτική Ευρώπη 

παρουσιάζουν επίσης σημαντική ποικιλία που δεν μπορούν να συνοψισθούν με κανένα 

απλό τρόπο. Υφίστανται αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των χωρών ακόμα και σε χώρες 

που βαθμολογούνται υψηλά όσον αφορά την επίδραση της Νέας Δημόσιας Διοίκησης 

(NPM, New Public Management), όπως η Βρετανία, οι αλλαγές είναι πολύπλευρες 

(Hood, 1995, Olson et al, 1998). Εάν, ωστόσο αναλογιστούμε τις επιδράσεις που είχαν 

αυτές οι μεταρρυθμίσεις στο ιατρικό επάγγελμα και στις συνθήκες εργασίας των ιατρών, 

μια σειρά από χαρακτηριστικά - γνωρίσματα – ιδιαιτερότητες θα πρέπει να διατυπωθούν 

για να αντιληφθούμε την ουσία των μεταρρυθμίσεων (Kallinikos, Hasselbladh, 2003). 

 

 Η εφαρμογή του Διευθυντισμού στη μεταρρύθμιση στην υγεία 

Δύο συστατικά στοιχεία μιας διευθυντικής προσέγγισης είναι προβληματικά κατά 

την εφαρμογή τους μέσα στο πλαίσιο του τομέα της δημόσιας υγείας: το δικαίωμα της 

διοίκησης να διαχειρίζεται και ο βαθμός στον οποίο οι διευθυντές δείχνουν 

διακριτικότητα στην εφαρμογή των πολιτικών αποφάσεων και στον καθορισμό των κατά 

τόπους προτεραιοτήτων. Σε σχέση με το πρώτο, αναφέρεται ότι η νομιμοποίηση της 

διοικητικής εξουσίας γίνεται ευρέως αποδεκτή στο δημόσιο τομέα, αν και δεν συμβαίνει 

το ίδιο με την αποτελεσματικότητά της (Child 1969). Εντούτοις, η μοναδικότητα των 

εργασιακών χώρων και η έλλειψη ομοιομορφίας της βιομηχανικής συμπεριφοράς 

υπονοούν ότι η εφαρμογή των γενικών τεχνικών διαχείρισης μπορεί να είναι 

προβληματική στην αντιμετώπιση τοπικών καταστάσεων (Child 1969). Η μυστικότητα 
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των εμπορικών διαδικασιών και η συγκέντρωση του διοικητικού ελέγχου προτείνουν ότι 

η αμφισβήτηση των συμπεριφορών, η αμφισβήτηση της εξουσίας, καθώς οι εμπειρικές 

μελέτες οι οποίες κριτικάρουν τη διοικητική αποτελεσματικότητα δεν μπορούν να 

ενθαρρυνθούν (Child 1969, Sheil 2000). Περαιτέρω, οι εμπορικές τεχνικές διαχείρισης οι 

οποίες αποκλείουν τα μοντέλα ανταλλαγής πληροφοριών και τα μοντέλα εργασιακών 

χώρων για τη λήψη αποφάσεων αποτυγχάνουν να ενσωματώσουν τα ποιοτικά και τα 

συμμετοχικά πρότυπα παραγωγής της γνώσης ώστε να δημιουργηθούν συνέργειες και τα 

οποία μπορεί να είναι ουσιαστικά για την οργανωσιακή μάθηση (SheiI 2000). 

Οι αντιλήψεις για τη διοικητική νομιμοποίηση στην υγεία έχει αποδειχθεί ότι 

διαφέρουν μεταξύ των διευθυντών και του κοινού, σύμφωνα με μια βρετανική μελέτη 

από τον Learmonth (1997). Η μελέτη έδειξε ότι η στάση του κοινού απέναντι στους 

διευθυντές του NHS ήταν αμφίθυμη λόγω της αντίληψης ότι η διοικητική ιδεολογία 

ευνοούσε την οργανωτική αποδοτικότητα έναντι αποφάσεων που αφορούσαν τα 

συμφέροντα των ασθενών. Περιέργως, μια μελέτη που διαπίστωσε ότι, σύμφωνα με την 

άποψη του κοινού, οι διευθυντές πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τους γιατρούς δεν 

συζητήθηκε. Εντούτοις, τα γενικά ευρήματα ρίχνουν κάποιο βάρος στη δημόσια αποδοχή 

ενός διοικητικού ρόλου στην υγεία, παρά τη διαφωνία με τις διοικητικές προτεραιότητες 

δεδομένου ότι έχουν επιπτώσεις στα συμφέροντα των ασθενών. Τα συμπεράσματα 

μπορεί να δείχνουν την ανησυχία εκ μέρους του κοινού σχετικά με την ισχύ και την 

αυτονομία του ιατρικού επαγγέλματος καθώς και την έλλειψη ιατρικής υπευθυνότητας. 

Υπάρχουν λίγες ευκαιρίες στους πολιτικούς ή στους διοικητικούς κύκλους υγειονομικής 

περίθαλψης για την παρουσίαση και τη συζήτηση πληροφοριών αυτού του τύπου, και για 

την εξεύρεση μιας ισορροπίας μεταξύ των αναγκών των ασθενών, των επαγγελματικών 

αξιών και της οργανωτικής αποδοτικότητας. 

Ο Learmonth (1997) επίσης αναπτύσσει το δεύτερο προβληματικό συστατικό 

στοιχείο, την έλλειψη διακριτικού ελέγχου τον οποίο οι διευθυντές μπορούν να ασκήσουν 

πέρα από την εφαρμογή της πολιτικής για την υγεία. Διάφορες εξηγήσεις για τη 

διοικητική ανικανότητα  αναφορικά με την εφαρμογή (της πολιτικής για την υγεία) είναι 

πιθανές. Η πολιτική στρατολόγησης και τα κίνητρα μπορούν να επηρεάσουν τους 

υφισταμένους έτσι ώστε να συμμορφωθούν με τις αντιλήψεις των ανωτέρων για το πώς η 

πολιτική πρέπει να εφαρμοστεί. Οι σχέσεις προστατών-πελατών μπορούν ομοίως να 

αποτρέψουν την παρέκκλιση από ένα καθορισμένο σενάριο(μοτίβο), ιδιαίτερα εάν αυτό 

θέτει σε κίνδυνο τις προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Ή οι υπάλληλοι σε όλα 

τα επίπεδα μπορούν να μάθουν να επενδύουν τις ενέργειες και τις λέξεις με την πολιτικώς 

ορθή ρητορική (Davis, et al. 1988). Περαιτέρω, οι διευθυντές μπορεί να γνωρίζουν 

πρακτικά ότι η πολιτική όπως συλλαμβάνεται δεν μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα, και 

αποφύγουν τον κίνδυνο της σύγκρουσης που η παρείσφρηση στις κλινικές περιοχές θα 
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προκαλούσε , και για τον οποίο η οργανωτική υποστήριξη μπορεί να μην έπεται. Εν 

προκειμένω, ο Wood (1987) έχει σημειώσει τη μειούμενη εξουσία των διοικητών στα 

δημόσια νοσοκομεία και την ανάγκη για μεγαλύτερη διευθυντική αυτονομία ως τον 

πρόδρομο για βελτιώσεις στην οργανωτική απόδοση. 

Τα προβληματικά στοιχεία του Διευθυντισμού που αναλύθηκαν επάνω προκαλούν 

αμφιβολίες σχετικά με την ικανότητα των διευθυντών υγειονομικής περίθαλψης να 

ενεργούν ανεξάρτητοι από την κεντρική κατεύθυνση της πολιτικής. Περαιτέρω, το να έχει 

κανείς την πρόθεση να ενεργήσει μπορεί να μην είναι το ίδιο με το να έχει την ικανότητα 

να το πράξει. Εάν οι διευθυντές περιορίζονται στην ικανότητά τους να ενθαρρύνουν τη 

θέση συμμετοχικών στόχων και την εκτίμηση ποικίλων στρατηγικών για την επίτευξή 

τους, πώς έπειτα η εκπλήρωση των κεντρικών στόχων θα κατακτηθεί; Μέσα στο 

διοικητικό μοντέλο των δημόσιων υπηρεσιών, η γλώσσα εμφανίζεται να είναι ένα ισχυρό 

σήμα για να αναλύσει τη σημασία και για να επιτύχει-δια της πειθούς- τη συμμόρφωση 

με τους εταιρικούς στόχους. Η εφαρμογή της νομενκλατούρας του ιδιωτικού τομέα στο 

δημόσιο τομέα καθιερώνει μια σταθερή αλυσίδα εξουσίας στην κορυφή. Όροι όπως 

ανώτερο διευθυντικό στέλεχος, κύριος εκτελεστικός διευθυντής, γενικός διευθυντής, 

ιατρικός και νοσηλευτικός διευθυντής πτέρυγας και τμήματος είναι όλοι αντανακλαστικοί 

μιας οργάνωσης που βασίζεται στη συγκεντρωτική ιεραρχική εξουσία, σε ένα ισχυρό 

εργατικό Τμήμα, και σε μια διοικητική ελίτ η οποία λαμβάνει τις αποφάσεις, και η οποία 

είναι χωριστή από το γενικό εργατικό δυναμικό. 

 

 Η ηγεσία ως αναδυόμενη στρατηγική αλλαγής  

Εμφανίζεται να υπάρχει μια έλλειψη άνεσης με την έννοια του διευθυντή και η 

οποία οδηγεί στην αντικατάστασή της από αυτήν του ηγέτη. Σύμφωνα με την άποψη 

συγγραφέων όπως η Kanter και άλλοι, η άκαμπτη, παραδοσιακή και συντηρητική 

αντίληψη για την τάξη που βασίζεται στον διευθυντή, την ιεραρχία και την πειθαρχία 

δίνει τη θέση της σε πιο οραματικές ιδιότητες ως στρατηγική για να υπάρξει η δέσμευση 

των υπαλλήλων στα μετα-επιχειρηματικά περιβάλλοντα, όπου η συρρίκνωση του 

εργατικού δυναμικού έχει οδηγήσει σε χαλαρότερες συμβατικές ρυθμίσεις οι οποίες 

υποβαθμίζουν τις δεσμεύσεις ανάμεσα στους οργανισμούς και τους υπαλλήλους τους 

(Kanter 1995, McGuire 1989, Pollitt 1990, Zaleznik 1992, Clarke, et al. 1993, Davies 

1994, Davis 1995). Το ηγετικό μοντέλο βρίσκει επίσης υποστήριξη σε αβέβαια 

περιβάλλοντα όπως αυτό της υγείας (Pollitt 1990). Αυτή η εξέλιξη της αντίληψης του 

ρόλου υποστηρίζεται από τον Storey (1983) ο οποίος βλέπει την ηγεσία ως μέσο για τους 

διευθυντές ώστε να υπερνικήσουν την έλλειψη άνεσης που έχουν με τον έλεγχο μέσω της 

ισχύος αντικαθιστώντας τον με το «δώρο» της πειθούς, η οποία είναι έμφυτη στην 

ηγεσία. Εδώ, η ηγεσία γίνεται συνώνυμη με την ιεραρχική εξουσία. Αυτό αντιπροσωπεύει 
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ένα πρόβλημα για την -βασισμένη στον χώρο εργασίας- μεταρρύθμιση στην υγεία. Ούτε 

οι διευθυντές ούτε οι ηγέτες όπως ορίζονται ανωτέρω, ούτε οι οπαδοί, είναι πιθανό να 

προκαλέσουν τον απαιτούμενο βαθμό συμφωνίας, αυτοδιοίκησης, επίλυσης 

προβλημάτων που άπτονται των εργασιακών χώρων και καινοτομίας που τα διλήμματα 

της μεταρρύθμισης στην υγεία προϋποθέτουν, χωρίς τη συμπερίληψη της λήψης 

αποφάσεων και την αναγνώριση της διάχυσης της ηγεσίας (Kelley 1992). 

 

 Η θέση του διευθυντισμού (managerialism) στην μεταρρύθμιση του τομέα 

της υγείας  

Η θέση μιας διοικητικής λειτουργίας και η αποδοχή της μέσα στους οργανισμούς 

παροχής υγειονομικής περίθαλψης είναι ένα πρόβλημα στη μεταρρύθμιση. Αυτό το 

πρόβλημα συσχετίζεται με την τάση να θεωρείται το management ως ευθυγραμμίζομενο 

με, και οργανικό στην, εφαρμογή μιας φιλοσοφίας συγκεντρωτικού ελέγχου (McGuire 

1989, Aucion 1990, Hawke 1990, Codd 1991, Considine 1997, Flynn 1997, Paterson 

1997, Boston, et al. 1999). Ο Adler και ο Borys (1996), εντούτοις, υποστηρίζουν ότι οι 

θεωρίες δεν είναι απαραιτήτως αξιόπιστες. Εάν η τεχνική μπορεί να διαχωριστεί από τη 

θεωρία, αυτό συνεπάγεται ότι η διαχείριση(μάνατζμεντ) μπορεί να διαχωριστεί από το 

μειωτικό της κόστος και τις σχετικές με τον έλεγχο  υποδηλώσεις της. Εάν αυτό 

συμβαίνει, και η διοικητική επιστήμη έχει τα στοιχεία του καθολικού, του φυσικού και 

του ουδέτερου (Τaylor 1911, Paterson 1997), κατόπιν οι τεχνικές του μάνατζμεντ 

μπορούν να εφαρμοστούν για να υποστηρίξουν μια σειρά αξιών συμπεριλαμβανομένης 

αυτής της προώθησης των συνεπειών της κοινωνικής δικαιοσύνης μέσω της βελτίωσης, 

για παράδειγμα, των διαχειριστικών διαδικασιών που σχετίζονται με την πρόσβαση στην 

περίθαλψη, την αποτελεσματικότητα της περίθαλψης και την αποδοτικότητα της 

περίθαλψης. 

Η διάκριση μεταξύ των αξιών και της τεχνικής έχει επιπτώσεις στη θέση της δομής 

διευκολύνοντας τη δράση μέσα στους οργανισμούς, και όχι απλώς ως μέσο ελέγχου της. 

Η δομή, παραδείγματος χάριν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μηχανισμός οργάνωσης 

ώστε να θέσει το ευρύ πλαίσιο μέσα στο οποίο η δράση μπορεί να προσδοκάται, οι 

συνέπειες να προβλέπονται και η αλλαγή να προγραμματίζεται και να διαχειρίζεται. Η 

απόδοση είναι πιθανότερο να βελτιωθεί εάν ένα επίπεδο βεβαιότητας στα λειτουργικά 

περιβάλλοντα μπορέσει να αποκτηθεί μέσα από τη διευκρίνιση των ρόλων και των 

αρμοδιοτήτων του εργατικού δυναμικού μέσα στην οργανωτική δομή. Στο ίδιο πνεύμα, οι 

διαχειριστικές και ηγετικές δεξιότητες οι οποίες είναι ουσιαστικές για την αλλαγή 

μπορούν να αναπτυχθούν ώστε να μεταδίδουν την κατεύθυνση, να κάνουν κατανοητή την 

αλλαγή, να χτίζουν σχέσεις, να διαχειρίζονται τις συγκρούσεις, να διαπραγματεύονται και 

να ευθυγραμμίζουν εκ νέου τον πολιτικό χάρτη, να καθοδηγούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
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και να διαχειρίζονται μεταβάσεις είτε μέσα στα οργανικά είτε μέσα στα μηχανιστικά 

συστήματα διαχείρισης(μάνατζμεντ) (Burns, et al. 1961, Resnick-West, et al. 1990, 

Bolman and Deal 1997, Handy 1999, Anderson and McDaniel 2000). Περαιτέρω, η 

οργανωτική απόδοση μπορεί να βελτιωθεί εάν τέτοιες δεξιότητες είναι κυρίαρχες σε όλη 

την οργάνωση και όχι υποτιθέμενες να εδράζονται στις επίσημες θέσεις εξουσίας (Barley, 

et al. 2001). 

 

 Πλεονεκτήματα του μοντέλου διαχείρισης (μάνατζμεντ) του δημόσιου τομέα 

Το επίπεδο διερεύνησης που η εφαρμογή του προτύπου έχει επιφέρει στο δημόσιο 

τομέα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των εσωτερικών αγορών και των δημόσιων 

στρατηγικών επιλογής, ήταν σημαντικό ώστε να δώσει έμφαση σε προβλήματα τα οποία 

προηγουμένως δεν ήταν σε κοινή θέα, παρά την κριτική που ασκήθηκε στο πρότυπο 

(Selby Smith 1997). Η πρόσφατη προσοχή που δίνεται στην ανάγκη να μετρηθούν, να 

ελεγχθούν και να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα έχει ενθαρρύνει μια μεγαλύτερη 

υποστήριξη και συμμετοχή της κοινότητας στη λήψη των αποφάσεων, αναγνωρίζοντας με 

αυτόν τον τρόπο την παραγωγική /συμπαραγωγική ικανότητα της κοινότητας (Harmon 

and Mayer 1986, Alford 1997). Μια εστίαση στην απόδοση έχει φέρει στο φως πρακτικές 

στο πλαίσιο του (δημόσιου) τομέα οι οποίες ακυρώνουν τα προσωπικά κίνητρα, είναι 

ανεπαρκείς στην εκτέλεση, και συντηρούμενες περισσότερο από παράδοση παρά από  

αποτελεσματικότητα (Hawke 1990). Από αυτή την άποψη, η διοικητική αποκέντρωση και 

ο εκφυλισμός της λήψης αποφάσεων έχουν παράσχει ευκαιρίες για έναν μεγαλύτερο 

βαθμό αυτονομίας στους υπαλλήλους τόσο για και να καθορίσουν όσο και για να 

επιτύχουν τους εργασιακούς και προσωπικούς τους στόχους (Kanter 1995). 

Η διερεύνηση του τομέα έχει επίσης χρησιμεύσει για να δώσει έμφαση σε πτυχές 

των δημόσιων υπηρεσιών που είναι σημαντικό να συντηρηθούν (Alford 1997, du Gay 

2000α). Η διάκριση μεταξύ των δημόσιων και προσωπικών συμφερόντων που 

περιλαμβάνεται στην ανάλυση du Gay για την γραφειοκρατία είναι διδακτική αναφορικά 

με την υπογράμμιση του αλτρουισμού και της εμπιστοσύνης ως της βάσης για την 

κινητοποίηση του ήθους της προσφοράς και για την υποβοήθηση της κρίσης σχετικά με 

τη λήψη αποφάσεων στη θεραπεία, τη χρήση των πόρων και την ανάρρωση των ασθενών 

(du Gay 2000α, Cruess and Cruess 2000). Η διερεύνηση την οποία το διοικητικό μοντέλο 

του δημόσιου τομέα έχει εφαρμόσει στην απόδοση του τομέα της δημόσιας υγείας 

ενισχύει την αναγκαιότητα να υπάρξει η πολιτική θέληση, το πολιτικό πλαίσιο, και μια 

μέθοδος εφαρμογής η οποία θα βελτιώνει την αποδοτικότητα του τομέα και το επίπεδο 

των (παρεχόμενων) υπηρεσιών του (Aucion  1990). 

 



 

 

261 

 Η επανεξέταση της χάραξης και της εφαρμογής της πολιτικής  

Ο διαχωρισμός, μέσα στο πλαίσιο του διοικητικού μοντέλου του δημόσιου τομέα, 

της χάραξης της πολιτικής από την εφαρμογή της τον οποίο υπερασπίστηκαν ο Hawke 

και ο Codd (Hawke 1990, Codd το 1991) έχει επικριθεί από άλλους ως τεχνητός (Kelly 

and Wettenhall 1975, Gunn 1988, Gardner 1992, Degeling 1993). Η ιδέα, παραδείγματος 

χάριν, ότι η πολιτική που σχετίζεται με την πρόσβαση των ασθενών στις υπηρεσίες, στην 

περίπτωση της νοσοκομειακής περίθαλψης, δεν χρειάζεται να δοκιμαστεί και να 

καθοριστεί έξω από το κορυφαίο επίπεδο λήψης αποφάσεων, είναι μη αποδεκτή. Εάν οι 

αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης δεν είναι κεντρικής σημασίας στις τοπικές αποφάσεις 

σχετικά με τις δημόσιες υπηρεσίες, η πρόσβαση, παραδείγματος χάριν, γίνεται ένας 

τεχνικός στόχος ο οποίος εφαρμόζεται ανεξάρτητα από την ατομική ιδιαιτερότητα και την 

ανάγκη. Όπου αυτό συμβαίνει, τα διευθυντισμικά (managerialist) πρότυπα παρουσιάζουν 

τις εργασίες του τομέα της δημόσιας υγείας πέρα από το επίπεδο της διαχείρισης είτε ως 

το «μαύρο κουτί» μιας ανακόλουθης δραστηριότητας είτε ως υποκείμενες σε έλεγχο 

μέσω ενός Tayloristικού προτύπου επιστημονικής διαχείρισης, ανεπηρέαστου από τις 

επαγγελματικές εργασιακοχωρικές ικανότητες ή τις δημοκρατικές αξίες. 

Εάν, όπως ο Κelly και ο Wettenhall (1975) προτείνουν, η χάραξη της πολιτικής και 

η εφαρμογή της βρίσκονται στις αντίθετες άκρες μιας συνέχειας(continuum), μπορούν να 

διαφέρουν μόνο από την άποψη της χρονικής έκτασης της λήψης της απόφασης. Η 

μακρό-πολιτική σε κυβερνητικά επίπεδα μπορεί να περιλάβει σκοπούς και στόχους που 

καλύπτουν ευρείες χρονικές εκτάσεις της λήψης αποφάσεων, ενώ η εφαρμογή της μικρο-

πολιτικής μπορεί να καλύψει συντομότερες χρονικές εκτάσεις οι οποίες συνδέονται με 

την λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο. Μια τέτοια άποψη προτείνει ότι μια νέα 

πολιτική προκύπτει συνεπεία της εφαρμογής των προηγουμένως καθορισμένων σχεδίων 

δράσης τα οποία καλύπτουν τα τρία στοιχεία της πολιτικής, όπως αυτά προσδιορίστηκαν 

νωρίτερα, ως μέρος μιας δυναμικής διαδικασίας (Parker 1975). 

Η ύπαρξη μιας τέτοιας συνέχειας υπονοεί ότι τα επιχειρήματα τόσο υπέρ όσο και 

κατά της εφαρμογής του διαχειριστικού μοντέλου του δημόσιου τομέα έχουν το καθένα 

κάποια αξία. Ενώ οι αρχές του ιδιωτικού τομέα μπορεί να μην είναι κατάλληλες για τις 

αξίες ή τις πρακτικές εργασίας του δημόσιου τομέα, η εφαρμογή των διοικητικών 

δεξιοτήτων, η γνώση και οι τεχνικές μπορεί να είναι κατάλληλες, πολύτιμες και 

εφαρμόσιμες για τη διαχείριση(διεύθυνση) των δημόσιων νοσοκομείων. Οι τεχνικές 

μπορούν να εφαρμοστούν για να δώσουν το πλεονέκτημα μέσα στο περιβάλλον του 

δημόσιου τομέα και να χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν τα ιδανικά της κοινωνικής 

δικαιοσύνης που πρεσβεύουν οι δημόσιες υπηρεσίες, εάν οι διευθυντές δεν είναι 

απαραιτήτως ciphers των κεντρικά καθορισμένων στόχων, εάν η διαχείριση δεν είναι, αφ’ 

εαυτής, ιδεολογικά βασισμένη, και εάν η πολιτική υποστηρίζει την πρακτική. Η τυχαία 
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λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων υπονοεί ότι η έγχυση μιας ικανότητας διαχείρισης 

και ηγεσίας σε όλο το εύρος της οργάνωσης είναι μια σημαντική συμβολή στην 

οργάνωση της εργασία και στην αξιολόγηση της απόδοσης (Degeling, et al. 2000). Η  

θέση σε λειτουργία της κλινικής διακυβέρνησης υπονοεί ότι η αυτό-διακυβέρνηση και η 

ικανότητα του ‘διοικείν’ μπορεί να είναι ουσιαστικές δεξιότητες (Tap and Schut 1987). Η 

μετάβαση από τον νοσοκομειακό γιατρό στο διευθυντή, εντούτοις, μπορεί να μην είναι 

μια εύκολη υπόθεση. Πολιτική και οργανωτική υποστήριξη, ενθάρρυνση και καθοδήγηση 

θα απαιτηθούν εάν θέλουμε η μετάβαση να ολοκληρωθεί επιτυχώς (Prideaux 1993). 

 

 Πιέσεις για αλλαγή στο ιατρικό επάγγελμα 

Οι Kallinikos, Hasselbladh (2003) αναφέρουν ότι οι τελευταίες δυο δεκαετίες 

έχουν επιφέρει ευρείες μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα σε πολλές χώρες, οι πιο 

αποφασιστικές εκ των οποίων στο Η.Β., στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία, στη 

Σουηδία, στη Δανία και στην Ολλανδία (Hood, 1995; Clarke and Newman, 1997; Olson 

et al, 1998). Οι μεταρρυθμίσεις κάλυπταν ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, εκ των οποίων 

κάποια είναι λιγότερο σχετικά στην περίπτωση μας. Στα πλαίσια αυτής της εμπειρικής 

μελέτης (με επίκεντρο τη Σουηδία), οι ιατροί έχουν επηρεαστεί κυρίως από δυο 

αλληλοσυσχετιζόμενα σύνολα αλλαγών. Η πρώτη αλλαγή σχετίζεται με το απλό γεγονός 

ότι η χρηματοδότηση του τομέα της ιατρικής περίθαλψης έχει περιοριστεί την τελευταία 

δεκαπενταετία. Για πρώτη φορά στην ιστορία του επαγγέλματος, αυτό θα πρέπει να 

λειτουργήσει κάτω από «σφιχτές» οικονομικές συνθήκες.  Με πρακτικούς όρους αυτή η 

αλλαγή συνεπάγεται μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, μείωση του προσωπικού και λιγότερες 

ευκαιρίες για την κλινική έρευνα και την συμμετοχή σε επαγγελματικές δραστηριότητες 

(Aronsson and Gustaffson, 1999). Η δεύτερη τάση-αλλαγή είναι οι πολυποίκιλες 

πρωτοβουλίες που αφορούν την εναρμόνιση των ιατρών με τους στόχους και τις 

προτεραιότητες της Αρχής (Κυβέρνηση, Υπουργείο Υγείας, Δήμος κτλ) και να τους φέρει 

κάτω από ένα οργανωσιακό καθεστώς. Εισήχθησαν περισσότερο αυστηρά συστήματα 

διοικητικής λογιστικής προκειμένου να ενισχύσουν την προϋπολογιστική πειθαρχία 

καθώς και μια ολόκληρη σειρά τεχνικών του μάνατζμεντ που δημιουργούν τρόπους 

ταξινόμησης, σκέψης και δράσης που φανερώνουν την πλαισίωση της ιατρικής εργασίας-

επαγγέλματος από το μάνατζμεντ (Garpenby, 1999; Twaddle, 1999; Ackroyd; 1996; 

Llewellyn, 2001; Bejerot and Hasselbladh, 2003). Κυρίως οι ανώτεροι ιατρικοί 

λειτουργοί, υπηρετώντας ως επικεφαλείς των διαφόρων τμημάτων των νοσοκομείων, 

έχουν γίνει κύριοι στόχοι και φορείς τέτοιου είδους πρωτοβουλιών (Kallinikos, 

Hasselbladh, 2003).      

Η μεταβαλλόμενη σύνθεση στο εργατικό δυναμικό των νοσοκομείων και η 

αυξανόμενη πολυπλοκότητα της ιατρικής μέσα στο νοσοκομείο τονίζουν επίσης το 
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γεγονός ότι οι «περιβαλλοντικοί» παράγοντες μπορούν να συμβάλουν στην αλλαγή στο 

επάγγελμα (Bagguley 1996, Mitchell 1998, Anderson and McDaniel 2000). Η εσωτερική 

διαφοροποίηση, ο τεμαχισμός και η σύγκρουση μέσα στην ιατρική που εμφανίζονται 

μέσω της υπο-ειδίκευσης και των αλλαγών στην οικονομική της βάση επιταχύνουν αυτήν 

την αλλαγή (Επιτροπή εργασιακών σχέσεων της Νέας Νότιας Ουαλίας 1993). Καθώς ο 

αριθμός του ειδικευμένου προσωπικού που πληρώνεται από τα νοσοκομεία αυξάνεται, η 

ευθυγράμμισή τους με τα συμφέροντα, τις αξίες και τις πρακτικές των ανεξάρτητων 

ιατρών οι οποίοι πληρώνονται από την αμοιβή για τις υπηρεσίες που παρέχουν, 

ελαττώνεται και οδηγεί στη διαφοροποίηση των συμφερόντων και στην απώλεια της 

επαγγελματικής αλληλεγγύης. Αυτές οι αλλαγές μέσα στο επάγγελμα μπορεί να 

προσφέρουν μια ευκαιρία για να επηρεαστεί η ανάπτυξη νέων ρόλων, αξιών, 

συμπεριφορών και πρακτικών. 

Τα τελευταία χρόνια, η Νέα Ζηλανδία έχει βιώσει μια δραματική μετατόπιση από 

ένα κράτος κοινωνικής πρόνοιας σε μια κοινωνία όπου η παροχή δημόσιων υπηρεσιών 

από την κεντρική κυβέρνηση έχει προσαρμοσθεί στις επιταγές του ορθολογισμού της 

αγοράς. Παρ’ όλες τις σημαντικές οικονομικές ανησυχίες, η μετατόπιση στην 

κυβερνητική πολιτική σχετικά με τον δημόσιο τομέα έχει συγκεκριμένο ιδεολογικό 

υπόβαθρο που υποθέτει την ανωτερότητα των αγορών έναντι των αναποτελεσματικών 

δημόσιων οργανισμών (Ferlie et al, 1996). Διεθνώς, η εφαρμογή παρόμοιων 

μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων στον δημόσιο τομέα, οδήγησε στην εμφάνιση μιας 

νέας μορφής δημόσιας διοίκησης που χαρακτηρίζεται από την εισαγωγή των τεχνικών 

διοίκησης του ιδιωτικού τομέα. Γενικά, ο σκοπός είναι να γίνουν οι δημόσιες υπηρεσίες 

περισσότερο υπεύθυνες και αποτελεσματικές στην διαχείριση των πόρων καθώς επίσης 

και περισσότερο προσανατολισμένες στον πελάτη (Hoggett 1991, Dixon and Kouzmin, 

1994; Ferlie et. al. 1996).  

Η επιβολή των τεχνικών διοίκησης του ιδιωτικού τομέα στο δημόσιο συνάντησε 

ευήκοα ώτα ανάμεσα στους θιασώτες των ορθολογιστικών οικονομικών πολιτικών. Στη 

Νέα Ζηλανδία η συνεχιζόμενη επίδραση της νεοφιλελεύθερης φιλοσοφίας σε διαδοχικούς  

κυβερνητικούς σχηματισμούς μεταξύ 1984-1999 απεικονίσθηκε στην προοδευτική 

φιλελευθεροποίηση και απελευθέρωση της οικονομίας, την μείωση του δημόσιου τομέα 

μέσω αποκρατικοποιήσεων, και την αναδιοργάνωση του υπόλοιπου δημόσιου τομέα κατά 

μήκος εμπορικών γραμμών. Τέτοιου είδους νεοφιλελεύθερα μεταρρυθμιστικά 

προγράμματα θα μπορούν να αντιμετωπιστούν ως τμήμα ενός ηγεμονικού σχεδίου 

επανεξέτασης του ρόλου της κυβέρνησης και να μεταμορφώσει την κοινωνία στην 

κατεύθυνση μιας επιχειρηματικής κουλτούρας (Burchell 1993; du Gay 2000). 

  Όσο ο λόγος περί θέασης των πραγμάτων από μια οικονομική-επιχειρηματική 

σκοπιά καθίσταται περισσότερο σημαντικός, ολοένα και περισσότερες ανθρώπινες 
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δραστηριότητες αποκτούν διαστάσεις και αντιμετωπίζονται με όρους παραγωγής 

προϊόντων, διανομής και κατανάλωσης (du Gay and Salaman 1992). Η υγεία δεν θα 

μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Μέσω της  εμπορευματοποίησης της υγείας, οι 

κατάλληλες συνθήκες για την καλλιέργεια σχέσεων που βασίζονται στους νόμους της 

αγοράς έχουν δημιουργηθεί και η ιδέα του «ελέγχου» των ασθενικών σωμάτων ως 

προϊόντων άρχισε να γίνεται φανερή και χωρίς να προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση (Chua and 

Degeling 1991; Thompson 1995).  

Στη Νέα Ζηλανδία, το κλίμα ύφεσης και οι αυξανόμενες προσδοκίες που 

εκδηλώνεται  από τον κόσμο λόγω των δαπανών που προορίζονται στην υγεία σε 

συνδυασμό με την μετατόπιση της κυβερνητικής θέσης για τον οικονομικό ορθολογισμό 

και το ενδιαφέρον για τον ανταγωνισμό και την αγορά ως στρατηγική μεταρρύθμισης, 

οδήγησε στην αναδόμηση της χρηματοδότησης και της διανομής των υπηρεσιών υγείας 

στη διάρκεια της δεκαετίας του ’90. Η ανοικοδόμηση των οργανισμών όπως γίνεται στις 

εμπορικές οντότητες που λειτουργούν σε μια ανταγωνιστική αγορά απαιτεί την 

δημιουργία επιχειρηματικής συμπεριφοράς από τους οργανισμούς και τους συμμέτοχους 

(du Gay, 1996). 

Η λογική που κρύβεται πίσω από την εισαγωγή των μηχανισμών της αγοράς στην 

υγεία είναι η αντιληπτή ανάγκη να επιβληθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα  ελέγχου της 

κλινικής εργασίας και της λήψης σχετικών αποφάσεων από τους ιατρούς.  

Τα αποτελέσματα των συζητήσεων σχετικά με τις οικονομικές στρατηγικές που 

συνδέονται με συγκεκριμένες πολιτικές φιλοσοφίες, όπως ο νεοφιλελευθερισμός, 

μεταβάλλει τον ρόλο και τις λειτουργίες του κράτους και τα σχετικά όρια των 

επαγγελματικών δικαιοδοσιών (Crompton 1990; Johnson 1995). Τέτοιες αλλαγές στην 

φύση της κυβέρνησης πιθανώς να ασκήσουν πιέσεις στο ιατρικό επάγγελμα ώστε να δρα 

με λιγότερη αυτονομία. Στη Νέα Ζηλανδία, οι αλλαγές στις δομές και στις διαδικασίες 

στον τομέα της υγείας δημιούργησαν συγκεκριμένες πιθανότητες, κατά τις οποίες αυτή η 

σχετική μεταβολή στην αυτονομία των νοσοκομειακών γιατρών θα μπορούσε να 

εκδηλωθεί. Οι αλλαγές σκόπευαν να επηρεάσουν την συμπεριφορά και το σύστημα αξιών 

στους οργανισμούς υγείας μέσω της εξασθένισης ή της αντικατάστασης των 

επαγγελματικών αξιών με εκείνες μιας επιχειρηματικής κουλτούρας (Reed and Anthony 

1993; Ferlie et al. 1996).  

Παρά αυτές τις αλλαγές, ο τύπος του μετασχηματισμού τον οποίο τα πρότυπα της 

αλλαγής υπονοούν δεν θα επιτευχθεί εύκολα στην περίπτωση του ιατρικού επαγγέλματος. 

Παραδοσιακά, οι νοσοκομειακοί γιατροί έχουν τοποθετηθεί υπεράνω της οργανωτικής 

υπευθυνότητας μέσω των πεποιθήσεων περί της ιατρικής ανωτερότητας και περί της 

επάρκειας των εξατομικευμένων αδιαφανών μορφών υπευθυνότητας (Degeling, et al. 

1998). Οι ιατροί είναι κατά μια έννοια το επάγγελμα αρχέτυπο-υπόδειγμα. Ελέγχουν ένα 
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οροθετημένο πεδίο επιστημονικής γνώσης και πρακτικής, υπηρετούν ιδανικά που δεν 

ορίζονται από κανένα συγκεκριμένο εργοδότη (το επαγγελματικό ήθος), και τους 

παρέχεται υψηλός βαθμός διακριτικότητας (discretion) στον χώρο της δουλειάς (Abbott, 

1988). Παραδοσιακά, ο μοναδικός τύπος ρύθμισης-κανονισμού που περιορίζει τον τρόπο 

άσκησης του επαγγέλματός τους είναι είτε η σχετική νομοθεσία του κράτους, που αφορά 

το τι θεωρείται ως μια ενδεδειγμένη-σωστή θεραπεία (το οποίο πρακτικά έχει 

διαμορφωθεί από ιατρούς που υπηρετούν σε κρατικές υπηρεσίες σε συνεργασία με τους 

σχετικούς επαγγελματικούς συλλόγους) και τα οικονομικά μέσα που παρέχονται κυρίως 

από το κράτους ή ιδιωτικούς φορείς. Το ιατρικό επάγγελμα χαρακτηρίζεται επιπροσθέτως 

από όλες αυτές τις επαγγελματικές ιδιαιτερότητες όπου η εφαρμογή της ιατρικής γνώσης 

στους ασθενείς δεν υπόκειται σε σταθερές συνέπειες αιτίου-αποτελέσματος και ένα 

εργασιακό καθεστώς που διακρίνεται για σταθερούς τρόπους λειτουργίας και διαδικασιών 

και ρουτίνας. Η κυρίαρχη άποψη του ιατρικού επαγγέλματος ως ενός επαγγέλματος  μη 

σταθερού, βασισμένου στη γνώση και στην εμπειρία, έχει υποστηρίξει ουσιαστικά τις 

απαιτήσεις περί της αυτονομίας του ιατρικού επαγγέλματος. (Kallinikos, Hasselbladh, 

2003) 

Παραλλαγές στην κλινική πρακτική, οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να 

ενεργήσουν ως μοχλός για την αλλαγή μέσω του προσδιορισμού και της αποβολής τους, 

δεν έχουν -γι’ αυτό το λόγο- αποδοθεί στις θεσμικές ή κλινικές ανεπάρκειες της γνώσης 

μέσα στο επάγγελμα, αλλά σε εξωτερικές αιτίες (Degeling et al. 1998). Αυτό έχει 

χρησιμεύσει ώστε να απαλλάξει το επάγγελμα από την ευθύνη για τη θεραπεία. Συνεπώς, 

το επάγγελμα θεωρεί τις στρατηγικές μεταρρύθμισης της υγειονομικής περίθαλψης, οι 

οποίες έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην κλινική αυτονομία, ως ανεπιθύμητες και 

ακατάλληλες στρατηγικές για τη βελτίωση της κλινικής πρακτικής, και ως εκ τούτου 

χρήζουν αντίστασης (Mitchell 1998). Τα παραδείγματα είναι η αβέβαιη θέση της 

βασισμένης σε στοιχεία ιατρικής και του κλινικού ελέγχου προόδου της εργασίας ως 

μεθόδων για τη βελτίωση της οικονομικής αποτελεσματικότητας.  

Η αποτυχία του επαγγέλματος να αυτο-ρυθμιστεί και να αποδεχθεί την κλινική 

υπευθυνότητα έχει επιπτώσεις στην ικανότητα του επαγγέλματος να διατηρήσει την 

παραδοσιακή του απόσταση από την αλλαγή. Η ικανότητα διακυβέρνησης του 

επαγγέλματος τίθεται υπό διερεύνηση καθώς η εμπιστοσύνη της κοινότητας και της 

κυβέρνησης στην ικανότητα του επαγγέλματος να αντιμετωπίσει τις θεσμικές του 

ανεπάρκειες εξαλείφεται (Irvine 1999, Cruess and Cruess 2000, Eno and Spigelman 

2000). H ανταπόκριση της ιατρικής στις προσδοκίες για υπευθυνότητα, μια παράδοση 

κυβερνητικού και κοινοτικού σεβασμού στην ιατρική αυτονομία, και η έλλειψη μιας 

διαφανούς πρακτικής παρά τις σοβαρές αποτυχίες-(ελλείψεις) στην ποιότητα οι οποίες 

έχουν οδηγήσει στον επαγγελματικό τοπικισμό και δυσεντοπισμό, δεν είναι πλέον 
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υποστηρίξιμες (απόψεις). Η πρόσφατη ικανότητα να ποσοτικοποιηθούν τα δυσμενή 

συμβάντα και τα ιατρικά λάθη έχει διαβρώσει περαιτέρω την πίστη στο «ιατρικό 

αήττητο», καθώς τα όρια της αποτελεσματικής ιατρικής περίθαλψης αποκαλύπτονται. 

Η αποφυγή, από την πλευρά του επαγγέλματος, των οργανωτικών του ανεπαρκειών 

καθώς και των ανεπαρκειών του στην υπευθυνότητα πυροδοτεί τελικά την πτώση στο 

status(θέση) και την ισχύ του. Η δυσκολία εντοπισμού του και η αποτυχία του να 

αναγνωρίσει και να εξετάσει την κριτική αποδυναμώνει τη θέση του και φέρνει έναν 

επαναπροσδιορισμό των σχέσεων με τους άλλους συμμετόχους (Hanlon 1998). Το 

κοινωνικό συμβόλαιο με την κυβέρνηση και την κοινότητα αποσύρεται καθώς η 

εμπιστοσύνη στο επάγγελμα ελαττώνεται (Irvine 1999, Cruess and Cruess 2000). Οι 

ελλείψεις στην ποιότητα της κλινικής πρακτικής και η έλλειψη διαδικασιών 

καταλογισμού ευθυνών απειλούν το επάγγελμα με εξωτερική επέμβαση (Smith 1998, 

2001). Ο κυβερνητικός έλεγχος και η κριτική των ασθενών προσκαλούνται καθώς 

υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ικανότητα του επαγγέλματος να αυτο-ρυθμίσει, τη 

βάση του προνομίου του της κλινικής αυτονομίας, και σχετικά με την απροθυμία του να 

συμπεριλάβει τους ασθενείς στις αποφάσεις που αφορούν την περίθαλψή τους 

(Συμβουλευτικό Συμβούλιο υγειονομικής αγωγής της NSW 1972, Stewart, et al. 1995, 

Irvine  1999). Εντούτοις, υπάρχει ένας κίνδυνος ότι αυτή η ευκαιρία για δομική 

μεταρρύθμιση στο επάγγελμα μπορεί να χαθεί, εάν η αποδοχή του για τον περιορισμό του 

προϋπολογισμού είναι μια ανταλλαγή για τη διατήρηση ακαταλόγιστης αυτονομίας (Day 

and Klein 1992). 
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5
Ο

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΥ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

Ότι δεν κατόρθωνε η τήρηση των ορθόδοξων διαδικασιών το κατόρθωνε το «παραθυράκι» 

και το «ρουσφέτι». Τα πλάγια μέσα δεν αποτελούσαν την παράβαση των κανόνων, αλλά το 

μόνο δυνατό τρόπο λειτουργίας τους. Επιπλέον το ρουσφέτι είχε την πρόσθετη ιδιότητα να 

εξειδικεύει και να εξατομικεύει το κάθε πρόβλημα και την κάθε λύση, με αποτέλεσμα πλέον 

η προάσπιση συλλογικών συμφερόντων να απομακρυνόταν σαν σκεπτικό. 

                                                                                                               Π. Κονδύλης 

 

 

5.1 Δημόσια Διοίκηση – ιστορική αναδρομή  

 

Οι πολυάριθμες προσπάθειες διοικητικής μεταρρύθμισης - απ' αυτή του Langrod 

στην πρώιμη μεταπολεμική περίοδο μέχρι την πρόσφατη «επανίδρυση του κράτους» - δεν 

είχαν μέχρι σήμερα τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα, στην ουσία, απέτυχαν 

παταγωδώς. Η αποσπασματικότητα, η έλλειψη πραγματικής πολιτικής βούλησης, η 

σύγκρουση με κατεστημένα συμφέροντα και νοοτροπίες καθώς επίσης και η έλλειψη 

επαρκών οικονομικών πόρων, ήταν μερικές από τις αιτίες για τη μη πραγμάτωση μιας 

σύγκλισης της χώρας μας με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διοικητικό 

επίπεδο. Κατ’ άλλους ο λόγος ήταν πολύ πιο απλός. Το πρόβλημα του εκσυγχρονισμού 

της δημόσιας διοίκησης είναι λιγότερο τεχνικό ή νομικό και περισσότερο πολιτικό. H 

εκάστοτε κυβέρνηση που αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας τις διοικητικές αλλαγές 

αποτυγχάνει γιατί είναι μέρος τού προς επίλυση προβλήματος. Η κομματική λογική 

κυριαρχεί και υποσκάπτει όλες τις άλλες λογικές και αξίες της κοινωνίας: από τον 

αθλητισμό και τις τέχνες μέχρι το πανεπιστήμιο και τα επαγγέλματα. Οι ιδιαίτερες 

λογικές και αξίες όλων αυτών των θεσμικών χώρων καταργούνται λόγω της έντονης 

κομματικοποίησης. Όμως η ερμηνεία όλης της κατάστασης μόνο με την κομματικοκρατία 

γεννά άλλα ερωτήματα όπως, γιατί αυτό συνέβη σε τόσο μεγάλο βαθμό στη χώρα μας, 

πόσο έχει σχέση με το συνολικό πολιτισμικό επίπεδο και πόσο βαθιές είναι οι ρίζες του 

φαινομένου; 
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Στην μεταπολεμική Ελλάδα, πολλές κυβερνήσεις ανέθεσαν σε ειδικούς την 

σύνταξη κάποιας έκθεσης για την κατάσταση του δημόσιου τομέα. Παρακάτω 

αναφέρονται επιγραμματικά τα σημαντικότερα σημεία αυτών των εκθέσεων. 

 

5.1.1 Εκθέσεις εμπειρογνωμόνων 

 

  Κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο, που η χώρα αντιμετώπιζε με οξύτητα το 

πρόβλημα της επιβίωσης και στοιχειώδους ανάπτυξής της, ο καθηγητής Βαρβαρέσσος 

στην έκθεσή του (1961) συμπεριλάμβανε μεταξύ των απολύτως απαραιτήτων 

προϋποθέσεων για τον σκοπό αυτόν την αποκατάσταση της νομισματικής σταθερότητας, 

την ανασυγκρότηση του διοικητικού και οργανωτικού μηχανισμού της χώρας, και την 

συνεχή, συστηματική και συναινετική πολιτική αντιμετώπισης των προβλημάτων. 

Όσον αφορά την ακαταλληλότητα ή ανεπάρκεια του διοικητικού μηχανισμού και 

την αναγκαιότητα της συστηματικής αναδιοργάνωσής του, ο καθηγητής Βαρβαρέσσος 

παρατηρούσε ότι όχι μόνο δεν ανταποκρινόταν στο αίτημα της δημιουργικής παρεμβολής 

στην αναπτυξιακή διαδικασία αλλά αδυνατούσε να επιτελέσει ικανοποιητικά και τις 

στοιχειωδέστερες κρατικές λειτουργίες (π.χ. είσπραξη των φόρων). Προσέθετε μάλιστα 

ότι η αδυναμία ή κρίση ικανότητας της κρατικής διοίκησης καθιστούσε ανέφικτη τη 

βελτίωση της γενικής κατάστασης της χώρας. Για τον λόγο αυτό, το ζήτημα της 

ακαταλληλότητας του κρατικοδιοικητικού μηχανισμού, που κατά την άποψή του 

αποτελούσε και το δυσχερέστερο πρόβλημα που αντιμετώπιζε η χώρα, ετοποθετείτο 

αναγκαστικά στο επίκεντρο της προσπάθειας για την ανασυγκρότηση και τον 

εκσυγχρονισμό. 

Οι κύριες όψεις της διοικητικής παθολογίας κατά τον Βαρβαρέσσο που 

επενεργούσαν ανασταλτικά στην συνολική διοικητική συμπεριφορά ήταν : 

 Η ανισοκατανομή του ανθρώπινου δυναμικού στις δημόσιες υπηρεσίες, με 

χαρακτηριστικά υπερβολικής πυκνότητας σε ορισμένες, ιδίως στις κεντρικές και 

υποστελέχωσης σε άλλες, κυρίως περιφερειακές, γεγονός που επιτείνεται και από την 

εξαιρετική πολυκλαδία των θέσεων του προσωπικού. 

 Το καθεστώς των πελατειακών σχέσεων, της ευνοιοκρατίας, του κομματισμού, 

της αυθαιρεσίας και αναξιοκρατίας και στις ανώτερες διοικητικές βαθμίδες. Η κατάσταση 

αυτή, σε συνδυασμό με το χαμηλό ύψος των αμοιβών, συντελεί στην μείωση του 

ενδιαφέροντος, στην απομάκρυνση των ικανών, την διαφθορά και την γενική ηθική 

κατάπτωση. 

 Ο νομικισμός και γραφειοκρατική νοοτροπία που δεν αναστέλλει μόνο τη 

δημιουργικότητα και την πρωτοβουλία αλλά ταλαιπωρεί και δυναστεύει τον πολίτη, 
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ιδιαίτερα τις κοινωνικά υποδεέστερες και πλέον ευπαθείς τάξεις, η δυνατότητα 

πρόσβασης και επιρροής των οποίων είναι έτσι κι αλλιώς περιορισμένη. 

Όσον αφορά, τέλος, την στρατηγική της διοικητικής ανασυγκρότησης, ο 

Βαρβαρέσσος υπογράμμιζε ότι πρέπει να εμφορείται από γνήσια υπερκομματική 

φιλοσοφία και μεθοδολογία, προκειμένου να διαρκέσουν οι μεταρρυθμίσεις, να 

περιοριστεί η ανάμιξη πολιτικών προσώπων και να επιστρατευθούν άτομα 

αναγνωρισμένου κύρους, ικανότητας και αξιοπιστίας για τον σχεδιασμό, την εποπτεία της 

υλοποίησης και την αξιολόγηση των μεταρρυθμιστικών μέτρων. 

  Εν’ όψει αυτής της κατάστασης, οι άμεσες μεταρρυθμίσεις όφειλαν να είναι 

ριζικές και καινοτόμες. Έτσι ο Βαρβαρέσσος πρότεινε στην έκθεσή του την λήψη 

μέτρων, όπως: 

 Την άμεση απομάκρυνση των υπευθύνων (ανώτερα και ανώτατα 

στελέχη) που συνέβαλαν στην κακή διοικητική κατάσταση. 

 Την απόλυση των περιττών υπαλλήλων ή όσων δεν είχαν τα αναγκαία 

προσόντα και το ήθος. 

 Την αναπροσαρμογή των μισθών και την επαναφορά της πειθαρχίας, την 

αξιοκρατία στους διορισμούς και τις προαγωγές με την καθιέρωση του 

διαγωνισμού ως αποκλειστικής μεθόδου για τις προσλήψεις στο δημόσιο, την 

διαμόρφωση γενικών αρχών και κανόνων διοικητικής λειτουργίας, την 

ανασυγκρότηση της περιφερειακής διοίκησης του κράτους. 

       Λίγο πριν την έκθεση του Κ. Βαρβαρέσου, ο Γ. Μαραγκόπουλος εντοπίζει και 

αυτός την δυσλειτουργία του δημόσιου τομέα στην ακαταλληλότητα του προσωπικού. 

Πρότεινε την θεσμοθέτηση ενός αξιοκρατικού συστήματος επιλογής και εκπαίδευσης 

προσωπικού, διότι όπως σημείωνε «Η διοικητική μεταρρύθμισης είναι κυρίως ζήτημα 

προσώπων». Ο διαγωνισμός ως μέθοδος επιλογής (κάτι που εφαρμόζεται μόλις τα 

τελευταία χρόνια) είχε ήδη προταθεί το 1950 από τον Γ. Μαραγκόπουλο. Εκ των ουκ 

άνευ θεωρεί ο συντάκτης της έκθεσης και την δημιουργία των κατάλληλων φορέων για 

την εκπαίδευση αλλά και για την μετεκπαίδευση του δημόσιου προσωπικού. 

     Μερικά χρόνια αργότερα, στα μέσα της δεκαετίας του 60, ο εμπειρογνώμων του 

ΟΟΣΑ καθηγητής  Langrod διαπίστωνε στην έκθεσή του ότι ο διοικητικός μηχανισμός 

της χώρας υπέφερε από μία κρίση ακαταλληλότητας και λειτουργικής ανεπάρκειας. Ο 

Langrod σημείωνε χαρακτηριστικά ότι η χώρα "πρέπει άνευ αναβολής ν' αποκτήση  τον 

κατάλληλον διοικητικόν εξοπλισμόν και δια  τον λόγον αυτόν να δώση απόλυτον 

προτεραιότητα εις την διοικητικήν μετρρύθμισιν ". Ο Langrod επικέντρωσε τις 
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μεταρρυθμιστικές του προτάσεις στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και τον 

εξοπλισμό του με τις απαραίτητες επαγγελματικές γνώσεις, ικανότητες και 

προσανατολισμούς που συντελούν στην οργανωτική και διοικητική αποτελεσματικότητα 

και ευρυθμία. Οι προτάσεις του στο διαρθρωτικό επίπεδο προϋπόθεταν ή τουλάχιστον 

όφειλαν να συνοδεύονται από ουσιαστική μεταρρύθμιση του συστήματος εκπαίδευσης, 

μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων και ανύψωσης της 

ποιότητας και επαγγελματικής επάρκειας και νοοτροπίας του ανθρώπινου δυναμικού. 

  Προκειμένου να ανιχνεύσει τα αίτια της διοικητικής παθολογίας, διευρύνει κατά 

το δυνατόν το πεδίο της έρευνάς του και στους παράγοντες που καθορίζουν «την 

ανάπτυξη της χώρας και τη σημερινή διοικητική κατάσταση της Ελλάδας», 

συγκαταλέγοντας: 

 Οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες. 

 Ιστορικούς και πολιτικούς παράγοντες. 

 Τον ψυχολογικό αντίκτυπο του νομικισμού, που κυριαρχεί στη δράση 

του δημοσίου με τρόπο ώστε η επίφαση της νομιμότητας να υπονομεύει και να 

αντιτίθεται ουσιαστικά προς οποιαδήποτε έννοια οργανωτικής και διοικητικής 

αποτελεσματικότητας. 

 Τον υπέρμετρο διοικητικό συγκεντρωτισμό των αποφάσεων και των 

αρμοδιοτήτων που είχε οδηγήσει σε μια δύσμορφη υδροκέφαλη συγκρότηση του 

δημοσίου χώρου με ένα υπερμέγεθες κέντρο και αδύναμα κα ατροφικά άκρα. 

 Τον μορφωτικό ή εκπαιδευτικό παράγοντα, που συντελούσε σε μία 

πληθωρική παραγωγή διπλωματούχων αποφοίτων της ανωτάτης εκπαίδευσης, 

των οποίων τα πραγματικά επαγγελματικά προσόντα και οι ικανότητες 

βρίσκονταν σε πλήρη δυσαρμονία με τα τυπικά τους τεκμήρια και τις εξ αυτών 

απορρέουσες αξιώσεις. 

  Ως προς τα διαρθρωτικά προβλήματα, ο Langrod δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι 

η ύπαρξη πολλών παράλληλων μικρών αυτοκρατοριών και διοικητικών φρουρίων 

επιδεινώνει τις συνθήκες κατανομής των αρμοδιοτήτων, επαυξάνει τη σύγχυση, επιτείνει 

την χωριστική παράδοση των υπουργείων και τη στενή αντίληψη των προβλημάτων, με 

συνέπεια τον ασθενή συντονισμό και τα χαμηλά επίπεδα συνοχής της κυβερνητικής 

δράσης. 

Απαισιόδοξη είναι και η εκτίμησή του για τον τελικό απολογισμό της λειτουργίας 

και των 3 μεγάλων σωμάτων της Διοίκησης (Συμβούλιο Επικράτειας, Ελεγκτικό 

Συνέδριο και ΑΣΔΥ). 
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  Στο δεύτερο ή «δημιουργικό» μέρος της έκθεσής του, ο Langrod δίνει βάρος στην 

αναδιοργάνωση του δημοσιοϋπαλληλικού σώματος και την ειδική και συστηματική 

εκπαίδευση τόσο εντός όσο και εκτός του πλαισίου της δημόσιας διοίκησης. 

Ιδίως θεώρησε αναγκαία την δημιουργία μιας νέας κατηγορίας «ανωτέρων 

υπαλλήλων» του κράτους και της διοίκησης στο σύνολό της, που θα συμβόλιζαν και θα 

προωθούσαν έμπρακτα την «ενότητα της Δημόσιας Υπηρεσίας στο σύνολό της». Έργο 

αυτής της νέας κατηγορίας επίλεκτης στελέχωσης την οποία ο Langrod ονόμασε «Ε» 

(Ελλάς) θα ήταν ν’ αποτελέσει την ατμομηχανή του διοικητικού εκσυγχρονισμού και της 

μεταρρύθμισης στην Ελλάδα. 

     Ο καθηγητής F.M.G. Wilson εστιάζει την προσοχή του στα «υψηλά ιστάμενα» 

πρόσωπα της δημόσιας διοίκησης αλλά και τις αρμοδιότητες των δομικών στοιχείων του 

κράτους (δηλαδή τα υπουργεία). Ζητήματα όπως ο αριθμός των υπουργείων, υπό την 

έννοια του πεδίου πολιτικής, οι σχέσεις μεταξύ των υπουργείων, ο συντονιστικός ρόλος 

του πρωθυπουργικό επιτελείου, η γραμματειακή υποστήριξη των διοικητικών στελεχών 

είναι θέματα που πρώτος ο Wilson τολμά να  αγγίξει και να εμβαθύνει. Μετά από 

αναλυτική και διεισδυτική περιγραφή του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας του 

κυβερνητικού μηχανισμού, ο Wilson επισημαίνει στην έκθεση του την απουσία 

θεσμοθετημένων συνδέσεων, δηλαδή συνεκτικών δεσμών μεταξύ των διαφόρων τομέων 

της δημόσιας διοίκησης. Η ανάγκη βελτιστοποίησης των διαδικασιών στο δημόσιο τομέα, 

είναι ένα θέμα που κατά τον Wilson αναζητεί επειγόντως λύση, λύση που μπορεί να 

βρεθεί με την απεμπλοκή του πρωθυπουργού από διοικητικού χαρακτήρα καθήκοντα για 

να αναδειχθεί ο καθοδηγητικός και συντονιστικός του ρόλος, με την ίδρυση μιας 

σύγχρονης υπηρεσίας Γραμματείας της κυβέρνησης με έργο τη διοικητική στήριξη του 

πρωθυπουργού και των υπουργών και με την αναδιοργάνωση των υπουργείων. 

     Την ίδια σχεδόν περίοδο (1965-1970), ένας Έλληνας εμπειρογνώμονας, ο Δ. 

Αργυριάδης αναλαμβάνει την σύνταξη μιας έκθεσης για τέσσερις Μεσογειακές χώρες. 

Στις διατυπώσεις του για τη δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα ο Αργυριάδης σημειώνει 

στην έκθεσή του  το αυξημένο μέγεθος του διοικητικού μηχανισμού, την πληθώρα 

υπαλλήλων ανώτατης εκπαίδευσης όσο και τον ανάλογο πληθωρισμό των στελεχών στις 

ανώτατες υπηρεσιακές βαθμίδες, ως συνέπεια ενός συστήματος ακώλυτης σχεδόν και 

αυτόματης εξέλιξης και προαγωγής, τον υπερβάλλοντα συγκεντρωτισμό στις αποφάσεις 

και αρμοδιότητες, όσο και τον γραφειοκρατισμό στις ενέργειες και τις δραστηριότητες 

της διοικήσεως. Όσον αφορά τις λύσεις που προτείνει ο Έλληνας εμπειρογνώμονας, 

αυτές διαφαίνονται αχνά και είναι μάλλον φειδωλές σε υποδείξεις καθώς είχε αρχίσει 

πλέον να συνειδητοποιείται ευρύτερα ότι το κύριο ζήτημα στην Ελλάδα δεν είναι τόσο η 

κατάθεση καινοτόμων ιδεών και προτάσεων, όσο η αποτελεσματική και συνεπής 

εφαρμογή τους. 
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    Σε μία μεταγενέστερη έκθεση για την δημόσια διοίκηση (1987) η σχετική ομάδα 

εργασίας που είχε συγκροτηθεί στο ΚΕΠΕ, διαπίστωνε ότι, εν όψει των μεταρρυθμίσεων 

που είχαν εν τω μεταξύ μεσολαβήσει, "ο δημόσιος τομέας, που μόνιμα έπασχε από 

σοβαρά μειονεκτήματα και αδυναμίες, έχει περιέλθει τώρα σε κατάσταση κρίσης, από την 

οποία η έξοδος δεν φαίνεται δυνατή αν δεν ληφθούν άμεσα και θαρραλέα μέτρα". Τα 

παθογόνα χαρακτηριστικά της δυσπραγίας στο δημόσιο τομέα εντοπίσθηκαν: 

 Στο διαρθρωτικό επίπεδο, όπου κυριαρχεί ο προσανατολισμός "σε 

στατικά δομικά σχήματα παραβλέποντας ή υποβαθμίζοντας κάθε δυναμικό 

στοιχείο, με την έννοια της αδυναμίας ή και αδιαφορίας προσαρμογής σε 

προωθημένες σύγχρονες δομές και τεχνικές οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης". 

 Στο  επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού, όπου κυριαρχεί ο πληθωρισμός 

της στελέχωσης, το αδιαβάθμητο των θέσεων και των καθηκόντων και η 

αναξιοπιστία του συστήματος και των διαδικασιών αξιολόγησης και αποτίμησης 

της απόδοσης του προσωπικού. 

 Στο λειτουργικό επίπεδο, όπου  "η έλλειψη σχεδιασμού - 

προγραμματισμού, ο πλημμελής έλεγχος, η σύγχυση στο συντονισμό και την 

επικοινωνία, οι χρονοβόρες διαδικασίες λήψης των αποφάσεων, η έλλειψη 

κινήτρων, η απουσία τεχνικών μέτρησης της παραγωγικότητας, η μη 

χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων της πληροφορικής, οι αντιπαραγωγικές συνθήκες 

εργασίας, η έλλειψη χωροταξικής κατανομής των χώρων εργασίας κλπ αποτελούν 

ήδη προβλήματα που περιμένουν από δεκαετίες την λύση τους". 

Οι επισημάνσεις αυτές συνοδεύονταν στην παραπάνω έκθεση από σειρά 

προτάσεων οι οποίες, ωστόσο, δεν υλοποιήθηκαν ούτε καν οι περισσότερες από αυτές 

περιελήφθησαν στο τελικό κείμενο του πενταετούς προγράμματος οικονομικής και 

κοινωνικής ανάπτυξης του 1988-92. 

    Οι επόμενες εκθέσεις, συντάχτηκαν αρκετά αργότερα και είχαν το στοιχείο ότι 

αυτό το έργο το αναλάμβαναν όχι μεμονωμένα άτομα αλλά επιτροπές. Η επιτροπή των 

«100», όπως επικράτησε να λέγεται, έδωσε ξεχωριστή σημασία στα ζητήματα 

λειτουργικού χαρακτήρα των δημόσιων υπηρεσιών και στις μεθόδους βελτιστοποίησης 

της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας καθώς και μέτρων απλούστευσης της 

διοικητικής δράσης. Η πρόταση των «100» φιλοδοξούσε να προσφέρει μια συνολική 

πρόταση μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού του διοικητικού συστήματος της χώρας 

τόσο στο επίπεδο λειτουργίας όσο και στο επίπεδο ελέγχου του προσωπικού. Δηλαδή η 

πρόταση επιχειρούσε να κάνει μια μετάβαση από το κλασικό γραφειοκρατικό πρότυπο 

στο πρότυπο του public management. 
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        Η Έκθεση για την Μεταρρύθμιση και τον Εκσυγχρονισμό της Δημόσιας 

Διοίκησης  (ΥΠΠΚ, 1990) διαπίστωσε ότι "η κρίση της δημόσιας διοίκησης στην χώρα 

μας έχει λάβει ενδημικό χαρακτήρα", αποτελεί κρίση ακαταλληλότητας και ανικανότητας 

στη λειτουργία του διοικητικού συστήματος και προκύπτει από μία σειρά παραγόντων 

και καταστάσεων, όπως η υπερπολιτικοποίηση, η αστοχία των μεταρρυθμίσεων, η 

υπερβολική διεύρυνση του ρόλου και των υποχρεώσεων του Κράτους, η προσήλωση 

στον τυπικό νομικισμό, η υποβάθμιση και περιθωριοποίηση του ρόλου του 

Κοινοβουλίου. Την αναδιάταξη των στοιχείων αυτών η Έκθεση επιχείρησε με 

αντίστοιχες λεπτομερείς προτάσεις  που στόχευαν : 

 Στην ενίσχυση του επιτελικού χαρακτήρα των κεντρικών υπηρεσιών και 

την ενδυνάμωση της αποκέντρωσης και αυτοδιοίκησης. 

 Στην διαμόρφωση σύγχρονου και δυναμικού πλαισίου ανάπτυξης του 

ανθρώπινου δυναμικού. 

 Στην υιοθέτηση και εφαρμογή σύγχρονων αρχών και μεθόδων 

ορθολογικής διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, 

λήψης των αποφάσεων και διαχείρισης των πόρων. 

 Στην διεύρυνση και εκλογίκευση των μορφών και μεθόδων εσωτερικού 

και εξωτερικού ελέγχου της διοικητικής δράσης. 

       Στη διάρκεια της θητείας του ο Ξ. Ζολώτας (1991) συνέστησε παράλληλα μια 

άλλη επιτροπή με έργο την κατάρτιση προγράμματος και την διατύπωση προτάσεων για 

την αναβάθμιση του ανθρώπινου παράγοντα στον κοινωνικό βίο. Στο εισαγωγικό του 

σημείωμα τόνιζε: «είναι αδύνατο να εξέλθουμε από τον φαύλο κύκλο στον οποίο έχουμε 

περιέλθει αν δεν λάβουμε σύντομα μέτρα για να βελτιώσουμε και να κινητοποιήσουμε τον 

ανθρώπινο παράγοντα, του οποίου το επίπεδο έχει πέσει στο χαμηλότερο σημείο της 

νεώτερης εξελίξεως της οικονομίας». 

Παράλληλα τον Ιούλιο του 1992 συγκροτήθηκε στο υπουργείο Προεδρίας της 

Κυβέρνησης νέα πολυμελής επιτροπή απαρτιζόμενη από 13 μέλη και 21 συνεργάτες υπό 

την προεδρία του τότε αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας Μιχαήλ Δεκλερή, 

με αντικείμενο την προετοιμασία της σχεδίασης των γενικών στόχων του προγράμματος 

διοικητικού εκσυγχρονισμού.  Αποτέλεσμα στάθηκε η έκθεση «Ελληνική Διοίκηση 

2000» η οποία δημοσιεύτηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο τον Δεκέμβριο του 1992. 

 Τα πλέον αξιοσημείωτα μέτρα αυτής της περιόδου ήταν η θέσπιση της 

νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και η σύσταση ανεξάρτητης αρχής (του ΑΣΕΠ) για την 

επιλογή  προσωπικού στο δημόσιο, μέτρα που αποτέλεσαν δικαίωση εκείνων που 

στήριζαν αυτές τις προτάσεις, περιλαμβανομένης  και της επιτροπής του Δεκλερή. 
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 Η έκθεση της επιτροπής Δεκλερή προωθεί με το δικό της τρόπο και τα δικά της 

επιχειρήματα ένα γενικό προβληματισμό για τη δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα. Ένας 

προβληματισμός που βρίσκει την τελική διατύπωσή του  στην έκθεση για την «ποιότητα 

στη δημόσια διοίκηση» η οποία εκπονήθηκε από την επιτροπή υπό την ηγεσία του 

καθηγητή Ι. Σπράου.    

Η έκθεση αυτή υποβλήθηκε τον πρωθυπουργό της χώρας (Κ. Σημίτη) από τον  

πρόεδρο της επιτροπής που την εκπόνησε, καθηγητή Ι. Σπράο, στις 15/12/97 και 

δημοσιεύτηκε αργότερα από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Με την επικράτησή του 

στις εκλογές (22/09/96), σε μία από τις πρώτες ενέργειες στις οποίες προέβη  ο Κ. 

Σημίτης ήταν να συστήσει με απόφασή του ειδική επταμελή επιτροπή υπό την προεδρία 

του Ι. Σπράου. 

  Ως έργο της επιτροπής προσδιορίστηκε από τον πρωθυπουργό «η εξέταση της 

μεσομακροπρόθεσμης πορείας της ελληνικής οικονομίας και η υποβολή εισηγήσεων στον 

πρωθυπουργό, με στόχο την επεξεργασία θέσεων και προτάσεων για την ισόρροπη και 

βιώσιμη ανάπτυξη, εν όψει της ανάγκης για την συνεπή εφαρμογή του προγράμματος 

σύγκλισης της ελληνικής οικονομίας προς τις οικονομίες των λοιπών κρατών-μελών της  

Ευρωπαϊκής Ένωσης».  

  Το ζήτημα της ποιότητας, κατελάμβανε πλέον θέση αξιωματικού προτάγματος 

στις πράξεις και πολύ περισσότερο ίσως στις προθέσεις και τις εξαγγελίες των 

ασχολουμένων περισσότερο εμπειρικά παρά θεωρητικά και αναλυτικά με τη δημόσια 

διοίκηση και την μεταρρύθμισή της. 

Οι προτάσεις του Σπράου για να καταστεί δυνατή «μια νέα δημοκρατία»: 

 Η επίτευξη μιας «διοίκησης αποτελεσμάτων, που αποτελεί τον 

σύγχρονο προσανατολισμό των δημοσίων οργανώσεων». 

 Ο «σχεδιασμός θέσεων εργασίας, που αποτελεί βασική συνιστώσα 

κάθε οργανωτικού ανασχεδιασμού». 

 Η «ποιότητα των κανονιστικών ρυθμίσεων». 

 Η σύσταση «Σώματος Οικονομολόγων της Διοίκησης», που «θα 

επιτρέψει στις δημόσιες οργανώσεις να “μετρούν” και να λειτουργούν με 

οικονομικότητα». 

 Η σύσταση «κλάδου Ανωτάτων Στελεχών Διοίκησης», τα οποία θα 

μπορούσαν να στρατολογούνται τόσο εντός όσο και εκτός του 

δημοσιοϋπαλληλικού σώματος. 
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  Ο Σπράος τόνιζε ότι πάνω απ’ όλα  απαιτείται ευαισθητοποίηση των ανθρώπων 

που θα κληθούν να εφαρμόσουν τα αντίστοιχα μέτρα, που θα πρέπει να τα αποδεχθούν κα 

να γίνουν συμμέτοχοι και κοινωνοί στην προσπάθεια της αναμόρφωσης της διοίκησης. 

Και προς αυτήν την κατεύθυνση η μαθησιακή διαδικασία σε συνδυασμό με την 

απρόσκοπτη ροή των πληροφοριών είναι τα αποτελεσματικότερα μέσα. 

 

Από την σύντομη παρουσίαση των κριτικών αυτών αναλύσεων του Ελληνικού 

διοικητικού συστήματος προκύπτει ότι αυτό διέρχεται μία μακρόχρονη κρίση. Πρόκειται 

για κρίση ικανότητας και λειτουργικότητας της διοίκησης η οποία φαίνεται πως 

αντανακλά και αναπαράγει μία διάχυτη συλλογική αδράνεια και αδυναμία που διαπερνά 

το σύνολο του δημόσιου τομέα. Είναι δε σαφές ότι τα αίτια αυτής της γενικότερης 

δυσλειτουργίας οφείλουν να αναζητηθούν στα θεμέλια του κοινωνικοπολιτικού 

συστήματος και λιγότερο στην πολιτική συγκυρία (Α. Μακρυδημήτρης -1995).  

Παρότι φαίνεται απόμακρο το επιχείρημα να μελετηθεί το θέμα από αυτή την 

οπτική γωνία, εντούτοις η πραγματικότητα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και του 

νοσοκομείου δείχνει ότι όχι μόνο είναι απαραίτητο αλλά δίνει, ίσως, την καλύτερη 

ερμηνεία αυτής της πραγματικότητας. Ταυτόχρονα η διαπίστωση ότι το πρόβλημα είναι 

θεμελιακό με βαθιές ιστορικές, κοινωνικές και πολιτισμικές ρίζες, δείχνει τη δυσκολία να 

επιτύχουν στρατηγικές μεταρρύθμισης που βασίζονται μόνο σε τεχνικές μάνατζμεντ 

μεταφερμένες από άλλες χώρες και αγνοούν ή υποβαθμίζουν τη σημασία αυτής της 

πλευράς.  

 

5.1.2 Κοινωνιολογικές ερμηνείες της διοικητικής κρίσης και της αποτυχίας των 

μεταρρυθμίσεων   

 

Σύμφωνα με τις απόψεις του Π. Κονδύλη (1995), καθώς εισάγεται ο 

βασιλευόμενος κοινοβουλευτισμός, παρουσιάζεται  το πρόβλημα της πελατειακής 

σχέσης. Η  μεγάλη μάζα των δημοσίων υπαλλήλων προέρχεται από στρώματα 

καθυστερημένα από πολιτισμική άποψη. Η μεγάλη ζήτηση κρατικών θέσεων έδινε 

θεωρητικά στο κράτος τη δυνατότητα να επιλέγει με αξιοκρατικά κριτήρια υψηλού 

επιπέδου τους υπαλλήλους, βελτιώνοντας έτσι τη λειτουργία του, όμως αυτό δεν το 

επέτρεπε η διανομή  θέσεων μέσω πατριαρχικών – πελατειακών διαδικασιών. 

Δημιουργήθηκε λοιπόν το εξής παράδοξο: προκειμένου να ικανοποιήσει κατά το δυνατόν 

πολυάριθμα πελατειακά ζητήματα, το κράτος υποχρεώθηκε να δίνει κατά μέσο όρο 

χαμηλές αμοιβές. Ότι δεν κατόρθωνε η τήρηση των ορθόδοξων διαδικασιών το 

κατόρθωνε το «παραθυράκι» και το «ρουσφέτι». Τα πλάγια μέσα δεν αποτελούσαν την 

παράβαση των κανόνων, αλλά το μόνο δυνατό τρόπο λειτουργίας τους. Επιπλέον το 
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ρουσφέτι είχε την πρόσθετη ιδιότητα να εξειδικεύει και να εξατομικεύει το κάθε 

πρόβλημα και την κάθε λύση, με αποτέλεσμα πλέον η προάσπιση συλλογικών 

συμφερόντων να απομακρυνόταν σαν σκεπτικό. 

Οι ραγδαίες κοινωνικές ανακατατάξεις που συνόδευαν τα χρόνια της κατοχής, του 

εμφυλίου πολέμου και του εκσυγχρονισμού  των επόμενων δεκαετιών, σήμαναν τη 

μετάβαση της ελληνικής κοινωνίας από το καθεστώς του πατριαρχισμού και του νόθου 

αστισμού στο καθεστώς μιας εξίσου νόθας μαζικής δημοκρατίας, ανίκανης να απαλλαγεί 

από πελατειακές νοοτροπίες. 

Οι κοινωνικές ανακατατάξεις των τελευταίων δεκαετιών ενίσχυσαν τον χαρακτήρα 

της χώρας ως χώρας μικροϊδιοκτητών και  μικροαστών. Όμως οι νέες καταναλωτικές 

συνήθειες δεν μπορούσαν να καλυφθούν από το υφιστάμενο παραγωγικό δυναμικό. 

Επειδή η ευημερία ήταν επισφαλής, το πελατειακό σύστημα επιτάθηκε αντί να 

συρρικνωθεί. Ο ψηφοφόρος έδινε την ψήφο του προσδοκώντας πρωταρχικά από μία 

κομματική παράταξη ότι θα του διασφάλιζε το καταναλωτικό του επίπεδο ή και θα το 

ανέβαζε βραχυπρόθεσμα, αδιάφορο με ποια οικονομικά μέσα. Τα κόμματα ως οργανισμοί 

με τα δικά τους αυτοτελή συμφέροντα και με πρωταρχικό τους μέλημα την κατάληψη του 

κράτους και το μοίρασμα των ανώτερων κρατικών θέσεων στα μάλλον ανυπόμονα 

στελέχη τους, υποχρεώθηκαν να συναγωνίζονται το ένα το άλλο στην υιοθέτηση και στην 

προάσπιση των οποιωνδήποτε αιτημάτων απ’ οπουδήποτε κι αν προέρχονταν. Δεν 

αρκούσε πια μόνο ο διορισμός. Εκτός απ’ αυτόν, εκτός από την δανειοδότηση, εκτός απ’ 

τη μεσολάβηση, το πελατειακό παιχνίδι έπρεπε τώρα να παιχθεί σε επίπεδο όχι μόνο 

«κλάδων» αλλά και «μαζών», στο επίπεδο ψευδοϊδεολογικής δημαγωγίας με την αρωγή 

των νεοφανών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ο λαϊκισμός συγχωνεύτηκε με τα 

πατροπαράδοτα κοινωνικά και ψυχολογικά γνωρίσματα του επιχώριου πελατειακού 

συστήματος κι έτσι προέκυψε μια κατάσταση στην οποία η δημαγωγία ήταν 

αναπόδραστη γιατί την επιθυμούσαν ακριβώς εκείνοι προς τους οποίους απευθυνόταν, 

πιστεύοντας ότι αν την πάρουν στην ονομαστική τους αξία θα μπορέσουν να την 

χρησιμοποιήσουν ως γραμμάτιο προς εξόφληση .  

Η συγκεκριμένη λειτουργία του ελληνικού πολιτικού συστήματος κατάντησε ν’ 

αποτελέσει βασικό εμπόδιο στη εθνική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, έγινε ο 

αγωγός της εκποίησης της χώρας με μόνο αντάλλαγμα την δική της διαιώνιση, δηλαδή τη 

δυνατότητά της να προβαίνει σε υλικές παροχές παίρνοντας παροχές ψήφου. 

Σύμφωνα με τον Ν. Μουζέλη (Θ. Πελαγίδης επιμ. 2005)  σε όλες τις κοινωνίες 

όπου οι θεσμοί δεν αναπτύσσονται με ενδογενή τρόπο αλλά μαζί με την αναπτυγμένη 

τεχνολογία εισάγονται από τη Δύση ή μάλλον επιβάλλονται από τον δυτικό ιμπεριαλισμό, 

διαπιστώνεται η έλλειψη οργανικής σχέσης και δεσμών ανάμεσα στους ντόπιους και 

ξένους θεσμούς. Οι ξένοι θεσμοί είτε παίζουν καθαρά διακοσμητικό ρόλο ή όταν 
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ριζώνουν βαθιά στη χώρα που τους αποδέχεται, δεν συγχωνεύονται αποτελεσματικά με 

τις παλαιότερες θεσμικές δομές. Συνυπάρχουν με τέτοιο τρόπο ώστε κανένας δεν 

λειτουργεί σωστά. Ένα από τα αποτελέσματα αυτής της διάζευξης είναι συνήθως ο 

φορμαλισμός και στο επίπεδο των θεσμών και στο επίπεδο της δράσης. 

Από τη σύστασή της σαν αυτόνομο και ανεξάρτητο κράτος στις αρχές του 19
ου

 

αιώνα, η Ελλάδα δέχτηκε μαζικές δόσεις δυτικής κουλτούρας. Τετρακόσια χρόνια 

Οθωμανικής αυτοκρατορίας έδωσαν στους θεσμούς της χώρας δομή ριζικά διαφορετική 

από τη δομή της Δύσης. Το 16
ο
 αιώνα, όταν η δυτική οικονομία και ο εμπορικός 

καπιταλισμός κατάφερναν σοβαρά πλήγματα στο φεουδαρχικό σύστημα που βρισκόταν 

σε αποσύνθεση, η Ελλάδα ήταν ακόμα μία εξαθλιωμένη επαρχία μιας τεράστιας 

αυτοκρατορίας. 

Στις αρχές του 19
ου

 αιώνα η Ελλάδα σαν επαρχία της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, 

αποτελούσε ήδη περιφερειακή, υπανάπτυκτη περιοχή της Ευρώπης. Τα πλήγματα ήταν 

εμφανή σε διάφορους τομείς, στους αγρότες, στους βιοτέχνες, ναυπηγούς, καπετάνιους. 

Μετά τον εμφύλιο πόλεμο του 1824, έντονη είναι η αντιπαράθεση ανάμεσα στους 

παραδοσιακούς, οι οποίοι ευνοούσαν την διατήρηση του εθιμικού δικαίου, την ύπαρξη 

ανίσχυρου στρατού και την αποκεντρωμένη, αναποτελεσματική εκτελεστική εξουσία, με 

τους εκσυγχρονιστές, οι οποίοι ήθελαν από την μεριά τους την εισαγωγή δυτικών 

νομικών κωδικών και ισχυρό, συγκεντρωτικό μηχανισμό, για να ενώσουν την χώρα και 

να συντρίψουν την στρατιωτική και πολιτική αυτονομία που είχαν οι τοπικοί προύχοντες. 

Οι εκσυγχρονιστές είχαν μεγάλη υποστήριξη από τους αστούς της διασποράς και τις 

ξένες δυνάμεις. 

Τα πρώτα συντάγματα που καταρτίστηκαν στα χρόνια της επανάστασης ήταν τα 

πιο δημοκρατικά και φιλελεύθερα της Ευρώπης. Παρ’ ότι ποτέ δεν εφαρμόστηκαν 

σοβαρά, ο δυτικός κοινοβουλευτισμός, μετά από σύντομη περίοδο απολυταρχικού 

καθεστώτος (1828-1843) ρίζωσε βαθιά στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστική η άποψη του 

Π. Κονδύλη (1995) ότι «ο μηχανισμός λειτουργίας του κράτους διαμορφώθηκε ως εν 

μέρει τερατογενετικό και εν μέρει ιλαροτραγικό αποτέλεσμα της διασταύρωσης των πιο 

προηγμένων τοτινών πολιτικών θεσμών, όπως ο κοινοβουλευτισμός και η καθολική 

ψηφοφορία, με μια κοινωνία διεπόμενη από πατριαρχικές σχέσεις, στάσεις, νοοτροπίες 

και αξίες. Οι νόμοι δεν έφταναν καν στη βάση της κοινωνίας» 

Κατά τον Μουζέλη (Θ. Πελαγίδης επιμ. 2005)   η κυρίως Ελλάδα, κάτω από την 

πολιτιστική κυριαρχία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην περίοδο του Οθωμανικού ζυγού, 

δεν γνώρισε ποτέ την Αναγέννηση και τις κοινωνικοπολιτικές αλλαγές που την 

ακολουθούν. Η λογική να φτάσουμε τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες έχει νόημα μόνο για 

χώρες που βρίσκονται στον ίδιο κοινωνικο – οικονομικό χώρο και που από αιώνες 

ακολούθησαν παρόμοια ιστορική διαδρομή. Η Ελλάδα είτε μας αρέσει είτε όχι ανήκει 
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ιστορικά σ’ ένα κοινωνικο – οικονομικό και πολιτιστικό χώρο πολύ διαφορετικό απ’ το 

δυτικό. Την εποχή που στη δυτική Ευρώπη γίνονταν οι κοινωνικο-πολιτικές αλλαγές που 

έφεραν επανάσταση στον κόσμο, η Ελλάδα δεν ήταν παρά μία φτωχή επαρχία μιας ημι-

αποικιακής αυτοκρατορίας σε παρακμή. Κι όταν η Ελλάδα αποτίναξε τον οθωμανικό 

ζυγό, δεν εντάχθηκε στη Δύση, αλλά μάλλον συμμερίστηκε την τύχη των άλλων 

βαλκανικών γειτονικών χωρών, τις οποίες ο πολιτικός, οικονομικός και πολιτιστικός 

ιμπεριαλισμός της Δυτικής Ευρώπης εκμεταλλευόταν με τον πιο άγριο και ασύστολο 

τρόπο. 

Ο Μουζέλης καταλήγοντας συμπεραίνει πως το «φτάσιμο» είναι αδύνατο. Το μόνο 

αποτέλεσμα που μπορούμε να πετύχουμε προσπαθώντας ν’ ακολουθήσουμε τη δυτική 

εξέλιξη, είναι να μιμηθούμε ή ν’ αντιγράψουμε ό,τι πιο επιφανειακό και αρνητικό 

υπάρχει στη δυτική κουλτούρα, χωρίς ταυτόχρονα να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε 

και το ανάλογο υπόβαθρο. Μ’ άλλα λόγια η πραγματική επιλογή που έχουμε μπροστά 

μας είναι να ακολουθήσουμε στρατηγική ανάπτυξης διαφορετική από τη δυτική ή να 

γίνουμε αυτό που ήδη έχουμε αρχίσει να γινόμαστε – καρικατούρα της Δύσης.  

Για τη στρατηγική ανάπτυξης ή μεταρρυθμίσεων, και κυρίως, για το λόγο που 

αυτές αποτυγχάνουν, διατυπώθηκαν πολλές απόψεις. Οι μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα στους 

μεγάλους τομείς της δημόσιας ζωής και της κρατικής δραστηριότητας, είναι εδώ και πολύ 

καιρό ένα μεγάλο ζητούμενο στην ελληνική πραγματικότητα, ιδιαίτερα μετά την πτώση 

της χούντας το 1974. Από τότε και μέχρι σήμερα έχουν γίνει σημαντικές απόπειρες 

μεταρρυθμίσεων στους χώρους της οικονομίας, του δημόσιου τομέα, της υγείας, της 

εκπαίδευσης και αλλού. Η εμπειρική έρευνα δείχνει, αλλά και η κοινή αίσθηση 

επιβεβαιώνει, ότι όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις απέφεραν περιορισμένα αποτελέσματα 

για τον πολίτη, ο οποίος συνεχίζει να ταλαιπωρείται από την αναποτελεσματικότητα των 

δημόσιων θεσμών. Η αντίληψη για το ατελέσφορο των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών 

είναι ότι το κράτος αδυνατεί να πραγματοποιήσει την αποστολή του, που είναι η 

προπαρασκευή και εκτέλεση όλων εκείνων των αλλαγών που είναι απαραίτητες 

προκειμένου η ελληνική κοινωνία να εκσυγχρονισθεί. Κατά συνέπεια, το αίτημα για 

συστηματικές μεταρρυθμίσεις επανέρχεται διαρκώς, ιδιαίτερα μάλιστα με δεδομένες τη 

διεθνοποίηση της ελληνικής και της παγκόσμιας οικονομίας και την προοπτική ένταξης 

της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση  

Κατά τον Ν. Μουζέλη (2003) τρεις είναι οι βασικοί μηχανισμοί μέσω των οποίων 

το κομματικοκρατικό σύστημα υποσκάπτει τη μεταρρύθμιση: η μετάθεση στόχων, το 

κομματικό φούτμπολ και η αντίθεση σε εξωκομματικούς ελέγχους. Η μετάθεση των 

στόχων σχετίζεται με το γεγονός ότι κάθε μεταρρύθμιση, αν όχι στα χαρτιά σίγουρα στην 

πράξη, μπορεί να προχωρήσει μόνο στον βαθμό που δεν θίγει τα κομματικά κεκτημένα. 

Οι μεταρρυθμιστικοί στόχοι από καθολικά προσδιοριζόμενους σκοπούς (προώθηση του 
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γενικού συμφέροντος) μετατρέπονται σε μέσα προώθησης των κομματικών 

συμφερόντων. Έχουμε δηλαδή μια τυπική αντιστροφή: οι σκοποί γίνονται μέσα και τα 

μέσα σκοποί. Βέβαια, το σύνδρομο της «μετάθεσης στόχων» στον χώρο των κομμάτων, 

όπως έχει δείξει ο Μ. Weber, αποτελεί εγγενή κίνδυνο σε όλα τα συστήματα της 

φιλελεύθερης δημοκρατίας. Παίρνει όμως εξαιρετικά έντονες, αντιδημοκρατικές 

διαστάσεις σε κοινωνίες όπου τα «ενδιάμεσα στρώματα» μεταξύ κρατικοκομματικού 

συστήματος και πολιτών είναι καχεκτικά - σε χώρες δηλαδή όπως η δική μας, όπου η 

κοινωνία πολιτών είναι ιδιαίτερα καχεκτική και άρα δεν υπάρχουν σοβαροί φραγμοί στον 

κομματικοκρατικό επεκτατισμό και στην κομματική ασυδοσία.  

Η έννοια του κομματικού φούτμπολ σχετίζεται με την αλλαγή κομμάτων στη 

εξουσία, όπου κάθε φορά που γίνεται κυβερνητικός ανασχηματισμός, κάθε φορά που 

ένας υπουργός διαδέχεται σε ένα συγκεκριμένο υπουργείο έναν άλλο έχουμε την 

καταστρεπτική, σπάταλη τακτική τού «ράβε ξήλωνε». Επειδή η διοικητική μηχανή είναι 

άκρως κομματικοποιημένη και άρα έχει ελάχιστη αυτονομία έναντι των 

κομματικοκρατικών μηχανορραφιών, ο κάθε νέος υπουργικός «αφέντης» φέρνει τους 

«δικούς του ανθρώπους», τους δικούς του συνεργάτες. Και έχει βέβαια «τις δικές του» 

ιδέες για το πώς πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα στον τομέα που ανέλαβε. Και συνήθως 

όσο πιο άσχετος με τον χώρο που έχει αναλάβει να μεταρρυθμίσει είναι ο υπουργός, τόσο 

πιο πεπεισμένος είναι για τη μεγαλοφυΐα των δικών του προτάσεων για αλλαγή. 

Με την έννοια της αντίθεσης σε εξωκομματικούς ελέγχους ο Μουζέλης διατυπώνει 

την άποψη ότι το κομματικοκρατικό κατεστημένο δεν ανέχεται κανέναν περιορισμό στην 

απόλυτη κυριαρχία του. Έτσι σαμποτάρει αυτόματα κάθε προσπάθεια ελέγχου των 

κομματικών αυθαιρεσιών και καταχρήσεων από αυτόνομες, εξωκομματικές και 

εξωκυβερνητικές αρχές. H ιδεολογική νομιμοποίηση της αμυντικής αυτής θέσης 

στηρίζεται στην ιδέα πως τα κόμματα αφού έχουν την ψήφο και άρα την εμπιστοσύνη του 

λαού είναι τα μόνα αρμόδια για τον έλεγχο των δυσλειτουργιών του πολιτικού 

συστήματος. Μόνο από αυτά, χωρίς καμιά στήριξη ή βοήθεια από τα έξω, μπορεί και 

πρέπει να έρθει η αναγκαία μεταρρυθμιστική κάθαρση. Με άλλα λόγια, «Γιάννης κερνά 

και Γιάννης πίνει». 

Έτσι όπως το μπαλάκι περνάει ασταμάτητα από το ένα κόμμα στο άλλο, η 

σισύφειος διαδικασία διαιωνίζεται και ο κομματικοκρατικός κοινοβουλευτισμός αποκτά 

ακλόνητες θεσμικές βάσεις. Ας πάρουμε εδώ σαν παράδειγμα τις πολυάριθμες 

προσπάθειες μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης. Από τις προτεινόμενες 

μεταρρυθμίσεις του Langrod στην πρώιμη μεταπολεμική περίοδο μέχρι αυτές του Έβερτ 

και του Κούβελα - όλες, αργά ή γρήγορα, μπήκαν στο χρονοντούλαπο.  

Ο Π. Καζάκος (Θ. Πελαγίδης επιμ. 2005) αναγνωρίζει ως κεντρικό πρόβλημα, 

στην εμπλοκή των μεταρρυθμίσεων, το ρόλο των πολιτικών και της πολιτικής ελίτ. 
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Υποστηρίζει ότι όλο το «πολιτικό παιχνίδι» περιλαμβάνει κίνητρα που οδηγούν σε 

συμπεριφορές οι οποίες υπονομεύουν την ανεξαρτησία και την αυτονομία των θεσμών, 

αναφερόμενος σε συγκεκριμένα φαινόμενα όπως ο «εκλογικός κύκλος» ή η «χρονική 

ασυνέπεια». Έτσι, το κράτος γιγαντώνεται, με αποτέλεσμα ο παρεμβατικός του ρόλος να 

εντείνεται, αφού η πολιτική διαδικασία και γενικότερα ο υπάρχων συσχετισμός δυνάμεων 

ευνοούν τη διόγκωσή του για την εξυπηρέτηση του στόχου της πολιτικής επικράτησης 

απέναντι στον αντίπαλο.  

Ωστόσο, ο Καζάκος θεωρεί την «κομματικοκρατία» έννοια στενή και περιορισμένη 

στη σφαίρα της πολιτικής, ενώ, επίσης, θεωρεί ότι δεν βοηθά να επικεντρωθεί η προσοχή 

στη κρίσιμη σφαίρα της οικονομίας, όπου στην πραγματικότητα επισημαίνεται το 

πρόβλημα της εμπλοκής των μεταρρυθμίσεων. 

Ο Α. Καζαμίας (Θ. Πελαγίδης επιμ. 2005) επιχειρεί μια συνολική αλλά και πολύ 

συγκεκριμένη αποτίμηση του «σημιτικού εκσυγχρονισμού», με εφόδιο την πρωτότυπη 

έννοια του «κρατικού κομματισμού». Η εμπλοκή των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα 

ερμηνεύεται από τον Καζαμία ως αντίφαση του ίδιου του εκσυγχρονιστικού 

εγχειρήματος. Υποστηρίζει ότι ο Κ. Σημίτης εφήρμοσε έναν «ανεστραμμένο 

παπανδρεϊσμό», από το κομματικό κράτος της δεκαετίας του '80 οδήγησε στον κρατικό 

κομματισμό της σημιτικής περιόδου.   

Ο Καζαμίας συμπεραίνει ότι οποιαδήποτε μεταρρυθμιστική προσπάθεια δεν 

διατάζεται από τον «άμβωνα του κράτους», αλλά προϋποθέτει πρώτα τον εκσυγχρονισμό 

και την επανίδρυση των κομμάτων ως αναπόσπαστο τμήμα της «κοινωνίας των πολιτών» 

κι όχι την υπερφαλάγγιση τους απ' αυτήν, όπως υποστηρίζει ο Ν. Μουζέλης. 

Ο Χ. Τσούκας (Θ. Πελαγίδης επιμ. 2005) στρέφει την προσοχή σε 

αποτελεσματικές παρεμβάσεις και πολιτικές κι όχι απλώς ερμηνείες. Κεντρικό πρόβλημα 

είναι ο ίδιος ο μεταρρυθμιστής, η έλλειψη εμπιστοσύνης, η χαμένη αξιοπιστία του. Δεν 

είναι μόνο τα φαινόμενα του κομματισμού, της κρατικής αναξιοπιστίας και της 

κομματικής πόλωσης. Η συσσωρευμένη αρνητική εμπειρία υπονομεύει το κύρος και την 

αξιοπιστία του φορέα της μεταρρύθμισης, αυτού δηλαδή που ενίοτε επιχειρεί να 

διορθώσει τα ανωτέρω κακώς κείμενα του συστήματος. Επομένως, στο σημείο αυτό 

βρίσκεται και η δυσκολία του να εγκαινιαστούν νέοι όροι του παιχνιδιού ώστε ο 

μεταρρυθμιστής πολιτικός, απελευθερωμένος από τις αμαρτίες του παρελθόντος, να 

πείσει για τις ειλικρινείς προθέσεις του παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο και άρτιο από 

όλες τις πλευρές μεταρρυθμιστικό σχέδιο.  

Ο Θ. Πελαγίδης (Θ. Πελαγίδης επιμ. 2005) μετατοπίζει την προσοχή στην 

γενικευμένη και εντεινόμενη προσοδοθηρία που παρατηρείται στην ελληνική περίπτωση 

από επιμέρους συμφέροντα τα οποία δημιουργούν ή εκμεταλλεύονται «στεγανά» του 

συστήματος και αποσπούν πρόσοδο εις βάρος του ευρύτερου συμφέροντος. Η ελληνική 
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περίπτωση χαρακτηρίζεται κατά τον Πελαγίδη από εξαιρετικά περιορισμένες δυνατότητες 

«διαφωνίας» ή-και «αποχώρησης». Η αδύναμη πολιτική ελίτ, με την εμφανώς 

τεχνοκρατικά ανεπαρκή υποστήριξη, αλλά και το κούφιο, διάτρητο κράτος καταντούν 

έρμαια των προσοδοθηρικών ομάδων, που λαφυραγωγούν τις προσόδους.  

Η συστηματική πολιτικο-τεχνοκρατική ενδυνάμωση των κομμάτων καθώς και η 

δημοκρατική, διαφανής λειτουργία τους, (κι όχι ο περιορισμός τους όπως μερικές φορές 

τονίζει ο Ν. Μουζέλης και λιγότερο ο Π. Καζάκος) μπορεί να αναδείξει μεταρρυθμιστές 

πολιτικούς -του τύπου που περιγράφει ο Τσούκας- που θα επιβάλλουν μεταρρυθμιστικές 

πολιτικές ευρύτερου συμφέροντος, διαλύοντας τα στεγανά που «παράγουν» πρόσοδο και 

«δημιουργούν», ανεξαρτήτως κομματικής προελεύσεως και ταυτότητας ομάδες 

εγκατεστημένων αλλά και περιπλανώμενων προσοδοθήρων.  

Ως αιτίες του προβλήματος, τονίζει ο Π. Καρκατσούλης (2004), επαναλαμβάνονται 

σταθερά: ο χαμηλός βαθμός επαγγελματισμού των δημοσίων υπαλλήλων που συνδέεται 

άμεσα με την αναξιοκρατία στις προσλήψεις, οι δομικές αδυναμίες των υπηρεσιών -ιδίως, 

των περιφερειακών και τοπικών- και το δαιδαλώδες κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την 

δράση της δημόσιας διοίκησης. Όλες οι προηγούμενες αιτίες θεωρούνται ότι οφείλονται, 

με τη σειρά τους, σ’ ένα μέγα αίτιο, το οποίο δεν είναι άλλο παρά ο κομματικός 

παρεμβατισμός και οι κομματικές εξαρτήσεις της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. 

Η Κυβέρνηση στο σύνολό της δεν έχει στόχους, εσωτερικές διαδικασίες 

λειτουργίας που να της διασφαλίζουν αποτελεσματικότητα, συντονισμό και έλεγχο καλής 

λειτουργίας. Η Κυβέρνηση δεν έχει δείκτες αποδοτικότητας, δεν έχει περιγραφές θέσεων 

και καθηκόντων και οι Υπουργοί διορίζονται και παύονται με κριτήριο την κρίση του 

Πρωθυπουργού. Η Κυβέρνηση στερείται στοιχειωδών μέσων υποστήριξης του έργου της 

καθώς και κανόνων ανοιχτής διοίκησης και διαφάνειας οι οποίοι ήδη ισχύουν για άλλα, 

κατωτέρου επιπέδου, συλλογικά όργανα. 

Στο πολιτικό αυτό πλαίσιο, σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθούν 

τα παθογενή χαρακτηριστικά της σημερινής δομής και λειτουργίας της δημόσιας 

διοίκησης, αλλά αντίθετα: 

 Ο κομματισμός και οι πελατειακές σχέσεις θα συνεχίσουν να δυναμώνουν 

 Οι πολίτες θα διαπιστώνουν καθημερινά ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες και 

αγαθά θα υποβαθμίζονται ακόμη περισσότερο, ενώ το κόστος τους θα αυξάνεται 

 Η θέση των εργαζομένων στο δημόσιο θα εξακολουθεί να επιδεινώνεται 

 Θα συνεχίσει να επιφέρεται ανεπανόρθωτη ζημιά στην εθνική οικονομία και το 

κοινωνικό σύνολο. 

Κατά την άποψη του Μ. Σαματά (1995) το ουσιαστικό πρόβλημα του Ελληνικού 

κρατισμού κι ειδικότερα του γραφειοκρατικού φαινομένου δεν είναι η δυσλειτουργική 
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γραφειοκρατία, η οποία δικαιολογεί κι εξυπηρετεί την πολιτική διαμεσολάβηση και 

διοικητική υποδούλωση, αλλά ο παγιωμένος γραφειοκρατισμός, το κοινωνικό – πολιτικό 

σύστημα ελέγχου που διαμορφώνεται και αναπαράγεται με βάση τις εκάστοτε σχέσεις 

κυριαρχίας, ματαιώνοντας μέσω των κομματικών και κρατικών μηχανισμών κάθε 

ουσιαστικό εκσυγχρονισμό αλλά και οποιαδήποτε μορφή συμμετοχικής δημοκρατίας και 

αυτοκαθορισμού των Ελλήνων πολιτών, που θ’ απειλούσε την εξυπηρέτηση και 

αναπαραγωγή των κυρίαρχων μεταπρατικών οικονομικών – πολιτικών συμφερόντων.  

Ο Α. Μακρυδημήτρης (1995) διατυπώνει το ερώτημα: Γιατί αποτυγχάνουν οι 

περισσότερες μεταρρυθμίσεις (στον χώρο της δημόσιας διοίκησης, της παιδείας, της 

υγείας κτλ.) στη χώρα μας; H σύντομη απάντηση είναι γιατί στη χώρα μας δεν έχουμε 

κομματική αλλά κομματικοκρατική δημοκρατία. H κομματικοκρατία από τη συγκρότηση 

του ελληνικού κοινοβουλευτισμού τον 19ο αιώνα ως σήμερα αποτελεί την κύρια πηγή 

της ελληνικής κακοδαιμονίας, το κύριο εμπόδιο για την επίτευξη ενός αποτελεσματικού 

και συγχρόνως δημοκρατικού, κοινωνικά δίκαιου εκσυγχρονισμού. Με τον όρο 

κομματικοκρατία εννοώ την τάση των κομμάτων να διεισδύουν σε όλους τους θεσμικούς 

χώρους της κοινωνίας, υποσκάπτοντας, μέσω της άκρατης κομματικοποίησης, τις 

αυτόνομες λογικές και αξίες αυτών των χώρων. Από το πανεπιστήμιο και την παιδεία 

μέχρι τα επαγγέλματα, τα σπορ και την τέχνη, η κομματικοκρατική λογική του 

ρουσφετιού και της ψηφοθηρίας υποσκάπτει κάθε θεσμική αυτονομία στo χώρο της 

κοινωνίας των πολιτών και δημιουργεί μια σειρά από δυσλειτουργίες και αδιέξοδα που 

εμποδίζουν την ουσιαστική ανάπτυξη και προκοπή του τόπου. 

Στον Μεσοπόλεμο ο Βενιζέλος είχε τη φιλοδοξία να δημιουργήσει το πρώτο 

σύγχρονο, αστικό, μαζικό κόμμα αρχών στη χώρα. Όμως οι διάφορες σοβαρές 

προσπάθειες που έκανε προς αυτή την κατεύθυνση απέτυχαν, προσκρούοντας στην 

άκαμπτη αντίθεση που συνάντησαν από τους τότε «βαρόνους» του κόμματός του. Όπως 

τονίζει ο Γ. Μαυρογορδάτος, «οι δομικές μεταρρυθμίσεις δεν θα μπορούσαν να 

επιβληθούν πάνω στην πελατειακή συνιστώσα του κόμματος παρά μόνο διατρέχοντας τον 

κίνδυνο ανατροπής της πολύ λεπτής ισορροπίας δυνάμεων με τον αντιβενιζελισμό, και 

της μαζικής αποχώρησης από το κόμμα δυσαρεστημένων ομάδων». 

Βέβαια μπορεί κανείς να υποστηρίξει πως στη Μεταπολίτευση τα πράγματα 

άλλαξαν και πως το τωρινό κοινοβουλευτικό μας σύστημα έχει πολύ πιο δημοκρατικές 

και σταθερές βάσεις. Αυτό είναι αληθές αλλά δεν παύει να είναι εξίσου αληθές πως στη 

Μεταπολίτευση τα κόμματα μαζικοποιήθηκαν χωρίς να εκδημοκρατιστούν - χωρίς 

δηλαδή να αμβλύνουν τα πελατειακά και λαϊκιστικά χαρακτηριστικά τους. Και αυτή η 

αποτυχία οδηγεί στον πολλαπλασιασμό των παράνομων κυκλωμάτων και στην 

επέκταση/μαζικοποίηση της ρουσφετολογίας, της διαφθοράς και της κρατικής ασυδοσίας. 

Έτσι μπορεί κανείς να ισχυριστεί πως τον ολιγαρχικό κοινοβουλευτισμό του 19ου αιώνα 
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(όπου το κύριο δημοκρατικό έλλειμμα ήταν η μονοπώληση της εξουσίας από τα 

«τζάκια») διαδέχτηκε ο πραιτωριανός κοινοβουλευτισμός της περιόδου 1909-1974 (όπου 

έχουμε συχνές στρατιωτικές επεμβάσεις). Ενώ στη Μεταπολίτευση βιώνουμε έναν 

κομματικοκρατικό κοινοβουλευτισμό όπου το κύριο δημοκρατικό έλλειμμα είναι η 

διαιώνιση της επιμεριστικής πελατειακής και συγχρόνως επεκτατικής νοοτροπίας των 

κομμάτων. 

Σύμφωνα με τον Γ. Καλλίνικο (1999) το Ελληνικό πρόβλημα της 

αναποτελεσματικότητας και της οικονομικής δυστοκίας δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από 

τις κυρίαρχες πολιτισμικές κατηγορίες του ελλαδικού χώρου που φαίνονται να 

περιορίζουν σε σημαντικό βαθμό την ανταποκρισιμότητα των επιχειρήσεων και 

οργανισμών και τον αναζωογονητικό ρόλο της βιωματικής μάθησης. Θα πρέπει να γίνει 

κατανοητό ότι, παρά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους, τα προβλήματα της δημόσιας 

διοίκησης ή τουλάχιστον μέρος από των προβλημάτων της, δεν είναι προβλήματα του 

δημόσιου τομέα αποκλειστικά αλλά χαρακτηρίζουν την ελληνική κοινωνία και οικονομία 

ως σύνολο. 

Έτσι θεωρούνται ότι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την εμπέδωση των αλλαγών 

είναι η αποσαφήνιση και ο ακριβής προσδιορισμός των ρόλων και αρμοδιοτήτων σε όλο 

το εύρος των οργανωσιακών σχέσεων, η καθιέρωση τυποποιημένων διαδικασιών 

μέτρησης του αποτελέσματος και η αυστηρή σύνδεση των συστημάτων αμοιβών – 

κυρώσεων με το αποτέλεσμα και τον τρόπο διεκπεραίωσης των οργανωσιακών 

καθηκόντων. Η επιδιωκόμενη συμπεριφορά δεν είναι δυνατόν να εμπεδωθεί χωρίς 

συνέπεια, αξιοκρατία και αντικειμενικότητα. Κάθε ένδειξη παραβίασης, χαλαρότητας ή 

αδυναμίας τήρησης των αρχών οδηγεί, όπως τόσο  καλά δείχνει η ελληνική 

πραγματικότητα, στην καταστρατήγηση των όρων του παιγνιδιού και στην διαμόρφωση 

άκρως ανεπιθύμητης συμπεριφοράς. Και ίσως εδώ βρίσκεται το κομβικό ζήτημα των 

αδυναμιών του ελληνικού δημόσιου τομέα, δηλαδή η κατεύθυνση των διοικητικών 

μεταρρυθμίσεων πρέπει να είναι η επίδραση ή η αλλαγή του κυρίαρχου συστήματος 

αντιλήψεων, αξιών και νοοτροπιών. 
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5.1 Η πρόκληση της διοικητικής  μεταρρύθμισης  

 

5.2.1 Υφιστάμενη κατάσταση – διαρθρωτικά προβλήματα της δ.δ. 

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η δημόσια διοίκηση βρίσκεται από δεκαετίες σε 

βαθιά γενικευμένη κρίση. Μια κρίση που αναπαράγεται και βαθαίνει παρά τις 

τυμπανοκρουσίες των εκάστοτε κυβερνήσεων για τον εκσυγχρονισμό της. Στην 

πραγματικότητα, η δημόσια διοίκηση απλώς αντανακλά το ξεπερασμένο πρότυπο 

οργάνωσης του κράτους, τις παθογένειες του ελληνικού πολιτικού συστήματος, τον 

στρεβλό τρόπο ανάπτυξης, καθώς και τις επιδιώξεις των κυβερνήσεων να εξυπηρετήσουν 

συμφέροντα ασυμβίβαστα με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης στην οποία βρίσκεται η δημόσια διοίκηση 

είναι η συνεχής αποδιοργάνωση, η χαμηλή αποδοτικότητα και η κοινωνική 

αναποτελεσματικότητα, απορρέουν δε από φαινόμενα και πρακτικές, όπως η 

κομματικοποίηση και το ρουσφέτι (στον τρόπο επιλογής και εξέλιξης του προσωπικού, 

αλλά και στις συναλλαγές με τους πολίτες), η υποκατάσταση των υπηρεσιών από τους 

φορείς της πολιτικής εξουσίας, η έλλειψη ουσιαστικής αποκέντρωσης, προγραμματισμού 

και οργάνωσης, οι πελατειακές σχέσεις, η αναξιοκρατία, η αδιαφάνεια, η σύγχυση 

αρμοδιοτήτων, η γραφειοκρατία, η πολυνομία, η έλλειψη λογοδοσίας στην κοινωνία, η 

ανυπαρξία αξιολόγησης της κοινωνικής της αποτελεσματικότητας κ.α. Το απαράδεκτο 

αυτό πλαίσιο λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης αποτελεί το ευνοϊκό περιβάλλον για 

την εκκόλαψη της διαφθοράς, που είναι δυστυχώς ο κανόνας στις υπηρεσίες εκείνες που 

ταλαιπωρούν περισσότερο τον πολίτη ή εκείνες που οι πολίτες «φοβούνται» περισσότερο. 

Απουσιάζει μάλιστα παντελώς ο ουσιαστικός διάλογος με τους πολιτικούς και 

κοινωνικούς φορείς και ιδιαίτερα με τους εργαζόμενους, οι οποίοι αποτελούν το κλειδί 

για οποιαδήποτε προσπάθεια μεταρρύθμισης. Σε αυτή τη δημόσια διοίκηση εφαρμόζεται 

τα τελευταία χρόνια το μοντέλο της «διακυβέρνησης» με το οποίο πλέον ο πολίτης 

αντιμετωπίζεται απλώς ως πελάτης των δημοσίων υπηρεσιών.  

Η ριζική μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, όμως, δεν είναι απλώς υπόθεση 

διακηρύξεων, αλλά απαιτεί ρήξεις με τον κομματισμό, με τις πελατειακές σχέσεις και τα 

ρουσφέτια (και με τους εκπροσώπους αυτής της κουλτούρας στο εσωτερικό της δημόσιας 

διοίκησης), αλλά και με την ίδια την αντίληψη του τρόπου ανάπτυξης της χώρας και της 

λειτουργίας του κράτους. Απαιτεί, δηλαδή, ισχυρή πολιτική βούληση, καθώς και την 

ανάληψη του σχετικού πολιτικού κόστους. 

Επιχειρώντας μια διάκριση μεταξύ ορισμένων βασικών κατηγοριών ή παραμέτρων 

της διοικητικής κρίσης στην Ελλάδα, διαπιστώνουμε ότι αυτές είναι: 
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Α) Η ελλιπής εξωτερική διαφοροποίηση (αποστασιοποίηση ή σχετική αυτονόμηση) 

της διοίκησης από την πολιτική και η συνακόλουθη τάση συγκέντρωσης της 

αποφασιστικής δύναμης και επιρροής εντός του πολιτικού συστήματος με συνέπεια την 

ενεργοποίηση στρατηγικών ελέγχου, πολιτικοποίησης και όχι σπάνια κομματικοποίησης 

της γραφειοκρατίας. 

Β) Η ανεπαρκής εσωτερική ανάπτυξη και διαφοροποίηση του διοικητικού 

συστήματος, η δομική δηλαδή διαρθρωτική ακαταλληλότητα του διοικητικού 

μηχανισμού τόσο στο επίπεδο της οργάνωσης, των μεθόδων και διαδικασιών διοίκησης 

όσο και στο επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού. 

Στη δεύτερη δέσμη χαρακτηριστικών, η ανεπάρκεια και η ακαταλληλότητα του 

διοικητικού μηχανισμού προκύπτει από : 

 Το εξαιρετικά διογκωμένο, σε σχέση με τα πραγματικά αποτελέσματα που 

παράγει, μέγεθος της στελέχωσης των δημοσίων υπηρεσιών. Εκτός όμως από το μεγάλο 

μέγεθος οι δημόσιες υπηρεσίες χαρακτηρίζονται από αναχρονιστική και δύσμορφη 

διάρθρωση και υδροκεφαλισμό, αφού περισσότεροι από τους μισούς υπαλλήλους 

υπηρετούν στο νομό Αττικής. 

 Την ακαταλληλότητα της στελέχωσης. Το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης 

προέρχεται σχεδόν πάντοτε από την παράλληλη λειτουργία αφ' ενός του πελατειακού 

συστήματος και του καθεστώτος πολιτικής εύνοιας και πατρωνείας  και αφ' ετέρου των 

μειωμένης αποτελεσματικότητας μεθόδων προσλήψεων είτε με γενικούς διαγωνισμούς 

πριν το 1981 είτε με  "αντικειμενικά" κοινωνικά κριτήρια. 

 Την εντυπωσιακή οργανωτικο-διοικητική υπανάπτυξη, με την έννοια της 

απουσίας συγχρόνου πνεύματος, μεθοδολογίας και φιλοσοφίας διοίκησης σε όλα σχεδόν 

τα επίπεδα και τις βαθμίδες. Έτσι υποθάλπονται και εκτρέφονται οι γνωστές εκδηλώσεις 

κακοδιοίκησης και γραφειοπαθολογίας όπως νομικισμός, διάχυση ευθύνης, χαμηλή 

παραγωγικότητα, μικρός βαθμός εξειδίκευσης, καθυστέρησης, υποκατάστασης των 

σκοπών κλπ. Απουσιάζουν διαδικασίες, γνώσεις και ικανότητες εκτίμησης και 

ανατροφοδότησης των αποτελεσμάτων μέσω των οποίων διαπιστώνεται το μέτρο της 

απόκλισης από τους επιδιωκόμενους σκοπούς και προσδιορίζονται τα αναγκαία 

διορθωτικά μέτρα. Μ' άλλα λόγια απουσιάζει η θετική πλευρά της οργανωσιακής 

μάθησης, ενώ συμβαίνει το αντίθετο καθώς είναι φανερό πως αφού δεν υπάρχουν 

συνέπειες και ενδεχόμενες κυρώσεις, το αποτέλεσμα είναι το ελάχιστο δυνατό και η 

νοοτροπία που δημιουργείται τελματώνει κάθε καλή ατομική προσπάθεια. 

 Την ουσιαστική αστοχία και περιορισμένη αποτελεσματικότητα των 

μεταρρυθμιστικών μέτρων και παρεμβάσεων οι οποίες στην πλειονότητα τους είτε 

επιδείνωσαν την κρίση ικανότητας του συστήματος (όπως π.χ. με την μείωση της 
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βαθμολογικής και μισθολογικής διαφοροποίησης σε συνδυασμό με την εξαιρετική 

διαπλάτυνση αν όχι αντιστροφή της οργανωτικής πυραμίδας), είτε απέτυχαν να την 

αναστείλουν και να την αναδιατάξουν. 

Στα διαρθρωτικά προβλήματα της δημόσιας διοίκησης θα μπορούσαν 

επιγραμματικά να αναφερθούν:                      

• Το μεγάλο μέγεθος του δημόσιου τομέα και η κρατική υπερδιόγκωση, που 

συνθλίβει και περιορίζει την ιδιωτική πρωτοβουλία. 

• Η χαμηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών με αποτέλεσμα την κακή εξυπηρέτηση 

και την ταλαιπωρία των πολιτών και την υστέρηση της παραγωγικότητας της οικονομίας. 

• Το μεγάλο κόστος των δημοσίων υπηρεσιών και αγαθών και η ελλιπής αποτίμησή 

του.  

• Η κακή οργάνωση, έλλειψη σύγχρονων μεθόδων διοίκησης και ο 

συγκεντρωτισμός των δημοσίων υπηρεσιών, με κύρια συνέπεια την υπονόμευση της 

περιφερειακής ανάπτυξης. 

• Το αίσθημα ανασφάλειας που νιώθουν οι πολίτες και η απουσία εμπιστοσύνης 

στις κρατικές υπηρεσίες, τις δημόσιες λειτουργίες και τους θεσμούς. 

• Η απουσία κατάλληλης πολιτικής προσωπικού  και η παντελής σχεδόν έλλειψη 

αξιολόγησης και κινήτρων απόδοσης, η αναξιοκρατία ώστε να μην αναδεικνύονται οι 

ικανότεροι και να μην αξιοποιούνται στελέχη με προσόντα, η απουσία ελέγχου και 

κυρώσεων με συνέπεια να ανθούν η διαφθορά, η αδιαφάνεια και οι παράνομες 

συναλλαγές που υπονομεύουν το κύρος του κράτους και την αποτελεσματικότητα της 

διοίκησης. Αυτό αποτελεί το μείζον θέμα της δημόσιας ζωής της χώρας.  

• Απουσία σαφούς και ορθολογικής κατανομής αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα 

κρατικά όργανα, κεντρικά, αποκεντρωμένα ή αυτοδιοικούμενα. 

• Τεράστιο όγκο χαώδους νομοθεσίας, με συνέπεια να ευνοούνται καταστάσεις 

παρανομίας, κακοδιοίκησης, αδιαφάνειας και διαφθοράς. 

• Εξάρτηση της Διοίκησης από την κομματική «νομενκλατούρα». Υποτίμηση και 

ποδηγέτηση του διοικητικού μηχανισμού, από πληθώρα ποικιλώνυμων συμβούλων και 

συστηματική υποβάθμιση των υπαλλήλων και των στελεχών σε διεκπεραιωτές εντολών. 

• Υποβάθμιση της ηθικής αποστολής του κράτους, απουσία πνεύματος και 

νοοτροπίας ευθύνης των κρατικών οργάνων. 

• Ένταση του φαινομένου της διαφθοράς σε πολλές υπηρεσίες και κλιμάκια της 

διοίκησης και μάλιστα σε υπηρεσίες που πρέπει να εξυπηρετούν άμεσα τον πολίτη 

(νοσοκομεία, εφορίες, πολεοδομίες, κτλ). 

• Ακατάλληλες δομές, μεγάλος αριθμός νομικών προσώπων, με υψηλό κόστος 

λειτουργίας και μικρή αποτελεσματικότητα. 
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• Εξαιρετικά αργοί ρυθμοί αξιοποίησης της νέας τεχνολογίας (πληροφοριακά 

συστήματα διοίκησης και τεχνολογίες αιχμής). 

Πρόσφατη έκθεση στελεχών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καταδεικνύει 

ότι η Ελλάδα είναι πρώτη στη σπατάλη δημοσίου χρήματος, τη διαφθορά και την 

παραοικονομία μεταξύ των αναπτυγμένων χωρών του κόσμου, ενώ μαστίζεται από τη 

γραφειοκρατία και τη χαμηλή ποιότητα της απονομής της δικαιοσύνης. Τα προβλήματα 

της καθημερινότητας, αυτά που οι Έλληνες διαπιστώνουν και συζητούν μεταξύ τους, 

αποδεικνύονται πλέον και με αριθμούς. 

Η Χώρα μας σύμφωνα με τη μελέτη αυτή διαθέτει το πιο σπάταλο κράτος σε σχέση 

με τις υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες. Κάθε χρόνο «πετά στο καλάθι των αχρήστων» 

περίπου 10 δισεκατομμύρια Ευρώ (3,4 τρισ. δρχ.). 

Αυτό σημαίνει ότι στην Ελλάδα το Δημόσιο, με βάση τις δαπάνες που κάνει, θα 

μπορούσε να παρέχει κατά 35% περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες στους Έλληνες. 

Με άλλα λόγια καλύτερη παιδεία, Δημόσια Διοίκηση, συντάξεις, υγεία, κοινωνική 

προστασία, συγκοινωνίες, δικαιοσύνη και άλλες υπηρεσίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 

μελέτης ο δείκτης αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που παρέχει το Ελληνικό 

Δημόσιο είναι 0,65, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 0,78 και των ΗΠΑ 

1. Χωρίς διοικητική σύγκλιση δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική και κοινωνική 

σύγκλιση. Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση και στην παραοικονομία. Σύμφωνα με τη 

ίδια μελέτη, η λεγόμενη «σκιώδης οικονομία» υπολογίζεται στη χώρα μας στο 28,7% του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, τη στιγμή που ο μέσος όρος στις 23 ανεπτυγμένες 

χώρες του κόσμου διαμορφώνεται στο 16,7%. Βρισκόμαστε, δηλαδή, σχεδόν στο 

διπλάσιο του μέσου όρου. Αξίζει να αναφερθεί αυτό που είχε δηλώσει ο πρώην 

πρωθυπουργός, πως καμία άλλη μεταρρύθμιση δεν είναι δυνατή αν δεν αλλάξει πρώτα η 

δημόσια διοίκηση (Σημίτης, 1995). Ακόμη η άποψή του "ότι η ανάπτυξη δεν είναι 

αποτέλεσμα διαταγής, ούτε μπορεί να πραγματοποιηθεί επειδή θα το θελήσουμε σε 

ορισμένη χρονική στιγμή. Έχει οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές προϋποθέσεις. 

Προϋποθέτει σταθερό οικονομικό περιβάλλον, κλίμα που υποβοηθάει την ανταμοιβή της 

παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας, της καινοτομίας, αποτελεσματική δημόσια 

διοίκηση και πολλά άλλα". Τέλος αναφερόμενος στο θέμα της μεταρρύθμισης της 

δημόσιας διοίκησης δίνει έμφαση στην αλλαγή του συστήματος κινήτρων και αμοιβών 

των στελεχών της, με την επισήμανση ότι η συνέχιση του σημερινού ισοπεδωτικού 

συστήματος ούτε την αξιοκρατία ευνοεί, ούτε ικανά στελέχη θα προσελκύσει στο μέλλον.   

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η πρόκληση του εκσυγχρονισμού της Ελληνικής 

δημόσιας διοίκησης παραμένει ανοικτή και αφορά στην συνολική και ριζική ίσως 

αναδιάταξη της λειτουργίας του διοικητικού μηχανισμού της χώρας. Αν όμως επιχειρηθεί 

ο προσδιορισμός και το νόημα της έννοιας του εκσυγχρονισμού ανακύπτουν μία σειρά 



 

 

288 

από προβλήματα όχι μόνο επιστημονικού ή μεθοδολογικού χαρακτήρα αλλά και 

διαφωνίες ως προς τον ουσιαστικό χαρακτήρα και τις αξιακές συνέπειες των 

συγκεκριμένων ρυθμίσεων και προτάσεων. 

Ενώ δεν ανακύπτουν ουσιώδεις δυσχέρειες στον προσδιορισμό του νοήματος του 

εκσυγχρονισμού στο τεχνολογικό επίπεδο όπου συνήθως το καινούριο έρχεται να 

αντικαταστήσει το παλαιότερο και αναχρονιστικό, δεν συμβαίνει το ίδιο όσο μετακινείται 

κανείς στο επίπεδο των συμπεριφορών, της νοοτροπίας, της διοικητικής μεθοδολογίας, 

των αποφάσεων και των απώτερων προσανατολισμών. Στο επίπεδο αυτό διακρίνονται και 

οι μεγαλύτερες αποκλίσεις και διαφωνίες. Τελείως διαφορετικά ως προς το περιεχόμενο 

και τις αξιακές τους διαστάσεις προγράμματα διεκδικούν εξίσου την πιστότητα του 

εκσυγχρονισμού. Όμως ενδείκνυται στο μέτρο του δυνατού να γίνει διάκριση των πιο 

εμφανών τάσεων και ειδικά με την εντεινόμενη αλληλεξάρτηση των οικονομικών 

συστημάτων και συμπεριφορών των χωρών της μελών της Ε.Ε.. Πρόκειται για 

επισήμανση ορισμένων τομέων ή περιοχών της διοικητικής λειτουργίας στους οποίους 

συνειδητοποιείται όλο και περισσότερο το εκσυγχρονιστικό έλλειμμα και η αντίστοιχη 

πρόκληση. 

Κατά την άποψη του  Μακρυδημήτρη (1995) τρεις είναι οι βασικές αρχές και τα 

κριτήρια που προσδιορίζουν το νόημα του εκσυγχρονισμού του Κράτους και των 

δημοσίων θεσμών σε μία κοινωνία όπως η Ελληνική σ' αυτή τη φάση της εξέλιξής της. 

Αυτές είναι : 

 Πρώτον,  η συσχέτιση και η αντιστοιχία του Κράτους με περισσότερο 

εξελιγμένα συστήματα κρατών όπως π.χ. αυτά που μετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 

τα οποία αναπτύσσει ένα διαρκώς εκτεινόμενο δίκτυο σχέσεων και διαπλοκών σε όλα 

σχεδόν τα πεδία της κοινωνικής συμπεριφοράς (οικονομία, πολιτική, θεσμοί, πολιτισμός 

κλπ). Το έλλειμμα και η πρόκληση της προσαρμογής των εγχώριων κρατικών θεσμών θα 

καθίσταται όλο και οξύτερο με την πάροδο του χρόνου, ιδίως στο μέτρο που 

διαμορφώνεται σταδιακά μια δημόσια σφαίρα πολιτικής και διαλόγου στο κοινό 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Δεύτερον, η αύξηση της λειτουργικής ικανότητας του πολιτικού συστήματος, 

δηλαδή η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του και η διεύρυνση της νομιμοποίησης 

του, δηλαδή ό,τι κάνει να το κάνει σωστά και αυτό που κάνει να γίνεται αποδεκτό. Τα 

δύο αυτά  στοιχεία δεν είναι εύκολα συμβιβάσιμα μεταξύ τους και συνιστούν τα 

θεμελιώδη κριτήρια λειτουργίας του πολιτικού συστήματος στην σύγχρονη φάση της 

ανοιχτής δημοκρατίας και της απαιτητικής ταυτόχρονα κοινωνίας. 

 Τρίτον, η ενίσχυση της προσαρμογής και της λειτουργικής ικανότητας του 

πολιτικού συστήματος συνεπάγεται και προϋποθέτει την επέκταση της λειτουργικής 
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διαφοροποίησης στο εσωτερικό του περιβάλλον. Η λειτουργική διαφοροποίηση δεν 

σημαίνει μόνο διάκριση και αυτονομία του Κράτους από την οικονομία, της εκκλησίας 

και των θρησκευτικών πεποιθήσεων από το Κράτος, της περιφέρειας και των ΟΤΑ από το 

κέντρο, του πολίτη και των δικαιωμάτων του από την εξουσία, της Διοίκησης από τα 

Κόμματα, της Βουλής και της Δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία, της κοινωνίας 

των πολιτών εντέλει από το Κράτος. Σημαίνει, επίσης, τον προσδιορισμό του είδους και 

του επιπέδου των αλληλεπιδράσεων, της αμφίδρομης επικοινωνίας και του ουσιαστικού 

διαλόγου που αναπτύσσεται μεταξύ των λειτουργικά και οργανικά διαφοροποιημένων 

στοιχείων του πολιτικού συστήματος.  

 

Με βάση αυτά τα κριτήρια οι αλλαγές που απαιτούνται, στις περισσότερες 

περιπτώσεις, είναι μεγάλης κλίμακας και διαρθρωτικού χαρακτήρα. Ειδικότερα οι επί 

μέρους εκσυγχρονιστικές κατευθύνσεις, σε σχέση με το χώρο της δημόσιας διοίκησης και 

ειδικά της υγείας, αναφέρονται σε τάσεις εκσυγχρονιστικού χαρακτήρα και 

προσανατολισμού που αφορούν την εκλογίκευση της οργάνωσης, των μεθόδων και των 

διαδικασιών των δημοσίων υπηρεσιών και την σχετική μετεξέλιξη παραδοσιακών 

πρακτικών και αντιλήψεων σε περισσότερο σύγχρονες και ορθολογικές. Η 

αντικατάσταση π.χ. παραδοσιακών μεθόδων προσλήψεων προσωπικού με συστήματα και 

διαδικασίες διερεύνησης επαγγελματικών ικανοτήτων, δεξιοτήτων και προσόντων των 

υποψηφίων μέσω εισαγωγικών εξετάσεων και διαγωνισμών όπως και η συνεχής 

εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού αποτελεί σχετικό παράδειγμα.  

Το οργανωτικοδιοικητικό έλλειμμα της Ελλάδας, παράλληλα προς το 

δημοσιονομικό, είναι ιδιαίτερα οξύ και ίσως αποτελεί τον κυριότερο ανασταλτικό 

παράγοντα στην αναπτυξιακή διαδικασία. Είναι επομένως ανάγκη να αδρανοποιηθούν 

και να ελεγχθούν οι ανασταλτικοί παράγοντες με σειρά θεσμικών μέτρων, λειτουργικών 

αναπροσανατολισμών αλλά και με την αλλαγή της νοοτροπίας, των στάσεων και 

αντιλήψεων ως ζήτημα άμεσης προτεραιότητας στην στρατηγική του εκσυγχρονισμού. 

Ιδιαίτερη σημασία έχει στην περίπτωση αυτή η ανάπτυξη και αναβάθμιση του 

ανθρώπινου δυναμικού, ιδίως προς την κατεύθυνση του σαφέστερου επαγγελματικού 

εξοπλισμού και την ενεργοποίηση των δημιουργικών δυνατοτήτων του. Επίσης η 

απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, η κωδικοποίηση των θεσμικών ρυθμίσεων 

και η εφαρμογή μεθόδων ορθολογικής οργάνωσης και διοίκησης των δημοσίων 

οργανώσεων και υπηρεσιών με τον προσδιορισμό συγκεκριμένων στόχων και 

επιδιώξεων, την μέτρηση του κόστους και των αποτελεσμάτων και της σύνδεσης αυτών 

με συστήματα αμοιβών – κυρώσεων, αποτελούν αντίστοιχες εκδηλώσεις και προοπτικές 

λειτουργικού εκσυγχρονισμού της διοικητικής συμπεριφοράς. 
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Είναι, όμως, σαφές ότι τα πάγια παθολογικά ή ανασταλτικά χαρακτηριστικά του 

Ελληνικού διοικητικού συστήματος, στο μέτρο που οφείλονται σε βαθιά ριζωμένες 

ενδογενείς τάσεις και νοοτροπίες, δεν θα υποσταλούν εύκολα παρά μόνο από ένα 

συνδυασμό εσωτερικών και εξωτερικών πιέσεων και αναπροσανατολισμών. Η 

συνειδητοποίηση του οργανωτικού ελλείμματος και της υστέρησης από την πλευρά της 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της Ελληνικής διοίκησης έναντι περισσότερο 

εξελιγμένων Ευρωπαϊκών προτύπων λειτουργεί στην περίπτωσή μας ως 

εκσυγχρονιστικός μοχλός. Η πρόκληση του εκσυγχρονισμού και της εξάλειψης της 

κρίσης ικανότητας και καταλληλότητας που μαστίζει την Ελληνική διοίκηση δεν μπορεί 

εν τέλει να απαντηθεί με τρόπο ουσιαστικό παρά μόνο από τους ίδιους τους μετόχους του 

προβλήματος. Με άλλα λόγια, στην ίδια την διοίκηση και στην πολιτική, που έχει τη 

γενική ευθύνη της καθοδήγησής της, εναπόκειται η πρωτοβουλία και η συστηματική 

προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό μεθόδων και διαδικασιών, στάσεων και νοοτροπίας 

που χαρακτηρίζουν το Ελληνικό διοικητικό σύστημα (Μακρυδημήτρης, 1995).  

Σε όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις ενώ φαίνεται ότι ο πολίτης αποτελεί τον άξονα 

των δράσεων στην πράξη υπάρχει ανυπαρξία  ή οριακή παρουσία του. Οι μεταρρυθμίσεις 

που προτείνονται, κινούνται στην κατεύθυνση της βελτίωσης των ατελειών του 

γραφειοκρατικού μοντέλου, το οποίο στον Ελλαδικό χώρο εφαρμόζεται κατά το δοκούν 

κάτω από τις  συνεχείς πολιτικές παρεμβάσεις και τις αυθαίρετες ως ανήθικες ερμηνείες 

του από την πλευρά αυτών που το υπηρετούν (Καρκατσούλης, 1998 β). 

Τέλος στην δεκαετία τού 1990, αρχίζει να φαίνεται πως το ενδιαφέρον εστιάζεται 

πραγματικά στον πολίτη. Στην ημερήσια διάταξη είναι οι έννοιες ποιότητα για τον 

πολίτη, υπηρεσίες ποιότητας, ο συνήγορος του πολίτη, συμμετοχική διοίκηση, διαφάνεια 

διαδικασιών κτλ. Ωστόσο  το κρίσιμο ερώτημα παραμένει και αφορά τον τρόπο και τις 

διαδικασίες συμμετοχής ώστε να μπορεί ο πολίτης να επηρεάσει τις  όποιες 

μεταρρυθμίσεις, καθώς επίσης και τον τρόπο που κατοχυρώνεται αυτή η συμμετοχή του, 

δεδομένου ότι το θέμα δεν  θεσμικό αλλά πρώτα και κύρια πολιτισμικό. Επιπρόσθετα η 

συμμετοχή του πολίτη για την εξασφάλιση της καλύτερα παρεχόμενης υπηρεσίας δεν 

είναι σωστό να γίνει με το σκεπτικό, δια μέσου άκριτης μεταφοράς από τον ιδιωτικό 

τομέα, της μεγαλύτερης αντιλαμβανόμενης από τον πελάτη αξίας. Στην δημόσια διοίκηση 

μπορεί αυτό που αντιλαμβάνεται ο πολίτης ως μέγιστη αντιλαμβανόμενη αξία να είναι 

καταστροφή και απαξίωση για το περιβάλλον, για το κοινωνικό σύνολο, για τις 

μελλοντικές γενιές. Τέτοια παραδείγματα έχουμε δυστυχώς πολλά στην Ελλάδα, μάλιστα 

πολλά από αυτά χαρακτηρίσθηκαν στην εποχή τους αναπτυξιακά. 

Όμως και στην περίοδο αυτή είναι ελάχιστες ως μηδαμινές οι δράσεις που 

εστιάζουν στον παράγοντα  δημόσιο υπάλληλο και κυρίως από την πλευρά των κινήτρων 

και της σύνδεσης της απόδοσης με τις ανταμοιβές.  Οι διάφορες προσεγγίσεις ή θεωρούν 
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δεδομένη την συμμετοχή των υπαλλήλων στην διοικητική μεταρρύθμιση ή το πολύ - 

πολύ να απαιτούνται κάποιες γνώσεις και ικανότητες που θα αποκτηθούν με επιμόρφωση. 

Έτσι φαίνεται ότι μένει στο απυρόβλητο μία κύρια συνιστώσα που έχει να κάνει με το 

γεγονός ότι και με τα καλύτερα μέσα, τεχνολογικά και θεσμικά,  ελάχιστα μπορεί να 

γίνουν αν δεν θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι. Έρευνες σε διάφορες χώρες 

επισημαίνουν χαμηλό γενικά επίπεδο ικανοποίησης των εργαζομένων από την εργασία 

τους, στον δημόσιο τομέα. Το επίπεδο ικανοποίησης των εργαζομένων παραμένει επίσης 

χαμηλό αν συγκριθεί με αυτό των εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ενώ 

το ίδιο συμβαίνει με την σχέση επίδοση - ανταμοιβή. Οι διάφορες έρευνες επισημαίνουν 

επίσης διαφοροποίηση μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ως προς τον βαθμό 

αφοσίωσης των εργαζομένων προς την επιχείρηση. Θα είχε, ίσως, μεγάλο ενδιαφέρον μία 

τέτοια έρευνα στην Ελληνική δημόσια διοίκηση. Εάν δεχθούμε ότι η διοικητική 

μεταρρύθμιση είναι κατά βάση "ζήτημα ανθρώπων",  οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε 

καλά ότι χωρίς τη συνδρομή ενός προσωπικού με κίνητρα για απόδοση δεν είναι δυνατό 

να πραγματοποιηθεί οποιοσδήποτε εκσυγχρονισμός του δημόσιου τομέα (Ξηροτύρη, 

1992 )  

Παρακολουθώντας τις προτάσεις - μελέτες για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας 

διοίκησης διαπιστώνει κανείς, στην πλειοψηφία τους, δύο κοινά χαρακτηριστικά: 

α) Έντονο κανονιστικό περιεχόμενο: το έργο τους ολοκληρώνεται όταν 

περιλαμβάνει προτάσεις για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, για τα προβλήματα που 

πρέπει να αντιμετωπισθούν, για τον εκσυγχρονισμό που πρέπει να επέλθει κτλ. 

β) Ιεραρχικό (από τα πάνω προς τα κάτω) και κεντρικό - ολιστικό χαρακτήρα: τα 

"ιερατεία" (πολιτικά, επιστημονικά, διοικητικά) γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει και 

εκπονούν τις σχετικές προσταγές και προδιαγραφές των μέτρων που πρέπει να ληφθούν 

για να μεταρρυθμιστεί το σύνολο των δημόσιων υπηρεσιών. Η πολυπόθητη 

μεταρρύθμιση ωστόσο δεν επέρχεται και οι αλλαγές που γίνονται συνήθως δεν 

προβλέπονται στα μεταρρυθμιστικά προγράμματα. Η "διοικητική κρίση" βαθαίνει όσο οι 

εμβριθείς αναλύσεις των ειδικών πέφτουν στο κενό (Καρκατσούλης, 1998α). 

Καθώς όλες αυτές οι αναλύσεις και δράσεις πείθουν ολοένα και λιγότερο, τόσο 

δυναμώνει η άποψη ότι η μεταρρύθμιση είναι μία εξελικτική διαδικασία που θα 

συμβαίνει συνεχώς. Θα επιβραδύνεται ή θα επιταχύνεται από τις εξωτερικές δράσεις 

και κυρίως από την επίδραση του κυρίαρχου πολιτισμικού περιβάλλοντος, αλλά ακόμη 

περισσότερο από τις δράσεις που θα αναπτυχθούν μέσα στην ίδια την δημόσια 

διοίκηση. Θεωρώντας την ως ένα κοινωνικό υποσύστημα, γίνεται δεκτό ότι βρίσκεται 

σε μόνιμη αλληλεπίδραση με τα ευρύτερα κοινωνικά συστήματα όπως αυτό της 

Ελληνικής κοινωνίας από την οποία επηρεάζεται και την οποία επηρεάζει. Έτσι κατά 

μία άποψη δεν είναι ούτε καλύτερη ούτε χειρότερη από τα άλλα υποσυστήματα (υγεία, 
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εκπαίδευση, ιδιωτικός τομέας κτλ). Αν το θέμα μελετηθεί από αυτή την οπτική γωνία  

φαίνεται πως δεν είναι βάσιμη η άποψη της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης  με 

" από έξω βοήθεια ", όπως, εμπειρογνώμονες, συμβούλια, μάνατζερ, κτλ. Ούτε η 

μεταρρύθμιση μπορεί να "έλθει από έξω", ούτε ένα κοινωνικό σύστημα μπορεί να 

μεταρρυθμιστεί "σταδιακά", "λίγο - λίγο". Το ευρύτερο σύστημα της Ελληνικής 

κοινωνίας, που χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες κυρίαρχες αξίες και σημασίες, δεν 

φαίνεται ικανό να δώσει προσανατολισμό, να καθοδηγήσει και να ελέγξει μία πορεία 

μεταρρύθμισης αν προηγουμένως δεν αλλάξει - μεταρρυθμιστεί το ίδιο. Όμως μία 

τέτοια ανατροπή των κυρίαρχων αξιών απαιτεί μία πολιτιστική αλλαγή που δεν γίνεται 

από την μία μέρα στην άλλη και ούτε είναι άσχετη με τις όποιες αλλαγές -

μεταρρυθμίσεις στα διάφορα κοινωνικά υποσυστήματα. Αντίθετα, ίσως γιατί δεν 

απαιτεί πολύ χρόνο, φαίνεται ευκολότερο η μεταρρύθμιση να βασισθεί στην 

τεχνολογία και στους νόμους. Στο σχέδιο μεταρρύθμισης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» σχεδόν 

αποκλειστικά όλες οι δράσεις στοχεύουν στην εφαρμογή της πληροφορικής στην 

δημόσια διοίκηση. Είναι φανερό ότι η μεταρρύθμιση θεωρείται ως μία καθαρή 

εργαλειακή διαδικασία. Όμως και πέρα από τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ «ο εκσυγχρονισμός της 

χώρας εκλαμβάνεται ως ζήτημα που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με την κατάλληλη 

οικονομική-δημοσιονομική πολιτική, τη θεσμική-διοικητική αναδιοργάνωση του 

δημόσιου τομέα και ευρύτερες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις» (Καλλίνικος 1999). 

Όμως η δημόσια διοίκηση μεταρρυθμίζεται είτε στον βαθμό που "κατανοεί-

μαθαίνει" ότι με την εσωτερική οργάνωση που έχει δεν μπορεί να λειτουργήσει, είτε 

όταν πρόκειται να αναπτύξει νέες λειτουργίες προκειμένου να επικοινωνήσει με άλλα 

υποσυστήματα. Η μεταρρύθμιση, συνεπώς,  πρέπει να εστιασθεί στη αύξηση των 

μαθησιακών δυνατοτήτων της διοίκησης (Καρκατσούλης, 1997). Αυτό σε ατομικό 

επίπεδο παραπέμπει στην βιωματική μάθηση. Για να μάθει η διοίκηση πρέπει να 

μάθουν οι άνθρωποι που την υπηρετούν. Οι δράσεις που επιχειρούνται 

διεκπεραιώνονται από αυτούς που υπηρετούν στην  δημόσια διοίκηση και που 

βρίσκουν λύσεις παρά τις καθημερινές αντιξοότητες που προκαλούν οι πολύπλοκες 

διαδικασίες, οι οργανωτικό-τεχνικές ελλείψεις και οι εδραιωμένες νομικίστικες 

αντιλήψεις. Όμως για να συμβεί αυτό είναι απαραίτητο η μεταρρύθμιση «να προβλέψει 

ειδική θέση – τον ρόλο -  για να υποδεχθεί τις ανθρώπινες προσδοκίες, να τις 

προσαρμόσει στις ανάγκες της οργάνωσης  και να τις κατευθύνει στη πραγμάτωση των 

σκοπών της. Δεν νοείται μεταρρύθμιση αν δεν στοχεύει στην αναδιαμόρφωση των 

τρόπων δράσης, ιδίως των ρόλων και των κινήτρων» (Τσιβάκου 1999).  

Σε όλα αυτά η αντίδραση του πολιτικού συστήματος διέπεται «από διοικητισμό 

και νομικισμό ο οποίος αδυνατεί να αντιληφθεί τον σύνθετο, πολυδιάστατο αλλά και 

αργόσυρτο χαρακτήρα των κοινωνικών αλλαγών. Η κυβερνητική αλλά και η 
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γενικότερη πολιτική διάγνωση της κυρίαρχης κατάστασης είναι εξαιρετικά ανεπαρκής. 

Οι συντεχνιακές αγκυλώσεις, η απουσία καινοτόμων επιχειρηματιών, το πελατειακό 

κράτος, η έλλειψη αξιοκρατικού ήθους δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με 

διοικητικά μέτρα (Καλλίνικος 1999) 

 

5.2.2   Η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης μέσα από διαδικασίες σύνδεσης των 

συστημάτων αμοιβών-κυρώσεων με το αποτέλεσμα της εργασίας. 

 

Από τις ουσιαστικότερες προϋποθέσεις της βιωματικής μάθησης στο συλλογικό 

πλαίσιο της τυπικής οργάνωσης είναι η σύνδεση πράξεων και συνεπειών, αιτιών και 

αποτελέσματος, προβλημάτων και λύσεων (Καλλίνικος 1998). Η εκτίμηση των 

συνεπειών που προκαλεί η οργανωσιακή δράση είναι δύσκολη και το πρόβλημα γίνεται 

μεγαλύτερο στην δημόσια διοίκηση γιατί δεν υπάρχουν ποσοτικοποιημένες εκφράσεις 

του οφέλους και του κόστους. Στην Ελληνική πραγματικότητα η δυσκολία επιτείνεται 

από το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν έχει διαμορφωθεί οργανωσιακή συμπεριφορά που να 

είναι προσανατολισμένη προς τα αποτελέσματα. Μόλις πρόσφατα άρχισαν να 

διατυπώνονται προβληματισμοί για διοίκηση αποτελεσμάτων. Έχει αρχίσει να γίνεται 

αντιληπτό ότι έτσι ενισχύεται περισσότερο η νομιμότητα από ότι στην παραδοσιακή 

γραφειοκρατική διοίκηση, που με το πρόσχημα της διατήρησης της μετατράπηκε σε 

άκρατο νομικισμό (Καρκατσούλης, 1999). Συχνά αυτό οδηγεί σε ένα παραλογισμό όπου 

καταλογισμός ευθυνών γίνεται μόνο σε όργανα και πρόσωπα που παίρνουν και υλοποιούν 

αποφάσεις, με ενδεχόμενο να κάνουν λάθος ή να παραβλέψουν κάτι, ενώ αντίθετα μένουν 

στο απυρόβλητο αυτοί που δεν κάνουν τίποτε, ακόμα και στην περίπτωση που αυτή η 

απραξία βλάπτει το κοινό συμφέρον (Χριστοδουλάκης, 1997). 

Με την διοίκηση αποτελεσμάτων ο έλεγχος ξεφεύγει από τις τυπολατρικές 

διαδικασίες της νομιμότητας ή μη και προσανατολίζεται μέσω ποσοτικοποιημένων 

δεικτών στην απόδοση του οργανισμού και των ατόμων με βάση τους στόχους που έχουν 

τεθεί. Επιπρόσθετα η επαναπληροφόρηση που προκύπτει από τον έλεγχο στην φάση της 

υλοποίησης ή μη των στόχων αποτελεί το μοναδικό εργαλείο για τον επιτυχή 

επανασχεδιασμό και την τελική επίτευξη των στόχων. Η Ελληνική δημόσια διοίκηση μη 

ελέγχοντας ούτε την οργανωσιακή ούτε την ατομική απόδοση δεν είναι σε θέση να 

γνωρίζει ούτε αν η στοχοθεσία της είναι σωστή, ούτε  αν έχει δυνατότητες (και ποιες) για 

να επιτύχει οτιδήποτε. Οι πολιτικές και τα προγράμματα δράσης μένουν χωρίς 

περιεχόμενο και αξία. Το ίδιο συμβαίνει με το περιεχόμενο και τα όρια των οργανωτικών 

σχημάτων που υπάρχουν όχι ως συνάρτηση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων που 

πρέπει να φέρουν αλλά γιατί κάποιοι έπρεπε να βολευτούν (είτε οι υπάλληλοι είτε οι 

βουλευτές). 
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Στην λογική αυτή φαίνεται πως οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να ξεκινήσουν από 

"μέσα", από την καρδιά του συστήματος, τους εργαζομένους και τις εργασιακές σχέσεις. 

Υπάρχει έντονος προβληματισμός για το κατά πόσο μπορεί να έχουν επιτυχή κατάληξη 

μεμονωμένες δράσεις για μεταρρύθμιση μέσα στο κυρίαρχο πολιτισμικό πλαίσιο του 

Ελλαδικού χώρου με τα φαινόμενα έλλειψης αξιοκρατίας, έλλειψης εργασιακού ήθους, 

προχειρότητας, αυταρχισμού, βολέματος, συντεχνιών και πελατειακού Κράτους, Στην 

ενδεχόμενη αντίρρηση  για το αν μπορούν οι μεταρρυθμίσεις να γίνουν με το υφιστάμενο 

δυναμικό θα μπορούσε να αντιπροταθεί πως οι άνθρωποι όταν θέλουν μπορούν. Η 

μάθηση προϋποθέτει προσπάθεια και τη θέληση αποδοχής αλλαγών κάτι που δεν είναι 

αυτονόητο για όλους. Οι άνθρωποι  μαθαίνουν μόνο όταν θέλουν να μάθουν και αν 

απαιτούνται ικανότητες που δεν τις έχουν είναι πιθανόν ότι θα τις αποκτήσουν αρκεί να 

τους δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα. Στην εποχή της δια βίου εκπαίδευσης ο άνθρωπος 

που δεν θέλει να μάθει θεωρείται απροσάρμοστος. Έτσι υποχρεώνεται να θέλει να μάθει. 

Οι μεταρρυθμίσεις θα αφορούν τον ανασχεδιασμό της εργασιακής διαδικασίας με 

γνώμονα την αυστηρή καθημερινή και περιοδική σύνδεση των συστημάτων αμοιβών - 

κυρώσεων με το αποτέλεσμα της εργασίας. Η σύνδεση αυτή θα πρέπει να κινηθεί όσο το 

δυνατόν εγγύτερα στο επίπεδο του ατόμου εκφράζοντας την βασική αρχή ότι κανείς δεν 

αμείβεται για πράγματα που δεν κάνει ενώ η αμοιβή θα πρέπει να είναι άμεση συνάρτηση 

της καταβαλλομένης προσπάθειας και του προκύπτοντος αποτελέσματος. Η 

επιδιωκόμενη συμπεριφορά μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν το οργανωσιακό σύστημα την 

διαφοροποιεί με συνέπεια από ανεπιθύμητες συμπεριφορές και την αμείβει όταν 

προκύπτει. Η απαράβατη αρχή της βιωματικής μάθησης που προσβλέπει στο αποτέλεσμα 

είναι ότι η ενίσχυση δεν μπορεί  παρά να είναι συναρτώμενη. Η σύνδεση του ατομικού 

αποτελέσματος με την ατομική ανταμοιβή του υπαλλήλου αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο 

κατευθυνόμενης μάθησης και διαμόρφωσης της επιδιωκόμενης συμπεριφοράς 

(Καλλίνικος, 1998α ).  

Το γεγονός ότι οι προτεινόμενες προσεγγίσεις απαιτούν για την εμπέδωσή τους 

συνέπεια, αξιοκρατία και αντικειμενικότητα, αρχές που δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι 

είναι συμβατές με το κυρίαρχο πολιτισμικό πλαίσιο, οδηγεί στην άποψη της πιθανής 

ρήξης μ' αυτό. Αντίθετα αν αυτές οι προσεγγίσεις "γεννιούνται", είναι "σαρξ εκ της 

σαρκός" του κυρίαρχου πλαισίου τότε ούτε το βελτιώνουν ούτε το ανατρέπουν αλλά 

απλώς το συντηρούν. Αυτό δείχνει με ευκρίνεια την ουσιαστική σημασία διοικητικών 

μεταρρυθμίσεων με κατεύθυνση την επίδραση ή αλλαγή του κυρίαρχου συστήματος 

αντιλήψεων, αξιών και νοοτροπιών. 
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5.2 Κράτος πρόνοιας – συστήματα υγείας 

 

Το σύγχρονο Κράτος Πρόνοιας και ευημερίας αποτελεί θεσμό μείζονος 

οικονομικής και κοινωνικής σημασίας και είναι ένα κατεξοχήν Ευρωπαϊκό φαινόμενο, 

που εμφανίστηκε και αναπτύχθηκε την μεταπολεμική περίοδο, με σκοπό την εφαρμογή 

συγκεκριμένων μέτρων και πολιτικών, που περιορίζουν τις κοινωνικές ανισότητες και 

οδηγούν στην ανθρώπινη ευημερία με κρατική ευθύνη. Πιο συγκεκριμένα, το Κράτος 

Πρόνοιας αποτελούν τα συστηματικά μέτρα τα οποία λαμβάνονται από την πολιτεία 

προκειμένου η ανθρώπινη συμβίωση να αποδίδει το μέγιστο κοινωνικό όφελος. Σ’ αυτό 

εμφανίζονται δύο κύριες πλευρές κρατικών δραστηριοτήτων: 

 Πρόβλεψη για κοινωνικές υπηρεσίες σε άτομα και οικογένειες. Οι κοινωνικές 

υπηρεσίες διακρίνονται σε παροχές σε χρήμα (συντάξεις, επιδόματα κ.τ.λ.) και σε είδος 

(υγεία, στέγη, εργασία κ.τ.λ.). 

 Λήψη μέτρων που βελτιώνουν τις συνθήκες ζωής των ατόμων και των ομάδων 

μέσα στον πληθυσμό. Τέτοια μέτρα μπορεί να αφορούν τη βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας και διαβίωσης ή την υιοθέτηση μιας φορολογικής πολιτικής υπέρ των 

οικονομικά αδυνάτων. 

Οι δεκαετίες του ’50 και ’60 σε όλες σχεδόν τις βιομηχανικές χώρες 

χαρακτηρίζονται από ραγδαία οικονομική ανάπτυξη. Σε μερικές απ’ αυτές το ποσοστό 

αύξησης του Εθνικού Προϊόντος είχε φτάσει ετησίως σε αριθμό διψήφιο. Μ’ αυτούς τους 

ρυθμούς οικονομικής ανόδου δεν ήταν δύσκολη η διάθεση ολοένα και περισσοτέρων 

πόρων για προγράμματα υγείας, ασφάλισης, παιδείας, στέγασης, κ.τ.λ. Αποτέλεσμα 

αυτού ήταν η γρήγορη ανάπτυξη ενός πλέγματος κοινωνικών παροχών, καθημερινά 

διευρυνόμενου, που σήμερα έφτασε να απορροφά περισσότερο από το 25% του ΑΕΠ. Η 

οικονομική ευμάρεια δημιούργησε ένα Κράτος Ευημερίας και Πρόνοιας, ιδιαίτερα στις 

Δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Οι πρωτοπόροι και θεμελιωτές ενός συστήματος κοινωνικής 

προστασίας, Bismark (Γερμανία) και Beveridge (Αγγλία), δεν θα πίστευαν στα μάτια τους 

αν ζούσαν σήμερα. Μέσα σε λιγότερο από τριάντα χρόνια έγιναν τόσα πολλά που 

σίγουρα ξεπέρασαν όχι μόνο τους δικούς τους οραματισμούς αλλά και τη φαντασία τους. 

Μέχρι το 1973 οι δαπάνες για την κοινωνική προστασία συνέχιζαν να αυξάνονται 

με ρυθμούς ταχύτερους από εκείνους του ΑΕΠ. Το Κράτος Πρόνοιας θεωρήθηκε το 

φυσιολογικό τέκνο μιας κοινωνίας της αφθονίας. Η πρώτη πετρελαϊκή κρίση στο τέλος 

του 1973 ήταν ένα σοκ για τις τότε κυβερνήσεις αλλά και για την ίδια την οικονομία. 

Πριν προλάβουν να αντιδράσουν ακολούθησε το 1979 η δεύτερη που συνοδεύτηκε από 

αυξανόμενη ανεργία, υψηλό πληθωρισμό και μικρή ή αρνητική αύξηση του εθνικού 

προϊόντος. Τα σημάδια ήταν φανερά. Οι οικονομικοί πόροι δεν ήταν απεριόριστοι. Η 
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οικονομική κρίση σήμαινε κρίση του Κράτους Πρόνοιας, μια κρίση παρατεταμένη που 

συνεχίζεται δυστυχώς μέχρι σήμερα.  

Το 1978 στην Alma-Ata της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, υπό την αιγίδα της 

Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Π.Ο.Υ.) και της UNICEF, πραγματοποιήθηκε η 

ιστορική διεθνή συνδιάσκεψη της Alma-Ata. Η συνδιάσκεψη της Alma-Ata και η 

περίφημη διακήρυξή της για την υγεία αποτέλεσε μια πρώτη προσπάθεια για την 

υπέρβαση της κρίσης. Οι 38 στόχοι της Π.Ο.Υ. για «Υγεία για όλους το 2000» συνιστούν 

μια πολιτική υπέρβαση της κρίσης, με την μετατόπιση του κέντρου βάρους στη 

πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Φυσικά αυτό δε σημαίνει ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα 

υγείας και η δευτεροβάθμια νοσοκομειακή περίθαλψη δεν μπορούν να αποτελούν έννοιες 

εναλλακτικές αλλά συμπληρωματικές. Η πληθώρα μέτρων και πολιτικών της δεκαετίας 

του ’80 και οι επιχειρούμενες μεταρρυθμίσεις της δεκαετίας του ’90 στα συστήματα 

υγείας των περισσοτέρων Ευρωπαϊκών χωρών δεν έφεραν ακόμη τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα. Η υγεία βρέθηκε ξαφνικά και συνεχίζει μέχρι σήμερα να παραμένει στο 

μάτι του κυκλώνα. 

 

5.3.1   Ολιστική θεώρηση της υγείας και της αρρώστιας 

 

Με τον όρο υγεία, όπως διατυπώθηκε από την Π.Ο.Υ., νοείται η πλήρης σωματική, 

ψυχική και κοινωνική ευεξία του ανθρώπου και όχι απλά η απουσία νόσου ή αναπηρίας. 

Η ολιστική θεώρηση της υγείας και της αρρώστιας δίνει περισσότερο βάρος στην 

κοινωνική διάσταση, υποστηρίζοντας ότι η αρρώστια δεν αποτελεί μόνο ένα βιολογικό 

φαινόμενο. Έτσι ο παραπάνω ορισμός, δεν κρίνεται πλέον επαρκής για να καλύψει τις 

σύγχρονες προσεγγίσεις της υγείας και της αρρώστιας. Με την ολιστική προσέγγιση 

εκτιμάται ότι η υγεία σχετίζεται θετικά περισσότερο με το περιβάλλον (φυσικό, 

κοινωνικό, πολιτισμικό) ενώ επηρεάζεται ταυτόχρονα από τη βιολογική βάση του ατόμου 

(κληρονομικότητα). Στο πλαίσιο αυτό η αρρώστια εκλαμβάνεται ως μία αποτυχημένη 

προσπάθεια του οργανισμού να προσαρμοστεί στις συνεχείς προκλήσεις και απειλές που 

προέρχονται από το περιβάλλον. 

Για την αντιμετώπιση της αρρώστιας στην ολική της διάσταση, καθιερώνεται η 

έννοια της διεπιστημονικής ομάδας υγείας, στην οποία συμμετέχουν ενεργά και ισότιμα 

επιστήμονες από όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων υγείας. Έτσι γίνεται 

δυνατή και η πρόληψη και προαγωγή της υγείας, όπως και η φυσική και κοινωνική 

αποκατάσταση των ατόμων που αρρώστησαν. 
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5.3.2 Δομή του συστήματος υγείας 

 

Μπορούμε να ορίσουμε ως σύστημα υγείας «το σύνολο των υγειονομικών 

μονάδων οι οποίες βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία και λειτουργική αλληλεξάρτηση με 

σκοπό τη διατήρηση και προαγωγή της υγείας του πληθυσμού». 

Θεωρητικά και με βάση τον τρόπο χρηματοδότησης, οργάνωσης, παραγωγής και 

διανομής των υπηρεσιών υγείας διακρίνουμε τρία πρότυπα οργάνωσης: 

1. Ιδιωτικό σύστημα περίθαλψης, 

2. Δημόσιο σύστημα και  

3. Μικτό σύστημα περίθαλψης. 

Σε όλα τα συστήματα υγείας μπορούμε να διακρίνουμε δύο μορφές περίθαλψης και 

τρία επίπεδα οργάνωσης. Οι μορφές είναι: 

α)  η εξωνοσοκομειακή ή ανοικτή περίθαλψη και  

β)  η νοσοκομειακή ή κλειστή περίθαλψη.  

Την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη αποτελούν κυρίως οι υπηρεσίες που παρέχονται 

από τους γενικούς-οικογενειακούς γιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας. Οι 

υπηρεσίες αυτές συνθέτουν το πρωτοβάθμιο επίπεδο περίθαλψης. 

Την κλειστή περίθαλψη αποτελούν όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από 

ειδικευμένους γιατρούς μέσα στα νοσοκομεία και συνθέτουν το δευτεροβάθμιο και 

τριτοβάθμιο επίπεδο περίθαλψης. 

Το πρωτοβάθμιο επίπεδο περίθαλψης αναφέρεται στα κέντρα υποδοχής των 

ασθενών στα οποία ο ασθενής έχει την πρώτη επαφή με το σύστημα υγείας, δηλαδή με 

κάποιον επαγγελματία της υγείας σε κάποιο ιατρείο, κέντρο υγείας, πολυκλινική ή 

πολυιατρείο. 

Το δευτεροβάθμιο επίπεδο αναφέρεται στην περίθαλψη που παρέχεται από 

γιατρούς των βασικών ειδικοτήτων, οι οποίοι εργάζονται στο γενικό νοσοκομείο της 

περιοχής. Αυτό το επίπεδο καλύπτει βασικά προβλήματα υγείας που απαιτούν 

ενδονοσοκομειακή περίθαλψη. 

Το τριτοβάθμιο επίπεδο αναφέρεται στην αντιμετώπιση σύνθετων ή 

εξειδικευμένων προβλημάτων υγείας. Η περίθαλψη παρέχεται σε περιφερειακό 

(πανεπιστημιακό) νοσοκομείο, το οποίο είναι στελεχωμένο με εξειδικευμένο 

επιστημονικό προσωπικό και εξοπλισμό με μηχανήματα σύγχρονης ιατρικής τεχνολογίας. 

Πέραν των τριών αυτών επιπέδων περίθαλψης, πρέπει να αναφέρουμε και την 

αυτοφροντίδα. Η αυτοφροντίδα εκφράζει μια προϊατρική έννοια, μια κοινωνική μορφή 

περίθαλψης και μπορεί να λειτουργήσει ως προθάλαμος του ήδη υπάρχοντος 

υγειονομικού συστήματος. 

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες τα συστήματα υγείας μπήκαν στη φάση της 
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ταχείας ανάπτυξης και ωρίμανσης αμέσως μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, για να 

ακολουθήσει αργότερα η φάση των μεταρρυθμίσεων. Το Ελληνικό κράτος αντίθετα 

εμφανίζεται υποτονικό, απρόθυμο και οικονομικά αδύναμο να ακολουθήσει την περίοδο 

αυτή, επεκτατική πολιτική στον τομέα της υγείας. Στην αναπτυξιακή μεταρρυθμιστική 

φάση μπαίνει μόλις το 1974, αμέσως δηλαδή μετά την πτώση της δικτατορίας, όταν 

καλλιεργείται πλέον σοβαρά και συνειδητά η ιδέα για μια ριζική παρέμβαση στον τρόπο 

παραγωγής, χρηματοδότησης και διανομής των υπηρεσιών υγείας, που θα οδηγούσε τον 

υγειονομικό τομέα σε ένα εθνικό σύστημα, παρόμοιο με εκείνο άλλων ανεπτυγμένων 

ευρωπαϊκών χωρών. 

Με την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία το 1981, οι συνθήκες είναι πλέον ώριμες 

και το μεγάλο βήμα γίνεται με την ψήφιση του νόμου 1397/83, που αποτελούσε την 

«πρώτη προσπάθεια εφαρμογής ενός καλά δομημένου συστήματος υγείας, που θα 

βασίζεται στις αρχές της ισότητας και στην καθολική κάλυψη του πληθυσμού, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα υψηλής ποιότητας φροντίδα». Αμέσως μετά σημειώνεται μια 

ταχεία και μεγάλη επέκταση του υγειονομικού τομέα, κυρίως σε έργα υποδομής, 

ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές. Η προσπάθεια όμως αυτή ποτέ δεν ολοκληρώθηκε και 

σήμερα πολλά παλαιά προβλήματα αναζητούν ακόμα λύσεις, ενώ έχουν δημιουργηθεί 

καινούργια που πιέζουν προς μια νέα μεταρρυθμιστική προσπάθεια. 

Το ελληνικό υγειονομικό σύστημα βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε μία συνεχή 

διαδικασία δοκιμών και οργανωτικών αλλαγών, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να θεωρείται 

ένα καλά οργανωμένο και αποτελεσματικό σύστημα. Παρά τις νομοθετικές και 

λειτουργικές παρεμβάσεις της τελευταίας ιδιαίτερα δεκαετίας, με ανύπαρκτη δημόσια 

υγεία, με πληθωρισμό γιατρών και μεγάλες ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό, με πολύ 

αδύναμη ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ.) και με στοιχεία 

αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς εκ μέρους πολλών γιατρών. Η δυσφορία του κόσμου 

από τις υπηρεσίες υγείας είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από κάθε άλλη χώρα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Είναι επίσης πραγματικότητα ότι κάθε φορά που εκπονείται κάποια μελέτη για 

μεταρρύθμιση, ο πυρήνας των προβλημάτων που αναφέρονται παραμένει σταθερά ο ίδιος 

και οι βασικές προτάσεις επαναλαμβάνονται. 

Από το 1953 γίνεται προσπάθεια για την ενοποίηση των υπηρεσιών υγείας και για 

την ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης με την εισαγωγή του θεσμού του 

οικογενειακού γιατρού. Έχουν γίνει πράγματι πολύ σημαντικά βήματα, ιδιαίτερα όσον 

αφορά την κτιριακή υποδομή με την ανέγερση πολλών νέων νοσοκομείων, κέντρων 

υγείας και πολυϊατρείων, τα περισσότερα με σύγχρονο εξοπλισμό και ικανοποιητική 

στελέχωση σε ιατρικό προσωπικό. Δεν έχουν λυθεί όμως σημαντικά προβλήματα που 

έχουν σχέση με τη δομή, την οργάνωση και λειτουργία, με τη χρηματοδότηση και την 
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περιφερειακή κατανομή των πόρων, με τις ανισότητες και την ανάπτυξη της 

πρωτοβάθμιας φροντίδας. Λόγω αυτών των προβλημάτων το σύστημα υγείας δε 

θεωρείται σήμερα ούτε καλά δομημένο, ούτε αποτελεσματικό, όπως είναι τα περισσότερα 

δυτικοευρωπαϊκά. 

Στην πορεία συγκρότησης του ΕΣΥ, όχι μόνο δεν έγιναν αυτά που ο νόμος 

προέβλεπε, αλλά μερικές φορές σημειώθηκαν ανακολουθίες και ασυνέχειες στην 

πολιτική. Τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις είναι αποδεκτές μόνο όταν αυτές εντάσσονται 

στα πλαίσια ενός δυναμικού σχεδιασμού και προγραμματισμού. Δεν επιτρέπεται όμως σε 

μια τέτοια διαδικασία, αυτές οι αναθεωρήσεις να ανατρέπουν τη βασική πορεία εξέλιξής, 

όπως έγινε κατά την περίοδο 1990-93, όταν οι παρεμβάσεις της τότε πολιτικής ηγεσίας 

ανέτρεψαν εντελώς τη φιλοσοφία και πορεία συγκρότησης του ΕΣΥ. 

Σήμερα η κατάσταση έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Το πόρισμα των ξένων 

εμπειρογνωμόνων αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση που βρίσκεται στη σωστή 

κατεύθυνση. Έργο των αρμοδίων είναι να το προσαρμόσουν στην ελληνική 

πραγματικότητα και να το υλοποιήσουν με αποφασιστικότητα, σταθερότητα και συνέχεια 

ώστε να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο και να αποκτήσουμε επιτέλους ένα πραγματικά 

εθνικό σύστημα υγείας. 

 

5.4 Ιστορική αναδρομή του συστήματος υγείας και της νοσοκομειακής περίθαλψης  

 

Η νοσοκομειακή περίθαλψη στη χώρα μας παρέχεται από: 

1. τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., 

2. τα δημόσια νοσοκομεία, που βρίσκονται εκτός Ε.Σ.Υ. και  

3. τα ιδιωτικά νοσοκομεία και οι κλινικές. 

Το 55% των συνολικών δαπανών υγείας στη χώρα μας απορροφάται από την 

νοσοκομειακή περίθαλψη, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων δαπανάται για τη μισθοδοσία 

του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού. 

Η χρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων γίνεται κατά το μεγαλύτερο 

ποσοστό από τον κρατικό προϋπολογισμό και κατά ένα μικρότερο ποσοστό από τα 

ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία πληρώνουν για τις υπηρεσίες που τα νοσοκομεία παρέχουν 

στους ασφαλισμένους τους. Τα ταμεία υγείας αποζημιώνουν τα νοσοκομεία με βάση ένα 

ημερήσιο νοσήλιο, το οποίο είναι κατά πολύ χαμηλότερο από το πραγματικό ημερήσιο 

κόστος. Έτσι οι πληρωμές των ταμείων υγείας αποτελούν σήμερα μόνο το 13% των 

προϋπολογισμών των νοσοκομείων του ΕΣΥ, ενώ η Πολιτεία δίνει επιχορηγήσεις που 

φθάνουν στο 74% των συνολικών εσόδων τους. 
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Η ιστορία της νοσοκομειακής περίθαλψης στην Ελλάδα διακρίνεται σε τέσσερις 

περιόδους που χαρακτηρίζουν την εξέλιξη του νοσοκομειακού θεσμού στη χώρα μας. Οι 

περίοδοι αυτές έχουν ως εξής: 

Α’ περίοδος: 1827-1922 

Β’ περίοδος: 1923-1952 

Γ’ περίοδος: 1953-1982 

Δ’ περίοδος: 1983-σήμερα 

Α’ περίοδος 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτής της περιόδου είναι απουσία πρωτοβουλιών από 

το νεοσύστατο κράτος για τη δημιουργία και ανάπτυξη νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Έτσι τα 

πρώτα νοσοκομεία ήταν αποτέλεσμα της φιλανθρωπικής δραστηριότητας ιδιωτών και 

ορισμένων δήμων και κοινοτήτων. Το 1827 ιδρύεται στη Σύρο το πρώτο νοσοκομείο, το 

1836 το Δημοτικό νοσοκομείο στην Αθήνα (Ελπίς) και αργότερα ακολούθησε η ίδρυση 

άλλων νοσοκομείων όπως το Τζάνειο το 1875, ο Ευαγγελισμός το 1884 κ.α. Τα 

νοσοκομεία της περιόδου αυτής ήταν μικρά και σ’ αυτά προσέφευγαν κυρίως οι άποροι 

και τα φτωχά κοινωνικά στρώματα. Ταυτόχρονα ιδρύονται τα πρώτα Ταμεία 

Αλληλοβοήθειας σε διάφορους επαγγελματικούς κλάδους (1860-1880). Κύριο μέλημα 

του κράτους σ’ αυτή την περίοδο ήταν η αντιμετώπιση των λοιμωδών νοσημάτων, με τη 

θέσπιση υγειονομικού κανονισμού και τη δημιουργία «ιατρικής αστυνομίας». Ο 

υγειονομικός κανονισμός διαμορφωνόταν από το «Ιατροσυνέδριο», που ιδρύθηκε το 1833 

και ήταν συμβουλευτικό όργανο. Το 1917 δημιουργείται το προσωρινό Υπουργείο 

Περιθάλψεως που κύριο στόχο είχε την αποκατάσταση των προσφύγων που 

εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και στη διάρκεια του 

πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Το Υπουργείο Περιθάλψεως μετεξελίχθηκε, πέντε χρόνια 

αργότερα (Ν.2882/1922), σε Υπουργείο Υγιεινής και Κοινωνικής Πρόνοιας. 

Β’ περίοδος  

Κατά τη δεύτερη περίοδο, το κράτος παρεμβαίνει ενεργητικά στον υγειονομικό 

τομέα με την ίδρυση γενικών και ειδικών νοσοκομείων, στρατιωτικών και αργότερα 

προσφυγικών. Την περίοδο αυτή η χρήση του νοσοκομείου γενικεύεται, όμως η 

παρεχόμενη περίθαλψη ήταν υποτυπώδης με εξαίρεση ορισμένα νοσοκομεία που 

παρείχαν για την εποχή εκείνη υψηλού επιπέδου νοσηλείας. Η νοσοκομειακή περίθαλψη 

την περίοδο αυτή χαρακτηρίζεται από το χαμηλό επίπεδο, την ανεπάρκεια της 

θεραπευτικής ιατρικής και τις κακές συνθήκες νοσηλείας. Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες 

ψηφίζεται ο Α.Ν.965/1937 «περί οργανώσεως των δημοσίων νοσηλευτικών και 

υγειονομικών ιδρυμάτων», ο οποίος θέτει τις βάσεις οργάνωσης των νοσοκομείων της 



 

 

301 

χώρας. Σύμφωνα με αυτό το νόμο το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου ορίζει τις 

τιμές των νοσηλίων και ο Υπουργός Υγιεινής τις εγκρίνει. Οι πόροι των νοσοκομείων 

προέρχονται από την ετήσια κρατική επιχορήγηση, τα νοσήλια των ασφαλιστικών 

οργανισμών, τις επιχορηγήσεις των δήμων ή κοινοτήτων, τις πληρωμές ασθενών, όπως 

επίσης και από κληρονομιές, δωρεές, προσόδους περιουσίας κ.α. Με την ψήφιση του 

Α.Ν.2769/1941 παρέχεται η δυνατότητα στους Υπουργούς Υγιεινής και Οικονομικών να 

ιδρύουν προσωρινά κρατικά νοσοκομεία σε μια προσπάθεια να αντιμετωπισθούν οι 

έκτακτες και τεράστιες ανάγκες περίθαλψης του πληθυσμού που προέκυψαν από τη 

συμμετοχή της χώρας στο Β’ παγκόσμιο πόλεμο. Τα περισσότερα από αυτά παρέμειναν 

και μετά τη λήξη του.  

Γ’ περίοδος  

Το 1953 αποτελεί τον πρώτο σημαντικό σταθμό στην ιστορία της νοσοκομειακής 

περίθαλψης στη χώρα μας. Με την ψήφιση του Ν.Δ.2593/1953 «περί οργανώσεως της 

ιατρικής αντιλήψεως» θεσμοθετείται για πρώτη φορά ένα ενιαίο πλαίσιο που 

αποσκοπούσε στην ορθολογική και επιστημονική οργάνωση των υπηρεσιών υγείας σε 

όλη την επικράτεια με βάση τον πληθυσμό, τη νοσηρότητα και τον απαραίτητο 

υλικοτεχνικό εξοπλισμό των νοσοκομείων. Οι κύριοι στόχοι του ήταν οι εξής:  

α. Η διοικητική αποκέντρωση του υγειονομικού τομέα με τη διαίρεση της χώρας σε 

υγειονομικές περιφέρειες και τη θεσμοθέτηση συμβουλευτικών και εκτελεστικών 

οργάνων σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο. 

β. Η υπαγωγή όλων των ιδρυμάτων και υπηρεσιών σ’ ένα φορέα, το υπουργείο 

κοινωνικής πρόνοιας. 

γ. Η ισοκατανομή των νοσοκομειακών κλινών. 

δ. Η καθιέρωση ενός ενιαίου πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 

νοσοκομείων. 

ε. Η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στις περιφέρειες. 

 

Η νοσοκομειακή περίθαλψη αυτή την περίοδο παρέχεται από τα κρατικά 

νοσοκομεία που λειτουργούν ως ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ (μη κερδοσκοπικά) και ιδιωτικές 

κλινικές. Οι πόροι τους προέρχονταν από τα νοσήλια των εύπορων ασθενών, των 

ασφαλιστικών οργανισμών, τα καταβαλλόμενα για τους απόρους νοσήλια από το κράτος 

ή τους δήμους και τέλος από δωρεές και κληρονομιές. Η δυνατότητα των νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων της εποχής να καθορίζουν την τιμή του νοσηλίου, ιδιαίτερα τα νοσοκομεία 

ΝΠΙΔ, είχε ως αποτέλεσμα οι προϋπολογισμοί τους τα παρουσιάζουν πλεονάσματα. Η 

θέσπιση όμως του κλειστού ενοποιημένου νοσηλίου με το Π.Δ.957/1979 ανέτρεψε την 

ισορροπία των νοσοκομειακών προϋπολογισμών εξαιτίας της μεγάλης διαφοράς μεταξύ 
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των ονομαστικών και των πραγματικών τιμών και οδήγησε για πρώτη φορά στη 

δημιουργία ελλειμμάτων. 

Όσον αφορά στην εσωτερική διάρθρωση και δομή, το ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης 

και λειτουργίας με βάση το Ν.2882/1953 προέβλεπε τη δημιουργία τριών υπηρεσιών: της 

διοικητικής, της νοσηλευτικής και της ιατρικής. Η διεύθυνση του νοσοκομείου ασκείται 

από το Διοικητικό Διευθυντή, ενώ της νοσηλευτικής υπηρεσίας προΐσταται η 

Διευθύνουσα, βοηθούμενη από την Υποδιευθύνουσα και της ιατρικής ένα τριμελές 

επιστημονικό συμβούλιο που αποτελείται από τους τρεις αρχαιότερους διευθυντές των 

ιατρικών τμημάτων. Ο νόμος 2882/1953, προοδευτικός για την εποχή του, ποτέ δεν 

εφαρμόσθηκε πλήρως στην πράξη. Η επόμενη προσπάθεια μεταρρύθμισης του 

υγειονομικού συστήματος εκφράζεται με το σχέδιο νόμου Δοξιάδη (1980) «Μέτρα 

προστασίας της υγείας», που αποσκοπούσε στην εγκαθίδρυση ενός Εθνικού Συστήματος 

Υγείας, το οποίο δεν ψηφίσθηκε τελικά. 

Δ’ περίοδος  

Η τέταρτη περίοδος χαρακτηρίζεται από την ψήφιση του Ν.1397/1983 για την 

εγκαθίδρυση ενός Εθνικού Συστήματος Υγείας και αποτελεί τη σημαντικότερη 

μεταρρύθμιση του υγειονομικού τομέα στη χώρα μας μέχρι σήμερα. Ο νοσοκομειακός 

τομέας δημοσιοποιείται πλήρως με την ένταξη όλων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων ΝΠΙΔ 

στις διατάξεις του Ν.1397/83. Επιπλέον ο Ν. 1397/1983 καθιέρωσε για πρώτη φορά το 

θεσμό της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των νοσοκομειακών γιατρών και 

απαγόρευσε την ανέγερση και λειτουργία νέων ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων.  

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση  του νομοσχεδίου (Αυγερινού) οι στόχοι του 

Ν. 1397 ήταν η ισότητα στην πρόσβαση – παροχή και η καθολικότητα στην κάλυψη των 

υπηρεσιών, η αποκέντρωση, ο κοινωνικός έλεγχος, το ενιαίο πλαίσιο ανάπτυξης και 

λειτουργίας, ο ενιαίος προγραμματισμός, η δικαιότερη κατανομή πόρων, η ανάπτυξη της 

πρωτοβάθμιας περίθαλψης και η καθιέρωση του γιατρού πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης. 

Αν και ο Ν. 1397 θεωρείται ακόμη και σήμερα η σημαντικότερη προσπάθεια που 

έγινε ποτέ στη χώρα μας στον τομέα ανάπτυξης μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης 

πολιτικής υγείας, του καταλογίζονται και ελλείψεις και παραλείψεις, όπως: 

 αδυναμία να αφομοιώσει και να αξιοποιήσει αποδοτικά την εμπειρία άλλων 

χωρών, καθώς και τα κριτικά συμπεράσματα διεθνών Οργανισμών όπως Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.)  

  έλλειψη μηχανισμού διαχείρισης και χρηματοδότησης  

 ιατροκεντρικός χαρακτήρας των περισσότερων ρυθμίσεων 
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Παρά την καινοτόμο σχεδίαση ενός ενιαίου πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 

του συστήματος υγείας, η μη εξασφάλιση πόρων αλλά και γενικότερα η έλλειψη 

μηχανισμών σύγχρονης οικονομικής διαχείρισης είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία 

τεράστιων ελλειμμάτων στους νοσοκομειακούς προϋπολογισμούς, οι οποίοι υποχρεωτικά 

καλύπτονταν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά τη διάρκεια 

της δεκαετίας του ’80 η τιμή του ημερήσιου κλειστού νοσηλίου αντιστοιχούσε στο 1/10 

του πραγματικού κόστους. Επιπλέον ο ελλιπής προγραμματισμός και η ανεπαρκής 

προώθηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας οδήγησαν σε μια νοσοκομειοκεντρική 

ανάπτυξη του συστήματος που απείχε από τους αρχικούς στόχους και επιδιώξεις του 

νόμου για το ΕΣΥ.  

Είναι σημαντικό να γίνει αναφορά στις αντιδράσεις που συνάντησε ο νόμος για να 

φανεί έστω και αμυδρά η τεράστια δυσκολία αυτών των μεταρρυθμίσεων. Σε αυτή την 

κρίσιμη περίοδο, όπου διακυβευόταν η τύχη του ΕΣΥ και ο συντηρητισμός μιας μερίδας 

του κυβερνώντος κόμματος αλλά και τα μεγάλα συμφέροντα ήταν έτοιμα να το θάψουν, 

ανεδείχθη σωτήριο το αγωνιστικό φρόνημα του Αυγερινού και άλλων στελεχών που 

έξυπνα αξιοποίησαν την ευνοϊκή κοινωνική δυναμική. Διότι οι οπαδοί του ΠΑΣΟΚ, ο 

φιλικός του Τύπος, οι οργανώσεις και οι συνδικαλιστές του, αλλά και ισχυρές ομάδες 

γιατρών το στήριξαν με πάθος και με τη μαζικότητα του κινήματός τους έκαμψαν τις 

αντιδράσεις
1
. 

Με το Ν.2071/1992 επιτρέπεται και πάλι η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών 

μονάδων και προβλέπεται η καθιέρωση αντικειμενικών κριτηρίων για την αξιολόγηση 

των οικονομικών στοιχείων των νοσοκομειακών προϋπολογισμών, γεγονός που δεν έχει 

εφαρμοσθεί μέχρι σήμερα. Η αύξηση πάνω από 600% του νοσηλίου, αν και δεν καλύπτει 

πλήρως το πραγματικό κόστος νοσηλείας, δημιούργησε επακόλουθες συνέπειες στη 

χρηματοδότηση της νοσοκομειακής περίθαλψης, μεταθέτοντας μερικώς το πρόβλημα από 

                                                     
1
 Το επιβεβαιώνει αυτό ο Αυγερινός όταν λέει: «Μετά 2 μήνες, τον Μάιο του ’83, όταν η καθυστέρηση της 

κατάθεσης και ο φόβος απόσυρσης του νομοσχεδίου για το ΕΣΥ έγινε φανερός, ξεσηκώθηκε θύελλα 

αντιδράσεων από τον Τύπο, τα εργατικά συνδικάτα, τον υγειονομικό κόσμο και βέβαια από το οργανωμένο 

ΠΑΣΟΚ. Αυτό θορύβησε, δεν αναλάμβανε κανείς κυβερνητικός ή άλλο στέλεχος να δικαιολογήσει την 
καθυστέρηση της κατάθεσης και τον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο, αποφασίσθηκε η κατάθεσή του και, όπως 

δηλώθηκε, οι αλλαγές θα γίνουν στη συζήτηση στη Βουλή. Η δικαιολογία που δόθηκε για την καθυστέρηση 

της κατάθεσης ήταν ότι επιτέλους κάμφθηκαν οι αντιρρήσεις του υπουργού Οικονομικών. Η στήριξη από τον 

κόσμο και τον Τύπο ήταν μεγάλη και αυτό επηρέασε και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ώστε όλοι ανεξαιρέτως να 
το υπερασπιστούν στη Βουλή. Διαφοροποιήθηκε μόνο ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος κατέβηκε από την 

έδρα και ως απλός βουλευτής, όπως είπε, δήλωσε ότι αν ψηφιστεί το άρθρο 16 θα κατεβεί στο πεζοδρόμιο 

επικεφαλής του τραπεζικού χώρου για την ανατροπή αυτού του νόμου». Η στάση αυτή του Γιάννη Αλευρά 

δείχνει πόσο πανίσχυρες ήταν πάντα οι συντεχνίες. Το άρθρο 16 προέβλεπε την ενοποίηση των Ταμείων 
Υγείας και όπως και τώρα έτσι και τότε το συνδικάτο των υπαλλήλων της Τραπέζης Ελλάδος προάσπιζε τα 

προνόμιά του. 
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τους προϋπολογισμούς των ασφαλιστικών φορέων, οι ποίοι για πρώτη φορά άρχισαν να 

παρουσιάζουν ελλείμματα. 

Το Μάρτιο του 1994 με το Ν. 2194 για τη «Αποκατάσταση του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» καταργήθηκαν μια σειρά από άρθρα του ν.  

2071/1992 και επανατέθηκαν σε ισχύ διατάξεις του Ν. 1397/1983 μεταξύ των οποίων: 

 η φιλοσοφία του Ε.Σ.Υ. 

 η υπαγωγή των κέντρων υγείας και των υγειονομικών σταθμών στα γενικά 

νοσοκομεία.  Στο εξής τα κέντρα υγείας μετατρέπονται και λειτουργούν ως 

αποκεντρωμένες οργανωτικές μονάδες των γενικών νοσοκομείων του νομού.  Οι 

υγειονομικοί σταθμοί μετατρέπονται σε περιφερειακά ιατρεία που λειτουργούν ως 

αποκεντρωμένες μονάδες κέντρων υγείας. 

  η κατάργηση του καθεστώτος μερικής απασχόλησης των γιατρών 

 ο καθορισμός της επιστημονικής αυτοτέλειας των τμημάτων των νοσοκομείων 

με επικεφαλής επιστημονικό υπεύθυνο γιατρό της αντίστοιχης ειδικότητας. 

 

Ο Ν. 2194/1994 είναι σύντομος και αποσπασματικός και έχει ως σκοπό να 

τροποποιήσει μερικώς το νομικό πλαίσιο που είχε διαμορφωθεί με τον προηγούμενο νόμο 

ώστε να επεξεργαστεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για την εξυγίανση και την 

αποτελεσματικότητα του συστήματος υγείας. 

Μέσα στο πλαίσιο αυτό τότε υπουργός υγείας (Δ. Κρεμαστινός) ανέθεσε σε μια 

επιτροπή ξένων εμπειρογνωμόνων με επικεφαλή τον B. Abel – Smith να προτείνει μέτρα 

για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σύμφωνα με το καναδικό, βρετανικό και 

σουηδικό σύστημα υγείας.  Τις προτάσεις αυτές επεξεργάστηκαν περαιτέρω τρεις 

επιτροπές Ελλήνων ειδικών.  Τον Οκτώβριο του 1995 παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο του 

Υπουργού Υγείας το οποίο δεν έγινε νόμος γιατί ήρθε σε αντίθεση με την οικονομική 

πολιτική της κυβέρνησης και μέρος των κοινωνικών φορέων και του ιατρικού κόσμου.  

Την ίδια τύχη είχε και το νομοσχέδιο του επόμενου Υπουργού Υγείας (Α. Πεπονή). 

Το καλοκαίρι του 1997 κατατίθεται νομοσχέδιο από τον Υπουργό Υγείας (Κ. 

Γείτονα) για τον τρόπο ρύθμισης των χρεών των δημοσίων νοσοκομείων. Το νομοσχέδιο 

συνάντησε έντονη αντίδραση από την αντιπολίτευση, τους κοινωνικούς φορείς, τις 

συνδικαλιστικές οργανώσεις των γιατρών και τους προηγούμενους Υπουργούς Υγείας. Οι 

νομοθετικές ρυθμίσεις για βαθιά μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας προσκρούουν σε 

κατεστημένες νοοτροπίες, αμετακίνητες δομές και κεκτημένα συμφέροντα. 
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Στις 21 Αυγούστου του 1997
 
ο Ν. 2519 περί «Ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωσης των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεων για το 

φάρμακο και άλλων διατάξεων» έγινε νόμος του κράτους.  Ο νόμος δεν είναι 

ριζοσπαστικός, ρυθμίζει ζητήματα σύμφωνα με διατάξεις παλιότερων νόμων για την 

υγεία που συνεχίζουν να ισχύουν παράλληλα με αυτόν, χωρίς να γίνεται ρητή αναφορά 

στα άρθρα που καταργούνται, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στην κωδικοποίηση 

ενιαίου νομικού κειμένου για την υγεία. 

Με το Ν. 2519/1997 επιχειρείται η καθιέρωση της φιλοσοφίας του ν.  1397/1983 

που «διεύρυνε αντικειμενικά τα όρια του κοινωνικού κράτους και τη συνταγματική 

επιταγή για ουσιαστική προστασία της δημόσιας υγείας και την ενίσχυση των 

δικαιωμάτων του πολίτη σε σχέση με την υγεία του». 

Η βασική διαφορά του νέου νόμου σε σχέση με τον ιδρυτικό του 1983 είναι ότι δεν 

αναφέρεται στον ιδιωτικό τομέα, αντίθετα κάνει λόγο για ανάπτυξη της δημόσιας υγείας.  

Με τον τρόπο αυτό προσπαθεί να πετύχει: 

*  την ενδυνάμωση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα του Ε.Σ.Υ. 

* την παροχή στους πολίτες ίσων ευκαιριών για πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας  

*  την προστασία του δικαιώματος στην υγεία 

*  την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των βαθμίδων φροντίδας και περίθαλψης 

*  την αναδιοργάνωση των τομέων της δημόσιας και σχολικής υγείας 

* τον συντονισμό και την ενιαία δράση του Ε.Σ.Υ. και των ασφαλιστικών 

οργανισμών και ταμείων με τελικό στόχο τη δημιουργία Εθνικού Φορέα Υγείας 

*  την εισαγωγή του θεσμού του μάνατζερ στα νοσοκομεία 

* την καθιέρωση νοσοκομειακού συνταγολογίου και τον έλεγχο της κατανάλωσης 

φαρμάκων.   

 

     Ο Ν.2519/1997 επιχειρεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

τα ελληνικά νοσοκομεία. Οι διατάξεις του νόμου δεν είναι τόσο τολμηρές όσο χρειάζεται 

για τον ουσιαστικό μετασχηματισμό των νοσοκομείων σε σύγχρονες και αποδοτικές 

μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και έρευνας.  

Με το Ν.2889/2-03-2001 η επικράτεια διαιρείται σε υγειονομικές Περιφέρειες οι 

οποίες ταυτίζονται με τις διοικητικές. Σε κάθε υγειονομική Περιφέρεια της χώρας 

ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία ‘‘Περιφερειακό Σύστημα 

Υγείας ’’ που συμπληρώνεται από το όνομα της κάθε περιφέρειας. Έδρα έχει την πόλη 
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που εδρεύει η Διοικητική Περιφέρεια και εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Υπουργό 

Υγείας και Πρόνοιας. Στην Περιφέρεια Αττικής δημιουργούνται τρία (3) ΠΕ.Σ.Υ και στις 

περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου δημιουργούνται από δύο (2) 

ΠΕ.Σ.Υ. 

Ο σκοπός της δημιουργίας των ΠΕ.Σ.Υ είναι :  

α. Η δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων παροχής υπηρεσιών σε επίπεδο 

περιφέρειας τα οποία θα εγγυώνται μια πλήρη δέσμη υπηρεσιών υγείας υψηλής 

ποιότητας, από την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας την πρωτοβάθμια και 

νοσοκομειακή περίθαλψη μέχρι την μετανοσοκομειακή φροντίδα, την αποκατάσταση και 

την κατ’ οίκον νοσηλεία. 

β. Ο συντονισμός των δράσεων και των πολιτικών παροχής υπηρεσιών σε επίπεδο 

περιφέρειας και η διασφάλιση της αποτελεσματικής οργάνωσης και διοίκησης  όλων των 

μονάδων υγείας του Ε.Σ.Υ, ανήκουν στην αρμοδιότητα τους, με στόχο την υψηλότερη 

δυνατή λειτουργική και οικονομική  αποδοτικότητα . 

Με τον ίδιο νόμο τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ ιδρύονται με προεδρικά διατάγματα τα 

οποία εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Υγείας και Πρόνοιας. Τα νοσοκομεία είναι 

αποκεντρωμένες και ανεξάρτητες μονάδες των Π.Ε.Σ.Υ με διοικητική και οικονομική 

αυτοτέλεια. Τα νοσοκομεία έχουν δικό  τους πρωτόκολλο, αρχείο και σφραγίδα και 

υπόκεινται στην εποπτεία του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.   

Η εποπτεία των νοσοκομείων αναφέρεται στον τρόπο παροχής υπηρεσιών υγείας, 

στον τρόπο άσκησης του ιατρικού, νοσηλευτικού, επιστημονικού και εκπαιδευτικού 

έργου και γενικά στον τρόπο λειτουργίας τους καθώς και στον έλεγχο του τρόπου 

διοίκησης και της οικονομικής τους διαχείρισης . 

Μια θεμελιώδης προσδοκία από τον οργανωτικό και διοικητικό εκσυγχρονισμό 

των Νοσοκομείων είναι η καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών και η βελτίωση της 

εξυπηρέτησης του πολίτη (Culyer et al, 1990). Εντούτοις, ο στόχος αυτός απαιτεί την 

ανάληψη και άλλων συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, που να κινούνται ειδικά προς αυτή 

την κατεύθυνση και να επιλύουν ιδιαίτερα προβλήματα των μονάδων υγείας. Με τον Ν 

2889/01, καθιερώνονται τρεις νέοι θεσμοί, οι οποίοι αποτελούσαν δεσμεύσεις του 

μεταρρυθμιστικού σχεδίου «Υγεία για τον Πολίτη» και οι οποίοι στοχεύουν στην 

αντιμετώπιση τριών συγκεκριμένων προβλημάτων του Νοσοκομειακού συστήματος. 

α) Η λειτουργία Γραφείων Υποδοχής Ασθενών 

β) Η λειτουργία αυτοτελών Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) 

γ) Η ολοήμερη λειτουργία των Νοσοκομείων, μέσω του θεσμού των 

Απογευματινών Ιατρείων. 
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5.4.1 Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 

 

Ο Ν. 2071/1992 διεύρυνε την έννοια της πρωτοβάθμιας φροντίδας, όρισε ότι 

περιλαμβάνει ενέργειες πρόληψης και περίθαλψης για μικρές βλάβες που δεν χρειάζονται 

νοσοκομείο και οι οποίες παρέχονται από ένα ευρύ κύκλο επαγγελματιών υγείας. Επίσης 

καθόρισε τις υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε 

δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και τη νομική τους μορφή.  Οι μονάδες της πρωτοβάθμιας 

φροντίδας μπορεί να παρέχονται από: 

·  Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. 

·  τα εξωτερικά ιατρεία Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. 

·  το νέο θεσμό των κινητών μονάδων 

·  τα κέντρα υγείας 

·  τους υγειονομικούς σταθμούς 

 

Η πρωτοβάθμια περίθαλψη στην Ελλάδα, όντας υποσύστημα του ευρύτερου 

συστήματος υγείας, ακολούθησε διαχρονικά την πορεία ανάπτυξης του τελευταίου. Μια 

πορεία που οριοθετείται από τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές καταστάσεις που 

επεκράτησαν τον τελευταίο ενάμιση αιώνα στη χώρα μας, όπως πόλεμοι, εμφύλιες 

συρράξεις, δικτατορίες και άλλες καταστροφές, που τελικά επέδρασαν αρνητικά και 

οδήγησαν τον υγειονομικό τομέα σε υπανάπτυξη, τόσο από άποψη οργάνωσης και 

χρηματοδότησης όσο και από άποψη μεγέθους και εύρους των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Παρά τα σημαντικά βήματα που έγιναν, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες στον τομέα 

αυτό, δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι η πρωτοβάθμια περίθαλψη και οι 

υγειονομικές υπηρεσίες κατ’ επέκταση, αποτελούν σήμερα ένα οργανωμένο, δομημένο 

και αποτελεσματικό σύστημα υγείας, όπως αυτό νοείται και λειτουργεί σε άλλες 

Δυτικοευρωπαϊκές χώρες. 

Οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά αυτή την πορεία ήταν οι 

δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, η μικρασιατική καταστροφή, το ασταθές πολιτικό και το ισχνό 

οικονομικό περιβάλλον, που κατεύθυναν τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες σε άλλους 

στόχους και προτεραιότητες και όχι στην ανάπτυξη κοινωνικής πολιτικής. Από την άλλη 

πλευρά συνθήκες, καταστάσεις και γεγονότα όπως η ταχεία οικονομική και βιομηχανική 

ανάπτυξη της εικοσαετίας 1969-80, η ανάπτυξη του εργατικού κινήματος, η εξέλιξη και 

επέκταση της κοινωνικής ασφάλισης και η γενικότερη άνοδος του βιοτικού και 

μορφωτικού επιπέδου του πληθυσμού επέδρασαν θετικά στην πορεία ανάπτυξης του 
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υγειονομικού τομέα. 

Χρονολογικά και μέχρι το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου η παρουσία 

του κράτους στον τομέα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης περιοριζόταν σε περιστασιακές 

και πυροσβεστικές παρεμβάσεις για την καταπολέμηση των λοιμωδών νόσων και 

επιδημιών, ενώ αντίθετα, σημαντικό ρόλο είχαν η φιλανθρωπία και η εκκλησία και 

βέβαια τα διαφορά ταμεία αλληλοβοηθείας που άρχισαν να δημιουργούνται. Οι 

κυριότερες κρατικές παρεμβάσεις αυτής της περιόδου στον τομές της εξωνοσοκομειακής 

περίθαλψης έγιναν το 1923 με την ψήφιση του Ν.Δ. «περί οργανώσεως της 

περιφερειακής υγειονομικής υπηρεσίας» που προέβλεπε τη λειτουργία δημοτικών και 

κοινοτικών ιατρείων, διαμορφώνοντας για πρώτη φορά ένα πλαίσιο οργάνωσης της 

δημόσιας υγείας στην επαρχία, η ψήφιση του 6298 νόμου για την ίδρυση του ΙΚΑ το 

1934, που σταδιακά εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο παραγωγό και προμηθευτή υπηρεσιών 

πρωτοβάθμιας περίθαλψης στα αστικά κέντρα και τέλος η ψήφιση του Α.Ν.965/37 που 

προέβλεπε τη σύσταση και λειτουργία πολυϊατρείων στις πόλεις και υγειονομικών 

σταθμών στην ύπαιθρο. 

Η μεταπολεμική περίοδος χαρακτηρίζεται από μια ταχεία ανάπτυξη της κοινωνικής 

ασφάλισης με τη δημιουργία πολλών ασφαλιστικών ταμείων που οδήγησαν σε πολυαρχία 

και υψηλό κατακερματισμό, αφού η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης 

γινόταν από διάφορους και ετερόκλητους φορείς, με ένα χαοτικό στην κυριολεξία τρόπο. 

Την περίοδο αυτή η κρατική παρέμβαση για την οργάνωση υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης γίνεται πιο εμφανής, τόσο σε επίπεδο έρευνας και προτάσεων, όσο και σε 

νομοθετικό έργο, αλλά και σε ουσιαστικές προσπάθειας για την ανάπτυξη, συντονισμό 

και οργάνωση του υγειονομικού τομέα. 

Οι σημαντικότεροι σταθμοί στη μεταπολεμική πορεία ανάπτυξης της 

πρωτοβάθμιας περίθαλψης ήταν κατά χρονολογική σειρά οι κάτωθι: 

          1953. Η ψήφιση του Ν.Δ.2592 «περί οργανώσεως της ιατρικής αντιλήψεως» που 

προέβλεπε μεταξύ άλλων τη διαίρεση της χώρας σε υγειονομικές περιφέρειες, τη 

σύσταση περίθαλψης με τη σύσταση και λειτουργία κοινοτικών υγειονομικών σταθμών 

στις αγροτικές περιοχές. 

Η ψήφιση του νόμου 3487 «περί κοινωνικής ασφαλίσεως των αγροτών», ο οποίος 

προέβλεπε τη δημιουργία δικτύου κοινοτικών και αγροτικών ιατρείων, καθώς και 

υγειονομικών σταθμών για τις ανάγκες πρωτοβάθμιας περίθαλψης του αγροτικού 

πληθυσμού. 

Το ΙΚΑ, που διαθέτει ήδη ένα ευρύ δίκτυο πολυϊατρείων, επιχειρεί να εισαγάγει 

στο σύστημα το θεσμό του οικογενειακού γιατρού. Η όλη προσπάθεια που ήταν πολύ 

καλή στη σύλληψή της, είχε περιορισμένη επιτυχία, γιατί δεν υποστηρίχθηκε κατάλληλα. 

Η ψήφιση του νόμου 4169 με τον οποίο ιδρύεται ο Οργανισμός Γεωργικών 
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Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) για την ασφάλιση των αγροτών. 

Με το Ν.Δ.67 καθιερώνεται για όλους τους απόφοιτους των ιατρικών σχολών η 

ετήσια υποχρεωτική «υπηρεσία υπαίθρου», για την καλύτερη αντιμετώπιση των 

προβλημάτων στελέχωσης των αγροτικών ιατρείων. 

Δίδεται στη δημοσιότητα το σχέδιο του τότε υπουργού υγείας Λ. Πάτρα 

«Σχεδιασμός της κοινωνικής πολιτικής», που προέβλεπε μεταξύ άλλων την οργάνωση 

ενός ολοκληρωμένου συστήματος πρωτοβάθμιας περίθαλψης που θα βασίζεται στους 

οικογενειακούς γιατρούς. 

Μια ολοκληρωμένη μελέτη του ΚΕΠΕ για την υγεία, τόνιζε την ανάγκη για τη 

δημιουργία ενός ενιαίου ταμείου υγείας και την ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. 

Κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο Δοξιάδη «μέτρα προστασίας της υγείας», το 

οποίο δεν ψηφίζεται ποτέ. Προέβλεπε μεταξύ άλλων την ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης, την αποκέντρωση και τον κοινωνικό έλεγχο του συστήματος. 

Ψηφίζεται ο νόμος 1397, βάσει του οποίου επιχειρείται για πρώτη φορά η 

ανάπτυξη ενός πλήρους και ολοκληρωμένου συστήματος υγείας, με επίκεντρο την 

πρωτοβάθμια φροντίδα, που θα παρέχεται από γενικούς γιατρούς στα κέντρα υγείας. Αν 

και έγιναν σημαντικά βήματα η όλη προσπάθεια έμεινε ημιτελής. Δημιουργούνται 

πάντως και λειτουργούν 170 κέντρα υγείας, που καλύπτουν τις ανάγκες του αγροτικού 

πληθυσμού. 

Ο νόμος 2519 επιχειρεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 

ελληνικά νοσοκομεία. Οι διατάξεις του νόμου δεν είναι τόσο τολμηρές όσο χρειάζεται για 

τον ουσιαστικό μετασχηματισμό των νοσοκομείων σε σύγχρονες και αποδοτικές μονάδες 

παροχής υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και έρευνας.  

5.4.1.1   Τα κύρια προβλήματα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης 

 

Τα κυριότερα προβλήματα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, έτσι όπως αυτά 

αναδεικνύονται μέσα από την πιο πάνω παρουσίαση είναι τα εξής: 

Υψηλού βαθμού πολυκερματισμός στο σύστημα, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα και 

απουσία στοιχειώδους μάνατζμεντ. Πληθώρα φορέων με διαφορετικά οργανωτικά και 

διοικητικά σχήματα που προσφέρουν υπηρεσίες, χωρίς καμιά σύνδεση μεταξύ τους και με 

πολλές επικαλύψεις. Μεγάλες ανισότητες τόσο στο σκέλος των εισφορών όσο και στο 

σκέλος των παροχών. 

Σοβαρές ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή και αδυναμία ανταπόκρισης στις 

σύγχρονες απαιτήσεις της ιατρικής επιστήμης, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, με 

αποτέλεσμα το εύρος των προσφερόμενων υπηρεσιών να περιορίζεται σε στοιχειώδεις 
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υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης. 

Μεγάλη έλλειψη κατάλληλα εκπαιδευμένου ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού. Η ειδικότητα της γενικής ιατρικής παραμένει χαμηλού επαγγελματικού και 

κοινωνικού κύρους, με αποτέλεσμα την πολύ μεγάλη έλλειψη γιατρών γενικής ιατρικής. 

Ενώ απαιτούνται περίπου 5.000, σήμερα υπάρχουν μόνο 560. Τις μεγάλες αυτές 

ελλείψεις καλούνται να καλύψουν οι παθολόγοι, οι χωρίς ειδικότητα και οι αγροτικοί, με 

συνέπεια να συρρικνώνεται το περιεχόμενο της πρωτοβάθμιας φροντίδας σε απλή 

συνταγογραφία.  

Μεγάλες ελλείψεις στη στελέχωση των κέντρων υγείας και των πολυϊατρείων του 

ΙΚΑ σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. 

Χαμηλοί μισθοί των γιατρών και έλλειψη κινήτρων με συνέπεια να παρατηρείται 

απροθυμία για τη στελέχωση των κέντρων υγείας, χαμηλή παραγωγικότητα και 

αυθαίρετος περιορισμός του ωραρίου εργασίας τους.  

Απουσία οικογενειακού γιατρού και έλλειψη συστήματος παραπομπών, με 

συνέπεια ο ασθενής να μην έχει σταθερό σημείο αναφοράς, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα. 

Αποτέλεσμα αυτού είναι να περιορίζεται η συνέχεια στη φροντίδα, ο ασθενής να 

καταφεύγει σε άσκοπη περιπλάνηση εντός του συστήματος, προκαλώντας έτσι 

πληθωρισμό επισκέψεων και οδηγώντας το όλο σύστημα σε αναποτελεσματικότητα.  

Περιορισμένη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών κατά τις απογευματινές και βραδινές 

ώρες, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να αναγκάζονται να 

προσφύγουν στα εξωτερικά ιατρεία του εφημερεύοντος νοσοκομείου ή σε ιδιώτες 

γιατρούς.  

Χαμηλή αξιοπιστία του συστήματος με αποτέλεσμα οι ασθενείς να αναζητούν και 

μια «δεύτερη γνώμη» είτε προσφεύγοντας σε άλλο γιατρό του συστήματος είτε πολύ 

συχνά σε ιδιώτες, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες δαπάνες και υπερφόρτωση του 

συστήματος στην πρώτη περίπτωση ή ακυρώνει εν μέρει τον δωρεάν χαρακτήρα της 

περίθαλψης στη δεύτερη.  

Ανυπαρξία συστήματος ελέγχων, ιδιαίτερα στη συνταγογραφία και στις 

παραπομπές σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα για εξετάσεις υψηλού κόστους, με 

αποτέλεσμα τα ταμεία να επιβαρύνονται με αδικαιολόγητα μεγάλα ποσά για εξετάσεις 

και φάρμακα, εν πολλοίς άχρηστα και πιθανόν επιβλαβή για την υγεία των ασθενών. 

 

5.4.1.2  Το ΕΚΑΒ 

 

Όσον αφορά το ΕΚΑΒ θα μπορούσε να αναφερθεί ότι ίσως αποτελεί το πιο 

προβληματικό του Ελληνικού Συστήματος Υγείας, αφού είναι στην ουσία ένας φορέας 

που προσφέρει μόνο επείγουσα προνοσοκομειακή διακομιδή και όχι φροντίδα. Οι 
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μεγάλες ελλείψεις ιδιαίτερα σε εξοπλισμένα ασθενοφόρα αλλά και σε εξειδικευμένο 

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έχει ως αποτέλεσμα να χάνονται ζωές. Τα 

μεγαλύτερα προβλήματα είναι σήμερα: 

Οι μεγάλες ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή. 

α) Σε απλά ασθενοφόρα, αλλά και ασθενοφόρα ειδικά εξοπλισμένα και 

στελεχωμένα που θα μπορούν να προσφέρουν βοήθεια στον εμφραγματία ή στον 

πολυτραυματία κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του στο νοσοκομείο. Σήμερα για το 90% 

των ασθενοφόρων κρίνεται ασύμφορη η λειτουργία τους λόγω παλαιότητας ή κακής 

συντήρησης. Στόχος πρέπει να είναι η ύπαρξη μιας ειδικά εξοπλισμένης κινητής μονάδας 

ανά 40 χιλιόμετρα και ένα ασθενοφόρο ανά 17.000 κατοίκους.  

β) Σε δίκτυα ασύρματης επικοινωνίας.  

γ) Σε συστήματα πληροφορικής.  

Οι μεγάλες ελλείψεις σε εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. 

Σήμερα το ΕΚΑΒ δε διαθέτει μόνιμη ιατρική υπηρεσία, ενώ τα πληρώματα των 

ασθενοφόρων δεν έχουν καμιά νοσηλευτική εκπαίδευση.  

Η μη επέκταση του ΕΚΑΒ σε όλη τη χώρα, με αποτέλεσμα να μην προσφέρονται 

επαρκείς υπηρεσίες επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας στο μεγαλύτερο μέρος του 

πληθυσμού.  

Οι μεγάλες ελλείψεις σε εξειδικευμένες μονάδες και κατάλληλα εκπαιδευμένο 

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στα επαρχιακά νοσοκομεία, με αποτέλεσμα 

αδυναμία περίθαλψης των διακομιζομένων επειγόντων περιστατικών και ανάγκη 

μεταφοράς πολλών απ’ αυτά στα μεγάλα περιφερειακά νοσοκομεία.  

 

5.4.2. Η δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη 

 

Ο Ν.  2071/1992 τροποποίησε τον ν.  1397/1983 επιτρέποντας στο μέλλον την 

ίδρυση των νοσοκομείων με οποιαδήποτε νομική μορφή.  Έτσι, αποδέσμευσε το κράτος 

από την αποκλειστική ευθύνη για την παραγωγή υπηρεσιών νοσοκομειακής περίθαλψης 

και επέτρεψε την ίδρυση νοσοκομείων από τον ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό αλλά και τον 

κερδοσκοπικό τομέα. 

Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα σε οργανισμούς, οργανώσεις, ομίλους επιχειρήσεων 

κ.ά. να παρέχουν στα μέλη τους υπηρεσίες σε νοσοκομεία με τη μορφή ΝΠΙΔ μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αφού λάβουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από το 

Υπουργείο Υγείας.  Επίσης επέφερε σημαντικές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις των 

γιατρών, τα δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενή, την ψυχική υγεία και τον τρόπο 

εισαγωγής για νοσηλεία σε μονάδες ψυχικής υγείας. 
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Με το Ν. 1892/1990 επιτράπηκε εκ νέου η ίδρυση, η επέκταση, η ελεύθερη 

μεταβίβαση και η μετατροπή των ιδιωτικών κλινικών ως προς το αντικείμενο και τη 

νομική μορφή της επιχείρησης.  Με νόμο που ισχύει μέχρι σήμερα η ιδιωτική κλινική 

είναι μια υγειονομική μονάδα που παρέχει υπηρεσίες υγείας και νοσηλείας ασθενών 

εσωτερικών και εξωτερικών. 

5.4.2.1 Νοσοκομειακή περίθαλψη 

 

Σήμερα τα νοσοκομεία έχουν εξελιχθεί σε τεράστια και δαιδαλώδη κτίρια, 

εξοπλισμένα με βαριά και πολύ ακριβά μηχανήματα, μέσα στα οποία καθημερινά 

κινούνται χιλιάδες ασθενείς, επισκέπτες και επαγγελματίες υγείας. Αυτοί οι πολύπλοκοι, 

δαπανηροί και απρόσωποι μηχανισμοί, που ευφυώς έχουν χαρακτηρισθεί «σύγχρονα 

παλάτια της αρρώστιας», άρχισαν τα τελευταία χρόνια να προκαλούν ανησυχίες σχετικά 

με την αποτελεσματικότητά τους. 

Μετά τη δεκαετία του ’50 πολλοί διεθνείς οργανισμοί άρχισαν να διατυπώνουν 

ερωτήματα και προβληματισμούς σχετικά με το σύγχρονο ρόλο του νοσοκομείου. Το 

1956 η ΠΟΥ εξέφρασε την άποψη ότι τα νοσοκομεία πρέπει να παρέχουν, εκτός της 

νοσηλείας, της έρευνας και της εκπαίδευσης, υπηρεσίες πρόληψης, αποκατάστασης και 

προαγωγής υγείας. Ένα χρόνο μετά, η ΠΟΥ συμπλήρωσε ότι τα νοσοκομεία πρέπει να 

προσφέρουν και εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες μέσα στην κοινότητα. Στη δεκαετία του 

’70 εκδηλώνεται από πολλούς μελετητές η αμφισβήτηση της νοσοκομειακής 

θεραπευτικής ιατρικής. Το 1978 η ΠΟΥ υιοθετεί την άποψη ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα 

υγείας πρέπει να αποτελέσει τη βάση ανάπτυξης των σύγχρονων συστημάτων υγείας και 

το 1981 η Διεθνής Νοσοκομειακή Ομοσπονδία σε συνεργασία με την ΠΟΥ διερευνά 

κατά πόσο τα νοσοκομεία αποδέχονται το νέο ρόλο τους στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης 

των υπηρεσιών υγείας. Διαπιστώθηκε έτσι ότι ένας σημαντικός αριθμός νοσοκομείων 

υποστηρίζει προγράμματα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας εντασσόμενα στο γενικότερο 

αναπροσανατολισμό του συστήματος υγείας. 

Η διαρκής εξέλιξη της ιατρικής, των θεραπευτικών μεθόδων και της βιοϊατρικής 

τεχνολογίας μεταβάλλουν συνεχώς τους στόχους και τις λειτουργίες του σύγχρονου 

νοσοκομείου. Πλέον, η εκπλήρωση των σκοπών και στόχων του, που είναι η συμβολή 

του στη διατήρηση του επιπέδου υγείας και η ικανοποίηση των αναγκών του ασθενή, 

προϋποθέτει την καθιέρωση και λειτουργία ολοκληρωμένων συστημάτων οργάνωσης και 

διαχείρισης. 

Το περιεχόμενο της νοσοκομειακής περίθαλψης προσδιορίζεται μέσα από τις 

δραστηριότητες που σήμερα αναπτύσσουν τόσο η ιατρική όσο και η νοσηλευτική 
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υπηρεσία. Οι δραστηριότητες της ιατρικής υπηρεσίας αφορούν:  

α) την παροχή ιατρικής περίθαλψης,  

β) την εκπαίδευση και  

γ) την έρευνα.  

Η ιατρική περίθαλψη στο νοσοκομείο διακρίνεται σε τρία επίπεδα φροντίδας: Στο 

επίπεδο της πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης παρέχεται διαγνωστικά και θεραπευτική 

φροντίδα στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου και επείγουσα ιατρική 

φροντίδα στα εξωτερικά ιατρεία εκτάκτων και επειγουσών αναγκών υγείας. 

Στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας ιατρικής περίθαλψης παρέχεται νοσηλεία, 

διεξάγεται εργαστηριακός έλεγχος για την κάλυψη των νοσηλευτικών αναγκών και 

διενεργούνται γενικές επεμβάσεις. 

Στο επίπεδο της τριτοβάθμιας, η παροχή ιατρικής φροντίδας προϋποθέτει υψηλά 

εξειδικευμένες γνώσεις και απαιτεί την υποστήριξη και άλλων ιατρικών ειδικοτήτων. Το 

ιατρικό έργο υποστηρίζεται από σύγχρονο εξειδικευμένο εξοπλισμό με υψηλό κόστος 

λειτουργίας και συντήρησης. Η τριτοβάθμια περίθαλψη αφορά λίγους αλλά απευθύνεται 

σε μεγάλες ομάδες πληθυσμού. 

Η εκπαίδευση αφορά την κατάρτισή και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης τα 

οποία διακρίνονται σε προγράμματα ειδικοτήτων και σε προγράμματα υποστήριξης της 

προπτυχιακής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Στον τομέα της έρευνας αναπτύσσονται 

δραστηριότητες που αφορούν τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα. 

Οι δραστηριότητες της νοσηλευτικής υπηρεσίας διακρίνονται: 

α) σε νοσηλευτικές και  

β) σε εκπαιδευτικές. 

Οι νοσηλευτικές αφορούν την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στο επίπεδο της 

επείγουσας, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης στα εξωτερικά 

ιατρεία, στο νοσοκομείο ή στο σπίτι. Η προσφορά της νοσηλευτικής φροντίδας γίνεται 

μέσα σε γενικά αποδεκτά πλαίσια όσον αφορά τις ανθρώπινες συνθήκες και ανάγκες των 

ασθενών. Στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες περιλαμβάνεται η εκπαίδευση του 

προσωπικού σε προγράμματα νοσηλευτικών ειδικοτήτων και η κατάρτιση και εφαρμογή 

προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. 

Η διαπίστωση ότι οι διαθέσιμοι πόροι για την παροχή περίθαλψης είναι 

περιορισμένοι και δεδομένοι καθώς και η προσπάθεια για την εξασφάλιση της όσο το 

δυνατό καλύτερης περίθαλψης με το μικρότερο δυνατό κόστος οδηγεί στην αναζήτηση 

λύσεων που αποσκοπούν στη μείωση των άσκοπων δαπανών για την υγεία και στη 

βελτίωση της αποδοτικότητας της ήδη υπάρχουσάς νοσοκομειακής περίθαλψης. Εκτός 
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λοιπόν των κλασσικών μορφών, σχετικά πρόσφατα άρχισαν να εμφανίζονται και 

εναλλακτικές μορφές περίθαλψης που αναπτύσσονται είτε μέσα στο χώρο του 

νοσοκομείου είτε έξω από αυτό και αφορούν κυρίως τους εξής τύπους: 

α. το νοσοκομείο ημέρας και  

β. τη μετανοσοκομειακή φροντίδα η νοσηλεία στο σπίτι. 

5.4.2.2  Διακρίσεις νοσοκομείων      

 

Τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

α) Γενικά Νοσοκομεία 

β) Ειδικά Νοσοκομεία  

Η διάκριση σε Νομαρχιακά και Περιφερειακά Νοσοκομεία καταργείται.  

Γενικά νοσοκομεία είναι όσα διαθέτουν τμήματα κύριας νοσηλείας σε 

περισσότερες από μια θεραπευτικές κατηγορίες. Ειδικά νοσοκομεία είναι όσα διαθέτουν 

τμήματα κύριας νοσηλείας σε μια θεραπευτική κατηγορία. 

Τα νοσοκομεία κάθε Π.Ε.Σ.Υ συνδέονται μεταξύ τους λειτουργικά, νοσηλευτικά, 

επιστημονικά και εκπαιδευτικά, κάτω από το συντονισμό της Κεντρικής Υπηρεσίας του 

οικείου Π.Ε.Σ.Υ. Ειδικότερα με αποφάσεις του Δ.Σ του οικείου Π.Ε.Σ.Υ μπορεί να 

μετακινούνται ιατροί, οδοντίατροι και λοιπό προσωπικό των νοσοκομείων και των 

κέντρων υγείας για την κάλυψη εφημεριών και έκτακτων αναγκών για χρονικό διάστημα 

όχι μεγαλύτερο από ένα μήνα μέσα στο ίδιο έτος. 

Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να καθορίζονται οι διαδικασίες για τη διενέργεια 

κοινών διαγωνισμών για την προμήθεια πάσης φύσης εξοπλισμού και υλικού, καθώς και 

την κατάρτιση κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κοινής 

λειτουργίας τμημάτων, εργαστηρίων και μονάδων δύο ή περισσότερων νοσοκομείων ή 

κέντρων υγείας. 

Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ που έχουν Πανεπιστημιακά Τμήματα ή ιατρικά τμήματα με 

ερευνητικές, εκπαιδευτικές και μετεκπαιδευτικές δραστηριότητες, ονομάζονται 

Ακαδημαϊκά Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. 
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5.4 Προβλήματα της νοσοκομειακής περίθαλψης 

 

Παρά τα σημαντικά βήματα που έγιναν την τελευταία δεκαετία με την ανέγερση 

και λειτουργία αρκετών σύγχρονων νοσοκομείων και τη μεγάλη αύξηση του ιατρικού και 

νοσηλευτικού προσωπικού που απασχολείται στο νοσοκομειακό τομέα σε σχέση με το 

πρόσφατο παρελθόν, εντούτοις παραμένουν άλυτα πολλά και μεγάλα προβλήματα που 

έχουν σχέση με τη νοσοκομειακή περίθαλψη. Τα προβλήματα αυτά αναφέρονται τόσο 

στις εισροές όσο και σε θέματα που έχουν σχέση με την οργάνωση και λειτουργία του 

νοσοκομειακού τομέα και την αποδοτικότητα των πόρων. Τα σημαντικότερα από αυτά 

είναι: 

Κτιριακή υποδομή: Εξαιρουμένων των τριών σύγχρονων πανεπιστημιακών και 

μικρού αριθμού νομαρχιακών νοσοκομείων, τα περισσότερα από τα υπόλοιπα 

λειτουργούν σε κτίρια πεπαλαιωμένα, ενώ μερικά είχαν κατασκευασθεί για άλλες χρήσεις 

και στη συνέχεια με μετατροπές και προεκτάσεις λειτούργησαν ως νοσοκομεία για να 

καλύψουν πιεστικές ανάγκες περίθαλψης. Ο ευκαιριακός και πολλές φορές με 

μικροκομματική αντίληψη τρόπος χωροθέτησης και η έλλειψη αρχιτεκτονικού 

σχεδιασμού των νοσοκομείων δημιουργούν σημαντικά προβλήματα με αρνητικές 

συνέπειες στην καθημερινή λειτουργία τους. Η σημερινή εισβολή της ιατρικής 

τεχνολογίας και η διαρκής διεύρυνση των παρεχομένων υπηρεσιών ενός σύγχρονου 

νοσοκομείου μεγεθύνει σταθερά το πρόβλημα. Δυστυχώς απουσιάζουν οι μελέτες εκείνες 

που διερευνούν τη συσχέτιση της κτιριακής χωροθέτησης με την οργάνωση και 

λειτουργία του νοσοκομείου. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των νοσοκομείων δεν πρέπει 

να είναι στατικός αλλά να διαθέτει στοιχεία προγραμματισμού και δυναμικής ανάπτυξης 

που θα λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις σύγχρονες ανάγκες των ασθενών και θα 

προβλέπουν μελλοντικές λειτουργίες ενός διαρκώς εξελισσόμενου νοσοκομείου. 

 

Τεχνολογικός εξοπλισμός: Παρά τον εκσυγχρονισμό του τεχνολογικού 

εξοπλισμού που σημειώθηκε την τελευταία δεκαετία διαπιστώνονται ανισότητες που 

αφορούν την κατανομή της σύγχρονης βιοϊατρικής τεχνολογίας στα Ελληνικά 

νοσοκομεία. Είναι εμφανής η απουσία κεντρικού σχεδιασμού και θέσπισης κριτηρίων 

επιλογής και διάθεσης. Κριτήρια επιλογής που θα εκτιμούν την ιατρική 

αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία και εγκυρότητα και θα αξιολογούν την οικονομική 

της αποδοτικότητα. Κριτήρια διάθεσης που θα λαμβάνουν υπόψη τις καλυπτόμενες στα 

τρία επίπεδα περίθαλψης ανάγκες του πληθυσμού ανά υγειονομική περιφέρεια. 

Ταυτόχρονα η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού που να διαθέτει την απαραίτητη 

τεχνογνωσία μειώνει τη διάρκεια ζωής τους και κατ’ επέκταση την ανταποδοτικότητά 

τους. 
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Ανθρώπινοι πόροι: Παρά τα σημαντικά βήματα που έγιναν, παρατηρούνται ακόμη 

σημαντικές ελλείψεις, ιδιαίτερα σε νοσηλευτικό αλλά και ιατρικό και παραϊατρικό 

προσωπικό στα νοσοκομεία. Η άνιση κατανομή του αλλά και η ελλιπής μετεκπαίδευση 

και επιμόρφωσή του έχουν σαν αποτέλεσμα την αδυναμία του να καλύψει ή να 

ανταποκριθεί στις σύγχρονες μορφές περίθαλψης και νοσηλείας. Κεντρικός σχεδιασμός 

προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κίνητρα συμμετοχής σ’ αυτά 

απουσιάζουν πλήρως. Η έλλειψη κινήτρων αφορά όλες τις βαθμίδες και ειδικότητες του 

προσωπικού. Ιδιαίτερα η επιμόρφωση του νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού 

είναι μηδαμινή και εξαρτάται κυρίως από το ενδιαφέρον και την οικονομική δυνατότητα 

του ίδιου του υπαλλήλου. Η ποιοτική αναβάθμιση του παραγόμενου έργου προϋποθέτει 

την εκπαίδευση του προσωπικού στις σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης. Ο ανθρώπινος 

παράγοντας, όπως είναι γνωστό, αποτελεί το σημαντικότερο συντελεστή της 

παραγωγικής διαδικασίας μέσα στο νοσοκομείο. Η δημιουργία κινήτρων, η ύπαρξη 

καθηκοντολογίου και η περιγραφή θέσεως θα επιτρέψουν αφενός την καθιέρωση ενός 

συστήματος αποτίμησης και αξιολόγησης του έργου του και αφετέρου θα συμβάλει στη 

βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της νοσοκομειακής περίθαλψης. 

 

Οικονομικοί πόροι: Το πρόβλημα χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν σήμερα 

τα νοσοκομεία είναι τεράστιο. Τα έσοδα και το ύψος των επιχορηγήσεων των 

νοσοκομείων καθορίζονται από την κεντρική διοίκηση, η οποία προσδιορίζει επίσης τις 

τιμές των κλειστών νοσηλίων και των ιατρικών πράξεων. Επιπλέον ο τρόπος 

πραγματοποίησης των εξόδων ακολουθεί τις διατάξεις του δημόσιου λογιστικού, η δε 

κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι ιδιαίτερα προβληματική, καθώς το 

ύψος της χρηματοδότησης είναι γνωστό προς τη λήξη της οικονομικής χρήσης. Σήμερα, 

το σωρευτικό έλλειμμα των νοσοκομείων εκτιμάται ότι έχει υπερβεί τα 600 εκατ. €. Οι 

αιτίες της οικονομικής κρίσης των νοσοκομείων οφείλονται κυρίως στους εξής 

παράγοντες: 

α) στην πολιτική του ημερήσιου κλειστού νοσηλίου, 

β) στην υπερκατανάλωση υπηρεσιών υγείας, 

γ) στην αδυναμία αξιολόγησης της αποδοτικότητας του νοσοκομειακού προϊόντος 

και 

δ) στην απουσία σύγχρονων μεθόδων διοίκησης και διαχείρισης.  

 

Κατά κοινή ομολογία, οι παράγοντες αυτοί επιδρούν κατά κύριο λόγο στη διαρκή 

μεγέθυνση των οικονομικών προβλημάτων της νοσοκομειακής περίθαλψης σήμερα.  
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Διοίκηση-οργάνωση-διαχείριση: Τα νοσοκομεία σήμερα, ως Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου, ασφυκτιούν από την έντονη γραφειοκρατία του δημόσιου λογιστικού 

και οι εργαζόμενοι με τη μονιμότητα του δημοσίου υπαλλήλου δεν έχουν κίνητρα για να 

αυξήσουν την ποσότητα και ποιότητα του έργου τους. Το ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης 

νοσοκομείων δεν επέφερε θετικά αποτελέσματα στην οργάνωση και λειτουργία με την 

οριοθέτηση των υπηρεσιών του νοσοκομείου. Αντίθετα οι αλληλεπικαλύψεις και οι 

συγκρούσεις ρόλων και αρμοδιοτήτων αποτελούν καθημερινά φαινόμενα. Επιπλέον η 

σύγχυση ή και συχνά ταύτιση μεταξύ διοίκησης και διεύθυνσης στην καθημερινή 

πρακτική όπως και ο πρόσφατος διαχωρισμός της διεύθυνσης σε τρεις ή και τέσσερις 

διευθύνσεις, δημιούργησε κλίμα αντιθέσεων και έκανε εμφανή την έλλειψη ενός 

συντονισμού μεταξύ τους. Ο θεσμός του Συντονιστή ή Γενικού Διευθυντή παρόλο που 

νομοθετικά προβλέπεται εντούτοις μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοσθεί. Η απουσία 

νοσοκομειακού management, ενός ευέλικτου πλαισίου λειτουργίας του νοσοκομείου που 

θα προάγει την αποτελεσματική οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση στα νοσοκομεία που 

θα αυξάνει την αποδοτικότητα των πόρων που διατίθενται σ’ αυτά είναι ιδιαίτερα 

εμφανής. Ταυτόχρονα το σύγχρονο νοσοκομείο επεκτείνει συνεχώς τις δραστηριότητες 

και αυτό απαιτεί σύνθετες διαδικασίες λειτουργίας. Επιπλέον η βελτίωση της ποιότητας 

της νοσοκομειακής περίθαλψης προϋποθέτει την καθιέρωση νέων μεθόδων διοίκησης-

διαχείρισης ολικής ποιότητας. 

 

Υπερσυγκεντρωτισμός: Η θέσπιση πολιτικών, η χρηματοδότηση και ο έλεγχος 

εκπορεύονται συγκεντρωτικά από την κεντρική διοίκηση. Οι νομαρχίες εξαρτώνται από 

το κέντρο για κείνους τους πόρους που κατανέμουν στις κατά τόπους υγειονομικές 

περιφέρειες. Οι προβλέψεις του 1397/83 για τη συγκρότηση και λειτουργία των ΠΕΣΥ με 

τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών φορέων δεν έχουν υλοποιηθεί 

μέχρι σήμερα. Κατά συνέπεια, η απουσία συστημάτων διαχείρισης σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο έχει σαν αποτέλεσμα τη μεγέθυνση του υπερσυγκεντρωτισμού και 

της γραφειοκρατικής διοίκησης. Επιπλέον οι πόροι για τη νοσοκομειακή περίθαλψη 

κατανέμονται στις περιφέρειες με κριτήρια που δε λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες υγείας 

του πληθυσμού καθώς δεν υφίστανται προγράμματα ανίχνευσης και προσδιορισμού των 

αναγκών με αποτέλεσμα όχι μόνο την άνιση κατανομή αλλά και τη μη αποτελεσματική 

χρήση τους. 

Απουσία μηχανογραφικής υποστήριξης: Τα νοσοκομεία δεν τηρούν 

μηχανογραφημένα αρχεία ασθενών ούτε δίκτυα ιατρικής πληροφόρησης που θα 

καταγράφουν και θα αναλύουν τα αποτελέσματα της ιατρικής φροντίδας και κατ’ 

επέκταση θα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την κατανομή των πόρων. Η διαχείριση 

των πληροφοριών είναι ανύπαρκτη τόσο μεταξύ των τμημάτων του νοσοκομείου όσο και 
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μεταξύ των νοσοκομείων ή άλλων υπηρεσιών περίθαλψης. Παρά το γεγονός ότι οι 

πρώτες προσπάθειες σχεδιασμού, εφαρμογής και ανάπτυξης ενός ενιαιοποιημένου 

πληροφοριακού συστήματος νοσοκομείων άρχισαν από το 1985 με την ένταξη του στα 

Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα της ΕΟΚ, δέκα χρόνια μετά, έχει 

ολοκληρωθεί μόνο ο τεχνολογικός εξοπλισμός σε 15 νοσοκομεία. Μόλις πρόσφατα, 

ορισμένα νοσοκομεία έχουν αρχίσει την εφαρμογή της πληροφορικής υποστήριξης σε 

διοικητικές-οικονομικές λειτουργίες ενώ ακόμα οι ιατρικές εφαρμογές βρίσκονται στο 

αρχικό στάδιο σχεδίασης του λογισμικού. Όσον αφορά τα δίκτυα ιατρικής πληροφόρησης 

ή την κάρτα υγείας, αυτά παραπέμπονται στο μέλλον. 

 

Μεγάλες γεωγραφικές ανισότητες: Ανάμεσα σε διαφορετικές περιοχές της χώρας 

υφίστανται μεγάλες διακυμάνσεις, τόσο στην ποσότητα όσο και στην ποιότητα της 

παρεχόμενης νοσοκομειακής φροντίδας, με αποτέλεσμα οι ασθενείς της επαρχίας να 

αναγκάζονται συχνά να προσφεύγουν στα μεγάλα νοσοκομεία των αστικών κέντρων. Οι 

ανισότητες αυτές εντοπίζονται κυρίως στην κατανομή των νοσοκομειακών κλινών, της 

σύγχρονης βιοϊατρικής τεχνολογίας, του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και 

συνοδεύονται από μεγάλες διαφορές στη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών και από μεγάλες 

διαπεριφερειακές ροές ασθενών. 

 

Απουσία συστήματος παραπομπών: Η απουσία ενός συστήματος παραπομπών 

δημιουργεί συνθήκες υπερφόρτωσης των νοσοκομείων, ιδιαίτερα των μεγάλων αστικών 

κέντρων αλλά και ανισότητες στην πρόσβαση, αφού αυτοί που δεν έχουν κάποιο γνωστό 

γιατρό στο νοσοκομείο, δύσκολα θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν κρεβάτι ή θα 

χειρουργηθούν με βάση την προτεραιότητα που καθορίζεται από τη σοβαρότητα της 

κατάστασης υγείας τους. Αντίθετα, η ύπαρξη ενός συστήματος παραπομπών θα 

προσανατολίζει τους ασθενείς στις πλησιέστερες υπηρεσίες υγείας όπως αυτές 

κατανέμονται και στα τρία επίπεδα περίθαλψης και θα διασφαλίζει την ισότητα στην 

πρόσβαση, παροχή και χρησιμοποίηση των υπηρεσιών. 

 

Πλήρης απουσία συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και καταλληλότητας 

της νοσοκομειακής φροντίδας: με αποτέλεσμα να παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις 

στην ποιότητα και ευρείας έκτασης αντιδεοντολογικές συμπεριφορές και πρακτικές εκ 

μέρους του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Προγράμματα ποιοτικού ελέγχου 

στην ιατρική πράξη είναι ανύπαρκτα στα Ελληνικά νοσοκομεία, όταν διεθνώς 

εφαρμόζονται προγράμματα διαχείρισης ολικής ποιότητας που έχουν ως κύριο στόχο τη 

μέγιστη δυνατή βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης των ασθενών. 
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Τα παραπάνω προβλήματα που αποτελούν στην ουσία και τα προβλήματα του 

τομέα υγείας γενικότερα, οδηγούν το σύστημα σε χαμηλή παραγωγικότητα και 

αναποτελεσματικότητα, με υπηρεσίες χαμηλής ποιότητας και μεγάλες ανισότητες στην 

πρόσβαση. Οι ασθενείς από την άλλη πλευρά αντιμετωπίζουν το σύστημα υγείας με 

έντονη δυσπιστία και δυσαρέσκεια. 

 

5.5.1   Οι ανεπάρκειες του νοσοκομειακού τομέα 

 

Μετά την ανάπτυξη του ΕΣΥ και την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 1397/83, 

τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ λειτουργούν ως ανεξάρτητα ΝΠΔΔ, διοικούμενα από επταμελή 

Διοικητικά Συμβούλια, με τη συμμετοχή ενός εκπροσώπου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

και δύο αιρετών εκπροσώπων των γιατρών και του λοιπού προσωπικού του 

Νοσοκομείου. 

Μολονότι ο νόμος 1397/83 και αργότερα ο νόμος 2071/92 προέβλεπαν το διορισμό 

Γενικών Διευθυντών στα Νοσοκομεία, ως προϊσταμένων ολόκληρου του εκτελεστικού 

μηχανισμού του Νοσοκομείου, αυτό δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Η απουσία Γενικών 

Διευθυντών είχε σαν συνέπεια αφενός την μερική υποκατάσταση του ρόλου τους από 

τους Προέδρους των Δ.Σ. και την ανάλωση των Διοικητικών Συμβουλίων σε 

λεπτομέρειες, αντί μιας στρατηγικής λειτουργίας και αφετέρου την έλλειψη ισχυρού και 

συνεκτικού εκτελεστικού μηχανισμού μέσα στο Νοσοκομείο (Abel-Smith και συν., 

1994). Έτσι, η καθημερινή διαχείριση του Νοσοκομείου δεν ασκείται με κριτήρια 

σύγχρονης διοίκησης, αλλά με κριτήρια «πολιτικής λειτουργίας». 

Η απουσία ενιαίου συντονισμού των υπηρεσιών μέσα στο Νοσοκομείο οδήγησε 

στην «αυτονόμηση» των επιμέρους λειτουργιών του, στην απώλεια της συνεκτικότητάς 

του και τελικά στην εσωτερική του αποδιοργάνωση. Οι εσωτερικοί ρόλοι και 

αρμοδιότητες παρέμειναν ασαφείς και η άσκησή τους προσχηματική, διαμορφώνοντας 

ένα εσωτερικό περιβάλλον «οργανωμένης ανευθυνότητας» (Μπουρσανίδης, 2000). 

Στο επίπεδο της χρηματοδότησης και της οικονομικής διαχείρισης, η εικόνα που 

επικρατεί αντανακλά ταυτόχρονα τις αδυναμίες του ασφαλιστικού συστήματος, τις 

διοικητικές ανεπάρκειες του Υπουργείου Υγείας αλλά και την εσωτερική αποδιοργάνωση 

των Νοσοκομείων. Ένας κατακερματισμένος χρηματοδοτικός μηχανισμός, βασισμένος σε 

μια λανθασμένη και ανορθολογική τιμολόγηση, χωρίς συνέπεια στις πληρωμές του και 

χωρίς κανένα αποτελεσματικό μηχανισμό ελέγχου. Από την άλλη πλευρά, η κρατική 

χρηματοδότηση αποσυνδεδεμένη από οποιοδήποτε κριτήριο προτεραιότητας ή 

παραγόμενου έργου, εκδηλώνεται αφενός ως κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού 

και αφετέρου ως κάλυψη των διαχειριστικών ελλειμμάτων, δηλαδή ως επιβράβευση της 
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σπατάλης: μεγαλύτερα ελλείμματα συνεπάγονται μεγαλύτερη χρηματοδότηση (Abel-

Smith και συν., 1994 Θεοδώρου και συν., 1994). 

Η εξασφάλιση των μισθών, η πάγια τακτική κάλυψης των ελλειμμάτων και από την 

άλλη η αδυναμία είσπραξης των εσόδων, καθιστούν τη σύνταξη και εκτέλεση των 

προϋπολογισμών μια προσχηματική λειτουργία, όπου τόσο τα έσοδα όσο και τα έξοδα 

είναι εικονικά και μακράν της πραγματικότητας. 

Το γεγονός αυτό συμπαρασύρει μαζί του και την όλη οικονομική διαχείριση του 

Νοσοκομείου. Απαλλαγμένα από το «άγχος της τήρησης του προϋπολογισμού» (!) τα 

Νοσοκομεία λειτουργούν ουσιαστικά σε συνθήκες οιονεί απεριόριστων πόρων, χωρίς την 

οποιαδήποτε ανάγκη αξιόπιστης λογιστικής παρακολούθησης ή επιδίωξης μιας 

αποδοτικότερης διαχείρισης. Παράλληλα, το χαμηλότερο επίπεδο της όλης διαχειριστικής 

ικανότητας του συστήματος υγείας είχε σαν συνέπεια να μείνουν για δύο δεκαετίες τα 

Νοσοκομεία εγκλωβισμένα στην αναποτελεσματικότητα του Δημόσιου Λογιστικού, 

μεταθέτοντας για το μέλλον την εφαρμογή ενός διπλογραφικού Λογιστικού Σχεδίου. 

Ο νοσοκομειακός προϋπολογισμός συντάσσεται και εκτελείται χωρίς καμία 

εσωτερική διάρθρωση (τμηματικοί προϋπολογισμοί) και χωρίς καμία αντιπαραβολή με τα 

αντίστοιχα έσοδα που επιφέρει κάθε δαπάνη (κέντρα κόστους-κέντρα εσόδων). 

Η εσωτερική απορύθμιση των διοικητικών λειτουργιών και το αναχρονιστικό 

διοικητικό πλαίσιο παρεμβάλλουν εμπόδια στην ενσωμάτωση σύγχρονων διοικητικών και 

διαχειριστικών εργαλείων, ιδίως των συστημάτων συλλογής, ανάλυσης και αξιοποίησης 

των πληροφοριών που αφορούν τη λειτουργία του Νοσοκομείου (Abel-Smith και συν., 

1994). 

Η έλλειψη σύγχρονης «διοικητικής κουλτούρας» και η απουσία οποιουδήποτε 

μηχανισμού αξιολόγησης επεκτείνουν τις συνέπειές τους και στον τομέα της ποιότητας, 

όπου παρατηρείται απουσία θεσμών και αδυναμία οργάνωσης μηχανισμών εξασφάλισης 

της ποιότητας. 

Τέλος το όλο διοικητικό κλίμα, η χαλαρότητα θεσμών και λειτουργιών και η 

συνακόλουθη ανευθυνότητα δημιούργησαν ένα πρόσφορο έδαφος για την εκδήλωση ενός 

άλλου κύκλου προβλημάτων, που έχουν σχέση με τη συμπεριφορά και την πρακτική του 

προσωπικού μέσα στο Νοσοκομείο, την έλλειψη σεβασμού προς τον πολίτη και την 

ανάπτυξη φαινομένων αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς και αθέμιτων οικονομικών 

συναλλαγών. 

Έτσι, μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, όλες οι αναλυτικές προσεγγίσεις  εντοπίζουν τη 

φύση των προβλημάτων του νοσοκομειακού τομέα στη σφαίρα των οργανωτικο-

διοικητικών και διαχειριστικών του λειτουργιών, από το εθνικό επίπεδο μέχρι τη 

μικρότερη λειτουργική μονάδα του κάθε νοσοκομείου (Αbel-Smith και συν., 1994 

Θεοδώρου και συν., 1994 Δερβένης & Πολύζος, 1995 Κυριόπουλος & Νιάκας, 1994 
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Μπουρσανίδης, 2000 Πολύζος, 2000 Σισσούρας, 2000 Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, 

2001α). Τα προβλήματα που εντοπίζουν, κωδικοποιούνται συνήθως στα εξής : 

 Απουσία εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού, με 

στόχους και προτεραιότητες. 

 Ακατάλληλο οργανωτικό  πλαίσιο. 

 Ανεπαρκής οργάνωση του εθνικού και περιφερειακού μηχανισμού 

διοίκησης. 

 Αναποτελεσματικό διοίκηση σε επίπεδο Νοσοκομείου. 

 Απουσία σύγχρονης «κουλτούρας διοίκησης». 

 Άσκηση διοίκησης σε πλαίσιο ανευθυνότητας. 

 Απουσία πολιτικής ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. 

 Ανεπαρκής οργάνωση και διαχείριση των πληροφοριών. 

 Αναχρονιστικός και αναξιόπιστος μηχανισμός χρηματοδότησης. 

 Ανορθολογική κατανομή και ανορθολογική χρήση των πόρων. 

 Αναχρονιστικό σύστημα οικονομικής και λογιστικής διαχείρισης. 

 Χαμηλή αποδοτικότητα των πόρων. 

 Έλλειψη μηχανισμών εξασφάλισης της ποιότητας. 

 Απουσία πολιτικών βελτίωσης της ικανοποίησης του πολίτη. 

 Αδυναμία εμπέδωσης συμπεριφορών και νοοτροπίας σεβασμού του 

πολίτη και των αρχών λειτουργίας του συστήματος. 

 

Στους πίνακες 5.1 - 5.3 επιχειρείται μια εξειδίκευση των επισημάνσεων αυτών  σε 

σχέση με επιθυμητές λειτουργίες που θα μπορούσαν να υπάρχουν. Δημιουργείται λοιπόν 

η ανάγκη μιας μεταρρυθμιστικής παρέμβασης προς εκείνη την κατεύθυνση που 

υποδηλώνεται από την διατύπωση «επίθεση management στο σύστημα υγείας» 

(Σισσούρας, 2000). Δηλαδή η επιδίωξη εγκαθίδρυσης μιας σύγχρονης αντίληψης 

διοίκησης, τόσο σε επίπεδο θεσμικής συγκρότησης όσο και στο επιχειρησιακό και 

λειτουργικό επίπεδο. 

Πρακτικά, οι επισημάνσεις αυτές θέτουν προς συζήτηση όλες τις πτυχές ενός 

διοικητικού συστήματος : Την κατάλληλη θεσμική και οργανική του συγκρότηση (system 

design), τον μηχανισμό λήψης των αποφάσεων (decision making), τον μηχανισμό 

υλοποίησης των αποφάσεων (operational management), τον τρόπο διαχείρισης των πόρων 

και εξασφάλισης της αποδοτικότητας (resource management), αλλά και βαθμό 

ικανοποίησης των αναγκών και εξυπηρέτησης του πολίτη. 
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5.5.2  Η προβληματική για την οργάνωση ανασυγκρότησης των νοσοκομείων 

 

Η αναδιοργάνωση του νοσοκομειακού συστήματος που πραγματοποιήθηκε με την 

ίδρυση του ΕΣΥ και την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 1397/83, συνδυάστηκε με 

έναν αρκετά ουσιαστικό διοικητικό εκσυγχρονισμό, ο οποίος περιέλαβε την αλλαγή των 

οργάνων διοίκησης, την ενιαία οργανωτική και διοικητική διάρθρωση των Νοσοκομείων, 

την κατάρτιση νέων οργανισμών, την ίδρυση νέων τμημάτων και υπηρεσιών, την αλλαγή 

στο καθεστώς των εργασιακών σχέσεων, τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας, την 

πρόβλεψη για μελλοντική οργάνωση περιφερειακών οργάνων διοίκησης κλπ. Έτσι, για τα 

επόμενα χρόνια, η όλη προβληματική περιστράφηκε ουσιαστικά γύρω από το πώς θα 

επιτευχθεί η καλύτερη εφαρμογή και αξιοποίηση των νέων ρυθμίσεων. 

Το πλέγμα των νέων προβλημάτων που άρχισαν να εκδηλώνονται μέσα στο 

περιβάλλον του ΕΣΥ, γίνεται αισθητό στις αρχές πλέον της δεκαετίας του 90, οπότε και 

αρχίζει να αναπτύσσεται μια επιστημονική και πολιτική συζήτηση, για το τι πρέπει να 

γίνει. Από ορισμένους μελετητές επισημαίνεται η ανάγκη ενός θεσμικού εκσυγχρονισμού 

και η μετάβαση προς μοντέλα λειτουργίας περισσότερο αποκεντρωτικά (Κυριόπουλος & 

Νιάκας, 1994 Μπουρσανίδης, 2000) ενώ από άλλους τονίζεται περισσότερο η ανάγκη 

αναβάθμισης της διαχειριστικής και διοικητικής ικανότητας στο σύστημα υγείας 

(Σισσούρας, 2000). Σε γενικές όμως γραμμές, η συζήτηση δεν οδήγησε στη διαμόρφωση 

ολοκληρωμένων μεταρρυθμιστικών προτάσεων, παρά μόνο στην επισήμανση τομέων 

δράσης ή στην υπόδειξη επιμέρους αλλαγών, όπως στον οργανωτικό τομέα (Πολύζος, 

2000), στη χρηματοδότηση των νοσοκομείων (Κυριόπουλος και συν., 2000), στη 

διαχειριστική αναδιοργάνωση (Μπαρδής, 2000) ή στη διασφάλιση της ποιότητας στα 

Νοσοκομεία (Σιγάλας, 2000 Μιχαήλ-Μέριανου, 2000).  

 

Πίνακας 5.1 Οργανωτικές και διοικητικές ανεπάρκειες του νοσοκομειακού τομέα (Χ. 

Ζηλίδης 2005) 

Απουσία 

συγκροτημένης 

πολιτικής 

υγείας 

 Απουσία στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού 

 Απουσία στόχων και προτεραιοτήτων 

 Απουσία εθνικών επιχειρησιακών σχεδίων για την υγεία 

 Αδυναμία του Υπουργείου να καταρτισθεί εθνικό σχέδιο δράσης 

Ακατάλληλο 

οργανωτικό και 

θεσμικό 

πλαίσιο 

 Απουσία ενιαίας κεντρικής διοίκησης του ΕΣΥ 

 Απουσία περιφερειακής οργάνωσης 

 Λειτουργία των νοσοκομείων ως ΝΠΔΔ 

 Αναχρονιστικό πλαίσιο διοίκησης 

 Αναχρονιστικοί οργανισμοί νοσοκομείων 
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Ανεπαρκής 

οργάνωση του 

εθνικού και 

περιφ. 

μηχανισμού 

διοίκησης 

 Απουσία διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε εθνικό 

επίπεδο 

 Απουσία μηχανισμού λήψης αποφάσεων σε περιφερ. 

επίπεδο 

 Απουσία περιφερειακών επιχειρησιακών σχεδίων 

Αναποτελεσμα-

τική διοίκηση 

σε επίπεδο 

Νοσοκομείου 

 Διοικητικά Συμβούλια μερικής απασχόλησης 

 Απουσία Manager 

 Απουσία συλλογικών οργάνων εσωτερικής διοίκησης 

 Απουσία νοσοκομειακών επιχειρησιακών σχεδίων και 

στόχων 

 Απουσία μηχανισμού λήψης αποφάσεων εντός 

νοσοκομείου 

 Ανεπαρκής λειτουργία διοικητικών θεσμών 

Απουσία 

σύγχρονης 

«κουλτούρας 

διοίκησης» 

 Έλλειψη κατάλληλα εκπαιδευμένων διοικητικών 

στελεχών 

 Έλλειψη δομών & προγράμματος διοικητικής 

εκπαίδευσης 

 Απουσία διοικητικών λειτουργιών και διοικητικής 

κουλτούρας μέσα στα νοσηλευτικά τμήματα και τις  κλινικές 

Άσκηση 

διοίκησης σε 

πλαίσιο 

ανευθυνότητας 

 Απουσία εσωτερικών κανονισμών και 

καθηκοντολογίων 

 Απουσία μηχανισμού προσωπικής ανάθεσης ευθυνών 

και αρμοδιοτήτων σε όλα τα επίπεδα 

 Ανεπαρκής λειτουργία του μηχανισμού αναζήτησης 

ευθυνών και επιβολής κυρώσεων 

Απουσία 

πολιτικής 

ανάπτυξης 

του 

ανθρώπινου 

δυναμικού 

 Ανεπαρκές σύστημα προσλήψεων 

 Προσλήψεις στελεχών υπό δημοσιοϋπαλληλικό 

καθεστώς 

 Ανεπαρκές σύστημα κινήτρων-αντικινήτρων 

 Απουσία μηχανισμού αξιολόγησης προσωπικού 

 Απουσία μηχανισμού και προγράμματος 

εκπαίδευσης 

Ανεπαρκής 

οργάνωση και 

 Απουσία συστήματος συλλογής και ανάλυσης 

πληροφοριών για τη λειτουργία του Νοσοκομείου (HIS) και των 
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διαχείριση των 

πληροφοριών 

εργαστηρίων του (LIS,RIS) 

 Απουσία πληροφορικού συστήματος οικονομικής 

διαχείρισης και έλλειψη μηχανοργάνωσης 

 Απουσία πληροφορικού συστήματος υποστήριξης των 

αποφάσεων (DSS) 

 Απουσία πληροφορικών συστημάτων διαχείρισης 

ασθενή (PIS) 

 

Η μη διατύπωση νέων ολοκληρωμένων εναλλακτικών προτάσεων διατήρησε σε 

πολλούς την πεποίθηση, ότι το οργανωτικο-διοικητικό πρότυπο του Ν. 1397/83 ήταν 

επαρκές και ότι οι ανάγκες εντοπίζονταν κυρίως στην συνεπέστερη εφαρμογή και 

αξιοποίησή του, με κάποιες βεβαίως προσαρμογές στα νέα δεδομένα και με την 

ενσωμάτωση ορισμένων σύγχρονων διοικητικών εργαλείων. 

Η πρόταση, η οποία παρουσιάζει κάποια στοιχεία πληρότητας ως προς τη συνολική 

της συγκρότηση, είναι εκείνη της Επιτροπής των Ξένων Εμπειρογνωμόνων (Abel-Smith 

και συν., 1994), η οποία συμπληρώθηκε και εξειδικεύθηκε από άλλη επιτροπή του 

Υπουργείου Υγείας για την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και την Οργάνωση 

των Μονάδων Υγείας (Δερβένης & Πολύζος, 1995).  

 

Πίνακας 5.2  Διαχειριστικές ανεπάρκειες του νοσοκομειακού τομέα ((Χ. Ζηλίδης 2005) 

Αναχρονιστικός και 

αναξιόπιστος 

μηχανισμός 

χρηματοδότησης 

 Κατακερματισμένος χρηματοδοτικός 

μηχανισμός 

  Ανορθολογικό σύστημα τιμολόγησης 

νοσηλίων και πράξεων 

 Αδυναμία είσπραξης εσόδων 

 Κρατική χρηματοδότηση αποσυνδεδεμένη 

από το παραγόμενο έργο. 

 Χρηματοδότηση μέσω της κάλυψης 

ελλειμμάτων 

Ανορθολογική 

κατανομή και 

ανορθολογική 

χρήση των πόρων 

 Ανορθολογική περιφερειακή κατανομή 

πόρων 

 Θεματική κατανομή πόρων χωρίς κριτήρια 

στόχων/προτεραιοτήτων 

 Εσωτερική διάθεση πόρων χωρίς κριτήρια & 

προτεραιότητες 

Αναχρονιστικό  Αδυναμία πληρωμών 
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σύστημα 

οικονομικής και 

λογιστικής 

διαχείρισης 

 Εικονικοί προϋπολογισμοί 

 Απουσία δεσμεύσεων & εγγυήσεων τήρησης 

προϋπολογισμού 

 Εφαρμογή του Δημόσιου Λογιστικού 

 Απουσία Ενιαίου Κλαδικού Λογιστικού 

Σχεδίου Αναλυτικής Λογιστικής και Διπλογραφικού 

Συστήματος 

 Απουσία τμηματικών προϋπολογισμών 

Χαμηλή 

αποδοτικότητα των 

πόρων 

 Ανεπαρκής και αναχρονιστική 

μηχανοργάνωση 

 Περιορισμένη αξιοποίηση ανθρώπινου 

δυναμικού 

 Περιορισμένος χρόνος λειτουργίας 

νοσοκομειακών υποδομών 

 

Έλλειψη 

μηχανισμών 

αξιολόγησης 

 Απουσία μηχανισμού διοικητικής & 

οικονομικής αξιολόγησης 

 Απουσία μηχανισμών κλινικής αξιολόγησης 

(audit) 

 Απουσία αξιολόγησης προσωπικού 

Έλλειψη 

μηχανισμών 

εξασφάλισης της 

ποιότητας 

 Απουσία συστήματος πιστοποίησης 

διαδικασιών και λειτουργιών 

 Απουσία θεσμών διασφάλισης της ποιότητας 

 Απουσία μηχανισμού εφαρμογής κλινικών 

πρωτοκόλλων 

 Απουσία συστήματος εκπαιδευτικής 

διασφάλισης της επιστημονικής επάρκειας (συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση) 

 Απουσία συστημάτων «ολικής ποιότητας» 

Απουσία πολιτικών 

Απουσία πολιτικών 

βελτίωσης της 

ικανοποίησης του 

πολίτη 

 Παραπόνων 

 Απουσία συστήματος μελέτης και ανάλυσης 

παραπόνων 

  Απουσία μηχανισμού ανάλυσης των 

παραμέτρων ικανοποίησης και εξυπηρέτησης του πολίτη 

(λίστες, αναμονή κλπ.) 
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 Απουσία θεσμών προστασίας των 

δικαιωμάτων των ασθενών 

Αδυναμία 

εμπέδωσης 

συμπεριφορών και 

νοοτροπίας 

σεβασμού του 

πολίτη και των 

αρχών λειτουργίας 

του συστήματος 

 Απουσία μηχανισμού ελέγχου και 

αντιμετώπισης των αντιδεοντολογικών συμπεριφορών 

 Καταστρατήγηση λίστας και προτεραιότητας 

 Αδυναμία ελέγχου του χρηματισμού 

 Απουσία εκπαίδευσης για τα δικαιώματα 

ασθενή και το σεβασμό του πολίτη 

 

Ο συνδυασμός του έργου των δύο αυτών επιτροπών πρότεινε ένα πλαίσιο 

αναδιοργάνωσης με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Τα Νοσοκομεία μετατρέπονται σε 

ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου, με το 99% στο δημόσιο και το 1% στην τοπική 

αυτοδιοίκηση. Τα Νοσοκομεία θα ελέγχονται από τα Περιφερειακά Υγειονομικά 

Συμβούλια, τα οποία αποτελούν  ΝΠΔΔ και είναι υπόλογα στο Ενοποιημένο Ταμείο 

Υγείας. Πίνακας 5.3   Ποιοτικές ανεπάρκειες του νοσοκομειακού συστήματος (Χ. 

Ζηλίδης 2005). 

Τα Νοσοκομεία διοικούνται από Διοικητικά Συμβούλια, στα οποία οι εκπρόσωποι 

των εργαζομένων δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Το έργο των Διοικητικών Συμβουλίων 

στρέφεται περισσότερο σε τομείς στρατηγικών λειτουργιών, μεταβιβάζοντας τις 

περισσότερες εκτελεστικές αρμοδιότητες στον Γενικό Διευθυντή του Νοσοκομείου. Για 

την διευκόλυνση της άσκησης του διοικητικού έργου του Γενικού Διευθυντή στην 

Ιατρική Υπηρεσία, προτείνεται η δημιουργία ενός ιατρικού συμβουλευτικού οργάνου 

διοίκησης, το οποίο θα υποκαταστήσει την υπάρχουσα Επιστημονική Επιτροπή. 

Προτείνεται ακόμη η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Γενικού Διευθυντή εντός του 

Νοσοκομείου σε «κλινικές υποδιευθύνσεις», δηλαδή διοικητικές μονάδες που 

συγκροτούνται σε πολυκλαδική βάση. Δεν προτείνεται ενιαία διοικητική οργάνωση της 

Ιατρικής Υπηρεσίας. Η προτεινόμενη εσωτερική διοικητική διάρθρωση του Νοσοκομείου 

περιλαμβάνει τη Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, τη Διεύθυνση Κλινικών 

Βοηθητικών Υπηρεσιών, την Οικονομική Διεύθυνση, τη Διεύθυνση Ξενοδοχειακής 

Υποστήριξης και τη Διεύθυνση Προσωπικού, οι οποίες υπάγονται στο Γενικό Διευθυντή. 

Δεν προσδιορίζονται οι σχέσεις μεταξύ νοσηλευτικών τμημάτων και «κλινικών 

υποδιευθύνσεων». Η δεύτερη επιτροπή προτείνει μια διαφοροποιημένη οργανωτική δομή, 

που περιλαμβάνει επιπλέον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών και ορισμένα αυτοτελή τμήματα, υπαγόμενα απευθείας στο Γενικό 
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Διευθυντή. Σε ότι αφορά την οικονομική διαχείριση, η πρόταση των Ξένων 

Εμπειρογνωμόνων περιορίζεται στο να υπογραμμίσει την ανάγκη εγκατάστασης 

αποτελεσματικών συστημάτων διαχείρισης, χωρίς όμως να επεκτείνεται πέραν αυτού, 

ενώ παράλληλα τονίζεται η ανάγκη ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης της 

πληροφορίας, για την ανατροφοδότηση του διοικητικού και του κλινικού έργου. Τέλος, 

υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης πολιτικής διαχείρισης 

του ανθρώπινου δυναμικού σε όλο το εύρος των θεμάτων (διαδικασίες επιλογής, 

πρόσληψης, επιμόρφωσης, απασχόλησης κλπ.) μεταξύ των οποίων και η κατάργηση της 

μονιμότητας του ιατρικού προσωπικού. 

Είναι απαραίτητο να τονισθεί, ότι η κάθε οργανωτική πρόταση δεν μπορεί να 

απαντήσει σε τίποτε περισσότερο από την οργανωτική δομή ενός μηχανισμού ή ενός 

φορέα. Δεν είναι εύκολο να προσφέρει λύσεις, οι οποίες μπορούν να προκύψουν μόνο 

μέσα από την καθημερινή διοίκηση και λειτουργία. Έτσι, καμία οργανωτική πρόταση δεν 

μπορεί να εξασφαλίσει την αλλαγή της διοικητικής κουλτούρας μέσα στα Νοσοκομεία, 

παρά μόνο ενδεχομένως να τη διευκολύνει. Συνεπώς, η αναγκαιότητα μιας «επίθεσης 

management» στο σύστημα υγείας παραμένει υπό οποιοδήποτε οργανωτικό πλαίσιο. 

Μέσα από την ίδια οπτική πρέπει να προσεγγισθεί και η πρόταση αλλαγής του 

νομικού καθεστώτος των Νοσοκομείων. Οι προτάσεις για μετατροπή τους σε νομικά 

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή σε Εταιρείες του Δημοσίου (Abel-Smith και συν., 1994 

Δερβένης & Πολύζος, 1995 Κυριόπουλος & Νιάκας, 1994) διατυπώθηκαν υπό το  κράτος 

της ανάγκης να απαλλαγούν τα νοσοκομεία από τις γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες και 

τις αγκυλώσεις του δημοσίου (δημόσιο λογιστικό, έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες προσλήψεων, έλλειψη ευελιξίας στις 

εργασιακές σχέσεις, χρονοβόρες και δύσκαμπτες διαδικασίες προμηθειών κλπ.). 

Εντούτοις, κανείς δεν εγγυάται ότι η αλλαγή του νομικού καθεστώτος μπορεί να λύσει τα 

προβλήματα αυτά, είτε γιατί οι ισχύουσες διατάξεις επεκτείνονται και στα ΝΠΙΔ, είτε 

(κυρίως) γιατί οι επιθυμητές αλλαγές μπορούν να προκύψουν, όχι ως αυτόματη συνέπεια 

της αλλαγής του νομικού καθεστώτος, αλλά μόνο ως αποτέλεσμα της εγκατάστασης 

σύγχρονης κουλτούρας και διαδικασιών management. 

 

5.5.3   Ανθρώπινο δυναμικό – αδυναμίες και προβλήματα 

 

Ο συντελεστής εργασία αποτελεί τη σημαντικότερη και μεγαλύτερη εισροή του 

συστήματος υγείας και απορροφά μεγάλο μέρος των οικονομικών πόρων. Για το λόγο 

αυτό τα συστήματα υγείας θεωρούνται κατ’ εξοχή συστήματα εντάσεως εργασίας και η 
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αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επάρκεια, την ποιότητα 

και την ορθολογική κατανομή του υγειονομικού προσωπικού.  

Το ανθρώπινο δυναμικό του υγειονομικού τομέα δεν είναι μόνο αριθμητικά μεγάλο 

αλλά και ποιοτικά παρουσιάζει υψηλό καταμερισμό εργασίας, επιστημονικής γνώσης και 

δεξιοτήτων. Κατ’ αρχάς περιλαμβάνει ένα ευρύτατο φάσμα ειδικοτήτων, όπως γιατρούς 

και νοσηλευτές, παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό, μάνατζερ και οικονομολόγους, 

χειριστές ακριβών ιατρικών μηχανημάτων και προγραμματιστές ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Όλες αυτές οι ειδικότητες πρέπει να έχουν υψηλή εξειδίκευση και απόλυτο 

συντονισμό και συνεργασία που θα εκμεταλλεύεται αποτελεσματικά την πανάκριβη 

ιατρική τεχνολογία για την αντιμετώπιση της αρρώστιας και του ανθρώπινου πόνου.  

Εκτός όμως των αμιγώς ιατρικών θεμάτων που έχουν σχέση με τις θεραπευτικές 

διαδικασίες, το σύστημα υγείας έχει να αντιμετωπίσει και άλλα μεγάλης σημασίας 

θέματα, σχετικά με τη χρηματοδότηση του συστήματος και τον έλεγχο των δαπανών 

υγείας, τη μέτρηση και τον έλεγχο της ποιότητας των υπηρεσιών, την καταλληλότητα της 

βιοϊατρικής τεχνολογίας, την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των πόρων και της 

αποτελεσματικότητας του συστήματος. Αυτά αντιμετωπίζονται μόνο μέσα από έμπειρο 

και κατάλληλα εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό. Με άλλα λόγια η πολυπλοκότητα 

του συστήματος υγείας απαιτεί έναν πολύ μεγάλο αριθμό άριστα εκπαιδευμένου 

προσωπικού σε ένα ευρύτατο φάσμα ειδικοτήτων, που θα κατανέμονται ορθολογικά και 

στις κατάλληλες θέσεις εργασίας. 

Το 1960 το μέσο ποσοστό απασχολουμένων στον ευρύτερο τομέα υγείας στις 

χώρες του ΟΟΣΑ ανερχόταν σε 2,1% του συνόλου των εργαζομένων, για να φτάσει το 

1990 στο 5,3%. Δικαίως λοιπόν λέγεται ότι τα συστήματα υγείας είναι ο μεγαλύτερος 

εργοδότης μιας χώρας. Στην Ελλάδα, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του ’70 το σύνολο 

των εργαζομένων στον τομέα της υγείας ανερχόταν μόλις στο 1,4% του εργατικού 

δυναμικού, σήμερα λόγω της ταχείας ανάπτυξης του υγειονομικού συστήματος και της 

ραγδαίας αύξησης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, το ποσοστό αυτό 

αυξήθηκε στο 3,3%. 

Ο προγραμματισμός και η ανάπτυξη του ιατρικού δυναμικού αναφορικά με τον 

αριθμό, την εκπαίδευση αυτού καθώς και τη σωστή του κατανομή αποτελεί σήμερα μια 

αρκετά σύνθετη διαδικασία που πρέπει να ενσωματώνει τις μελλοντικές ανάγκες υγείας, 

τις ραγδαίες μεταβολές στην ιατρική επιστήμη και τεχνολογία και βέβαια στους στόχους 

και τις ανάγκες του κάθε υγειονομικού συστήματος. Δυστυχώς στην Ελλάδα δε φαίνεται 

να υπάρχουν πολιτικές και συγκεκριμένοι στόχοι προς αυτή την κατεύθυνση. Το 

Υπουργείο Παιδείας που είναι υπεύθυνο για την εκπαίδευση και την παραγωγή γενικά 

των επαγγελματιών υγείας λειτουργεί ανεξάρτητα από το Υπουργείο Υγείας που είναι 

υπεύθυνο για του υγειονομικό τομέα και υποτίθεται ότι πρέπει να γνωρίζει τις 
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πραγματικές ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό. Αποτέλεσμα αυτού η δημιουργία 

προβλημάτων σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό στις ελληνικές υπηρεσίες υγείας. Τα 

κυριότερα είναι: 

1. Ο πολύ μεγάλος αριθμός γιατρών, οδοντιάτρων και φαρμακοποιών και η 

απουσία πολιτικών ελέγχου της παραγωγής τους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 

σοβαρά προβλήματα απασχόλησης αυτών και ευνοϊκές συνθήκες αύξησης των δαπανών 

υγείας μέσα από την προκλητή ζήτηση. 

2. Η άνιση κατανομή των γιατρών κατά ειδικότητα, με αποτέλεσμα να 

παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες όπως στη γενική ιατρική, 

την κοινωνική ιατρική και την ιατρική της εργασίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην 

μπορεί να αναπτυχθεί ο τομέας της πρωτοβάθμιας φροντίδας και της δημόσιας υγείας.  

3. Οι πολύ μεγάλες ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό. Εάν εδώ ληφθεί υπόψη 

και η εκπαίδευση τότε η κατάσταση γίνεται απελπιστική, αφού πολύ υψηλό ποσοστό 

είναι ελλιπώς ή και καθόλου εκπαιδευμένο.  

4. Η πλήρης απουσία ειδικοτήτων που απαιτούνται σήμερα στα συστήματα 

υγείας όπως μάνατζερ, επιχειρησιακοί ερευνητές, κλινικοί μηχανικοί κλπ. 

5. Η άνιση κατανομή του ιατρικού, οδοντιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού 

προσωπικού μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. 

6. Η απουσία του θεσμού της συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του 

ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, με αποτέλεσμα να 

παρατηρούνται δυσλειτουργίες, ανεπάρκειες και αδυναμίες στη διαχείριση της σύγχρονης 

ιατρικής τεχνολογίας και κατ’ επέκταση των προβλημάτων υγείας. 

Η πλειοψηφία του ιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού και διοικητικού 

προσωπικού έχει κάποιας μορφής εργασιακή σχέση με το δημόσιο σύστημα υγείας (ΕΣΥ, 

ΙΚΑ ή άλλα ασφαλιστικά ταμεία). Η συντριπτική πλειοψηφία αντίθετα των οδοντιάτρων 

και φαρμακοποιών είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. 

5.5.4   Δαπάνες υγείας 

 

Με βάση τα στοιχεία του ΟΟΣΑ η Ελλάδα κατατάσσεται στην ομάδα των χωρών 

που δαπανούν πολύ λίγα για την υγεία. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η χώρα μας το 

1991 δαπανούσε για την υγεία μόλις 400 δολάρια κατά κεφαλή ετησίως ή 5,3% του ΑΕΠ, 

ποσοστό μεγαλύτερο μόνο από εκείνο της Τουρκίας. Ο ΟΟΣΑ θεωρείται βέβαιο ότι 

υποεκτιμά τις δαπάνες υγείας, ιδιαίτερα τις ιδιωτικές. Με τάση τις έρευνες των 

οικογενειακών προϋπολογισμών το πραγματικό ύψος των δαπανών υγείας υπολογίζεται 

για το 1991 περίπου στο 8% του ΑΕΠ. 
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Παρά την ύπαρξη σοβαρών μεθοδολογικών προβλημάτων στον υπολογισμό των 

πραγματικών δαπανών υγείας, και εφόσον γίνει αποδεκτό ότι το 8% δεν αποκλίνει 

σημαντικά του πραγματικού ύψους, τότε το ποσοστό αυτό κρίνεται πολύ ικανοποιητικό 

για τη χώρα μας, δεδομένου ότι περίπου το ίδιο ποσοστό δαπανούν και οι άλλες 

ανεπτυγμένες χώρες. Τούτο, με δεδομένο μάλιστα το βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού, 

τοποθετεί συγκριτικά την Ελλάδα στην κατηγορία των χωρών που δαπανούν πολλά για 

την υγεία. Πέραν αυτού στη χώρα μας δαπανάται και ένα επιπλέον απροσδιόριστο 

ποσοστό, το οποίο πάντως δεν είναι αμελητέο, που επισήμως δεν καταγράφεται πουθενά 

και αποτελεί την παραοικονομία στην υγεία. 

Στις χώρες του ΟΟΣΑ και σε αντίθετη με την Ελλάδα, την περίοδο 1965-75 

σημειώνεται μια σημαντική αύξηση των δαπανών υγείας, μια ελεγχόμενη αύξηση τη 

δεκαετία 1975-85 και στη συνέχεια μια στασιμότητα ή ακόμη και μείωση σε ορισμένες 

χώρες, λόγω των μέτρων και πολιτικών που εφαρμόστηκαν για τον έλεγχο του κόστους. 

Στην Ελλάδα αντίθετα, κατά την πρώτη περίοδο η ετήσια αύξηση των δαπανών υγείας 

είναι περιορισμένη με αποτέλεσμα το 1975 το συνολικό ποσοστό να υπολείπεται περίπου 

κατά δύο εκατοστιαίες μονάδες από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ και με τάση 

διεύρυνσης του χάσματος. Η περίοδος που ακολούθησε την αποκατάσταση της 

δημοκρατίας στη χώρα μας χαρακτηρίζεται από μια επεκτατική κοινωνική πολιτική, 

ιδιαίτερα μετά την ψήφιση του νόμου για το ΕΣΥ και τις αυξημένες επενδύσεις που 

έγιναν σε υλικοτεχνική υποδομή και ανθρώπινους πόρους, με αποτέλεσμα η Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια να φτάσει το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Το αντιφατικό στην 

περίπτωση της Ελλάδας είναι ότι σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης (1965-75) διέθετε 

περιορισμένους πόρους για την υγεία, ενώ σε περιόδους ύφεσης (1975-95) οι δαπάνες για 

την υγεία αυξάνονταν με μεγαλύτερους ρυθμούς από εκείνους του ΑΕΠ. 

 Από το σύνολο των δαπανών υγείας περίπου το 60% ή το 4,8% του ΑΕΠ 

προέρχεται από δημόσιες πληρωμές (κρατικός προϋπολογισμός και κοινωνική 

ασφάλιση), και το υπόλοιπο 40% ή 3,2% του ΑΕΠ από ιδιωτικές. Σε σύγκριση με τις 

άλλες χώρες, όπου οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας διαχρονικά συρρικνώνονται υπέρ των 

δημοσίων, η Ελλάδα εμφανίζει ακριβώς το αντίθετο φαινόμενο και σήμερα παρουσιάζει 

ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ιδιωτικών δαπανών μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Η 

ψήφιση του νόμου για το ΕΣΥ το 1983 και τα επακόλουθα μέτρα που ελήφθησαν δεν 

κατάφεραν τελικά να μειώσουν τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας, γεγονός που υποδεικνύει ότι 

πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά για να μπορεί κάποιος σοβαρά να υποστηρίξει ότι έχουμε 

ένα σύστημα που παρέχει δωρεάν υγεία σε όλους τους πολίτες. 



 

 

331 

5.5.4.1  Πηγές και προβλήματα χρηματοδότησης  

Το Ελληνικό σύστημα υγείας παρουσιάζεται πολύπλοκο και ανορθόδοξο όσον 

αφορά τον τρόπο και τις πηγές χρηματοδότησής του. Η πολυπλοκότητα αυτή οφείλεται 

στο γεγονός ότι είναι ένα μικρό σύστημα με πολύ αδύναμη δομή και χαλαρή οργάνωση, 

από το οποίο απουσιάζουν εντελώς οι θεσμοθετημένοι κανόνες και οι παγιωμένοι 

χρηματοδοτικοί μηχανισμοί. 

Τρεις είναι σήμερα οι κύριες πηγές χρηματοδότησης του Ελληνικού υγειονομικού 

συστήματος: 

1. Ο κρατικός προϋπολογισμός, δηλαδή οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι. 

2. Η κοινωνική ασφάλιση, δηλαδή οι εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών.  

3. Οι ιδιωτικές πληρωμές, δηλαδή οι πληρωμές για τη θεσμοθετημένη συμμετοχή 

του ασθενή στο κόστος υπηρεσιών που παρέχονται από το Ε.Σ.Υ. 

Τα ποσοστά συμμετοχής των ανωτέρω πηγών παρουσιάζουν διαχρονικά έντονες 

διακυμάνσεις, χωρίς αυτό να καθορίζεται ή να προβλέπεται από κάποια νομοθετημένη 

ρύθμιση που έγινε ύστερα από κάποιους συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους της 

πολιτείας για τη χρηματοδότηση του συστήματος. Επακόλουθο αυτού είναι ο κρατικός 

προϋπολογισμός σταδιακά να υποκαθιστά χρηματοδοτικά την κοινωνική ασφάλιση χωρίς 

να προβλέπονται συγχρόνως διαδικασίες και κριτήρια για αποτελεσματική διαχείριση του 

συστήματος, ενώ συγχρόνως αυξάνεται και η χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα. 

Οι πολύ σημαντικές αδυναμίες και τα προβλήματα χρηματοδότησης του ελληνικού 

υγειονομικού συστήματος, που έχουν επισημανθεί εδώ και δεκαετίες από πολλούς 

μελετητές, υποστηρίζεται ότι μπορούν να αρθούν μέσα από τη σύσταση και λειτουργία 

του Ε.Φ.Υ., που θα οδηγήσει στον πλήρη διαχωρισμό της ζήτησης από την προσφορά 

υπηρεσιών υγείας.  

Τα σημαντικότερα από αυτά τα προβλήματα είναι τα εξής: 

1. Το ύψος της χρηματοδότησης καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από τη 

ζήτηση. Δεν υπάρχουν σφαιρικοί προϋπολογισμοί ή όρια προς τα πάνω για τις δαπάνες 

στα νοσοκομεία. Δεν εφαρμόζονται πολιτικές και κίνητρα συγκράτησης του κόστους, 

ούτε από την πλευρά της προσφοράς ούτε από την πλευρά της ζήτησης. Οι πληρωμές 

προέρχονται από διάφορες πηγές χωρίς τον μεταξύ τους συντονισμό. Η απουσία 

πολιτικής για την τιμολόγηση των νοσηλίων είναι σημαντική. Η χρηματοδότηση των 

νοσοκομείων πρέπει να βασιστεί στην εισαγωγή σύγχρονων διαχειριστικών συστημάτων, 

στην εφαρμογή σφαιρικών προϋπολογισμών και σε νέες μεθόδους αποζημίωσης των 

προμηθευτών. Θεσμικές παρεμβάσεις όπως η δημιουργία του ενιαίου φορέα υγείας και η 

ανάπτυξη του οικογενειακού γιατρού θεωρούνται μέτρα που μπορούν να βοηθήσουν στην 

καλύτερη χρηματοδότηση του συστήματος. 

2. Πλήρης απουσία αποτελεσματικών μηχανισμών κατανομής των οικονομικών 
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πόρων που θα βασίζονται στις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού και θα εξυπηρετούν 

υγειονομικούς στόχους και προτεραιότητες μίας προκαθορισμένης πολιτικής υγείας. 

Αποτέλεσμα αυτής της απουσίας είναι οι μεγάλες ανισότητες κατά περιφέρεια ή κατά 

ασφαλιστικό ταμείο που παρατηρούνται. Οι ανισότητες αυτές αποτελούν σημαντικό 

πρόβλημα του υγειονομικού μας συστήματος.  

3. Μεγάλη παραοικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη ανήθικων οικονομικών 

συναλλαγών και αντιδεοντολογικών συμπεριφορών εκ μέρους των επαγγελματιών υγείας 

που επιβαρύνουν οικονομικά τον ασθενή. 

4. Πολύ υψηλή ιδιωτική δαπάνη που ακυρώνει την ισότιμη και δωρεάν παροχή 

υπηρεσιών υγείας. Σημαντικές σπατάλες στη φαρμακευτική κατανάλωση και στις 

διαγνωστικές εξετάσεις υψηλού κόστους που είναι ανάγκη να διαχωριστούν και να 

προσεχθούν ιδιαίτερα. 

Με το Ε.Φ.Υ. επιτυγχάνεται: 

α)  η ενιαία οργάνωση της χρηματοδότησης μέσα από θεσμοθετημένους κανόνες 

και μηχανισμούς, 

β)  η ισότητα στην κατανομή των πόρων κατά περιφέρεια και επαγγελματική 

κατηγορία, 

γ)  η αποτελεσματική διαχείριση των πόρων και  

δ)  ο έλεγχος της ποιότητας των παρεχόμενων 

 

 

5.5 Η ανάγκη εκσυγχρονισμού του θεσμού 

 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι  αναγκαία ήταν η εκ βαθέων αλλαγή του 

συστήματος και η αντικατάστασή του με ένα ευέλικτο, σύγχρονο και αποδοτικό μοντέλο 

διοίκησης το οποίο θα πρέπει να συνδυάζει δύο στοιχεία, να είναι κατά πρώτο λόγο 

απαλλαγμένο από τα μειονεκτήματα του παρελθόντος και κατά δεύτερο λόγο να 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τόσο του παρόντος όσο και του μέλλοντος. Ο 

εκσυγχρονισμός της διοίκησης αποτελεί σήμερα μια σοβαρή αναγκαιότητα για τη 

λειτουργία των νοσοκομείων, αφού είναι η τελευταία ευκαιρία για την εκ βάθρων 

αναγέννηση του διοικητικού συστήματος υγείας.   

Η φιλοσοφία του εκσυγχρονισμού της διοίκησης δεν έχει καμία σχέση και δεν 

πρέπει να συνδέεται με τη φιλοσοφία του εκάστοτε κρατούντος πολιτικού συστήματος 

της χώρας. Σε αντίθετη περίπτωση θα έχουμε ένα σύγχρονο μεν αλλά άρρηκτα 

συνδεδεμένο σύστημα διοίκησης με το εκάστοτε κυβερνών κόμμα και το οποίο θα 
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λειτουργεί σύμφωνα με τις επιταγές του και με ό,τι με αυτό συνεπάγεται στη λειτουργία 

του νοσοκομείου, αφού εκσυγχρονισμός και κομματισμός είναι δύο έννοιες αντίθετες, 

δεδομένου ότι ο πρώτος στηρίζεται και ενεργεί με βάση τις αρχές της αξιοκρατίας, 

διαφάνειας, νομιμότητας, αμεροληψίας, ιεραρχίας, πολιτικής ουδετερότητας, 

διακομματικής συναίνεσης κ.ά., αρχές οι οποίες βρίσκονται σε διαρκή αντιπαλότητα με 

τον κομματισμό, ο οποίος προσπαθεί να θέσει υπό τον έλεγχό του τους μηχανισμούς του 

διοικητικού συστήματος του κράτους.  Εξάλλου η φιλοσοφία του εκσυγχρονισμού ορίζει 

ότι η κάθε πολιτική εξουσία στην προσπάθειά της να εκσυγχρονίσει τους θεσμούς 

επιβάλλεται να ενεργεί πάντοτε προς την κατεύθυνση αυτή, με γνώμονα το συμφέρον της 

πολιτείας και όχι το κομματικό συμφέρον.  Διότι τότε τα αποτελέσματα της προσπάθειας 

αυτής θα είναι ολέθρια για την ίδια.  Άλλωστε είναι συχνότατη η παρουσία της έννοιας 

του εκσυγχρονισμού σε όλα τα προγράμματα της διοικητικής μεταρρύθμισης των 

κυβερνήσεων της τελευταίας πεντηκονταετίας.  Συγκεκριμένα το Ν.Δ. 2500/1953, οι Ν. 

1892/1990, 1943/1991 αναφέρονται στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, ενώ οι 

Ν. 2071/1992 και 2519/1997 αναφέρονται στον εκσυγχρονισμό του συστήματος υγείας. 

Και ενώ η έννοια αυτή κατά κόρο χρησιμοποιήθηκε στον πολιτικό χώρο την 

τελευταία εικοσιπενταετία, πότε δεν αποσαφηνίστηκε από τις Κυβερνήσεις το ακριβές 

περιεχόμενό της, ούτε συνδέθηκε με ένα σύστημα αξιών που υποτίθεται ότι προωθούνται 

μέσω του εκσυγχρονισμού του διοικητικού συστήματος των νοσοκομείων. Ακόμη 

περισσότερο δεν έγινε συστηματοποιημένη καταγραφή και ανάλυση του υπάρχοντος και 

ισχύοντος συστήματος έτσι ώστε να διευκολυνθεί ο σχεδιασμός δράσεων σε θεσμικό ή 

λειτουργικό επίπεδο, πράγμα που θα διευκόλυνε το πέρασμα από το «παλιό» στο «νέο» 

(καθώς ο εκσυγχρονισμός εμφανίζεται σε στενή σχέση με το νεωτερισμό) αλλά και να 

γίνει εμφανές τι νέο περιλαμβάνει η πρόταση του «εκσυγχρονισμού» σε επίπεδο αξιών. 

Στόχος του εκσυγχρονισμού είναι η καθιέρωση νέων δεδομένων στην άσκηση της 

διοίκησης έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή ενός σύγχρονου μοντέλου 

διοίκησης στα νοσοκομεία, απαλλαγμένου από τις προλήψεις και τις αδυναμίες του 

παρελθόντος και συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη του νοσοκομείου, αφού επί 

σειρά δεκαετιών τα διοικητικά συμβούλια αυτών αποτελούσαν αναχρονιστικό – 

ανασταλτικό παράγοντα στη λειτουργία των νοσοκομείων. 

Συνεπώς ο εκσυγχρονισμός δεν αποτελεί μια εφάπαξ κατάσταση ή μία παρέμβαση 

των αρμοδίων σε μια δεδομένη στιγμή κρίσης των θεσμών, αλλά την συνέχεια μιας 

κατάστασης δια μέσου του χρόνου. Ενέργεια η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση, στην 

εξέλιξη, σε κάτι νέο.  Τα νοσοκομεία κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή επιζητώντας 

τις τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο τους για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών άριστης 

ποιότητας στον πολίτη δια μέσου μιας εξελιγμένης ιατρικής έρευνας.  Έτσι τα 
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νοσοκομεία θα κινούνται προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού διαρκώς 

προσδοκώντας το νέο, το σύγχρονο, το μοντέρνο, αφού ο εκσυγχρονισμός είναι αίτημα 

των καιρών και όχι μια στιγμιαία αναγκαιότητα. Ο εκσυγχρονισμός της κρατικής 

γραφειοκρατίας προϋποθέτει ουσιαστικό εκσυγχρονισμό όχι μόνο της Διοίκησης αλλά 

της ευρύτερης κοινωνίας, πράγμα που φυσικά προϋποθέτει κοινωνική συναίνεση, και 

θυσία των μεταπρατικών, μικροκομματικών και συντεχνιακών συμφερόντων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ο
   

 

  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

      Not everything that is countable counts 

       and not everything that counts is countable 

                                               Albert Einstein 

 

 

6.1.   Δομή της έρευνας 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία έρευνας που έχει χρησιμοποιηθεί με 

σκοπό να διερευνηθούν οι οργανωσιακές και διοικητικές πρακτικές μέσω των οποίων η σχέση 

δράσεων και αποτελεσμάτων καθίσταται δυσχερής. Δηλαδή να απαντηθεί η ερευνητική πρόταση: 

 Γιατί τα αποτελέσματα των οργανωσιακών και διοικητικών πρακτικών  δεν 

αξιολογούνται ή γιατί αποτυγχάνουν οι μεταρρυθμίσεις; 

  Παραλλαγές αυτής της ερευνητικής υπόθεσης είναι:  

 Γιατί οι αλλαγές είναι ακανόνιστες, αργές, αυθόρμητες, μη σκοπούμενες; 

 Γιατί το σύστημα δεν μαθαίνει από τα λάθη του ή  γιατί το σύστημα, πολλές φορές, 

μαθαίνει λάθος; 

 Γιατί το σύστημα δεν βελτιώνεται; 

Επιλέχθηκε ποιοτική ερευνητική μέθοδος με τη χρήση μελέτης περίπτωσης (case study) σε 

συνδυασμό με στοιχεία ιστορικής έρευνας. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιείται εντατική 

(intensive) ερμηνευτική μελέτη περίπτωσης γιατί μόνο αυτή προσφέρει ανίχνευση των 

λειτουργικών σχέσεων. Οι Strauss και  Corbin (1990) προσδιορίζουν ότι η ποιοτική μέθοδος 

είναι το είδος της έρευνας που "παράγει ευρήματα όχι μέσα από στατιστικές ή γενικά ποσοτικές 

διαδικασίες". Χρησιμοποιώντας σχεδιασμό case study δεν υπάρχει η προσδοκία να υπάρξει 

αποτέλεσμα από  ποσοτικά ευρήματα.  O Yin (1994) θεωρεί ότι στις οργανωσιακές και γενικά 

στις έρευνες μάνατζμεντ η μελέτη case study  είναι η πλέον κατάλληλη ερευνητική στρατηγική. 

Η καταλληλότητα της μεθοδολογίας case study research  (R. Yin 2003) έγκειται στο γεγονός ότι  

έτσι μπορούμε να απαντήσουμε : 

1. Πως και  γιατί συμβαίνουν τα πράγματα  

2. Τι συμβαίνει στις περιπτώσεις που ο ερευνητής έχει μικρό έλεγχο στα γεγονότα 
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3. Τι συμβαίνει όταν η εστίαση γίνεται σ' ένα σύγχρονο φαινόμενο στο πλαίσιο της  

4. σύγχρονης ζωής 

Το βασικό πλεονέκτημα της ερευνητικής αυτής στρατηγικής είναι η σε βάθος μελέτη σύνθετων 

προβλημάτων-φαινομένων επιδιώκοντας να ληφθεί υπόψη η πολυπλοκότητα και η καθολικότητα 

του επιχειρησιακού περιβάλλοντος (Δημητριάδη, 2000). 

 Υπάρχουν δύο τύποι έρευνας, ο διερευνητικός - επεξηγηματικός και ο περιγραφικός. Ειδικά 

στον πρώτο τύπο ο σχεδιασμός της βασίζεται στη λογική να συνδεθούν τα δεδομένα που 

συγκεντρώνονται και τα συμπεράσματα που εξάγονται με την κύρια ερώτηση της έρευνας. Η 

ανάπτυξη του σχεδιασμού προαπαιτεί να μεγιστοποιηθούν 4 συνθήκες που σχετίζονται με την 

ποιότητα του σχεδιασμού, αυτές είναι: 

Κατασκευαστική εγκυρότητα 

Εσωτερική εγκυρότητα (για διερευνητικά και αιτιολογικά case studies) 

Εξωτερική εγκυρότητα 

Αξιοπιστία – σταθερότητα 

 

Aκόμη μπορούμε να κατατάξουμε τα case studies σε 4 άλλους τύπους που παράγονται από μία 

μήτρα 2Χ2 διαστάσεων με άξονες : 

            α1     το απλό case 

            α2     το πολλαπλό case 

και  

            β1   μονάδα ή μονάδες ανάλυσης  

            β2   διάκριση ανάμεσα σε ολιστικό  ή εμβάθυνσης 

 

Έτσι σε σχέση με την πρώτη διάσταση, για την επιλογή ενός ή πολλών νοσοκομείων, 

επιλέγεται ένα από τα μεγαλύτερα γενικά νοσοκομεία (περισσότερα από 400 κρεβάτια). 

Θεωρήθηκε ότι τα θέματα που σχετίζονται με τη μάθηση μπορούν να μελετηθούν καλύτερα σε ένα 

μόνο νοσοκομείο. Σε σχέση με τη δεύτερη διάσταση επιλέγεται η ολιστική δομή με  τις πολλές 

μονάδες ανάλυσης που είναι οι κλινικές και τα εργαστήρια.  Όμως, ταυτόχρονα, γίνεται απόπειρα 

για έρευνα εμβάθυνσης σε  ορισμένες κρίσιμες μονάδες - κλινικές. Η επιλογή αυτών των μονάδων 

για την εμβάθυνση προέκυψε από τον πρώτο κύκλο συνεντεύξεων,  όπου έγινε σαφές που 

βρίσκονται οι αδύνατοι κρίκοι της αλυσίδας παραγωγής υπηρεσιών του οργανισμού. Με την 

ολιστική δομή  κρίνονται όλες οι οργανωσιακές και διοικητικές πρακτικές, θέματα επικοινωνίας 

των υποσυστημάτων του νοσοκομείου και όχι μόνο κάποιες συγκεκριμένες πλευρές  (π.χ 

διαδικασίες εισαγωγής, λειτουργία ΜΕΘ κτλ ). Με τον τρόπο αυτόν ερμηνεύονται καλύτερα όλα τα 

φαινόμενα και κυρίως δίνεται η δυνατότητα να γενικευθούν τα συμπεράσματα. 
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6.2  Σχεδιασμός της έρευνας 

 

Υπάρχουν πέντε φάσεις στο σχεδιασμό της έρευνας γι’ αυτή την μελέτη: 

1. Επιλογή του νοσοκομείου για τη μελέτη case study 

        2. Διεξαγωγή των συνεντεύξεων 

        3. Απομαγνητοφώνηση, μεταγραφή, κωδικοποίηση και ανάλυση των συνεντεύξεων 

         4. Σύνταξη γραπτής έκθεσης με σύνθεση των ευρημάτων 

         5. Παραγωγή προτάσεων - συμπερασμάτων  

 

Κάθε φάση αναλύεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια παρακάτω, όπου και     παρουσιάζεται  ο 

σχεδιασμός της έρευνας. 

 

Φάση 1
η
 

Σκοπός στη φάση αυτή είναι να επιλεγεί ο οργανισμός στον οποίο θα διεξαχθεί η έρευνα. 

Διάφορα κριτήρια χρησιμοποιήθηκαν για να επιλεγεί ο τελικός οργανισμός. Ήταν επιθυμητό να 

χρησιμοποιηθεί ένας οργανισμός με μεσαίο μέχρι μεγάλο μέγεθος διότι σ’ αυτόν υπάρχει μεγάλος 

αριθμός αναπτυγμένων κλινών  και αυτάρκεια σε κλινικές και εργαστήρια. Ακόμα υπάρχει αυξημένη 

πιθανότητα, σε αυτό το μέγεθος, να υπάρχουν αρκετά άτομα που έχουν εμπλακεί σε διαδικασίες 

μείωσης του κόστους και βελτίωσης της ποιότητας. Σημαντικότερο όμως από όλα τα κριτήρια είναι η 

δυνατότητα πρόσβασης στον οργανισμό. Χωρίς αυτή τη δυνατότητα δεν μπορούν να αντληθούν 

στοιχεία για την έρευνα, να γίνουν συνεντεύξεις σε βάθος και να επιτραπεί η συμμετοχική 

παρατήρηση.  

Στην περίπτωσή μας επιλέχθηκε το Γ.Ν Σερρών, το οποίο πληρούσε τις παραπάνω 

προϋποθέσεις και επιπλέον υπήρχε η δυνατότητα πρόσβασης. Ζητήθηκε άδεια από την διοίκηση του 

νοσοκομείου με γραπτό αίτημα – υπόμνημα (παρατίθεται στο παράρτημα), στο οποίο υπήρχε η 

δέσμευση ότι το περιεχόμενο των συνεντεύξεων θα είναι απόρρητο και θα χρησιμοποιηθεί 

αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. Ακόμα, δόθηκε το πλάνο της εμπειρικής έρευνας έτσι ώστε 

να γνωρίζουν οι ερωτώμενοι το στόχο της έρευνας καθώς και σε τι θέματα θα επικεντρωθεί. Δηλαδή, 

διευκρινίστηκε ότι με τις συνεντεύξεις ο στόχος είναι να συλλεχθούν πληροφορίες για τα θεσμικά 

εμπόδια, για τις γενικότερες θεσμικές συνθήκες που μπορεί να επηρεάζουν την μάθηση και  για την 

κωδικοποίηση εμπειριών που αφορούν καινούργιες διαδικασίες - αλλαγές  και συνεπώς τη 

δημιουργία μάθησης. Η συνέντευξη έπρεπε να αντλήσει στοιχεία για να δείξει τι είναι αυτό που 

εμποδίζει ή διευκολύνει την καλύτερη λειτουργία του χώρου που ο καθένας εργάζεται, όπως το 

αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι δρώντες. Παράλληλα έπρεπε να φανούν τα εμπόδια που απορρέουν από 

το θεσμικό πλαίσιο, την έλλειψη υποκίνησης, τα συμφέροντα, από τις διαδικασίες, έτσι όπως 

γίνονται παντού. 
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Παρότι όσοι συμμετείχαν είπαν τις δικές τους προσωπικές απόψεις για τα πράγματα, εντούτοις 

η γενίκευση αυτών των απόψεων έδωσε μία συνολική εικόνα για τις δυσλειτουργίες του συστήματος. 

Αφηγήσεις που αναφέρονται σε συγκεκριμένα περιστατικά τα οποία δεν επιδεχόταν γενίκευση 

αγνοήθηκαν. Αυτό πέρα από το γεγονός ότι δεν είχε να προσθέσει κάτι στην έρευνα, ενείχε τον 

κίνδυνο να θίξει συγκεκριμένα άτομα, κλινικές  ή το ίδιο το νοσοκομείο. Στο υπόμνημα είχε δοθεί η 

διευκρίνιση ότι η έρευνα θα θεωρηθεί αποτυχημένη αν επικεντρωθεί σε "κουτσομπολίστικες" 

απόψεις ή σε περιστατικά, που δείχνουν προβληματικές καταστάσεις εξαιτίας συγκεκριμένων 

ατόμων, σε συγκεκριμένες κλινικές και τα οποία  δεν επιδέχονται γενίκευση.  Ή κάνοντάς το πιο 

απλό, ειπώθηκε στα άτομα που μετείχαν στις συνεντεύξεις ότι ενδιαφέρει να ερευνηθεί αυτό που με 

όλες τις συνθήκες,  με οποιοσδήποτε ανθρώπους, συμβαίνει πάνω κάτω με τον ίδιο τρόπο, αυτό το 

οποίο αλλάζει με την ίδια δυσκολία παντού και αυτό ακριβώς δείχνει δυσλειτουργίες που απορρέουν  

από το σύστημα και τους θεσμούς.  Δηλαδή το ενδιαφέρον εστιάστηκε όχι στο  πού έγινε -  ποιος το 

έκανε, αλλά στο πώς γίνεται και κυρίως στο γιατί γίνεται ή δεν γίνεται. Ακόμα αναφορές που 

εντάσσονται στο πλαίσιο της έρευνας και ονοματίζουν καταστάσεις  ή πρόσωπα για να τονισθεί 

κάποια ιδιαιτερότητα, αναφέρονται ανώνυμα.  

Στη βάση όλων των παραπάνω το σημαντικότερο πρόβλημα που υπήρξε ήταν ότι, σε πολλές 

περιπτώσεις, οι περιγραφές διαδικασιών και καταστάσεων προσδιορίζουν αναγκαστικά τον χώρο 

στον οποίο αναφέρεται ο συνεντευξιαζόμενος, π.χ. Επείγοντα περιστατικά, ΜΕΘ κτλ. Έτσι, για το 

λόγο αυτό, δεν παρατίθεται η ονομαστική κατάσταση αυτών που μετείχαν στις συνεντεύξεις διότι 

έτσι γίνεται σαφές ποιος είπε τι, και επομένως υπάρχει πρόβλημα, ιδίως, στην περίπτωση που τα 

πράγματα δείχνουν συμπεριφορές οριακά νόμιμες ή και μη νόμιμες. 

 Θεωρήθηκε ότι με τη μεθοδολογία αυτή θα δημιουργηθεί επαρκής βάση ευρημάτων, αν οι 

συνεντεύξεις κάλυπταν τις βασικές λειτουργίες των κλινικών και εργαστηρίων, της διοικητικής 

υπηρεσίας, καθώς και των ανώτατων οργάνων διοίκησης. Έτσι, αναλύθηκαν οι διαδικασίες στις 

κλινικές και τα εργαστήρια καθώς και μονάδων, όπως η ΜΕΘ, τα Χειρουργεία, τα Εξωτερικά Ιατρεία 

και το τμήμα Επειγόντων περιστατικών. Στις συνεντεύξεις που αφορούσαν αυτούς τους 

οργανωσιακούς χώρους κλήθηκαν να συμμετέχουν διευθυντές, προϊστάμενοι και άλλα στελέχη 

ακόμα και απλοί εργαζόμενοι. Επίσης κλήθηκαν να μετέχουν στελέχη τμημάτων της διοικητικής και 

τεχνικής υπηρεσίας, ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου, οι τομεάρχες και οι διευθυντές 

της ιατρικής και νοσηλευτικής υπηρεσίας, καθώς και ο διοικητής και ο υποδιοικητής του 

νοσοκομείου.  Έγιναν περισσότερες από 40 συνεντεύξεις  με μέση διάρκεια περίπου μιάμιση ώρα. 

 

Φάσεις 2
η
 και 3

η
  

Στις φάσεις αυτές διεξάγονται οι συνεντεύξεις, απομαγνητοφωνούνται και μεταγράφονται, 

κωδικοποιούνται και αναλύονται. Διάφορες υποστηρικτικές δραστηριότητες σχεδιάζονται για να 

επιβεβαιώσουν την εγκυρότητα της έρευνας μέσω διασταύρωσης στοιχείων - τριγωνοποίησης 

(triangulation). Η τριγωνοποίηση είναι στρατηγική η οποία χρησιμοποιεί "πολλαπλές προοπτικές 
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θέασης" για να επιβεβαιώσει τα δεδομένα και να επικυρώσει επομένως ότι όλες οι πλευρές ενός 

φαινομένου έχουν εξετασθεί. (Krefting 1991 p. 177, Yin 1994). Στην τριγωνοποίηση, οι διάφορες 

πηγές δεδομένων εκτιμώνται η μία κόντρα στην άλλη και διασταυρώνονται με σκοπό να 

"ελαχιστοποιηθούν οι παραμορφώσεις - παραποιήσεις από την μία πηγή δεδομένων (Krefting 1991 p. 

177). Στην έρευνα τέτοιες διασταυρώσεις περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή συνεντεύξεων από τους 

διευθυντές των διαφόρων κλινικών και εργαστηρίων, τις προϊστάμενες νοσηλεύτριες καθώς και άλλα 

στελέχη των ίδιων κλινικών και εργαστηρίων, διοικητικά στελέχη που εμπλέκονται με τον ένα ή τον 

άλλο τρόπο στη λειτουργία της κλινικής, τις απαντήσεις των ασθενών στα ερωτηματολόγια 

ικανοποίησης καθώς και με έρευνα στα ντοκουμέντα που παράγονται στους χώρους αυτούς. Τέλος 

σε κάποιους χώρους δόθηκε η δυνατότητα για συμμετοχική παρατήρηση, όπως είναι η αίθουσα 

αναμονής στα επείγοντα περιστατικά, στα εξωτερικά ιατρεία, στους χώρους αναμονής των 

αποτελεσμάτων των εργαστηρίων, καθώς και σε όλους τους χώρους της διοικητικής και τεχνικής 

υπηρεσίας. 

 

Φάση 4
η
  

Στη διάρκεια αυτής της φάσης αναπτύσσεται αναλυτικά η περιγραφή του case study για  τα 

νοσοκομεία, χρησιμοποιώντας τις έννοιες που παράχθηκαν από την ανάλυση και μορφοποίηση των 

δεδομένων. Η περιγραφή παρέχει μία περίληψη των κύριων σημείων των συνεντεύξεων που 

σχετίζονται με τις ερωτήσεις της έρευνας. Η περιγραφή εξηγεί, κατά γενική έννοια, "τι συμβαίνει" 

(Strauss & Corbin, 1990) περιγράφοντας  τον τρόπο με τον οποίο οι οργανωσιακές πρακτικές και οι 

αλλαγές εφαρμόζονται στο νοσοκομείο. Αυτό γίνεται ως μία πρώτη αφήγηση με τα κύρια στοιχεία 

και στη συνέχεια δομούνται οι θεματικές ενότητες που επαναλαμβάνονται και δεν επιδέχονται άλλη 

ερμηνεία. Ακόμα περιγράφονται οι τύποι της μάθησης - τυπική και άτυπη- με τον τρόπο που αυτή 

συμβαίνει και πως συνδέεται η διαδικασία των αλλαγών με την οργανωσιακή μάθηση. 

 

Φάση 5
η
  

Στη διάρκεια αυτής της φάσης, γενικεύονται και προσδιορίζονται οι προτάσεις και τα 

συμπεράσματα βασισμένα στα ευρήματα της έρευνας. Δηλαδή γίνεται σύνθεση των θεματικών 

ενοτήτων σε αιτιότητες και παράγονται ερμηνείες. Τα συμπεράσματα αυτής της φάσης  συνιστούν  

το τελευταίο μέρος της ερευνητικής διαδικασίας.      

Για να γίνει κατανοητή η μεθοδολογία κρίνεται σκόπιμο να εκτεθούν οι βασικές διαχειριστικές 

υπευθυνότητες για τις διαδικασίες που εκτελούνται στο νοσοκομείο. 
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Πίνακας 6.1.  Διαχειριστικές υπευθυνότητες για τις διαδικασίες στα νοσοκομεία 

Διαδικασία Σκοπός Υπευθυνότητα 

Στρατηγικός σχεδιασμός ορθολογική διαχείριση Διοικητής 

Στρατηγική διοίκηση Περιγραφή κρίσιμων 

διοικητικών λειτουργιών 

Διοικητής 

Νοσοκομειακές 

 Υπηρεσίες 

Ποιοτικές υπηρεσίες 

 αποτελεσματικότητα 

Ιατρική και νοσηλευτική 

Υπηρεσία 

Δημιουργία γνώσης βελτίωση των υπηρεσιών Ιατρική υπηρεσία και  

νοσηλευτική (δευτερευόντως) 

Διάχυση γνώσης Βελτίωση των υπηρεσιών Ιατρική υπηρεσία και  

νοσηλευτική (δευτερευόντως) 

Δημιουργία και διάχυση 

Διοικητικής και τεχνικής  

γνώσης 

Βελτίωση διαδικασιών 

Αποδοτικότητα και  

 Ποιοτικές υπηρεσίες 

Διοικητική, τεχνική 

νοσηλευτική και ιατρική 

υπηρεσία 

  

 

6.3 Επιλογή των αντικειμένων  

 

Με σκοπό να μελετηθεί ένας οργανισμός, είναι απαραίτητο να μελετηθούν οι άνθρωποι οι 

οποίοι εργάζονται σ' αυτό τον οργανισμό και ο τρόπος με τον οποίο διεκπεραιώνουν τις διάφορες 

δραστηριότητες, να φανούν και να αποδειχθούν οι αλλαγές στις συμπεριφορές και ακόμη μέχρι 

ποιου σημείου φτάνει η ροή των πληροφοριών και της γνώσης ή πόσο αυτά μεταφέρονται από το 

ένα άτομο στο άλλο. Ο σκοπός της διεξαγωγής των συνεντεύξεων ήταν να διερευνηθούν οι 

οργανωσιακές διαδικασίες και ειδικότερα οι διαδικασίες αλλαγών στo νοσοκομείο σε σχέση με 

αυτούς που διαχειρίζονται, μετέχουν ή εφαρμόζουν τις διαδικασίες αυτές. Γενικά αυτού  του είδους 

οι έρευνες διεξάγονται με συνεντεύξεις μέχρι να φτάσουν στο σημείο κορεσμού, δηλαδή εκείνο το 

σημείο μετά το οποίο κάθε επιπλέον συνέντευξη να μην προσθέτει κάτι σημαντικό.  Αυτό σημαίνει  

ότι δεν προκύπτουν διαφορετικές πληροφορίες κατά την κωδικοποίηση των δεδομένων που να 

παρέχουν γνώση για νέες ιδιότητες, διαστάσεις, ενέργειες και αλληλεπιδράσεις ή συνέπειες. 

 

 

6.4 Εργαλειοποίηση  (instrumentation) 

 

Η συνέντευξη σε βάθος (deep interview) με στελέχη των νοσοκομείων είναι η μέθοδος 

έρευνας η οποία χρησιμοποιείται για να αποκτηθεί βαθιά γνώση του οργανωσιακού χώρου και να 
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συλλεγούν δεδομένα γι’ αυτή την έρευνα. Ο Kvale (1996) χαρακτηρίζει τη συνέντευξη έρευνας ως 

τον ειδικό τύπο συνομιλίας που εστιάζει στη δυναμική της αλληλεπίδρασης μεταξύ  αυτού που 

παίρνει και αυτού που δίνει τη συνέντευξη με κριτική τοποθέτηση πάνω σε αυτά που λέει ο 

συνεντευξιαζόμενος.  Δηλώνει ότι σκοπός της ποιοτικής έρευνας με συνέντευξη είναι να 

αποκτηθούν περιγραφές της πραγματικότητας όπως την ζουν αυτοί που δίνουν τις συνεντεύξεις με 

προσοχή (respect) στην ερμηνεία των φαινομένων που περιγράφονται. Ο πίνακας που ακολουθεί 

υποδηλώνει την φροντίδα του Kvale να περιγράψει τις δομές ή τις πλευρές της ποιοτικής έρευνας 

με συνέντευξη, ο οποίος ονομάζεται  "ο τρόπος κατανόησης" (the mode of understanding) στην 

ποιοτική έρευνα με συνέντευξη. 

Ο Kvale (1996) επιχειρηματολογεί ότι η δομή κάθε ερευνητικής συνέντευξης μοιάζει πολύ 

με τις καθημερινές συζητήσεις. Υποστηρίζει ότι "ως επαγγελματική συνέντευξη περιλαμβάνει μία 

ειδική προσέγγιση και τεχνική ερωτήσεων". Η συνέντευξη ποιοτικής έρευνας είναι ημι-δομημένη. 

Δεν είναι μία ελεύθερη συζήτηση αλλά ούτε και μία συνέντευξη με δομημένο ερωτηματολόγιο που 

τηρείται απαρέγκλιτα. Περισσότερο αυτή διεξάγεται σύμφωνα με ένα οδηγό - σκελετό βασικών 

ερωτήσεων που εστιάζουν στα κύρια θέματα και που, ενδεχομένως περιλαμβάνουν ερωτήσεις που 

προκύπτουν στην πορεία της συζήτησης, είτε ως διευκρινήσεις είτε ως ερεθίσματα για περισσότερη 

εμβάθυνση στο θέμα. Δεν χρησιμοποιούνται  ειδικές ερωτήσεις αλλά ένα ερωτηματολόγιο που 

περιλαμβάνει τα θέματα που πρέπει να καλυφθούν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και τα οποία 

αναπτύσσονται κατά την έρευνα ώστε να μπορεί να απαντηθεί  η κύρια ερευνητική ερώτηση. Με 

τον τρόπο που γίνεται η  συζήτηση στις ποιοτικές συνεντεύξεις δεν  είναι απαραίτητο να τηρείται η 

σειρά των ερωτήσεων,  απεναντίας, είναι επιθυμητό να δίνεται η ευκαιρία στον ομιλητή να 

συζητήσει και να εξηγήσει κάποιο σημείο, πέρα από αυτά που εισάγει ο ερευνητής, ο οποίος πρέπει 

να ερευνά κάθε απάντηση που γίνεται από τον ομιλητή έτσι ώστε να καλυφθεί αυτό στο μέγιστο 

δυνατό βάθος. Ακόμα ο ερευνητής αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι απαραίτητο να καλυφθούν όλα τα 

σημεία του καταλόγου από όλους τους ομιλητές. Με τον τρόπο αυτό ο οδηγός - κατάλογος της 

συνέντευξης διαφέρει ελαφρά στους διάφορους ομιλητές.  

Με την εμπειρική έρευνα ο στόχος ήταν να αναλυθούν οι οργανωσιακές και διοικητικές πρακτικές 

που συμβαίνουν στο νοσοκομείο και επίσης  η διαδικασία με την οποία το σύστημα εξελίσσεται - 

μεταρρυθμίζεται. Να  αναλυθούν πράγματα που έστω κι αν δεν γίνονται θα πρέπει να αιτιολογηθεί  

γιατί αυτό συμβαίνει. Ακόμα και στη περίπτωση που δεν παρατηρούνται αλλαγές στον οργανισμό 

για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό πρέπει να στηρίζεται στη σπουδή και όχι σε χονδρική 

εκτίμηση από "απόσταση" των προβλημάτων των νοσοκομείων και των διοικητικών συστημάτων. 

Όμως και εδώ η αιτιολόγηση, γιατί δεν συμβαίνει ενσωμάτωση αλλαγών, είναι πολύ σημαντικό να 

αναλυθεί μέσα από τις απόψεις που θα εκφράσουν οι δρώντες στο νοσοκομείο. Θεωρείται ότι η 

μάθηση συνάγεται μέσα από την παρατήρηση της καθημερινής δράσης και την εκτίμηση ότι μετά 

την δράση κάτι έχει ενσωματωθεί στον οργανισμό. Για όλα αυτά πρέπει να ληφθούν απαντήσεις με  

συστηματική λήψη δεδομένων ώστε να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα.  
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 Πίνακας 6.2.    Όψεις της ποιοτικής έρευνας με συνέντευξη κατά Kvale 

 

Πραγματικός κόσμος Το θέμα της ποιοτικής συνέντευξης είναι ο καθημερινός  

κόσμος  αυτού που δίνει συνέντευξη και η σχέση του με αυτόν  

Νόημα Με τη συνέντευξη επιχειρείται να ερμηνευθεί το νόημα του  

κεντρικού θέματος στον πραγματικό κόσμο του υποκειμένου. 

Ποιοτική Με τη συνέντευξη επιχειρείται να εκφραστεί ποιοτική γνώση σε  

κανονική γλώσσα, δεν είναι στόχος η ποσοτικοποίηση .      

Περιγραφική Με τη συνέντευξη επιχειρείται να φανούν λεπτές αποχρώσεις  

των διαφορετικών πλευρών του πραγματικού κόσμου του υποκειμένου 

Συγκεκριμενοποίηση Εκμαιεύεται περιγραφή ειδικής κατάστασης και διαδοχής πράξεων 

 και όχι γενικών απόψεων. 

Σκόπιμη απλότητα -  

αφέλεια 

Αυτός που παίρνει την συνέντευξη εκθέτει με ανοιχτό μυαλό στο νέο  

και στο απροσδόκητο παρά με το να έχει μια προκατειλημμένη και από  

πριν σχηματοποιημένη ερμηνεία. 

 

Εστιασμένη 

Η συνέντευξη εστιάζεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα, δεν είναι  

αυστηρά δομημένη με τυποποιημένες ερωτήσεις αλλά ούτε  

εντελώς ελεύθερη. 

Αμφιβολία Οι απαντήσεις αυτού που δίνει συνέντευξη είναι ασαφείς,  

αντανακλώντας αντιφάσεις της πραγματικότητας στην οποία ζει το το 

υποκείμενο. 

Αλλαγή Η διαδικασία της συνέντευξης ενδεχομένως να παράγει νέες ιδέες 

 και αντιλήψεις και το υποκείμενο κατά την διαδικασία της συνέντευξης 

 να αλλάξει την περιγραφή και τα νοήματα σχετικά με το θέμα. 

Ευαισθησία Διαφορετικοί συνεντευξιαζόμενοι μπορεί να παράγουν διαφορετικές  

απόψεις για το ίδιο θέμα, εξαρτώμενοι από την ευασθησία και την  

γνώση που έχουν για το υπό συζήτηση θέμα.   

 Διαπροσωπική 

 κατάσταση  

Η λαμβανόμενη γνώση παράγεται μέσω της  

διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης κατά τη συνέντευξη. 

Θετική εμπειρία Μία καλά διεξαγόμενη συνέντευξη έρευνας μπορεί να είναι μία θαυμάσια 

 και εμπλουτισμένη εμπειρία για αυτόν που παίρνει συνέντευξη, ώστε  

 έτσι να μπορεί να αποκτήσει νέες ιδέες. 

 

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία σε ένα νοσοκομείο γίνεται με συνεντεύξεις με πολλούς 

ανθρώπους και σχεδόν με όλους όσους έχουν θέσεις ευθύνης. Έτσι καλύπτεται όλος ο  χώρος 

(γιατροί, νοσηλεύτριες, διοικητικοί κτλ) με αφηγήσεις που είναι κοντά η μία στην άλλη χρονικά 
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και χωρικά και μπορεί να παρατηρηθεί και να διασταυρωθεί καλύτερα η πραγματικότητα και η 

εξέλιξη των πραγμάτων. 

Αυτό που επιτεύχθηκε με τις συνεντεύξεις ήταν να συλλεχθούν πληροφορίες για τα θεσμικά 

εμπόδια, για τις γενικότερες θεσμικές συνθήκες που μπορεί να επηρεάζουν την μάθηση ή  την 

κωδικοποίηση εμπειριών οι οποίες αφορούν καινούργιες διαδικασίες - αλλαγές  και συνεπώς τη 

δημιουργία μάθησης. Επίσης ερευνήθηκε η διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού στην οποία 

είχαν εμπλακεί τα νοσοκομεία, με στελέχη που μετείχαν σ' αυτόν, καθώς και η εφαρμογή του στο 

νοσοκομείο. Ακόμη συζητήθηκαν γενικότερα θεσμικά ζητήματα που αποτελούν παράγοντες 

ανασταλτικούς  ή  και θετικούς  στη λειτουργία ενός συστήματος να μαθαίνει καθώς δρα.  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένας κατάλογος – οδηγός με τα προτεινόμενα θέματα για 

συνέντευξη σε σχέση με την κάθε μία από τις ερευνητικές ερωτήσεις. Σκοπός κατά την 

κατασκευή του πίνακα ήταν να υπάρχει μία σχέση ανάμεσα στα θέματα της συνέντευξης και 

στην κάθε μία ερευνητική ερώτηση. Η σχέση ανάμεσα στις στρατηγικές για οργανωσιακή 

αλλαγή και  οργανωσιακή μάθηση στα θέματα που εξετάζονται στη συνέντευξη φαίνεται στο 

πίνακα παρακάτω 

 

Πίνακας  6.3.  θέματα συνέντευξης σε σχέση με την στρατηγική  της μεταρρύθμισης και 

την οργανωσιακή μάθηση 

 Προτεινόμενα θέματα  

συνέντευξης  

Θεωρούμενη διάσταση 

Στρατηγική μεταρρύθμιση 

και  οργανωσιακή μάθηση 

1 Συνολική εικόνα του οργανισμού  

και της δομής του με στόχο γενικές 

πληροφορίες και όχι απαραίτητα 

για κωδικοποίηση 

 Κατανόηση των υπηρεσιών που παρέχει το 

 νοσοκομείο 

 σχέση ανάμεσα στα επίπεδα της ιεραρχίας και 

της ικανότητας για μάθηση 

2 Εξέλιξη του νοσοκομείου και οι  

μελλοντικές του κατευθύνσεις 

 προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει το νοσοκομείο 

 και ευκαιρίες που παρουσιάσθηκαν στην ιστορία του. 

 προκλήσεις που αντιμετώπισε το νοσοκομείο στο 

 χώρο ευθύνης του ή και ανταγωνισμό από ιδιωτικές 

κλινικές,  με βάση την εμπειρία που έχει αποκτήσει. 

 κατά πόσο η αντιμετώπιση τέτοιων προκλήσεων  ή 

ευκαιριών    επηρεάστηκε από τη διαδικασία της 

στρατηγικής αλλαγής ή της οργανωσιακής μάθησης  

3 Περιγραφή της θέσης και των  

αρμοδιοτήτων αυτών που δίνουν 

τη συνέντευξη 

 κατανόηση και προσδιορισμός του ρόλου και των 

αρμοδιοτήτων των ατόμων που συμμετείχαν στο 

στρατηγικό σχεδιασμό 
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4 Ο ρόλος αυτού που δίνει  

συνέντευξη κατά τη  διάρκεια  

των οργανωσιακών αλλαγών 

 

 

 παραπέρα προσδιορισμός - ξεκαθάρισμα και 

επιβεβαίωση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων 

στη διαδικασία των οργανωσιακών αλλαγών. 

 ο τρόπος που το νοσοκομείο προετοίμασε  και 

 εισήγαγε τη διαδικασία των οργανωσιακών  

αλλαγών 

5 Ο ρόλος του υπολοίπου προσωπικού 

του νοσοκομείου στη διάρκεια  

των οργανωσιακών αλλαγών. 

 

 ο  ρόλος του υπόλοιπου προσωπικού και των ομάδων 

που λειτουργούν στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια των 

οργανωσιακών αλλαγών 

 δίαυλοι επικοινωνίας στο νοσοκομείο 

6 Χρησιμοποίηση ομάδας κατά  

τη διαδικασία των οργανωσιακών  

αλλαγών 

 

 η χρησιμοποίηση των συλλογικών ικανοτήτων και  

γνώσης κατά τη διαδικασία των οργανωσιακών 

 αλλαγών και της οργανωσιακής μάθησης 

 επιβεβαίωση των κερδών από την χρήση ομαδικής 

λειτουργίας 

7 Επιτυχία του σχεδιασμού (στρατηγικού 

 ή μη) μέσα στον οργανισμό και η  

σχέση του με τις αλλαγές. 

 η ευκαιρία να προταθούν αλλαγές στη διαδικασία του 

στρατηγικού σχεδιασμού βασισμένες στην εμπειρία 

  και τη μάθηση 

8 Η επικοινωνία - μετάδοση των  

σχεδιασμένων αλλαγών στο τμήμα, 

 κλινική ή σε όλο το νοσοκομείο. 

Διερεύνηση όλων των διοικητικών 

και οργανωσιακών  πρακτικών που  

συμβαίνουν στο νοσοκομείο.  

Αναλύονται τα λάθη; 

 προσδιορισμός των διαύλων επικοινωνίας 

 κατά πόσο η επικοινωνία γίνεται πιο αποτελεσματική 

στο νοσοκομείο, πόσο καλά αυτή διεξάγεται 

 κατά πόσο στο στρατηγικό σχέδιο συμμετείχαν πέρα 

 από τα ανώτερα στελέχη και άλλα άτομα και 

  εφόσον αυτό συνέβη, ποιο είναι το κέρδος για το 

νοσοκομείο. 

9 Στοιχεία -κλειδιά της επιτυχημένης 

εφαρμογής αλλαγών 

στο νοσοκομείο – αξιολόγηση της  

εφαρμογής 

 στοιχεία μίας αποτελεσματικής διαδικασίας  

στρατηγικού  σχεδιασμού 

 "τι κάνει" το νοσοκομείο κατά τη διαδικασία του 

στρατηγικού σχεδιασμού 

10  Παρατήρηση αλλαγών στη 

συμπεριφορά της ηγεσίας, των 

διοικητικών στελεχών και του 

προσωπικού κατά τη διάρκεια και 

μετά τη διαδικασία των αλλαγών. 

 Η μάθηση αναγνωρίζεται σαν μία αλλαγή στη 

συμπεριφορά 

 στοιχεία οργανωσιακής μάθησης 

11 Παρατήρηση αλλαγών στις 

στάσεις κατά τη διάρκεια και μετά 

 η μάθηση αναγνωρίζεται σαν μία αλλαγή στις 

 στάσεις  
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τη  

διαδικασία των αλλαγών. 

 στοιχεία οργανωσιακής μάθησης 

12 Παραδείγματα από αλλαγές που 

ήταν αποτέλεσμα διαδικασιών 

στρατηγικού σχεδιασμού 

 αποδείξεις από αλλαγές στις  πολιτικές, διαδικασίες 

 ή τις ρουτίνες ως αποτέλεσμα της μάθησης 

13 Παραδείγματα αξιολόγησης  σε 

ατομικό και οργανωσιακό επίπεδο 

ως αποτέλεσμα της διαδικασίας 

του στρατηγικού σχεδιασμού 

  αποδείξεις από αλλαγές στις  πολιτικές, διαδικασίες 

 ή τις ρουτίνες ως αποτέλεσμα της μάθησης 

14 Αντίδραση στην ακόλουθη θέση 

σε σχέση με το δικό σου 

οργανισμό, «η μάθηση είναι 

θεμελιώδης προϋπόθεση για τη 

διατήρηση της ύπαρξης του 

οργανισμού» 

 αντίδραση σχετικά με τις επιπτώσειςτης μάθησης στο 

νοσοκομείο με βάση την προοπτική και τη θέαση 

   των ειδικών του στρατηγικού  σχεδιασμού 

 στοιχεία από τη συσχέτιση ανάμεσα στον στρατηγικό 

σχεδιασμό και την οργανωσιακή μάθηση. 

15 Η ικανότητα ενός οργανισμού να 

αξιολογεί τη δράση του  

 κατά πόσο το νοσοκομείο μπορεί να μάθει και  

πως μπορεί αυτό να το κατορθώσει. 

16 Παραδείγματα κατά πόσο ο 

οργανισμός στον οποίο υπηρετεί 

αυτός που δίνει τη συνέντευξη 

μαθαίνει από όλες αυτές τις 

διαδικασίες και βελτιώνεται 

 κατά πόσο εκτεταμένη μάθηση συμβαίνει σε όλο το 

νοσοκομείο 

 στοιχεία για τη σύνδεση μεταξύ του στρατηγικού 

σχεδιασμού και της οργανωσιακής μάθησης 

17 Παραδείγματα κατά πόσο αυτός 

που δίνει συνέντευξη έχει μάθει 

από τη διαδικασία του 

στρατηγικού σχεδιασμού 

 κατά πόσο εκτεταμένη μάθηση συμβαίνει για το 

στρατηγικό σχεδιαστή και κατά πόσο και πώς  

αυτός εφαρμόζει ή μεταφέρει αυτή την γνώση στο 

οργανωσιακό περιβάλλον  

 

 

6.5  Oι ερωτήσεις της έρευνας  

 

 Στην έρευνα θεωρείται ως μονάδα ανάλυσης το επίπεδο της κλινικής ή  του 

εργαστηρίου και εξετάζονται οι διοικητικές πρακτικές στο επίπεδο αυτό  αλλά και στο 

επίπεδο του οργανισμού- νοσοκομείου συνολικά. Στο επίπεδο της κλινικής και του 

εργαστηρίου εξετάζεται ο ρόλος των γιατρών και νοσηλευτών και ειδικά των στελεχών στις 

διοικητικές διαδικασίες. Διερευνάται αν και κατά πόσο οι διοικητικές διαδικασίες 

συμβαίνουν με κάποιο συγκεκριμένο - θεσπισμένο τυπικά ή άτυπα – τρόπο, καθώς  και οι 
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δυνατότητες ή οι δυσκολίες για αλλαγές - μεταρρυθμίσεις. Διερευνάται,  δηλαδή, αν αυτοί οι 

θεσμοί - κανόνες  δημιουργούνται και αλλάζουν με αποφάσεις της πολιτείας ή μέσα από την 

καθημερινή δραστηριότητα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στις κλινικές και 

στα εργαστήρια αλλά και στα τμήματα της διοικητικής υπηρεσίας. Ταυτόχρονα γίνεται 

προσπάθεια να βρεθεί η σχέση που χαρακτηρίζει αυτές τις αλλαγές με τις αλλαγές που 

συμβαίνουν στα θέματα της βιοιατρικής τεχνολογίας, της ιατρικής και νοσηλευτικής 

επιστήμης καθώς και των αλλαγών που συμβαίνουν  στην κοινωνία και, ειδικότερα, στον 

τρόπο που οι πολίτες αντιλαμβάνονται την παρεχόμενη ποιότητα αυτών των υπηρεσιών. 

         Ακόμη εξετάσθηκε η πραγματικότητα των μεταρρυθμίσεων - αλλαγών σαν μία διαδικασία 

μάθησης, οι στρατηγικές, οι πολιτικές και οι διαδικασίες που επινοήθηκαν καθώς και η 

εφαρμογή τους. Παράλληλα εξετάσθηκαν οι λόγοι για τους οποίους οι προσδοκίες δεν 

επιτεύχθηκαν και οι ευκαιρίες που υπάρχουν για βελτίωση των οργανωσιακών 

αποτελεσμάτων".  

Τα αντικείμενα της μεταρρύθμισης (και συνεπώς της έρευνας) έχουν σχέση με 

παρατηρήσεις για τον τρόπο που λειτουργεί το νοσοκομείο έτσι ώστε να βελτιωθούν οι 

λειτουργίες του και να γίνουν πιο αποτελεσματικές και αποδοτικές. 

Με την έννοια της αποτελεσματικότητας οι παρατηρήσεις επικεντρώνονται περισσότερο 

στην έννοια της ποιότητας που στην ουσία η βελτίωσή της συχνά περιορίζεται σε όρους 

μείωσης των δυσμενών γεγονότων, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του ασθενούς 

Με την έννοια της αποδοτικότητας εξετάζεται η σχέση της χρήσης των πόρων ή η 

αποδοτικότερη οργάνωση των υπηρεσιών για να βελτιωθεί η ροή των ασθενών μέσα από στο  

νοσοκομείο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο εξαλείφονται οι ανεπιθύμητες ή μη αποδοτικές διαδικασίες  

και ολοκληρώνεται και συντονίζεται καλύτερα η φροντίδα υγείας. 

Από τις αφηγήσεις για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα διερευνάται αν 

υπάρχει σχέση, έτσι ώστε να μπορεί να υποστηριχθεί ότι η περισσότερη αποδοτική μέθοδος 

στην μεταχείριση των ασθενών είναι επίσης και η περισσότερη αποτελεσματική (Wilson and 

Goldsohmidt, 1995). 

Εξετάζονται και συγκρίνονται οι επιδράσεις της οργανωσιακής και διοικητικής κλινικής 

φροντίδας σε όλη την έκταση των συντελεστών της και σε όλες τις πλευρές των διαφορετικών 

αρμοδιοτήτων. 

Εξετάζονται και συγκρίνονται οι προσανατολισμοί των  διοικητών και των διευθυντών των 

κλινικών  στη διαχείριση της κλινικής εργασίας σε όλες τις κλινικές. 

Εξετάζεται εάν και κατά πόσο η μεταρρύθμιση στη βιβλιογραφία αντανακλάται στις 

πολιτικές που υιοθετούνται. 

Εξετάζεται γιατί η μεταρρύθμιση είναι δυνατόν να στηριχθεί, να αγνοηθεί ή να βρει 

αντίσταση και να πολεμηθεί. 



 

 

347 

Εξετάζεται σε τι βαθμό οι στόχοι του υπουργείου, της ΔΥΠΕ και του  διοικητή, που 

αναμειγνύονται στη διαμόρφωση των στρατηγικών, γίνονται υπόθεση της κλινικής. 

Εξετάζεται αν υπάρχει σχέση ανάμεσα στη διαχείριση του κλινικού έργου στη 

συγκεκριμένη κλινική και στο συνολικό οργανωσιακό επίπεδο του νοσοκομείου με όρους 

αξιολόγησης την οικονομική αποδοτικότητα. 

Εξετάζεται αν υπάρχει σχέση ανάμεσα στην ποιότητα της κλινικής φροντίδας και στο 

κόστος και, εάν ναι, εάν συσχετίζεται με τη διαχείριση της κλινικής εργασίας. 

Τέλος γίνεται προσπάθεια εκτίμησης σε τι βαθμό οι στρατηγικές συμφωνίες και μια 

οργανωσιακή μέθοδος διαχείρισης της κλινικής εργασίας επηρέασαν την επιτυχία καλύτερων 

αποτελεσμάτων. 

Για να ερευνηθούν αυτές οι υποθέσεις, ερευνάται αν εμφανίζονται ορισμένα ή τα 

περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Στο επίπεδο του εργασιακού χώρου - κλινικές 

 Μέθοδος διαχείρισης της κλινικής εργασίας  

 Μεθόδους αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της κλινικής εργασίας  

 

Σε διοικητικό επίπεδο  

 Τακτικές αναφορές τόσο του κόστους όσο και της ποιότητας της περίθαλψης 

 Προσανατολισμός στη διαχείριση της κλινικής εργασίας 

 Διαδικασίες οι οποίες περιλαμβάνουν τις απόψεις των ιατρών στην οργανωσιακή 

λήψη αποφάσεων 

 Συμφωνία ανάμεσα στους μάνατζερ και τους ιατρούς όσον αφορά τον τρόπο που θα 

γίνεται η αξιολόγηση της απόδοσης και σύνδεσή της με συστήματα αμοιβών και 

ποινών 

 

Ερευνάται, επί πλέον, αν όλα αυτά έχουν σχέση με : 

 Διαδικασίες αποσαφήνισης των ρόλων, των ευθυνών και των προσδοκιών απόδοσης 

 Ιατρικά συστήματα πληροφορικής (συστήματα ιατρικής πληροφόρησης) με 

δυνατότητα απολογισμού της απόδοσης και 

 Εξέταση της επίδοσης αναφορικά με το  κόστος και την ποιότητα. 

 

Ακόμα ερευνάται αν υπάρχουν παρόμοιες διαδικασίες που να περιλαμβάνουν: 

 Την προσμέτρηση της γνώμης των ασθενών στις διαδικασίες περίθαλψης 
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 Την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με βάση τις πληροφορίες των ασθενών για την 

περίθαλψή τους, θεωρώντας αυτές ως κατάλληλο μέσο βελτίωσης των πρακτικών, 

όπου κρίνεται απαραίτητο. 

 

        Παράλληλα θεωρήθηκε ότι η λειτουργία της κλινικής είναι αντιπροσωπευτική της λειτουργίας 

του νοσοκομείου, όμως παρόλα αυτά δεν θεωρήθηκε σκόπιμο να γίνει έρευνα (σε βάθος) μίας 

μόνο κλινικής (ακόμα και με συμμετοχική παρατήρηση), γιατί υπήρχε το ενδεχόμενο, για 

διάφορους λόγους, τα αποτελέσματα να μην είναι έγκυρα αν η κλινική δεν είναι αντιπροσωπευτική 

του νοσοκομείου. Το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί, ως ένα βαθμό, με την έρευνα σε ένα μόνο 

νοσοκομείο, ειδικά στην περίπτωση που αυτό ήταν πολύ μικρού μεγέθους. Και στην περίπτωση 

αυτή, πέρα από όλα τ’ άλλα προβλήματα και ιδιαιτερότητες, θα υπήρχε το πρόβλημα της έλλειψης 

επαρκών τεχνικών μέσων και πόρων που χαρακτηρίζει σχεδόν όλα τα μικρά νοσοκομεία και η 

οποία θα αποσπούσε την προσοχή από τα διοικητικά και οργανωσιακά προβλήματα στα τεχνικά 

προβλήματα και στα προβλήματα υποδομών και πόρων. 

 Θεωρήθηκε, ωστόσο, ότι η μελέτη πολλών κλινικών και εργαστηρίων σε ένα  μεγάλο 

γενικό νοσοκομείο, όπως είναι το νοσοκομείο των Σερρών, δίνει εγκυρότητα στην έρευνα. Αυτό 

γιατί δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο το γεγονός ότι υπάρχει ένας ισομορφισμός στις διαδικασίες 

και πρακτικές, όσο και σε στάσεις και συμπεριφορές του προσωπικού σε ένα τόσο μεγάλο πλήθος 

κλινικών. Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει και στο γεγονός ότι το νοσοκομείο λειτουργεί 

λιγότερο από μία 10ετία στο νέο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετες υποδομές και νέο εξοπλισμό. Το 

γεγονός αυτό δεν δίνει τη δυνατότητα για παρατηρήσεις, αφηγήσεις και ερμηνείες γεγονότων που 

αποδίδουν προβληματικές καταστάσεις στα τεχνολογικά μέσα και τις υποδομές, δηλαδή στα hard 

στοιχεία του συστήματος, αλλά μόνο στα soft στοιχεία, όπως είναι το ανθρώπινο δυναμικό και η 

ηγεσία, οι διοικητικές διαδικασίες και γενικά όλο το πολιτισμικό επίπεδο της συγκεκριμένης 

περιοχής, που εξυπηρετεί το νοσοκομείο, και της ελληνικής κοινωνίας. 

Με την έρευνα αυτή δεν επιδιώκεται να αντληθούν συμπεράσματα γενικής ισχύος για όλα 

τα νοσοκομεία. Αποτελεί σαφή περιορισμό της έρευνας που διενεργήθηκε το γεγονός ότι τα 

οργανωσιακά φαινόμενα που παρατηρούνται και καταγράφονται, ενώ φαίνεται πως έχουν ισχύ για 

τα γενικά νοσοκομεία, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ισχύουν για τα πανεπιστημιακά.  Βασικές 

θεωρητικές παραδοχές, που αφορούν τον ρόλο των επαγγελματιών γνώσης (professions) στις 

οργανωσιακές διαδικασίες του νοσοκομείου σε σχέση με την εξουσία που απορρέει από την υψηλή 

επιστημονική γνώση, έχουν διαφορετική εφαρμογή και επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις 

διαδικασίες που συμβαίνουν στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία.  

Αυτό που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό είναι η ύπαρξη κλίματος εμπιστοσύνης. Και τούτο 

διότι η μάθηση δεν είναι μόνο θετική έννοια, υπάρχει μία μορφή μάθησης, συνήθης στην ελληνική 

πραγματικότητα,  μέσα από αρνητικές εμπειρίες. Είναι η διαμόρφωση συμπεριφορών με αρνητικά 

στοιχεία, δηλαδή άρνηση εργασίας και πληρωμή πλασματικών εφημεριών, πελατειακές σχέσεις 
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και λειτουργία της  μαιευτικής κλινικής του νοσοκομείου ως ιδιωτικό μαιευτήριο, παραβίαση της 

σειράς προτεραιότητας μέσω του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών κτλ, γνωρίζοντας ότι για 

όλα αυτά δεν υπάρχει τιμωρία. Έπρεπε να καταγραφούν αυτές οι διαδικασίες, γιατί αυτές είναι ο 

σκελετός της οργανωσιακής συμπεριφοράς. Χωρίς αυτή την καταγραφή δεν  είναι δυνατόν να 

καταγραφούν οι παρεκκλίσεις που προαναφέρθηκαν. Το φακελάκι π.χ είναι μία παρέκκλιση. Είναι 

φανερό ότι τέτοια στοιχεία δεν είναι εύκολο να αντληθούν από ένα ερευνητή, αν δεν υπάρξουν 

"κανόνες" εμπιστοσύνης και εχεμύθειας στην έρευνα. 

Στο υπόμνημα τονίσθηκε ότι ενδιαφέρει για τους σκοπούς της έρευνας το επιστημονικό 

έργο των διευθυντών γιατρών,  προϊστάμενων νοσηλευτριών κτλ. μόνο στον βαθμό που 

συσχετίζεται με το διοικητικό,  το οποίο είναι και η κύρια εστίαση της έρευνας, δεδομένου ότι τα 

συγκεκριμένα άτομα λειτουργούν όχι μόνο στο επιστημονικό αλλά και στο διοικητικό επίπεδο. 

Ενθαρρύνθηκαν όσοι συμμετείχαν να πουν τις δικές τους προσωπικές απόψεις για τα πράγματα, 

όμως με την επεξεργασία που ακολούθησε η γενίκευση αυτών των απόψεων θα έπρεπε να δώσει 

μία συνολική εικόνα για τις δυσλειτουργίες του συστήματος.  

Ωστόσο είναι πολύ σημαντικό να τονισθεί, ότι το επιστημονικό έργο των γιατρών είναι η 

βάση του επαγγελματισμού και όλων των διοικητικών πρακτικών που σχετίζονται με το 

μεγαλύτερο μέρος του κόστους στο νοσοκομείο, καθώς και των περισσοτέρων διαδικασιών που 

σχετίζονται με θέματα ποιότητας, ειδικά αν αυτή εννοηθεί ως ασφάλεια του ασθενούς. Η 

ουσιαστική αδυναμία ελέγχου του επιστημονικού έργου των γιατρών αποτελεί την βάση για την 

αυτονομία και την κακοδιοίκηση στο νοσοκομείο. Έτσι, και σε συνδυασμό με την ολοκληρωτική 

έλλειψη προτύπων – πλαισίου  για τις αποφάσεις τους, οι συμπεριφορές και οι στάσεις των 

γιατρών επηρεάζουν τα οικονομικά του νοσοκομείου και την ασφάλεια των ασθενών με βάση 

την ατομική πυξίδα των αξιών που ο καθένας ενστερνίζεται και σε μεγάλο βαθμό, αντανακλά  

και επηρεάζεται από τις αξίες της κοινωνίας στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

Υπάρχει σαφής αδυναμία εμβάθυνσης από τον ερευνητή, ακόμα και από τους ίδιους τους 

γιατρούς, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων επιστημονικού χαρακτήρα άλλων ιατρικών 

ειδικοτήτων, αλλά και της ίδιας της δικής τους ειδικότητας, αν αυτές οι αποφάσεις βασίζονται σε 

υψηλότερο επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας από τη δική τους.  Έτσι, για να ερμηνευτούν, έστω 

και στοιχειωδώς, τα φαινόμενα που διαδραματίζονται στο νοσοκομείο, θα έπρεπε η έρευνα να 

προσανατολισθεί στην ερμηνεία του πολιτισμικού πλαισίου αναφοράς της εργασίας των γιατρών. 

Για τον λόγο αυτόν αποφασίστηκε ένας συνδυασμός της μεθοδολογίας case study  με μία, όσο 

γίνεται πιο σύντομη και περιεκτική, έρευνα των κοινωνιολογικών χαρακτηριστικών της 

ελληνικής πραγματικότητας μέσω στοιχείων μεθοδολογίας ιστορικής έρευνας 
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6.6  Στοιχεία ιστορικής έρευνας 

 

Με σκοπό να ερμηνευτούν καλύτερα τα στοιχεία της εμπειρικής έρευνας,   και παρά το 

ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο των θεωριών μάθησης και της εξουσίας – επαγγελματισμού, έγινε 

προσπάθεια συνδυασμού των παραπάνω θεωριών με σύντομη παράθεση των βασικών 

κοινωνιολογικών απόψεων για τη διαμόρφωση της δημόσιας διοίκησης, του συστήματος υγείας 

και του νοσοκομείου στην Ελλάδα. Παρατίθενται οι σημαντικότερες απόψεις για την πορεία της 

ελληνικής κοινωνίας και του κράτους και γίνεται εκτεταμένη αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο που 

διέπει την λειτουργία του συστήματος υγείας και του νοσοκομείου. Το σύστημα υγείας στην 

Ελλάδα καθιερώθηκε πολύ αργά, τόσο που η ιστορική πορεία διαμόρφωσής του έχει βιωθεί από 

την πλειοψηφία αυτών που μετείχαν στις συνεντεύξεις του case study. Έτσι οι σημαντικότερες 

αλλαγές, που έχουν συμβεί στο νοσοκομείο, κατέστη δυνατό να φανούν με σαφήνεια μέσα από 

τις συνεντεύξεις των αφηγητών και ειδικά αυτών που ξεκίνησαν την καριέρα τους πριν το 1983. 

Μέσα από τις αφηγήσεις αυτές φαίνεται με αρκετή σαφήνεια πως τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά 

της ελληνικής κοινωνίας επηρέασαν αυτές τις αλλαγές. Γίνεται σαφές ότι αλλαγές στο 

ρυθμιστικό μέρος των θεσμών δημιούργησαν προϋποθέσεις και θετικά αποτελέσματα όταν είχαν 

ένα σαφή κοινωνικό φιλολαϊκό προσανατολισμό και παράλληλα ο τεχνικός εκσυγχρονισμός 

συνοδευόταν από τη βελτίωση της θέσης και των ρόλων των πρωταγωνιστών, κυρίως των 

γιατρών.  Επίσης, φαίνεται με σαφήνεια η ανικανότητα των  θεσμικών πρωτοβουλιών να 

επιτύχουν οτιδήποτε, όταν εισήγαγαν  τεχνικές και ρυθμίσεις που ερχόταν σε φανερή ή 

υπονοούμενη  αντίθεση με οποιασδήποτε μορφής έλεγχο της δραστηριότητας των γιατρών. 

Μέσα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε 

ειδικά μετά την μεταπολίτευση, γίνονται περισσότερο κατανοητές οι επιδράσεις της στο τρόπο 

σκέψης και δράσης των γιατρών, νοσηλευτών και διοικητικών υπαλλήλων. Ακόμα, και αυτό 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γίνεται κατανοητός ο τρόπος που συμπεριφέρεται ο πολίτης, ως 

ασθενής ή ως συνοδός του ασθενή, στους γιατρούς, στο νοσηλευτικό και το διοικητικό 

προσωπικό. 

Η εξέλιξη και διαμόρφωση της δημόσιας διοίκησης και του νοσοκομείου κάνουν επίσης 

κατανοητό τον τρόπο που η πολιτεία παρεμβαίνει στη διοίκηση των νοσοκομείων. Πως το 

πολιτικό σύστημα δημιούργησε και διαχειρίστηκε τη λειτουργία του νοσοκομείου, όσο και ποιο 

ήταν το όραμα και πως αυτό εξελίχθηκε. 

Τέλος, από την ιστορική διαδρομή της δημόσιας διοίκησης και του συστήματος υγείας,  

είναι εύκολο να παρατηρηθεί η ανυπαρξία ή υπερβολική αργοπορία στις διαδικασίες 

θεσμοθέτησης συστημάτων ελέγχου και μέτρησης, επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό την 

άποψη ότι η λήψη αποφάσεων δεν βασίζεται σε ορθολογικά κριτήρια αλλά σε κριτήρια δύναμης, 

που επηρεάζουν τον ρυθμιστικό, τον κανονιστικό αλλά και τον γνωστικό άξονα των θεσμίσεων 

που έχουν συμβεί στο νοσοκομείο.  
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6.7  Πιλοτική έρευνα 

 

Σε πρώτη φάση διεξήχθη πιλοτική έρευνα με επιλογή στελεχών του νοσοκομείου και από τις 

τρεις υπηρεσίες (ιατρική, νοσηλευτική και διοικητική) με στόχο να φανεί το περίγραμμα των 

προβληματικών καταστάσεων και ταυτόχρονα να αναζητηθούν, μέσω αυτών των στελεχών με τα 

οποία υπήρχε σχέση αυξημένης εμπιστοσύνης, τα άτομα και οι θέσεις «κλειδιά» που θα έπρεπε 

οπωσδήποτε να συμμετέχουν στην έρευνα.  Με τον τρόπο αυτό διερευνήθηκε σε πρώτο επίπεδο και 

έγινε ένας διαχωρισμός ανάμεσα σε καταστάσεις που παρουσιάζουν μια ομοιότητα – ισομορφισμό 

σε όλους τους χώρους και σε καταστάσεις που είναι ειδικές και αφορούν συγκεκριμένους χώρους 

και αιτίες. Στην πρώτη περίπτωση αυτό οδήγησε σε ευκολότερη κατανόηση του κορεσμού της 

έρευνας και δεν χρειάσθηκε να ληφθούν πολλές συνεντεύξεις από πολλές κλινικές, π.χ. δύο με τρία 

στελέχη από τις δύο παθολογικές, μαιευτικές, καρδιολογικές κτλ κλινικές. Στη δεύτερη περίπτωση, 

που αφορά χώρους με εξειδικευμένη λειτουργία π.χ. η ΜΕΘ, έπρεπε να ερευνηθεί η λειτουργία της 

και από την πλευρά των γιατρών και των νοσηλευτών και αυτό γιατί τα ευρήματα δεν είναι δυνατόν 

να αντληθούν από πουθενά αλλού, παρόλο που η ΜΕΘ λειτουργεί μόνο με τέσσερα κρεβάτια. 

 

 

6.8  Συλλογή δεδομένων και μαγνητοφώνηση 

 

Κύριο χαρακτηριστικό όλης της διαδικασίας ήταν η ύπαρξη σχέσης εμπιστοσύνης από 

όλους όσους συμμετείχαν. Ακόμα και στις περιπτώσεις όπου υπήρξαν κάποιες επιφυλάξεις και 

τυπικότητες στην αρχή των συνεντεύξεων, με την πάροδο του χρόνου και καθώς η συζήτηση 

έμπαινε σε ακανθώδη ζητήματα, γινόταν ολοένα και πιο αυθόρμητη και αναδυόταν πλευρές των 

πραγμάτων που δεν ήταν στον αρχικό σχεδιασμό του ερωτηματολογίου να θιγούν. Υπήρξαν 

περιπτώσεις στελεχών – γιατρών που τους συνοδεύει η φήμη του καλού και έντιμου ή φιλότιμου 

γιατρού, κάτι που είναι άμεσα αντιληπτό στις μικρές κοινωνίες, όπως αυτή του ν. Σερρών, και αυτό 

ο ερευνητής μπορούσε να το διαισθανθεί με τις πρώτες κουβέντες της συνέντευξης. Αυτό δεν είναι 

εύκολο να γενικευθεί, ωστόσο από την άλλη πλευρά είναι χαρακτηριστική η ευκολία με την οποία 

τα στελέχη που λειτουργούν σε συνθήκες πίεσης, όπως είναι κυρίως τα στελέχη της νοσηλευτικής 

υπηρεσίας και ειδικά των δύσκολων χώρων, χειρουργεία, ΜΕΘ, Επείγοντα περιστατικά κτλ, 

μίλησαν «ανοιχτά» χωρίς να κρύβουν λέξεις και λέγοντας τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτό, είτε 

γιατί γνωρίζουν καλύτερα από κάθε άλλον τις προβληματικές καταστάσεις που δημιουργούνται και 

δεν αντιμετωπίζονται εξαιτίας της ανικανότητας των γιατρών, καθώς και τις συνέπειες αυτών των 

καταστάσεων, κυρίως, στον τομέα της ασφάλειας των ασθενών, είτε γιατί δεν υπάρχει το 

ενδεχόμενο να τις μετατάξουν σε άλλο δυσκολότερο τμήμα, αφού ήδη υπηρετούν στο «μέτωπο» των 

νοσοκομειακών μαχών. Είναι γεγονός ότι το έργο των γιατρών σε ένα επίπεδο συμπεριφορών αλλά 
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και, ως ένα βαθμό, σε επίπεδο επιστημονικής γνώσης μπορεί να αξιολογηθεί μόνο από τις 

νοσηλεύτριες. 

Το γεγονός ότι η διαδικασία έγινε με μαγνητοφώνηση έδινε την άνεση για παρεμβάσεις σε 

όλα τα σημεία της συζήτησης, τα οποία έδειχναν νέες και ενδιαφέρουσες πλευρές του ζητημάτων 

της συζήτησης.  

 

 

6.9  Πρακτική εμπειρία του ερευνητή 

 

Το κλίμα εμπιστοσύνης τροφοδοτήθηκε και από το γεγονός ότι από την πλευρά του 

ερευνητή υπήρχε μεγάλη εμπειρία, από την εργασία του ως στέλεχος του δημόσιου τομέα, κάτι που 

καθιστούσε πρακτική και χρήσιμη τη συζήτηση και για αυτούς που έδιναν τη συνέντευξη. Είναι 

γενική διαπίστωση ότι όταν ο ερευνητής δεν γνωρίζει το θέμα σε βάθος επικεντρώνεται σε σημεία 

που, πολλές φορές, δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον  και σύντομα η συζήτηση ατονεί αφού ο 

συνεντευξιαζόμενος αντιλαμβάνεται ότι δεν θα υπάρξει κανένα αποτέλεσμα από την όλη 

διαδικασία. Αντίθετα, πιστεύεται, ότι ερωτήσεις που «καίνε» και στοχεύουν κατ’ ευθείαν στην 

καρδιά του ζητήματος δημιουργούν ένα επίπεδο συζήτησης που προκαλεί τον συνεντευξιαζόμενο να 

μιλήσει με μεγαλύτερη ευθυκρισία και να συμμετέχει σε μία διαδικασία συνέντευξης με πραγματικό 

βάθος. Ακόμα η εστίαση σε ερωτήσεις, καθώς και ο προσανατολισμός της συζήτησης σε χώρους, 

όπου ο ερευνητής είναι σχετικός με θέματα οργανωσιακής συμπεριφοράς στο δημόσιο τομέα, 

αποτελεί την πλέον προφανή αιτία για την ύπαρξη υψηλού επιπέδου συζήτησης και για την επιτυχία 

της συνέντευξης. Κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτό συνέβη και ισχυρή ένδειξη αποτελεί το 

γεγονός, ότι κανείς από όσους έδωσαν συνέντευξη δεν αρνήθηκε να μου δώσει συμπληρωματικά 

στοιχεία ή και νέα συνέντευξη, αν ήταν απαραίτητο κάτι τέτοιο. 

Στις περιπτώσεις που ο συνεντευξιαζόμενος δεν ήθελε να απαντήσει ή έδινε απαντήσεις που 

δεν άντεχαν σε κριτική, ο ερευνητής άλλαζε την ατζέντα της συζήτησης και στη συνέχεια για να 

διαλυθεί και η παραμικρή αμφιβολία για την αλήθεια των προτάσεων που ακούστηκαν, 

επαναλάμβανε το ίδιο θέμα με τουλάχιστον άλλες τρεις συνεντεύξεις που αφορούσαν τον ίδιο ή 

παρεμφερή χώρο.  

Ακόμη είναι σημαντικό να αναφερθεί το γεγονός ότι για τις ανάγκες της έρευνας, υπήρξε 

συμμετοχική παρατήρηση σε χώρους όπως τα εξωτερικά ιατρεία και επείγοντα περιστατικά με 

αφορμή τη δήθεν αναμονή για εξετάσεις. Αυτό συνέβη, σε κάποιες περιπτώσεις τις βραδινές ώρες 

και σε πολλές άλλες τις στιγμές της αναμονής για τα ραντεβού των συνεντεύξεων. Στους χώρος 

αυτούς, που συγκεντρώνουν και τις περισσότερες διαμαρτυρίες των πολιτών, φαίνεται η διοικητική 

αδυναμία όλου του συστήματος. Φαίνεται με σαφήνεια η αδυναμία των διοικητικών υπευθύνων των 

χώρων αυτών να ενδιαφερθούν, να δουν και να ακούσουν τις ατέλειες του συστήματος από την 
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οπτική γωνία του πολίτη και να σχεδιάσουν και να αξιολογήσουν το σύστημα με βάση και τη γνώμη 

των πολιτών. 

Τέλος υπήρξαν και κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις στελεχών του νοσοκομείου που 

αρνήθηκαν να μπουν στη διαδικασία των συνεντεύξεων. Στον ερευνητή υπάρχει η αίσθηση ότι 

υπήρξε κορεσμός για το θέμα και οι κάποιες επιπλέον συνεντεύξεις μάλλον δεν θα είχαν να δώσουν 

κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Αντίθετα, με το κλείσιμο και την επεξεργασία των δεδομένων, φάνηκε ότι 

κάποια θέματα θα μπορούσε να αναλυθούν σε μεγαλύτερο βάθος ή να διασταυρωθούν πληροφορίες 

που δεν έδιναν σαφή εικόνα του τι συμβαίνει. Για τον λόγο αυτό έγιναν κάποιες συμπληρωματικές 

συνεντεύξεις κυρίως με στελέχη που μετείχαν και στην πιλοτική και στην κυρίως έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Ο

 

 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

Το νοσοκομείο δεν είναι απλά  ένας καθρέφτης  

- η αντανάκλαση της κοινωνίας –  

    αλλά ένας μεγεθυντικός φακός που μεγεθύνει 

      τις  καλές και κακές συμπεριφορές των γιατρών 

                                                         Δ/ντής κλινικής 

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται τα ευρήματα της έρευνας. Η παράθεση των 

ευρημάτων  γίνεται κατά τομέα δραστηριότητας με βάση τη ροή των ιατρονοσηλευτικών 

υπηρεσιών στις κλινικές, τα εργαστήρια, τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, το τμήμα 

Επειγόντων Περιστατικών και το Φαρμακείο. Στη συνέχεια εξετάζονται τα Τακτικά 

Εξωτερικά Ιατρεία τα οποία ενώ λειτουργούν ως αναπόσπαστο μέρος του νοσοκομείου 

που παρέχει δευτεροβάθμια περίθαλψη, στην πραγματικότητα είναι παροχέας 

πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ακολουθεί η παράθεση των ευρημάτων από τις βοηθητικές 

υπηρεσίες, όπως είναι η διοικητική, η τεχνική και οι λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες και 

στο τέλος παρατίθενται ευρήματα που αφορούν το Δ.Σ., τον Διοικητή και τον 

Υποδιοικητή του νοσοκομείου. 

Η ροή των ευρημάτων για τον κάθε τομέα ακολουθεί κατά βάση τη σειρά με την 

οποία είχαν διεξαχθεί οι συνεντεύξεις και στις οποίες, σε γενικές γραμμές, το σχήμα τους 

είχε την εξής μορφή: Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες κατ’ αρχήν μία περιγραφή της 

υπάρχουσας κατάστασης και των διαδικασιών που εκτελούνται και στη συνέχεια 

εξεταζόταν κατά πόσο υπάρχει στοχοθεσία, διαδικασίες υλοποίησης και αξιολόγησης και 

ποιες αλλαγές έγιναν στα χρόνια που αυτοί εργάζονται στο νοσοκομείο. Γινόταν 

διερεύνηση αν αιτία των αλλαγών που σημειώθηκαν ήταν η αξιολόγηση των στόχων που 

τέθηκαν και της εφαρμογής των. Έγινε προσπάθεια να εκθέσουν οι συνεντευξιαζόμενοι 

την άποψή τους για τα εμπόδια (ή τις ευκολίες) που υπήρχαν και εμπόδισαν (ή 

διευκόλυναν) τις αλλαγές αυτές. Επίσης, τους δόθηκε η ευχέρεια να εκθέσουν 

οποιαδήποτε άποψη που αυτοί θεωρούσαν σχετική με την έρευνα.  

Το έντυπο ερωτηματολόγιο που τους είχε διατεθεί πριν τη συνέντευξη κατά τη 

διάρκεια του χρονοπρογραμματισμού των δίνεται παρακάτω. Η μορφή που έχει δεν 

τηρήθηκε απαραίτητα στις συνεντεύξεις, ειδικά στις περιπτώσεις που οι συμμετέχοντες 
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κατέθεταν απόψεις που είχαν κάποια ιδιαιτερότητα. Στο παράρτημα δίνονται πίνακες 

σχεδιασμού των ευρημάτων της έρευνας στους οποίους η κάθετη διάσταση ομαδοποιεί 

τις ερωτήσεις της έρευνας σε βασικούς τομείς έτσι ώστε να γενικεύονται οι απόψεις ενώ 

στην οριζόντια διάσταση που δείχνει κατά πόσο συμβαίνει μάθηση τμηματοποιούνται οι 

απόψεις αναφορικά με το τρίπτυχο σχεδιασμός – εφαρμογή – αξιολόγηση. 

 

Οι ερωτήσεις της συνέντευξης: 

1. Ποιες αλλαγές στις διαδικασίες και μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται έχουν συμβεί τα χρόνια που εργάζεσθε στο χώρο αυτό; 

2. Πώς ξεκίνησαν και γιατί έγιναν, δηλαδή ποια σκοπιμότητα 

εξυπηρέτησαν; 

3. Έγιναν λάθη και αν ναι γιατί; 

4. Διορθώθηκαν τα λάθη και με τι τρόπο; 

5. Τι ήταν αυτό που διευκόλυνε ή εμπόδισε αυτές τις αλλαγές; 

6. Οι αλλαγές αυτές είχαν προταθεί από πάνω (Υπουργείο, 

ΠΕΣΥ, διοίκηση) ή από τους ίδιους τους εργαζόμενους του χώρου 

(κλινική, εργαστήριο, τμήμα κτλ); 

7. Σε ποια περίπτωση αυτές υλοποιήθηκαν ευκολότερα ; Γιατί 

κατά την άποψή σας; 

8. Υπάρχουν περιπτώσεις που αλλαγές έμειναν στην μέση ή δεν 

προχώρησαν καθόλου; Γιατί συνέβη αυτό; 

9. Έχουν γίνει προτάσεις για την συμμετοχή σας σε προσπάθειες 

περιορισμού του κόστους λειτουργίας και βελτίωσης της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών των μονάδων στις οποίες ηγείσθε ; Αν ναι τι έχει 

υλοποιηθεί; Αν όχι γιατί; 

10. Ζητήθηκε η συμβολή σας κατά την διάρκεια του στρατηγικού 

σχεδιασμού που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα πάνω στους παραπάνω 

άξονες ή γενικά; 

11. Πόσο  θετικά ή αρνητικά επηρεάζει στην διαδικασία των 

αλλαγών η ύπαρξη ή η έλλειψη υποκίνησης; 

12. Πόσο θετικά ή αρνητικά επηρεάζουν τις διαδικασίες των 

αλλαγών οι φραγμοί-δυσκολίες ή οι ευκολίες στο θεσμικό πλαίσιο; 

13. Πόσο θετικά ή αρνητικά επηρεάζει η αξιολόγηση της 

ατομικής και οργανωσιακής δράσης, με τον τρόπο που γίνεται και τις 

συνέπειες που έχει σε ατομικό και οργανωσιακό επίπεδο, την διαδικασία 

των αλλαγών; 
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14. Πόσο εμποδίζονται οι αλλαγές και οι βελτιώσεις στις 

διαδικασίες εξαιτίας ατομικών ή επαγγελματικών συμφερόντων; 

 

Όπως φαίνεται κι από το δείγμα των συνεντεύξεων που δίνονται σε πλήρη 

μορφή, σε πολλές περιπτώσεις το ερωτηματολόγιο δεν τηρήθηκε. Αυτό παρείχε τη 

δυνατότητα να συζητηθούν και πολλά άλλα θέματα που οι συμμετέχοντες θεωρούσαν 

ως σημαντικά. 

Η παράθεση γίνεται κατά τη ροή των κύριων και βασικών διαδικασιών του 

νοσοκομείου. 

 

 

7.1 Ροή ιατρονοσηλευτικών και λειτουργικών διαδικασιών 

7.1.1  Κλινικές 

 

Μία πρώτη βασική τοποθέτηση, η οποία ζητήθηκε από όλους όσους συμμετείχαν 

στην έρευνα, ήταν να περιγραφούν οι βασικές διαδικασίες που εκτελούνται στο χώρο 

εργασίας τους και στη συνέχεια να αναφερθεί κατά πόσο αυτές είναι σχεδιασμένες και 

από ποιούς, πως εφαρμόζονται, εάν ελέγχονται, αξιολογούνται και πως αυτές αλλάζουν. 

Παράλληλα ζητήθηκε να αναφερθούν  στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει αυτές τις 

διαδικασίες είτε αυτό είναι νόμος, είτε συνήθεια, μύθος ή επιστημονική πρακτική.  Αυτό 

που συμβαίνει στην πραγματικότητα, όπως από όλους χαρακτηριστικά ειπώθηκε, είναι 

ότι οι διαδικασίες με τις οποίες καθορίζεται η λειτουργία ενός τμήματος δεν υπακούουν 

σ’ ένα συγκεκριμένο θεσμοθετημένο πλαίσιο. Δηλαδή οι λειτουργίες «εξαρτώνται από τα 

κέφια του εκάστοτε διευθυντή» όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά από όλους σχεδόν τους 

συμμετέχοντες . Είναι στην κρίση του αν και πόσο θα λειτουργήσει ως εκπαιδευτής, τα 

ωράρια που θα εφαρμοστούν, αν λειτουργήσει ομαδικά ή ατομικά, αν το έργο που θα βγει 

θα είναι ουσιαστικό. Είναι γεγονός ότι στην κακή λειτουργία του τμήματος μπορεί να 

υπάρξουν αντιδράσεις και αυτό ίσως αποτελεί ένα φρένο. Οι αντιδράσεις αυτές μπορεί να 

έχουν ως αφετηρία τις  ανάγκες και την πίεση της κοινωνίας, των νοσηλευτριών και των 

όσων γιατρών εξακολουθούν να αγωνίζονται και να υπερασπίζονται το κύρος του 

επαγγέλματός των.  Υπάρχουν όργανα και θεσμοί που θα μπορούσαν να ασκήσουν 

έλεγχο στην κακή λειτουργία, όπως είναι το επιστημονικό συμβούλιο που μέσω της 

λειτουργίας του μπορεί ένα σωστό αίτημα να ισχυροποιηθεί και να περάσει. Όμως στην 

πράξη, όπως τονίστηκε με έμφαση, «δεν μάθαμε να χρησιμοποιούμε τους θεσμούς και να 

τους λειτουργούμε, ίσως γιατί δεν θέλουμε να φτάσουμε σε συγκρούσεις».  
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Οι αναφορές τους στους θεσμούς  ουσιαστικά αναφέρονται στο πλαίσιο που 

περιβάλλει  το κλινικό έργο, αφορά στη  θεσμοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 

σε όσο βαθμό έχει συντελεσθεί, και όσον αφορά στο νοσοκομείο ή τις κλινικές, φτάνει 

μέχρι το επίπεδο της διοικητικής υπηρεσίας.  Θεσμοθέτηση των νοσηλευτικών και κυρίως 

των ιατρικών διαδικασιών δεν υπάρχει και ουσιαστικά δε δίνεται καμία δυνατότητα 

ελέγχου και αξιολόγησης του κλινικού έργου που είναι η καρδιά του συστήματος και το 

οποίο διαμορφώνει καθοριστικά και σχεδόν αποκλειστικά τους όρους λειτουργίας του 

νοσοκομείου. Έτσι π.χ. διαδικασίες όπως οι προμήθειες βιοτεχνολογικών  υλικών και 

εξοπλισμού αναφέρονται υπό το πρίσμα της διαφανούς και νόμιμης λειτουργίας του 

Τμήματος Προμηθειών και όχι του τρόπου που καθορίζουν οι αποφάσεις της ιατρικής 

υπηρεσίας.  

Οι απόψεις και οι παρατηρήσεις των συμμετεχόντων σ’ αυτό το πρώτο επίπεδο, 

των γενικών θεσμικών θεμάτων, αφορούν: 

 Την έλλειψη πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Αυτό σημαίνει ότι αναγκαστικά αυτή 

παρέχεται στο νοσοκομείο, το οποίο όμως έχει ως αποστολή την παροχή δευτεροβάθμιας 

περίθαλψης. Έτσι όμως δεν καταφέρνει σωστά  ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δεν είναι 

τυχαίο ότι τα περισσότερα παράπονα των πολιτών έχουν σχέση με τα Τακτικά Εξωτερικά 

Ιατρεία και το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Το νοσοκομείο έχει ως βασικό 

διαχωρισμό τα εξωτερικά ιατρεία (τακτικά και επείγοντα), το τμήμα διοίκησης και 

εσωτερική νοσηλεία αρρώστων που είναι η καρδιά του συστήματος ή η δευτεροβάθμια 

περίθαλψη. Κάθε κλινική έχει το διευθυντή της και αυτός, τουλάχιστον στο ελληνικό 

νοσοκομείο, έχει την τελική ευθύνη για τη λειτουργία της. Αντίθετα στα εξωτερικά 

ιατρεία δεν υπάρχει γιατρός υπεύθυνος. Η έννοια της ευθύνης αποδεικνύεται ιδιαίτερα 

χρήσιμη στην ανάλυση που θέλει να έχει βάθος. Έτσι αν επικεντρωθεί από τη μια στις 

κλινικές, όπως στα χειρουργεία, στις παθολογικές, όπου την συνολική ευθύνη έχει ο 

διευθυντής και από την άλλη στα εξωτερικά ιατρεία, τότε οι διαπιστώσεις αυτών που 

συμμετείχαν στην έρευνα είναι εντελώς διαφορετικές και πολύ καλύτερες για τις κλινικές, 

ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν επαρκείς προϋποθέσεις λειτουργίας. 

 Για αλλαγές στη πρωτοβάθμια περίθαλψη που γίνεται από το ΙΚΑ και άλλα 

ταμεία μέσω μη νοσοκομειακών γιατρών διατυπώθηκε η άποψη ότι η επικοινωνία των 

έξω γιατρών με τα νοσοκομεία πρέπει να γίνει καλύτερη και πιο στενή. « Έχει φτάσει σε 

ένα σημείο πλέον που δεν μπορεί να γίνει χειρότερη από πλευράς πελατειακών σχέσεων. 

Υπάρχουν περιπτώσεις γιατρών που δεν κάνουν επάγγελμα έξω, δεν έχουν ιατρείο. Όταν 

εσύ ,το κράτος, θέλεις να είσαι ανοιχτομάτης και να δώσεις διέξοδο σε ορισμένα 

προβλήματα μπορείς να πεις: Ποιοι γιατροί από το ΙΚΑ δεν κάνουν επάγγελμα, δεν έχουν 
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ιατρείο δηλαδή και είναι αποκλειστικής απασχόλησης; Αυτούς τους γιατρούς τους θέλω 

για 6 μήνες να εκπαιδεύονται στο νοσοκομείο. Τι πετυχαίνεις με αυτό: 

o Την αναβάθμιση αυτών των γιατρών 

o Την ενίσχυση του νοσοκομείου 

o Και την ποιοτική αναβάθμιση του ΙΚΑ 

Στην προκειμένη περίπτωση ο θεσμός είναι εμπόδιο γιατί δεν δίνει την ευελιξία να 

λυθούν προβλήματα που με κοινή λογική θα είχαν λυθεί.» 

 Την έλλειψη ικανοποιητικού επιπέδου μηχανοργάνωσης σε όλα τα επίπεδα. H 

καλή μηχανοργάνωση λύνει θέματα ποιότητας. Με αυτή είναι δυνατόν ο ασθενής ή ο 

συνοδός του να πάει σε ένα μόνο σημείο και να τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές 

εκκρεμότητες που έχει με το νοσοκομείο. Λύνει θέματα οικονομικά γιατί επιτρέπει μέσω 

του διπλογραφικού συστήματος τους τμηματικούς προϋπολογισμούς. Όπως 

χαρακτηριστικά ειπώθηκε «είναι μια ιστορία που χρονίζει, κάποτε ψάχναμε για ειδικούς 

για να μας οργανώσουν». 

 Υπερπληθώρα γιατρών. Υπάρχουν 60000 γιατροί και δεν υπάρχει υγειονομικός 

χάρτης. Λείπει το θεσμικό πλαίσιο παρόλο που όλοι αναγνωρίζουν την αναγκαιότητά του. 

  Την «εκχώρηση» της ευθύνης του διευθυντή της κλινικής στον «κανένα» όσον 

αφορά στις απαράδεκτες συμπεριφορές προς τον κόσμο από τους γιατρούς, τους 

νοσηλευτές, καθώς επίσης και σε οτιδήποτε άλλο θεωρεί ότι επηρεάζει την λειτουργία 

της κλινικής, όπως  η καθαριότητα, τα χωρίς ωράρια επισκεπτήρια κτλ. 

 Το νοσοκομείο δεν ελέγχει, δεν αξιολογεί ούτε συγκρίνει αποτελέσματα 

οικονομικά ή ποιότητας, δεν υπάρχουν δείκτες.  

 Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την γενική εκτίμηση της κακής ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών 

 Οι στιγμές ορόσημο στα νοσοκομεία είναι η έναρξη του ΕΣΥ 1985-86 με μαζικές 

προσλήψεις γιατρών, με πλήρη αναμόρφωση των νομαρχιακών νοσοκομείων τα οποία 

πιο πριν ήταν άδεια από ιατρικό προσωπικό. Από την άλλη πλευρά αναφέρθηκε ότι 

υπήρξαν και παρενέργειες από τον τρόπο που εφαρμόστηκε το ΕΣΥ, κυρίως σε σχέση με 

την αδυναμία ελέγχου του συστήματος. Δεύτερο σημείο – ορόσημο – ήταν το 1997 με 

μια στροφή συνειδητά ή ασυνείδητα προς τον ιδιωτικό τομέα. Το προσωπικό παρέμεινε 

ως είχε, χωρίς να ανανεωθεί. Το νοσοκομείο έγινε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, 

διογκώθηκε υπερβολικά ο διοικητικός μηχανισμός με αθρόες προσλήψεις «ημετέρων» με 

αποτέλεσμα να καταστούν μη αποδοτικές και αποτελεσματικές, μη φιλικές, οι διοικητικές 

υπηρεσίες παρότι είχαν υπερεπάρκεια προσωπικού. Το προσωπικό αυτό σε πολλές 

περιπτώσεις ήταν άσχετο ή μη κατάλληλο ή άσχημα κατανεμημένο. Ειπώθηκε 

χαρακτηριστικά από διευθυντή κλινικής ότι «Στην τωρινή φάση η κατάσταση είναι 
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χειρότερη. Ας πάρουμε μόνο μια περίπτωση, την αναπλήρωση του προσωπικού. Οι 

διαδικασίες είναι χρονοβόρες, απαράδεκτες, απαιτούνται δύο χρόνια για να 

αντικατασταθεί ο διευθυντής. Αυτό σημαίνει ότι σπρώχνονται οι γιατροί προς τον 

ιδιωτικό τομέα. Άλλωστε ο τετραπλασιασμός του τζίρου των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων 

αυτό το πράγμα δείχνει. Έχει κλείσει εντελώς η στρόφιγγα των προμηθειών σε σημείο 

που να μην μπορείς να λειτουργήσεις. Αυτό βεβαίως άσχετα από την δυνατότητα των 

γιατρών να κάνουν κατάχρηση στις προμήθειες. Τα νοσοκομεία χρωστάνε τα μαλλιά της 

κεφαλής τους και οι εταιρείες δεν δίνουν άλλα υλικά». 

 Οι σημαντικότερες αλλαγές αφορούν τα θέματα της τεχνολογίας. Οι μεγαλύτερες 

αλλαγές έγιναν με την ίδρυση του ΕΣΥ, όταν υπήρξε προμήθεια σύγχρονου 

ιατροβιοτεχνολογικού εξοπλισμού. Είναι χαρακτηριστική η τοποθέτηση διευθυντή 

ιατρικού τομέα: «Υπάρχει γενικά δυστοκία στην ανανέωση ή την αντικατάσταση του 

εξοπλισμού με άλλο πιο σύγχρονο και αυτό πιθανόν να οφείλεται και σκόπιμη πολιτική 

για να μη μπορεί ο δημόσιος τομέας να ανταγωνισθεί τον ιδιωτικό. Μ’ αυτή την έννοια τα 

νοσοκομεία δεν παρακολουθούν την εξέλιξη της τεχνολογίας. Αυτό σε συνδυασμό με τις 

αυξημένες απαιτήσεις του κόσμου για καλύτερες υπηρεσίες διώχνει τον κόσμο προς τον 

ιδιωτικό τομέα. Το κόστος που φαινομενικά γλυτώνει το δημόσιο από την μη αγορά νέων 

σύγχρονων μηχανημάτων το πληρώνει η κοινωνία πολλαπλάσια στον ιδιωτικό τομέα. 

Ανθίζει η παραοικονομία. Δες τι γίνεται με τα καρδιοχειρουργικά κέντρα. Τι κάνει το 

δημόσιο;». 

 

7.1.1.1  Απόψεις ιατρών 

 

Ιατρός 1 

Το θέμα της αξιολόγησης είναι η βάση για την ανίχνευση των λαθών και της 

διόρθωσής των και ταυτόχρονα το βασικό κριτήριο για την ανάληψη της ευθύνης από τα 

δρώντα άτομα. Ήταν το θέμα που μπήκε για συζήτηση με όλους τους συμμετέχοντες γιατί 

επηρεάζει καθοριστικά όλα όσα συμβαίνουν. Ο τρόπος που λέχθηκαν τα πράγματα δεν 

επιδέχεται «στρογγύλεμα» και παρατίθεται αυτούσιος: 

« Σε οργανωσιακό επίπεδο έχει γίνει μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια με την 

καταγραφή στατιστικών στοιχείων αλλά δεν ξέρω (Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας) κατά 

πόσο αξιολογήθηκαν αυτά τα στοιχεία. Πόσοι άρρωστοι πέρασαν, πόσοι χειρουργήθηκαν, 

πόσες μέρες νοσηλείας είχαν, τι μέσο όρο νοσηλείας είχαμε για κάθε εγχείρηση. Φαίνεται 

πως υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και εννοείται ότι 

μιλάμε για ομοειδή νοσοκομεία, με ίδια σύνθεση, που βρίσκονται σε πόλεις με τον ίδιο 

πληθυσμό. Αναρωτήθηκε ποτέ κανείς γιατί ο ένας κάνει 5 και ο άλλος 15; 
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Παράδειγμα  ο αξονικός τομογράφος.  Μπορούμε να πούμε πως δεν καλύπτει τα 

νυχτερινά γιατί δεν έχει προσωπικό; Έχουμε μηχάνημα τεράστιας αξίας κι εσείς θα μου 

πείτε ότι αν έρθει κάποιος την νύχτα δεν μπορώ να βγάλω αξονική; Κόψτε το λαιμό σας 

και βρείτε τρόπο! Φαντάζεσθε ότι αυτό μπορεί να συμβεί σε ένα ιδιωτικό 

ακτινοδιαγνωστικό κέντρο; 

Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι είναι θέμα προσωπικών επιλογών και προσωπικών 

πρωτοβουλιών. Δεν λειτουργεί με θεσμικό πλαίσιο.  

Ποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα; Σε κανένα τμήμα δεν υπάρχει και δεν προβλέπεται 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Θα μπορούσαν να γίνονται στον πρώτο χρόνο της ειδίκευσης 

στην παθολογία και στη χειρουργική και μέχρι να τελειώσει σε 3-4 χρόνια να κάνει όλα 

τα απαραίτητα. Να υπάρχει ένας μπούσουλας και στο τέλος να ζητηθεί από το τμήμα (την 

κλινική) μία αναφορά για το τι έγινε. 

Θα μπορούσε να γίνεται μία βιβλιογραφική έκθεση κάθε πρωί, να γίνεται 

συζήτηση επί των περιστατικών. Αντίθετα όλα αυτά υπόκεινται στην καλή διάθεση του 

διευθυντή. Όλα αυτά αν θέλει τα κάνει, αν δεν θέλει δεν τα κάνει. Ο νόμος δεν 

περιγράφει τίποτα, δεν υπάρχει νόμος. Ο διευθυντής έχει την γενική ευθύνη. 

Σε ατομικό επίπεδο μέτρο που να ζυγίζει την προσφορά του κάθε γιατρού δεν 

υπάρχει. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και κακό συγχρόνως. Δεν υπάρχει τρόπος 

μέτρησης της διοικητικής και της επιστημονικής απόδοσης. Υποτίθεται ότι υπάρχει αλλά 

εκεί είναι όλα πλασματικά. Τα διοικητικά προσόντα φαίνονται από το πόσο μεγάλο έργο 

μπορείς να βγάλεις μέσα από το ελάχιστο ανθρώπινο δυναμικό και τις ελάχιστες λοιπές 

προϋποθέσεις. Π.χ. στην αξιολόγηση των διευθυντών μπορεί κάποιος να αξιολογήσει 

υψηλότερα ένα υποψήφιο που έχει 50 εργασίες από έναν που έχει 10, αλλά το ερώτημα 

που αναδύεται είναι πότε προλαβαίνει ο πρώτος να χειρουργήσει ή να γράψει τόσες 

πολλές εργασίες. Ο νόμος που έγινε προέβλεπε κάποια κριτήρια και συντελεστές 

βαρύτητας. Στην πράξη τεντώνουμε και υπερεκτιμούμε το ένα προσόν, συμπιέζουμε και 

υποεκτιμούμε το άλλο και αφού ράβουμε και ξηλώνουμε κατά πως μας βολεύει 

επιλέγουμε αυτόν που θέλουμε. Αυτό οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο μαρασμό και 

στην κατάργηση του θεσμού για λόγους καθαρά συμφεροντολογικούς. Στις κατώτερες 

βαθμίδες τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα και αυτό γιατί το θέμα δεν παίρνει καν 

δημοσιότητα. 

Στενά δεμένα με όλα αυτά είναι το θέμα της υποκίνησης. Οι γιατροί βαλτώνουν και 

μόνο στην ιδέα ότι μπορεί να πεθάνουν ως επιμελητές Β χωρίς προαγωγή. Λειτουργούν 

όπως λειτουργούσαν οι εργάτες στις σοσιαλιστικές χώρες που κατέρρευσαν. Χωρίς 

ενδιαφέρον, έτσι λειτουργούν! Ή θα το ρίξουν στο φακελάκι για να έχουν κάποιο 

ενδιαφέρον! 
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Δεν μπορεί το κράτος να δει κάποια απλά πράγματα, να δώσει ενδιαφέρον και 

κίνητρα στους εργαζόμενους για να μπορούν να αποδώσουν καλύτερα; Το σύστημα 

καταρρέει κάτω από το βάρος αυτής της αδιαφορίας. Αδιαφορία που οφείλεται στο ότι 

δεν βλέπει φως πουθενά». 

 

Μία σειρά από άλλες παρατηρήσεις για τη λειτουργία των κλινικών, σχετίζονται με 

τις συνθήκες εργασίας, τις σχέσεις εξουσίας και λήψης αποφάσεων, νέων τεχνολογιών 

καθώς και με προτάσεις αλλαγών που αναπόφευκτα έγιναν από τους συμμετέχοντες. 

Υπήρξαν πολλές απόψεις που έθιγαν θέματα όπως: 

 Το εξαντλητικό ωράριο όσον αφορά τους γιατρούς. Τις αργές διαδικασίες 

πλήρωσης κενών, τα προβλήματα με τις εφημερίες, τα οργανογράμματα που παρότι 

έγιναν πρόσφατα δεν λειτουργούν ειδικά στο επίπεδο της νοσηλευτικής  υπηρεσίας τόσο 

που πολλές κλινικές ή εργαστήρια στην ουσία δεν μπορούν να λειτουργήσουν. 

 Γερασμένο ιατρικό προσωπικό που σχετίζεται με το γεγονός ότι έγιναν αθρόες 

προσλήψεις σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και είναι λογικό να δημιουργηθεί απόλυτη 

ή σχετική πληρότητα. Έτσι όμως δεν υπάρχει ομαλή ροή αντικατάστασης των γιατρών με 

αποτέλεσμα η οργανωτική πυραμίδα να είναι, σε πολλές περιπτώσεις, αντεστραμμένη.  

 Δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός των ρόλων των διαφόρων υπηρεσιών του 

νοσοκομείου. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία είναι τυπικά μόνο ανεξάρτητη από την Ιατρική. 

Όσον αφορά το παραγόμενο επιστημονικό έργο, την απόλυτη κυριαρχία την έχει το 

Ιατρικό προσωπικό. Όσον αφορά όμως τις «αγγαρείες» όπως π.χ. τα ωράρια, την επιλογή 

προσωπικού στις βάρδιες, δεν έχει καμία ανάμειξη και είναι ευθύνη του νοσηλευτικού 

προσωπικού, όσο κι αν ο γιατρός μπορεί να ασκήσει πίεση και να έχει ουσιαστική 

εξουσία στην πραγματικότητα τυπική εξουσία δεν έχει.  

 Η κλινική είναι αντίγραφο του νοσοκομείου. Ακόμα κι αν λειτουργούν 

περισσότερες από μία ομάδες η ευθύνη είναι στον διευθυντή. Αν ο διευθυντής είναι 

ικανός, όσες ομάδες κι αν υπάρχουν αυτές θα λειτουργούν σωστά. Δεν συμβαίνει το ίδιο 

με τις πανεπιστημιακές κλινικές όπου ο υφηγητής λειτουργεί ανεξάρτητα από τον 

επικεφαλής καθηγητή. 

  Αναφορικά με την εξουσία του γιατρού στη λήψη αποφάσεων, η αφήγηση ενός 

γιατρού είναι ιδιαίτερα γλαφυρή: «Ο γιατρός εκτελεί την εργασία του όπως αυτός νομίζει 

και άσχετα από τις εντολές του υπουργείου. Εντυπωσιακά εύκολα. Αν μάλιστα κάνει την 

εργασία του επιστημονικά και διοικητικά σωστά και επικοινωνεί με την ιεραρχία δεν 

μπορεί κανείς να του πει το παραμικρό. Ακόμα περισσότερο αν μετέχει σε επιστημονικά 

συμβούλια ή επιτροπές. Η εξουσία του διευθυντή αφορά πολλά πράγματα. Γενικά ο 

διευθυντής είναι υπεύθυνος για τα πάντα. Είναι απόλυτα κυρίαρχος του τι γίνεται. Ποιος 
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θα πάρει και πότε άδεια, πόσοι θα παραμείνουν στο τμήμα, τι δουλειά κάνει ο καθένας 

κτλ. Επειδή δεν υπάρχουν νόρμες διοικητικές και οι διευθυντές διευθύνουν εμπειρικά τις 

κλινικές, η απόδοση και η κατεύθυνση που θα πάρουν αυτές εξαρτάται αποκλειστικά από 

την ικανότητα ή την ανικανότητα του διευθυντή.» Για το τελευταίο που αφορά την 

ανικανότητα της ηγεσίας είναι χαρακτηριστική η ειρωνική φράση γιατρού κλινικής ότι 

«Αυτή η κλινική (την ονομάζει) λειτουργεί άψογα ….  όταν λείπει με κανονική άδεια ο 

διευθυντής της»   

 Από αρκετούς διευθυντές τονίστηκε ότι υπάρχουν καινούριοι γιατροί που στα 30-

35 χρόνια τους «πιάνουν πουλιά στον αέρα» όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες και 

διευθυντές στα 50-60 που μπορεί να μην καταλαβαίνουν τα βασικά ή χρησιμοποιούν τον 

υπολογιστή τους για «άλλες» ασχολίες. Ζήτησα από γιατρό που με βοήθησε στις πρώτες 

πιλοτικές συναντήσεις να μου υποδείξει διευθυντές κλινικών που οπωσδήποτε έπρεπε να 

επισκεφθώ και να πάρω συνέντευξη. Μου είπε χαρακτηριστικά ότι ο συγκεκριμένος Χ 

διευθυντής είναι «απασχολημένος» γιατί ρίχνει πασιέντζες στον υπολογιστή του. 

Θεώρησα ότι ήταν μία «συναδελφική κακία». Στις τρεις φορές που τον επισκέφθηκα 

αναζητώντας λίγο χρόνο για  μια μικρή, έστω, συνέντευξη, πράγματι ήταν 

«απασχολημένος» και δεν ευκαιρούσε. Ο αθεόφοβος δεν είχε καν το στοιχειώδες τακτ να 

έχει γυρισμένη και να κρύβει την οθόνη από την πόρτα του γραφείου του έτσι ώστε να 

μην είναι ορατή, στον οποιονδήποτε μπαίνει μέσα, η «επιστημονική εργασία που 

διεξήγαγε». 

  Στην ενότητα αναφορικά με τις αλλαγές και τις συγκρούσεις που αυτές μπορεί 

να επιφέρουν, φαίνεται ότι είναι δύσκολο στους υφισταμένους να περάσουν τις νέες 

αντιλήψεις ακόμα κι αν αυτές αφορούν θέματα επιστημονικά που δεν επιδέχονται πολλές 

αμφισβητήσεις.  Και στις περιπτώσεις αυτές  φαίνεται πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος 

του διευθυντή γιατί σε τελική ανάλυση αν θα περάσει κάτι εξαρτάται από το πόσο 

δεκτικός είναι ο κάθε διευθυντής και κατά πόσο βάζει στόχους. Έτσι τις περισσότερες 

φορές οι αλλαγές στην κλινική μπορεί να αφορούν μηχανήματα. 

  Αρκετοί διευθυντές είναι ανοικτοί στα μηνύματα της προόδου και της 

τεχνολογίας και αυτό το περνάνε και προς τα κάτω, σε όλη την κλινική. Χαρακτηριστική 

στην περίπτωση η φράση διευθυντή κλινικής που αναφέρεται στους συνεργάτες του 

γιατρούς και νοσηλευτές: «Να είστε δεκτικοί και να μην απορρίπτετε τίποτα και να μην 

αποδέχεστε άκριτα τίποτα. Είναι δύσκολο να φτάνεις σε σύγκρουση με ανθρώπους με 

τους οποίους ζεις συνεχώς μαζί. Δεν έχεις ουσιαστική εξουσία και πολλές φορές 

μετανιώνεις που έχουν φτάσει τα πράγματα σ’ αυτό το σημείο, δηλαδή σύγκρουση χωρίς 

ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ούτε είναι τυχαίο που οι περισσότεροι προϊστάμενοι 

αποφεύγουν τις συγκρούσεις. Τα πράγματα είναι σχετικά εύκολα όταν υπάρχουν δείκτες 
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και μετρήσιμα αποτελέσματα και μπορεί να γίνει σύγκριση με άλλα άτομα ή 

οργανώσεις.». 

 Είναι σαφές ότι στους περισσότερους διευθυντές δεν υπάρχει η αντίληψη για τον 

διοικητικό ρόλο τους ως διευθυντών ούτως ώστε να μπορούν να οργανώσουν τα τμήματα 

με σωστό τρόπο. Αυτό έχει βαθιές ρίζες. Δεν έχουν επιλεγεί διευθυντές με κριτήρια 

τέτοια που να μπορούν να ασκήσουν διοίκηση. 

 Τα μεγαλύτερα προβλήματα παρουσιάζονται στις συμπεριφορές του προσωπικού. 

Είναι χαρακτηριστική η άποψη ότι «οι γιατροί θέλουν τους ασθενείς να προσαρμοστούν 

σ’ αυτούς και όχι να προσαρμοστούν αυτοί στους ποικίλους ασθενείς». Το προσωπικό 

χρειάζεται εκπαίδευση όχι μόνο στην ιατρική και νοσηλευτική αλλά στη διαχείριση του 

ασθενούς. Αυτό μπορεί να μπει ως προϋπόθεση στις προσλήψεις αλλά κυρίως να 

διαμορφώνεται στο νοσοκομείο. 

 Επικρατεί η άποψη σε όλους τους γιατρούς του νοσοκομείου ότι στο 

επιστημονικό επίπεδο οι κλινικές του νοσοκομείου δεν είναι σε χαμηλότερο επίπεδο σε 

σχέση με άλλες χώρες αλλά από διαχειριστική άποψη, από το επίπεδο της κλινικής και 

μέχρι την ανωτάτη διοίκηση ενδέχεται να υπάρχει τεράστια ασυναρτησία. 

 Η συμμετοχή των ανθρώπων της κλινικής στη λήψη αποφάσεων – 

προγραμματισμό και στους στόχους σαφώς βοηθά στην υλοποίησή τους, κάτι όμως που 

αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του διευθυντή αν θα το κάνει ή όχι. Από διευθυντές 

που λειτουργούν με ομαδική λειτουργία επί της ουσίας διατυπώνονται μόνο θετικά 

σχόλια. Πολλαπλασιάζεται η αποδοτικότητα και η ποιότητα. Ο αντίκτυπος είναι προς 

κάθε κατεύθυνση. Όταν κάποιος συζητά τα προβλήματα του ασθενούς, επιλέγει την 

καλύτερη λύση, ικανοποιεί τους συνεργάτες γιατί τους βάζει στο παιχνίδι και τους κάνει 

να αισθάνονται χρήσιμοι, διδάσκει καλύτερα τους ειδικευόμενους και το  κυριότερο 

αφοπλίζει τον οποιονδήποτε από το να έχει αντιρρήσεις για κινήσεις που θα ήθελε να 

κάνει ορμώμενος από ατομικά κίνητρα και προσωπικά συμφέροντα. 

 Το μεγάλο πρόβλημα με τις φαρμακευτικές εταιρείες και την κατευθυνόμενη 

συνταγογράφηση, όπως επίσης και με τις παραγγελίες του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 

περιγράφεται με χαρακτηριστικό τρόπο από διευθυντή κλινικής:  «Το μόνο σημείο στο 

οποίο νοιώθω εκτεθειμένος είναι οι φαρμακευτικές εταιρείες με τα συνέδρια. Χωρίς να 

έχω ενδώσει σε κανένα. Εάν το κράτος πει ότι εγώ, το Ελληνικό Κράτος, θα σας στέλνω 

σε όσα συνέδρια γίνονται να δεις αμέσως πόσο θα μειωθεί και η διαπλοκή και η 

συναλλαγή. Το θέμα δεν μπορεί να λυθεί ατομικά με βάση τη συνείδηση του κάθε 

γιατρού. Το πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί με τους σφαιρικούς προϋπολογισμούς 

αξιολογώντας αποκλίσεις.   
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 Στις παραγγελίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού οι διαδικασίες να γίνονται έτσι 

ώστε να τηρούνται επακριβώς οι προδιαγραφές έτσι ώστε όλη η ευθύνη να βαρύνει 

αποκλειστικά τον γιατρό που έθεσε τις προδιαγραφές. 

 Ο ρόλος των γιατρών και της εξουσίας των είναι τεράστιος. Διαχειρίζονται τους 

πολίτες όπως θέλουν, χωρίς έλεγχο. Π.χ. προγραμματίζουν χειρουργεία, εισαγωγές από 

επείγοντα και εξωτερικά ιατρεία όπως τους βολεύει. Η ροή του αρρώστου είναι 

αποκλειστική διαχείριση του γιατρού, λειτουργώντας καταπιεστικά και στις άλλες ομάδες 

εργαζομένων.  

 Αναγνωρίζεται ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος έχει πολύ σημαντικό  ρόλο να παίξει 

στις νοσοκομειακές υπηρεσίες. Ουσιαστικά δεν προχώρησε γιατί υπάρχει ο φόβος στους 

γιατρούς ότι θα ελέγχονται πολύ πιο σφιχτά από ότι ως τώρα. Οι γιατροί δεν τον θέλουν. 

Ελέγχεται η ροή και οι διαδικασίες και δεν τους επιτρέπει να λειτουργούν σε χαοτικές 

καταστάσεις. Επίσης ελέγχεται η διαδικασία στο οικονομικό σκέλος. Η άρνηση των 

γιατρών είναι απόλυτη, είναι καθοριστικά αρνητικός ο ρόλος των γιατρών. 

 Αλλαγές στις συμπεριφορές. Δεν έχει γίνει καμία σημαντική αλλαγή. Νησίδες 

υπάρχουν για να επιβεβαιώσουν τον κανόνα. Όλα αυτά δεν είναι άσχετα με την μη 

καταγραφή των στοιχείων που χρειάζονται – ποιότητα, οικονομικά στοιχεία – γιατί δεν 

υπάρχει τίποτα για την αξιολόγηση είτε της κλινικής είτε των ατόμων. 

 Οι διαδικασίες δεν καταγράφονται, δεν αναλύονται, δεν αναθεωρούνται. 

Υπάρχουν μαύρα μεσάνυχτα στο νοσοκομείο. 

 Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στη διακίνηση φαρμάκων με αποτέλεσμα τη 

σπατάλη και τη σκόπιμη υπερκατανάλωση λόγω διαπλοκής με τις φαρμακευτικές 

εταιρείες. Η αδιαφορία για το κοινό συμφέρον οφείλεται στο γεγονός ότι αυτός που θα 

ενδιαφερθεί να βάλει τάξη στο σύστημα δεν έχει να κερδίσει τίποτα. Αποτέλεσμα ότι όλοι 

λένε το περίφημο – εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα; Το χειρότερο είναι ότι η 

αδιαφορία πολλές φορές φτάνει στον κυνισμό όταν πρόκειται αυτός που αποφασίζει να 

διαλέξει ανάμεσα στο δικό του ατομικό συμφέρον και στο συμφέρον του πολίτη. Είναι 

δύσκολο, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει για να φύγουμε από αυτή την απελπιστική 

κατάσταση. Δεν υπάρχει ούτε κοινωνικός έλεγχος. Είναι αδιανόητο ο Νομάρχης που 

εκπροσωπεί τον νομό να μην έχει τρόπο να εκφράσει την άποψη της κοινωνίας του νομού 

για τα θέματα του νοσοκομείου. Στις ελάχιστες περιπτώσεις που μπορεί να ασκηθεί 

κοινωνικός έλεγχος τα πράγματα είναι σαφώς πιο οργανωμένα και φιλικά προς τον 

πολίτη. Χαρακτηριστική περίπτωση οι νεφροπαθείς, η ανάγκη να βρίσκονται συνεχώς σε 

σχέση εξάρτησης με το νοσοκομείο, τους κάνει να έχουν συλλόγους και να εκφράζουν 

οργανωμένα τις απόψεις τους οι οποίες λαμβάνονται υπόψη από το νοσοκομείο. Οι 
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γιατροί φοβούνται να φερθούν αυθαίρετα και τους υπολογίζουν. Σε άλλες περιπτώσεις 

που είναι αδύνατη η παρέμβαση των πολιτών οι γιατροί κάνουν ότι θέλουν. 

 Ο έλεγχος από την πλευρά του υπουργείου είναι ελάχιστος. Κατά διαστήματα 

ζητούνται και αποστέλλονται στοιχεία τα οποία, όμως, ακόμα και αν είναι πραγματικά 

και όχι εικονικά, δεν συγκρίνονται, δεν αξιολογούνται και δεν έχουν καμία επίπτωση για 

το νοσοκομείο ή τους γιατρούς. 

 Δεν έχουν ζητηθεί ποτέ στοιχεία που αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

 Το θεσμικό πλαίσιο όπως είναι ή όπως το διαχειρίζονται οι γιατροί, επιτρέπει σε 

όσους έχουν εξουσία να ψαρεύουν σε θολά νερά. Δεν θέλουν οι γιατροί καθαρούς 

κανόνες στο παιγνίδι. Αν το θεσμικό πλαίσιο έδινε μεγαλύτερη αυτοτέλεια στη λήψη 

αποφάσεων – οικονομική κτλ – αλλά και ξεκαθάριζε τους όρους του παιγνιδιού 

αποδίδοντας την ευθύνη που αναλογεί στον καθένα, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. 

 Θα έπρεπε να γίνουν οπωσδήποτε οι τμηματικοί προϋπολογισμοί για να μπορείς 

να συγκρίνεις. Μερικά πράγματα βγάζουν μάτι αν αξιολογηθούν, οπότε αναγκαστικά 

πρέπει να επέμβεις. 

 Είναι δυνατόν να προχωρήσει η μεταρρύθμιση χωρίς τους γιατρούς ή ακόμα 

χειρότερα κόντρα σ’ αυτούς; Το  θέμα θα πρέπει να μπει σε άλλη βάση. Αν η πολιτεία 

πραγματικά επιθυμεί να αλλάξει το σύστημα και να το κάνει καλύτερο, αυτό θα γίνει 

κατανοητό, πρώτα από όλα από το ιατρικό κατεστημένο, το οποίο όσο κι αν δεν του 

αρέσει, δεν θα είναι εύκολο να εναντιωθεί σε μία τέτοια κατάσταση. Επίσης ένα μέρος 

των γιατρών θα συστρατευθεί σε μία τέτοια προσπάθεια. Οι γιατροί αντιλαμβάνονται ότι 

αυτό που γίνεται σήμερα είναι ένα «δούλεμα» στην κυριολεξία. Από την άλλη πλευρά 

υπάρχει η αδυναμία να αμειφθούν οι γιατροί που θα συμμετέχουν σε μία τέτοια 

προσπάθεια, ενώ υπάρχουν γιατροί που από αυτή την χαοτική κατάσταση βγαίνουν 

κερδισμένοι και προφανώς δεν θέλουν να αλλάξει. 

 Η κρίση των διευθυντών δεν έχει σχέση με τις ικανότητες του γιατρού, ειδικά τις 

διοικητικές, έχει σχέση άμεση με τους πολιτικούς. Απλό παράδειγμα. Οι θέσεις των 

διευθυντών μοιράζονται από το πολιτικό σύστημα που θέλει με αυτό τον τρόπο να έχει 

«δικό» του διευθυντή για να κάνει τα ρουσφέτια του. Όμως έτσι ο διευθυντής, αφού 

ικανοποιεί αιτήματα των πολιτικών και δεν ελέγχεται για το έργο του, μπαίνει  σε μια 

διαδικασία αλληλοεξυπηρέτησης όπου «το ένα χέρι νίβει τ’ άλλο και τα δύο το 

πρόσωπο», όχι όμως το πρόσωπο της κοινωνίας αλλά της διαπλοκής. 

 Υπάρχουν δύο κατηγορίες ιατρών: Η πρώτη και η πιο ολιγάριθμη ομάδα 

περιορίζεται στην καλή χρήση του φαρμακευτικού και άλλου υλικού. Στο τέλος έρχεται η 

εταιρεία και σου προσφέρει ένα φαρμακευτικό ή ιατρικό συνέδριο. Αυτή είναι η 
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καλύτερη, η πιο ήπια περίπτωση από άποψη διαπλοκής. Να σημειωθεί όμως ότι δεν 

υπάρχει ουσιαστική εκπαίδευση από την μεριά του κράτους. Η δεύτερη κατηγορία είναι 

των γιατρών που κυριολεκτικά ρημάζουν τα ταμεία με το κόστος των φαρμάκων που 

γράφουν και ενδεχομένως έχουν κάνει περιουσία από τις φαρμακευτικές εταιρείες. 

Παίρνουν χρήμα καθαρό από τις εταιρείες αφού κρατούν αρχείο με τις συνταγές που 

γράφουν. 

  Στο θέμα του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού παίζονται τα μεγάλα παιγνίδια. Αν 

επιμείνεις για αντισταθμιστικά οφέλη τότε αυτά στην ουσία πάνε στις τσέπες των γιατρών 

που συντάσσουν τις προδιαγραφές του διαγωνισμού. Το πρόβλημα στις προμήθειες δεν 

αφορά τον διαγωνισμό και το γραφείο προμηθειών αλλά τους γιατρούς που κάνουν τις 

προδιαγραφές. Και ουσιαστικά καταλήγει στον διευθυντή της κλινικής. Η λύση του 

προβλήματος ίσως θα μπορούσε να είναι ο καθορισμός προδιαγραφών κεντρικά από μία 

επιτροπή και μάλιστα πιο πριν και άσχετα ποιοι, πότε, και που θα γίνουν οι διαγωνισμοί 

για τα συγκεκριμένα υλικά. Στην επιτροπή μετέχουν καθηγητές ιατρικής, καθηγητές 

βιοιατρικής τεχνολογίας και έχουν λόγο και ευθύνη για αυτό που προτείνουν. 

 Οι ατομικές συγκρούσεις είναι αναμενόμενες και διευθετούνται μέσα στην 

κλινική όμως υπάρχουν και προβλήματα σε κάποια τμήματα που διαιωνίζονται και επειδή 

ο διευθυντής δεν έχει τη διοικητική εξουσία, αλλά πολλές φορές και τις ικανότητες, δεν 

μπορεί να επιβάλει την τάξη έστω και να το θέλει. Ο διοικητής σαν ανώτερο όργανο 

επιβάλει την τάξη. Τα κριτήρια για τη λήψη αποφάσεων δεν είναι αντικειμενικά και η 

δυσλειτουργία συνεχίζεται. Συγκρούσεις εργαζομένων και διοίκησης αποβαίνουν εις 

βάρος της λειτουργίας του ιδρύματος. Ο επικοινωνιακός ή αυταρχικός τρόπος και η 

γενικά η προσωπικότητα του διοικητή παίζει τον κύριο λόγο στην εύρυθμη  λειτουργία.  

Εάν αυτός δεν είναι κατάλληλος δημιουργούνται κακές διαπροσωπικές σχέσεις οι οποίες 

γίνονται μόνιμες και δεν εξαλείφονται ακόμα κι όταν αυτός αποχωρεί». 

 

Στη συνέχεια ακολουθούν είτε επακριβώς όπως ειπώθηκαν φράσεις από γιατρούς 

του νοσοκομείου είτε αναφέρονται περιληπτικά οι απόψεις τους. 

 

Ιατρός 2 

  «Ο διευθυντής έχει τον τελευταίο λόγο σε οτιδήποτε ενώ η προϊσταμένη έχει την 

ευθύνη για τα ωράρια. Υποτίθεται ότι οι προϊστάμενες δίνουν λόγο στην τμηματάρχη της 

νοσηλευτικής, όμως στην πραγματικότητα ο διευθυντής συντονίζει, εποπτεύει και είναι 

σωστό γιατί αυτός έχει την ευθύνη για ότι συμβεί. Είναι γεγονός ότι υπάρχει συνεργασία 

και αλληλοεπικάλυψη. Υπάρχει θεσμικό πλαίσιο αλλά δεν λειτουργεί. 

 Οι διευθυντές μπορούν να αναθέσουν ευθύνες στους αναπληρωτές διευθυντές. 



 

 

368 

 Ο τομεάρχης συντονίζει τις κανονικές και τις εκπαιδευτικές άδειες. 

 Κατά βάση η ομαδική εργασία στις κλινικές οφείλεται στην ικανότητα του 

διευθυντή. Όταν υπάρχει διοικητική ικανότητα γίνονται πολλές θετικές ενέργειες. 

Υποκινούνται οι νεώτεροι γιατροί για να αναπτύξουν τις ικανότητές των και να 

αναβαθμίσουν τα τμήματα ιδιαίτερα στις νέες τεχνολογίες. 

 Παλαιότερα ο διευθυντής είχε την απόλυτη κυριαρχία. Σήμερα δεν μπορεί να 

επιβληθεί αν δεν έχει επιστημονική γνώση και διοικητικές ικανότητες. 

 Είναι απαιτούμενο η καλή διοίκηση και η συνεργασία των στελεχών αλλιώς 

κανείς δεν ενδιαφέρεται συνειδητά για το τι γίνεται και για τα προβλήματα που υπάρχουν. 

 Η παρέμβαση του διοικητή στο επίπεδο της κλινικής έχει νόημα μόνο σε 

συνεργασία με τον τομεάρχη και τον διευθυντή για την από κοινού αντιμετώπιση των 

υπαρχόντων σοβαρών προβλημάτων. 

 Το Επιστημονικό Συμβούλιο ασχολείται μόνο με επιστημονικά και όχι με 

διοικητικά θέματα. 

 Οι αλλαγές δεν  προχωράνε όταν η συνεργασία του διευθυντή με τους γιατρούς 

του τμήματος δεν είναι καλή. Αντίθετα πάνε καλά αν υπάρχει συνεργασία, προτάσεις από 

όλες τις πλευρές και κοινές αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση η κύρια ευθύνη ανήκει στον 

διευθυντή. 

 Υπάρχει μεγάλη έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. Δεν υπάρχει εξειδίκευση, 

εκπαίδευση σε χαμηλό βαθμό. Είναι πολύ σημαντική η εργασία τους αλλά όπως είναι τα 

πράγματα δεν μπορείς να ζητήσεις τίποτα παραπάνω. Το αντίθετο συμβαίνει με τους 

γιατρούς όπου μπορείς να απαιτήσεις πολύ περισσότερα. 

 Η νοσηλευτική υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την παροχή των απαραίτητων 

υλικών ρουτίνας. Υπάρχει πλήρης ανυπαρξία υποκίνησης η οποία επιτείνεται με την 

παραβίαση του θεσμικού πλαισίου από τον διοικητή με τις τοποθετήσεις των 

νοσηλευτριών σε διάφορες θέσεις, μέχρι και σε εξωνοσηλευτικές όπως π.χ. στην 

διοικητική υπηρεσία. Τα διάφορα τμήματα δεν έχουν όλα τον ίδιο φόρτο εργασίας. Η 

μόνη υποκίνηση είναι μία επιβράβευση στα λόγια.  

 Για την εξέλιξη του ιατρικού προσωπικού ισχύει τα εξής, γίνεσαι επιμελητής Β’ 

αν έχεις ειδικότητα, επιμελητής Α’ πέντε χρόνια μετά και διευθυντής 10 χρόνια μετά την 

ειδικότητα. 

 Οι θέσεις προκηρύσσονται και η απόφαση λαμβάνεται από ειδικά συμβούλια 

επιλογής. Υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια επιλογής έτσι ώστε ελαχιστοποιούνται οι 

πολιτικές παρεμβάσεις, ειδικά μέχρι την βαθμίδα του διευθυντή. 

 Το κατώτερο διοικητικό προσωπικό είναι ανεκπαίδευτο. 

 Απαιτείται από όλα τα στελέχη (διοίκηση, τομεάρχες ιατρικής και νοσηλευτικής 
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υπηρεσίας) καθημερινή παρουσία στους χώρους εργασίας για εποπτεία και ανίχνευση 

προβλημάτων και για καλύτερο προγραμματισμό».  

 

Ιατρός 3 

Διαδικασίες 

 «Η Χρήση του βιβλιάριου θα ήταν πολύ γραφειοκρατική και επιπλέον θα 

χρειαζόταν γραμματειακή υποστήριξη σε κάθε εξωτερικό ιατρείο – κλινική. Υπάρχει 

ανάγκη για την ύπαρξη ηλεκτρονικής ταυτότητας.  

 Η έλλειψη κλινών είναι το βασικότερο και μεγαλύτερο πρόβλημα για το νομό 

Σερρών. Η πληρότητα είναι πάντοτε πάρα πολύ υψηλή με χαμηλό μέσο όρο νοσηλείας. 

Πόλεις με πολύ λιγότερο πληθυσμό και ανάγκες έχουν πολύ μεγαλύτερο αριθμό κλινών. 

Αυτό σε συνάρτηση με την τεράστια έλλειψη κυρίως νοσηλευτικού προσωπικού 

δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Ο αριθμός των περιστατικών στο νοσοκομείο των 

Σερρών είναι αντίστοιχος με μεγάλα νοσοκομεία όπως το ΑΧΕΠΑ. 

 Δεν ενισχύθηκε η πρωτοβάθμια περίθαλψη και έχει εκλείψει ο θεσμός του 

οικογενειακού γιατρού, με αποτέλεσμα να έρχονται όλα τα περιστατικά στο νοσοκομείο. 

Πολλά περιστατικά θα έπρεπε να τελειώνουν εκεί και το νοσοκομείο να ασχολείται με 

όσους έχουν πραγματικά ανάγκη. 

 Δεν υπάρχει στην Ελλάδα σύστημα μηχανοργάνωσης και αυτό διογκώνει το 

πρόβλημα. Δεν υπάρχει συντονισμένη δράση. Αν θέλουμε να σεβαστούμε την Ελληνική 

οικονομία θα πρέπει να γίνει πιο μεθοδική δουλειά.  

 Στο κλινικό έργο δεν υπάρχει περιορισμός αρκεί ο κάθε γιατρός να το 

τεκμηριώνει. 

 

Αξιολόγηση- υποκίνηση 

 Αυτοί που αξιολογούνε τους (γιατρούς-νοσηλευτικό προσωπικό) πρέπει να είναι 

θεσμοθετημένα άτομα που θα αξιολογούν αντικειμενικά.  

 Η αξιολόγηση των γιατρών έχει τρία κομμάτια, το κλινικό, το επιστημονικό και 

το ερευνητικό έργο στα οποία η αξιολόγηση πρέπει να είναι εξίσου αντικειμενική. Δεν 

μπορεί να έχουν όλοι την ίδια αξιολόγηση, αυτοί που έχουν επιστημονικό έργο μ’ αυτούς 

που δεν έχουν. Αν υποθέσουμε ότι το κλινικό έργο επιτυγχάνεται σε ικανοποιητικό βαθμό 

από την άλλη υπάρχουν άτομα που ξοδεύονται, ταλαιπωρούνται και στο τέλος δεν 

αξιολογούνται. Πρέπει να υπάρχουν ανώτερα όργανα για το σκοπό αυτό και να μην 

υπάρχουν αυθαιρεσίες και να μπαίνουν προσωπικά θέματα. Αυτό δεν γίνεται στην 

Ελλάδα, δεν υπάρχει αξιοκρατία και φυσικά αν δεν υπάρχει αξιολόγηση δεν υπάρχει 

υποκίνηση. Όμως, από την άλλη μεριά, τα τυπικά κριτήρια χρειάζονται για την 

αξιολόγηση του επιστημονικού έργου αλλά δεν δείχνουν αν ένα άτομο δουλεύει ή όχι. 
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Όταν κάποιος δουλεύει δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ωστόσο, το κλινικό έργο είναι πολύ 

υποκειμενικό, είναι θέμα συνείδησης κατά πόσο κάποιος βλέπει την δουλειά σαν 

λειτούργημα.   

 Στην αξιολόγηση μπορείς να κάνεις ένσταση αν βλέπεις πως αδικήθηκες.   

 Λόγω της πίεσης και του φόρτου εργασίας υπάρχει μια ανταγωνιστικότητα ποτέ 

όμως εις βάρος του ασθενή. 

 Λείπει η μεθοδολογία, το σύστημα, η αξιοκρατία και η αντικειμενικότητα. 

 Λείπουν οι καλές διοικητικές πρακτικές από το νοσοκομείο των Σερρών. 

 Το νοσοκομείο των Σερρών επιτελεί πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και 

τριτοβάθμια περίθαλψη για την εξυπηρέτηση των ασθενών. 

 

Επικοινωνία 

 Δεν υπάρχουν προβλήματα επικοινωνίας. Στη κλινική υπάρχει συνεννόηση και 

συνεργασία, υπάρχουν όμως και διαπληκτισμοί. Κανονικά θα έπρεπε να γίνεται 

συμβούλιο προς όφελος του ασθενή και να συνεννοούμαστε για το πώς και πού θα 

νοσηλευτεί ο ασθενής, δεν υπάρχει τυπική διαδικασία. Δεν υπάρχει σωστός 

καταμερισμός εργασίας και ευθυνών. Το σύστημα είναι απόλυτα διευθυντικό που είναι 

πέρα για πέρα λάθος. Δεν μπορεί ένας διευθυντής να τα κάνει όλα μόνος του και μάλιστα 

σωστά. Δεν γίνεται έτσι έργο ουσίας αλλά μόνο για να φαίνεται ο ίδιος. 

 Ο διευθυντής θα πρέπει να αναθέτει υπευθυνότητες και έργο και να είναι 

επιτελικός, και κυρίως να εκτελεί το διοικητικό του έργο και όχι μόνο το επιστημονικό.  

Πρέπει να υπάρχει σωστός καταμερισμός και όλα να λειτουργούν προς όφελος του 

ασθενή. 

 

Αλλαγές 

 Αλλαγές σε επιστημονικό και τεχνολογικό επίπεδο υπάρχουν. Η ιατρική  είναι 

δυναμική επιστήμη, συνεχώς εξελίσσεται, το ίδιο και τα μέσα με τα οποία ασκείται. Κάθε 

οχτώ χρόνια στην ιατρική διπλασιάζεται  η γνώση, δεν φτάνουν όσα μαθαίνουμε στα 

πανεπιστήμια, χρειάζεται να ακολουθούμε τις εξελίξεις. Πρέπει λοιπόν να μην 

ακολουθούμε τα γεγονότα αλλά να είμαστε μπροστά από τα γεγονότα. Οι γιατροί γενικώς 

ενημερώνονται, διαβάζουν. Στο διοικητικό επίπεδο δε συμβαίνει το ίδιο. Αυτοί που είναι 

υπεύθυνοι να αξιολογήσουν πρέπει να έχουν και καλύτερα κριτήρια. Οι Έλληνες γιατροί 

που εργάζονται στο εξωτερικό είναι καταξιωμένοι. Εδώ μας λείπει η αξιοκρατία, η 

μεθοδολογία, η αξιολόγηση. Από αυτά ξεκινούν όλα.  
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Θεσμικό πλαίσιο 

 Το θεσμικό πλαίσιο πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να δοθούν κίνητρα στους γιατρούς 

που προσπαθούν, που συνεχίζουν να εκπαιδεύονται και κάνουν σωστά τη δουλειά τους. 

Εξωτερικές παρεμβάσεις  

 Πολιτικές παρεμβάσεις υπάρχουν. Ο Έλληνας για απλά πράγματα τρέχει στο 

πολιτικό γραφείο. Το ίδιο κάνει και για το νοσοκομείο. Νομίζω πως στην Ελλάδα δεν 

μπορούμε να δεχθούμε ούτε καν το ραντεβού. Δεν μπορούμε να περιμένουμε, μόλις πάμε 

στο νοσοκομείο θέλουμε να εξυπηρετηθούμε αμέσως. Τα Μ.Μ.Ε. θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν σ’ αυτό. Δυστυχώς όμως προβάλλουν εντελώς το αντίθετο για λόγους 

ακροαματικότητας. 

 Η μηχανοργάνωση του νοσοκομείου εξελίσσεται και θα απαλλάξει 

το νοσοκομείο από περιττά έξοδα». 

 

Ιατρός 4 

Διαδικασίες 

 Λεπτομερής περιγραφή διαδικασιών 

 Έναρξη στις 8:00 το πρωί , γίνεται το meeting των γιατρών ,ακολουθεί η 

εξέταση των ασθενών στους θαλάμους και η όλη διαδικασία διαρκεί 1 ώρα. 

 Έλλειψη προσωπικού στα εξωτερικά ιατρεία. 

 Προβλήματα ελλείψεων προσωπικού 

 Έλλειψη μηχανογράφησης-μηχανοργάνωσης 

 Έλλειψη πρωτοβάθμιας περίθαλψης 

 Αδυναμία συστήματος του νέου νοσοκομείου, λόγω μερικής εφαρμογής του.  

 Έλλειψη πρωτοκόλλου 

 

Αξιολόγηση - υποκίνηση 

 Ανυπαρξία αξιολόγησης και αντίστοιχης αμοιβής για το έργο που προσφέρει ο 

καθένας. 

 Έλλειψη υποκίνησης 

 Δεν υπάρχει οικονομικό κίνητρο που είναι και το πιο σημαντικό, μόνο η 

αναγνώριση. 

 Έλλειψη ποινών  

 Κυριαρχεί η αυθαιρεσία γιατί δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός , υπάρχει 

δόλος και το προσωπικό συμφέρον. 
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Επικοινωνία 

 Το προσωπικό δεν έχει ανανεωθεί, είναι όπως ήταν στο παλιό νοσοκομείο και 

δεν υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης γιατί στις βαθμίδες αυτές χρειάζεται προσωπικό με 

προϋπηρεσία  

 Δεν υπάρχει η νοοτροπία της συλλογικής δουλειάς 

 Προσωπικές αντιπαραθέσεις λόγω έλλειψης standards και γιατί δεν έχουμε μάθει 

να λειτουργούμε σαν υπάλληλοι συλλογικά. 

 Προσωπικά συμφέροντα έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα λειτουργίας του 

νοσοκομείου. 

 Δεν υπάρχει σωστή νοοτροπία υπαλλήλων ούτε στις βασικές αρχές 

 Ο διευθυντής έχει τον τελευταίο λόγο για τις προμήθειες 

 Χωρίς την συναίνεση των γιατρών δεν περνάνε πολιτικές οικονομίας 

 

Αλλαγές 

 Με τον νόμο αποκλειστικής και πλήρους απασχόλησης βελτιώθηκε η περίθαλψη 

και η λειτουργία της κλινικής. 

 Καλυτέρευση συστήματος  

 Καινούρια μηχανήματα, τεχνολογική εξέλιξη και επιστημονική γνώση 

  Περισσότερα μηχανήματα, πιο γρήγορες διαδικασίες 

 Η ομαδική λειτουργία διασφαλίζει διαφάνεια  

 Οι επιστημονικοί σύλλογοι είναι μόνο για να πιστοποιούν και να μετράνε την 

επιρροή που έχουν.        

 Ο θεσμός του διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας είναι κατάκτηση των 

τελευταίων χρόνων οπότε δεν έχει δημιουργηθεί ένα εθιμικό δίκιο. 

 

Απόψεις των Ιατρών κατά περίπτωση 

 Η ασφάλεια του ασθενούς είναι ο στόχος 

 Η επιτυχία ενός συστήματος αν δεν έχει την συναίνεση αυτών που το υπηρετούν 

δεν περνάει με μέτρα  που επιβάλλονται από πάνω.  

 Η προσωπικότητα του διευθυντή παίζει καθοριστικό ρόλο στην λειτουργία του 

συστήματος  

 Τιμωρείται η αμέλεια, όχι το ιατρικό λάθος  

 Το προσωπικό πρέπει να θέλει να υπηρετήσει το σύστημα όχι να το 

εκμεταλλευτεί 

 Το κλίμα της κοινωνίας, το κοινωνικό πολιτιστικό επίπεδο της χώρας είναι 

αντανάκλαση του χώρου του νοσοκομείου. 
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Οι διευθυντές δε διδάσκονται κανόνες διοίκησης και επιπλέον διατηρούν την 

«θέση» μέχρι την συνταξιοδότηση τους 

 

Ιατρός 5  

Περιγραφή διαδικασιών 

 Δίνεται λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας στην κανονική λειτουργία 

της κλινικής, στις εφημερίες και στις βραδινές βάρδιες καθώς και από τη 

θητεία στα ΤΕΠ.  

 Τονίζεται η έλλειψη πρωτοβάθμιας περίθαλψης γεγονός που δημιουργεί 

μεγάλα προβλήματα. «Από τα 100 άτομα που έρχονται στο τμήμα των 

επειγόντων τα 80 έπρεπε να μένουν στα κέντρα υγείας» 

 Δεν υπάρχει καταστατικό λειτουργίας της κλινικής. 

 Βασικό ρόλο στην λειτουργία της κλινικής διαδραματίζει ο διευθυντής. 

Αυτός έχει την ευθύνη. 

 Έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. 

 Η επικοινωνία των κλινικών γίνεται με σημειώματα. 

 

Αλλαγές σε επιστημονικό, τεχνολογικό και διοικητικό επίπεδο 

 Πρόβλημα δημιουργίας νέων θέσεων και πρόβλημα στις διαδικασίες 

πλήρωσης των ήδη υπαρχόντων οργανικών θέσεων οι οποίες αλλάζουν είτε 

λόγω συνταξιοδότησης, είτε λόγω αποχώρησης. 

 Πρέπει να βγει υπουργική απόφαση, η οποία θα εφαρμοστεί ενιαία για όλη 

την Ελλάδα και θα περιγράφει με λεπτομέρειες τον τρόπο λειτουργίας της 

κλινικής. Καθηκοντολόγια που θα περιγράφουν τις αρμοδιότητες, τις 

ευθύνες, τις ποινές… 

 Ο διευθυντής μιας κλινικής δεν έχει διοικητικές αρμοδιότητες, έχει μόνο 

επιστημονικές. Μεγάλο κενό. 

 Οι διευθυντές λειτουργούν κατά συνείδηση. Δεν μπορεί κανείς ούτε να 

τους ελέγξει, ούτε να τους επιβάλλει κάτι. 

 Η ποιότητα των γιατρών σε επίπεδο όχι μόνο γνωστικό αλλά και 

ιδεολογικό μειώνεται. 

 Δεν αντιμετωπίζουμε πλέον διαγνωστικά προβλήματα με όλο τον 

εργαστηριακό εξοπλισμό που έχουμε. 

 Πρέπει να γίνει μηχανοργάνωση όλου του νοσοκομείου. Είναι ο μόνος 

τρόπος να ελεγχθεί το σύστημα έμμεσα. 
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 Το θέμα το επιστημονικό και τεχνολογικό της ιατρικής είναι λυμένο. Το 

μείζον είναι το θέμα ορισμένων γιατρών, οι οποίοι χρησιμοποιούν το 

νοσοκομείο σαν ιδιωτική κλινική.  

 « Ο λύκος στην αντάρα χαίρεται». Όσο πιο αδιαφανείς είναι οι διαδικασίες 

τόσο το καλύτερο γι’ αυτούς τους γιατρούς. 

 Προσωπικά συμφέροντα έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα λειτουργίας του 

νοσοκομείου. 

 Τα δυσκολότερα προβλήματα προς λύση είναι αυτά που προσκρούουν σε 

προσωπικά συμφέροντα. « Η διαφθορά θέλει δύο άτομα όχι ένα» 

 « Εδώ μέσα φαίνονται όλα τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του 

ελληνικού λαού» 

 « Οι αντιθέσεις είναι έντονες και βλέπεις ανθρώπους που τους ήξερες από 

πριν να φέρονται εντελώς διαφορετικά μέσα στο νοσοκομείο και 

διερωτάσαι εάν είναι αυτός που ήξερες.» 

 « Εξουσία δίχως απειλή τιμωρίας δεν υπάρχει» 

 

Ιατρός 6 

Περιγραφή διαδικασιών 

Τα επείγοντα (έκτακτα ιατρεία) εξυπηρετούνται με χαρτάκια (νούμερα) ωστόσο 

πολλά από τα περιστατικά που έρχονται δεν είναι τόσο σημαντικά, το 85% ως 90% δεν 

είναι καθόλου επείγοντα, με αποτέλεσμα να καθυστερούν τα πραγματικά επείγοντα 

περιστατικά. Αυτό παραβιάζεται συστηματικά αλλά δεν γίνεται διαφορετικά, πρέπει να 

εξετασθούν όλοι, έτσι λειτουργεί το σύστημα. Όποιος έρχεται εδώ παίρνει ένα χαρτάκι 

και περιμένει να εξετασθεί. Όσο για αυτούς που θα χρειαστεί να κάνουν περαιτέρω 

εξετάσεις, αυτοί περνούν στο τμήμα βραχείας νοσηλείας όπου μένουν για δύο, τρεις 

ώρες. Γίνεται το δεύτερο καρδιογράφημα και όταν κριθεί απαραίτητο δίνεται η 

κατάλληλη αγωγή και ο ασθενής μπορεί να φύγει. Αν χρειάζεται νοσοκομειακή 

περίθαλψη τότε περνάει επάνω. Το βράδυ πάλι, προσπαθούμε να βοηθάμε τους 

ειδικευόμενους γιατρούς για να αντιμετωπίζουμε καλύτερα τα περιστατικά αλλά και έτσι 

γλιτώνουμε άσκοπες εξετάσεις. Οι νέοι γιατροί είτε από φόβο είτε από απειρία δίνουν 

πολλές εξετάσεις για να  είναι σίγουροι για το περιστατικό. 

Θα ήταν καλό-χρήσιμο αν στην υποδοχή των εκτάκτων περιστατικών υπήρχε ένα 

άτομο γενικής ιατρικής (που έχει σφαιρική άποψη) για να αξιολογεί τα περιστατικά 

ούτως ώστε να μειωθεί το φόρτο δουλειάς και να εξυπηρετούνται οι ασθενείς.  

Τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την λειτουργία του συστήματος θα 

μπορούσαν να λυθούν σε μεγάλο ποσοστό από τη σωστή λειτουργία μίας καλής 
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πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Αυτό συζητιέται εδώ και είκοσι χρόνια. Η ύπαρξη κέντρων 

αστικού τύπου υγείας θα βοηθούσε στην μείωση των περιστατικών στα τακτικά ιατρεία 

καθώς τα πιο ελαφριά περιστατικά θα εξυπηρετούνται εκεί και εδώ θα είχαμε το χρόνο να 

ασχοληθούμε με τα πραγματικά επείγοντα καρδιολογικά περιστατικά. Όμως δεν γίνεται 

τίποτα. Μάλλον αυτό βολεύει τους πολιτικούς αλλά και τον κόσμο. Η κατάσταση που 

επικρατεί στο νοσοκομείο συνεχίζεται γιατί βολεύει τους υπεύθυνους καθώς 

εξυπηρετείται κόσμος, που πιέζει για να εξυπηρετηθεί, έστω και μ’ αυτόν τον τρόπο, 

χωρίς να υπάρχει χωριστή πρωτοβάθμια περίθαλψη. 

 

Αλλαγές 

Οι εξελίξεις της επιστήμης είναι φοβερές. Εμείς από δικό μας καθαρά κουσούρι, 

πείτε έτσι, μένουμε στα ίδια. Ενημερωνόμαστε, διαβάζουμε, παρακολουθούμε σεμινάρια 

αλλά όλα αυτά χωρίς να υποκινούμαστε από το σύστημα. Το σύστημα είναι το πρόβλημα, 

αυτό μένει στάσιμο. Αλλαγές δεν γίνονται ούτε από το ΠΕΣΥ ούτε από τη διοίκηση. 

Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο για να λειτουργήσουμε σωστά για 

τον ασθενή που φτάνει εδώ. Κάποιες αλλαγές μπορούν να γίνουν από την διοίκηση. 

Τελικά η μόνη εξέλιξη στο Νοσοκομείο είναι το νέο κτίριο, η ξενοδοχειακή υποδομή που 

διαθέτει και τα καινούργια μηχανήματα που αγοράσθηκαν. 

 

Αξιολόγηση - υποκίνηση 

Το σύστημα δεν ελέγχεται από πουθενά αν είναι έντιμο ή όχι και κατά συνέπεια 

δεν υπάρχει  κλίμακα  αξιολόγησης των ιατρών και των νοσηλευτών. Υποκίνηση δεν 

υπάρχει σε καμία περίπτωση από την πλευρά του συστήματος. Όποιος έχει μάθει να 

δουλεύει, δουλεύει. Όποιος δεν έχει μάθει δεν το κάνει. Και φυσικά δεν υπάρχει 

αξιολόγηση, δεν υπάρχουν αμοιβές παρά μόνο ποινές αλλά και αυτό δεν νομίζω ότι 

γίνεται ποτέ. Το σύστημα αξιολόγησης δεν λειτουργεί, αν δείτε δείγματα αξιολόγησης για 

συμπεριφορές ατόμων, για προσφορά έργου  κτλ. θα τρελαθείτε! 

 

Επικοινωνία 

Υπάρχουν προβλήματα επικοινωνίας. Εδώ όμως μπαίνει η έννοια του «αφεντικού». 

Η νοσοκομειακή ιατρική είναι συλλογική – ομαδική εργασία, δεν μπορεί να αποφασίζει 

ένας, να υπάρχει δηλαδή αφεντικό. Αυτό είναι άλλη μία πληγή για το σύστημα, είναι 

μεγάλο θέμα. 

Για τα απογευματινά ιατρεία θα έλεγα ότι με βρίσκει σύμφωνο αυτή η ενέργεια. 

Δεν μπορώ να το κάνω, δεν μπορώ να πάρω από ένα παππού εκατό χρονών χρήματα για 

να τον εξετάσω ενώ μπορώ να τον εξετάσω το πρωί δωρεάν. Αυτή είναι η άποψή μου. 

Δεν νομίζω ότι αυτό είναι η σωστή λύση.  
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Η μηχανογράφηση είναι απαραίτητη και θα βοηθούσε πολύ στην καλύτερη 

οργάνωση του Νοσοκομείου αλλά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί λόγω έλλειψης 

προσωπικού».               

 

Ιατρός 7 

Περιγραφή διαδικασιών 

 Λεπτομερής περιγραφή διαδικασιών 

 Προβλήματα ελλείψεων προσωπικού 

 Υπάρχει δηλαδή συνεργασία ειδικοτήτων ΑΛΛΑ υπάρχει έλλειψη προσωπικού  

 Έλλειψη μηχανογράφησης-μηχανοργάνωσης 

 Δεν υπάρχουν αναμονές, γιατί δουλεύουν πολλά ιατρεία σε καθημερινή βάση. Ο 

χρόνος που τρώει μια επίσκεψη είναι περίπου μισή ώρα την ημέρα. 

 Δεν υπάρχει ο μεγάλος ανταγωνισμός με συνέπεια μειωμένη αποδοτικότητα 

 

Υποκίνηση, αξιολόγηση, αμοιβές, ποινές  

 Δεν υπάρχει οικονομικό κίνητρο που είναι και το πιο σημαντικό. 

 Πολύ μεγάλη ευθύνη με μηδέν κίνητρο, θα πρέπει να υπάρχει και διαφορετική 

αμοιβή από ειδικότητα σε ειδικότητα 

 Ανυπαρξία αξιολόγησης και αντίστοιχης αμοιβής για το έργο που προσφέρει ο 

καθένας. 

 Το προσωπικό θα πρέπει να εκπαιδεύεται στην συμπεριφορά  

 Πολύ χαμηλές αμοιβές  

 Τα νοσοκομεία θα πρέπει να έχουν έσοδα για να βελτιώνονται. Διότι τα έξοδά 

τους είναι πάρα πολλά. Η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός ο τεχνολογικός θα κοστίζει 

όσο πάμε πολύ περισσότερο και η εξέλιξη είναι ραγδαία, η ανανέωση θα χρειάζεται να 

γίνεται συνέχεια. Άρα ένα θέμα είναι η χρηματοδότηση. 

 

Προβλήματα επικοινωνίας με άλλες κλινικές, εργαστήρια και τη διοίκηση  

 Η ποιότητα ζωής του προσωπικού είναι σε πολύ χαμηλό βαθμό και 

αναγκάζονται να κάνουν δύο και τρεις φορές την εβδομάδα νυχτέρια. Αυτό έχει πράγμα 

επιπτώσεις. 

 Το σύστημα αξιολόγησης δε λειτουργεί όπως πρέπει. Είναι το σύστημα της 

παρέας, του γνωστού κτλ. Δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια. Υπάρχουν βέβαια στο 

νόμο αλλά είναι κριτήρια λάστιχα 
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Αλλαγές σε επιστημονικό, τεχνολογικό και διοικητικό επίπεδο 

 Σε ορισμένα ολιγομελή τμήματα όπως το δικό μας αναγκαστικά εφημερεύει κι 

ας είναι και διευθυντής  

 Καινούρια μηχανήματα, καινούρια υλικά. ( Τεχνολογική εξέλιξη και 

επιστημονική γνώση) 

 Αλλαγές στις νοοτροπίες, στις συμπεριφορές. 

 Ο διευθυντής δεν πρέπει να ασχολείται με το τμήμα, καθώς έχει πολλές 

δραστηριότητες. Ξοδέψει περισσότερο χρόνο για την διοίκηση γιατί αυτή η θέση είναι 

κυρίως διοικητική. 

 Η συνταγογράφηση είναι μεγάλο πρόβλημα, γίνονται τεράστιες σπατάλες. 

Συνταγογραφούνται ακριβά φάρμακα όπου πιθανώς να υπάρχουν συμφέροντα..Από την 

στιγμή που το φάρμακο αυτό μπαίνει στην λίστα των συνταγογραφούμενων φαρμάκων ο 

μόνος έλεγχος που μπορεί να γίνει είναι οι ποσότητες. 

 Πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση του προσωπικού διότι 

σήμερα η μετεκπαίδευση έχει περάσει στην θέληση του κάθε γιατρού ξεχωριστά. Κανείς 

δεν τον υποχρεώνει να μετεκπαιδευτεί.  

 

Απόψεις κατά περίπτωση σε ειδικότερα θέματα από αυτά του ερωτηματολογίου 

 Οι πολιτικές παρεμβάσεις κάνουν κακό. 

 Ακόμα και να αυξηθούν οι αμοιβές το φακελάκι δεν το αποφεύγουμε 

 Το εθνικό σύστημα πραγματικά βελτίωσε πάρα πολύ τις υπηρεσίες υγείας στον 

πολίτη. Αλλά και πάλι χρειάζονται βελτιώσεις. Από την άλλη μεριά όπως είπαμε είναι 

ένας πανάκριβος τομέας η υγεία και θα πρέπει να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση 

 Είμαι εναντίον της μιας ζωής διευθυντών, θα πρέπει να υπάρχει ανανέωση, να 

έρχονται νεότερα άτομα, όχι βέβαια τους παλαιότερους να τους πετάει, να φροντίσει με 

κάποιον άλλο τρόπο να τους κρατάει, δηλαδή μια πενταετία, μια δεκαετία το πολύ 

διευθυντική θέση, μετά άλλος. Άρα δεν δίνεται η δυνατότητα σε νεότερα άτομα να 

διακριθούν και δυστυχώς το σύστημα το διευθυντικό εδώ είναι πολλές φορές τροχοπέδη 

 Το νοσοκομείο κατ’ αρχήν είναι για παροχή δευτεροβάθμιας περίθαλψης. 

Δυστυχώς του έχουν φορτώσει όλη την πρωτοβάθμια. Αυτό είναι εις βάρος της 

λειτουργίας του νοσοκομείου. Στο νοσοκομείο πρέπει να πηγαίνει εκτός του εξαιρετικώς 

επείγοντος, το τροχαίο, το καρδιακό επεισόδιο κτλ. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα 

πρέπει να περάσει σε φορείς, θεσπίζοντας τα  κέντρα υγείας αστικού τύπου ή θα κάνει 

τον οικογενειακό γιατρό 

 Πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση του προσωπικού διότι 

σήμερα η μετεκπαίδευση έχει περάσει στην θέληση του κάθε γιατρού ξεχωριστά. Κανείς 

δεν τον υποχρεώνει να μετεκπαιδευτεί. 
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  Νομίζω ότι αυτό το αγγλοσαξονικά συστήματα ήταν σωστό για τους εξής 

λόγους:  

o Πρώτον δίνεται η δυνατότητα στον ασθενή να διαλέξει τον γιατρό 

o Δεύτερον μπορεί να εξυπηρετηθεί συνήθως τα πρακτικά εξωτερικά 

ιατρεία γίνονται το πρωί, ένας εργαζόμενος κτλ του είναι δύσκολο…άρα το απόγευμα του 

δίνει μεγαλύτερη ευελιξία. 

o Τρίτον δίνει κίνητρα στο γιατρό. 

o Τέταρτον, Αυξάνονται τα οικονομικά του και είναι ένα κίνητρο για 

καλύτερη απόδοση  

 

Ιατρός 9 

Περιγραφή διαδικασιών 

 Έλλειψη πρωτοβάθμιας περίθαλψης. 

 Ελλιπής στελέχωση ιατρικών κέντρων  

 Έλλειψη προσωπικού 

            Η κλινική δουλεύει με το 50% της προβλεπόμενης στελεχιακής σύνθεσης, 

όπως και οι περισσότερες κλινικές  

 Υπάρχει μια στοιχειώδης επιλογή ανάμεσα στα περιστατικά 

 Το νοσοκομείο είναι για να θεραπεύει όχι για να διαγιγνώσκει  

 Δεν υπάρχουν σωστά τμήματα  επειγόντων όπως στο εξωτερικό   

 Πολύωρα και συνεχόμενα ωράρια ωστόσο παλαιότερα ήταν ακόμα χειρότερα 

καθώς δεν υπήρχαν ωράρια 

 Το νοσοκομείο δεν θα έπρεπε να έχει εξωτερικά ιατρεία  

 

Υποκίνηση, αξιολόγηση, αμοιβές, ποινές 

 Δεν υπάρχει αξιολόγηση των υπαλλήλων 

 Πρέπει να υπάρχει σωστή αξιολόγηση νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό σε 

όλες τις βαθμίδες 

 Δεν υπάρχει σωστό σύστημα αξιολόγησης λόγω προσωπικών σχέσεων 

 Το σύστημα θα ήταν καθαρό αν μπορούσε να υπάρχει ακριβοδίκαιη αξιολόγηση  

 Μεγάλη ευθύνη με μηδέν μισθολογικό κίνητρο, θα πρέπει να υπάρχει και 

διαφορετική αμοιβή από ειδικότητα σε ειδικότητα 

 Οι μισθοί δεν είναι ανάλογοι με την δουλεία –φόρτο εργασίας  

 Ο μισθός έχει σχέση με τις υπερωρίες  

 

Επικοινωνία με άλλες κλινικές, εργαστήρια και τη διοίκηση 

 Καθημερινή συνεργασία με τον διοικητή  
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 Η διοίκηση δεν έρχεται αρωγός του έργου 

 Η δύναμη ενός διοικητή κάποιες φορές είναι μικρότερη σε αντίθεση με έναν 

πολιτικό      

 Υπήρξαν πολιτικάντικες διαθέσεις τον  περασμένων υπουργών υγείας  

 Υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις 

 Κλειστό νοσήλιο το οποίο δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα 

 Τα παράπονα εστιάζουν στην συμπεριφορά του προσωπικού  

 

Αλλαγές σε επιστημονικό, τεχνολογικό και διοικητικό επίπεδο 

 Ο ρόλος του διοικητή είναι να συντονίζει τις διευθύνσεις, να κάνει προγράμματα 

για τη  συνεχή βελτίωση και εξέλιξη όλων των υπηρεσιών  του νοσοκομείου και να ασκεί 

το καταστατικό έλεγχο  

 Θεσμικά όλες οι διευθύνσεις είναι ανεξάρτητες 

 Πάνω από τον βαθμό του διευθυντή δεν υπάρχει εξέλιξη ούτε μισθολογικά ούτε 

με κάποιον άλλον τρόπο. 

 Οι τομεάρχες έχουν αυξημένες διοικητικές αρμοδιότητες οι οποίες σπάνια 

εφαρμόζονται  

 Πρέπει να υπάρχει κάποιο σώμα που να ελέγχει την επιστημονική απόδοση  

 Οι διοικητές δεν προέρχονται από ειδικό κλάδο 

 Πρέπει να αλλάξει χαρακτήρα η εκπαίδευση, είναι τεχνοκρατική έχει βγει ο 

κοινωνικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης    

 Δεν μπόρεσε ποτέ να περάσει η νοοτροπία της εκπαίδευσης στις ιατρικές και 

νοσηλευτικές σχολές 

 

Απόψεις κατά περίπτωση σε ειδικότερα θέματα από αυτά του ερωτηματολογίου 

 Η διοίκηση είναι σαν τον πατέρα, βλέπει τις ανάγκες και τρέχει να τις καλύψει 

νομοθετικά  

 Ο δ/της δεν έχει δικαίωμα να επιλέξει τους συνεργάτες του   

 Πρέπει πρώτα να ενδιαφερθούμε για την ποιότητα υγείας και μετά για την 

ύπαρξη ενός συστήματος  

 Είναι επάγγελμα αλλά δεν μπορείς να βγάλεις την ανθρωπιά     

 Μεγαλύτερος αριθμός γιατρών από ότι χρειάζεται το σύστημα (62,000 ιατροί  

και το σύστημα χρειάζεται μόνο 18,000)   

 Η προϋπηρεσία αποτελεί το κύριο κριτήριο προαγωγής – ο παράγοντας 

εργατικότητα δεν αξιολογείται.  

 Όλος ο δημόσιος τομέας δε δέχεται την αξιολόγηση 
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Ιατρός 8  

Συγκρούσεις – λήψη αποφάσεων 

 Οι ατομικές συγκρούσεις διευθετούνται μέσα στην κλινική, όμως υπάρχουν 

προβλήματα που διαιωνίζονται αν ο διευθυντής δεν έχει διοικητικές ικανότητες. Στην 

περίπτωση αυτή πρέπει να επιβάλλει την τάξη ο διοικητής. Τα κριτήρια για τη λήψη 

αποφάσεων δεν είναι αντικειμενικά και συντελούν στη συνέχιση της δυσλειτουργίας του 

νοσοκομείου.  Οι συγκρούσεις των εργαζομένων και της διοίκησης αποβαίνουν πάντα σε 

βάρος της λειτουργίας του νοσοκομείου. Αν η προσωπικότητα και ο τρόπος του διοικητή 

είναι αυταρχικός τότε δεν υπάρχει επικοινωνία, δημιουργούνται κακές και μόνιμες 

διαπροσωπικές σχέσεις. Αυτού του στυλ οι διοικητές είναι ακατάλληλοι. 

 

Θεσμικό πλαίσιο – εξουσία – ανταμοιβή 

 Το θεσμικό πλαίσιο δε βοηθά στην επίλυση των προβλημάτων που 

παρουσιάζονται. Δεν είναι οργανωμένο, ουσιαστικά είναι ανύπαρκτο. 

 Το σύστημα δε δουλεύει καλά. Πρέπει να υπάρξουν αλλαγές, πρέπει να 

πάρουμε ρίσκα, να αλλάξουν οι διοικητικές δομές. Το κράτος παρείχε άνεση και 

εξοπλισμό αλλά δεν αξιολόγησε και δεν έδωσε κίνητρα. Δεν υπάρχουν κριτήρια ποσοτικά 

και ποιοτικά. Τρόποι υπάρχουν αλλά κανείς δεν αναλαμβάνει το κόστος να τα 

υλοποιήσει. 

 Ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας, οι τομεάρχες και το επιστημονικό 

συμβούλιο θα μπορούσαν να λύσουν προβλήματα αν ο θεσμός τους έδινε τη δυνατότητα. 

Το επιστημονικό συμβούλιο μπορεί να πάρει αποφάσεις για την ποιοτική αναβάθμιση 

των τμημάτων και να τις φέρει στο Δ.Σ. του νοσοκομείου. Βεβαίως υπάρχει και το 

ενδεχόμενο αποφάσεις του να μην εγκριθούν από το Υπουργείο ειδικά όσον αφορά 

χρηματικούς πόρους. Δεν έχει τη δυνατότητα να σταματήσει υπερβολές, απαιτείται 

συνεργασία όλων. 

 

Κόστος - ποιότητα 

 Η σωστή χρήση των πόρων είναι συνάρτηση του επιπέδου μόρφωσης και 

ενημέρωσης των γιατρών. Η οικονομία είναι συνάρτηση της γνώσης. Πρέπει να υπάρχει 

έλεγχος της γνώσης, προβλέπεται αλλά δεν γίνεται, και συνεχής αξιολόγηση. Η 

αξιολόγηση δεν είναι αντικειμενική, γίνεται για τα μάτια, για να μην υπάρχουν τριβές 

αφού έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχουν επιπτώσεις ακόμα κι αν αυτή είναι κακή. Φυσικά δεν 

υπάρχει και  η άλλη πλευρά της υποκίνησης για καλή αξιολόγηση. 
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 Η αξιολόγηση από τον πολίτη μπορεί να γίνει ένας καλός δάσκαλος για να 

αναπτυχθούν διαφανείς διαδικασίες και να διορθωθούν κάποια λάθη. Πρέπει να είμαστε 

δεικτικοί σε παράπονα και παρατηρήσεις. 

 Πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση αλλά και διάθεση για γνώση. Η περισσότερη 

γνώση συνδέεται με την καλύτερη ποιότητα και το μικρότερο κόστος. Πρέπει να 

πιστοποιείται η γνώση. Η βιβλιοθήκη πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη κίνηση. Η 

εκπαίδευση να είναι συνεχής, να υπάρχει διαρκής ενημέρωση γιατί οι εξελίξεις στην 

υγεία και στην τεχνολογία είναι αλματώδεις. Έτσι αναπτύσσεται σωστή ιατρική σκέψη 

και κρίση και μεγαλύτερη πρωτοβουλία. 

 Το επιστημονικό συμβούλιο θα μπορούσε να πάρει θέση σε θέματα έλλειψης 

ποιότητας, μεγάλου κόστους και καταχρήσεων. 

 Πρέπει να αρθεί η μονιμότητα και να δοθούν κίνητρα 

 Το κράτος, τουλάχιστον όσον αφορά την υγεία, πρέπει να 

αποκομματικοποιηθεί. 

 

7.1.1.2  Απόψεις νοσηλευτών 

 

Μετά τους ιατρούς, ακολουθούν οι νοσηλευτές του νοσοκομείου. Οι απόψεις τους 

αναφέρονται αυτολεξεί και σχετίζονται με ποικίλα θέματα του εργασιακού χώρου που 

τους απασχολούν και τους προβληματίζουν.  

 

Νοσηλευτής 1 

Απόψεις με βάση τη δομή του ερωτηματολογίου της συνέντευξης 

 Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των διπλωματούχων νοσοκόμων 

γενικά και η άδεια άσκησης επαγγέλματος καθορίστηκαν στην Ελλάδα μόλις το 

1948 με τον Ν 683, ενώ στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ τον 19
ο
 αιώνα ετέθησαν τα 

θεμέλια της σύγχρονης νοσηλευτικής ως επάγγελμα. Η Florence Nightingale 

άρχισε την πρώτη νοσηλευτική έρευνα και διατύπωσε την πρώτη θεωρία κατά 

τον πόλεμο της Κριμαίας. Με τον Ν 1397/1983 για τη δημιουργία του ΕΣΥ, η 

νοσηλευτική υπηρεσία γίνεται διεύθυνση παράλληλη με την ιατρική και τη 

διοικητική και με το Π.Δ. 87/1986 καθορίζεται ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των 

νοσοκομείων. Το 1987 κατοχυρώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των 

πτυχιούχων νοσηλευτών ΤΕΙ, ενώ το 1979 ιδρύεται τμήμα Νοσηλευτικής στην 

Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Με το Ν 2071/1992 προβλέπεται η 

ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης της Νοσηλευτικής σαν συμβουλευτικό 

όργανο του Υπουργού Υγείας και Νοσηλευτική Επιτροπή σε κάθε νοσοκομείο. Ο 



 

 

382 

Ν 2519/1997 προβλέπει αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που 

δεν πραγματοποιήθηκε και ο Ν. 2889/2001 δημιούργησε την περιφερειακή 

συγκρότηση του ΕΣΥ, χωρίς όμως να βελτιώνεται ο ρόλος της νοσηλευτικής. 

Έχουν γίνει λοιπόν νομοθετικές αλλαγές στη μορφή του συστήματος υγείας, στη 

διοίκηση, στο οργανόγραμμα και στο λογιστικό σύστημα του νοσοκομείου το 

οποίο από απλογραφικό γίνεται διπλογραφικό, χωρίς όμως ωστόσο να μας έχουν 

ανακοινωθεί τα αποτελέσματα ανά τομέα ή τμήμα. Στη Νοσηλευτική διοίκηση 

δεν έχουν γίνει αλλαγές, εκτός από τη δημιουργία νέων νοσηλευτικών τμημάτων-

μονάδων με το νέο οργανισμό του Ιανουαρίου 2004, αλλά δεν λειτουργούν όλα 

λόγω έλλειψης χώρων και προσωπικού παρότι το νοσοκομείο είναι εντελώς 

καινούργιο. Η άσκηση της νοσηλευτικής βελτιώθηκε σημαντικά στις νέες 

κτιριακές εγκαταστάσεις του νοσοκομείου και λόγω εκσυγχρονισμού του 

εξοπλισμού από τον Μάρτιο του 2003. Δυστυχώς όμως από ότι φαίνεται το νέο 

κτίριο αρκεί το πολύ για 350 κλίνες και όχι για 407 που ορίζει ο νέος οργανισμός.  

   Οι αλλαγές ξεκίνησαν καθυστερημένα και κάτω από την πίεση της 

κοινωνίας και των φορέων ασφάλισης για καλύτερη περίθαλψη με σκοπό την 

εξυπηρέτηση του ασθενούς – πελάτη και υπό την πίεση των μεγάλων χρεών – 

οικονομικών ελλειμμάτων. 

 Οι αλλαγές – μεταρρυθμίσεις εφαρμόστηκαν μερικώς ή καθόλου. 

Εμπόδια είναι το προεδροκεντρικό και ιατροκεντρικό μοντέλο διοίκησης που 

πρακτικά επικρατεί, η έλλειψη στοχοθεσίας και υποκίνησης, η έλλειψη 

μετεκπαίδευσης – συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, οι παρεμβάσεις με 

υποκειμενικά ή κομματικά κριτήρια, η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των 

διαφόρων υπηρεσιών του νοσοκομείου. Ο διορισμός των μάνατζερς δε λύνει το 

πρόβλημα, αφού δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο μάνατζμεντ με στελέχη 

για την υποστήριξη του έργου του και οι οποίοι να αναλάβουν τους επιμέρους 

στόχους. Οι διοικητές στα επαρχιακά δημόσια νοσοκομεία δεν έχουν γνώσεις 

μάνατζμεντ. Θα έπρεπε να έχουν αποφοιτήσει από κάποια σχολή και να 

υπογράφουν συμβόλαια αποδοτικότητας.  Η πρώτη επίδραση της έλλειψης 

μάνατζμεντ σχετίζεται με τα οικονομικά της υγείας  που ενώ διατίθενται πόροι σε 

ικανοποιητικό επίπεδο, δυστυχώς το αντίστοιχο επίπεδο ποιότητας είναι 

κατώτερο. Αν δεν εισαχθεί μάνατζμεντ και ολοκληρωμένο πληροφοριακό 

σύστημα στα δημόσια νοσοκομεία, δεν πρόκειται να υπάρξουν ποτέ καλά 

αποτελέσματα. Η αναγκαιότητα της μετατόπισης από τα παλιό ιατροκεντρικό 

μοντέλο σε ένα πολυεπιστημονικό μοντέλο είναι πεποίθηση πια για τα 
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νοσοκομειακά στελέχη. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές του μέλλοντος πρέπει να 

έχουν γνώσεις στους τομείς της πληροφορικής, της ρομποτικής και της 

διοίκησης, παράλληλα με την ανατομία, νοσολογία και νοσηλευτική. Στα 

σύγχρονα νοσοκομεία σήμερα η πληροφορική, η τηλεματική και η ρομποτική 

είναι παρούσες στην καθημερινή ιατρική πράξη. Στις επόμενες δεκαετίες ο 

γιατρός και ο νοσηλευτής θα είναι μία άλλη επαγγελματική οντότητα από αυτή 

που ξέρουμε παραδοσιακά. Σε μερικές Ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως στις ΗΠΑ 

μία μεγάλη γκάμα παραδοσιακών ιατρικών πράξεων εκτελούνται από 

επιστήμονες νοσηλευτές. Στην Αμερικανική ύπαιθρο 60% των κλασικών 

ιατρικών πράξεων διεκπεραιώνονται από επιστήμονες νοσηλευτές. 

 Το άλλο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι δεν έχουμε πολιτική 

ανθρώπινου δυναμικού στον υγειονομικό τομέα. Έχουμε υπερδιπλάσιο αριθμό 

γιατρών και το χειρότερο δεν τους έχουμε σωστά κατανεμημένους, με 

αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος της χώρας να μην καλύπτεται ιατρικά ή να 

καλύπτεται πλημμελώς. Υστερούμε σημαντικά σε νοσηλευτικό προσωπικό 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και ιατρούς γενικής ιατρικής. Δεν έχουμε πολιτική 

διαχείρισης της βιοϊατρικής τεχνολογίας με αποτέλεσμα η Ελλάδα να έχει π.χ. 

υπερδιπλάσιο αριθμό αξονικών τομογράφων από την Ολλανδία, η οποία έχει τον 

ίδιο πληθυσμό και κατασκευάζει αξονικούς τομογράφους. Όλα αυτά είναι 

αποτέλεσμα επειδή δεν έχουμε Υγειονομικό χάρτη, δηλαδή μία 

προγραμματισμένη ανάπτυξη υποδομής, τεχνολογίας, ανθρώπινου δυναμικού 

ανάλογα με τις ανάγκες των περιοχών της χώρας. 

 Με την εφαρμογή της πληροφορικής στη νοσηλευτική επιδιώκονται οι 

παρακάτω στόχοι: 

- Συνοπτική παράσταση της κλινικής – βασικές πληροφορίες για όλους τους 

            ασθενείς 

- Υποστήριξη στο νοσηλευτικό σχεδιασμό και στην τεκμηρίωση 

- Προσπέλαση στις πληροφορίες και στα εργαστηριακά αποτελέσματα σε κάθε 

 στιγμή, βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών. 

- Διατήρηση και επεξεργασία πληροφοριών, υποβοήθηση της νοσηλευτικής 

έρευνας και εκπαίδευσης, παροχή στατιστικών στοιχείων στη διοίκηση 

- Υποστήριξη στην οργάνωση του τμήματος, απλούστευση και επιτάχυνση των 

εργασιών, μεγαλύτερη αποδοτικότητα και βελτίωση της ποιότητας της νοσηλευτικής 

φροντίδας 
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- Επικοινωνία με τράπεζες πληροφοριών που περιέχουν νοσηλευτικά standards, 

τιμοκατάλογο ιατρικών πράξεων, εθνικό συνταγολόγιο, νομοθεσία κτλ 

- Υποστήριξη στη σύνταξη του προϋπολογισμού ή ελέγχου του κόστους κατά 

τομέα, τμήμα ή μονάδα 

 Με την είσοδό του στο νοσοκομείο ο ασθενής παίρνει ένα κωδικό αριθμό που τον 

ακολουθεί σε όλες τις φάσεις της νοσηλείας του και στις επόμενες επισκέψεις του σε όλα 

τα τμήματα του νοσοκομείου. Αυτός ο αριθμός μπορεί να υπάρχει ως μία ηλεκτρονική 

κάρτα ασθενούς που να περιέχει βασικά στοιχεία όπως όνομα, ηλικία, εθνικότητα, 

επάγγελμα, ασφαλιστικό ταμείο, διεύθυνση του ίδιου και συγγενών, τηλέφωνα,  τον 

οικογενειακό ιατρό.  

 Σε ένα δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης  να έχει αποθηκευμένο στη μνήμη της όλο το 

ιστορικό του ως ασθενή όπως χρόνιες παθήσεις, αναπηρίες, λήψη φαρμάκων, αλλεργίες, 

καθημερινές συνήθειες, ενοχλήσεις, δυσχέρειες, πόνους κτλ. 

 Σε ένα τρίτο επίπεδο θα μπορούσε σε κεντρική οθόνη του κάθε τμήματος η 

προϊσταμένη της νοσηλευτικής να έχει συνολική κατάσταση με τους ασθενείς που 

νοσηλεύονται, τις διαγνώσεις, τις ανάγκες για εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις, 

την φαρμακευτική αγωγή και το διαιτολόγιό τους. Ακόμα να σημειώνονται π.χ. με 

κόκκινο χρώμα οι νοσηλευτικές και ιατρικές εργασίες που πρέπει να γίνουν και με 

πράσινο όσες έχουν εκτελεσθεί. Να υπάρχει ωρολόγιο πρόγραμμα υπενθυμίσεων 

προθεσμιών για θεραπείες, διάγνωση καθώς και για αναμενόμενες αφίξεις 

εργαστηριακών εξετάσεων. Έτσι με αυτόν τον τρόπο ο γιατρός και ο νοσηλευτής έχουν 

πλήρη εικόνα των εργασιών της κλινικής. 

 Θα καταγράφονται όλα τα στοιχεία που αφορούν την συμπτωματολογία εισόδου, 

το κύριο και τα συνοδά νοσήματα, επιπλοκές, θερμομέτρηση, αρτηριακή πίεση, σφυγμοί, 

ευρήματα κλινικής εξέτασης, λήψη φαρμάκων, ενδοφλέβιες χορηγήσεις, εργαστηριακές 

και διαγνωστικές εξετάσεις, ούρα-κενώσεις, διατροφή 

 Η νοσηλευτική υπηρεσία μπορεί να συμπληρώνει με τις πληροφορίες για την 

επίδραση των μέτρων νοσηλείας, τις μεταβολές της εικόνας του ασθενή με παρατηρήσεις 

για τη φυσική και ψυχική κατάσταση, τη διάθεση και το ηθικό του ασθενούς. 

 Ειδικά για τα χειρουργεία θα παρουσιάζονται πριν την εγχείρηση όλα τα στοιχεία 

και τα εργαστηριακά αποτελέσματα έτσι ώστε να γίνεται ακριβής ενημέρωση των 

χειρουργών, αναισθησιολόγων και νοσηλευτών. Οι αρμόδιοι γιατροί θα αναγράφουν την 

έκθεση χειρουργείων, το πρωτόκολλο νάρκωσης κτλ. Θα αναγράφονται οι καθορισμένες 

νοσηλευτικές ενέργειες, οι υγειονομικές και ασηπτικές προδιαγραφές, κατάλογοι 

χρησιμοποιούμενων υλικών και υποδείξεις που θα επικαιροποιούνται με τη συνεργασία 

της ιατρικής υπηρεσίας. 
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 Οι αλλαγές γίνονται κυρίως από το Υπουργείο, αρκετές φορές με πρόταση του 

Διοικητή ή του Προέδρου του Δ.Σ.. Γίνονται προτάσεις από λίγες προϊστάμενες ή από 

τομεάρχες, οι οποίες πολλές φορές δεν φτάνουν στον Διοικητή ή αν φτάνουν δεν 

αξιοποιούνται καθόλου. Η νοσηλευτική επιτροπή υπολειτουργεί. Το σωματείο των 

εργαζομένων διοικητικών και νοσηλευτών δεν συνεργάζεται με το σωματείο των 

νοσοκομειακών γιατρών και σπάνια προτείνει μέτρα για το νοσοκομειακό μάνατζμεντ. 

 Οι αλλαγές πραγματοποιούνται ευκολότερα όταν διατίθενται πόροι, τα μέσα και 

υπάρχουν κανόνες και ανταμοιβή αυτών που επιτυγχάνουν τους στόχους. Όταν δεν 

υπάρχει καθηκοντολόγιο για όλους τους υπαλλήλους του νοσοκομείου νοσηλευτικά 

πρότυπα (προδιαγραφές – standards), δεν υπάρχει επιχειρησιακό σχέδιο με στόχους και 

δεν υπάρχει πριμ αποδοτικότητας, δεν μπορεί να υλοποιηθεί καμία προσπάθεια 

βελτίωσης. 

 Η αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου της νοσηλεύτριας παρά τη θεσμική 

αλλαγή του 1983-1986 δεν προχώρησε εξαιτίας του ιατροκεντρικού μοντέλου. Επίσης 

δεν προχώρησε η βελτίωση παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας από τα περιφερειακά 

ιατρεία, τα αγροτικά κέντρα υγείας και τους οικογενειακούς γιατρούς, με αποτέλεσμα τα 

νοσοκομεία να παρέχουν και πρωτοβάθμια φροντίδα. Ο θεσμός των Αστικών κέντρων 

υγείας δεν προχώρησε. Ειδικά σε μας μπορεί να λειτουργήσει Αστικό κέντρο υγείας στη 

νέα πτέρυγα των εξωτερικών ιατρείων του παλιού νοσοκομείου. 

 Ως προς περιορισμό του κόστους λειτουργίας γίνεται προσπάθεια περιορισμού 

των εξετάσεων στις πιο απαραίτητες και τα φάρμακα παραγγέλλονται από τα τμήματα 

κατά τεμάχια δισκίων και όχι συσκευασιών. Τα τεμάχια που δεν χρησιμοποιούνται στα 

τμήματα δεν επιστρέφονται στο φαρμακείο του νοσοκομείου αφού αυτό δεν έχει επαρκή 

χώρο αποθήκης. Επίσης στο νέο κτίριο του νοσοκομείου δε γίνεται χρήση του φυσικού 

αερίου (ενώ ο αγωγός περνά από κοντά) ούτε της ηλιακής ενέργειας. Ως προς την 

βελτίωση της ποιότητας προβλέπεται αυτοτελές τμήμα στον οργανισμό του νοσοκομείου, 

υπάρχει χώρος γραφείου, αλλά δε λειτουργεί. 

 «Παρότι έχω κάνει επιμόρφωση στη νοσηλευτική διοίκηση και έχω εργαστεί σε 

νοσοκομεία της Γερμανίας για 15 χρόνια και έχω κάνει κατά καιρούς προτάσεις, ομιλίες 

και δημοσιεύσεις, δεν μου ζητήθηκε επίσημα η συμβολή  μου κατά τη διάρκεια του 

στρατηγικού σχεδιασμού, του νέου οργανισμού κτλ». 

 Η ύπαρξη υποκίνησης αλλά και η επαγγελματική ικανοποίηση επηρεάζουν 

θετικά στη διαδικασία αλλαγών. Η ανυπαρξία αυτών αποτελεί το βασικό λόγο 

αποχώρησης πολλών νέων νοσηλευτριών από το επάγγελμα. Το νοσηλευτικό προσωπικό 

υφίσταται έντονες καταστάσεις στρες, βιώνει την οδύνη της αρρώστιας και το θάνατο. 

Έχει μεγάλο φόρτο εργασίας λόγω ελλείψεων προσωπικού, πενιχρές αμοιβές και δεν 
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αξιολογείται αξιόπιστα. Όλα αυτά αποθαρρύνουν και εξουθενώνουν το νοσηλευτικό 

προσωπικό και αν δεν υπάρχει η κατάλληλη υποκίνηση, ενθάρρυνση, επιμόρφωση και 

αναγνώριση, τότε παρουσιάζονται προβλήματα στη νοσηλεία, λάθη στα φάρμακα, 

αύξηση των νοσοκομειακών λοιμώξεων, ελλιπής παρακολούθηση των ασθενών, 

φαινόμενα χρόνιας εξάντλησης, κυνισμού ή αδιαφορίας. Έτσι μειώνεται ο δείκτης 

ποιότητας κα παραγωγικότητας και αυξάνεται το κόστος λειτουργίας. 

 Για την αξιολόγηση της νοσηλευτικής λειτουργίας και την επιτυχία των στόχων. 

Σε περίπτωση ανεπιτυχούς νοσηλείας θα έπρεπε να εξετάζονται οι αιτίες που είναι: 

- ελλιπής συλλογή πληροφοριών 

- παραγνωρισμένη κατάσταση υποδοχής 

- μη αναγνώριση του προβλήματος, λανθασμένη εκτίμηση 

- τοποθέτηση πολύ υψηλών ή λανθασμένων επιστημονικά στόχων 

- απρόβλεπτα γεγονότα – περιπλοκές 

Με τον τρόπο αυτό το σχέδιο μπορεί να αναπροσαρμοστεί. Η τεκμηρίωση αυτή 

είναι απαραίτητη σαν απόδειξη της σχεδιασμένης, της προσανατολισμένης σε στόχους, 

ολοκληρωμένης, συνεχούς και εκτελεσθείσας νοσηλευτικής διαδικασίας. Μόνο έτσι 

μπορεί να προσδιοριστεί η απόδοση στον οικονομικό τομέα αλλά και η βελτίωση της 

ποιότητας για δε χάνονται πληροφορίες και εμπειρίες που δημιουργούν γνώση. 

 Βέβαια όλα τα παραπάνω είναι για τη χώρα μας θεωρητικά αφού στο πρακτικό 

επίπεδο ελάχιστα από αυτά συμβαίνουν. Στο βαθμό που αφορούν γενικά προβλήματα του  

ασθενούς και στις ίδιες περίπου συνθήκες ακολουθούνται κάποια από αυτά τα βήματα. 

Όμως σε εξατομικευμένα προβλήματα δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα από τα παραπάνω και η 

κατάσταση από την ελλιπή τεκμηρίωση δυσχεραίνεται συν τοις άλλοις και από την 

μεγάλη έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. 

 Στον νομό Σερρών, στο νοσοκομείο υπηρετούν 1 νοσηλεύτρια ΠΕ, 125 ΤΕ και 

246 νοσοκόμες ΔΕ. Στα 9 κέντρα υγείας το νοσηλευτικό δυναμικό ανέρχεται σε 109 

άτομα. 

 Το ίδιο συμβαίνει με το νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν μπορείς να το υποκινήσεις 

οικονομικά, αν χρησιμοποιήσεις κάποιες άγραφες άδειες για να δείξεις ότι η υπηρεσία 

νοιάζεται γι’ αυτές, είναι δίκοπο μαχαίρι. Η υποκίνηση βασίζεται σε αξιακά κίνητρα και 

μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουν οι γιατροί και ο διευθυντής ειδικότερα.  Ψάχνουμε να 

βρούμε κίνητρα για να δώσουμε στο νοσηλευτικό προσωπικό. 

 Στελέχωση τμημάτων σε όλα τα επίπεδα κυρίως στη νοσηλευτική υπηρεσία, 

άλλωστε αυτό φαίνεται από τους δείκτες στα ευρωπαϊκά και τα ελληνικά νοσοκομεία. Τα 

τελευταία χρόνια αναπτύσσονται ποικίλες μονάδες (εμφραγμάτων, εντατικής θεραπείας, 

νεφρού) στις οποίες το νοσηλευτικό προσωπικό είναι αυξημένο σε αριθμό αλλά και σε 
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ποιότητα. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτόματα αποδυναμώνεται το υπόλοιπο προσωπικό 

από τα άλλα τμήματα με αποτέλεσμα να γίνεται ακόμη πιο φανερή η έλλειψη. 

 Αλλαγές στην νοσηλευτική υπηρεσία. Τα άτομα είναι πιο καταρτισμένα και 

γενικά μπορούμε να πούμε ότι είναι η καλύτερη εργαζόμενη ομάδα στο νοσοκομείο 

παρότι υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις προσωπικού. Η φύση του επαγγέλματος είναι 

τέτοια που τις κάνει να δουλεύουν με αυταπάρνηση, η αίσθηση του χρέους τις κάνει να 

μην σταματούν ούτε λεπτό. 

 Το μάνατζμεντ στο δημόσιο νοσοκομείο είναι σχεδόν ανύπαρκτο. Υπάρχει 

έλλειμμα σύγχρονης διοικητικής κουλτούρας. Οι νοσηλευτές αποτελούν τη μεγαλύτερη 

επαγγελματική ομάδα και η νοσηλευτική υπηρεσία την ραχοκοκαλιά του συστήματος. Η 

αυτονόμηση της νοσηλευτικής υπηρεσίας στην Ελλάδα έγινε πολύ καθυστερημένα, μόλις 

το 1986, με τη δημιουργία αυτοτελούς διεύθυνσης, ισότιμης με την ιατρική, διοικητική 

και τεχνική υπηρεσία. Αυτό όμως ισχύει τυπικά μόνο διότι στην πράξη διάφοροι 

παράγοντες νοσοκομειακοί και μη νομίζουν ότι δικαιούνται, και δυστυχώς μπορούν, να 

παρεμβαίνουν στη νοσηλευτική διοίκηση με κριτήρια εξωυπηρεσιακά. 

 Όσο ανώτερο το επίπεδο διοίκησης, τόσο περισσότερο απαιτούνται δεξιότητες 

διοικητικές ενώ στα κατώτερα απαιτούνται τεχνικές-κλινικές δεξιότητες-ικανότητες. 

 Κατά την άποψή μου η διευθύντρια της νοσηλευτικής θα έπρεπε να καταναλώνει 

το χρόνο της ως εξής: στον προγραμματισμό 30%, στην οργάνωση 30%, στη διεύθυνση 

20% και στον έλεγχο 20%. Η τομεάρχης νοσηλευτικής ως εξής: στον προγραμματισμό 

20%, στην οργάνωση 30%, στη διεύθυνση 35% και στον έλεγχο 15%. Η προϊσταμένη 

τμήματος ως εξής: στον προγραμματισμό 15%, στην οργάνωση 25%, στη διεύθυνση 50% 

και στον έλεγχο 10%. Στην πράξη ο καταμερισμός του χρόνου των στελεχών εξαρτάται 

από τη θέληση, την εμπειρία, τις γνώσεις και τις ικανότητες των και από την τακτική του 

εκάστοτε Διοικητή του νοσοκομείου.  Το τελευταίο συμβαίνει διότι δεν υπάρχουν 

τυποποιημένες διαδικασίες διοίκησης και εξ’ αιτίας αυτού δημιουργούνται μεγάλοι 

χρόνοι αναμονής, κυρίως για συνεργασίες με το διοικητή που όταν πραγματοποιούνται, 

συνήθως, διαρκούν ελάχιστα. Ο «χαμένος» χρόνος από την έλλειψη ορθών διοικητικών 

πρακτικών είναι πολύ μεγάλο ποσοστό του συνολικού χρόνου εργασίας των στελεχών. 

Να τονισθεί ότι η προϊσταμένη του νοσηλευτικού τμήματος πρέπει να καταναλώνει το 

50% του χρόνου της στη περιοχή της διεύθυνσης – άσκησης ηγετικών καθηκόντων και 

αυτό είναι το κλειδί για την εύρυθμη λειτουργία της κλινικής- μονάδας και η ψυχή της 

νοσηλευτικής υπηρεσίας. Η μετεκπαίδευση στη διοίκηση όλων των στελεχών της 

νοσηλευτικής και της ιατρικής υπηρεσίας είναι απαραίτητη και πρέπει να αποτελεί 

προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση προϊσταμένου τμήματος, τομεάρχη και διευθυντή. 

Με βάση την προσωπική εμπειρία από τη Γερμανία απαιτείται εκπαίδευση ενός έτους και 
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εξετάσεις γραπτές  και προφορικές για την απόκτηση τέτοιου διπλώματος. Στην Ελλάδα 

αυτού του είδους η εκπαίδευση όπως και τα επιμορφωτικά σεμινάρια, όπως αυτό που 

παρακολούθησα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διάρκειας 120 ωρών, δε λαμβάνονται 

υπόψη από το υπηρεσιακό συμβούλιο. 

Τα συγκεκριμένα καθήκοντα που εκτελούνται ως τομεάρχης του χειρουργικού 

τομέα στον οποίο περιλαμβάνονται 12 νοσηλευτικά τμήματα και η ΜΕΘ είναι: 

- Παραλαβή της λογοδοσίας της νυκτερινής εφημερεύουσας και ανάγνωση των 

τριών λογοδοσιών των τριών εφημερευουσών (δηλαδή της πρωινής, απογευματινής και 

βραδινής βάρδιας) για τον εντοπισμό νοσηλευτικών προβλημάτων και δυσχερειών ή 

βλαβών και ζημιών σε εξοπλισμό, 

- Έλεγχος του προγράμματος στελέχωσης των νοσηλευτικών τμημάτων και 

αλλαγές σ’ αυτό λόγω αναρρωτικών αδειών ή απουσιών του προσωπικού σε συνεργασία 

με τις προϊστάμενες των τμημάτων. 

- Ανταλλαγή πληροφοριών με την Διευθύντρια. 

- Απαντήσεις σε ερωτήσεις των εκπαιδευομένων μαθητριών της νοσηλευτικής 

ΤΕΕ. 

- Καθημερινές επισκέψεις στα 12 νοσηλευτικά τμήματα. Σε περίπτωση απουσίας 

μίας από τις άλλες τομεάρχισες γίνεται επίσκεψη και στα δικά της τμήματα. 

- Καθημερινός έλεγχος των προϊσταμένων των τμημάτων-μονάδων σε κλινικά και 

διοικητικά θέματα  και περιστασιακός έλεγχος της εργασίας των νοσηλευτριών, αδελφών 

νοσοκόμων ΔΕ και λοιπού βοηθητικού προσωπικού ανάλογα με τα κλινικά ή προσωπικά 

θέματα που αντιμετωπίζουν, παρακολούθηση νοσηλευτικών πράξεων, έλεγχος 

καθαριότητας. 

- Διευθέτηση προβλημάτων μεταξύ του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού. 

- Φροντίδα, σε περίπτωση ανάγκης, για τη στελέχωση σε βοηθητικό προσωπικό 

και την επίλυση τεχνικών προβλημάτων, αναγκών ιματισμού ή μεταφοράς ασθενών σε 

συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα  και γραφεία. 

- Σύνταξη προγράμματος εκπαίδευσης μαθητριών νοσηλευτικής ΤΕΕ. 

- Επίλυση προβλημάτων των 30 μαθητριών που κάνουν πρακτική νοσηλευτική 

άσκηση. 

- Συμμετοχή σε επιτροπές προμηθειών, στην επιτροπή για τα δικαιώματα των 

ασθενών και την εργασία που προκύπτει για να απαντηθούν παράπονα, αναφορές ή 

καταγγελίες. 

- Ενημέρωση και περιήγηση των μαθητριών της νοσηλευτικής ΤΕΕ Σερρών και 

άλλων γειτονικών πόλεων στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου.  
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Τα προβλήματα που παρατηρούνται στο χειρουργικό τομέα  

 Βασικό και απαραίτητο βήμα στο πρότυπο της νοσηλευτικής διαδικασίας είναι η 

πληροφόρηση του  ασθενή πριν την εγχείρηση από την ιατρική υπηρεσία. Η 

πληροφόρηση αφορά την ασθένεια, την μέθοδο εγχείρησης και νάρκωσης, όπως και τους 

κινδύνους της επέμβασης. Αυτό που γίνεται στην πράξη είναι ότι δεν ενημερώνεται ο 

ασθενής για τις συνθήκες στο χειρουργείο, με εξαίρεση πιθανώς μερικές έγκυες γυναίκες, 

ίσως γιατί θεωρούνται (και είναι) πελάτισσες του γιατρού και θεωρεί  υποχρέωσή του να 

τις ενημερώσει. 

 Το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής δίνει τις πληροφορίες γύρω από την 

προεγχειρητική προετοιμασία και συλλέγει πληροφορίες για τον ασθενή που 

καταγράφονται σε έντυπο που παραδίδεται στο χειρουργείο. Στο χειρουργείο ο ασθενής 

βρίσκεται αντιμέτωπος με ακόμη πιο άγνωστα πράγματα  όπως π.χ. ίσχαιμο, περίδεση, 

ηλεκτροχειρουργικά εργαλεία, ειδική απολύμανση, ορισμένες θέσεις καθήλωσης κτλ. Την 

προηγούμενη ημέρα από την εγχείρηση γίνεται συνομιλία και ειδικά σε δύσκολες 

επεμβάσεις ή σε παιδιά ενδείκνυται πληροφόρηση π.χ. μέσω φωτογραφιών στη κλινική. 

Όλες οι πληροφορίες  που αφορούν τον ασθενή π.χ. ανοικτές πληγές πρέπει να 

καταγράφονται και αποτελούν τη βάση των παραπέρα ενεργειών για το προσωπικό του 

χειρουργείου κατά την εγχείρηση και  μετέπειτα για το νοσηλευτικό προσωπικό της 

κλινικής. Από την ανάλυση των πληροφοριών σε συνδυασμό με την κατάρτιση και την 

εμπειρία του νοσηλευτικού προσωπικού συνάγονται τα γενικά και ατομικά προβλήματα 

και οι δυσκολίες του ασθενούς. Ένα γενικό πρόβλημα είναι σίγουρα ο φόβος μπροστά 

στο άγνωστο και στην ασυνήθιστη κατάσταση, που μπορεί όμως σαν ατομικό πρόβλημα 

να έχει άλλη διάκριση λόγω προηγούμενων συμβάντων ή λόγω ιδιαίτερων σωματικών 

δυσκολιών. 

 Οι νοσηλευτικοί στόχοι στο χειρουργείο διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς 

στόχους. Γενικός στόχος είναι η μέριμνα του ασθενούς και ο τρόπος εργασίας του 

νοσηλευτικού χειρουργικού προσωπικού. Ο ειδικός στόχος προσαρμόζεται στις 

προσωπικές ιδιαιτερότητες του ασθενούς. Όλοι οι στόχοι είναι σημαντικοί λόγω του 

υψηλού κινδύνου που εκτίθεται ο ασθενής στο χειρουργείο. 

 Ο σχεδιασμός των νοσηλευτικών μέτρων στο χειρουργείο προϋποθέτει άριστη 

συνεργασία  με το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής  και άλλες υπηρεσίες του 

νοσοκομείου όπως π.χ. ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, μονάδα εντατικής θεραπείας, 

ενδοσκοπία, φαρμακείο, νοσηλευτή αναισθησιολόγο, απολύμανση, υπηρεσία προμήθειας 

υλικών, προσωπικό καθαριότητας. Τα ακόλουθα σημεία πρέπει να εξετασθούν και να 

συντονισθούν: 

- Κλήση ασθενούς 
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- Υποδοχή ασθενούς 

- Προετοιμασία αναισθησίας 

- Αναισθησία 

- Προετοιμασία αίθουσας χειρουργείου μετά των μηχανημάτων και υλικών 

- Προετοιμασία εγχείρησης 

- Εγχείρηση 

- Επίδεση 

- Φάση ανάνηψης 

- Εργασία καθαρισμού του χώρου του χειρουργείου, των εργαλείων και των 

μηχανημάτων 

- Έξοδος και παράδοση ασθενούς 

- Απολύμανση χειρουργείου 

 Το νοσηλευτικό προσωπικό πρέπει να εμπνέει σιγουριά στον ασθενή, ιδιαίτερα 

σε αυτόν που έχει τις αισθήσεις του  και περιμένει την προσωπική επαφή και 

ενθάρρυνση. Η νοσηλευτική πράξη κατά την εγχείρηση δεν είναι μόνο η εργαλειοδοσία, 

αλλά η επικοινωνία με τον ασθενή κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο χειρουργείο, 

ανάλογα με τις αισθήσεις του. 

 Για να μπορεί να ανταπεξέλθει ο νοσηλευτής σε όλες αυτές τις εργασίες στο 

χειρουργείο, δηλαδή σ’ ένα χώρο υψηλής τεχνολογίας αλλά απομονωμένο, χρειάζεται 

θεωρητική και πρακτική ειδίκευση και μετεκπαίδευση, ιδιαίτερα δε πρέπει να αποκτήσει 

συμπεριφορά και νοοτροπία προσανατολισμένη στον ασθενή με όλες του τις ανάγκες. 

Ακόμη κι όταν οι νοσηλευτικές πράξεις γίνονται με τη βοήθεια της σύγχρονης 

τεχνολογίας, πρέπει να εξετάζεται η ψυχολογική και κοινωνική σφαίρα του ανθρώπου για 

να επιτύχουμε την θεραπεία του. 

 Σ’ ένα καλά οργανωμένο χειρουργείο πρέπει να υπάρχουν αναλυτικές περιγραφές 

εργασίας για καθορισμένες νοσηλευτικές ενέργειες, κατάλογοι χρησιμοποιούμενων 

υλικών και υποδείξεις που θα επικαιροποιούνται με την συνεργασία της ιατρικής 

υπηρεσίας. 

 Η αξιολόγηση της νοσηλευτικής δράσης στο χειρουργείο μπορεί να γίνει από τον 

ίδιο τον ασθενή, όσο και από το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής και τους αρμόδιους 

γιατρούς. Στην μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς διακρίνονται τα λάθη και το 

ανεπιτυχές της νοσηλευτικής εργασίας. Οι ψυχικοί όμως τραυματισμοί του ασθενούς δεν 

εκδηλώνονται και δεν γίνονται συχνά αντιληπτοί από το νοσηλευτικό προσωπικό του 

χειρουργείου, υφίστανται όμως σαν συνέπειες του έργου του νοσοκομείου. 

 Δεν υπάρχει τεκμηρίωση όλων των σταδίων της νοσηλευτικής διαδικασίας. Αυτή 

η τεκμηρίωση μέχρι σήμερα είναι μόνο ιατρική και αφορά το βιβλίο εγχειρήσεων, έκθεση 
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χειρουργείου, βιβλίο ακτινογραφιών, βιβλίο παρασκευασμάτων, πρωτόκολλο νάρκωσης, 

βιβλίο μικροτραυματισμών κτλ. Είναι απαραίτητο να γίνεται και νοσηλευτική 

τεκμηρίωση όχι μόνο για τη νομική ασφάλεια του νοσηλευτικού προσωπικού που έχει 

πολύ μεγάλη ευθύνη έναντι του ασθενούς, αλλά και για την καταγραφή της βασικής και 

θεραπευτικής νοσηλευτικής φροντίδας που ασκείται, από την οποία γίνονται ορατές και 

δραστηριότητες που απαιτούν υψηλό ποσοστό χρόνου και της εργασίας που αλλιώς δεν 

φαίνεται. Πέρα από αυτά, η τεκμηρίωση βοηθά την έρευνα της νοσηλευτικής κα 

εξυπηρετεί σαν οργανωτικό βοήθημα την εξασφάλιση και την βελτίωση της ποιότητας 

της νοσηλευτικής. Επίσης έτσι καταγράφεται η απόδοση της θεραπευτικής μονάδας και 

συνεπώς η οικονομική διαχείριση και ο προϋπολογισμός του χειρουργείου. 

 Τα συγκεκριμένα καθήκοντα που εκτελούνται από τις προϊστάμενες 

των νοσηλευτικών τμημάτων – μονάδων είναι: 

- Συζήτηση των προβλημάτων και της κατάστασης των ασθενών με την νυκτερινή 

νοσηλεύτρια. 

- Επίσκεψη και έλεγχος όλων των θαλάμων, του νοσηλευτικού και βοηθητικού 

προσωπικού ημέρας και συζήτηση με τους ασθενείς. 

- Προετοιμασία των παραγγελιών για το διαιτολόγιο των ασθενών ανάλογα αν 

είναι σε προεγχειρητικό ή μετεγχειρητικό στάδιο ή με σακχαροδιαβήτη κτλ. 

- Παραγγελία φαρμάκων και υλικών 

- Εντολές για την προετοιμασία του ασθενούς για το χειρουργείο ή για άλλες 

εξετάσεις (αξονική τομογραφία, υπέρηχους, ακτινολογικό ή μικροβιολογικό κτλ). 

- Επίσκεψη μαζί με τους γιατρούς και τον ιατρό – προϊστάμενο του ιατρικού 

τμήματος σε κάθε ασθενή και εντολές για νοσηλευτικές πράξεις (αλλαγή τραύματος κτλ). 

- Επεξεργασία των αποτελεσμάτων στην επίσκεψη των ασθενών του τμήματος και 

επίβλεψη εφαρμογής των ιατρικών οδηγιών που εκτελεί το   νοσηλευτικό προσωπικό του 

τμήματος. 

- Ευθύνη για τη συλλογή υπογραφών στα έγγραφα για έγκριση των παραγγελιών. 

Απαιτούνται μέχρι και 5 υπογραφές (σχεδόν όλες από εξωκλινικούς παράγοντες) και 

αυτό είναι αιτία για την απώλεια πολύ χρόνου ενώ είναι σαφές ότι αυτό δεν αποτελεί 

εργασία της προϊσταμένης του νοσηλευτικού τμήματος αλλά της διοικητικής υπηρεσίας. 

- Σύνταξη προγράμματος στελέχωσης του τμήματος σε 24ωρη βάση και έγκριση 

των αδειών προσωπικού. 

- Αποφασίζει και συντονίζει για τα εξιτήρια των ασθενών που έχουν ανάγκη από 

ασθενοφόρο για τη μεταφορά τους. 

- Συμμετοχή σε επιτροπές προμηθειών υλικών και τροφίμων  

- Πρακτική εκπαίδευση μαθητριών νοσηλευτικής ΤΕΕ και ΤΕΙ. 
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Για την ποιότητα του νοσηλευτικού έργου 

 Η ποιότητα στο νοσοκομείο δεν εξαρτάται μόνο από την ποιότητα της ιατρικής 

φροντίδας αλλά και από αυτή της νοσηλευτικής. Η δεύτερη είναι αυτή που γίνεται 

ευκολότερα αντιληπτή από τους ασθενείς. 

 Η ποιότητα δομών αναφέρεται σε εξωγενείς προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες 

επιτυγχάνονται ποιοτικές αποδόσεις. Σ’ αυτές εμπίπτουν κτιριακές εγκαταστάσεις, 

ιατρική τεχνολογία, υλικά μέσα και μηχανήματα, αριθμός και εμπειρία νοσηλευτικού 

προσωπικού και όλο το οργανωτικό πλαίσιο του νοσοκομείου. 

 Βάση για την ποιότητα είναι η ποιότητα της κάθε μίας διαδικασίας. Αυτό 

προϋποθέτει επαρκή ποσότητα δομών, το είδος, τον τρόπο και το μέγεθος της 

νοσηλευτικής εργασίας που απευθύνεται στον ασθενή καθώς και την επαρκή 

τεκμηρίωση. 

   Η ποιότητα του αποτελέσματος δίνει την πληροφορία κατά πόσο επιτεύχθηκαν 

οι στόχοι της νοσηλευτικής και κατά πόσο επήλθε η υγεία του ασθενούς. Δηλαδή γίνεται 

σύγκριση του αποτελέσματος με αυτό που πρέπει να συμβαίνει. Επειδή το αποτέλεσμα 

καταλογίζεται και στους γιατρούς και στους νοσηλευτές αλλά και στις άλλες 

επαγγελματικές ομάδες του νοσοκομείου θα πρέπει να αξιολογούνται όλες αυτές οι 

ομάδες για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν. 

 Η ποιότητα παράγεται μέσα από τη συνεχή μέτρηση – σύγκριση των 

αποτελεσμάτων με τους στόχους. Βασικά βήματα γι’ αυτό είναι: 

- Να γράφουμε ότι κάνουμε 

- Να κάνουμε ότι γράφουμε 

- Να γράφουμε ότι έγινε 

- Να επαληθεύουμε, αν αυτό που έγινε, ήταν αυτό που ήταν γραμμένο 

 Η αξιολόγηση είναι εσωτερική και εξωτερική. Η εσωτερική γίνεται από τους 

εργαζόμενους με βάση τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, και τις διαδικασίες που 

έχουν αναπτυχθεί και επηρεάζει κυρίως την ποιότητα των διαδικασιών οδηγώντας σε 

αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Η εξωτερική γίνεται από τους πολίτες, τα ασφαλιστικά 

ταμεία, το  υπουργείο και επηρεάζει ιδιαίτερα την ποιότητα των δομών.  

 Τα νοσηλευτικά πρότυπα (standards) είναι οι γενικά ισχύουσες και αποδεκτές 

προδιαγραφές νοσηλευτικής φροντίδας, που καθορίζουν την περιοχή εργασίας και την 

ποιότητα της νοσηλευτικής ή αλλιώς οι ισχύουσες επακριβείς προδιαγραφές για την 

ποιότητα μίας ορισμένης άποψης της νοσηλευτικής. Στο πρότυπο καθορίζεται τι πρέπει 

να κάνει ο νοσηλευτής σε μία συγκεκριμένη κατάσταση και πως πρέπει να φαίνεται η 

ενέργειά του. Επίσης περιλαμβάνει στοιχεία για τον σκοπό και την συχνότητα των 
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νοσηλευτικών μέτρων, τα απαραίτητα υλικά και περιγραφή των ενεργειών με 

τεκμηρίωση. Επιτρέπεται η απόκλιση από αυτά αλλά με γραπτή αιτιολόγηση. 

 

Νοσηλευτής 2 

Διαδικασίες 

 Χρειάζονται 3 ώρες για την πρωινή φροντίδα που περιέχει τα πάντα σε ότι αφορά 

την φροντίδα του αρρώστου. Αυτά περιλαμβάνουν την παράδοση των περιστατικών 

(7:00-7:30 με τη μορφή κουτσομπολιού – πρωινού καφέ), αντιγραφή καρτών, φροντίδα 

σώματος, σωλήνες αναπνοής, καθαρισμός αρρώστου, η φροντίδα του περιβάλλοντος, 

μέχρι τις 9:30 -10:00 και μετά έχει τη νοσηλεία και την επίσκεψη από τους γιατρούς και 

νοσηλευτές, περίπου από τις 10:00 ως τις 11:00. Αμέσως μετά γίνεται ενημέρωση των 

συγγενών για την πορεία των αρρώστων. 

 

Υποκίνηση 

 Υποκίνηση δεν υπάρχει από την πλευρά της διοίκησης ή γενικά από το σύστημα 

για να δώσουμε κάτι παραπάνω. Το τμήμα εντατικής θεραπείας όμως έχει τόσο πολλή 

δουλειά που δεν μπορείς να μη δουλεύεις πολύ. Όσοι είναι σ’ αυτό το τμήμα δουλεύουν 

πραγματικά πολύ. Γι’ αυτό το λόγο δεν μπορούν να επιβληθούν και ποινές. Αν τιμωρηθεί 

κάποιος από εδώ θα γίνει επανάσταση, γιατί όλοι δουλεύουν πολύ. Όποιος ήρθε σ’ αυτό 

το τμήμα και δε δούλευε ικανοποιητικά, είτε έφυγε είτε εισηγηθήκαμε εμείς γι’ αυτό. 

Όπως δεν χωράνε και ποινές εδώ μέσα. Ποιόν να τιμωρήσεις από τη στιγμή που όλοι 

τρέχουν και δεν προλαβαίνουν; Ούτε αμοιβές όμως υπάρχουν. Εγώ προσπαθώ να τους 

δίνω κάτι σαν αμοιβή ας πούμε, κάποια άδεια ή κάτι τέτοιο για να αισθάνονται καλύτερα 

όταν το έχουν ανάγκη. Ποιος να τους ανταμείψει γι’ αυτό που κάνουν; Τέλος αν 

μιλούσαμε για την αξιολόγηση αυτή δεν υπάρχει αλλά και να υπήρχε δεν θα είχαμε 

πρόβλημα. Όλοι δουλεύουμε πάνω από τις δυνατότητές μας.  

 Αναγκαστικά λειτουργούμε ομαδικά. Υπάρχει κάποιος καταμερισμός ατομικός 

αλλά κυρίως η λειτουργία είναι ομαδική. Στα περισσότερα περιστατικά δε μπορείς να 

ανταπεξέλθεις μόνος χρειάζονται κι άλλα άτομα. Έτσι μαθαίνεις να δουλεύεις μαζί με 

τους άλλους. 

 Υπάρχει πρωτόκολλο που δημιουργήθηκε από εμάς πριν από 3 χρόνια για όλες 

τις πρωινές διαδικασίες. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποια σοβαρά προβλήματα για τα 

οποία αν δεν δοθεί κίνητρο δεν θα λυθούν. Παρόλο που υπάρχουν νοσηλευτές δεν είναι 

αρκετοί. Έλλειψη προσωπικού λοιπόν. Υπάρχει έλλειψη αξιολόγησης προσωπικού επειδή 

δεν υπάρχει αρκετό προσωπικό. Εξασφάλιση εργαλείων ως κίνητρο. Προώθηση 
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προβλημάτων στη διοίκηση ως κίνητρο. Καθυστέρηση στη λύση των προβλημάτων απ’ 

τη διοίκηση. 

 

Επικοινωνία 

 Επικοινωνία προς τα πάνω δεν υφίσταται. Τα θέματα κολλάνε, δεν αλλάζει 

τίποτα, δεν βελτιώνονται τα πράγματα. Δεν υπάρχουν διοικητές που να γνωρίζουν από 

διοίκηση, όσοι έρχονται εδώ για να διοικήσουν δεν έχουν καμία σχέση με τη διοίκηση. 

Αλλά και το προσωπικό έχει προβλήματα μεταξύ των. Κυρίως λόγω της μεγάλης 

έλλειψης προσωπικού, δημιουργούνται διαπληκτισμοί και διάφορες εντάσεις. Έχουμε να 

κάνουμε με πολλές διαφορετικές απόψεις, διαφορετικούς χαρακτήρες και όλα αυτά 

συντελούν στο να δημιουργούνται προβλήματα. Χρειάζεται να υπάρχει προστασία των 

νοσηλευτών, υπάρχουν πολλά προσωπικά προβλήματα μεταξύ των νοσηλευτών. 

 

Δυσλειτουργίες- επικοινωνία, σχέσεις με τους γιατρούς, παρεμβάσεις 

 Το πρόβλημα στο νοσοκομείο δεν είναι οικονομικό αλλά διοικητικό. Οι 

διαδικασίες είναι πολύ χρονοβόρες και καθυστερεί και η διοίκηση να τις εγκρίνει. Τα 

διοικητικά συμβούλια αλλάζουν κάθε 6 μήνες. Όταν υπάρχει κάποιο αίτημα, άλλες φορές 

καθυστερεί η διοίκηση, άλλοτε η επιτροπή δεν μπορεί να συμφωνήσει και τέλος ο 

επίτροπος σύμφωνα με τον νόμο επιτρέπει ή όχι το αίτημα π.χ. την αγορά κάποιου 

μηχανήματος. Από την άλλη οι εταιρείες καθυστερούν πολύ να πληρωθούν , το 

νοσοκομείο κάνει 2-3 χρόνια να πάρει τα χρήματα από τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν 

γίνεται σωστή διοίκηση, πιστεύω ότι όλα από αυτό ξεκινούν, και βέβαια στη συνέχεια 

τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά.  

 Υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις. Τη στιγμή που εμείς έχουμε πολύ σοβαρό 

πρόβλημα έλλειψης προσωπικού και ενώ υπόσχονται ότι θα μας φέρουν κάποια άτομα, 

ξαφνικά μας παίρνουν τα δικά μας άτομα και τα μεταφέρουν αλλού, π.χ. στη Διοικητική 

Υπηρεσία για να ικανοποιήσουν αιτήματα βουλευτών, υπουργών κτλ. πώς να 

δουλέψουμε έτσι; Δεν φτάνει που δουλεύουμε με το μισό προσωπικό γίνονται κι αυτά και 

άντε να λειτουργήσει το τμήμα! 

 Το πρωτόκολλο είναι χαλαρό και πολλές φορές δεν εφαρμόζεται γιατί έχουμε να 

κάνουμε με ανθρώπους και περιστατικά τα οποία δεν απαιτούν όλα την ίδια φροντίδα.    

 Το χαρτί του συνδικαλιστικού οργάνου επί 23 χρόνια γράφει τα ίδια 

 Να συνταξιοδοτούνται στα 25 χρόνια και ο χώρος να θεωρείται βαριάς και 

ανθυγιεινής εργασίας (χειρουργεία)  

 Ο θεσμός όπως είναι έχει πρόβλημα και σε σταματάει 
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 Οι γιατροί έχουν μια μορφή εκμετάλλευσης προς τους ειδικευόμενους, το 

φαινόμενο ισχύει κυρίως στην επαρχία. Οι γιατροί έχουν ένα κακό. Αυτοπροσδιορίζονται 

ως αφεντικά. Όποιος έχει θέση ή ένα πτυχίο παραπάνω νομίζει ότι πρέπει να κάνει ότι 

θέλει στη δημόσια υγεία. Υπάρχει εκμετάλλευση απέναντι στο νοσηλευτικό προσωπικό. 

Αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει τους γιατρούς και έτσι δε μπορείς να έχεις και τις 

καλύτερες σχέσεις. 

 

Αλλαγές 

 Ότι αλλαγές γίνονται οφείλονται μόνο στην επιστήμη και την τεχνολογία. Από 

την διοίκηση δε γίνεται τίποτα. Δεν υπάρχει καμία πρόταση για να βελτιωθεί κάπως το 

σύστημα και η λειτουργία του, αλλά και στα καινούρια τα μηχανήματα καμιά φορά είναι 

τόσο μεγάλες οι καθυστερήσεις από τις διαδικασίες που όσο να μας τα φέρουν αυτά 

έχουν ξεπεραστεί. Υπάρχει πρόβλημα. 

 Οι αλλαγές που γίνονται μέσα από τμήμα αφορούν την καλύτερη λειτουργία ενώ 

οι αλλαγές που προέρχονται από ανώτερους πολλές φορές δεν περπατάνε. 

 Τα επιμορφωτικά σεμινάρια βοηθούν αλλά η χρηματική τους επιβάρυνση είναι 

αποκλειστικά δική μας υποχρέωση. 

 Στο τμήμα έχουμε ένα καθημερινό κόστος περίπου 700€ αλλά αν το 

περιορίσουμε ρίχνουμε την ποιότητα περίθαλψης επιβαρύνοντας οικονομικά τον ασθενή.        

 Το κτίριο του Νοσοκομείου βοηθά οι υπηρεσίες υγείας να είναι αποδοτικές.  

 Πρέπει να λυθεί η έλλειψη προσωπικού και έπειτα να αναπτύσσονται τα 

νοσοκομεία.      

       

Νοσηλευτής 3 και Νοσηλευτής 4 

Διαδικασίες 

 Λεπτομερής περιγραφή διαδικασιών 

 Προβλήματα ελλείψεων προσωπικού 

 Αδυναμία συστήματος του νέου νοσοκομείου 

 Έλλειψη μηχανογράφησης-μηχανοργάνωσης 

 Ανυπαρξία διοικητικού προσωπικού το απόγευμα και τη νύχτα με αποτέλεσμα 

τις ευθύνες αυτών των τμημάτων κατά την διάρκεια των ευημεριών να τις φορτώνεται η 

εφημερεύουσα. 

 

Υποκίνηση - αξιολόγηση 

 Το μόνο κίνητρο που υπάρχει είναι μια άδεια 10 ημερών. 

 Δεν υπάρχει οικονομικό κίνητρο που είναι και το πιο σημαντικό. 
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 Τεράστια ευθύνη με μηδέν κίνητρο. 

 Ποινές δεν υπάρχουν. 

 Ανυπαρξία αξιολόγησης και αντίστοιχης αμοιβής για το έργο που προσφέρει ο 

καθένας. 

 Οι νέες γενιές προσωπικού (αδερφές) δεν έχουν αντοχή καθόλου 

 Ποινές δεν υπάρχουν, μόνο χρηματικές όταν κάνεις ένα πολύ μεγάλο λάθος και 

πας στα δικαστήρια. 

 Ο διοικητής και ο πρόεδρος πρέπει να ξέρουν από διοίκηση για να βελτιωθούν 

τα πράγματα. 

 Γίνονται παρατηρήσεις και ομαδικά και προσωπικά. 

  Υπάρχει γραφείο ελέγχου ποιότητας. 

  Πολλά άτομα επιλέγουν να πάνε στο διοικητικό τμήμα όχι για οικονομικούς 

λόγους αλλά  λόγω ευκολίας της δουλειάς. Δεν δουλεύουν Σαββατοκύριακο, ξεφεύγουν 

από το κυκλικό ωράριο. 

 

Προβλήματα επικοινωνίας 

 Δεν  υπάρχει σεβασμός στο νοσηλευτικό προσωπικό 

 Πρόβλημα ηθικό-ψυχολογικό. (Επικοινωνία με τον ασθενή πριν από το 

χειρουργείο για την τόνωση της ψυχολογίας του.) 

 Χωρίς συνοδούς τα πράγματα θα ήταν καλύτερα (Δημιουργούν προβλήματα 

στις νοσηλεύτριες). 

 Έλλειψη καθηκοντολογίου 

 

Αλλαγές 

 Αλλαγές προς το χειρότερο. 

 Η προϊσταμένη έχει καταντήσει να είναι διοικητικός υπάλληλος (Πολλή γραφική 

δουλειά, παραλαβή δεμάτων κτλ) 

 Ξεφεύγει το νοσηλευτικό προσωπικό από τον ρόλο του. 

 Αλλαγές στο οργανόγραμμα. 

 Αλλαγές στις διαδικασίες που οφείλονται στον τρόπο με τον οποίο η επιστήμη 

αντιμετωπίζει τα πράγματα. 

 Καινούρια μηχανήματα, καινούρια υλικά (Τεχνολογική εξέλιξη και 

επιστημονική γνώση) 

 Αλλαγές στις νοοτροπίες, στις συμπεριφορές. 

 Όλες οι αρμοδιότητες ήταν κάποτε πάνω στην διευθύνουσα, τώρα όχι. 
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Κατά περίπτωση θέματα 

 Κάνεις μια ειδικότητα και δεν σε χρησιμοποιούν πάνω στην ειδικότητά σου. 

 Εδώ δεν υπάρχουν λίστες. Οι λίστες υπάρχουν μόνο στα μεγάλα νοσοκομεία και 

υπάρχουν σκοπίμως. 

 Το σύστημα υποφέρει από τις διαδικασίες. 

 Οι πολιτικές παρεμβάσεις κάνουν τεράστιο κακό. 

 Οι παρεμβάσεις γίνονται μέσω της διοίκησης 

 Η διευθύνουσα δεν μπορεί να πει τίποτα γιατί έχει μια θέση και μπορούν να την 

πολεμήσουν. 

 

Νοσηλευτής 7 

Περιγραφή διαδικασιών 

Εργασία με βάρδιες και επομένως τήρηση ωραρίων. Τα καθήκοντα δεν είναι 

διαχωρισμένα και τα άτομα εναλλάσσονται σε όλες τις εργασίες. Υπάρχει 

καθηκοντολόγιο, είναι σαφή τα καθήκοντα αλλά λόγω έλλειψης προσωπικού και της 

αυξημένης κίνησης του τμήματος δεν μπορούμε να το ακολουθήσουμε. Όλοι κάνουν ότι 

χρειάζεται για το τμήμα χωρίς να έχουμε συγκεκριμένες εργασίες. Δεν είναι 

αυτοσχεδιασμός, απλά προσπαθούμε να προσαρμόζουμε τις διαδικασίες. Αν δεν έχεις το 

κατάλληλο προσωπικό σε αριθμό δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά, δε βγαίνει αλλιώς 

τόση δουλειά. 

 

Αξιολόγηση, υποκίνηση, αμοιβές, ποινές 

Τα άτομα που εργάζονται εδώ, ξεπερνούν καθημερινά τον εαυτό τους. Δεν επαρκεί 

το προσωπικό και η δουλειά είναι πολλή, οπότε μπορείτε να καταλάβετε ότι όλοι δίνουν 

πάνω από αυτό που μπορούν. Γίνεται μία φορά το χρόνο αξιολόγηση, αλλά δεν έχει 

σημασία για τους περισσότερους, παρά μόνο για αυτούς που ενδιαφέρονται να γίνουν 

προϊστάμενοι.  Από την άλλη όποιος δεν μπορούσε κατά καιρούς να ανταπεξέλθει στο 

τμήμα έφυγε οικειοθελώς ή  μεσολαβήσαμε εμείς γι’ αυτό.  

Υποκίνηση δεν υπάρχει ούτε από το σύστημα, ούτε από την Διοίκηση. Όλα 

στηρίζονται στο φιλότιμο και στην καλή διάθεση για να βγαίνει σωστά η δουλειά μας, 

δεν υποκινούμαστε από κανένα. Δε μας βοηθάει το σύστημα για κάτι παραπάνω, ότι 

γίνεται, γίνεται από φιλότιμο. 

Αμοιβές επίσης δεν υπάρχουν, δεν παίρνουμε τίποτα παραπάνω πέρα από αυτό που 

προβλέπεται. Αλλά ούτε και ποινές υπάρχουν στην πραγματικότητα. Τώρα αν κάποιος 

δεν κάνει καλά τη δουλειά του θα γίνει κάποια αναφορά χωρίς να αλλάξει τίποτα 

ουσιαστικό, αφού σε πολλές περιπτώσεις έχουν οι εργαζόμενοι δίκιο αφού δεν 

προλαβαίνουν να δουλέψουν σωστά. Είναι λογικό αφού δεν επαρκεί το προσωπικό. 
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Επικοινωνία 

Υπάρχει αρκετά καλή επικοινωνία στην ομάδα χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν 

υπάρχουν προβλήματα. Απλά θεωρώ ότι πρέπει να τηρείται η ιεραρχία και να γίνεται 

καταγραφή των εργασιών στις κάρτες για να μη λειτουργούμε άσκοπα και κάνουμε τα 

ίδια πράγματα πολλές φορές αλλά και να μην μπλέκουμε ο ένας στη δουλειά του άλλου. 

Ο καθένας πρέπει να γνωρίζει μέχρι που φθάνουν οι αρμοδιότητές του. Βέβαια αν οι 

διαδικασίες και το σύστημα ήταν καλύτερα αλλά και το προσωπικό επαρκές, πιστεύω ότι 

θα είχαμε λιγότερα προβλήματα. 

Η επικοινωνία με τη Διοίκηση δεν είναι καλή. Γίνονται κάποιες συναντήσεις, λίγες 

θα έλεγα, στις οποίες όμως δε δίνονται λύσεις για τα προβλήματα, τα οποία απλώς 

συζητάμε. Ενημερώνονται γι’ αυτά χωρίς να ακολουθούν ενέργειες και τα προβλήματα 

παραμένουν άλυτα. 

   

Σχέσεις με τους γιατρούς 

Οι γιατροί έχουν προσωπικές φιλοδοξίες, πάντα έτσι λειτουργούσαν. Προβάλλουν 

περισσότερο τον εαυτό τους και λειτουργούν με τρόπο που να εξυπηρετεί τα συμφέροντά 

τους και όχι της ομάδας. Λειτουργούν πιο εγωιστικά. Στην δική  μας κλινική τα πράγματα 

δεν είναι τόσο τραγικά και τα προβλήματα μας δεν είναι ιδιαίτερα έντονα. 

 

 Αλλαγές σε επιστημονικό τεχνολογικό - διοικητικό επίπεδο 

Οι αλλαγές που συμβαίνουν οφείλονται στην επιστήμη και στην τεχνολογία και όχι 

εξαιτίας της Διοίκησης και των διοικητικών πρακτικών. Η ανάπτυξη της επιστήμης και 

της τεχνολογίας είναι μεγάλη. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη βρίσκεται σε πολύ καλό 

επίπεδο στη χώρα μας. Έχουν βγει καλύτερα διαγνωστικά μηχανήματα και συσκευές. 

Όλα αυτά συντελούν στο να προσφέρονται πολύ καλές υπηρεσίες από την πλευρά μας. 

Από την Διοίκηση όμως δεν γίνεται τίποτα. Κολλάμε σε πράγματα από τα πιο απλά μέχρι 

τα δύσκολα όπως τη μεγάλη έλλειψη προσωπικού, την καθυστέρηση σε παραγγελίες 

φαρμάκων, τροφίμων, αναλώσιμων ειδών, μηχανημάτων και συσκευών, τα πάντα. Από 

ότι φαίνεται το πρόβλημα δεν είναι τόσο οικονομικό, παρά πρόβλημα που αφορά τις 

διαδικασίες και τους τρόπους που κινούνται διοικητικά τα πράγματα. Είναι άσχημο να 

συμβαίνει κάτι τέτοιο, να υπάρχει δηλαδή η διάθεση και τα μέσα να γίνουν κάποιες 

αλλαγές αλλά να καθυστερούν τόσο που στο τέλος να είναι πολύ αργά. 

 

Ηλεκτρονική ταυτότητα ασθενούς 

«Θα μας έλυνε πολλά προβλήματα η χρήση της. Υπάρχει μεγάλο μπέρδεμα με τα 

χαρτιά. Αλλά και πάλι για να οργανωθεί κάτι τέτοιο χρειάζεται πολύς χρόνος, άτομα που 
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να γνωρίζουν καλά τους Η/Υ και γενικότερα πολύ καλή οργάνωση. Θα πρέπει οι 

ηλεκτρονικές ταυτότητες να περιέχουν τα πάντα και να χρησιμοποιούνται σωστά». 

 

Πρωτοβάθμια περίθαλψη 

«Αν λειτουργούσε πρωτοβάθμια περίθαλψη τα πράγματα θα ήταν τελείως 

διαφορετικά στο νοσοκομείο. Πολλά περιστατικά δε θα έφταναν καν εδώ, θα 

σταματούσαν στα κέντρα υγείας και εμείς θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε καλύτερα με 

τους ασθενείς που έχουν πραγματική ανάγκη. Εμείς έχουμε φτάσει στο σημείο να 

κάνουμε κοινωνική πολιτική. Υπάρχουν άτομα που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες και 

βρίσκονται στο τελικό στάδιο, αυτοί χρειάζονται φροντίδα, στήριξη από κάποιους 

ειδικούς και όχι διάγνωση και θεραπεία. Θα έπρεπε να υπάρχουν ιδρύματα για αυτήν τη 

μερίδα των ασθενών και όχι να έρχονται στο νοσοκομείο αφού έτσι κι αλλιώς δεν 

μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα γι’ αυτούς και από την άλλη επιβαρύνουν την ήδη 

δύσκολη κατάσταση στο νοσοκομείο. Δυστυχώς τέτοια ιδρύματα δεν υπάρχουν». 

 

Εξωθεσμικές παρεμβάσεις 

«Παρεμβάσεις  στη δουλειά μας  γίνονται ή τουλάχιστον κάποιοι προσπαθούν γι’ 

αυτό. Προέρχονται κυρίως από πολιτικούς, συγγενείς των ασθενών και γνωστούς. Όμως 

δεν μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο από αυτό που κάνουμε για όλους τους ασθενείς. 

Ίσως νομίζουν ότι καταφέρνουν κάτι με το να μεσολαβούμε για να γίνει κάτι παραπάνω, 

αλλά στην πραγματικότητα δεν αλλάζει τίποτα. Κάνουμε ότι μπορούμε και η 

αντιμετώπιση είναι ίδια για όλους. 

 

7.1.2.  Εργαστήρια 

7.1.2.1  Απόψεις ιατρών 

Ακολουθούν και πάλι  απόψεις των ιατρών αλλά αυτήν τη φορά αναφορικά με τα 

εργαστήρια. Όπως και προηγουμένως, οι ενότητες αντικατοπτρίζουν όσα αναφέρθηκαν 

με πιστή ακρίβεια όταν πρέπει να αναφερθεί κάτι ιδιαίτερα σημαντικό και σε γενική 

μορφή ως άποψη όταν αυτή απηχεί γενικότερη άποψη. 

 

Ιατρός 11 

 

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που εκτελούνται στο εργαστήριο.  

«Οι τεχνολόγοι κάνουν το πρωί γύρω στις 130-150 αιμοληψίες από τους 

εσωτερικούς αρρώστους. Στη συνέχεια κατεβαίνουν και ξεχωρίζουν τα αίματα, 

ξεχωρίζουν με ένα παραπεμπτικό σε ποιο τμήμα θα πάει να δουλευτεί. Το εργαστήριο 
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αποτελείται από δύο (2) μεγάλα κομμάτια, το ένα είναι το Μικροβιολογικό και το άλλο το 

Βιοχημικό, έτσι χαρακτηρίζονται. Στο Βιοχημικό δουλεύονται όλες οι βιοχημικές 

εξετάσεις με δύο (2) αναλυτές μεγάλους, δουλεύονται όλα τα ανοσολογικά, όσον αφορά 

ορμόνες, δείκτες καρκινικοί και λοιμώδη νοσήματα. Αυτά όλα είναι στο βιοχημικό 

κομμάτι. Οι παρασκευαστές θα φυγοκεντρίσουν τους ορούς, θα χωρίσουν τους ορούς 

κατά τμήμα, θα χωρίσουν τα παραπεμπτικά και θα τα πάνε σε κάθε πάγκο για να αρχίσει 

στη συνέχεια ο γιατρός να δουλεύει, πάντα με τη βοήθεια ενός παρασκευαστή. Ο 

παρασκευαστής θα είναι πάντα δίπλα στο γιατρό ως βοηθητικός ή και ως όργανο που θα 

εκτελεί και μόνο του εξετάσεις. Το μικροβιολογικό κομμάτι περιέχει τα ούρα, τα οποία ο 

παρασκευαστής θα τα ετοιμάσει, θα τα δώσει στο γιατρό στο τέλος να τα δει στο 

μικροσκόπιο. Επίσης το τμήμα περιέχει καλλιέργειες, ό,τι καλλιέργειες στέλνονται στο 

εργαστήριο, είτε είναι ούρα, είτε είναι υγρά, αιμοκαλλιέργειες, τα πάντα. Οι 

παρασκευαστές, ένα μέρος των παρασκευαστών το πρωί δε θα πάει στα τμήματα και θα 

πάει στα εξωτερικά ιατρεία για τις αιμοληψίες. Αυτά δηλαδή που  έρχονται από τα τοπικά 

ιατρεία και ό,τι έρχεται από την περιφέρεια. Αν είναι του ΟΓΑ έρχεται κατευθείαν και 

την παίρνουμε. Οι αιμοληψίες τελειώνουν γύρω στις 11:30 με 12:00 από εκεί και πέρα 

παραμένουν πάλι άτομα στο εξωτερικό μας ιατρείο, τα οποία παίρνουν ό,τι προκύψει 

επείγον, μέχρι τις 1:30-2:00 η ώρα και μετά όλη αυτή η φόρμα έρχεται κάτω είναι οι ώρες 

εφημερίας. Μετά τις 2:00 αρχίζει η εφημερία. Η αιμοληψία γίνεται πάλι, ευτυχώς έχουμε 

άτομα από προγράμματα stage  που μας εξυπηρετούν στις αιμοληψίες τις ώρες 

εφημερίας. 

Η δουλειά είναι πολλή στα εργαστήρια, διότι είναι ένας γιατρός, ένας 

παρασκευαστής, και ένας βιοχημικός. Ο νομός είναι πάρα πολύ μεγάλος, οι απαιτήσεις 

των γιατρών είναι μεγάλες και τα τμήματα είναι πολλά. Οι Χειρουργικές εδώ στο κέντρο 

εφημερεύουν πέντε (5) με έξι (6) φορές το μήνα. Τα νοσοκομεία και εδώ δουλεύουμε 

τριανταμία (31) ημέρες το μήνα. Είναι το Τμήμα που εξυπηρετεί όλα τα τμήματα. Ό,τι κι 

αν χρειαστεί από εδώ θα ξεκινήσει. 

Αλλάξαμε μόνο τον χώρο των αιμοληψιών, στις εφημερίες το καλύτερο θα ήταν να 

υπάρχει ένας χώρος εξωτερικών μικροβιολογικών εργαστηρίων, το οποίο ζητούσαμε 

χρόνια, να γίνεται κοντά στο τμήμα των επειγόντων περιστατικών, να μην ταλαιπωρείται 

ο άρρωστος και όλη η εφημερία να γίνεται εκεί δίπλα στα επείγοντα. Εκεί να υπάρχει 

χώρος  αιμοληψίας να μπορούμε να δουλεύουμε. Δεν τους κατεβάζουμε μόνο τη νύχτα 

που δεν υπάρχει στο εξωτερικό εργαστήριο παρασκευαστής και εξυπηρετεί ο ένας που 

είναι εδώ στο Τμήμα. 

Θα εξυπηρετούσε ιδιαίτερα η χρήση της ηλεκτρονικής ταυτότητας. Αν κάποιος θα 

πήγαινε στον Παθολόγο, αυτός θα ήξερε ότι τον είδε κάποιος πριν από τρεις ημέρες, δε 

θα γινόταν σπατάλη εργαστηριακών. Αυτό θα μας έσωζε από πολλά πράγματα και από τη 
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σπατάλη των εργαστηριακών που γίνονται και ξαναγίνονται γιατί και γιατροί δε φταίνε 

στα εξωτερικά ιατρεία. Ένα δεύτερο είναι ότι αυτό το χαρτομάνι θα φεύγει από εμάς. Θα 

βγαίνουν στην οθόνη των υπολογιστών που υπάρχουν στα τμήματα, θα τα παίρνουν οι 

γιατροί από την οθόνη απευθείας. Τζάμπα ξοδεύονται χαρτιά και θα υπάρχει ταχεία και 

παράλληλη εργασία. Θα βοηθούσε η Γραμματεία έξω, θα έπαιρναν κατευθείαν τα 

αποτελέσματα. Τώρα ταλαιπωρείται ο κόσμος και εμείς, με μια κεντρική μηχανοργάνωση 

θα βοηθούσαμε πολύ στη διακίνηση των αποτελεσμάτων. 

Το προσωπικό είναι λίγο, δε μας φτάνει. Ενώ έτσι και μ’ αυτό ίσως το προσωπικό 

θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε πιο πολύ στη δουλειά μας. 

Για την ποιότητα κάνουμε ό,τι μπορούμε, δεν μπορώ να μιλήσω για την ποιότητα 

για το κόστος όμως… 

Στην ποιότητα δεν μπορώ να πω γιατί φροντίζουν όλοι, είναι και το σύστημα των 

εργαστηρίων έτσι που πολλές φορές χρησιμοποιούν συνέχεια control, δεν κάνουν δηλαδή 

δουλειά για να φύγει, ελέγχονται συνέχεια ότι βγαίνουν. Η ποιότητα όχι. Ο φόβος του 

λάθους, η πολύ δουλειά το φέρνει, δε μπαίνω σε αυτό γιατί και ένα άτομο μπορεί να 

κάνει λάθος και λίγη δουλειά να έχει. Προσπαθούμε να μη γίνει λάθος! 

Είναι αγανακτισμένοι άλλο να έχεις 300  ή 500  αίματα ή 100 αίματα. Εμείς 

φτάνουμε στα 350 με 450 αίματα την ημέρα, δεν είναι λίγα». 

 

Θέματα υποκίνησης, αμοιβών, τιμωριών 

«Υποκίνηση δεν υπάρχει κι ότι γίνεται είναι νομίζω ότι είναι καθαρά θέμα 

χαρακτήρα. Δε νομίζω ότι είναι μόνο θέμα φιλοδοξίας και είναι θέμα του πώς θα τους 

βάλεις να δουλέψουν και εν συνεχεία οπωσδήποτε θα υπάρχουν άτομα που θα 

αντιδράσουν, αλλά εσύ που είσαι πάνω από αυτούς θα φροντίζεις. 

Να τιμωρήσει ο διευθυντής; Εγώ δεν είμαι υπέρ της τιμωρίας. 

Το να ανταμείψει, θα τον ανταμείψει αλλά… πως; 

Δεν υπάρχει η δυνατότητα για υλικά κίνητρα. 

Ο έπαινος στο ιατρικό προσωπικό μετράει πάρα πολύ, στους παρασκευαστές 

εντάξει είναι ηθική ικανοποίηση, αναγνωρίζεται και αυτό που κάνουν. Υπάρχουν 

άνθρωποι που δουλεύουν περισσότερο και άνθρωποι που δουλεύουν λιγότερο. Σ’ αυτούς 

είμαστε ξεκάθαροι. Αυτοί που δουλεύουν λιγότερο τους ξέρεις πια, εγώ τουλάχιστον 

ύστερα από τριάντα χρόνια τους ξέρω. 

Εγώ νομίζω ότι από την πρώτη εβδομάδα μπορείς να καταλάβεις αυτά τα νέα 

παιδιά που έρχονται, την πρώτη εβδομάδα μπορώ να καταλάβω αν θα γίνουν 

ευσυνείδητοι καλοί και εργατικοί ή τεμπέληδες. Το ίδιο και ο καθένας μπορεί να 

καταλάβει αυτόν που έχει δίπλα του, πώς θα δουλέψει αλλά δυστυχώς είναι μόνιμος  ο 

παρασκευαστής και θα πρέπει να τον δεχτείς όπως είναι. Δεν μπορείς να αλλάξεις και 
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πολλά σε ένα άτομο ύστερα από εικοσιπέντε χρόνια, να τον κάνεις τελείως διαφορετικό. 

Μπορείς να τον φέρεις στα νερά σου αλλά δεν μπορείς να τον αλλάξεις πολύ. 

Εγώ ξέρω αυτή τη στιγμή ποιοι δουλεύουν πάρα πολύ, ποιοι δουλεύουν σωστά, 

ποιοι λιγότερο γιατί έτσι θέλουν να δουλεύουν και αν τους πιέσεις μπορεί και να μη 

δουλέψουν περισσότερο αλλά λιγότερο από όσο δουλεύουν, γι’ αυτό σας λέω. Είναι θέμα 

χαρακτήρα, ύστερα μην ξεχνάτε ότι αυτά τα άτομα… Είμαι εικοσιπέντε χρόνια εδώ μέσα, 

δεν έχω νέα άτομα. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργούσα αν πήγαινα σε ένα πόστο τελείως 

καινούργιο. Εκεί θα ξεκινούσα τελείως διαφορετικά εδώ όμως μ’ αυτούς όλους 

μεγάλωσα, και αυτοί μαζί μου, από εμένα έμαθαν, έδωσα σε όλους τα ίδια αλλά δεν 

πήραν όλοι τα ίδια και δεν είμαι της αρχής να τιμωρήσω. Να τους κόψω ένα ρεπό; Δε μου 

αρέσει η τιμωρία σε κανένα επίπεδο. 

Εγώ ούτε πρόκειται να έρθω σε σύγκρουση με κανέναν και να του επιβάλλω αυτό 

που θέλω, ξέρω ότι δεν πρόκειται να το κάνει. Ξέρει αυτός που δουλεύει τόσο, ό,τι και να 

του κάνω τόσο θα δουλεύει. 

Δίνω το παράδειγμα με τον τρόπο μου κι όσοι θέλουν το ακολουθούν. Με το 

παράδειγμα μου δε μπορώ να πω ότι είμαι τέλεια και νομίζω ότι πολλά παιδιά 

λειτουργούν αυτή τη στιγμή , είναι κοντά μου και έτσι έμαθαν, δε θέλουν να έρθουν σε 

ρήξη, πολλά δε θέλουν να έρθουν σε ρήξη» 

 

Αξιολόγηση  

«Εγώ αξιολογώ μόνο τους γιατρούς μου. Και πείτε μου τι γίνεται με την 

αξιολόγηση; Ποιο είναι το αποτέλεσμα; Να γίνει η αξιολόγηση εκεί που θα γίνει σωστή 

και θα κριθεί κάποιος, κάποια στιγμή σωστά, πείτε μου πού θα κριθεί σωστά; 

Γιατί οι γιατροί εκτός από τη δουλειά που θα εκτελέσουν θα αγωνιστούν για 

εργασία, θα αγωνιστούν για μεταπτυχιακά θα αγωνιστούν για Διδακτορικά, για να 

βάλουν κάτι καινούργιο στο Εργαστήριο, να βοηθήσουν να ψάξουν οι γιατροί είναι 

τελείως διαφορετικό κομμάτι. Αυτόν δεν μπορείς να τον αξιολογήσεις άσχημα, εκεί τον 

αξιολογείς σωστά, αλλά πες μου πού χρησιμοποιείται αυτή η αξιολόγηση; Αυτό είναι το 

κακό και εδώ είναι ένα εργαστήριο που δουλεύουν. Δουλεύουν πάρα πολύ και όλα τα 

άτομα, τα άτομα των γιατρών που δουλεύουν ,αν πάρω επιστημονικά, είναι άτομα με 

πολύ θέληση. Σπάνια βρίσκεις τέτοιο ιατρικό προσωπικό. 

Η μόνη αμοιβή είναι ότι θα του βάλεις έναν καλό βαθμό, τίποτα άλλο. Η οποία 

όμως δε θα χρησιμοποιηθεί καμιά φορά.  

Είναι αποδεκτός δουλεύει γιατί ξέρει ότι θα τον αναγνωρίσεις, εάν χρειαστεί κάτι 

θα είμαι δίπλα του, αλλά ούτε λεφτά, ούτε βαθμό μπορώ να του δώσω εγώ. Το μόνο που 

μπορώ να δώσω είναι ένα βιογραφικό στο οποίο να τονίζω τα χαρίσματά του. 
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Σε άλλους χώρους π.χ. στην παθολογική κλινική αναγνωρίζεσαι, ακούς και ένα 

ευχαριστώ, εδώ δεν ακούς τίποτα. Αυτό είναι πολύ κακό. Εγώ που δούλεψα και έξω 

εκτός από τις χρηματικές αμοιβές, οι άνθρωποι σε ξέρουν σου λένε ένα ευχαριστώ. Εδώ 

δεν ξέρουν κανέναν. Εδώ έρχονται μόνο οι αγανακτισμένοι, θεωρούν ότι είμαστε 

υποχρεωμένοι να τους δουλέψουμε και έρχονται όχι για να μας ευχαριστήσουν αλλά για 

να μας βρίζουν αν κάτι δε τους πήγε καλά. Ενώ οι γιατροί στις κλινικές έχουν άλλη 

αντιμετώπιση από τον κόσμο. 

Οι εργαστηριακοί γιατροί το ξέρουν, το έχουν πάρει πια απόφαση αυτό. Δεν πάει η 

δουλειά τους σε συνάρτηση με το τι θα τους πει ο κόσμος, απλά νιώθεις παράπονο ότι δεν 

αναγνωρίζεσαι από αυτόν που έρχεται και  εργάζεσαι για αυτόν. Πολύ λίγες φορές 

βλέπουμε τον πελάτη εμείς, μόνο όταν είναι κάτι ειδικό». 

 

Επικοινωνία με κλινικές και άλλα τμήματα, πόροι, νέες τεχνολογίες 

«Δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα, δεν είχαμε ποτέ στο εργαστήριο, η Διοίκηση δε μας 

αφήνει, ότι ζητήσουμε όλα αυτά τα χρόνια μας το δίνει. Γιατί η Μικροβιολογία είχε 

ραγδαία εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Ο αριθμός των εξετάσεων έχει πολλαπλασιαστεί 

πάρα πολύ, τα μηχανήματα, οι τεχνικές,  πάρα πολλά καινούργια πράγματα βγήκαν. Δεν 

έχουμε τέτοιο πρόβλημα. 

Οι επιστήμονες διαβάζουν, βλέπουν ό,τι χρειάζεται για τη διάγνωση αυτό και αυτό 

ζητάνε. Συζητάνε τι πρέπει να μπει αλλά συγχρόνως και εμείς ενημερωνόμαστε ότι 

βγήκαν καινούργιες εξετάσεις. 

Στα συνέδρια αυτά μαθαίνουμε και δεν απουσιάζουμε από αυτά τα συνέδρια. Από 

τότε που τελειώσαμε, προσθέσαμε τόσες πολλές εξετάσεις και έχουν εξερευνηθεί τόσα 

πολλά πράγματα, τα οποία και εμείς τα ακολουθούμε όχι στο 100% , γιατί δε μπορούμε, 

δεν έχουμε τη δυνατότητα. Κοιτάζεις τι θα επιλέξεις στο εργαστήριο, προσπαθείς όσο το 

δυνατόν να βοηθήσεις τα τμήματα αλλά όλα είναι συνάρτηση και του προσωπικού. Αν 

δεν έχεις άτομα, δε μπορείς να κάνεις και πολλά. 

Πριν από είκοσι χρόνια, ο αριθμός των εξετάσεων που γινόταν δεν είχε καμία 

σχέση με το τώρα. Αλλά και το προσωπικό ήταν λιγότερο. Δεν ερχόταν πολλά άτομα. Όχι 

ότι τώρα το προσωπικό είναι αρκετό. Πέντε γιατροί είναι, δηλαδή ένας να πάρει άδεια 

αμέσως ο άλλος… Πρέπει να αυξηθεί το προσωπικό, να αυξηθούν οι παρασκευαστές, τα 

πάντα πρέπει να αυξηθούν. Ότι υπάρχει πρόβλημα στο προσωπικό, υπάρχει. 

Οι εξετάσεις είναι πολλές, πολλαπλές και θα έλεγα ότι είναι αχρείαστες.  

Αχρείαστες επειδή ο πελάτης έρχεται και ξαναέρχεται. Πάρα πολλοί είναι αυτοί που δεν 

έχουν εμπιστοσύνη σε έναν. Θα ξαναέρθουν και σε άλλον. 

Αυτό μπορεί να ελεγχθεί. Πρέπει να υπάρχουν άτομα να ελέγχουν. Εμείς δεν 

μπορούμε να τα ελέγξουμε αυτά. Αν γίνει μηχανοργάνωση, πιστεύω ότι θα δίνει τη 
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δυνατότητα να υπάρχει κάποιος να ελέγχει. Να μπορεί να δει ας πούμε ότι ο χ ήρθε αυτόν 

τον μήνα τρεις φορές στο νοσοκομείο ως περιστατικό να εξεταστεί και τις τρεις φορές 

του δόθηκαν οι ίδιες εξετάσεις. Αυτό θα ξεφύγει, μπορούμε να πάμε και στα τμήματα και 

εκεί πολλές φορές μπορεί να δοθούν τα ίδια και τα ίδια. Φεύγει ένας άρρωστος από τη μια 

κλινική και πηγαίνει στην άλλη. Φεύγει με το φάκελό του. 

Οι γιατροί δε δίνουν περισσότερες εξετάσεις από τις κανονικές, εκτός ίσως από τα 

εξωτερικά ιατρεία. Γιατί με το ότι έχεις φόβο μη σου πάθει κανείς κάτι δίνεις και κάτι 

περισσότερο, για να διασφαλισθείς δηλαδή. Μέσα στα τμήματα μπορεί να δίνονται 

πολλές φορές πολλές εξετάσεις γιατί μπαίνει ο άρρωστος και πρέπει να κοιτάξουν την 

παράμετρο να μείνει ο άρρωστος λίγο μέσα στο νοσοκομείο. Αυτό είναι κάτι που 

προσέχουμε οι κλινικοί γιατροί, όχι πολλές ημέρες νοσηλείας. Άρα αν κάνουμε πιο 

γρήγορα τον έλεγχο του αρρώστου θα έχουμε μικρότερο χρόνο νοσηλείας. Μπορεί σ’ 

αυτό το μικρό διάστημα να δώσει  ασθενής ένα δείγμα στο ήπαρ ας πούμε, δεν περιμένεις 

να δώσει κάτι άλλο, κάνουμε όλες τις εξετάσεις που αφορούν το ήπαρ. Γιατί πιέζονται 

όλοι και με το κρεβάτι για να έρθει κάποιος άλλος αλλά και με το χρόνο νοσηλείας που 

θα παραμείνει. Μπορεί εκεί να ξεφεύγουν λίγο οι εξετάσεις. Με άλλη λογική δε δίνονται 

περισσότερες εξετάσεις. 

Θα μπορούσε να υπάρχει ένας ελεγκτής ιατρός από τα ασφαλιστικά ταμεία και να 

ελέγχει τους ασθενείς και να λέει αν έπρεπε να δοθούν οι εξετάσεις ή όχι. Μπορεί να το 

κάνει αυτό. Όπως υπάρχει το καθορισμένο αντιβιόγραμμα που λέει ότι τα αντιβιοτικά 

είναι αυτά που καθορίζει το Κ.Ε.Λ. (Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων). Αυτό θέτει 

περιορισμούς στο τι θα δώσει ο γιατρός. Δεν εφαρμόζεται στο 100% γιατί είναι δύσκολο, 

άλλο στο χαρτί και άλλο στην πράξη, ο άρρωστος είναι βαριά είναι μπροστά σου, δε 

μπορείς να πεις εγώ δε θα σου δώσω εκείνο το αντιβιοτικό γιατί λέει το Κ.Ε.Λ. Πολλές 

φορές αναγκάζονται και δεν το εφαρμόζουν. 

Καμιά φορά ίσως επαληθεύει και τον κανόνα ότι έτσι πρέπει να γίνονται τα 

πράγματα, αυτό δε σημαίνει σε καμία περίπτωση κάτι άλλο. Όλες αυτές οι αλλαγές που 

έχουν γίνει, είναι αλλαγές που έχουν προταθεί από το ίδιο σύστημα μέσα από τη 

διαδικασία της συνεχούς επιμόρφωσης. Συνέδρια, περιοδικά, βιβλία κτλ. 

Οι αλλαγές δεν προτείνονται από επάνω, δηλαδή από τα ΠΕΣΥ,  από το 

Υπουργείο. Αλλαγές ή αν θα εφαρμόσουμε αυτά τα Πρωτόκολλα για παράδειγμα σε 

εξετάσεις δεν υπάρχουν. 

Σε συνέδρια αναφέρουμε πολλές φορές πως θα δίνουμε την απάντηση για να 

είμαστε όλοι στα ίδια που θα χρησιμοποιήσουμε, αλλά από το Υπουργείο όχι. 

Από το Υπουργείο έρχονται οδηγίες, το ότι θα γίνει ένας διαγωνισμός, πώς θα 

γίνει, τι διάρκεια θα έχει. Αυτά έχουν τα χρονοδιαγράμματά τους. Πρέπει να το ζητήσεις 
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κατ’ αρχάς. Να περάσει επιστημονικό συμβούλιο και από εκεί και πέρα να βγει 

διαγωνισμός, όπως σε όλες τις διαδικασίες. 

Αργούν πολλές φορές, γιατί μπαίνουν οι ενστάσεις από άλλες εταιρίες, οπότε 

καθυστερεί έτσι. Αν υπάρχει αλλαγή Κυβέρνησης, επίσης. Αλλιώς δεν αργεί από την 

Διοίκηση. Η Διοίκηση από τη στιγμή που θα λάβει τη δική μου έγκριση δε θα 

καθυστερήσει. 

Αιτιολογημένες προτάσεις δεν απορρίπτονται όταν όμως γίνεται με διαδικασία 

κανονική, ζητηθεί κανονικά κτλ». 

 

Θέματα μηχανοργάνωσης και αποδοτικότητας 

«Αυτά τα λέμε κάθε φορά, αλλά πόσο μπορούν να τα εφαρμόσουν; Δε νομίζω ότι 

είναι στο χέρι τους αυτό, αφορά τους πιο πάνω για να γίνει. Εμείς τα λέμε, δεν ξέρω κατά 

πόσο μπορούν να τα εκτελέσουν. 

Αν δε γίνει μηχανοργάνωση δεν μπορώ να ξέρω πόσο κοστίζει η εξέταση. Σε όλα 

τα επίπεδα στα αντιδραστήρια, στις εξετάσεις που δουλεύουμε στα αποτελέσματα που 

βγαίνουν. Σ’ αυτό θα μας σώσει η μηχανοργάνωση γιατί τώρα δεν μπορώ να το ελέγξω. 

Το ξέρουν αυτό το πράγμα αλλά δεν μπορεί να γίνει απ’ αυτούς, θα χρειαστεί κάποιοι 

άλλοι να βοηθήσουν. 

Πιστεύω πως με μια μηχανοργάνωση κεντρική, που θα ελέγχει τον κάθε ένα που θα 

μπαίνει μέσα και θα ξέρει και ο κάθε γιατρός στο τμήμα τι δόθηκε σήμερα και τι δόθηκε 

χθες. Κυρίως στα εξωτερικά ιατρεία δεν ξέρουν ότι ο ίδιος άρρωστος έρχεται και 

ξαναέρχεται». 

 

Συμπεριφορές των γιατρών και πολιτών 

«Το πρόβλημα είναι συνολικό, αφορά και τους πολίτες. Εσείς αν πάτε σε ένα 

Ιδιωτικό Ίδρυμα σ’ αυτά που είναι έξω θα δείτε κανέναν άρρωστο να φωνάζει και να 

απαιτεί; Αν δεν πάει κάτι καλά; Εδώ αμέσως το κάνουν, δεν έχουν υπομονή. Έμαθαν να 

έρχονται επιθετικοί, βιαστικοί. Οι συμπεριφορά των αρρώστων στο εξωτερικό, έτσι είναι; 

Στον ιδιώτη γιατρό περιμένουν και λένε και ευχαριστώ.  

Από την άλλη πλευρά δεν μπορείς να αμείψεις ούτε να τιμωρήσεις τις 

συμπεριφορές του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Πρέπει να αυξηθεί το προσωπικό, να 

δουλεύουν με περισσότερα άτομα τριγύρω τους. Το προσωπικό σε ένα καινούργιο και 

πολύ ωραίο νοσοκομείο, βρέθηκε. Είναι όμως πολύ γερασμένο. Είμαστε πολύ παλιοί εδώ 

μέσα. Οι νέοι είναι πολύ λίγοι. Πρέπει να δουν ότι χρειάζονται άτομα. Στην ιδιωτική 

κλινική μπορεί να είναι τα ίδια άτομα αλλά εκεί μπαίνει και το άλλο. Αν δεν φερθώ καλά 

γιατί είμαι κουρασμένη, ίσως αύριο να με διώξουν, ενώ εδώ όχι». 
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Ιατρός 12 και Ιατρός 13 

Διαδικασίες, σπατάλη πόρων 

«Το ένα πρόβλημα είναι ότι γίνεται μεγάλη σπατάλη στις εξετάσεις γιατί δεν 

υπάρχει καλή επικοινωνία των κλινικών δηλαδή παθολόγων, χειρουργών κτλ. Πολλές 

φορές κάνουμε τις ίδιες εξετάσεις χωρίς να παίρνουν τα αποτελέσματα, δεν υπάρχει 

οργάνωση. Είναι αζήτητες, είναι επαναλαμβανόμενες χωρίς λόγο. 

Αυτό μπορεί να λυθεί με μηχανοργάνωση. Για να ξέρουμε τι έκανε ο καθένας και 

πότε. Δουλειά με τα βιβλία δε γίνεται. 

Πρόβλημα ποιότητας δε θα το έλεγα ότι υπάρχει. Αλλά αν έχεις περισσότερο χρόνο 

μπορείς να δεις, να μελετήσεις καλύτερα τα αποτελέσματα. 

Έχουμε πολλές άσκοπες εξετάσεις. Ενδεχομένως να εξυπηρετούν και συμφέροντα. 

Υπάρχουν τα εξωτερικά ιατρεία τα οποία είναι ανεξέλεγκτα. Υπάρχουν νόμιμα 

απογευματινά ιατρεία, αυτοί πληρώνουν επίσκεψη στο γιατρό, ο γιατρός φορτώνει 

εξετάσεις οι οποίες έρχονται εδώ χωρίς έλεγχο και την ώρα της εφημερίας αλλά και την 

άλλη μέρα χωρίς να πληρώνονται, μόνο την επίσκεψη. 

Το πρόβλημα εδώ είναι ότι δεν υπάρχει καθορισμένος αριθμός εξετάσεων. Δηλαδή 

είμαστε ένας συγκεκριμένος αριθμός ατόμων αλλά δεν ξέρουμε που μπορούμε να 

φτάσουμε, δουλεύουμε ότι έρχεται στο εργαστήριο. Δεν υπάρχει καλός διοικητικός 

μηχανισμός, αν υπήρχε… δεν είναι δουλειά του εργαστηρίου να ελέγξει το τι θα μπει στο 

εργαστήριο. Όπως στις ιδιωτικές κλινικές που υπάρχει διοικητικός μηχανισμός  και θα 

πιάσει τον ασθενή, μπαίνοντας μέσα αμέσως. Εδώ αυτό δεν λειτουργεί ή υπολειτουργεί. 

Με αποτέλεσμα να μπορεί να περάσει έτσι και ένα έξτρα παραπεμπτικό. 

Τα συμφέροντα που πρέπει να χτυπηθούν δεν είναι πολλά. Απλά χρειάζεται 

κάποιος  να το αναλάβει. Χρειάζεται διοικητικούς υπαλλήλους, οι οποίοι μόλις μπαίνει 

κάποιος, να παίρνει ένα νούμερο να περνάει από το γιατρό, οι εξετάσεις να χρεώνονται 

στο Ταμείο του ή αν δεν έχει να πληρώνει κάποιες εξετάσεις και μετά να κατεβαίνει στο 

εργαστήριο. 

Πήγα για παράδειγμα στο Παπαγεωργίου, κατευθείαν πήγα στο γκισέ, πήρα το 

νούμερο και από εκεί και πέρα με αυτό το νούμερο έμπαινα από γραφείο σε γραφείο 

έκανα τις εξετάσεις μου, φορτώνονταν όλα στο νούμερό μου, ήμουνα ελεγμένη ασθενής 

μέσα στο νοσοκομείο, αυτή τη στιγμή κανένας δεν ξέρει τίποτα εδώ μέσα. 

Αυτό το νούμερο αντικαθιστά την ηλεκτρονική ταυτότητα, που έχουν εδώ και 

χρόνια κάποιες άλλες χώρες».  
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Διαδικασίες, καθηκοντολόγιο 

«Η έλλειψη καθηκοντολογίου δημιουργεί προβλήματα στους γιατρούς, δηλαδή δεν 

μπορεί κάποια άτομα να φορτώνονται τα πάντα και κάποια άλλα όχι. Όλα μέχρι ενός 

σημείου. Πρέπει να υπάρχει καθηκοντολόγιο. 

Αν πιέσουμε εμείς μπορεί η διευθύντρια να πει ότι δεν μπορούμε άλλο και κόψτε 

κάποιες εξετάσεις. Το έχουμε πει κατά καιρούς αυτό να το κάνουμε. Εκεί σταματάει και 

το επιστημονικό μας ενδιαφέρον πλέον. Τα 2/3 της δουλειάς μας είναι παρασκευαστών, 

γιατί λείπουν παρασκευαστές, οι οποίοι με τη σειρά τους κάνουν δουλειά άλλη, π.χ. της 

νοσοκόμας επειδή λείπουν οι νοσοκόμες. 

Κινούμαστε πραγματικά με  καλή συνεννόηση μεταξύ μας και από καλή διάθεση 

κάνουμε κι άλλες εξετάσεις. Για τη δική μας την ευχαρίστηση. Αν δεν έβγαινε αυτό το 

συναίσθημα με το υπάρχον Σύστημα θα έπρεπε να δουλεύουμε το 50% από αυτό που 

δουλεύουμε. 

Υπάρχουν προσωπικά προβλήματα.  Βέβαια αρχίζουν και υπάρχουν από το μεγάλο 

φόρτο εργασίας, μεγαλώνουμε.... οι άλλοι γιατροί έχουν κι άλλο κίνητρο να δουλέψουν. 

Κάνουν τα ιατρεία π.χ. το απόγευμα κρυφά ή φανερά , παίρνουν από τον ασθενή τα 

λεφτά τέλος πάντων. Εδώ απλώς δουλεύεις και σε κάθε στραβό θα πουν ότι φταίει το 

εργαστήριο. 

Υπάρχει πρόβλημα τώρα και με τους Βιοχημικούς γιατί βγήκε το κονδύλιο και 

πρέπει να μειωθούν οι εφημερίες κι έτσι πάλι τα φορτωνόμαστε εμείς κι αρχίζουμε να 

έχουμε προβλήματα και μεταξύ μας. Πρέπει όμως να φανεί ότι αυτοί οι άνθρωποι εδώ 

δούλευαν. 

Η εδώ Διοίκηση δείχνει ενδιαφέρον αλλά αν το Υπουργείο δε δείχνει ότι κι αν 

κάνεις… 

Έχω ένα ερώτημα το οποίο πλανάται χρόνια, τίνος ευθύνη είναι οι αιμοληψίες; του 

γιατρού, του παρασκευαστή, της αδελφής; απάντηση δεν έχει δοθεί για το ποιός θα 

έπρεπε να κάνει τις αιμοληψίες. 

Εμείς είμαστε της γνώμης ότι πρέπει να γίνονται οι αιμοληψίες και να κατεβαίνουν 

απλά στο εργαστήριο. Εμείς ανεβαίνουμε, κάνουμε τις αιμοληψίες και κατεβαίνουμε γιατί 

είναι δουλειά του παρασκευαστή. Παίρνουμε χαρτί που δεν είναι δουλειά του 

παρασκευαστή. Είναι του νοσηλευτή και του γιατρού. 

Η συζήτηση με μια ομάδα της Διοίκησης ανά τμήμα θα έκανε ξεκάθαρα πολλά 

θέματα που τώρα δεν είναι ξεκάθαρα. Αυτό πιστεύω γιατί ο Δ/ντης πρέπει να στέκεται 

κάπου ενδιάμεσα στη Διοίκηση και στο προσωπικό. Η Διοίκηση δεν γνωρίζει  με 

αντικειμενικότητα τα προβλήματα κάθε τμήματος. Ένα αυτό και δεύτερον ότι δεν 

υπάρχει συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να ερχόμαστε 2-3 

φορές το χρόνο ανά ομάδα σε συνεργασία με άλλες κλινικές, να συνομιλούμε και να 
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συνακουγόμαστε, να λέμε κάποια προβλήματα και να γίνονται κάποιες υποχωρήσεις για 

να δίνονται λύσεις. Αυτή τη στιγμή ο καθένας λειτουργεί μόνος του, κι αυτό είναι κακό. 

Τώρα ήρθαν άτομα από τα stage, σε ένα χρόνο φεύγουν. Εμείς ήδη έχουμε άμεσο 

πρόβλημα. Ζητάμε να λυθεί , τί θα γίνει από εδώ και πέρα; Αλλά χρόνια είναι αυτή η 

κατάσταση, δεν υπάρχει μόνιμος διορισμός, με τα stage δε μπορούμε να καλυφθούμε. Ας 

πούμε για 2 χρόνια δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη κανενός γιατρού. Αυτό είναι πολύ 

άσχημο για ένα νοσοκομείο. Έπειτα είναι ένας χώρος πολύ ευαίσθητος, όποιος έρχεται 

εδώ (ακόμη και με stage) θέλει τουλάχιστον 2-3 μήνες να μάθει τη δουλειά. Μέχρι να 

εκπαιδευτεί κάποιος και να μάθει έχει φύγει, είναι και επικίνδυνο. Το νοσοκομείο είναι 

ένας χώρος που θέλει μόνιμο προσωπικό δε μπορεί να εκπαιδεύει ανθρώπους χωρίς 

προοπτική, κάθε υπάλληλος τους πρώτους 3-4 μήνες είναι επικίνδυνος αυτό για ένα 

νοσοκομείο είναι απαράδεκτο. Τζάμπα η εκπαίδευση, τζάμπα τα λεφτά. Δε μπορείς να 

στηριχτείς σ’ αυτό το προσωπικό». 

 

Θέματα αξιολόγησης 

«Η αξιολόγηση γίνεται μόνο για λόγους εκφοβισμού από το γιατρό. Καταντάει 

τόσο ανούσιο που όλοι βάζουν τον ίδιο βαθμό σε όλους. Το πρόβλημά μας είναι αυτό, ότι 

η καθημερινή μας δουλειά επειδή δε μετριέται, δε φαίνεται κιόλας.  Μετά λες κάποιος 

κάνει 3 εξετάσεις την ημέρα, εγώ κάνω 100 και είμαστε το ίδιο. 

Πιστεύω ότι πλέον στο σύστημα δεν ενδιαφέρει η ποιότητα, αυτό φαίνεται από το 

σύνολο των πτυχίων  που αναγνωρίζει, από τον όλο τρόπο αξιολόγησης. Περισσότερο 

θέλει το γιατρό δέσμιο στο σύστημα με χαμηλά λεφτά. Δεν ενδιαφέρει το σύστημα κάτι 

άλλο και όλα αυτά που αναφέρονται στα νομοσχέδια περί αξιολόγησης κτλ είναι όλα 

καλυμμένες ιστορίες, η ουσία είναι αυτή, θέλουν ένα γιατρό χαμηλά αμειβόμενο. Ή 

αλλιώς ένα σύστημα υγείας πολύ χαμηλά αμειβόμενο. 

Έτσι αυξάνει η παραοικονομία της υγείας. Πάντως κάποιοι βγάζουν λεφτά από την 

υγεία, όχι εμείς! Οι γιατροί βολεύονται μ’ αυτό το πράγμα, οι περισσότεροι γιατροί έχουν 

ένα εισόδημα, διπλάσιο από αυτό που βγάζω αυτή τη στιγμή επισήμως. 

Αυτό δεν είναι το μόνο πρόβλημα, το κύριο είναι ότι δεν υπάρχει οργάνωση, δεν 

ξέρουμε τι θα πει διοίκηση στην Ελλάδα». 

 

Οικονομικός προγραμματισμός 

«Ποιός θα κάνει πρόγραμμα ο διευθυντής ή ο γιατρός που δεν γνωρίζει; αυτοί 

πρέπει να μάθουν ποιά είναι τα προβλήματα, να δώσουν κάποια κίνητρα. Δεν έχουμε δει 

να εμφανίζονται ποτέ. Δεν έχουν έρθει ποτέ στο εργαστήριο να δουν πώς είναι. Το λάθος 

ξεκινάει από το κτίριο ακόμη, γράφει απ’ έξω ¨Διοικητικό¨ και δεν υπάρχει διοικητικό 

μέσα στο κτίριο. Εμείς έπρεπε να έχουμε διοικητική γραμματέα, οικονομικό υπάλληλο. 
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Θα έπρεπε ο διευθυντής να έχει κοντά του έναν άνθρωπο της διοίκησης για να μπορεί να 

εφαρμόζει αυτό που λέει. Δεν υπάρχει ένας διοικητικός υπάλληλος 35 χρόνια τώρα. Να 

βοηθάει στον οικονομικό προγραμματισμό τον διευθυντή κι όχι ο γιατρός που δεν 

γνωρίζει. Αυτή τη στιγμή το έχει επωμιστεί κι αυτό ο γιατρός. Το κτίριο της Διοικήσεως 

να φανταστείτε είναι στο απέναντι κτίριο. Αυτό είναι το λάθος. 

Να καταλάβετε ότι σε λίγο μπορεί να γίνω διευθύντρια και δε θέλω. Υπάρχουν 

προβλήματα που δεν ξέρεις και δεν μπορείς να τα λύσεις. Πώς να ξέρεις; Κι έτσι δεν 

μπορείς να εξυπηρετήσεις τον πολίτη. Έτσι αποδυναμώνεται το Εργαστήριο». 

 

Επικοινωνία 

«Στο γραφείο δεν κάνεις διοίκηση, στο τέλος μόνο υπογράφεις χαρτιά. Δηλαδή αν 

ερχόταν ο Διοικητής μια φορά να δει πως δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, νομίζω 

πως θα έβρισκε πολλές λύσεις και λεφτά να γλιτώσει, και πρόσωπα να αποδεσμεύσει από 

πράγματα που δεν πρέπει να κάνουν και να βοηθάνε αλλού, δεν το κάνουν όμως αυτό. 

Δε δίνεται η δυνατότητα για μια καλή κουβέντα για προτάσεις. Αυτή τη στιγμή η 

επικοινωνία με τη Διοίκηση είναι όταν έχουμε ένα πολύ έντονο πρόβλημα, η οποία 

συνήθως δε γνωρίζει και πώς να το λύσει. Δεν υπάρχει επικοινωνία για την επίλυση 

προβλημάτων. 

Αυτή τη στιγμή θα μπορούσαν να έχουν λυθεί προβλήματα με τα οποία δε θα 

έπρεπε να είχαμε ασχοληθεί και να ασχολούμαστε με κάποια άλλα. Από την άλλη όμως 

αν δεν κάνεις μια βόλτα δεν μπορείς να ξέρεις αν έχει πρόβλημα ο ασθενής ή κάτι άλλο 

ως λειτουργία. Εδώ σας λέω το εξής, ότι δεν ξέρει η μια κλινική το πώς λειτουργεί η 

άλλη. Ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας πώς να ξέρει πώς λειτουργούν οι κλινικές, 

όταν δεν υπάρχει αυτή η ομάδα των γιατρών που θα μαζευτεί μια φορά το τρίμηνο, μια 

γκάμα γιατρών, παθολόγοι, χειρούργοι, μικροβιολόγοι να ανταλλάξουν μεταξύ τους κάτι, 

να ξεπεράσουν ένα σκόπελο. Να γνωρίσει ο ένας λίγο τη δουλειά του άλλου. Στέλνεις 

αυτό, γιατί το στέλνεις; όταν δεν υπάρχει επικοινωνία πώς να ξέρει ο Διοικητής τα 

προβλήματά μας; 

Ένα άλλο πρόβλημα που μας πειράζει λόγω έλλειψης επικοινωνίας είναι τί κάνει ο 

γιατρός; Κάθεται. Εγώ θέλω να έρθει κάποιος εδώ , να δει ότι το Τμήμα δε δουλεύει. Και 

αυτή ήταν άποψη ισχυρών προσώπων που δεν είχαν έρθει ποτέ μέσα στο Τμήμα. Δεν 

υπάρχει διοίκηση, επικοινωνία, όλα ξεκινάν από εμάς τους ίδιους».  

 

Θέματα υποκίνησης 

 «Η υποκίνηση είναι υπόθεση καθαρά δική μας, από προσωπική διάθεση, τίποτα 

άλλο. Διαφορετικά θα έπρεπε ή να παραιτηθούμε ή να κάνουμε ότι και οι άλλοι. Άτομα 
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πάντως που δεν έπαιρναν φακελάκι ξεκίνησαν και παίρνουν ίσως γιατί το σύστημα τους 

οδήγησε. 

Υποκίνηση πάντως δεν υπάρχει. Έχω συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα προσόντα 

μετά από χρόνια να πάρω το βαθμό που πρέπει και περιμένω 2 χρόνια γι’ αυτό. 

Διαβάσαμε το νέο νομοσχέδιο, αυτήν τη στιγμή σε 3 σημεία επαναλαμβάνονται τα 

ίδια πράγματα καθήκοντα του διοικητή, του διευθυντή του υπηρεσιακού συμβουλίου. Δεν 

έχει υπάρξει καμία υποκίνηση όχι μόνο για τα λεφτά αλλά τίποτα, τελείωσε. Η εξέλιξη 

είναι αυτή. Αξιολόγηση στην αξιολόγηση. Δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια 

αξιολόγησης. Καμία αλλαγή. Και το ΠΑΣΟΚ έκανε τα εξωτερικά Ιατρεία για να δώσει 

μια υποκίνηση στους γιατρούς για να βάζει την αγορά μέσα στο Σύστημα κι αυτή το 

σύστημα φθηναίνει πάρα πολύ δηλαδή μειώνοντας μου εμένα τις αποδοχές , προσφέρω 

πιο κακής ποιότητας παροχή. Δεν ανεβαίνει η ποιοτική παροχή για να στραφεί ο κόσμος 

προς την Ιδιωτική Περίθαλψη. Αυτή είναι η ιστορία». 

 

Αλλαγές  

«Υπάρχουν λόγω της τεχνολογίας και της επιστήμης. Ναι, η οποία δεν αμείβεται 

αυτή τη στιγμή. Δηλαδή εμείς μαθαίνουμε κάθε χρόνο την τεχνολογία, τα computer, τις 

γλώσσες. Κι αυτό  που γίνεται είναι να καθυστερούμε 2 χρόνια να πάρουμε βαθμό. 

Δε γίνεται τίποτα, δεν υπάρχει μέλλον».      

                                                                                                                                                                

7.1.2.2 Απόψεις παρασκευαστών – νοσηλευτών 

Νοσηλευτής 8 

Διαδικασίες 

 Λεπτομερής περιγραφή διαδικασιών 

 Προβλήματα ελλείψεων προσωπικού, είμαστε οριακά λιγότεροι. 

 Οι νοσηλευτές παίζουν ρόλο γραμματείας λόγω έλλειψης προσωπικού. 

 Η λίστα αναμονής είναι ένας μήνας, ίσως και λιγότερο 

 Ότι επείγον περιστατικό προκύψει από την κλινική και το ΤΕΠ λύνεται αμέσως       

 Το τμήμα δουλεύει με προγραμματισμένα ραντεβού και απογεύματα, αργίες, 

σαββατοκύριακα για να εξυπηρετήσει τον κόσμο  

 Κάθε εξέταση έχει ένα παραπεμπτικό  

 Ο θεσμός του απογευματινού δεν μας περιλαμβάνει 

 Μεγάλη κόπωση  

 Μειωμένα ρεπό-άδειες 

 Είμαστε μια οικογένεια  
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 Τα προβλήματα επιλύονται μέσα στον χώρο των εργαστηρίων αν όχι στην 

προϊσταμένη του τομέα και μετά στον διευθυντή 

 

Υποκίνηση – αξιολόγηση – αμοιβές - ποινές 

 Η αξιολόγηση περνάει από την προϊσταμένη αλλά πάντοτε συμβουλεύεται τον 

διευθυντή 

 Δεν υπάρχουν standards αξιολόγησης  – πρότυπα 

 Δεν υπάρχει οικονομικό κίνητρο  

 Πολύ χαμηλές αμοιβές  

 Ανυπαρξία αξιολόγησης και αντίστοιχης αμοιβής για το έργο που προσφέρει ο 

καθένας. 

 Στην αξιολόγηση δεν υπάρχει ευνοϊκότερη συμπεριφορά σε συγκεκριμένα 

άτομα, για όλους είναι ίδια.  

 Έλλειψη υποκίνησης  

 Μόνο αξιακά κριτήρια, η ηθική ικανοποίηση είναι η μόνη αμοιβή  

 Ο κόσμος δεν αναγνωρίζει την δουλειά του εργαστηριακού τομέα, καθώς δε 

φαίνεται το έργο  

 Είμαστε αφανείς ήρωες. 

 Είναι πολύ δύσκολο να αξιολογήσεις έναν γιατρό με έναν αριθμό. 

 

Επικοινωνία  

 Το σύστημα του νοσοκομείου λειτουργεί αλλά ελληνικά. Είναι το σύστημα της 

παρέας, του γνωστού κτλ. 

 Μονό τηλεφωνική επικοινωνία με τα κέντρα υγείας  

 Θεσμικά – διοικητικά προβλήματα 

 Δε βγαίνουν οι εξετάσεις στην ώρα τους  

 Υπάρχει αλληλοσυμπαράσταση μεταξύ  συναδέρφων  

 Αντί να τιμωρούνται αυτοί που δεν είναι αποδοτικοί επιβραβεύονται με 

μεταφορές σε τμήματα με λιγότερη δουλειά-πίεση    

 

Αλλαγές  

 Αλλαγές στην τεχνολογική εξέλιξη και στις επιστημονικές γνώσεις ωστόσο ο 

αριθμός του  ανθρώπινου δυναμικού παραμένει ο ίδιος. 

 Η εκπαίδευση ξεκινά καθαρά από δική μας πρωτοβουλία  

 Υπάρχει ένας προϊστάμενος για όλα τα εργαστήρια  

 Ο προϊστάμενος νοσηλευτής έχει την διοικητική ευθύνη ενώ ο διευθυντής 

γιατρός έχει την επιστημονική ευθύνη  
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 Ο αριθμός των εξετάσεων αυξάνεται και παράλληλα αυξάνεται και η πίεση  

 Τις προτάσεις τις κάνει ο διευθυντής μέσω της επιτροπής  

 Τους κανόνες τους ορίζει το τμήμα λειτουργίας και ο διευθυντής  

 

Διάφορα  

 Όσο πιο μεγάλο είναι το τμήμα τόσο πιο μεγάλη  είναι η ανάγκη να υπάρχουν 

κάποιες αρχές γιατί χάνεται το φιλότιμο 

 Σε μια υπηρεσία με πολλά άτομα ο προϊστάμενος βασίζεται σε αυτούς που έχουν 

φιλότιμο 

 Όσο πιο λίγο δουλεύεις τόσο πιο καλός είσαι για το δημόσιο.  

 Καλός γιατρός: καταρτισμένος, εύστροφος και με σωστή ιατρική σκέψη 

 Οι παλιοί καταθέτουν την εμπειρία τους και οι νέοι έχουν τις νέες γνώσεις. 

 Γίνεται υποτυπώδης προγραμματισμός για τις αλλαγές για το πώς θα δουλέψει 

το τμήμα 

 Προσαρμοζόμαστε στις απαιτήσεις του κόσμου που τις επιβάλλει η επιστήμη  

 Οι υπάλληλοι είναι ευαισθητοποιημένοι προς τους πολίτες  

 Τα υλικά τα αποφασίζει ο διευθυντής  

 Τη σειρά για τα εργαστήρια την ρυθμίζει ο διευθυντής  

 Τις άδειες τις υπογράφει ο διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας  

 

7.1.3  Μονάδα Εντατικής Θεραπείας  

 

7.1.3.1  Απόψεις ιατρών  

 

Πολλά είναι, όμως, και τα ζητήματα που σχετίζονται με τη μονάδα εντατικής 

θεραπείας. Αρχικά, αναφέρονται οι απόψεις των ιατρών για τον τρόπο λειτουργίας της. 

 

Ιατρός 14 

Επιμόρφωση 

- Υπάρχει μία αξιόλογη βιβλιοθήκη με διεθνή περιοδικά για όλες τις ειδικότητες 

και σύνδεση στο διαδίκτυο και δεν πατάει κανείς. Να σκεφθείτε μόνο ότι πολλά 

περιοδικά μένουν όπως έρχονται, χωρίς καν να βγαίνουν από την νάιλον θήκη τους. 

- Δεν υπάρχει υποκίνηση να μελετήσει κανείς και να επιμορφωθεί. Είναι θέμα 

κατά πόσο κάποιος έχει διαλέξει να κάνει κάτι που του αρέσει να το κάνει. Επίσης, 
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σχετίζεται με το κατά πόσο θέλει κανείς να εξελιχθεί, εννοείται επί της ουσίας και όχι 

απλώς βαθμολογικά, δηλαδή κατά πόσο μπορεί να συνεχίσει να κάνει το σωστό γιατί 

ανανεώνει τις γνώσεις του. Κατά τη γνώμη μου ένας γιατρός που μετά την ειδικότητά του 

δεν έχει ανοίξει ένα περιοδικό στα επόμενα πέντε χρόνια, θα πρέπει να φεύγει από τη 

δουλειά του. Η ιατρική είναι ένα επάγγελμα που ανανεώνεται συνεχώς.  

Υποκίνηση 

- Κίνητρο από την πολιτεία δεν υπάρχει. Βαθμολογικά υπάρχει η δυνατότητα 

κάποιας εξέλιξης π.χ. ένας επιμελητής που μπαίνει στο νοσοκομείο  με σύμβαση και 

επανακρίνεται μετά από 5 χρόνια και μονιμοποιείται. Αν μονιμοποιηθεί ο γιατρός, από 

κει και πέρα αρχίζει το πρόβλημα. Εδώ βεβαίως πρέπει να δούμε και την πλευρά της 

πολιτείας που δε λειτουργεί ανταποδοτικά με αυτούς που έχουν καλή απόδοση. Αυτό 

γιατί ακόμα και στην περίπτωση που ένας γιατρός έχει το «ψώνιο» να εργαστεί αν 

λειτουργεί δίπλα σ’ έναν άλλο γιατρό που όλη μέρα κάθεται και δεν κάνει τίποτα ή κάνει 

μόνο τα απολύτως αναγκαία και έχουν την ίδια εξέλιξη μισθολογικά, βαθμολογικά κτλ 

τότε αναγκαστικά με την πάροδο του χρόνου και η δική του απόδοση πέφτει. Μ’ αυτή 

την έννοια η μονιμότητα κάνει ζημία. Από το 1985 που λειτουργεί το ΕΣΥ το προσωπικό 

έχει κουραστεί, έχει γεράσει, το μόνο κίνητρο είναι μία αναβάθμιση. Όταν κι αυτή δεν 

μπορεί να συμβεί, π.χ. στην περίπτωση που κάποιος σχεδόν συνομήλικός του καταλάβει 

τη θέση του διευθυντή και αυτός σε ηλικία 55 και 60 ετών αναγκάζεται να εφημερεύει 

χωρίς καμία προοπτική. Τι κίνητρο για απόδοση μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος; Αν 

μιλήσουμε για τα οικονομικά, τι να πούμε; Έχω 17 χρόνια στο  σύστημα ως γιατρός με 

ειδικότητα, ο μισθός χωρίς τις εφημερίες είναι ελάχιστος, είναι 1600 Ευρώ. 

Προβλήματα σε επίπεδο θεσμών - διοίκησης 

- Το θεσμικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. Δεν μπορείς σήμερα να παίρνεις κάποιους 

ανθρώπους να τους κάνεις διοικητές και να τους βαφτίζεις μάνατζερς και να λες κάνω 

μάνατζμεντ. Ο σημερινός διοικητής του νοσοκομείου ήταν υποδιοικητής και πριν από 15 

χρόνια, δεν έχει καμία ειδική εκπαίδευση για αυτή τη θέση, ένας απλός γιατρός είναι, και 

παρότι οι προσπάθειές του είναι πραγματικά φιλότιμες δε γίνεται τίποτα, δεν είναι εκεί το 

θέμα, το θέμα είναι ούτε αυτός ούτε το θεσμικό πλαίσιο βοηθούν να ξεπεραστούν τα 

προβλήματα. Να πούμε ένα παράδειγμα:  Μου λείπουν 5 γιατροί; μάνατζμεντ θα πει, 

κάνω προκήρυξη, τους καλώ στο νοσοκομείο σε προσωπική συνέντευξη και σε σχέση με 

τα χαρτιά τους, εάν μου κάνουν τους ζητώ από την επόμενη μέρα να αρχίσουν να 

δουλεύουν, από όσο ξέρω σε όλη την Ευρώπη έτσι γίνεται. Ξέρεις πόσο καιρό θα μας 

πάρει αυτή η διαδικασία εδώ; Περίπου 3 με 4 χρόνια. Σ’ αυτή τη διαδικασία ο διοικητής 

ελάχιστα παρεμβαίνει, δεν μπορεί να παρέμβει. Ποιο είναι λοιπόν το θεσμικό πλαίσιο για 
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να παρέμβει; Πώς θα μπορούσε να γίνουν τα πράγματα καλύτερα, γρηγορότερα;  Ποια 

είναι η δικαιοδοσία του στις μετακινήσεις προσωπικού; Διότι μπορούμε να πάρουμε και 

την αντίθετη περίπτωση, π.χ. μου περισσεύουν εδώ 10 άτομα, που μπορώ να τους πάω ή 

μπορώ να απολύσω αφού δεν τους χρειάζομαι; Πόσο λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές 

ανάγκες του νοσοκομείου; Το νοσοκομείο είναι ένας οικονομικός οργανισμός, πρέπει να 

λειτουργεί στοιχειωδώς και προς αυτή την κατεύθυνση. Πώς να κάνεις μάνατζμεντ με 

αυτό το θεσμικό υπόβαθρο;  

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έχει γεράσει και δε βλέπω ένα τρόπο 

ανανέωσης. Δεν βλέπω αυτοματισμούς που να μπορούν τα πράγματα να λειτουργούν και 

να ανανεώνονται συνεχώς. 

Σχετικά με τις αμοιβές και τις ποινές 

Λειτουργία ομάδας 

- Απαιτούνται διαφανείς διαδικασίες και αξιοκρατία. Έτσι δεν υπάρχουν υποψίες 

για αυτά που γίνονται και δουλεύουν όλοι επαγγελματικά. Όταν υπάρχει σωστός, 

καθαρός επαγγελματισμός ο άλλος δεν έχει περιθώρια να κρίνει και να ράνει και να 

αμφισβητήσει τον ανώτερό του, τον κατώτερό του, τον πλαϊνό του. Θα λειτουργήσει με 

βάση ορισμένους κανόνες και με βάση την συμβατική υποχρέωση που έχει. Δε θα 

λειτουργήσει ερασιτεχνικά και χύμα. Υπάρχει στο νοσοκομείο στον οργανισμό του μία 

υπηρεσία ελέγχου ποιότητας των υπηρεσιών, η οποία είναι απενεργοποιημένη. 

Προβλέπεται να ελέγχει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών με προσωπικό 

ιατρικό και νοσηλευτικό. Δεν υπάρχει… 

- Η διαφάνεια και η λειτουργία ομάδας δημιουργεί τις βάσεις και για ποιοτικές 

υπηρεσίες και χαμηλότερο κόστος. Αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Όταν κάνεις καλή 

ιατρική, π.χ. καλή χειρουργική, έχεις λιγότερες επιπλοκές, λιγότερη παραμονή στο 

νοσοκομείο, λιγότερο κόστος. Πάρε παράδειγμα την εκπαίδευση. Όσο καλύτερη είναι 

τόσο μικρότερο είναι το κόστος γιατί κάνεις καλή ιατρική. Υπάρχουν νέες τεχνικές που 

τα περιστατικά που έκαναν μία εβδομάδα παραμονής στο νοσοκομείο μπορούν να 

φύγουν την επόμενη μέρα. Αν ο γιατρός μένει στα παλιά, υπάρχει μεγάλη διαφορά, μέρα 

με τη νύχτα. Η καρδιά του συστήματος είναι αυτού του είδους η διαχείριση του κλινικού 

έργου. Δεν μπορεί να κριθεί αλλιώς μία χειρουργική κλινική. Δεν κρίνεται από τους 

ασθενείς αλλά από τους ίδιους τους γιατρούς και νοσηλευτές με βάση τη διαφανή 

λειτουργία της ομάδας. Ακόμα και τα αποτελέσματα, σε μία προσωρινή βάση, δεν μπορεί 

να αποτελούν κριτήριο της ποιότητας του έργου του γιατρού. Από όσο έχω διαβάσει σε 

ξένα περιοδικά το θέμα αυτό προσεγγίζεται με οικονομοτεχνικές μελέτες κόστους 

οφέλους αλλά εδώ δεν υπάρχει τίποτα. 
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Για τον στρατηγικό σχεδιασμό στα νοσοκομεία 

- Δεν έχει γίνει τίποτα, δεν υπήρχε συμμετοχή των γιατρών. Να πω ένα 

παράδειγμα που αφορά το σχεδιασμό της παραγγελίας των υλικών: Χρησιμοποιώ 

εξειδικευμένα υλικά στις εγχειρήσεις. Την αγορά αυτών των υλικών την εισηγείται 

άλλος. Όχι ο γιατρός που τα χρειάζεται. Από κάποιες επιτροπές στις οποίες μπορεί να 

μετέχουν γιατροί αλλά η δουλειά γίνεται εντελώς εμπειρικά. Καθετήρες που 

χρησιμοποιούμε στη ΜΕΘ για τις φλέβες σε βαριά αρρώστους είναι αυτοί που έχουν 

παραγγελθεί από την ουρολογική κλινική για τα ούρα. Να μην σε εκπλήσσει αυτό το 

πράγμα. Για να πάρω ένα ειδικό μηχάνημα αιμοκάθαρσης στην ΜΕΘ έκανα 4 φορές 

αίτηση. 

Συγκρούσεις – συμφέροντα – παρεμβάσεις εξωθεσμικές 

- Οι συγκρούσεις στις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα των κενών που 

υπάρχουν στη νομοθεσία και στο θεσμικό πλαίσιο και αφορά τις διαδικασίες λειτουργίας  

των κλινικών και της διαδικασίας επίλυσης των προβλημάτων από όσους ασκούν 

διοίκηση…. 

 

7.1.3.2.   Απόψεις νοσηλευτών 

 

Νοσηλευτής 9 

Διαδικασίες 

 Προβλήματα ελλείψεων προσωπικού 

 Κυκλικά ωράρια, δύσκολα ωράρια, περισσότερη κούραση, περισσότερη ευθύνη  

 Ο αριθμός δουλειάς είναι τέτοιος που όλοι τρέχουν και δουλεύουν  

 Οι διαφωνίες οφείλονται στο φόρτο – κούραση λόγω δουλειάς  

 Λειτουργούμε σαν ομάδα 

 Δεν έχουμε αρνητική στάση όσο κουρασμένοι και αν είμαστε 

 Αν ο γιατρός προσφέρει το 20%, το υπόλοιπο 80% είναι δική μας προσφορά 

Υποκίνηση – αξιολόγηση  

 Έλλειψη καθηκοντολογίου, έλλειψη πρωτοκόλλου 

 Τα μέτρα και τα σταθμά της αξιολόγησης είναι υποκειμενικά λόγω έλλειψης 

προτύπων 

 Δεν υπάρχει υποκίνηση. 

 Η ηθική ικανοποίηση και η αναγνώριση είναι τα μοναδικά κίνητρα  

 Υπάρχει έλλειψη ανάγνωσης της δουλειάς 

 Η πρωτοβουλία ίσως να αποτελεί αιτία απόδοσης ευθυνών, είμαστε ακάλυπτοι. 
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 Η αξιολόγηση πρέπει να γίνει από άτομα που έχουν γνώσεις και δεν έχουν 

συμφέροντα 

 

Επικοινωνία 

 Συχνή επαφή με την τομεάρχη (ανά μέρα)  

 Ο Διοικητής και ο διευθυντής είναι απών 

 Δεν υπάρχει ιεραρχία 

 Υπάρχει προκατάληψη ως προς την αποδοτικότητα μας   

 Σε κάποια τμήματα (χειρουργική) υπήρχε επιλεκτική επιλογή παλαιότερων 

αδερφών στις δουλειές που έκαναν  

 Λίγες εξωτερικές παρεμβάσεις 

 Εδώ ο κόσμος μας σέβεται περισσότερο, στην χειρουργική οι αδερφές 

υποτιμούνται από τον κόσμο σε αντίθεση με τους γιατρούς. 

 Πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις αλλά δεν καταλήγουμε κάπου. 

 Υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των αδερφών σε 2ετούς και 3ετούς φοίτησης 

από την προϊστάμενη και την υπεύθυνη    

 Έμαθα από δικό μου ενδιαφέρον από τους παλαιότερους συναδέλφους μου. 

 Προβληματισμοί υπάρχουν..τους αναφέρουμε αλλά έτσι τα βρήκαμε και δεν 

μπορούμε να τα αλλάξουμε 

 

Διάφορες απόψεις 

 Θέλουν να δουλεύουμε σαν ρομπότ και κατά συνέπεια παίρνουμε περισσότερες 

αναρρωτικές άδειες 

 Αν ήταν στο χέρι μου και μπορούσα να κάνω κάτι για το νοσοκομείο θα 

περνούσα κάθε νοσηλευτή από μία έστω  μονάδα και μετά θα τον έβγαζα στο τμήμα  

 Μεγαλύτερος αριθμός προσωπικού θα είχε καλύτερα αποτελέσματα στην 

δουλειά 

 

7.1.4.  Φαρμακείο  

 

Μετά τα την αναφορά στην κατάσταση της κλινικής και της Μ.Ε.Θ, σειρά έχει το 

φαρμακείο. Παρακάτω ακολουθούν οι απόψεις των φαρμακοποιών χωρίς να έχει 

παραποιηθεί τίποτα από όσα ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. 

Φαρμακοποιός 1 

Διαδικασίες 

 Λεπτομερής περιγραφή διαδικασιών 
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 Προβλήματα ελλείψεων προσωπικού 

 Έλλειψη μηχανογράφησης-μηχανοργάνωσης 

 Το φαρμακείο εξυπηρετεί τους ασθενείς του νοσοκομείου, τους ανασφάλιστους 

και άλλους ασθενείς οι οποίοι παίρνουν κάποια πολύ ακριβά φάρμακα τα οποία τους τα 

παρέχουμε και στην συνέχεια τα πληρωνόμαστε από τα ταμεία τους.    

 

Αξιολόγηση 

 Υπάρχει ιεραρχία στο προσωπικό 

 Έλλειψη standards αξιολόγησης του προσωπικού. 

 Δεν υπάρχει πολιτική κινήτρων 

 Η ποινή δεν έχει αποτέλεσμα αντίθετα πέφτει η αποδοτικότητα  

 Υπάρχουν παρατηρήσεις (αυτοπεριορισμός, δεν είναι μόνο το φιλότιμο)  

 Δεν υπάρχει διαφορετική αμοιβή από ειδικότητα σε ειδικότητα (φαρμακοποιός, 

βοηθός φαρμακοποιού). 

 Η δουλειά είναι εξειδικευμένη και χρειάζεται άτομα με γνώσεις 

 

Επικοινωνία 

 Υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με τα φαρμακεία άλλων νοσοκομείων (π.χ. 

στην περίπτωση έλλειψης) 

 Δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που να συνδέει μέσω internet όλα τα φαρμακεία 

των νοσοκομείων. 

 Υπάρχουν εσωτερικά προβλήματα μεταξύ του προσωπικού  

 Το προσωπικό είναι το ίδιο από το παλιό νοσοκομείο με μέσο όρο ηλικίας πάνω 

από 50, υπάρχει κούραση και περιορισμένη αποδοτικότητα. 

 Οι προστριβές οφείλονται στον χαρακτήρα και την έλλειψη εκπαίδευσης του 

προσωπικού.   

 Υπάρχει έλλειψη συναδελφικότητας και αλληλεγγύης 

 

Αλλαγές 

 Υπάρχει ένα πολύ καλό πρόγραμμα πληροφορικής όπου φαίνονται όλες οι 

εισαγωγές/ εξαγωγές/ υπόλοιπο φαρμάκων. Άρα μία παρατυπία φαίνεται αυτόματα. 

 Το προσωπικό πρέπει να είναι εξειδικευμένο. Οι βοηθοί του φαρμακοποιού 

πρέπει να έχουν την επιστημονική γνώση. 

 Μέσα από τα στοιχεία κατανάλωσης φαρμάκων έχουν την δυνατότητα να 

δώσουν στοιχεία με τα οποία  γίνεται σύγκριση των τμημάτων από τον διευθυντή της 

ιατρικής υπηρεσίας και της διοίκησης. 

 Μικρό απόθεμα φαρμάκων λόγω έλλειψης ανάλογου χώρου 
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Διάφορες 

 Στην επιλογή του προσωπικού η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται από τα άτομα που 

θα έχουν άμεση σχέση με τον χώρο εργασίας. 

 Πριν την μονιμοποίηση έπρεπε να υπάρχει εκπαίδευση του προσωπικού   

 Το προσωπικό υστερεί σε γνώση και ευθύνες  

 Η εξουσία του διευθυντή είναι μόνο στα χαρτιά και στην δουλειά 

 Τα αποτελέσματα της κατανάλωσης των φαρμάκων για όλα τα νοσοκομεία 

συγκρίνονται και κοινοποιούνται. 

 Υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις.   

 

7.1.5. Διαδικασίες στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία και στο τμήμα επειγόντων 

περιστατικών 

7.1.5.1 Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (ΤΕΙ) 

 

Ποια είναι η κατάσταση, όμως, που επικρατεί στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία; 

Ποιες είναι οι απόψεις των νοσηλευτών; 

 

Νοσηλευτής 10 

Εισαγωγή με προκαθορισμένα ραντεβού 

 Το τμήμα περιέχει τα επείγοντα και τα τακτικά ιατρεία. 

 Το πόσα άτομα θα δει ο γιατρός ρυθμίζεται σε συνεργασία του γιατρού και του 

διευθυντή. 

 Υπάρχει πρόβλημα χώρου στο νοσοκομείο, και μόνο με αντικειμενικά κριτήρια 

μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα. 

 Το που θα πάει κάθε μια νοσηλεύτρια το κανονίζει το γραφείο της νοσηλευτικής 

υπηρεσίας. 

 Το νοσοκομείο είναι μια πατέντα από ένα νοσοκομείο της Γερμανίας και αυτό 

δημιούργησε προβλήματα σε μας γιατί στη Γερμανία δεν υπάρχουν οι ειδικότητες που 

υπάρχουν εδώ. Οπότε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε αμέσως ήταν το πρόβλημα των 

χώρων.  

 Πρέπει να δημιουργηθεί πρωτοβάθμια περίθαλψη έτσι ώστε τα χρόνια 

περιστατικά να πηγαίνουν εκεί και να μην έρχονται όλοι στα επείγοντα. 

 Οι ασθενείς δεν έχουν την παιδεία που θα έπρεπε. 

 Δεχόμαστε βίαιες επιθέσεις από τους ασθενείς όταν δεν γίνεται η δουλειά για 
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την οποία έρχονται.  

 Ο αγροτικός ιατρός διευκολύνει το νοσοκομείο κάποιες φορές.  

 Οι ασθενείς κάνουν συνέχεια τις ίδιες και τις ίδιες εξετάσεις κάθε 15 μέρες ενώ 

αυτές οι εξετάσεις θα έπρεπε να γίνονται κάθε 3 με 4 μήνες. 

 Όλο το σύστημα της υγείας είναι ιατρό-κεντρικό, δηλαδή η εξουσία στο 

νοσοκομείο είναι ο γιατρός. 

 Η διοίκηση πρέπει να κάνει τομές, ρήγματα εάν θέλει να λειτουργήσει το 

σύστημα για αυτό που είναι ταγμένο, δηλαδή την παροχή της υγείας. 

 Το νοσοκομείο απαρτίζεται από 3 υπηρεσίες: την ιατρική, τη νοσηλευτική και 

την διοικητική και οι οποίες είναι ισότιμες με το δικό τους διευθυντή. 

 Όταν γίνεται κατάχρηση ιατρικής εξουσίας η μία εξουσία καπελώνει την άλλη. 

 Υπάρχουν καθήκοντα τα οποία αλληλεπικαλύπτονται από τον ιατρικό και τον 

νοσηλευτικό κλάδο αλλά και του εργαστηριακό τομέα 

 Το καθηκοντολόγιο είχε να ανανεωθεί από πολλά χρόνια, δεν κατοχυρωνόμαστε 

να κάνουμε ούτε αιμοληψία χωρίς την παρουσία γιατρού. 

 Η νοσηλευτική υπηρεσία ακολουθεί την ιατρική 

 Όλοι οι επαγγελματίες (όλες οι ειδικότητες μέσα στο νοσοκομείο) είμαστε 3 

ταχυτήτων, αυτοί που κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει, αυτοί που δεν κάνουν τη 

δουλειά τους όπως πρέπει και αυτοί που την κάνουν παραπάνω από όσο πρέπει. 

 Υπάρχουν ιδιαιτερότητες που πολλές φορές μας εκθέτουν, ας μη ξεχνάμε όμως 

πως και η νοσηλεύτρια είναι άνθρωπος και ο γιατρός είναι άνθρωπος και προσπαθούμε 

πάρα πολύ. 

 Πολλές φορές μας έλκει να ασχολούμαστε με ιατρικές δουλειές γιατί ανεβαίνει 

το prestige μας, αλλά όταν το κάνουμε αυτό αφήνουμε τις δικές μας δουλειές και μένουμε 

πίσω. 

 Στο βωμό της εξυπηρέτησης του αρρώστου κάνουμε πάρα πολλές υποχωρήσεις. 

 Όσο ανεβαίνεις και είσαι γνώστης του αντικειμένου εκεί αρχίζουν οι κόντρες. 

 Για να παρέμβει μια προϊσταμένη μπορεί να το κάνει αλλά το τμήμα πρέπει να 

λειτουργεί άριστα. 

 Δεν υπάρχει υποκίνηση 

 Δεν γίνεται σωστή αξιολόγηση. 

 Η αξιολόγηση θα θίξει κάποιον ο οποίος εργάζεται πολύ, τον τεμπέλη δε θα τον 

θίξει. 

 Αν τα συστήματα αξιολόγησης λειτουργούσαν αντικειμενικά , θα ήταν δίκαια 

όλα. 

 Έλλειψη προσωπικού. 

 Το νοσοκομείο μπορεί να χάνει (ως εικόνα) από τα τακτικά ιατρεία και όχι να 
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κερδίζει. 

 Το απογευματινό ιατρείο ευνόησε κάποια πράγματα. 

 Κάποτε δε λαμβανόταν υπόψη η γνώμη μας , τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. 

 Ανάληψη των ευθυνών από όλους. 

 Στελέχωση του νοσοκομείου από προσωπικό κατάλληλο 

 

Αναφέρεται επίσης η περίπτωση των ασθενών που πάνε διαδοχικά σε διάφορους 

γιατρούς των ΤΕΙ και παίρνουν πολλαπλές συνταγές και εργαστηριακές και άλλες 

εξετάσεις. Έτσι εκτός από τις πολλές αζήτητες εξετάσεις έχουμε και το φαινόμενο να 

παίρνουν για την ίδια πάθηση διπλά και τριπλά φάρμακα επειδή διαφέρει η εμπορική 

ονομασία (εδώ πρέπει να τονισθεί η επικινδυνότητα που δημιουργεί η άγνοια του πολίτη 

και η αδυναμία του συστήματος ή η αμέλεια των γιατρών που συνταγογραφούν χωρίς να 

ελέγξουν τις διπλοεγγραφές στα βιβλιάρια).  Το αποτέλεσμα είναι να «ψάχνονται» οι 

συνειδητοί φαρμακοποιοί, στις περιπτώσεις που γνωρίζουν το ιστορικό των ασθενών, και 

να προσπαθούν να έρθουν σε επικοινωνία με το γιατρό, πληροφορώντας τον για το τι 

παίρνει ήδη ο ασθενής και αν πρόκειται για αντικατάσταση ή συμπλήρωση φαρμάκων. 

 

7.1.5.2.  Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) 

 

Τι διαδραματίζεται, όμως, και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών; Στη 

συνέχεια, παρατίθενται οι απόψεις των ιατρών σχετικά με αυτό το ζήτημα. 

 

Νοσηλευτής 11 

 Δεν υπάρχει πρωτόκολλο για το τμήμα 

 Οι αδερφές βοηθούν σε όλες τις λειτουργίες για την εύρυθμη λειτουργία του 

τμήματος. 

  Έλλειψη προσωπικού. 

 Δεν υπάρχουν προβλήματα οικονομικά πόρων και υποδομής. 

 Καλό θα είναι να αρθεί η μονιμότητα.  

 Οι αδερφές δεν πληρώνονται καθόλου καλά, ούτε τα νυχτερινά , ούτε τα 

ανθυγιεινά , ούτε το επικίνδυνο.   

 Για τα διοικητικά καθήκοντα δεν μαθαίνουμε τίποτα στη σχολή όλα τα 

μαθαίνουμε εμπειρικά. 

 Το πρωί γίνεται η παράδοση της νυχτερινής και μας ενημερώνει πως πέρασαν το 

βράδυ οι ασθενείς , γίνεται η πρωινή νοσηλεία , ενημερώνονται οι καρτέλες , ενημέρωση 

των γιατρών , μετά είναι το στρώσιμο των κρεβατιών, τακτοποίηση χώρων. 

 Τα δεδομένα έχουν αλλάξει και αλλάζουν κάθε χρόνο. 
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 Διαφέρουμε πολύ από άλλες συναδέλφους στο εξωτερικό. Σαφώς έξω γνωρίζουν 

περισσότερα. 

 Δεν δίνεται η δυνατότητα να αυξήσουμε τα προσόντα μας. 

 Θα ήταν καλύτερα τα πράγματα με ένα άλλο θεσμικό πλαίσιο. 

 Για να ζητήσουμε μια νοσηλεύτρια πρέπει να περιμένουμε πολύ. 

 Θα είχε ενδιαφέρον η αξιολόγηση αν μετρούσε και είχαμε αλλαγές. 

 Στην αξιολόγηση φροντίζουμε να είμαστε αντικειμενικοί. 

 Τα παράπονα φτάνουν κατευθείαν από τον συνοδό στον διοικητή. 

 Έλλειψη εκπαίδευσης. 

 Άρση μονιμότητας. 

 Οι μισοί εργαζόμενοι είναι για να τους διώξουμε από το νοσοκομείο. 

 

Αξιολόγηση - υποκίνηση 

 Δεν υπάρχει μισθολογική διαφοροποίηση των εργαζομένων που να σχετίζεται με 

το πόσο δουλεύει ο καθένας. 

 Υπάρχει βαθμολογική ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας, τα προσόντα, τα 

σεμινάρια και τις ειδικότητες, η οποία όμως είναι τυπική γιατί ουσιαστικά δεν 

διαφοροποιεί τους εργαζόμενους. 

 Διαφοροποίηση υπάρχει μόνο στις ευθύνες. (Οι προϊσταμένες κι άλλες 

ειδικότητες έχουν τεράστια ευθύνη, καμία αναγνώριση, καμία εξουσία) 

 Η τομεάρχης δεν έχει σωστή εικόνα αν δεν της την μεταφέρει η προϊσταμένη. 

 Πρέπει να γίνουν καθηκοντολόγια. 

 Αξιολόγηση των μερών του νοσοκομείου με βάση την δυσκολία.  (Αξιολόγηση 

του βάρους της δουλειάς) 

 Δίκαιη ανακύκλωση του προσωπικού από εύκολες σε πιο δύσκολες κλινικές και 

αντίστροφα. 

 

Επικοινωνία 

 Άμεση επικοινωνία με την διοίκηση οποιαδήποτε στιγμή χωρίς όμως 

αποτελέσματα. 

 Ο διοικητής δεν ασχολείται παρά μόνο όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με 

καταγγελία. 

 Η επικοινωνία με τους γιατρούς γίνεται κυρίως μέσω της προϊσταμένης. 

 Πρόβλημα στην επικοινωνία με τον κόσμο. Ο κόσμος σήμερα έχει περισσότερες 

απαιτήσεις, με το πρώτο απειλεί με τα κανάλια. 

 

 



 

 

422 

Αλλαγές 

 Τα επείγοντα πρέπει να δουλεύουν με ειδικούς και όχι με ειδικευόμενους. 

 Οι ελλείψεις προσωπικού πρέπει να καλύπτονται με προσλήψεις εξειδικευμένου 

νοσηλευτικού προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες του νοσοκομείου. 

 Οι μισοί διοικητικοί είναι νοσηλευτικό προσωπικό και τραυματιοφορείς-

απαράδεκτο. 

 Πρέπει να αξιολογούνται αυτοί που θα κρατούν τα πόστα της νοσηλευτικής 

υπηρεσίας γιατί το ψάρι από το κεφάλι βρωμάει. 

 Το σύστημα πάσχει στις διοικητικές πρακτικές. 

 Αλλαγές μόνο σε τοπικό επίπεδο γίνονται με δική μας πρωτοβουλία. 

 

Διάφορες απόψεις 

 Βολεύει όλους να υπάρχει αυτή η θολούρα και υπάρχει σκόπιμα. 

 Δεν έχουμε βαριά ανθυγιεινά ένσημα 

 

 

7.2 Ροή υποστηρικτικών διαδικασιών  

7. 2.1  Διοικητική υπηρεσία 

 

Η διοικητική υπηρεσία είναι το πολιτικό χέρι του διοικητή στο νοσοκομείο. 

Λειτουργούν το ίδιο και απαράλλακτα με τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα γενικά. Οι 

αλλαγές πάνε προς το χειρότερο. 

Στη συνέχεια αναφέρονται οι απόψεις των Διοικητικών υπαλλήλων του 

νοσοκομείου. 

 

Διοικητικός Υπάλληλος  Δ1 

 Κάτω από τον πρόεδρο του ΔΣ υπήρχε ο διοικητικός διευθυντής που ήταν και 

γενικός διευθυντής, είχε την εποπτεία όλων των υπηρεσιών. 

 Μετά το ’86 υπήρχαν τρεις ισότιμες υπηρεσίες διοικητική , ιατρική νοσηλευτική 

και η καθεμία είχε τον διευθυντή της. 

 Οι κατά καιρούς διευθυντές ήταν πρόσωπα άσχετα με το νοσοκομείο και την 

παροχή ιατρικών υπηρεσιών και είχαν τον κύκλος τους. 

 Είτε υπήρχε επικεφαλής είτε όχι ήταν το ίδιο, εμείς φτιάχναμε τη δουλειά μας. 

 Υπάρχει οργανισμός για το νοσοκομείο χωριστός ο οποίος προβλέπει το 

οργανόγραμμα , τις θέσεις ,τι άτομα έχει κάθε υπηρεσία , ποιοι μπορεί να είναι 

προϊστάμενοι  σε κάθε υπηρεσία. 
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 Από το 2004 έχουμε νέο οργανισμό, ο προηγούμενος οργανισμός είναι από το 

1986 και δημιουργήθηκε σε εφαρμογή του διατάγματος που προέβλεπε το θεσμικό 

πλαίσιο λειτουργίας των νοσοκομείων. 

 Στον αρχικό οργανισμό υπήρχαν και κάποιες συμπληρωματικές τροποποιήσεις . 

  Κανονισμός λειτουργίας των κλινικών δεν υπάρχει, στο νοσοκομείο λειτουργεί 

με βάση την ιατρική δεοντολογία των γιατρών. 

 Το συμβούλιο  διοίκησης απαρτίζεται από υπηρεσιακά όργανα. 

 Μόνο με τον κλειστό προϋπολογισμό θα γίνουν φανερές οι διαφορές στα 

οικονομικά στοιχεία  και θα είναι και πολύ πιο εύκολα συγκρίσιμα. 

  Παρόλο που οι παλαιότεροι οργανισμοί δεν περιελάμβαναν θέσεις γιατρών 

αυτός ο οργανισμός τους περιλαμβάνει. 

 Η μισθοδοσία δεν ανήκει διαχειριστικά και ούτε πραγματοποιείται από το 

νοσοκομείο αλλά από το υπουργείο  

 Δεν γνωρίζουμε στο νοσοκομείο ποιο είναι το κόστος νοσηλείας. 

 Η διοικητική υπηρεσία χωλαίνει στο σημείο ότι δεν τηρείται η ιεραρχία , δεν 

υπάρχουν εντολές που εκπορεύονται από τη διοίκηση να πηγαίνουν στη διεύθυνση και 

στους τμηματάρχες, ενώ αντίθετα υπάρχει μια αμεσότητα εδώ, καθώς οι εντολές 

πηγαίνουν από το διοικητή απευθείας στους υπαλλήλους και οι οποίοι, παρομοίως, 

απευθύνονται απευθείας στο διοικητή ή το πολύ στον διευθυντή και η ενδιάμεση ιεραρχία 

δεν υπάρχει πουθενά. 

 Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μη βάζουν άμεσους στόχους καθώς με αυτό το 

σύστημα δεν υπάρχουν πουθενά οι προϊστάμενοι , οι οποίοι γνωρίζουν και λεπτομέρειες 

που δεν γνωρίζουν ακόμη και οι ίδιοι οι διοικητές η οι διευθυντές. 

 Δεν εφαρμόζεται το διπλογραφικό σύστημα 

 Ο διοικητής δέχεται κάθε μέρα διοικητικούς υπαλλήλους στο γραφείο του για να 

λύσουν διάφορα θέματα παρακάμπτοντας τους τμηματάρχες. 

 Οι υπάλληλοι παρομοίως και σύμφωνα με τη μέθοδο του διοικητή  πήγαιναν τις  

εισηγήσεις μόνοι τους σε αυτόν. 

 Αυτό το σύστημα εφαρμόστηκε πιο πολύ στα οικονομικά και όχι στα διοικητικά 

θέματα, για καλύτερο έλεγχο των δαπανών, παρότι κυριαρχεί η άποψη πως τα διοικητικά 

θέματα είναι πιο σοβαρά. 

 Τα χαρτιά όλα υπογράφονται από το διοικητή και από τον υποδιοικητή. 

 Δεν υπάρχει καμία εξουσιοδότηση που να δίνει τη δυνατότητα στους 

τμηματάρχες η στους διευθυντές να αποφασίζουν για κάποια πράγματα που αφορούν το 

αντικείμενο της δουλειάς τους. 

 Το διοικητικό μοντέλο εφαρμόστηκε εν μέρει. 

 Το μοντέλο με το οποίο λειτουργούμε δε θα έπρεπε να υπάρχει. 
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 Στο θεσμικό πλαίσιο δεν ορίζονται σαφώς οι αρμοδιότητες για διευθυντές και 

τμηματάρχες.  

 Η διάρθρωση της διοικητικής υπηρεσίας απαρτίζεται από τις υποδιευθύνσεις 

οικονομικού και διοικητικού και κάθε υποδιεύθυνση υποδιαιρείται στα τμήματα: 

i. Η υποδιεύθυνση διοικητικού : τμήμα προσωπικού, γραμματείας,  

γραμματεία εξωτερικών ιατρείων και κίνησης ασθενών 

ii. Η υποδιεύθυνση οικονομικού : τμήμα προμηθειών και το τμήμα 

του λογιστηρίου. 

 Συνεργασία υπάρχει με όλα τα τμήματα χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα. 

 Οι αρμοδιότητες της διοικητικής υπηρεσίας είναι τελείως διαφορετικές από τις 

ιατρικές και τις νοσηλευτικές. 

 Ένα μόνιμο πρόβλημα είναι αυτό των αρμοδιοτήτων της ιατρικής υπηρεσίας και 

αυτών της νοσηλευτικής υπηρεσίας 

 Δεν υπάρχει υποκίνηση. 

 Δεν είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε το νεωτεριστικό στη διοίκηση, γιατί έτσι 

έχουμε μάθει. 

 Από τότε που ήρθαμε σ’ αυτό το νοσοκομείο έχουν δημιουργηθεί νέοι 

οργανισμοί , υπήρξαν καινούργια τμήματα , η δουλειά έγινε περισσότερη , τα καινούργια 

κομπιούτερ μας διευκολύνουν πάρα πολύ και ιδιαίτερα στη μισθοδοσία. 

 Υπάρχουν άτομα σήμερα που δουλεύουν αλλά και άτομα που δεν κάνουν 

τίποτα. 

 Το ΤΕΠ πρέπει να γίνει αυτόνομο σύστημα και να υπάρχει κάποιος να το 

συντονίζει. 

 Τα εξωτερικά ιατρεία λειτουργούν διαφορετικά γιατί υπάρχουν τα ραντεβού και 

είναι πιο προγραμματισμένα. 

 Αν κάτι γίνει σε εισηγμένο ασθενή, η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να πάει το 

γιατρό στα δικαστήρια. 

 

Δ 2 

 Τμήμα Προμηθειών είναι ισοδύναμο με διαδικασία διαγωνισμών και απευθείας 

αναθέσεις για μικροποσά , π.χ. πάγιος εξοπλισμός, όλα εκτός από φάρμακα  τα οποία τα 

παίρνουμε από το υπουργείο. 

 Έγγραφο από το ΠΕΣΥΠ ορίζονται οι επιτροπές των προδιαγραφών με τη 

συμμετοχή ή του διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας ή του προέδρου του επιστημονικού 

συμβουλίου και ενός ακόμη γιατρού ενός διοικητικού υπαλλήλου και ενός άλλου. 

 Ξεκινάμε με την καλή καταγραφή των τεχνικών προδιαγραφών ώστε να μην 

φωτογραφίζουν συγκεκριμένες εταιρείες, να είναι κάπως γενικές, να έρθουν πολλοί 
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ενδιαφερόμενοι και να αναπτυχθεί ο ανταγωνισμός ώστε να επιλέξουμε τον κατάλληλο. 

Φυσικά μπαίνει σαν προϋπόθεση να δοκιμαστεί κιόλας για να καταλήξουμε σε αυτό που 

πραγματικά μας χρειάζεται. 

 Εμείς που χειριζόμαστε τα θέματα με τη γνώμη και των προμηθευτών πρέπει να 

κάνουμε προτάσεις που να απλοποιούν τη διαδικασία αλλά να κατοχυρώνουν αυτό που 

είναι το ζητούμενο, ώστε να μην μπορεί ο καθένας να κατευθύνει τις προμήθειες εκεί που 

θέλει, για αυτό και συμμετέχουν αρκετά όργανα, υπάρχουν οι ενστάσεις οι οποίες 

εξετάζονται από όργανα του νοσοκομείου τα οποία δεν είναι απόλυτα άλλα αν δεν 

ικανοποιηθεί μπορεί να πάει και στα πολιτικά δικαστήρια και στο συμβούλιο της 

επικρατείας. 

 Το δημόσιο προσπαθεί να δίνει δουλειά σε όλους και να προμηθεύεται 

κατάλληλα προϊόντα.   

 Όλοι οι γιατροί θέλουν το μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας που είναι πιο 

εύχρηστο και δε θα τον διαψεύσει, αλλά έτσι θα οδηγηθούμε σε μονοπωλιακές 

καταστάσεις όπου οι  πιο προηγμένες τεχνολογικά εταιρείες θα γίνουν προμηθευτές του 

νοσοκομείου και δε θα μπορούμε να κάνουμε μια επιλογή ή να αναδειχθεί ένας 

μικρότερος προμηθευτής. 

 Μας βάζει το νοσοκομείο να διαχειριστούμε το δημόσιο χρήμα,  αυτό απαιτεί να 

είμαστε αξιόπιστοι και ενσυνείδητοι και να λειτουργούμε όπως θα λειτουργούσαμε αν 

πηγαίναμε εμείς οι ίδιοι να ψωνίσουμε για το σπίτι μας. 

 Οι παρεμβάσεις στο τμήμα είναι στις αναθέσεις  

 Το δημόσια πράγματα χρειάζεται να τα χειρίζονται λειτουργοί και όχι 

τυχοδιώκτες. 

 Πρέπει να υπάρχουν ποινές για να δουλεύουν όλοι σωστά.  

  Πρέπει να επέλθει στο σύστημα αξιοκρατία έτσι ώστε να αξιολογούμαστε και 

να αμειβόμαστε . 

 Οι κρίσεις δεν είναι αντικειμενικές γιατί είναι στη μέση το κομματικό μέρος. 

 Θα ήταν μια ευχή να επιλέγονται οι άξιοι για τη δημόσια διοίκηση και όχι αυτοί 

που έχουν το μέσο. 

 Το θέμα των προαγωγών είναι μια μεγάλη γάγγραινα. 

  Πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ μιας ομάδας για να μπορέσει να 

λειτουργήσει το νοσοκομείο. 

 Είμαστε εκτελεστικά όργανα. 

 Πως λειτουργεί το νοσοκομείο; Αν ρωτήσετε την μάνα μου θα σας πει ότι 

λειτουργεί καλύτερα από όλες τις άλλες υπηρεσίες στις οποίες χρειάζεται να  πάει, π.χ. 

στον Δήμο, στην Νομαρχία κτλ. Εδώ μόλις λέει το όνομά της (για την ακρίβεια πριν πει 

το όνομά της, γιατί την πηγαίνω εγώ από τα ένα τμήμα στο άλλο) εξυπηρετείται αμέσως! 
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Η μάνα μου ίσως δεν καταλαβαίνει ότι εδώ οι υπηρεσίες λειτουργούν σωστά για ένα μόνο 

λόγο, γιατί τυχαίνει να είναι η μάνα μου… 

 

Δ 3 

 Γραμματειακή υποστήριξη τω τακτικών ιατρείων των έκτακτων ιατρείων και 

των εργαστηρίων. 

 Κλείνουμε ραντεβού, τηρούμε  θέματα διαδικαστικά γραμματειακά μέχρι να 

φτάσει ο άρρωστος στο γιατρό και επιπλέον δίνουμε βεβαιώσεις περί της αρρώστιας και 

εισαγωγής του ασθενούς στη κλινική. 

 Πάνω από όλα για να συμβούν όλα αυτά πρέπει σε αυτό το τμήμα να υπάρχει 

συνεργασία με όλους. 

 Τα περιστατικά κρίνονται από τους γιατρούς (τυπικά) 

 Δεν υπάρχει κίνητρο. 

 Θα έπρεπε το σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης να αποτελείται από άτομα 

που γνωρίζουν το αντικείμενο έτσι ώστε να γίνουν και αυτά ευρέως γνωστά στο κοινό  

 Έλλειψη ελέγχου χρηματοδότησης και λειτουργίας τον θεσμών 

 Το κράτος πάει πολύ χαλαρά σε πολλά θέματα 

 Η πληροφορική βοήθησε πολύ σε αυτό το τμήμα και έδειξε πολλά προβλήματα. 

 Χωρίς τη μηχανοργάνωση δεν μπορεί να λειτουργήσει το τμήμα 

 Δε θα έπρεπε να υπάρχει το πρόβλημα του κόστους στα φάρμακα. 

 

7.2.2. Οικονομική υπηρεσία 

Γραφείο Προμηθειών – εισιτήρια - κοστολόγηση  

 

Έπειτα, αναφέρονται επακριβώς οι απόψεις των Διοικητών σχετικά με την 

οικονομική υπηρεσία. 

 

  Δ 4 και Δ 5 

Διαδικασίες 

 Λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας. 

 Έλλειψη πρωτοβάθμιας περίθαλψης. 

 Ηλεκτρονική ταυτότητα-ΑΦΜ 

 Δεν υπάρχει σαφής εικόνα των εισαγωγών και εξαγωγών των ασθενών το 

απόγευμα και το βράδυ γιατί το διοικητικό προσωπικό δε δουλεύει κυκλικό ωράριο. 
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 Παράλληλα υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού έτσι ώστε να μπορεί 

περνούν οι ασθενείς κατευθείαν στο σύστημα του computer την ώρα της εισαγωγής ή της 

εξαγωγής. 

 Ενιαίος φορέας ασφάλισης και πρωτοβάθμιας περίθαλψης. 

 Ίσως επαναλαμβάνονται άσκοπες εξετάσεις  

 Στα έκτακτα δεν υπάρχει χρέωση. Ο γιατρός δεν έχει δικαίωμα να διώξει ασθενή 

είτε αυτός έχει ασφάλεια είτε όχι, δεν το ελέγχουμε αυτό. 

 

Υποκίνηση 

 Δεν υπάρχει υποκίνηση. 

 Όλα λειτουργούν με το φιλότιμο και την υπευθυνότητα του καθενός 

 Δεν υπάρχει αξιολόγηση των υπαλλήλων 

 

Επικοινωνία 

 Ο κόσμος είναι ευχαριστημένος μαζί μας ειδικά όταν εμείς κάνουμε κάποια 

παρατυπία για λογαριασμό τους που τους συμφέρει. 

 Η επικοινωνία με τα άλλα τμήματα είναι καλή. 

 Υπάρχει μια καθυστέρηση στην επικοινωνία με τα τμήματα, τα οποία έχουν 

καθημερινά πολύ κόσμο λόγω του ότι η επικοινωνία γίνεται μέσω των προϊσταμένων. 

 Προβλήματα συνεργασίας  

 Οι προϊσταμένες δεν θέλουν να έχουν τη γραμματειακή υποστήριξη των 

τμημάτων τους. Θέλουν το διοικητικό προσωπικό να αναλάβει αυτή την δουλειά. 

 Στις θέσεις των διοικήσεων διορίζονται άτομα άσχετα, τα οποία μπορεί να έχουν 

πτυχία αλλά είναι άσχετα με τον χώρο της υγείας. 

 Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι ένας γιατρός ξέρει από διοίκηση. Ένα 50% ξέρει. 

 Χρειάζεται management στο χώρο της υγείας. 

 Το σύστημα δε δουλεύει καλά όταν ο διοικητής αναγκάζεται να επικοινωνεί 

μέχρι και με το τελευταίο γραφείο για να ενημερωθεί. Χρειάζεται διοίκηση. 

 Υπάρχουν προβλήματα με συναδέλφους. 

 Το σύστημα πρέπει να είναι απρόσωπο. 

 Το διοικητικό μπάχαλο οφείλεται στη μη ανάληψη ευθύνης, στην έλλειψη 

υποκίνησης και στις κακές διοικητικές πρακτικές. 

 Δεν υπάρχει κανονισμός, ο οργανισμός της υπηρεσίας δίνει το γενικό αντικείμενο 

 Οι ασφάλειες δεν καλύπτουν  

 Υπάρχουν εξωτερικές παρεμβάσεις 
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Αλλαγές 

 Οι ασθενείς πρέπει να βγουν τελείως εκτός διαδικασίας. 

 Οι Έλληνες δεν προσαρμόζονται εύκολα στις αλλαγές 

 Τα εξωτερικά ιατρεία πρέπει να φύγουν από το νοσοκομείο    

 Το σύστημα πρέπει να είναι απρόσωπο 

 

Διάφορες απόψεις 

 Πρόβλημα έλλειψης κέντρων αποκατάστασης χρόνιων παθήσεων 

 Άρση μονιμότητας 

 Στην Ελλάδα είναι να απορείς πώς γίνονται αυτά που γίνονται με αυτές τις 

προϋποθέσεις που υπάρχουν. 

 Πρέπει να συνδεθούν όλα τα τμήματα στο δίκτυο και να υπάρχει καλύτερη και 

έγκυρη μηχανοργάνωση- αυτόματη ενημέρωση  

 Το προσωπικό πρέπει να είναι ενήμερο για όλο το αντικείμενο.  

 Να γίνουν κέντρα υγείας και να φύγουν τα εξωτερικά ιατρεία από τα νοσοκομεία  

 

7.2.3 Τεχνική υπηρεσία 

 

 Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Τεχνική υπηρεσία; Οι απόψεις των 

Διοικητών του νοσοκομείου βοηθούν στην απάντηση αυτού του ερωτήματος. 

 

Δ 6 και Δ 7 

 Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών με δύο τμήματα  

 Για να γίνει μία δαπάνη με σχετικά μεγάλο κόστος κάνουμε εισήγηση στο 

διοικητικό συμβούλιο. 

 Απόφαση για όλα τα θέματα κόστους λαμβάνει το συμβούλιο. 

  Σύμφωνα με τις τελευταίες κατευθύνσεις ότι έχει κόστος πάνω από 300 ευρώ 

περνάει από την έγκριση του συμβουλίου. 

 Το τμήμα αυτό είναι άμεσα συνδεδεμένο με το νοσοκομειακό έργο. 

 Το τμήμα δεν έχει σχέση με την προμήθεια καινούργιων ιατρικών μηχανημάτων, 

η διαδικασία για την προμήθεια τέτοιων μηχανημάτων έχει ως εξής : ζητάει το μηχάνημα 

η κλινική, περνάει από το επιστημονικό συμβούλιο, εγκρίνεται και εκ των υστέρων 

περνάει από τη διοίκηση και εγκρίνεται από εκεί . Από κει και πάνω έχει να κάνει με τα 

όρια του κόστους για να συνεχιστεί η διαδρομή του. 

 Τις προδιαγραφές πρέπει να τις συντάσσει μια επιτροπή που θα αποτελείται από 

το διευθυντή του τμήματος που κάνει το αίτημα, από το διευθυντή της ιατρικής 
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υπηρεσίας και από ένα διευθυντή είτε παρεμφερούς τμήματος είτε από άλλο νοσοκομείο. 

 Οι γιατροί είναι οι τελικοί χρήστες. 

 Ότι ζητείται από το επιστημονικό συμβούλιο εγκρίνεται χωρίς έλεγχο. 

 Δεν γίνεται έλεγχος για τα μηχανήματα που έχουν παραλειφθεί.  

 Οι ιδιώτες χρησιμοποιούν μεταχειρισμένα μηχανήματα. 

  Όταν κάνεις διαγωνισμό πρέπει να έχεις την εμπειρία και να προσέξεις να 

βάλεις όρους, πρέπει να έχουμε τα συμβόλαια, το κόστος συμβολαίων, τη συντήρηση, την 

ωριαία χρέωση και κάποια ανταλλακτικά και τα οποία όλα πρέπει να τα αξιολογήσεις. 

 Δεν υπάρχει λογιστικό σύστημα που να μπορεί να κάνει κοστολόγηση και να δει 

την αξία του παλιού εξοπλισμού. 

  Αν θελήσουμε να διώξουμε κάποιο μηχάνημα, το οποίο όμως λειτουργεί ακόμα, 

το στέλνουμε κέντρο υγείας. 

 Το νοσοκομείο δεν βγάζει τίποτα άχρηστο για να έχει καλυμμένα τα νώτα του. 

 Συγκριτικά στοιχεία για το νοσοκομείο δεν έχουμε. 

 Δεν αλλάζουν τις συνήθειές τους παρόλο που είναι για το καλό του 

νοσοκομείου. 

 Οι αλλαγές στον εξοπλισμό, στην επιστήμη και στην τεχνολογία δεν επηρεάζουν 

το τμήμα μας.  

 Έλλειψη υποκίνησης. 

 Πρώτα θα βοηθήσουμε εμείς να επισκευασθεί το μηχάνημα και μετά θα 

φωνάξουμε το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας. 

 

7.2.4. Εστίαση 

Αναφορικά με την εστίαση, αναφέρθηκαν οι εξής απόψεις: 

Δ 8 και Δ 9 

Διαδικασίες 

 Λεπτομερής περιγραφή τμήματος και διαδικασιών 

 Ο ρόλος του γραφείου  

1. Σύνθεση δίαιτας  

2. Στήσιμο προγράμματος  

3. Συμβουλευτικό γραφείο 

 Τα ραντεβού τα κλείνουν απ’ ευθείας σε μας  

 Έλλειψη μηχανογράφησης-μηχανοργάνωσης 

 Η δουλειά αυτή είναι ομαδική και συνεργασία είναι δύσκολη. 

Το προσωπικό έχει υποχρέωση πέρα από την διανομή του φαγητού την περιποίηση 



 

 

430 

του χώρου, τον καθαρισμό της κουζίνας κτλ      

 

Υποκίνηση - αξιολόγηση 

 Δεν υπάρχει κάποιο κίνητρο (π.χ. οικονομικό) μόνο η ηθική ικανοποίηση ή ίσως 

κάποιο ρεπό. 

 Δεν υπάρχουν πρότυπα αξιολόγησης  

 Τους κάνουν κουμάντο με το φιλότιμο και με τις φωνές  

 

Επικοινωνία 

 Η συνεργασία με κάποιους γιατρούς είναι κακή έως και αδιάφορη 

 Οι παλιοί γιατροί δεν μας θέλουν  και δε μας υπολογίζουν. Η νέα γενιά γιατρών 

(της τελευταίας δεκαετίας) λόγω της πιο σωστής εκπαίδευσης πάνω στην διαιτολογία, 

έχουν πειστεί ότι συμβάλει στην βελτίωση της υγείας του ασθενούς 

 Οι ασθενείς δεν καταλαβαίνουν ότι η ποσότητα και το είδος του φαγητού είναι 

ανάλογα με την πάθηση τους. 

Μεγάλο πρόβλημα η καθημερινή απώλεια σκευών (κουτάλια) 

 

Αλλαγές 

 Οι γιατροί γνωρίζουν πλέον το αντικείμενο του διαιτολόγου και συμβάλουν από 

την πλευρά τους.      

 Η ειδικότητα του διαιτολόγου έχει αναβαθμιστεί, σήμερα δεν έχει να κάνει μόνο 

με το συσσίτιο 

 Στο νέο νοσοκομείο υπάρχει καλύτερη υποδομή και ειδικός χώρος για την κάθε 

δουλειά. 

 Βελτιωθήκανε κατά πολύ η ποιότητα και ο τρόπος διατροφής    

Υπάρχει καλύτερος ημερήσιος προγραμματισμός για τα γεύματα, καθώς επίσης 

κατά την διάρκεια της ημέρας ενημερωνόμαστε για τις εισαγωγές και τα εξιτήρια με 

αποτέλεσμα τη μείωση των άσκοπων εξόδων. 

Διάφορες απόψεις 

 Το προσωπικό ανήκει στην διοικητική υπηρεσία και εμείς (διαιτολόγοι) στην 

ιατρική 

 Δεν υπάρχουν περιθώρια για παρέμβαση στην παροχή υπηρεσιών, δεν έχουμε 

και δε δεχόμαστε πιέσεις 

 Η επιτροπή ελέγχου των τροφίμων είναι τριμελής  ένας γιατρός, μια νοσοκόμα, 

ένας διαιτολόγος. Αλλά θα έπρεπε να είναι ένας διοικητικός, ένας γιατρός, μια 

νοσηλεύτρια (διοικητική, ιατρική και νοσηλευτική υπηρεσία)   
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 Η τροφοδοσία του νοσοκομείου από catering θα είχε συν και πλην. Στα θετικά 

ότι θα είναι πιο οικονομική, καλό σέρβις και ότι τηρούν τους κανόνες υγιεινής. Στα 

αρνητικά ότι τα φαγητά θα είναι ως επί το πλείστον κατεψυγμένα, πέφτει η ποιότητα, 

πιθανότατα χρησιμοποιούν και φαγητά 2
ης

 μέρας. 

 Αν ο γιατρός αναλάβει την φαρμακευτική και ο διαιτολόγος την διατροφή θα 

υπάρξει καλύτερο το αποτέλεσμα για τον ασθενή. 

 Οι προμηθευτές προκύπτουν ύστερα από διαγωνισμό 

 Η ποιότητα των προϊόντων διασφαλίζεται μέσω HACCP, 

  Ζητούμε τα προϊόντα να συνοδεύονται με τις πιστοποιήσεις τους. 

 Μία φορά τον χρόνο στέλνουμε στο ΕΣΥ καταλόγους μίας εβδομάδας 

χειμερινής, θερινής και μας αργίας. 

 

 

7.3  Διαδικασίες στο επίπεδο της ανωτάτης διοίκησης 

 

7.3.1 Διοικητής – διοικητικό συμβούλιο 

 

Κάθε νέος διοικητής, όταν πρωτοέρχεται στο νοσοκομείο μας καλεί σε  σύσκεψη και 

μας ζητά να παραδώσουμε γραπτό υπόμνημα με τα προβλήματα που έχουμε. Όταν γίνει 

αυτό, μας ξεχνάει και δεν τον ξαναβλέπουμε.  

                                               

                                         Προϊσταμένη νοσηλευτικού τμήματος 

 

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου διορίζεται, από τον εκάστοτε Υπουργό Υγείας, 

προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Νοσοκομείου, και ασκεί ιεραρχικό και πειθαρχικό 

έλεγχο. Τα κύρια στοιχεία που αφορούν τις αρμοδιότητες του διοικητή, του Δ.Σ. κτλ που 

απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο δίνονται αναλυτικότερα στο παράρτημα. Εδώ 

αναφέρονται μόνο απόψεις που έχουν διατυπωθεί στην έρευνα 

ΑΔ1, Ιατρός 1, Ιατρός 8,  Ιατρός9 

 

Το θεσμικό πλαίσιο σε πολλές περιπτώσεις δε  βοηθάει. Υπάρχει αλλά δε βοηθάει, 

δεν λειτουργεί. Η Ελλάδα δεν υστερεί θεσμικού πλαισίου ούτε θεσμικών οργάνων. Η 

έλλειψη πρωτοβουλίας για συμμετοχή σ’ αυτές τις διαδικασίες ξεκινάει από αυτό το 

αρχικό που είπαμε ότι δεν βλέπει φως κανένας. Σε κάθε περίπτωση όμως το θεσμικό 

πλαίσιο πάντα προστατεύει αν κάθε τι γίνεται μέσω θεσμοποιημένων διαδικασιών και 

οργάνων ακόμα κι αν γίνεται λάθος. 
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 Ο άκρατος νομικισμός που επικρατεί δημιουργεί ένα πεδίο τραγελαφικών 

καταστάσεων με αποτέλεσμα να ασχολείσαι με πράγματα που δε σε αφήνουν να 

διοικήσεις την ουσία. Π.χ. περίπτωση δικηγόρου που δικαιώθηκε στα δικαστήρια για 

αμοιβή που διεκδικούσε από το νοσοκομείο και που όταν το Δ.Σ.  ρώτησε τον νομικό 

σύμβουλό του αν έπρεπε να κάνουν έφεση αυτός αποφάνθηκε ότι δεν έχει νόημα αφού 

δικαιώθηκε από το δικαστήριο και το μόνο που θα συνέβαινε θα ήταν περισσότερα έξοδα. 

Στην συνέχεια τους κάλεσε ο εισαγγελέας γιατί δεν έκαναν έφεση. 

 Η επιρροή της πολιτικής εξουσίας στο νοσοκομείο έχει να κάνει  με τους στόχους 

αυτής της επιρροής. Έχει την θετική πλευρά όταν θέλει να βάλει σε τάξη τα πράγματα και 

να ελέγξει την δραστηριότητα των γιατρών και γενικά του νοσοκομείου σε σχέση με την 

πολιτική του υπουργείου, σε θέματα προμηθειών κτλ. Αυτό συμβαίνει σπάνια. Αλλά και 

όταν συμβαίνει δεν μπορεί να επιβληθεί εύκολα στην εξουσία των γιατρών γιατί το 

σύστημα είναι διάτρητο και έχει πολλούς βαθμούς ελευθερίας για να ξεφύγει αφού είναι 

σχεδόν χαοτικό. Έχει όμως και την αρνητική πλευρά που έγκειται στην κομματική 

παρέμβαση για πελατειακές σχέσεις εξυπηρέτησης. Είναι γεγονός ότι οι γιατροί 

επηρεάζονται πολύ λιγότερο από τους πολιτικούς παράγοντες σε σχέση με τους άλλους 

δημόσιους υπαλλήλους. Συνήθως κάνουν αυτό που θέλουν. 

 

Στρατηγικός σχεδιασμός: 

 Στρατηγικός σχεδιασμός είναι μια διαδικασία που πρέπει να υπάρχει πάντα, να 

ελέγχεται και να γίνονται προσθαφαιρέσεις ανάλογα με την πορεία. Αυτό επιχειρήθηκε τα 

τελευταία 2 χρόνια. Σ’ αυτή την διαδικασία συμμετείχαν αυτοί που ήθελαν να 

συμμετέχουν. Ελάχιστοι. Δεν έγινε αντιληπτό ότι η διαδικασία είχε νόημα αν είχε μεγάλη 

συμμετοχή, ότι δεν ήταν ένα φυλλάδιο που έπρεπε να συμπληρωθεί αλλά μία διαδικασία 

μάθησης. Σ’ ένα νοσοκομείο υπάρχουν αντιφατικές περίοδοι ανάλογα με τη συμμετοχή. 

Πρέπει να ακούγονται οι άνθρωποι που εργάζονται μέσα. 

Οι πιο μεγάλες δυσκολίες στην εφαρμογή ήταν: 

o Οικονομικά προβλήματα 

o Προβλήματα που οφείλονται στην έλλειψη διοικητικής γνώσης-εμπειρίας 

o Το θεσμικό πλαίσιο-έλλειψη υποκίνησης-ανθρώπινων πόρων 

o Έλλειψη υποστηρικτικών ενεργειών (π.χ. πληροφοριακά συστήματα, 

λογιστικά πρότυπα, συστήματα διασφάλισης ποιότητας) 

o Σε παγιωμένα συμφέροντα των εργαζομένων του νοσοκομείου που δεν 

συμμερίζονται τις μεταρρυθμίσεις, είτε δε συμμετέχουν, είτε εμποδίζουν την εφαρμογή 

τους 

o Στο συνολικό πλαίσιο λειτουργίας του χώρου της υγείας 
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o Στο συνολικό κοινωνικό-πολιτικό και πολιτιστικό πλαίσιο, δηλαδή ό,τι 

μας περιβάλλει και μας επιβάλλει συμπεριφορές.  

 Πλημμελής-υποβαθμισμένη ξενοδοχειακή υποστήριξη (ευθύνη μισή κρατική και 

μισή των διοικούντων του νοσοκομείου) 

 Αν ήμουν διοικητής θα είχα καθημερινή συνεργασία με όλους τους διευθυντές 

της ιατρικής, νοσηλευτικής διοικητικής υπηρεσίας. Μ’ αυτό θα ξεκινούσε η ημέρα. 

Επικοινωνία με όλους τους διευθυντές και τακτική μηνιάτικη  συνέλευση με όλους τους 

διευθυντές κλινικών και εργαστηρίων καθώς και με τους αντίστοιχους νοσηλευτές. 

 Στο επίπεδο του Δ.Σ. μπορούν να συζητηθούν σημαντικά πράγματα. Να δουν τα 

έσοδα από τα απογευματινά ιατρεία, να δουν τις σχέσεις με τα ασφαλιστικά ταμεία (αλλά 

τι να πάρεις από τους μη έχοντες) 

 Τα νοσοκομεία ακολουθούν με αργό ρυθμό τις εξελίξεις. 

 Οι υποδομές στα νοσοκομεία βελτιώθηκαν λόγω της πίεσης και από την κοινωνία 

 Η εκπαίδευση των γιατρών όπως και τα μηχανογραφικά συστήματα έχουν 

βελτιωθεί πολύ και όλα αυτά οφείλονται στο πακέτο της τεχνολογίας 

 Η δυσαρέσκεια ενός ασθενή των εξωτερικών ιατρείων θα είναι μεγαλύτερη από 

έναν ασθενή των τακτικών ιατρείων και αυτό συμβαίνει γιατί είναι διαφορετική η 

αντίληψη της ποιότητας στους δύο αυτούς ασθενείς. 

 Η αξιολόγηση των περιστατικών στα ΤΕΠ είναι θέμα διοίκησης. 

 Θα έπρεπε οι γιατροί να αμείβονται για να δουν τα επείγοντα περιστατικά με ένα 

επιπλέον ποσό . 

 Τα απογευματινά ιατρεία γίνονται από γιατρούς με βαθμό από επιμελητές Α’ και 

πάνω. 

 Τα εξωτερικά ιατρεία δεν είναι δουλειά των νοσοκομείων, θα έπρεπε να υπάρχει 

πρωτοβάθμια περίθαλψη αστικού τύπου. 

 Στα εξωτερικά ιατρεία υπήρχε υπεύθυνος χωρίς καμία εξουσία και φυσικά χωρίς 

‘εργαλεία’ απλά βοηθούσε στην ενημέρωση των γιατρών. 

 Στα επείγοντα είχε οριστεί ένας γιατρός ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τα 

επείγοντα κάθε μέρα. 

 Οι άνθρωποι δε θέλουν ευθύνες. 

 Κρατάνε θολό το σύστημα για να είναι ανεύθυνοι και τους βολεύει όλους. 

 Ο πόλεμος στο μέλλον θα είναι μεταξύ ασφαλιστικών ταμείων και νοσηλευτικών 

μονάδων όσον αφορά την παροχή νοσηλείας . 

 

Προγραμματισμός 

 Μπορεί να πάρει αποφάσεις αλλά να μη εγκριθούν από τα υπουργείο και να μην 
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δοθούν κονδύλια, μπορεί να είναι υποθετικό όμως εξαρτάται από την προσωπικότητα. 

 Πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ όλων. 

 Το διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να κάνει τίποτα όσον αφορά την επιβολή 

της τάξης. 

 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Η γενική άποψη που επικρατεί είναι ότι το Δ.Σ. ασχολείται με εκείνο το μέρος των 

αρμοδιοτήτων του σε σχέση με όσα προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο, τα οποία 

χαρακτηρίζονται ως εργασίες ρουτίνας και που σε καμία περίπτωση δεν απασχολούσαν 

τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. σε μια ιδιωτική κλινική. Δηλαδή σχεδόν όλη η απασχόλησή του 

αφορά θέματα που θα μπορούσε να λύσει το τμήμα ανθρώπινων πόρων ή το λογιστήριο ή 

το τμήμα προμηθειών. Αντίθετα λείπουν εντελώς συνεδριάσεις σε θέματα στρατηγικής 

διοίκησης. Πουθενά δεν υπάρχει συνεδρίαση που να έχει ένα θέμα αφιερωμένο στην 

εκτίμηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών, για την ποιότητα τους, για την 

απλούστευση των διαδικασιών, για την ανίχνευση των αναγκών του ν. Σερρών σε 

υπηρεσίες υγείας, για την καλύτερη διαχείριση των πόρων και ιδιαίτερα για την ανάπτυξη 

των ανθρώπινων πόρων. Φυσικά ούτε λόγος να γίνεται για θέματα κακών συμπεριφορών 

του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, παράπονα πολιτών και διαφθοράς. 

Στο παράρτημα δίνονται δειγματοληπτικά πρακτικά από συνεδριάσεις του Δ.Σ. 

όπου τεκμηριώνονται όλα τα παραπάνω.  

 

7.3.2.  Διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας – τομείς 

 Προβλέπεται η σύγκλιση του συμβουλίου του τμήματος, συμβούλιο τομέα όμως 

δε λειτουργεί γιατί φοβούνται να το ζητήσουν οι γιατροί από τον διευθυντή ή γιατί δεν το 

ξέρουν. Οι ειδικοί γιατροί μπορούν να ψηφίσουν ενώ οι ειδικευόμενοι έχουν το δικαίωμα 

της γνώμης. Οι τομείς λειτουργούν όσο θέλει να τους λειτουργήσει ο τομεάρχης. Μπορεί 

να συγκληθεί συνέλευση π.χ. χειρουργικού τομέα και εκεί καλούνται οι διευθυντές κτλ. 

Είναι ανόητο που δεν συγκαλούνται οι συνελεύσεις γιατί μόνος σου δεν μπορείς να  

λύσεις κανένα πρόβλημα, γιατί να μην αναθέσεις στον καθένα την ευθύνη που του 

αναλογεί; 

Π.χ. έρχεται ένα πρόβλημα στο Δ.Σ, στο οποίο θα μπορούσε να κάνει πρόταση 

κάποια συγκεκριμένη επιτροπή ανάλογα με το θέμα, στην συνέχεια θα μπορούσε να πάει 

στο επιστημονικό συμβούλιο και μετά να έρθει στο Δ.Σ. με αποτέλεσμα και ομοφωνία να 

επιτυγχάνεται αλλά και ευκολότερη υλοποίηση. Απεναντίας το Δ.Σ. θα πρέπει να ζητά 

πληροφόρηση για τα θέματα που έρχονται για συζήτηση μέσα από ποια κανάλια πέρασαν 

αυτά τα θέματα και να τα στέλνει για διατύπωση γνώμης εκεί που υπάρχει αρμοδιότητα. 
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Αυτό όμως προϋποθέτει ξεκάθαρες αρμοδιότητες και διαφάνεια στη λειτουργία των 

διαφόρων οργάνων. 

Το ιατρικό συμβούλιο και το επιστημονικό συμβούλιο έχουν διακοσμητικό ρόλο. 

Π.χ. τι θέση παίρνουν για τις προμήθειες, το νοσοκομειακό συνταγολόγιο. 

 

 Έλλειψη πρωτοβάθμιας περίθαλψης. 

 Ελλιπής στελέχωση ιατρικών κέντρων  

 Έλλειψη προσωπικού 

 Η κλινική δουλεύει με το 50% της προβλεπόμενης στελεχιακής σύνθεσης, όπως 

και οι περισσότερες κλινικές  

 Υπάρχει μια στοιχειώδης επιλογή ανάμεσα στα περιστατικά 

 Το νοσοκομείο είναι για να θεραπεύει όχι για να διαγιγνώσκει  

 Δεν υπάρχουν σωστά τμήματα  επειγόντων όπως στο εξωτερικό   

 Πολύωρα και συνεχόμενα ωράρια ωστόσο παλαιότερα ήταν ακόμα χειρότερα 

καθώς δεν υπήρχαν ωράρια 

 Το νοσοκομείο δε θα έπρεπε να έχει εξωτερικά ιατρεία 

 Δεν υπάρχει αξιολόγηση των υπαλλήλων 

 Πρέπει να υπάρχει σωστή αξιολόγηση νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό σε 

όλες τις βαθμίδες 

 Δεν υπάρχει σωστό σύστημα αξιολόγησης λόγω προσωπικών σχέσεων 

 Το σύστημα θα ήταν καθαρό αν μπορούσε να υπάρχει ακριβοδίκαιη αξιολόγηση  

 Μεγάλη ευθύνη με μηδέν μισθολογικό κίνητρο, θα πρέπει να υπάρχει και 

διαφορετική αμοιβή από ειδικότητα σε ειδικότητα 

 Οι μισθοί δεν είναι ανάλογοι με την δουλειά  και το φόρτο εργασίας 

  Ο μισθός έχει σχέση μόνο με τις υπερωρίες 

 Καθημερινή συνεργασία με τον διοικητή 

  Η διοίκηση δεν έρχεται αρωγός του έργου 

 Η δύναμη ενός διοικητή κάποιες φορές είναι μικρότερη σε αντίθεση με έναν 

πολιτικό 

 Υπήρξαν πολιτικάντικες διαθέσεις τον  περασμένων υπουργών υγείας 

  Υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις 

 Υπάρχει κλειστό νοσήλιο, το οποίο δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα 

 Τα παράπονα εστιάζονται στη συμπεριφορά του προσωπικού  

 Ο ρόλος του διοικητή είναι να συντονίζει τις διευθύνσεις, να κάνει προγράμματα 

για τη  συνεχή βελτίωση και εξέλιξη όλων των υπηρεσιών  του νοσοκομείου και να ασκεί 

τον καταστατικό έλεγχο 

  Θεσμικά όλες οι διευθύνσεις είναι ανεξάρτητες 
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 Δε θα έπρεπε το νοσοκομείο να έχει εξωτερικά ιατρεία 

 Πάνω από τον βαθμό του διευθυντή δεν υπάρχει εξέλιξη ούτε μισθολογικά ούτε 

με κάποιον άλλον τρόπο 

 Οι τομεάρχες έχουν αυξημένες διοικητικές αρμοδιότητες οι οποίες σπάνια 

εφαρμόζονται 

  Πρέπει να υπάρχει κάποιο σώμα που να ελέγχει την επιστημονική απόδοση 

  Οι διοικητές δεν προέρχονται από ειδικό κλάδο 

 Πρέπει να αλλάξει χαρακτήρα η εκπαίδευση, είναι τεχνοκρατική έχει βγει ο 

κοινωνικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης 

    Δεν μπόρεσε ποτέ να περάσει η νοοτροπία της εκπαίδευσης στις ιατρικές και 

νοσηλευτικές σχολές 

 Το σύστημα του νοσοκομείου λειτουργεί με τους τομείς. 

 Η διοίκηση είναι σαν τον πατέρα, βλέπει τις ανάγκες και τρέχει να τις καλύψει 

νομοθετικά  

 Ο δ/της δεν έχει δικαίωμα να επιλέξει τους συνεργάτες του   

 Πρέπει πρώτα να ενδιαφερθούμε για την ποιότητα υγείας και μετά για την 

ύπαρξη ενός συστήματος  

 Είναι επάγγελμα αλλά δεν μπορείς να βγάλεις την ανθρωπιά     

 Μεγαλύτερος αριθμός γιατρών από ότι χρειάζονται το σύστημα (62,000 ιατροί  

και το σύστημα χρειάζεται μόνο 18,000)   

 Η προϋπηρεσία αποτελεί το κύριο κριτήριο προαγωγής – ο παράγοντας 

εργατικότητα δεν αξιολογείται 

  Όλος ο δημόσιος τομέας δεν δέχεται την αξιολόγηση 

 

7.3.3. Επιστημονικό συμβούλιο 

 

 Υπάρχουν όργανα και θεσμοί που μπορούν να ασκήσουν έναν έλεγχο στην κακή 

λειτουργία. Υπάρχουν όταν θέλει κανείς να τα λειτουργήσει. Υπάρχει επιστημονικό 

συμβούλιο το οποίο εκπροσωπεί τους εργαζόμενους επιστήμονες του νοσοκομείου. Δεν 

μάθαμε να αξιοποιούμε τους θεσμούς. Υπάρχουν θεσμοί, υπάρχουν νόμοι που δυστυχώς 

δεν τους λειτουργούμε. Και δεν τους λειτουργούμε γιατί ευνοείται από πολλούς η 

παρασκηνιακή λειτουργία και η σκόπιμη περιθωριοποίηση αυτών των θεσμικών 

οργάνων. Μας βολεύει το «μέσον» ενώ κανονικά πρέπει να γίνονται όλα μέσα από το 

επιστημονικό συμβούλιο για να υπάρχει διαφάνεια στις ενέργειες μας. Αν αξιοποιηθούν 

οι δυνατότητες που δίνονται μπορούν να γίνουν θαύματα. 

 Επιστημονικό συμβούλιο-Τομεάρχης-Διευθυντής κ.τ.λ.-Θεσμικά όργανα. 
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 Θα έπρεπε σοβαρά προβλήματα να λύνονται μέσα στο χώρο αυτόν, όμως δεν 

υπάρχει αυτή η δυνατότητα. 

 Πρέπει να αλλάξουν οι δομές. 

 Το επιστημονικό συμβούλιο μπορεί να κάνει καταγγελία στο διοικητικό 

συμβούλιο για να πάρει αποφάσεις. 

 Το επιστημονικό συμβούλιο παίρνει αποφάσεις για την ανταμοιβή και ανάπτυξη 

των τμημάτων. 

 Συγκρούσεις (λήψη αποφάσεων κ.τ.λ.)  

 

 Προβλήματα κόστους-ποιότητας 

 Η σωστή χρήση των πόρων είναι συνάρτηση του επιπέδου μόρφωσης και 

ενημέρωσής μας, αν είναι καλή πέφτει το κόστος. Πρέπει να υπάρχει έλεγχος γνώσης 

(προβλέπεται αλλά δε γίνεται) και αξιολόγησης. Δεν υπάρχει αντικειμενική αξιολόγηση 

για να μην υπάρχουν τριβές. 

 Και να γίνει αξιολόγηση, μετά με βάση τα πορίσματα, δεν υπάρχουν επιπτώσεις. 

Πρέπει να αποκομματοποιηθεί το κράτος  στο θέμα της υγείας. 

 Δεν υπάρχουν κίνητρα. 

 Θέματα κόστους ποιότητας σε σχέση με το επιστημονικό συμβούλιο. Άγνοια του 

κέρδους, λόγοι κατάχρησης, λόγοι μεγάλου κόστους και έλλειψης ποιότητας. 

 

 Ποιότητα    

 Πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση αλλά και καλή διάθεση για περαιτέρω γνώση, και 

αν υπάρχει γνώση υπάρχει και καλύτερη ποιότητα. 

 Αλληλεξάρτηση μικρού κόστους με μεγάλη ποιότητα. Πρέπει να υπάρχει 

πιστοποίηση γνώσης. 

 Υπάρχει βιβλιοθήκη για επιπλέον ενημέρωση. Πρέπει η εκπαίδευση να είναι 

συνεχής, πρέπει να υπάρχει διαρκής ενημέρωση γιατί η υγεία αναβαθμίζεται , η 

τεχνολογία αναπτύσσεται 

 Υπήρχαν πιλοτικά προγράμματα-τηλεδιασκέψεις. 

 Το επιστημονικό συμβούλιο συμβάλει στην εκπαίδευση, γιατί η νέα τεχνολογία 

μπαίνει στην έρευνα. 

 Επιτροπή λοιμώξεων 

 Επιτροπή φαρμάκων   

 Πρέπει να αναπτύσσουμε στους εκπαιδευόμενους για σωστή ιατρική σκέψη και 

άνεση στην πρωτοβουλία. 

 Η αξιολόγηση από τον πολίτη μπορεί να γίνει ένας καλός δάσκαλος για να 
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αναπτυχθεί και να διορθωθούν κάποια λάθη. Πρέπει να είμαστε δεκτικοί σε παράπονα και 

παρατηρήσεις. 

 Συμπεριφορά 

 Πρέπει να αρθεί η μονιμότητα και να δοθούν κίνητρα, για να γίνει καλύτερη και 

βιώσιμη η ζωή στα νοσοκομεία. 

 Η οικονομία είναι συνάρτηση της γνώσης. 

 

 

7.4 Σωματείο εργαζομένων, γραφείο παραπόνων 

 

Σχετικά με τις δύο αυτές ενότητες, παρουσιάζονται οι απόψεις  των 

Διοικητών του νοσοκομείου. 

Δ 10 

 Ο ρόλος ενός σωματείου εργαζομένων στην υγεία είναι πολύ δύσκολος με την 

έννοια ότι πρέπει να ταξινομήσει πολυποίκιλα προβλήματα. 

 Τα περισσότερα προβλήματα πηγάζουν από το γεγονός πως δεν υπάρχει 

καθηκοντολόγιο ώστε ο καθένας να γνωρίζει ποια είναι η αποστολή του στο χώρο της 

δουλειάς. 

 Οι εργασίες μετατοπίζονται από τον ανώτερο προς τον κατώτερο και από τον 

ισχυρό κλάδο στο λιγότερο ισχυρό έτσι ώστε να λειτουργήσει το σύστημα. 

  Υπάρχει αίτιο για το ότι δεν υπάρχει καθηκοντολόγιο και αυτό είναι πως 

‘εξυπηρετεί’ κάποιους, εξυπηρετεί κάποιες αδυναμίες που έχει το σύστημα, οι 

δυσαρέσκειες, όπως φαίνεται στις στατιστικές που αποτυπώνουν τα προβλήματα της 

δημόσιας υγείας από την πλευρά των πολιτών, είναι κατά 99,9% λογικές και πραγματικές. 

 Η παραβίαση των διαδικασιών που υποτίθεται  ότι τηρούνται μπορεί να 

συμβαίνουν από τον διοικητή μέχρι και τον τελευταίο υπάλληλο κατά περίπτωση. 

 Μια τυπική τήρηση των διαδικασιών θα διευκόλυνε τα πράγματα παρά αυτό που 

γίνεται. 

 Από τη στιγμή που δεν υπάρχει καθηκοντολόγιο δεν μπορεί ένας εργαζόμενος 

να αξιολογηθεί.  Η αξιολόγηση δεν γίνεται για κανέναν άλλο λόγο αλλά για να 

βελτιώσουμε εργασία του εργαζόμενου, να δούμε που πονάει και αυτό να το συνδέσουμε 

με μια αντίστοιχη αμοιβή για να υποκινηθεί για να μην έχει και αυτήν τη ψυχολογική 

κούραση. 

 Το προσωπικό το οποίο εργάζεται σε βαρύτερα τμήματα σε σχέση με το 

προσωπικό το οποίο εργάζεται σε ελαφρύτερα τμήματα  θα έπρεπε να διαχωρίζονται σε 

θέματα χρημάτων και μεταχείρισης. 
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 Θα έπρεπε να αμείβονται καλύτερα οι νυχτερινοί υπάλληλοι. 

 Η τήρηση του ωραρίου πρέπει να είναι προς όλους 

 Η εξέλιξη του νοσοκομείου βασίζεται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

 Μια από τις ανησυχίες μας είναι πρώτον αν αυτός που θα μας κρίνει γιατί 

βρέθηκε εκεί στη θέση του κριτή και δεύτερον αν θα μας κρίνει αντικειμενικά. 

 Οι γιατροί δεν μπορούν να αξιολογηθούν σαν ομάδα γιατί ο καθένας θεωρεί για 

τον εαυτό του πως είναι καλύτερος. 

 Το σύστημα θα έπρεπε να είναι πιο διευθυντικό. 

 Ένας καλός επιστήμονας δε σημαίνει πως θα είναι και καλός διευθυντής. 

 Το κράτος θα πρέπει να βρει τρόπους να ελέγξει 3 πράγματα προμήθειες, 

φάρμακα, αντιδραστήρια, προκειμένου να περιοριστεί το κόστος 

 Η κεντρική προμήθεια για όλα τα νοσοκομεία και έλεγχος για το που δίνονται τα 

χρήματα και πως μπορεί να δημιουργήσει οικονομία. 

 Υπήρχαν προσπάθειες βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου , αλλά στην 

συμπεριφορά και στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την υγεία είμαστε ίδιοι. 

 Έλλειψη προσωπικού 

 Έλλειψη υποκίνησης. 

 Υπάρχει καθημερινή επαφή του διοικητή με τους διευθυντές των κλινικών. 

 Η διοίκηση θα πρέπει να είναι πιο κεντρική. 

 Ανάλογα με το πόσο ψηλά είσαι έρχεσαι και λιγότερο χρόνο στη δουλειά. 

 Όπου υπάρχει η διαφάνεια περιορίζεται η κακοδιαχείριση. 

 Το μεγαλύτερο  πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η διαφάνεια στις διαδικασίες και 

στα καθήκοντα που έχει ο καθένας να εκτελέσει.  

 

Δ 11 

Διαδικασίες 

 Λεπτομερής περιγραφή αντικειμένου  

 Δουλειά μου είναι να δίνω λύσεις και να καταπραΰνω τους πολίτες 

 Όλες οι καταγγελίες αξιολογούνται, πρέπει όμως να είναι υπογεγραμμένες. 

 Δεν υπάρχει σωστή διαδικασία στην λειτουργία  

 Άγνοια δεοντολογίας και έλλειψη παιδείας από το προσωπικό του νοσοκομείου 

 Δεν υπάρχει σωστή διοικητική πρακτική 

 Έλλειψη υποκίνησης. 

 Πολύωρη αναμονή(ΤΕΠ) 

 Μόλις έρθει καταγγελία ενημερώνεται άμεσα ο διοικητής. 
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Αξιολόγηση - υποκίνηση 

 Το ΤΕΠ λειτουργεί με προσωπική προσπάθεια και ενδιαφέρον των γιατρών   

 Με τις καταγγελίες φαίνεται ποιες κλινικές έχουν μεγαλύτερο όγκο παραπόνων-

προβλημάτων 

 Ο φόβος των ποινών θα μπορούσε να αποτελεί υποκίνηση. 

 Σε κάποιες κλινικές διατυπώνονται πολλά παράπονα, και τα οποία έχουν βάση 

την κακή συμπεριφορά των νοσηλευτών κ.τ.λ.  

 Αν υπάρξουν ποινές θα υπάρξουν και αλλαγές στη συμπεριφορά των 

νοσηλευτριών. 

 Στα τακτικά ιατρεία έχουμε πολύωρες αναμονές. 

 Στις περισσότερες κλινικές δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση ασθενών  

 Έλλειψη κέντρου υγείας αστικού τύπου στην πολιτών στην πόλη των  Σερρών. 

 Έλλειψη σωστής πρωτοβάθμιας περίθαλψης,  

 Έλλειψη  αυτονομίας των ΤΕΠ 

 Στα ΤΕΠ υπάρχουν περισσότεροι ειδικευόμενοι γιατροί παρά ειδικοί. 

 Μεγάλη έλλειψη στα ασθενοφόρα, μεγάλο κόστος για το νοσοκομείο και για τον 

ασθενή. 

 Επιθετική συμπεριφορά πολιτών που είναι εξ’ αρχής προκατειλημμένοι 

αρνητικά. 

 Δεν γίνεται ενημέρωση στα κέντρα υγείας 

 Χρειάζεται να έχεις νομικές γνώσεις και υπάρχει και ένας κοινωνιολόγος μέσα 

στο γραφείο. 

 Τα ΤΕΠ έχουν δεν έχουν επικεφαλής προϊστάμενο γιατρό 

 

Αλλαγές 

 Θα έπρεπε να υπάρχουν απογευματινά ωράρια 

 Παλιά η καταγγελία ήταν σχετικά με την υποδομή του χώρου, πλήθος ασθενών, 

πολλά άτομα, ελλιπής καθαριότητα. Σήμερα δεν έχουμε πολλές καταγγελίες, έχουμε 

παρατηρήσεις για άσχημη συμπεριφορά των νοσηλευτών 

 Με περισσότερο προσωπικό ο ασθενής θα εξυπηρετηθεί καλύτερα και δε θα 

κουραζόταν ο συνοδός και κατά συνέπεια δε θα δημιουργήσει προβλήματα. 

 Κάνω προτάσεις που προκύπτουν από τις καταγγελίες 

 Τα κουτιά των παραπόνων ανοίγονται  μια  φορά το μήνα 

 Πραγματοποιείται  απολογισμός κάθε έτους και τα στοιχεία τα στέλνουμε στο 

Υ/Π υγείας στο τμήμα αυτόνομης προάσπισης ασθενών και στο ΠΕΣΥ. 

 Αυτό το τμήμα έχει δικό του πρωτόκολλο ανεξάρτητο από το πρωτόκολλο του 

νοσοκομείου. 
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 Υπάρχει τριμελής επιτροπή που ενημερώνεται για όλα ( μέχρι και τρεις φορές 

την εβδομάδα). Αποτελείται από ένα γιατρό, ένα άτομο από την νοσηλευτική υπηρεσία 

και ένα διοικητικό 

 

Διάφορες απόψεις 

 Οι καταγγελίες των ασθενών είναι συνήθως προφορικές και δε φτάνουν μέχρι 

την έγγραφη καταγγελία 

 Τα ΤΕΠ είναι η καρδιά του νοσοκομείου 

 Ένα και μοναδικό άτομο δεν μπορεί να συνεχίσει σε αυτό το γραφείο. 

 Με τον νόμο 2690 αν δεν ικανοποιείται μια καταγγελία μέσα σε 60 μέρες ο 

καταγγέλλων έχει δικαίωμα να ζητήσει χρηματική αποζημίωση. 

 Η δουλειά αυτή χρειάζεται νομικές και κοινωνικές και ψυχολογικές γνώσεις. 

 Σκοπός και στόχος είναι η εξυπηρέτηση των ασθενών 

 Μεγάλος όγκος παραπόνων υπάρχουν σε συγκεκριμένες κλινικές (εργαστήρια , 

παθολογικές κλινικές , και ΤΕΠ). 

 Προσπαθούν να κάνουν μια σωστή παροχή υπηρεσίας σε κάθε πολίτη αλλά δεν 

σκύβουν πάνω στα πραγματικά προβλήματα. 

 Οι καταγγελίες αφορούν την ταλαιπωρία των ασθενών είτε πρόκειται για 

νοσηλευόμενους είτε για απλούς ασθενείς νοσοκομείο (έκτακτα) 

 Ο στόχος του γραφείου ουσιαστικά είναι να λυθούν τα προβλήματα και όχι να 

δέχονται τυπικά τις καταγγελίες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ο
 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

                   Ρίχνοντας το βάρος των προσπαθειών στην ποσοτική μεγέθυνση 

                    του υγειονομικού μας συστήματος, φτιάξαμε ένα μεγάλο μεν αλλά 

                                  «συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό σύστημα – τέρας»,  

                                                                   που ταλαιπωρούσε τους πολίτες.  

                                     Το υγειονομικό μας σύστημα είχε μετασχηματιστεί σε 

                                                      «χυλό που άγεται και φέρεται αδιοίκητο» 

                          και καθημερινά ισορροπούσε σε όλο και χαμηλότερα σημεία 

                                                                                     Αλ. Παπαδόπουλος 

 

 

8.1   Η ερευνητική πρόταση «διερεύνηση των οργανωσιακών και διοικητικών 

πρακτικών στο νοσοκομείο» και τα ευρήματα της έρευνας που δείχνουν ότι η εκτίμηση 

της σχέσης δράσεων-αποτελεσμάτων είναι δυσχερής 

 

Η ερευνητική πρόταση συνοψίστηκε στη διερεύνηση των οργανωσιακών και διοικητικών 

πρακτικών στο νοσοκομείο μέσω των οποίων η σχέση δράσεων-αποτελεσμάτων καθίσταται 

δυσχερής. Βασίστηκε στη θεωρητική θέση ότι μόνο εφόσον υπάρχει σύνδεση δράσεων και 

αποτελεσμάτων ή στο βαθμό που υπάρχει αυτή η σύνδεση, τότε και μόνο τότε συμβαίνει 

μάθηση. Χωρίς μάθηση οι μεταρρυθμίσεις μόνο από τύχη μπορεί να επιτύχουν και αυτό με τη 

σειρά του παραπέμπει σε ειδικότερα ερωτήματα - ερευνητικές προτάσεις: 

Γιατί αποτυγχάνουν οι μεταρρυθμίσεις; 

Γιατί οι αλλαγές (μεταρρυθμίσεις) είναι αργές, ακανόνιστες, αυθόρμητες, μη 

σκοπούμενες; 

Γιατί το σύστημα δεν μαθαίνει από τα λάθη του; ή γιατί το σύστημα, πολλές φορές, 

μαθαίνει λάθος; 

Γιατί το σύστημα δεν βελτιώνεται; 

 

Με βάση τις θεωρίες της μάθησης και ειδικότερα τη θεωρία των J. March & J. Olsen για 

τον κύκλο της ελλιπούς μάθησης και τις θεωρίες της οργανωσιακής μάθησης των B. Levitt & 

J. March διερευνήθηκε εάν υπάρχει σχεδιασμένη στρατηγική που να εστιάζεται στη μελέτη 

της οργανωσιακής προσαρμογής στις απαιτήσεις του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος και, 
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επίσης, διερευνήθηκε πόσο στο νοσοκομείο μπορεί να γίνει εκτίμηση και έλεγχος του 

αποτελέσματος της οργανωσιακής δράσης βασισμένο στη ύπαρξη σχεδιασμένης στρατηγικής 

και στόχων και εφαρμογής και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτής της στρατηγικής. 

Για να υπάρξει μάθηση σ’ ένα οργανισμό πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αντίληψης 

της απόκλισης των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται σε σχέση με τους επιδιωκόμενους 

στόχους. Η δυνατότητα αυτή ενισχύεται όταν ο οργανισμός – το νοσοκομείο λειτουργεί 

στη βάση συγκεκριμένων διαδικασιών που προσδιορίζουν τον τρόπο που γίνεται ο 

σχεδιασμός, η εφαρμογή του σχεδιασμού, καθώς και η συνεχής αξιολόγηση  της 

εφαρμογής και του σχεδιασμού.  Όταν δεν υπάρχει αυτή η αντίληψη της απόκλισης, οι 

συμπεριφορές, οι διαδικασίες, ο συνολικός τρόπος παροχής των υγειονομικών υπηρεσιών 

δεν αλλάζει. Το σύστημα λειτουργεί και επαναλαμβάνει τα ίδια πράγματα ακόμα και αν 

το περιβάλλον έχει αλλάξει σημαντικά.  

Μέσω της εμπειρικής έρευνας διερευνήθηκαν όλες οι  οργανωσιακές και διοικητικές 

πρακτικές σε σχέση με την εξουσία των γιατρών να επηρεάζουν αυτές τις πρακτικές με τρόπο 

ώστε να καθίσταται περισσότερο δυσχερής η ανίχνευση των σχέσεων των δράσεων με τα 

αποτελέσματα.  

Εξετάσθηκαν επομένως όλες αυτές οι πρακτικές στη βάση του μοντέλου του στρατηγικού 

μάνατζμεντ μέσα από τα τρία διακριτά στάδια:  

      Α) Της σχεδιασμένης στρατηγικής που βασίζεται στη διερεύνηση του εξωτερικού και 

εσωτερικού περιβάλλοντος. 

Β) Της εφαρμογής της στρατηγικής και κυρίως μέσω της διερεύνησης των οργανωσιακών 

και  διοικητικών πρακτικών που εφαρμόζονται. 

Γ) Της αξιολόγησης του αποτελέσματος της οργανωσιακής δράσης. 

 

 

8.2   Γιατί δεν συμβαίνει μάθηση στο νοσοκομείο;  

 

Διερεύνηση των τριών διακριτών σταδίων, του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της 

αξιολόγησης της στρατηγικής 

Τα τρία αυτά στάδια που απαρτίζουν το βασικό κύκλο του μάνατζμεντ,  είναι διαλεκτικά 

δεμένα μεταξύ τους. Δεν μπορεί να υπάρξει σωστός σχεδιασμός στόχων και δεικτών αν 

δεν υπάρχει αξιολόγηση, ούτε μπορεί να υπάρξει αξιολόγηση αν δεν υπάρχει εφαρμογή 

πάνω σε συγκεκριμένους στόχους και δείκτες. Τίποτα απ’ αυτά δεν υπάρχει αν δεν 

υπάρχουν σαφείς, διαφανείς και αξιολογούμενες διαδικασίες που ορίζουν τον τρόπο που 
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λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις. Επειδή ελάχιστα από αυτά συμβαίνουν στο 

νοσοκομείο, δημιουργείται ένα ασαφές οργανωσιακό τοπίο, το οποίο δεν είναι ο 

κατάλληλος χώρος για να δημιουργηθεί βιωματική μάθηση. Η κατάσταση επιτείνεται  

από το γεγονός ότι η περιβαλλοντική απόκριση για τη λειτουργία του νοσοκομείου είναι 

ακόμα πιο ασαφής με αποτέλεσμα οι ατομικές στάσεις και πεποιθήσεις να οδηγούν σε 

ατομικές πράξεις που δεν προσδιορίζονται από κανόνες που απορρέουν από την επιστήμη 

και επαγγελματικά πρότυπα, ούτε από τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Το 

άτομο μαθαίνει και δρα με βάση τις δικές τους αξίες και στάσεις οι οποίες όμως 

επηρεάζονται καθοριστικά από το πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί.  

Το πολιτισμικό περιβάλλον φαίνεται πως επηρεάζει ακόμα και τις μορφές της 

αφηρημένης μάθησης αφού είναι φανερό ότι η ταχύτητα εισαγωγής και εφαρμογής 

τεχνολογιών στους εργασιακούς χώρους είναι διαφορετική κατά περίπτωση και εξαρτάται 

από τα συμφέροντα που εξυπηρετούν. Έτσι «τεχνουργήματα» και βιοϊατρικός εξοπλισμός 

που εξυπηρετεί τους όποιους σκοπούς των γιατρών εισάγονται και καθιερώνονται σχεδόν 

ταυτόχρονα με την καθιέρωσή τους  στις αναπτυγμένες χώρες, ειδικά όταν δεν υπάρχουν 

σοβαροί οικονομικοί περιορισμοί από το υπουργείο. Αντίθετα τα συστήματα που 

χρησιμοποιούνται ως εργαλεία για καλύτερο διοικητικό έλεγχο και (εμμέσως) ελέγχουν 

το έργο των γιατρών, όπως τα DRG’s, το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, η 

ηλεκτρονική κάρτα του ασθενή, δεν έχουν προχωρήσει καθόλου. Η μόνιμη  δικαιολογία, 

ότι δεν υπάρχουν άτομα με ικανότητες να χειριστούν και να εφαρμόσουν τέτοια 

συστήματα, είναι έωλη αφού ο σύγχρονος βιοϊατρικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται 

στα νοσοκομεία απαιτεί πολύ περισσότερα προσόντα από ένα λογιστικό σύστημα, που 

λειτουργεί χρόνια τώρα σε άλλες χώρες, και δεν χρειάζεται καν προσαρμογή και 

επίβλεψη. Άλλωστε είναι στη φύση πολλών δραστηριοτήτων, όπως σχεδόν όλες οι 

δραστηριότητες που σχετίζονται με την πληροφορική,  η μάθηση να συμβαίνει όταν 

υπάρχει ενασχόληση μ’ αυτές τις δραστηριότητες  και δεν μπορεί αυτό να μπορεί συμβεί 

μόνο θεωρητικά. Όμως, ακόμα περισσότερο, φαίνεται ότι αλλαγές σε νέους τρόπους 

περίθαλψης αργούν να επιβληθούν γιατί προσκρούουν σε κάποιες πτυχές της ιατρικής 

εξουσίας. Αυτό συμβαίνει κι όταν αλλάζει η κατανομή εξουσιών - αρμοδιοτήτων - μέσα 

στο χώρο της ιατρικής υπηρεσίας. Όταν οι τομείς αρμοδιότητας αλληλεπικαλύπτονται, οι 

αλλαγές αργούν περισσότερο να επιβληθούν. Έτσι η σκόπιμη αντίδραση και η απαξίωση 

μορφών αφηρημένης γνώσης δεν επιτρέπει αυτή να μετατραπεί σε βιωματική μάθηση.  

Είναι γεγονός ότι η γενίκευση των ευρημάτων και η περιγραφή των δυσλειτουργιών στο 

ελληνικό νοσοκομείο θα ήταν αδύνατο να αποκτήσουν επαρκές ερμηνευτικό περιεχόμενο 

χωρίς την μελέτη των βασικών πολιτισμικών χαρακτηριστικών της ελληνικής κοινωνίας, 

όπως διαμορφώθηκε ιστορικά και ειδικότερα στο επίπεδο της λειτουργίας των θεσμών 

και της εξέλιξης της δημόσιας διοίκησης και του νοσοκομείου ειδικότερα.  Μέσα σ’ αυτό 
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το πλαίσιο έγινε προσπάθεια τα ευρήματα να διερευνηθούν από την οπτική γωνία των 

θεωριών για τον επαγγελματισμό και την εξουσία των γιατρών στη λήψη αποφάσεων. 

Θεωρήθηκε ότι έτσι ερμηνεύονται καλύτερα τα φαινόμενα που συμβαίνουν στο 

νοσοκομείο καθώς η εξουσία των γιατρών καθιερώθηκε θεσμικά δημιουργώντας ρόλους 

και επαγγελματικά πρότυπα με βάση τις  γνωστικές δομές της επιστήμης τους. 

Συνδυάζοντας αυτές τις απόψεις με τις διαπιστώσεις της έρευνας που αναλύθηκαν στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, φαίνεται ότι στα ελληνικά νοσοκομεία δεν υπάρχει ούτε καν 

στοιχειώδες διοικητικό και οργανωσιακό πλαίσιο λειτουργίας, ή για να 

χρησιμοποιήσουμε τη φράση του πρώην υπουργού υγείας Α. Παπαδόπουλου (2008) « 

Στον τομέα της Διοίκησης και του Μάνατζμεντ βρισκόμασταν ακόμη στην «εποχή των 

σπηλαίων»».  Όμως η γενίκευση των ευρημάτων ως συνολικό οργανωτικό και διοικητικό 

πρόβλημα ομογενοποιεί τα συμπεράσματα, τα οποία δεν είναι ίδια για το κάθε ένα από τα 

τρία αυτά διακριτά στάδια της στρατηγικής. Έτσι, με στόχο να γίνουν πιο ευδιάκριτες οι 

δυσλειτουργίες στο νοσοκομείο, εκτίθενται χωριστά τα συμπεράσματα από τα διάφορα 

πεδία της οργανωσιακής δράσης παρότι είναι εμφανές ότι η πολυπλοκότητα των 

οργανωσιακών φαινομένων δεν ενδείκνυται για απλουστεύσεις. Έτσι παρατίθενται τα 

διοικητικά φαινόμενα που αφορούν τη στοχοθεσία με βάση το σχεδιασμό πολιτικής, την 

εφαρμογή της και την αξιολόγηση της οργανωσιακής δράσης. Παρότι όλα αυτά είναι σε 

τελική ανάλυση  διαδικασίες και η μελέτη τους εξυπηρετεί τους στόχους της 

αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, εντούτοις, εξετάζονται ως χωριστή 

ενότητα γιατί η καταγραφή και η ανάλυσή τους αποτελεί προϋπόθεση για την ύπαρξη 

καθεστώτος διαφάνειας στις λειτουργίες του νοσοκομείου και αυτό εξυπηρετεί εκτός από 

τους παραπάνω στόχους και τις βασικές αρχές της ισότητας και της δικαιοσύνης στη 

πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας. Μέσω της ανάλυσης των διαδικασιών 

φαίνεται καλύτερα η εξωθεσμική διαπλοκή με το πολιτικό σύστημα, η μη χρήση 

διοικητικών εργαλείων, η σχέση των κύριων δρώντων, των γιατρών, με αυτά τα 

διοικητικά φαινόμενα και εργαλεία. Τέλος από την ανάλυση αυτή φαίνεται αν υπάρχουν 

δίαυλοι επικοινωνίας και επιρροής της κοινωνίας των πολιτών και, γενικότερα, του 

πολιτισμικού περιβάλλοντος στα οργανωσιακά φαινόμενα που συμβαίνουν στο 

νοσοκομείο. 
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8.3 Δεύτερο ερευνητικό ερώτημα: «Ο σχεδιασμός της στρατηγικής των μεταρρυθμίσεων 

στο νοσοκομείο ως διαδικασία μάθησης μέσω της ανίχνευσης του μεταβαλλόμενου 

εξωτερικού περιβάλλοντος» 

 

Ένα από τα σημεία του κύκλου της ελλιπούς μάθησης των J. March & J. Olsen 

αναφέρεται στην επίδραση που ασκεί το εξωτερικό περιβάλλον στην οργάνωση. Όταν το 

σύστημα δεν αντιλαμβάνεται ή αντιλαμβάνεται λάθος την περιβαλλοντική αντίδραση τότε ήδη 

ένας κρίκος της αλυσίδας μάθησης και βελτίωσης του συστήματος είναι θραυσμένος. Η όποια 

στρατηγική και στόχοι που προκύπτουν δεν έχουν λάβει υπόψη τους τον κυριότερο παράγοντα 

για τον οποίο καλούνται να δράσουν, τον πολίτη ως άτομο και την κοινωνία ως σύνολο. 

Η γενική διαπίστωση που προκύπτει από την έρευνα στο νοσοκομείο είναι πως δεν 

υπάρχει σχεδιασμένη στρατηγική, τουλάχιστον με την έννοια που ορίζεται στη 

βιβλιογραφία. Αυτό δεν αφορά μόνο τη στρατηγική των μεταρρυθμίσεων αλλά ακόμη και 

την ύπαρξη στρατηγικής για τη διαχείριση της καθημερινότητας. Η έλλειψη στρατηγικής 

ξεκινά από την αδυναμία να διερευνηθεί το εξωτερικό περιβάλλον και οι απαιτήσεις και 

απόψεις των πολιτών από τη λειτουργία του νοσοκομείου. Δηλαδή ο βασικός παράγοντας 

που πρέπει να προβάλλει – «απαιτήσει» στόχους αγνοείται. Έτσι η διοίκηση αναφέρεται 

μόνο σε οικονομικούς στόχους – «απαιτήσεις» του Υπουργείου εάν και εφόσον υπάρχουν 

τέτοιοι στόχοι. Δεν έχει νόημα η αξιολόγηση της οργανωσιακής δράσης γιατί όποιο κι αν 

είναι το αποτέλεσμα δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει προκαθορισμένους 

στόχους, δεν μπορεί να μετρηθεί καμία απόκλιση. Το σύστημα λειτουργεί τυφλά χωρίς να 

γνωρίζει τι κάνει καλά και τι όχι. 

 

Για την ακρίβεια, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι κάποιες μορφές στρατηγικής υπήρξαν, 

κυρίως, με την δημιουργία του ΕΣΥ το 1983 με τον Ν. 1397, με τον οποίο επιχειρήθηκε η 

μεγαλύτερη νομοθετική μεταρρύθμιση στο ελληνικό υγειονομικό σύστημα και, κατά 

δεύτερο λόγο, με την προσπάθεια για την εφαρμογή μεταρρυθμιστικού προγράμματος το 

2001. 

Στα 25 περίπου χρόνια της ζωής του, το ΕΣΥ ακολούθησε μια θετική πορεία, με 

αδιάψευστους μάρτυρες την ανάπτυξη υποδομών και στελεχιακού δυναμικού, τα ιατρικά 

επιτεύγματα και τους δείκτες υγείας. Όμως στη πορεία αυτή, δεν δόθηκε η σημασία που 

έπρεπε στο διοικητικό και οργανωσιακό σκέλος. Για την ακρίβεια η προσπάθεια 

επικεντρώθηκε στο να επιλυθούν αυτά τα ζητήματα εφαρμόζοντας διοίκηση με κριτήρια 

πελατειακά-πολιτικά και όχι επιστημονικά.  Τα περισσότερα από αυτά τα ζητήματα δεν 

έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί και ολοένα επιδεινώνονται, με κίνδυνο να οδηγήσουν στην 

τελική σήψη και τη διάλυση του νοσοκομειακού συστήματος περίθαλψης.  
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Το 2001 ξεκίνησε στο υπουργείο Υγείας μια προσπάθεια μεταρρύθμισης βασισμένη σε 

ένα πλαίσιο στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού με σκοπό να μεταμορφώσει το 

ΕΣΥ σε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα υγείας με την εισαγωγή μεθόδων 

επιστημονικού μάνατζμεντ.  Μέσω των συμβολαίων αποδοτικότητας που υπέγραψαν οι 

νέοι διοικητές των νοσοκομείων, επιχειρήθηκε, για πρώτη φορά στην ιστορία της 

ελληνικής δημόσιας διοίκησης, η εφαρμογή σχεδιασμού και η σύνδεσή του με την 

αποδοτικότητα. Ήταν μία ολοκληρωμένη φόρμα – πλαίσιο, με ανάλυση του εσωτερικού 

και εξωτερικού περιβάλλοντος και με κατευθύνσεις για τη δημιουργία στόχων και 

δεικτών με τελικό σκοπό την αξιολόγηση του εγχειρήματος. Ο σχεδιασμός ήταν 

υπερβολικά αναλυτικός, εξετάζοντας εξονυχιστικά αριθμούς και δείκτες και πλήθος 

στοιχείων, τα οποία όμως, σε πολλές περιπτώσεις, δεν υπήρχε η δυνατότητα να βρεθούν 

και να αποδοθούν με ποσοτικούς όρους και να χρησιμοποιηθούν καθώς έλειπαν 

στοιχειώδεις δομές και εργαλεία, όπως το διπλογραφικό σύστημα, ιατρικές και 

νοσηλευτικές οδηγίες, ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα κ.α. Η υπερβολική 

λεπτομέρεια και η ταυτόχρονη αδυναμία αυτόματης άντλησης των στοιχείων εξαιτίας των 

παραπάνω ελλείψεων, οδήγησε σε μία κατάσταση να προσεχθεί το «δέντρο» και να χαθεί 

το «δάσος». Στο σχέδιο πρυτάνευσε η λογική να μετρηθεί αυτό που είναι εύκολο να 

μετρηθεί και όχι αυτό που θα έπρεπε να μετρηθεί. Έτσι όμως είναι εξαιρετικά αμφίβολο 

αν μελετήθηκαν εκείνα τα στοιχεία και οι δείκτες που είναι τα πιο χαρακτηριστικά του 

συστήματος και στην ουσία αποτελούν τα κύρια στοιχεία με τα οποία θα μπορούσε να 

αξιολογηθεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητά του.  Στην ουσία το αποτέλεσμα 

ήταν ελάχιστο γιατί ούτε η αποδοτικότητα μπορούσε να μετρηθεί με βάση την εξέλιξη 

και τις προϋποθέσεις του συστήματος στη δεδομένη στιγμή, ούτε δόθηκε βάρος στην 

αποτελεσματικότητα γιατί αυτό ήταν ακόμα δυσκολότερο να γίνει και επομένως η 

αξιολόγησή του ήταν εκ των πραγμάτων δυσχερής αν όχι αδύνατη. Και τούτο διότι πέρα 

από τη δυσκολία κατάρτισης ενός συμβολαίου αποδοτικότητας με ποσοτικούς όρους, 

υπάρχει η δυσκολία αυτό να περιλάβει και όρους που αναφέρονται στην ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και στην αποτελεσματικότητα του συστήματος με όρους 

ασφάλειας των ασθενών. Η πλευρά αυτή αγνοήθηκε, σχεδόν ολοκληρωτικά, κατά την 

κατάρτιση του στρατηγικού σχεδιασμού. Ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός θα έπρεπε να 

δίνει τη δυνατότητα της αξιολόγησης της εφαρμογής του, σε ένα πρώτο επίπεδο 

αξιολόγησης κατά τη λογική του απλού κύκλου μάθησης (single loop learning), και τη 

δυνατότητα της αξιολόγησης του ίδιου του σχεδιασμού, σε ένα δεύτερο επίπεδο 

αξιολόγησης (double loop learning). Δηλαδή να κριθεί όχι μόνο για το αν επιτεύχθηκαν 

αυτά που σχεδιάστηκαν αλλά να κριθούν και να επαναδιαπραγματευθούν οι στόχοι και οι 

δείκτες που έχουν τεθεί. 
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Πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να τονισθεί, είναι ότι ο σχεδιασμός καταρτίστηκε με 

πιστή αντιγραφή των προτύπων που υπάρχουν στη βιβλιογραφία του μάνατζμεντ και τα 

οποία αναφέρονται σχεδόν αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα. Ίσως, αν το πρότυπο που 

χρησιμοποιήθηκε εφαρμοζόταν από ένα ιδιωτικό νοσηλευτήριο, να είχε πολύ μεγαλύτερη 

δυνατότητα εφαρμογής και  να έδινε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Όμως στο 

δημόσιο τομέα, δεν έχει νόημα η διερεύνηση του εξωτερικού περιβάλλοντος μέσω του 

υποδείγματος της SWOT ανάλυσης για ευκαιρίες, όταν είναι τελείως σαφές ότι σε ένα 

σύστημα, το οποίο διακρίνεται από τις αρχές της κοινωνικής πολιτικής και της ισότητας 

των πολιτών στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, το βασικότερο στοιχείο 

προσανατολισμού είναι τα προβλήματα υγείας που υπάρχουν στο κοινωνικό περιβάλλον. 

Η επίλυση αυτών των προβλημάτων, που φυσικά δεν είναι ούτε ευκαιρίες, ούτε απειλές, 

αποτελούν το βασικό καθήκον, αρμοδιότητα και ευθύνη του νοσοκομείου. Αυτό έχει 

ιδιαίτερη σημασία γιατί θέτει σε μία εντελώς διαφορετική βάση την έννοια της 

αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας. Ο παράγων κέρδος και η εξ αυτού 

απορρέουσα βιωσιμότητα, που αποτελεί τον  οδηγό κατάρτισης ενός στρατηγικού 

σχεδιασμού στον ιδιωτικό τομέα, δεν αποτελεί, τουλάχιστον, την κύρια κατεύθυνση 

κατάρτισης ενός αντίστοιχου σχεδίου για το δημόσιο τομέα. 

Τέλος, ίσως το πιο σημαντικό, αγνοήθηκε το φιλοσοφικό και το πολιτισμικό πλαίσιο μίας 

τέτοιας διαδικασίας, ως διαδικασίας μάθησης σε συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον. Το 

συμπέρασμα αυτό απορρέει από το γεγονός ότι όλη η διαδικασία του σχεδιασμού 

βασίστηκε σε τεχνοκρατική πλατφόρμα χωρίς να λαμβάνει υπόψη τον ιστορικό θεσμικό 

χαρακτήρα της δημόσιας διοίκησης και του νοσοκομείου ειδικότερα. Έτσι θεωρήθηκε ότι 

αρκεί να βρεθεί τρόπος να ολοκληρωθεί  ο σχεδιασμός μέσα από ένα παραδοτέο 

συμπληρωμένο φυλλάδιο, ενδεχομένως από κάποιους συμβούλους επιχειρήσεων, ενώ 

αγνοήθηκε παντελώς ότι το σημαντικότερο στοιχείο είναι η συμμετοχή των κύριων 

δρώντων στη διαδικασία, αφού αυτή  η ίδια η διαδικασία αποτελεί τη βάση της μάθησης. 

Δεν είναι παράξενο, λοιπόν που είτε ανατέθηκε σε εξωτερικούς συμβούλους 

επιχειρήσεων είτε εκπονήθηκε από το διοικητή και κάποιους, ελάχιστους, διοικητικούς 

υπαλλήλους. Μέσα από την έρευνα προέκυψε ότι οι γιατροί και οι νοσηλευτές, ως κύριοι 

συντελεστές της αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας του νοσοκομείου,    είτε 

αγνοήθηκαν είτε αγνόησαν το γεγονός. Όταν όμως στο σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου 

σχεδίου δεν μετέχουν αυτοί που έχουν την αποκλειστική ευθύνη της εφαρμογής του και  

τη μεγαλύτερη ευθύνη για την αξιολόγησή του, τότε γίνεται φανερό ότι όλη η διαδικασία 

είναι μία άσκηση επί χάρτου. Η διαδικασία αυτή δεν προάγει προβληματισμό ούτε για το 

τι έγινε, αν καλώς έγινε, ποια ήταν τα λάθη και οι παραλείψεις και που οφείλονται, τι 

άλλο θα μπορούσε να γίνει, ποια ήταν η ανταπόκριση των ασθενών και της κοινωνίας σ’ 
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όλα αυτά. Τέλος, δεν προάγει ουσιαστικό προβληματισμό ούτε καν για αλλαγές προς τη 

κατεύθυνση της βελτίωσης του εσωτερικού περιβάλλοντος έτσι ώστε να μπορεί αυτό να 

ανταποκριθεί καλύτερα στις απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος. Θα μπορούσε 

κανείς να αντιτείνει ότι οι περισσότερες προσπάθειες που έγιναν από την δημιουργία του 

ΕΣΥ και μετά απέβλεπαν ακριβώς σ’ αυτό το σημείο, δηλαδή ήταν στόχοι που 

αφορούσαν αλλαγές στο εσωτερικό περιβάλλον και κυρίως στη βελτίωση των υλικών 

πόρων. Αυτό καθεαυτό το γεγονός δεν αποτελεί αρνητικό στοιχείο του όποιου 

σχεδιασμού, όμως η ένσταση έγκειται στο ότι η διαδικασία αυτή έγινε χωρίς καμία 

αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης με αποτέλεσμα λαθεμένες προτεραιότητες, 

σπατάλη πόρων, και τεράστια ανισοκατανομή ανθρώπινου δυναμικού. Είναι φανερή η 

«σφραγίδα» του πελατειακού κράτους που «βολεύει» υπαλλήλους στις εύκολες θέσεις 

της διοικητικής υπηρεσίας και αφήνει τεράστια κενά στις δύσκολες θέσεις της 

νοσηλευτικής. Η παντελής ανυπαρξία εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης σε 

συνδυασμό με το  χαλαρό οργανωσιακό κλίμα και το πολιτισμικό περιβάλλον της χώρας 

μας, δεν ήταν οι καλύτεροι οδηγοί για ένα ρεαλιστικό σχεδιασμό που να μπορεί να 

αποτελέσει την πλατφόρμα για την εισαγωγή επιστημονικού μάνατζμεντ στο νοσοκομείο. 

Η ύπαρξη στρατηγικής  μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο τομέα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 

με την θεσμική κατοχύρωσή της. Στο στόχαστρο αυτής της στρατηγικής δεν μπήκαν 

βασικά θέματα, τα οποία σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με τη λειτουργία του νοσοκομείου 

και τα οποία ήταν  καθοριστικά για την πορεία της. Η έλλειψη θεσμοθέτησης σ’ αυτά, 

όπως η δημιουργία συστήματος πρωτοβάθμιας περίθαλψης και ο ενιαίος ασφαλιστικός 

φορέας, καθώς και η μη θεσμοθέτηση διοικητικών «εργαλείων», περιόρισαν ασφυκτικά 

τη δυνατότητα της μεταρρύθμισης να πετύχει τους σκοπούς της. Οι περιορισμοί στο 

εξωτερικό περιβάλλον του νοσοκομείου από την  έλλειψη ενιαίου ασφαλιστικού φορέα 

και την ύπαρξη πρωτοβάθμιας περίθαλψης, σχετίζονται με την αδυναμία εισαγωγής 

«τεχνητών αγορών» που είχαν κάνει την εμφάνισή τους σε προηγμένα συστήματα υγείας 

την δεκαετία του 80. Βεβαίως, είναι προς συζήτηση αν υπήρχε τέτοια πρόθεση, 

δεδομένου ότι η κατεύθυνση της μεταρρύθμισης δεν ήταν προσανατολισμένη  σε 

συγκεκριμένα αποτελέσματα αλλά, μάλλον, ήταν βασισμένη σε μια ιδεολογική αντίληψη 

για κοινωνικό κράτος που βασίζεται στην ισότητα και την καθολική δυνατότητα 

πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας. «Η συγκρότηση του κοινωνικού κράτους 

στην Ελλάδα είχε διαφορετική εξέλιξη από ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη, κυρίως λόγω των 

διαφορών σε κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και εν γένει πολιτισμικό επίπεδο. Η 

ελληνική ιδιαιτερότητα συμπεριλαμβάνει τις συγχύσεις και τις ιδεοληψίες αλλά - το 

χειρότερο - τις πραγματικότητες που κυριαρχούν ακόμη και σήμερα γύρω από την έννοια, 

το περιεχόμενο και τη μορφή του κοινωνικού κράτους» (Α. Παπαδόπουλους 2008). 
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Η αίσθηση που επικρατεί, κυρίως στα διευθυντικά στελέχη και ειδικά στους γιατρούς που 

συμπαρατάχθηκαν με τις προσπάθειες μεταρρύθμισης, είναι ότι αυτό που συνέβη στο 

χρονικό διάστημα της τελευταίας 25ετίας σε επίπεδο ΕΣΥ, είχε κάποια από τα 

χαρακτηριστικά στρατηγικής. Υπήρχε όραμα και συγκεκριμένος προσανατολισμός, 

υπήρξαν σκοποί και ως ένα βαθμό στόχοι, τουλάχιστον με βάση την ερμηνεία που έκανε 

το πολιτικό επίπεδο για το εξωτερικό περιβάλλον. Η στρατηγική επικεντρώθηκε  σε 

«εσωτερικούς» στόχους, οι οποίοι αφορούσαν τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσει το 

σύστημα και όχι σε στόχους που να αφορούν συγκεκριμένα αποτελέσματα που έπρεπε να 

επιτευχθούν σε σχέση με την ποιότητα και αποτελεσματικότητα, αλλά και σε σχέση με 

την οικονομική αποδοτικότητα του νοσοκομείου. Αυτή είναι η θετική πλευρά της 

στρατηγικής, δεδομένης της κατάστασης που επικρατούσε στο χώρο της υγείας, αλλά και 

της έλλειψης διοικητικής εμπειρίας σε τόσο μεγάλα και δύσκολα ζητήματα. Δηλαδή με 

την δημιουργία του ΕΣΥ η στόχευση ήταν να υπάρξουν οι πόροι, κυρίως σε υποδομές, 

εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, χωρίς ωστόσο αυτά να συνδυαστούν με στοιχεία 

στρατηγικής στο επίπεδο του νοσοκομείου.  Έτσι όμως δύσκολα θα μπορούσε κανείς να 

ισχυρισθεί ότι υπήρχαν έστω και ψήγματα αυτοδύναμης στρατηγικής σε επίπεδο 

νοσοκομείου. Η όποια στρατηγική του υπουργείου δεν αφορούσε τα αποτελέσματα από 

την λειτουργία του νοσοκομείου αλλά τις προϋποθέσεις της λειτουργίας του. Επομένως 

ήταν λογικό η εφαρμογή, με την έννοια της καθημερινής παροχής υπηρεσιών, να 

ανατεθεί σε «αυτόματο πιλότο»  και, κυρίως, η αξιολόγηση και ο προσανατολισμός στα 

αποτελέσματα να μην υπάρχει καθόλου. Η έλλειψη αυτού του σημαντικού σκέλους 

φαίνεται πως ήταν η βασική αιτία της εκτροπής της μεταρρύθμισης από τον αρχικό σκοπό 

της. 

8.3.1 Τα βασικά στοιχεία που δείχνουν την έλλειψη σχεδιασμένης στρατηγικής και 

στόχων  

Ο οικονομικός σχεδιασμός χρησιμοποιεί ως εργαλείο τον προϋπολογισμό, ο οποίος 

συντάσσεται με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους επαυξάνοντας τις 

δαπάνες συνήθως κατά κάποιο ποσοστό. Η αύξηση αυτή δεν βασίζεται σε προβλέψεις για 

το κόστος των δραστηριοτήτων που έχουν σχεδιαστεί, ούτε για να υποστηριχθούν 

συγκεκριμένοι στόχοι αλλά, αντιθέτως, στους πόρους που διατίθενται και στους 

περιορισμούς που θέτει το υπουργείο, το οποίο αποφασίζει αν θα γίνει οτιδήποτε 

περισσότερο από τη διαχείριση της καθημερινότητας.  Δηλαδή δεν υπάρχει σαφής 

σχεδιασμός δράσεων και στόχων, έστω μία υποτυπώδης μορφή στρατηγικής που θα 

πρέπει να υποστηριχθεί κατά την εφαρμογή της από τον αντίστοιχο προϋπολογισμό, 

αλλά,  αντίθετα, στη σπάνια περίπτωση που περισσέψουν κονδύλια η διοίκηση θα πρέπει 



 

 

452 

να εφεύρει στόχους για να τα αναλώσει. Η μη ύπαρξη τμηματικών προϋπολογισμών και 

διπλογραφικού λογιστικού συστήματος αφαιρεί από την διοίκηση κάθε δυνατότητα 

αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης και του προγραμματισμού των δαπανών. Στην 

ουσία δεν υπάρχουν προτεραιότητες και όλη η διαδικασία μοιάζει με το «όποιος προλάβει 

ή έχει τη δύναμη να πάρει, παίρνει» αρκεί η δαπάνη να φαίνεται ότι εξυπηρετεί κάποια 

ανάγκη. Όμως όλες οι δαπάνες, λίγο πολύ, εξυπηρετούν ανάγκες και με τη λογική των 

γιατρών, ότι δηλαδή δεν είναι δυνατόν να βάλεις στη ζυγαριά τη ζωή του ασθενούς με τις 

ακριβές θεραπείες που ενδεχομένως απαιτούνται, η στάση τους στο θέμα φαίνεται ως 

ηθική και επαγγελματική. Ο γιατρός αποφασίζοντας μόνος του για το τι θα κάνει με τους 

περιορισμένους δημόσιους πόρους στην πραγματικότητα δεν λαμβάνει υπόψη το 

συνολικό προγραμματισμό του νοσοκομείου και τις προτεραιότητές του, σε τελική 

ανάλυση δεν λαμβάνει υπόψη τις προτεραιότητες του υπουργείου και της κυβέρνησης 

που έχουν την ευθύνη να τις προσδιορίσουν. Το θέμα δεν είναι τεχνοκρατικό αλλά βαθιά 

πολιτικό. Δεν είναι στην ευθύνη του γιατρού να ορίσει αν ένα μέρος των οικονομικών 

πόρων διατεθεί για ακριβότερα φάρμακα ή για την ανακατασκευή ενός δρόμου στον 

οποίο  συμβαίνουν πολλά ατυχήματα. Δεν είναι ούτε καν στην ευθύνη του αν οι πόροι 

που αναλώνονται στην κλινική που εργάζεται θα έπρεπε να αναλωθούν εκεί ή σε κάποια 

άλλη κλινική ή εργαστήριο. Όλο το σύστημα όσον αφορά τη χρηματοδότησή του μοιάζει 

με «πιθάρι δίχως πάτο». Έτσι  είναι εμφανές ότι όταν κλείσει η στρόφιγγα της 

χρηματοδότησης μένουν ανεκπλήρωτες οι όποιες ανάγκες έρθουν χρονικά τελευταίες και 

οι οποίες πολλές φορές είναι  ιδιαίτερα σημαντικές ή επείγουσες.  

Είναι σαφές ότι το νοσοκομείο βρίσκεται σ’ ένα φαύλο κύκλο διοικητικού 

προγραμματισμού. Δεν μπορεί να γίνει σχεδιασμός αν δεν αξιολογηθεί η δράση του, ώστε 

να φανούν τα κρίσιμα σημεία που  θα αποτελέσουν τους στόχους της βελτίωσης, 

ταυτόχρονα όμως, δεν μπορεί να έχει ισχυρή βάση η αξιολόγηση χωρίς στόχους και 

δείκτες. Η αξιολόγηση των κύριων διαδικασιών που εκτελούνται στο νοσοκομείο 

σχετίζεται με τη δραστηριότητα κυρίως της ιατρικής υπηρεσίας και κατά δεύτερο λόγο 

της νοσηλευτικής. Ειδικά οι δραστηριότητες που διαμορφώνουν τα στοιχεία του 

μεταβλητού κόστους αφορούν σχεδόν αποκλειστικά τους γιατρούς,  γιατί αυτοί 

επηρεάζουν σχεδόν όλα τα σημαντικά μεταβλητά στοιχεία του κόστους νοσηλείας. Σ’ 

αυτά τα στοιχεία εντάσσονται οι φαρμακευτικές δαπάνες, οι δαπάνες ιατρονοσηλευτικού 

υλικού, αντιδραστηρίων, δαπάνες εφημεριών των γιατρών, καθώς και το κόστος του 

νοσηλίων καθώς αυτό εξαρτάται από τη διάρκεια παραμονής των ασθενών στο 

νοσοκομείο που με τη σειρά της εξαρτάται από την καλή, «επαγγελματική», ιατρική. Να 

σημειωθεί ότι επειδή τα νοσήλια υποκοστολογούνται  και δεν ανταποκρίνονται ούτε στο 

ελάχιστο του πραγματικού κόστους, προφανώς προκύπτει έλλειμμα που καλύπτεται εκ 
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των υστέρων από το κράτος. Τέλος ένα μέρος των δαπανών αφορά τις αποσβέσεις του 

βιοτεχνολογικού εξοπλισμού, οι οποίες ενδεχομένως είναι πολύ υψηλές, χωρίς 

απαραίτητα οι επενδύσεις να αξιολογούνται με βάση τη σχέση κόστους-οφέλους. Είναι 

γεγονός ότι εκεί που πρέπει να γίνουν επενδύσεις, όπως ακτινολογικά εργαστήρια και 

εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής, δεν γίνονται, με αποτέλεσμα ο ιδιωτικός τομέας να έχει 

πάρει την μερίδα του λέοντος. Η αξιολόγηση, λοιπόν, ακόμα και μόνο για τα θέματα 

αποδοτικότητας με όρους δαπανών και κόστους, θα έπρεπε να ξεκινήσει από τις 

δραστηριότητες των γιατρών. Η πολιτεία αδυνατεί ή δεν θέλει να παρέμβει στο επίπεδο 

αυτό, παρότι υπάρχει προφανής στενότητα οικονομικών πόρων. Έτσι θέματα όπως οι 

σφαιρικοί – τμηματικοί προϋπολογισμοί, το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, η 

ηλεκτρονική κάρτα ασθενούς και η εφαρμογή συστημάτων ταξινόμησης των ασθενών 

(D.R.Gs) μένουν ακόμα στα χαρτιά ή παραπέμπονται στις καλένδες. Μέσα σ’ αυτό το 

πλαίσιο είναι φανερό ότι οι γιατροί λειτουργούν όπως αυτοί θέλουν. Δεν ενδιαφέρονται 

καθόλου για τη λειτουργία με όρους αποδοτικότητας και αυτό γιατί είτε πιστεύουν ότι 

όσο περισσότεροι πόροι τόσο καλύτερη είναι η περίθαλψη, είτε επειδή έχουν ατομικό 

συμφέρον από την ανάλωση περισσότερων και ακριβότερων πόρων, όπως είναι τα 

φάρμακα και οι ιατρικές συσκευές. Αναφέρθηκε πρόσφατα στον έντυπο και ηλεκτρονικό 

τύπο ως χαρακτηριστική περίπτωση κατασπατάλησης πόρων η τοποθέτηση βηματοδοτών 

σε νεκρούς, και μάλιστα με κόστος πολλαπλάσιο από ότι σε άλλες χώρες,. 

 Με δεδομένο ότι ο γιατρός έχει ατομική ευθύνη για τη θεραπεία του ασθενούς αλλά, 

ταυτόχρονα, και απεριόριστη εξουσία στη λήψη απόφασης για το σχήμα της περίθαλψης, 

χωρίς να υπάρχουν στοιχειώδεις ιατρικοί κανόνες-οδηγίες και χωρίς να υπάρχει 

εσωτερικός έλεγχος από το ίδιο το ιατρικό σώμα, γίνεται φανερό πόσο δύσκολος είναι ο 

κλινικός έλεγχος και κατ’ επέκταση η διοίκηση της κλινικής και του νοσοκομείου. Η 

δυσκολία αυτή επιτείνεται από το γεγονός ότι  οι ασθενείς συναινούν και θεωρούν 

καλύτερους τους γιατρούς που χρησιμοποιούν ακριβούς πόρους,  είτε είναι φάρμακα είτε 

είναι άσκοπες εργαστηριακές εξετάσεις, πιστεύοντας ότι έτσι έχουν καλύτερη περίθαλψη. 

Υπάρχουν περιπτώσεις ασθενών που επισκέπτονται είτε διαφορετικούς γιατρούς, είτε τον 

ίδιο γιατρό συνεχώς και με το παραμικρό. Οι ασθενείς αυτοί αναλώνουν ή αποθηκεύουν 

άπειρα φάρμακα στο ντουλάπι τους, πολλές φορές διατηρούν ένα μικρό φαρμακείο εξ 

αιτίας μιας ανασφάλειας, που  έχει ως κύρια αιτία την άγνοια. Αν υπήρχε η ηλεκτρονική 

κάρτα του ασθενούς, όπου θα καταγραφόταν η συνταγογράφηση, αυτό δεν θα μπορούσε 

να συμβαίνει, όπως, επίσης, δεν θα υπήρχαν χιλιάδες αζήτητες εργαστηριακές εξετάσεις.  

Η κατάργηση της λίστας είχε ως συνέπεια οι δαπάνες των φαρμάκων να διογκωθούν σε 

μεγάλο βαθμό. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ευρεία κυκλοφορία φαρμάκων φασόν από 



 

 

454 

εταιρείες που έχουν την δυνατότητα να δίνουν υψηλά ποσοστά στους γιατρούς με την 

ακραία μορφή της καθαρής χρηματοδότησης. Οι μεγαλύτερες εταιρείες θέλουν τους 

γιατρούς να «υποκύπτουν» στα θέλγητρα ενός επιστημονικού συνεδρίου, που είναι και ο 

μόνος τρόπος για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των γιατρών, αφού η πολιτεία δεν 

ενδιαφέρεται και δεν έχει κανένα σχεδιασμό για το θέμα αυτό. Όμως αυτή η κατάσταση 

της παροχής εκπαίδευσης από τις φαρμακευτικές εταιρείες δημιουργεί πλήθος 

παρενεργειών, που δεν αφορούν μόνο τη κατανάλωση και το συνολικό κόστος των 

φαρμάκων, αλλά αφορούν και την ποιότητα των παρεχόμενων φαρμακευτικών 

φροντίδων. Είναι κοινό μυστικό ότι αποσιωπούνται έρευνες που η δημοσιοποίηση των 

ευρημάτων θα έθετε σε κίνδυνο τα οικονομικά συμφέροντα των φαρμακευτικών 

εταιρειών ή δεν προωθούνται και δεν εξελίσσονται θεραπείες επειδή δεν προσφέρουν 

σημαντικό οικονομικό όφελος.  Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό επειδή όλη η εκπαίδευση 

των γιατρών μετά την απόκτηση ειδικότητας ουσιαστικά γίνεται από τις φαρμακευτικές 

εταιρείες και την ατομική εμπειρία του καθενός, με όποιο τρόπο αυτή αποκτάται. 

Επανερχόμενοι στο θέμα της λίστας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η άποψη πολλών 

γιατρών, ότι ακόμα και όταν αυτή εφαρμόστηκε, είχε διαμορφωθεί έτσι από τις εταιρείες 

ώστε να μοιράζεται η «πίτα». Παρόλα αυτά, φαίνεται πως δεν ήταν τόσο «ωμά» τα 

πράγματα σε σχέση με τώρα, αφού χρειαζόταν, κάθε φορά που δινόταν ένα φάρμακο 

εκτός λίστας, αυτό να γραφεί ως αναντικατάστατο, κάτι που δεν είναι πάντα εύκολο. Η 

κατάργηση της λίστας είχε ως αποτέλεσμα τα φασόν να κυριαρχούν στις 

συνταγογραφήσεις και να μαίνεται ο πόλεμος μεταξύ των εταιρειών για τα ποσοστά που 

δίνουν στους γιατρούς.  

Όσον αφορά στο σχεδιασμό και στους στόχους σε θέματα ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών φαίνεται πως μάλλον δεν ενδιαφέρει κανέναν. Στο στόχαστρο της διοίκησης 

και ακόμα περισσότερο των γιατρών η έννοια της ποιότητας έχει μόνο μία διάσταση και 

αυτή αφορά την προσπάθεια για την αποφυγή του ιατρικού λάθους, ειδικά στη περίπτωση 

που ενδέχεται να πάρει μεγάλη δημοσιότητα και να απασχολήσει τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης. Από τη πλευρά της η κοινωνία, ανήμπορη να εκφράσει ένα συνολικό λόγο 

για τις ανάγκες της, αρκείται σε σπασμωδικές κινήσεις διαμαρτυρίας, πάντα κατόπιν 

εορτής, ζητωκραυγάζοντας στις εξέδρες του Κολοσσιαίου, ευχαριστημένη από το θέαμα  

των «άγριων θηρίων» - ΜΜΕ, καθώς κατασπαράζουν τα θύματά τους, κάποιους γιατρούς 

που «ατύχησαν» στην εργασία τους.  

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι ικανοποιητική μόνο σε ορισμένες ομάδες 

οι οποίες έχουν ιδιαίτερα σοβαρά και χρόνια προβλήματα, όπως είναι οι νεφροπαθείς και 

οι καρκινοπαθείς, οι οποίοι έχουν οργανωθεί  σε σωματεία και αντιμετωπίζονται από το 
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νοσοκομείο με καλύτερους όρους. Στη γενικότητά του όμως το κοινωνικό περιβάλλον δεν 

μπορεί να επιδράσει συλλογικά στις στάσεις και συμπεριφορές των γιατρών και 

νοσηλευτών όσο και της διοίκησης, κυρίως γιατί έμαθε να λειτουργεί μ’ αυτόν τον τρόπο, 

μη έχοντας εμπιστοσύνη στη συλλογική προσπάθεια και τους θεσμούς. Και αν στις άλλες 

όψεις της κοινωνικής ζωής ο ατομικός τρόπος λειτουργίας του εξασφαλίζει, όταν έχει την 

οικονομική ή την πολιτική  δύναμη κάποια «παραθυράκια» για να καταφέρει να αποφύγει 

την κύρια είσοδο, στα θέματα υγείας μένει ανήμπορος μπροστά στη ισχύ του ιατρικού 

κατεστημένου.   

Αναλύοντας το σχεδιασμό των δράσεων που επικεντρώνονται σε εσωτερικούς στόχους, 

κυρίως μέσω της βελτίωσης του εσωτερικού περιβάλλοντος, υπάρχει η διαπίστωση ότι 

και εδώ η κατάσταση είναι εντελώς βαλτωμένη. Είτε τα θέματα αυτά αφορούν 

εκσυγχρονισμό του βιοϊατρικού εξοπλισμού, είτε, κυρίως, θέματα ανθρώπινων πόρων, η 

διοίκηση έχει μικρή εξουσία και αρμοδιότητα και, σχεδόν, τα πάντα εξαρτώνται από το 

υπουργείο, αγκυλώνοντας τη λειτουργία του νοσοκομείου. 

Ο σχεδιασμός των μεταρρυθμίσεων, κυρίως κατά τη δημιουργία του ΕΣΥ και τη περίοδο 

2002-2003, χωρίς να λάβει υπόψη τους κύριους εμπλεκόμενους σε συνδυασμό με τη 

μεγάλη οργανωτική και διοικητική αδυναμία των νοσοκομείων, τον έκανε να φαίνεται 

σαν άσκηση επί χάρτου. Από τις συνεντεύξεις φαίνεται με απόλυτο τρόπο ότι κανένας 

γιατρός, ακόμα και ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας, τομεάρχες και διευθυντές της 

ιατρικής και νοσηλευτικής υπηρεσίας δεν συμμετείχαν στο στρατηγικό και επιχειρησιακό 

σχεδιασμό που έγινε. Όταν όμως δεν μετέχουν σε μία τέτοια διαδικασία οι κύριοι δρώντες 

στο νοσοκομείο, οι οποίοι  μπορούν να επηρεάσουν τόσο τις αποφάσεις που λαμβάνονται 

όσο και την υλοποίησή τους, είναι σαφές ότι η μεταρρύθμιση δεν έχει πιθανότητες 

επιτυχίας ακόμα κι αν έχει όλες τις άλλες προϋποθέσεις.  Στις μέχρι τώρα σχεδιασμένες 

μεταρρυθμίσεις δεν φαίνεται πουθενά να έχει ληφθεί υπόψη η αλλαγή των ρόλων και της 

θέσης των γιατρών και νοσηλευτών στις νέες καταστάσεις που θα προκύψουν. Ούτε 

υπήρχαν κίνητρα για τους γιατρούς να εμπλακούν σε μια διαδικασία, όπου το λιγότερο 

που θα μπορούσε να συμβεί ήταν να χάσουν την ησυχία τους. Οι γιατροί, βολεύονται από 

την κατάσταση που επικρατεί και, κυρίως, όσοι είχαν συμφέροντα που θίχθηκαν, όχι 

μόνο δεν έμειναν παθητικοί απέναντι στη μεταρρύθμιση αλλά και αντιστάθηκαν σ’ αυτή. 

Παρότι αυτό δεν είναι τόσο φανερό στο νοσοκομείο Σερρών, όπως φαίνεται ότι ήταν στα 

πανεπιστημιακά νοσοκομεία, εντούτοις είναι φανερή η αδράνεια και η παθητική στάση 

των γιατρών σε αλλαγές που δεν βελτιώνουν ταυτόχρονα και την ατομική ή τη συλλογική 

θέση τους. Γενικεύοντας, φαίνεται ότι έχει καθολική ισχύ ο ισχυρισμός ότι είναι αδύνατη 
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οποιαδήποτε μεταρρύθμιση στο νοσοκομείο χωρίς, και ακόμα περισσότερο με αντίθετους 

τους γιατρούς σ’ αυτή. 

Ο ισχυρισμός αυτός σε συνδυασμό με τις αξίες και τις στάσεις των ανθρώπων της 

σημερινής Ελλάδας θα αρκούσε για να ερμηνευτεί το φαινόμενο της αποτυχίας των 

μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση και ειδικότερα στο νοσοκομείο. Έτσι δεν είναι 

καθόλου παράξενο  που όσοι μετέχουν σε ένα σύνθετο σύστημα όπως είναι το 

νοσοκομείο, κυβερνητικοί παράγοντες, μάνατζερ, γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί αλλά 

και οι πολίτες - πελάτες του οργανισμού, αντιλαμβάνονται διαφορετικά την έννοια της 

αλλαγής – μεταρρύθμισης και σχεδόν όλοι της δίνουν ένα εργαλειακό προσανατολισμό. 

Οι εμπειρίες από τις προσπάθειες μεταρρύθμισης που έγιναν, δείχνουν ότι αυτή έχει 

θεωρηθεί ως μία διαδικασία που μπορεί να συμβεί μόνο με εργαλειακές πολιτικές και 

ειδικά μόνο με νόμους και διοικητικά μέτρα, χωρίς να ληφθεί υπόψη το πολιτισμικό 

πλαίσιο που διέπει στη δεδομένη χρονική στιγμή την κοινωνία. Η θεώρηση των αλλαγών 

ως μία διαλεκτική σχέση ανάμεσα στα υποσυστήματα της κοινωνίας, όπως είναι το 

νοσοκομείο και στο συνολικό σύστημα της κοινωνίας δεν φαίνεται να είναι στο επίκεντρο 

της σχεδιασμένης στρατηγικής. Η μεταρρύθμιση στο νοσοκομείο θα μεγιστοποιούσε τις 

πιθανότητες επιτυχίας της αν βασιζόταν στην εφαρμογή στρατηγικής διοίκησης με 

εστίαση στην μελέτη της οργανωσιακής προσαρμογής στις απαιτήσεις του 

μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος. Σ’ αυτή τη περίπτωση θα αποκτούσαν ουσιαστικό 

νόημα τα κανονιστικά μέτρα για την εκτίμηση και τον έλεγχο του αποτελέσματος της 

οργανωσιακής δράσης. 

 

 

8.4    Τρίτο ερευνητικό ερώτημα: «Γιατί αποτυγχάνουν οι μεταρρυθμίσεις;»  

 

 Προβλήματα στην υλοποίηση της στρατηγικής. Το ασαφές πεδίο των δράσεων στο 

νοσοκομείο και η θέσμιση διαδικασιών εφαρμογής των 

 

Η μεταρρύθμιση σε ένα διοικητικό σύστημα είναι απόρροια της μάθησης που προκύπτει 

καθώς ερμηνεύεται η απόκλιση ανάμεσα στους στόχους και στο αποτέλεσμα που έχει 

πραγματοποιηθεί. Η απόκλιση αυτή για να μπορεί να μετρηθεί απαιτείται πρώτα από όλα να 

υπάρχουν στόχοι, σχεδιασμένη στρατηγική, που αναφέρθηκε στη προηγούμενη ενότητα και 

μέτρηση των αποτελεσμάτων, αξιολόγηση, που θα αναφερθεί στην επόμενη. Η υλοποίηση, η 

εφαρμογή της στρατηγικής στη πράξη σύμφωνα το θεωρητικό υπόδειγμα της οργανωσιακής 

μάθησης κατά B. Levvitt & J. March προϋποθέτει στόχους, συγκεκριμένες διαδικασίες 
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εφαρμογής και δεν είναι άσχετα όλα αυτά από τις ιστορικές συνθήκες και το πολιτισμικό 

πλαίσιο στο οποίο διεξάγεται η μεταρρύθμιση.  

Φαινομενικά συμβαίνει το παράδοξο να υπάρχει συνεχής θέσμιση – τυποποίηση των 

διαδικασιών για να είναι δυνατός ο έλεγχος και η μέτρηση και ταυτόχρονα μέσω της 

αξιολόγησης και της μάθησης που επιτυγχάνεται να είναι αναγκαία και ικανή η αλλαγή τους. 

Όλες οι δράσεις στο νοσοκομείο διεξάγονται με βάση διαδικασίες οι οποίες  εκτελούνται με τη 

χρήση όλων των σύγχρονων διοικητικών εργαλείων για να υπάρχει αποτελεσματικότητα και 

για να είναι δυνατή η αξιολόγηση του αποτελέσματος. Στη βάση αυτή θα εξετασθούν οι κύριοι 

δρώντες κατά την εφαρμογή των πολιτικών στο νοσοκομείο όπως προέκυψε από την 

εμπειρική έρευνα. 

 

8.4.1 Επαγγελματισμός - Το ιατροκεντρικό νοσοκομείο και η εξουσία του διευθυντή 

της κλινικής 

 

Στην βιβλιογραφία φαίνεται πως η εφαρμογή των πολιτικών υγείας αποτελεί το 

σημαντικότερο πρόβλημα ακόμα και στις χώρες με προηγμένα συστήματα υγείας. Οι 

διάφορες ομάδες δρώντων λειτουργούν ανταγωνιστικά σ’ ένα παιγνίδι εξουσίας, το οποίο 

δεν επιτρέπει πάντα και σε όποιο βαθμό, να εφαρμοστεί η σχεδιασμένη πολιτική. Στην 

Ελλάδα το παιγνίδι εξουσίας ουσιαστικά δεν υπάρχει, το νοσοκομείο λειτουργεί με 

«αυτόματο πιλότο» τον οποίο εφαρμόζει και  ελέγχει αποκλειστικά το ιατρικό σώμα. 

Αναφέρθηκε προηγουμένως  ότι η δημιουργία υποδομών και πόρων στο ΕΣΥ, απαιτούσε 

κάποιας μορφής στρατηγική ή, τουλάχιστον, προγραμματισμό. Κάτι αντίστοιχο θα έπρεπε 

να συμβαίνει στη διαχείριση της καθημερινότητας του νοσοκομείου με την ύπαρξη 

στόχων και δεικτών. Όμως στόχοι και δείκτες υπάρχουν για ελάχιστα πράγματα  και το 

νοσοκομείο αποτελεί ένα ετερογενές σύνολο από κλινικές και εργαστήρια τα οποία 

λειτουργούν κατά «τα κέφια του εκάστοτε διευθυντή», όπως χαρακτηριστικά  ειπώθηκε 

σχεδόν από όλους στις συνεντεύξεις που έγιναν. 

Βασικές διαπιστώσεις δείχνουν ότι: 

 Το επιστημονικό έργο (ιατρικό και νοσηλευτικό) διεξάγεται στη βάση του 

επαγγελματισμού (professionalism) ικανοποιητικά 

 Το νοσοκομείο είναι ιατροκεντρικό και οι λειτουργίες της κλινικής καθορίζονται από τον 

διευθυντή της κλινικής 

 Οι γιατροί και κυρίως οι διευθυντές έχουν τη δύναμη να επιβάλλουν την προσωπική τους 

άποψη  
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 Βασική μονάδα παραγωγής έργου είναι η κλινική η οποία έχει προκύψει από τη γνωσιακή 

εξειδίκευση του ιατρικού έργου 

Αναλύοντας τις διαπιστώσεις αυτές και ξεκινώντας από ιστορικά στοιχεία, από τις 

συνεντεύξεις των διευθυντικών στελεχών, τα οποία είχαν ζήσει αυτές τις αλλαγές, 

φαίνεται ότι στο ξεκίνημά του το ΕΣΥ είχε την ορμή και τον ενθουσιασμό που φέρνει το 

«νέο» δημιουργώντας ελπίδες για ριζικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Χωρίς πλατφόρμα 

στρατηγικής, στην οποία να εντάσσονται οι δραστηριότητες της ιατρικής, της 

νοσηλευτικής και της διοικητικής υπηρεσίας, δημιουργήθηκε ένα χαοτικό σύστημα, όπου 

ο καθένας έκανε ότι ήθελε μετέχοντας σ’ ένα παιγνίδι εξουσίας. Από τον διευθυντή μιας 

κλινικής με πολλές και εξειδικευμένες γνώσεις, ο οποίος αποφασίζει για τις 

προτεραιότητες της περίθαλψης που δεν αφορούν μόνο το χώρο της αρμοδιότητάς του, 

μέχρι και τον θυρωρό που ελέγχει την μπάρα για το παρκινγκ των αυτοκινήτων και 

αποφασίζει αυτός με τα δικά του κριτήρια ποιόν θα αφήσει να περάσει και ποιόν όχι, όλα 

λειτουργούν με τη λογική αυτού που κατέχει κάποια εξουσία και εντάσσονται στη 

δυνατότητα που έχει να αποφασίζει. Όταν το πλαίσιο ευθύνης είναι εντελώς χαλαρό, η 

διαφορά ανάμεσα στην ευθύνη και στην ανευθυνότητα μηδενίζεται. Οι στάσεις και αξίες 

του καθενός μέσα στο νοσοκομείο αποτελούν την μόνη πυξίδα με την οποία λειτουργεί ο 

υπάλληλος αφού οι απαρχαιωμένες αρχές του υπαλληλικού κώδικα δεν μπορούν να 

ρυθμίσουν τίποτα. Επειδή το μόνο, σχεδόν, ελέγξιμο στοιχείο στον υπαλληλικό κώδικα 

είναι η τήρηση του ωραρίου, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι πολλοί διοικητές,  

προσπαθώντας  να επιβάλλουν τάξη στο νοσοκομείο, θέτουν ως πρώτη προτεραιότητα  

την τήρηση του ωραρίου από τους γιατρούς, αφήνοντας στο απυρόβλητο θέματα 

αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας, καθώς επίσης και θέματα συγκαλυμμένης 

παραβίασης της νομιμότητας. 

Οι γιατροί, ακόμα και οι διευθυντές δεν ενδιαφέρονται για διαχειριστικά θέματα και, στη 

καλύτερη περίπτωση, λειτουργούν μόνο ως επιστήμονες, καθορίζοντας μόνοι τους τις 

προτεραιότητες και αποφασίζοντας για οτιδήποτε, χωρίς να υπάρχει κανένα  

χρηματοδοτικό πλαίσιο περιορισμού του εύρους των αποφάσεων τους, σαν  να υπάρχουν 

ανεξάντλητοι πόροι. 

Ο χώρος όπου σταματά κάθε μεταρρυθμιστική προσπάθεια, η οποία ξεκινά από το 

υπουργείο και τη διοίκηση, είναι η ιατρική υπηρεσία και κυρίως οι κλινικές. Η κλινική 

λειτουργεί με όποιο τρόπο αποφασίζει ο διευθυντής της. Η άποψη αυτή που εκφράστηκε 

από πολλούς, ακόμα και από τους ίδιους τους διευθυντές κλινικών, δείχνει όλο το 

μέγεθος της θεσμικής αταξίας που υπάρχει. Η διοίκηση δεν διεξάγεται με όρους 

επιστημονικούς αλλά είναι βασισμένη μόνο σε διαισθητικές ατομικές πρωτοβουλίες 
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κάποιων που θέλουν να αναλάβουν την ευθύνη. Πουθενά δεν αξιολογείται ο διευθυντής 

για το διοικητικό έργο της κλινικής παρά μόνο για το επιστημονικό και αυτό όχι από τα 

αποτελέσματα της κλινικής, τα οποία δεν αξιολογούνται, αλλά από τη συγγραφή 

εργασιών, τη συμμετοχή σε συνέδρια και σε επιμορφωτικές ημερίδες. Ακόμα και στη 

περίπτωση που η αξιολόγηση του διευθυντή  μπορούσε να συμβεί με όρους 

επιστημονικής κατάρτισης και αποτελεσματικότητας, αυτό δεν είναι το κύριο 

χαρακτηριστικό για το ρόλο του διευθυντή. Στο επίπεδο της κλινικής ή του εργαστηρίου 

απαιτούνται κυρίως επικοινωνιακές ικανότητες ώστε να μπορεί να οργανώσει, να 

επιβλέψει και να αξιολογήσει το έργο όλων όσων εμπλέκονται στη λειτουργία αυτού του 

επιπέδου που διευθύνει. Ο διευθυντής πρέπει να είναι καθοδηγητής, δάσκαλος, 

εκπαιδευτής, να δίνει πρωτοβουλίες στους άλλους γιατρούς και να παίρνει αυτός πρώτος 

την ευθύνη. Να λειτουργεί με διαφάνεια και να αντιμετωπίζει δίκαια όλους όσους 

εμπλέκονται στο χώρο ευθύνης του.  

Επικρατεί η άποψη σε αρκετούς γιατρούς ότι αυτό συμβαίνει σε όλα τα νοσοκομεία της 

χώρας και ότι οι γιατροί χωρίζονται σε γενικές γραμμές σε ομάδες με τα εξής 

χαρακτηριστικά: Μία πρώτη ομάδα, από ότι φαίνεται σχετικά μικρή, λειτουργώντας με 

αξιακά κίνητρα μόνο, στέκεται δίπλα στις νοσηλεύτριες, όσες αντέχουν ακόμα, 

προσπαθεί και καταφέρνει να κρατήσει όρθιο το νοσοκομείο. Μια άλλη ομάδα, 

μεγαλύτερη από την προηγούμενη, λειτουργεί  με κριτήρια ατομικών συμφερόντων και 

χρησιμοποιεί το νοσοκομείο για την δική του προβολή και ανέλιξη. Μέρος αυτής της 

ομάδας, που δυστυχώς ολοένα κι αυξάνει, προτάσσει το προσωπικό οικονομικό 

συμφέρον, λειτουργεί με κριτήρια τα οποία σε πολλές περιπτώσεις  φτάνουν στον 

κυνισμό.  Τέλος, η μεγαλύτερη ομάδα, μάλλον χαρακτηρίζεται από αυτούς που έχουν 

«κουραστεί» και απλώς είναι εκεί που είναι, χωρίς καμία φιλοδοξία για τη δική τους 

ατομική προοπτική. Νοιώθουν «βαρύ» το οργανωσιακό σύστημα καθώς η μεγάλη μάζα 

της αδράνειάς του, η χαοτική λειτουργία του και οι πολιτικές και κάθε λογής παρεμβάσεις 

στο έργο τους, όχι μόνο δεν τους υποκινεί για να πάρουν κάποια πρωτοβουλία, αλλά, 

τους αποκαρδιώνει για οτιδήποτε καλό. Και εδώ επίσης, πολλές φορές, η απάθεια και η 

αδιαφορία φτάνει στα όρια  του κυνισμού. Οι ομάδες αυτές του ιατρικού προσωπικού, 

κατά την άποψη των ίδιων των γιατρών, όπως εκφράστηκε στις συνεντεύξεις, δεν 

λειτουργούν παρόμοια και αναλογικά σε ένα επαρχιακό νοσοκομείο και σε ένα 

νοσοκομείο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. Στη λογική μιας πατριαρχικής και σχετικά 

μικρής κοινωνίας, όπως συμβαίνει στο νοσοκομείο Σερρών, όπου λειτουργούν οι 

συγγένειες, οι γνωστοί, οι φίλοι αυτό το φαινόμενο έχει και την καλή του πλευρά. Η 

μικρή κοινωνία δημιουργεί αξιακά κίνητρα στους γιατρούς και αυτό αποτελεί διέξοδο και 

βαλβίδα εκτόνωσης πολλών γραφειοκρατικών παθολογιών του συστήματος, κάτι που δε 
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συμβαίνει στον ίδιο βαθμό σε ένα απρόσωπο, μεγάλο και χαοτικό χώρο, όπως στην 

πρωτεύουσα ή σε άλλες μεγάλες πόλεις.   

Σημαντικό, επίσης, στοιχείο που δυσκολεύει τη διοίκηση της κλινικής είναι οι 

συμπεριφορές των γιατρών που δεν έχουν επιλεγεί για θέσεις διευθυντών και έχουν λίγα 

μόνο χρόνια για να βγουν στη σύνταξη. Είναι μία κατάσταση που περιγράφεται γλαφυρά 

στις συνεντεύξεις των γιατρών και αναφέρεται σε όσους δεν έγιναν διευθυντές γιατί 

κάποιοι άλλοι συνάδελφοί τους, για αντικειμενικούς ή μη λόγους, έτυχε να έχουν 

προηγηθεί βαθμολογικά και κατέλαβαν τη θέση του διευθυντή. Η κατάσταση μοιάζει με 

πρώιμη αποστράτευση λαμβάνοντας υπόψη ότι στο νοσοκομείο οι γιατροί δεν μπορεί να 

καταλάβουν και να εξελιχθούν σε άλλη κλινική ή εργαστήριο άσχετη από την ειδικότητα 

που έχουν, όπως θα μπορούσε να συμβεί σε πολλούς άλλους τομείς του δημοσίου ακόμα 

και μέσα στο ίδιο το νοσοκομείο π.χ. με τις θέσεις προϊσταμένων της διοικητικής και 

νοσηλευτικής υπηρεσίας. Αν μάλιστα η επιλογή δεν έγινε και τόσο αντικειμενικά ή 

θεωρήθηκε από τον γιατρό που δεν επιλέχθηκε σαν τέτοια, τότε ακόμα και η απλή 

συμβίωση των στελεχών – ιατρών - στην κλινική γίνεται μαρτύριο. Είναι σχεδόν αδύνατο 

να διοικηθούν οι γιατροί οι οποίοι δεν έχουν καμία προοπτική εξέλιξης, δεν έχουν ούτε 

προσδοκία καλυτέρευσης της οικονομικής θέσης τους, έχουν κουραστεί και αυτή η 

κούραση επιτείνεται από το ότι ο ρόλος τους είναι πλέον στατικός και εντελώς 

προδιαγεγραμμένος και που δεν έχει καν νόημα να τρέφουν προσδοκίες. Η  έλλειψη 

θετικής υποκίνησης συμπληρώνεται και από την ανυπαρξία του φόβου της τιμωρίας. 

Φυσικά ούτε λόγος να γίνεται για ενδιαφέρον πάνω στην ιατρική ενημέρωση και 

επιμόρφωση σ’ αυτό το στάδιο της ζωής τους. Ουσιαστικά συνταξιοδοτούν μόνοι τους 

τον εαυτό τους, πολλές φορές και μία πενταετία πριν την τυπική συνταξιοδότηση, 

παραμένοντας όμως στη κλινική και δημιουργώντας αντί να λύνουν προβλήματα. 

 

8.4.2     Η νοσηλευτική υπηρεσία 

 

Βασική διαπίστωση στην οργάνωση των νοσηλευτικών υπηρεσιών είναι ότι ισχύουν οι ίδιες 

αρχές με αυτές που διακρίνονται στη λειτουργία της ιατρικής υπηρεσίας στο επίπεδο της 

κλινικής. Ο χώρος της νοσηλευτικής διακρίνεται, περισσότερο από κάθε άλλο χώρο, για 

κάποιο βασικό σχεδιασμό και προγραμματισμό στη λειτουργία του. Το γεγονός όμως ότι 

αριθμεί πολύ λίγα άτομα, σε σύγκριση με τα νοσοκομεία των ανεπτυγμένων χωρών, δεν 

δίνει την δυνατότητα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για ποιοτικές νοσηλευτικές 

υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, η νοσηλευτική υπηρεσία παρότι ανεξάρτητη από την ιατρική 

υπηρεσία, δεν έχει αποκτήσει ποτέ εκείνο το κύρος να λειτουργεί με βάση τη δική τους 

διοικητική πυραμίδα κατά τα πρότυπα των ανεπτυγμένων χωρών, αλλά, ταυτόχρονα, 

πρέπει να υπακούει και στις εντολές των γιατρών. Αν μάλιστα, όπως συμβαίνει στην 
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ελληνική πραγματικότητα, αναλυθεί το φαινόμενο της απευθείας επιβολής απόψεων από 

τον διοικητή και το Δ.Σ. του νοσοκομείου, κυρίως σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινων 

πόρων, στις διαδικασίες της νοσηλευτικής υπηρεσίας, γίνεται φανερό το κομφούζιο που 

επικρατεί και η οργανωσιακή ψυχολογία αυτής της υπηρεσίας. Η λογική του «υπηρέτη», 

τουλάχιστον, «δύο αφεντάδων» δεν εγγυάται τα καλύτερα αποτελέσματα στη λειτουργία 

της νοσηλευτικής υπηρεσίας.  

Η νοσηλευτική υπηρεσία βρίσκεται μεταξύ σφύρας και άκμονος. Από τη μία οι 

παρεμβάσεις της διοίκησης και των γιατρών, η πίεση και οι διαμαρτυρίες των ασθενών 

και των συνοδών τους και από την άλλη οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό 

δημιουργούν κατάσταση έντασης που καταλήγει είτε στο αυξημένο στρες, είτε στην 

απάθεια και στον αμοραλισμό. Οι πολίτες δείχνοντας την έλλειψη εμπιστοσύνης που 

έχουν προς το δημόσιο σύστημα υγείας, ξεσπούν όπου μπορούν, δηλαδή κατά βάση στη 

νοσηλευτική υπηρεσία που αποτελεί τον κυματοθραύστη της αγανάκτησής τους.  Η 

νοσηλευτική, εκτός από την «πίεση» που δέχεται από τους πολίτες, βρίσκεται στη 

μέγγενη της εξουσίας της ιατρικής υπηρεσίας και των πολιτικών παρεμβάσεων που 

εκδηλώνονται από τον διοικητή και το Δ.Σ. Έναν χειρουργό δεν μπορεί η διοίκηση να τον 

τοποθετήσει στο μικροβιολογικό εργαστήριο, όμως μία νοσηλεύτρια, που εργάζεται στην 

χειρουργική κλινική ή στην ΜΕΘ, μπορεί άνετα να την τοποθετήσει στην οφθαλμολογική 

ή ακόμα και στη διοικητική υπηρεσία. Ακόμα και σ’ ένα αγροτικό ιατρείο, κοντινό στο 

τόπο διαμονής της και φυσικά με πολύ χαλαρό ωράριο. Είναι η μόνη υπηρεσία του 

νοσοκομείου που λειτουργεί ως ομάδα, εφαρμόζοντας μορφές διοίκησης που επιτρέπουν 

με επάρκεια τη συναγωγή συμπερασμάτων πάνω στα προβλήματα των κλινικών και των 

αλλαγών που πρέπει να γίνουν. Μπορεί να αξιολογήσει τις διαδικασίες και, ίσως, σε 

κάποιο βαθμό και το έργο των γιατρών. Σε τελική ανάλυση η νοσηλευτική υπηρεσία 

παρά τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό είναι η μόνη υπηρεσία που εφαρμόζει 

νοσηλευτικά πρωτόκολλα και είναι επιρρεπής στο να δεχθεί μεταρρυθμίσεις. Από μία 

άποψη φαίνεται λογικό γιατί στο επίπεδο που βρίσκεται δεν έχει τι άλλο να χάσει, ενώ το 

πιθανότερο είναι να βελτιωθεί η θέση της. Το ίδιο συμβαίνει με τους νοσηλευτές και σε 

ατομική βάση, κάτι που έγινε εμφανές στις συνεντεύξεις, καθώς δέχονται και 

συντάσσονται με τη λογική μιας, κάπως, ορθολογικής διοίκησης προκειμένου να 

μοιράσουν καθήκοντα και ευθύνες, ελαφρύνοντας, όσο είναι δυνατόν, το καθημερινό 

φορτίο της εργασίας των. 

 

8.4.3    Ο ιδιότυπος διοικητισμός στο νοσοκομείο και η εφαρμογή των πολιτικών 

 

Βασικές διαπιστώσεις που απορρέουν από την έρευνα δείχνουν ότι: 
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Το διοικητικό έργο διέπεται από ασάφεια, δεν υπάρχουν αυστηρώς καθορισμένοι ρόλοι, η 

διασύνδεση των ρόλων και καθηκόντων είναι ανεπαρκής και το ίδιο ισχύει για τις διαδικασίες  

Η εφαρμογή των διαφόρων πολιτικών και το παραγόμενο έργο γίνεται με βάση ένα ιδιότυπο 

διοικητισμό (managerialism) μέσα σε ένα πλαίσιο θολό και ασαφές.  

Το νοσοκομείο εφαρμόζει με δυσκολία και με μεγάλη καθυστέρηση ή και καθόλου τον 

σχεδιασμό και τις εντολές και τις μεταρρυθμίσεις του υπουργείου 

 

Αν θεωρήσουμε την ύπαρξη στρατηγικής διαχείρισης της καθημερινότητας με στόχους 

που να οδηγούν σε αποτελέσματα και σε αποδοτική λειτουργία του συστήματος σαν την 

κύρια ευθύνη της διοίκησης, ως την καρδιά του διοικητισμού, τότε η διαπίστωση που 

προκύπτει είναι ότι δεν υπάρχει καμία μορφή εφαρμοσμένης στρατηγικής. Ούτε από το 

υπουργείο, ούτε από τη διοίκηση του νοσοκομείου έχουν θεσπιστεί ποτέ μηχανισμοί και 

εργαλεία σύγχρονου μάνατζμεντ, ούτε ποτέ ευνοήθηκε η δημιουργία κατάλληλου 

υποστηρικτικού περιβάλλοντος και η ανάλογη, αναγκαία διοικητική κουλτούρα. Φαίνεται 

πως οι πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες, που επικρατούσαν στη χώρα μας, απέτρεψαν 

την εισαγωγή αποτελεσματικής διοίκησης στο σύστημα υγείας. «Όροι και λέξεις όπως 

αποτελεσματική διοίκηση, μάνατζμεντ ολικής ποιότητας, αποδοτικότητα και 

παραγωγικότητα, αφορούσαν κυρίως τον ιδιωτικό τομέα. Ακόμη και η απλή αναφορά 

αυτών των όρων και η σύνδεσή τους με το δημόσιο και μάλιστα με το ΕΣΥ, αποτελούσε 

αιτία πολέμου για τους συνδικαλιστές και «εμπορευματοποίηση» δήθεν της υγείας» 

(Παπαδόπουλος Αλ 2008). Και αν αυτό αποτελεί καθαρή πρόφαση από τη πλευρά των 

γιατρών για να παραμείνουν τα πράγματα ως έχουν, στην πραγματικότητα αυτό που 

συμβαίνει είναι η επιθυμία τους να λειτουργούν ως ομάδα με πλήρη έλεγχο της 

κατάστασης, η απουσία διαλόγου, η αίσθηση της ατιμωρησίας και τα ατομικά 

συμφέροντα που ευδοκιμούν στο «ομιχλώδες τοπίο» του ελληνικού νοσοκομείου.  

Η προσπάθεια μεταρρύθμισης που επιχειρήθηκε με τον Ν 2889/2001, όσον αφορά το 

επίπεδο του νοσοκομείου, επικεντρώθηκε στο να καθιερωθούν μορφές αποτελεσματικής 

διοίκησης με σύγχρονες μεθόδους μάνατζμεντ και να δημιουργηθεί έτσι ένα οργανωτικό 

περιβάλλον, που θα επέτρεπε την εισαγωγή κριτηρίων ποιότητας καθώς και μηχανισμούς 

ελέγχου και αξιολόγησης του παραγόμενου έργου. Το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα στο 

επίπεδο αυτό ελάχιστα υλοποιήθηκε είτε εξαιτίας ενός κύματος φανερών αλλά κυρίως 

υπόγειων συντεχνιακών αντιδράσεων και υπονομεύσεων, είτε γιατί φάνηκε στη πράξη ότι 

οι μηχανισμοί του κράτους, το ίδιο το κράτος αποδείχθηκε ανώριμο να λειτουργήσει ως 

καθοδηγητής και να ξεπεράσει τη μεγάλη αδράνεια του συστήματος. Η ανωριμότητα της 

καθοδήγησης σχετίζεται με τους μη ευκρινείς και συγκεκριμένους σκοπούς και στόχους 

και σε πολλές περιπτώσεις με την κατεύθυνση προς την οποία θα έπρεπε να οδηγηθούν τα 

πράγματα. Από την άλλη πλευρά, ακόμα κι όταν υπήρχε σαφής κατεύθυνση και σκοπός, 
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η αδυναμία αυτή έχει σχέση με τη διοικητική «απειρία» που υπάρχει γενικά στη δημόσια 

διοίκηση και ειδικά στο νοσοκομείο, κατάσταση που δεν βελτιώνεται μόνο μέσα από 

θεσμικές παρεμβάσεις, αλλά απαιτεί ένα συνολικό πλέγμα δράσεων και «εργαλείων» και, 

κυρίως, βελτιώνεται μέσα από την εξέλιξη του πολιτισμικού πλαισίου λειτουργίας, το 

οποίο γεννά και αναπαράγει την αδυναμία αυτή. Μέσα σ’ αυτό το πολιτισμικό πλαίσιο, 

που έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την έλλειψη τάξης από τη μη λειτουργία ή την 

καταστρατήγηση των θεσμών τις περισσότερες φορές από αυτούς, τους ίδιους, που 

θεσμοθετούν και, σχεδόν πάντα από αυτούς που έχουν μεγάλη εξουσία και αντίθετα 

συμφέροντα, είναι φυσικό επακόλουθο το νοσοκομείο να διακρίνεται για τη χαοτική 

λειτουργία του. Η μεγάλη εντροπία του νοσοκομείου επιτείνεται εσωτερικά από την 

άτακτη ή και χαοτική οργανωτική και διοικητική λειτουργία και η οποία οφείλεται 

κυρίως στην έλλειψη αξιολόγησης και αξιοκρατίας. 

Η διοικητική υπηρεσία λειτουργεί σε γενικές γραμμές όπως όλες οι δημόσιες υπηρεσίες 

με χαμηλή αποδοτικότητα και συμπεριφορές που χαρακτηρίζουν δημοσιοϋπαλληλία 

προηγούμενων δεκαετιών. Έχει επάρκεια προσωπικού, είτε με προσλήψεις που έγιναν 

κατά τη δημιουργία του ΕΣΥ, είτε, επιπλέον, από μετατάξεις που προέρχονται από τη 

νοσηλευτική υπηρεσία, κάτι που αποτελεί ελληνική πρωτοτυπία. Το κομμάτι αυτό του 

προσωπικού θεωρείται ευνοημένο από πολιτικούς και διοικητικούς παράγοντες, αφού 

κατάφερε να αποφύγει την βαριά δουλειά της νοσηλευτικής και τα κυκλικά ωράρια και  

να μεταταγεί στη διοικητική υπηρεσία. Αυτό είναι ιδιαίτερα προκλητικό, με δεδομένη την 

τεράστια έλλειψη σε νοσηλευτικό προσωπικό και τις συνεχείς εκκλήσεις για νέες 

προσλήψεις. Η διοικητική υπηρεσία είναι ο κύριος χώρος στον οποίο οι διάφορες 

κυβερνήσεις μπορούν να δημιουργούν πελατειακές σχέσεις και να κάνουν ρουσφέτια. 

Παρόλα αυτά, και ίσως γι’ αυτό, το προσωπικό της παρότι επαρκές αριθμητικά δεν 

θεωρείται κατάλληλο να σχεδιάσει και να εφαρμόσει σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία 

για την αποτελεσματική διοίκηση του νοσοκομείου. Συστήματα όπως το διπλογραφικό 

λογιστικό σύστημα δεν έχει προχωρήσει ικανοποιητικά και η ολοκλήρωσή του φαίνεται 

ότι θα αργήσει πολύ ακόμα.  

 

8.4.4  Η επιβολή του επαγγελματισμού στο διοικητισμό   

 

Από την ανάλυση των δύο προηγούμενων ενοτήτων γίνεται σαφές ότι ο επαγγελματισμός 

επιβάλλεται στο διοικητισμό (managerialism) ακριβώς για αυτούς τους λόγους που 

αναφέρθηκαν. Παρατηρείται ότι η εφαρμογή της σχεδιασμένης πολιτικής από το υπουργείο 

και την ΔΥΠΕ, όταν αυτή υπάρχει, φτάνει μέχρι το επίπεδο του Δ.Σ. και ελάχιστα 

διαχέεται προς τα κάτω. Ανάμεσα στο Δ.Σ. και τους γιατρούς υπάρχει ένα χάσμα 

διοικητικής επικοινωνίας, ανάμεσα στο Δ.Σ. και τις νοσηλεύτριες μία σχέση επιβολής 
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αντί σχέση συνεργασίας και με τη διοικητική υπηρεσία μία σχέση διοίκησης που 

χαρακτηρίζεται από όλες τις γραφειοκρατικές αδυναμίες των δημόσιων υπηρεσιών. Ο 

διοικητής έχοντας διοριστεί με βάση κομματικά και όχι αξιοκρατικά κριτήρια, εκ 

προοιμίου έχει απολέσει την έξωθεν καλή μαρτυρία των ικανοτήτων ακόμα και όταν 

αυτές υπάρχουν, και, επιπλέον, βρίσκεται σε μία κατάσταση έλλειψης εμπιστοσύνης όσον 

αφορά τη βούλησή του για ορθή διαχείριση που να βασίζεται στην ισονομία και 

δικαιοσύνη. Δεν πείθει ότι ενδιαφέρεται για όλους τους «μετόχους» στον ίδιο βαθμό που 

θα ενδιαφερόταν για τους κομματικούς του φίλους και «προστάτες». Ασφυκτιεί ανάμεσα 

στις εντολές εξυπηρέτησης πελατειακών σχέσεων, στόχων περιορισμού των δαπανών και 

της σπατάλης και αποφυγής της σύγκρουσης με κατεστημένα συμφέροντα, κυρίως των 

γιατρών. Προσπαθεί να κρατήσει τις  ισορροπίες  αλλά δεν καταφέρνει παρά ελάχιστα 

πράγματα, αφού στην πραγματικότητα οι γιατροί ελέγχουν και στην ουσία διοικούν το 

νοσοκομείο ή, τουλάχιστον, δεν επιτρέπουν σε κανένα να απορρυθμίσει τον «αυτόματο 

πιλότο» που αυτοί έχουν εγκαταστήσει. 

 Όπως φαίνεται από τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. που πάρθηκαν για τις ανάγκες 

της έρευνας και αφορούν μεγάλο χρονικό διάστημα, τα μόνα σχεδόν θέματα που ήταν 

στην ημερήσια διάταξη ήταν θέματα προσωπικού, δηλαδή μ’ άλλα λόγια μετατρέπεται το 

Δ.Σ. του νοσοκομείου σε γραφείο προσωπικού. Αυτό δείχνει με σαφήνεια τι είδους 

διοίκηση ασκείται. Δηλαδή,  από τη μια αυτό λειτουργεί  σε καθαρά πελατειακή – 

ψηφοθηρική βάση και από την άλλη δεν ασχολείται με θέματα  που σχετίζονται με 

βασικές διοικητικές ευθύνες, αρμοδιότητες και καθήκοντα. Βρίσκεται σε πλήρη αδυναμία 

να εφαρμόσει στρατηγική, να επιβάλλει διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης και της 

ποιότητας. Δεν αποτολμά να έρθει σε σύγκρουση με οποιονδήποτε, άτομο ή ομάδα που 

έχει δύναμη. Είναι σαφές ότι εξουσία σημαίνει λήψη απόφασης, επιβολή άποψης, 

αξιολόγηση, αμοιβή και τιμωρία. Αυτό όμως δεν συμβαίνει στο νοσοκομείο ούτε όταν 

γίνονται αντιληπτές σαφείς παραβιάσεις της έννομης λειτουργίας του.  Δεν είναι τυχαίο 

το γεγονός ότι τα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του νοσοκομείου δεν έχουν 

αποφασίσει ποτέ ποινές σε γιατρούς ή στο υπόλοιπο προσωπικό αν, προηγουμένως, δεν 

υπάρχει καταδίκη από τα δικαστήρια. 
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8.5 Το κύριο ζητούμενο στη σχέση δράσεων-αποτελέσματος: Η δυσχέρεια της εκτίμησης 

του αποτελέσματος της οργανωσιακής δράσης 

 

8.5.1 Εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση στο νοσοκομείο  

 

Μία πρώτη και βασική εκτίμηση που προκύπτει από την έρευνα, είναι ότι οι 

περισσότερες και κύριες αδυναμίες του συστήματος έχουν ως αφετηρία την έλλειψη 

αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα. Η αξιολόγηση της αποδοτικότητας μέσω του ελέγχου της 

δαπάνης των πόρων, της ποιότητας και   των αποτελεσμάτων μέσα από τυπικά 

καθιερωμένες οργανωσιακές διαδικασίες, καθώς και της τήρησης των θεσμοποιημένων 

διαδικασιών, είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Η αίσθηση που επικρατεί για το επίπεδο των 

υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στο νοσοκομείο,  με βάση τις θεμελιώδεις αρχές 

λειτουργίας του, δηλαδή της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της ισότητας 

δεν στηρίζεται σε καταγραφή και ανάλυση δεδομένων και αποτελεσμάτων και δεν μπορεί 

να συσχετισθεί με τις προϋποθέσεις που υπάρχουν (ή δεν υπάρχουν) στη λειτουργία των 

κλινικών, εργαστηρίων και τμημάτων.  

Η αξιολόγηση είναι η κρυφή, βυθισμένη, πλευρά του παγόβουνου της κακοδιοίκησης. Η 

φανερή είναι η έλλειψη στόχων και δεικτών, ο σχεδιασμός των διαδικασιών. Η 

αξιολόγηση δεν γίνεται γιατί, πέρα από όσα έχουν αναφερθεί, δεν υπάρχει κανένα άλλο 

μέτρο σύγκρισης  ούτε πρότυπα απόδοσης. Είναι, λοιπόν, αδύνατο να συμβεί αποτίμηση 

των εμπειριών σε οργανωσιακό επίπεδο και να εξαχθούν συμπεράσματα, τα οποία μέσα 

από δυναμικές διαδικασίες θα οδηγούσαν σε αλλαγές που θα βελτίωναν την 

αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των κλινικών και συνολικά του 

νοσοκομείου.  

Στην πραγματικότητα οι διαδικασίες εξελίσσονται μέσα σε ένα ασαφές πλαίσιο με 

διαφορετικό τρόπο στο χρόνο και στα διάφορα σημεία της πυραμίδας και με 

αυτοσχεδιασμούς είτε από την πλευρά των διευθυντών των κλινικών είτε από την πλευρά 

της διοίκησης του νοσοκομείου. Ανάμεσα στη διοίκηση - κορυφή της πυραμίδας και σ’ 

όλο τον υπόλοιπο οργανισμό φαίνεται να υπάρχει ένα κενό, που τείνει να γίνεται 

τεράστιο χάσμα στην περίπτωση των γιατρών, με αποτέλεσμα την προβληματική 

διοίκησή του. Ο περιορισμός των δαπανών φαίνεται πως είναι ο κύριος στόχος από την 

πλευρά της πολιτείας και της διοίκησης ενώ η ασφάλεια των ασθενών  κυριαρχεί στους 

στόχους των διευθυντών κλινικών και εργαστηρίων χωρίς να φαίνεται ότι απασχολούν 

τους νοσοκομειακούς γιατρούς και νοσηλευτές τα θέματα που αφορούν το κόστος και την 

ποιότητα των υπηρεσιών, ειδικά αυτών που δεν σχετίζονται με την ιατρική επιστήμη και 

την ασφάλεια του ασθενούς. Έτσι η σχέση ανάμεσα στην ποιότητα της περίθαλψης και το 
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κόστος της δεν είναι εμφανώς κατανοητή. Τέλος οι οργανωσιακές δομές και διαδικασίες 

που κρίνονται απαραίτητες για να στηρίξουν μεταρρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα 

ομαδικές συσκέψεις για να τεθούν στόχοι και να αξιολογηθεί η επίδοση, ολοκληρωμένα 

συστήματα διαχείρισης της  κλινικής αλλά και όλης της νοσοκομειακής λειτουργίας στην 

βάση της ατομικής και συλλογικής υπευθυνότητας (λογοδοσίας), στην πραγματικότητα 

δεν υπάρχουν.  

Τα οργανωσιακά προβλήματα στο νοσοκομείο δεν είναι αποκομμένα από τα γενικότερα 

προβλήματα του συστήματος υγείας καθώς και από τον τρόπο που η ΔΥΠΕ και το 

Υπουργείο Υγείας διευθύνουν τη λειτουργία του. Έτσι τα αποτελέσματα της έρευνας στο 

νοσοκομείο αναλύθηκαν σε σχέση με τις διαδικασίες του εξωτερικού περιβάλλοντος, το 

οποίο επηρεάζει τη λειτουργία του νοσοκομείου. Θεωρήθηκε ότι δεν είναι δυνατόν να 

κατανοηθούν οι οργανωσιακές διαδικασίες αν δεν ληφθεί υπόψη η έλλειψη 

πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ο τρόπος λειτουργίας των ασφαλιστικών ταμείων, ο ρόλος 

του ιδιωτικού τομέα στην πρωτοβάθμια περίθαλψη,  η φαρμακευτική περίθαλψη οι 

προμήθειες και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η χρηματοδότηση των νοσοκομείων από το 

Υπουργείο Υγείας.  

Ένα μόνιμο πρόβλημα που συνεχώς είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων, ειδικά στα 

ΜΜΕ, είναι το θέμα των προμηθειών. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτό που ελέγχεται είναι η 

νομιμότητα και η διαφάνεια των σχετικών διαδικασιών και όχι η σκοπιμότητά τους. 

Όμως εδώ είναι το κομβικό σημείο δεδομένου ότι μία αξιολόγηση της σκοπιμότητας 

απαιτεί αναλυτική αξιολόγηση με όρους κόστους - οφέλους. Όσο η αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων δεν γίνεται, είναι αδύνατο να μετρηθεί το όφελος και επομένως η 

μέτρηση μόνο του κόστους έχει νόημα στο βαθμό που ο έλεγχος της διαφοράς τιμής σε 

σχέση με τις προμήθειες άλλων χωρών δείχνει μεγάλες υπερτιμολογήσεις.  Υπάρχουν 

περιπτώσεις που η σύγκριση με τις αντίστοιχες τιμές σε άλλες χώρες δείχνει ότι αυτές 

είναι πολλαπλάσιες, κάτι που δεν δικαιολογείται μόνο από το γεγονός ότι τα ελληνικά 

νοσοκομεία εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους στους προμηθευτές με μεγάλη χρονική 

καθυστέρηση. 

 

8.5.2   Η δυσκολία της αξιολόγησης στο ελληνικό νοσοκομείο 

 

Με τον όρο αξιολόγηση, νοείται η εκτίμηση, με συστηματικό τρόπο, του βαθμού 

επίτευξης προσχεδιασμένων και προκαθορισμένων σκοπών και στόχων, σε συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα, με αντικειμενικό σκοπό την επιβεβαίωση της επίτευξης των στόχων 

αυτών, καθώς και των μέσων και των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την 

επίτευξη αυτή. Επειδή σκοπός της αξιολόγησης αποτελεί η βελτίωση των 
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προσφερομένων υπηρεσιών υγείας, θα πρέπει οι στόχοι να είναι σαφείς ώστε να μπορούν 

να επαληθευθούν.  

Από τα ευρήματα της έρευνας προέκυψε ότι η αξιολόγηση της οργανωσιακής δράσης στο 

πρωτόγονο διοικητικό τοπίο του ελληνικού νοσοκομείου έχει να ξεπεράσει εκτός από την 

μη ύπαρξη και χρήση σύγχρονων διοικητικών εργαλείων και επιπρόσθετες δυσκολίες σε 

σχέση με άλλες χώρες που σχετίζονται με εξωοργανωσιακούς παράγοντες, όπως είναι η 

ασάφεια του πολιτισμικού κοινωνικού και θεσμικού πλαισίου, μέσα στο οποίο 

εντάσσεται η λειτουργία των νοσοκομείων.  

Η έννοια της λογοδοσίας και της υπευθυνότητας δεν ελέγχεται και δεν αξιολογείται από το 

νοσοκομείο αλλά αποτελεί προσωπική υπόθεση των γιατρών και κυρίως του διευθυντή του 

ιατρικού τμήματος. Η αξιολόγηση, όταν και όπου συμβαίνει, αναφέρεται σε ποσοτικές 

παραμέτρους και ποτέ στις αιτίες που γεννούν τα προβλήματα. Όμως και εδώ υπάρχει μεγάλη 

ασάφεια η οποία επιτείνεται στο οργανωσιακό επίπεδο από τη συνδυασμένη μη 

καθιέρωση διοικητικών τεχνικών - εργαλείων, σημαντικότερα των οποίων είναι οι 

θεσπισμένες διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα με βάση καταγεγραμμένους κανονισμούς 

λειτουργίας, οι δείκτες μέτρησης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, τα 

θεραπευτικά και διαγνωστικά πρωτόκολλα,  η ηλεκτρονική κάρτα ασθενούς, οι 

τμηματικοί προϋπολογισμοί, τα συστήματα ταξινόμησης ασθενών και ασθενειών και η 

ανεπαρκέστατη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Η εφαρμογή αυτών των 

διοικητικών τεχνικών απαιτεί έλεγχο της δραστηριότητας και των αποφάσεων των 

γιατρών, κάτι για το οποίο οι γιατροί αντιδρούν σθεναρά. Αυτό σε σχέση και με το 

ασαφές, ως ανύπαρκτο, πλαίσιο ελέγχου των αποφάσεων των γιατρών δημιουργεί αιτίες 

σύγκρουσης, κάτι που δεν είναι ο καλύτερος οιωνός για την αξιολόγηση και την εξέλιξη 

του νοσοκομείου.  

Η αξιολόγηση του σχεδιασμού απαιτεί πρώτα από όλα τη πιστή εφαρμογή του και 

παράλληλα την αξιολόγηση της εφαρμογής κλίνοντας τον απλό κύκλο αξιολόγησης.  

Στην συνέχεια απαιτείται η ύπαρξη ενός πλαισίου μέτρησης των αποτελεσμάτων που 

έχουν επιτευχθεί και η αξιολόγησή τους για να είναι δυνατόν να κλείσει και ο διπλός 

κύκλος αξιολόγησης. Η αμφισβήτηση ή η αποδοχή του σχεδιασμού, με τη προϋπόθεση 

της σωστής εφαρμογής, είναι πρωτίστως έργο του κοινωνικού συνόλου προς το οποίο 

απευθύνονται οι υπηρεσίες του νοσοκομείου. Στην πραγματικότητα οι εφαρμοστές της 

πολιτικής, κυρίως οι γιατροί, αφού αρνούνται να αξιολογηθούν για την εφαρμογή των 

σχεδιασμένων πολιτικών, γίνονται αξιολογητές και αρνητικοί εκτιμητές της σχεδιασμένης 

πολιτικής, ειδικά όταν αυτή στοχεύει στο περιορισμό των δαπανών και της σπατάλης που 

οφείλεται στις δραστηριότητες τους. Αυτό, επίσης, σημαίνει σύγκρουση με τους 

υπόλοιπους φορείς που δραστηριοποιούνται και συσχετίζονται με τη λειτουργία του 

νοσοκομείου και που τα συμφέροντά τους θίγονται από τις συγκεκριμένες στρατηγικές.  
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Η έλλειψη αξιολόγησης στην ουσία καθοδηγεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκτυλίσσεται η 

διαχείριση του νοσοκομείου που αναγκαστικά αποκτά ασαφή χαρακτηριστικά, τα οποία 

αντανακλώνται άμεσα στο επίπεδο των ατόμων όπου εφαρμόζεται η τυπική και χωρίς 

νόημα ατομική αξιολόγηση. Έτσι όμως είναι αδύνατο να αποδοθεί η ευθύνη για αυτό που 

κάνει ή δεν κάνει κάποιος, ούτε να συνδεθεί η ανάληψη ή η αποφυγή της ευθύνης με 

συστήματα αμοιβών και ποινών, με αποτέλεσμα όλη αυτή η κατάσταση να οδηγεί 

νομοτελειακά στην ανευθυνότητα και σε αρνητική μορφή μάθησης. Είναι φυσικό 

επακόλουθο, όχι τόσο επειδή δεν υπάρχει αμοιβή για την ανάληψη ευθύνης από την 

εκτέλεση του έργου, όσο από το γεγονός ότι υπάρχει αμοιβή ακόμα και στις περιπτώσεις 

που δεν υπάρχει κανένα απολύτως έργο, ή αμείβονται πράξεις που, ενδεχομένως, 

ξεπερνούν τα όρια του νόμιμου και ηθικού. Η απάθεια, η αδιαφορία και, σε πολλές 

περιπτώσεις ο αμοραλισμός που έχουν βάση τα ατομικά συμφέροντα των γιατρών, 

κυριαρχούν και περιγράφουν με γλαφυρό τρόπο τη λειτουργία του ελληνικού 

νοσοκομείου. 

Το γεγονός ότι ο κύκλος του σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης, είναι θραυσμένος 

σχεδόν παντού και ουσιαστικά δεν λειτουργεί, αποτελεί την αιτία και το αποτέλεσμα 

ταυτόχρονα, ενός φαύλου κύκλου κακής διοίκησης. Η κατάσταση αυτή δεν αφήνει καμία 

ελπίδα να δημιουργηθούν σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης ανάμεσα στο υπουργείο και 

τη διοίκηση του νοσοκομείου που έχει την ευθύνη του σχεδιασμού των υπηρεσιών 

υγείας, στους γιατρούς και νοσηλευτές που έχουν την ευθύνη της εφαρμογής των και 

στους πολίτες που δέχονται αυτές τις υπηρεσίες και θα  πρέπει να είναι οι κύριοι 

αξιολογητές των. Η έλλειψη εμπιστοσύνης αντανακλάται σε όλα τα επίπεδα και σε 

συνδυασμό με το ασαφές πλαίσιο που προαναφέρθηκε δεν αφήνει να λειτουργήσει ούτε 

καν στοιχειωδώς ένας πλήρης κύκλος διαχείρισης, έτσι ώστε να οδηγεί σε εμπειρία μέσα 

από τη διόρθωση των λαθών και τη δημιουργία μάθησης,   επιτείνοντας ακόμα 

περισσότερο την έλλειψη εμπιστοσύνης που υπάρχει. Το κακό οργανωσιακό κλίμα που 

επικρατεί  στις καταστάσεις αυτές, αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο στην αξιολόγηση 

όσο κι αν, στην απίθανη περίπτωση, ευημερούν κάποιοι μετρήσιμοι δείκτες. Και τούτο 

διότι η αξιολόγηση είναι ευκολότερη όσο πιο μετρήσιμα είναι τα στοιχεία που υπάρχουν, 

όμως αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτό που μπορεί να μετρηθεί είναι πάντα αυτό 

που αξίζει περισσότερο για να μετρηθεί. Η εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης δεν μπορεί 

να συμβεί χωρίς διαφάνεια, χωρίς τήρηση κανόνων, χωρίς τη συμμετοχή όλων όσων 

πρέπει να έχουν άποψη για τα θέματα της περίθαλψης. Και σ’ αυτό το σημείο, όσο κι αν 

οι γιατροί έχουν την επιστημονική γνώση, δεν είναι αυτοί που θα πρέπει να θέτουν τις 

προτεραιότητες και να αποφεύγουν τον έλεγχο σε κάθε τους δραστηριότητα.  
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8.5.3. Αξιολόγηση των διαδικασιών 

 

Οι απλές, διαφανείς διαδικασίες αποτελούν τη βάση για τη μέτρηση της αποδοτικότητας, 

της αποτελεσματικότητας και κυρίως αποτελούν θεσμική προϋπόθεση για την 

εξασφάλιση της ισότητας και της δικαιοσύνης στη πρόσβαση και στη παροχή των 

υπηρεσιών του νοσοκομείου. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν από τις πιο απλές 

διαδικασίες που εκτελούνται από τα γκισέ των πληροφοριών μέχρι τη χρήση 

διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων.   

Το ζήτημα της βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών φαίνεται ότι είναι πολιτισμικό, 

δεν αφορά μόνο το νοσοκομείο, την δημόσια διοίκηση αλλά ευρύτερα την ελληνική 

κοινωνία. Απόρροια αυτής της άποψης είναι ο προβληματισμός κατά πόσο είναι δυνατό 

να υπάρξουν ευρύτερες αλλαγές σε ένα υποσύστημα, ειδικά με πολιτικές εργαλειακού 

χαρακτήρα που μεταφέρονται από χώρες με διαφορετικό πολιτισμικό επίπεδο και δεν 

συνάδουν  με το ευρύτερο σύστημα της κοινωνίας στο οποίο εισάγονται. Ίσως, αφετηρία 

για την ανύψωση της ποιότητας της διοίκησης να είναι η αξιολόγηση όλων των 

λειτουργιών, των μεθόδων που διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων και η επιλογή των 

ορθών διαδικασιών στο νοσοκομείο. Η αξιολόγηση αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο όταν 

είναι δυνατός ο εντοπισμός της ευθύνης, όταν όλες οι διαδικασίες  συμβαίνουν σε 

καθεστώς διαφάνειας έτσι ώστε να μπορεί να κατανοηθεί η λειτουργία τους. Με τη σειρά 

του, ο εντοπισμός της ευθύνης καθιστά εφικτούς τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων και των συνεπειών των αποφάσεων αυτών.  

 

8.5.3.1  Αξιολόγηση με Βάση τη Χρήση Διαγνωστικών και Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων 

 

Η χρήση διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων δεν έχει καθιερωθεί στις 

υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών υγείας, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Το 

ζήτημα είναι πολύ σοβαρότερο από ότι μπορεί να φαίνεται από πρώτη άποψη και στις 

περισσότερο αναπτυγμένες χώρες έχει αντιμετωπισθεί ανάλογα ενώ στη χώρα μας 

παραμένει ακόμα εξαγγελία. 

 Εξαγγέλθηκε από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας η καθιέρωσή τους 

μέχρι το 2002 σε συνδυασμό με την μηχανοργάνωση των Νοσοκομείων και μέχρι σήμερα 

έχει υλοποιηθεί ελάχιστα.   Συγκρίνοντας με άλλες χώρες, όπου εφαρμόζονται τα 

διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα, φαίνεται ότι στην Ελλάδα ένας μεγάλος 

αριθμός χειρουργικών επεμβάσεων και ακόμα μεγαλύτερος αριθμός φαρμακευτικών 

συνταγών είναι άσκοπες, ακόμα και επικίνδυνες, γίνεται αντιληπτό το μέγεθος του 

προβλήματος στο ελληνικό νοσοκομείο.  Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα το ποσοστό των 
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καισαρικών τομών κυμαίνεται μεταξύ 30% και 40%, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη 

κυμαίνεται μεταξύ 11% έως 15%. Η αιτία της μεγάλης απόκλισης εντοπίζεται στον 

παραλογισμό της πολιτικής των ασφαλιστικών ταμείων και στην έλλειψη στοιχειώδους 

αξιολόγησης των γιατρών: Ο φυσιολογικός τοκετός δεν θεωρείται επέμβαση, άρα η 

ασφαλισμένη του ΙΚΑ παίρνει μόνο ένα επίδομα.  Αν όμως γίνει καισαρική, η οποία είναι 

επέμβαση, το ΙΚΑ καλύπτει όλα τα έξοδα. Επιπλέον, η ασφαλισμένη παίρνει και το 

επίδομα τοκετού, το οποίο μπορεί να δώσει στον γιατρό της, ως «φακελάκι». Από την 

πλευρά της αξιολόγησης των ιατρικών πρακτικών, δεν υπάρχουν οδηγίες που να 

δικαιολογούν σε ποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη και σε ποιες άσκοπη και επικίνδυνη 

η καισαρική τομή.  Η αξιολόγηση όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του  

νοσοκομείου συνίσταται σε μία επισκόπηση των επιστημονικών ιατρικών γνώσεων σ’ 

ένα δεδομένο ζήτημα  σε ολόκληρο τον κόσμο. Στη συνέχεια, γίνεται μία σύνοψη από την 

οποία να προκύπτουν κάποιες συστάσεις που θα πρέπει να δοθούν, και ακολουθούν οι 

οδηγίες και τα διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα.  Οι γιατροί ενημερώνονται για 

αυτές τις συστάσεις από τον ιατρικό τύπο, από τις τράπεζες δεδομένων, τα συνέδρια και 

φυσικά μέσα από την υποχρεωτική συνεχιζόμενη εκπαίδευση που θα πρέπει να 

καθιερωθεί. Η αξιολόγηση επιτρέπει να διαδίδεται η ιατρική πείρα, να μην αποτελεί 

αποκλειστικότητα των νοσοκομειακών υπηρεσιών περιωπής, και να επιτυγχάνεται η 

απαραίτητη ενημέρωση.  

Η μεγάλη δυσκολία που υπάρχει να αξιολογηθούν οι ιατρικές πρακτικές απαιτούν, σαν 

μια πρώτη προσέγγιση, τη θέσπιση των θεραπευτικών και διαγνωστικών πρωτοκόλλων. 

Όμως αυτό που συμβαίνει είναι η πλήρης αδράνεια, καθώς οι γιατροί είναι εντελώς 

αντίθετοι με την αξιολόγηση, το υπουργείο και η διοίκηση δεν έχουν το θάρρος και τη 

βούληση να προχωρήσουν σ’ αυτή την αξιολόγηση και η κοινωνία δεν βρίσκεται στο 

επίπεδο εκείνο που θα μπορούσε να απαιτήσει κάτι τέτοιο. Από τη στιγμή που ο ασθενής 

βρίσκεται σε ουσιαστική ομηρία, και ο αυτοέλεγχος των γιατρών είναι ουσιαστικά 

μηδαμινός, δεν υπάρχει άλλος τρόπος ελέγχου από την πλευρά της διοίκησης παρά μόνο 

μέσω της χρήσης αυτών των πρωτοκόλλων, σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική κάρτα του 

ασθενούς και την χρήση της ταξινόμησης των ασθενειών (DRG’s). Μία συγκεκριμένη 

πάθηση απαιτεί μία συγκεκριμένη διαδικασία και αγωγή και το ανάλογο κόστος θα 

πρέπει να βρίσκεται μέσα σε συγκεκριμένα όρια. Οποιαδήποτε παράβαση στα όρια αυτά 

να μπορεί να αντιμετωπισθεί με κυρώσεις, αλλιώς περίεργες σχέσεις αναπτύσσονται 

μεταξύ των γιατρών, των κλινικών και των φαρμακευτικών εταιρειών, με συνέπεια 

υπέρβαση των δαπανών και το κυριότερο, ίσως, κακή έως επικίνδυνη παροχή υπηρεσιών 

υγείας. 
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8.5.4  Αξιολόγηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την τήρηση θεμελιωδών 

δικαιωμάτων των ασθενών όπως η ισότητα στη πρόσβαση και η δικαιοσύνη στη 

παροχή των υπηρεσιών 

 

Θεμελιώδες δικαίωμα του ασθενούς είναι η εξασφάλιση ισότιμων υπηρεσιών με κάθε 

άλλο πολίτη. Στην πράξη αυτό παραβιάζεται πολύ εύκολα, ίσως φαίνεται αδιανόητο να 

μη παραβιάζεται η αρχή της ισότητας όταν ο διευθυντής της κλινικής έχει ένα «δικό» του 

άτομο για νοσηλεία ή όταν οι νοσηλεύτριες αναλαμβάνουν να προσφέρουν επιπλέον 

εξατομικευμένες υπηρεσίες περίθαλψης με ιδιωτική αμοιβή σε ασθενείς της κλινικής 

στην οποία εργάζονται. Ακόμα και το άτομο που έχει θεσμικά την πιο χαλαρή σχέση με 

τον θεράποντα γιατρό, π.χ ο θυρωρός, ο κυλικειάρχης,  ο γνωστός του γνωστού του 

συγγενή του γιατρού, είναι δυνατόν να μεσολαβήσει για να βρεθεί παράκαμψη της 

νόμιμης διαδικασίας. 

Ακόμα και από λίγες τέτοιες λεπτομέρειες, εντελώς φυσιολογικές για την ελληνική 

πραγματικότητα,  γίνεται εύκολα αντιληπτό πως ένας από τους βασικούς όρους 

λειτουργίας του νοσοκομείου, ίσως ο βασικότερος, μερικώς μόνο λαμβάνεται υπόψη. 

Αυτές οι αθώες παραβιάσεις της νομιμότητας στο ελληνικό νοσοκομείο δεν είναι η 

εξαίρεση του κανόνα αλλά αυτός ο ίδιος κανόνας. Είναι μια κατάσταση αποδεκτή από 

όλους, θεωρείται ως κάτι εντελώς φυσικό να γίνεται και χαρακτηρίζει απόλυτα το 

πολιτισμικό επίπεδο της χώρας μας.  

Σ’ αυτό το πλαίσιο, διαπιστώσεις για τις αιτίες των φαινομένων και για το πως θα 

βελτιωθεί η κατάσταση μέσω της αξιολόγησης των διαδικασιών, φαίνεται να ηχούν 

παράξενα και παραπέμπουν αναγκαστικά σε μια μεγάλη συζήτηση. Μια συζήτηση που 

έχει αφετηρία την ιστορική διαδρομή της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα και τέρμα το 

πεδίο  της θεσμικής λειτουργίας, πρώτα σ’ ολόκληρη την κοινωνία και μετά στο επίπεδο 

του ελληνικού νοσοκομείου, έτσι όπως διαθλάται και παραμορφώνεται από το πρίσμα της 

ιατρικής εξουσίας και των ατομικών συμφερόντων. Αντί αυτής της ενδελεχούς ιστορικής 

έρευνας, οι απόψεις εξαντλούνται  σε εργαλειακό επίπεδο, στη λογική των έτοιμων, 

τυποποιημένων λύσεων, ενώ θα ήταν πιο ρεαλιστικό για να ελεγχθεί στοιχειωδώς η 

κατάσταση, να γίνει η καταγραφή, ανάλυση  και αξιολόγηση των θεσπισμένων 

διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα του νοσοκομείου, κλινικές, εργαστήρια, συμβούλια και 

όργανα. Η καταγραφή αυτή, που διευκολύνεται σημαντικά με την ηλεκτρονική κάρτα του 

ασθενούς και αποτελεί το πρώτο βήμα της διαδικασίας αξιολόγησης, εξασφαλίζει σε 

σημαντικό βαθμό διαφάνεια στις διοικητικές και νοσηλευτικές διαδικασίες. Η ανάλυση 

των διαδικασιών, οι οποίες «ενοχοποιούνται» για παρεκτροπές και παραβιάσεις της 

νομιμότητας, θα μπορούσε να αναλυθούν και να αξιολογηθούν σε μεγαλύτερο βάθος 

ακόμα και πολύ αργότερα από όταν συμβαίνουν.   
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8.5.5 Αξιολόγηση της Επιρροής της Εξουσίας των Γιατρών στις διαδικασίες αξιολόγησης 

της οργανωσιακής δράσης, των αλλαγών και της Οργανωσιακής Μάθησης 

 

Οι βασικές διαπιστώσεις που προκύπτουν από την εμπειρική έρευνα είναι: 

Ο επαγγελματισμός και η διευθυντική εξουσία δεν διευκολύνει τις διαδικασίες αξιολόγησης 

(αντιθέτως τις περισσότερες φορές τις εμποδίζει) με αποτέλεσμα την επιβολή της εξουσίας του 

στο σύστημα 

Οι αλλαγές που προωθούνται είναι αυτές που αποδέχεται ο επαγγελματισμός, αντίθετα 

αλλαγές προς την κατεύθυνση βελτίωσης των λειτουργιών διοίκησης μένουν σε πρωτόγονη 

κατάσταση 

Όταν αλλάζει κάτι αυτό δεν είναι αποτέλεσμα συλλογικού σχεδιασμού αλλά ατομικών 

πρωτοβουλιών 

 

8.5.5.1  Η συμμετοχή των γιατρών σε διαδικασίες αξιολόγησης της οργανωσιακής  

δράσης 

 

Το νόημα της αξιολόγησης  είναι η βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας. Οι γιατροί, στη 

συντριπτική πλειοψηφία τους, είτε δεν το αντιλαμβάνονται, είτε θεωρούν την αξιολόγηση 

ως έλεγχο στο έργο τους. Στην πραγματικότητα λειτουργούν μόνο ως επιστήμονες, οι 

οποίοι έχουν απέναντι τους κάθε φορά έναν ασθενή που προσπαθούν να θεραπεύσουν. 

Αντιλαμβάνονται το ρόλο τους μόνο ως ατομική ευθύνη απέναντι σε μεμονωμένα άτομα 

και δεν αντιλαμβάνονται ή δεν θέλουν να πάρουν την συνολική ευθύνη για την 

λειτουργία  της κλινικής ώστε αυτή να μπορεί να λειτουργήσει με ορθές διοικητικές 

πρακτικές, έτσι που να έχει συνολικά καλύτερα αποτελέσματα στο οργανωσιακό επίπεδο, 

είτε της κλινικής, είτε του νοσοκομείου. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται ακόμα και στα 

στελέχη των κλινικών ή και στον ίδιο τον διευθυντή, ο οποίος έχοντας την ευθύνη της 

εύρυθμης λειτουργίας της κλινικής θα έπρεπε να επικεντρωθεί στον καθοδηγητικό του 

ρόλο. Είναι σαφές ότι όταν ο ρόλος της ιατρικής ηγεσίας γίνεται αντιληπτός από τους 

ίδιους μόνο με επιστημονικούς και όχι με διοικητικούς όρους, τότε και ο ρόλος της 

αξιολόγησης όχι απλώς υποβαθμίζεται αλλά απεναντίας αντιμετωπίζεται εχθρικά γιατί 

δεν γίνεται καν αντιληπτός ως το μόνο μέσο βελτίωσης της λειτουργίας της κλινικής.   

Όμως, η αξιολόγηση της οργανωσιακής δράσης αλλά ακόμη και η ατομική αξιολόγηση 

των γιατρών  δεν είναι ζήτημα που αφορά μόνο τους ίδιους. Είναι υποχρέωση του 

γιατρού απέναντι στον ασθενή.  Μόνο οι ιατρικές απαραίτητες εξετάσεις και θεραπείες θα 

πρέπει να εκτελούνται. Να διαχωριστεί το χρήσιμο από το άχρηστο, το δικαιολογημένο 

από το καταχρηστικό και να βελτιωθεί η ιατρική πρακτική δεδομένου ότι οι γιατροί 

αποδίδουν στον εαυτό τους μία υπέρμετρη εξουσία, να αποφασίζουν για τη θεραπεία 
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ιδιοποιούμενοι  το σώμα του άλλου, υποβάλλοντάς τον σε σοβαρές χειρουργικές 

επεμβάσεις οι οποίες θίγουν πάντα την σωματική ακεραιότητα, ακόμα κι αν είναι για 

καλό σκοπό. Ας υπενθυμίσουμε ότι ανάμεσα σε μια χειρουργική επέμβαση κι ένα σοβαρό 

ακρωτηριασμό δεν υπάρχει παρά μόνο μια καλά θεμελιωμένη ιατρική γνωμάτευση. Οι 

περιπτώσεις που έχουν αναφερθεί στα Μ.Μ.Ε. ότι ένα μεγάλο μέρος από τις εγχειρήσεις 

ανοικτής καρδιάς γίνονται χωρίς να υπάρχει λόγος, δείχνει καθαρά το μέγεθος της 

ιατρικής αυθαιρεσίας.  Αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι ένας ασθενής, με σχετικώς ελαφρά 

συμπτώματα που αξιολογούνται μόνο από τον θεράποντα γιατρό, οδηγείται καταχρηστικά 

στο χειρουργείο, τότε το πιθανότερο είναι να παρουσιάσει τις λιγότερες επιπλοκές σε 

σχέση με ένα επιβαρυμένο ασθενή. Επομένως γίνεται φανερό πόσο εύκολα μπορεί αυτός 

ο ασθενής να καταλήξει στο χειρουργείο, προς δόξα και αύξηση της φήμης του γιατρού 

από μία επιπλέον επιτυχημένη εγχείρηση και, γιατί όχι, προς αύξηση των εισοδημάτων 

του. Όμως και χωρίς αυτές τις ακραίες περιπτώσεις, η αξιολόγηση είναι αναγκαία τόσο 

για τον ασθενή όσο και για τον γιατρό γιατί τα λάθη μειώνονται. Εξασφαλίζει την 

εμπιστοσύνη που θεμελιώνει τις σχέσεις τους. Η ιατρική που δεν είναι αποτελεσματική 

κοστίζει ακριβά, επομένως δεν είναι ούτε αποδοτική. Στο ζήτημα της εμπιστοσύνης στις 

σχέσεις που αναπτύσσονται στο νοσοκομείο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη 

επαρκώς σωστής επικοινωνίας. Όμως αυτό που συμπεραίνεται από τα ευρήματα της 

έρευνας είναι ότι η επικοινωνία των γιατρών και των νοσηλευτριών με τους πολίτες δεν 

είναι η ιδανικότερη. Στο ελληνικό νοσοκομείο με τις τεράστιες ελλείψεις σε νοσηλευτικό 

προσωπικό, τις περισσότερες φορές η σύγκρουση με τις νοσηλεύτριες έχει ως κύρια αιτία 

την πίεση της εργασίας καθώς δεν υπάρχουν περιθώρια εξατομικευμένης περίθαλψης, 

κάτι που απαιτεί ο ασθενής χωρίς να τον ενδιαφέρει τι φταίει γι’ αυτό. Όσον αφορά την 

επικοινωνία με τους γιατρούς, ειδικά όσους έχουν να κρύψουν αδυναμίες, αυτοί 

πιστεύουν ότι ο ασθενής δεν καταλαβαίνει και δεν χρειάζεται να του δώσουν λογαριασμό 

για το θεραπευτικό σχήμα που προτείνουν, αντίθετα οι ασθενείς πιστεύουν και απαιτούν 

ότι οι γιατροί θα πρέπει να κάνουν οτιδήποτε ώστε να δικαιωθούν οι ελπίδες τους. Όταν ο 

ισχυρός πόλος της επικοινωνίας είναι οι γιατροί, γίνεται σαφές ότι η κύρια ευθύνη γι’ 

αυτή τη θραυσμένη σχέση επικοινωνίας στο νοσοκομείο ανήκει σ’ αυτούς και είναι 

φυσιολογική συνέπεια η αποφυγή ή η αντίθεσή τους σε κάθε μορφή αξιολόγησης.  

Το νοσοκομείο, όπως και κάθε άλλο οργανωσιακό σύστημα, δεν λειτουργεί σε κενό, 

απομονωμένο και ξεκομμένο από την κοινωνία. Τα προβλήματά του είναι προβλήματα 

όλης της δημόσιας διοίκησης και της ελληνικής κοινωνίας. Στην πραγματικότητα το 

νοσοκομείο δεν είναι απλά μία αντανάκλαση – ένας καθρέφτης - της ελληνικής κοινωνίας 

αλλά ένας μεγεθυντικός φακός που μεγεθύνει και  κάνει ευκρινέστερα όλα τα φαινόμενα 

που συμβαίνουν σ’ αυτό. Η ανθρώπινη ανάγκη της επιβίωσης, σε συνδυασμό με την 

άγνοια των εξελίξεων της υγείας του, καθώς αυτές επηρεάζονται από τις ιατρικές 
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αποφάσεις, κάνει τον ασθενή επιρρεπή στις «πιέσεις» που ασκούνται από το γιατρό. Ο 

γιατρός με την απεριόριστη εξουσία που του δίνει η γνώση και κατ’ επέκταση η 

«διαχείριση» της ζωής και του σώματος των ανθρώπων, έχει στα χέρια του ένα εργαλείο 

επιβολής της άποψής του. Έχει στα χέρια του ένα κλειδί με το οποίο μπορεί να ανοίξει 

την πόρτα του παραδείσου και με το ίδιο κλειδί να ανοίξει και την πόρτα της κόλασης. 

Αφού οι  κατευθυντήριες γραμμές ακόμα και όταν υπάρχουν δεν προσδιορίζουν σχεδόν 

τίποτα, το δε πολιτισμικό περιβάλλον είναι ομιχλώδες και τα σήματα που δίνει στους 

γιατρούς εντελώς συγκεχυμένα, απομένουν οι αξίες και οι στάσεις που έχει το άτομο όσο 

μπορούν να μείνουν ανεπηρέαστες από το περιβάλλον αυτό, ως το κύριο κριτήριο για να 

αποφασίσει πως θα λειτουργήσει, πως θα χρησιμοποιήσει το κλειδί και ποια πόρτα θα 

ανοίξει. 

Είναι φανερό ότι στο χώρο του νοσοκομείου η διαφθορά είναι πιο εύκολη από ότι στους 

άλλους δημόσιους χώρους γιατί βασίζεται  στην μεγαλύτερη ανάγκη που μπορεί να έχει ο 

ασθενής. Στην περίπτωση αυτή ο πολίτης λειτουργεί ως ανήμπορος διαφθορέας, 

θεωρητικά είναι το υποκείμενο της πράξης αλλά στην πραγματικότητα είναι το 

αντικείμενο πάνω στο οποίο συμβαίνει η πράξη. Κατά κάποιο τρόπο,  ο πολίτης που 

πηγαίνει στο νοσοκομείο είναι αναγκασμένος να υποκύψει. Όμως ακριβώς για αυτό το 

λόγο, επειδή δεν είναι ενεργητικός διαφθορέας αλλά παθητικός, δηλαδή αναγκάζεται από 

τον γιατρό, σε αρκετές περιπτώσεις που εκτιμά ότι μπορεί να καταγγείλει την 

«συμφωνία», το κάνει. Στις έρευνες που γίνονται διαπιστώνεται  ότι πολύ εύκολα οι 

ασθενείς απαντούν ότι αναγκάσθηκαν να δώσουν φακελάκι γιατί δεν θεωρούν ότι έκαναν 

κάτι κακό αλλά αναγκάσθηκαν να υπακούσουν στη λογική με την οποία λειτουργεί το 

σύστημα. 

Το φαινόμενο της διαφθοράς, ίσως φαίνεται ότι είναι έξω από τα όρια του θέματος που 

ερευνάται, στην πραγματικότητα όμως συνδέεται άμεσα μ’ αυτό και είναι προέκταση της 

κακοδιοίκησης. Όταν ένα σύστημα λειτουργεί με το λάδωμα και τα by bass, οδηγώντας 

με εύκολο τρόπο σε κάποια αποτελέσματα,  δεν χρειάζεται να προσπαθήσει για να βρει 

τον τρόπο να προχωρήσει στην αριστεία έχοντας στόχους αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας αλλά προάγει τη μετριότητα. Για την ακρίβεια το σύστημα όχι 

μόνο δεν μαθαίνει αλλά ούτε καν προσπαθεί να μάθει αφού η «παράκαμψη» των  θεσμών  

«μαθαίνει» τους πολίτες ότι υπάρχει ο εύκολος δρόμος ή, ακόμα πιο συγκεκριμένα, 

δημιουργείται αρνητική μάθηση αφού για την επιτυχία ενός στόχου δεν απαιτείται 

προσπάθεια για βελτίωση αλλά αρκεί η ραθυμία και εύρεση των «παραθύρων». 

Ταυτόχρονα, η κατάσταση πλήρους αταξίας που επέρχεται στη λειτουργία των θεσμών 

δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες σε όσους  προσπαθούν να βελτιωθούν με βάση τους 

υφιστάμενους κανόνες αφού αυτοί δεν ισχύουν στην πράξη και ακόμα περισσότερο 

δημιουργούνται προβλήματα ηθικής τάξης αφού η κοινωνία χωρίζεται στους «έξυπνους 
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διαφθορείς» και στους «έντιμους βλάκες». Τίποτα δεν  δείχνει με τόσο γλαφυρό τρόπο το 

επίπεδο του πολιτισμού μίας χώρας όσο η λειτουργία των θεσμών. Όσο όμως η 

λειτουργία των θεσμών είναι χαοτική και επομένως απρόβλεπτη, τόσο μεγαλύτερη 

ενέργεια απαιτείται για να μπορέσει κανείς να κατανοήσει τις διαδικασίες, το τι συμβαίνει 

συνολικά για να επιτύχει κάποιο αποτέλεσμα και ακόμα περισσότερο να πετύχει στόχους 

βελτίωσης. Αφήνονται, ίσως, στους γιατρούς μεγάλα περιθώρια υποκειμενικών κρίσεων 

όταν διαχειρίζονται το σώμα του ασθενούς και κατ’ επέκταση δημόσιες υποθέσεις. Έτσι, 

τείνουν να κάνουν χρήση αυτών των περιθωρίων προς ίδιον όφελος. Ως αντίμετρο, η 

πολιτεία, η διοίκηση οφείλει να επικεντρωθεί στην εξαντλητική συμπλήρωση 

προδιαγραφών για χάρη της μεγαλύτερης δυνατής «αντικειμενικοποίησης» των κρίσεων. 

Επιπρόσθετα στο νοσοκομείο συμβαίνει υποτιμολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών, ως 

μέσο άσκησης «κοινωνικής» πολιτικής, η οποία, όμως, στον άτεγκτο χώρο της αγοράς 

ενθαρρύνει τη συναλλαγή κάτω απ’ το τραπέζι. Σ’ αυτή τη κατηγορία ανήκει εν μέρει και 

το περίφημο φακελάκι. Και εδώ η διαφάνεια θα μείωνε σημαντικά τα στρεβλωτικά 

φαινόμενα.  

Μία άλλη πλευρά του θέματος της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς στο νοσοκομείο 

σχετίζεται με τις αμοιβές των επαγγελματιών της υγείας. Οι δίκαιες αμοιβές των 

επαγγελματιών της υγείας έχουν θεωρηθεί ως δικαίωμα του ασθενή. Όμως αυτό που 

συμβαίνει στη πράξη είναι ότι το υπουργείο προσπαθεί να κάνει «οικονομία» σε βάρος 

του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό σημαίνει χαμηλές αμοιβές στους ιδιώτες ιατρούς από 

τα ταμεία, χαμηλοί μισθοί των ιατρών και των υπολοίπων επαγγελματιών υγείας στο ΕΣΥ 

και το ΙΚΑ, σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Η κατάσταση αυτή σε συνδυασμό με τη 

«χαλαρή»  αντιμετώπιση του φαινομένου των ίδιων πληρωμών αφού αυτές επιβαρύνουν 

τα άτομα και όχι το κράτος, διαγράφεται ευκρινώς το υπόβαθρο για το περίφημο 

«φακελάκι» στις υπηρεσίες υγείας. Είναι προφανές, από την έκταση του φαινομένου αλλά 

και την ουσιαστική έλλειψη αντίδρασης των πολιτών, ότι η ελληνική κοινωνία κατά βάση 

το έχει αποδεχθεί. Ο λόγος είναι ότι κανένας έλληνας πολίτης δεν μπορεί να θεωρήσει 

δίκαιο και λογικό ο ιατρός να αμείβεται με τους δεδομένους μισθούς. Η αγορά επιλύει το 

θέμα της αμοιβής του ιατρού με όποιον τρόπο υπάρχει πρόσφορος και αυτός είναι η 

παραοικονομική και αντιδεοντολογική συναλλαγή. Επειδή το υπαρκτό πρόβλημα των 

αμοιβών δεν ρυθμίζεται με νόμιμο και ορθό τρόπο, αλλά «αφήνεται» η αγορά να το λύσει 

με τους δικούς της «κανόνες», δημιουργείται σειρά παρενεργειών. Πρώτον, παρατηρείται 

μια μορφή «οικονομικής αυτοδικίας», δηλαδή, κατά κάποιον τρόπο, καταργείται το 

θεσμικό πλαίσιο της κοινωνίας, το οποίο βασίζεται στις συμβάσεις και στις συμβατικές 

υποχρεώσεις. Δεύτερον, το φαινόμενο αφορά τμήμα μόνον των εργαζομένων ιατρών και 

όχι το σύνολό τους. Τρίτον, είναι δυνατόν η ύπαρξη οικονομικής συναλλαγής να 

λειτουργεί εις βάρος των συμφερόντων των άλλων ασθενών, οι οποίοι δεν είχαν τη 
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δυνατότητα ή την διάθεση να πράξουν ομοίως. Τέταρτον, η ύπαρξη του φαινομένου στις 

μονάδες παροχής υγειονομικών υπηρεσιών επιδρά καταστροφικά στην δημιουργία 

κλίματος ευθύνης και αφοσίωσης μεταξύ των εργαζομένων και ακυρώνει ουσιαστικά, 

στην αφετηρία της, οποιαδήποτε προσπάθεια αναβάθμισης σε οποιοδήποτε επίπεδο 

(διοικητικό, νοσηλευτικό κλπ). Από όλα αυτά, φαίνεται ότι το ζήτημα των δίκαιων 

αμοιβών για τους επαγγελματίες της υγείας είναι στη πραγματικότητα δικαίωμα του 

ασθενούς.  

Σε τελική ανάλυση, αξιολόγηση σημαίνει να δοθεί μία ηθική διάσταση στις εκτελούμενες 

διαδικασίες και να εφαρμοστεί η διαφάνεια στη υγεία. Οι γιατροί που την αρνούνται 

ενεργούν σαν να έχουν κάτι να κρύψουν. Έτσι πέρα από τον οικονομικό χαρακτήρα της 

αξιολόγησης, η εφαρμογή της διαφάνειας μπορεί να βελτιώσει τις διαδικασίες και τις 

πρακτικές που επηρεάζουν την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και, κυρίως, τη 

βασική διάστασή της, που είναι η ασφάλεια των ασθενών. 

 

8.5.5.2 Αξιολόγηση της επιρροής της εξουσίας των γιατρών στην οργανωσιακή 

μάθηση  

  

Αναφέρθηκε ότι το ασαφές πλαίσιο μέσα στο οποίο εκτυλίσσεται η οργανωσιακή δράση 

δεν μπορεί να οδηγήσει σε μάθηση. Οι λόγοι που ισχυροποιούν την άποψη αυτή 

σχετίζονται κατ’ αρχήν με το γεγονός της δυσκολίας αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 

που, ως ένα βαθμό, είναι αδύνατο να συμβεί αφού οι δραστηριότητες στο νοσοκομείο δεν 

είναι προσανατολισμένες σε στόχους. Κατά δεύτερο λόγο τα προβλήματα που υπάρχουν 

στο επίπεδο των προγραμματισμένων διαδικασιών, οι οποίες πολλές φορές εκτελούνται 

όπως συμφέρει αυτούς που τις έχουν επιβάλλει και άλλοτε πάλι, παραβιάζονται από 

όποιον έχει τη δύναμη να το κάνει χωρίς το φόβο της τιμωρίας. Με ασαφείς αιτιακές 

σχέσεις ανάμεσα στις δράσεις και στα αποτελέσματα και ακόμα περισσότερο στη 

συνεισφορά των ατόμων σε αυτά τα αποτελέσματα,  όχι μόνο δεν υπάρχει καμία 

πιθανότητα να βελτιωθούν οι διαδικασίες και να παραχθεί μάθηση αλλά αντιθέτως η 

παραβίαση χωρίς το φόβο της τιμωρίας αυξάνει την αταξία του συστήματος, και 

δημιουργεί είτε δεισιδαιμονική, είτε αρνητική μάθηση. Τέλος,  η λειτουργία του 

νοσοκομείου, όπως με σαφήνεια φάνηκε σε όλες τις εκδηλώσεις του, χαρακτηρίζεται από 

τους ιστορικούς όρους που το δημιούργησαν,  εντάσσοντάς το στο συνολικό πολιτισμικό 

πλαίσιο της κοινωνίας και της δημόσιας διοίκησης συγκεκριμένα. Με μοχλό την όποια 

παραπάνω εξουσία διαθέτουν οι γιατροί μεγεθύνουν, διαστρεβλώνουν και παραβιάζουν 

τους «κανόνες του παιγνιδιού» δημιουργώντας ένα χαοτικό πεδίο στο οποίο η μάθηση 

είναι αδύνατο να συμβεί. Τα άτομα που λειτουργούν μέσα στο σύστημα, για δικούς τους 

καθαρά σκοπούς και συμφέροντα, δεν επιλέγουν τις εναλλακτικές που είναι οι καλύτερες  
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για το κοινωνικό σύνολο αλλά αυτές που έχουν το μεγαλύτερο όφελος για αυτούς τους 

ίδιους ή την ομάδα στην οποία συμμετέχουν. Οι τακτικές αυτές αποφέρουν το μέγιστο 

ίδιο όφελος για τα  άτομα λειτουργώντας στα όρια της νομιμότητας ή και παραβιάζοντας 

τα, δεδομένου ότι μέσω της συχνής «επαφής» και ακροβατώντας σ’ αυτά τα όρια, 

μαθαίνουν και αποκτούν την δυνατότητα εκτίμησης αυτού του κινδύνου σε σχέση με το 

προσωπικό όφελος. Δηλαδή τα άτομα μαθαίνουν και, στο βαθμό που έχουν εξουσία, 

επιβάλλουν ένα σύστημα κανόνων, σε σχέση με τις δικές τους ατομικές αξίες και στάσεις, 

που βασίζεται σε μία σχέση προσωπικού οφέλους – κόστους, κόστους που αναπαριστά 

τον κίνδυνο τιμωρίας. Στο βαθμό που το σύστημα δεν επιβάλλει κανενός είδους 

αξιολόγηση και έλεγχο τα άτομα μαθαίνουν, το κάθε ένα διαφορετικά και ανάλογα με τη 

ηθική πυξίδα που διαθέτει, να προσανατολισθούν όπως αυτά βολεύονται αφού το 

πολιτισμικό πεδίο δεν τους κατευθύνει προς ένα συγκεκριμένο σημείο. Έτσι είναι λογικό 

να επικρατεί ένα χάος συμπεριφορών που σε συνδυασμό με τον χαλαρό, ως ανύπαρκτο, 

επαγγελματισμό του ιατρικού χώρου,  οδηγεί τον καθένα όπου αυτός θέλει ή τον 

συμφέρει. Ακόμα και οι γιατροί που αντιλαμβάνονται την εργασία τους σαν λειτούργημα,  

αδυνατούν να επιτύχουν αποτελέσματα ανάλογα των δυνατοτήτων τους γιατί το 

ομιχλώδες τοπίο όχι μόνο δεν τους διευκολύνει αλλά, απεναντίας, σε κάθε βήμα τους 

παραμονεύουν δύο, ή και περισσότεροι, εύκολοι δρόμοι που οδηγούν στη παρεκτροπή.   

Αναλύοντας τη θετική πλευρά των συμπεριφορών και της δραστηριότητας των γιατρών 

προκύπτει ότι οι αμοιβές και οι τιμωρίες έχουν μικρή ή καθόλου συνάφεια με την 

απόδοση. Όταν τα επιθυμητά αποτελέσματα είναι ασαφή και η κρίση της επιτυχίας είναι 

υποκειμενική, δεν μπορεί να υπάρξει αναμενόμενη και απρόσωπη ανατροφοδότηση. Η 

απόδοση κρίνεται ή ενστικτωδώς και υποκειμενικά ή με βάση οποιαδήποτε μικρή πλευρά 

της εργασίας που μπορεί να μετρηθεί.  Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι όταν 

λείπει  η υποκίνηση δεν μπορεί να τροποποιηθεί η ανθρώπινη συμπεριφορά τόσο για τη 

διαχρονική και πλήρη ικανοποίηση των εργαζομένων στην προσπάθεια ικανοποίησης του 

πελάτη, όσο και την ανάπτυξη μόνιμης νοοτροπίας - κουλτούρας στους εργαζόμενους της 

επιχείρησης. Για την ακρίβεια συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, δημιουργεί μία νοοτροπία 

απάθειας και αποφυγής ανάληψης ευθυνών. Αυτό δημιουργεί αρνητική μάθηση και 

κουλτούρα αφού ο εργαζόμενος γνωρίζει ότι θα πάρει την ίδια αμοιβή είτε εργαστεί είτε 

όχι και,  ακόμα χειρότερα, ότι το πιθανότερο είναι να μη τιμωρηθεί ακόμα κι αν παραβεί 

τις νόμιμες διαδικασίες. Η πραγματικότητα στο ελληνικό νοσοκομείο δικαιώνει απόλυτα 

τη θέση των συμπεριφορικών θεωριών, ότι θετικές συμπεριφορές που δεν αμείβονται 

τείνουν να εξαλειφθούν ενώ  αρνητικές συμπεριφορές που δεν τιμωρούνται τείνουν να 

επαναληφθούν και να αυξηθούν.  

Τα παραπάνω προβλήματα δείχνουν την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να στραφούν 

οι διοικητικές  μεταρρυθμίσεις. Το σημαντικό είναι οι στόχοι να αποβλέπουν στη 



 

 

478 

δημιουργία ενός  πλαισίου που θα  υποκινεί σε συμμετοχή, ανάληψη ευθύνης και 

πρωτοβουλιών για συνεχείς αλλαγές από τη μεριά των υπαλλήλων αλλά που ταυτόχρονα 

θα είναι ανοιχτό – διαφανές στο κοινωνικό σύνολο, που θα καλεί ως συμμέτοχους,  

διαμορφωτές και αξιολογητές τους πολίτες που πρέπει να εξυπηρετήσει. Ένα τέτοιο 

σύστημα μπορεί να αξιολογήσει και να αμείψει με βάση την απόδοση σε ικανοποιητικό 

βαθμό, κάτι που είναι απολύτως απαραίτητο για την αλλαγή συμπεριφορών και την 

δημιουργία προϋποθέσεων για επιτυχή έκβαση των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών. 

 

 

8.5.5.3  Αξιολόγηση και Επανεκπαίδευση των Επαγγελματιών της Υγείας 

 

Η ατομική αξιολόγηση των επαγγελματιών της υγείας, όπως σε όλο το δημόσιο τομέα, είναι 

τυπική και δεν έχει ουσιαστικό νόημα γιατί δεν συνδέεται με συστήματα αμοιβών και ποινών. 

Τούτο πέρα των όσων συμβαίνουν με βάση τον υπαλληλικό κώδικα, για τους γιατρούς 

ειδικότερα έχει επιπλέον το χαρακτηριστικό να γίνεται από Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

που δεν ανήκει οργανωσιακά στο νοσοκομείο. Αυτό δείχνει ότι η αξιολόγηση 

αντιμετωπίζεται με όρους τυπικών προσόντων, όπως δημοσιεύσεις, συνέδρια και γενικά 

ανάπτυξης ικανοτήτων και όχι με όρους προσφοράς στο συγκεκριμένο χώρο εργασίας. Τα 

τυπικά προσόντα είναι αναγκαίος όρος για να εκτελείται με επιστημονικά σωστό τρόπο η 

εργασία των γιατρών, δεν είναι όμως και η ικανή συνθήκη ότι αυτή η εργασία γίνεται. 

Άλλωστε ένα βιογραφικό που κρίνεται κάπου μακριά από το χώρο εργασίας και από 

ανθρώπους που δεν γνωρίζουν το τι συμβαίνει, δεν μπορεί να αποδώσει ούτε την 

εργατικότητα, ούτε τις συμπεριφορές, ούτε την ανάληψη ευθύνης για ότι γίνεται ή δεν 

γίνεται. Διατυπώθηκε στις συνεντεύξεις ότι έτσι διατηρείται και ένας μηχανισμός που με 

πολιτικά, κυρίως, κριτήρια, διορίζει τους διευθυντές, όταν υπάρχει η απαιτούμενη 

διακριτική ευχέρεια για να συμβεί αυτό. 

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ιατρικών υπηρεσιών είναι στενά συνδεμένη 

με την αξιολόγηση των γνώσεων και της εκπαίδευσης που αποκτούν οι γιατροί, όχι μόνο 

στο πανεπιστήμιο αλλά κυρίως μετά τη λήψη του πτυχίου.  Στην ιατρική, περισσότερο 

από τις άλλες επιστήμες, οι γνώσεις αλλάζουν ραγδαία. Είναι αδιανόητο να μην 

αξιολογείται ο γιατρός για τις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχει, ενδεχομένως χωρίς καμία 

επανεκπαίδευση σε όλη του τη σταδιοδρομία, όταν, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε 

κάποιος διευθυντής κλινικής, ακόμα και στα τρόφιμα υπάρχει ημερομηνία λήξης. Όμως 

για να έχει νόημα η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των γιατρών αυτή πρέπει να είναι 

σχεδιασμένη και να χρηματοδοτείται από το κράτος. Να γίνεται κυρίως στα νοσοκομεία 

και πολύ λιγότερο στα σεμινάρια, δείπνα, συζητήσεις, και ημερίδες οργανωμένες από τις 
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φαρμακευτικές εταιρείες.  Φυσικά, όπως συμβαίνει πάντα, η αγορά έρχεται να καλύψει τα 

κενά που αφήνει η πολιτεία και την μετεκπαίδευση των ιατρών αναλαμβάνουν διάφορες 

ιατρικές εταιρείες ειδικοτήτων, με χορηγούς φαρμακευτικές εταιρείες, είτε απευθείας οι 

φαρμακευτικές εταιρείες. Αυτές οι διαδικασίες «μετεκπαίδευσης» είναι ουσιαστικά οι 

μοναδικές που προσφέρονται στον επαγγελματία ιατρό του δημοσίου, με προφανείς τους 

κινδύνους για δεοντολογικές και άλλες παρεκτροπές. Η ελληνική πολιτεία «έλυσε» το 

πρόβλημα απαγορεύοντας στους ιατρούς να συμμετέχουν σε συνέδρια που οργανώνουν 

φαρμακευτικές εταιρείες ή εταιρείες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Φυσικά αυτή η 

απαγόρευση ξεπερνιέται  εύκολα αφού τα συνέδρια δεν τα οργανώνουν οι φαρμακευτικές 

εταιρείες, απλώς, οι φαρμακευτικές εταιρείες είναι χορηγοί. Έτσι με δεδομένο ότι η 

πολιτεία δεν εξασφαλίζει την επανεκπαίδευση, είναι βέβαιο ότι για τα επόμενα χρόνια 

αυτή θα εξακολουθήσει να αποτελεί αποκλειστική υπόθεση των φαρμακευτικών και των 

εταιρειών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Στο μέλλον οι απαιτήσεις για εκπαίδευση θα 

αυξηθούν, γιατί αλλάζουν οι δυνατότητες, οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις των ασθενών. 

Ο τομέας της υγείας σημειώνει ραγδαία εξέλιξη με συνιστώσες την έκρηξη της 

τεχνολογίας, την αύξηση των προσδοκιών των χρηστών – πολιτών και την ολοένα και 

επιτακτικότερη αναζήτηση της ποιότητας, την απαίτηση για ταχύτερη αντιμετώπιση των 

αναγκών, τη συνεχή αύξηση του κόστους και αντίστοιχα τη κρατική και κοινωνική πίεση 

για μείωσή του, την έκρηξη της πληροφόρησης, της ευαισθησίας και του δημόσιου και 

κοινωνικού ελέγχου και τη συνεχή εκπαίδευση. Αυτές οι παράμετροι υποδεικνύουν την 

αναγκαιότητα επανεκπαίδευσης και συνεχούς εκπαίδευσης των ήδη εργαζομένων 

επαγγελματιών κάθε ειδικότητας, στο χώρο της υγείας. 

Ωστόσο, η αξιολόγηση της ιατρικής δραστηριότητας είναι θέμα ηθικής, δεοντολογίας και 

ευθύνης έναντι του ασθενή – πολίτη. Το δικαίωμα του πολίτη για επανεκπαίδευση των 

ιατρών θα πρέπει συνεπώς να συμπληρώνεται με την τακτή, αντικειμενική, αξιολόγησή 

τους. Η έννοια της ουσιαστικής και δημιουργικής αξιολόγησης θα πρέπει να επεκταθεί σε 

τμήματα, κλινικές και ολόκληρες μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, τόσο στον δημόσιο 

όσο και στον ιδιωτικό τομέα, και βέβαια πρέπει να συμπεριλαμβάνει, με κατάλληλες 

ρυθμίσεις και τους ιδιώτες ιατρούς.  

 

8.5.6   Αξιολόγηση της Αποδοτικότητας 

 

Ενώ τα βασικά στοιχεία που, υποτίθεται ότι, λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία 

αξιολόγησης είναι  η αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα και η ισότητα στη πρόσβαση 

των υπηρεσιών υγείας, αυτό που συμβαίνει στη πράξη είναι η προσπάθεια αξιολόγησης, 

από τη πλευρά του υπουργείου και της διοίκησης, να επικεντρώνεται μόνο στα θέματα 

της αποδοτικότητας. Όμως και σ’ αυτή τη περίπτωση δεν επιτυγχάνονται σημαντικά 
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αποτελέσματα, καθώς διαφεύγει της ανάλυσης που επιχειρείται, ο εντοπισμός της 

συσχέτισης των μέσων ως προς τους στόχους, των αποτελεσμάτων τα οποία 

επιτεύχθηκαν και των αποτελεσμάτων ως προς τα μέσα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν. 

Αυτό συμβαίνει διότι οι περισσότερο διεθνώς χρησιμοποιούμενοι τύποι αξιολόγησης των 

προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας, οι οποίοι επικεντρώνονται στα μοντέλα ανάλυσης 

κόστους - οφέλους (Cost-benefit analysis), ανάλυσης κόστους – αποτελεσματικότητας 

(Cost-Effectiveness analysis), ανάλυσης κόστους – χρησιμότητας (Cost- Utility analysis), 

ανάλυσης ελαχιστοποίησης κόστους (Cost-minimization analysis), ανάλυση κόστους –

ασθένειας (Cost of Illness) και ανάλυση της ποιότητας ζωής (Analysis of Quality of Life), 

δεν χρησιμοποιούνται. Η εφαρμογή τους θα βοηθούσε στην εκτίμηση του μέγεθους των 

νοσοκομείων, των κλινικών ή εργαστηρίων, το είδος του βιοϊατρικού εξοπλισμού, του 

μεγέθους των ΜΕΘ, την χρήση ομοειδών φαρμάκων. Για τα ζητήματα αυτά στα ελληνικά 

νοσοκομεία δεν έχουν καν ξεκινήσει διαδικασίες κοστολόγησης έτσι που να υπάρχει μία 

πρώτη βάση για αυτές τις μορφές αξιολόγησης. Στην πραγματικότητα όχι μόνο δεν έχουν 

ξεκινήσει διαδικασίες επίλυσης ζητημάτων που αναφέρονται στην ανύψωση του επιπέδου 

του μάνατζμεντ αλλά ούτε καν η ερμηνευτική και διαγνωστική επεξεργασία έχει 

ολοκληρωθεί, δηλαδή τι συμβαίνει, τι δεν έχει πάει καλά και για ποιους λόγους. Όμως και 

σε αρκετές περιπτώσεις που εφαρμόστηκαν διοικητικά συστήματα που είχαν επιτυχία σε 

άλλες χώρες, στη χώρα μας αποδεικνύεται ότι επιτυγχάνουν ελάχιστα πράγματα και αυτό 

δείχνει με σαφή τρόπο ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν μπορεί να βασίζονται στην 

ψευδαίσθηση των τυποποιημένων λύσεων αλλά είναι, περισσότερο, μία διαδικασία 

βιωματικής μάθησης. 

Στο επίπεδο της χρηματοδότησης και της οικονομικής διαχείρισης, η εικόνα που 

επικρατεί αντανακλά ταυτόχρονα τις αδυναμίες του ασφαλιστικού συστήματος, τις 

διοικητικές ανεπάρκειες του Υπουργείου Υγείας αλλά και την εσωτερική αποδιοργάνωση 

των Νοσοκομείων. Ένας κατακερματισμένος χρηματοδοτικός μηχανισμός, βασισμένος σε 

μια λανθασμένη και ανορθολογική τιμολόγηση, χωρίς συνέπεια στις πληρωμές του και 

χωρίς κανένα αποτελεσματικό μηχανισμό ελέγχου. Από την άλλη πλευρά, η κρατική 

χρηματοδότηση αποσυνδεδεμένη από οποιοδήποτε κριτήριο προτεραιότητας ή 

παραγόμενου έργου, εκδηλώνεται αφενός ως κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού 

και αφετέρου ως κάλυψη των διαχειριστικών ελλειμμάτων, δηλαδή ως επιβράβευση της 

σπατάλης, διότι όσο μεγαλύτερα είναι τα ελλείμματα, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

χρηματοδότηση.  

Ενώ η εξασφάλιση των μισθών, η πάγια τακτική κάλυψης των ελλειμμάτων και από την 

άλλη η αδυναμία είσπραξης των εσόδων, καθιστούν τη σύνταξη και εκτέλεση των 

προϋπολογισμών μια προσχηματική λειτουργία, όπου τόσο τα έσοδα όσο και τα έξοδα 

είναι εικονικά και μακράν της πραγματικότητας.  Το γεγονός αυτό συμπαρασύρει μαζί 
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του και την όλη οικονομική διαχείριση του Νοσοκομείου. Απαλλαγμένα από το «άγχος 

της τήρησης του προϋπολογισμού» τα Νοσοκομεία λειτουργούν ουσιαστικά σε συνθήκες 

οιονεί απεριόριστων πόρων, χωρίς την οποιαδήποτε ανάγκη αξιόπιστης λογιστικής 

παρακολούθησης ή επιδίωξης μιας αποδοτικότερης διαχείρισης. Παράλληλα, το 

χαμηλότερο επίπεδο της όλης διαχειριστικής ικανότητας του συστήματος υγείας είχε σαν 

συνέπεια να μείνουν για δύο δεκαετίες τα Νοσοκομεία εγκλωβισμένα στην 

αναποτελεσματικότητα του Δημόσιου Λογιστικού, μεταθέτοντας για το μέλλον την 

εφαρμογή ενός διπλογραφικού Λογιστικού Σχεδίου. Ο νοσοκομειακός προϋπολογισμός 

συντάσσεται και εκτελείται χωρίς καμία εσωτερική διάρθρωση (τμηματικοί 

προϋπολογισμοί) και χωρίς καμία αντιπαραβολή με τα αντίστοιχα έσοδα που επιφέρει 

κάθε δαπάνη (κέντρα κόστους-κέντρα εσόδων). Το κράτος, με κεντρικό σχεδιασμό, 

ελέγχει τον αριθμό των κλινών, τις τιμές των νοσοκομείων, τους εξοπλισμούς, τις τιμές 

των φαρμάκων. Προσπαθεί να αναχαιτίσει τη δυσάρεστη εξέλιξη της 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και το υπερβολικό της κόστος επιβάλλοντας στη 

διοίκηση του νοσοκομείου κάποιες  κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες στη πράξη 

αποδεικνύονται ατελέσφορες. Αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να ελέγξει το έλλειμμα χωρίς 

να αγγίξει τις δομές, χωρίς να καθορίσει τους στόχους, χωρίς να θέσει προτεραιότητες. 

Απλώς προσπαθεί να ισοσκελίσει τους λογαριασμούς, να περικόψει τους 

προϋπολογισμούς,  και η μεγάλη αποτυχία της προσπάθειας συνίσταται στο να μην 

υπάρχει βασικό νοσηλευτικό υλικό στο νοσοκομείο πριν μπει το Φθινόπωρο. 

Οι γιατροί μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα τους όπου τους κάνει κέφι, ανεξάρτητα 

από τις ανάγκες. Μπορούν να γράφουν όσο φάρμακα θέλουν, μερικά πολύ πιο ακριβά 

από κάποια άλλα αντίστοιχα. Τα φάρμακα καλύπτονται από τα ταμεία σε ποσοστά 75 -

100%. 

Αναμφισβήτητα οι οικονομικές δυσχέρειες της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης τονίζουν 

τον επιτακτικό χαρακτήρα της αξιολόγησης, αλλά δεν τον δημιουργούν. Η αξιολόγηση 

είναι μία επαγγελματική και δεοντολογική υποχρέωση αλλά, όταν τα χρήματα είναι 

μετρημένα, είναι κυριολεκτικά ανεπίτρεπτο να συστήνονται αγωγές ιατρικώς άχρηστες, 

να κατασπαταλώνται χρήματα και να εκτίθεται ο ασθενής σε κίνδυνο.  Ο σημερινός 

τρόπος λειτουργίας του συστήματος και ο έλεγχος του κόστους είναι εκείνος που οδηγεί 

με ύπουλο τρόπο στις περικοπές στην περίθαλψη. Όταν κάποιος δεν ξέρει να ξεχωρίσει 

ανάμεσα στη δικαιολογημένη και την μη δικαιολογημένη περίθαλψη, το ενδεχόμενο να 

θυσιάσουμε την πρώτη και να επιλέξουμε τη δεύτερη είναι υπαρκτός και γίνεται, σχεδόν, 

βέβαιος όταν μπαίνουν στη μέση τα ατομικά συμφέροντα των γιατρών. Και αυτό θα 

συμβεί οπωσδήποτε αν οι δαπάνες δεν προκαθορίζονται ανάλογα με τη χρησιμότητά 

τους. 
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Σήμερα, κύριοι δείκτες οι οποίοι χρησιμοποιούνται διεθνώς για την μέτρηση της 

απόδοσης μιας υγειονομικής μονάδας, αποτελούν η μέση διάρκεια νοσηλείας, μέσος 

χρόνος αδράνειας κλίνης, μέση κάλυψη κλινών, ποσοστό μείωσης ενδονοσοκομειακών 

λοιμώξεων, ποσοστό μείωσης επανεισαγωγών, ικανοποίηση ασθενών, αριθμός 

επεμβατικών πράξεων ανά ιατρό ή ανά νοσηλευτή.    

Στην ελληνική πραγματικότητα δείκτες αυτής της μορφής επιχειρήθηκε για πρώτη (και 

τελευταία) φορά να εξαχθούν με το στρατηγικό σχεδιασμό που συνόδευε τα συμβόλαια 

αποδοτικότητας των διοικητών που ανέλαβαν τις διοικήσεις των νοσοκομείων με την 

εφαρμογή του Ν 2889/2001. Όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό να δώσει αποτελέσματα, 

ούτε καν να επιτύχει στοιχειώδεις συγκρίσεις γιατί έλειπαν βασικά στοιχεία που ήταν 

απαραίτητα για να έχουν υπόσταση αυτοί οι δείκτες. Πέρα από αυτό, εικάζεται ότι, ακόμα 

κι αν υπήρχαν τα στοιχεία αυτά, τα ποσοτικά στοιχεία από μόνα τους, χωρίς την ερμηνεία 

των ποιοτικών πλευρών των φαινομένων που έπρεπε να αξιολογηθούν, δεν θα οδηγούσε 

σε ασφαλή συμπεράσματα, ίσως σε καθόλου συμπεράσματα, για την πραγματική 

κατάσταση που επικρατεί. Υπάρχουν περιπτώσεις που τα συμπεράσματα είναι εύκολο να 

εξαχθούν παρά και ενάντια στους δείκτες όπως στον υπολογισμό της μέσης διάρκειας 

νοσηλείας. Αν θεωρήσουμε το δείκτη από μόνο του, χωρίς να τον συσχετίσουμε με άλλα 

στοιχεία, ότι περιγράφει την κατάσταση πως όσο μικρότερη είναι η διάρκεια νοσηλείας 

τόσο πιο αποτελεσματικό είναι το νοσοκομείο στη παροχή των υπηρεσιών υγείας, 

προκύπτει το συμπέρασμα ότι τα Ελληνικά νοσοκομεία είναι μακράν πιο αποτελεσματικά 

των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών.    Αν όμως ληφθεί υπόψη η έλλειψη πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης στο ΕΣΥ, αυτό οδηγεί σε άσκοπες και βραχύβιες νοσηλείες, οι οποίες 

μειώνουν σημαντικά το μέσο όρο της διάρκειας νοσηλείας, οπότε γίνεται σαφές ότι ο 

δείκτης αυτός δεν είναι συγκρίσιμος, επομένως δεν έχει νόημα η χρήση του στο ελληνικό 

νοσοκομείο. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να ειπωθεί για τη μέση κάλυψη κλινών αφού πολλά 

νοσοκομεία, ειδικά στις τουριστικές περιοχές, χαρακτηρίζονται από έντονη εποχικότητα. 

Πέραν τούτου, ο αριθμός κλινών είναι ένα μέγεθος για το οποίο δεν αποφασίζει η 

διοίκηση του νοσοκομείου. Επομένως, για τους δείκτες που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

γίνεται σαφές ότι,  τις περισσότερες φορές, αυτά δεν έχουν νόημα, αντίθετα, για άλλους 

δείκτες, όπως ποσοστό μείωσης επανεισαγωγών, ικανοποίηση ασθενών, αριθμός 

επεμβατικών πράξεων ανά ιατρό ή ανά νοσηλευτή, έχουν γίνει ελάχιστα πράγματα μέχρι 

σήμερα. Το γεγονός  αυτό, ίσως, δεν είναι άσχετο με το ότι τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν από την ανάλυση αυτών των δεικτών οδηγούν απευθείας σε ευθύνες των 

γιατρών. 

Οι δείκτες αξιολόγησης ακόμα και αν χαρακτηρίζονται από εγκυρότητα, αξιοπιστία, 

ευαισθησία και εξειδίκευση, εντούτοις δεν παύουν να είναι απλές τιμές που θα πάρει η 

μεταβλητή – στόχος. Η ερμηνεία του δείκτη ή της μεταβλητής σε ένα σύστημα 



 

 

483 

πολυμεταβλητό χωρίς να ληφθούν υπόψη όλες οι αλληλοσυσχετίσεις που υπάρχουν και 

κυρίως το κοινωνικό ιστορικό πλαίσιο λειτουργίας του νοσοκομείου, δεν είναι πάντα 

μονοσήμαντη, εύκολη και δυνατή. Τέλος πρέπει να τονιστεί η διαφορετική φύση των 

ελέγχων που γίνονται στον δημόσιο τομέα σε σχέση με την έννοια της αξιολόγησης. Η 

πράξη δείχνει ότι σχεδόν όλοι οι έλεγχοι στους δημόσιους οργανισμούς και η κάθε 

μορφής αξιολόγηση γίνονται για την νομιμότητα των δαπανών και των διαδικασιών και 

σχεδόν ποτέ για τη σκοπιμότητά τους και τους στόχους που είχαν να εκπληρώσουν. 

Για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας απαιτείται η χρήση δεικτών που να  

ποσοτικοποιούν και να μεταφράζουν τα στοιχεία των εκροών και των εισροών σε δείκτες. 

Όμως αυτό έχει τη εγγενή δυσκολία ότι οι εισροές, σχετικά με τις εκροές, μπορούν να 

ελεγχθούν ευκολότερα. Λόγω του ότι οι εισροές μπορούν να μετρηθούν ευκολότερα από 

ότι οι εκροές, το νοσοκομείο τείνει να επικεντρώνεται στις ποσότητα των εισροών που 

πηγαίνουν για την απόδοση παρά στην ίδια την απόδοση. Έμφαση δίνεται μόνο στον 

προσδιορισμό μέγιστων ορίων για τα κόστη και τις δαπάνες. Επειδή υπάρχει μικρή ή 

καθόλου ανταμοιβή για να παραμείνουν οι δαπάνες κάτω από αυτά τα όρια, είναι λογικό 

οι γιατροί όχι μόνο να μην έχουν ισχυρά κίνητρα για ενεργή και αποφασιστική δράση 

αλλά να αντιδρούν αρνητικά σε τέτοιους ελέγχους. Κάτι που συμβαίνει οπωσδήποτε όταν 

η υπέρβαση των ορίων όπως στις περιπτώσεις της μεγάλης κατανάλωσης φαρμάκων και 

ιατρικού υλικού οφείλεται, ενδεχομένως,  σε άτυπες αμοιβές των γιατρών, και που 

αποτελεί κίνητρο για να αντισταθούν στους ελέγχους.  

Από τα παραπάνω στοιχεία, προκύπτει ότι η αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας αποτελεί 

μια ιδιαίτερα σύνθετη και εκτεταμένη διαδικασία,  η οποία προϋποθέτει την ανάπτυξη 

συγκεκριμένου τύπου και μοντέλου αξιολόγησης, συγκεκριμένης μεθοδολογίας, καθώς 

και την κατάλληλη επιλογή και χρήση δεικτών αξιολόγησης. Παρόλα αυτά, η διαδικασία 

της αξιολόγησης, αποτελεί το μόνο εργαλείο για την διαχείριση των υπηρεσιών υγείας, 

γιατί διευκολύνει τον οικονομικό έλεγχο, συντελεί στην εκτίμηση της επίδρασης των 

εφαρμοζόμενων πολιτικών, εντοπίζει τυχόν αδυναμίες και προωθεί την εφαρμογή 

διορθωτικών ενεργειών, παρέχει στοιχεία για την αποτελεσματικότερη κατανομή πόρων 

και τέλος καθοδηγεί τον σχεδιασμό μελλοντικών πολιτικών και τον καθορισμό των νέων 

στόχων.   
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8.5.7   Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας και της Ποιότητας των Παρεχόμενων 

Υπηρεσιών 

 

Το πρόβλημα στο ελληνικό νοσοκομείο δεν είναι μόνο ή, κυρίως, πόσο μεγάλη 

σπατάλη πόρων γίνεται, πόσο είναι το μέγεθος στα φαινόμενα τύπου «φακελάκι», πόσο 

συχνά καταστρατηγούνται οι θεσπισμένες διαδικασίες αλλά γιατί συμβαίνουν όλα αυτά 

τα οποία συμβαίνουν. Και αυτό γιατί καταντά κοινοτυπία το ότι το σύστημα είναι 

«άρρωστο», επομένως δεν αρκεί  η διαπίστωση αυτή ή του μεγέθους του πυρετού, όσο η 

σωστή διάγνωση που οδηγεί στις αιτίες της ασθένειας, ειδάλλως χωρίς διάγνωση ή με 

λάθος διάγνωση δεν υπάρχει θεραπεία. Η αξιολόγηση σ’ αυτό το επίπεδο είναι ιδιαίτερα 

δύσκολη και απαιτεί διαφορετική μεθοδολογία από αυτή που αναπτύχθηκε με βάση το 

κόστος και την ποσοτικοποίηση διαφόρων πλευρών των φαινομένων. Ενδεχομένως 

πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ποιοτικές προεκτάσεις των φαινομένων και τα όρια και οι 

δυνατότητες των αλλαγών. Πάνω από όλα απαιτείται η συμμετοχή των ίδιων των γιατρών 

και νοσηλευτών στις διαδικασίες αξιολόγησης, όπως, επίσης, η συμμετοχή των πολιτών 

μέσα από ερωτηματολόγια ικανοποίησης ή άλλες μορφές έκφρασης των απόψεων τους.  

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας εκφράζεται μέσω της μέτρησης των 

αποτελεσμάτων, σε όλα τα επίπεδα, επομένως συμπεριλαμβάνει και τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά, τα οποία αξιολογούνται με τον τρόπο που τα αποδέχεται η κοινωνία. 

Έτσι, παρότι υπάρχει και η διάσταση της εσωτερικής αξιολόγησης, με την έννοια των 

προϋποθέσεων που υπάρχουν στο νοσοκομείο για να επιτευχθούν συγκεκριμένα 

μετρήσιμα αποτελέσματα, εντούτοις, το κύριο στοιχείο της αξιολόγησης είναι η μέτρηση 

των αποτελεσμάτων με βάση αδιάψευστους δείκτες και με αποτελέσματα από την 

κοινωνία σχετικά με τη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Θα μπορούσε να λεχθεί 

ότι οι αποτελεσματικές υπηρεσίες υγείας είναι και αποδοτικές, ενώ το αντίθετο δεν ισχύει 

πάντα. 

 Απαραίτητος όρος για τη βελτίωση αυτών των υπηρεσιών είναι η κατανόηση των αιτιών 

που δημιουργούν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και ποια είναι η ανταπόκριση και η 

αποδοχή αυτών των αποτελεσμάτων από την κοινωνία προς την οποία απευθύνεται η 

δράση του νοσοκομείου. Η αποδοχή αυτή είναι προφανές ότι διαχρονικά μεταβάλλεται, 

επομένως η αέναη αναζήτηση τρόπων βελτίωσης των αποτελεσμάτων είναι εγγενές 

στοιχείο της εξέλιξης των νοσοκομειακών υπηρεσιών. Με την έννοια αυτή η αξιολόγηση 

στηρίζεται σε δύο πυλώνες. Την εσωτερική αξιολόγηση, η οποία γίνεται από τα στελέχη 

της κλινικής και του νοσοκομείου συνολικά και βασίζεται στην σύγκριση ανάμεσα στους 

στόχους που έχουν τεθεί από την οργάνωση και στα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί 

και την εξωτερική αξιολόγηση, η οποία πρέπει να γίνεται από τους πολίτες και φορείς 

που εμπλέκονται με την λειτουργία του νοσοκομείου και βασίζεται στην αποδοχή των 
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δράσεων του από την κοινωνία. Η εκτίμηση των απόψεων της κοινωνίας αποτελεί την 

επιστημονική βάση για την δημιουργία πολιτικών υγείας αφού έτσι ανιχνεύεται το 

εξωτερικό περιβάλλον των οργανώσεων και γίνεται κατανοητό ποιες είναι οι ανάγκες, τι 

είναι αυτό που θέλει η κοινωνία από το κράτος. Αυτό σε συνδυασμό με την εσωτερική 

αξιολόγηση που δείχνει τις δυνατότητες της οργάνωσης να επιτύχει ή όχι τους στόχους 

της δημόσιας πολιτικής, ολοκληρώνει ένα κύκλο ποιοτικής λειτουργίας της δημόσιας 

διοίκησης.                                                                         

Η εσωτερική αξιολόγηση βασίζεται στη καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση των 

θεσπισμένων διαδικασιών στις κλινικές και τα εργαστήρια αλλά και σε όλες τις 

βοηθητικές υπηρεσίες του νοσοκομείου. Ακόμα, βασίζεται στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων στα ανώτερα όργανα του νοσοκομείου, όπως το Δ.Σ., το Επιστημονικό 

Συμβούλιο, οι τομείς της ιατρικής και νοσηλευτικής υπηρεσίας.  Οι διαδικασίες αυτές με 

την έννοια της καταγραφής, ανάλυσης, σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης για το τι 

συμβαίνει στην πράξη, δεν εφαρμόζονται παρά μόνο σε μικρό βαθμό στη νοσηλευτική 

υπηρεσία. Είναι γεγονός ότι η νοσηλευτική υπηρεσία, εξ’ αιτίας της ανεπάρκειας 

προσωπικού,  έχει το λιγότερο διαθέσιμο χρόνο για διαδικασίες αναστοχασμού και 

εκτίμησης των αδυναμιών που υπάρχουν. Εντούτοις, και ίσως γι’ αυτό, διακρίνεται για 

την εφαρμογή στοιχειωδών διοικητικών κανόνων και παρά τις πολλές δυσκολίες 

καταφέρνει να λειτουργήσει. Δεν συμβαίνει το ίδιο με την ιατρική υπηρεσία. Δεν 

αξιολογούνται οι διαδικασίες για το διοικητικό νοσηλευτικό μέρος τους, ούτε για το 

επιστημονικό, με εξαίρεση τα εργαστήρια, όπου αναγκαστικά οι διαδικασίες ακολουθούν 

τους κανόνες της επιστήμης. Δηλαδή οι διαδικασίες επιβάλλονται από τις επιστημονικές 

οδηγίες με τις οποίες υποχρεωτικά λειτουργούν όλα τα εργαστήρια. Όμως ακόμα και στα 

εργαστήρια δεν υπάρχει τρόπος να διαπιστωθεί η διοικητική πλευρά των φαινομένων, 

όπως είναι οι πολλαπλές και άχρηστες εξετάσεις.  

Φαίνεται πως λύση στο πρόβλημα θα αποτελούσε η ηλεκτρονική κάρτα του ασθενούς 

παράλληλα με την ύπαρξη ιατρικών οδηγιών. Πέρα από το γεγονός ότι δεν μπορεί να 

γίνει καμία ιατρική πράξη, εργαστηριακή εξέταση, συνταγή, χειρουργική επέμβαση, 

χωρίς τη κάρτα, δίνεται η δυνατότητα της καταγραφής των διαδικασιών που 

ακολουθούνται για τον κάθε ασθενή χωριστά. Αυτό με πολύ απλά λόγια σημαίνει ότι 

μπορεί να κριθεί μετά από πολύ χρόνο, ακόμα και στη περίπτωση θανάτου, η άσκοπη 

παραπομπή στο χειρουργείο ασθενούς με βάση όλο το ιστορικό του, των εξετάσεων και 

των ευρημάτων καθώς και της διαδικασίας που χρονικά ακολουθήθηκε από το 

νοσοκομείο. Μπορεί επίσης να κριθεί με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων και το 

αντίθετο φαινόμενο, δηλαδή γιατί δεν μπήκε στο χειρουργείο με την διαδικασία του 

επείγοντος μία επιβαρυμένη περίπτωση ασθενούς, με βάση τα στοιχεία των εξετάσεων, 

και μπήκε μία άλλη πολύ λιγότερο αναγκαία.  Όμως ακόμα και αν δεν χρειαστεί να 
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εξεταστεί η «σκοτεινή πλευρά του  φεγγαριού», δηλαδή η αδιαφάνεια στις ιατρικές 

πράξεις, το γεγονός ότι διευκολύνεται αφάνταστα η καταγραφή των διαδικασιών, των 

γνωματεύσεων και των θεραπευτικών σχημάτων, αποτελεί έναν τεράστιας σημασίας 

οδηγό για μάθηση. Αυτό, επίσης, θα επιδρούσε στην επαναξιολόγηση των θεραπευτικών 

πρωτοκόλλων και θα οδηγούσε, αφ’ ενός σε μία ιατρική που θα ήταν περισσότερο 

σύγχρονη και σίγουρη για τις αποφάσεις της και αφ’ ετέρου σε μία διαδικασία συνεχών 

αλλαγών και εξέλιξης των θεραπευτικών σχημάτων. Πάνω από όλα θα εξασφάλιζε 

διαφάνεια, πάντα στα πλαίσια του ιατρικού απορρήτου, σε ότι συμβαίνει σε ατομικό 

επίπεδο. 

Φυσικά ακόμα  ευκολότερη θα ήταν η ανάλυση και η αξιολόγηση των διοικητικών 

διαδικασιών, πολλές από αυτές που γίνονται σήμερα θα ήταν περιττές, αλλά και για τις 

αναγκαίες και απαραίτητες η καταγραφή των διαδικασιών θα έδινε τη δυνατότητα της 

καθιέρωσης και άλλων θεσμικών εργαλείων που να επιτρέπουν την ανίχνευση των 

αποτελεσμάτων και την απόδοση της συγκεκριμένης ευθύνης στα άτομα. 

Η εσωτερική αξιολόγηση θα μπορούσε να βασιστεί, τέλος, στη διαχείριση του κλινικού 

έργου, αφού αυτό αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα πάνω στον οποίο στηρίζεται όλη η 

αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα του νοσοκομείου. Η διαχείριση του κλινικού 

έργου που αποτελεί τη πιο σημαντική προϋπόθεση και τη πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμη 

διαδικασία για την αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία του νοσοκομείου, σαφώς 

ευκολύνεται από την ύπαρξη συστήματος καταγραφής των νοσηλευτικών διαδικασιών, 

κάτι που, με τη σειρά του, ευκολύνεται από την ύπαρξη της ηλεκτρονικής κάρτας του 

ασθενή. Η διαφάνεια που εξασφαλίζεται από τις καταγραφές της κάρτας και αφορούν τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων από τους γιατρούς, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως 

απόρρητες με βάση την εξουσία τους που απορρέει από την επιστημονική γνώση, θα 

μπορούσε να φωτίσει τις σκοτεινές πλευρές των δραστηριοτήτων που ασκούνται στο 

νοσοκομείο. Ταυτόχρονα, η διαφάνεια στις διαδικασίες δίνει την δυνατότητα αφ’ ενός 

μεν να βελτιωθούν αυτές και αφ’ ετέρου να αποδοθεί η ευθύνη για ότι γίνεται και να 

κριθεί και να  αξιολογηθεί με επιστημονικό τρόπο η κλινική και ο κάθε γιατρός ατομικά. 

Η δυνατότητα της αντικειμενικής ατομικής αξιολόγησης των γιατρών και νοσηλευτριών 

είναι απαραίτητο στοιχείο υποκίνησης για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες αυτές και 

για τη σύνδεση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνουν με αμοιβές και ποινές.        

Μέσω της διαχείρισης και αξιολόγησης του κλινικού έργου θα ήταν δυνατόν να 

διερευνηθεί και η σχέση του κόστους με τη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η 

κατάσταση που επικρατεί στα ελληνικά νοσοκομεία, με μεγάλη δυσκολία παρέχει 

κάποιες ενδείξεις, οι περισσότερες βασίζονται στη διαίσθηση των γιατρών και 

νοσηλευτών για τη σχέση αυτή. Φαίνεται πως για τις νοσηλευτικές υπηρεσίες η σχέση 
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αυτή έχει κάποια αναλογικότητα, ενώ για τις ιατρικές υπηρεσίες αυτό όχι μόνο δεν είναι 

σαφές αλλά, μάλλον, η καλύτερη ποιότητα κοστίζει λιγότερο. 

Η εξωτερική αξιολόγηση, βασίζεται στην καταγραφή των απόψεων των χρηστών των 

υπηρεσιών υγείας καθώς και όσων εμπλέκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο με τις 

υπηρεσίες αυτές, όπως της πολιτείας, γιατρών, νοσηλευτών, διοικητικών υπαλλήλων, των 

φαρμακευτικών και λοιπών εταιρειών, φορέων  της κοινωνίας και των ασθενών. Η 

εξωτερική αξιολόγηση δεν γίνεται ή γίνεται με υποτυπώδη τρόπο. Το γραφείο 

υποστήριξης του πολίτη που έχει την ευθύνη της ενημέρωσης των πολιτών για τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες, στην ουσία έχει μετατραπεί σε γραφείο παραπόνων, ειδικά, 

έτσι όπως τυχαίνει να στεγάζεται δίπλα στους χώρους αναμονής του Τμήματος 

Επειγόντων Περιστατικών. Η χαοτική κατάσταση που επικρατεί στο τμήμα αυτό, παρά τη 

καλή χωροταξική διάταξη και τον εξοπλισμό που διαθέτει, είναι αιτία που γίνεται δέκτης 

των περισσότερων παραπόνων και καταγγελιών των ασθενών. Φυσικά το τμήμα αυτό 

απέχει πολύ από το να χαρακτηρισθεί ως αξιολογητής του έργου του νοσοκομείου, όταν 

δεν μπορεί ούτε καν τις αρνητικές πλευρές των ΤΕΠ να αξιολογήσει. Αυτό δεν είναι 

άσχετο με το γεγονός ότι όπως λειτουργούν τα ΤΕΠ δεν μπορεί να αποδοθεί η ευθύνη της 

κακοδιοίκησης σε κανένα και απομένει τα περισσότερα παράπονα να αφορούν 

συμπεριφορές νοσηλευτριών. Είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι ένα έμπειρο μάτι 

παρατηρητή, θα μπορούσε μέσα από τη λειτουργία του ΤΕΠ, να κρίνει πολλές πλευρές 

από τον τρόπο λειτουργίας της νεοελληνικής κοινωνίας. Πρώτα απ’ όλα ο τρόπος που 

προσπαθεί ο ασθενής να παραβιάσει την ουρά αναμονής, μετά να ξεγελάσει τη 

νοσηλεύτρια που κάνει τη διαλογή ότι το περιστατικό του είναι πολύ πιο σοβαρό από 

αυτά των άλλων, ακόμα να βρει, εφόσον μπορεί χρονικά να το κάνει, τις κατάλληλες 

διασυνδέσεις – μοχλούς πίεσης - στους γιατρούς και λοιπούς «παράγοντες» του 

νοσοκομείου για να τον αντιμετωπίσουν γρηγορότερα και καλύτερα. Πολλοί από αυτούς, 

όταν εξαντλούνται οι ελπίδες να λύσουν «ανορθόδοξα» το πρόβλημα και επειδή η 

«ορθόδοξη» λύση με τη κατάσταση που επικρατεί είναι μάταιη, καταφεύγουν σε 

επιθετικές συμπεριφορές, τις περισσότερες φορές σε λάθος «στόχο».  

Έχοντας υπόψη ότι η έλλειψη πρωτοβάθμιας περίθαλψης και η μη θέσπιση του θεσμού 

του οικογενειακού γιατρού, οδηγεί στο ΤΕΠ την συντριπτική πλειοψηφία των  ασθενών 

με αυτοδιακομιδή, και μαζί με τα άτομα που κάνουν κατάχρηση του θεσμού, υπάρχουν 

και τα άτομα που έχουν σοβαρό πρόβλημα και δεν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, που 

πρέπει να πάνε, σε ποιόν να απευθυνθούν, που ποτέ δεν θα διαμαρτυρηθούν και θα 

υπομένουν την όποια ταλαιπωρία. Έτσι δεν είναι καθόλου τυχαίο που «μαζί με τα ξερά 

καίγονται και τα χλωρά». Παρόμοια κατάσταση επικρατεί και στα Εξωτερικά Ιατρεία, 

όπου, επίσης, συγκεντρώνεται ένας μεγάλος αριθμός παραπόνων.  
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Παρότι η εργασία αυτή της συλλογής καταγγελιών δεν έχει τύχει ιδιαίτερης προβολής και 

ως φυσικό επακόλουθο, δεν έτυχε της επιδοκιμασίας και της αθρόας συμμετοχής των 

ασθενών, αλλά ούτε και η επεξεργασία προχώρησε σε βαθμό που να επηρεάσει την 

οργανωσιακή και τις ατομικές αξιολογήσεις, εντούτοις συνάντησε την αντίδραση των 

γιατρών και νοσηλευτών. Ίσως δεν είναι τυχαίο, αφού διαισθητικά, όπως αναφέρθηκε 

από την υπεύθυνη του τμήματος, αυτές οι λίγες καταγγελίες δεν διατυπώθηκαν επί 

δικαίων και αδίκων αλλά, σχεδόν πάντα, για άτομα που δεν κάνουν καλά τη δουλειά 

τους. Αυτό δείχνει και τη κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει η διοίκηση, δηλαδή 

την οργάνωση της αξιολόγησης με συστηματικό τρόπο ως μία διαδικασία απαραίτητη για 

την εξαγωγή των απαραίτητων και αναγκαίων συμπερασμάτων για τη βελτίωση της 

παροχής υπηρεσιών υγείας. Η κατεύθυνση αυτή είναι υποχρέωση της πολιτείας γιατί σε 

μία διοίκηση δημοκρατική, την ποιότητα κρίνουν, σε τελική ανάλυση, οι πολίτες, που 

πληρώνουν τους φόρους, και σε βάθος χρόνου, ποιότητα και δημοκρατία μπορούν να 

συνυπάρξουν και να καλλιεργηθούν στα πλαίσια μιας οργάνωσης, που ευαισθητοποιείται 

στις προσδοκίες του πολίτη παρέχοντας σ’ αυτόν, σωστές, ουσιαστικές, επιλογές. 

 

 

8.6  Η ερμηνεία για την έλλειψη στρατηγικής στο νοσοκομείο 

 

8.6.1  Η διοικητική ανεπάρκεια 

 

Επειδή στις συνεντεύξεις μετείχαν άτομα που εργάζονται πολλά χρόνια στο νοσοκομείο, 

καλύπτεται σχεδόν όλη η χρονική διαδρομή από την ίδρυση του ΕΣΥ μέχρι σήμερα. Έτσι 

είναι αρκετά σαφείς οι διαπιστώσεις για τις αλλαγές που έχουν γίνει στο νοσοκομείο και 

για αυτές που ξεκίνησαν και δεν προχώρησαν ή σταμάτησαν στη πορεία. Γενικεύοντας 

τις απόψεις τους διαπιστώνεται ότι οι αλλαγές που υλοποιήθηκαν σχετίζονται με τη 

καθιέρωση θεσμικών εργαλείων, τα οποία βοήθησαν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού, κυρίως του ιατρικού, σε ότι αφορά το επιστημονικό έργο που εκτελούν. Σε 

συνδυασμό με τις εξελίξεις στην επιστημονική γνώση και στα θέματα της βιοϊατρικής 

τεχνολογίας, στο νοσοκομείο δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη παροχή υπηρεσιών 

υγείας υψηλού επιπέδου. Αυτό φαίνεται με μεγαλύτερη σαφήνεια στο επίπεδο των 

κλινικών που διευθύνονται από γιατρούς που ανανεώνουν τις γνώσεις τους συνδυάζοντάς 

την με την αποκτώμενη εμπειρία και έχουν στάσεις και συμπεριφορές που εκφράζουν 

υψηλό επαγγελματισμό. Εντούτοις, αυτές οι αλλαγές δεν αποκρυσταλλώνονται στο τρόπο 

λειτουργίας των κλινικών ως απόρροια διαδικασίας μάθησης όλης της οργάνωσης αλλά 

αποτελούν την εξαίρεση του κανόνα. Οι καλές ατομικές πρακτικές που δημιουργούνται, 

δεν έχουν συνέχεια για να αποκρυσταλλωθούν σε οργανωσιακό επίπεδο, γιατί αυτές οι 
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πρακτικές δεν ενισχύονται από το σύστημα. Έτσι το τελικό αποτέλεσμα είναι η κλινική 

να  επιστρέφει στη προηγούμενη κατά σταση ισορροπίας με την αποχώρηση των 

διευθυντών. Δηλαδή αυτές οι επιστημονικές και τεχνικές προϋποθέσεις δεν γίνονται η 

βάση πάνω στην οποία θα δομηθούν αλλαγές προς σκοπούμενη κατεύθυνση, 

επικεντρωμένες σε καλύτερα αποτελέσματα αλλά παραμένουν στα χέρια του εκάστοτε 

διευθυντή να τις χρησιμοποιήσει κατά το δοκούν. Αντίθετα, στις περιοχές όπου η ευθύνη 

είναι συγκεχυμένη,  όπως στα επείγοντα περιστατικά ή στα εξωτερικά ιατρεία, η 

κατάσταση είναι πρωτόγονη και η ικανοποίηση των ασθενών πολύ χαμηλή. Η μη 

ανάληψη της ευθύνης δεν είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν έχουν ξεκινήσει αλλαγές 

σε αυτό το επίπεδο. Ο κύριος λόγος της αποτυχίας των μεταρρυθμίσεων σε όλα τα 

επίπεδα του νοσοκομείου είναι η αδυναμία της εφαρμοσμένης στρατηγικής να 

υπερκεράσει την απάθεια και την αντίδραση του προσωπικού, κυρίως γιατρών, αλλά και 

νοσηλευτών και διοικητικών υπαλλήλων. Παρατηρούμε ότι η εκφρασμένη πολιτική του 

υπουργείου φτάνει μέχρι το επίπεδο του διοικητή και τούτο εξ’ αιτίας της συμμετοχής του 

στις διαδικασίες της ΔΥΠΕ και σταματά ακριβώς στο επίπεδο του Δ.Σ., καθώς υπάρχει 

πλήρης αδυναμία να εξειδικευτεί και να γίνει πρακτικά χρήσιμη και εφαρμοστέα στα 

επίπεδα της ιατρικής και νοσηλευτικής υπηρεσίας. Ακόμα και στις περιπτώσεις που 

υπάρχει σαφής κατεύθυνση και προσανατολισμός από το υπουργείο, είναι σχεδόν βέβαιο 

ότι οι γιατροί δίνουν την δική τους κατεύθυνση και πορεία στη κλινική που διευθύνουν. 

Είναι γεγονός ότι καθυστερεί ή έχει ματαιωθεί στη πράξη η εισαγωγή διοικητικών 

«εργαλείων» για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, τα οποία έμμεσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο 

των δραστηριοτήτων των γιατρών. Έτσι, ενώ σε θέματα βιοϊατρικού εξοπλισμού, όταν 

δεν υπάρχει πρόβλημα οικονομικών πόρων, επιτυγχάνεται η γρήγορη εισαγωγή τους 

ακόμα κι όταν λείπει η απαραίτητη τεχνογνωσία για τη χρήση τους, δεν παρατηρείται το 

ίδιο με το διπλογραφικό σύστημα, με πληροφοριακά συστήματα κοστολόγησης, την 

ηλεκτρονική κάρτα του ασθενούς. Ακόμα κι όταν ξεκινούν προσπάθειες προς αυτή την 

κατεύθυνση, όπως στη περίπτωση του διπλογραφικού, αυτές ανατίθενται σε εξωτερικούς 

συμβούλους – εταιρείες περιμένοντας την  έτοιμη λύση, χωρίς την εμπλοκή των γιατρών 

και των νοσηλευτών και κυρίως χωρίς τη διοικητική υπηρεσία που θα έπρεπε να 

αναλάβει το έργο αυτό λόγω αρμοδιότητας αλλά και λόγω επάρκειας προσωπικού. Η 

κατάσταση αυτή δείχνει είτε την ανεπάρκεια σε ικανότητες της διοικητικής υπηρεσίας, 

ζήτημα που παραπέμπει και πάλι στον τρόπο στελέχωσης με κριτήρια μη αξιοκρατικά, 

είτε στην αδυναμία της διοίκησης να κατανοήσει ότι η συγκεκριμένη διαδικασία είναι 

διαδικασία μάθησης και έχει νόημα μόνο αν γίνει  από το ίδιο το νοσοκομείο. 

Η μη εισαγωγή σύγχρονων εργαλείων αξιολόγησης οδηγεί σε πλήρη αδυναμία να 

εκτιμηθεί το αποτέλεσμα της παρεχόμενης περίθαλψης με όρους αποδοτικότητας και 
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προτεραιοτήτων που θέτει, ή θα έπρεπε να θέτει, η διοίκηση. Παράλληλα μ’ αυτό, δεν 

επιδιώκεται, απεναντίας μάλιστα, υπάρχει εχθρική διάθεση να θεσμοθετηθούν 

διαδικασίες λήψης αποτελεσμάτων για την ποιότητα της περίθαλψης με ερωτηματολόγια 

από τους ασθενείς. Έτσι το σύστημα ούτε αυτοαξιολογεί τις δραστηριότητές του, ούτε 

λαμβάνει ανάδραση από το εξωτερικό περιβάλλον. Μ’ αυτό τον τρόπο το σύστημα 

λειτουργεί με βάση τις αξίες που έχει ο κάθε διευθυντής και σε τελική ανάλυση ο κάθε 

υπάλληλος και οι οποίες ακόμα κι όταν είναι θετικές, φέρνουν ελάχιστα αποτελέσματα 

γιατί δεν μπορούν να ξεφύγουν από την ασφυκτική επιρροή του υπάρχοντος πολιτισμικού 

πλαισίου. Το σύνηθες είναι οι αξίες να συνδιαμορφώνονται και να ομογενοποιούνται 

«υποκύπτοντας» στον ιδιόμορφο κοινωνικό ισομορφισμό κακών συμπεριφορών της 

ελλαδικής κοινωνίας. 

 

8.6.2  Η επιρροή της κοινωνίας στις διαδικασίες και λειτουργίες του νοσοκομείου 

 

Από τις αφηγήσεις, κυρίως των νοσηλευτριών, αντλούνται πολλά συμπεράσματα για τον 

τρόπο που αντιδρά το κοινωνικό περιβάλλον, οι ασθενείς και οι συγγενείς των ασθενών, 

στις παρεχόμενες υπηρεσίες, στις συμπεριφορές των γιατρών και νοσηλευτών και στο 

αποτέλεσμα αυτών των διαδικασιών. Αναφέρθηκε με σαφήνεια ότι ο ασθενής ή ο 

συνοδός του δεν αντιδρά ή δεν τολμά να αντιδράσει απέναντι στην πιθανή αυθαιρεσία 

του γιατρού ακόμα κι όταν αυτή είναι εύκολα αντιληπτή. Δεν διαμαρτύρεται και συνήθως 

δεν καταγγέλλει τον γιατρό ακόμα κι όταν η συναλλαγή δεν είναι έντιμη. Αντίθετα 

αντιδρά επιθετικά στις συμπεριφορές των νοσηλευτριών προσδοκώντας εντελώς 

εξειδικευμένες και ατομικές υπηρεσίες χωρίς να ενδιαφέρεται καθόλου για το  αν το 

προσωπικό επαρκεί ακόμα και για να επιτελέσει στοιχειώδεις λειτουργίες. Πιστεύει ότι 

μπορεί να θέτει ο ίδιος τις προτεραιότητες της περίθαλψης και  απαιτεί εντελώς 

εξατομικευμένες υπηρεσίες, θεωρώντας ότι το δικό του  πρόβλημα θα πρέπει να είναι στο 

επίκεντρο της φροντίδας των νοσηλευτριών και δεν τον ενδιαφέρει, όπως είναι φυσικό, το 

πρόβλημα κανενός άλλου ακόμα και όταν αυτό είναι φανερά πιο σοβαρό από το δικό του. 

Το γεγονός ότι επιτρέπεται η απρόσκοπτη ολοήμερη, σχεδόν, παρουσία των συνοδών στις 

κλινικές, τους δίνει τη δυνατότητα σχεδόν της επίβλεψης του έργου των νοσηλευτριών. 

Ειδικά στη περίπτωση που το μορφωτικό τους επίπεδο είναι υψηλό οι απαιτήσεις τους 

φτάνουν, πολλές φορές, στα όρια της υπερβολής σε σχέση με τις πραγματικές 

δυνατότητες της ιατρικής και, κυρίως, της νοσηλευτικής υπηρεσίας. Ίσως, δεν είναι 

τυχαίο το γεγονός, το οποίο αναφέρθηκε από πολλές νοσηλεύτριες ότι μπορούν να 

μαντέψουν το επάγγελμα που ασκεί ο συνοδός του ασθενούς από τον τρόπο που 

συμπεριφέρονται και επικοινωνούν μαζί τους. Ταυτόχρονα εκφράστηκε εύγλωττα, ως 

παράπονο των νοσηλευτριών από τη συμπεριφορά των ασθενών και συνοδών, η άποψη 
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που ακούγεται ως μόνιμη επωδός στις διαμαρτυρίες τους, ότι «εμείς σας πληρώνουμε». 

Άποψη που δεν εκφράζεται για τους νοσηλευτές και γιατρούς των μεγάλων ιδιωτικών 

νοσηλευτηρίων, όπου υπάρχουν άμεσες, ίδιες πληρωμές, πέρα από αυτές των 

ασφαλιστικών ταμείων και ενώ λοιπόν, για το λόγο αυτό, θα έπρεπε να έχουν 

μεγαλύτερες απαιτήσεις εντούτοις εκεί δέχονται τους επιβεβλημένους κανόνες 

αδιαμαρτύρητα με πιο χαρακτηριστική περίπτωση την τήρηση του επισκεπτηρίου.  

Η έλλειψη εμπιστοσύνης του πολίτη προς το δημόσιο νοσοκομείο φαίνεται από το 

γεγονός ότι ο πολίτης έχει μάθει, πριν ξεκινήσει τις διαδικασίες αναζήτησης των 

υπηρεσιών περίθαλψης, να ψάχνει για να βρει τρόπους να παρακάμψει το σύστημα, 

ειδικά όταν πρόκειται για διαδικασίες που χρειάζεται να περιμένει κάποιο χρονικό 

διάστημα άσχετα αν είναι ή δεν είναι επείγουσα η περίπτωσή του. Στις περιπτώσεις αυτές 

το «δαιμόνιο» του έλληνα με την καθοδήγηση των γιατρών, που στην περίπτωση αυτή 

γίνονται προσωπικοί – ιδιωτικοί γιατροί του ασθενούς, με το αζημίωτο βεβαίως, τον 

«οδηγεί» στα απογευματινά ιατρεία και στα επείγοντα περιστατικά, κατά τη διάρκεια που 

εφημερεύει εκεί ο θεράπων «προσωπικός» ιατρός και από εκεί στη συνέχεια έχουμε την 

άμεση εισαγωγή σε κλινικές ή χειρουργεία χωρίς «περιττές» διαδικασίες αναμονής στην 

ουρά.  

Η καταστρατήγηση ακόμα και των καθιερωμένων διαδικασιών από τους ίδιους τους 

λειτουργούς του νοσοκομείου είναι άλλος ένας σημαντικός παράγοντας για τη δημιουργία 

αταξίας και βασική αιτία που το σύστημα δεν μπορεί να παρακολουθήσει και να 

αξιολογήσει τις διαδικασίες, να τις βελτιώσει και να μάθει μέσα από τις βελτιώσεις – 

αλλαγές που θα γίνουν. Όταν για όλους τους πολίτες δεν ισχύουν τα ίδια μέτρα και 

σταθμά όσον αφορά την ισότητα στη δυνατότητα πρόσβασης, τότε το σύστημα λειτουργεί 

χαοτικά. Δεν έχει κανόνες λειτουργίας ή καλύτερα έχει «κρυφούς» κανόνες που 

βασίζονται στην συναλλαγή, ενώ οι επίσημοι, καθιερωμένοι κανόνες υπάρχουν είτε 

προσχηματικά είτε για να τους εφαρμόζουν κάποιοι γιατροί που επιμένουν έντιμα και οι 

οποίοι, κατά τη λαϊκή έκφραση ονομάζονται τα «κορόιδα» του συστήματος. Όταν δεν 

τηρούνται απλές διοικητικές διαδικασίες που είναι φανερές στους πολίτες, τότε δεν έχει 

νόημα η αναφορά σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων από τους γιατρούς σχετικά με τα 

προτεινόμενα σχήματα περίθαλψης που περιβάλλονται από το «μυστήριο» της 

επιστημονικής γνώσης. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα, όπου ενώ οι γιατροί, γενικώς, δεν ενδιαφέρονται 

για το διοικητικό μέρος των νοσηλευτικών διαδικασιών, εντούτοις στις μαιευτικές 

κλινικές «ψάχνουν» να βρουν και να εντάξουν νοσηλεύτριες που διακρίνονται για την 

εργατικότητά τους και ειδικά για την ευγενική συμπεριφορά τους απέναντι στις 

εγκυμονούσες και στις γυναίκες που έχουν γεννήσει. Δεν  πρόκειται για καμία κρίση 

επαγγελματικής συνείδησης, ούτε για συμμετοχή σε βραβεία ποιότητας, απλά οι γιατροί 
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απαιτούν από τις νοσηλεύτριες να συμπεριφέρονται έτσι γιατί, αρκετοί από αυτούς, 

αντιμετωπίζουν τις εγκυμονούσες γυναίκες σαν πελάτισσες λαμβάνοντας αμοιβή για τον 

τοκετό, λειτουργώντας ως ιδιώτες μαιευτήρες με τα μέσα που τους παρέχει το δημόσιο 

νοσοκομείο. Αν ο τοκετός γίνει με καισαρική τομή επιδοτείται από τα ασφαλιστικά 

ταμεία και εμμέσως το ποσό της επιδότησης καταλήγει στους γιατρούς. Το ότι η 

καισαρική τομή αντί του φυσιολογικού τοκετού είναι δημιουργία προκλητής ζήτησης της 

συγκεκριμένης υπηρεσίας και ότι είναι ενδεχόμενο, πέρα από όλα τα άλλα, να 

δημιουργήσει μελλοντικά προβλήματα υγείας στις γυναίκες είναι κάτι που περνά 

απαρατήρητο  και δεν είναι τυχαίο ότι και σε αυτό το πεδίο έχουμε τα πρωτεία στην Ε.Ε..  

Η κοινωνία ανήμπορη να αντιδράσει στα γραφειοκρατικά σχήματα της έννομης 

λειτουργίας ψάχνει για «παραθυράκια» που λειτουργούν ως βαλβίδα ανακούφισης για τη 

λύση των προβλημάτων της, με όποιο τρόπο μπορεί. Στην περίπτωση που αναγκαστεί ο 

ασθενής να ακολουθήσει τους καθιερωμένους κανόνες, όπως συμβαίνει με τα πραγματικά 

επείγοντα περιστατικά, στα οποία δεν έχει τον αναγκαίο χρόνο να χρησιμοποιήσει το 

«μέσο» και αναγκαστικά εισέρχεται ως τυχαίος ανώνυμος πολίτης, τότε θα έχει την όποια 

τυχαία, μέση, υπεύθυνη ή ανεύθυνη αντιμετώπιση μπορεί να του δώσει το τμήμα. Τα 

διάφορα συστήματα διαλογής, τα οποία εφαρμόζονται σε άλλες χώρες, στα ελληνικά 

νοσοκομεία υπακούουν στη διαίσθηση και στον αυτοσχεδιασμό των νοσηλευτριών που 

έχουν την ευθύνη. Παρότι τα ΤΕΠ λειτουργούν ως αυτόνομο τμήμα, η μη ύπαρξη και 

στελέχωση με ιατρικό προσωπικό που να εργάζεται αποκλειστικά στο τμήμα αυτό, καθώς 

και η μη ανάληψη της ευθύνης της λειτουργίας του από έμπειρο γιατρό σχετικής 

ειδικότητας, δεν δίνει καμία δυνατότητα για εξορθολογισμό των διαδικασιών. Δεν είναι 

τυχαίο ότι οι περισσότερες διαμαρτυρίες και παράπονα διατυπώνονται για το τμήμα αυτό 

καθώς και για τα εξωτερικά ιατρεία, όπου και εκεί επικρατεί η ίδια περίπου κατάσταση. 

Στο τμήμα αιμοκάθαρσης όπου οι ασθενείς είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται τακτικά σ’ 

αυτό, τις περισσότερες φορές καθημερινά. Πέρα από την επιρροή των οργανωμένων 

φορέων των ασθενών, αναπτύσσονται σχέσεις που οδηγούν σε ανθρώπινες συμπεριφορές 

από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Το σύστημα έχει περισσότερη τάξη και 

ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στα περιστατικά αυτά. Θεσπίστηκαν διαδικασίες που 

τηρούνται και μέσα από την ανάλυση των δυσλειτουργιών τους βελτιώνονται για να 

εξυπηρετήσουν συνολικά τους ασθενείς και όχι κάποιους μεμονωμένα. Ακόμα και 

προβλήματα που σχετίζονται με επάρκεια θέσεων αιμοκάθαρσης και νοσηλευτικού 

προσωπικού αντιμετωπίζονται καλύτερα και επιλύονται. Αυτή η κατάσταση των 

βελτιώσεων συνολικά του συστήματος έχει ιδιαίτερη σημασία ως διαδικασία μάθησης και 

αλλαγών σε αντίθεση με την ατομική εξυπηρέτηση. Αυτό γιατί η ατομική εξυπηρέτηση, 

συνήθως στα άτομα που έχουν ισχύ ή πληρώνουν φακελάκι, λειτουργεί σαν βαλβίδα 
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ανακούφισης στην υπερπίεση του συστήματος.  Όμως, έτσι, το σύστημα  αποφεύγει την 

έκρηξη και ούτε «σπάζει» αλλά ούτε και μαθαίνει για να βελτιωθεί.  

Η αδύναμη κοινωνία των πολιτών δεν μπορεί να επηρεάσει προς τη  θετική κατεύθυνση 

τις εξελίξεις, λειτουργεί ατομικά και όχι συλλογικά, δεν μπορεί να επηρεάσει την ιατρική 

εξουσία και αναγκαστικά χρησιμοποιεί τα «εργαλεία» που έχουν επιβάλλει οι ισχυροί του 

συστήματος. Τα σήματα, λοιπόν, που στέλνει η κοινωνία στους γιατρούς είναι τέτοια που 

λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με τον εσωτερικό «δέκτη» του κάθε γιατρού, αφού έτσι κι 

αλλιώς δεν υπάρχουν κανόνες ή, όταν υπάρχουν, τους θέτουν και τους αθετούν οι ίδιοι οι 

γιατροί ανάλογα την περίσταση. Η σχέση εμπιστοσύνης της κοινωνίας με τους γιατρούς, 

συνολικά, είναι χαμηλή. Ο  κάθε ασθενής στη σχέση του  με τους γιατρούς, εξ αιτίας της 

άγνοιας που τον διακρίνει, πιστεύει ότι όσο πιο μεγάλη είναι η συνταγή και πιο πολλές οι 

εργαστηριακές και άλλες εξετάσεις, τόσο καλύτερα θα θεραπευτεί. Το ότι οι ιατρικές 

συνταγές γίνονται όλο και περισσότερες δεν είναι λάθος μόνο των «κακών» γιατρών ή 

των φοβερών και τρομερών φαρμακευτικών εταιρειών αλλά και των ασθενών που το 

απαιτούν. Είναι φανερή η έλλειψη παιδείας σ’ αυτό το θέμα. Δεν αποτελεί απαραβίαστο 

δικαίωμα στην ελευθερία το να μπορεί ο ασθενής να συμβουλεύεται όλους τους γιατρούς 

που θέλει μέσα στην ίδια μέρα και τα ταμεία να πληρώνουν τις ίδιες εξετάσεις ξανά και 

ξανά. Αυτά που ειπώθηκαν στις συνεντεύξεις για πάρα πολλές αζήτητες μικροβιολογικές 

και άλλες εξετάσεις, για κατ’ επανάληψη επισκέψεις των ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία 

στους ίδιους αλλά και σε διαφορετικούς γιατρούς, δίνουν μια χαρακτηριστική εικόνα του 

πολιτισμικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν οι γιατροί και το σύστημα 

ολόκληρο. 

Αυτό είναι φυσικό να επηρεάζει την βιωματική μάθηση και να δημιουργεί συμπεριφορές 

και νοοτροπίες που διέπονται από την αδιαφορία για το αποτέλεσμα της περίθαλψης, 

δεδομένου ότι δεν προβλέπεται κανένας μηχανισμός ελέγχου και καμία κύρωση, 

τουλάχιστον από την πλευρά της υπερβολικής δημιουργίας δαπανών. Έτσι οι ασθενείς 

είναι υποχρεωμένοι να «διαβάσουν και να ερμηνεύσουν» τον άτυπο  θεσμό που επικρατεί 

στο σύστημα και να υποκύψουν ενισχύοντάς τον καθώς ενδίδουν σ’ αυτόν.  Ο ελλαδικός 

πολίτης έχει κατορθώσει να ευτελίσει όλες τις μορφές συλλογικής δράσης, ακόμα και 

εκεί που αυτή επιβάλλεται να γίνεται συλλογικά, πόσο μάλλον στις περιπτώσεις, όπως η 

ασθένεια, όπου το πρόβλημα εμφανίζεται ατομικά. 

Η λειτουργία του νοσοκομείου βασίζεται στο τρίπτυχο ισότητα – αποδοτικότητα και 

αποτελεσματικότητα. Και ενώ η έννοια της ισότητας είναι συνταγματικά 

αδιαπραγμάτευτη, υπάρχουν στο νοσοκομείο αρκετοί βαθμοί ελευθερίας σε θέματα 

σχετικά με την ισότητα πρόσβασης ενώ δεν θα έπρεπε να υπάρχει απολύτως κανένας, 

ταυτόχρονα, δεν έχει  βαθμούς ελευθερίας εκεί που θα έπρεπε να έχει πολλούς, όπως στα 
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ζητήματα της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, σε σχέση με τις αντίστοιχες αμοιβές ή ποινές.  

 

8.6.3  Οι παρεμβάσεις του πολιτικού επιπέδου  

  

Η αλληλοσυσχέτιση του πολιτικού επιπέδου με το διοικητικό μηχανισμό είναι αυτονόητη 

καθώς στο πολιτικό επίπεδο παράγονται οι δημόσιες πολιτικές που εφαρμόζει ο 

διοικητικός μηχανισμός. Όμως, αν αυτό είναι αυτονόητο στις χώρες με ανεπτυγμένη 

διοικητική γραφειοκρατία, όπου η διοικητική ηγεσία όχι μόνο έχει την ευθύνη της 

εφαρμογής αυτών των πολιτικών αλλά συμμετέχει  στο σχεδιασμό τους, καθιστώντας 

αυτές αποδοτικές και αποτελεσματικές, στην χώρα μας αυτό όχι μόνο δεν είναι 

αυτονόητο αλλά συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Όσο περισσότερο το πολιτικό επίπεδο 

βρίσκεται σε αδυναμία να καθορίσει στρατηγική στο νοσοκομείο, τόσο περισσότερο οι 

παρεμβάσεις του γίνονται με εξωθεσμικό τρόπο και αντί να επικεντρώνονται σε 

στρατηγικά θέματα, γίνονται στο επίπεδο του διοικητικού μηχανισμού τον οποίο 

βραχυκυκλώνουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, κυρίως σε θέματα που αφορούν τη 

διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και σε θέματα σχετικά με τη διοικητική και τη 

νοσηλευτική υπηρεσία. Δηλαδή στην ουσία εξυπηρετούνται πελατειακές σχέσεις είτε με 

τη μορφή τακτοποίησης των «δικών» μας ανθρώπων, είτε με τη μορφή τακτοποίησης 

θεμάτων που σχετίζονται με προμήθειες και άλλα οικονομικά ζητήματα που στη 

σημερινή εποχή αποτελούν το νέο καθεστώς των πελατειακών σχέσεων.  

Σε προηγούμενο κεφάλαιο ορίσθηκε το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί το 

νοσοκομείο και το οποίο επιδρά καθοριστικά σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς 

του, ακόμα και στη χρήση διοικητικών τεχνικών και εργαλείων.  Επιγραμματικά, 

επαναλαμβάνοντας τη βασική διαπίστωση, φαίνεται ότι η δημιουργία του Ελληνικού 

κράτους και της δημόσιας διοίκησης δεν ήταν το φυσικό επιστέγασμα μίας μακρόχρονης 

ιστορικής πορείας που ήρθε να διευθετήσει οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις, να 

στεγάσει το πολιτισμό μιας κοινωνίας, να λειτουργήσει ως πλατφόρμα για την επίλυση 

κοινωνικών προβλημάτων, αλλά ένα τεχνητό μόρφωμα που στηρίχθηκε, κυρίως, σε 

εθνικούς λόγους. Δεν ήταν ένας οργανισμός που εξελίχθηκε αργά και βασανιστικά μέχρι 

να αποκτήσει δεδομένη ωριμότητα, όπως έγινε σε όλα τα κράτη της δύσης αλλά 

φτιάχτηκε στα «εργαστήρια» των συμμαχικών δυνάμεων, ένα είδος κοινωνικού 

Φραγκενστάιν, ο οποίος πριν καλά-καλά πάρει πνοή ζωής από τους ξένους προστάτες, 

ξέφυγε  από τον έλεγχό τους και  λειτούργησε ως «τέρας». Απόρροια  όλων αυτών ήταν 

να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που δεν μπορούσε να λειτουργήσει για τον σκοπό που 

φτιάχτηκε καθώς «η πατριαρχική σχέση μεταφέρθηκε στην κοινωνία, στην πολιτική και 

μεταβλήθηκε στη λεγόμενη «πελατειακή» σχέση, διατηρώντας όμως το θεμελιώδες της 
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γνώρισμα, δηλαδή την αναγκαία συνάφεια υπακοής και προστασίας στον και από τον 

κομματικό ηγέτη ή και τοπικό κομματάρχη» (Κονδύλης Π., 1995). Οι συνεχείς 

εξωθεσμικές παρεμβάσεις του πολιτικού επιπέδου είχαν ως αποτέλεσμα τη λειτουργία 

του διοικητικού μηχανισμού με απρόβλεπτο τρόπο, έτσι ώστε να είναι αδύνατη η 

οποιαδήποτε εκτίμηση για το αποτέλεσμα της δράσης του. Αυτή η χαοτική λειτουργία, 

όπως ήταν φυσικό επακόλουθο, συνέβαινε ακόμα και στις περιπτώσεις που έπρεπε να 

υλοποιηθούν αναγκαίες και κοινά αποδεκτές δημόσιες πολιτικές. Το πολιτικό σύστημα 

στη χώρα μας δεν είχε την υπομονή να περιμένει τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα των 

δράσεων, ακόμα και όταν υπήρχε σαφής βεβαιότητα ότι αυτές κινούνται προς τη σωστή 

κατεύθυνση. Ο διοικητικός μηχανισμός, έτσι όπως κατάντησε, είναι απρόβλεπτος για τις 

εκροές του ακόμα και στην περίπτωση που υπάρχουν εισροές επαρκών πόρων, που 

αφορούν ορθές, κοινωνικά αποδεκτές, πολιτικές.  Έτσι ήταν λογικό, ακόμα και σ’ αυτές 

τις περιπτώσεις, να επιλεγεί ο εύκολος δρόμος της παράκαμψης των θεσπισμένων 

διαδικασιών αντί του δύσκολου και μακροχρόνιου δρόμου, μέσω της επιβολής τάξης  στη 

λειτουργία του διοικητικού μηχανισμού. Ο εύκολος δρόμος ήταν αυτός της τοποθέτησης 

στα καίρια σημεία του μηχανισμού των «δικών» μας ανθρώπων. Πολλοί από αυτούς, 

ενδεχομένως, επειδή δεν έχουν τα προσόντα και τις ικανότητες να βρίσκονται στις θέσεις 

αυτές, δεν είναι εύκολο να αντιδράσουν στις επιταγές αυτών που τους τοποθέτησαν. 

Αυτός ο δρόμος οδηγεί αναπόφευκτα στη μη νόμιμη λειτουργία που αρχίζει με το μικρό 

ρουσφέτι και καταλήγει στη διαπλοκή και τη διαφθορά. Όταν σε ένα σύστημα υπάρχει 

φθορά μηχανισμών και ειδικά αυτών που είναι καίριας και κομβικής σημασίας, αν το 

«κακό» δεν χτυπηθεί στη ρίζα του, τα πράγματα δεν σταματούν παρά μόνο όταν το 

βαρέλι φθάσει στον πάτο. Ο διοικητικός μηχανισμός που βασίζεται στην πατρωνία, που 

έχει μάθει να λειτουργεί σε συνθήκες θερμοκηπίου, είναι ανήμπορος να ανταπεξέλθει σε 

δύσκολες καταστάσεις, όπως επίσης και σε γρήγορες και απρόβλεπτες αλλαγές του 

εξωτερικού περιβάλλοντος. Φαίνεται παράλογο στον οποιοδήποτε ότι είναι δυνατόν να 

λειτουργήσει ένα μηχανικό σύστημα όταν τα διάφορα μέρη του, οι μηχανισμοί και 

λειτουργίες του δεν υπακούουν στους νόμους της φυσικής – της φύσης. Άραγε γιατί δεν 

είναι παράλογο μία κοινωνία να μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να τηρεί τους θεσμούς και 

τους νόμους που την συγκροτούν;   

Το πολιτικό σύστημα λοιπόν, φαίνεται βραχυκυκλωμένο από το αποτέλεσμα των 

πράξεων του. Δημιούργησε ένα «Γόρδιο δεσμό» που όχι μόνο δεν μπορεί να τον λύσει 

αλλά απεναντίας τον περιπλέκει. Ακόμα και όταν προσπαθεί να δημιουργήσει όρους 

έλλογης ανάπτυξης, φαίνεται πως πολύ λίγα πράγματα μπορεί να καταφέρει. Και τούτο, 

διότι ένας οργανισμός όπως το νοσοκομείο δεν είναι ένα μηχανικό σύστημα για το 

αντικαταστήσεις όταν δεν σου κάνει τη δουλειά για την οποία έχει φτιαχτεί. Πρέπει να 

συντηρηθεί και να ξαναφτιαχτεί εκ των ενόντων με τις δικές του δυνάμεις, με πολύ κόπο, 
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σκέψη, με τεράστια επιμονή και υπομονή, σε μακρύ χρόνο. Πάνω από όλα απαιτεί 

διαδικασίες συσσωρευμένης βιωματικής μάθησης σ’ ένα πλαίσιο αρχών αξιοκρατίας και 

ισονομίας.  

Απόρροια όλων αυτών των πρακτικών και προκειμένου το κομματικό σύστημα να 

πετύχει  τους στόχους της ικανοποίησης των πολιτών – «πελατών» και όχι ολόκληρης της 

κοινωνίας, είναι να χρησιμοποιεί  «παράδρομους» και «παράθυρα» για να παρακάμψει 

τον κανονικό δρόμο. Αυτή η παράκαμψη είναι υποχρεωτικό να περάσει μέσα από τα 

«διόδια» της διαπλοκής, της αναξιοκρατίας και της διαφθοράς.  

Ο δίαυλος εξουσίας και επιρροής του κομματικού συστήματος στο νοσοκομείο είναι ο 

διορισμός του διοικητή μόνο με κομματικά κριτήρια. Ο δίαυλος αυτός διευρύνεται με τον 

τρόπο που συγκροτείται το Δ.Σ., το οποίο, εμμέσως πλην σαφώς, ελέγχεται από το 

κόμμα. Είναι ο μηχανισμός ικανοποίησης των πελατειακών σχέσεων μέσω παραβίασης 

της προτεραιότητας στις ουρές αναμονής, της διασύνδεσης με γιατρούς και νοσηλεύτριες 

για να ευνοήσουν τον πολίτη – κομματικό «πελάτη» τους. Είναι η τακτοποίηση των 

«δικών μας» νοσηλευτριών σε εύκολες, ανεύθυνες και ξεκούραστες θέσεις. Η προαγωγή 

σε θέσεις κλειδιά των «δικών μας» ανθρώπων. Φυσικά σ’ αυτό το αλισβερίσι τους όρους 

τους επιβάλλει αυτός που έχει μεγαλύτερη εξουσία, εκτός κι αν υπάρχει τρόπος να 

μοιραστεί η «λεία».  Το δικαίωμα του ασθενούς στην περίθαλψη γίνεται υποχρέωση 

στους πολιτικούς, σε ένα σύστημα που αν προσπαθήσει ο πολίτης να το αντιμετωπίσει με 

τους καθιερωμένους θεσμούς μοιάζει με το παράλογο Καφκικό κάστρο.  

Παρόλα αυτά, η κατάσταση είναι αρκετά πιο σύνθετη και επομένως πιο δύσκολη στο 

νοσοκομείο ακόμα και για το κυβερνητικό κόμμα. Η επιβολή του πολιτικού συστήματος 

είναι σχετικά περιορισμένη στο νοσοκομείο σε σχέση με άλλους χώρους της δημόσιας 

διοίκησης. Απόλυτη στο επίπεδο της διοικητικής και σχεδόν απόλυτη στο επίπεδο της 

νοσηλευτικής  υπηρεσίας, όχι όμως και στο επίπεδο της ιατρικής υπηρεσίας. Στην ιατρική 

υπηρεσία φτάνει μέχρι τον επηρεασμό των όρων ανάδειξης των διευθυντών κλινικών και 

εργαστηρίων. Παρότι δεν αποτελεί μέρος της έρευνας και της διατριβής, από τις 

αφηγήσεις των γιατρών εκτιμάται ότι κάτι αντίστοιχο δε συμβαίνει στα πανεπιστημιακά 

νοσοκομεία, όπου τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα για το πολιτικό επίπεδο, καθώς η 

εξουσία του δεν φτάνει ούτε καν στους διαδρόμους  και τις εξώθυρες της ιατρικής 

υπηρεσίας. Αυτό δεν είναι παράξενο και οι αιτίες του φαινομένου ερμηνεύονται από τις 

θεωρίες του επαγγελματισμού και αφορούν τους δημόσιους τομείς που υπάρχει η μεγάλη 

εξουσία της επιστημονικής γνώσης και αυτοτέλεια στις λειτουργίες τους, όπως είναι τα 

νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια και η δικαιοσύνη. 

Το πολιτικό σύστημα παραχαράσσοντας τους όρους της αξιοκρατίας, της ισότητας και 

της δικαιοσύνης καταφέρνει και  επιβάλλεται σχεδόν ολοκληρωτικά στο διοικητικό 

σύστημα, ταυτόχρονα όμως, επί της ουσίας και για το λόγο αυτόν, αδυνατεί να το ελέγξει 
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με όρους αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας. Είναι ένα αυταρχικό και 

αντιδημοκρατικό υποσύστημα μιας κοινωνίας που επέβαλε μια γιγαντωμένη 

γραφειοκρατία με ξύλινα πόδια. Ένας μηχανισμός που δεν υπακούει «στους κανόνες του 

παιγνιδιού», με τεράστια εντροπία, ένα σύστημα που τις περισσότερες φορές είναι 

ασυνάρτητο και χαοτικό.  

 

 

8.7 Μάθηση,  εξουσία και θεσμική αλλαγή στο νοσοκομείο  

 

Η ερμηνεία για την έλλειψη στρατηγικής ή ο εντοπισμός του σπασμένου κρίκου της 

αλυσίδας).  Σύνδεση της κύριας ερευνητικής πρότασης με τα ειδικότερα ερωτήματα της 

έρευνας 

 

Από την εξέταση του θεωρητικού πλαισίου και την σύγκριση με τα εμπειρικά δεδομένα της 

έρευνας, όπως εκτέθηκαν στις προηγούμενες ενότητες αναλυτικά προκύπτει ότι η στρατηγική 

της μεταρρύθμισης είναι διαδικασία μάθησης που συμβαίνει μόνο εφόσον ή στο βαθμό που 

υπάρχει σχέση δράσεων-αποτελεσμάτων. Ακόμα ότι οι διάφοροι δρώντες έχουν σε ατομικό ή 

επαγγελματικό επίπεδο διαφορετικούς σκοπούς και στόχους και αυτό σε συνδυασμό με την 

διοικητική ανεπάρκεια του συστήματος δίνει τη δυνατότητα στους γιατρούς με την εξουσία 

που έχουν να κατευθύνουν ή να σταματήσουν τις αλλαγές. Ταυτόχρονα τα πολλά προβλήματα 

και πίεση που ασκείται στη νοσηλευτική υπηρεσία καθώς και οι παρεμβάσεις των πολιτικών 

και άλλων εξωθεσμικών παραγόντων επιτείνουν το χάος. Όμως σημαντικότερο όλων φαίνεται 

πως είναι η έλλειψη της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. Λείπει παντελώς ο τελευταίος 

κρίκος της αλυσίδας – η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων - δεν υπάρχει λογοδοσία και 

σύνδεση με συστήματα αμοιβών και ποινών, άρα δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης επομένως 

ούτε μάθηση. 

Η εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης έχει ως προϋπόθεση τη  θεσμική 

οριοθέτηση  και κατοχύρωση της δράσης της. Όσο πιο σταθεροί και ξεκάθαροι είναι οι 

θεσμοί τόσο ευκολότερα αξιολογείται η εφαρμογή τους στη πράξη. Όμως όλα τα μέρη 

και τα πεδία δραστηριότητας της δημόσιας διοίκησης δεν επηρεάζονται το ίδιο από τις 

αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί το νοσοκομείο. 

Το τεχνολογικό – επιστημονικό περιβάλλον μεταβάλλεται ταχύτατα και επηρεάζει τις 

λειτουργίες του με τρόπο που καθίσταται αδύνατο να αποκρυσταλλωθούν θεσμοί που να 

είναι σαφείς για να περιγράψουν ικανοποιητικά τις επιστημονικές εξελίξεις και 

ταυτόχρονα ισχυροί και σταθεροί χρονικά. Δηλαδή οι θεσμοί χαρακτηρίζονται από 
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γνωστικές δομές που προσδιορίζονται από τις επιστήμες της ιατρικής, της φαρμακευτικής 

και της βιολογίας, σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές επιστήμες και είναι αυτονόητο ότι 

οι δημιουργοί αυτής της εξέλιξης διαμορφώνουν και μεταβάλλουν συνεχώς και τους 

θεσμούς που χαρακτηρίζονται από τη ρυθμιστική προσέγγιση.  Ο θεσμικός πυρήνας που 

περιγράφει καλύτερα τα φαινόμενα του χώρου εξαρτάται, λοιπόν, από την επιστημονική 

εξουσία των δρώντων υποκειμένων ενώ στις εξωτερικές στοιβάδες, μια σειρά από 

θεσμικές ρυθμίσεις στη ουσία κατοχυρώνουν την εξουσία αυτή είτε πραγματικά είτε 

συμβολικά. Όλα αυτά μέσα σε ένα  πλαίσιο που διακρίνεται από τα άλλα στοιχεία του 

εξωτερικού περιβάλλοντος στη δεδομένη χρονική στιγμή, όπως είναι το κοινωνικό, 

πολιτισμικό, πολιτικό, οικονομικό και κανονιστικό θεσμικό περιβάλλον. Αυτή η 

αντίφαση ανάμεσα στη σχετική σταθερότητα του κανονιστικού περιβάλλοντος και στο 

ταχέως μεταβαλλόμενο γνωστικό περιβάλλον δημιουργεί μία συνεχή τριβή η οποία 

πρέπει να απορροφηθεί από το ρυθμιστικό περιβάλλον. Όση μεγαλύτερη είναι η διαφορά 

ανάμεσα στη σταθερότητα του κανονιστικού και στη ρευστότητα γνωστικού 

περιβάλλοντος, φαινόμενο που πιστεύεται ότι ισχύει για την ελληνική πραγματικότητα, 

τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα στο ρυθμιστικό περιβάλλον να δημιουργηθούν 

ανεξέλεγκτες και χαοτικές καταστάσεις. Στην περίπτωση αυτή οι θεσμοί είναι ανίκανοι 

να απορροφήσουν τις τριβές, και καθίστανται είτε ανενεργοί είτε ανεπίκαιροι και 

ευκαιριακοί. Δεν μπορούν να περιγράψουν επαρκώς και να οριοθετήσουν την νόμιμη ή 

μη λειτουργία, να δημιουργήσουν ηθικούς κανόνες ή πρακτικές αναλλοίωτες στο χρόνο. 

Έτσι στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται ο ηθικός πολιτισμικός κανόνας της κοινωνίας 

μέσα στην οποία λειτουργεί το νοσοκομείο, στο οποίο όμως η εξουσία της γνώσης 

λειτουργεί σαν το «μαύρο κουτί» που κρατά όλα τα μυστικά της πτήσης. Ειπώθηκε τόσο 

χαρακτηριστικά από ένα διευθυντή κλινικής, ότι το νοσοκομείο δεν είναι αντανάκλαση 

της κοινωνίας, ένας  καθρέφτης της, αλλά κάτι περισσότερο, ένας μεγεθυντικός φακός 

που μεγεθύνει και τα καλά και τα στραβά. Το πολιτισμικό κοινωνικό περιβάλλον δεν έχει 

τον ίδιο βηματισμό με το τεχνολογικό και επιστημονικό περιβάλλον, φαίνεται, λοιπόν, 

φυσιολογικό να δίνουν ελπίδα και, συγχρόνως, να τρομάζουν την κοινωνία τεχνολογικοί 

μηχανισμοί, τους οποίους δεν μπορεί να ελέγξει πολιτισμικά. Σ’ αυτή τη περίπτωση οι 

κανόνες λήψης αποφάσεων, οι επιστημονικές νοσηλευτικές και ιατρικές διαδικασίες και 

κατ’ επέκταση όλες οι συνακόλουθες διαδικασίες υπακούουν στους όρους που επιβάλλει 

το ιατρικό σώμα που έχει την ουσιαστική εξουσία. Και αν το σύστημα αφορά ένα 

επαρχιακό νοσοκομείο, το οποίο λειτουργεί και εξυπηρετεί μια σχετικά μικρή και κλειστή 

κοινωνία, όπου, ενδεχομένως, οι γιατροί λειτουργούν με αξιακά κίνητρα, τότε οι 

προσφερόμενες υπηρεσίες διακρίνονται για προσφορά χωρίς να υπάρχει απαραίτητα η 

αντίστοιχη αμοιβή. Στην πραγματικότητα αυτό δεν είναι ο κανόνας αλλά η εξαίρεση. Όσο 

πιο σύνθετο είναι το σύστημα και όσο πιο απρόσωπα λειτουργεί, όπως συμβαίνει με τα 
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μεγάλα νοσοκομεία και ειδικά τα πανεπιστημιακά, τόσο αυτό υπακούει και μεγεθύνει 

τους κανόνες και τον «πολιτισμό» της κοινωνίας. Στη  χώρα μας, όταν, σχεδόν, όλες οι 

κοινωνικές ομάδες που έχουν μία μικρή εξουσία, μπορούν να κλείνουν ατιμώρητα 

εθνικές οδούς, πανεπιστήμια, λύκεια, λιμάνια και κάθε δημόσιο χώρο, γιατί τάχα δεν 

μπορούν οι γιατροί να καθορίσουν τους όρους του παιγνιδιού στο νοσοκομείο με βάση τα 

δικά τους συμφέροντα; 

Το κράτος, η δημόσια διοίκηση, το νοσοκομείο είναι θεσμοί που έρχονται να καλύψουν 

ανάγκες της πολύπλοκης κοινωνικής πραγματικότητας με οργανωμένο τρόπο. Αν δεν 

αφήνουν περιθώρια «παρερμηνείας» στις πρακτικές, τις αποφάσεις, τις διαδικασίες, τις 

συμπεριφορές και τις στάσεις, τότε η λειτουργία της οργάνωσης είναι σταθερή, χωρίς 

ωστόσο να είναι απαραίτητα αποτελεσματική, ειδικά στη περίπτωση που το περιβάλλον 

μεταβάλλεται ριζικά. Όσο πιο ανεπτυγμένη είναι η κοινωνία, όσο πιο ισχυρό είναι το 

κράτος, τόσο περισσότερο οι  θεσμοί, οι οποίοι διέπουν τη λειτουργία του, βελτιώνονται 

και ανταποκρίνονται στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος ως αποτέλεσμα μίας 

συνεχούς διαδικασίας τριβής κατά τη φάση επίλυσης των κοινωνικών προβλημάτων. 

Έτσι όμως δεν υπάρχει τίποτα περιττό και άχρηστο και ότι έχει συσσωρευτεί με το χρόνο 

είναι χρήσιμο και αξίζει να υπάρχει. Οποιαδήποτε πρόοδος χρειάζεται κάποια αλλαγή της 

τάξης. Μια τεχνολογική επανάσταση πρέπει να στοχεύει στην αλλαγή μιας δεδομένης 

τάξης και θα επιτύχει μόνο αν θεσμοποιήσει μια τάξη δική της. Η τάξη αυτή αποτελεί 

προϋπόθεση  της επιβίωσης, ως εκ τούτου η δημιουργία εύτακτων διατάξεων αποτελεί 

εγγενές χαρακτηριστικό της εξέλιξης. Οι διαχρονικοί θεσμοί δεν είναι χαρακτηριστικό 

της εξέλιξης ενώ οι διαρκής αλλαγή τους, όπως συμβαίνει στο νοσοκομείο, τονίζει, 

ακριβώς, το χαρακτήρα ενός οργανισμού που είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητος και 

εξελίσσεται συνεχώς. 

Τι είναι, λοιπόν, αυτό που διαταράσσει την ισορροπία  με την οποία λειτουργεί το 

νοσοκομείο και δημιουργεί την ανάγκη της αλλαγής;  

Στο νοσοκομείο, όπως σε κάθε οργανισμό που εξελίσσεται, υπάρχει μια συνεχής πάλη 

ανάμεσα στην διατήρηση και την αλλαγή της υφιστάμενης ισορροπίας και τάξης των 

πραγμάτων, που, επίσης, εκφράζεται από τη μεταβολή της εντροπίας που υπάρχει στο 

σύστημα. Η αύξηση της εντροπίας προκαλείται για δύο κυρίως λόγους που λειτουργούν 

παράλληλα και συμπληρωματικά. Αφ’ ενός μεν από την μη ύπαρξη εισροών, οι οποίες 

σχετίζονται  με την επιστημονική γνώση, την διοικητική εμπειρία και γενικά από 

διαδικασίες οργανωσιακής μάθησης και αφ’ ετέρου από την άναρχη και χαοτική εισροή 

πόρων, όπως είναι οι οικονομικοί πόροι όταν αναλώνονται χωρίς προτεραιότητες και 

έλεγχο, οι ανθρώπινοι πόροι χωρίς καλή διαχείριση, οι πληροφορίες όταν υπάρχει 

αδυναμία αξιολόγησής των, η έλλειψη σχεδιασμού και στόχων, η λειτουργία έξω και 

ενάντια στους θεσμούς και γενικώς οτιδήποτε θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως έλλειψη 
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τάξης και μη ορθολογική διαχείριση. Αντίθετα η μείωση της εντροπίας προκαλείται από 

ένα ορθολογικό μηχανισμό επεξεργασίας, διαχείρισης και εισροής πόρων,  όπως  είναι τα 

διοικητικά εργαλεία και μέθοδοι που αυξάνουν τις δυνατότητες για την αξιολόγηση των 

δράσεων και δημιουργίας  μάθησης και, κυρίως, από την ορθολογική ενσωμάτωση και 

χρήση των νέων επιστημονικών πορισμάτων και των ιατρονοσηλευτικών 

τεχνουργημάτων, τα οποία ενσωματώνονται και συνάδουν στο σκοπό του νοσοκομείου 

για καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Σ’ αυτή την πάλη ανάμεσα στην τάξη και αταξία η 

εστίαση πρέπει να γίνεται στην ορθή και δημοκρατική διαχείριση της επιστημονικής 

γνώσης και της βιοϊατρικής τεχνολογίας οι οποίες μεταβάλλονται με ταχύτατο ρυθμό και 

για το λόγο αυτό λειτουργούν σαν «δίκοπο μαχαίρι». Ανάλογα με τις συνθήκες που 

επικρατούν και τις οποίες η οργανωμένη δράση των ανθρώπων μπορεί να «διαχειριστεί» 

κατά περίπτωση, δημιουργούνται συνεχώς νέες ανισορροπίες που μεταβάλλουν τον 

ρυθμό μείωσης της εντροπίας έτσι ώστε η λειτουργία του νοσοκομείου να αναγκάζεται να 

ισορροπήσει σε μία νέα κατάσταση.   Στο κρίσιμο ερώτημα, αν είναι οι θεσμοί που 

δημιουργούν τις σχέσεις εξουσίας ή αν είναι η εξουσία αυτή που δημιουργεί τους 

θεσμούς, η θέση του  φιλόσοφου Μ. Φουκό υπέρ του δεύτερου αποδεικνύεται περίτρανα 

στο νοσοκομείο. Με κύριο χαρακτηριστικό την έννοια του επαγγελματισμού 

(professionalism), προκύπτει ότι οι γιατροί μέσω της επιστημονικής και τεχνολογικής 

γνώσης έχουν  την εξουσία να επιβάλλουν τη δική τους τάξη, τους δικούς τους θεσμούς 

και να δομήσουν το πεδίο της δυνατής δράσης τους πάνω στη κοινωνία. Μάλιστα, σε 

όσες περιπτώσεις δεν υπάρχει ρυθμιστική παρέμβαση και έλεγχος της πολιτείας και της 

διοίκησης, φαινόμενο σύνηθες στην ελληνική πραγματικότητα, είναι εύκολο να ξεφύγουν 

από το γνωστικό, τεχνικό και επιστημονικό πεδίο της δραστηριότητας των φτάνοντας 

μέχρι τη ρύθμιση, προς το δικό τους συμφέρον, διοικητικών θεμάτων που σχετίζονται με 

βασικά δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών. 

Από τις συζητήσεις αναφορικά με τα θέματα εξουσίας στη λήψη αποφάσεων που 

παρατηρούνται στο νοσοκομείο και ειδικότερα με τα θέματα υποκίνησης των αλλαγών 

στις διαδικασίες που εφαρμόζονται, προέκυψαν ενδιαφέρουσες απόψεις. Οι 

σημαντικότερες από αυτές είναι οι εξής:  

Στο νοσοκομείο υπάρχει ο μεγαλύτερος βαθμός διαφοροποίησης των γνώσεων και των 

εφαρμοζόμενων πρακτικών σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο δημόσιο οργανωσιακό χώρο. 

Όσο  αυξάνει η διαφοροποίηση τόσο αυξάνει το πλάτος και το βάθος των γνώσεων που 

απαιτούνται για να αντιμετωπιστούν και επομένως τόσο μεγαλύτερη γίνεται η σχέση 

εξουσίας που έχει ο γιατρός σε σχέση με τους άλλους. Στο επίπεδο της κλινικής, κατά 

τεκμήριο, ο διευθυντής έχει πλατύτερη και βαθύτερη γνώση και εμπειρίες σε σχέση με 

τον ειδικευόμενο γιατρό ή την προϊσταμένη νοσηλεύτρια της ίδιας κλινικής και φυσικά 

σε σχέση με τον ασθενή και, επομένως, έχει μεγαλύτερη εξουσία. Χαρακτηριστική 
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περίπτωση είναι η σύγκριση με μία πανεπιστημιακή κλινική. Ενώ τυπικά η εξουσία των 

δύο διευθυντών των δύο κλινικών είναι ίδια, στη πράξη για τους λόγους που 

αναφέρθηκαν, η εξουσία του  πανεπιστημιακού διευθυντή είναι σαφώς μεγαλύτερη. Η 

σχέση εξουσίας του γιατρού βασίζεται στις διαφοροποιήσεις που χρησιμοποιεί, οι οποίες 

είναι συγχρόνως συνθήκες και αποτελέσματα γι’ αυτήν.  Ο αντικειμενικός σκοπός που 

επιδιώκεται από το γιατρό όταν δρα πάνω στον ασθενή είναι  η θεραπεία του και 

επομένως γίνεται πολύ εύκολα κατανοητό γιατί ο γιατρός επιβάλλει απευθείας την 

εξουσία του σ’ αυτόν. Για το ίδιο λόγο, είναι σημαντικό να παρατηρηθεί ότι ο τρόπος που 

επιβάλλεται η ιατρική εξουσία δεν απαιτεί καταναγκασμό αλλά, επειδή βασίζεται στην 

επιστημονική γνώση, γίνεται με τη πειθώ για την οποία δεν χρειάζεται ιδιαίτερη 

προσπάθεια επιβολής αφού ο ασθενής είναι προκατειλημμένος να τη δεχθεί. Από αυτό 

εξαρτάται  η υγεία του και γίνεται σαφές ότι αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση που 

κάνει άμεσα αποδεκτή την εξουσία του γιατρού. Όσο περισσότερο αυθεντία θεωρείται ο 

γιατρός τόσο μεγαλύτερη είναι η εξουσία του απέναντι στους άλλους. Η εξουσία του 

γιατρού αυξάνεται όσο αυξάνει η δυνατότητά του στη πρόβλεψη του αποτελέσματος. 

Δηλαδή ο γιατρός που έχει τις γνώσεις και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει σύγχρονα 

εργαλεία και  τεχνολογικό εξοπλισμό, αποτελεσματικότερα φάρμακα, που έχει σε τελική 

ανάλυση μεγαλύτερη βεβαιότητα για το αποτέλεσμα που θα προκύψει από τις ενέργειες 

του, έχει μεγαλύτερη εξουσία ή με άλλα λόγια, έχει να αντιμετωπίσει λιγότερες 

αντιδράσεις εξαιτίας του μεγάλου βαθμού επεξεργασίας που περικλείουν οι αποφάνσεις 

του. Τέλος, στο νοσοκομείο υπάρχει μία συνεχής θεσμοποίηση με γνωστικά 

χαρακτηριστικά η οποία λαμβάνει πολλαπλές μορφές μέσα από πολλαπλούς 

μηχανισμούς. Στο βαθμό που ως θεσμός, πραγματικά ή φαντασιακά, έχει καταξιωθεί ότι 

μπορεί να καθορίσει την έκβαση και αυτής ακόμα τη ζωής των ανθρώπων, είναι επόμενο 

να δημιουργεί ακόμη ισχυρότερες σχέσεις εξουσίας από ότι οι πραγματικές σχέσεις 

εξουσίας που απορρέουν από την επιστημονική γνώση.  

Η δημιουργία αυτών των σχέσεων εξουσίας δεν έχει μόνο αρνητικά συνπαραδηλούμενα. 

Στην πραγματικότητα υποδηλώνεται και ο θετικός χαρακτήρας αυτής της εξουσίας. Η 

περίπτωση θα μπορούσε να παρομοοιασθεί με το κοφτερό μαχαίρι που όσο καλύτερα 

κόβει και λειτουργεί σαν εργαλείο άλλο τόσο κακό μπορεί να κάνει αν το χρησιμοποιήσει 

αδέξιο χέρι ή χέρι που κινείται από κακή πρόθεση. Οι παραπάνω διαπιστώσεις για το 

μέγεθος της εξουσίας των γιατρών, δείχνουν εύγλωττα ότι είναι το λιγότερο ουτοπία και 

έλλειψη ορθολογισμού να προσπαθεί το υπουργείο και η διοίκηση μόνο με ρυθμιστικές 

διατάξεις ενάντια στους γιατρούς και χωρίς την ενεργή στήριξη της κοινωνίας, η οποία 

δεν έχει ουσιαστική εξουσία για να επηρεάζει τις εξελίξεις σύμφωνα με τα δικά της 

συμφέροντα,  να δημιουργήσει  μία νέα κατάσταση μεγαλύτερης εξουσίας που  το γενικό 

χαρακτηριστικό της θα είναι οι μεν - οι πολιτικοί και οι εκφραστές αυτής της πολιτικής, 
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υπουργείο, ΔΥΠΕ, διοικητές - να δομήσουν και να επιβάλλουν το πεδίο της δυνατής 

δράσης των δε - νοσοκομειακών γιατρών και νοσηλευτών. 

Είναι σαφές ότι όταν ένας κοινωνικός χώρος, όπως είναι το νοσοκομείο που στη 

σημερινή εποχή, όπου η ιατρική επιστήμη και η βιοϊατρική τεχνολογία, εξελίσσονται 

πολύ γρηγορότερα από σχεδόν όλες τις άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, τότε και οι 

θεσμοί που διέπουν αυτόν το κοινωνικό χώρο μεταβάλλονται συνεχώς και έχουν σαφώς 

τα χαρακτηριστικά της  γνωστικής προσέγγισης. Στη περίπτωση αυτή οι θεσμοί είναι 

πολύ πιθανόν μέσα σε λίγα χρόνια να αχρηστευθούν από την εξέλιξη της επιστήμης και 

στη θέση τους να δημιουργηθούν νέοι που να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανθρώπινες 

ανάγκες. Η γρήγορη ανάπτυξη της επιστήμης μεταβάλλει το ίδιο γρήγορα και τις 

ανθρώπινες ανάγκες και επομένως δημιουργεί την ανάγκη για νέους θεσμούς στον 

ρυθμιστικό άξονα και λιγότερο, μέσα από μακρόσυρτες διαδικασίες στον κανονιστικό, 

έτσι που να διέπουν την λειτουργία της κοινωνίας και των οργανώσεων  της για την 

ικανοποίηση αυτών των αναγκών. Τα όρια και το βάθος αυτών των θεσμών είναι 

περιορισμένα, τις περισσότερες φορές η κοινωνία μένει αμέτοχη και η θέσμιση, 

λειτουργία και η αλλαγή τους αποτελεί μέλημα μίας μικρής επαγγελματικής ομάδας, 

όπως είναι οι γιατροί στη περίπτωση του νοσοκομείου.  

Αν κάποιες άλλες ειδικότητες, όπως φαίνεται ότι είναι στις μέρες μας οι μοριακοί 

βιολόγοι και οι γενετιστές, μπορούν να ικανοποιήσουν κάποιες από αυτές τις ανάγκες μία 

προφανής αντίδραση της επαγγελματικής ομάδας είναι να τους αποκλείσει από το 

δικαίωμα αυτό και αν είναι στο χέρι της να καθυστερήσει την επιστημονική εξέλιξη του 

χώρου. Όμως ακόμα και στη περίπτωση που δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα του 

ιατρικού σώματος, ο τρόπος με τον οποίο θεσπίζονται και εφαρμόζονται οι θεσμοί δεν 

είναι πάντα κατανοητός σε άτομα έξω από την επαγγελματική τάξη, η οποία πολλές 

φορές λειτουργεί ως ένα σύγχρονο ιερατείο. Η οριοθέτηση των λειτουργιών των γιατρών 

στο νοσοκομείο είναι σε μεγάλο βαθμό ασαφής είτε για λόγους αντικειμενικούς που 

οφείλονται στις γρήγορες και μεγάλες αλλαγές στην επιστημονική γνώση και την 

τεχνολογία, είτε για λόγους προάσπισης των κεκτημένων συμφερόντων και την αποφυγής 

του ελέγχου. Η δυνατότητα που τους παρέχει το εξαιρετικά ευρύ πλαίσιο στη λήψη 

αποφάσεων είναι πολύ μεγάλη και μπορεί να λειτουργήσει ως μεγεθυντικός φακός των 

συμπεριφορών και στάσεων που αναπτύσσονται στο νοσοκομείο. Ειδικά σε χώρες όπως η 

Ελλάδα, όπου δεν λειτουργούν ούτε οι στοιχειώδεις ιατρικές οδηγίες, όπου ο 

επαγγελματισμός έχει να επιδείξει κυρίως αρνητικά στοιχεία σε σχέση με τις 

ανεπτυγμένες χώρες και σπάνια λειτουργεί ως κώδικας ηθικής και προάσπισης των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων των ασθενών, τα φαινόμενα καταστρατήγησης των  θεσμών, 

που το ίδιο το ιατρικό σώμα έχει επιβάλλει,  είναι συνεχή και πολλά. Η σύντομη ιστορία 

της τωρινής μορφής του νοσοκομείου και η σημερινή πραγματικότητα δείχνει ότι το 
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νοσοκομείο δεν μπορεί να λειτουργήσει με βάση τις αρχές της αποδοτικότητας, της 

αποτελεσματικότητας και της ισότητας όταν δεν έχει στοιχειώδη τάξη στη λειτουργία των 

θεσμών.  

Στην ιατρική δεν είναι εφικτή η προσπάθεια καθορισμού  και οριοθέτησης το πεδίου της 

δράσης των γιατρών με «σφιχτά» κριτήρια. Πυξίδα της δράσης του ιατρικού σώματος 

πρέπει να είναι οι αξίες του επαγγέλματος όπως, τουλάχιστον, αυτές εκφράζονται στις 

χώρες με ανεπτυγμένα συστήματα υγείας.  Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να 

εφαρμόζονται οι διεθνώς καθιερωμένες πρακτικές και οδηγίες, ούτε σημαίνει ότι οι 

βαθμοί ελευθερίας στη δράση των γιατρών είναι απεριόριστοι. Το κυριότερο από όλα, δεν 

σημαίνει ότι οι γιατροί έχουν την απεριόριστη εξουσία να καθορίζουν προτεραιότητες 

στη περίθαλψη, σε βάρος άλλων δράσεων που ενδεχομένως εξασφαλίζουν 

αποτελεσματικότερη λειτουργία του νοσοκομείου και του κράτους γενικότερα.  

Στο ελληνικό νοσοκομείο, χωρίς την καθιέρωση ιατρικών οδηγιών, με καταργημένη τη 

λίστα συνταγογραφούμενων φαρμάκων, χωρίς σαφείς κανόνες λειτουργίας και 

διαδικασίες, χωρίς πραγματική κοστολόγηση νοσηλίων και ιατρικών πράξεων, με 

εικονικούς προϋπολογισμούς, χωρίς καμία αξιολόγηση της οργανωσιακής δράσης  και με 

τυπική - προσχηματική ατομική αξιολόγηση και ανεξέλεγκτη την ατομική δράση στον 

οργανωσιακό χώρο, χωρίς καμία σύνδεση της απόδοσης με αμοιβές και ποινές, με πλήρη 

αδυναμία της διοίκησης να ελέγξει ουσιαστικά τους γιατρούς, γίνεται σαφές ότι  το πεδίο 

της ανοργάνωτης διοικητικής υπευθυνότητας ταυτίζεται με το πεδίο της οργανωμένης 

ανευθυνότητας.  

 

8.8  Συνεισφορά στην επιστήμη 

 

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στη διατριβή δεν ήταν στατική, όπως συμβαίνει με 

τις ποσοτικές έρευνες που βασίζονται σε ένα μαθηματικό – στατιστικό μοντέλο, αλλά μία 

δυναμική μεθοδολογία η οποία επηρέασε τα αποτελέσματα και επηρεάσθηκε από αυτά. 

Είναι προφανής η αλληλεπίδραση του θεωρητικού πλαισίου και η αντίληψη που 

διαμορφώνει ο ερευνητής κατά την αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων. Η 

αντίληψη αυτή διαμορφώνεται περισσότερο με την καλύτερη κατανόηση του θεωρητικού 

πλαισίου (ή την επιλογή του καταλληλότερου  για την περίπτωση που μελετά) και 

τανάπαλιν με την καλύτερη συλλογή και ερμηνεία των ευρημάτων. 

Το αρχικό θεωρητικό πλαίσιο βασίστηκε στις θεωρίες μάθησης. Το πρώτο δίλημμα, το 

οποίο αφορούσε τις έννοιες της οργανωσιακής μάθησης και του οργανισμού μάθησης 

αναφορικά με το ποια από τις δύο περιγράφει καλύτερα τα φαινόμενα,  η απάντηση ήταν 

σχεδόν προφανής. Ο οργανισμός μάθησης περιγράφεται στη διοικητική βιβλιογραφία ως 

ένας ιδανικός οργανισμός που καμία σχέση δεν έχει με την πραγματικότητα του  
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ελληνικού νοσοκομείου. Απορρίπτοντας αυτή τη προσέγγιση υπήρξε ένας 

προβληματισμός, ένα δεύτερο δίλημμα, αν η οργανωσιακή μάθηση πρέπει να μελετηθεί 

ως «τεχνική» ή «κοινωνική» διαδικασία. Κατά την τεχνική άποψη, η οργάνωση γίνεται 

αντιληπτή ως ένα αρκετά αφηρημένο σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών (παραγωγή, 

διανομή, αποθήκευση, χρησιμοποίηση, και ερμηνεία πληροφοριών). Η απόκτηση και 

ερμηνεία τέτοιων πληροφοριών δίνει πολύτιμες εισροές για τη λήψη αποφάσεων, τον 

έλεγχο και το συντονισμό μέσα σε μια οργάνωση. Στην "κοινωνική άποψη", η εστίαση 

είναι στο ευρύτερο κοινωνικό σύστημα στο οποίο ενσωματώνεται η μάθηση. Σε αυτήν 

την άποψη, η μάθηση προκύπτει βασικά από κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Αυτή η άποψη 

ενδιαφέρεται για το νόημα που οι άνθρωποι βγάζουν από τις πληροφορίες. Η μάθηση 

προκύπτει από την κοινή κατανόηση εμπειριών και γεγονότων που εμφανίζονται στο 

περιβάλλον  και κατά συνέπεια η μάθηση είναι ένας πόρος για οργανωσιακή αλλαγή.          

Το δίλημμα όχι μόνο δεν ξεπεράστηκε εύκολα αλλά δημιούργησε την ανάγκη να 

διεξαχθεί η έρευνα σε πολλαπλά επίπεδα με διαφορετικούς δρώντες και αποτελέσματα. 

Έτσι διαφορετική είναι η μάθηση και οι αλλαγές που έχουν συμβεί στο γνωστικό – 

βιοτεχνολογικό επίπεδο μέσω της απόκτησης, κυρίως, αφηρημένης γνώσης, η οποία 

λειτουργεί ως μέσο για την επίτευξη του τελικού σκοπού της παροχής ισότιμων, 

αποδοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών υγείας και διαφορετική στο επίπεδο αυτού 

του τελικού σκοπού. Παρότι υπάρχουν μεγάλες αλλαγές στο γνωστικό επίπεδο, που 

αποτελεί την προϋπόθεση για τις αλλαγές στο δεύτερο, της παροχής  των υπηρεσιών,  

εντούτοις αυτές δεν συμβαίνουν ή συμβαίνουν αργά και πολλές φορές έχουν αρνητικά 

χαρακτηριστικά. Αυτό το, κατ’ αρχήν, παράδοξο γεγονός για να ερμηνευτεί έπρεπε να 

βρεθεί εκείνη η δύναμη που επηρέαζε διαφορετικά τις δύο καταστάσεις. Έτσι ήταν 

μονόδρομος η μελέτη της εξουσίας των γιατρών, είτε ατομικά είτε ως επαγγελματικό 

σώμα, πάνω στις κύριες διαδικασίες του νοσοκομείου και επομένως στις διαδικασίες της 

οργανωσιακής μάθησης και αλλαγής.  

Σχηματίζοντας το θεωρητικό πλαίσιο για την εμπειρική έρευνα, μέσα από την ίδια την 

έρευνα και κατά τη διαδικασία διεξαγωγής της, φάνηκε αμέσως η ανάγκη για τη μελέτη 

όλου του κοινωνικού, θεσμικού και πολιτισμικού πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργεί  το 

νοσοκομείο. Το πλαίσιο αυτό φάνηκε να επηρεάζει καθοριστικά τις διαδικασίες της 

οργανωσιακής μάθησης, των αλλαγών και το ρόλο της δύναμης και της εξουσίας των 

γιατρών, καθώς και την αδυναμία της πολιτείας και της κοινωνίας των πολιτών να 

επιβάλλουν τη δική τους άποψη. Ακόμα περισσότερο, φάνηκε η ανάγκη να μελετηθεί η 

ιστορική διαδρομή της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και του συστήματος υγείας, καθώς 

και των πολιτικών παρεμβάσεων θεσμικών και μη, για να ερμηνευτούν τα φαινόμενα των 

στρεβλώσεων που παρατηρούνται σε σχέση με τις άλλες χώρες. Επομένως, κατέστη 

αναγκαίο τα θέματα της οργανωσιακής μάθησης, των οργανωσιακών αλλαγών, της 
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εξουσίας των γιατρών, και της αδυναμίας της πολιτείας να οργανώσει στοιχειωδώς τα 

νοσοκομεία, να τοποθετηθούν με βάση το θεσμικό πλαίσιο και να ερμηνευτεί η 

αλληλοεπίδρασή τους.  Στην βάση αυτή ήταν επόμενο να διερευνηθούν ξανά κάποια 

ζητήματα με επαναληπτικές συνεντεύξεις και αυτό να οδηγήσει και πάλι πίσω στη μελέτη 

της θεωρίας ή στο ψάξιμο νέων θεωρητικών αναζητήσεων καθώς στη πορεία 

διαπιστώθηκε ότι συσχετίζονται με το υπό εξέταση θέμα και δεν θα έπρεπε να 

αγνοηθούν. Αυτή η διαλεκτική σχέση ανάμεσα στη θεωρία και στα ευρήματα, ανάμεσα 

στη σκέψη του υποκειμένου της δραστηριότητας και το αντικείμενο της δραστηριότητας, 

είναι προφανές ότι δεν έχει τέλος.  

Η σημαντικότερη συνεισφορά της διατριβής στην επιστήμη έγκειται στην λεπτομερειακή 

απόδειξη του ελλειμματικού κύκλου μάθησης στο νοσοκομείο και στην κατάδειξη όλων 

αυτών των λεπτομερειών. Στη βάση όλων όσων προαναφέρθηκαν προηγουμένως αυτό 

αποτελεί ταυτόχρονα συνεισφορά σε θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο. Όσον αφορά 

το θεωρητικό επίπεδο, η ανάλυση στο συγκεκριμένο πλαίσιο της ελληνικής πραγματικότητας 

της σύνδεσης του επαγγελματισμού με τις θεωρίες της μάθησης και ειδικότερα με τον ατελή 

κύκλο επιλογών και δράσεων (incomplete cycle of choice) αποτελεί κατά την εκτίμησή μου 

την σημαντικότερη συνεισφορά στη διοικητική επιστήμη 

Τέλος όσον αφορά την πρακτική συνεισφορά αυτή έγκειται στη προσπάθεια βελτίωσης των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στα νοσοκομεία και, ίσως αυτά έχουν  ευρύτερες συνέπειες για το 

νοσοκομείο και τη δημόσια διοίκηση συνολικά. 

 

 

8.8    Μελλοντική έρευνα  

 

Μία διαδικασία έρευνας ολοκληρώνεται χωρίς να εξαντλεί όλα τα ζητήματα που 

αναφύονται στη διάρκειά της, στη προσπάθεια του ερευνητή να δώσει απάντηση στα 

αρχικά ερευνητικά ερωτήματα.  Όμως έτσι, αναγκαστικά, μένουν «ανοιχτά» μία σειρά 

θέματα, άλλα περισσότερο συναφή με το θεωρητικό πλαίσιο της διατριβής και άλλα 

λιγότερο. Το ίδιο συμβαίνει όσον αφορά τον εμπειρικό χώρο της έρευνας δεδομένου ότι 

οι έρευνες που αναφέρονται στο ελληνικό νοσοκομείο είναι ελάχιστες. Όσες έχουν βρεθεί 

κατά την διάρκεια της παρούσας έρευνας αφορούν μελέτες που βασίζονται σε 

μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν ποσοτικά μοντέλα, δείκτες και στατιστικά στοιχεία. 

Λείπουν παντελώς μελέτες με ποιοτική μεθοδολογία και κυρίως έχοντας θεωρητικό 

πλαίσιο την οργανωσιακή θεωρία και την κοινωνιολογία. 

Τα βασικότερα και σημαντικότερα από τα θέματα που είχαν συνάφεια με το θεωρητικό 

και εμπειρικό πλαίσιο της έρευνας παρουσιάζονται παρακάτω για μελλοντική έρευνα:       
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 Η διαδικασία της καταγραφής, ανάλυσης και αξιολόγησης των διαδικασιών ως βάση 

για την διοίκηση του νοσοκομειακού έργου 

 Η χρήση εργαλείων πληροφορικής για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των 

διοικητικών διαδικασιών.  

  Η αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών εσωτερικά και 

εξωτερικά. 

 Η σύνδεση της αξιολόγησης των προϋποθέσεων που υπάρχουν στο νοσοκομείο με 

την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνει 

 Ο ρόλος της εξουσίας των γιατρών στη λήψη  διοικητικών αποφάσεων 

 Η χρήση των ιατρικών και νοσηλευτικών οδηγιών ως μέσο για τον εξορθολογισμό 

της διοίκησης στις κλινικές και τα εργαστήρια 

 Η χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας του ασθενή ως βάση για την αναλυτική 

καταγραφή των νοσηλευτικών διαδικασιών, ελέγχου των ιατρικών αποφάσεων και 

αποφυγή της καταχρηστικής προσφυγής του πολίτη στις υπηρεσίες υγείας 

 Η επιλογή των διευθυντικών στελεχών των νοσοκομείων (σε όλα τα επίπεδα) μέσω 

διαδικασιών αξιολόγησης των προσόντων και των στόχων που επιτυγχάνουν 

 Χρησιμοποίηση μοντέλων (όπως το Ευρωπαϊκό μοντέλο ποιότητας) για την 

αξιολόγηση κλινικών, εργαστηρίων και τμημάτων καθώς και όλου του νοσοκομείου 

 Το πρόβλημα της φαρμακοοικονομίας ή της υπερκατανάλωσης φαρμάκων 

 Ποιοτική έρευνα για την ερμηνεία του φαινομένου της διαφθοράς στα ελληνικά 

νοσοκομεία, μέσω της μελέτης των διαδικασιών που επιτρέπουν τις παρεμβάσεις και 

τις παρεκκλίσεις  

 

Τέλος όλη η παραπάνω θεματολογία χρήσιμο είναι να μπορούσε να ερευνηθεί και στα 

πανεπιστημιακά νοσοκομεία όπου η έννοια της ισχύος, της αντίστασης στην αλλαγή και 

στη δημιουργία μάθησης αποκτά ανεξέλεγκτα χαρακτηριστικά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

507 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

508 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

509 

ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

 

Abernethy, M. A. and Stoelwinder, J. U., Nurse manager and budgeting: 

professional/bureaucratic conflict?, International Journal of Health Planning and 

Management, 3, 3-18, 1988. 

Abernethy, M. A. and Stoelwinder, J. U., The role of professional control in the 

management of complex organisations, Accounting Organisations and Society, 20, 1, 1-

17, 1995 

Alberti, K. G. M. M., Medical errors: a common problem, British Medical Journal, 322, 3 

March, 501-502, 2001. 

Allen, S.A., Understanding Reorganizations of Divisionalised Companies, Academy of 

Management Journal, 22, 641-671, 1979. 

Alford, J., Towards a New Public Management Model: Beyond "Managerialism" and its 

critics, Melbourne University Press, Melbourne, 1997. 

Alvesson, M., Organization as Rhetoric: Knowledge-intensive Firms and the Struggle 

with Ambiguity, Journal of Management Studies, 30: 997-1016, 1993  

Anderson, R. A. and McDaniel, R. R. J., Managing health care organisations: where 

professionalism meets complexity science, Health Care Management Review, 64, 2, 

120,2000. 

Ansoff, H.I., Managing Strategic Surprise by Response to Weak Signals, California 

Management Review, 18, 21-33, 1975  

Antioch, K. M., Selby Smith, C. and Hailey, D., Economic Evaluation in Australian 

Health Care, Australian Government Printing Service, Canberra, 1995. 

Antioch, K. M., Walsh, M. K. and Selby Smith, C., Pathways to improved detection and 

prevention of colorectal cancer: achieving goals for Australia's Health to 2000, 

Department of Management, Faculty of Business and Economics, Monash University,  

Melbourne, Aust, 1997. 

Appleyard, M., How Does Knowledge Flow?  Interfirm Patterns in the Semicondustor 

Industry, Startegic Management Journal, 17: 137-54, 1996  

Argote, L., Beckman, S.L., & Epple, D., The Persistence and Transfer of Learning in 

Industrial Settings, Management Science, 36(2), 140-154, 1990  

Argote, L., and Ingram, P., Knowledge Transfer: A Basis for Competitive Advantage in 

Firms, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 82 (1): 150-169, 2000 

 



 

 

510 

Argyris, C., & Schon D. (1978/1996), Organizational Learning II, Addison - Wesley 

publishing Company 

Argyris, C., Action Science and Intervention. Journal of Applied Behavioral Science, 19, 

115-140, 1983 

Arnold, E. L., Blank, L. L., Race, K. E. H. and Cipparrone, N., Can professionalism be 

measured? The development of a scale for use in the medical environment, Academic 

Medicine, 73, 10, 1119-1221, 1998. 

Ashburner, L., Corporate governance in the public sector: the case of the NHS, in K. 

Keasey, Thompson S, Wright M, Corporate governance: economic and financial issues, 

Oxford University Press, Oxford, 1997. 

Association for Responsible Medicine, Policy Statement, Association for Responsible 

Medicine, Florida, 2001. 

Astley, W.G., & Van de Ven, A., Central Perspectives and Debates in Organization 

Theory, Adminsitrative Science Quarterly, 28, 245-273, 1983 

Aucion, P., Administrative Reform in Public Management: Paradigms, Principles, 

Paradoxes and Pendulums, Governance, 3, 3, 115-137, 1990. 

Australian Council for Healthcare Standards, The Equip Guide, The Australian Council 

for Healthcare Standards, Sydney, 2002. 

Australian Council for Safety and Quality in Health Care, Safety in Practice – making 

health care safer. Second Report to the Australian Health Ministers' Conference, 

Australian Council for Safety and Quality in Health Care, Canberra, 2001. 

Australian Institute of Hospital Administrators, Responsibility and Accountability, 

Conference on Responsibility and Accountability in Health, Sydney, NSW, 1978. 

Bagguley, P., Review: Nursing's relationship with medicine, Work, employment and  

society, 10, 2, 401-403, 1996. 

Barley, S. R. and Kunda, G., Bringing Work Back In, Organisation Science, 12, 1, 76-95, 

2001. 

Barnett, J. R., Barnett, P. and Kearns, A., Declining professional dominance?: trends in 

the proletarianisation of primary care in New Zealand, Social Science & Medicine, 46, 2, 

193-207, 1998. 

Bartel, C.A., and Garud, R., Narrative Knowledge in Action: Adaptive Abduction as a 

Mechanism for Knowledge Creation and Exchange in Organizations, in Smith, M.E., and 

Lyles, M.A., Handbook of Organizational Learning and Knowledge Management, 

Blackwell Publishing, 2003  



 

 

511 

Bartlett, C. A. and Ghoshal, S., Matrix Management: Not a Structure, a Frame of Mind, 

in J. Gabarro, Managing People and Organisations, Harvard Business School 

Publications, Boston Mass, 370-381, 1992. 

Bartunek, J.M., Changing Interpretive Schemes and Organizational Restructuring: The 

Example of a Religious Order, Administrative Science Quarterly, 29, 355-372, 1984 

Bates, D. W., O'Neill, A. C. and Peterson, L. A., Evaluation of screening criteria for 

adverse events in medical patients, Medical Care, 33, 452-462, 1995. 

Beecham, L., Doctors and managers must improve relations, British Medical Journal, 

311, 2 September 1995, 586, 1995. 

Beer, M., and Walton, A.E., Organization Change and the Development, Annual Review 

of Psychology, 38, 339-367, 1987 

Berwick, D. M., Developing and testing changes in delivery of care, Annals of Internal 

Medicine, 128, 8, 651-6, 1998b. 

Berwick, D. M., Variability in clinical systems: applying modern quality control methods 

to health care, Joint Commission Journal on Quality Improvement, 21, 8, 407-19, 1995. 

Berwick, D. M., Godfrey, A. B. and Roessner, J., Curing health care : new strategies for 

quality improvement: a report on the National Demonstration Project on Quality 

Improvement in Health Care, The Jossey-Bass health series., Jossey-Bass, San 

Francisco,1991. 

Berwick, D. M. and Nolan, T. W., Physicians as leaders in improving health care: a new 

series of Annals of Internal Medicine, Annals of Internal Medicine, 128, 4, 289-92, 1998. 

Bierly, P., and Chakrabarti, A., Generic Knowledge Strategies in US Pharmaceutical 

Industry, Strategic Management Journal, 17: 123-35, 1996  

Blackler, F., Knowledge and the Theory of Organizations: Organizations as Activity 

Systems and the Reframing of Management, Journal of Management Studies, 30 (6):863-

84., 1993  

Blackler, F., Knowledge, Work and Organizations, Organization Studies, 16 (6): 1021-45, 

1995  

Blandin, J.S., & Brown, W.B., Uncertainty and Management’s Search for Information, 

IEEE Transactions on Management, EM-24, 114-119, 1977 

Bloom, A., Context and Lead-up to Health Reform, in A. Bloom, Health reform in 

Australia and New Zealand, 13-38, Oxford University Press, South Melbourne, 2000a. 

Bloom, A., General Introduction, in A. Bloom, Health reform in Australia and New 

Zealand, 1-6, Oxford University Press, South Melbourne, 2000b. 

Bloor, G. and Dawson, P., Understanding professional culture in organizational context, 

Organization Studies, 15, 2, 275-295, 1994. 



 

 

512 

Bloor, K. and Maynard, A., Rewarding healthcare teams, British Medical Journal, 316, 

7131 21 February 1998, 569, 1998. 

Boeker, W., Organizational Origins: Entrepreneurial and Environmental Imprinting at 

Founding, in G. Caroll (Ed.), Ecological Models of Organization, New York: Ballinger, 

1988 

Boeker, W., Strategic Change: The Effects of Founding and History, Academy of 

Management Journal, 32, 489-515 

Boje, D. M., Gephart, R. P. and Thatchenkery, T. J., Postmodern management and 

organisation theory, in R. G. David Boje, Tojo Joseph Thatchenkery, Sage Publications, 

Thousands Oaks, 1996. 

Boldy, D., Foreword: Evidence based management in health care: The Role of Decision 

Support Systems., in Duncan Boldy, Ian Forbes, Australian Studies in Health Services 

Administration, 92, 146, Graduate Management Programs, School of Public Health and  

Community Medicine, University of NSW, Sydney, 2002. 

Bolman, L. G. and Deal, T. E., Modern approaches to understanding and managing  

organisations, Jossey-Bass Limited, San Francisco, USA, 1984. 

Bolman, L. G. and Deal, T. E., Reframing Organisation, Jossey-Bass Publishers, San 

Francisco, 1997. 

Bontis, N., Crossan, M., and Hulland, J., Managing on Organizational Learning System 

by Aligning Stocks and Flows, Journal of Management Studies, 39:437-69, 2002  

Boston, J., The state under contract, Bridget Williams Books, Wellington NZ, 1995. 

Boston, J., Martin, J., Pallot, J. and Walsh, P., Public management: the New Zealand 

model, Oxford University Press, Auckland NZ, 1999. 

Boulding, K.E., Ecodynamics: A New Theory of Social Evolution, Beverly Hills, CA: 

Sage, 1978 

Bourgeois, L.J.,III, & Eisenhardt, K.M., Strategic Decision Processes in High Velocity 

Environments: Four Cases in the Microcomputer Industry, Management Science, 34(7), 

816-835, 1988  

Boyce, N., Potential pitfalls of healthcare performance indicators, Medical Journal of 

Australia, 177, 5, 229-230, 2002. 

Boyne, G., Day, P. and Walker, R., The evaluation of public service inspection: a 

theoretical framework, Urban Studies, 39, 7, 1197-1213, 2002. 

Braithwaite, J., Complex systems and the nature of professionalism, Australian Health 

Review, 21, 4, 1998. 

 

Braithwaite, J., Introducing soft systems methodology plus (SSM+): why we need it and 

what it can contribute, Australian Health Review, 25, 2, 191-198, 2002. 



 

 

513 

Braithwaite, J., Incorporating medical clinicians into management: an examination of 

clinical directorates, in School of Health Service Management. Unpublished thesis, New 

South Wales: Sydney, 1999. 

Braithwaite, J., Victorian public hospitals: taking a sledgehammer...?, Medical Journal of 

Australia, 160, 3, 146-9, 1994. 

Brennan, T. A., Leape, L. L. and Laird, N., Incidence of adverse events and negligence in 

hospitalised patients: results of the Harvard Medical Practice study, New England 

Journal of Medicine, 324, 377-384, 1991. 

Brittain, J., Strategy and Time-Dependent Failure Probabilities:Experience, Obsolescence, 

and Strategic Change, Academy of Management Proceedings, 173-177, 1989  

Brooks, J. H., Renz, K. K., Richardson, S. L., White, S. and Hosey, J., Systems versus 

performance problems: a peer review organisation's perspective, Quality Review 

Bulletin, 18, 5, 172-7, 1992. 

Brotherus-Kettunen, A., Sinkkonen, S. and Miettinen, A., Motivational patterns of 

management team members in a large hospital, International Journal of Health Planning 

and Management, 5, 73-80, 1990. 

Brown, J.S., and Duguid, P., Enacting Design, in P. Adler (Ed.), Designing Automation 

for Usability, New York: Oxford University Press, 1991 

Brown, J.S., and Duguid, P., The Social Life of Information, Boston, MA: Harvard 

Business School Press, 2000 

Bryan, C. S., What is professionalism and can it be measured., Journal of the South 

Carolina Medical Association, May 1995, 243-244, 1995. 

Buchan, H., Different countries, different cultures: convergent or divergent evolution for 

healthcare quality?, British Medical Journal, 7 Supplement, S62-67, 1998. 

Burgoyne, J., Pedler, M., and Boydell, T., Towards the Learning Company: Concepts and 

Practices, London: McGraw-Hill, 1994  

Burke, W.W., Organization Development: Principles and Practices, Boston: Little, 

Brown, 1982 

Burns, T. and Stalker, G. M., The Management Innovation, Tavistock Publications, 

London, 1961. 

Butler, J. R. G., Effects of policies on hospital costs and utilisation and impact on other 

health services, in M. Renwick, C. Stevenson, N. Staples, J.R.G. Butler, Hospital 

Utilisation and Cost study, Australian Institute of Health and Welfare, Canberra, 1-

21,1989. 

Calhoun, M.A., and Starbuck, W.H., Barriers to Creating Knowledge, in Smith, M.E., 

and Lyles, M.A., Handbook of Organizational Learning and Knowledge Management, 

Blackwell Publishing, 2003  



 

 

514 

Cangelosi, V.E., &Dill, W.R., Organizational Learning: Observations Toward A Theory, 

Administrative Science Quarterly, 10, 175-203, 1965 

Carter, N., Klein, R. and Day, P., How organisations measure success, Routledge, 

London, 1995. 

Carter, E.E., The Behavioural Theory of the Firm and Top-Level Corporate Decisions, 

Administrative Science Quarterly, 16, 413-428, 1971 

Carter, R.K., Client’s Resistance to Negative Findings and the Latent Conservative 

Function of Evaluation Studies, American Sociologist, 6, 118-124, 1971   

Casey, C., "Come, join our family": Discipline and integration in corporate 

organisational culture, Human Relations, 52, 2, 155-178, 1999. 

Chantler, C., Reinventing doctors, British Medical Journal, 317, 1670-1671, 1999. 

Chapman, R.L., Kennedy, J.L., Newell, A.,& Biel, C., The Systems Research 

Laboratory’s Air Defense Experiments, Management Science, 5, 250-269, 1959 

Chassin, M. R., Practice Guidelines: Best Hope for Quality Improvement in the 1990s, in 

J. S. Harris, Managing Employee Health Care Costs, OEM Press, Boston, 377-384, 1992. 

Child, J., British Management Thought, George Allen and Unwin Ltd, London, 1969. 

Chua, W. F. and Degeling, P., Information technology and accounting in the 

accomplishment of public policy - a cautionary tale, Accounting Management and 

Information Technology, 1, 2, 109-137, 1991. 

Clarke, J. and Newman, J., The Right to Manage: A Second Managerial Revolution, 

Cultural Studies, 7, 3, 427-441, 1993. 

Clark, J., and Newman, J., The Managerial State: Power, Politics, and Ideology in the 

Remaking of the Welfare State, London: Sage, 1997 

Clegg, S.R., Frameworks of Power, London: Sage, 1989  

Clemmer, T. P., Spuhler, V. J., Berwick, D. M. and Nolan, T. W., Cooperation: the 

foundation of improvement, Annals of Internal Medicine, 128, 12 Pt 1, 1004-9, 1998. 

Clemmer, T. P., Spuhler, V. J., Oniki, T. A. and Horn, S. D., Results of a collaborative 

quality improvement program on outcomes and costs in a tertiary critical care unit, 

Critical Care medicine, 27, 1768-1774, 1999. 

Codd, M., Federal Public Sector Management Reform: Recent History and Current 

Priorities, Public Service Commission, Canberra, 1991. 

Cohen, M.D., The Power of Parallel Thinking, Journal of Economic Behavior and 

Organization, 2, 285-306, 1981 

Cohen, M. D., March, J. G. and Olsen, J. P., A Garbage Can Model of Organisational 

Choice, Administrative Science Quarterly, 17, 1-25, 1972. 

Cohen M.D., and Sproul, L.S., Organizational Learning, SAGE Publications, 1996  

 



 

 

515 

Cohn, L. C., Roxborough, D. and Fernandex, J., Reducing costs and length of stay and 

improving efficiency and quality of care in cardiac surgery, Annals of Thoracic 

Surgery,64, 558-60, 1997. 

Commonwealth Department of Health, Submission to the Commission of Inquiry into 

Efficiency and Administration of Hospitals, Commonwealth Department of Health, 

Canberra, 1979. 

Commonwealth Department of Health and Aged Care, Australian Health Care 

Agreement, Commonwealth Department of Health and Aged Care, Canberra, 1998. 

Commonwealth Department of Health and Aged Care, Health Expenditure: Its 

Management and Sources, Commonwealth Department of Health and Aged Care, 

Canberra, 1999a. 

Commonwealth Department of Health and Aged Care, National Leadership through 

Performance Assessment, Canberra, 2000. 

Commonwealth Department of Health and Family Services, The final report of the 

Taskforce on quality in Australian health care, Australian Health Ministers' Advisory 

Council, Canberra, 1996. 

Considine, M., The Corporate Management Framework as Administrative Science: A 

Critique, Institute of Public Administration, Melbourne, 1997. 

Considine, M. and Painter, M., Managerialism: the great debate, Melbourne University 

Press, Carlton, 1997. 

Cook, S.D.N and Brown, J.S., Bridging Epistemologies: The Generative Dance between 

Organizational Knowledge and Organizational Knowing, Organization Science, 10 

(4):381-400, 1999   

Coopey, J., The Learning Organiaztion: Power, Politics and Ideology, Management 

Learning, 26 (2):193-213, 1995  

Coopey, J., and Burgoyne, J., Politics and Organizational Learning, Journal of 

Management Studies, 37 (6): 869-85, 2000 

Council on the Cost of Government, Health - Service Efforts and Accomplishments, 

Council on the Cost of Government, Sydney, 1997. 

Council on the Cost of Government, Reporting on Service Efforts and Accomplishments 

in the NSW Public Sector, Council on the Cost of Government, Sydney, 1999. 

Culnan, M.J., Environmental Scanning: The Effects of Task Complexity and Source 

Accessibility on Information Gathering Behavior, Decision Sciences, 14, 194-206, 1983   

Culnan, M.J., & Markus, M.L., Information Technologies, in F.M. Jablin, L.L.Putnam, 

K.H. Roberts, & L.W. Porter (Eds.), Handbook of Organizational Communication 

(pp.420-433), Newbury Park, CA: Sage, 1987 

 



 

 

516 

Crichton, A., Slowly Taking Control, Allen & Unwin, Sydney, 1990. 

Cross, R., and Prusak L., The Political Economy of Knowledge Markets in Organizations, 

in Smith, M.E., and Lyles, M.A., Handbook of Organizational Learning and Knowledge 

Management, Blackwell Publishing, 2003  

Crossan, M., Lane, H.W., and White, R.E., An Organizational Learning Framework:  

From Institution to Institution, Academy of Management Review, 24 (3): 522-37, 1999   

Crozier, M., The Bureaucratic Phenomenon, New York: Oxford University Press, 1965  

Cruess, S. R. and Cruess, R. L., Professionalism must be taught, British Medical Journal, 

315, 7123, 1674-1677, 1997. 

Cruess, S. R. and Cruess, R. L., Professionalism: a contract between medicine and 

society, Canadian Medical Association Journal, 162, 5, 668-9, 2000. 

Currie G., Resistance around a Management Development Programme, Negotiated Order 

in a Hospital Trust, Management Learning, Vol. 30 (1): 43-61, 1999 

Cyert, R.M., & March, J.G., A Behavioral Theory of the Firm, Englewood Cliffs, NJ: 

Prentice Hall, 1963 

Czepiel, J.A., Patterns of Interorganizational Communications and the Diffusion of a 

Major Technological Innovation in a Competitive Industrial Community, Academy of 

Management Journal, 18, 6-24, 1975  

Daft, R.L., & Huber, G.P., How Organizations Learn: A Communication Framework, 

Research in the Sociology of Organizations, 5, 1-36, 1987  

Daft, R.L., & Lengel, R.H., Information Richness: A New Approach to Managerial 

Behavior and Organization Design, Research to Organizational Behavior, 6, 191-233, 

1984. 

Daft, R.L., Sormunen, J., & Parks, D., Chief Executive Scanning, Environmental 

Characteristics, and Company Performance: An Empirical Study, Strategic Management 

Journal, 9, 123-139, 1988 

Daft, R.L., Lengel, R.H., & Trevino, L.K., Message Equivocality, Media Selection, and 

Manager Performance: Implications for Information Systems, MIS Quarterly, 11, 355-

368, 1987  

Daft, R.L., & Weick, K.E., Toward a Model of Organizations as Interpretation Systems, 

Academy of Management Review, 9, 284-295, 1984  

Davenport, T.H., and Prusak, L., Working Knowledge: How Organizations Manage What 

They Know, Boston, MA: Harvard Business School Press , 1998/2000  

Davies, C., Competence versus Care? Managerialism Meets Nursing, International 

Sociological Association, 1994. 

Davies, C., Getting health professionals to work together, British Medical Journal, 320, 

15 April, 1021-1022, 2000. 



 

 

517 

 

Davies, C., A new vision of professionalism, Nursing Times, 13, 92, 54-56, 1996. 

Davies, C., Salvage, J. and Smith, R., Doctors and nurses: changing family values?, 

British Medical Journal, 319, 21 August, 463-464, 1999. 

Davis, A., Managerialised Health Care, in S. Rees and G. Rodley, The Human Costs of 

Managerialism, Pluto Press Australia, Leichhardt, Sydney, NSW, 1995. 

Davis, G., J., W., Warhurst, J. and Weller, P., Public policy in Australia, Allen & Unwin, 

Sydney, 1988. 

Day, P. and Klein, R., Commission for Health Improvement invents itself: it needs to 

decide whether it is the quality police or a midwife of change, British Journal of 

Management, 322, 7301, 1502, 2001. 

Day, P. and Klein, R., Constitutional and Distributional Conflict in British Medical 

Politics: the Case of General Practice, 1911-1991, Political Studies, 40, 3, 462-478, 

1992. 

Dearborn, D.C., & Simon, H.A., Selective Perception: A Note on the Departmental 

Identification of Executives, Sociometry, 21, 140-144, 1958  

Decarolis, D.M., and Deeds, D., The Impact of Stocks and Flows of Organizational 

Knowledge on Firm Performance: An Empirical Investigation of the Botechnology 

Industry, Strategic Management Journal, 20: 953-68, 1999 

Degeling, P., Policy as the accomplishment of an implementation structure: hospital 

restructuring in Australia, in M. Hill, New agendas in the study of the policy process, 

Harvester Wheatsheaf, New York, 1993. 

Degeling, P., Black, D., Palmer, G. and Walters, J., Attitudes and knowledge about case 

mix reform among hospital staff in Australia., Health Services Management Research, 

9,4, 223-37, 1999a. 

Degeling, P., Hill, M. and Kennedy, J., The Change Implications of Clinical Governance, 

Clinician in Management, 8, 4, 220-227, 1999b. 

Degeling, P., Kennedy, J., Hill, M., Carnegie, M. and Holt, J., Professional Sub-cultures 

and hospital reform, Centre for Hospital Management and Information Systems Research, 

University of New South Wales, Sydney, 1998. 

Degeling, P., Sorensen, R., Maxwell, S., Aisbett, C., Zhang, K. and Coyle, B., The 

Organisation of Hospital Care and its Effects, Centre for Clinical Governance Research, 

University of New South Wales, Sydney, 2000. 

De Geus, A.P., Planning as Learning, Harvard Business Review, Vol., 66 (2): 70-4, 1988  

Delamothe, T., Wanted: guidelines that doctors will follow, British Medical Journal, 307, 

218, 1993. 



 

 

518 

Deming, W. E., The new economics for industry, government, education, Massachusetts 

Institute of Technology, Centre for Advanced Engineering Study, Cambridge, MA, 1994. 

Dery, D., Decision–Making, Problem Solving, and Organizational Learning, Omega 11, 

321-328, 1983  

DiBella, A.J., Organizations as Learning Portfolios, in Smith, M.A., and Lyles, M.A., 

Handbook of Organizational Learning and Knowledge Management, Blackwell 

Publishing, 2003  

Dill, W.R., & Doppelt, N., The Acquisition of Experiene in a Complex Management 

Game, Management Science, 10, 30-46, 1963 

DiMaggio, P.J., & Powell, W.W., The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and 

Collective Rationality in Organizational Fields, American Sociological Review, 48, 147-

160, 1983  

Dimitriades, Z. S. (2005). "Creating strategic capabilities: Organisational learning and 

knowledge management in the New Economy". European Business Review, Vol. 17, No 

4, pp. 314-324. 

Dixon, N., The Organizational Learning Cycle: How we Can Learn Collectively, London: 

McGraw-Hill, 1994  

Dobson, R., First clinical performance indicators for Wales show wide variation, British 

Medical Journal, 318, 17 April, 1026, 1999. 

Dollinger,M.J., Environmental Boundary Spanning and Information Processing Effects on 

Organizational Performance, Academy of Management Journal, 27, 351-368, 1984   

Donabedian, A., The Role of Outcomes in Quality Assessment and Assurance, Quality 

Review Bulletin, 18, 11, 356-360, 1992. 

Donnellon, A., Gray, B., & Bougon, M.G., Communication, Meaning, and Organized 

Action, Administrative Science Quarterly, 31, 43-55, 1986 

Douglas, N., Robinson, J. and Fahy, K., Inquiry into obstetric and gynaecological 

services at King Edward Memorial Hospital 1990 - 2000, Government of Western 

Australia, Perth, WA, 2001. 

Downs, A.,  Inside Bureaucracy. Boston: Little Brown and Company, 1967 

Doyal, L. and Cameron, A., Reshaping the NHS workforce, British Medical Journal, 320, 

15 April, 1023-1024, 2000. 

Drife, J. and Johnston, I., Handling the conflicting cultures in the NHS, British Medical 

Journal, 310, 22 April, 1054-1056, 1995. 

Driver, M.J., & Steufert, S., Integrative Complexity: An Approach to Individuals and 

Groups as Information Processing Systems, Administrative Science Quarterly, 14, 272-

285, 1969 



 

 

519 

 

Drucker, P.F., The Coming of the New Organization, Harvard Business Review, 45-53, 

1988 

du Gay, P., Organizing Identity: Entrepreneurial Governance and Public Management, in 

S. Hall and P. du Gay, Questions of Cultural Identity, Sage Publications, London, 151-

169, 1996. 

du Gay, P., Organizing Identity: Entrepreneurial Governance and Public Management, in 

Sage Publications, 2000b. 

Ducker, J., Report to Premier, Hospital Consultative Committee, Sydney, 1980. 

Duckett, S., Doctors and healthcare reform, Medical Journal of Australia, 176, 184-185, 

2002. 

Duckett, S., Ministerial Review of Health Care Networks, Victorian Department of 

Human Services, Melbourne, 2000. 

Duckett, S., Reform of Public Hospital Funding in Victoria, The Australian Studies in 

Health Service Administration, School of Public Health and Community Medicine, 

University of New South Wales, Sydney, 1994. 

Duckett, S. J., Structural interests and Australian health policy., Social science and 

Medicine, 18, 11, 959-966, 1984. 

Duckett, S. J., Coombs, E. M. and Schmiede, A. M., Hospital Accreditation in New South 

Wales, School of Health Administration, Sydney, 1980. 

Duckett, S. J., Scarf, C. G., Schmiede, A. M. and Weaver, C. J., The organisation of 

medical staff in Australian Hospitals, Longman Cheshire Pty Limited, Melbourne, 1981. 

Dunning, M., Lugon, M. and MacDonald, J., Is clinical effectiveness a management 

issue, British Medical Journal, 316, 24 January, 243-244, 1998. 

Durand-Zaleski, I., Colin, C. and Blum-Boisgard, C., An attempt to save money by using 

mandatory practice guidelines in France, British Medical Journal, 313, 943-946, 12 

October, 1997. 

Dutton, J.E., & Jackson, S.E., Categorizing Strategic Issues: Links to Organizational 

Action, Academy of Management Review, 12, 76-90, 1983 

Dutton, J.E. & Jackson, S.E., Categorizing Strategic Issues: Links to Organizational 

Action, Academy of Management Review, 12, 76-90, 1987 

Dutton, J.M., Thomas, A., & Butler, J.E., The History of Progress Functions as a 

Managerial Technology, Business History Review, 58, 204-233, 1984 

Dutton, J.M., & Freedman, R.D., External Environment and Internal Strategies, 

Calculating Experimenting, and Imitating in Organizations, in R. Lamb & P. Shrivastava 

(Eds.), Advances in Strategic Management, (Vol. 3, pp. 39-67). Greenwich, CT:JAI, 1985 

 



 

 

520 

Easterby-Smith, M., Disciplines of Organizational Learning, Human Relations, 50(9): 

1085-116, 1997  

Edmondson, A.C.,  and Wooley, A.W., Understanding Outcomes of Organizational 

Learning Interventions, in Smith, M.A., and Lyles, M.A., Handbook of Organizational 

Learning and Knowledge Management, Blackwell Publishing, 2003  

Eells, R., & Nehemiks, P., Corporate Intelligence and Espionage, New York: Macmillan, 

1984  

Eisenberg, E.M., Ambiguity as Strategy in Organizational Communication, Comunication 

Monographs, 51, 227-242, 1984 

Ellis, B. W. and Johnston, S., The care pathway: a tool to enhance clinical governance, 

Clinical Performance and Quality Health Care, 7, 3, 134-144, 1999. 

Engestrom, Y., Expansive Learning at Work: Toward an Activity Theoretical 

Reconceptualization, Journal of Education and Work, 14(1): 133-56, 2001.   

Eno, L. M. and Spigelman, A. D., A survey of surgical audit in Australia: Whither 

clinical governance, Journal of Quality in Clinical Practice, 20, 1, 2-4, 2000. 

Epple, D., Argote, L., and Devadas, R., Organizational Learning Curves: A Method for 

Investigating Inter-Plant Transfer of Knowledge Acquired Through Learning by Doing, 

Organization Science, 2 (1): 58-70, 1991  

Evans, D. B., Tandon, A., Murray, C. J. L. and Lauer, J. A., Comparative efficiency of 

national health systems: cross national econometric analysis, British Medical Journal, 

323, 11 August, 307-310, 2001. 

Fahey, L., King, W.R., & Narayanan, V.K., Environmental Scanning and Forecasting in 

Strategic Planning-The State of Art, Long Range Planning, 14, 32-39, 1981 

Farace, R.V., & MacDonald, D., New Directions in the Study of Organizational 

Communication, Personnel Psychology, 27, 1-19, 1974  

Faucheux, C., Amado, G., & Laurent A., Organizational Development and Change, 

Annual Review of Psychology, 33, 343-370, 1982 

Feldman, J., & Kanter, H.E., Organizational Decision Making, in J.G. March (Ed.), 

Handbook of Organizations (pp.614-649), Chicago, Rand McNally, 1965 

Feldman, M., Order Without Design: Information Production and Policy Making, 

Stanford, CA: Stanford University Press, 1989  

Ferman, J., Medical errors spur new patient-safety measures, Hospital Executive, 15, 2,2, 

2000. 

Fineman, S., Emotionalizing Organizational Learning, in Smith M.E., and Lyles, M.A., 

Handbook of Organizational Learning and Knowledge Management, Blackwell 

Publishing, 2003 

 



 

 

521 

Fiol, M.C., and Lyles, M.A., Organizational Learning, Academy of Management Review, 

10 (4):803-13, 1985 

Firth-Cozens, J., Clinical governance development needs in health service staff, Clinical 

Performance and Quality Health Care, 7, 4, 155-160, 1999. 

Flynn, N., Public Sector Management, Prentice Hall Harvester Wheatsheaf, London, 

1997. 

Forte, P., Cropper, S. and Boldy, D., Enhancing collaborative health services planning 

and management: the role of decision support systems, in Duncan Boldy, Ian Forbes, 

Australian Studies in Health Services Administration, 92, 146, Graduate Management 

Programs, School of Public Health and Community Medicine, University of NSW, 

Sydney, 2002. 

Freddi, G., Problems of organisational rationality in health systems: political controls 

and policy options, in G. Freddi and J. W. Bjorkman, Controlling Medical Professionals, 

Sage Publications, London, 1-27, 1989. 

Freidson, E., The Future of Professionalism, Health and the Division of Labour, London, 

1977. 

Freidson, E., (1988) Profession of Medicine, A study of the Sociology  of Applied 

Knowledge. The University of Chicago Press 

Freidson, E., Professionalism Reborn, University of Chicago Press, Chicago, 1994. 

French, W.L., & Bell, C.H., Organization Development, Englewood Cliffs, NJ: Prentice 

Hall, 1990 

Friedlander, F., Patterns of Individual and Organizational Learning, in S. Srivastva & 

Associates (Eds.), The Executive Mind: New Insights on Managerial Thought and Action, 

San Francisco: Jossey-Bass, 1983 

Frith-cozens, J., Hours, sleep, teamwork and stress, British Medical Journal, 317, 28 

June, 1335-6, 1999. 

Fuld, L.M., Monitoring the Competition: Find out What’s Really Going on Over There, 

New York, John Wiley, 1988  

Gardner, H. and Barraclough, S., The policy process, in H. Gardner, Health Policy: 

Development, implementation and evaluation in Australia, Churchill Livingstone, 

Melbourne, Australia, 1-28, 1992. 

Gee, J. P., Hull, G. and Lankshear, C., The new work order. Behind the language of the 

new capitalism, Allen & Unwin Pty Ltd, St Leonards, Sydney, 1996. 

Geertz, C., The Interpretation of Cultures: Selected Essays, New York: Basic, 1973 

Gerstenfeld, A., & Berger, P., An Analysis of Utilization Differences for Scientific and 

Technical Information, Management Science, 26, 165-179.  

 



 

 

522 

Giddens, A., The Constitution of Society, Cambridge, UK: Policy Press, 1984 

Gilad, B., & Gilad, T., The Business Intelligence System, New York, American 

Management Association, 1988 

Gioia, D.A., & Poole, P.P., Scripts in Organizational Behavior, Academy of Management 

Review, 9, 449-459, 1984 

Gluek, W., Business Policy: Strategy Formation and Management Action (2
nd

 ed.). New 

York: McGraw-Hill, 1976 

Goodman, N. W., Clinical Governance Sacred cows: to the abattoir!, British Medical 

Journal, 317, 19 December, 1725, 1998. 

Gouldner, A. W., Patterns of industrial bureaucracy, Routledge & Kegan Paul Ltd, 

London, 1955. 

Grant, R.M., Proseprig in Dynamically Competitive Environments: Organizational 

Capability as Knowledge Integration, Organizational Science, 7 (4), 375-387, 1996a 

Grant, R.M., Toward a Knowledge-based Theory of the Firm, Strategic Management 

Journal, 17, 109-122, 1996b  

Greguras, G. J., Robie, C. and Born, M. P., Applying the social relations model to self 

and peer evaluations, Journal of Management Development, 20, 6, 508-525, 2001. 

Grint, K., and Case, P., The Violent Rhetoric of Re-engineering: Management 

Consultancy on the Offensive, Journal of Management Studies, 35 (5): 557-77 

Gross, P. F., Two reforms beyond simple-minded budget balancing: Commonwealth and 

State responsibilities for achieving positive incentives for efficiency in hospitals, Institute 

of Health Economics and Technology Assessment, Health Economics Monograph Series 

No. 4, 1981. 

Guetzkow, H., Communications in Organizations, in J.G. March (Ed.), Handbook of 

Organizations, Chicago: Rand McNally, 1965 

Guiliano, K. I., Nursing case management: critical pathways to desirable outcomes, 

Nursing Management, 22, 3, 52-55, 1991. 

Gummer, B., Authority, Control and Professionalism in the Post-Industrial Age, 

Administration in Social Work, 20, 2, 1996. 

Gunn, L., Perspectives on public management, in J. Kooiman and K. A. Eliassen, 

Managing Public Organisations: Lessons from Contemporary European Experiences, 

Sage Publications Ltd, London, 1988. 

Hackett, M., Lilford, R. and Jordan, J., Clinical governance: culture, leadership and 

power - the key to changing attitudes and behaviours in trusts, International Journal of 

Health Care Quality Assurance, 12, 3, 98-104, 1999. 

Hackman, R. J., Groups that work (and those that don't). Creating conditions for 

effective teamwork, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 1990. 



 

 

523 

 

Hakansson, H., Industrial Technological Development: A Network Approach, London: 

Croom Helm, 1987 

Halal, W. E., The new capitalism, Wiley, New York, 1986. 

Hall, C. and Domberger, S., Competitive Tendering for Domestic Services: A 

Comparative Study of Three Hospitals in New South Wales, University of Sydney, 

Sydney, 1992. 

Ham, C., Foreword. The Policy Process, in C. Ham, The Policy Process, State of Health 

Series, Open University Press, Buckingham, UK, 1996. 

Ham, C. and Hill, M., The Policy Process in the Modern Capitalist State, Wheatsheaf 

Books, Hemel Hempstead; Brighton, 1993. 

Hambrick, D.C., Environmental Scanning and Organizational Strategy, Strategic 

Management Journal, 3, 159-174, 1982 

Hambrick, D.C., & Finkelstein, S., Managerial Discretio: A Bridge Between Polar Views 

of Organizational Outcomes, in L.L.Cummings & B.M. Staw (Eds.), Research in 

Organizational Behavior (pp. 369-406), Greenwich, CT: JAI.   

Hammer, M., and Champy, J., Reengineering the Corporation, London: Nicholas Brealey, 

1993  

Hansen, M.T., Nohria, N., and Tierney, T., What’s Your Strategy for Managing 

Knowledge?  Harvard Business Review, March-April: 106-16, 1999 

Handy, C., Understanding organisations, Penguin Books, London, 1999. 

Hanlon, G., Professionalism as enterprise: service class politics and the redefinition of 

professionalism, Sociology, 32, 1, 43, 1998. 

Harmon, M. M. and Mayer, R. T., Organisation Theory for Public Administration, Little, 

Brown and Company, Boston, 1986. 

Harpwood, V., Guidelines in medical practice: the legal issues, British Medical Journal, 

Supp 21, 1998. 

Harrison, J.R., & March, J.G., Decision Making and Postdecision Surprises, 

Administrative Science Quarterly, 29, 26-42, 1984 

Harrison, S., Hunter, D. J., Marnoch, G. and Pollitt, C., General Management and 

Medical Autonomy in the National Health Service, Health Services Management 

Research, 2, 1, 38-46, 1989. 

Hasselbladh, H and Kallinikos, J, ‘The process of institutionalization: a critique and 

reappraisal of new institutionalism in organization studies’, Organization Studies 

21/4:197-220,  2000 

 

 



 

 

524 

Hax, A.C., & Majluf, N.S., The Concept of Strategy and the Strategy Formation Process, 

Interfaces, 19, 99-109, 1988. 

Hayek, F.A., The Use of Knowledge in Society, in Idem (1948) Individualism and 

Economic Order, Chicago: University of Chicago Press (1945).  

Hayes, N., & Walsham, G., Knowledge Management: What Can Organizational 

Economics Contribute?, in Smith, M.E., and Lyles, M.A., Handbook of Organizational 

Learning and Knowledge Management, Blackwell Publishing, 2003  

Hedberg, B.L.T., How Organizations Learn and Unlearn, in P.C Nystrom & W.H. 

Starbuck (Eds.), Handbook of Organizational Design (Vol. 1, pp.3-27), New York: 

Oxford University Press, 1981 

Hedberg, B.L.T., Nystrom, P.C., & Starbuck, W.H., Camping on Seesaws: Prescriptions 

for a Self Designing Organization, Administration Science Quarterly, 2, 39-52, 1976  

Hedberg, B.L.T., Nystrom, P.C., & Starbuck, W.H., Designing Organization to Much 

Tommorow, in P.C Nystrom & W.H. Starbuck (Eds.), Prescriptive Models of 

Organizations (pp.41-65). Amsterdam: North Holland, 1977 

Hedlund, G., A Model of Knowledge Management and the N-Form Corporation, Strategic 

Management Journal, 15: 73-90, 1994  

Heinrich, C. L., Do Government Bureaucrats Make Effective Use of Performance 

Management Information, Journal of Public Administration Research and Theory, 9, 

3,363, 1999. 

Hensel, W. A. and Dickey, N. W., Teaching professionalism: passing the torch, 

Academic Medicine, 73, 8, 865-870, 1998. 

Herriot, S.R., Levinthal, D., & March, J.G., Learning from Experience in Organizations, 

American Economic Review, 75, 298-302, 1985 

Hewson, J., Developing professionalism, Nursing New Zealand, October 1993, 28, 1993. 

Hidey, M. J., Professionalism, The Dental Assistant, October 1976, 27-28, 1976. 

Hillman, K. M., The changing role of acute-care hospitals acute-care., Medical Journal of 

Australia, 1999, 170, 325-328, 2000. 

Hiltz, S.R., & Turoff, M., The Network Nation: Human Communication Via Computer, 

Reading, MA: Addison-Wesley, 1978 

Hindle, D., The case for clinical pathways, Centre for Hospital Management and 

Information Systems Research, University of New South Wales, Sydney, 1999. 

Hindle, D. and Braithwaite, J., Soft systems methodology: a guide for Australian health 

care professionals, School of Health Service Management, University of New South 

Wales, Sydney, 2001. 

Hindle, D. and Degeling, P., Managing Clinical Production Systems, The Centre for 

Hospital Management and Information Systems Research, University of New South 



 

 

525 

Wales, Sydney, 2000a. 

Hindle, D. and Natsagdorj, T., Treating organisational illness: a practical approach to 

facilitating improvements in health care, Australian Health Review, 25, 6, 1-10, 2002. 

Hindle, D. and Perkins, R. J., Health Care Financing in Australia and New Zealand, in A. 

Bloom, Health reform in Australia and New Zealand, 80-98, Oxford University Press, 

South Melbourne, 2000b. 

Hofstede, G., N., M., Ohayv, D. D. and Sanders, G., Measuring organisational cultures: a 

qualitative and quantitative study across twenty cases, Administrative Science Quarterly, 

35, 2, 286, 1990. 

Hofstede, G. and Spangenberg, J., Measuring individualism and collectivism at 

occupational and organisational levels, International Association for Cross-Cultural 

Psychology. International Conference, 8th, 1986, Istanbul, Turkey, Istanbul 

Turkey.1987. 

Holmes, M., Corporate Management: A View from the Centre, in P. W. Glyn Davis, 

Colleen Lewis, Corporate Management in Australian Government, Centre for Australian 

Public Sector Management, Brisbane, 29-47, 1989. 

Hood, C., The "New Public Management" on the 1980s: variations on a theme, 

Accounting, Organisations and Society, 20, 2, 93-109, 1993. 

Horn, S. D., Ashton, C., and Tracy, D., Cost savings resulting from pressure ulcer 

prevention, in S. D. Horn, C. Ashton and D. M. Tracy, Clinical Practice Improvement: A 

new technology for developing cost-effective quality health care, Faulkner and Gray, New 

York, 1997. 

Hornick, P., Hornick, C., Taylor, K. and Ratnatunga, C., Should business management 

training be part of medical education?, Annals of Royal College of Surgical Eng (supp), 

79, 200-201, 1997. 

House, R.J., & Singh J.V., Organizational Behaviour: Some New Directions for I/O 

Psychology, Annual Review of Psychology, 38, 669-718, 1987 

Huber, G.P., Organizational Information Systems: Determinants of Their Performance 

and Behavior, Management Science, 28, 135-155, 1982 

Huber, G.P., The Nature and Design of Post-Industrial Organizations, Management 

Science, 30, 928-951, 1984   

Huber, G.P. Organizational Learning: The Contributing Processes and the Literatures, 

Organization Science, 2 (1): 88-115, 1991 

Hughes, E., The Sociological Eye: Selected papers, Aldine Atherton, Chicago, 1971. 

Hunter, D. J., The changing roles of health care personnel in health and health care 

management, Social Science & Medicine, 43, 5, 799-808, 1996. 

 



 

 

526 

Hunter, M., Alder Hey report condemns doctors, management and coroner, British 

Medical Journal, 322, 3 February, 255, 2001. 

Hutchins, E., Learning to Navigate, in S. Chaiklin and J. Lave (eds), Undersatnding 

Practice: Perspectives on Activity and Context, Cambridge: Cambridge University Press, 

35-63, 1996  

Hutchinson, A., McIntosh, A., Williams, M. and Barbour, R. S., Senior health 

professional’s perceptions of variations in medical practice: a qualitative and 

quantitative study, Medical Education, 35, 1, 45-51, 2001. 

Ibrahim, J. E., Majoor, J. W., Boyce, N. W. and McNeil, J. J., Pilot Hospital-Wide 

Clinical Indicator Project, Commonwealth Department of Health and Family Services, 

Canberra, 1998. 

Iedema, R. and Degeling, P., Quality of care: clinical governance and pathways, 

Australian Health Review, 24, 3, 12-15, 2001. 

Imai, K., Nonaka, I., & Takeuchi, H., Managing the New Product Development Process: 

How Japanese Companies Learn and Unlearn, in K. Clark, R. Hayes, & C. Lorentz 

(Eds.), The Uneasy Alliance (pp. 337-375). Cambridge, MA: Harvard Graduate School of 

Business, 1985  

Independent Pricing and Regulatory Tribunal of NSW, Report to the NSW Treasurer and 

the Minister for Health, Independent Pricing and Regulatory Tribunal of New South 

Wales (IPART), Sydney, 1998. 

Ireland, R.D., Hitt, M.A., Bettis, R.A., & DePorras, D.A., Strategy Formulation 

Processes: Differences in Perceptions of Strength and Weaknesses Indicators and 

Environmental Uncertainty by Managerial Level, Strategic Management Journal, 8, 469-

485, 1987 

Irvine, D., The performance of doctors: the new professionalism, Lancet, 353, 1174- 

1177, 1999. 

Isabella, L.A., Evolving Interpretations as a Change Unfolds:How Managers Construe 

Key Organizational Events, Academy of Managememt Journal, 33, 7-41, 1990 

Isouard, G., Improved emergency department specimen handling time using a CQI 

approach, Australian Journal of Medical Science, 21, 1, 10-15, 2000. 

Isouard, G., Improving turnaround time of laboratory test results using a FOCUS PDCA 

approach, Australian Journal of Medical Science, 20, February, 14-17, 1999a. 

Isouard, G., A quality management intervention to improve clinical laboratory use in 

acute myocardial infarction, Medical Journal of Australia, 170, 11-14, 1999b. 

Itami, H., Mobilizing Invisible Assets, Cambridge, ΜΑ: Harvard Business Press, 1987  

Jablin, F.M., Assimilating New Members Into Organizations, Communication Yearbook, 

8. Beverly Hills, CΑ:Sage, 1984 



 

 

527 

 

Jablin, F.M., Organizational Entry, Assimilation, and Exit, in F.M. Jablin, L.L. Putnam, 

K.H. Roberts, & L.W. Porter, (Eds), Handbook of Organization Communication, 

Newbury Park, CA: Sage, 1987 

Jackson, J. H. and Morgan, C. P., Organisation theory. A macro perspective for 

management, Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 1982. 

Jackson, S., Successfully implementing total quality management tools within healthcare: 

what are the key actions?, International Journal of Health Care Quality Assurance,14, 

4,157-163,2001. 

Jackson, T., Casemix: the building blocks., Australian Health Review, 18, 1, 105-16, 

1995. 

James, B., Outcomes Measurement, The Hospital Research and Educational Trust and 

The Parke-Davis Division of the Warner-Lambert Company, Chicago, Il, USA, 1994. 

Janis, I.L., Victims of Groupthink: A Psychological Study of Foreign Policy Decisions 

and Fiascoes, Boston: Houghton Mifflin, 1972 

Jelinek, M., Institutionalizing Innovation: A study of Organizational Learning Systems, 

New York: Praeger, 1979 

Jemison, D.B., The Importance of Boundary-Spanning Roles in Strategic Decision 

Making, Journal of Management Studies, 21, 131-152, 1984.  

Jemison, D.B., & Sitkin S.B., Corporate Acquisitions: A Process Perspective, Academy 

of Management Review, 11, 145-163, 1986  

Johansen, R., Groupware: Computer Support for Business Teams, New York:Free Press, 

1988 

Joskow, P,L., & Rose, N.L., The Effects of Technological Change, Experience and 

Environmental Regulation on the Construction Cost of Coal-Burning Generating Units, 

Rand Journal of Economics, 16, 1-27, 1985 

Kahneman, D., Slovic, P., & Tversky, A., Judgement Under Uncertainty: Heuristics and 

Biases, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1982 

Kallinikos, J and Hasselbaldh, H, ‘Employment regimes and organizational forms: 

organizational change at the close of modernity’ , 19th EGOS Colloquium, 

Organizational Analysis Informing Social and Global Development, 3-5 July 2003, 

Kallinikos, J, The social foundations of the bureaucratic order’, Organization, 11/1:13-

36, 2004 

Kanter, R. M., Frontiers of Management, Harvard Business Review, Boston, Mass, 1995. 

Kast, R. E. and Rosenzweig, J. E., Comparative Organisational Analysis: The Hospital, in 

Organisation and Management: A systems and contingency approach, McGraw Hill 

Kogakusha, Tokyo, 498-514, 1979. 

http://www.lse.ac.uk/collections/informationSystems/pdf/staffPublications/EGOS2003Kallinikos-Hasselbladh.pdf
http://www.lse.ac.uk/collections/informationSystems/pdf/staffPublications/EGOS2003Kallinikos-Hasselbladh.pdf
http://www.lse.ac.uk/collections/informationSystems/pdf/staffPublications/KallinikosOrg.pdf


 

 

528 

Keegan, W.J., Multinational Scanning: A Study of Information Sources Utilized by 

Headquarters Executives in Multinational Companies, Administrative Science Quarterly, 

19, 411-421, 1974 

Kelley, M. A. and Tucci, J. M., Bridging the quality chasm, British Medical Journal, 323, 

61-62, 14 July, 2001. 

Kelley, R. E., In Praise of Followers, in J. Gabarro, Managing People & Organisations; 

Selected Readings, Harvard Business School Publications, Boston, Mass, 1992. 

Kelly, E. F. and Wettenhall, R. L., Policy Analysis and the "New Public Administration", 

in R. N. Spann and G. R. Curnow, Public Policy and Administration in Australia: A 

Reader, John Wiley and Sons Australasia Pty Ltd, Sydney, 1975. 

Kennedy, M.M., Working Knowledge. Knowledge: Creation, Diffusion, Utilization, 5, 

193-211, 1983 

Kennedy, I., The Bristol Royal Infirmary Inquiry, Department of Health, London, 2001. 

Kerr, I. L., Defining "professionalism" in a modern era, The New York State Dental 

Journal, 47, 3, 129-131, 1981. 

Kiesler, S., Siegel, J., & McGuire, J.W., Social Psychological Aspects of Computer-

Mediated Communication, American Psychologist, 39, 1123-1134, 1984  

Kim, D.H., The Link between Individual and Organizational Learning, Sloan 

Management Review, 35(1): 37-50, 1993  

Kimberly, J.R., Issues in the Creation of Organizations: Initiations and 

Institutionalization. Academy of Management Journal, 22, 437-457, 1979 

Klein, J.I., Parenthetic Learning in Organizations: Toward the Unlearning of the 

Unlearning Model, Journal of Management Studies, 26, 291-308, 1989 

Klein, R., Competence, professional self-regulation, and the public interest, British 

Medical Journal, 316, 6 June, 1740-1742, 1998. 

Klein, R., Day, P. and Redmayne, S., Managing scarcity: priority setting and rationing in 

the National Health Service, in C. Ham, State of Health Series, Open University Press, 

Buckingham, UK, 1996. 

Koeck, C., Time for organisational development in health care organisations, British 

Medical Journal, 317, 7 November, 1267-1268, 1999. 

Kogut, B., and Zander, U., Knowledge of the Firm, Combinative Capabilities, and the 

Replication of Technology, Organization Science, 3: 383-97, 1992  

Kohn, L. T., Corrigan, J. M. and Donaldson, M. S., To err is human, National Academy 

Press, Washington DC, 1999. 

Kolb, D.A., Management and the Learning Process, California Management Review, 

18/3: 21-31, 1984  



 

 

529 

Krone, K.J., Jablin, F.M., & Putnam, L.L., Communication Theory and Organizational 

Communication:Multiple Perspectives, in F.M. Jblin, L.L. Putnam, K.H. Roberts, & LW. 

Porter (Eds.). Handbook of Organizational Communication, Newbury Park, CA: Sage, 

1987 

Kurke, L.B., & Aldrich, H.B., Mintzberg Was Right! A Replication and Extension of the 

Nature of Managerial Work, Management Science, 29, 975-984, 1983 

Lacombe, M. A., On professionalism, The American Journal of Medicine, 94, 329, 1993. 

Laffin, M., The Public Service, Macmillan Education Australia Pty Ltd, Melbourne, 

1995. 

Lagasse, R. S., Steinberg, E. S., Katz, R. I. and Saubermann, A. J., Defining Quality of 

Perioperative Care by Statistical Process Control of Adverse Events, Anaesthesiology,82, 

5, 1181-1188, 1995. 

Landau, M., On the Concept of a Self-Correcting Organization, Public Administration 

Review, 33, 533-542, 1973 

Lant, T. and Mezias, S., An Organizational Learning Model of Covergence and 

Reorientation, Organization Science, 3:47-71, 1992 

Latour, B., Visualization and Cognition: Thinking with Eyes and Hands, Knowledge and 

Society, 6, 1-40, 1986 

Lave, J. and Wenger, E., Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1991 

Lave, J., Cognition in Practice: Mind, Mathematics and Culture in Everyday Life, 

Cambridge, Cambridge University Press, 1988 

Lawler, E.E. III, Adaptive Experiments: An Approach to Organizational Behavior 

Research, Academy of Management Review, 2, 567-585. 

Lawrence, S. C., Charitable knowledge: Hospital pupils and practitioners in 

eighteenthcentury London, Cambridge University Press, Cambridge UK, 1996. 

Learmonth, M., Managerialism and public attitudes towards UK NHS managers, Journal 

of Management in Medicine, 11, 4, 214-21, 1997. 

Leatherman, S. and Sutherland, K., Evolving quality in the new NHS: policy, process, and 

pragmatic considerations, British Medical Journal, 7 Supplement, S54-61, 1998. 

Lee, A., Bishop, G., Hillman, K. M. and Daffurn, K., The medical emergency team, 

Anaesthesia Intensive Care, 23, 183-186, 1995. 

Leifer, R., & Huber, G.P., Relations Among Perceived Environmental Uncertainty, 

Organization Structure, and Boundary-Spanning Behaviour, Administrative Science 

Quarterly, 22, 235-247, 1977 

Levinthal, D., & March, J.G., A Model of Adaptive Organizational Search, Journal of 

Economic Behavior and Organization, 2, 307-333, 1981 



 

 

530 

 

Levinthal, D., & Yao, D.A., The Search for Excellence: Organizational Inertia and 

Adaption, Unpublished Manuscript, 1988 

Levitt, B. and March, J.G., Organizational Learning. Annual Review of Sociology, 14: 

319-40, 1988 

Lewin, K., Field Theory in Social Sience, New York: Harper&Row, 1951  

Lindblom, D. E., The science of 'muddling through', Public Administration Review, 19, 

Spring, 78-88, 1959. 

Logan, R. L., Prescription for increasing cooperation between clinicians and managers in 

public hospitals, New Zealand Medical Journal, 28 July, 304-5, 1993. 

Lounamaa, P.H., & March, J.G., Adaptive Coordination of a Learning Team, 

Management International Review, 28, 85-98, 1987 

Lumby, L., Time for professional and individual accountability, Australian Health 

Review, 21, 4, 1998. 

Lyles, M.A., Learning Among Joint-Venture Sophisticated Firms, Management 

International Review, 28, 85-98, 1988  

Macklin, J., National Health Strategy. Issues paper no 2. Access and Financing, 

Department of Health, Housing and Community Services, Canberra, 1991. 

Macy, B. and Izumi, H., Organisational change, design and work innovation: A 

metaanalysis of 131 North American field studies - 1961-1991, Research in 

Organisational Change and Development, 7, 235-313, 1993. 

Mahajan, V., Sharma, S., & Bettis, R.A., The Adoption of the M-Form Organizational 

Structure: A Test of Imitation Hypothesis, Management Science, 34, 1188-1201, 1988 

Makino, S., and Inkpen, A.C., Knowledge Seeking FDI and Learning across Borders, in 

Smith, M.E.,  and Lyles, M.A., Handbook of Organizational Learning and Knowledge 

Management, Blackwell Publishing, 2003  

March, J.G., Decision in Organizations and Theories of Choice, in A. Van de Ven & 

W.Joyce (Eds), Perspectives on Organization Design and Behaviour (pp.563-577), New 

York, John Wiley, 1981 

March, J.G., Exploration and Exploitation in Organizational Learning, Organization 

Science, 2 (1):71-87, 1991 

March, J.G., & Olsen, J.P., Ambiguity and Choice in Organizations, (2
nd

 ed.), Bergen, 

Norway: Universitetsforlaget, 1979 

March, J.G., & Olsen, J.P., "The New Institutionalism: Organizational Factors in Political 

Life", American Political Science Review, 78 (1984) 

March, J.G., Sproull, S.L., & Tamuz, M., Learning From Samples of One or Fewer, 

Organization Science, Vol.2, No1, February, 1991 



 

 

531 

 

Marmor, T. R., Hope and hyperbole: the rhetoric and reality of managerial reform in 

health care, Journal of Health Services & Research Policy, 3, 1, 62-4, 1998. 

Marshall, G., Oxford Dictionary of Sociology, Oxford University Press, Oxford, 1998. 

Massel, D., Evidence based budgeting is now necessary, British Medical Journal, 384, 7 

August, 384, 1999. 

Meyer, J., and B. Rowan. (1977). Institutional Organizations: Formal Structure as Myth 

and Ceremony. American Journal of Sociology , 80 

Maynard, A., Bloor, K., and Hawker, P., Reforming the contract of UK consultants, 

British Medical Journal, 322, 3 February, 541-544, 2001. 

Mays, L., National report on elective surgery waiting lists for public hospitals 1994, 

Australian Institute of Health and Welfare, Canberra, 1995. 

McErlain-Burns, T. L. and Thomson, R., The lack of integration of clinical audit and the 

maintenance of medical dominance within British hospital trusts, Journal of Evaluation in 

Clinical Practice, 5, 3, 323-333, 1999. 

McGuire, L., Models of Private and Public Sector Strategic Management, in G. Davis, P. 

Weller and C. Lewis, Corporate Management in Australian Government, Centre for 

Australian Public Sector Management, Brisbane, 1989. 

McKee, M., Measuring the efficiency of health systems, British Medical Journal, 323, 11 

August, 295-296, 2001. 

McNamara, M., & Weeks, W.H., The Action Learning Model of Experiential Learning 

for Developing Managers, Human Relations, 35, 879-902, 1982 

McQuillan, P., Pilkington, S., Allan, A., Taylor, B., Short, A., Mortan, G., Nielsen, 

M.,Barrett, D. and Smith, G., Confidential inquiry into quality of care before admission to 

intensive care, British Medical Journal, 316, 20 June, 1853-1858, 1998. 

Medical Professionalism Project, Medical professionalism in the new millennium: a 

physicians' charter, Medical Journal of Australia, 177, 5, 263-265, 2002. 

Meier, R.L., Communications Overload: Proposals from the Study of a University 

Library, Administrative Science Quarterly, 4, 521-544, 1963 

Mercer, M., Fletcher, S. J. and Bishop, G. F., Medical emergency teams improve care, 

British Medical Journal, 318, 20 January, 51, 1998. 

Meyer J. & Rowan B. – Institutionalized Organizations: Formal Structure as a Myth and 

Ceremony – 1977 

Miles, R.H., & Randolph, W.A., Influence of Organizational Learning Styles on Early 

Development, in J.R. Kimberly & R.H. Miles (eds.), The Organizational Life Cycle, San 

Francisco: Jossey Bass, 1980  

 



 

 

532 

Miller, D., & Friesen, P.H., Archetypes of Organizational Transition, Administrative 

Science Quarterly, 25, 268-299, 1980a.  

Miller, D., & Friesen, P.H., Momentum and Revolution in Organizational Adaption, 

Academy of Management Journal, 25, 591-614, 1980b.  

Miller, J.G, Living Systems, New York: McGraw-Hill, 1978 

Mintzberg, H., Managerial work: analysis from observation, Management science, 18, 2, 

97-112, 1971. 

Mintzberg, H., The Manager’s Job: Folklore and Fact, Harvard Business Review, 53, 49-

61, 1975 

Mintzberg, H., Raisinghani, D., & Theoret, A., The Structure of Unstructured Decision 

Processes, Administrative Science Quarterly, 21, 246-275, 1976. 

Mintzberg, H., & McHugh, A., Strategy Formation in an Adhocracy, Administrative 

Science Quarterly, 30, 160-197, 1985  

Mintzberg, H., Ahlstrand, B., and Lampel, J., Strategy Safari: A Guided Tour through the 

Wilds of Strategic Management, New York: The Free Press, 1998  

Mitchell, D., Power, professions and evidence-based guidelines: lessons from an 

Organisational case study, Journal of Nursing Management, 6, 5, 275-280, 1998. 

Mitchell, T. E., Dowling, P. J., Kavanoff, B. V. and Larson, J., People in organisations, 

McGraw-Hill Book company, Sydney, 1988. 

Mody, A., Firm Strategies for Costly Engineering Learning, Management Science, 35, 

496-512, 1989  

Moss, F., Junior doctors: waving or drowning?, British Medical Journal, 318, 19 June, 

1639-1640, 1999. 

Moss, F., Staffing by numbers in the NHS, British Medical Journal, 325, 31 August, 453-

454, 2002. 

Muth, J.F., Search Theory and the Manufacturing Process Function, Management 

Science, 32, 948-962, 1986 

Mumford, A., Individual and Organizational Learning: The Pursuit of Change, Industrial 

and Commercial Training, 23 (6): 24-31., 1991 

Nadler, D. A., Organisational Architecture: A Metaphor for Change, in D. Nadler, M. 

Gerstein and P. Shaw, Organisational Architecture, Jossey-Bass Publications, New York, 

1992. 

National Health Ministers' Benchmarking Working Group, First National Report on 

Health Sector Performance Indicators - Public Hospitals - The State of Play, 

Commonwealth Department of Health and Family Services, Canberra, 1996. 

National Health Performance Committee, Fourth national report on health sector 



 

 

533 

performance indicators. A report to the Australian Health Ministers' Conference, NSW 

Health Department, Sydney, 2000. 

National Health Service, A First Class Service: Next steps, Her Majesty's Stationery 

Office, London, 1998. 

National Health Service, National Health Service and Community Care Act 1990, Her 

Majesty's Stationery Office, London, 1990. 

National Health Service, The new NHS, Her Majesty's Stationery Office, London, 1997. 

Nelson, R. and Winter, S., An Evolutionary Theory of Economic Change, Cambridge, 

MA: The Belknap Press, 1982  

Nguyen, T. V., Hillman, K. M. and Buist, M. D., Adverse events in British Hospitals, 

British Medical Journal, 322, 9 June, 1425, 2001. 

Nicholls, S., Cullen, C., O’Neill, S. and Halligan, A., Clinical governance: its origins and 

its foundations, British Journal of Clinical Governance, 5, 3, 172-178, 2000. 

Nicolini, D., and Meznar, M.B., The Social Construction of Organizational Learning: 

Conceptual and Practical Issues in the Field, Human Relations, 48(7):727-46, 1995 

Nisbett, R., & Ross, L., Human Inference: Strategies and Shortcomings of Social 

Judgement, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1980. 

Nonaka, I., Creating Organizational Order out of Chaos: Self-Renewal in Japanese 

Firms, California Management Review, 30, 57-73, 1988 

Nonaka, I., Toward Middle Up Down Management: Accelerating Information Creation, 

Sloan Management Review, 29 (3): 9-18, 1991  

Nonaka, I., and Takeuchi, H., The Knowledge Creating Company, New York: Oxford 

Univresity Press, 1995  

NSW Department of Health, Annual Report 1999-2000, NSW Department of Health, 

Sydney, 2000a. 

NSW Department of Health, Better Practice Guidelines for Better Patient Management, 

NSW Department of Health, Sydney, 1998b. 

NSW Department of Health, Costs of Care: Report of the NSW Hospital Cost Data 

Collection 1998/1999, NSW Health, Sydney, 2000b. 

NSW Department of Health, A Framework for Managing the Quality of Health Services 

in New South Wales, NSW Health, Sydney, 1999a. 

NSW Department of Health, NSW Health Services Comparison Data Book 1998/99, 

NSW Department of Health, Sydney, 2000c. 

NSW Department of Health, NSW Health Services Comparison Data Book 

1998/1999,NSW Department of Health, Sydney, 1999b. 

NSW Department of Health, Profile of the registered and enrolled nurse workforce, NSW 

1995, NSW Department of Health, Sydney, 1995b. 



 

 

534 

 

NSW Department of Health, Profile of the registered and enrolled nurse workforce, NSW 

1998, NSW Department of Health, Sydney, 1998d. 

NSW Department of Health, A Review of the Role, Function, Education and Training of 

Assistants in Nursing in New South Wales -Stage Two - April 1996, NSW Department of 

Health, Sydney, 1996. 

NSW Department of Health, The Sutherland Hospital, Department of Health, NSW, 

Sydney, 1983.  

NSW Health Education Advisory Council, A report on the needs of hospital patients for 

health education, NSW Health Education Advisory Council, Sydney, 1972. 

Nystrom, P.C., & Starbuck, W., To Avoid Organizational Crises, Unlearn, Organizational 

Dynamics, 13, 53-65, 1984   

OECD  Health Comference on Performance Measurement and Reporting "Measuring Up 

- Improving Health Systems Performance in OECD Countries"   Ottawa - Canadas 2001 

O'Neill, W., Doctor as murderer, British Medical Journal, 320, 5 February, 329-330, 

2000. 

Opie, A., "Nobody's asked me for my view": Users' empowerment by multidisciplinary 

health teams, Qualitative Health Research, March, 188-206, 1998. 

O’Reilly, C., & Pondy, L., Organizational Communication, in S. Kerr (Ed.), 

Organizational Behaviour, Columbus, OH: Grid, 1980   

Orr, J.E., Sharing Knowledge, Celebrating Identity: Community Memory in a Service 

Culture, in D. Middleton & D. Edwards (Eds.), Collective Remembering (pp.169-189), 

NewBury Park CA: Sage, 1990  

Painter, M., Microeconomic Reform and the Public Sector, Macmillan Education 

Australia Pty Ltd, Canberra, 1995. 

Palmer, G., Casemix funding of hospitals: objectives and objections, Health Care 

Analysis, 4, 3, 185-93, 1996. 

Palmer, G. and Short, S., Health Care and Public Policy: An Australian Analysis, 

Macmillan, Melbourne, 1994. 

Palmer, G. R., A comparative study of hospital bed utilisation and related issues, School 

of Health Administration, University of New South Wales. Sydney, 1983. 

Parker, R. S., Policy and Administration, R. N. Spann and G. R. Curnow, Public Policy 

and Administration in Australia: A Reader, John Wiley and Sons Australasia Pty Ltd, 

Sydney, 1975. 

Parliament of the Commonwealth of Australia, Medical Fraud and Overservicing 

Inquiry: report on pathology, Australian Government Printing Service, Canberra, 1985. 



 

 

535 

 

Parry, J. and Parry, N., Professionalism and Unionism: Aspects of Class Conflict in the 

National Health Service, The Sociological Review, 25, 4, 823-841, 1977. 

Paterson, J., A Managerialist Strikes Back, in M. Considine and M. Painter, 

Managerialism: the great debate, Melbourne University Press, Melbourne, 1997. 

Pearn, M., Roderick, C., and Mulrooney, C., Learning Organizations in Practice, 

London: McGraw-Hill, 1995 

Pedler, M., Boydell, T., and Burgoyne, J.G., Towards the Learning Company, 

Management Education and Development, 20 (1):1-8, 1989  

Penrose, E.T., The Theory of the Growth of the Firm, New York: Oxford University Press, 

1959  

Perry, J.L., and Rainey, H.G., The Public Private Distinction in Organization Theory: A 

Critique and Research Strategy, Academy of Management Review, 13, (2): pp. 229-250, 

1989  

Peters, T.J., and Waterman, R.H., In Search of Excellence: Lessons from America’s Best 

Run Companies, New York: Harper and Row, 1982  

Peters, M., and Robinson, V., The Origins and Status of Action Research, Journal of 

Applied Behavioral Science, 20, 113-124, 1984 

Peters, T., Thriving on Chaos, New York:Harper & Row, 1987 

Pisano, G., Knowledge, Integration, and the Locus of Learning: An Empirical Analysis of 

Process Development, Strategic Management Journal, 15:85-100, 1994  

Plaskoff, J., Intersubjectivity and Community Building: Learning to Learn 

Organizationally, in Smith, M.E., and Lyles, M.A., Handbook of Organizational 

Learning and Knowledge Management, Blackwell Publishing, 2003  

Polanyi, M., The Tacit Dimension, Garden City, NY: Doubleday, 1967  

Pollitt, C., Managerialism and the Public Services. The Anglo-American Experience, 

Basil Blackwell, Oxford, 1990. 

Porter, M.E., Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, 

New York: Free Press, 1980   

Porter, L.W., & Roberts, K.H., Communications in Organizations, in M.D. Dunnette 

(Ed.), Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Chicago: Rand McNally, 

1976 

Prideaux, G., Making the transition from health professional to manager, Australian 

Health Review, 16, 1, 43-50, 1993. 

Probst, G., and Buchel, B., Organizational Learning: The Competitive Advantage of the 

Future, London: Prentice Hall, 1997  

 



 

 

536 

Quinn, J.B., Strategies for Change: Logical Incrementalism, Homewood, IL:Irwin, 1980  

Rainey, H.G., Robert, W.B., and Charles, H. L., Comparing Public and Private 

Organizations, Public Administration Review, 36:pp. 233-44, 1979 

Raelin, D. A., The clash of cultures: managers and professionals, Harvard Business 

School Press, Boston, Mass, 1986. 

Randle, K., The white-coated worker: professional autonomy in a period of change, 

Work, Employment & Society, 10, 4, 737-753, 1996. 

Rao, H.R., & Lingaraj, B.P., Expert Systems in Production and Operations Management, 

Interfaces, 18, 80-91, 1988 

Rauch-Hindin, W.B., A Guide to Commercial Artificial Intelligence, Englewood Cliffs, 

NJ: Prentice Hall, 1988   

Reason, J. T., Human error, Cambridge University Press, New York, 1990. 

Redfern, M., The Report of The Royal Liverpool Children's Inquiry, Her Majesty’s 

Stationery Office, 1999. 

Reed, M., Editorial, Organisation, 5, 1, 81-99, 1998. 

Reeve, T., Coherent and Consistent Quality Assurance and Utilisation Review Activities 

in Public and Private Hospitals in Australia, Commonwealth Department of Health, 

Canberra, 1993. 

Reid, B.A., Hospital Admission Rate Variations between areas in NSW: a study based on 

diagnosis related groups. Unpublished thesis, UNSW: Sydney, 1995. 

Reich, R., Entrepreneurship reconsidered: the team as hero, Harvard Business Review, 

May-June 1987, 77-83, 1987. 

Reitzel, W.A., Background to Decision Making, Newport, RI:US Naval War College, 

1958. 

Relman, A. S., Education to defend professional values in the new corporate age, 

Academic Medicine, 73, 12, 1229-1233, 1998. 

Resnick-West, S. and von Glinow, M. A., Beyond the Clash: Managing High Technology 

Professionals, in M. A. v. Glinow and S. A. Mohrman, Managing Complexity in High 

Technology Organisations, Oxford University Press, New York, 1990. 

Revans, R.W., Action Learning: New Techniques for Management, London: Blond and 

Briggs, 1980  

Richter, I., Individual and Organizational Learning at the Executive Level: Towards  

Research Agenda, Management Learning, 29 (3): 299-316, 1998 

Robledo, M. A., Measuring and managing service quality: integrating customer 

expectations, Managing Service Quality, 11, 1, 22-31, 2001. 



 

 

537 

Robson, K. and Cooper, D. J., Power and Management Control, in W. F. Chua, T. Lowe 

and T. Puxty, Critical Perspectives in Management Control, Macmillan, London, 79-114, 

1989. 

Roland, M., Campbell, S. and Wilkin, D., Clinical governance: a convincing strategy for 

quality improvement?, Journal of Management in Medicine, 15, 3, 188-201, 2001. 

Rondeau, K. V. and Wagar, T. H., Hospital Chief Executive Officer Perceptions of 

Organisational culture and Performance, Hospital Topics, 76, 2, 1, 1998. 

Rossi, P.H., & Freeman H.E., Evaluation: A Systematic Approach (4
th

 ed.). Newbury 

Park, CA:Sage, 1989 

Runciman, B., Merry, A. and McCall Smith, A., Improving patients' safety by gathering 

information, British Medical Journal, 323, 11 August, 298, 2001. 

Rutty, J. E., The nature of philosophy of science, theory and knowledge relating to 

nursing and professionalism, Journal of Advanced Nursing, 28, 2, August 1998, 1998. 

Sackett, D. L., Richardson, W. S., Rosenberg, W. and Haynes, R. B., Evidence-based 

medicine: how to practice and teach EBM, Churchill Livingstone; Pearson Professional 

Limited, New York, 1997. 

Sahal, D., The Transfer and Utilization of Technical Knowledge, Lexington, 

MA:Lexington Books, 1982  

Salk, J.E., and Simonin, B.E., Beyond Alliances: Towards a Meta-Theory of 

Collaborative Learning, in Smith, M.A., and Lyles, M.A., Handbook of Organizational 

Learning and Knowledge Management, Blackwell Publishing, 2003 

Saks, M., professions and the public interest, Routledge, London, 1995. 

Sammon, W.L., Kurland, M.A, & Spitalnic, R., Business Competitor Intelligence: 

Methods for Collecting, Organizing, and Using Information, New York, John Wiley, 

1984 

Sanchez, R., Modularity, Flexibility, and Knowledge Management in Product and 

Organizational Design, Strategic Management Journal, 17:63, 1996  

Scally, G. and Donaldson, L. J., Clinical governance and the drive for quality 

improvement in the new NHS in England, British Medical Journal, 317, 4 July, 61-65, 

1998. 

Scarbrough, H., and Swan, J., Discourses of Knowledge Management and the Learning 

Organization: Their Production and Consumption, in Smith, M.E., and Lyles, M.A., 

Handbook of Organizational Learning and Knowledge Management, Blackwell 

Publishing, 2003  

Schaffer, B., Access: a theory of corruption and bureaucracy, Public Administration and 

Development, 6, 2, 1980. 

 



 

 

538 

Schein, E.H., Coming to a New Awareness of Organizational Culture, Sloan Management 

Review, 12 (1), 3-16, 1984 

Schein, E.H., On Dialogue, Culture, and Organizational Learning, Organizational 

Dynamics, 22 (2): 40-51, 1993 

Schein, E. H., Culture: the missing concept in organisation studies, Administrative 

Science Quarterly, 41, 2, 229, 1996. 

Schwab, R.C., Ungson, G.R., & Brown, W.B., Redefining the Boundary Spanning-

Environment Relationship, Journal of Management, 11, 75-86, 1985  

Scott, W.R., Conflicting Levels of Rationality: Regulators, Managers, and Professionals 

in the Medical Care Sector, Journal of Health Administration Education, 3, 113-131, 1985  

Selby Smith, C., Workload and Financing of Public Hospitals, Australian Hospitals 

Association, Melbourne, 1990. 

Selby Smith, J., Key policy issues in the implementation of user choice, Department of 

Management, Faculty of Business and Economics, Monash University, Melbourne, Aust, 

1997. 

Senge, P., The leader's new work: building learning organisations., Sloan Management 

Review, Fall, 7-23, 1990. 

Senge, P.M., The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, 

New York: Doubleday, 1990   

Settersten, L., Professionalism of Nurse Practitioners, Journal of the American Academy 

of Nurse Practitioners, 3, 4, 145-151, 1991. 

Sewell, G., The discipline of teams: The control of team-based industrial work through 

electronic and peer surveillance, Administrative Science Quarterly 43, 2, 397-428, 1998. 

Sheil, C., Water's Fall, Pluto Press, Sydney, 2000. 

Short, J., Williams, E., & Chrisitie, B., The Social Psychology of Telecommunications, 

New York, John Wiley, 1976 

Shortell, S. M., Physician involvement in hospital decision-making, The New Health Care 

for Profit: District hospitals in a competitive environment, National Academy Press, 

Institute of Medicine, Washington, DC, 1983. 

Shortell, S., Kaluzny, A., Health care management, John Wiley & Sons, New York, 1984 

Shortell, S. M. and Kaluzny, A. D., Health Care Management: A text in organisation 

theory and behaviour, Delmar Publishers Inc, New York, 1988. 

Shortell, S. M. and LoGerfo, J. P., Hospital medical staff organisation and quality of 

care: Results for myocardial infarction and appendectomy, Medical Care, 19, 10, 1041-

56, 1981. 

Shrivastava, P., & Schneider, S., Organizational Frames of Reference, Human Relations, 

37, 795-809, 1983 



 

 

539 

 

Siegel, S., Level of Aspiration and Decision Making, Psychology Review, 64, 253-262, 

1957  

Silagy, C. A., Evidence-based healthcare 10 years on: is the National Institute of Clinical 

Studies the answer?, Medical Journal of Australia, 175, 124-125, 2001. 

Simon, H.A., Applying Information Technology to Organization Design, Public 

Administration Review, 33, 268-278, 1973 

Simon, H.A., Bounded Rationality and Organizational Learning, Organization Science, 

Vol.2, No.1, 1991  

Simon, H.A., A Behavioral Model of Rational Choice, Quarterly Journal of Economics, 

69, 99-118, 1955 

Sims, H.P., Gioia, D.A., & Associates, The Thinking Organization, San Francisco: 

Jossey-Bass, 1986 

Sinclair, A., After Excellence: Models of Organisational Culture for the Public Sector, in 

M. Considine and M. Painter, Managerialism: the great debate, Melbourne University 

Press, Melbourne, 1997. 

Sitikin, S.B., Sutcliffe, K.M., and Weick, K.W., Organizational Learning, in R. Dorf 

(ed.), The Technology Manager Handbook, Boca Raton, FL: CRC Press, chapter 7, 70-6, 

1998  

Smith, P., Outcome-related performance indicators and organisational control in the 

public sector, British Journal of Management, 4, 135-151, 1993. 

Smith, R., One Bristol, but there could have been many. Radical change is essential but 

hard to achieve., British Medical Journal, 323, 29 July, 179-180, 2001. 

Smith, R., Regulation of doctors and the Bristol inquiry, British Medical Journal, 317, 5 

December, 1539-1540, 1998. 

Snell, R., and Chak, A.M-K, The Learning Organization, Learning and Empowerment for 

Whom? Management Learning, 29, (3): 337-64, 1998  

Sorensen, R., Maxwell, S., Coyle, B., Patterson, K. and Zhang, K., Systematising care in 

Elective Caesarean Section - controlling costs or quality?, Centre for Clinical 

Governance Research in Health, University of New South Wales, Sydney, 2002 

(forthcoming). 

Southon, G. and J., B., The end of professionalism?, Social Science & Medicine, 46, 1, 

23-8, 1998. 

Spooner, A., In the morale maze, Health Service Journal, 111, 5758, 25, 2001. 

Spann, R. N., Public administration, scope and problems, Public administration in 

Australia, Government Printer, Sydney, 1965. 

 



 

 

540 

Spender, J., Knowing, Managing, and Learning, Organization Science, 2:125-34, 1991   

Spender, J-C., Making Knowledge the Basis of a Dynamic Theory of the Firm, Strategic 

Management Journal, 19, (special issue): 45-62, 1996  

Sproull, L.S., Beliefs in Organizations, in P.C. Nystrom & W.H. Starbuck (Eds.), 

Handbook of Organizational Design (Vol. 2, pp.203-244). New York: Oxford University 

Press, 1981 

Star, S.L., The Trojan Door: Organizations, Work and the “Open Black Box’’. Systems 

Practice, 5(4):395-410, 1992  

Starbuck, W.H., Organizations as Actions Generators, American Sociological Review, 

48, 91-102, 1983 

Starbuck, W.H., & Milliken, F.J., Executives’ Perceptual Filters: What They Notice and 

How They Make Sence, in D. Hambrick (Ed.), The Executive Effect: Concepts and 

Methods for Studying Top Managers (pp. 35-66). Greenwich, CT: JAI, 1988   

Starbuck, W.H., Learning by Knowledge-Intensive Firms, Journal of Management 

Studies, 29:713-40, 1992  

Starbuck, W.H., Keeping a Butterfly and an Elephant in a House of Cards: The Elements 

of Exceptional Success, Journal of Management Studies, 30: 885-922 

Staw, B.M., The Experimenting Organization: Problems and Prospects, In Psychological 

Foundations of Organization Behavior, Pacific Palisades, CA:Goodyear, 1977 

Staw, B.M., & Ross, J., Behavior in Escalation Situations: Antecedents, Prototypes, and 

Solutions, in L.L.Cummings & B.M. Staw (Eds), Research in Organizational Behavior, 

(Vol.9, pp.39-78). Greenwich, CT: JAI, 1987   

Stinchcombe, A.L., Social Structure and Organizations, in J.G. March, Handbook of 

Organizations (pp. 142-193). Chicago: Rand McNally, 1965 

St Leger, A., Schnieden, H. and Walsworth-Bell, J., Evaluating health services' 

effectiveness, Open University Press, Milton Keynes, UK, 1992. 

Stein, L. I., The Doctor-Nurse Game, American Journal of Nursing, 68, January, 101-

5,1968. 

Stela Xirotiri-Koufidou, "The nature of Middle Managers Work in the Civil Service: the 

case of Greece", στο J. Bourgoyne and Y. Livian, Middle Managers in Europe, Routledge 

(σε συνεργασία με Δ. Μιχαήλ και Ε. Πετρίδου), 1997 

Stewart, M., Judith, B. B., Weston, W. W., McWhinney, I. R., McWilliam, C. L. and 

Freeman, T. R., Patient-Centred Medicine: Transforming the Clinical Method, Sage 

Publications, Thousand Oaks, 1995. 

Stewart, M. A., Effective Physician-Patient Communication and Health Outcomes: A 

Review, Canadian Medical Association, 152, 9, 1423-33, 1995. 

 



 

 

541 

Storey, J., Managerial Prerogative and the Question of Control, Routledge and Kegan 

Paul, London, 1983. 

Strauss, A.L., Continual Permutations of Action, New York: Aldine de Gruyter, 1993 

Strauss, A., Schatzman, Ehrlich, D., Bucher, R. and Sabshin, M., The hospital and the 

negotiated order, in E. Friedson, The hospital in modern society, Free Press, New York, 

147-169, 1963. 

Strike, A., Human Resources in Health Care, Blackwell Science Ltd, Oxford UK, 1995. 

Sullivan, W. M., Medicine under threat: professionalism and professional identity, 

Canadian Medical Association Journal, 162, 5, 673-5, 2000. 

Swage, T., Clinical Governance in Health Care Practice, Butterworth Heinemann, 

Oxford, 2000. 

Swieringa, J., and Wierdsma, A., Becoming a Learning Organization: Beyond the 

Learning Curve, Wokingham, UK: Addison-Wesley, 1992  

Szulanski, G., Exploring Internal Stickiness: Impediments to the Trasnfer of Best Practice 

within the Firm, Strategic Management Journal, 17:27-43, 1996  

Szulanski, G., and Cappetta, R., Stickiness: Conceptualizing, Measuring, and Predicting 

Difficulties in the Transfer of Knowledge within Organizations, in Smith, M.E., & Lyles, 

M.A., Handbook of Organizational Learning and Knowledge Management, Blackwell 

Publishing, 2003   

Tanne, J. H., AMA moves to tackle medical errors, British Medical Journal, 315, 18 

October, 967-972, 1997. 

Tap, H. J. and Schut, F. T., Escaping from the dual organisation: physician 

selfgovernance, International Journal of Health Planning and Management, 2, 229-242, 

1987. 

Taylor, B. L., Pilkington, S. N., Smith, G. B. and McQuillan, P. J., Who is responsible for 

quality of acute medical care, British Medical Journal, 312, 17 February, 443-444, 1996. 

Taylor, F. W., The Principles of Scientific Management, W.W. Norton, New York, NY, 

1911. 

Taylor, S., and Osland, J.S., The Impact of Intercultural Communication on Global 

Organizational Learning, in Smith, M.E., and Lyles, M.A., Handbook of Organizational 

Learning and Knowledge Management, Blackwell Publishing, 2003  

Thayer, L., Communication and Organization Theory, in F.E.X. Dance (Ed.), Human 

Communication Theory, Original Essays, New York: Holt, Rinehart&Winston, 1967  

Theodorakioglou Y., Tsiotras G., “The Need for the Introduction of Quality Management 

into Greek Healthcare”, Total Quality Management Journal, vol 11, Number 8, 2000. 

 



 

 

542 

Tiemessen, I. The Knowledge Management Process in International Collaborations, 

Thesis, Richard Ivey School of Business, University of Western Ontario, London, ON, 

1997  

Todd, J. S., Professionalism at its worst, Journal of the American Medical Association, 

266, 23, 3338, 1991. 

Torbert, W.R., Managerial Learning, Organizational Learning: A Potentially Powerful 

Redundancy, Management Learning, 25 (1): 57-70 

Trist, E., Referent-Organizations and the Development of Inter-Organizational Domains, 

Human Relations, 36, 269-284, 1983 

Tsang, E., Organiztional Learning and the Learning Organiation: A Dichotomy between 

Descriptive and Perspective Research, Human Relations, 50 (1): 73-89, 1997  

Tsukas, H., Do We Really Understand Tacit Knowledge, in Smith, M.E., and Lyles, M.A., 

Handbook of Organizational Learning and Knowledge Management, Blackwell 

Publishing, 2003  

Tulloch, P., The politics of preferences: EEC policymaking and the generalised system of 

preferences, Croom Helm in association with the Overseas Development Institute, 

London, 1975. 

Tunstall, W.B., Cultural Transition at AT&T., Sloan Management Review, 25, 18., 1983  

Turkoski, B. B., A critical analysis of the discourse of professionalism in nursing, UMI 

Dissertation Information Service, Ann Arbor Michigan, 1989. 

Turkoski, B. B., professionalism as ideology: a socio-historical analysis of the discourse 

of professionalism in nursing, Nursing Inquiry, 2, 83-89, 1995. 

Tushman, M.L., Communications Across Organizational Boundaries: Special Boundary 

Roles in the Innovation Process, Administrative Science Quarterly, 22, 587-605, 1977 

Tushman, M.L., & Katz, R., External Communication and Project Performance: An 

Investigation Into the Role of Gatekeepers, Management Science, 26, 1071-1085, 1980 

Tushman, M.L., and Moore, W.L., Readings in the Management of Innovation, 

Cambridge, MA:Ballinger, 1988 

Tushman, M.L., & Romanelli, E., Organizational Evolution:  A Metamorphosis Model of 

Convergence and Reorientation, in L.L. Cummings & B.M. Staw (Eds.), Research in 

Organizational Behavior (Vol.7, pp.171-222). Greenwich, CT: JAI, 1985 

Tushman, M.L., & Scanlan, T.J., Boundary-Spanning Individuals:  Their Role in 

Information Transfer and Their Antecedents, Academy of Management Journal, 24, 289-

305, 1981 

Tversky,  A., & Kahneman, D., The Framing of Decisions and the Psychology of Choice, 

in G.Wright (Ed.), Behavioral Decision Making, New York: Plenum, 1985 

 



 

 

543 

Van Den Bosh, F.A.J., Van Wijk, R., & Volberda, H.W., Absorptive Capacity: 

Antecedents, Models, and Outcomes, in Smith, M.E., & Lyles, M.A., Handbook of 

Organizational Learning and Knowledge Management, Blackwell Publishing, 2003  

Van Maanen, J., Fear and Loathing in Organization Studies, Organization Science, 6, 

687-692, 1995  

Van Wijk, R., Van Den Bosh, F.A.J., and Volberda, H.W., Knowledge and Networks, in 

Smith, M.E., and Lyles, M.A., Handbook of Organizational Learning and Knowledge 

Management, Blackwell Publishing, 2003  

Vass, A., Doctors urge caution in interpretation of league tables, British Medical 

Journal, 323, 24 November, 1205, 2001. 

Victorian Department of Human Services, Ministerial Review of Health Care Networks. 

Final Report, Victorian Government Department of Human Services, Melbourne, 2000. 

Vincent, C., Neale, G. and Woloshynowych, M., Adverse events in British hospitals: 

preliminary retrospective record review, British Medical Journal, 322, 3 March, 517-519, 

2001. 

Von Krogh, G., Knowledge Sharing and the Communal Resource, in Smith, M.E., and 

Lyles, M.A., Handbook of Organizational Learning and Knowledge Management, 

Blackwell Publishing, 2003  

Vouzas F, Burgoyne J, and Livian F., «Trends in European Middle Management. 

Evidence from five countries», στο βιβλίο Livian F. and Burgoyne J., Middle Managers in 

Europe, Routledge, London 1996. 

Walker, G., Network Position and Cognition in a Computer Software Firm, 

Administrative Science Quarterly, 30, 103-130, 1985  

Walsh, J.P., & Ungson, G.R., Organizational Memory, Academy of Management Review, 

1991  

Warner, M., Organizations and Experiments, New York: John Wiley, 1984 

Waterman, D.A., A Guide to Expert Systems, Reading, MA: Addison-Wesley, 1986 

Watkins, K.E., and Marsick, V.J., Sculpting the Learning Organization, San Francisco, 

Jossey – Bass, 1993 

Webster’s New Collegiate Dictionary, Springfield, MA: G&C. Merriam, 1977 

Weick, K.E., The social psychology of organizing, (2
nd

 edition). Reading, MA: Addison-

Wesley, 1979 

Weick, K.E., & Bougon, M.G., Organizations as Cognitive Maps: Charting Ways to 

Success and Failure, in H.P. Sims, Jr., D.A. Gioia & Associates (Eds.), The Thinking 

Organization, San Francisco: Jossey-Bass, 1986 

 



 

 

544 

Weiss, C.H., Evaluating Action Programs: Readings in Social Action and Education, 

Boston: Allyn & Bacon, 1973 

Weller, P. and Lewis, C., Corporate Management: Background and Dilemmas, G. Davis, 

P. Weller and S. Lewis, Corporate Management in Australian Government, Centre for 

Australian Public Sector Management, Brisbane, 1-16, 1988. 

Wennberg, J. E., Health Care Reform and Professionalism, Inquiry, 31, 296-302, 1994. 

Wicks, D., Nurses and Doctors at Work; Rethinking professional boundaries, Allen and 

Unwin, St Leonards, Australia, 1999. 

Wildavsky, A., The Self-Evaluating Organization, Public Administration Review, 32, 

509-520, 1972 

Wilensky, H., Organizational Intelligence, Berkley: University of California Press, 1967 

Williamson, J. A., Webb, R. K., Sellen, A., Runciman, W. B. and Van de Walt, J. H., The 

Australian Incident Monitoring Study. Human Failure: an analysis of 2000 incident 

reports, Anaesthesia & Intensive Care, 21, 5, 678-83, 1993. 

Willson, C. F., Professionalism: the medical ethic versus the business ethic, North 

Carolina Medical Journal, 60, 6, Nov Dec 1999, 1999. 

Wilson, L. and Goldschmidt, P., Quality Management in Health Care, McGraw-Hill 

Book Company Australia Pty Limited, Roseville, NSW, Australia, 1995a. 

Wilson, L. L. and Fulton, M., Risk management: how doctors, hospitals and MDOs can 

limit the costs of malpractice litigation, Medical Journal of Australia, 172, 77-80, 2000. 

Wilson, R. M., Runciman, W. B., Gibberd, R. W., Harrison, B. T., Newby, L. and 

Hamilton, J. D., The Quality in Australian Health Care Study, Medical Journal of 

Australia, 163, 9, 1995b. 

Wiltshire, K., An introduction to Australian Public Administration, Public 

Administration, 1973. 

Wolff, A. M., J., B., Campbell, A. and Leembruggen, D. W., Detecting and reducing 

hospital adverse events: outcomes of the Wimmera clinical risk management program, 

Medical Journal of Australia, 315, 18 October, 2001. 

Wood, T. J., Implications of policy and management decisions the response of hospitals to 

changes in the Health care scene in Australia, in M. Raffel and N. Raffel, perspectives on 

Health policy: Australia, New Zealand and United States, John Wiley & Sons Ltd, 

Dorchester, 1987. 

Woolf, S. H., Grol, A., Hutchinson, M., Eccles, J. and Grimshaw, R., Clinical guidelines: 

Potential benefits, limitations, and harm of clinical guidelines, British Medical Journal, 

318, 20 Feb, 527-530, 1999. 

 



 

 

545 

Wright, J., Smith, M. L. and Jackson, D. R. H., Opinion Clinical governance: principles 

into practice, Journal of Management in Medicine,, 13, 6, 457-465, 1999. 

Yates, J., For the Record: The Embodiment of Organizational Memory, 1850-1920, Paper 

Presented at the Business History Conference, 1990  

Yeatman, A., The concept of public management and the Australian State in the 1980s, 

Institute of Public Administration Australia, Melbourne, Aust, 1997. 

Yelle, L.E., The Learning Curve: Historical Review and Comprehensive Survey, Decision 

Science, 10, 302-308, 1979 

Yin, R.K., Case Study Research: Design and Methods, rev. edn. Newbury Park, CA: 

Sage, 1994  

Young, D. W. and Saltman, R. B., The Hospital Power Equilibrium: Physician 

Behaviour and Cost Control, The Johns Hopkins University Press, Baltimore US, 1985. 

Young, M. P., Gooder, V. J., Oltermann, M. H., Bohman, C. B., French, T. K. and James, 

B. C., The impact of a multidisciplinary approach on caring for ventilator-dependent 

patients, Journal for Quality in Health Care, 10, 1, 15-26, 1998. 

Youngs, P. J., Inadequate staffing means problems are missed, British Medical Journal, 

318, 2 Jan, 51, 1999. 

Zack, M., Developing a Knowledge Strategy, Caifornia Management Review, 41: 125-45, 

1999  

Zajonc, R., & Wolfe, D., Cognitive Consequences of a Person’s Position in a Formal 

Organization, Human Relations, 19, 139-150, 1966 

Zaleznik, A., Managers and Leaders: Are they different?, in J. Gabarro, Managing 

People and Organisations: Selected Readings, Harvard Business School Publications, 

Boston, Mass, 85-101, 1992. 

Zander, K., Nursing Case Management: Strategic Management of Cost and Quality 

Outcomes, Journal of Nursing Administration, 18, 5 May 1988, 23-30, 1988. 

Zimmerman, M.B., Learning Effects and the Commercialization of New Energy 

Technologies: the Case of Nuclear Power, Bell Journal of Economics, 13, 297-310, 1982 

Zinn, C., Australia proposes peer review of alleged negligence cases, British Journal  

of Management, 325, 14 September, 565, 2002. 

Zucker, L.G., Institutional Theories of Organization, Annual Review of Sociology, 13, 

443-464, 1987 

 

 

 

 

 



 

 

546 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

 

Abel-Smith, B., και συν. (1994), Έκθεση της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τις 

Ελληνικές Υπηρεσίες Υγείας, Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

Φαρμέτρικα, Αθήνα 

Αγραφιώτης Δ., (2003), Υγεία, αρρώστια, κοινωνία, Τυποθήτω, Αθήνα  

Αλεξιάδης, Α.Δ., Το Διοικητικό σύστημα του Νοσοκομείου ΕΣΥ. Διοικητική Ενημέρωση 

19, 2000 

Αλεξιάδης, Α.Δ., Το Νομοθετικό και Οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας Νοσοκομείων 

ΕΣΥ, ΕΔΔΔ 35, 1991 

Αλεξιάδης, Α.Δ., Ο εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ. Διοικητική Ενημέρωση 16, 2000 

Αλεξιάδης, Α.Δ., Υπηρεσίες Υγείας-Νοσοκομείο Ιδιοτυπίες και Προκλήσεις, Ιστορική 

Επισκόπηση Συστημάτων Διοίκησης Νοσοκομείων, 1999 

Αλεξιάδης, Α.Δ. – Β. Περιστερά, Η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα στη Δημόσια 

Διοίκηση, Διοικητική Ενημέρωση, 7, 1998 

Αλεξιάδης,  Α.Δ., Σιγάλας Ι. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας –Νοσοκομείων: Εμπειρίες, 

Τάσεις και Προοπτικές, Εκπαιδευτικές Σημειώσεις για την Ενότητα: «Υπηρεσίες Υγείας 

/Νοσοκομείο: Ιδιοτυπίες και Προκλήσεις». ΕΑΠ, Πάτρα, 1999 

Αλετράς, Β. (1997): Οικονομική Ανάλυση Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων. Μία 

Οικονομετρική Προσέγγιση. Διδακτορική διατριβή, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ιατρικό 

Τμήμα, Α.Π.Θ. 

Αλετράς, Β. (2002): Αποδοτική Διαχείριση Νοσοκομείων. Κεφ. υπ' αριθμ. 7 του 

διδακτικού βιβλίου Αλετράς Β., Ματσαγγάνης, Μ., Νιάκας, Δ. Θέματα Οικονομικής και 

Χρηματοδοτικής Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας, Τόμος Α', Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο. 

Αλετράς, Β., Ζαγκουλντούδης, Α., Νιάκας, Δ. (2005): Συγκριτική Εκτίμηση της Τεχνικής 

Αποδοτικότητας των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. πριν και μετά την Ίδρυση των ΠεΣΥΠ και 

την Καθιέρωση του Θεσμού των Διοικητών. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Επισημονικού 

Συνεδρίου Management Υπηρεσιών Υγείας (Υπό Δημοσίευση). Αθήνα: Mediforce 

Αργυριάδης, Δ. (1998) Για μια Δημόσια Διοίκηση που αποδίδει και επικοινωνεί με τους 

πολίτες. Εκδόσεις Σάκκουλα 

Βούζας Φ., «Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Στρατηγικός Παράγοντας βελτίωσης 

της Ποιότητας», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 108-109, Β’–Γ’ 2002, σελ.285-302, 

2002. 

Γείτονα, Μ., (1992), Σφαιρικός προϋπολογισμός –μια μορφή χρηματοδότησης των 

νοσοκομείων, Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

Αθήνα 



 

 

547 

 

Γείτονα, Μ., Κυριόπουλος, Γ. (επιμ.) (1999), Πολιτική και Οικονομία του Φαρμάκου 

στην Ελλάδα, Θεμέλιο, Αθήνα 

Γείτονα, Μ., Κυριόπουλος, Γ. Ισότητα και αποδοτικότητα στην υγεία: Θεωρητική 

ανάλυση και εμπειρικές προσεγγίσεις. Στο: Δολγέρας Α, Κυριόπουλος Γ (επιμ.) Ισότητα, 

Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα στις Υπηρεσίες Υγείας, Θεμέλιο/Κοινωνία και 

Υγεία, Αθήνα, 2000 

Γείτονα, Μ., Καρόκης Α., Βανδώρου Χ., Καραμαλής Μ., (2002), Αξιολόγηση των 

προτεινόμενων κατευθυντήριων οδηγιών για την υποβολή φαρμακοοικονομικών μελετών 

στην Ελλάδα: ανασκόπηση και προβλήματα εφαρμογής. Φαρμακοοικονομία 12:15-19 

Γείτονα, Μ., (2004). Οικονομικά της Υγείας και Αξιολόγηση της Φροντίδας Υγείας. Στο: 

Μ. Γείτονα (Επιμ.) Οικονομική Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας. Φαρμακοοικονομία 

και Λήψη Αποφάσεων. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, σελ. 15-29. Βόλος  

Γείτονα, Μ. (επιμ.) (2004). Οικονομική Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας: 

Φαρμακοοικονομία και Λήψη Αποφάσεων. Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 

Θεσσαλίας.  

Γκόλνας, Χ., Ιδιαιτερότητες της αγοράς υπηρεσιών υγείας. Στο: Σουλιώτης Κ (επιμ.) 

Πολιτική και Οικονομία της Υγείας, Παπαζήση, Αθήνα, 2006  

Γούναρης Χ., Σίσσουρας Α, Αθανασόπουλος, Α., Το πρόβλημα της μέτρησης της 

αποδοτικότητας των γενικών νοσοκομείων στην Ελλάδα. Στο: Δολγέρας Α, Κυριόπουλος 

Γ. (επιμ.) Ισότητα, Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα στις Υπηρεσίες Υγείας, 

Θεμέλιο, Αθήνα, 2000  

Δερβένης, Χ., Πολύζος, Ν., (1995), Μελέτη-πρόταση για την οργάνωση –διοίκηση του 

ΕΣΥ και την ανάπτυξη του ιατρικού δυναμικού, Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αθήνα  

Δημητριάδη, Ζ. (2000) Μεθοδολογία Επιχειρηματικής Έρευνας. Αθήνα: Interbooks. 

Δημούτσος Α., Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού ως Μέσο Αύξησης 

Παραγωγικότητας του Νοσοκομειακού Έργου, Παρισιάνος, Αθήνα, 2006 

Δόλγερας, Α., Τεκμηριωμένη φροντίδα υγείας. Στο: Δόλγερας Α, Κυριόπουλος Γ (επιμ.) 

Ισότητα, Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα στις Υπηρεσίες Υγείας, Θεμέλιο/Κοινωνία 

και Υγεία, 2000  

Δρίζη, Μ., Γείτονας, Μ., Γεννηματά, Α., Μπαλασοπούλου, Α., (1992), ‘’Οι ιδιομορφίες 

της αγοράς υπηρεσιών υγείας’’, στο Κυριόπουλος Γ., Οικονομικά και πολιτικές των 

υπηρεσιών υγείας, Κέντρο Κοινωνικών Επιστημών της Υγείας, Αθήνα, 23-39  

Εισηγητική Έκθεση Ν.1397/1983 

Εισηγητική Έκθεση Ν. 2071/1992 

 



 

 

548 

Εισηγητική Έκθεση Ν. 2519/1997 

Εισηγητική Έκθεση Ν. 2889/2001 

Εισηγητική Έκθεση Ν. 2194/1994 

Έλληνας, Δ., Προγραμματισμός και οργάνωση στα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία. 

Ομοιότητες και διαφορές. Επιθ. Υγείας  2004, 15(87):17-21 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (1997), Υπουργική Απόφαση ‘’Ιεράρχιση των κριτηρίων 

κρίσης και αξιολόγησης των υποψηφίων για θέσεις του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ’’, ΦΕΚ Β 

1088 

Εφημερίς της Κυβερνήσεως (1997), Ν.2195: «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη 

του Εθνικού Συστήματος Υγείας», Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (1997), Ν.2519/21 Αυγούστου, «Ανάπτυξη και 

εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών 

υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις», 165τ.Α, Αθήνα  

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (1997), Υπουργική Απόφαση ‘’Ιεράρχιση των κριτηρίων 

κρίσης και αξιολόγησης των υποψηφίων για θέσεις του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ’’, ΦΕΚ Β 

1088 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (2003), Προεδρικό Διάταγμα 146 ‘’Περί ορισμού του 

περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού 

Σχεδίου Μονάδων Υγείας’’, ΦΕΚ 122 Α. 

Ζηλίδης, Χ., Φιλαλήθης Α.Ε., 1994, Θεωρητικά Προβλήματα στη Μεθοδολογία 

Ανάλυσης των Στοιχείων των Εθνικών Λογαριασμών σχετικά με τις Δαπάνες Υγείας, 

‘’Κοινωνία, Οικονομία και Υγεία΄΄ 3,1:1-14  

Ζηλίδης, Χ. (2002), ΄΄Οι υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα΄΄, στο Δημολιάτης Γ., 

Κυριόπουλος, Γ., Λάγγας, Δ., Φιλαλήθης Τ., Η δημόσια υγεία στην Ελλάδα, Θεμέλιο, 

Αθήνα, 79-95  

Ζηλίδης, Χ. (2005), "Αρχές και εφαρμογές πολιτικής υγείας - Η μεταρρύθμιση 2000-4", 

Mediforce -επιστήμες διοίκησης και οικονομίας υγείας. Αθήνα. 

Θεοδώρου, Μ., (1992) «Ο ποιοτικός έλεγχος στις υπηρεσίες υγείας», Ιατρική 

Επιθεώρηση ΙΚΑ, τομ. 3 (Ι), Αθήνα, σ. 41- 47 

Θεοδώρου Μ., Καρόκης Α., Πολύζος Ν., Ρούπας Θ., Σισσούρας Α., Υφαντόπουλος Γ., 

1994, Μελέτη για το Σχεδιασμό και την Οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας: Ανάλυση και 

Δομή του Συστήματος, Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

Αθήνα 

Θεοδώρου Μ., Σαρρής Μ., Σούλης, Σ., 1995, Συστήματα Υγείας  και Ελληνική 

Πραγματικότητα, Αθήνα 

Καλλίνικος, Ι. (1995), Η Εξορθολογιστική Διαδικασία ως Θέσμιση: Βιβλιοκρισία στο 

«Institutions and Organizations»  by Richard Scott. Επιθεώρηση Διοικητικής Επιστήμης, 



 

 

549 

Αθήνα. 

Καλλίνικος, Ι. (1995), «Η Εποχή των πληροφοριών: Κείμενα και Αντι-κείμενα στη Μετα-

βιομηχανική Κοινωνία», στο «Δράση και Σύστημα – Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη 

Θεωρία των Οργανώσεων», επιμέλεια Ι. Τσιβάκου, Θεμέλιο, Αθήνα. 

Kαλλίνικος, Ι. (1998), Μάθηση ποιότητα και διοικητική μεταρρύθμιση. Εισήγηση στο 

συνέδριο "Ποιότητα και δημόσια διοίκηση"  - Δελφοί  27-29 Νοεμβρίου 

Kαλλίνικος, Ι. (1998), Ο Πολιτισμός του Εκσυγχρονισμού. Εφημ. Βήμα, 31-5-1998 

Kαλλίνικος, Ι. (1999), Τα Όρια της Πολιτικής. Εφημ. Βήμα, 28-2-1999. 

Kαλλίνικος, Ι. (1999), Αρχιτεκτονική Προσανατολισμένη στα Αποτελέσματα. Εφημ. 

Ημερησία, 24-12-1999, Αθήνα. 

Καναβός Π., Βανδώρου Χ. Κατευθυντήριες Οδηγίες Οικονομικής Αξιολόγησης: Η 

Ευρωπαική Εμπειρία. Σε: Γείτονα Μ. (επιμ.) (2004). Οικονομική Αξιολόγηση της 

Τεχνολογίας Υγείας: Φαρμακοοικονομία και Λήψη Αποφάσεων. Βόλος: Πανεπιστημιακές 

Εκδόσεις Θεσσαλίας. (σελ. 243-264).  

Καραγιάννη Β. (1999). Η Ζήτηση και η Προσφορά του Φαρμάκου στην Ελλάδα. Σε: 

Γείτονα Μ., Κυριόπουλος Γ. (επιμ.). 1999. Πολιτική και Οικονομία του Φαρμάκου στην 

Ελλάδα. Αθήνα: Θεμέλιο/Κοινωνία και Υγεία. (σελ. 109-124).  

Καρκατσούλης Π. (2004) Το Κράτος σε Μετάβαση. Ι. Σιδέρης, Αθήνα. 

Καρυώτης Π., 1992, Management Υπηρεσιών Υγείας και Βιοιατρική Τεχνολογία, 

Euroclinica, Αθήνα. 

Κονταράτου, Α., Η Τέχνη της Διοίκησης των Νοσοκομείων. Παρισιάνου, Αθήνα, 2003   

Κουτουβίδης, Ν.Ι. (1995), QUALYs- Μία σύγχρονη απόπειρα μέτρησης της 

αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας», Κοινωνία 

Οικονομία και  Υγεία, τομ.4, τχ. 4, σ. 114-163.   

Κυριόπουλος Γ., 1990, Ο Υγειονομικός Τομέας στην Ελλάδα: Από την Υπανάπτυξη στην 

Κρίση, στο βιβλίο, Οι Υπηρεσίες Υγείας: Οργάνωση, Διοίκηση, Προγραμματισμός. 

European Institute of Social Security, Ελληνικό Τμήμα, Αθήνα  

Κυριόπουλος Γ., 1992, Οικονομία και Υπόγεια Οικονομία στον Υγειονομικό Τομέα στην 

Ελλάδα, Επιθεώρηση Υγείας, 1,3: 3-10 

Κυριόπουλος Ι., Νιάκας Δ., 1993, Η Πρόκληση του Ανταγωνισμού στον Υγειονομικό 

Τομέα, Κέντρο Κοινωνικών Επιστημών της Υγείας, Αθήνα  

Κυριόπουλος, 1993, ’’ Ο Υγειονομικός Τομέας στην Ελλάδα: Η αναγκαιότητα Δ/νσης 

και Ελέγχου’’, ΥΣΑ 

Κυριόπουλος, Γ. – Νιάκας, Δ. (1994), «Το Υγειονομικό Σύστημα στη δεκαετία του ’90: 

Επισημάνσεις για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του», στο Γ. Κυριόπουλος-

Δ.Νιάκας (επιμ.), Η πρόκληση του ανταγωνισμού στον υγειονομικό τομέα, Κέντρο 



 

 

550 

Κοινωνικών Επιστημών Υγείας, Αθήνα   

Κυριόπουλος, Γ. – Γεωργούση, Ε.- Γεννηματα, Α. (1994), «Η ικανοποίηση των χρηστών 

από τις Υπηρεσίες Υγείας στα Δημόσια Νοσηλευτήρια», στο Γ. Κυριόπουλος –Ε. 

Γεωργούση, κ.α., Ασθενείς και Επαγγέλματα Υγείας στην Ελλάδα, Ακαδημία 

Επαγγελμάτων Υγείας, Αθήνα, σ. 11-24. 

Κυριόπουλος, Γ.-Δράκου, Ι.-Κτένας, Ε. Γεωργούση, Ε.(1994), «Στάσεις και αντιλήψεις  

των χρηστών ως προς τη νοσοκομειακή φροντίδα», στο Γ. Κυριόπουλος – Ε. Γεωργούση, 

κ.α., Ασθενείς και Επαγγέματα Υγείας στην Ελλάδα, Ακαδημία Επαγγελμάτων Υγείας, 

Αθήνα, σ. 35-60.   

Κυριόπουλος Γ. (1995), ’’ Κράτος ή αγορά: Η κρίσιμη επιλογή στον υγειονομικό τομέα’’, 

στο Κυριόπουλος Γ. (επιμ.), Η πολτική υγείας στην Ελλάδα: στο σταυροδρόμι των 

επιλογών, Θεμέλιο, Αθήνα  

Κυριόπουλος Γ., Γείτονα Μ., Σκουρολιάκου Μ., (1996). Φαρμακοοικονομία: αρχές και 

μέθοδοι αξιολόγησης. Εξάντας. Αθήνα  

Κυριόπουλος, Γ. (1997), «Ισότητα ή ελευθερία στην αγορά υπηρεσιών υγείας: το 

πραγματικό πολτικό δίλλημα και ο Ενιαίος Φορέας Υγείας», στο Γ. Κυριόπουλος – Α. 

Σισσούρας (επιμ.), Ενιαίος Φορεάς Υγείας: Αναγκαιότητα και Αυταπάτη, Θεμέλιο, σ. 19-

48.   

Κυριόπουλος Γ., Γείτονα Μ. (1999) ’’Η αγορά του φαρμάκου στην Ελλάδα: Πολτικές, 

οικονομικές και υγειονομικές συνιστώσες’’, στο Γείτονα Μ., Κυριόπουλος Γ., Πολιτική 

οικονομία του φαρμάκου στην Ελλάδα, Θεμέλιο, Αθήνα, 19-47.  

Κυριόπουλος, Γ., Γείοτονας, Μ., Οικονόμου, Χ., (2000), «Η χρηματοδότηση των 

υπηρεσιών υγείας: A priori versus a posteriori κριτήρια αποζημίωσης:», στο Κυριόπουλος 

Ι., Οικονόμου Χ., Πολύζος Ν., Σισούρας Α., Προτεραιότητες για την αναμόρφωση της 

διοίκησης-διαχείρισης του συστήματος υπηρεσιών υγείας, Θεμέλιο  

Κυριόπουλος, Γ, Γκρέγκορυ Σ, Οικονόμου Χ. Υγεία και Υπηρεσίες Υγείας στον Ελληνικό 

Πληθυσμό. Παπαζήση, Αθήνα, 2003 

Κυριόπουλος, Γ. – Γεωργούση, Ε. – Γεννηματά, Α. –Μώκου, Ν.- Σωμαράκης, Μ. (1990), 

«Τι πιστεύουν οι ασθενείς για τα Νοσοκομεία μας: Η ικανοποίηση  των 

χρηστών/ασθενών από τις Υπηρεσίες Υγείας στα Δημόσια Νοσηλευτήρια: 

Προκαταρκτική Έρευνα», Ιατρικό Βήμα, τχ. 13, σ. 19-27.  

Kuhn, T,S, (1962), The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press, 

ελληνική έκδοση, Εκδόσεις Σύγχρονα Θέματα, Θεσσαλονίκη, 1981.  

Λάσπα Χ. Τεχνολογίες εντάσεως έρευνας στις υπηρεσίες υγείας: Το υπόδειγμα των 

κατευθυνήριων οδηγιών στην απόκτηση παραγωγικών γνώσεων. Επιθεώρηση Υγείας 

2005, 22 (4): 11-16  

 



 

 

551 

Λιαρόπουλος, Λ., 1990, Το προϊόν του Νοσοκομείου: Θεωρητικά και Πρακτικά 

Προβλήματα Μέτρησης, Επιθεώρηση Υγείας, 1 (7): 59-64.  

Λιαρόπουλος, Λ., 1993, Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας, Σημειώσεις Διδασκαλίας, Τμήμα 

Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών 

Λιαρόπουλος Λ., Καιτελίδου Δ., Παππούς Γ. (2004). Η Αξιολόγηση της Τεχνολογίας 

Υγείας: Διεθνής εμπειρία και προοπτική στην Ελλάδα. Στο: Μ. Γείτονα (Επιμ.) 

Οικονομικά της Υγείας και Αξιολόγηση της Φροντίδας Υγείας. Πανεπιστημιακές 

Εκδόσεις Θεσσαλίας, σελ. 29-51, Βόλος  

Λιόνης, Χ. (1992), «Η διοίκηση των μονάδων και η Οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας 

στο τοπικό επίπεδο», Πρακτικά Ημερίδας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Υπουργείο 

Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

Maynard, A. (1991), « Τι σημαίνει ανταγωνισμός στον τομέα της υγείας;», στο Γ. 

Κυριόπουλος-Α. Σισσούρας-Τ. Φιλαλήθης (επιμ.), Τα συστήματα υγείας και η πρόκληση 

της Ευρώπης μετά το 1992, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, Αθήνα.  

Μαϊνα, Α.- Αγραφιώτης, Δ. (1997), «Το νοσοκομείο ως Οργάνωση (Organization)», Το 

Σύγχρονο Νοσοκομείο, τομ. 3, τχ. 1 και 2, Αθήνα, σ. 24-32 .  

Μακρυδημήτρης Α., 1995, Η Κρυφή Γοητεία της Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στο 

βιβλίο Μακρυδημήτρη Α. και συν, Προβλήματα Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Εκδόσεις 

Α.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή  

Μακρυδημήτρης Α., 1995, Η Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα: υφιστάμενη κατάσταση 

και προοπτικές, στο βιβλίο Μακρυδημήτρη Α. και συν, Προβλήματα Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης, Εκδόσεις Α.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή   

Μακρυδημήτρης, Α. (1999), «Η ανικανότητα του κράτους», Το Βήμα, Νέες Εποχές, 29 

Νοεμβρίου, σ. 18.  

Μακρυδημήτρης Α, και Μιχαλόπουλος Ν., (2000) Εκθέσεις Εμπειρογνωμόνων για τη 

Δημόσια Διοίκηση, Παπαζήσης Αθήνα. 

Μανιαδάκης, Ν. και Υφαντόπουλος Ι., 1996, Το φαινόμενο της προκλητής ζήτησης 

ιατρικών υπηρεσιών, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 13 (1), 58-68.  

Μάντη Π., Τσελέπη Χ., (2000), Κοινωνικές-πολιτιστικές πτυχές της υγείας και της 

αρρώστιας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα. 

March J., Simon H. (2003) Oργανώσεις, Εκδόσεις Κριτική 

Ματάκος Α., Διαφορές του μάνατζμεντ των υπηρεσιών υγείας και των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων, 6
ο
 πανελλήνιο  επιστημονικό συνέδριο μάνατζμεντ υπηρεσιών υγείας,  

Αλεξανδρούπολη στις 7-9 Οκτωβρίου 2004. 

Ματάκος Α., Οργανωσιακή μάθηση - το νοσοκομείο  ως σύστημα δραστηριότητας ", στο 

συνέδριο "Towards the Smart Hospital" που διοργανώθηκε από την " International 



 

 

552 

Hospital Federation " σε συνεργασία με το ΑΠΘ (Ιατρική και Πολυτεχνική σχολή), 

Θεσσαλονίκη  4-7 Νοεμβρίου 2004. 

Ματάκος Α.,  "Στρατηγικές, διοικητικές ικανότητες, αρμοδιότητες και ρόλοι του 

τομεάρχη - προϊστάμενου μονάδων υγείας",  11
ο
 μετεκπαιδευτικό σεμινάριο του 

συλλόγου Μαιών - Μαιευτών Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 9 Απριλίου 2005. 

Ματάκος Α., "Στρατηγική της μεταρρύθμισης στο νοσοκομείο - θεώρηση με  βάση την  

οργανωσιακή θεωρία και ειδικότερα της  μάθησης -  έρευνα case study στο νοσοκομείο 

Σερρών», 7
ο
 πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο μάνατζμεντ υπηρεσιών υγείας,  Πόρτο 

Χέλι στις 5-7 Οκτωβρίου 2005.  

Ματάκος Α.,  «Έχει νόημα το μάνατζμεντ του νοσοκομείου χωρίς τη διαχείριση του 

κλινικού έργου;»,  8
ο
 πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο μάνατζμεντ υπηρεσιών υγείας,  

Ερέτρια 28-30 Σεπτεμβρίου 2006. 

Ματάκος Α., «Στρατηγικός σχεδιασμός και συμβόλαια αποδοτικότητας – Το 

μετέωροβήμα των νοσοκομείων», 2
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα 

Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, Αθήνα 13-16 Νοεμβρίου 2006 

Ματάκος Α., « Η εφαρμογή του ΚΠΑ στα νοσοκομεία, αναγκαία συνθήκη για τη 

βελτίωση του μάνατζμεντ», 3
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και 

τις Πολιτικές Υγείας, Αθήνα 12-15 Δεκεμβρίου 2007 

Ματάκος Α., «Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στα νοσοκομεία»,   3
ο
 Πανελλήνιο 

Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, Αθήνα 12-15 

Δεκεμβρίου 2007 

Ματάκος Α., (2009) «Συμπεριφορικές όψεις της στρατηγικής για τη μεταρρύθμση στη 

δημόσια διοίκηση», στο «Νέα Δημόσια Διοίκηση – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και 

Κοινωνία των Πολιτών» Επιμέλεια Α. Μακρυδημήτρης, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-

Θεσσαλονίκη 

Ματσαγγάνης, Μ. (1993), «Μορφές ανταγωνισμού σε δημόσια συστήματα υγείας», στο 

Γ. Κυριόπουλος – Δ. Νιάκας (επιμ.), Η πρόκληση του ανταγωνισμού στον υγειονομικό 

τομέα, Κέντρο Κοινωνικών Επιστημών της Υγείας, Αθήνα  

Ματσαγγάνης, Μ. (1995), ΄΄ Η μεταφορά τεχνογνωσίας και οι κίνδυνοί της: προς 

εισαγωγή συστήματος προϋπολογισμών οικογενειακών ιατρών στην Ελλάδα΄΄, στο 

Κυριόπουλος Γ. (επιμ.), Η πολιτική υγείας στην Ελλάδα: Στο σταυροδρόμι επιλογών, 

Θεμέλιο, Αθήνα.  

Maynard, A. (1991), « Τι σημαίνει ανταγωνισμός στον τομέα της υγείας;», στο Γ. 

Κυριόπουλος-Α. Σισσούρας-Τ. Φιλαλήθης (επιμ.), Τα συστήματα υγείας και η πρόκληση 

της Ευρώπης μετά το 1992, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, Αθήνα.  

Ματσαγγάνης, Μ. (1994), «Ο ρόλος των ΄΄οιονεί΄΄ αγορών στα Δημόσια Συστήματα 

Υγείας΄΄, Ε Επιστημονικό Συνέδριο Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα, 23-26 



 

 

553 

Νοεμβρίου  

Μιχαήλ-Μεριανού, Β. (2000), «Η τεκμηριωμένη ιατρική και η συμβολή της στη 

διαχείριση του κινδύνου στο νοσοκομειακό εργαστηριακό τομέα», στο Κυριόπουλος Ι., 

Οικονόμου Χ., Πολύζος Ν., Σισσούρας Α., Προτεραιότητες για την αναμόρφωση της 

διοίκησης διαχείρισης του συστήματος υπηρεσιών υγείας, Θεμέλιο, Αθήνα, 165-180. 

Μιχαλόπουλος Ν., 1994, Οργανωτικός Σχεδιασμός στο Πλαίσιο της Θεωρίας των 

Οργανώσεων, Εκδόσεις Α.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή  

Μιχαλόπουλος, Ν. 1995, Διοίκηση και Μεταρρύθμιση: όψεις αναδιοργάνωσης της 

γραφειοκρατίας στο βιβλίο Μακρυδημήτρη Α. και συν, Προβλήματα Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης, Εκδόσεις Α,Ν, Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 

Μόσιαλος, Η. (1996), «Τι μεταρρυθμίσεις απαιτούνται στο χώρο της υγείας», 

Οικονομικός Ταχυδρόμος, Αθήνα, 25 Απριλίου  

Μόσιαλος Η., Mrazek M. (2004). Επιχειρηματική Συμπεριφορά στην Αγορά του 

Φαρμάκου: Οι επιπτώσεις των κανονιστικών ρυθμίσεων. Σε: Γείτονα Μ. (επιμ.) 2004. 

Οικονομική Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας: Φαρμακοοικονομία και Λήψη 

Αποφάσεων. Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας. (σελ.61-85).   

Μουζέλης Ν. (2003) Γιατί αποτυγχάνουν οι μεταρρυθμίσεις, εφημ. ΒΗΜΑ 29-6-2003 

Μπαρδής Β. (2000), ΄΄Οικονομική διαχείριση νοσοκομειακής μονάδας και σφαιρικοί-

τμηματικοί προϋπολογισμοί. Το εγχείρημα του ΠΓΝ Ελευσίνας Θριάσιο΄΄, στο 

Κυριόπουλος Ι., Οικονόμου Χ., Πολύζος Ν., Σισσούρας Α., Προτεραιότητες για την 

αναμόρφωση της διοίκησης-διαχείρισης του συστήματος υπηρεσιών υγείας, Αθήνα, 193-

214  

Μπεαζόγλου, Τρ.- Heffley, D.- Νιάκας, Δ.-Κυριόπουλος, Γ. (1994), «Είναι δυνατή η 

επίτευξη της Αποτελεσματικότητας με την προώθηση του Ανταγωνισμού στην Ασφάλιση 

Υγείας», Κοινωνία, Οικονομία και Υγεία, τομ.2, τχ. 3, σ.3-18 

Μπένος, Α. –Αντωνόπουλου, Α.-Κωνσταντινίδης, Θ. Δημητριάδου, Α.- 

Καραμητόπουλος, Δ.- Κατσουγιαννόπουλος, Β.Χ. (1993), «Η ικανοποίηση ασθενών – 

χρηστών Τακτικών Ιατρείων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Νοσοκομείου», Πρακτικά 8ου 

Βορειοελλαδικού Ιατρικού Συνεδρίου, σ. 812-817.   

Μπονίκος Δ, Κεφαλοπούλου Ζ, Παπανικόλα Γ και συν. Η Ποιότητα στην Παροχή 

Υπηρεσιών Υγείας. Παρισιάνος, Αθήνα, 2006 

Μπουρσανίδης, Χ. (1997), Διοικητική ανασυγκρότηση και βέλτιστη δόμηση του 

συστήματος υγείας στην Ελλάδα – Ένα παράδειγμα κοινωνικής μεταρρύθμισης και 

παρεμβατισμού στο σύγχρονο κράτος, Working Papers, Εθνική Σχολή Δημόσιας 

Διοίκησης, Αθήνα.   

Μπουρσανίδης, Χ. (1997), «Σχέδιο διοικητικής αναδιοργάνωσης και λειτουργικού 

εκσυγχρονισμού του συστήματος υγείας», Κείμενο στο πλαίσιο της Επιτροπής Μελέτης 



 

 

554 

για την οικονομία και διαχείριση του συστήματος υγείας του ΥΥκαι Π, Εθνική Σχολή 

Δημόσιας Διοίκησης-Κείμενα Κοινωνικής Διοίκησης 5, Αθήνα.  

Νιάκας, Δ.-Σκουτέλης, Γ.-Κυριόπουλος, Ι. (1990), «Διεύρυνση της παραοικονομικής 

δραστηριότητας στον υγειονομικό τομέα: μια πρώτη ποσοτική προσέγγιση», Επιθεώρηση 

Υγείας , τομ. 6,1, σ. 42-45.  

Νιάκας Δ., Κυριόπουλος Γ., 1992, Πολιτικές Συγκράτησης των Δαπανών και Ελέγχου 

του Κόστους για την Υγεία στο Οικονομικά και Πολιτικές των Υπηρεσιών Υγείας 

(Γιάννης Κυριόπουλος), Κέντρο Κοινωνικών Επιστημών Υγείας, Αθήνα  

Νιάκας Δ. Management στις υπηρεσίες υγείας και η εξασφάλιση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Κοινωνία, Οικονομία και Υγεία 1993, 2:3-12 

Νιάκας, Δ. – Γναρδέλλης, Χ. (2000), «Ικανοποίηση νοσηλευθέντων ασθενών σε ένα 

Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο», Ιατρική, τομ. 77, τχ. 5, σ.464-470.  

North Douglass, (2006), Θεσμοί, Θεσμική Αλλαγή και Οικονομική Επίδοση. Παπαζήσης, 

Αθήνα 

Ξηροτύρη-Κουφίδου Σ, "Θεωρία Οργάνωσης και Πρακτική", Πανεπιστημιακές 

Παραδόσεις, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 1991. 

Ξηροτύρη-Κουφίδου Σ. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων-Η Πρόκληση του 21ου Αιώνα στο 

Εργασιακό Περιβάλλον. Ανίκουλα, Θεσσαλονίκη, 1997 

Οικονομόπουλου, Χρ. Β.-Πολύζος, Ν.-Μεράκου, Κ.-Σούλης, Σ. (1995), «Η ευρωπαϊκή 

εμπειρία και η ελληνική πραγματικότητα», Επιθεώρηση Υγείας, τομ. 6, τχ. 32, Αθήνα, σ. 

55-58.  

Οικονομόπουλου, Χρ. Β.-Πολύζος, Ν.-Μεράκου, Κ.-Σούλης, Σ. (1995), «Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας στο χώρο του Νοσοκομείου», Επιθεώρηση Υγείας, τομ. 6. τχ.1, σ.32 

Οικονομόπουλου, ΧΒ, Λιαρόπουλος ΛΛ, Δόσσιος Αθ.Αξιολόγηση ποιότητας υπηρεσιών 

υγείας. Επιθεώρηση Υγείας 2000, 11 (67): 35-37 

Οικονόμου ΝΑ, Τούντας Γ, Νιάκας Δ. Ελληνικές μελέτες οικονομικής αξιολόγησης και 

αποδοτικότητα στην υγεία. Αρχεία Ελλ. Ιατρικής 2007, 24 (1): 48-57 

Οικονόμου Χ., (1999), «Οι σύγχρονες εξελίξεις στα συστήματα υγείας», στο: 

Σακελλαρόπουλος Θ., (επιμ.) Η μεταρρύθμιση του κοινωνικού κράτους, Κριτική, Αθήνα  

Παπαδάκης Β. (1999), Στρατηγική των Επιχειρήσεων - Ελληνική και διεθνής εμπειρία. 

Εκδόσεις Μπένου  

Παπαδάκης, Μ. Εφαρμογές πληροφορικής στις υπηρεσίες υγείας. Στο: Κ. Σουλιώτης 

(επιμ.) Πολιτική και Οικονομία της Υγείας. Παπαζήση, Αθήνα, 2006  

Παπαδημητρίου Γ. (2004), Οι Διαλογισμοί ενός Γιατρού. Παπαζήσης, Αθήνα 

Παπαδόπουλος Α. (2001), Ομιλία στην ημερίδα ’’ Η μετρρύθμιση του ΕΣΥ και η 

Βρετανική Εμπειρία΄΄, Αθήνα, 22/3/2001  



 

 

555 

 

Παπαδόπουλος, Γ. Για στρατηγικούς στόχους στην υγεία: Performance Management. 

Επιθεώρηση Υγείας 2005, 16(93):51-53  

Παπανικολάου, Β. (1995), «Ανάπτυξη στρατηγικής για την εφαρμογή της ολικής 

ποιότητας και της συνεχούς ποιοτικής βελτίωσης στο Εθνικό Σύστμα Υγείας», Κοινωνία, 

Οικονομία και Υγεία, τομ. 4, τχ. 4, Αθήνα .  

Παπαπαναγιώτου, Γ. Η ύπαρξη ΟΠΣΝ ως προϋπόθεση άσκησης σύγχρονου management 

στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Επ. Υγείας 2003, 14 (81): 31-34  

Παπούλιας, Δ. Η Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων και Αλλαγών. Καστανιώτη, Αθήνα, 

2002  

Πελαγίδης Θ. Επιμέλεια (2005), Η Εμπλοκή των Μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα. 

Παπαζήσης, Αθήνα. 

Πολύζος, Ν. (1994), «Δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη», στο Μελέτη για το 

σχεδιασμό και την οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας, Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας, σ. 141-

192    

Πολύζος, Ν. (1995), «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Δείκτες Νοσοκομειακού 

Προϊόντος», Επιθεώρηση Υγείας, τομ. 6, τχ. 2, σ. 31, 33.   

Πολύζος, Ν. (1997), Αποδοτικότητα των νοσοκομείων με βάση την ταξινόμηση των 

ασθενειών (DRGs), ΤΥΠΕΤ, Αθήνα  

Σαματάς, Μ., 1995, Δυσλειτουργική Γραφειοκρατία ή Παγιωμένος Γραφειοκρατισμός: 

μια κοινωνικό-πολιτική κριτική στην Ελληνική διοικητική γραφειοπαθολογία, στο βιβλίο 

Μακρυδημήτρη Α. Και συν, Προβλήματα Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Εκδόσεις Α.Ν. 

Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή.   

Σαρρής, Μ., (2001), Κοινωνιολογία της υγείας και ποιότητα ζωής, Παπαζήσης, Αθήνα  

Σεραφετινίδου, Μ., (2003), Το φαινόμενο της γραφειοκρατίας: Η θεωρητική συζήτηση, 

Gutenberg, Αθήνα 

Σιγάλας, Ι. (1997), « Ο εκσυγχρονισμός των Ελληνικών Νοσοκομείων: Προϋπόθεση 

απαραίτητη για την επιτυχία της υγειονομικής μεταρρύθμισης», Επιθεώρηση Υγείας, 

τομ.8, τχ.44, Αθήνα, σ. 81-85 

Σιγάλας, Ι. Η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας. Στο: Αλεξιάδης ΑΔ, Σιγάλας Ι. Υπηρεσίες 

Υγείας/Νοσοκομείο Ιδιοτυπίες και Προκλήσεις. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας-Νοσοκομείων 

Εμπειρίες, Τάσεις και Προοπτικές (Τόμος Δ). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, 

1999   

Σιγάλας, Ι. Η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας. Επιθεώρηση Υγείας 1999, 10 (56): 45-50  

Σιγάλας, Ι. (2000), «Η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας», στο Κυριόπουλος Ι., Οικονόμου 

Χ., Πολύζος Ν., Σισούρας Α., Προτεραιότητες για την αναμόρφωση της διοίκησης-

διαχείρισης του συστήματος υπηρεσιών υγείας, Θεμέλιο, Αθήνα, 129-149. 



 

 

556 

Σισσούρας, Α. (2000), «Επίθεση μάνατζμεντ στο σύστημα υγείας. Επαναφέροντας (και 

εκσυγχρονίζοντας) το «υπόδειγμα μάνατζμεντ» για την υγεία», στο Κυριόπουλος Ι., 

Οικονόμου Χ., Πολύζος Ν., Σισούρας Α., Προτεραιότητες για την αναμόρφωση της 

διοίκησης-διαχείρισης του συστήματος υπηρεσιών υγείας, Θεμέλιο, Αθήνα, 237-261. 

Σισσούρας, Α.-Καρόκης, Α. (1992), «Στρατηγικές προσεγγίσεις για τη χάραξη Πολιτικής 

Υγείας: Το ζήτημα της ισότητας (Equity) και των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων 

στην Υγεία», Κοινωνία, Οικονομία και Υγεία, τομ. 1, τχ. 1, σ.51-61.   

Σισσούρας, Α. – Καρόκης, Α. (1997), ’’Ενιαίος Φορέας Υγείας: Η ευκαιρία-τομή για την 

άσκηση πολιτικής υγείας στη χώρα μας΄΄, στο Κυριόπουλος Γ., Σισσούρας Α., Ενιαίος 

Φορέας Υγείας: Αναγκαιότητα και Αυταπάτη, Θεμέλιο, Αθήνα: 49-76.  

Σκλάβος, Γ. Μεταβλητές εκτίμησης της ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών υγείας. 

Επιθεώρηση Υγείας 2001, 12(69):48-50  

Σκορδάκης, Δ. Εθνικό Σύστημα Υγείας, Νομολογία, 1988 

Σούλης, Σ. Οικονομική της Υγείας. Παπαζήσης, Αθήνα, 1998  

Σουλιώτης, Κ. (2000), Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στο Ελληνικό σύστημα υγείας, 

Παπαζήση, Αθήνα 

Σουλιώτης, Κ., Κυριόπουλος Γ. (2001), ΄΄ Η πολιτική διαμόρφωσης των τιμών και οι 

επιπτώσεις στις υπηρεσίες υγείας΄΄, στο Κυριόπουλος  Γ., Λιαρόπουλος Λ., Μπουρσανίδης 

Χ., Οικονόμου Χ., Η ασφάλιση υγείας στην Ελλάδα, Θεμέλιο, Αθήνα, 111-124. 

Σουλιώτης, Κ, Δόλγερας Α, Κυριόπουλος Γ. Η Ικανοποίηση των χρηστών από τις 

Υπηρεσίες Υγείας: ερευνητικά αποτελέσματα από την περιοχή της Αθήνας. Στο: 

Κυριόπουλος Γ, Λιόνης Χ, Σουλιώτης Κ και συν. (επιμ.) Η Ποιότητα στις Υπηρεσίες 

Υγείας. Θεμέλιο, Αθήνα, 2003 

Σουμπενιώτης Ν.Δ, “Στελέχωση & Αξιολόγηση Προσωπικού”, Περιφερειακές Εκδόσεις 

“ΈΛΛΑ”, ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ, Λάρισα, 1998. 

Σουμπενιώτης Ν.Δ, “Υποκίνηση Προσωπικού”, Περιφερειακές Εκδόσεις “ΈΛΛΑ”, 

ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ, Λάρισα, 1998. 

Σουμπενιώτης, Δ, Ματάκος, Α, Στρατηγική Διοίκηση στη Δημόσια Διοίκηση, Σημειώσεις 

στο μεταπτυχιακό «Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση», 2010 

Σπανού, Κ., (1992), Οργάνωση και Εξουσία, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.    

Σπάρος, Λ. (1999). Θεωρία της λήψης των κλινικών αποφάσεων. Εκδόσεις ΒΗΤΑ, 

Αθήνα.  

Σωτηρίου, Δ. Οι λόγοι της βραδείας εξέλιξης των υπηρεσιών τηλεϊατρικής στην Ελλάδα, 

Νέα Υγεία 2004, 43:8  

Σωτηρόπουλος Δ., (2001),  Η Κορυφή του Πελατειακού Κράτους. Εκδόσεις Ποταμός, 

Αθήνα 

 



 

 

557 

Τούντας Γ. Αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας. Πολιτική Υγείας. Materia Medica Greca 

1986, 14(4): 316-320  

Τούντας Γ. (2000), Κοινωνία και υγεία, Οδυσσέας, Αθήνα  

Τούντας Γ. Οργάνωση και αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας. Στο: Τριχόπουλου Δ, 

Καλαποθάκη Β και συν. Προληπτική Ιατρική. Βήτα, Αθήνα, 2000 

Τούντας Γ. Η Βελτίωση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας. Κέντρο Μελετών 

Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα, 2003  

Τούντας Γ., Σουλιώτης Κ., Οικονόμου Ν. και συν. Οι Υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα. 

Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα, 2007 

Τούντας Γ, Οικονόμου ΝΑ. Αξιολόγηση υπηρεσιών και συστημάτων υγείας. Αρχεία 

Ελληνικής Ιατρικής 2007, 24(1):7-21 

Τούντας Γ, Οικονόμου ΝΑ. Η αξιολόγηση των ιατρικών παρεμβάσεων και η 

τεκμηριωμένη φροντίδα υγείας. Αρχεία Ελλ. Ιατρικής 2007, 24(1):22-33 

Τσιβάκου Ι. (1995), Οργάνωση και Εξουσία: Μία Πορεία Διάσπασης και 

Επανασυγκρότησης του Συλλογικού, στο «Δράση και Σύστημα – Σύγχρονες 

Προσεγγίσεις στη Θεωρία των Οργανώσεων», επιμέλεια Ι. Τσιβάκου, Θεμέλιο, Αθήνα. 

Τσιβάκου Ι. (1999), Οι Προσδοκίες και ο ρόλος των ανθρώπων. Εφημ. Βήμα 28-2-1999 

Τσιότρας, Γ., Βελτίωση της Ποιότητας, Εκδόσεις Ε.Μπένου, 1995. 

Τσιότρας Γ., Μποχώρης Γ. και Α. Σκορδή, ‘’Ποιότητα & Υγεία-Βασικές Έννοιες και 

Ιστορική Αναδρομή για την Ελλάδα’’, Συνέδριο ‘’Η Ποιότητα στο Χώρο 

της Υγείας’’, Αθήνα 20-21 Φεβρουαρίου 1998. 

ΥΠΕΣΔΔΑ (1997), Στρατηγικό Σχέδιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Εθνικό 

Τυπογραφείο, Αθήνα 

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας – Εθνικό Σύστημα Υγείας (2001β), Πρόγραμμα 

αναβάθμισης κτιριακών υποδομών και ενίσχυσης ιατρικού εξοπλισμού νοσοκομείων και 

δομών ΠΦΥ. Περίοδος 2000 – 2006, Αθήνα.  

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας (2002), Οδηγός για την κατάρτιση – παρακολούθηση 

του επιχειρησιακού σχεδίου των νοσοκομείων  του ΕΣΥ, Αθήνα.  

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας (2002 α), Οδηγός για την κατάρτιση του επιχειρησιακού 

σχεδίου των ΠΕΣΥ, Αθήνα  

Υπουργείο Υγείας. Τα Νοσοκομεία ανά Περιφέρεια ΠΕΣΥ. Υπουργείο Υγείας και 

Πρόνοιας, Αθήνα, 2003  

Υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως, 1990, Έκθεση για την Μεταρρύθμιση και τον 

Εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, Αθήνα  

Υφαντόπουλος Γ. Ο Προγραμματισμός του Τομέα Υγείας στην Ελλάδα. Κοινωνικές και 

Οικονομικές Διαστάσεις. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα, 1988    



 

 

558 

Υφαντόπουλος Γ. και συνεργάτες (2001). Κατευθυντήριες Οδηγίες Οικονομικής 

Αξιολόγησης. Αθήνα: Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.   

Υφαντόπουλος Γ. Τα Οικονομικά της Υγείας, Θεωρία και Πολιτική. 

Τυπωθήτω/Δαρδανός, Αθήνα, 2003  

Υφαντόπουλος, Ι. (2004). Μέθοδοι κοινωνικο-οικονομικής αξιολόγησης. Στο: Μ. Γείτονα 

(επιμ,) Οικονομικά της Υγείας και Αξιολόγηση της Φροντίδας Υγείας. Πανεπιστημιακές 

Εκδόσεις Θεσσαλίας, σελ. 209-231. Βόλος.   

Φιλαλήθη, Τ. Η κοινωνική αναγκαιότητα για σχεδιασμό των υπηρεσιών υγείας στην 

Ελλάδα, Ιατρικό Βήμα, 1984.  

Φλώρος Χ. Οργάνωση, Σχεδιασμός Νοσοκομείων. Παρισιάνου, Αθήνα, 2007  

Φουκό Μ. (1991), Η Μικροφυσική της Εξουσίας. Ύψιλον, Αθήνα 

Χαραμής, Θ. Σύγχρονες αντιλήψεις και οργάνωση νοσοκομείων. Νέα Υγεία 1997, 16:5  

Χαραμής, Θ. Διοίκηση και Οργάνωση Νοσοκομείων. Στο: Τούντας Γ. Υπηρεσίες Υγείας. 

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις για το μάθημα «Υπηρεσίες Υγείας», Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, 

Αθήνα, 2005  

Χιωτάκης, Σ., (1998), Για μια κοινωνιολογία των ελευθέριων επαγγελμάτων. Επιστημονική 

επαγγελματοποίηση των ιατρικών υπηρεσιών, Οδυσσέας, Αθήνα  

 

 

WEB SITES 

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φαρμακοοικονομίας: www.helspor.gr   

 

Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Κλινικής Αριστείας (National Institute for Health and 

Clinical Excellence): www.nice.org.uk.  

 

Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας 

(NHS Health Technology Assessment Centre): www.hta.nhsweb.nhs.uk  

 

Ευρωπαικό Δίκτυο Αξιολόγησης της Τεχνολογίας Υγείας (European Network for Health 

Technology Assessment): www.eunethta.net  

 

Σουηδικό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας (Swedish Council on Technology 

Assessment in Helath Care): www.sbu.se  

 

Οργανισμός Φαρμάκων της Δανίας (Danish Medicines Agency): www.dkma.dk  

 

 

http://www.helspor.gr/
http://www.nice.org.uk/
http://www.hta.nhsweb.nhs.uk/
http://www.eunethta.net/
http://www.sbu.se/
http://www.dkma.dk/


 

 

559 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

561 

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ - ΔΟΜΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται η δομή, οι αρμοδιότητες και οι διαδικασίες που 

συμβαίνουν στο νοσοκομείο. Στόχος αυτής της ανάλυσης είναι η παρουσίαση των κύριων 

συστατικών στοιχείων του Νοσοκομείου Σερρών που αφορούν τα Συστήματα, τις 

Λειτουργίες και τους Πόρους του. 

 

Εισαγωγή  

 

Τα Όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου σύμφωνα με τον ισχύοντα οργανισμό του 

αλλά και του Ν.3329/05 μπορούν να διακριθούν, λόγω της υψηλής επιστημονικής 

νοσοκομειακής λειτουργίας, σε αμιγώς διοικητικά και σε επιστημονικά όργανα που έχουν 

και διοικητικές ευθύνες. 

Η αναγκαιότητα επιστημονικής τεκμηρίωσης κάθε λήψης απόφασης όπως για 

παράδειγμα, η προμήθεια ιδιαίτερα εξειδικευμένου βιοτεχνολογικού εξοπλισμού απαιτεί, 

όχι μόνο ιδιαίτερη οικονομική ανάλυση, όχι μόνο γνώση του τρόπου και των διαδικασιών 

προμήθειας του εν λόγω εξοπλισμού αλλά κυρίως επιστημονική τεκμηρίωση της 

αναγκαιότητας προμήθειας του εξοπλισμού αυτού. Είναι φανερό ότι, χωρίς τη διοικητικό-

επιστημονική αλληλεξάρτηση των οργάνων αυτών δεν μπορεί να επιτευχθεί καμία λήψη 

απόφασης. 

 

Τα Διοικητικά Όργανα του Νοσοκομείου είναι: 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 Ο Διοικητής 

 Ο Αναπληρωτής Διοικητής 

 Οι Διευθυντές των τεσσάρων Διευθύνσεων του Νοσοκομείου 

 Οι Διευθυντές των επιμέρους τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας 

 Οι Υποδιευθυντές των Διευθύνσεων του Νοσοκομείου 

 

Τα Επιστημονικά Όργανα του Νοσοκομείου είναι: 

 Το Επιστημονικό Συμβούλιο 

 

Τα Διοικητικό-Επιστημονικά Όργανα του Νοσοκομείου είναι: 

 Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

 Η Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων 
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 Η Νοσηλευτική Επιτροπή 

 Η Ομάδα Εκτίμησης και Ελέγχου Εφημερίας 

 

 

1.1  Οργανωτική δομή 

 

1.1.1  Όργανα Διοίκησης 

 

Όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου σύμφωνα με τον ισχύοντα οργανισμό του 

αλλά και του Ν.3329/05 είναι: ο Διοικητής, ο Αναπληρωτής Διοικητής και το εννιαμελές 

Διοικητικό Συμβούλιο.  

Το έργο των παραπάνω οργάνων διοίκησης υποστηρίζεται από το Επιστημονικό 

Συμβούλιο που λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του Ν.3329/05 και την Επιτροπή 

Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων. 

 

1.1.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου είναι 9μελές. Τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου είναι: 

 Ο Διοικητής του Νοσοκομείου ως Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 Τέσσερα μέλη που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης με τους αναπληρωτές τους. 

 Ο Αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου με αναπληρωτή του τον 

Διευθυντή Διοικητικής Υπηρεσίας. 

 Ένας εκπρόσωπος των γιατρών που υπηρετούν στο Νοσοκομείο, ο οποίος 

εκλέγεται με τον αναπληρωτή του, από τους γιατρούς του ΕΣΥ και του γιατρούς ΔΕΠ 

που υπηρετούν στο Νοσοκομείο. 

 Ο Διευθυντής της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας με αναπληρωτή του τον 

αρχαιότερο Διευθυντή Νοσηλευτικού Τομέα. 

Ένας εκπρόσωπος του λοιπού, πλην των γιατρών ΕΣΥ, προσωπικού του 

Νοσοκομείου, ο οποίος εκλέγεται με τον αναπληρωτή του, από το λοιπό, πλην των 

γιατρών ΕΣΥ, προσωπικό του Νοσοκομείου. 

 

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Συμβούλιο του Νοσοκομείου εγκρίνει: 
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 Το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης καθώς και το επιχειρησιακό σχέδιο 

αντιμετώπισης μαζικών καταστροφών και έκτακτων αναγκών του Νοσοκομείου, 

 Την ανέγερση, επέκταση του Νοσοκομείου ή τη δημιουργία, μείωση ή 

συγχώνευση των τμημάτων του, 

 Τον οργανισμό, τον ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεων, τον συνολικό 

προϋπολογισμό καθώς και τον ετήσιο προϋπολογισμό των εφημεριών, 

 Τις προτάσεις για αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων και την αποδοχή 

δωρεών του Νοσοκομείου, 

 Την ετήσια έκθεση πεπραγμένων και τέλος, 

Τη χορήγηση πάσης φύσεως εκπαιδευτικών αδειών του ιατρικού και λοιπού 

προσωπικού. 

 

1.1.3  Ο Διοικητής και ο Αναπληρωτής Διοικητής 

 

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου διορίζεται, συνήθως, από τον εκάστοτε Υπουργό 

Υγείας, προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Νοσοκομείου, και ασκεί ιεραρχικό και 

πειθαρχικό έλεγχο. 

 

Αρμοδιότητες του Διοικητή 

 Η οργάνωση, ο συντονισμός, ο έλεγχος και η εύρυθμη λειτουργία όλων των 

Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, 

 Η επεξεργασία και η αξιολόγηση όλων των προτάσεων και αιτημάτων των 

Υπηρεσιών και του προσωπικού, 

 Η υποβολή προς έγκριση, στο Διοικητή της οικείας ΔΥΠΕ, της 

επαναπροκήρυξης θέσεων ιατρών του ΕΣΥ, 

 Η τοποθέτηση των Προϊσταμένων των Τμημάτων και Γραφείων του 

Νοσοκομείου καθώς και οι μετακινήσεις προσωπικού εντός των διοικητικών ορίων 

της ευθύνης του, 

 Η παρακολούθηση σε μηνιαία βάση και η ορθή εκτέλεση του 

προϋπολογισμού, 

 Η εκπροσώπηση του Νοσοκομείου δικαστικώς, 

 Η συγκρότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου και τέλος, 

Η εκτέλεση όλων των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται από τον Διοικητή της 

οικείας ΔΥΠΕ. 
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Οι παρακάτω αρμοδιότητες ασκούνται από τον Αναπληρωτή Διοικητή, δεδομένου 

ότι στο νοσοκομείο Σερρών υπάρχει θέση αναπληρωτή διοικητή.  

 

Αρμοδιότητες Αναπληρωτή Διοικητή 

 Ο συντονισμός των θεμάτων πληροφορικής και μηχανογράφησης, 

 Η παρακολούθηση των θεμάτων έρευνας και εκπαίδευσης του προσωπικού, 

 Η πιστοποίηση της ποιότητας των Υπηρεσιών, 

 Ο συντονισμός των θεμάτων που σχετίζονται με την υγιεινή και ασφάλεια 

των εργαζομένων, 

 Η μέριμνα για τη σύνταξη του ετήσιου προγράμματος εφημεριών καθώς και 

των μηνιαίων προγραμμάτων τους μετά από εισήγηση των Διευθυντών των 

αντίστοιχων Υπηρεσιών, 

 Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της λίστας αναμονής ασθενών και ο 

καθορισμός των κριτηρίων διάθεσης των κλινών στις θέσεις Β και Α, 

 Η απόφαση για την κατανομή των χειρουργικών τραπεζιών μετά από 

εισήγηση του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και τέλος, 

Η εισήγηση για την οικονομική ενίσχυση και διοικητική υποστήριξη 

χρηματοδοτούμενων, από εξωτερικούς φορείς, ερευνητικών προγραμμάτων στο Διοικητή 

της Δ.Υ.ΠΕ 

 

1.1.4   Το Επιστημονικό Συμβούλιο 

 

Σε κάθε Νοσοκομείο συνίσταται 9μελές Επιστημονικό Συμβούλιο τα μέλη του 

οποίου είναι: 

 Δύο γιατροί με βαθμό Διευθυντή, που εκλέγονται από όλους τους 

Διευθυντές γιατρούς του Νοσοκομείου, με τους Αναπληρωτές τους. 

 Ένας γιατρός με βαθμό Αναπληρωτή Διευθυντή, που εκλέγεται από όλους 

τους Αναπληρωτές Διευθυντές γιατρούς του Νοσοκομείου, με τον αναπληρωτή του. 

 Ένας γιατρός με βαθμό Επιμελητή Α που εκλέγεται από όλους τους 

Επιμελητές Α του Νοσοκομείου, με τον αναπληρωτή του. 

 Ένας γιατρός με βαθμό Επιμελητή Β που εκλέγεται από όλους τους 

επιμελητές Β του Νοσοκομείου, με τον αναπληρωτή του. 

 Ένας επιστήμονας της Ιατρικής Υπηρεσίας, μη γιατρός, κατηγορίας ΠΕ. 
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 Ένας επιστήμονας της Ιατρικής Υπηρεσίας, μη γιατρός, κατηγορίας ΤΕ, με 

βαθμό τουλάχιστον Α, που εκλέγεται από όλους τους μη γιατρούς υπαλλήλους 

κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ αντίστοιχα, που υπάγονται στην Ιατρική Υπηρεσία. 

 Ένας ειδικευόμενος γιατρός, που εκλέγεται από όλους τους ειδικευόμενους 

γιατρούς του Νοσοκομείου με τον αναπληρωτή του. 

Ένας Νοσηλευτής ΠΕ με βαθμό Α και ελλείψει αυτού, ένας Νοσηλευτής ΤΕ ή μαία 

ή επισκέπτρια υγείας με βαθμό Α που εκλέγεται από όλους τους νοσηλευτές και μαίες του 

Νοσοκομείου, με τον αναπληρωτή του. 

Το Επιστημονικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί για κάθε θέμα το οποίο σχετίζεται με την 

αποτελεσματική παροχή φροντίδας υγείας στους νοσηλευόμενους και τους εξωτερικούς 

ασθενείς του Νοσοκομείου. 

 

Αρμοδιότητες Επιστημονικού Συμβουλίου 

 Η κατάρτιση και εισήγηση του ετήσιου και μηνιαίου προγράμματος 

εφημεριών των γιατρών των Τομέων και Τμημάτων του Νοσοκομείου και την 

υποβολή του στον Αναπληρωτή Διοικητή, 

 Η συγκρότηση και η παρακολούθηση της δραστηριότητας επιστημονικών 

επιτροπών του Νοσοκομείου, 

 Η οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων 

 Η οργάνωση και η ενημέρωση της κλασσικής και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης 

του Νοσοκομείου και 

Η εισήγηση, προς το Διοικητή, μέτρων που αφορούν στη βελτίωση της λειτουργίας 

των επί μέρους μονάδων του Νοσοκομείου, στη θέσπιση προτεραιοτήτων κατά τον 

προγραμματισμό της προμήθειας εξοπλισμού ή υγειονομικού υλικού. 

 

1.1.5  Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

 

Σε κάθε υπηρεσία συνίσταται με απόφαση του οικείου Υπουργού, που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Κατ’ εξαίρεση, 

επιτρέπεται η σύσταση περισσοτέρων συμβουλίων όταν αυτό επιβάλλεται από 

ειδικότερους υπηρεσιακούς λόγους. Σε περίπτωση σύστασης περισσότερων υπηρεσιακών 

συμβουλίων στην ίδια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με την πράξη 

σύστασής τους, καθορίζεται η αρμοδιότητα καθενός από αυτά. Κάθε Υπηρεσιακό 



 

 

566 

Συμβούλιο αποτελεί ιδιαίτερη αρχή. Τα υπηρεσιακά συμβούλια λειτουργούν και ως 

Πειθαρχικά Συμβούλια. 

Σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα του 2006 τα υπηρεσιακά συμβούλια του 

προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ., είναι πενταμελή. 

Τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι: 

 Ένας μόνιμος υπάλληλος που ορίζεται πρόεδρος του υπηρεσιακού 

συμβουλίου και που εκλέγεται μεταξύ πέντε εν ενεργεία προϊσταμένων Διεύθυνσης οι 

οποίοι υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και έχουν τον 

περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης 

 Δυο μόνιμους υπαλλήλους με βαθμό Α και με άσκηση καθηκόντων 

προϊσταμένου τμήματος ενός τουλάχιστον έτους, οι οποίοι εκλέγονται μεταξύ αυτών 

που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και υπηρετούν στην 

έδρα του. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του υπηρεσιακού συμβουλίου 

δεν επαρκεί για την συγκρότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι 

που υπηρετούν εκτός της έδρας του νομού αυτού. 

Δυο αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό Α. 

 

Τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζονται ή εκλέγονται αντίστοιχα με 

ισάριθμους αναπληρωτές και ορίζονται για θητεία δύο ετών που αρχίζει την 1
η
 

Ιανουαρίου με απόφαση που εκδίδεται κατά τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους. 

Κατά την διάρκεια της διετίας απαγορεύεται η αντικατάσταση μελών, εκτός αν 

συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι. 

 

Αρμοδιότητες Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

 Η τοποθέτηση υπαλλήλου σε θέση αντίστοιχη της προκήρυξης και των 

τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, 

 Οι άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης των υπαλλήλων του νοσοκομείου 

 Οι μεταθέσεις υπαλλήλων 

 Οι αποσπάσεις υπαλλήλων 

 Οι μετατάξεις από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας 

 Οι μετατάξεις σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας 

 Οι μετατάξεις σε άλλο υπουργείο ή δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ, 

 Οι προαγωγές των υπαλλήλων. Κατάρτιση, κάθε Απρίλιο, πίνακα 

προακτέων με αλφαβητική σειρά κατά βαθμό, κλάδο και ειδικότητα, 

 Η επιλογή των προϊσταμένων των τμημάτων του νοσοκομείου και τέλος , 

Η επιβολή οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής. 
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1.1.6 Η επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων 

 

Σε κάθε νοσοκομείο συγκροτείται με απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου και 

μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου, Επιτροπή Νοσοκομειακών 

Λοιμώξεων.  

 

1.1.7 Η Νοσηλευτική Επιτροπή. 

 

  Σε κάθε Νοσοκομείο συνίσταται Νοσηλευτική επιτροπή. Τα μέλη της 

Νοσηλευτικής Επιτροπής είναι: 

 Ο διευθυντής της νοσηλευτικής υπηρεσίας 

 Ένας προϊστάμενος τμήματος από κάθε τομέα της νοσηλευτικής 

υπηρεσίας 

Ένας διπλωματούχος νοσηλευτικού τμήματος από κάθε τομέα 

 

Αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής επιτροπής 

Η γνωμοδότηση και η εισήγηση στα αρμόδια όργανα του νοσοκομείου  για κάθε 

θέμα που αφορά την οργάνωση και την λειτουργία της νοσηλευτικής υπηρεσίας 

 

1.1.8 Η Ομάδα Εκτίμησης και Ελέγχου Εφημερίας  

 

Η υπ. Αρ. 53080/05 απόφαση του υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

μεταρρύθμισε ριζικά τον τρόπο εφημεριών των νοσοκομείων και εισήγαγε την 

εναλλασσόμενη καθημερινή εφημερία. 

Στόχος της απόφασης αυτής, είναι η ενεργοποίηση και λειτουργία όλων των 

νοσοκομείων σε καθημερινή βάση με εναλλασσόμενη μορφή ως νοσοκομεία Πρωινής 

λειτουργίας και ως νοσοκομεία κύριας εφημερίας. 

 

 

1.2 Διάκριση Υπηρεσιών     

      

Σύμφωνα με τον οργανισμό του Νοσοκομείου και όπως φαίνεται στο 

οργανόγραμμα λειτουργίας του, αυτό απαρτίζεται από: 

 τέσσερις υπηρεσίες (Διευθύνσεις) 

Ιατρική,  

Νοσηλευτική,  



 

 

568 

Διοικητική – Οικονομική και  

Τεχνική – Ξενοδοχειακή.  

 Τρία αυτοτελή τμήματα: 

Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, 

Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης,  

Οργάνωσης και Πληροφορικής   και 

 ένα ειδικό γραφείο υποδοχής ασθενών.  

 

Κάθε Υπηρεσία, αυτοτελές τμήμα και ειδικό γραφείο έχει την δική του ιεραρχική 

διάρθρωση και συγκρότηση και υπάγονται απευθείας στο Διοικητή και Αναπληρωτή 

Διοικητή του Νοσοκομείου. 

1.2.1 Διάρθρωση  Ιατρικής  Υπηρεσίας       

 

Η Ιατρική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε Τομείς, Τμήματα, 

μονάδες, διατομεακό τμήμα, αυτοτελές τμήμα και λοιπά τμήματα ως εξής: 

Α. Τομείς 

1. Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 198 κλινών 

2. Χειρουργικός Τομέας με δυναμικότητα 191 κλινών 

3. Τομέας Ψυχικής Υγείας με δυναμικότητα 18 κλινών 

4. Εργαστηριακός τομέας 

 

Κάθε Τομέας διαρθρώνεται σε Τμήματα και Μονάδες ως εξής:  

Α.1.  Παθολογικός Τομέας 

Τμήματα: 

Δύο (2) Παθολογικά 

Ένα (1) Καρδιολογικό 

Ένα (1) Παιδιατρικό 

Ένα (1) Νευρολογικό  

Ένα (1) Δερματολογικό - Αφροδισιολογικό 

Ένα (1) Πνευμονολογικό - Φυματιολογικό 

Ένα (1) Νεφρολογικό 

Ένα (1) Γαστρεντερολογικό 

Ένα (1) Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης 
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Μονάδες: 

Μία (1) Στεφανιαίων Νόσων  

Μία (1) Προώρων 

Μία (1) Αιμοκάθαρσης 

Μία (1) Συνεχούς Φορητής Περιτοναϊκής Κάθαρσης  

Μία (1) Εντατικής Θεραπείας  

Μία (1) Αυξημένης Φροντίδας  

Μία (1) Χημειοθεραπείας  

Μία (1) Νοσηλείας Μεσογειακής Αναιμίας  

Οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Αυξημένης Φροντίδας, εξυπηρετούν 

ασθενείς όλων των Τομέων.  

 

Α.2  Χειρουργικός Τομέας 

Τμήματα: 

Δύο (2) Χειρουργικά 

Ένα (1) Ορθοπεδικό 

Ένα (1) Ουρολογικό 

Ένα (1) Οφθαλμολογικό 

Δύο (2) Μαιευτικά - Γυναικολογικά 

Ένα (1) Ωτορινολαρυγγολογία 

Ένα(1) Αναισθησιολογικό 

Ένα (1) Οδοντιατρικό 

 

 

Α.3  Τομέας Ψυχικής Υγείας 

Τμήματα: 

Ένα (1) Ψυχιατρικό 

Μονάδες: 

Μία (1) Μονάδα Ψυχικής Υγείας (Νοσοκομείο Ημέρας) 

 

Α.4  Εργαστηριακός τομέας 

Τμήματα: 

Ένα (1) Μικροβιολογικό 

Ένα (1) Βιοχημικό 

Ένα (1) Ακτινοδιαγνωστικό 

Ένα (1) Αξονικής Τομογραφίας 

Ένα (1) Παθολογικής Ανατομικής 
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Ένα (1) Κυτταρολογικό 

Ένα (1) Αιματολογικό 

Ένα (1) Αιμοδοσίας 

Ένα (1) Φαρμακευτικό 

 

Β. ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Ημερήσιας νοσηλείας 

 

Γ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 

Ένα (1) τμήμα Επειγόντων Περιστατικών  

 

Δ. ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

Ένα (1) τμήμα Παραϊατρικού προσωπικού 

Ένα (1) τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 

Ένα (1) τμήμα Διαιτολογίας – Διατροφής 

 

Οι κενές κλίνες των τμημάτων και μονάδων του αυτού τομέα χρησιμοποιούνται για 

την εξυπηρέτηση ασθενών και άλλων τμημάτων και μονάδων του αυτού τομέα και σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις τμημάτων και μονάδων άλλου τομέα, μετά από εισηγήσεις του 

Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και την τελική απόφαση του Διοικητή. 

Σε κάθε ιατρικό τμήμα, λειτουργεί τακτικό εξωτερικό ιατρείο. Ο αριθμός των 

εξωτερικών ιατρείων για κάθε ειδικότητα καθορίζεται με αποφάσεις του Διοικητή ύστερα 

από εισήγηση του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας. 

 

1.2.2  Διάρθρωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  

   

 Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε τρεις (3) 

τομείς οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων. Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας 

διαρθρώνεται σε Νοσηλευτικά Τμήματα που ακολουθούν τη διάρθρωση της Ιατρικής 

Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2889/2001. 

 1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε 10 τμήματα που 

αντιστοιχούν στα Τμήματα και τις Μονάδες του Παθολογικού Τομέα της Ιατρικής 

Υπηρεσίας. 

 2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται 10 τμήματα που 

καλύπτουν Τμήματα και Μονάδες του Χειρουργικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας 

και τα Χειρουργεία. 
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 3ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε 6 τμήματα και 

καλύπτει τον Τομέα Ψυχικής Υγείας, τον Εργαστηριακό Τομέα, τα Εξωτερικά 

Τακτικά Ιατρεία, το Αυτοτελές Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και το Διατομεακό 

Τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας. 

 

Στο Νοσοκομείο συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στις 

διατάξεις του άρθρου 115 του Ν.2071/92 που αποτελείται από: 

Α. Τον Διευθυντή/ντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ως Πρόεδρο 

Β. Ένα (1) προϊστάμενο τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα 

Γ. Ένα (1) νοσηλευτή τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα. 

 

1.2.3  Διάρθρωση Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας     

 

Η Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε δύο 

(2) Υποδιευθύνσεις: 

1.Υποδιεύθυνση Διοικητικού 

2.Υποδιεύθυνση Οικονομικού 

Κάθε Υποδιεύθυνση διαρθρώνεται σε τμήματα και αυτοτελή γραφεία ως 

ακολούθως:  

1. Υποδιεύθυνση Διοικητικού  

1.1. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού(Προσωπικού) 

1.2. Τμήμα Γραμματείας 

1.3. Τμήμα Κίνησης Ασθενών 

1.4. Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και ΤΕΠ 

 

2. Υποδιεύθυνση Οικονομικού 

2.1. Τμήμα Οικονομικού 

2.2. Τμήμα Προμηθειών  

2.3. Αυτοτελή Γραφεία 

2.3.1. Επιστασίας 

2.3.2. Ιματισμού 

 

1.2.4  Διάρθρωση Τεχνικής - Ξενοδοχειακής Υπηρεσίας    

Η Τεχνική-Ξενοδοχειακή Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε 

τμήματα όπως παρακάτω:  

1. Τμήμα Τεχνικό, 

2. Τμήμα Βιοιατρικής Τεχνολογίας. 
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1.3 Αρμοδιότητες Διευθύνσεων 

 

1.3.1 Αρμοδιότητες Ιατρικής Υπηρεσίας       

Οι αρμοδιότητες κάθε Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ορίζονται ως ακολούθως:  

Αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας: 

 Η προώθηση και προαγωγή της υγείας 

 Η εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει την υπηρεσία 

 Η παροχή υπηρεσιών υγείας 

 Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας 

 Η κατάρτιση πρωτοκόλλων για την παροχή και ανάπτυξη των 

παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών από τη Διεύθυνση, τους τομείς και τα 

τμήματα. 

 Η οργάνωση και προώθηση της έρευνας 

 Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου για την συνεχή 

βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας 

 Η εποπτεία της εφημερίας και της αποτελεσματικής λειτουργίας των 

νοσοκομειακών κλινών καθώς και η επιστημονική εποπτεία της λειτουργίας των 

Εξωτερικών Ιατρείων, του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και των 

Χειρουργείων. 

 Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου για τη συνεχή 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. 

 

1.3.1.1  Αρμοδιότητες του Φαρμακευτικού τμήματος:  

 Ο προγραμματισμός προμηθειών, η φύλαξη, η ταξινόμηση, η 

παρασκευή ιδιοσκευασμάτων, ο έλεγχος, η χορήγηση, η διανομή, η διακίνηση και 

διαχείριση του φαρμακευτικού και λοιπού υλικού αρμοδιότητας του Ε.Ο.Φ. 

Ακόμη, είναι η ευθύνη του επιστημονικού ελέγχου του συνταγολογίου, η 

εκτέλεση οποιασδήποτε συνταγής που θα ζητήσει το ιατρικό τμήμα, καθώς και ο 

έλεγχος των προς εκτέλεση συνταγών. Οι αρμοδιότητες του νοσοκομειακού 

φαρμακείου καθορίζονται λεπτομερώς στο άρθρο 4 του Π.Δ. 108/93.  

 

1.3.1.2. Αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας:  

 Η ευθύνη και η συμπαράσταση στους νοσηλευόμενους στο νοσοκομείο 

σε κάθε κοινωνικό πρόβλημα. Η αναζήτηση και διερεύνηση των αιτίων που 

προκαλούντα προβλήματα αυτά κατά περίπτωση και γενικά η φροντίδα και η 
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ψυχολογική υποστήριξη για την αντιμετώπιση των κοινωνικών αυτών προβλημάτων 

των ασθενών στο πλαίσιο της γενικότερης κοινωνικής πολιτικής της πολιτείας. 

 

1.3.1.3 Αρμοδιότητες του Τμήματος Παραϊατρικού Προσωπικού    

 Είναι οι δραστηριότητες των τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων, των 

τεχνολόγων χειριστών - εμφανιστών, των εργοθεραπευτών, των 

φυσιοθεραπευτών, και άλλων συναφών κλάδων, όπως αυτές οι δραστηριότητες 

εξειδικεύονται στις κείμενες διατάξεις και στον εσωτερικό κανονισμό 

λειτουργίας του νοσοκομείου. 

 

1.3.1.4. Αρμοδιότητες του τμήματος Διαιτολογίας - Διατροφής 

 Φροντίζει για την σύνταξη και τον έλεγχο των καθημερινών 

διατροφικών αναγκών των εσωτερικών ασθενών καθώς για την πληροφόρηση 

των ασθενών των εξωτερικών ιατρείων που έχουν ανάγκη από διαιτητική αγωγή. 

 Στη μονάδα αυτή εντάσσονται επίσης οι επιστημονικές, οργανωτικές, 

εκπαιδευτικές και διοικητικές δραστηριότητες όλων όσων απασχολούνται με τα 

τρόφιμα από την προμήθεια μέχρι την κατανάλωση τους. 

 

1.3.2. Αρμοδιότητες Νοσηλευτικής Υπηρεσίας    

 

 Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους 

κανόνες και τα διδάγματα της Νοσηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των 

κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών. 

 Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης, της 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και της έρευνας στον τομέα αυτό. 

 Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος του προσωπικού και των 

παρεχομένων υπηρεσιών. 

 Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου όπως καθορίζονται 

από διατάξεις νόμων, Π.Δ., τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του 

νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης και του Διοικητού 

αυτού. 

 Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου. 

 

1.3.3 Αρμοδιότητες Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας     

 

Οι αρμοδιότητες της Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας κατά Τμήμα και 

Αυτοτελές γραφείο είναι: 
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1.3.3.1 Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (προσωπικού)    

 Φροντίζει για τη βέλτιστη διαχείριση και ανάπτυξη του Ανθρώπινου 

Δυναμικού. 

 Φροντίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση 

του προσωπικού του Νοσοκομείου. 

 Είναι υπεύθυνο για την τήρηση αρχείου των εργαζομένων στο 

νοσοκομείο, των συνταξιοδοτήσεων, των απολύσεων και των προσλήψεων. 

 Είναι υπεύθυνο για την τήρηση του αρχείου για τις βάρδιες, πάσης 

φύσεως άδειες, εφημερίες, υπερωρίες, όλου του προσωπικού και την έγκριση 

τους σε συνεργασία με τις αντίστοιχες διευθύνσεις. 

 Είναι υπεύθυνο για τον διοικητικό έλεγχο των αδειών ασθένειας και 

των άλλων κατηγοριών αδειών όλου του προσωπικού και την αρχειοθέτηση τους. 

 Καταρτίζει και παρακολουθεί προγράμματα, εκπαίδευσης, 

επιμόρφωσης κα έρευνας προσωπικού σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα. 

 

1.3.3.2 Τμήμα Γραμματείας 

 Είναι υπεύθυνο για την στελέχωση και την γραμματειακή υποστήριξη 

όλων των τμημάτων και μονάδων του νοσοκομείου. 

 Έχει την ευθύνη παροχής πληροφοριών γενικής φύσεως προς το κοινό 

και τους ασθενείς. 

 Είναι υπεύθυνο για την διατήρηση αρχείου, την τήρηση του γενικού 

πρωτοκόλλου, και την διακίνηση της αλληλογραφίας (και της ηλεκτρονικής). 

 

1.3.3..3  Τμήμα Κίνησης Ασθενών      

 Φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων, την εισαγωγή των 

ασθενών, την έκδοση εξιτηρίων και την τήρηση καταλόγου αναμονής 

εισαγωγής. 

 Τηρεί αρχείο κενών κλινών και ενημερώνει τους ασθενείς για 

την εισαγωγή τους σύμφωνα με τη σειρά στον κατάλογο αναμονής. 

 Φροντίζει για τη λογιστική παρακολούθηση του λογαριασμού 

των νοσηλευομένων, τη χρέωση δαπανών νοσηλείας και την έκδοση των 

δελτίων παροχής υπηρεσιών και λοιπών παραστατικών στοιχείων.  

 Μεριμνά για την τήρηση και ενημέρωση των ιατρικών 

φακέλων 
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1.3.3.4 Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και ΤΕΠ      

 Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη των 

τακτικών εξωτερικών ιατρείων, των απογευματινών εξωτερικών ιατρείων και 

του ΤΕΠ. 

 Φροντίζει για την υποδοχή και την εξυπηρέτηση σ' αυτά των 

πολιτών. Τηρεί τα αρχεία και τα βιβλία κίνησης των εξωτερικών ιατρείων και 

ΤΕΠ και καταγράφει την επίσκεψη των ασθενών. 

 Ρυθμίζει την σειρά προσέλευσης των πολιτών και 

προγραμματίζει την επανεξέταση τους με προσυνεννόηση. 

 Χορηγεί πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από 

υποβολή σχετικής αίτησης τους. 

 Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων. 

 Έχει την ευθύνη της φύλαξης και σωστής αρχειοθέτησης των 

ιατρικών φακέλων όλων των ασθενών. 

 

1.3.3.5 Τμήμα Οικονομικού    

 Είναι υπεύθυνο για όλες τις λογιστικές δραστηριότητες. 

 Είναι υπεύθυνο για την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας. 

 Είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση παγίων και 

αποσβέσεων. 

 Είναι υπεύθυνο για τη προετοιμασία της μισθοδοσίας του 

προσωπικού. 

 Φροντίζει για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών. 

 Διατηρεί αποδεικτικά στοιχεία της πιστωτικής πολιτικής. 

 Διαχειρίζεται τα χρήματα του νοσοκομείου. 

 Εκδίδει περιοδικές αναφορές για την ταμιακή ρευστότητα του 

νοσοκομείου, τον προγραμματισμό πληρωμών, τα ισοζύγια εσόδων, εξόδων 

και υλικών. 

 Είναι υπεύθυνο για τον προγραμματισμό των πληρωμών του 

νοσοκομείου στους προμηθευτές. 

 Είναι αρμόδιο για τις πληρωμές και τις εισπράξεις. 

 Εκδίδει τις επιταγές. 

 Έχει τις επαφές με τις τράπεζες, ασφαλιστικούς οργανισμούς 

και προμηθευτές. 

 Είναι υπεύθυνο για την έκδοση και τον έλεγχο των 

καταστάσεων μισθοδοσίας. 

 Είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του οικονομικού σχεδιασμού - 
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προϋπολογισμού, τον έλεγχο παρακολούθησης του, καθώς και τον 

απολογισμό κατά μήνα και έτος. 

 Είναι υπεύθυνο για την κοστολόγηση ανά ιατρική πράξη και 

τη σύνταξη και παρακολούθηση των τμηματικών προϋπολογισμών. 

 Είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των αναλώσεων και των 

αποθεμάτων των αναλωσίμων υλικών και των φαρμάκων. 

 Εκδίδει μηνιαίες αναφορές για τα οικονομικά στοιχεία του 

νοσοκομείου. 

 Είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της μισθοδοσίας. 

 Συντάσσει εκθέσεις με το λειτουργικό απολογισμό του 

νοσοκομείου. 

 Εκπονεί τις μελέτες επενδύσεων (οικονομικό μέρος), 

 

1.3.3.6 Τμήμα Προμηθειών     

 Έχει την ευθύνη τήρησης μητρώου προμηθευτών. 

 Έχει την ευθύνη σύνταξης του Ενιαίου Προγράμματος 

Προμηθειών. 

 Έχει την ευθύνη διεκπεραίωσης των διαγωνισμών και 

κατάρτισης συμβάσεων. 

 Έχει την ευθύνη των μικροπρομηθειών. 

 Έχει την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας των αποθηκών 

του νοσοκομείου. 

 Δημιουργεί τις αναγκαίες αποθήκες γενικού, υγειονομικού, 

τεχνικού και άλλου υλικού, διεξάγει περιοδικές και ετήσιες απογραφές και 

παραλαμβάνει και χρεώνει κάθε αναλώσιμο και πάγιο στοιχείο. 

 

1.3.3.7 Αυτοτελές Γραφείο Επιστασίας      

 Μεριμνά για τον καθαρισμό, ευπρεπισμό και την καλή 

εμφάνιση του νοσοκομείου. 

 Έχει την ευθύνη για την εκτέλεση των γενικών εργασιών και 

των μεταφορών εντός και εκτός του Νοσοκομείου. 

 Έχει την ευθύνη του τηλεφωνικού κέντρου. 

 Έχει την ευθύνη ασφάλειας του προσωπικού, των επισκεπτών 

και νοσηλευομένων στο νοσοκομείο, καθώς και της φύλαξης των κτιρίων, 

και του πάσης φύσεως εξοπλισμού του νοσοκομείου. 

 

 



 

 

577 

1.3.3.8 Αυτοτελές Γραφείο Ιματισμού    

 Μεριμνά για την εξασφάλιση και τη συντήρηση του 

αναγκαίου ιματισμού για τις ανάγκες του νοσοκομείου. 

 Ευθύνεται για τη διαχείριση, τον καθαρισμό, την εν γένει 

συντήρηση και ανανέωση του ιματισμού, στολών προσωπικού, 

κλινοσκεπασμάτων, καθώς και για τη φύλαξη, επιδιόρθωση και διανομή 

τους. 

1.3.4 Αρμοδιότητες Τεχνικής – Ξενοδοχειακής Υπηρεσίας    

 

Οι αρμοδιότητες της Τεχνικής Ξενοδοχειακής Υπηρεσίας κατά τμήμα είναι:  

 

1.3.4.1 Τμήμα τεχνικό.     

 Επιμελείται τη συντήρηση και τις επισκευές όλων των 

οικοδομικών στοιχείων των κτιρίων του νοσοκομείου, των μονώσεων, των 

δαπέδων και τον κάθε μορφής ξενοδοχειακού τύπου εξοπλισμό του 

νοσοκομείου. 

 Έχει την ευθύνη της συντήρησης του περιβάλλοντος χώρου 

είτε αναφέρεται σε περιοχές με φύτευση είτε σε χώρους στάθμευσης. 

 Διατηρεί πλήρες αρχείο κλειδιών και αναπαράγει τον 

απαιτούμενο αριθμό ύστερα από έγκριση των υπερκειμένων οργάνων. 

 Καταρτίζει μελέτες για την εκτέλεση έργων, επιβλέπει την 

εκτέλεση τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και έχει την 

ευθύνη για την παραλαβή τους. 

 Συντάσσει και ενημερώνει κατ' έτος τον σχεδιασμό επέκτασης 

και αναβάθμισης της τεχνικής υποδομής και του εξοπλισμού του 

νοσοκομείου. Τα στοιχεία αυτά υποβάλει στην Υποδιεύθυνση Οικονομικού, 

για να ληφθούν υπόψη για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του 

σχεδίου ανάπτυξης του νοσοκομείου. 

 Έχει την ευθύνη της εκτέλεσης έργων ανάπτυξης, συντήρησης 

και διαρκούς βελτίωσης των μηχανολογικών, ηλεκτρικών και ψυκτικών 

εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και την προμήθεια του απαραίτητου 

εξοπλισμού και υλικών. 

 Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, παροχής αερίων, των εγκαταστάσεων 

παροχής νάρκωσης στα χειρουργεία και γενικά για την ομαλή λειτουργία των 
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τεχνολογικών εγκαταστάσεων. 

 Επιμελείται την καλή λειτουργία, τις επισκευές και τη 

συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου και των τηλεφωνικών συσκευών, των 

μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής 

τηλεοπτικού σήματος, των εγκαταστάσεων ενδοεπικοινωνίας και κλήσης του 

προσωπικού, των εγκαταστάσεων τηλεχειρισμού και ελέγχου φωτισμού, της 

πυρασφάλειας. 

 Επιμελείται την καλή λειτουργία και συντήρηση των 

εφεδρικών γεννητριών του νοσοκομείου. 

 Επιμελείται και συντηρεί τις εγκαταστάσεις γειώσεων και 

αλεξικέραυνου. Φροντίζει για την αξιόπιστη λειτουργία των συστημάτων 

πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας. 

 Παρακολουθεί κι ελέγχει την ομαλή διανομή ηλεκτρικής 

ενέργειας στο νοσοκομείο σε 24ωρη βάση. 

 Έχει την ευθύνη συντήρησης των οχημάτων του νοσοκομείου. 

 Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής 

που ακολουθεί το νοσοκομείο. Παρακολουθεί τις καταναλώσεις ενέργειας 

και καυσίμων και συντάσσει μελέτες βελτιστοποίησης της απόδοσης των 

ενεργειακών συστημάτων του νοσοκομείου. 

 

1.3.4.2 Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας  

Είναι υπεύθυνο για: 

 την ορθολογική χρήση και την ομαλή λειτουργία της τεχνικής 

υποστήριξης του ιατρικού εξοπλισμού του νοσοκομείου και των αναλωσίμων 

γι' αυτά υλικών. 

 τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών με βάση διεθνή 

πρότυπα και κανόνες ασφάλειας. 

 τη διασφάλιση της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των 

μηχανημάτων και την εφαρμογή των διεθνών κανόνων ασφάλειας και 

προστασίας των ασθενών και του προσωπικού συμπεριλαμβανομένης και της 

ακτινοθεραπείας. 

 τη διενέργεια προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης 

μηχανημάτων ιατρικού εξοπλισμού, τη σύνταξη και την επίβλεψη τήρησης 

των συμβολαίων συντήρησης 

 την παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στην 

βιοϊατρική τεχνολογία και τη μελέτη ένταξη τους στο νοσοκομείο. 

 την εισήγηση προμήθειας νέου εξοπλισμού καθώς και την 
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ανανέωση του υπάρχοντος. 

 τη διαχείριση και διερεύνηση δυσμενών περιστατικών που 

σχετίζονται με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. 

 την ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του 

Νοσοκομείου στην ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού και την επιμόρφωση του προσωπικού του τμήματος σε θέματα 

συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων. 

 την καταγραφή, αρχειοθέτηση και παρακολούθηση του 

εξοπλισμού και την τεχνολογική υποστήριξη των αναλόγων ερευνητικών 

προγραμμάτων. 

 

1.3.5 Αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος ελέγχου Ποιότητας 

Η προώθηση και παρακολούθηση της υλοποίησης της Πολιτικής Ποιότητας, όπως 

αυτή έχει καθορισθεί από την Διοίκηση του νοσοκομείου σε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα 

Ποιότητας το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει: 

1)  αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων του νοσοκομείου καθώς 

και των διαδικασιών που τις διέπουν, 

2) έλεγχο της καλής λειτουργίας των δραστηριοτήτων και της τήρησης 

των διαδικασιών. Οι δραστηριότητες και οι διαδικασίες θα πρέπει διαρκώς να 

ελέγχονται ως προς την τήρηση τους αλλά και ως προς την αποτελεσματικότητα 

τους, 

3) τεκμηρίωση και τήρηση αρχείου δεικτών και όλων των ανωτέρω. 

 

Η εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας έχει άμεση σχέση με τους σκοπούς του 

νοσοκομείου καθώς και με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών των υπηρεσιών 

του νοσοκομείου. Πιο συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ποιότητας είναι οι 

εξής: 

 Η διαρκής ενημέρωση και αναθεώρηση του τύπου των εγγράφων, ο 

καθορισμός τυποποίησης για μορφές εγγράφων ειδικών χρήσεων (φάκελος 

ασθενούς, εσωτερικά σημειώματα, παρουσιάσεις, επιστολές προς δημόσιες 

υπηρεσίες, κ.α.), ενδεχομένως και με λογότυπο του νοσοκομείου. 

 Η διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων με σκοπό τη καταγραφή 

αποκλίσεων ή μη συμμορφώσεων με το Σύστημα Ποιότητας. 

 Η εκπόνηση της πολιτικής και η τήρηση των κανόνων που αφορούν 

την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων και νοσηλευομένων, σε 

συνεργασία με την Ιατρική και Τεχνική Υπηρεσία. 

 Ο έλεγχος σε συνεργασία με τις συναρμόδιες διευθύνσεις για τα 
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απόβλητα και απορρίμματα του νοσοκομείου με στόχο την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

 Η εισήγηση μέτρων για την βελτίωση των χώρων εργασίας. 

 Η πρόληψη και η ανάπτυξη ευαισθησίας σε θέματα ασφάλειας 

πληροφοριών του νοσοκομείου. 

 Η ευθύνη της συνολικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας 

του Συστήματος Δεικτών Διοίκησης-Διαχείρισης του  νοσοκομείου, η υποβολή 

προτάσεων για βελτίωση υπαρχόντων ή εισαγωγή νέων εργαλείων διαχείρισης, ο 

σχεδιασμός και η παρακολούθηση δεικτών αποτελεσματικότητας που 

επηρεάζουν την ικανοποίηση των χρηστών, η υποβολή προτάσεων για βελτίωση 

ή για σχεδιασμό νέων υπηρεσιών εξυπηρέτησης των. 

 Η ευθύνη της καταγραφής και παρακολούθησης της λειτουργίας των 

δραστηριοτήτων καθώς και η ευθύνη για την διαρκή βελτίωση και εξέλιξη τους 

σε συνεργασία και μετά αρμόδια τμήματα. 

 Η διαρκής αξιολόγηση των παρεχομένων από το νοσοκομείο 

υπηρεσιών, για λογαριασμό των ασθενών. Στις αρμοδιότητες του είναι η αποδοχή 

και αξιολόγηση των παραπόνων των ασθενών, καθώς ο σχεδιασμός 

ερωτηματολογίων και άλλων ερευνών ικανοποίησης, σε συνεργασία με τις 

αρμόδιες υπηρεσίες και το γραφείο επικοινωνίας με τον Πολίτη. 

 Η συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια τμήματα και το γραφείο 

υποδοχής ασθενών για αποτελεσματική και γρήγορη ανταπόκριση στα παράπονα 

των πολιτών που σχετίζονται με παροχή υπηρεσιών από το νοσοκομείο. 

 Η μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται η πιστοποίηση, σύμφωνα με Διεθνή 

Πρότυπα, όσον το δυνατόν περισσοτέρων υπηρεσιών του νοσοκομείου. 

 

Το αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας μπορεί να διαρθρώνεται σε επιμέρους 

γραφεία, τα οποία θα έχουν την ευθύνη για θέματα συναφή με το αντικείμενο του 

τμήματος. 

 

1.3.6 Αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος έρευνάς και Συνεχιζόμενης 

Εκπαίδευσης              

Οι αρμοδιότητες του τμήματος είναι οι εξής: 

 Η κατάρτιση, σε ετήσια βάση, προγράμματος ερευνητικών 

προγραμμάτων και πρωτοκόλλων, καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησης 

τους. 

 Η ευθύνη οργάνωσης και διοικητικής υποστήριξης όλων των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του νοσοκομείου. 
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 Η εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλο το προσωπικό του 

νοσοκομείου. 

 Η ευθύνη υλοποίησης και παρακολούθησης προγραμμάτων έρευνας 

και εκπαίδευσης, που επιχορηγούνται από Ελληνικές ή διεθνείς πηγές. 

 Η ευθύνη αξιολόγησης των προγραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης 

του νοσοκομείου. Εκπονεί τις διαδικασίες για τον εντοπισμό των αναγκών 

εκπαίδευσης του προσωπικού, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθώς και τήρησης του σχετικού αρχείου 

ερευνητικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων. 

 Η ευθύνη παρακολούθησης σε συνεργασία με την Ιατρική Υπηρεσία, 

του αρχείου των εγκεκριμένων κλινικών δοκιμών και ερευνητικών πρωτοκόλλων. 

Το αυτοτελές Τμήμα Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης μπορεί να 

διαρθρώνεται σε επιμέρους γραφεία επιμόρφωσης, έρευνας και εκπαίδευσης, τα οποία θα 

έχουν την ευθύνη για θέματα συναφή με το αντικείμενο του τμήματος ανά υπηρεσία του 

νοσοκομείου. 

 

1.3.7 Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Οργάνωσης και Πληροφορικής                 

 

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι: 

 Η εγκατάσταση κάθε νέας εφαρμογής πληροφορικής και η έναρξη 

λειτουργίας της. 

 Η διαχείριση της κάθε εφαρμογής από συστηματικής και λειτουργικής 

πλευράς. 

 Η εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου και η αποτελεσματική 

εκμετάλλευση των συστημάτων πληροφορικής. 

 Η συνεχής παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών και η αξιολόγηση 

της δυνατότητας αξιοποίησης τους από το Νοσοκομείο. 

 Οι περιοδικές και ετήσιες εκθέσεις λειτουργίας. 

 Τη διαχείριση και λειτουργία του πληροφορικού εξοπλισμού, την 

βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του εξοπλισμού σε συνάρτηση και με τις 

εφαρμογές που λειτουργούν σε κάθε τμήμα του εξοπλισμού. 

 την εγκατάσταση και συντήρηση τοπικού ή ευρύτερου δικτύου 

υπολογιστών, 

 τη διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών στο δίκτυο. 

 τη διαχείριση της επικοινωνίας του εσωτερικού δικτύου με εξωτερικά 

δίκτυα. 

 την προστασία του δικτύου και την αριστοποίηση των πόρων του 
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δικτύου, (δίσκων, κλπ). 

 τη διαχείριση της απόδοσης του δικτύου και τη σχεδίαση της 

επέκτασης του δικτύου. 

 την κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 

εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ, S/W, SYSTEM S/W κλπ.). 

Αναπτύσσει περιορισμένης έκτασης εφαρμογές για: 

 την επέκταση της λειτουργικότητας του δικτύου και των 

υποσυστημάτων της ιατρικής και διοικητικής υπηρεσία. 

 την προσαρμογή ειδικών πακέτων λογισμικού, για περιορισμένης 

έκτασης εφαρμογές. 

 την παρακολούθηση των δεικτών ιατρονοσηλευτικής και 

διοικητικοοικονομικής λειτουργίας του νοσοκομείου. 

 την πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

 Καταρτίζει το Στρατηγικό Πλάνο Πληροφορικής, με βάση τους 

γενικότερους στρατηγικούς στόχους του Νοσοκομείου, αλλά και τις ειδικότερες 

λειτουργικές ανάγκες του. 

 Παρακολουθεί την υλοποίηση του Στρατηγικού Πλάνου και 

ενημερώνεται για την πορεία των έργων πληροφορικής, των τυχόν προβλημάτων 

ή καθυστερήσεων ή ακόμη και για τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικά 

προβλεπόμενο προϋπολογισμό έργων. 

 Υποβάλλει και δέχεται προτάσεις προς και από τα αρμόδια τμήματα για 

την εκπόνηση των μελετών και την παρακολούθηση των διαδικασιών που 

σχετίζονται με την εγκατάσταση των νέων συστημάτων πληροφορικής. 

 Είναι υπεύθυνο για τη λήψη και γενικά τη συλλογή πληροφοριών από 

τα διάφορα υποσυστήματα του νοσοκομείου για την διοίκηση και την ιατρική 

υπηρεσία. 

 

1.3.8 Αρμοδιότητες Ειδικού Γραφείο Υποδοχής Ασθενών 

 

Οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 

2889/01 και τις σχετικές εγκυκλίους ή αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 

στα πλαίσια των τμημάτων κίνησης ασθενών και γραμματείας εξωτερικών ιατρείων - 

ΤΕΠ για την υποδοχή, καθοδήγηση, υποβοήθηση και τα παράπονα των ασθενών. 
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1.4 Οργανική Διάρθρωση Θέσεων Προσωπικού 

 

Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού που προβλέπονται στον ισχύοντα οργανισμό 

του Νοσοκομείου είναι: 

 

1.4.1 Κατηγορία ειδικών θέσεων και θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού. 

 

Δύο οργανικές θέσεις της κατηγορίας ειδικών θέσεων, που διαβαθμίζονται ως εξής: 

Μία (1) οργανική θέση Διοικητή με βαθμό 1
ο
  

Μία (1) οργανική θέση Αναπληρωτού Διοικητή με βαθμό 2
ο
  

Οι  παραπάνω θέσεις ορίζονται με θητεία και διέπονται από τις διατάξεις της 

παραγράφου 6 και 8 του άρθρου 5 του Ν. 2889/2001, και  

Δύο (2) οργανικές θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού Συμβούλων 

Οργάνωσης, που διέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ως άνω 

νόμου. Η ειδικότητα αυτού του επιστημονικού προσωπικού ειδικού καθορίζεται με την 

απόφαση προκήρυξης αυτής.  

 

1.4.2 Οργανική στελέχωση Ιατρικής Υπηρεσίας 

 

Η Ιατρική Υπηρεσία στελεχώνεται: 

Α) Από γιατρούς του κλάδου γιατρών ΕΣΥ, που συνιστώνται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1397/83, στον κλάδο γιατρών ΕΣΥ του Υπουργείου 

Υγείας και Πρόνοιας, οι θέσεις που προβλέπονται στον οργανισμό είναι 154 και 

κατανέμονται στο νοσοκομείο, όπως φαίνεται αναλυτικά στο παράρτημα (7.1.4.2). 

Β) Από ειδικευόμενους γιατρούς που τοποθετούνται σε θέσεις ειδικευομένων 

γιατρών που έχουν συσταθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι την δημοσίευση της απόφασης 

αυτής ή συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Οι θέσεις των 

ειδικευόμενων γιατρών είναι 90 και φαίνονται αναλυτικά στο παράρτημα. 

Γ) Από άλλους επιστήμονες και λοιπό προσωπικό που προσφέρουν συναφείς 

υπηρεσίες με το έργο της ιατρικής Υπηρεσίας οι διάφορες θέσεις ανέρχονται σε 124 και 

φαίνονται αναλυτικά στο παράρτημα κατά κατηγορία κλάδων: 

 

1.4.3 Στελέχωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

 

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία στελεχώνεται από συνολικό προσωπικό 549 θέσεων 

όπως φαίνεται αναλυτικά στο παράρτημα (7.1.4.3) κατά κατηγορία κλάδων: 
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1.4.4 Στελέχωση Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας 

 

Η Διοικητική - Οικονομική Υπηρεσία στελεχώνεται από συνολικό προσωπικό 126 

ατόμων, το οποίο κατά κατηγορία κλάδων, φαίνεται αναλυτικά στο παράρτημα (7.1.4.4), 

ενώ το πάσης φύσης βοηθητικό προσωπικό της διοικητικής υπηρεσίας ανέρχεται σε 171 

άτομα. 

 

1.4.5 Στελέχωση Τεχνικής Υπηρεσίας 

Οι θέσεις του προσωπικού της τεχνικής υπηρεσίας ανέρχεται σε 59 άτομα. 

Αναλυτική περιγραφή στο παράρτημα (7.1.4.5) 

 

Στο παρακάτω οργανόγραμμα παρουσιάζεται η διάρθρωση των υπηρεσιών του 

Νοσοκομείου. 
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 2: 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 3: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 4: 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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Β. Δείγμα συνεντεύξεων 

 

Συνέντευξη με Ιατρό της Παθολογικής κλινικής 

 

Μ: κ. Γ. θα ήθελα κατ’ αρχήν μία γενική περιγραφή των ακολουθούμενων 

διαδικασιών στην κλινική.     

 

Γ: Να ξεκινήσουμε από την λειτουργία της κλινικής. Εδώ ερχόμαστε το πρωί, 

έχουμε τρεις βαθμίδες, είναι οι ειδικευόμενοι, οι επιμελητές και ο διευθυντής. Πρώτοι 

μπαίνουν στους ασθενείς οι ειδικευόμενοι, τους βλέπουν, τους εξετάζουν αν έβγαλαν 

ούρα, αν ενεργήθηκαν, την πίεση, σφίξεις κτλ. 

 

Μ: Παίρνουν κάποια αναφορά από αυτούς που είναι βράδυ; 

 

Γ: Αυτός που είναι βράδυ τους ενημερώνει για τα συμβάντα που έγιναν όλη τη 

νύχτα. Όλοι έχουν τους δικούς τους ασθενείς δηλαδή ο κάθε ειδικευόμενος έχει τους 

δικούς τους ασθενείς. 

 

Μ: Τους έχουν μοιρασμένους δηλαδή; 

 

Γ: Βέβαια, ξέρει ότι αυτοί οι ασθενείς είναι δικοί του και έχει την ευθύνη να γράψει 

τα εργαστηριακά, τις ακτινογραφίες, τις αξονικές και να δει αν αυτά έχουν γίνει κιόλας. 

 

Μ: Μέχρι πόσους ασθενείς μπορεί να χρεωθεί ένας ειδικευόμενος; 

 

Γ: Εδώ έχουμε 8 ειδικευόμενους, έχουμε 36 ασθενείς, αλλά συνήθως έχουνε γύρω 

στους 6 ασθενείς. 

 

Μ: Υπάρχει περίπτωση αν υπάρχουν ελλείψεις γιατρών να φορτωθεί πολύ 

περισσότερο; 

 

Γ: Βεβαίως. Φτάνουν μέχρι και 10 ασθενείς σε ακραίες περιπτώσεις. 

 

Μ: Συνεχίστε. 
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Γ: Μετά μπαίνει και ο επιμελητής ο οποίος είναι και αυτός χρεωμένος ορισμένους 

ασθενείς, δηλαδή αντιστοιχούν δύο ειδικευόμενοι σε έναν επιμελητή. Αυτός επιβλέπει 

την δουλειά που κάνουν οι ειδικευόμενοι και δίνει λύσεις στα διάφορα προβλήματα που 

έχουν, αρχίζει να συζητάει τα διαγνωστικά προβλήματα και συγχρόνως γίνεται και το 

εκπαιδευτικό έργο. 

Γίνεται έως τις 10:30 όλη αυτή η δουλειά και μετά αρχίζει η μεγάλη επίσκεψη.  

Στη μεγάλη επίσκεψη ξεκινάει ο διευθυντής με όλους τους γιατρούς της κλινικής, 

την προϊσταμένη και μία βοηθό και γίνεται η αναλυτική εξέταση. 

 

Μ: Σε όλα τα περιστατικά; 

 

Γ: Βέβαια, σε όλα. 

 

Μ: Ακόμη και στα απλά δηλαδή; 

 

Γ: Και στα απλά γίνεται συζήτηση, ερωτήσεις και συγχρόνως γίνεται το 

εκπαιδευτικό έργο. 

 

Μ: Μόνο έτσι γίνεται εκπαίδευση; 

 

Γ: Ουσιαστικά ναι, δηλαδή εκπαίδευση γίνεται ακριβώς πάνω στον ασθενή. 

Γίνονται συζητήσεις για τις αγωγές, για τις επιπλοκές που έχουμε, για τις ιδιαιτερότητες 

των ασθενών διότι μία αρρώστια διαφορετικά εκδηλώνεται σε έναν άρρωστο, 

διαφορετικά σε άλλον. Εξαρτάται αν έχει άλλα νοσήματα που τον επιβαρύνουν, όπως 

σάκχαρο, έμφραγμα, εγκεφαλικό κτλ. Επίσης αποφασίζεται ποιοί άρρωστοι θα πάρουν 

εξιτήριο. 

 

Μ: Αυτό γίνεται εκείνη την ώρα; 

 

Γ: Εκείνη την ώρα, ναι, τα εξιτήρια αποφασίζονται εκεί στη μεγάλη επίσκεψη. 

 

Μ: Ακόμα και τα δύσκολα περιστατικά που θέλουν μεγάλη συζήτηση; 

 

Γ: Γίνονται όλα εκείνη τη στιγμή, μπορεί να συζητάμε και 20 λεπτά για έναν 

ασθενή. Μετά από αυτό αρχίζει η ενημέρωση των συγγενών, όσους κρίνουμε ότι πρέπει 

να ενημερωθούν, για βαριά περιστατικά που είναι λίγο πριν το θάνατο (γιατί εδώ τα 

περιστατικά είναι όλα βαριά) ούτως ώστε να προετοιμαστούν οι συγγενείς για τα 
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ενδεχόμενα αυτά ή τους ενημερώνουμε από πριν ότι ο ασθενής σας θα έχει αυτή την 

εξέλιξη ή ότι δεν έχει μέλλον. Όταν έχει μια γενικευμένη καρκινωμάτωση  τους 

ενημερώνουμε ότι πλέον πρέπει να ετοιμάζονται για το μοιραίο ή ένα βαρύ εγκεφαλικό 

που γνωρίζουμε ότι σε μία βδομάδα το αργότερο θα έχει καταλήξει. Δηλαδή διαθέτουμε 

μία ώρα ημερησίως για την ενημέρωση των συγγενών. 

Μ: Αυτό γίνεται απ’ όλους τους γιατρούς; 

 

Γ: Από τους επιμελητές και από εμένα επιλεκτικά. Εγώ επιλέγω να ενημερώσω για 

βαριά περιστατικά. 

 

Μ: Αλλάζω λίγο θέμα και μπαίνω στη ροή που έχει ο ασθενής μέσα στην κλινική. Σε 

ποιες περιπτώσεις αποφασίζετε αν θα τον μεταφέρετε σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο; 

 

Γ: Αυτό συζητείται όταν έχουμε εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες τις οποίες έχουμε 

εδώ, αφού συζητήσουμε πρώτα με τον ασθενή αν συμφωνεί ο ίδιος να νοσηλευτεί σε 

άλλο νοσοκομείο και αφού εξασφαλίσουμε την σύμφωνη γνώμη του ασθενούς μετά 

απευθυνόμαστε στους συγγενείς εάν και αυτοί συμφωνούν διότι είναι αρκετές οι 

περιπτώσεις που εμείς λέμε να πάνε στη Θεσ/νίκη αλλά ο ίδιος ο ασθενής δεν θέλει να 

πάει. Δεν μπορούμε να στείλουμε έναν ασθενή με το ζόρι οπουδήποτε. 

Πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε σύμφωνη γνώμη του ασθενούς και μετά αφού 

εξασφαλίσουμε την σύμφωνη γνώμη επικοινωνούμε εμείς με το νοσοκομείο το οποίο θα 

απευθυνθούμε με συγκεκριμένο γιατρό και μετά γίνεται διακομιδή σε ένα οποιοδήποτε 

από τα πανεπιστημιακά  

 

Μ:Ποιο μπορεί να είναι αυτό; 

 

Γ: Εξαρτάται από το ποιο εφημερεύει, από το ποία ασθένεια έχει.  Άλλη διακίνηση 

γίνεται για μία λευχαιμία που πρέπει να πάει σε συγκεκριμένο νοσοκομείο ή στο 

Θεαγένειο ή στο Παπανικολάου που έχουν εξειδικευμένα τμήματα για λευχαιμία ή 

λεμφώματα και άλλη διακίνηση γίνεται για ασθένειες άλλες που έχουν εξειδίκευση άλλα 

νοσοκομεία.  

 

Μ: Όσον αφορά τη ροή μέσα σε αυτό το νοσοκομείο, δηλαδή από εδώ για να πάει να 

χειρουργηθεί κάπου ή για να νοσηλευτεί στην μονάδα εντατικής θεραπείας κτλ. Αυτά πως 

αποφασίζονται; 
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Γ: Έρχεται πρώτα ο ασθενής, μπαίνει από το τμήμα των επειγόντων, αφού είτε 

διακομιστεί από ένα κέντρο υγείας είτε αυτοβούλως έρθει στο νοσοκομείο. 

Τη στιγμή που φτάσει εκεί μετά από την εξέταση και εφόσον κριθεί από τον 

επιμελητή που είναι σε εφημερία ότι πρέπει να εισαχθεί μπαίνει στην κλινική που 

εφημερεύει. Από εκεί και ύστερα αν δούμε εμείς ότι χρειάζεται μονάδα εντατικής 

θεραπείας μελετάμε όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις (αέρια, αίματος κτλ που γίνονται 

σ’ αυτές τις περιπτώσεις) καλείται και ο γιατρός της ΜΕΘ εδώ, γίνεται ένα mini 

συμβούλιο από τον εφημερεύοντα, τον διευθυντή, τον γιατρό της ΜΕΘ και ίσως 

χρειαστεί και πνευμονολόγος, νευρολόγος, εξαρτάται από την βασική αρρώστια που έχει 

(άλλο να έχει μια εγκεφαλική αιμορραγία και άλλο να έχει μια βαριά αναπνευστική 

ανεπάρκεια) και μετά αφού γίνει αυτό το συμβούλιο και αποφασιστεί να διακομιστεί στη 

ΜΕΘ μπαίνει στη ΜΕΘ. Από εκεί και πέρα αναλαμβάνουν οι γιατροί της ΜΕΘ. 

 

Μ: Υποθέτω ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη εισαγωγή ασθενών στο νοσοκομείο 

κυρίως λόγω της έλλειψης πρωτοβάθμιας περίθαλψης - φαντάζομαι ότι θα έχετε πολύ 

κόσμο που δεν θα έπρεπε να είναι εδώ; 

 

Γ: Ναι, εδώ από τα 100 άτομα τα οποία έρχονται στο τμήμα επειγόντων τα 80 

έπρεπε να μένουν στα κέντρα υγείας, δηλαδή έξω στην Ευρώπη για να διακομιστεί ένας 

άρρωστος στο νοσοκομείο πρέπει να έχει χαρτί από τον οικογενειακό του γιατρό. Εδώ ο 

οποιοσδήποτε, οποτεδήποτε αποφασίζει από μόνος του και έρχεται στο νοσοκομείο. Αυτό 

δημιουργεί μεγάλα προβλήματα διότι εμείς ουσιαστικά φτιάχνουμε και την πρωτοβάθμια 

και την δευτεροβάθμια. 

 

Μ: Και ο κύριος όγκος αφορά την πρωτοβάθμια; 

 

Γ: Σε όγκο την πρωτοβάθμια και αυτό μας αποδυναμώνει από το να ασχοληθούμε 

με τα βαριά περιστατικά. 

 

Μ: Όλη αυτή η διαδικασία που μου περιγράψατε μέσα στην κλινική από το πρωί 

μέχρι το μεσημέρι  και αν θέλετε θα συνεχίσουμε και με το τι γίνεται το απόγευμα-βράδυ, 

υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα ή το κάνετε επειδή, κατά τη δική σας κρίση, έτσι πιστεύετε 

ότι είναι το σωστό ; 

 

Γ: Είναι ένα καταστατικό που λειτουργεί η κλινική. 

 

Μ: Είναι γραπτό αυτό; Υπάρχει; 
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Γ: Δεν είναι γραπτό απλώς το έχουμε συζητήσει και το έχουμε αποφασίσει όλοι 

μαζί. 

 

Μ: Αν θέλει κάπου αλλού σε κάποια άλλη κλινική ένας διευθυντής να πει ότι εγώ 

είμαι διευθυντής και αποφασίζω με αυτόν τον τρόπο, μπορεί; 

 

Γ: Δεν λειτουργούν όλες οι κλινικές όπως η δική μας. Βασικό ρόλο στην 

λειτουργία μιας κλινικής διαδραματίζει ο διευθυντής. 

 

Μ: Αυτός έχει την κύρια και αποκλειστική ευθύνη; 

 

Γ: Ο οποίος αποφασίζει όλο τον τρόπο λειτουργίας της κλινικής. Δεν υπάρχει 

νόμος που να λέει ότι «Η κλινική λειτουργεί έτσι». 

 

Μ: Αν δηλαδή ο γιατρός θέλει μαζεύει και τους άλλους και λειτουργεί σαν ομάδα 

γιατί πιστεύει ότι έτσι είναι καλύτερα, αν δεν θέλει; 

 

Γ: Αν δεν θέλει υποβαθμίζει την επίσκεψη και την κάνει σε μισή ώρα, αν είναι να 

την κάνει σε δύο ώρες και εδώ «χωράει πολύ νερό στο κρασί». 

 

Μ:. Όμως όσον αφορά την επικοινωνία με τις άλλες κλινικές, ας πούμε για αυτό που 

μου είπατε πριν λίγο ότι φωνάζουμε τον γιατρό της ΜΕΘ ή φωνάζουμε από μια άλλη 

κλινική έναν γιατρό, αυτό πως γίνεται;  

Γιατί τυπικά δεν υπάρχει κάποιος που να έχει εξουσία επάνω και σε εσάς και σ’ 

αυτόν και στον άλλο. Υπάρχει τέτοιος, και αν ναι, ποιος είναι αυτός; 

 

Γ: Εγώ είμαι αυτός κατά σύμπτωση… 

 

Μ: Εκεί που τυχαίνει να μην είστε εσείς πώς γίνεται; 

 

Γ: Η επικοινωνία των κλινικών γίνεται με σημειώματα. Δηλαδή εγώ όταν θέλω να 

εξετάσει έναν άρρωστό μου πνευμονολόγος ή ο νευρολόγος, είτε στέλνω σημείωμα στο 

οποίο αναγράφεται το όνομα του ασθενή, η δικιά μας διάγνωση και η εξέταση που 

θέλουμε να γίνει, είτε επικοινωνούμε προσωπικά. 

 

Μ: Αν για κάποιο λόγο δεν θέλουν ή έχουν αντίθετη άποψη ότι δεν πρέπει; 
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Γ: Όχι, από την στιγμή που κληθούν είναι υποχρεωμένοι να έρθουν. Από εκεί και 

πέρα αν διαφωνήσουμε στην εκτίμηση είναι άλλο θέμα. Αλλά από τη στιγμή που θα 

πούμε ότι πρέπει να έρθει ένας πνευμονολόγος να δει τον άρρωστο πρέπει αυτός 

οπωσδήποτε να έρθει. 

 

Μ:  Το απόγευμα ή το βράδυ τι συμβαίνει; 

 

Γ: Μετά από τις  2:30 είναι 2 εφημερεύοντες, ένας επιμελητής κι ένας βοηθός οι 

οποίοι μένουν εδώ και αντιμετωπίζουν ότι έκτακτο συμβαίνει. 

 

Μ: Λοιπόν, σε όλη αυτή τη διαδικασία ποια είναι τα χοντρά προβλήματα που θα 

μπορούσαμε να δούμε; 

 

Γ: Εδώ έχουμε έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού που είναι βασικό θέμα, 

εγκεφαλικά, καρκίνους σε τελικό στάδιο, οι ασθενείς αυτοί έχουν ανάγκη από οξυγόνο, 

από να τους αλλάζουν συχνά γιατί δεν μπορούν να σηκώνονται από το κρεβάτι, δηλαδή 

ένας από τους αρρώστους αυτούς αντιστοιχεί σε 6-7 απλούς  ασθενείς, οπότε έχουμε αυτό 

το πρόβλημα. 

 

Μ: Η δικιά σας η αίσθηση είναι ότι η νοσηλευτική υπηρεσία στην δική σας κλινική 

ανταποκρίνεται καλά; 

 

Γ: Ναι, ανταποκρίνεται σχετικά με τον αριθμό που έχουμε ανταποκρίνεται αλλά 

οπωσδήποτε χρειάζεται πιο μεγάλος αριθμός. 

 

Μ: Αυτή η κατάσταση, για να μιλήσουμε λίγο και για τις αλλαγές, έχει αλλάξει 

καθόλου σε όλα αυτά τα χρόνια; 

 

Γ: Όχι, δεν έχει αλλάξει. Πάντα έχουμε πρόβλημα νοσηλευτικού προσωπικού το 

οποίο είναι βασικό για την λειτουργία του νοσοκομείου. Εκτελούν όλες τις οδηγίες που 

δίνουμε εμείς, τους ορούς, τα φάρμακα, τους υποκλυσμούς, όλη η δουλειά που πρέπει να 

γίνει στους ασθενείς γίνεται από τις αδερφές. 

 

Μ: Πιστεύετε ότι υπάρχουν προβλήματα με το θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή προβλήματα 

που αργείς ή δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις, ένα κενό; 

 



 

 

597 

Γ: Ναι, ήδη έχουμε θέσεις διευθυντών οι οποίες είναι κενές εδώ και δύο χρόνια. 

Αυτό έγινε στην αλλαγή ύστερα από τις εκλογές. Είμαστε τώρα ένα χρόνο και ακόμα 

δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα.    

 

Μ: Αν δεν ήταν η αλλαγή κυβέρνησης θα ήταν πιο σύντομη η διαδικασία και πόσο 

περίπου; 

 

Γ: Ίσως ήταν πιο σύντομο. Έχουμε πρόβλημα όχι μόνο να δημιουργήσουμε νέες 

θέσεις αλλά και σ’ αυτές που ήδη έχουμε, τις οργανικές θέσεις οι οποίες όταν αδειάζουνε 

είτε λόγω συνταξιοδότησης είτε λόγω αποχώρησης δεν κινούνται γρήγορα οι διαδικασίες 

πλήρωσης. 

 

Μ: Πείτε μου λίγο πάνω σ’ αυτό που πριν λίγο αναφέρατε «έχουμε δυσκολία στο να 

φτιάξουμε νέες θέσεις», αυτά πώς αποφασίζονται, μετά από δικές σας εισηγήσεις ή όποτε το 

υπουργείο αποφασίσει; 

 

Γ: Εμείς έχουμε κάνει εισηγήσεις για νέες θέσεις, νέες ειδικότητες, για 

ενδοκρινολόγο, για ρευματολόγο, για άλλους 2-3 πνευμονολόγους που έχουμε ανάγκη, να 

αυξηθεί ο αριθμός των γιατρών της ΜΕΘ που είναι σημαντικό αλλά δυστυχώς ειδικά για 

τη δημιουργία, να προσθέσουμε δηλαδή νέες θέσεις στον οργανισμό, είναι αρκετά 

δύσκολο. Αυτό προσπαθούμε 10 χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτα. 

 

Μ: Είπαμε πιο πριν ότι δεν υπάρχουν κάποια γραπτά πρωτόκολλα και άρα να 

υποθέσω ότι δεν υπάρχουν και κάποια standards που να αξιολογούν έναν γιατρό για την 

δουλειά του. 

 

Γ: Αυτό πρέπει να γίνει από το υπουργείο. Δηλαδή να βγει μια υπουργική απόφαση 

η οποία θα είναι ενιαία για όλη την Ελλάδα και θα περιγράφει με λεπτομέρειες τον τρόπο 

λειτουργίας της κλινικής. 

 

Μ: Δηλαδή κάτι σαν καθηκοντολόγια; 

 

Γ: Δηλαδή να περιγράφει τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες, τις τιμωρίες. 

 

Μ: Ακόμα και ποσοτικά στοιχεία της δραστηριότητας που θα μπορεί να έχει ένας 

γιατρός; 
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Γ: Ο διευθυντής μιας κλινικής δεν έχει διοικητικές αρμοδιότητες, έχει μόνο 

επιστημονικές. 

 

Μ: Δεν θεωρείτε ότι αυτό είναι πολύ μεγάλο κενό; 

 

Γ: Αυτό είναι μειονέκτημα διότι έξω στην Ε.Ε. αυτός που είναι διευθυντής κλινικής 

έχει και διοικητικές αρμοδιότητες και έχει την δυνατότητα ακόμα και να προσλάβει 

προσωπικό. 

 

Μ: Να συζητήσουμε για την δυνατότητα που έχει να αξιολογήσει, να αμείψει και να 

τιμωρήσει;  

 

Γ: Εδώ δυστυχώς είτε κάποιος δουλεύει, είτε δεν δουλεύει (γιατί έχουμε αρκετούς 

εδώ μέσα που είναι επαγγελματίες λουφατζήδες) πληρώνονται το ίδιο με αυτούς που 

δουλεύουν, άρα μπαίνουμε όλοι στο ίδιο τσουβάλι. 

 

Μ: Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αντικειμενική αξιολόγηση όταν λείπουν τα 

πρότυπα, τα standards; 

 

Γ: Για να γίνει αντικειμενική αξιολόγηση πρέπει να γίνει ενιαία. Δεν μπορείς εσύ 

να είσαι αυστηρός εσύ και όλοι οι άλλοι να είναι επιεικείς. 

 

Μ: Πιστεύετε ότι μπορεί κάποιος άλλος μπορεί να αξιολογήσει καλύτερα από εσάς;  

 

Γ: Όταν ζεις μέσα σε έναν χώρο έχεις πιο αντικειμενική εκτίμηση της 

πραγματικότητας. 

 

Μ: Ας υποθέσουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια, μια κίνηση από το Υπουργείο και το 

Διοικητή για περικοπές στις δαπάνες. Μπορεί αυτό να περάσει  στο χώρο της κλινικής 

χωρίς την δική συμμετοχή; 

 

Γ: Αν δεν πεισθούμε εμείς ότι πρέπει να γίνουν και να μειώσει τις δαπάνες είναι 

μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή, έχουμε έναν άρρωστο που μπορεί να μας στοιχίσει εμάς 10 

εκατ. δραχμές, δεν μπορούμε αυτόν επειδή θα στοιχίσει τόσο ή τους ασθενείς που έχουν 

χημειοθεραπείες, αυτούς που τους δίνουμε ερυθροποιητίνες, αυτούς που τους δίνουμε 

φάρμακα για την αύξηση λευκών αιμοσφαιρίων κτλ, δεν μπορείς να κοιτάς αυτοί οι 
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άρρωστοι τι κόστος έχουν, έχουν κόστος και είναι υψηλότατο. Αλλοίμονο, αν θα πρέπει  

να κρίνεις έναν άρρωστο ανάλογα με το κόστος. 

 

Μ: Πριν από 2-3 χρόνια επιχειρήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού 

νοσοκομείου να γίνει ένας στρατηγικός επιχειρησιακός σχεδιασμός.. Σας είχαν βάλει 

καθόλου μέσα στο παιχνίδι; Τους τομεάρχες, τους διευθυντές της ιατρικής υπηρεσίας; 

 

Γ: Έγινε μια προσπάθεια απλώς να εκτιμηθεί το κόστος κάθε κλινικής αλλά σε 

ορισμένα είδη μόνο, όχι στο γενικό. Τίποτα συγκεκριμένο… 

 

Μ: Μιλήστε μου λίγο για το θέμα της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας. Είναι 

διοίκηση αυτό που κάνετε εσείς εδώ; Δηλαδή ότι θέλει ο καθένας; Κι αν δεν θέλει ή 

βαριέται; 

 

Γ: Αν δεν θέλει, δεν μπορεί κανένας ούτε να τον ελέγξει ούτε να του επιβάλλει 

τίποτα. Δηλαδή, εμείς λειτουργούμε πλέον κατά συνείδηση. 

 

Μ: Θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ειρωνικά ως αυτοδιοίκηση; 

 

Γ: Αυτοδιοίκηση είναι άλλο. Στην αυτοδιοίκηση έχεις μια πηγή εξουσίας, ενώ στην 

κατά συνείδηση λειτουργείς ανάλογα με τις προσωπικές σου αρχές. Δηλαδή εδώ έχει 

διευθυντές που λειτουργούν για το δικό τους συμφέρον. Δηλαδή οδηγούν την λειτουργία 

της κλινικής εκεί ούτως ώστε να βγαίνουν αυτοί κερδισμένοι. Δηλαδή λειτουργούν με το 

να αναδεικνύονται αυτοί ως οι αυθεντίες, ούτως ώστε να έχουν και τα ανάλογα 

οικονομικά οφέλη. 

 

Μ:  Τα προσωπικά συμφέροντα πόσο σοβαρά προβλήματα είναι και πόσο 

επηρεάζουν;  

 

Γ: Μα ήδη σας είπα ότι εδώ δεν λειτουργούν όλοι με τους ίδιους όρους. Είναι 

ορισμένοι που λόγω χαρακτήρα, λόγω αρχών και λόγω ιδεολογίας λειτουργούν 

αντικειμενικά και για το συμφέρον του ασθενή. Δηλαδή προσπαθούν να συνδυάσουν και 

την λειτουργία της κλινικής προς όφελος του ασθενούς αλλά και προς προσωπικό όφελος. 

 

Μ: Πιστεύετε  ότι αυτό που μπορεί να συμβεί σε μια κλινική αυτού του μεγέθους, 

είναι μια μικρογραφία του τι συμβαίνει μέσα στο νοσοκομείο; 
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Γ: Περιγράφει σχεδόν απόλυτα ότι συμβαίνει μέσα στο νοσοκομείο και ότι 

συμβαίνει μέσα στα νοσοκομεία όλης της Ελλάδας. 

 

Μ: Ίσως να διαφοροποιούσαμε μόνο τις πανεπιστημιακές κλινικές; 

 

Γ: Εκεί έχει άλλο κλίμα. 

 

Μ: Μια διαδικασία από αυτές που μου περιγράψατε, πριν από 10 χρόνια ή 20 χρόνια 

που είστε στην ίδια  κλινική ήταν τα πράγματα ίδια; 

 

Γ: Ίδια. 

 

Μ: Δεν έχει αλλάξει τίποτα; 

 

Γ: Δυστυχώς δεν έχει αλλάξει τίποτα. Μάλλον επιδεινώνονται τα πράγματα. 

Μιλάμε από απόψεως λειτουργίας και από απόψεως λειτουργίας των γιατρών. 

 

Μ: Από διαδικασίες, από πρακτικές που ακολουθούνται στην πράξη; 

 

Γ: Και από πρακτικές αλλά και από φιλοσοφία. 

 

Μ: Συμπεριφορές ας πούμε; 

 

Γ: Πιστεύω ότι η ποιότητα των γιατρών μειώνεται και πλέον είναι πιο δύσκολο να 

γίνει ορθολογικό το σύστημα και να έχει ποιότητα. 

 

Μ: Αυτό γιατί το λέτε; 

 

Γ: Γιατί αυτοί πλέον που πάνε να σπουδάσουν ιατρική, είναι άτομα πιο χαμηλού 

επιπέδου. Και αυτοί ήδη αρχίζουν και μπαίνουν μέσα στα νοσοκομεία.  

 

Μ: Πως γίνεται και είναι χαμηλού επιπέδου αφού οι βάσεις στην ιατρική έχουν 

σηκωθεί πάρα πολύ ψηλά; 

 

Γ: Μιλάμε για το επίπεδο γενικά, όχι μόνο το γνωστικό αλλά και το δεοντολογικό. 

Τώρα οι πιο πολλοί γιατροί που βγαίνουν, βγαίνουν κινούμενοι από άλλα κίνητρα πλέον 

και αυτό το βλέπουμε μπροστά μας τώρα. Διότι τα ταμεία υγείας που πληρώνουν τις 
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δαπάνες, αν δεν ληφθούν μέτρα, θα βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση. Διότι εδώ πλέον ο 

σκοπός είναι να βγάλουμε λεφτά και αυτό έχει έρθει και μέσα στα νοσοκομεία. Δηλαδή 

σε καμία περίπτωση δεν μπαίνει θέμα δεοντολογίας στους γιατρούς ότι σκοπός αυτού του 

συστήματος είναι η παροχή καλύτερης ποιότητας υγείας στον ασθενή στο μικρότερο 

δυνατό κόστος. Αυτό δεν πρόκειται να μπει από τους γιατρούς αν δεν επιβληθεί από άνω. 

 

Μ: Πώς να επιβληθεί από άνω; 

 

Γ: Με δικλείδες ασφαλείας και με αυστηρό έλεγχο. 

 

Μ: Η μία πλευρά είναι αυτή. Πάμε στην πλευρά των κυρώσεων. Η άλλη πλευρά, το 

να βρεις έναν τρόπο να υποκινήσεις, να επιβραβεύσεις αυτούς που είναι ικανοί και 

εργατικοί; 

 

Γ: Ούτε αυτό γίνεται. Το μπράβο στη σημερινή εποχή έχει χάσει την αξία του. 

 

Μ: Επομένως να μην λέμε μόνο μπράβο αλλά να υπάρχουν κι άλλα κίνητρα, υλικά αν 

θέλετε; 

 

Γ: Όταν δεν συνοδεύεται από ηθική αλλά και υλική αμοιβή δεν γίνεται τίποτα. Εγώ 

ας πούμε τι διαφέρω από τους άλλους, όλοι είμαστε στο ίδιο τσουβάλι; Δηλαδή αυτή η 

μαζικοποίηση όλων των γιατρών και η αδυναμία να μην γίνεται έλεγχος της ποιότητας, 

του ήθους και της αμοιβής η οποία πρέπει να είναι στο  επίπεδο της προσφοράς, 

δημιουργεί συνθήκες μελαγχολίας σ’ αυτούς που είναι φιλότιμοι και εργατικοί και 

αδιαφορίας σ’ αυτούς οι οποίοι τα φορτώνουν όλα στους άλλους. Διότι η δουλειά αυτή 

που είναι να βγει θα βγει, αλλά πόσο συμμετοχή έχει ο ένας και πόσο ο άλλος; 

 

Μ: Όσον αφορά αλλαγές που σχετίζονται με τις αλλαγές στην επιστήμη και την 

τεχνολογία;  

 

Γ: Σ’ αυτά οπωσδήποτε είμαστε εξοπλισμένοι τώρα με διαγνωστικά σχεδόν 99% 

μπαίνουν όλες οι διαγνώσεις εδώ. Δηλαδή δεν αντιμετωπίζουμε πλέον διαγνωστικά 

προβλήματα με τους υπερήχους, τους αξονικούς και με όλο τον εργαστηριακό εξοπλισμό 

που έχουμε. Δηλαδή για έναν άρρωστο για τον οποίο δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε 

εμείς διάγνωση εδώ δεν πρόκειται να βγάλουν ούτε στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή το θέμα 

το επιστημονικό και τεχνολογικό της ιατρικής είναι λυμένο. Το πρόβλημα είναι στις 

συμπεριφορές και πως ορισμένοι γιατροί όχι μόνο στο δικό μας νοσοκομείο αλλά και στα 
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νοσοκομεία όλης της Ελλάδας, και ιδιαίτερα στα μεγάλα νοσοκομεία Αθηνών και 

Θεσσαλονίκης, χρησιμοποιούν το κρατικό νοσοκομείο σαν ιδιωτική κλινική. Σαν μέσο 

για τις δικές τους προσωπικές επιδιώξεις. Για μένα το θέμα αυτό είναι το μείζον.  

 

Μ: Να υποθέσω ότι αυτό το κάνουν τόσο καλύτερα όσο πιο αδιαφανείς είναι οι 

διαδικασίες; 

 

Γ: Όσο πιο φλου και χύμα είναι τα πράγματα, που λένε «ο λύκος στην αντάρα 

χαίρεται»… ακριβώς αυτό γίνεται κι εδώ. Είναι τα προσωπικά συμφέροντα τα οποία 

έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα λειτουργίας του νοσοκομείου και κανένας δεν θέλει να 

χάσει τα κεκτημένα, τα οποία βέβαια δεν είναι και νόμιμα. Είδατε τι έγινε με τις 

εφημερίες στην Αθήνα, που όντως ήταν ένα βήμα θετικό. Έγινε για να εξυπηρετηθούν οι 

ασθενείς, αυτό όμως είδες τι αντιδράσεις δημιούργησε, διότι ακριβώς είχε αφαιρέσει από 

ορισμένους διευθυντές το δικαίωμα να χρησιμοποιούν την κλινική τους σαν χώρο 

ιδιωτικής πελατείας. 

 

Μ: Επομένως τα προβλήματα τα δυσκολότερα είναι αυτά που προσκρούουν σε 

προσωπικά συμφέροντα; 

 

Γ: Είναι κεκτημένα συμφέροντα και δεν νομίζω ότι θα λυθούν εύκολα αυτά εάν δεν 

είσαι αποφασισμένος να έρθεις σε μεγάλες ρίξεις. 

 

Μ: Θα βοηθούσε αν υπήρχε μεγαλύτερη διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας, αν 

συμμετείχε και ο πολίτης;   

 

Γ: Δεν είμαι και τόσο σίγουρος γι’ αυτό. Το αποθαρρυντικό είναι το εξής, ότι και ο 

κόσμος συμμετέχει σ’ αυτή τη διαφθορά. Ήμουν πριν 3 χρόνια πρόεδρος του 

επιστημονικού συμβουλίου του νοσοκομείου. Έρχονταν ορισμένοι και μου λέγανε 

«έδωσα λεφτά σ’ αυτόν τον γιατρό για να μου κάνει αυτό». Λέω ωραία, γραψ’ το αυτό με 

υπεύθυνη δήλωση ότι την τάδε του μηνός έδωσα στον τάδε γιατρό αυτά. Ούτε ένας από 

όσους μου το είπαν, και μου το είπαν πάνω από 10, δεν έκανε γραπτή καταγγελία η οποία 

να αποδεικνύει αυτά που λέει, διότι όταν ξεκινήσεις αυτό το πράγμα πρέπει να έχεις 

ντοκουμέντα, δεν μπορείς να πεις αυτό το πράγμα αν δεν έχεις στοιχεία. Κι όμως ούτε 

ένας δεν το κάνει. Εγώ ρίχνω την μεγαλύτερη ευθύνη στους πολίτες οι οποίοι 

προκειμένου να κάνουν την προσωπική τους δουλειά δεν διστάζουν να δώσουν χρήματα 

σε ορισμένους γιατρούς που γνωρίζουν από πριν ότι είναι επιδεικτικοί σ’ αυτό και μετά 

βγαίνουν έξω και λένε έδωσα λεφτά, μα η διαφθορά θέλει δύο άτομα δεν θέλει έναν. 
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Μ: Τελικά η συμπεριφορά της κοινωνίας αντανακλάται στο νοσοκομείο και μάλιστα 

επειδή έχεις ανάγκη για να πετύχεις κάτι; 

 

Γ: Το νοσοκομείο δεν είναι απλά  ένας καθρέφτης, η αντανάκλαση της κοινωνίας 

αλλά ένας μεγεθυντικός φακός που μεγεθύνει τις καλές και κακές συμπεριφορές των 

γιατρών και των νοσηλευτριών όσο και του πολίτη που προσπαθεί να βρει λύση σ’ ένα 

χαοτικό σύστημα, με τη Δαμόκλειο σπάθη του θανάτου να κρέμεται, σε πολλές 

περιπτώσεις, πάνω από το κεφάλι του. 

Ναι, εδώ φαίνονται όλα τα πλεονεκτήματα και όλα τα μειονεκτήματα του 

ελληνικού λαού. Επειδή ακριβώς είναι σε πολύ δύσκολες συνθήκες και από την πλευρά 

των ασθενών και των συνοδών και των γιατρών βλέπεις όλα τα μειονεκτήματα στο 

μέγιστο βαθμό. 

Οι αντιθέσεις είναι έντονες και βλέπεις ανθρώπους που τους ήξερες από πριν να 

φέρονται εντελώς διαφορετικά μέσα στο νοσοκομείο και λες είναι αυτός που ήξερα; διότι 

ακριβώς εδώ πλέον οι μάσκες πέφτουν δεν μπορείς ούτε να υποκριθείς, ούτε να κρυφτείς. 

 

Μ: Και αυτό το λέτε από όλες τις πλευρές… 

 

Γ: Απ’ όλες τις πλευρές. Όλους όσους συμμετέχουν στο παιχνίδι. 

 

Μ: Κατά την γνώμη σας ποιες αλλαγές περπατάνε πιο εύκολα, πιο γρήγορα; 

 

Γ: Πιο εύκολα γίνονται οι τεχνολογικές αλλαγές. Δηλαδή, μια αξονική σου λύνει 

προβλήματα, με το internet έχουμε πρόσβαση στη διεθνή βιβλιογραφία άμεση, όταν 

έχουμε προβλήματα διαγνωστικά σου λύνει όλα τα προβλήματα. Αυτά είναι όλα θετικά 

ότι πλέον μπορούμε κι εμείς να μπούμε σε οποιαδήποτε βιβλιοθήκη και να αναζητήσουμε 

βιβλιογραφία οπουδήποτε. Εκείνο που πρέπει να γίνει στο τομέα αυτό είναι η 

μηχανογράφηση. 

 

Μ: Προτάθηκε το διπλογραφικό σύστημα και μηχανοργάνωση αλλά βλέπουμε ότι δεν 

περπατάει τόσο γρήγορα; Ή, εν πάσει περιπτώσει, όσο γρήγορα επιβάλλεται ένα ιατρικό 

μηχάνημα που εσείς βλέπετε σε ένα συνέδριο. 

 

Γ: Πρέπει να γίνει μηχανοργάνωση όλου του νοσοκομείου, να υπάρχει 

ηλεκτρονικό αρχείο με το οποίο κάθε ασθενής θα έχει έναν αριθμό και θα βρίσκεις 

αμέσως όλα τα στοιχεία και μετά αυτό μπορεί να επεκταθεί και στον έλεγχο, στο κόστος, 
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στις εγχειρίσεις, στις καισαρικές, αν αυτές που γίνονται είναι σύμφωνες με τα διεθνή 

στατιστικά δεδομένα ή γίνονται για λόγους άλλους. Οι εξετάσεις, οι στεφανιογραφίες που 

γίνονται, αν γίνονται για τον ασθενή ή για τον γιατρό, τα bypass αν γίνονται για τον 

ασθενή ή για τον γιατρό. Είναι ο μόνος τρόπος για να ελεγχθεί το σύστημα. Για να 

ελεγχθεί το σύστημα πρέπει να γίνει μηχανογράφηση και από εκεί και πέρα θα ελέγχεις 

ανά πάσα στιγμή τα στατιστικά στοιχεία. 

 

Μ: Αυτούς τους τρόπους ελέγχου, θα έλεγα σε εισαγωγικά «με τεχνικά μέσα», θα 

μπορούσε να τους συμπληρώσει κανείς δίνοντας μεγαλύτερη διοικητική εξουσία στον 

Διευθυντή; 

 

Γ: Εξαρτάται από τον διευθυντή, αυτό είναι το πρόβλημα. Αν ο άλλος είναι σωστός 

θα σου αποδώσει, αν όμως δεν είναι σωστός… αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι, δηλαδή θα έχει 

την εξουσία αλλά θα πρέπει να υπάρχει και κεντρικός έλεγχος πάντα. 

 

Μ: Θα μπορούσε να εκλεχθεί ο διευθυντής μέσα από την κλινική με κάποιες 

προϋποθέσεις βέβαια;  

 

Γ: Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να εκλεχθεί ο διευθυντής. Μπαίνουν μέσα άλλα. 

Ξέρουμε από εκλογές και πως μπαίνουν μέσα τα κομματικά ή οι κουμπαριές στην εκλογή 

του διευθυντή θα διαλυθεί το σύστημα. 

 

Μ: Και ποιες ασφαλιστικές δικλείδες θα μπορούσε να έχει το σύστημα για να ελέγξει 

και τον διευθυντή από προσωπική αυθαιρεσία; 

 

Γ: Ασφαλιστικές δικλείδες από την διοίκηση η οποία μπορεί σε ένα σωστό 

μηχανογραφημένο σύστημα να ελέγχει όλες τις πράξεις του διευθυντή όχι να τις ελέγχει 

επιστημονικά αλλά να ξέρει αυτά τα οποία γίνονται και από εκεί και ύστερα να 

οργανωθεί ένα γραφείο του πολίτη μέσα στο νοσοκομείο το οποίο να λειτουργεί σαν 

γραφείο πληροφοριών, το οποίο θα διαφημιστεί, θα αποκτήσει την εμπιστοσύνη και θα 

φτάνουν όλα εκεί. 

 

Μ: Μέσα από την ίδια την κλινική πως μπορεί να γίνεται κάποιος αυτοέλεγχος; 

 

Γ: Αυτοέλεγχος δεν μπορεί να γίνει γιατί είναι μία μονάδα στην οποία δεν μπορείς 

να βάλεις και έναν άλλο άνθρωπο μέσα. 
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Μ: Εννοώ να ασκήσει την διοικητική εξουσία αλλά και να πάρει  την διοικητική 

ευθύνη ο διευθυντής γιατρός.  

 

Γ: Μα, ούτε ένας δεν έχει ασχοληθεί με τις διοικητικές ευθύνες του διευθυντή γιατί 

αυτό αφαιρεί εξουσίες από άλλους. Είναι μεταβίβαση αρμοδιοτήτων κι εκεί δεν θέλουν 

να χάσουν το παιχνίδι. 

 

Μ: Γιατί; 

 

Γ: Γιατί θα είναι απλώς διακοσμητικά στοιχεία μετά. 

 

Μ: Αν πρέπει όμως έτσι για να λειτουργήσει καλύτερα το σύστημα;  

 

Γ: Ποιος διοικητής θέλει να είναι αποδυναμωμένος από διοικητική εξουσία; 

 

Μ: Ναι, αλλά αν μια κοινωνία καταλάβαινε τα πράγματα καλύτερα, δυνατό διοικητή 

θα θεωρούσε αυτόν που δεν έχει όλες τις εξουσίες στα χέρια του αλλά το νοσοκομείο 

δουλεύει καλά, έτσι δεν είναι; 

 

Γ: Έτσι είναι ακριβώς. Είναι θέμα ιδεολογικών ρευμάτων της εποχής. Εδώ όλοι 

θέλουν έναν διοικητή ο οποίος να λειτουργεί ρουσφετολογικά και να τους κάνει όλες τις 

δουλειές. Δηλαδή, όποιος θέλει να εξυπηρετήσει κάποιον απευθύνεται στον διοικητή και 

ο διοικητής μετά το μεταβιβάζει. Όταν ο διευθυντής είναι ισχυρός δεν μπορεί να συμβεί 

αυτό οπότε το δομημένο σύστημα δεν λειτουργεί. 

 

Μ: Με ποιους έχει τακτικές συνεργασίες ο διοικητής; 

 

Γ: Αν δείτε ποίοι συχνάζουν στα γραφεία των διοικητών θα απογοητευτείτε. 

 

Μ: Ποιος είναι αυτός που εξυπηρετεί αυτό το σύστημα; Ο γιατρός, άρα δεν μπορεί 

χωρίς αυτόν… 

 

Γ: Κανονικά πρέπει να γίνεται πρωινή σύσκεψη ώρα 8 το πρωί με τους διευθυντές 

της ιατρικής, νοσηλευτικής, διοικητικής και τεχνικής υπηρεσίας και παραπέρα, στην 

περίπτωση που υπάρχουν προβλήματα σε συγκεκριμένη κλινική να καλέσει και τον 

διευθυντή μαζί με την προϊσταμένη της κλινικής. Αν θα το συζητήσει μια-δυο φορές είναι 

σχεδόν βέβαιο ότι θα λυθεί το θέμα. 
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Μ: Τελικά ποιες είναι οι κύριες αιτίες που το σύστημα δεν βελτιώνεται ή βελτιώνεται 

πολύ αργά; 

 

Γ: Είναι ότι μέσα στα νοσοκομεία όλης της Ελλάδας κανείς δεν ενδιαφέρεται 

πραγματικά να βελτιωθούν οι συνθήκες. Τους ενδιαφέρει να υπάρχει αυτό το θολό τοπίο 

το οποίο κρύβει όλες τις αδυναμίες και τις παρανομίες οι οποίες συμβαίνουν μέσα στα 

νοσοκομεία και αυτό εξυπηρετεί κυρίως τα προσωπικά συμφέροντα ορισμένων. Αν 

θέλουμε να αλλάξει κάτι πρέπει να έρθουμε σε μετωπική σύγκρουση με κατεστημένα 

συμφέροντα τα οποία ξεκινάνε από πανεπιστημιακές κλινικές και φτάνουν μέχρι τους 

διευθυντές των επαρχιακών νοσοκομείων και να υπάρχει η απειλή της τιμωρίας. Εδώ 

δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε αυτό. Εξουσία δίχως απειλή τιμωρίας δεν υπάρχει. 

 

Μ: Δίχως αμοιβή υπάρχει; 

 

Γ: Άσε την αμοιβή. 

 

Μ: Ναι αλλά να μην τους πάμε όλους με το φιλότιμο; 

 

Γ: Όταν ο άλλος ξέρει ότι ό,τι και να κάνει θα μείνει ατιμώρητος αποθρασύνεται. 

Αυτά τα λέω γιατί ήμουν και δύο χρόνια αντιδήμαρχος και ξέρω τι σημαίνει εξουσία και 

ξέρω τι σημαίνει να συγκρούεσαι. Εξουσία δίχως σύγκρουση είναι τζατζίκι δίχως σκόρδο. 

Απλώς είσαι ένας απλός διαχειριστής, εξ’ ου και μένει η ελληνική κοινωνία στα χάλια τα 

οποία βρίσκεται. 

 

Μ: Άρα πρέπει να συγκρουστούμε οπωσδήποτε;   

 

Γ: Αν θέλει κάποιος να δει αυτό το σύστημα και να κάνει προτάσεις για βελτίωση 

πρέπει να δει αυτή την πραγματικότητα του συστήματος και να την εκθέσει σε όσο 

γίνεται περισσότερο κόσμο για να την δει, να ρίξει φως, να γίνει ορατή απ’ όλους, να 

εκτεθούν αυτοί που έχουν εκθέσει το σύστημα, να τιμωρηθούν και από εκεί και πέρα λες 

ξεκινάω με νέο πλαίσιο δράσης. 

 

Μ: Σας ευχαριστώ πολύ. 
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Απαντήσεις συνέντευξης με Ιατρό της Μονάδας Ενταντικής Θεραπείας (ΜΕΘ) 

 

Επιμόρφωση 

- Υπάρχει μία αξιόλογη βιβλιοθήκη με διεθνή περιοδικά για όλες τις 

ειδικότητες και σύνδεση στο διαδίκτυο και δεν πατάει κανείς. Να σκεφθείτε μόνο 

ότι πολλά περιοδικά μένουν όπως έρχονται, χωρίς καν να βγαίνουν από την 

νάιλον θήκη τους. 

- Αναφορικά με την υποκίνηση να μελετήσει κανείς και να επιμορφωθεί. 

Είναι θέμα κατά πόσο κάποιος έχει διαλέξει να κάνει κάτι που τον αρέσει να το 

κάνει. Επίσης σχετίζεται με το κατά πόσο θέλει κανείς να εξελιχθεί, εννοείται επί 

της ουσίας και όχι απλώς βαθμολογικά, δηλαδή κατά πόσο μπορεί να συνεχίσει να 

κάνει το σωστό γιατί ανανεώνει τις γνώσεις του. Κατά τη γνώμη μου ένας γιατρός 

που μετά την ειδικότητά του δεν έχει ανοίξει ένα περιοδικό στα επόμενα πέντε 

χρόνια, θα πρέπει να φεύγει από τη δουλειά του. Η ιατρική είναι ένα επάγγελμα 

που ανανεώνεται συνεχώς.  

Υποκίνηση 

- Κίνητρο από την πολιτεία δεν υπάρχει. Βαθμολογικά υπάρχει η 

δυνατότητα κάποιας εξέλιξης π.χ. ένας επιμελητής που μπαίνει στο νοσοκομείο  

με σύμβαση και επανακρίνεται μετά από 5 χρόνια και μονιμοποιείται. Αν 

μονιμοποιηθεί ο γιατρός από κει και πέρα αρχίζει το πρόβλημα. Εδώ βεβαίως 

πρέπει να δούμε και την πλευρά της πολιτείας που δεν λειτουργεί ανταποδοτικά 

με αυτούς που έχουν καλή απόδοση. Αυτό γιατί ακόμα και στην περίπτωση που 

ένας γιατρός έχει το «ψώνιο» να εργαστεί αν λειτουργεί δίπλα σ’ έναν άλλο 

γιατρό που όλη μέρα κάθεται και δεν κάνει τίποτα ή κάνει μόνο τα απολύτως 

αναγκαία και έχουν την ίδια εξέλιξη μισθολογικά, βαθμολογικά κτλ τότε 

αναγκαστικά με την πάροδο του χρόνου και η δική του απόδοση πέφτει. Μ’ αυτή 

την έννοια η μονιμότητα κάνει ζημία. Από το 1985 που λειτουργεί το ΕΣΥ το 

προσωπικό έχει κουραστεί, έχει γεράσει, το μόνο κίνητρο είναι μία αναβάθμιση. 

Όταν κι αυτή δεν μπορεί να συμβεί, π.χ. στην περίπτωση που κάποιος σχεδόν 

συνομήλικός του καταλάβει τη θέση του διευθυντή και αυτός σε ηλικία 55 και 60 

ετών αναγκάζεται να εφημερεύει χωρίς καμία προοπτική. Τι κίνητρο για απόδοση 

μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος; Αν μιλήσουμε για τα οικονομικά τι να πούμε ; 
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Έχω 17 χρόνια στο  σύστημα ως γιατρός με ειδικότητα, ο μισθός χωρίς τις 

εφημερίες είναι ελάχιστος, είναι 1600 Ευρώ. 

Προβλήματα σε επίπεδο θεσμών - διοίκησης 

- Το θεσμικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. Δεν μπορείς σήμερα να παίρνεις 

κάποιους ανθρώπους να τους κάνεις διοικητές και να τους βαφτίζεις μάνατζερς 

και να λες κάνω μάνατζμεντ. Ο σημερινός διοικητής του νοσοκομείου ήταν 

υποδιοικητής και πριν από 15 χρόνια, δεν έχει καμία ειδική εκπαίδευση για αυτή 

τη θέση, ένας απλός γιατρός είναι, και παρότι οι προσπάθειες του είναι 

πραγματικά φιλότιμες δεν γίνεται τίποτα, δεν είναι εκεί το θέμα, το θέμα είναι 

ούτε αυτός ούτε το θεσμικό πλαίσιο βοηθούν να ξεπεραστούν τα προβλήματα. Να 

πούμε ένα παράδειγμα:  Μου λείπουν 5 γιατροί; μάνατζμεντ θα πει, κάνω 

προκήρυξη, τους καλώ στο νοσοκομείο σε προσωπική συνέντευξη και σε σχέση 

με τα χαρτιά τους, εάν μου κάνουν τους ζητώ από την επόμενη μέρα να αρχίσουν 

να δουλεύουν, από όσο ξέρω σε όλη την Ευρώπη έτσι γίνεται. Ξέρεις πόσο καιρό 

θα μας πάρει αυτή η διαδικασία εδώ; Περίπου 3 με 4 χρόνια. Σ’ αυτή τη 

διαδικασία ο διοικητής ελάχιστα παρεμβαίνει, δεν μπορεί να παρέμβει. Ποιο είναι 

λοιπόν το θεσμικό πλαίσιο για να παρέμβει; πως θα μπορούσε να γίνουν τα 

πράγματα καλύτερα, γρηγορότερα;  Ποια είναι η δικαιοδοσία του στις 

μετακινήσεις προσωπικού; Διότι μπορούμε να πάρουμε και την αντίθετη 

περίπτωση, π.χ. μου περισσεύουν εδώ 10 άτομα, που μπορώ να τους πάω ή μπορώ 

να απολύσω αφού δεν τους χρειάζομαι; Πόσο λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές 

ανάγκες του νοσοκομείου; Το νοσοκομείο είναι ένας οικονομικός οργανισμός, 

πρέπει να λειτουργεί στοιχειωδώς και προς αυτή την κατεύθυνση. Πώς να κάνεις 

μάνατζμεντ με αυτό το θεσμικό υπόβαθρο;  

- Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έχει γεράσει και δεν βλέπω ένα 

τρόπο ανανέωσης. Δεν βλέπω αυτοματισμούς που να μπορούν τα πράγματα να 

λειτουργούν και να ανανεώνονται συνεχώς. 

 

 

 



 

 

609 

Σχετικά με τις αμοιβές και τις ποινές 

- Με βάση τα προηγούμενα που είπα για την μονιμότητα, για να μην 

παρεξηγηθώ, ούτε εγώ πιστεύω σε μονομερή μέτρα, δεν είναι τόσο απλά τα 

πράγματα. Απαιτείται ένα σύνολο μέτρων, συγχρόνως και παράλληλα π.χ. 

αξιοκρατικό και μη γραφειοκρατικό σύστημα, συνεχής εκπαίδευση που να 

λειτουργεί σωστά στην ειδικότητα. Π.χ γιατί να περιμένεις την σειρά σου σε μία 

λίστα αναμονής για ειδικότητα χωρίς κανένα άλλο αξιοκρατικό κριτήριο; Από κει 

αρχίζει η ισοπέδωση. Γιατί να μην υπάρχουν εξετάσεις και συνέντευξη μετά το 

πτυχίο και πριν την ειδικότητα, αυτό το πράγμα δεν θα έπρεπε να υπάρχει; 

Υπάρχουν ειδικότητες που περιμένεις 5 χρόνια είτε τελείωσες την ιατρική με 9, 

είτε με 5. Να σας μεταφέρω την άποψη συναδέλφου γιατρού σχετικά με την 

αναμονή του γιού του για ειδικότητα: «Δεν ανέχομαι ο γιός μου που τελείωσε 

ιατρική με άριστα να περιμένει τη σειρά του πίσω από το Χ συνάδελφό του που 

τελείωσε στην Ρουμανία σε πανεπιστήμιο αμφιβόλου ποιότητας. Προτιμώ να τον 

στείλω στο εξωτερικό να κάνει εκεί ειδικότητα». Από εδώ ξεκινά το πρόβλημα, 

γιατί μετά στην ειδικότητα οι εξετάσεις είναι τυπικές, δεν έχουν νόημα. Έχω δει 

ψυχοπαθείς γιατρούς να παίρνουν ειδικότητα χειρουργού.   Κανένας δεν νοιάζεται 

για το τι θα γίνει μετά, τι θα κάνει αυτός. Κάνει τα χαρτιά του στο νοσοκομείο, 

περιμένει τις κρίσεις και αφού κριθεί μπαίνει στις διαδικασίες του συστήματος. 

Επανακρίνεται μετά 5 χρόνια, γίνεται μόνιμος και μετά ότι θέλει ας γίνει. Ο 

διευθυντής δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δεν έχει λόγο ούτε στην πρόσληψη, ούτε 

στην μονιμοποίηση.  Δεν μπορεί να κάνει μόνος του μία ομάδα εργασίας στο 

χειρουργείο με ανθρώπους που εκτιμά ότι αξίζουν. Κι αν δεν μπορεί να κάνει 

αυτό, δεν μπορεί, δεν έχει τη διάθεση να κάνει και τ’ άλλα, δηλαδή πρωτόκολλα 

εργασίας, προγράμματα εκπαίδευσης των γιατρών. Έχει στη διάθεσή του ότι του 

προκύψει, όποιος τύχει, όποιος έχει πολιτικό μέσο. Δεν μπορείς να αλλάξεις 

σχεδόν τίποτα, πιο νωρίς χάνεται το παιγνίδι. Απαιτούνται πολλές παρεμβάσεις 

και οριζοντίως και καθέτως, σε όλα τα επίπεδα, το πρόβλημα είναι σύνθετο. Εκεί 

που πρέπει να υπάρχουν δεν υπάρχουν ορθολογικές διαδικασίες  για να λύνονται 

τα προβλήματα και αυτές που υπάρχουν είναι γραφειοκρατικές και δυσκολεύουν 

στη λύση τους. Πάρε παράδειγμα τη μία από τις δύο γυναικολογικές κλινικές του 

νοσοκομείου μας. Μένει χωρίς διευθυντή για 4 χρόνια γιατί αργούν οι κρίσεις. Οι 

λόγοι; Πολλοί: άλλαξε η κυβέρνηση, δεν μαζεύονται οι εισηγητές, βαριούνται να 
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στείλουν τις κρίσεις τους, γίνονται διάφορες παρεμβάσεις ο πρώτος να γίνει 

δέκατος και ο δέκατος πρώτος. Είναι εντελώς απαράδεκτη η κατάσταση. Δεν 

μπορώ να πω με βεβαιότητα τι φταίει, συμφέροντα; Αδιαφορία από όλες τις 

πλευρές; Ανευθυνότητα; Μάλλον όλα από λίγο. 

- Που είναι σ’ όλα αυτά η διοίκηση; Κάποιος πρέπει να βάλει τα 

στάνταρντ, ποια είναι η δουλειά του διοικητή;  Π.χ. η καταγραφή διαδικασιών και 

η ύπαρξη προτύπων. Έχεις μία χειρουργική κλινική με 30 κρεβάτια και 6 

γιατρούς. Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα πρέπει να κάνεις 3000 επεμβάσεις το 

χρόνο. Στις 2000 είσαι στο όριο. Αν όμως είναι λιγότερες κάτι πρέπει να κάνεις, 

πρέπει να διώξεις γιατρούς, δεν χρειάζονται τόσοι όσοι είναι ή να γίνουν κάποιες 

άλλες παρεμβάσεις από τη  διοίκηση. Επιτρέπεται σε επαρχιακό νοσοκομείο να 

υπάρχει λίστα αναμονής σε χειρουργεία; Λες και είναι εξειδικευμένο για καρδιές 

κτλ.; 

Συμβαίνει αυτό στο νοσοκομείο μας; 

- Βεβαίως, υπάρχει λίστα αναμονής για ένα μήνα. Ένας λόγος 

πραγματικός, οι χειρουργοί δεν χειρουργούν κάθε μέρα, αλλά δύο φορές την 

εβδομάδα. Ο λόγος που προβάλλεται είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετοί 

αναισθησιολόγοι, και νοσηλευτικό προσωπικό ενώ η τεχνολογική υποδομή στο 

καινούργιο νοσοκομείο δεν έχει κανένα πρόβλημα. Υπάρχει μέρα της εβδομάδας 

που στα χειρουργεία δεν γίνεται τίποτα. Δεν αξιοποιούνται κάποια πράγματα. Εδώ 

έρχεται αυτό που είπα πριν για τη διαδικασία πρόσληψης άμεσα των γιατρών, 

στην περίπτωση π.χ.  των αναισθησιολόγων. Και φυσικά όταν τη διαδικασία της 

συνέντευξης την αναθέτεις στον υπεύθυνο, τον αντίστοιχο διευθυντή, τον 

καθιστάς και υπεύθυνο για όλη την απόδοση της κλινικής. Ο διοικητής έτσι 

μπορεί να θέσει όρους σχετικά με τις αναμονές που μπορεί να περιοριστούν στο 

ελάχιστο δυνατό, τον περιορισμό των ημερών νοσηλείας και έτσι να ελαττώσεις 

το κόστος. Μόνο έτσι υπάρχει και η δυνατότητα, αν υπάρχει θετικό ισοζύγιο, να 

δώσεις ένα μπόνους στους γιατρούς και νοσηλευτές.  

- Πιστεύω ότι το κομβικό σημείο είναι θεσμικό. Οι αντιλήψεις και οι 

νοοτροπίες μπορούν να μεταβληθούν γιατί αυτές δημιουργούνται, έτσι 

μαθαίνουμε, έτσι συνηθίζουμε. Μέσα από κινήσεις, θεσμικές αλλαγές, 

δημιουργούνται και καινούργιες νοοτροπίες. Στο επίπεδο της κλινικής 
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επανερχόμαστε στα προσόντα που πρέπει να έχει ο διευθυντής. Αν εκλεγεί 

αξιοκρατικά και έχει κύρος μέσα στην κλινική μπορεί να κάνει κάτι.  

- Το σύστημα πρέπει να προσαρμοστεί ομαλά, από τους ανθρώπους που 

τώρα έχει μέσα και το λειτουργούν, δεν γίνεται αλλιώς. Μαγικά δεν γίνονται. Δεν 

μπορεί να πεις ότι θα τα διαλύσεις όλα σήμερα και αύριο να αρχίσεις από το 

μηδέν.  

Λειτουργία ομάδας 

- Απαιτούνται διαφανείς διαδικασίες και αξιοκρατία. Έτσι δεν υπάρχουν 

υποψίες για αυτά που γίνονται και δουλεύουν όλοι επαγγελματικά. Όταν υπάρχει 

σωστός, καθαρός επαγγελματισμός ο άλλος δεν έχει περιθώρια να κρίνει και να 

ράνει και να αμφισβητήσει τον ανώτερό του, τον κατώτερό του, τον πλαϊνό του. 

Θα λειτουργήσει με βάση ορισμένους κανόνες και με βάση την συμβατική 

υποχρέωση που έχει. Δεν θα λειτουργήσει ερασιτεχνικά και χύμα. Υπάρχει στο 

νοσοκομείο στον οργανισμό του μία υπηρεσία ελέγχου ποιότητας των υπηρεσιών 

η οποία είναι απενεργοποιημένη. Προβλέπεται να ελέγχει την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών με προσωπικό ιατρικό και νοσηλευτικό. Δεν υπάρχει… 

- Η διαφάνεια και η λειτουργία ομάδας δημιουργεί τις βάσεις και για 

ποιοτικές υπηρεσίες και χαμηλότερο κόστος. Αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. 

Όταν κάνεις καλή ιατρική, π.χ καλή χειρουργική, έχεις λιγότερες επιπλοκές, 

λιγότερη παραμονή στο νοσοκομείο, λιγότερο κόστος. Πάρε παράδειγμα την 

εκπαίδευση. Όσο καλύτερη είναι τόσο μικρότερο είναι το κόστος γιατί κάνεις 

καλή ιατρική. Υπάρχουν καινούργιες τεχνικές που τα περιστατικά που έκαναν μία 

εβδομάδα παραμονής στο νοσοκομείο μπορούν να φύγουν την επόμενη μέρα. Αν 

ο γιατρός μένει στα παλιά, υπάρχει μεγάλη διαφορά, μέρα με τη νύχτα. Η καρδιά 

του συστήματος είναι αυτού του είδους η διαχείριση του κλινικού έργου. Δεν 

μπορεί να κριθεί αλλιώς μία χειρουργική κλινική. Δεν κρίνεται από τους ασθενείς 

αλλά από τους ίδιους τους γιατρούς και νοσηλευτές με βάση τη διαφανή 

λειτουργία της ομάδας. Ακόμα και τα αποτελέσματα, σε μία προσωρινή βάση, δεν 

μπορεί να αποτελούν κριτήριο της ποιότητας του έργου του γιατρού. Από όσο έχω 

διαβάσει σε ξένα περιοδικά το θέμα αυτό προσεγγίζεται με οικονομοτεχνικές 

μελέτες κόστους οφέλους αλλά εδώ δεν υπάρχει τίποτα. 
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Για τον στρατηγικό σχεδιασμό στα νοσοκομεία 

- Δεν έχει γίνει τίποτα, δεν υπήρχε συμμετοχή των γιατρών. Να πω ένα 

παράδειγμα που αφορά το σχεδιασμό της παραγγελίας των υλικών: Χρησιμοποιώ 

εξειδικευμένα υλικά στις εγχειρήσεις. Την αγορά αυτών των υλικών την 

εισηγείται άλλος. Όχι ο γιατρός που τα χρειάζεται. Από κάποιες επιτροπές στις 

οποίες μπορεί να μετέχουν γιατροί αλλά η δουλειά γίνεται εντελώς εμπειρικά. 

Καθετήρες που χρησιμοποιούμε στη ΜΕΘ για τις φλέβες σε βαριά αρρώστους 

είναι αυτοί που έχουν παραγγελθεί από την ουρολογική κλινική για τα ούρα. Να 

μην σε εκπλήσσει αυτό το πράγμα. Για να πάρω ένα ειδικό μηχάνημα 

αιμοκάθαρσης στην ΜΕΘ έκανα 4 φορές αίτηση. 

Συγκρούσεις – συμφέροντα – παρεμβάσεις εξωθεσμικές 

- Οι συγκρούσεις στις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα των κενών 

που υπάρχουν στη νομοθεσία και στο θεσμικό πλαίσιο και αφορά τις διαδικασίες 

λειτουργίας  των κλινικών και της διαδικασίας επίλυσης των προβλημάτων από 

όσους ασκούν διοίκηση….. 

Διαδικασίες 

- Ποιες διαδικασίες;  Όταν ο γιατρός δεν διαβάζει καθόλου αναγκαστικά 

δεν προσαρμόζεται στο καινούργιο, μένει με το παλιό. Τι να αλλάξει και πως; 

Οπότε ή μένει με ότι ξέρει ή κάνει κατά πως τον βολεύει ή τον συμφέρει. Ειδικά 

όταν έχει την εξουσία του διευθυντή. Το πλοίο είναι ακυβέρνητο. Να σου πω 

μόνο κάτι. Έλα ένα βράδυ μετά τα μεσάνυχτα, στις 1, 2 η ώρα να πάμε μία βόλτα 

σε όλες τις κλινικές για να δεις τι γίνεται. Αν ο άρρωστος έχει κάποιο σοβαρό 

πρόβλημα εκείνη την ώρα θα πρέπει να είναι πολύ τυχερός για να επιβιώσει…. 

Πόσοι γιατροί εφημερεύουν στο νοσοκομείο; Οι νοσηλεύτριες πόσες είναι στη 

βραδινή βάρδια όταν δεν φτάνουν ούτε για το πρωί; 

- Αλλά και οι άλλες διαδικασίες που αφορούν τους διοικητικούς 

υπαλλήλους δεν πάνε καλύτερα παρότι εκεί στα περισσότερα τμήματα υπάρχει 

επάρκεια προσωπικού. Οι διοικητικοί να θέλουν να βγάλουν μία εικόνα προς εμάς 

(τους γιατρούς) σαν να είναι αυτοί που κάνουν την κύρια δουλειά, ότι είναι η 

κυρίαρχη υπηρεσία, έχουν μία παρεξηγημένη άποψη για τη δουλειά, θέλουν να 

τους παρακαλάμε για να γίνει κάτι. 
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Για το κόστος των υλικών. 

-  Σε αναγκάζουν να χρησιμοποιήσεις το φθηνότερο από το καλύτερο. 

Αν κάνεις ένα κόμπο στην κοιλιά και κοπεί η κλωστή, πάει τον έχασες τον 

άρρωστο… Βέβαια υπάρχει και η άλλη πλευρά και το έχουμε δει με τις τιμές των 

υλικών όπως τα προμηθεύονται τα ελληνικά νοσοκομεία ή με τη σπατάλη π.χ. 

των ορθοπεδικών υλικών σε όλα τα νοσοκομεία. Σε κάποια πράγματα δεν μπορεί 

να γίνουν παραχωρήσεις ποιότητας που σχετίζεται με την ασφάλεια του 

ασθενούς, σε κάποια άλλα χρειάζεται να υπάρχει πολύ μεγαλύτερος έλεγχος. 
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Συνέντευξη με Ιατρό της Μαιευτικής κλινικής (ΜΚ) 

 

Μ: Θα ήθελα κατ’ αρχήν να δούμε λίγο στο χώρο της κλινικής τις βασικές 

διαδικασίες πρώτα από την πλευρά των γιατρών. 

 

ΜΚ: Λοιπόν, κάθε πρωί γίνεται μία σύσκεψη στην κλινική, όπου γίνεται μια 

βασική ενημέρωση από τον εφημερεύοντα κυρίως στο υπόλοιπο προσωπικό της κλινικής, 

πολύ περισσότερο βέβαια όταν υπάρχει γενική εφημερία. Η ενημέρωση έχει να κάνει με 

τους αρρώστους του τμήματος. Τώρα, κάθε μέρα σ’ εμάς είναι διαφορετική δηλαδή δύο 

ημέρες την εβδομάδα είναι ημέρες που κάνουμε τα προγραμματισμένα χειρουργεία, την 

Δευτέρα και την Πέμπτη, την Τρίτη και την Παρασκευή έχουμε τα εξωτερικά ιατρεία και 

Τετάρτη είναι η ελεύθερη μέρα μας. Αυτή την ημέρα της Τετάρτης εξυπηρετούμε και την 

περιφέρεια του νομού δηλαδή περιοδικά σαν γυναικολόγοι κάνουμε περιοδικές 

επισκέψεις στα κέντρα υγείας όπου εκεί εξετάζουμε τις γυναίκες που έρχονται στα κέντρα 

υγείας, γνωρίζουν εκ των προτέρων το πρόγραμμα που στέλνουμε και έρχονται εκείνη 

την ημέρα. Βέβαια αυτό δεν μπορεί να δώσει μια μεγάλη κάλυψη γυναικολογική αλλά 

γίνεται… 

 

Μ: Θα ήθελα να ρωτήσω  να μου πεις δύο λέξεις παραπάνω για το πως λειτουργείτε 

στα προγραμματισμένα χειρουργεία, πως λειτουργείτε όταν πάτε στα εξωτερικά ιατρεία και 

τι συμβαίνει με τα έκτακτα περιστατικά. 

 

ΜΚ: Στα προγραμματισμένα χειρουργεία συνήθως μπαίνουν την προηγούμενη 

ημέρα οι άρρωστοι, γίνεται ο εργαστηριακός έλεγχος, γίνεται η εξέταση από τους 

αναισθησιολόγους και εφόσον δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που να μας οδηγήσει σε 

αναβολή του περιστατικού, την επόμενη μέρα γίνονται τα χειρουργεία. Αρχίζουμε γύρω 

στις 8:30 η ώρα και όσο πάει, συνήθως μέχρι τις 2:00 το μεσημέρι και ανάλογα βέβαια με 

τα περιστατικά, τον αριθμό και την βαρύτητα του περιστατικού. 

 

Μ: Αυτά έχουν μεγάλες ουρές αναμονής; 

 

ΜΚ: Εμείς έχουμε πετύχει να μην έχουμε αναμονή σαν μαιευτικό-γυναικολογικό 

τμήμα ούτε στα χειρουργεία, ούτε στα εξωτερικά ιατρεία. Δεν έχουμε αναμονές. Όσα 

άτομα και να έρθουν τα εξυπηρετούμε γιατί δουλεύουμε πολλά ιατρεία σε καθημερινή 

βάση. Δουλεύουμε το μαιευτικό, δουλεύουμε το γυναικολογικό, τώρα ήρθε και ο 

οικογενειακός προγραμματισμός, τα test Παπανικολάου και δεν έχουμε ουσιαστικά 

ραντεβού. Ή αν έχουμε ραντεβού η αναμονή είναι πολύ μικρή. 
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Μ: Να πούμε λίγο πως είναι η διαδικασία στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία; 

 

ΜΚ: Εφόσον δεν έχουμε ραντεβού όποια έρχεται εξετάζεται σε καθημερινή βάση. 

Από τις 8 το πρωί είμαστε εκεί μέχρι το μεσημέρι και συνήθως εξυπηρετούνται όλες. 

Βέβαια σ’ αυτό το διάστημα και κάποιο έκτακτο να έρθει εξυπηρετείται. 

 

Μ: Άλλα έκτακτα πέρα από αυτά που μπορεί να υπάρχουν στα εξωτερικά ιατρεία, 

έκτακτα που μπορεί να χρειαστούν χειρουργεία; 

 

ΜΚ: Έκτακτα πάντα υπάρχουν στην ειδικότητά μας, έτσι είναι ο τοκετός, μπορεί 

να καταλήξει και σε καισαρική τομή και είναι και τα άλλα έκτακτα γυναικολογικά 

χειρουργεία αιμορραγίες, οξείες κοιλίες κτλ. Η εφημερία αρχίζει ( είμαστε κατ’ αρχάς 2 

μαιευτικές γυναικολογικές κλινικές η Α και η Β) αρχίζει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 την 

επόμενη μέρα. 

 

Μ: Δεν έχετε επισκέψεις στους θαλάμους, όπως π.χ. η παθολογική; 

 

ΜΚ: Όχι, έχουμε επίσκεψη. Ξέχασα να πω ότι μετά την ενημέρωση περνάμε 

επίσκεψη από τους θαλάμους αλλά σπάνια εμείς έχουμε το διαγνωστικό πρόβλημα των 

παθολογικών κλινικών κτλ και κατ’ αρχάς ότι έκτακτο έρθει σ’ εμάς δίνεται λύση εκείνη 

τη στιγμή. Επομένως έχουμε κυρίως μια μετεγχειρητική παρακολούθηση παρά την 

διαγνωστική προσπέλαση. Βεβαίως υπάρχουν και περιστατικά τα οποία μας 

προβληματίζουν αλλά αυτά δεν είναι η πλειονότητα. Άρα ο χρόνος που καταναλώνεται 

σε μια επίσκεψη είναι πολύ μικρός, περίπου μισή ώρα την ημέρα. 

 

Μ: Όσον αφορά το απόγευμα και το βράδυ στο χώρο της κλινικής πόσοι γιατροί 

μένουν; 

 

ΜΚ: Το απόγευμα μένει ο εφημερεύων που είναι ένας ειδικός και ένας 

ειδικευόμενος. Αυτή είναι κυρίως η σύνθεση. Από νοσηλευτικό προσωπικό υπάρχουν δύο 

στο τμήμα το απόγευμα και το βράδυ και δύο στην αίθουσα τοκετών. 

 

Μ:  Μ’ αυτή τη σύνθεση ειδικά το βράδυ βγαίνει το σύστημα; 

 

ΜΚ: Βγαίνει το σύστημα έτσι. Σπάνια θα χρειαστεί αλλά κι όταν χρειάζεται ας 

πούμε υπάρχει αλληλεγγύη και άλλοι συνάδελφοι πηγαίνουν οικειοθελώς όταν υπάρχει 



 

 

616 

τέτοιο πρόβλημα, έστω κι αν δεν εφημερεύουν και εφόσον βέβαια βρεθούν, και έτσι 

εξυπηρετείται το τμήμα. 

 

Μ: Λίγο να δούμε τις διαδικασίες αναφορικά με την συνεργασία με άλλες κλινικές ή 

με τα εργαστήρια; 

 

ΜΚ: Οπωσδήποτε υπάρχει ο εργαστηριακός έλεγχος και η συνεργασία με τις άλλες 

ειδικότητες. Δηλαδή καλούμαστε πάρα πολλές φορές να εξετάσουμε γυναίκες που τις 

έχουν δει άλλες ειδικότητες είτε παθολόγοι, είτε χειρούργοι και, σπανιότερα, καλούμε κι 

εμείς να μας βοηθήσουν οι αντίστοιχες ειδικότητες, όταν υπάρχουν εξειδικευμένα 

προβλήματα Η συνεργασία είναι απαραίτητη δηλαδή όταν έχει μια γυναίκα οξεία κοιλία 

και δεν μπαίνει διάγνωση ευθύς εξ’ αρχής χρειάζεται συνεργασία ειδικοτήτων. Όπως 

πολλές φορές καλούμαστε από την χειρουργική να εξετάσουμε γυναίκες, και καμιά φορά 

τις εξετάζουμε και μαζί, δηλαδή μπορεί να μην βγάλουμε προεγχειρητικά μια διάγνωση 

αλλά η γυναίκα πρέπει να υποστεί εγχείριση σε συνεργασία και βλέπουμε τι είδους 

περιστατικό είναι ανοίγοντας την κοιλιά. Σπάνιο βέβαια αλλά μπορεί να συμβεί κι αυτό. 

Υπάρχει δηλαδή συνεργασία ειδικοτήτων. 

 

Μ: Περιστατικά τα οποία μπορούν να φύγουν στην ΜΕΘ ή να φύγουν σε 

πανεπιστημιακά νοσοκομεία; 

 

ΜΚ: Σπάνια. Το μόνο που αναγκαζόμαστε καμιά φορά να παραπέμψουμε σαν 

μαιευτήρες στην Θεσσαλονίκη είναι τα πρόωρα. Στο νοσοκομείο μας δεν έχει αναπτυχθεί 

νεογνολογική μονάδα και μονάδα εντατικής παρακολούθησης. Οπότε αυτά τα 

περιστατικά τα στέλνουμε κάτω εφόσον έχουμε το περιθώριο βέβαια λόγω της 

διαδρομής. Επίσης, άλλα περιστατικά που τα αντιμετωπίζουμε σε πρώτη φάση εμείς είναι 

τα ογκολογικά, οι καρκίνοι δηλαδή, οι γυναικολογικοί καρκίνοι, ο καρκίνος του μαστού 

επίσης, ο οποίος μετά επικουρικά θα χρειαστεί τις περαιτέρω θεραπείες, είτε 

ακτινοθεραπεία, είτε χημειοθεραπεία που αυτά τα τμήματα δεν είναι ανεπτυγμένα εδώ 

και τα στέλνουμε στην Θεσσαλονίκη. 

 

Μ: Να μιλήσουμε λίγο για το ποια είναι τα πιο συνηθισμένα προβλήματα τα οποία 

έχετε;  

 

ΜΚ: Αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα προσωπικού. Οι δύο κλινικές είναι 

επανδρωμένες από ιατρικό προσωπικό με το minimum δηλαδή κάθε κλινική έχει 

προσωπικό τριών ιατρών, μιλάω για τους ειδικούς βέβαια και αυτό σημαίνει ότι ο κάθε 
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γιατρός 10 μέρες το μήνα καλύπτει το νοσοκομείο. Αυτό είναι πρόβλημα. Είναι πάρα 

πολλές οι μέρες, είναι εναντίον της ποιότητας ζωής, εναντίον της ψυχικής ηρεμίας και 

πολλά άλλα. Ένα πρόβλημα είναι αυτό θα πρέπει δηλαδή να συμπληρωθούν τα καινά, 

υπάρχουν στον οργανισμό θέσεις αλλά για ποιόν λόγο δεν καλύπτονται ακόμη δεν ξέρω. 

Παράδειγμα να σου πω τώρα ότι η θέση του διευθυντή της μιας μαιευτικής 

κλινικής που συνταξιοδοτήθηκε και προκηρύχθηκε, έχουν περάσει 5 χρόνια από τότε και 

δεν έχει καλυφθεί. Και απορώ για ποιον λόγο, τι να υποθέσουμε ότι κάνει οικονομία το 

κράτος; 

 

Μ: Γιατί, πόσο είναι το επίδομα του διευθυντή;   

 

ΜΚ: Τι να σου πω… ναι, και όμως δεν καλύπτεται η θέση, με 3 άτομα βγαίνει η 

δουλειά. Δεν τον ενδιαφέρει τώρα πως βγαίνει και τι και αν βγαίνει έτσι με το φιλότιμο 

και την υπερπροσπάθεια. Αυτά εδώ πρέπει να τα δουν, ότι αυτές οι θέσεις πρέπει να 

καλύπτονται γρήγορα. 

Νομικά βέβαια, αν εφαρμοστεί το γράμμα του νόμου, φαίνεται ότι καλύπτονται 

γρήγορα, όμως τα χρονικά περιθώρια όσον αφορά τις εισηγήσεις και τις λοιπές 

διαδικασίες δεν  εφαρμόζονται ποτέ. 

 

Μ: Δηλαδή δεν είναι θέμα θεσμικού πλαισίου που καθυστερεί τα πράγματα είναι 

θέμα κακής διοίκησης; 

 

ΜΚ: Κακής διοίκησης και κακής οργάνωσης…  Έχει τώρα μια πενταμελή ομάδα 

κριτών από διάφορα σημεία της Ελλάδας, αυτούς πρέπει να τους συντονίσεις όλους την 

ίδια ημερομηνία να παρευρεθούν στην κρίση, δεν είναι εύκολο. Επομένως αυτό είναι ένα 

πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να προσπελαστεί. 

 

Μ: Έχετε ελλείψεις νοσηλευτριών – μαιών; 

 

ΜΚ: Υπάρχουν. Υπάρχουν ελλείψεις και σε αυτό το προσωπικό. 

 

Μ: Πόσο σας επηρεάζουν εσάς τους γιατρούς; 

 

ΜΚ: Εμάς δεν μας επηρεάζουν αλλά η ποιότητα ζωής των μαιών είναι σε πολύ 

χαμηλό βαθμό και αναγκάζονται να κάνουν δύο και τρεις φορές την εβδομάδα νυχτέρια. 

Αυτό το πράγμα να πούμε ότι έχει επιπτώσεις σε πολλά. Η δουλειά βγαίνει αλλά πώς 

βγαίνει. Επίσης όσον αφορά τη στελέχωση για να βελτιώσουμε την ποιότητα παροχής 
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υπηρεσιών και πάλι θα αναφερθώ στο δικό μας νοσοκομείο δεν έχουμε πολλούς 

αναισθησιολόγους. Είναι πρόβλημα οι αναισθησιολόγοι με συνέπεια να ζοριζόμαστε 

πολύ. Έχουμε 10 αίθουσες χειρουργείων και δεν ανοίγουν όλες γιατί δεν υπάρχουν 

αναισθησιολόγοι. Εκτός όμως από αυτό αν θέλουμε την ποιότητα π.χ. ακόμη δεν κάνουμε 

τον ανώδυνο τοκετό στο νοσοκομείο επειδή δεν έχουμε τους αναισθησιολόγους, δηλαδή 

στην εφημερία εφημερεύει ένας ή δύο αναισθησιολόγοι ανάλογα πως βγαίνει το 

πρόγραμμα που δεν μπορεί αυτός να δεσμευτεί με μια επίτοκο μόνο, καλύπτει όλα τα 

περιστατικά τα τροχαία, τα χειρουργικά, τα πάντα, αν είχαμε πάρει όμως αρκετούς 

αναισθησιολόγους θα μπορούσαμε και σε αυτόν τον τομέα να βελτιωθούμε, γιατί να 

πονάει σήμερα η γυναίκα όταν γεννάει. Μπορεί να μην πονάει με ένα επισκληρίδιο. Αλλά 

πρέπει να υπάρχουν αναισθησιολόγοι. 

 

Μ: Τι έχει αλλάξει ως τώρα στη μαιευτική; 

 

ΜΚ: Α, βέβαια. Υπάρχει μια εξέλιξη όσον αφορά και την τεχνολογία και τα υλικά 

και όλα. 

 

Μ: Μπορούμε να θυμηθούμε τα πρώτα χρόνια που ήσουν ειδικευόμενος; 

 

ΜΚ: Ναι, έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Τα υλικά πρώτον, όταν ξεκίνησα τα ράμματα 

που είχαμε ήταν μόνο μετάξι και από έντερο γάτας ή προβάτου κτλ. Σήμερα υπάρχουν 

πολύ περισσότερα και ποιοτικώς ανώτερα ράμματα. Δεύτερον, ο μηχανολογικός 

εξοπλισμός όταν ξεκίνησα εγώ δεν είχαμε υπέρηχο για να παρακολουθήσουμε την 

εγκυμοσύνη. Σήμερα έχουμε τρεις, τέσσερεις, πέντε υπέρηχους οι οποίοι βοηθούν 

διαγνωστικά κτλ, δεν είχαμε αξονικό τομογράφο, έχουμε αξονικό τομογράφο, οι 

εγκαταστάσεις του χειρουργείου έχουν αλλάξει εντελώς, είχαμε χειροκίνητα μηχανήματα 

αναισθησιολόγους που με την φούσκα έδιναν αναισθητικό, τώρα υπάρχουν οι 

αναπνευστήρες, τα πάντα… Υπάρχει μια αλματώδης τεχνολογική ανάπτυξη και εξέλιξη 

στον τομέα μας. Η αντιμετώπιση περιστατικών είναι καλύτερη, αλλιώς αντιμετωπίζαμε 

παλαιότερα και με όχι καλά αποτελέσματα. Παράδειγμα η αντιμετώπιση της ακράτειας 

των ούρων των γυναικών, έχουν βγει υλικά, έχουν βγει μέθοδοι πολύ απλούστερες, πολύ 

ανώδυνες, συνεχώς έχουμε εξέλιξη. 

Ο χρόνος νοσηλείας έχει συμπιεστεί πολύ βέβαια, εδώ όπως είναι το ασφαλιστικό 

σύστημα το δικό μας δεν γίνεται πολύ αντιληπτό ούτε από τα ταμεία ούτε από τους 

ασθενείς, διότι έχουμε το σύστημα του κλειστού νοσηλίου καταλαβαίνεται…  Όταν όμως 

θα πληρώνεται η ημέρα ανάλογα με το κόστος, γιατί ποτέ το κλειστό νοσήλιο δεν φτάνει 

το κόστος το ημερήσιο, θα δούμε ότι η συμπίεση του χρόνου νοσηλείας είναι πολύ 
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σημαντικός παράγοντας και για τα ασφαλιστικά ταμεία. Μπορεί να μην φαίνεται εδώ 

γιατί έχουμε τζάμπα νοσήλιο. 

 

Μ: Όλες αυτές οι αλλαγές πως επηρεάζουν το κόστος; 

 

ΜΚ: Το αύξησαν το κόστος σε πολλαπλάσια επίπεδα από πριν. 

 

Μ: Η παρέμβαση του Υπουργείου για μείωση του κόστους πόσο σας επηρεάζει ή 

εσείς συνεχίζεται να κάνετε την δουλειά σας με τον τρόπο που ξέρετε; 

 

ΜΚ: Δεν μπορούμε. Εμείς θα ακολουθήσουμε το πρωτόκολλο, θα 

χρησιμοποιήσουμε ότι το δυνατόν καλύτερο υπάρχει για όσο το δυνατόν καλύτερη 

αντιμετώπιση. 

 

Μ: Άρα το να λέμε ότι θέλουμε οικονομία είναι μόνο στα λόγια; 

 

ΜΚ: Η οικονομία μακροπρόθεσμα γίνεται άσχετα αν είναι εκείνη την ώρα η 

περισσότερο ακριβή μέθοδος. Να σου πω τώρα ένα παράδειγμα: Η γυναίκα που έχει 

ακράτεια ούρων κατουριέται επάνω της, υπάρχουν επεμβάσεις που την διορθώνουμε 

αλλά εντάξει μπορεί να κοστίσει αυτή η επέμβαση αλλά αν σκεφτούμε η γυναίκα τι θα 

ξοδέψει μακροχρόνια αν δεν λυθεί το πρόβλημά της, δηλαδή τα λεφτά που θα ξοδέψει για 

τις πάνες για τα απορρυπαντικά, για τα ρούχα, για τα ψυχολογικά της κτλ νομίζω ότι 

γίνεται απόσβεση. 

 

Μ: Αν η κυβέρνηση θέλει να κάνει συντηρητική πολιτική στην υγεία και σου λέει 

εμένα δεν με ενδιαφέρει, δεν μπορώ να δώσω περισσότερα λεφτά, μπορεί αυτό να περάσει; 

 

ΜΚ: Δεν μπορεί να κάνει περικοπές, όχι. Δεν μπορεί γιατί δεν μπορούμε να 

γυρίσουμε σε μεθόδους του παρελθόντος. 

 

Μ: Δηλαδή έχουμε ένα σύστημα το οποίο χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση αλλά 

που λειτουργεί όπως αυτό θέλει;  

ΜΚ: Ακριβώς. 

 

Μ: Ναι αλλά αν αυτό το σύστημα λειτουργεί με ανθρώπους οι οποίοι δεν βλέπουν το 

ακριβότερο επειδή είναι καλύτερο αλλά το ακριβότερο επειδή εξυπηρετούνται κάποια 

συμφέροντα; 
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ΜΚ: Ναι, υπάρχει αυτό το φαινόμενο, φυσικά. 

 

Μ: ελέγχεται αυτό το πράγμα; 

 

ΜΚ: Δύσκολα να ελεγχθεί, πώς να ελεγχθεί; 

 

Μ: Δηλαδή ένας διευθυντής κλινικής θα μπορούσε να είχε πάρει αυτή την ευθύνη με 

σφαιρικούς προϋπολογισμούς και τέτοια, θα μπορούσε να κάνει κάτι; 

 

ΜΚ: Δεν νομίζω, γιατί γρήγορα θα τελειώσει ο προϋπολογισμός. 

 

Μ: δεν μπορεί να ελέγξει ούτε τους γιατρούς που συνταγογραφούν όπως αυτοί 

θέλουν; 

 

ΜΚ: Ναι, κι αυτό είναι ένα πρόβλημα, είναι μεγάλο πρόβλημα η κατευθυνόμενη 

συνταγογράφηση, , γίνονται τεράστιες σπατάλες. Συνταγογραφούνται ακριβά φάρμακα 

όπου πιθανώς να υπάρχουν συμφέροντα. Από την στιγμή που το φάρμακο αυτό μπαίνει 

στην λίστα των συνταγογραφούμενων φαρμάκων ο μόνος έλεγχος που μπορεί να γίνει 

είναι οι ποσότητες. Δεν μπορεί αν για ένα μήνα θέλει ένα κουτί και του γράφει 3 αυτό 

μπορεί να ελεγχθεί από τους ελεγκτές αλλά σαν συνταγογραφούμενο φάρμακο δεν μπορεί 

να το ελέγξει κατά την γνώμη μου. 

 

Μ:  Με την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος; 

 

ΜΚ: Ίσως. 

 

Μ: Έχει γίνει καμία τέτοια απόπειρα σ’ αυτό το επίπεδο; 

Όταν έγινε ο στρατηγικός σχεδιασμός ρωτήθηκε κανένας για την 

υπερσυνταγογράφηση; 

 

ΜΚ: Όχι, όχι είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα και πιο δύσκολα μπορεί να ελεγχθεί, 

μόνο αν μηχανογραφηθούν τα πράγματα δηλαδή ας πούμε στο φάρμακο να γίνει 

μηχανογράφηση, εκεί μπορεί να ελεγχθεί κάπως, σε κάποια όρια, υπήρξαν περιπτώσεις 

που είδαν το φως της δημοσιότητας για ωοθυλακιορρηκτικά φάρμακα που γράφονταν σε 

άσχετα βιβλιάρια κτλ. Μ’ αυτή την έννοια να γίνει ο έλεγχος  γιατί αλλιώς θα μπορεί να 
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γράφονται φάρμακα σε γριές για να μείνουν έγκυες. Κάτι τέτοια μπορούν να ελεγχθούν 

αλλά πάλι μόνο με μηχανοργάνωση η οποία νομίζω επιβάλλεται να γίνει. 

 

Μ:  Υπήρξαν αλλαγές στις συμπεριφορές και στις διαδικασίες ώστε να γίνει πιο 

ανθρώπινο το σύστημα, πιο πελατοκεντρικό; 

 

ΜΚ: Έγιναν κάτι επιπόλαιες προσπάθειες αλλά δεν απέδωσαν. Το προσωπικό 

πρέπει να φέρεται στον άρρωστο άψογα, διότι αυτοί μας συντηρούν. Βεβαίως εδώ δεν 

υπάρχει ο μεγάλος ανταγωνισμός αλλά θα πρέπει να εκπαιδεύεται το προσωπικό στην 

συμπεριφορά. Να  μιλάει στον πληθυντικό, να μιλάει ανθρώπινα. Αυτά επιβάλλονται και 

έχουν επιβληθεί σε άλλα συστήματα. Εδώ ακόμα υπάρχει άσχημη συμπεριφορά και από 

το προσωπικό και από πολλούς γιατρούς. Βεβαίως να μην το αποδώσουμε ότι είναι θέμα 

παιδείας, είναι και αυτό ένα στοιχείο, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να μπούνε 

τυποποιημένοι τρόποι συμπεριφοράς, πλέον θα πρέπει να εκπαιδευτεί το προσωπικό. 

 

Μ: Είναι θέμα μόνο εκπαίδευσης ή πρέπει να υπάρχουν κάποια κίνητρα; 

 

ΜΚ: Να σας πω ένα παράδειγμα που με προβλημάτισε. Όπως ξέρετε κάνουμε 

απογευματινά ιατρεία και μας βοηθάει το νοσηλευτικό προσωπικό. Βλέπω ότι η 

συμπεριφορά ορισμένων από αυτούς προς τους ιδιώτες πελάτες δεν μεταβάλλεται δηλαδή 

βλέπω τους μιλάει στον ενικό δεν κάνει τίποτα και σκέφτομαι να εισηγηθώ να μην 

συνεργάζομαι με αυτά τα άτομα. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρξει σε όλον τον τομέα, 

καταλαβαίνεται τι εννοώ. 

 

Μ: Θα ήθελα να το σχολιάσετε περισσότερο αυτό. 

 

ΜΚ:  Ήδη ήρθα σε σημείο να πάω κάτω (στην προϊστάμενη του νοσηλευτικού 

τομέα) και να πω ότι αυτή δεν τη θέλω διότι δεν συμπεριφέρεται σωστά. 

 

Μ: Ναι, αλλά στο απογευματινό ιατρείο ο γιατρός κάνει κατά κάποιο τρόπο ιδιωτική 

ιατρική μέσα στο χώρο του νοσοκομείου νόμιμα και επίσημα. Η μαία που είναι δίπλα του 

και τον συνοδεύει; 

 

ΜΚ: Πληρώνεται. 

 

Μ: Πληρώνεται με τι; 
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ΜΚ: Δεν ξέρω ακριβώς το ποσό. 

 

Μ: Για την συγκεκριμένη παράσταση του απογεύματος όχι για κάθε πελάτη 

 

ΜΚ: Δεν ξέρω ακριβώς πόσα παίρνει. Δεν ξέρω αν είναι ωριαία η αποζημίωση ή 

κατά πελάτη. 

 

Μ: Αν είναι κατά πελάτη φαντάζομαι ότι θα είναι διαφορετικά. 

 

ΜΚ: Αν ξεπερνάει κάποια ώρα απασχόλησης νομίζω ότι αυξάνεται το ποσό της 

αλλά δεν ξέρω πόσο είναι. Πάντως εγώ ξέρω ότι πληρώνουμε λιγότερο από τα μισά απ’ 

ότι φαίνεται στις καταστάσεις. Απλά ήθελα να πω αυτό για την συμπεριφορά. Βέβαια 

αυτό θα πρέπει σε όλες να είναι, δεν το διαχωρίζω, έτσι, αλλά θέλω να πω ότι μαθημένη 

από το πρωινό η ίδια συμπεριφορά επαναλαμβάνεται. Πρέπει η συμπεριφορά να είναι 

καλή σε όλους. 

 

Μ: Μήπως η διαφορά του απογευματινού ιατρείου στο γιατρό από την μαία είναι ότι 

ο γιατρός βλέπει τον πολίτη σαν πελάτη δικό του και με τον έναν ή τον άλλον τρόπο έχετε 

μια μορφή ανταγωνισμού; 

 

ΜΚ: Σαφώς. 

 

Μ: Αυτό όμως βάζει στο σύστημα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια κατά κάποιον τρόπο. 

Το θεωρείται αυτό ένα πρόβλημα; 

 

ΜΚ: Είναι πρόβλημα προς το καλύτερο. Νομίζω ότι αυτό το μέτρο ήταν σωστό για 

τους εξής λόγους. Πρώτον δίνεται η δυνατότητα στον ασθενή να διαλέξει τον γιατρό. 

Δεύτερον, διότι αν δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί ένας εργαζόμενος, συνήθως τα τακτικά 

εξωτερικά ιατρεία γίνονται το πρωί, το απόγευμα του δίνει μεγαλύτερη ευελιξία. Τρίτον 

δίνει κίνητρα στο γιατρό. Τέταρτον αυξάνονται τα οικονομικά του και είναι ένα κίνητρο 

για καλύτερη απόδοση στο σύστημα γιατί το σύστημα δεν αξιολογεί τον καλό γιατρό 

όπως ξέρετε. Υπάρχουν κάτι τυπικές αιτήσεις-εκθέσεις αλλά είναι τυπικές. Δεν αξιολογεί, 

δηλαδή είτε δουλεύει ένας γιατρός είτε όχι υπάρχει ισοπέδωση. Είτε κάνω εγώ 100 

εγχειρήσεις, είτε κάνει ο άλλος 5 θα πάρουμε τα ίδια λεφτά. Το σύστημα αξιολόγησης δεν 

λειτουργεί όπως πρέπει. Είναι το σύστημα της παρέας, του γνωστού κτλ. Δεν υπάρχουν 

αντικειμενικά κριτήρια. Υπάρχουν βέβαια στο νόμο αλλά είναι κριτήρια λάστιχα. Αλλά 

τα κριτήρια της πραγματικής απόδοσης δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν. 
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Μ: Πιστεύετε ότι είναι μια από τις κακοδαιμονίες αυτού του συστήματος η έλλειψη 

αξιολόγησης; 

 

ΜΚ: Βέβαια. Της σωστής αξιολόγησης διότι καταλαβαίνετε ότι μπαίνουν πάρα 

πολλά κριτήρια στην αξιολόγηση, μέχρι και κομματικά κριτήρια τα οποία είναι 

εγκληματικά κατά την γνώμη μου. 

 

Μ: Μπορεί η αξιολόγηση να γίνει όταν λείπουν πρότυπα standards απόδοσης, όταν 

δεν υπάρχουν πρωτόκολλα στις πιο πολλές εργασίες; 

 

ΜΚ: Θα πρέπει να υπάρχουν, να βρούνε αντικειμενικά κριτήρια για να 

αξιολογηθούν. Ας πάρουμε ποσοτικά κατ’ αρχάς όλα αυτά που σας ανέφερα. Πόσους 

αρρώστους είδες, πόσα χειρουργεία έκανες, τι λάθη έκανες ( ιατρικά), τι σφάλματα όλα 

πρέπει να τα λαμβάνουμε υπ’ όψιν. Βέβαια θα πρέπει να υπάρχει ένα συμβούλιο 

αδέκαστων ανθρώπων που δύσκολα θα υπάρξει ούτως ώστε να κάνουν την κρίση. 

 

Μ: Ναι, το θέμα όμως είναι ότι αν καταγράφονται τα στοιχεία η κρίση είναι πάντα 

πολύ πιο εύκολη γιατί όταν έχεις κάνει 20 επεμβάσεις κι ο άλλος έχει κάνει 5, όποιος κι αν 

κρίνει δεν μπορεί το 20 να το παραγνωρίσει σε σχέση με το 5; 

 

ΜΚ: Έχουμε παραδείγματα ανθρώπων που δεν δούλεψαν στο νοσοκομείο με την 

δικαιολογία των δήθεν εκπαιδεύσεων στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης (αν είναι 

δυνατόν να εκπαιδευτεί με μια φορά ή δύο φορές) την επίσκεψη εβδομαδιαίως ή 

μηνιαίως. Μάζευε χαρτιά και βλέπω τα χαρτιά στις αξιολογήσεις των κρίσεων. Λείπει ας 

πούμε ο τοπικός παράγων που θα αξιολογήσει,  για μένα πρέπει η αξιολόγηση να γίνεται 

πολύ περισσότερο τοπικά και από την κοινωνία. Υπάρχουν μερικοί εργαζόμενοι που είναι 

αναγνωρισμένοι, αυτοί μπορεί σε μια κρίση να υποβαθμιστούν. 

 

Μ: Και ποιος πρέπει να βάλει τα κριτήρια για την αξιολόγηση; Πιστεύετε ένας 

γιατρός  στην ειδικότητα μπορεί να τα βγάλει ή δεν μπορεί; 

 

ΜΚ: Τώρα κι εσείς κάνετε μια διατριβή εδώ, μια μελέτη. Μπορεί ο άλλος να 

κάθεται εδώ και να δουλεύει σαν χαμάλης, να προσφέρει έργο κτλ κι ο άλλος να πάει να 

κάνει μια διατριβή, ξέρω κι εγώ. Τα κριτήρια είναι λάστιχα. Διατριβή που όχι κατ’ 

ανάγκη θα βοηθήσει ή θα ανεβάσει το επίπεδο των ιατρικών υπηρεσιών στο νοσοκομείο. 

Μπορεί να κάνει άσχετο θέμα, μικρό παράδειγμα θέλω να πω για την αξιολόγηση πχ εμάς 
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που είμαστε υποψήφιοι για διευθυντές θα μας κρίνει ένα συμβούλιο στην Αθήνα, ευτυχώς 

τώρα με την αλλαγή του νόμου συμμετέχει και ο διοικητής του νοσοκομείου. Πιθανόν να 

έχει μια άποψη για το πρόσωπο αν κατάγεται από εδώ, για το άλλο πρόσωπο που θα είναι 

από άλλα μέρη της Ελλάδας δεν ξέρει, και αυτοί οι άνθρωποι θα δούνε μόνο τα χαρτιά 

δεν ξέρουν τι καπνό φουμάρει. Σου λέω μπορεί να υπάρχει άλλος να φέρει ένα τόνο 

χαρτιά και να μην αξίζει δεκάρα και μπορεί ο άλλος να μην έχει ένα χαρτάκι και να είναι 

«κορυφή». 

 

Μ: Δηλαδή θεωρείτε σημαντικότερο στοιχείο την ποιότητα της εργασίας που πρέπει 

να βγάζεις καθημερινά; 

 

ΜΚ: Εκείνο είναι το βασικότερο για μένα, το πιο σημαντικό. Θα μου πεις και ο 

άλλος μπορεί να τα χρησιμοποιήσει αλλά από την άλλη μεριά να μην του μένει χρόνος να 

το κάνει. 

 

Μ: Αν είναι ικανός αλλά χρησιμοποιεί την ικανότητά του μόνο για τα δικά μου 

συμφέροντα; 

 

ΜΚ: Είναι ακόμη χειρότερο. 

 

Μ: Πόσο χρόνο πιστεύετε ότι χρειάζεσθε για να μπορείτε να αξιολογήσετε την 

δουλειά; 

 

ΜΚ: Μια πενταετία είναι αρκετή για να αξιολογηθεί σε επιστημονικό επίπεδο και 

ελάχιστο για να αξιολογηθούν συμπεριφορές. Υπάρχουν άτομα που δεν ασχολούνται με 

τίποτα. Δηλαδή κοιτάζουν να την βγάλουν όσο το δυνατόν πιο καθαρά. Αυτό το πράγμα 

όμως δεν αξιολογείται, όλοι μπαίνουν στο ίδιο καζάνι. Θα μπορούσε να υπάρχει 

καταγραφή ετησίως, τι έκανες; πόσες επεμβάσεις έκανες; Υπάρχουν άτομα που αν δεν 

είναι πελάτισσα μία γυναίκα δεν την ακουμπάνε. Δεν ελέγχεται όμως από το σύστημα. 

 

Μ: Θα έπρεπε το σύστημα που μπορεί να αξιολογήσει να συνδέσει αυτή την 

αξιολόγηση με συστήματα αμοιβών και ποινών; 

 

ΜΚ: Αυτό θα ήταν το καλύτερο. Βέβαια, η ποιοτική και ποσοτική απόδοση πρέπει 

να αμείβεται. Δεν γίνεται όμως αυτό, είπαμε.  Αν θέλετε να προχωρήσουμε και ακόμη πιο 

πολύ, δίχως να θέλω να θίξω το επιστημονικό μέρος, θα πρέπει να υπάρχει και 

διαφορετική αμοιβή από ειδικότητα σε ειδικότητα. Πώς να το κάνουμε, ορισμένες 
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ειδικότητες είναι χαμάλικες, αυτές θα πρέπει να αμειφθούν. Υπάρχουν μερικές 

ειδικότητες που είναι απαλές, ας πούμε εργαστηριακές, ας πούμε οι ειδικότητες που δεν 

έχουν τμήματα, όλα αυτά είναι ισοπεδωμένα, είναι λάθος. Βέβαια σ’ αυτό οι συνάδελφοι 

αυτών των κατηγοριών μπορούν να πουν ότι εσύ έκανες την επιλογή. Αλλά δεν τολμάει 

κανείς να το βάλει αυτό. Δεν μπορεί τώρα ένας χειρουργός να είναι στα ίδια με τους 

άλλους, γενικά οι χειρουργικές ειδικότητες είναι πιο χαμάλικες. 

 

Μ: Και για την διαφοροποίηση μέσα στην ίδια την ειδικότητα ανάλογα με το αν 

δουλεύει ή δεν δουλεύει κάποιος; 

 

ΜΚ: Ειδικότητα από ειδικότητα, εδώ θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα. Άτομα 

τα οποία δεν δουλεύουν να αποβάλλονται από το σύστημα. 

 

Μ: Αν και πιστεύω ότι οι πολιτικές παρεμβάσεις δεν είναι τόσο μεγάλες στο 

νοσοκομείο όσο είναι στη υπόλοιπη δημόσια διοίκηση, η έλλειψη αξιολόγησης επιτρέπει 

τις πολιτικές παρεμβάσεις; 

 

ΜΚ: Είναι, δυστυχώς είναι πολλές. 

 

Μ: Αν όμως κάποιος επιλεγεί διευθυντής με αντικειμενικά κριτήρια μπορεί κανείς 

π.χ. ο Α βουλευτής ή ο Νομάρχης να επιβάλλει κάτι; 

 

Μ: Πως δεν μπορεί, μπορεί… Μπορούν, μπορούν με ένα νομοσχέδιο μπορούν. 

Εγώ είμαι εναντίον της μιας ζωής διευθυντών, θα πρέπει να υπάρχει ανανέωση, να 

έρχονται νεότερα άτομα, όχι βέβαια τους παλαιότερους να τους πετάει, να φροντίσει με 

κάποιον άλλο τρόπο να τους κρατάει, δηλαδή μια πενταετία, μια δεκαετία το πολύ 

διευθυντική θέση, μετά άλλος. Ενώ τώρα γίνεται σαν τους μητροπολίτες αν δεν 

συνταξιοδοτηθούν δεν φεύγουν. Άρα δεν δίνεται η δυνατότητα σε νεότερα άτομα να 

διακριθούν και δυστυχώς το σύστημα το διευθυντικό εδώ είναι πολλές φορές τροχοπέδη, 

βλέπει ότι ο άλλος είναι καλύτερος τον σταματούν με οποιονδήποτε τρόπο ανεξέλεγκτα. 

Υπάρχουν κι αυτά. 

 

Μ: Αυτά στον δικό σας τον χώρο δεν συμβαίνουν τόσο πολύ… 

 

ΜΚ: Πως δεν συμβαίνουν. 

 

Μ: Συμβαίνουν; Στην περίπτωση κάποιου που πάει για διευθυντής; 
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ΜΚ: Κατ’ αρχάς δεν μπορεί να πάει, Αλλά και να μην είναι διευθυντής να είναι σε 

έναν χώρο όπου θα φανούν οι ικανότητες του και τα λοιπά . Υπάρχει περίπτωση ο 

διευθυντής του να τον αγανακτήσει και να του συμπεριφερθεί με τέτοιον τρόπο κτλ. 

Υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Μπαίνουν και διαπροσωπικά προβλήματα, το θέτω έτσι 

γιατί υποτίθεται ότι ο διευθυντής πρέπει να είναι ο καλύτερος άρα αν βγει κάτι καλύτερο 

θα πολεμηθεί. 

 

Μ:  Υπάρχει επικοινωνία προς τα πάνω, η κίνηση για να λύνονται τα προβλήματα με 

την ανάληψη ευθύνης και την κάλυψη της διοίκησης  ή του ΠΕΣΥ και του υπουργείου; 

 

ΜΚ: Δεν λύνονται όλα τα προβλήματα 

 

Μ: Που σκαλώνει αυτή η δουλειά; 

 

ΜΚ: Δυστυχώς δεν λύνονται αυτά τα προβλήματα 

 

Μ: Ξεκινούν από εσάς προτάσεις ή δεν ξεκινούν καθόλου; 

 

ΜΚ:  Πως δεν ξεκινούν, ξεκινούν αλλά μπορεί να σταματήσουν γιατί σου λέει 

πρώτον πρέπει να έχει την έγκριση του διευθυντού μπορεί εκεί να μην το προωθήσει ο 

διευθυντής. Αν το προωθήσει πάει παραπάνω. Μπορεί να υπάρχει σύγκρουση 

συμφερόντων, όποτε αυτός που πλήττεται αν έχει τη δύναμη το σταματά. Πχ εμείς 

προσπαθούμε να στήσουμε ένα ιατρείο γιατί έχουμε την εκπαίδευση και κολλάμε στην 

θέση την χειρουργική, από τη χειρουργική μας λένε «τι δουλειά έχετε εσείς δεν είναι δικό 

σας αντικείμενο είναι καθαρά δικό μας». Κόβεται εκεί. Εμείς λέμε «ελάτε να δουλέψετε 

στο ιατρείο του νοσοκομείου».  

 

Μ: Ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας τι θέση παίρνει σ’ αυτό; 

 

ΜΚ: Δυστυχώς πολλές φορές λειτουργεί η αρχή της παρέας 

 

Μ: Δεν υπάρχουν δηλαδή διοικητικές διαδικασίες που να θέτουν τα προβλήματα σε 

συζήτηση, και να λαμβάνεται μια απόφαση; 

 

ΜΚ: Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν προωθούνται πολλά προβλήματα και δεν έχεις 

ασφαλιστικές δικλείδες και στο τέλος βαριέσαι και λες άντε πνιγείτε, εντάξει.  
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Μ: Η έλλειψη συμμετοχής σε αυτές τις διαδικασίες πιστεύετε ότι οφείλεται σε αυτό το 

ισοπεδωτικό σύστημα που υπάρχει εδώ και τόσα χρόνια; 

 

ΜΚ: Δεν υπάρχει ισοπεδωτικό εντελώς, ισοπεδωτικό υπάρχει από την πλευρά που 

είπαμε. Καλώς ή κακώς, κουτσοί στραβοί στο άγιο Παντελεήμονα. Μέσα στο χώρο 

υπάρχουν συντεχνίες, άλλα συμφέροντα έχουν οι διευθυντές, άλλα συμφέροντα έχουν οι 

κατώτερες βαθμίδες, οπότε εκεί γίνεται για παράδειγμα οι διευθυντές εντελώς παρανόμως 

δεν εφημερεύουν, έτσι…; 

 

Μ: Θα έπρεπε; 

 

ΜΚ: Φυσικά δεν τους εξαιρεί ο νόμος. Σε ορισμένα ολιγομελή τμήματα όπως το 

δικό μας αναγκαστικά εφημερεύει κι ας είναι και διευθυντής. Εμείς είμαστε τρία άτομα. 

Αλλά σε ορισμένα άλλα τμήματα που είναι περισσότερα δεν εφημερεύουν. Σε ορισμένα 

όμως ο Νόμος, για Αθήνα – Θεσσαλονίκη, το έχει προβλέψει αυτό. Τους δίνει ένα 

επίδομα και δεν εφημερεύουν. Στην επαρχία όμως που είναι ολιγομελή τα τμήματα 

υπάρχουν συντεχνίες κατά βαθμίδες και τέτοια. Άλλα συμφέροντα. 

 

Μ: Ο διοικητής κάθε πόσο περνάει να δει τους διευθυντές στις κλινικές στο χώρο 

των κλινικών; 

 

ΜΚ: Σπανίως. Συνήθως πάνε σ’ αυτόν οι διευθυντές 

 

Μ: Υπάρχει χρόνος για να τους δει; 

 

ΜΚ: Κι αυτούς δεν τους μένει χρόνος ξέρεις… 

 

Μ: Ε, ναι αν έχουν την πόρτα τους ανοιχτή στον κάθε άσχετο φυσικά και δεν θα τους 

μείνει ποτέ χρόνος. 

 

ΜΚ: Ε, ναι. Την έχουν δυστυχώς. Είναι οι καλοθελητές, οι λεγόμενοι σύμβουλοι, 

οι διαδρομιστές… 

 

Μ: Ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας είναι και διευθυντής μίας κλινικής. 

Ασχολείται και με τα καθήκοντά  του ως διευθυντής της κλινικής; 
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ΜΚ: Βέβαια. 

 

Μ: Δημιουργείται διοικητικό πρόβλημα; 

 

ΜΚ: Για μένα δεν πρέπει να ασχολείται με το τμήμα. Έχει τόσα πολλά να κάνει 

που δεν του μένει χρόνος. 

 

Μ: Με τα άλλα τμήματα ασχολείται για να μπορέσει να καταλάβει τα προβλήματα;  

 

ΜΚ: Συνήθως έρχονται και τον βρίσκουν δεν πάει αυτός αλλά θα πρέπει να 

ξοδέψει περισσότερο χρόνο για την διοίκηση γιατί αυτή η θέση είναι κυρίως διοικητική 

παρά να ασχολείται με το τμήμα. 

 

Μ: Π.χ. τι κάνει για τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία ή για το Τμήμα Επειγόντων 

Περιστατικών τα οποία εμφανίζουν πολύ διαφορετική εικόνα, κακή εικόνα; 

 

ΜΚ: Εκεί είναι ένα άλλο κεφάλαιο που θέλει μεγάλη συζήτηση το θέμα των 

επειγόντων. Εκεί το σύστημα πάσχει και το λέω ως εξής: Το νοσοκομείο κατ’ αρχήν είναι 

για παροχή δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Δυστυχώς του έχουν φορτώσει και την 

πρωτοβάθμια. Αυτό είναι εις βάρος της λειτουργίας του νοσοκομείου. Στο νοσοκομείο 

πρέπει να μην πηγαίνει τίποτα άλλο εκτός του εξαιρετικώς επείγοντος, το τροχαίο, το 

καρδιακό επεισόδιο κτλ. Δεν θα ασχολείται το νοσοκομείο με συνάχια και τέτοια. 

Παρόλα αυτά όμως επειδή το ΙΚΑ κλείνει στις 7, επειδή δεν δουλεύει Σαββατοκύριακα, 

επειδή τα άλλα ταμεία δουλεύουν όπως δουλεύουν (υπάρχουν και οι πονηρά 

σκεπτόμενοι, διότι κακά τα ψέματα στο νοσοκομείο η παροχή υπηρεσιών έστω και στα 

επείγοντα είναι καλύτερη). Πήγαινε να κάνεις εξέταση αίματος στο ΙΚΑ θα σου κλείσουν 

ραντεβού για μετά, δεν ξέρω κι εγώ πότε. Εκμεταλλευόμενοι αυτό έρχονται εδώ και 

γίνεται ένας χαμός. Άρα η ποιότητα υπηρεσιών δεν μπορεί να είναι η καλύτερη δυνατή. 

Άρα εδώ μπορεί να δοθεί μια λύση και στα μεγαλύτερα νοσοκομεία. Είναι ακόμη 

χειρότερα στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει να βρούνε έναν τρόπο ούτως 

ώστε η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας να περάσει σε φορείς. Να γίνουν κέντρα υγείας 

αστικού τύπου ή θα θεσπιστεί ο οικογενειακός γιατρός, θα πρέπει αυτά να φύγουν προς 

τα εκεί. 

 

Μ: Γιατί δεν γίνονται θεσμικές παρεμβάσεις για να λυθούν αυτά τα προβλήματα; 

 

ΜΚ: Υπάρχει μεγάλο κόστος. 
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Μ: Με διοικητικές παρεμβάσεις του διοικητή να στελεχώσει περισσότερο, αν μπορεί, 

τα τμήματα αυτά; 

 

ΜΚ: Δεν μπορεί να τα στελεχώσει. 

 

Μ: Να υποχρεώσει την ιατρική υπηρεσία να βρει καλύτερες λύσεις στις διαδικασίες 

που εκτελούνται; 

 

ΜΚ: Δεν γίνεται. Οι χώροι είναι αυτοί που είναι. Θα έρθει ένα πραγματικά επείγον 

θα ασχοληθείς με το επείγον που μπορεί να σου φάει ώρα. 

 

Μ: Και ποιος το αποφασίζει αυτό; 

 

ΜΚ: Ο γιατρός εκεί. Όλα που έρχονται θεωρούνται επείγοντα. Μπορεί ένα επείγον 

αν χρειαστεί να μπει χειρουργείο, να φάμε 5 ώρες μέσα. Αυτοί που θα έρθουν απ’ έξω τι 

θα κάνουν; 

 

Μ: Ποια είναι τα σημεία στην κλινική που διευθύνετε που θα πρέπει να αλλάξουν; 

 

ΜΚ: Εγώ έτσι σαν επίλογο θα έλεγα ότι το εθνικό σύστημα πραγματικά βελτίωσε 

πάρα πολύ τις υπηρεσίες υγείας στο πολίτη γιατί ήταν σε κακά χάλια. Εγώ έζησα την 

κατάσταση πριν την καθιέρωση του ΕΣΥ και ξέρω ότι τώρα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ 

αλλά και πάλι χρειάζονται βελτιώσεις. Από την άλλη μεριά όπως είπαμε είναι ένας 

πανάκριβος τομέας η υγεία και θα πρέπει να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση. Τώρα το 

πώς θα γίνει αυτό είναι θέμα πολιτικής, θα είναι από κρατική χρηματοδότηση. Δεν μπορεί 

να έχουμε το κλειστό νοσήλιο και το νοσοκομείο να μπαίνει μέσα. Είπαμε, το κλειστό 

νοσήλιο είναι ποσό αλλά τα έξοδα είναι πολύ περισσότερα. Άρα τα νοσοκομεία θα πρέπει 

να έχουν έσοδα για να βελτιώνονται. Διότι τα έξοδά τους είναι πάρα πολλά. Η ανανέωση 

και ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός θα κοστίζει όσο πάμε πολύ περισσότερο και η 

εξέλιξη είναι ραγδαία, η ανανέωση θα χρειάζεται να γίνεται συνέχεια. Άρα ένα θέμα είναι 

η χρηματοδότηση. 

Δεύτερον: Ένα άλλο θέμα είναι ότι θα πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία στην 

εκπαίδευση του προσωπικού διότι σήμερα η μετεκπαίδευση έχει περάσει στην θέληση 

του κάθε γιατρού ξεχωριστά. Κανείς δεν τον υποχρεώνει να μετεκπαιδευτεί. Αν θέλει 

μετεκπαιδεύεται και δεδομένου ότι δεν υπάρχει αυτή η αξιολόγηση η οποία θα έπρεπε να 

υπάρχει μπορεί ένας γιατρός να μείνει με τα εφόδια που είχε όταν τελείωσε το 
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πανεπιστήμιο, δηλαδή την ειδικότητά του. Άρα ένα θέμα πολύ σημαντικό είναι αυτό. Και 

η μετεκπαίδευσή μας είναι πολύ ακριβή, κοστίζει. Βέβαια το κόστος δίνει την δυνατότητα 

για εξέλιξη. Παράδειγμα εγώ μετεκπαιδεύτηκα ένα χρόνο στην Αμερική επιδοτούμενος. 

Δίνει αλλά θα πρέπει να γίνει πιο προγραμματισμένα και κατά κάποιο τρόπο πιο 

υποχρεωτικό. Αν θέλαμε να υπάρχει ένα σύστημα εξετάσεων να βλέπει το σύστημα ότι 

παρακολουθεί την εξέλιξη ο τάδε γιατρός ή έμεινε σε αυτά που έμαθε. Έχει αλλάξει και η 

κοινωνία. Η κοινωνία έγινε περισσότερο απαιτητική. 

 

Μ: Πόσο επηρεάζει τα πράγματα η κοινωνία; 

 

ΜΚ: Είναι απαιτητική. Κι εγώ θέλω να μπω και σε ένα άλλο θέμα. Ένα πρόβλημα 

που μπαίνει τώρα είναι και το θέμα των ευθυνών. Παλαιότερα δεν ζητούσαν ευθύνες από 

κανέναν γιατρό. Σήμερα το ζητούν και αύριο θα ζητήσουν περισσότερες, αστικές ευθύνες 

κτλ. Βέβαια πιστεύω ότι αυτό θα μεταφερθεί στον ασθενή- ασφαλισμένο. Δεν μπορεί εγώ 

για ένα μεροκάματο των 50 ευρώ την ημέρα να βάζω το κεφάλι μου στον τουρβά, να 

κάνω μια εγχείριση δύσκολη με όλες τις πιθανές επιπλοκές και να καταλήγω μετά στις 

αίθουσες των δικαστηρίων.  

 

Μ: Θα υπάρχει κάποιας μορφής αποχή; 

 

ΜΚ: Ναι. Θα γίνει αμυντική ιατρική. Οι αμοιβές θα είναι τόσο μεγάλες ούτως 

ώστε να μπορεί να καλύπτει την ασφάλειά του, την αστική ευθύνη. Στην Αμερική ένας 

μαιευτήρας πληρώνει 400.000 δολάρια ετησίως για αστική ευθύνη. Αυτά από πού θα τα 

πάρει; προφανώς από τον ασθενή. 

Μ: Ε, προφανώς! 

 

ΜΚ: Δεν λέω ότι είναι άσχημο να καταλογίζονται οι ευθύνες αλλά αυτό θα 

αυξήσει πολύ περισσότερο το κόστος και σου είπα για 50 ευρώ την ημέρα δεν θα βάζω 

ένα μεγάλο χειρουργείο ή θα κοιτάω τα πράγματα αμυντικά. 

 

Μ: Πέρα από το ιατρικό λάθος, πόσο η κοινωνία  επηρεάζει το επίπεδο των 

διοικητικών διαδικασιών στα νοσοκομεία; 

 

ΜΚ: Είναι πρωταρχικό σαφώς. Η συμπεριφορά πρέπει να αλλάξει. Η κοινωνία έχει 

ανεβάσει το επίπεδο. 

Μ: Γιατί κάποιος γιατρός μου είπε: Μην ψάχνουμε να βρούμε γιατί παίρνει ο γιατρός 

φακελάκι, κάποιος του το δίνει.  
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ΜΚ: Εντάξει αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το φακελάκι το οποίο θέλει συζήτηση. 

Καταδικαστέο βέβαια εξ’ αρχής καταδικαστέο. Θα πρέπει να υπάρχει αμοιβή από την 

πολιτεία, από άλλο σύστημα. Να κάνεις ένα χειρουργείο, να αμείβεσαι extra για το 

χειρουργείο, είτε από το ταμείο είτε από κάπου αλλού, σου είπα 50-60 ευρώ είναι το 

ημερομίσθιο. Κάνεις εσύ για 50-60 ευρώ μια μεγάλη εγχείριση; Δεν γίνεται, αυτά όλα 

πρέπει να τα δει. Βέβαια και να αυξηθούν οι αμοιβές το φακελάκι δεν το αποφεύγουμε. 

Αν υπάρχει ένα σύστημα που να πληρώνει τον γιατρό του ταμείου του extra, κατά 

περιστατικό, νομίζω ότι εκεί πλέον δεν θα μπορεί να υπάρξει φακελάκι. Και δεν λέω να 

πληρώνει υπέρογκα ποσά όπως στη Αμερική και αλλού, αλλά κάποιο ποσό, λίγα-λίγα να 

μαζεύονται. 

 

Μ: Να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και της δουλειάς και της ευθύνης; 

 

ΜΚ: Οι αμοιβές είναι πολύ χαμηλές εδώ που τα λέμε. Περισσότερο είναι η ευθύνη. 

Η ευθύνη δεν πληρώνεται. Σου είπα, ένα σοβαρό λάθος να κάνει ο γιατρός, όχι θελημένα, 

στα πλαίσια των επιπλοκών μπορεί ότι δούλεψε σε όλη του την ζωή να του ζητηθούν να 

τα ακουμπήσει. Άρα αν παραμείνει ως έχει το σύστημα τότε θα πάμε αμυντικά. Η ευθύνη 

πρέπει να αμειφθεί, δεν γίνεται αλλιώς. 

Και σου είπα πόσο παίρνει ο Α, κανένα 1500 ευρώ μέσο όρο, εκεί. Δηλαδή πάμε 

50 ευρώ την ημέρα. Για 50 ευρώ γιατί να βάλω εγώ το κεφάλι μου στον τουρβά να του 

κάνω αυτή την μεγάλη εγχείριση, έτσι δεν είναι; 

Και να έχω όλους τους κινδύνους των επιπλοκών που υπάρχουν. Βλέπεις και οι 

νομικοί θα το κάνουν βιομηχανία αυτό. Στα Αμερικάνικα νοσοκομεία περιφέρονται απ’ 

έξω και λένε την κάρτα για το malpractice. Αλλά εκεί σου είπα ότι μπαίνοντας ο ασθενής 

στο ιατρείο του κόβουν το «κεφάλι», όχι από εδώ, από την μέση. Άρα οι γιατροί μπορούν 

να κάνουν και την ασφάλεια της αστικής ευθύνης και όλα. Γιατί στην δουλειά μας θα 

υπάρχουν πάντα επιπλοκές δεν υπάρχει περίπτωση να είμαστε χωρίς επιπλοκές.  
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Συνέντευξη με Ιατρό των εργαστηρίων (Ρ) 

 

Μ:Θα ήθελα να μου περιγράψετε τις βασικές διαδικασίες που εκτελούνται εδώ. 

 

Ρ: Οι τεχνολόγοι το πρωί θα ανέβουν στα τμήματα θα κάνουν αιμοληψίες, είναι 

γύρω στα 304 κρεβάτια. Καθημερινά παίρνουμε γύρω στις 130-150 αιμοληψίες από τους 

εσωτερικούς αρρώστους. Στη συνέχεια κατεβαίνουν και ξεχωρίζουν τα αίματα, 

ξεχωρίζουν με ένα παραπεμπτικό σε ποιο τμήμα θα πάει να δουλευτεί. Το εργαστήριο 

αποτελείται από δύο μεγάλα κομμάτια, το ένα είναι το Μικροβιολογικό και το άλλο είναι 

το Βιοχημικό. Στο Βιοχημικό δουλεύονται όλες οι βιοχημικές εξετάσεις με δύο μεγάλους 

αναλυτές, δουλεύονται όλα τα ανοσολογικά, όσων αφορά ορμόνες, δείκτες καρκινικούς 

και λοιμώδη νοσήματα. Αυτά όλα είναι στο βιοχημικό κομμάτι. Οι παρασκευαστές θα 

φυγοκεντρίσουν τους ορούς, θα χωρίσουν τους ορούς κατά τμήμα, θα χωρίσουν τα 

παραπεμπτικά και θα τα πάνε σε κάθε πάγκο για να αρχίσει στη συνέχεια ο γιατρός να 

δουλεύει, πάντα με τη βοήθεια ενός παρασκευαστή. Ο παρασκευαστής θα είναι πάντα 

δίπλα στο γιατρό σαν βοηθητικός ή και σαν όργανο που θα εκτελεί και μόνο του 

εξετάσεις. Το μικροβιολογικό κομμάτι περιέχει τα ούρα τα οποία ο παρασκευαστής θα τα 

ετοιμάσει και θα τα δώσει στο γιατρό να τα δει στο μικροσκόπιο. Επίσης το τμήμα κάνει 

τις καλλιέργειες, ό,τι καλλιέργειες στέλνονται στο εργαστήριο, είτε είναι ούρα, είτε είναι 

υγρά, αιμοκαλλιέργειες, τα πάντα. Ένα μέρος των παρασκευαστών δε θα πάει στα 

τμήματα, θα πάει στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία για τις αιμοληψίες των. Ότι δηλαδή 

έρχεται από τα τοπικά ιατρεία και ό,τι έρχεται από την περιφέρεια. Αν είναι του ΟΓΑ 

έρχεται κατευθείαν. Οι αιμοληψίες αυτές τελειώνουν γύρω στις 11:30 με 12:00 από εκεί 

και πέρα παραμένουν πάλι άτομα στο εξωτερικό μας ιατρείο και παίρνουν ότι επείγον 

προκύψει μέχρι τις 1:30-2:00 η ώρα και μετά όλη αυτή η φόρμα έρχεται κάτω όταν είναι 

οι ώρες εφημερίας. Όποτε υπάρχει εφημερία αυτή αρχίζει στις 2 μ.μ.. Η αιμοληψία 

γίνονται επίσης, ευτυχώς έχουμε προγράμματα stage  που μας εξυπηρετούν στις 

αιμοληψίες τις ώρες εφημερίας. 

 

Μ: Τα άτομα που έρχονται από τα stage είναι απόφοιτοι σχετικών σχολών ή όχι; 

 

Ρ:Άλλα άτομα είναι και άλλα δεν είναι, δεν το ξέρουμε εμείς. 

 

Μ:Και μπορούν; Τα καταφέρνουν; 

 

Ρ: Μια χαρά, όλα τα παιδιά όταν τελειώσουν περνούν από εδώ, οποιαδήποτε σχολή 

και να βγάλουν, αυτά που πρέπει να ξέρουν για αρχή τα ξέρουν. Κανένα από αυτά τα 
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παιδιά δε θα βάλεις να σου κάνει εξέταση, αλλά αυτά που τα βάζουμε να κάνουν τα 

ξέρουν. Κάνουν μια πρακτική εξάσκηση, όταν είναι των Τ.Ε.Ι. κάνουν έξι μήνες, όταν 

είναι από Ι.Ε.Κ. κάνουν γύρω στους δύο μήνες, μαθαίνουν. Οπωσδήποτε τα οδηγείς εσύ 

σε αυτά που ξέρουν και μετά τους προσθέτεις γνώσεις. Αυτή είναι η δομή, ο κάθε γιατρός 

δουλεύει στο πόστο του, βγαίνουν τα αποτελέσματα. 

 

Μ:Προβλήματα το βράδυ ειδικά στις εφημερίες με το προσωπικό υπάρχουν; 

 

Ρ:Πάντα η δουλειά είναι πολλή στα εργαστήρια, διότι είναι ένας γιατρός, ένας 

παρασκευαστής, και ένας βιοχημικός. Ο νομός Σερρών είναι πάρα πολύ μεγάλος, οι 

απαιτήσεις των γιατρών είναι μεγάλες και τα τμήματα είναι πολλά. Οι Χειρουργικές ενώ 

στο κέντρο εφημερεύουν πέντε (5) με έξι (6) φορές το μήνα, εδώ δουλεύουμε τριανταμία 

(31) ημέρες το μήνα. Είναι το Τμήμα που εξυπηρετεί όλα τα τμήματα. Ότι κι αν χρειαστεί 

από εδώ θα ξεκινήσει, έτσι δεν είναι; 

 

Μ: Οι διοικητικές διαδικασίες που ακολουθείτε έχουν κάποιο πρωτόκολλο ή κάνετε 

ότι θεωρείτε ότι είναι σωστότερο; Τον βρήκατε αυτό τον τρόπο να δουλεύει έτσι και τον 

κρατήσατε ή τον αλλάξατε; 

 

Ρ:Αλλάξαμε μόνο τον χώρο των αιμοληψιών, στις εφημερίες το καλύτερο θα ήταν 

να υπάρχει ένας χώρος εξωτερικών μικροβιολογικών εργαστηρίων, το οποίο ζητούσαν 

χρόνια, να γίνεται κοντά στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, να μην ταλαιπωρείται ο 

άρρωστος και όλη η εφημερία να γίνεται εκεί δίπλα στα επείγοντα. Εκεί να υπάρχει ο 

χώρος της αιμοληψίας, εκεί να μπορούμε να δουλεύουμε. 

 

Μ:Τώρα πώς γίνεται,  πάνε στα επείγοντα κάνουν τις αιμοληψίες κτλ και μετά τα 

κατεβάζουν κάτω; 

 

Ρ:Δεν τα κατεβάζουμε μόνο τη νύχτα γιατί δεν υπάρχει στο εξωτερικό εργαστήριο 

παρασκευαστής και εξυπηρετεί ο ένας μόνο που είναι εδώ στο Τμήμα. 

 

Μ: Ποια προβλήματα παρουσιάζονται στις διαδικασίες και ποια άλλα, οτιδήποτε 

προβλήματα, προσωπικού, επικοινωνίας, σχέσεων με τις κλινικές και ότι άλλο; 

 

 Ρ: Τα προβλήματα δεν είναι μεγάλα και αν υπάρξει κάποια μηχανοργάνωση όλα 

τα προβλήματα θα λυθούν. Δουλεύουμε πολλές φορές για το ίδιο άτομο, ο εξωτερικός 

ασθενής, είτε από άγνοια, είτε από φόβο, έχει την απαίτηση να εξετάζεται τακτικά, 
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έρχεται και δύο φορές  την εβδομάδα σε διαφορετικούς γιατρούς, κανείς δεν μπορεί να 

τον ελέγξει και μπορεί να δουλεύουμε άδικα τα ίδια πράγματα γιατί ο άρρωστος θέλει να 

έρθει τη Δευτέρα στη κ. Μόσχου για παράδειγμα και την Τετάρτη στον κ. Μηλίδη. Ο 

καθένας δίνει τα δικά του εργαστηριακά. Αν υπήρχε μια μηχανοργάνωση ο κάθε 

άρρωστος που έμπαινε θα είχε έναν κωδικό. 

 

Μ: Κάτι σαν την ηλεκτρονική ταυτότητα ας πούμε; 

 

Ρ: Ακριβώς, θα πήγαινε στον Παθολόγο, αυτός θα ήξερε ότι τον είδε κάποιος άλλος 

πριν από τρεις ημέρες, δε θα γινόταν σπατάλη εργαστηριακών. Αυτό θα μας έσωζε από 

πολλά πράγματα και από τη σπατάλη των εργαστηριακών που γίνονται και ξαναγίνονται 

γιατί και γιατροί δε φταίνε στα εξωτερικά ιατρεία. Ένα δεύτερο είναι ότι αυτό το 

χαρτομάνι θα φεύγει από εμάς. Θα βγαίνουν τα αποτελέσματα στην οθόνη των τμημάτων, 

θα τα παίρνουν οι γιατροί από την οθόνη. Τζάμπα ξοδεύονται χαρτιά, χώρια από το ότι θα 

υπάρχει ταχεία και παράλληλη εργασία. Θα βοηθούσε η Γραμματεία έξω, θα έπαιρναν 

κατευθείαν τα αποτελέσματα. Τώρα ταλαιπωρείται ο κόσμος και εμείς, με μια κεντρική 

μηχανοργάνωση θα βοηθούσαμε πολύ στην διακίνηση των αποτελεσμάτων. 

Το προσωπικό είναι λίγο, δε μας φτάνει. Ενώ έτσι και μ’ αυτό ίσως το προσωπικό 

θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε πιο πολύ στη δουλειά μας. 

 

Μ: Δηλαδή εδώ εσείς βλέπετε μια άμεση συνέπεια και στο κόστος αλλά και στην 

ποιότητα των υπηρεσιών; 

 

Ρ: Για την ποιότητα κάνουμε ότι μπορούμε, δε μπορώ να μιλήσω για την ποιότητα 

για το κόστος όμως… 

 

Μ: Θα μπορούσε να εξοικονομήσει χρόνο για το προσωπικό ώστε να κάνει κάτι 

άλλο, ίσως πιο σημαντικό; 

 

Ρ: Στην ποιότητα δεν μπορώ να πω γιατί φροντίζουν όλοι, είναι και το σύστημα 

των εργαστηρίων έτσι που πολλές φορές χρησιμοποιούν συνέχεια control, δεν κάνουν 

δηλαδή δουλειά για να φύγει, ελέγχονται συνέχεια ότι αποτελέσματα βγαίνουν. Η 

ποιότητα όχι. Ο φόβος του λάθους, η πολύ δουλειά το φέρνει, δε μπαίνω σε αυτό γιατί και 

ένα άτομο μπορεί να κάνει λάθος και λίγη δουλειά να έχει. Προσπαθούμε να μη γίνει 

λάθος! 
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Μ: Όταν ένα σύστημα δουλεύει κοντά στα όριά του δεν είναι πιο επιρρεπές στο 

λάθος; 

 

Ρ:Είναι αγανακτισμένοι άλλο να έχεις 30  ή 50 αίματα ή έστω 100 αίματα. Εμείς 

φτάνουμε στα 350 με 450 αίματα την ημέρα, δεν είναι λίγα. 

 

Μ:Αυτή η κατάσταση δημιουργεί προσωπικά προβλήματα ανάμεσα στους 

εργαζόμενους;  

 

Ρ:Όχι, αυτό είναι θέματα ατόμων. 

 

Μ: Το γεγονός ότι δεν υπάρχει υποκίνηση, δημιουργεί προβλήματα; απλά δέχονται 

ότι είναι δουλειά τους και το κάνουν; υπάρχει μια προθυμία για περισσότερα;  

 

Ρ:Αυτό νομίζω ότι είναι καθαρά θέμα χαρακτήρα. Δε νομίζω ότι είναι μόνο θέμα 

φιλοδοξίας, είναι και θέμα του πώς θα τους βάλεις να δουλέψουν και εν συνεχεία 

οπωσδήποτε θα υπάρχουν άτομα που θα αντιδράσουν, αλλά εσύ που είσαι πάνω από 

αυτούς θα φροντίζεις. 

 

Μ: Ποια είναι η εξουσία σας ως Διευθύντριας;  Έχετε τη δυνατότητα να ανταμείψετε 

ή και να τιμωρήσετε αν θέλετε; 

 

Ρ:Να τιμωρήσω; Εγώ δεν είμαι υπέρ της τιμωρίας. 

Το να ανταμείψω, θα τον ανταμείψει αλλά πως; δεν μπορώ με υλικά κίνητρα. 

Μόνο ηθικά. 

 

Μ: Μετράνε όμως ή δε μετράνε αυτά; 

 

Ρ: Σ’ αυτούς μετράνε, στο ιατρικό προσωπικό μετράει πάρα πολύ, στους 

παρασκευαστές εντάξει είναι ηθική ικανοποίηση, αναγνωρίζεται και αυτό που κάνουν. 

Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν περισσότερο και άνθρωποι που δουλεύουν λιγότερο. 

Σ’ αυτούς είμαστε ξεκάθαροι. Αυτοί που δουλεύουν λιγότερο τους ξέρεις πια, εγώ 

τουλάχιστον ύστερα από τριάντα χρόνια τους ξέρω. 

Νομίζω ότι από την πρώτη εβδομάδα μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται, και αυτά τα 

νέα παιδιά που έρχονται, την πρώτη εβδομάδα μπορώ να καταλάβω αν θα γίνουν 

ευσυνείδητοι καλοί και εργατικοί ή τεμπέληδες. Το ίδιο και ο καθένας μπορεί να 

καταλάβει αυτόν που έχει δίπλα του, πώς θα δουλέψει αλλά δυστυχώς είναι μόνιμος  ο 
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παρασκευαστής και θα πρέπει να τον δεχτείς όπως είναι. Δε μπορείς να αλλάξεις και 

πολλά σε ένα άτομο ύστερα από εικοσιπέντε χρόνια, να τον κάνεις τελείως διαφορετικό. 

Μπορείς να τον φέρεις στα νερά σου αλλά δεν μπορείς να τον αλλάξεις πολύ. 

 

Μ: Μπορεί να υπάρχει αξιολόγηση όσο η εργασία είναι «θολή» και απροσδιόριστη 

εργασία ή  δεν υπάρχει γιατί δεν αποφασίσαμε να την κάνουμε;  

 

Ρ: Δε νομίζω ότι είναι θολή και αόριστη, όχι. Εγώ ξέρω αυτή τη στιγμή ποιοι 

δουλεύουν πάρα πολύ, ποιοι δουλεύουν σωστά, ποιοι λιγότερο γιατί έτσι θέλουν να 

δουλεύουν και αν τους πιέσεις μπορεί και να μη δουλέψουν περισσότερο αλλά λιγότερο 

από όσο δουλεύουν, γι’ αυτό σας λέω. Είναι θέμα χαρακτήρα, ύστερα μην ξεχνάτε ότι 

πολλά από αυτά τα άτομα είναι μαζί μου πολλά χρόνια. Είμαι εικοσιπέντε χρόνια εδώ 

μέσα, δεν έχω καινούργια άτομα. Δεν ξέρω πως θα λειτουργούσα αν πήγαινα σε ένα 

πόστο τελείως καινούργιο. Εκεί θα ξεκινούσα τελείως διαφορετικά εδώ όμως μ’ αυτούς 

όλους μεγάλωσα, και αυτοί μαζί μου, από εμένα έμαθαν, έδωσα σε όλους τα ίδια αλλά 

δεν πήραν όλοι τα ίδια και δεν είμαι της αρχής να τιμωρήσω. Να τους κόψω ένα ρεπό; Δε 

μου αρέσει η τιμωρία σε κανένα επίπεδο, ούτε πρόκειται να έρθω σε σύγκρουση με 

κανέναν και να του επιβάλω αυτό που θέλω, ξέρω ότι δεν πρόκειται να το κάνει. Ξέρει 

αυτός που δουλεύει τόσο, ότι και να του κάνω τόσο θα δουλεύει. 

 

Μ:Δηλαδή επιμένετε να ηγείστε με το παράδειγμα σας; 

 

Ρ:Ναι. 

 

Μ:Και όσοι θέλουν το ακολουθούν; 

 

Ρ: Με το παράδειγμα μου δε μπορώ να πω ότι είμαι τέλεια και νομίζω ότι πολλά 

παιδιά λειτουργούν αυτή τη στιγμή, είναι κοντά μου και έτσι έμαθαν, δε θέλουν να 

έρθουν σε ρήξη, πολλά δε θέλουν να έρθουν σε ρήξη. 

 

Μ: Η αξιολόγηση είναι επί της ουσίας ή είναι μια αξιολόγηση τυπική; 

  

Ρ:Εγώ αξιολογώ μόνο τους γιατρούς μου. Πείτε μου όμως, τι γίνεται με την 

αξιολόγηση; Ποιο είναι το αποτέλεσμα; Να γίνει η αξιολόγηση εκεί που θα γίνει σωστή 

και θα κριθεί κάποιος κάποια στιγμή σωστά, πείτε μου που θα κριθεί σωστά; 
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Μ: Εδώ είναι ακριβώς το θέμα, δηλαδή πιστεύετε ότι η αξιολόγηση από μόνη της δεν 

έχει έννοια εάν  δε βρεθεί ένα σύστημα αμοιβών ώστε να συνδεθεί με αυτό; 

   

Ρ: Δίνουν τουλάχιστον για το ιατρικό προσωπικό, δίνουν. Γιατί οι γιατροί εκτός 

από τη δουλειά που θα εκτελέσουν θα αγωνιστούν για κάποια εργασία, θα αγωνιστούν 

για μεταπτυχιακά, θα αγωνιστούν για Διδακτορικά, για να βάλουν κάτι καινούργιο στο 

Εργαστήριο, το να ψάξουν οι γιατροί είναι τελείως διαφορετικό κομμάτι. Αυτόν δεν 

μπορείς να τον αξιολογήσεις άσχημα, εκεί τον αξιολογείς σωστά, αλλά πες μου που 

χρησιμοποιείται αυτή η αξιολόγηση; Αυτό είναι το κακό και εδώ είναι ένα εργαστήριο 

που δουλεύουν οι γιατροί. 

Δουλεύουν πάρα πολύ και όλα τα άτομα, οι γιατροί που δουλεύουν εδώ, αν το 

πάρω επιστημονικά, είναι άτομα με πολύ θέληση. Σπάνια βρίσκεις τέτοιο ιατρικό 

προσωπικό. 

 

Μ: Τελικά ποια είναι η αμοιβή; Υπάρχει ισοπέδωση; 

 

Ρ: Η μόνη αμοιβή είναι ότι θα του βάλεις έναν καλό βαθμό, τίποτα άλλο. Η οποία 

αξιολόγηση όμως δε θα χρησιμοποιηθεί καμιά φορά.  Θα έλεγα ότι η πιο μεγάλη αμοιβή 

θα είναι η αίσθηση που έχει ο ίδιος ότι είναι αποδεκτός από τους  συναδέλφους και από 

τη Διευθύντρια. Είναι αποδεκτός, δουλεύει γιατί ξέρει ότι θα τον αναγνωρίσεις, εάν 

χρειαστεί κάτι θα είμαι δίπλα του, αλλά ούτε λεφτά, ούτε βαθμό μπορώ να του δώσω εγώ. 

Το μόνο που μπορώ να δώσω είναι μία συστατική επιστολή για το βιογραφικό στην οποία 

να τονίζω τα χαρίσματα του. 

 

Μ: Στο δικό σας χώρο εργασίας υπάρχει η ανταπόδοση της προσφοράς σας από τον 

πολίτη, όπως ας πούμε στην Παθολογική; 

 

Ρ: Εκεί αναγνωρίζεσαι, ακούς και ένα ευχαριστώ, εδώ δεν ακούς τίποτα. Αυτό 

είναι πολύ κακό. Εγώ που δούλεψα και έξω εκτός από τις χρηματικές αμοιβές, οι 

άνθρωποι σε ξέρουν, σου λένε ένα ευχαριστώ. Εδώ δεν ξέρουν κανέναν. Εδώ έρχονται 

μόνο οι αγανακτισμένοι, θεωρούν ότι είμαστε υποχρεωμένοι να δουλέψουμε για τον 

καθένα ατομικά και έρχονται όχι για να μας ευχαριστήσουν αλλά για να μας βρίσουν αν 

κάτι δε τους πήγε καλά. Ενώ οι γιατροί έχουν άλλη αντιμετώπιση από τον κόσμο. 

 

Μ: Οι γιατροί σας πως αντιδρούν; 
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Ρ: Το έχουν πάρει πια απόφαση, οι εργαστηριακοί το ξέρουν ότι δεν πάει η δουλειά 

τους σε συνάρτηση με το τι θα τους πει ο κόσμος, απλά νιώθεις παράπονο ότι δεν 

αναγνωρίζεσαι από αυτόν που έρχεται και τον εξυπηρετείς. Πολύ λίγες φορές βλέπουμε 

τον πολίτη εμείς, μόνο όταν είναι κάτι ειδικό. 

 

Μ: Υπάρχουν προβλήματα στην επικοινωνία με τις κλινικές και τους υπόλοιπους 

συναδέλφους έτσι ώστε να μη μπορείτε να ανταποκριθείτε; 

 

Ρ: Δεν έχουμε προβλήματα με τις κλινικές. 

 

Μ: Προβλήματα χρηματοδότησης για κάποια καινούργια πρόταση που θα γίνει, για 

συσκευές, για μηχανήματα, για κάτι που έχετε αντιληφθεί από ένα συνέδριο ή από τα 

περιοδικά; 

 

Ρ:Δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα, δεν είχαμε ποτέ σαν εργαστήριο, η Διοίκηση δε 

μας αφήνει, ότι ζητήσουμε όλα αυτά τα χρόνια μας το δίνει. Γιατί η Μικροβιολογία είχε 

ραγδαία εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Ο αριθμός των εξετάσεων έχει πολλαπλασιαστεί 

πάρα πολύ, τα μηχανήματα, οι τεχνικές πάρα πολλά πράγματα βγήκαν. Δεν έχουμε τέτοιο 

πρόβλημα. 

 

Μ:  Οι αλλαγές που έχουν γίνει οφείλονται μόνο στις επιστημονικές και τεχνολογικές 

αλλαγές; Υπάρχουν αλλαγές στις διοικητικές διαδικασίες; 

 

Ρ: Αυτά όλα μαζί πάνε. Οι επιστήμονες δηλαδή διαβάζουν, βλέπουν ότι χρειάζεται 

για τη διάγνωση και αυτό ζητάνε. Συζητάνε τι πρέπει να μπει αλλά συγχρόνως και εμείς 

ενημερωνόμαστε ότι βγήκαν καινούργιες εξετάσεις. 

Στα συνέδρια αυτά μαθαίνουμε και δε λείπουμε από αυτά τα συνέδρια. Από τότε 

που τελειώσαμε το πανεπιστήμιο, προσθέσαμε τόσες πολλές εξετάσεις και έχουν 

εξερευνηθεί τόσα πολλά πράγματα, τα οποία και εμείς τα ακολουθούμε όχι στο 100%, 

γιατί δε μπορούμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα. Κοιτάζεις τι θα επιλέξεις σαν εργαστήριο, 

προσπαθείς όσο το δυνατόν να βοηθήσεις τα τμήματα αλλά όλα είναι συνάρτηση και του 

προσωπικού. Αν δεν έχεις άτομα, δε μπορείς να κάνεις και πολλά. 

 

Μ: Αυτές οι αλλαγές δημιουργούν καινούργιες θέσεις, δημιουργούν καινούργιες 

ειδικότητες, καινούργια γνώση, ο αριθμός των εξετάσεων αυξήθηκε. Νέα άτομα έρχονται; 
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Ρ: Όμως και το προσωπικό ήταν λιγότερο. Γενικά δεν έρχονται πολλά άτομα. Όχι 

ότι τώρα το προσωπικό είναι αρκετό. Πέντε γιατροί είναι, δηλαδή ένας να πάρει άδεια 

αμέσως ο άλλος δεν προλαβαίνει τα απαραίτητα. Πρέπει να αυξηθεί το προσωπικό, να 

αυξηθούν οι παρασκευαστές, τα πάντα πρέπει να αυξηθούν. Ότι υπάρχει πρόβλημα στο 

προσωπικό, υπάρχει. 

 

Μ: Να ξαναγυρίσουμε λίγο στις πολλαπλές και τις αχρείαστες εξετάσεις; 

 

Ρ:Αχρείαστες επειδή ο πελάτης έρχεται και ξαναέρχεται. Πάρα πολλοί είναι αυτοί 

που δεν έχουν εμπιστοσύνη σε έναν. Θα ξαναέρθουν και σε άλλον. 

 

Μ:Αν όμως το σύστημα μηχανοργανωθεί δε θα ελέγχει και τις παραπάνω εξετάσεις 

που κάνουν κάποιοι γιατροί; 

 

Ρ:Αυτό μπορεί να ελεγχθεί. Πρέπει να υπάρχουν άτομα να ελέγχουν. Εμείς δε 

μπορούμε να τα ελέγξουμε αυτά. Αν γίνει μηχανοργάνωση, πιστεύω ότι θα δίνει τη 

δυνατότητα να ελέγχεται εύκολα. Να μπορεί να δει ας πούμε ότι ο χ ήρθε αυτόν τον μήνα 

τρις φορές στο νοσοκομείο σαν περιστατικό, να εξεταστεί και τις τρις φορές του δόθηκαν 

οι ίδιες εξετάσεις. Αυτό θα ξεφύγει, μπορούμε να πάμε και στα τμήματα και εκεί πολλές 

φορές μπορεί να δοθούν τα ίδια και τα ίδια. Φεύγει ένας άρρωστος από τη μια κλινική και 

πηγαίνει στην άλλη. Φεύγει με το φάκελό του. 

 

Μ: Το άλλο το θέμα των γιατρών που δίνουν περισσότερες εξετάσεις από όσες πρέπει 

απλώς για να δώσουν; 

 

Ρ: Δε μπορώ να πω ότι δίνουν περισσότερες εξετάσεις, κάποιο λόγο θα έχουν. 

 

Μ: Θα μπορούσε να γίνεται; 

 

Ρ:  Από τα εξωτερικά ιατρεία θα μπορούσε. Γιατί με το φόβο μη σου πάθει κάτι, 

δίνεις και κάτι περισσότερο, για να διασφαλισθείς δηλαδή. Μέσα στα τμήματα μπορεί να 

δίνονται πολλές φορές πολλές εξετάσεις γιατί μπαίνει ο άρρωστος και πρέπει να 

κοιτάξουν την παράμετρο να μείνει ο άρρωστος λίγο μέσα στο νοσοκομείο. Αυτό είναι 

κάτι που προσέχουμε οι κλινικοί γιατροί, όχι πολλές ημέρες νοσηλείας. Άρα αν κάνουμε 

πιο γρήγορα τον έλεγχο του αρρώστου θα έχουμε μικρότερο χρόνο νοσηλείας. Μπορεί σ’ 

αυτό το μικρό διάστημα να δώσει  ασθενής ένα δείγμα στο ήπαρ ας πούμε, δεν περιμένεις 

να δώσει κάτι άλλο, κάνουμε όλες τις εξετάσεις που αφορούν το ήπαρ. Γιατί πιέζονται 
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όλοι και με το κρεβάτι για να έρθει κάποιος άλλος αλλά και με το χρόνο νοσηλείας που 

θα παραμείνει. Μπορεί εκεί να ξεφεύγουν λίγο οι εξετάσεις. Με άλλη λογική δε δίνονται 

περισσότερες εξετάσεις. 

 

Μ: Στην περίπτωση που το Υπουργείο υποχρέωνε τα Ασφαλιστικά Ταμεία να 

πληρώνουν σε πραγματικές τιμές και όχι σε αυτές; Αν τα Ασφαλιστικά Ταμεία έβαζαν 

δικούς τους γιατρούς για να ελέγχουν;  

 

Ρ: Θα μπορούσε να υπάρχει ένας ελεγκτής να ελέγχει τους ασθενείς και να λέει αν 

έπρεπε να δοθούν οι εξετάσεις ή όχι. Μπορεί να το κάνει αυτό. Όπως υπάρχει το 

καθορισμένο αντιβιόγραμμα που λέει ότι τα αντιβιοτικά είναι αυτά που καθορίζει το 

Κ.Ε.Λ. (Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων). Αυτό θέτει περιορισμούς στο τι θα δώσει ο 

γιατρός. Δεν εφαρμόζεται στο 100% γιατί είναι δύσκολο, άλλο στο χαρτί και άλλο στην 

πράξη, ο άρρωστος είναι βαριά είναι μπροστά σου, δε μπορείς να πεις εγώ δε θα σου 

δώσω εκείνο το αντιβιοτικό γιατί λέει το Κ.Ε.Λ. Πολλές φορές αναγκάζονται και δεν το 

εφαρμόζουν. 

Μ: Υπάρχουν αλλαγές που να προτείνονται από το Υπουργείο για την εφαρμογή 

συγκεκριμένων πρωτοκόλλων;  

 

Μ: Όχι δεν έχουμε τέτοιες αλλαγές. Σε συνέδρια αναφέρουμε πολλές φορές πως θα 

δίνουμε την απάντηση για να είμαστε όλοι στα ίδια, μονάδες που θα χρησιμοποιήσουμε 

αλλά από το Υπουργείο όχι. 

 

Μ: Δηλαδή υπάρχει αυτορρύθμιση; 

 

Ρ: Από το Υπουργείο έρχονται οδηγίες και νόμοι για το πως θα γίνει ένας 

διαγωνισμός, τι διάρκεια θα έχει. 

 

Μ: Τα εργαστηριακά;  

 

Ρ: Τα εργαστηριακά; Όχι αυτά εμείς τα τακτοποιούμε. 

 

Μ : Λέτε ότι δε θα σας αρνούνται ποτέ τις παραγγελίες σας για να πάρετε κάποιες 

συσκευές, αντιδραστήρια, όμως πόσο γρήγορες είναι αυτές οι διαδικασίες;  
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Ρ: Αυτά έχουν τα χρονοδιαγράμματά τους. Πρέπει να το ζητήσεις, να περάσει 

επιστημονικό συμβούλιο και από εκεί και πέρα να βγει διαγωνισμός, όπως σε όλες τις 

διαδικασίες. 

 

Μ: Αυτά γίνονται με τον ίδιο τρόπο; Αργούν; 

 

Ρ: Με τον ίδιο τρόπο. Αργούν πολλές φορές, γιατί μπαίνουν οι ενστάσεις από 

άλλες εταιρίες, οπότε καθυστερεί έτσι. Αν υπάρχει αλλαγή Κυβέρνησης, επίσης. Αλλιώς 

δεν αργεί από την Διοίκηση. Η Διοίκηση από τη στιγμή που θα λάβει τη δική μου έγκριση 

δε θα καθυστερήσει. 

 

Μ: Αιτιολογημένες προτάσεις δεν απορρίπτονται όπως καταλαβαίνω. 

 

Ρ: Όχι ποτέ δεν έχουν απορρίψει. Εφ’ όσον βέβαια γίνεται με κανονική διαδικασία 

κανονική κτλ. 

 

Μ: Ζητήθηκε η συμβουλή σας στον στρατηγικό σχεδιασμό που επιχειρήθηκε; 

 

Ρ: Όχι. Όμως σε πολλές περιπτώσεις μας καλούν και παίρνουν την άποψή μας, 

αλλά τι θα μπορεί να εφαρμοστεί; 

 

Μ: Να πείτε, δε μπορώ να σας κάνω οικονομία, αν εσείς δε μου βάλετε ένα καλό 

μηχανογραφικό σύστημα για να μπορούμε να το ελέγξουμε. 

 

Ρ: Αυτά τα ακούν κάθε φορά, αλλά πόσο μπορούν να τα εφαρμόσουν; Δε νομίζω 

ότι είναι στο χέρι τους αυτό, αφορά τους πιο πάνω για να γίνει. Εμείς τα λέμε, δεν ξέρω 

κατά πόσο μπορούν να τα εκτελέσουν. 

Αν δε γίνει μηχανοργάνωση δε μπορώ να ξέρω πόσο κοστίζει η εξέταση. Σε όλα τα 

επίπεδα στα αντιδραστήρια, στις εξετάσεις που δουλεύουμε στα αποτελέσματα που 

βγαίνουν. Σ’ αυτό θα μας σώσει η μηχανοργάνωση γιατί τώρα δε μπορώ να το ελέγξω. Το 

ξέρουν αυτό το πράγμα αλλά δε μπορεί να γίνει απ’ αυτούς, θα χρειαστεί κάποιοι άλλοι 

να βοηθήσουν. 

 

Μ: Εγώ δε μπορώ να φανταστώ ότι θα προκύψει οικονομία στο νοσοκομείο χωρίς τη 

δική σας συμμετοχή. 
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Ρ: Εγώ πιστεύω πως με μια μηχανοργάνωση κεντρική, που θα ελέγχει τον κάθε ένα 

που θα μπαίνει μέσα και θα ξέρει ο κάθε γιατρός στο τμήμα τι δόθηκε σήμερα και τι 

δόθηκε χθες. Κυρίως στα εξωτερικά ιατρεία δεν ξέρουν ότι ο ίδιος άρρωστος έρχεται και 

ξαναέρχεται. 

 

Μ: Μπορούμε χονδρικά να πούμε πόσα είναι τα αζήτητα αποτελέσματα; 

 

Ρ: Δεν τα θυμάμαι, είχα  βγάλει ένα νούμερο, δεν είχα κάνει ανακοίνωση αλλά 

ήταν αρκετά  τα αζήτητα. Έρχονται τους παίρνουμε αίμα και δεν έρχονται να τα πάρουν. 

Δεν ξέρω τι να πω. Είχα κάνει και χρηματοοικονομική μελέτη για να δω πόσο είναι. 

Μ: Αν θέλατε να αλλάξουν κάποια πράγματα, σε τι επίπεδο θα μπορούσαμε να τα 

δούμε; Υποκίνηση, διοικητικά, αξιολόγηση; Θεωρείτε πιο σπουδαίο το θέμα της 

μηχανοργάνωσης; 

 

Ρ: Περισσότερο είναι το θέμα του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, σε μας λείπουν 

κυρίως οι παρασκευαστές. 

 

Μ: Θέματα διοικητικά, πυραμίδας, ο τρόπος που εξελίσσονται οι γιατροί έχουμε 

κάποια προβλήματα; 

 

Ρ: Δεν είμαστε επιτροπή κρίσης των γιατρών, εγώ να δώσω ένα χαρτί για καλό 

βιογραφικό αλλά άλλος θα τους κρίνει. Υπάρχουν συμβούλια για τους γιατρούς. Για να 

πάρει μία θέση κάποιος  πρέπει να υποβάλλει  τα χαρτιά του στο ΠΕΣΥ, να κριθεί. Εσύ 

θα πρέπει να δώσεις μόνο ένα βιογραφικό και να βοηθήσεις να πάει για μια 

μετεκπαίδευση και θα πρέπει να βοηθήσεις, να το κάνεις. 

 

Μ: Υπάρχει πρόβλημα στη διαδοχή ενός διευθυντή; Εξαρτάται από τα συμβούλια; 

 

Ρ: Υπάρχει πρόβλημα σ’ αυτό. Είναι ότι έχεις μεράκι να γίνεις και γίνεσαι μόνο για 

αυτό. Δεν υπάρχει  ούτε υψηλό εισόδημα ούτε κύρος θέσης. Υπάρχει ευθύνη και τίποτα 

άλλο. 

 

Μ: Οι παλιοί γιατροί λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο με τους νέους; 

 

Ρ:Αυτό ισχύει σε όλα τα επαγγέλματα. Οι νέοι στο 70% κοιτάζουν περισσότερο τα 

χρήματα και λειτουργούν περισσότερο για αυτά. Όχι από μεράκι ή για το λειτούργημα. 
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Μ: Πως κρίνετε τις συμπεριφορές στο χώρο του νοσοκομείου; 

 

Ρ: Εσείς αν πάτε σε ένα Ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα θα δείτε κανέναν άρρωστο 

να φωνάζει και να απαιτεί ακόμη κι αν δεν πάει κάτι καλά; Εδώ αμέσως το κάνουν, δεν 

έχουν υπομονή. Έμαθαν να έρχονται επιθετικοί, βιαστικοί. Οι συμπεριφορά των 

αρρώστων στο εξωτερικό, έτσι είναι; Στον ιδιώτη γιατρό πληρώνουν, περιμένουν και 

λένε και ευχαριστώ.  

 

Μ: Γιατί οι γιατροί δε συνιστούν στις νοσηλεύτριες να είναι ευγενικές; 

 

Ρ:Δεν το κάνουν;  

 

Μ:Τις τιμωρούν τις κακές ή αμείβουν τις καλές; 

 

Ρ: Το σύστημα δεν αμείβει την καλή συμπεριφορά για να την κάνει παράδειγμα. 

Πρέπει να αυξηθεί το προσωπικό, να δουλεύουν με περισσότερα άτομα τριγύρω τους. Το 

προσωπικό σε ένα καινούργιο και πολύ ωραίο νοσοκομείο, βρέθηκε. Είναι όμως πολύ 

γερασμένο. Είμαστε πολύ παλιοί εδώ μέσα. Οι νέοι είναι πολύ λίγοι. Πρέπει να δουν ότι 

χρειάζονται άτομα. Στην ιδιωτική κλινική μπορεί να είναι τα ίδια άτομα αλλά εκεί μπαίνει 

και το άλλο. Αν δεν φερθώ καλά γιατί είμαι κουρασμένη, ίσως αύριο να με διώξουν, ενώ 

εδώ όχι. 
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Συνέντευξη με δύο εργαστηριακούς ιατρούς ταυτόχρονα ( Ιατρός Φ και Α) 

 

 

Μ: Ποια είναι τα βασικά προβλήματα που εμποδίζουν το σύστημα να λειτουργήσει 

καλύτερα; 

 

Φ: Το ένα πρόβλημα είναι ότι γίνεται μεγάλη σπατάλη στις εξετάσεις γιατί δεν 

υπάρχει καλή επικοινωνία των κλινικών δηλαδή παθολόγων, χειρουργών κτλ. Πολλές 

φορές κάνουμε τις ίδιες εξετάσεις χωρίς να παίρνουν τα αποτελέσματα, δεν υπάρχει 

οργάνωση. Είναι πολλές οι αζήτητες εξετάσεις, είναι επαναλαμβανόμενες χωρίς λόγο. 

 

Μ:Αυτό μπορεί να λυθεί με μηχανοργάνωση; 

 

Φ: Βέβαια αυτό περιμένουμε. Για να ξέρουμε τι έκανε ο καθένας και πότε. Δουλειά 

με τα βιβλιάρια δε γίνεται. 

 

Μ: Το πρόβλημα είναι μόνο οικονομικό ή είναι πρόβλημα και ποιότητας;  

 

Φ: Ποιότητας δε θα το έλεγα. Αλλά αν έχεις περισσότερο χρόνο μπορείς να δεις, να 

μελετήσεις καλύτερα τα αποτελέσματα. 

 

Μ: Μπορούμε να ελέγξουμε παραπομπές για εξετάσεις που δεν χρειάζονται;   

 

Φ: Έχουμε πολλές άσκοπες εξετάσεις. 

 

Μ: Εξυπηρετούν συμφέροντα; 

 

Α: Υπάρχουν. Τα εξωτερικά ιατρεία τα οποία είναι ανεξέλεγκτα. 

Φ: Υπάρχουν νόμιμα απογευματινά ιατρεία, αυτοί πληρώνουν επίσκεψη στο 

γιατρό, ο γιατρός φορτώνει εξετάσεις οι οποίες έρχονται εδώ χωρίς έλεγχο και την ώρα 

της εφημερίας αλλά και την άλλη μέρα χωρίς να πληρώνονται, πληρώνεται μόνο η 

επίσκεψη. 

 

Μ: Είναι πολλές αυτές οι εξετάσεις; 

 

Α: Όχι δεν είναι. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι δεν υπάρχει καθορισμένος αριθμός 

εξετάσεων. Δηλαδή είμαστε ένας συγκεκριμένος αριθμός ατόμων αλλά δεν ξέρουμε που 
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μπορούμε να φτάσουμε, δουλεύουμε ότι έρχεται στο εργαστήριο. Δεν υπάρχει καλός 

διοικητικός μηχανισμός, αν υπήρχε θα ήταν αλλιώς τα πράγματα, δεν είναι δουλειά του 

εργαστηρίου να ελέγξει το τι θα μπει στο εργαστήριο. Όπως στις ιδιωτικές κλινικές που 

υπάρχει διοικητικός μηχανισμός  και θα πιάσει τον ασθενή, μπαίνοντας μέσα αμέσως. 

Εδώ αυτό δεν λειτουργεί ή υπολειτουργεί. Με αποτέλεσμα να μπορεί να περάσει έτσι και 

ένα έξτρα παραπεμπτικό. 

 

Μ: Αυτό γιατί δεν αλλάζει, έχουμε να κάνουμε με κάποια συμφέροντα; Η απλώς 

κάποιος πρέπει να πάρει την ευθύνη για να το κάνει; 

 

Φ: Συμφέροντα δεν έχει πολλά που να μην μπορεί να χτυπηθούν. Απλά χρειάζεται 

κάποιος  να το αναλάβει. Χρειάζεται διοικητικούς υπαλλήλους, οι οποίοι μόλις μπαίνει 

κάποιος, να παίρνει ένα νούμερο να περνάει από το γιατρό, οι εξετάσεις να χρεώνονται 

στο Ταμείο του και μετά να κατεβαίνει στο εργαστήριο. 

 

Μ: Η διοίκηση πώς μπορεί να παρέμβει εδώ; 

 

Α: Πήγα για παράδειγμα στο Παπαγεωργίου, κατευθείαν πήγα στον γκισέ, πήρα το 

νούμερο και από εκεί και πέρα με αυτό το νούμερο έμπαινα από γραφείο σε γραφείο 

έκανα τις εξετάσεις μου, φορτώνονταν όλα στο νούμερό μου, ήμουνα ελεγμένη ασθενής 

μέσα στο νοσοκομείο, αυτή τη στιγμή κανένας δεν ξέρει τίποτα εδώ μέσα. 

 

Μ: Χωρίς αυτό το νούμερο δε γινόταν δηλαδή τίποτα;  

 

Α: Βεβαίως αλλιώς δε μπαίνεις στο Παπαγεωργίου ή σε μια οποιαδήποτε κλινική 

χωρίς να περάσεις πρώτα για νούμερο, να δώσεις τα στοιχεία σου. Αυτό αντικαθιστά την 

ηλεκτρονική ταυτότητα, που έχουν εδώ και χρόνια κάποιες άλλες χώρες.  

 

Μ. Υπάρχει καθηκοντολόγιο; Υπάρχει η περιγραφή της θέσης εργασίας; 

 

Α: Δεν υπάρχει καθηκοντολόγιο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο γιατρός εδώ και κανείς 

δε μπορεί να αντικαταστήσει το γιατρό. Δηλαδή δε μπορεί κάποια άτομα να φορτώνονται 

τα πάντα και κάποια άλλα όχι. Όλα μέχρι ενός σημείου. Πρέπει να υπάρχει 

καθηκοντολόγιο. 

 

Μ:Δηλαδή ότι δουλειά σας έρχεται την κάνετε; Δεν κρατάτε στατιστικές, ας πούμε 

τόσα κάναμε πέρυσι, τόσα φέτος και χρειαζόμαστε τόσα άτομα; 
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Α: Για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να υπάρχει κάποια προοπτική. Να τα βλέπει 

κάποιος αυτά και να μας λέει: κύριοι θα βάλετε ραντεβού και θα δουλεύετε ας πούμε  

ορούς την ημέρα. 

 

Μ: Δηλαδή η Δ/ντρια θα το έβαζε πολύ άνετα το θέμα εκεί μέσα; 

 

Α: Δεν πρόκειται να γίνει κάτι άμεσα αυτή τη στιγμή.  

Φ: Αν πιέσουμε εμείς μπορεί η Δ/ντρια να πει ότι δεν μπορούμε και κόψτε 

εξετάσεις. Το έχουμε πει κατά καιρούς αυτό να το κάνουμε. Εκεί σταματάει και το 

επιστημονικό μας ενδιαφέρον πλέον. Τα δύο τρίτα της δουλειάς μας είναι δουλειά των 

παρασκευαστών, όμως λείπουν οι παρασκευαστές γιατί αυτοί κάνουν δουλειά άλλη π.χ. 

της νοσοκόμας,  επειδή λείπουν οι νοσοκόμες επειδή είναι λίγες και επειδή αρκετές από 

αυτές έχουν πάει στην διοικητική υπηρεσία. 

 

Μ: Δηλαδή όλα τα αντιμετωπίζουμε με το φιλότιμο; 

 

Α: Κινούμαστε πραγματικά με καλή συνεννόηση μεταξύ μας και από καλή διάθεση 

κάνουμε κι άλλες εξετάσεις. Για τη δική μας την ευχαρίστηση. Αν δεν έβγαινε αυτό το 

συναίσθημα με το υπάρχον σύστημα θα έπρεπε να δουλεύουμε το 50% από αυτό που 

δουλεύουμε, είναι αυτό που λένε για τη Δημόσια Διοίκηση ότι το παράξενο δεν είναι που 

αποτυγχάνει αλλά το πώς, σε αρκετές περιπτώσεις, καταφέρνει και επιτυγχάνει. Δηλαδή 

αν το βλέπουμε απλά ήρθα πληρώθηκα και έκανα τη δουλειά δε θα προσφέραμε ούτε το 

50% 

 

Μ: Υπάρχουν προσωπικά προβλήματα; 

 

Φ: Ναι υπάρχουν. Βέβαια αρχίζουν και υπάρχουν από το μεγάλο φόρτο εργασίας. 

Οι γιατροί άλλων ειδικοτήτων έχουν κι άλλο κίνητρο να δουλέψουν. Κάνουν ιατρεία π.χ. 

το απόγευμα κρυφά ή φανερά, παίρνουν από τον ασθενή χρήματα, τέλος πάντων…. Εδώ 

απλώς δουλεύεις και σε κάθε στραβό θα πουν ότι φταίει το εργαστήριο. 

 

Μ: Το κάθε καλό δηλαδή δε θα πουν ότι εσύ το έκανες; 

 

Φ: Είσαι αφανής ήρωας. Αν βγάζεις 20-30 ή 50% περισσότερη δουλειά δε θα σου 

πει κανείς τίποτα, αν το ίδιο έκανες σε μια άλλη κλινική εκεί λειτουργεί κάποιο κίνητρο, 

δηλαδή ο κόσμος λέει «τί σπουδαίος γιατρός είναι αυτός»… 
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Α.Π: Υπάρχει πρόβλημα τώρα και με τους Βιοχημικούς γιατί βγήκε το κονδύλιο 

και πρέπει να μειωθούν οι εφημερίες κι έτσι πάλι τα φορτωνόμαστε εμείς κι αρχίζουμε να 

έχουμε προβλήματα και μεταξύ μας. Πρέπει όμως να φανεί ότι αυτοί οι άνθρωποι εδώ 

δούλευαν. 

 

Μ: Είναι θέμα του κατά πόσο βλέπει και η Δ/ντρια ανταπόκριση από επάνω; 

 

Φ: Η εδώ Διοίκηση δείχνει ενδιαφέρον αλλά αν το Υπουργείο δεν δείχνει... 

 

Μ: Το πρόβλημα είναι το οικονομικό ή αφορά μόνο θέμα προσωπικού; 

 

Φ: Δεν έχουμε πρόβλημα σ ’αυτό, μόνο στο προσωπικό, δουλεύουμε με το μισό 

προσωπικό. 

Α: Η συζήτηση με μια ομάδα της Διοίκησης ανά τμήμα θα έκανε ξεκάθαρα πολλά 

θέματα που τώρα δεν είναι ξεκάθαρα. Αυτό πιστεύω γιατί ο Δ/ντης πρέπει να στέκεται 

κάπου ενδιάμεσα στη Διοίκηση και στο προσωπικό. Η Διοίκηση δεν γνωρίζει  με 

αντικειμενικότητα τα προβλήματα κάθε τμήματος. Ένα αυτό και δεύτερον ότι δεν 

υπάρχει συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να ερχόμαστε 2-3 

φορές το χρόνο ανά ομάδα σε συνεργασία με άλλες κλινικές, να συνομιλούμε και να 

συναποφασίζουμε, να λέμε κάποια προβλήματα και να γίνονται κάποιες υποχωρήσεις για 

να δίνονται λύσεις. Αυτή τη στιγμή ο καθένας λειτουργεί μόνος του, κι αυτό είναι κακό. 

Φ: Αυτό είναι ένα πρόβλημα με το προσωπικό που το λέμε χρόνια και το έχει 

αντιληφθεί η Διοίκηση και το ξέρει για παρασκευαστές, για νοσηλευτές, έχει ζητήσει από 

το Υπουργείο, αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα που δεν γίνονται προσλήψεις. Δεν λύνεται 

το πρόβλημα και πολλά θα μπορούσαν να λυθούν απ’ αυτό. 

Κι ένα άλλο είναι ότι φτάνουν στη Διοίκηση κάποια χρήματα τα οποία θα έπρεπε 

να τα δίνουν εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, να κάνει ας πούμε προσλήψεις για 8 μήνες, αυτό 

θα βοηθούσε. Θα μπορούσε να υπάρχει κάποια ευελιξία, δεν ξέρω αν γίνεται βέβαια 

αυτό. Ακόμη και τα stage  που έρχονται , έρχονται με άλλες συμβάσεις από το 

Υπουργείο. 

 

Μ: Αυτοί που έρχονται από τα stage  καλύπτουν κάποιες ανάγκες ή μέχρι να μάθουν 

, φεύγουν; 

 

Φ: Τώρα ήρθαν και τον Ιούνιο τελειώνουν. Εμείς ήδη από τον Ιούνιο έχουμε άμεσο 

πρόβλημα. Ζητάμε να λυθεί, τί θα γίνει από εδώ και πέρα; Πολλά χρόνια είναι αυτή η 

κατάσταση, δεν υπάρχει όμως μόνιμος διορισμός, έτσι με τα stage δε μπορούμε να 
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καλυφθούμε. Για δύο χρόνια δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη κανενός γιατρού. Αυτό είναι 

πολύ άσχημο για ένα νοσοκομείο. Έπειτα είναι ένας χώρος πολύ ευαίσθητος, όποιος 

έρχεται εδώ (ακόμη και stage) θέλει τουλάχιστον 2-3 μήνες να μάθει τη δουλειά. Μέχρι 

να εκπαιδευτεί κάποιος, έχει φύγει, χώρια που μέχρι να μάθει είναι και επικίνδυνο αν δεν 

τον επιβλέπεις σφικτά. Το νοσοκομείο είναι ένας χώρος που θέλει μόνιμο προσωπικό, δε 

μπορεί να εκπαιδεύει, κάθε υπάλληλος τους πρώτους 3-4 μήνες είναι επικίνδυνος αυτό αν 

γίνεται συνέχεια είναι για το νοσοκομείο απαράδεκτο. (Τζάμπα η εκπαίδευση, τζάμπα τα 

λεφτά). Δε μπορείς να στηριχτείς σ’ αυτό το προσωπικό. 

 

Μ: Πως γίνεται η αξιολόγηση αφού καθηκοντολόγιο δεν υπάρχει; 

 

Α: Η αξιολόγηση γίνεται μόνο για λόγους εκφοβισμού από το γιατρό. 

Φ: Καταντάει τόσο ανούσιο που όλοι βάζουν τον ίδιο βαθμό σε όλους. 

Το πρόβλημά μας είναι αυτό, ότι η καθημερινή μας δουλειά επειδή δε μετριέται, 

δεν φαίνεται κιόλας.   

 

Μ: Άρα δεν υπάρχει αξιολόγηση, άρα έρχεται  και η ισοπέδωση; 

 

Α: Μετά λες κάποιος κάνει 3 εξετάσεις την ημέρα , εγώ κάνω 100 και είμαστε το 

ίδιο. 

Φ: Πιστεύω ότι το Σύστημα δεν το ενδιαφέρει η ποιότητα, αυτό φαίνεται από το 

σύνολο των πτυχίων που αναγνωρίζει, από τον όλο τρόπο αξιολόγησης. Περισσότερο 

θέλει το γιατρό δέσμιο στο σύστημα με λίγα λεφτά. Δεν ενδιαφέρει το Σύστημα κάτι άλλο 

και όλα αυτά που αναφέρονται στα νομοσχέδια περί αξιολόγησης κτλ είναι όλα 

καλυμμένες ιστορίες, η ουσία είναι αυτή, θέλουν ένα γιατρό χαμηλά αμειβόμενο. 

 

Μ: Τί έχουν να κερδίσουν όμως μ’ αυτό το τρόπο; 

 

Α: Ένα σύστημα υγείας πολύ χαμηλά αμειβόμενο. 

 

Μ: Ναι, αλλά η ζωή δείχνει ότι οι δαπάνες έχουν διογκωθεί υπερβολικά, χώρια η 

παραοικονομία της υγείας… 

 

Α: Κάποιοι βγάζουν λεφτά από την υγεία, όχι εμείς! 

Κάποιοι άλλοι βολεύονται μ’ αυτό το πράγμα, οι περισσότεροι γιατροί έχουν ένα 

εισόδημα, διπλάσιο από αυτό που βγάζω αυτή τη στιγμή επισήμως. 
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Φ: Δε νομίζω ότι είναι αυτό το πρόβλημα, δεν υπάρχει οργάνωση, δεν ξέρουμε τι 

θα πει Διοίκηση στην Ελλάδα. 

 

Μ: Θα μπορούσε να γίνει κάποιος οικονομικός προγραμματισμός; Π.χ. αυτά είναι τα 

χρήματα, κάνετε ένα πρόγραμμα. 

 

Φ: Ποιός θα κάνει πρόγραμμα ο Δ/ντης ή ο γιατρός που δεν γνωρίζει; Αυτοί που 

είναι ψηλά πρέπει να μάθουν ποιά είναι τα προβλήματα να δώσουν κάποια κίνητρα. Δεν 

έχουμε δει να εμφανίζονται ποτέ. Δεν έχουν έρθει ποτέ στο εργαστήριο να δουν πώς 

είναι. Το λάθος ξεκινάει από το κτίριο ακόμη, γράφει απ’ έξω ¨Διοικητικό¨ και δεν 

υπάρχει διοικητικό μέσα στο κτίριο κι εμείς έπρεπε να έχουμε Διοικητική γραμματέα, 

Δ/ντη, Οικονομικό Υπάλληλο. Θα έπρεπε ο Δ/ντης να έχει κοντά του έναν άνθρωπο της 

Διοίκησης για να μπορεί να εφαρμόζει αυτό που λέει. Δεν υπάρχει ένας διοικητικός 

υπάλληλος 35 χρόνια τώρα. Να βοηθάει στον οικονομικό προγραμματισμό τον Δ/ντη κι 

όχι ο γιατρός που δεν γνωρίζει. Αυτή τη στιγμή το έχει επωμιστεί κι αυτό ο γιατρός. Το 

κτίριο της Διοκήσεως να φανταστείτε είναι στο απέναντι κτίριο. Αυτό είναι το λάθος. 

Φ: Για να καταλάβετε το μέγεθος του προβλήματος ότι σε λίγο μπορεί να γίνω 

Δ/ντρια, συνταξιοδοτείται η υπάρχουσα και δεν θέλω. Υπάρχουν προβλήματα που δεν 

ξέρεις και δεν μπορείς να τα λύσεις. Έτσι όμως δεν μπορείς να εξυπηρετήσεις τον πολίτη. 

Έτσι αποδυναμώνεται το Εργαστήριο. 

 

Μ: Υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας προς τα πάνω, με τον διοικητή αλλά και με τις 

άλλες κλινικές – εργαστήρια;  

 

Α: Στο γραφείο δεν κάνεις Διοίκηση, στο τέλος μόνο χαρτιά υπογράφεις. Δηλαδή 

αν ερχόταν ο Διοικητής μια φορά να δει πως λειτουργεί από το πρωί μέχρι το βράδυ , 

νομίζω πως θα βρίσκαμε πολλές λύσεις και λεφτά να γλιτώσουμε, και πρόσωπα να 

αποδεσμεύσουμε από πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε και να βοηθήσουμε αλλού. 

Δεν γίνεται όμως αυτό. 

Φ: Δεν δίνεται η δυνατότητα για μια καλή κουβέντα, για προτάσεις. Αυτή τη 

στιγμή η επικοινωνία με τη Διοίκηση είναι όταν έχουμε ένα πολύ έντονο πρόβλημα ή 

οποία συνήθως δεν γνωρίζει και πώς να το λύσει. Δεν υπάρχει επικοινωνία  για την 

επίλυση προβλημάτων. 

Φ: Αυτή τη στιγμή θα μπορούσαν να έχουν λυθεί προβλήματα με τα οποία δεν θα 

έπρεπε να είχαμε ασχοληθεί και να ασχολούμαστε με κάποια άλλα. Από την άλλη όμως 

αν δεν κάνεις μια βόλτα δεν μπορείς να ξέρεις αν έχει πρόβλημα ο ασθενής ή κάτι άλλο 

ως λειτουργία. Εδώ σας λέω το εξής, ότι δεν ξέρει η μια κλινική το πως λειτουργεί η 
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άλλη. Ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας πως να ξέρει πως λειτουργούν οι κλινικές, 

όταν δεν υπάρχει αυτή η ομάδα των γιατρών που θα μαζευτεί μια φορά το τρίμηνο, μια 

γκάμα γιατρών, παθολόγοι, χειρούργοι, μικροβιολόγοι να ανταλλάξουν μεταξύ τους κάτι, 

να ξεπεράσουν ένα σκόπελο. Να γνωρίσει ο ένας λίγο τη δουλειά του άλλου. Στέλνεις 

αυτό, γιατί το στέλνεις; όταν δεν υπάρχει επικοινωνία πώς να ξέρει ο Διοικητής τα 

προβλήματά μας. 

Α: Εδώ έχω ένα ερώτημα το οποίο πλανάται χρόνια, τίνος ευθύνη είναι οι 

αιμοληψίες; του γιατρού, του παρασκευαστή, της αδελφής; απάντηση δεν έχει δοθεί για 

το ποιός θα έπρεπε να κάνει τις αιμοληψίες. 

 

Μ: Αν είχε δοθεί μια σαφή περιγραφή της εργασίας; 

 

Α: Εμείς είμαστε της γνώμης ότι εκεί πρέπει να γίνονται οι αιμοληψίες και να 

κατεβαίνουν απλά στο εργαστήριο. Εμείς ανεβαίνουμε, κάνουμε τις αιμοληψίες και 

κατεβαίνουμε γιατί θεωρείται ότι είναι δουλειά του παρασκευαστή. Όμως στα χαρτιά 

φαίνεται ότι δεν είναι δουλειά του παρασκευαστή, ότι είναι του νοσηλευτή και του 

γιατρού. 

Φ: Ένα άλλο πρόβλημα που μας ενοχλεί είναι το ερώτημά τους για το τί κάνει ο 

γιατρός εδώ. Κάθεται; Εγώ θέλω να έρθει κάποιος εδώ, να δει αν το Τμήμα δουλεύει ή 

δεν δουλεύει. Και αυτή ήταν άποψη ισχυρών προσώπων που δεν είχαν έρθει ποτέ μέσα 

στο Τμήμα. Δεν υπάρχει Διοίκηση, επικοινωνία, όλα ξεκινάν από εμάς τους ίδιους. Έτσι 

έχουμε μάθει με ανευθυνότητα και ξεκινάς κάθε φορά πάλι από τα ίδια. 

 

Μ: Ο θεσμός του Τομεάρχη έχει κάποια θέση μέσα στο σύστημα αυτό; 

 

Α: Συγκεκριμένη, όχι. 

 

Μ: Ουσιαστικά δηλαδή από τον Δ/ντη του τμήματος/κλινικής πάμε στον Δ/ντη της 

Ιατρικής Υπηρεσίας ή να πω πάμε κατευθείαν στον Διοικητή;  

 

Α: Αν μπορείς και στο Διοικητή κατευθείαν, είναι  καλύτερα. 

 

Μ: Εάν υπήρχε ένα καλύτερο σύστημα πρωτοβάθμιας υγείας, πόσο καλύτερο και πιο 

εύκολο θα ήταν για εσάς; 

 

Α: Θα είχαμε 30% από αυτό που κάνουμε. 
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Φ: Είναι αυτό που λέγαμε και πριν ότι το νοσοκομείο καλύπτει πρωτοβάθμια, 

δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια περίθαλψη με τα ίδια χρήματα, τα τακτοποιούμε όλα, αυτή 

είναι η ιστορία. Εξυπηρετούμε την επαρχία, τον κόσμο των Σερρών. 

 

Μ: Όταν κάποιος δεν δουλεύει μπορείς να τον επιβάλλεις κάτι; 

 

Α: Όχι. 

 

Μ: Ποιός είναι υπεύθυνος; 

 

Φ: Αυτό μπορεί να το κάνει ο γιατρός γιατί νιώθει υπεύθυνος ενώ ο άλλος δεν 

νιώθει αυτή την υπευθυνότητα. Ο γιατρός έχει ευθύνη και απέναντι στο Δ/ντη. Έχει 

παντού. 

 

Μ: Υπάρχει υποκίνηση; 

 

Φ: Η υποκίνηση είναι καθαρά δική μας υπόθεση, από προσωπική διάθεση, σαν 

άνθρωποι, τίποτα άλλο. Διαφορετικά θα έπρεπε ή να παραιτηθούμε ή να κάνουμε ότι και 

οι άλλοι. 

 

Μ: Δηλαδή να παίρνετε φακελάκι; 

 

Α: Άτομα πάντως που δεν έπαιρναν φακελάκι ξεκίνησαν και παίρνουν, ίσως γιατί 

το σύστημα τους οδήγησε. 

Φ: Υποκίνηση πάντως δεν υπάρχει. Έχω συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα 

προσόντα μετά από χρόνια να πάρω το βαθμό που πρέπει και περιμένω 2 χρόνια γι’ αυτό. 

Α: Κι εγώ, αν δεν είχαμε τις υποχρεώσεις που έχουμε θα έπρεπε να παραιτηθούμε. 

 

Μ: Αλλαγές συμβαίνουν στο Σύστημα, έτσι ήταν όταν πρωτοήρθατε εδώ; 

 

Φ: Διαβάσαμε το Καινούργιο Νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή σε τρία σημεία 

επαναλαμβάνονται τα ίδια πράγματα καθήκοντα του Διοικητή, του Δ/ντη Υπηρεσίας και 

Συμβουλίου. Δεν υπάρχει καμία υποκίνηση όχι μόνο για το οικονομικό αλλά για τίποτα, 

τελείωσε. Η εξέλιξη είναι αυτή. Αξιολόγηση για την αξιολόγηση. Δεν υπάρχουν 

αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης. Καμία αλλαγή. Και το ΠΑΣΟΚ έκανε τα εξωτερικά 

Ιατρεία για να δώσει μια υποκίνηση στους γιατρούς και να βάζει την αγορά μέσα στο 

Σύστημα, το σύστημα φθηναίνει πάρα πολύ, δηλαδή μειώνοντας μου εμένα τις αποδοχές 
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προσφέρω πιο κακής ποιότητας παροχή. Δεν ανεβαίνει η ποιοτική παροχή για να στραφεί 

ο κόσμος προς τον ιδιωτικό τομέα. Αυτή είναι η ιστορία. 

 

Μ: Υπάρχουν όμως αλλαγές, δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν πριν 30 χρόνια; 

 

Φ: Λόγω της τεχνολογίας. Για την ακρίβεια λόγω της τεχνολογίας και της 

επιστήμης μαζί. Και η οποία επιστήμη δεν αμείβεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή εμείς 

μαθαίνουμε κάθε χρόνο την τεχνολογία, τα computer, τις γλώσσες. Κι αυτό  που γίνεται 

είναι να καθυστερούμε 2 χρόνια να πάρουμε βαθμό. 

 

Μ: Δε μπορούσαν να συντονιστούν λίγο οι διαδικασίες; 

 

Φ: Δε γίνεται τίποτα, δεν υπάρχει μέλλον.      
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Συνέντευξη με την Tομεάρχη νοσηλεύτρια του χειρουργικού τομέα  

 

Μ. Θα ήθελα μία περιγραφή στις διαδικασίες που εκτελούνται από την νοσηλευτική 

υπηρεσία. 

 

Σ: Πρέπει όλοι να τρέχουν να είναι όλα έτοιμα στις 8:30. Δεν μπορούσαμε και 

ρωτήσαμε τους γιατρούς μήπως μπορούν να βάλουν τις εξετάσεις λίγο πιο αργά έτσι ώστε 

να δουλεύουμε μαζί, αλλά τίποτα. Δοκιμάσαμε πολλές φορές με επιτροπή νοσηλευτική 

και επιστημονική κάποια πράγματα αλλά… 

 

Μ: Γιατί; 

 

Σ: Οι γιατροί νομίζουν ότι αυτοί μπορούν να αποφασίζουν μόνοι τους και από τις 

εξετάσεις  τις μικροβιολογικές σου λένε όχι αυτά αλλά τα άλλα. Πρέπει να πάνε όλοι μαζί 

σε ένα τραπέζι ιατρική, νοσηλευτική, μικροβιολογική, όλοι και να δούμε πως μπορούμε 

να βοηθήσουμε και την νοσηλευτική υπηρεσία. 

 

Μ: Αποφασίζουν όμως αυτοί τελικά ή ο διευθυντής από μόνος του; 

 

Σ: Ανάλογα με τον διευθυντή. 

 

Μ: Μέχρι τώρα υπάρχουν περιπτώσεις που γίνεται ομαδική εργασία; 

 

Σ: Εξαρτάται από την προϊστάμενη πόσο μπορεί να πατάει το πόδι, να μιλάει με 

τον διευθυντή και να λέει, για παράδειγμα, σήμερα αυτά δεν μπορούν να γίνουν τώρα, θα 

γίνουν αργότερα όταν μπορούμε.  

Η προϊσταμένη θέλει πολύ χρόνο εργασία και από επάνω τρέχει στην διοίκηση για 

να μαζεύει υπογραφές για τις παραγγελίες. Αυτά έγραψα και στα προβλήματα. Είναι πολύ 

δύσκολα και τα είπαμε αρκετές φορές στην διοίκηση.  

 

Μ: Δηλαδή η προϊσταμένη μιας κλινικής πάει χαρτιά για υπογραφές στον διοικητή; 

 

Σ: Ναι. Και για την παραγγελία και για το υλικό. 

 

Μ: Γιατί; Γιατί να μην το μεταφέρουν στους τομεάρχες ή στην διευθύντρια της 

νοσηλευτικής και να τελειώνει από εκεί η δουλειά; 
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Σ: Όχι μόνο αυτό αλλά θα ήταν ακόμα καλύτερα αν κάποιος από την διοίκηση 

περνούσε από τα τμήματα, να μαζεύει τις  υπογραφές. Παράδειγμα το χειρουργείο και η 

ΜΕΘ έχουν πολλές προμήθειες και υλικό πολύ ακριβό. Υπάρχει υλικό που είναι μέσα 

στη σύμβαση και υλικό που είναι έξω από την σύμβαση. 

 

Μ: Και τι γίνεται που κάθεσαι με τις ώρες απ’ έξω; Υπάρχει περίπτωση να στο 

κόψει; Να μην στο υπογράψει; 

 

Σ: Όχι. Άλλωστε πολλές φορές οι προϊσταμένες κάνουν από μόνες τους 

τηλεφωνική παραγγελία στις εταιρείες αφού η τυπική διαδικασία  για τη λήψη 

υπογραφών από την διοίκηση θέλει τόσο χρόνο και αν γίνει έτσι συνήθως μένουν από 

υλικό.  

 

Μ: Αυτή είναι δουλειά δικιά σας, της προϊσταμένης ή του γιατρού; 

 

Σ: Όχι, ούτε του γιατρού είναι. Είναι της διοίκησης προμηθειών. 

 

Μ: Ναι, αλλά αυτοί δεν ξέρουν τι χρειάζεται αν δεν θα τους πείτε εσείς; 

 

Σ: Όχι, αυτοί ξέρουν, δεν είναι δύσκολα. Αυτοί πρέπει να παίρνουν τις εταιρείες 

τηλέφωνο και να κάνουν τις παραγγελίες αλλά πρέπει να είναι από το πρωί έως το 

μεσημέρι εκεί. Στην οργάνωση και διοίκηση είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ο διοικητής 

και ο πρόεδρος πρέπει να ξέρουν από διοίκηση για να βελτιωθούν τα πράγματα, όχι να τα 

χειροτερέψουν. Κι όταν δεν ξέρουν από διοίκηση ακούνε 2-3 ανθρώπους, που ούτε και 

αυτοί ξέρουν από διοίκηση και το αποτέλεσμα το βλέπουμε… 

 

Μ: Να ρωτήσω κάτι: Η διευθύντρια της νοσηλευτικής, για να μην φτάνω μέχρι τον 

διοικητή,  και οι τρεις τομεάρχες κάθε πόσο μαζεύεστε και βάζετε κάτω τα προβλήματα; 

 

Σ: Που και που, όταν… 

 

Μ: Δεν υπάρχει μια τακτική συνάντηση; 

 

Σ: Όχι. Εγώ όταν ήρθα εδώ είπα να το κάνουμε σύσκεψη το πρωί 7:30 κάθε μέρα 

και να κοιτάμε τα προβλήματα. Συνήθως τα καταφέρνω το πρωί, καμιά φορά όμως πάει 

αργότερα. Όταν ξέρω από την προηγούμενη μέρα ότι έχουν δυσκολίες πάω νωρίς. 

Υπάρχουν μέρες που βλέπω τα προβλήματα, κάτι δεν πάει καλά, θα δώσω τον επιπλέον 
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χρόνο που μου ζητάνε, μπορεί να ζητάνε μισή ή μία ώρα, πολλές φορές δεν προλαβαίνω 

τα τμήματα, αλλά ανάλογα με τα προβλήματα τα κάνω. Πολλές φορές θα μαζέψω εγώ 

τον τομέα μου αλλά το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα προβλήματα δεν προχωράνε. 

Πάρτε για παράδειγμα το πρόβλημα με το ασανσέρ. Κάθε μέρα είμαι εκεί, έχουμε 

το ασανσέρ εκεί και πολλές φορές χρειάζεται για το χειρουργείο, για εγχείριση όταν 

ανεβαίνουν από τα τμήματα πηγαίνουν στο χειρουργείο, από εκεί τον εγχειρισμένο τον 

πάνε πάλι στο ασανσέρ και για να μην περιμένει πρέπει να είναι το ασανσέρ εκεί. Όταν 

είσαι χειρουργημένος και μένεις μισή ώρα εκεί ώσπου να έρθει το ασανσέρ αυτό δεν είναι 

και τόσο καλό. Το πρόβλημα δεν το λύσαμε ακόμη. Είπαν να βάλουν θυρωρό, δεν 

έβαλαν. Είπαμε με το κλειδί, να μπαίνει το κλειδί εκεί ούτε αυτό γίνεται. Δεν υπάρχει 

οργάνωση και λειτουργία. Κάθε μέρα είμαι εκεί και ρωτάω, στο τέλος θα με πάρουν για 

τρελή. 

Άλλο ένα μικρό παράδειγμα που σταματάει ολόκληρη την δουλειά: Ήμουν στη 

ΜΕΘ και με ρωτάει μια καθαρίστρια, φώναζε, «τι να κάνω δεν μπορώ να βάλω τα 

σκουπίδια κάτω». Αυτοί από την ΜΕΘ είχαν ένα ασανσέρ που κατέβαζαν τα σκουπίδια 

κάτω και μου λέει είναι κλειστή η πόρτα και δεν μπορώ να μπω μέσα. Να κάνω ολόκληρο 

γύρο, πώς να το κάνω, δεν σκουπίζω. Πήγα κάτω στο δεύτερο υπόγειο και βρήκα έναν 

εργάτη και τον ρώτησα τι έγινε. Μου λέει έλα πάμε, δες κάποιος έφερε κουτιά τα έβαλε 

μπροστά εκεί και δεν περνούσε τίποτα. 

 

Μ: Πες μου λίγο πώς τα καταφέρνετε με την συνεργασία και τις συγκρούσεις που 

υπάρχουν ανάμεσα στις αδερφές και τις προϊσταμένες; 

 

Σ: Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα που δεν συνεργάζονται μεταξύ τους μερικές 

προϊσταμένες. Αλλά δεν μπορούν να ξεχωρίσουν την δουλειά από το σπίτι. Εδώ είναι 

δουλειά και στο σπίτι άλλο. Είτε τις αγαπάς είτε όχι εδώ στην δουλειά πρέπει να κάνεις 

την δουλειά καλά. Πολλές φορές ούτε μικρά και ασήμαντα πράγματα δεν μπορούν να τα 

λύσουν μεταξύ τους, τις ακούς να λένε «αυτός με μαλώνει, αυτός δεν με ακούει»….. 

 

Μ: Όταν υπάρχουν συμφέροντα ή κόντρες ανάμεσα σε αδερφές στην ίδια κλινική ας 

πούμε, πώς τα λύνεται; Ας πούμε στην ορθοπεδική που ήσουν δεν σου έτυχαν κάποιες 

περιπτώσεις; 

 

Σ: Όταν σαν προϊσταμένη στις 7 το πρωί ή πιο νωρίς βλέπω το προσωπικό πως 

είναι στην δουλειά, κάνω την γύρα και παρατηρώ π.χ.  κάποια που έχει κάποιο πρόβλημα, 

την πιάνω χωρίς να βλέπουν οι άλλοι, την ρωτάω τι έχεις σήμερα και μου λέει «έχω αυτό 

το πρόβλημα, δεν μπορώ σήμερα, είναι προσωπικό», θα της πω «παρακαλώ σήμερα 
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μπορείς να πας στο σπίτι και θα δούμε, άλλη φορά θα δουλέψεις λίγο παραπάνω». Μετά 

έρχεται και ρωτά η άλλη «γιατί έφυγε αυτή, πάλι είχε πρόβλημα;» 

Την πιάνω και της λέω «σε παρακαλώ δεν θέλω να έχω τέτοια προβλήματα, μπορεί 

αύριο να είσαι εσύ στην ίδια κατάσταση και να έχεις πρόβλημα εγώ θα σε βοηθήσω, αλλά 

παρακαλώ να μου λέτε τα πάντα, δεν θέλω να μαλώνετε, όταν θα έχεις πρόβλημα με την 

άλλη θα ‘ρθεις σε μένα να το συζητήσουμε». Κι έτσι σιγά-σιγά μάθανε αυτές κι όταν 

είχαν προβλήματα ερχότανε σε μένα και δεν φώναξα ποτέ μπροστά στους άλλους, αλλά 

όταν βλέπω ότι κάποιος έχει κάνει λάθος τον φωνάζω μετά και του λέω ότι αυτά και αυτά 

είδα σήμερα κι άλλες φορές αλλά δεν είπα τίποτα. Εδώ είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα 

όλοι είμαστε φίλοι, βγαίνουμε μαζί έξω και στην δουλειά δεν μπορούμε να επιβληθούμε. 

 

Μ: Τελικά μήπως αυτή η οργάνωση εδώ υποφέρει επειδή έχουμε ως κοινωνία μια 

διαφορετική αντίληψη για τα πράγματα και το μεταφέρουμε μέσα στην δουλειά αυτό; 

 

Σ: Μια που είναι πιο ψηλά δεν θέλει να κάνει παρατήρηση σε μια που είναι πιο 

κάτω, μήπως της κάνει κακό. Όχι, αυτή που είναι καθαρίστρια δεν είναι τίποτα κατώτερο 

από εμένα, αυτή διάλεξε αυτή τη δουλειά, πρέπει να την κάνει καλά. Κι εγώ δούλευα σαν 

καθαρίστρια όταν είχα ανάγκη, δεν ήμουν τίποτα κατώτερο αλλά εκείνη τη στιγμή είχα 

ανάγκη να το κάνω και το έκανα καλά. Όταν βλέπω ότι κάτι δεν το κάνει καλά μπορώ να 

της πω χωρίς να υπολογίζω ότι είμαι προϊσταμένη, έτσι, και δεν είχε καμιά φορά 

πρόβλημα με αυτό το σύστημα. 

 

Μ: Οι συναντήσεις ήταν για θέματα γενικά ή για προσωπικά θέματα; 

 

Σ: Και ομαδικά και προσωπικά. Παράδειγμα όταν έχουν τρεις το ίδιο πρόβλημα θα 

μαζέψω αυτές τις τρεις. 

 

Μ: Και ανοιχτά μπροστά σε όλους δηλαδή; 

 

Σ: Όταν είναι μερικά πράγματα για την λειτουργία όλες μαζί. Παράδειγμα αν 

κάποια δεν καθάρισε και τα άφησε μήπως τα κάνει κάποια άλλη. Τις μαζεύω όλες και 

όταν ξέρω ποια το έκανε, θα τις φωνάξω όλες αν υπάρχουν 2-3 που κάνουν το ίδια 

εργασία. Τις λέω παρακαλώ προσέξτε, βρήκα, δεν λέω ποιος το έκανε, βρήκα και δεν 

είναι σωστό και όταν πάτε μέσα και βλέπετε αυτά καθαρίστε, αυτή που τα άφησε ξέρει 

και θα το κάνει αλλά μην λες αυτή το έκανε. Εγώ κάνω την γύρα βλέπω μερικά 

πράγματα, πολλές φορές δεν θα τα πω κατευθείαν, περιμένω και μετά. 
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Μ: Θέλω να μου πεις την δική σου την αίσθηση που υπάρχει όταν αποφασίζουν από 

το υπουργείο ή από την διοίκηση να μιλήσουν για κόστος, για οικονομία, όπως έγινε πριν 

από 2-3 χρόνια με τον στρατηγικό σχεδιασμό, περνάει αυτό προς τα κάτω; 

Σ: Όχι. 

 

Μ: Για την ποιότητα νοιάζονται καθόλου;  

 

Σ: Για την ποιότητα έχουμε εδώ γραφείο ελέγχου ποιότητας. 

 

Μ. Νοιάζονται πώς αυτό το σύστημα θα είναι ασφαλέστατο για τον πολίτη;  

 

Σ: Υπάρχει βέβαια μια γραμμή να μην κάνεις λάθη… 

 

Μ: Να μην κάνεις λάθη για να μην καταλήξεις στα δικαστήρια;  επειδή φοβούνται; 

 

Σ: Όχι, αυτά είναι στο γιατρό, πρέπει να πιστεύεις στο γιατρό. Όταν τα βλέπω και 

στην ΜΕΘ καμιά φορά, οι αδερφές έχουν μεγάλη μετεκπαίδευση, διαβάζουν και βλέπουν 

αρκετές φορές και ρωτάνε «νομίζεις ότι αφού δώσουμε αυτά δεν είναι καλύτερα να 

κάνουμε αυτό;» 

Ρωτάνε οι αδερφές, βλέπουν, ξέρουν, γι’ αυτό σου λέω πρέπει να διαβάζουν 

συνεχώς για να προβλέπουν πολλές φορές τους κινδύνους για τον άρρωστο. Αυτό ναι, 

αλλά εγώ νομίζω ότι τα βλέπουν, τα προσέχουν αλλά είναι και μερικές που σου λένε ότι 

«όταν δεν μου λες αυτά που πρέπει να κάνω, εγώ τι να κάνω από μόνη μου;» 

 

Μ: Πόσο μακριά είμαστε από την λειτουργία με στόχους με την οργάνωση που 

έχουμε αυτή τη στιγμή; 

 

Σ: Πολύ μακριά, αφού δεν δίνουν στόχους από τα ανώτερα επίπεδα. 

 

Μ: Τα προβλήματα που μεταφέρετε αξιολογούνται από τη διοίκηση; 

 

Σ: Τα προβλήματα τα γράφεις-τα γράφεις πάνε στα συρτάρια κι όταν δεν τα λες 

κάθε φορά, τα γράφεις, μετά από μία βδομάδα, δέκα μέρες είναι πάλι τα ίδια. 

 

Μ: Επομένως, το σύστημα εξακολουθεί να βρίσκεται στα ίδια; 

 

Σ: Ναι. 
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Μ: Με τη ΜΕΘ τι συμβαίνει, λειτουργεί σωστά; 

 

Σ: Πρέπει να πω ότι η ΜΕΘ είναι μια από τις καλύτερες μονάδες εδώ στην Ελλάδα. 

Η ΜΕΘ έχει το πρόβλημα ότι δεν έχει διευθυντή. 

 

Μ: Τώρα έχει, δεν έχει έναν διευθυντή; 

 

Σ: Όχι δεν έχει. Έχει υπεύθυνους. Έχει δύο γιατρούς που είναι υπεύθυνοι αλλά δεν 

είναι διευθυντές. 

 

Μ: Πώς θα λυθεί όμως αυτό; Εγώ βλέπω πρόβλημα στην παθολογική, πρόβλημα στη 

ΜΕΘ ….. 

 

Σ: Αυτό σας λέμε! Ξέρετε πόσες φορές είπα ότι πρέπει να κάνετε κάτι είναι το 

νοσηλευτικό προσωπικό της ΜΕΘ που κρατάει την ΜΕΘ. Αυτοί δουλεύουν, πολλές 

φορές ο γιατρός δεν είναι εκεί, αυτοί δουλεύουν και αυτό είναι επικίνδυνο. Πρέπει να 

είναι ένας διευθυντής απ’ έξω που να λέει αυτά-αυτά κι αυτά. Δεν ξέρω τι γίνεται…  τα 

προβλήματα μεγαλώνουν-μεγαλώνουν γίνονται ένα βουνό και δεν ξέρεις από πού να 

αρχίσεις. 

 

Μ: Για αυτού του είδους τα προβλήματα θα ήθελα την δική σου γνώμη επειδή έχεις 

μια εμπειρία από Γερμανία. Τι νομίζεις ότι θα έκαναν στη Γερμανία; 

 

Σ: Εγώ νομίζω ότι για αυτά που γίνονται εδώ θα πρέπει οι δύο μαζί με τον 

διευθυντή της κλινικής ή όταν δεν είναι της ιατρικής υπηρεσίας να κάθονται μαζί «τι 

έχεις εσύ;» «γιατί έγινε αυτό;» να συζητάνε και να μην βγαίνει τίποτ έξω, να συζητάνε 

και όταν βλέπουν κάποιο πρόβλημα να αποφασίζουν κατευθείαν τι θα κάνουν. 

 

Μ. Επειδή θεωρείται η ΜΕΘ «δύσκολος» χώρος εργασίας, πως στελεχώνεται αυτός 

ο χώρος; 

 

Σ: Δεν μπορούν εδώ να βάλουν από την αρχή τις καινούριες που θα ‘ρθουν, 

χρειάζεται να έχουν 2 χρόνια υπηρεσία πριν πάνε στην ΜΕΘ. Στη ΜΕΘ χρειάζονται 

περίπου 6 μήνες για να μάθει καλά και να μπορεί να μπαίνει μέσα σε κυκλικό ωράριο, να 

μάθει τα μηχανήματα, όλα αυτά. Αφού συμπληρώσει ένα χρόνο, τότε να βγαίνει η παλιά 

νοσηλεύτρια που δουλεύει εκεί μέσα πέντε, έξι ή και επτά χρόνια και να πηγαίνει σε άλλη 
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ευκολότερη κλινική. Τα μηχανήματα χρειάζονται συνεχή παρακολούθηση. Είναι πολύς ο 

φόρτος εκεί μέσα στην ΜΕΘ και πάνω απ’ όλα ψυχολογικός. 

 

Μ: Εσείς στον τομέα σας έχετε την ΜΕΘ  και τι άλλο; 

 

Σ: Εγώ έχω 12 τμήματα χειρουργικά.  Την ΜΕΘ, αποστείρωση, χειρουργείο, 

νάρκωση, μετά έχω Ά χειρουργική, ΄Β χειρουργική, Ά μαιευτική, ΄Β μαιευτική, 

ουρολογική, οφθαλμολογική, ορθοπεδική και ΩΡΛ. Όλα αυτά τα χειρουργικά τμήματα τα 

έχω εγώ. Κανονικά είναι λιγότερα αλλά στο παλιό νοσοκομείο, περίπου για ένα χρόνο, 

ήμουν εκεί διευθύνουσα, είχε φύγει η παλιά διευθύνουσα και η άλλη τομεάρχης πήγε 

κάτω στο παράρτημα κι έμεινα εγώ μόνη μου πάνω κι εκεί είχαμε και την ΜΕΘ. Κι όταν 

ήρθαμε εδώ έμεινε σε εμένα η ΜΕΘ μέχρι να αλλαχθεί από τον καινούριο οργανισμό. 

 

 

Μ: Από όλα αυτά τα τμήματα που έχετε η ΜΕΘ πρέπει είναι η πιο δύσκολη μονάδα;  

 

Σ: Είναι πιο δύσκολη, ναι, αλλά το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στα χειρουργεία. 

Αφού όταν πήγαν οι αδερφές μέσα στο χειρουργείο ήταν νέες, τώρα γέρασαν εκεί μέσα, 

15-17 χρόνια μέσα κι όταν στέκεσαι ώρες όρθιος και πρέπει να βλέπεις καλά τα εργαλεία, 

να προσέχεις, δεν μπορείς, κουράζεσαι περισσότερο. Όταν είσαι νέος μπαίνεις, τώρα 

γέρασες εκεί μέσα στα χειρουργεία, γι’ αυτό λέμε καλό είναι μετά από χρόνια να γίνονται 

αυτές οι αλλαγές. 

 

Μ: Δηλαδή να υπάρχουν κυκλικές αλλαγές; 

 

Σ: Ναι αλλά το πρόβλημα εδώ στο νοσοκομείο είναι ότι το περισσότερο 

νοσηλευτικό προσωπικό είναι ηλικιωμένο, όλοι έχουν τα ίδια χρόνια, δεν είναι τόσες 

καινούριες αδερφές. 

 

Μ: Δεν υπάρχει μια φυσιολογική διαδοχή προσωπικού; 

 

Σ: Οι περισσότεροι στα τμήματα έχουν 15-18-20 χρόνια κι όταν τώρα από το 

χειρουργείο παίρνεις μια αδερφή και την πας στην παθολογική είναι σχεδόν τα ίδια, δεν 

είναι πιο εύκολα. Είναι δύσκολο να κάνεις αλλαγές και πολλές φορές καινούριες, άπειρες 

μπαίνουν στην ΜΕΘ και βγαίνουν σε άλλες κλινικές οι  αδερφές της ΜΕΘ. Είχαμε το 

μεγάλο πρόβλημα με το τεχνητό νεφρό.  
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Δούλευε εδώ στο χώρο του καινούργιου νοσοκομείου και θέλανε να ανοίξουνε κι 

στο παλιό αλλά δεν είχαμε αδερφές. Μαζεύτηκαν από μερικά τμήματα αυτοί που 

δούλευαν καμιά φορά στον τεχνητό νεφρό και πήγαν εκεί στο παλιό νοσοκομείο αλλά οι 

αλλαγές έμειναν πάλι στο δρόμο. 

 Και αυτές που φεύγουνε δεν πρόκειται θα ‘ρθουνε κατευθείαν καινούριες αδερφές 

για να τις αναπληρώσουν, εδώ μία προκήρυξη θέλει χρόνια. 

Στην Γερμανία όταν έχει κανείς προκήρυξη στην εφημερίδα και αυτοί που θα την 

δούνε μπαίνουν μέσα κατ’ ευθείαν στο νοσοκομείο. Εδώ μέχρι να αρχίσουν με την 

προκήρυξη περνά τόσος καιρός, είναι πιο δύσκολο και πολύ βαρύ. 

 

Μ: Γιατί πάρα πολλά άτομα που είναι ενταγμένα στην νοσηλευτική υπηρεσία πάνε 

στην διοικητική; Είναι θέμα οικονομικό; 

 

Σ: Δεν είναι μόνο τα λεφτά, είναι και η ευκολία της δουλειάς. Δεν δουλεύουν 

Σαββατοκύριακο, ξεφεύγουν από το κυκλικό ωράριο, αυτό είναι το βασικό. Δεν είναι τα 

λεφτά. Νομίζω ότι τα λεφτά είναι σχεδόν το ίδιο ή λιγότερα αφού στο κυκλικό ωράριο 

παίρνουν και για τα Σαββατοκύριακα και για την νύχτα. Αλλά οι περισσότεροι θέλουν να 

ξεφύγουν από το κυκλικό ωράριο. Δουλεύεις μόνο πρωινές ώρες, έχεις το 

Σαββατοκύριακο ρεπό και δεν κάνεις νύχτα, ούτε απόγευμα, ούτε τίποτα. 

 

Μ: Θα έπρεπε μισθολογικά να είναι το ίδιο; Η δικιά σας η δουλειά δεν είναι πιο 

δύσκολη από αυτή του διοικητικού; 

 

Σ: Είναι πιο δύσκολη αλλά ο μισθός στην νοσηλευτική δεν ανέβηκε καθόλου. Στην 

Γερμανία είναι περισσότερα, τώρα τελευταία δεν ξέρω αλλά είναι παραπάνω από 2000€. 

Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Εμείς εδώ σαν τομεάρχες παίρνουμε 1200-1300€. Είναι 

τίποτα. Στην Γερμανία και έξω γενικότερα όσο περισσότερο εκπαίδευση έκανες τόσο 

περισσότερο ανεβαίνεις και τόσο περισσότερα λεφτά παίρνεις. Εδώ τίποτα, δεν έχει 

καμία σχέση. Είναι μόνο με τα χρόνια και τα κλιμάκια που ανεβαίνεις. 

 

Μ: Να ρωτήσω κάτι που έχει σχέση με τα καθήκοντα των νοσηλευτριών π.χ. 

σε μια χειρουργική κλινική, μου φαίνεται να είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση. 

 

Σ: Καθηκοντολόγιο δεν έχουμε εμείς εδώ. Αλλά η ( Λαναρά) έγραψε περίπου τι 

πρέπει να κάνει μια Τ.Ε. και Δ.Ε. είναι εκεί μέσα. Περισσότερο οι τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης κάνουν διοίκηση και της δευτεροβάθμιας κάνουν τη νοσηλεία στο τμήμα. Οι 
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Δ.Ε. βοηθάνε αλλά αφού δεν έχουμε τόσο προσωπικό όσο χρειάζεται από την Τ.Ε. 

μπαίνουν οι  της Δ.Ε. και κάνουν δουλειά της Τ.Ε. 

 

Μ: Εντολή από ποιον παίρνουν από τον διευθυντή ή από την προϊσταμένη; 

 

Σ: Όταν είναι στο τμήμα από την προϊσταμένη. Η προϊσταμένη είναι η υπεύθυνη κι 

αυτή πρέπει να κάνει ένα πρόγραμμα ότι αυτές οι αδερφές θα κάνουν αυτό, οι άλλες θα 

κάνουν το άλλο κτλ, κι όταν συμβεί τίποτα μπορεί να πει κι ο γιατρός εγώ θέλω αυτά, με 

εντολή των γιατρών τα κάνουν αυτά. Αλλά υπεύθυνη για το τμήμα για να λειτουργεί 

καλά είναι η προϊσταμένη. Τώρα, ανάλογα με τον γιατρό μπορεί να ζητηθούν αυτά ή τα 

άλλα, ενώ αυτά που σχετίζονται με το πρόγραμμα είναι ανάλογα με τον διευθυντή. 

 

Μ: Είναι γραμμένα αυτά πουθενά, δηλαδή για αυτή τη διαδικασία ποιος αποφασίζει; 

 

Σ: Όχι, η νοσηλευτική ακολουθεί τον γιατρό. Είναι σε πολλές περιπτώσεις τα 

πράγματα πολύ δύσκολα. 

 

Μ: Υπάρχουν κάποια χαρτιά, κάποια πρωτόκολλα που να λένε αυτές τις διαδικασίες 

κάνουμε, θα έρθει ας πούμε μια καινούρια νοσηλεύτρια σε μια κλινική και θα ενημερωθεί 

αμέσως; 

 

Σ: Αυτά είναι ανάλογα με την κλινική. 

 

Μ: Είναι γραμμένα αυτά όμως; 

 

Σ: Μερικές κλινικές έχουν ένα πρόγραμμα. Αλλά οι περισσότερες ξέρουν από την 

πείρα των ετών το πώς λειτουργεί μια κλινική.  Έχουμε την προϊσταμένη, την υπεύθυνη 

και μετά οι τριετούς φοίτησης και από κάτω οι Δ.Ε. και ανάλογα με την προϊσταμένη πως 

μπορεί να οργανώνει την κλινική ανάλογα δουλεύουν και οι αδερφές. 

 

Μ: Μια νοσηλεύτρια έχει διαπιστώσει ότι αυτό το πράγμα με τον τρόπο που γίνεται 

δεν είναι βολικό. Πώς περνάνε οι αλλαγές; 

 

Σ: Μπορεί να μιλήσει με την προϊσταμένη, να ζητήσουμε κάτι και να αλλάξει. 

 

Μ: Το αλλάζετε από μόνοι σας ή με συζήτηση με τον διευθυντή της κλινικής; 
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Σ: Όταν είναι τίποτα με τραύματα ρωτάμε και τον γιατρό. Έχουμε την δυνατότητα 

αλλά θέλει πολύ θέληση. Αυτό που δεν υπάρχει εδώ είναι τα standards, τα πρότυπα. Δεν 

έχουν οι κλινικές εδώ. Στην Γερμανία στην κλινική ήξερα εμείς δουλεύαμε με τα βήματα, 

«πως κάνεις αλλαγή τραύματος». 

 

Μ: Αυτό είναι για κάθε κλινική; 

 

Σ: Όταν εσύ τα βλέπεις και είναι καλά μπορείς να δουλεύεις μαζί με τον γιατρό και 

μπορείς να τα δίνεις και σε άλλες κλινικές. 

 

Μ: Αυτά τα standards που υπάρχουν είναι και η βάση για να μπορείς να 

αξιολογήσεις πόσο καλά κάνει την δουλειά η κάθε νοσηλεύτρια ή και ο κάθε γιατρός ας 

πούμε; 

 

Σ: Ναι. 

 

Μ: Όταν είναι η ώρα να αξιολογήσετε τις προϊσταμένες μπορείτε χωρίς standards; 

 

Σ: Είναι μεγάλο πρόβλημα. 

 

Μ: Μαλώνεις εύκολα; 

 

Σ: Είναι δύσκολα τα πράγματα. 

 

Μ: Ενώ αν υπάρχουν πρότυπα;  

 

Σ: Ενώ όταν ήμουν στην νοσηλευτική σχολή δούλευα και σαν διδάσκουσα και η 

διευθύντρια που μας έδωσε την βαθμολογία μας φώναζε και είχε ένα standard εκεί και με 

ρώτησε «τι νομίζεις, εδώ σ΄ αυτήν την δουλειά σαν διδάσκουσα μέσα στην τάξη, τα 

κατάφερες καλά; Τι νομίζεις πολύ καλά, καλά, και ανάλογα» Εγώ είπα «νομίζω ότι τα 

κατάφερα πολύ καλά» και μου λέει «ναι, το ίδιο νομίζω κι εγώ». Κι έτσι κάναμε την 

βαθμολογία. Υπάρχει αξιολόγηση κι όταν βάλεις πάνω από το 9 πρέπει να γράφεις γιατί 

έβαλες αυτό το βαθμό. 

 

Μ: Μαλώνεις με τις νοσηλεύτριες για το θέμα αυτό; 
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Σ: Είναι πολύ δύσκολα και πρέπει να σκεφτείς γιατί να βάλεις αυτό το βαθμό και 

όχι κάποιον άλλο. Όταν βγαίνει η δουλειά δεν ρωτάνε ποιος την έκανε. Εδώ βλέπω λίγο 

από την νοσηλεία, αν ξέρει τα φάρμακα, πως κάνει την νοσηλεία, τι προσέχει, τι έμαθε 

στην σχολή και ανάλογα εκεί πας. Τι προσέφερε στον άρρωστο, πως συμπεριφέρεται, 

είναι ευγενική;  μαλώνει; είναι έτσι κι έτσι, πώς πάει με τον κόσμο; 

 

Μ: Ρωτιέται ο κόσμος γι’ αυτό;  

 

Σ: Βεβαίως. Όταν κάνω την γύρα κάθε μέρα βλέπω τους αρρώστους και τους 

συνοδούς και ρωτάω. 

 

Μ: Αυτή η αξιολόγηση τι επιπτώσεις θα έχει μισθολογικά και βαθμολογικά; 

 

Σ:  Ξέρουν ότι η αξιολόγηση που θα κάνουν στο τέλος δεν θα έχει καμία σημασία 

ούτε μισθολογικά, ούτε βαθμολογικά. Δεν τους νοιάζει. Στην Γερμανία η αξιολόγηση 

γίνεται με τα standards. Γίνεται μια αξιολόγηση έρχονται μέσα στην κλινική τρεις 

νοσηλεύτριες που ας πούμε έχουν τα ίδια χρόνια υπηρεσίας κτλ. Η μια βγαίνει ότι είναι 

πολύ καλή, η άλλη είναι απλώς καλή και η άλλη είναι μέτρια προς κακή. Εκεί όταν κάνεις 

λάθος θα σε πιάσει η προϊσταμένη  και θα διαμορφώσει ανάλογα τη βαθμολογία και τη 

βαθμολογία την κάνουν μαζί με την αδερφή, θα της πει να προσέχει καλά αυτά-αυτά και 

όσες θέλουν να πάνε μπροστά  κάνουν και μετεκπαίδευση. Παράδειγμα για να γίνεις 

προϊσταμένη στην Γερμανία, πρέπει να κάνεις εκπαίδευση 3 μήνες, 6 μήνες και δίνεις 

εξετάσεις σε όλα. Δεν υπάρχει προϊσταμένη που να μην έχει αυτή την εκπαίδευση. 

 

Μ: Υπάρχει δηλαδή μια εξέλιξη πρώτα βαθμολογική και μετά έχεις και μισθολογική;  

 

Σ: Είναι ανάλογα με την διάθεση που έχει κάθε νοσηλεύτρια (ή προϊσταμένη)  για 

να βελτιωθεί. Δεν είναι ότι παίρνει λιγότερα λεφτά. Λιγότερα λεφτά παίρνεις όταν κάνεις 

ένα πολύ μεγάλο λάθος και πας στα δικαστήρια και σε υποβιβάζουν μισθολογικά. Το 

βέβαιο είναι ότι αυτή θα μείνει κάτω, θα κάνει την χαμηλότερη δουλειά που λέμε εμείς. 

 

Μ: Άρα υπάρχει διαφοροποίηση βαθμολογική; 

 

Σ: Αν πάρουμε δύο νοσηλεύτριες Τ.Ε., όταν η μια είναι πολύ καλή για παράδειγμα 

και η άλλη δεν έχει καθόλου ενδιαφέρον, αυτή θα μείνει να κάνει σιγά- σιγά την δουλειά 

της Δ.Ε. Εκεί πάει ανάλογα με την προϊσταμένη και τους γιατρούς και την τομεάρχη και 

την διευθύνουσα. Όταν δεν έχει καθόλου όρεξη μιλάει πριν η προϊσταμένη, μετά εγώ και 
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μετά η διευθύνουσα. Έχουμε αρκετές, αυτά που βλέπω εγώ τώρα εδώ στον τομέα μου 

είναι ότι  οι νέες αδερφές δεν έχουν αντοχή καθόλου. Κατευθείαν όταν βγαίνω στην γύρα 

και την βλέπω και της λέω μετά, παρακαλώ δεν γίνεται να κάθεσαι. Μου λέει «εγώ είμαι 

Τ.Ε.» και κατευθείαν αρχίζει τα κλάματα. 

 

Μ: Δεν φταίει το ότι αυτά τα άτομα δεν έχουνε κάποια πρότυπα, κάποια standards; 

 

Σ: Βεβαίως είναι πιο εύκολα όταν έχεις standards, αλλά τα βλέπω από την σχολή. 

Εγώ έχω τα ΤΕΕ, η άλλη τομεάρχισσα έχει τα ΤΕΙ. Εγώ έχω τα ΤΕΕ που μετά από 2 

χρόνια κάνουν πρακτική 6 μήνες ή ο Α κύκλος που κάνουν 1 χρόνο. Τα βλέπω, δεν ξέρω 

τι μαθαίνουν στην σχολή. Εγώ πολλές φορές λέω πώς πέρασαν σε αυτή τη σχολή; Δεν 

καταλαβαίνουνε τίποτα, δεν ξέρουν τίποτα και λέω μα πως μπήκαν αυτοί μέσα στη 

σχολή; Και μίλησα πολλές φορές με τις διδάσκουσες και ρώτησα για τα παιδιά πώς 

κάνουν την πρακτική, πώς τα κατάφεραν με τα μαθήματα. 

 

Μ: Σε αυτές τις σχολές τα άτομα που διδάσκουν τι είναι; 

 

Σ: Είναι τριετούς. 

 

Μ: Είναι άτομα που έχουν εμπειρία από τα νοσοκομεία; 

 

Σ: Αυτοί δούλευαν στα νοσοκομεία κι έκαναν τόσα χρόνια και μετά έκαναν αίτηση 

να πάνε εκεί στη σχολή αλλά δεν κάνουν αυτή την εκπαίδευση που έκανα εγώ. Εγώ 

έκανα διευθύνουσα και διδάσκουσα, ένα χρόνο θα πας σχολή στη Γερμανία. Εμείς 

κάναμε και τα δύο μαζί και διευθύνουσα και διδάσκουσα αλλά τώρα που είναι τόσα 

μαθήματα, εδώ περίπου γίνεται μόνο με την εμπειρία. 

Μ: Οι θεσμοί που υπάρχουν σας εμποδίζουν ή δεν σας επηρεάζουν καθόλου; 

 

Σ: Οι νόμοι κι όλα αυτά δεν φτάνουν νομίζω στο επίπεδο της κλινικής. 

Αυτή τη στιγμή το κύριο πρόβλημα είναι η έλλειψη προσωπικού. 

 

Μ: Ναι, μ’ αυτές τις ελλείψεις ποιος και πως κάνει το πρόγραμμα; 

 

Σ: Κανονικά πρέπει να κάνουν οι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.  

 

Μ: Το πρόγραμμα της κλινικής δεν μπορεί να το κάνει η προϊσταμένη με τον 

διευθυντή; 
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Σ: Μπορεί να το κάνει. Η ΜΕΘ κάνει standards και δουλεύει πολύ καλά. Κάνει 

standards πάνε στα σεμινάρια και εκεί στα σεμινάρια κάνουν και ομιλίες και δουλεύουν 

πολύ καλά. 

 

Μ: Η ΜΕΘ δεν έχει πρόβλημα το βράδυ από προσωπικό; 

 

Σ: Έχει πρόβλημα γιατί είναι 5 κρεβάτια, είναι 2 νοσηλεύτριες την νύχτα, 2 

νοσηλεύτριες το απόγευμα, το πρωί είναι περίπου 4-5 αφού το πρωί έχει περισσότερη 

δουλειά. Αλλά η ΜΕΘ έχει και απόγευμα. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι όλοι ακούνε την 

ιατρική. Παράδειγμα το πρωί οι παθολογικές έχουν εξετάσεις στις 8:30…    
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Γραπτές απαντήσεις από  νοσηλεύτρια στο ερωτηματολόγιο της συνέντευξης 

 

1
η
 ερώτηση. 

 Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των διπλωματούχων νοσοκόμων γενικά και η 

άδεια άσκησης επαγγέλματος καθορίστηκαν στην Ελλάδα μόλις το 1948 με τον Ν 683, 

ενώ στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ τον 19
ο
 αιώνα ετέθησαν τα θεμέλια της σύγχρονης 

νοσηλευτικής ως επάγγελμα. Η Florence Nightingale άρχισε την πρώτη νοσηλευτική 

έρευνα και διατύπωσε την πρώτη θεωρία κατά τον πόλεμο της Κριμαίας. Με τον Ν 

1397/1983 για τη δημιουργία του ΕΣΥ, η νοσηλευτική υπηρεσία γίνεται διεύθυνση 

παράλληλη με την ιατρική και τη διοικητική και με το Π.Δ. 87/1986 καθορίζεται ενιαίο 

πλαίσιο οργάνωσης των νοσοκομείων. Το 1987 κατοχυρώνονται τα επαγγελματικά 

δικαιώματα των πτυχιούχων νοσηλευτών ΤΕΙ, ενώ το 1979 ιδρύεται τμήμα Νοσηλευτικής 

στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Με το Ν 2071/1992 προβλέπεται η 

ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης της Νοσηλευτικής σαν συμβουλευτικό όργανο 

του Υπουργού Υγείας και Νοσηλευτική Επιτροπή σε κάθε νοσοκομείο. Ο Ν 2519/1997 

προβλέπει αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που δεν πραγματοποιήθηκε 

και ο Ν. 2889/2001 δημιούργησε την περιφερειακή συγκρότηση του ΕΣΥ, χωρίς όμως να 

βελτιώνεται ο ρόλος της νοσηλευτικής. Έχουν γίνει λοιπόν νομοθετικές αλλαγές στη 

μορφή του συστήματος υγείας, στη διοίκηση, στο οργανόγραμμα και στο λογιστικό 

σύστημα του νοσοκομείου το οποίο από απλογραφικό γίνεται διπλογραφικό, χωρίς όμως 

ωστόσο να μας έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα ανά τομέα ή τμήμα. Στη 

Νοσηλευτική διοίκηση δεν έχουν γίνει αλλαγές, εκτός από τη δημιουργία νέων 

νοσηλευτικών τμημάτων-μονάδων με το νέο οργανισμό του Ιανουαρίου 2004, αλλά δεν 

λειτουργούν όλα λόγω έλλειψης χώρων και προσωπικού παρότι το νοσοκομείο είναι 

εντελώς καινούργιο. Η άσκηση της νοσηλευτικής βελτιώθηκε σημαντικά στις νέες 

κτιριακές εγκαταστάσεις του νοσοκομείου και λόγω εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού από 

τον Μάρτιο του 2003. Δυστυχώς όμως από ότι φαίνεται το νέο κτίριο αρκεί το πολύ για 

350 κλίνες και όχι για 407 που ορίζει ο νέος οργανισμός.    

 

2
η
 ερώτηση. 

Οι αλλαγές ξεκίνησαν καθυστερημένα και κάτω από την πίεση της κοινωνίας και 

των φορέων ασφάλισης για καλύτερη περίθαλψη με σκοπό την εξυπηρέτηση του 

ασθενούς – πελάτη και υπό την πίεση των μεγάλων χρεών – οικονομικών ελλειμμάτων. 

 

3
η
 ερώτηση. 

Οι αλλαγές – μεταρρυθμίσεις εφαρμόστηκαν μερικώς ή καθόλου. Εμπόδια είναι το 

προεδροκεντρικό και ιατροκεντρικό μοντέλο διοίκησης, που πρακτικά επικρατεί, η 
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έλλειψη στοχοθεσίας και υποκίνησης, η έλλειψη μετεκπαίδευσης – συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης, οι παρεμβάσεις με υποκειμενικά ή κομματικά κριτήρια, η 

έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών του νοσοκομείου. Ο διορισμός 

των μάνατζερς δεν λύνει το πρόβλημα, αφού δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο 

μάνατζμεντ με στελέχη για την υποστήριξη του έργου του και οι οποίοι να αναλάβουν 

τους επιμέρους στόχους. Οι διοικητές στα επαρχιακά δημόσια νοσοκομεία δεν έχουν 

γνώσεις μάνατζμεντ. Θα έπρεπε να έχουν αποφοιτήσει από κάποια σχολή και να 

υπογράφουν συμβόλαια αποδοτικότητας. 

Η πρώτη επίδραση της έλλειψης μάνατζμεντ σχετίζεται με τα οικονομικά της 

υγείας, που ενώ διατίθενται πόροι σε ικανοποιητικό επίπεδο, δυστυχώς το αντίστοιχο 

επίπεδο ποιότητας είναι κατώτερο. Αν δεν εισαχθεί μάνατζμεντ και ολοκληρωμένο 

πληροφοριακό σύστημα στα δημόσια νοσοκομεία, δεν πρόκειται να υπάρξουν ποτέ καλά 

αποτελέσματα. 

Η αναγκαιότητα της μετατόπισης από τα παλιό ιατροκεντρικό μοντέλο σε ένα 

πολυεπιστημονικό μοντέλο είναι πεποίθηση πια για τα νοσοκομειακά στελέχη. Οι γιατροί 

και οι νοσηλευτές του μέλλοντος πρέπει να έχουν γνώσεις στους τομείς της 

πληροφορικής, της ρομποτικής και της διοίκησης, παράλληλα με την ανατομία, 

νοσολογία και νοσηλευτική. Στα σύγχρονα νοσοκομεία σήμερα η πληροφορική, η 

τηλεματική και η ρομποτική είναι παρούσες στην καθημερινή ιατρική πράξη. Στις 

επόμενες δεκαετίες ο γιατρός και ο νοσηλευτής θα είναι μία άλλη επαγγελματική 

οντότητα από αυτή που ξέρουμε παραδοσιακά. Σε μερικές Ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως 

στις ΗΠΑ μία μεγάλη γκάμα παραδοσιακών ιατρικών πράξεων εκτελούνται από 

επιστήμονες νοσηλευτές. Στην Αμερικανική ύπαιθρο 60% των κλασικών ιατρικών 

πράξεων διεκπεραιώνονται από επιστήμονες νοσηλευτές. 

Το άλλο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι δεν έχουμε πολιτική ανθρώπινου 

δυναμικού στον υγειονομικό τομέα. Έχουμε υπερδιπλάσιο αριθμό γιατρών και το 

χειρότερο δεν τους έχουμε σωστά κατανεμημένους, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος της 

χώρας να μην καλύπτεται ιατρικά ή να καλύπτεται πλημμελώς. Υστερούμε σημαντικά σε 

νοσηλευτικό προσωπικό πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και ιατρούς γενικής ιατρικής. Δεν 

έχουμε πολιτική διαχείρισης της βιοϊατρικής τεχνολογίας με αποτέλεσμα η Ελλάδα να 

έχει π.χ. υπερδιπλάσιο αριθμό αξονικών τομογράφων από την Ολλανδία, η οποία έχει τον 

ίδιο πληθυσμό και κατασκευάζει αξονικούς τομογράφους. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα 

επειδή δεν έχουμε Υγειονομικό χάρτη, δηλαδή μία προγραμματισμένη ανάπτυξη 

υποδομής, τεχνολογίας, ανθρώπινου δυναμικού ανάλογα με τις ανάγκες των περιοχών της 

χώρας. 
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4
η
 ερώτηση 

Οι αλλαγές γίνονται κυρίως από το Υπουργείο, αρκετές φορές με πρόταση του 

Διοικητή ή του Προέδρου του Δ.Σ.. Γίνονται προτάσεις από λίγες προϊστάμενες ή από 

τομεάρχες, οι οποίες πολλές φορές δεν φτάνουν στον Διοικητή ή αν φτάνουν δεν 

αξιοποιούνται καθόλου. Η νοσηλευτική επιτροπή υπολειτουργεί. Το σωματείο των 

εργαζομένων διοικητικών και νοσηλευτών δεν συνεργάζεται με το σωματείο των 

νοσοκομειακών γιατρών και σπάνια προτείνει μέτρα για το νοσοκομειακό μάνατζμεντ. 

 

5
η
 ερώτηση. 

Οι αλλαγές πραγματοποιούνται ευκολότερα όταν διατίθενται πόροι, τα μέσα και 

υπάρχουν κανόνες και ανταμοιβή αυτών που επιτυγχάνουν τους στόχους. Όταν δεν 

υπάρχει καθηκοντολόγιο για όλους τους υπαλλήλους του νοσοκομείου νοσηλευτικά 

πρότυπα (προδιαγραφές – standards), δεν υπάρχει επιχειρησιακό σχέδιο με στόχους και 

δεν υπάρχει πριμ αποδοτικότητας, δεν μπορεί να υλοποιηθεί καμία προσπάθεια 

βελτίωσης. 

 

6
η
 ερώτηση. 

Η αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου της νοσηλεύτριας παρά τη θεσμική αλλαγή 

του 1983-1986 δεν προχώρησε εξαιτίας του ιατροκεντρικού μοντέλου. Επίσης δεν 

προχώρησε η βελτίωση παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας από τα περιφερειακά ιατρεία, 

τα αγροτικά κέντρα υγείας και τους οικογενειακούς γιατρούς, με αποτέλεσμα τα 

νοσοκομεία να παρέχουν και πρωτοβάθμια φροντίδα. Ο θεσμός των Αστικών κέντρων 

υγείας δεν προχώρησε. Ειδικά σε μας μπορεί να λειτουργήσει Αστικό κέντρο υγείας στη 

νέα πτέρυγα των εξωτερικών ιατρείων του παλιού νοσοκομείου. 

 

7
η
 ερώτηση. 

Ως προς περιορισμό του κόστους λειτουργίας γίνεται προσπάθεια περιορισμού των 

εξετάσεων, στις πιο απαραίτητες και τα φάρμακα παραγγέλλονται από τα τμήματα κατά 

τεμάχια δισκίων και όχι συσκευασιών. Τα τεμάχια που δεν χρησιμοποιούνται στα 

τμήματα δεν επιστρέφονται στο φαρμακείο του νοσοκομείου αφού αυτό δεν έχει επαρκή 

χώρο αποθήκης. Επίσης στο νέο κτίριο του νοσοκομείου δεν γίνεται χρήση του φυσικού 

αερίου (ενώ ο αγωγός περνά από κοντά) ούτε της ηλιακής ενέργειας. Ως προς την 

βελτίωση της ποιότητας προβλέπεται αυτοτελές τμήμα στον οργανισμό του νοσοκομείου, 

υπάρχει χώρος γραφείου, αλλά δεν λειτουργεί. 
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8
η
 ερώτηση. 

Παρότι έχω κάνει επιμόρφωση στη νοσηλευτική διοίκηση και έχω εργαστεί σε 

νοσοκομεία της Γερμανίας για 15 χρόνια και έχω κάνει κατά καιρούς προτάσεις, ομιλίες 

και δημοσιεύσεις, δεν μου ζητήθηκε επίσημα η συμβολή  μου κατά τη διάρκεια του 

στρατηγικού σχεδιασμού, του νέου οργανισμού κτλ. 

 

9
η
 ερώτηση. 

Η ύπαρξη υποκίνησης αλλά και η επαγγελματική ικανοποίηση επηρεάζουν θετικά 

στη διαδικασία αλλαγών. Η ανυπαρξία αυτών αποτελεί το βασικό λόγο αποχώρησης 

πολλών νέων νοσηλευτριών από το επάγγελμα. Το νοσηλευτικό προσωπικό υφίσταται 

έντονες καταστάσεις στρες, βιώνει την οδύνη της αρρώστιας και το θάνατο. Έχει μεγάλο 

φόρτο εργασίας λόγω ελλείψεων προσωπικού, πενιχρές αμοιβές και δεν αξιολογείται 

αξιόπιστα. Όλα αυτά αποθαρρύνουν και εξουθενώνουν το νοσηλευτικό προσωπικό και αν 

δεν υπάρχει η κατάλληλη υποκίνηση, ενθάρρυνση, επιμόρφωση και αναγνώριση, τότε 

παρουσιάζονται προβλήματα στη νοσηλεία, λάθη στα φάρμακα, αύξηση των 

νοσοκομειακών λοιμώξεων, ελλιπής παρακολούθηση των ασθενών, φαινόμενα χρόνιας 

εξάντλησης, κυνισμού ή αδιαφορίας. Έτσι μειώνεται ο δείκτης ποιότητας κα 

παραγωγικότητας και αυξάνεται το κόστος λειτουργίας. 

 

 

Άλλες απόψεις διατυπωμένες γραπτά από τη νοσηλεύτρια 

 

- Κατά την άποψή μου η διευθύντρια της νοσηλευτικής θα έπρεπε να καταναλώνει 

το χρόνο της ως εξής: στον προγραμματισμό 30%, στην οργάνωση 30%, στη διεύθυνση 

20% και στον έλεγχο 20%. Η τομεάρχης νοσηλευτικής ως εξής: στον προγραμματισμό 

20%, στην οργάνωση 30%, στη διεύθυνση 35% και στον έλεγχο 15%. Η προϊσταμένη 

τμήματος ως εξής: στον προγραμματισμό 15%, στην οργάνωση 25%, στη διεύθυνση 50% 

και στον έλεγχο 10%. 

- Το μάνατζμεντ στο δημόσιο νοσοκομείο είναι σχεδόν ανύπαρκτο. Υπάρχει 

έλλειμμα σύγχρονης διοικητικής κουλτούρας. Οι νοσηλευτές αποτελούν τη μεγαλύτερη 

επαγγελματική ομάδα και η νοσηλευτική υπηρεσία την ραχοκοκαλιά του συστήματος. Η 

αυτονόμηση της νοσηλευτικής υπηρεσίας στην Ελλάδα έγινε πολύ καθυστερημένα, μόλις 

το 1986, με τη δημιουργία αυτοτελούς διεύθυνσης, ισότιμης με την ιατρική, διοικητική 

και τεχνική υπηρεσία. Αυτό όμως ισχύει τυπικά μόνο διότι στην πράξη διάφοροι 

παράγοντες νοσοκομειακοί και μη νομίζουν ότι δικαιούνται, και δυστυχώς μπορούν, να 

παρεμβαίνουν στη νοσηλευτική διοίκηση με κριτήρια εξωυπηρεσιακά. 
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- Όσο ανώτερο το επίπεδο διοίκησης, τόσο περισσότερο απαιτούνται δεξιότητες 

διοικητικές ενώ στα κατώτερα απαιτούνται τεχνικές-κλινικές δεξιότητες-ικανότητες. 

- Στην πράξη ο καταμερισμός του χρόνου των στελεχών εξαρτάται από τη θέληση, 

την εμπειρία, τις γνώσεις και τις ικανότητες των και από την τακτική του εκάστοτε 

Διοικητή του νοσοκομείου.  Το τελευταίο συμβαίνει διότι δεν υπάρχουν τυποποιημένες 

διαδικασίες διοίκησης και εξ’ αιτίας αυτού δημιουργούνται μεγάλοι χρόνοι αναμονής, 

κυρίως για συνεργασίες με το διοικητή που όταν πραγματοποιούνται, συνήθως, διαρκούν 

ελάχιστα. Ο «χαμένος» χρόνος από την έλλειψη ορθών διοικητικών πρακτικών είναι πολύ 

μεγάλο ποσοστό του συνολικού χρόνου εργασίας των στελεχών. Να τονισθεί ότι η 

προϊσταμένη του νοσηλευτικού τμήματος πρέπει να καταναλώνει το 50% του χρόνου της 

στη περιοχή της διεύθυνσης – άσκησης ηγετικών καθηκόντων και αυτό είναι το κλειδί για 

την εύρυθμη λειτουργία της κλινικής- μονάδας και η ψυχή της νοσηλευτικής υπηρεσίας. 

Η μετεκπαίδευση στη διοίκηση όλων των στελεχών της νοσηλευτικής και της ιατρικής 

υπηρεσίας είναι απαραίτητη και πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση 

προϊσταμένου τμήματος, τομεάρχη και διευθυντή. Με βάση την προσωπική εμπειρία από 

τη Γερμανία απαιτείται εκπαίδευση ενός έτους και εξετάσεις γραπτές  και προφορικές για 

ην απόκτηση τέτοιου διπλώματος. Στην Ελλάδα αυτού του είδους η εκπαίδευση όπως και 

τα επιμορφωτικά σεμινάρια, όπως αυτό που παρακολούθησα στο Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας διάρκειας 120 ωρών, δεν λαμβάνονται υπόψη από το υπηρεσιακό 

συμβούλιο. 

 

Τα συγκεκριμένα καθήκοντα που εκτελούνται ως τομεάρχης του χειρουργικού 

τομέα στον οποίο περιλαμβάνονται 12 νοσηλευτικά τμήματα και η ΜΕΘ είναι: 

- Παραλαβή της λογοδοσίας της νυκτερινής εφημερεύουσας και 

ανάγνωση των τριών λογοδοσιών των τριών εφημερευουσών (δηλαδή της 

πρωινής, απογευματινής και βραδινής βάρδιας) για τον εντοπισμό νοσηλευτικών 

προβλημάτων και δυσχερειών ή βλαβών και ζημιών σε εξοπλισμό, 

- Έλεγχος του προγράμματος στελέχωσης των νοσηλευτικών τμημάτων 

και αλλαγές σ’ αυτό λόγω αναρρωτικών αδειών ή απουσιών του προσωπικού σε 

συνεργασία με τις προϊστάμενες των τμημάτων. 

- Ανταλλαγή πληροφοριών με την Διευθύντρια. 

- Απαντήσεις σε ερωτήσεις των εκπαιδευομένων μαθητριών της 

νοσηλευτικής ΤΕΕ. 

- Καθημερινές επισκέψεις στα 12 νοσηλευτικά τμήματα. Σε περίπτωση 

απουσίας μίας από τις άλλες τομεάρχισες γίνεται επίσκεψη και στα δικά της 

τμήματα. 
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- Καθημερινός έλεγχος των προϊσταμένων των τμημάτων-μονάδων σε 

κλινικά και διοικητικά θέματα  και περιστασιακός έλεγχος της εργασίας των 

νοσηλευτριών, αδελφών νοσοκόμων ΔΕ και λοιπού βοηθητικού προσωπικού 

ανάλογα με τα κλινικά ή προσωπικά θέματα που αντιμετωπίζουν, 

παρακολούθηση νοσηλευτικών πράξεων, έλεγχος καθαριότητας. 

- Διευθέτηση προβλημάτων μεταξύ του νοσηλευτικού και ιατρικού 

προσωπικού. 

- Φροντίδα, σε περίπτωση ανάγκης, για τη στελέχωση σε βοηθητικό 

προσωπικό και την επίλυση τεχνικών προβλημάτων, αναγκών ιματισμού ή 

μεταφοράς ασθενών σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα  και γραφεία. 

- Σύνταξη προγράμματος εκπαίδευσης μαθητριών νοσηλευτικής ΤΕΕ. 

- Επίλυση προβλημάτων των 30 μαθητριών που κάνουν πρακτική 

νοσηλευτική άσκηση. 

- Συμμετοχή σε επιτροπές προμηθειών, στην επιτροπή για τα δικαιώματα 

των ασθενών και την εργασία που προκύπτει για να απαντηθούν παράπονα, 

αναφορές ή καταγγελίες. 

- Ενημέρωση και περιήγηση των μαθητριών της νοσηλευτικής ΤΕΕ 

Σερρών και άλλων γειτονικών πόλεων στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου.  

Τα συγκεκριμένα καθήκοντα που εκτελούνται από τις προϊστάμενες των 

νοσηλευτικών τμημάτων – μονάδων είναι: 

- Συζήτηση των προβλημάτων και της κατάστασης των ασθενών με την 

νυκτερινή νοσηλεύτρια. 

- Επίσκεψη και έλεγχος όλων των θαλάμων, του νοσηλευτικού και 

βοηθητικού προσωπικού ημέρας και συζήτηση με τους ασθενείς. 

- Προετοιμασία των παραγγελιών για το διαιτολόγιο των ασθενών 

ανάλογα αν είναι σε προεγχειρητικό ή μετεγχειρητικό στάδιο ή με 

σακχαροδιαβήτη κτλ. 

- Παραγγελία φαρμάκων και υλικών 

- Εντολές για την προετοιμασία του ασθενούς για το χειρουργείο ή για 

άλλες εξετάσεις (αξονική τομογραφία, υπέρηχους, ακτινολογικό ή 

μικροβιολογικό κτλ). 

- Επίσκεψη μαζί με τους γιατρούς και τον ιατρό – προϊστάμενο του 

ιατρικού τμήματος σε κάθε ασθενή και εντολές για νοσηλευτικές πράξεις 

(αλλαγή τραύματος κτλ). 

- Επεξεργασία των αποτελεσμάτων στην επίσκεψη των ασθενών του 

τμήματος και επίβλεψη εφαρμογής των ιατρικών οδηγιών που εκτελεί το   

νοσηλευτικό προσωπικό του τμήματος. 
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- Ευθύνη για τη συλλογή υπογραφών στα έγγραφα για έγκριση των 

παραγγελιών. Απαιτούνται μέχρι και 5 υπογραφές (σχεδόν όλες από 

εξωκλινικούς παράγοντες) και αυτό είναι αιτία για την απώλεια πολύ χρόνου ενώ 

είναι σαφές ότι αυτό δεν αποτελεί εργασία της προισταμένης του νοσηλευτικού 

τμήματος αλλά της διοικητικής υπηρεσίας. 

- Σύνταξη προγράμματος στελέχωσης του τμήματος σε 24ωρη βάση και 

έγκριση των αδειών προσωπικού. 

- Αποφασίζει και συντονίζει για τα εξιτήρια των ασθενών που έχουν 

ανάγκη από ασθενοφόρο για τη μεταφορά τους. 

- Συμμετοχή σε επιτροπές προμηθειών υλικών και τροφίμων  

- Πρακτική εκπαίδευση μαθητριών νοσηλευτικής ΤΕΕ και ΤΕΙ. 

 

 

Τα προβλήματα που παρατηρούνται στο χειρουργικό τομέα 

 

Βασίστηκε σε γραπτό κείμενο της τομεάρχισσας για τα προβλήματα του 

χειρουργικού τομέα 

 

 Βασικό και απαραίτητο βήμα στο πρότυπο της νοσηλευτικής 

διαδικασίας είναι η πληροφόρηση του  ασθενή πριν την εγχείρηση από την 

ιατρική υπηρεσία. Η πληροφόρηση αφορά την ασθένεια, την μέθοδο εγχείρησης 

και νάρκωσης, όπως και τους κινδύνους της επέμβασης. Αυτό που γίνεται στην 

πράξη είναι ότι δεν ενημερώνεται ο ασθενής για τις συνθήκες στο χειρουργείο, με 

εξαίρεση πιθανώς μερικές έγκυες γυναίκες, ίσως γιατί θεωρούνται (και είναι) 

πελάτισσες του γιατρού και θεωρεί  υποχρέωσή του να τις ενημερώσει. 

 Το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής δίνει τις πληροφορίες γύρω 

από την προεγχειρητική προετοιμασία και συλλέγει πληροφορίες για τον ασθενή, 

που καταγράφονται σε έντυπο που παραδίδεται στο χειρουργείο. Στο χειρουργείο 

ο ασθενής βρίσκεται αντιμέτωπος με ακόμη πιο άγνωστα πράγματα  όπως π.χ. 

ίσχαιμο, περίδεση, ηλεκτροχειρουργικά εργαλεία, ειδική απολύμανση, ορισμένες 

θέσεις καθήλωσης κτλ. Την προηγούμενη ημέρα από την εγχείρηση γίνεται 

συνομιλία και ειδικά σε δύσκολες επεμβάσεις ή σε παιδιά ενδείκνυται 

πληροφόρηση π.χ. μέσω φωτογραφιών στη κλινική. Όλες οι πληροφορίες  που 

αφορούν τον ασθενή π.χ. ανοικτές πληγές πρέπει να καταγράφονται και 

αποτελούν τη βάση των παραπέρα ενεργειών για το προσωπικό του χειρουργείου 

κατά την εγχείρηση και  μετέπειτα ια το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής. 
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Από την ανάλυση των πληροφοριών σε συνδυασμό με την κατάρτιση και την 

εμπειρία του νοσηλευτικού προσωπικού συνάγονται τα γενικά και ατομικά 

προβλήματα και οι δυσκολίες του ασθενούς. Ένα γενικό πρόβλημα είναι σίγουρα 

ο φόβος μπροστά στο άγνωστο και στην ασυνήθιστη κατάσταση, που μπορεί 

όμως σαν ατομικό πρόβλημα να έχει άλλη διάκριση λόγω προηγούμενων 

συμβάντων ή λόγω ιδιαίτερων σωματικών δυσκολιών. 

 Οι νοσηλευτικοί στόχοι στο χειρουργείο διακρίνονται σε γενικούς και 

ειδικούς στόχους. Γενικός στόχος είναι η μέριμνα του ασθενούς και ο τρόπος 

εργασίας του νοσηλευτικού χειρουργικού προσωπικού. Ο ειδικός στόχος 

προσαρμόζεται στις προσωπικές ιδιαιτερότητες του ασθενούς. Όλοι οι στόχοι 

είναι σημαντικοί λόγω του υψηλού κινδύνου που εκτίθεται ο ασθενής στο 

χειρουργείο. 

 Ο σχεδιασμός των νοσηλευτικών μέτρων στο χειρουργείο προϋποθέτει 

άριστη συνεργασία  με το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής  και άλλες 

υπηρεσίες του νοσοκομείου όπως π.χ ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, μονάδα 

εντατικής θεραπείας, ενδοσκοπία, φαρμακείο, νοσηλευτή αναισθησιολόγο, 

απολύμανση, υπηρεσία προμήθειας υλικών, προσωπικό καθαριότητας. Τα 

ακόλουθα σημεία πρέπει να εξετασθούν και να συντονισθούν: 

- Κλήση ασθενούς 

- Υποδοχή ασθενούς 

- Προετοιμασία αναισθησίας 

- Αναισθησία 

- Προετοιμασία αίθουσας χειρουργείου μετά των μηχανημάτων και 

υλικών 

- Προετοιμασία εγχείρησης 

- Εγχείρηση 

- Επίδεση 

- Φάση ανάνηψης 

- Εργασία καθαρισμού του χώρου του χειρουργείου, των εργαλείων και 

των μηχανημάτων 

- Έξοδος και παράδοση ασθενούς 

- Απολύμανση χειρουργείου 

 Το νοσηλευτικό προσωπικό πρέπει να εμπνέει σιγουριά στον ασθενή, 

ιδιαίτερα σε αυτόν που έχει τις αισθήσεις του  και περιμένει την προσωπική 

επαφή και ενθάρρυνση. Η νοσηλευτική πράξη κατά την εγχείρηση δεν είναι μόνο 
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η εργαλειοδοσία, αλλά η επικοινωνία με τον ασθενή κατά τη διάρκεια της 

παραμονής του στο χειρουργείο, ανάλογα με τις αισθήσεις του. 

 Για να μπορεί να ανταπεξέλθει ο νοσηλευτής σε όλες αυτές τις 

εργασίες στο χειρουργείο, δηλαδή σ’ ένα χώρο υψηλής τεχνολογίας αλλά 

απομονωμένο, χρειάζεται θεωρητική και πρακτική ειδίκευση και μετεκπαίδευση, 

ιδιαίτερα δε πρέπει να αποκτήσει συμπεριφορά και νοοτροπία προσανατολισμένη 

στον ασθενή με όλες του τις ανάγκες. Ακόμη κι όταν οι νοσηλευτικές πράξεις 

γίνονται με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, πρέπει να εξετάζεται η 

ψυχολογική και κοινωνική σφαίρα του ανθρώπου για να επιτύχουμε την θεραπεία 

του. 

 Σ’ ένα καλά οργανωμένο χειρουργείο πρέπει να υπάρχουν αναλυτικές 

περιγραφές εργασίας για καθορισμένες νοσηλευτικές ενέργειες, κατάλογοι 

χρησιμοποιούμενων υλικών και υποδείξεις που θα επικαιροποιούνται με την 

συνεργασία της ιατρικής υπηρεσίας. 

 Η αξιολόγηση της νοσηλευτικής δράσης στο χειρουργείο μπορεί να 

γίνει από τον ίδιο τον ασθενή, όσο και από το νοσηλευτικό προσωπικό της 

κλινικής και τους αρμόδιους γιατρούς. Στην μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς 

διακρίνονται τα λάθη και το ανεπιτυχές της νοσηλευτικής εργασίας. Οι ψυχικοί 

όμως τραυματισμοί του ασθενούς δεν εκδηλώνονται και δεν γίνονται συχνά 

αντιληπτοί από το νοσηλευτικό προσωπικό του χειρουργείου, υφίστανται όμως 

σαν συνέπειες του νοσοκομείου. 

 Δεν υπάρχει τεκμηρίωση όλων των σταδίων της νοσηλευτικής 

διαδικασίας. Αυτή η τεκμηρίωση μέχρι σήμερα είναι μόνο ιατρική και αφορά το 

βιβλίο εγχειρήσεων, έκθεση χειρουργείου, βιβλίο ακτινογραφιών, βιβλίο 

παρασκευασμάτων, πρωτόκολλο νάρκωσης, βιβλίο μικροτραυματισμών κτλ. 

Είναι απαραίτητο να γίνεται και νοσηλευτική τεκμηρίωση όχι μόνο για τη νομική 

ασφάλεια του νοσηλευτικού προσωπικού που έχει πολύ μεγάλη ευθύνη έναντι 

του ασθενούς, αλλά και για την καταγραφή της βασικής και θεραπευτικής 

νοσηλευτικής φροντίδας που ασκείται, από την οποία γίνονται ορατές και 

δραστηριότητες που απαιτούν υψηλό ποσοστό χρόνου και της εργασίας που 

αλλιώς δεν φαίνεται. Πέρα από αυτά, η τεκμηρίωση βοηθά την έρευνα της 

νοσηλευτικής κα εξυπηρετεί σαν οργανωτικό βοήθημα την εξασφάλιση και την 

βελτίωση της ποιότητας της νοσηλευτικής. Επίσης έτσι καταγράφεται η απόδοση 

της θεραπευτικής μονάδας και συνεπώς η οικονομική διαχείριση και ο 

προϋπολογισμός του χειρουργείου. 
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Συνέντευξη της προϊσταμένης νοσηλεύτριας  (Σ) στο Τμήμα Επειγόντων 

Περιστατικών (ΤΕΠ) 

 

Μ. Θα ήθελα να μου δώστε μία γενική περιγραφή των διαδικασιών όπως 

εξελίσσονται στο τμήμα.  

 

Σ: Όταν έρχεται κάποιος από μόνος του, θα περάσει από την υποδοχή (που είναι 

καινούριο πόστο) όπου γίνεται μια διαλογή του περιστατικού, δηλαδή  προς τα πού 

πρέπει να κατευθυνθεί ο κάθε ασθενής, παθολογική, καρδιολογική κτλ. 

 

Μ: Ποιος κάνει την διαλογή;  

 

Σ: Οι νοσηλεύτριες. Κανονικά το πόστο απαιτεί και γιατρό έμπειρο. Για να λέμε 

την αλήθεια οι τοποθετήσεις δεν γίνονται έτσι. Γίνονται με βάση το ποιος έχει πρόβλημα 

υγείας για να γλιτώσει τα ωράρια, γιατί δεν δουλεύει 24 ώρες αφού βράδυ δεν δουλεύει η 

υποδοχή ή με το ποιος έχει «γνωστό» και τα σχετικά. Αν ο ασθενής έρθει με το 

ασθενοφόρο κατά 90% είναι πραγματικά επείγον οπότε μπαίνει κατευθείαν μέσα. Σε 

αντίθετη περίπτωση το περιστατικό θα το δούνε οι νοσηλεύτριες έξω, στην υποδοχή. Αν 

είναι κάτι που μοιάζει με καρδιολογικό, τότε, λογικά δεν θα καθυστερήσει, εκτός αν είναι 

κάτι που ξεγελάει, …τίποτα δεν είναι standard σε εμάς. Αλλιώς θα πάρουν νούμερο, 

δηλαδή αριθμό προτεραιότητας, γιατί έρχονται εδώ από καρδιακή ανακοπή και βαρύ 

τροχαίο μέχρι και για γρίπη και τριχόπτωση και ότι μπορείς να φανταστείς. Μη επείγοντα 

για μας παίρνουν νούμερο, σειρά προτεραιότητας κατά τομέα. 

 

Μ: Όλα αυτά τα περιστατικά εξετάζονται από τους γιατρούς; 

 

Σ: Όλα. 

   

Μ: Πόσες ειδικότητες υπάρχουν; 

 

Σ: Όλες στα τακτικά ιατρεία, ενώ στα επείγοντα θα βρεις παθολόγο, χειρούργο, 

καρδιολόγο, ορθοπεδικό και παιδίατρο, 5 ειδικότητες. 

Έχουμε επείγοντα 2 ταχυτήτων. Στα τακτικά λειτουργούν κάποια ιατρεία απόγευμα 

και βράδυ όπου βλέπουν τα επείγοντα περιστατικά γιατί οι γιατροί δεν ήθελαν να ‘ρθουν 

εδώ επειδή θεωρούν το χώρο μικρό για να στριμωχτούν. 
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Μ: Είναι όλα αυτά στην δικαιοδοσία του γιατρού χ που είναι ο υπεύθυνος του 

τμήματος; 

 

Σ: Δεν είναι υπεύθυνος. Είναι τυπικά υπεύθυνος, δεν μπορεί να κάνει κουμάντο 

στους χειρούργους, στους γυναικολόγους και στους υπολοίπους. Έχει τυπικά ένα χαρτί 

ότι έχει την υπευθυνότητα εδώ, δεν έχει αρμοδιότητες διευθυντού. 

 

Μ: Δηλαδή το σύστημα δεν έχει μια τυποποιημένη διαδικασία; 

 

Σ: Τα ΤΕΠ δεν είναι οργανωμένα όπως πρέπει να είναι. Δηλαδή να είναι αυτόνομα 

με τους δικούς τους γιατρούς, με δικό τους προσωπικό, με δικό τους διευθυντή και για ότι 

γίνεται να έχουν την ευθύνη αυτοί. 

  

Μ: Στο επίπεδο το δικό σας, το νοσηλευτικό; 

 

Σ: Υπάρχει η προϊσταμένη και το νοσηλευτικό προσωπικό των επειγόντων. 

 

Μ: Ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού υπάρχουν; 

 

Σ: Μπορώ να αναφέρω σοβαρή έλλειψη τραυματιοφορέων. Έχουμε τρία άτομα και 

αν τύχει ένα τροχαίο πρέπει να φύγουν τα δύο άτομα. Μένει ένα. Ένα γυναικολογικό να 

έρθει που πρέπει να κάνει την γύρα, μια εισαγωγή να έχουμε που θα πάει να κάνει 

μικροβιολογικές εξετάσεις, ακτινολογικές εξετάσεις, θα ανέβει επάνω, θα κάνει ο 

νοσοκόμος μισή ώρα. Εμείς μένουμε ακάλυπτοι. Χρωστάμε στα παιδιά από 30 με 40 

ρεπό.  

Στις νοσηλεύτριες εδώ που είμαστε είναι μεγάλος ο χώρος και θέλουμε το λιγότερο 

8 άτομα. Για να δουλεύουν όλα τα ιατρεία ανά πάσα στιγμή με νοσηλευτικό προσωπικό. 

Η έδρα μας είναι στα επείγοντα στο μεγάλο εξεταστήριο του παθολογικού τομέα και ότι 

μας χρειαστούν, χειρούργοι, βραχείες νοσηλείες όπου έχουμε μέσα 4 κρεβάτια, 

ορθοπεδικοί, κτλ πηγαινοερχόμαστε. Οπότε κάτι μπορεί να μας ξεφύγει. Οι παιδίατροι 

δεν έχουν νοσηλευτικό προσωπικό, αν χρειαστεί  φεύγουμε από τους παθολόγους. Το 

πρωί είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Δουλεύουν τα εξωτερικά αλλά είμαστε και 

παραπάνω άτομα. Φροντίζουμε το πρόγραμμα το πρωί να είναι πιο πλήρες γιατί είναι 

όλες οι ειδικότητες κάτω. 

 

Μ:  Η ενημέρωση στην αλλαγή της βάρδιας πως γίνεται; 
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Σ: Ότι χοντρό περιστατικό θα γίνει ενημερώνεσαι για να ξέρεις. Εμείς πιο πολύ μας 

ενδιαφέρει στην αλλαγή βάρδιας τι έχουμε σε εκκρεμότητα από εμάς τις ίδιες. Για τους 

ασθενείς δεν υπάρχει θέμα γιατί δεν μένουν πάνω από 24ωρο ή θα πάνε επάνω στις 

κλινικές ή θα φύγουν. 

 

Μ: Τα παιδιά που είναι security τι ρόλο παίζουν; Κρατάνε την σειρά 

προτεραιότητας; 

 

Σ: Κι εγώ δεν ξέρω τι ρόλο παίζουν. Ήξερα ότι security θα ήταν ένα άτομο στην 

είσοδο γιατί εδώ γίνονται πολλές φασαρίες. Έχουμε ναρκομανείς, έχουμε μεθυσμένους, 

έχουμε γύφτους που για ένα περιστατικό μαζεύονται 50 άτομα και θεωρούν ότι είναι 

επείγον και πρέπει να μπουν πριν από όλους τους άλλους, για τις φασαρίες. Είχαμε 

μόνιμα έναν εδώ για οτιδήποτε συμβεί και για όποιον θέλει να μπει πριν από την σειρά 

του. Τώρα τελευταία όμως οι ίδιοι μου είπαν ότι δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Εμείς 

είμαστε μόνο για τον προαύλιο χώρο, δεν ασχολούνται καθόλου. Μόνο για το parking, 

την αυλή, ποιος μπαίνει-ποιος βγαίνει από την κεντρική μπάρα που έχουμε.  

 

Μ: Στην διαλογή, στο πρώτο ξεκαθάρισμα αν συμβούν λάθη ποιος έχει την ευθύνη; 

 

Σ: Η κλινική που εφημερεύει. Σήμερα που εφημερεύει η Ά Παθολογική, τα 

επείγοντα τα καλύπτει η ΄Β Παθολογική, οι γιατροί της ΄Β Παθολογικής. 

 

Μ: Ναι, αλλά το περιστατικό δεν έχει φτάσει στο γιατρό; 

 

Σ: Γι’ αυτό το λόγο το πόστο αυτό θα έπρεπε να έχει μόνιμο γιατρό. Και σύμφωνα 

με τον οργανισμό θα πρέπει να έχει γιατρό στη διαλογή. 

 

Μ: Γιατρό παθολόγο; 

 

Σ: Και γενικής ιατρικής να είναι δεν είναι άσχημα, γιατί ένας γιατρός πέντε χοντρά 

συμπτώματα θα τα δει. Και γι’ αυτό προσπαθούν να βάζουν παλιές αδερφές που να 

ξέρουν από εμπειρία αυτά τα πέντε πράγματα παραπάνω. 

 

Μ: Δηλαδή το νοσηλευτικό προσωπικό είναι μόνιμο και λειτουργεί οργανωμένα 

ενώ οι γιατροί, απ’ ότι κατάλαβα, είναι επισκέπτες, μια φορά ο ένας και μια φορά ο 

άλλος, πως γίνεται αυτό; 
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Σ: Είναι κατά μήνα. Όταν εφημερεύει η Ά Παθολογική ένα μήνα έχουν δύο γιατροί 

την ευθύνη των επειγόντων ξέρουν ότι μέρα παρά μέρα που εφημερεύει η Α Παθολογική 

κατεβαίνουν αυτοί το πρωί, στην Β το ίδιο αντίστοιχα. Κατεβαίνουν δύο. Ανά μήνα 

εναλλάσσονται οι γιατροί. 

 

Μ: Από τις Παθολογικές έρχονται όλοι οι γιατροί; 

 

Σ: Εμείς δουλεύουμε με ειδικευόμενους πιο πολύ. Ειδικούς σπάνια θα δεις εδώ 

κάτω. Όταν εφημερεύουν θα καλύψουν κάποιες ώρες το απόγευμα, το βράδυ πιθανόν να 

είναι στο τμήμα. Την ημέρα που εφημερεύει η κλινική τους καλύπτουν και τα επείγοντα. 

Από ειδικούς είμαστε ακάλυπτοι εκτός από το πρωινό ωράριο όταν είναι ο κ. Μ 

εδώ, τις άλλες ώρες είμαστε ακάλυπτοι κι αυτό είναι το πρόβλημά μας και ειδικά με 

παιδίατρους, καρδιολόγους και ορθοπεδικούς. 

 

Μ: Να δούμε λίγο τι γίνεται μετά από το πρώτο control – διαλογή;  

Τα περιστατικά τι δρομολόγιο ακολουθούν συνήθως; 

 

Σ: Ανάλογα τι είναι. Θα μπουν σε εμάς θα δουν τι είναι, είναι παθολογικό; 

Καρδιολογικό; θα γίνει ότι περνάει από το χέρι μας, ότι μπορεί να γίνει στα επείγοντα, θα 

δοθούν εξετάσεις εργαστηριακές, ακτινολογικές και ότι άλλο χρειάζεται και θα γίνει η 

εισαγωγή. 

 

Μ: Την απόφαση της εισαγωγής ποιος την παίρνει; 

 

Σ: Ο γιατρός. Όποιος γιατρός εξετάζει τον ασθενή. 

 

Μ: Υπάρχει περίπτωση κάποιο σοβαρό τροχαίο να φύγει κατευθείαν για διακομιδή  

από εδώ;  

 

Σ: Διακομιδές έχουμε συχνά. 

 

Μ: Πότε πάει στην μονάδα εντατικής θεραπείας; 

 

Σ: Αν είναι για την δική μας την μονάδα ειδοποιούμε τον γιατρό που είναι πάνω 

στην μονάδα, έρχεται εδώ και ανεβαίνει πάνω κατευθείαν. Συνεννοούνται για το κρεβάτι, 

αν έχει κρεβάτι για να τον καλύψει. Αν όχι, επικοινωνούν τηλεφωνικά με Θεσσαλονίκη 

και φεύγει από εδώ κατευθείαν με το ασθενοφόρο. 
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Μ: Πόσο συνηθισμένα είναι τέτοιου είδους δύσκολα περιστατικά; 

 

Σ: Είναι συνηθισμένα. 

 

Μ: Υπάρχει διαφορά στη διαδικασία το πρωί από το απόγευμα και την νύχτα; 

 

Σ: Όχι, απλά το πρωί είναι λίγο πιο σφιγμένα τα πράγματα, υπάρχουν πιο πολλά 

άτομα που κινούνται, οπότε είναι πιο δύσκολο να ξεφύγει περιστατικό. Το απόγευμα 

είναι μια νοσηλεύτρια στην υποδοχή. Την στιγμή που θα βγει να εξυπηρετήσει κάποιον 

μπορεί να της ξεφύγει κάτι. Το πρωί είναι δύο και το βράδυ κανένας. 

 

Μ: Τι γίνεται τότε; Όποιος έρθει μπαίνει; 

 

Σ: Όποιος έρθει μπαίνει με την σειρά κι ότι αντιληφθούμε εμείς από μέσα. 

Μπαινοβγαίνουν οι κοπέλες που είναι μέσα και οι τραυματιοφορείς που κάθονται εδώ 

έξω… 

 

Μ: δηλαδή αν συμβεί κάτι ζόρικο δεν υπάρχει άνθρωπος να πάρει την ευθύνη;  

 

Σ: Όχι. Αν συμβεί κάτι, ακόμη και μια απλή καταγγελία όσοι ήταν στο ωράριο 

τρέχουν όλοι. Είναι γεγονός ότι αυτό είναι και το πιο σοβαρό πρόβλημα, η έλλειψη των 

κατάλληλων ανθρώπων που θα πάρουν την ευθύνη γι’ αυτό που συμβαίνει. Υπάρχουν 

ελλείψεις προσωπικού και στους γιατρούς και στο νοσηλευτικό προσωπικό και στους 

τραυματιοφορείς. 

 

Μ: Υπάρχουν κάποια standards απόδοσης που να μπορεί κάποιος να τα 

χρησιμοποιήσει για να αξιολογήσει το τμήμα και τα άτομα; 

 

Σ: Αυτά τα κρίνει η προϊσταμένη με τις συνεργασίες που έχει, στην ουσία 

λειτουργεί βλέποντας και κάνοντας. Εγώ τώρα που δουλεύω με τα κορίτσια κάθε μέρα, 

βλέπω ποια κινείται, δεν είναι τμήμα που μπορείς να κάθεσαι και να το διεκπεραιώνεις 

από την καρέκλα. Βλέπω κατ’ αρχήν αν έχει υπευθυνότητα. Εδώ έχουμε υλικά που 

θέλουν αποστείρωση, έλεγχο αν δουλεύουν, αναπνευστήρες, αυτά πρέπει να είναι έτοιμα 

όταν θα έρθει ένα περιστατικό. Σημαίνει ότι πρέπει να έχεις προσωπικό που να έχει μια 

υπευθυνότητα να έρθει το πρωί να ελέγξει αν δουλεύουν όλα αυτά, αν είναι στην θέση 
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τους. Εγώ που συνεργάζομαι με τα κορίτσια μπορώ να κρίνω ποια είναι υπεύθυνη γιατί 

θα με περιμένει το πρωί και θα μου πει ότι αυτό δεν δουλεύει, φρόντισέ το. 

 

Μ: Ναι αλλά αυτό σημαίνει ότι υπάρχει γι’ αυτή και για το κάθε άτομο ένα 

καθηκοντολόγιο; 

 

Σ: Δεν υπάρχει καθηκοντολόγιο. Είναι θέμα ευθύνης του καθενός. Ο δικός μας 

κλάδος δεν έχει καθηκοντολόγιο. 

 

Μ: Γιατί το καθηκοντολόγιο δεν είναι μόνο για να σου λέει τι θα κάνεις αλλά και 

πόσες φορές μπορείς να κάνεις αυτή την δουλειά, μ’ αυτό τι κάνετε; 

 

Σ: Αυτό είναι και το δύσκολο σε αυτό το τμήμα, το ότι δεν μπορείς να υπολογίσεις. 

Δηλαδή εγώ που παραγγέλνω τα υλικά που χρησιμοποιούμε από φάρμακα μέχρι 

οτιδήποτε μπορείς να χρειαστείς δεν μπορείς να ξέρεις πόσο θα χρειαστείς και πρέπει να 

έχουμε πάντα απόθεμα. 

 

Μ: Είναι μεγάλο αυτό το κόστος; 

 

Σ: Μπορεί και να είναι. Είναι μια δαπάνη που κι εγώ δεν περίμενα. Τώρα που 

έρχονται μηχανογραφημένα και βλέπουμε τις τιμές λέω μέσα μου, εγώ τα παρήγγειλα όλα 

αυτά; γιατί παραγγέλνεις αλλά δεν ξέρεις πόσο κάνει το κάθε ένα. 

 

Μ: Αυτό πότε άρχισε να γίνεται; 

      

Σ: Η μηχανογράφηση έχει που ξεκίνησε τρίμηνο-τετράμηνο, τώρα τελευταία. 

 

Μ: Δηλαδή πλέον υπάρχει κοστολόγηση κατά τμήμα; 

 

Σ: Κάθε φορά που θα πάρουμε υλικό έρχεται και το κοστολόγιο στην προϊσταμένη 

που γράφει τα υλικά της αποθήκης τόσο, τα φάρμακα έρχονται κάθε μέρα. Κάθε μέρα 

που δίνουμε συνταγολόγιο έρχεται από κάτω και κοστολόγιο. 

 

Μ: Όταν έχετε να κάνετε με ανθρώπους οι οποίοι είναι επιθετικοί τι γίνεται; Οι 

security βγάζουν το φίδι από την τρύπα; 
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Σ: Οι security προσπαθούν να κρατήσουν μια απόσταση. Από εκεί και πέρα 

καλούμε τμήμα τάξης αν τα πράγματα πάρουν άσχημο δρόμο. 

 

Μ: Πως είναι οι συμπεριφορές του κόσμου; 

 

Σ: Εδώ είναι περίεργος ο κόσμος έχουμε πολύ συχνά φασαρίες. Πάρα πολύ συχνά 

γιατί ο καθένας θεωρεί το περιστατικό του επείγον ( Θέλω να γράψω φάρμακα για μένα 

είναι επείγον, όμως για το νοσοκομείο δεν είναι επείγον). Δεν είναι δουλειά των 

επειγόντων να συνταγογραφούν. Και μιλάμε για φάρμακα ρουτίνας. Όταν ο άλλος βλέπει 

ότι έμεινε από φάρμακα τώρα απαιτεί να του τα γράψεις, κι φυσικά γίνονται οι φασαρίες. 

Αλλά φταίει όλη η δομή του συστήματος, δεν φταίει το προσωπικό ή ο κόσμος που δεν 

έχει που αλλού να απευθυνθεί. Ένας Σερραίος  ασφαλισμένος στον ΟΓΑ πρέπει να πάει 

στο υγειονομικό να στηθεί στην ουρά ώρες για να γράψει τα φάρμακα που πρέπει να 

πάρει. 

Μ: Προτιμάει να έρθει εδώ; 

 

Σ: Θα έρθει εδώ. Σου λέει και να μην μπω με την νόμιμη οδό, θα γίνει η δουλειά 

μου… 

 

Μ: Εσύ μπορείς να τον αρνηθείς; 

 

Σ: Ναι μπορείς. Μπορείς να τον παραπέμψεις στα τακτικά ιατρεία. Στα τακτικά 

ιατρεία όμως είναι στην ευχέρεια του γιατρού αν θέλει να τον εξυπηρετήσει πέρα από τα 

ραντεβού που έχει κλεισμένα. Οπότε αν θα τον διώξουν και από εκεί θα έρθει εδώ 

εκνευρισμένος. Σοβαρό πρόβλημα έχουμε και με το ΙΚΑ αν θα πάρεις το βιβλίο μέσα θα 

δεις ότι θα εξεταστούν 10 άτομα του ΟΓΑ ή Δημοσίου ή τι άλλο θα είναι, θα δεις να είναι 

και άλλοι 25 του ΙΚΑ ενώ την ίδια ώρα το ΙΚΑ απασχολεί 5 ορθοπεδικούς, 5 

παιδίατρους, 10 παθολόγους. Δεν εξετάζουν όμως,  βάλανε τα ραντεβού και πέρα από τα 

ραντεβού δεν βλέπουν κανέναν. 

 

Μ: Δηλαδή το πρόβλημα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε όλη του την έκταση; 

 

Σ: Βασικά εμείς δουλεύουμε από την μια πλευρά σαν επείγοντα και από την άλλη 

σαν αγροτικό ιατρείο. 

 

Μ: Σαν κέντρο υγείας αστικού τύπου; 
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Σ: Αγροτικό και ακόμη χειρότερα. 

 

Μ: Κάντε μια εκτίμηση. Αν υπήρχε ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου, πόσο 

διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα για σας; 

 

Σ: Πιστεύω ότι θα άλλαζαν πολύ λίγο. 

 

Μ: Λίγο μόνο; 

 

Σ: Πολύ δεν θα αλλάξουν γιατί πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία κι εμείς. Και οι 

εργαζόμενοι και ο κόσμος. Τώρα λένε να κάνουν το παλαιό νοσοκομείο κέντρο υγείας 

αστικού τύπου. Αν θα γίνει θα δούμε. Είναι μια λύση γιατί είναι πιο κοντά στην πόλη και 

για ένα απλό κρυολόγημα δεν θα έρθει ο άλλος εδώ, θα πάει εκεί. Αλλά από εκεί και πέρα 

είναι και η νοοτροπία μας. Δηλαδή αν θα έρθει ένας που θα είναι γνωστός μου πως θα τον 

διώξω;  Θα τον διώξεις μια-δύο, είναι κλειστή η κοινωνία  κι όλοι είναι γνωστοί. 

 

Μ: Είναι αλήθεια ότι στην Ελλάδα λειτουργούμε έτσι… 

 

Σ: Γι’ αυτό σου λέω ότι πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία όλων μας. Από την ώρα 

που πάμε κάπου να πιάσουμε δουλειά σαν δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να μας κάνουν 5 

σεμινάρια, κάτι λίγο να δουλεύει τυπικά, πράγμα που είναι δύσκολο στην Ελλάδα. 

 

Μ: Είναι θέμα γνώσης όμως ή είναι θέμα συμπεριφορών που οφείλονται σε άλλα 

πράγματα; 

 

Σ: Πιστεύω ότι και η γνώση συμβάλει κάπου αλλά και η συμπεριφορά. 

 

Μ:  Γιατί η έλλειψη πρωτοβάθμιας περίθαλψης δημιουργεί πρόβλημα; 

 

Σ: Γιατί μπορεί να είναι απασχολημένοι τώρα μέσα 2 παθολόγοι με ένα γελοίο 

περιστατικό, στο τέλος να μην βγάλει τίποτα, και την ίδια ώρα να είναι ένα βαρύ κι 

ώσπου να φωνάξεις κτλ χάνεται χρόνος. Για εμάς τα 5 λεπτά είναι πολύ σημαντικά. 

 

Μ: Πως λειτουργεί το σύστημα με τα ασθενοφόρα;  

 

Σ: Τα ασθενοφόρα είναι κάτω στο πρώτο υπόγειο, ταυτόχρονα έχουμε τα 

ασθενοφόρα του νοσοκομείου. 
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Το ΕΚΑΒ είναι άλλο τμήμα, είναι στο παλαιό νοσοκομείο, έχουν κέντρο την 

Καβάλα νομίζω οι δικοί μας, είναι άσχετα με το νοσοκομείο. 

 

Μ: Όσον αφορά όμως το θέμα της μεταφοράς; 

 

Σ: Μόνο για να ‘ρθουν ως εδώ, από εδώ και πέρα όταν θέλει να φύγει κάποιος για 

διακομιδή πάνε τα δικά μας ασθενοφόρα, του νοσοκομείου. 

 

Μ: Η διαδικασία αυτή φαίνεται να λειτουργεί με αυτοσχεδιασμούς, κάνω λάθος; 

 

Σ: Βλέπουμε στην πράξη τι μπορεί να γίνει.  

 

Μ: Αφού δεν υπάρχει διευθυντής εδώ,  αυτό ποιος το αποφασίζει; 

 

Σ: Θα περάσει από τον διοικητή, θα περάσει από το επιστημονικό συμβούλιο κι αν 

το δεχτούν. Δεν υπάρχουν οργανωμένα ΤΕΠ πουθενά, ότι και να λένε. Το πρότυπο που 

λειτούργησε είναι στο Παπαγεωργίου. 

 

Μ: Έχω την αίσθηση όμως ότι αυτό είναι που βλέπει κάποιος κι όχι του τι θα δει 

μέσα στην κλινική; 

 

Σ: Στην κλινική είναι αλλιώς, δεν υπάρχει αυτός ο όχλος που μαζεύεται εδώ. Εδώ 

το πρωί μπορεί να περιμένουν 50 άτομα, είναι λογικό να αντιδράσουν όταν περιμένουν 

μισή ή μία ώρα για να εξεταστούν, όταν δεν πρόκειται για περιστατικά τετάρτου θα 

περιμένει ο άλλος έξω και δύο και τρεις ώρες. 

 

Μ: Πόσα χρόνια δουλεύεται σε αυτό το νοσοκομείο; 

 

Σ: Στα επείγοντα 12 

 

Μ: Τα πράγματα δούλευαν έτσι ανέκαθεν ή ήταν διαφορετικά; 

 

Σ: Την σειρά προτεραιότητας με τα νούμερα την είχαμε βάλει για να μην μαλώνουν 

οι άρρωστοι που περιμένουν έξω, οπότε αναγκαστήκαμε να το βάλουμε και αφού το 

δέχτηκαν έμεινε. Και κάπου βοηθάει και σε εμάς στην διαλογή. Βγαίνεις να φωνάξεις «ο 

επόμενος για παθολόγο» και σηκώνονται τρεις. Κι ύστερα μαλώνουν μεταξύ τους. 
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Μ: Άλλη σημαντική αλλαγή στην υποδοχή του κόσμου; 

 

Σ. Όχι, δεν θυμάμαι. 

 

Μ: Αλλαγές που αφορούν το επιστημονικό σκέλος της δικής σας δουλειάς, της 

δουλειάς των γιατρών ή αν θέλετε και του τεχνολογικού εξοπλισμού; 

 

Σ: Εδώ υπάρχει εξοπλισμός. Κατ’ αρχήν έχουμε δύο χειρουργεία πλήρη κάτω που 

δεν αξιοποιούνται σαν χειρουργεία αλλά σαν χειρουργικά ιατρεία. Το χειρουργικό και το 

ορθοπεδικό ιατρείο είναι κανονικά χειρουργεία με αναισθησιολογικά μηχανήματα, 

αναπνευστήρες. Πιστεύω ότι σχεδιάστηκε για να καλύπτονται τα επείγοντα εδώ. Αλλά 

αυτό προϋποθέτει προσωπικό εκπαιδευμένο στον χειρουργικό τομέα. Είναι τελείως 

άσχετο το αντικείμενο το παθολογικό. Θέλει χειρουργούς μόνιμους, θέλει 

αναισθησιολόγους μόνιμους. Αυτά τα μηχανήματα αν δεν υπάρχει προσωπικό δεν 

πρόκειται να λειτουργήσουν ποτέ. 

 

Μ: Όταν λέμε επείγοντα εννοούμε τα χειρουργικά περιστατικά κυρίως από 

ατυχήματα, τα καρδιολογικά περιστατικά, ποια άλλα θα μπορούσαμε να δούμε ως 

επείγοντα; 

 

Σ: Από μια γαστρεντερίτιδα, μια γαστρορραγία, μια πνευμονία, χρόνιοι άρρωστοι 

με κιρρώσεις, με καρκίνους. 

 

Μ: Γι’ όσα περιστατικά χρειάζονται κάποιες εξετάσεις, αυτές γίνονται εδώ ή στα 

ιατρεία; 

 

Σ: Εξετάσεις, τι εξετάσεις; 

 

Μ: Παραδείγματος χάρη σε ένα εγκεφαλικό, τι γίνεται; 

 

Σ: Ότι χρειαστεί από εκτίμηση ιατρική θα γίνει εδώ μέσα, εδώ θα κληθεί και ο 

νευρολόγος αν χρειαστεί και ο ωριλάς, οποιαδήποτε ιατρική ειδικότητα θα κληθεί να 

έρθει εδώ να δει τον άρρωστο. Ότι παρακλινική εξέταση χρειαστεί, μικροβιολογικά  κτλ 

στα επείγοντα γίνονται, κάνουμε εμείς τις αιμοληψίες και τα στέλνουμε για να 

διεκπεραιωθούν. Ότι χρειαστεί από ακτινολογικό είναι δίπλα μας, μαζί είναι και ο 

αξονικός τομογράφος. 
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Μ: Αυτά μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε ώρα; 

 

Σ: Ναι, όλο το 24ωρο. Ότι είναι επείγον εξυπηρετείται από τα εργαστήρια την ίδια 

ώρα. Στο μόνο που έχουμε πρόβλημα είναι το μικροβιολογικό, γιατί δεν παίρνουμε τα 

αποτελέσματα των επειγόντων σαν επείγοντα. Γιατί είναι πολύς ο κόσμος. Τώρα αν θα 

έρθει το πρωί κάποιο καρδιολογικό περιστατικό, δίνουν ένζυμα, δίνουν άλλες εξετάσεις 

για να δουν αν όντως είναι καρδιολογικό, θα τα δώσουμε στις 10, τα αποτελέσματα θα τα 

πάρουμε στις 1:30 μαζί με τα άλλα. 

 

Μ: Είναι νωρίτερα έτοιμα ή δεν είναι; 

 

Σ: Δεν είναι νωρίτερα έτοιμα γιατί δεν δουλεύονται σαν επείγοντα. 

 

Μ: Μπορούν να δουλευτούν; 

 

Σ: Πιστεύω ότι με ρύθμιση κατάλληλη στο μικροβιολογικό μπορούν να 

δουλευτούν. Και παλιά το νοσοκομείο που ο κόσμος ήταν λιγότερος τα επείγοντα τα 

έβγαζε πιο μπροστά. Υπάρχει δυνατότητα. Όπως και όταν ήρθαμε εδώ ξέραμε ότι θα 

έχουμε έναν παρασκευαστή για τις επείγουσες αιμοληψίες ώστε να μην χρειάζεται να 

μετακινείται ο άρρωστος για να πάει να πάρει αίμα στο μικροβιολογικό και να ξαναέρθει. 

Να τα παίρνουν εδώ να τα διεκπεραιώνουν γρήγορα και να τα ξαναφέρνουν.  

Μ: Τώρα πώς γίνεται; 

 

Σ: Τώρα αν είναι κάτι πολύ επείγον θα τα πάρουμε εμείς αλλιώς θα τον πάρει ο 

τραυματιοφορέας θα πάει να κάνει την αιμοληψία, θα τον ξαναφέρει, θα παραμείνει στις 

βραχείες μέχρι το μεσημέρι συνήθως και κατά τις 1:30 βγαίνουν όλα τα αποτελέσματα 

μαζί και θα τα πάρουμε. Και αν είναι και μόνος του ο άρρωστος σε ένα μη επείγον 

περιστατικό πρέπει να απασχοληθεί προσωπικό και να πάει να φέρει τα αποτελέσματα Αν 

έχει συνοδό και δεν είναι και πολύ επείγον το περιστατικό πρέπει να πάει ο συνοδός. 

Αυτό σημαίνει ότι αν είναι ηλικιωμένο άτομο δεν μπορεί να πάει και δεν είναι και ότι 

καλύτερο να τον στέλνεις  να ψάχνει τους διαδρόμους του νοσοκομείου για να πάρει τα 

αποτελέσματα. Είτε με μηχανοργάνωση, είτε με ένα σύστημα όπως είναι στο εξωτερικό 

να φεύγουν τα αίματα κατευθείαν, να έρχονται τα αποτελέσματα μέσω του υπολογιστή. 

Πιστεύω ότι εύκολο να γίνει. 

 

Μ:Αν κάποιος δεν θέλει να περιμένει, μπορεί μέσω των επειγόντων να περάσει; 
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Σ: Αν θα βρει κάποιον από το προσωπικό που θα θέλει να τον εξυπηρετήσει, ναι 

μπορεί. 

 

Μ: Έχει μαζί του κάποια ταυτότητα, βιβλιάριο κτλ; 

 

Σ: Συνήθως έχουν το βιβλιάριο αλλά όχι πάντα. Αλλά και να το έχουν το βιβλιάριο 

δεν λέει τίποτα. Στο βιβλιάριο θα δω μόνο αν είναι δικό του, αν ισχύει, αν παίρνει κάτι. 

Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν είχε τίποτα ως τώρα δεν μπορεί να έχει κάτι επείγον. 

Δεν γράφει τίποτα. Μόνο συνταγογράφηση γίνεται αν θα χρειαστεί να πάρει 

φάρμακα. Και δεν γράφεται λόγω φόρτου εργασίας. Αν ο ειδικευόμενος εξετάζει, γράφει 

την συνταγή, το άλλο το βιβλιάριο καθυστερεί παραπάνω, οπότε χάνει χρόνο και οι πιο 

πολλοί τα αφήνουν. 

Τώρα με τα μητρώα αγροτών τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Υπάρχουν όμως 

βιβλιάρια που κυκλοφορούν από το 1980 και δεν ισχύουν. Σου φέρνει βιβλιάριο του λες 

ότι δεν ισχύει. Αυτό όμως είναι στην διάθεση του κάθε υπαλλήλου να το ψάξει, αν θέλει 

να το ψάξει, αν το προσέξει. Μπορεί εγώ να πάρω το βιβλιάριο το δικό μου να το δώσω 

σε κάποιον άλλο και να έρθει αυτός για μένα, κι αυτό μου έτυχε. 

 

Μ: Αυτό για ποιο λόγο να το κάνει ο άλλος; 

 

Σ: Γιατί παλιά εδώ στα επείγοντα πλήρωναν την επίσκεψη που ήταν ένα χιλιάρικο, 

ο προηγούμενος διοικητής σε εμάς το είχε καταργήσει. Όταν δεν θα έχεις βιβλιάριο ΟΓΑ, 

για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ είναι δωρεάν οι εξετάσεις στα επείγοντα περιστατικά, 

π.χ. αν είσαι ΙΚΑ θα σε βάλουν να πληρώσεις ένα ποσοστό από τις εξετάσεις, οπότε 

άνετα μπορώ το δικό μου το βιβλιάριο να το δώσω αλλού και να ‘ρθει άλλος. Τώρα ποιος 

μέσα στο φόρτο εργασίας θα ψάξει να βρει το βιβλιάριο ποιανού είναι. Δεν υπάρχει ένα 

άτομο να ελέγχει αυτή τη δουλειά. Ότι μπήκες, έχεις βιβλιάριο, είναι δικό σου, είναι 

ελεγμένο, ισχύει, δεν ισχύει, όλα γίνονται δωρεάν. Μεγάλη απώλεια χρημάτων σε εμάς 

στα επείγοντα. Όλα είναι δωρεάν εδώ στα επείγοντα, ότι και να χρειαστείς, από μια απλή 

ένεση μέχρι το να μείνεις 24 ώρες εδώ, να βάλεις γύψους, να κάνεις ακτινογραφίες, όλα 

είναι δωρεάν, τζάμπα. 

 

Μ: Κρατιούνται στοιχεία σε όλες αυτές τις παροχές που κάνει το ΤΕΠ; 

 

Σ: Είχαμε προτείνει παλιά να κάνουμε ένα φυλλάδιο να φαίνεται ποιοι μένουν εδώ, 

αυτοί που μένουν 24 ώρες εδώ να φαίνεται τι κάνουν τι δεν κάνουν 
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Μ: Το τμήμα έχει κάποια έσοδα πέρα από τα έξοδα;  

Σ: Δεν γίνεται, έτσι όπως είναι τώρα δεν γίνεται. Τα έξοδα μπορείς να τα δεις στα 

κοστολόγια, αλλά έσοδα δεν έχουμε. Αν θα δεις τι φάρμακα γράφουμε κάθε μέρα, αφού 

περνάνε το λιγότερο 50 άτομα μόνο από τον παθολόγο το 8ωρο, που σημαίνει ότι 150 

είναι σίγουρα πάνω-κάτω την ημέρα στον παθολόγο μόνο. 

 

Μ: Καταγράφονται όλα αυτά; 

 

Σ: Σημειώνονται. Στο βιβλίο που κρατάμε σημειώνεται δίπλα τι κάνουμε σε κάθε 

άρρωστο, όμως το τι κοστίζει αυτό δεν σημειώνεται πουθενά ή δεν κρατιέται τίποτα σε 

κόστος, δεν μπορείς να το υπολογίσεις. 

 

Μ: Ο όγκος της εργασίας φαίνεται; 

 

Σ: Ο όγκος φαίνεται και το τι κάναμε διπλοφαίνεται. Αυτός ο άνθρωπος αν έχει μια 

καρτέλα που να ελέγχεται σ’ ένα γραφείο κίνησης κάπως οργανωμένο και βγαίνοντας να 

αφήνει την καρτέλα του, να υπολογίζεις εσύ μετά τι ξόδεψες γι’ αυτόν τον άρρωστο ή 

πόσο έμεινε, κρατάει ένα κρεβάτι 6 ώρες, 12 ώρες, αυτό είναι κόστος. 

 

Μ: Θα μπορούσε αυτό να είναι η ηλεκτρονική κάρτα του ασθενούς; 

 

Σ: Κατ’ αρχήν μηχανοργάνωση εδώ δεν υπάρχει, γραφείο κίνησης που να δουλεύει 

24 ώρες δεν υπάρχει, οι διοικητικές υπηρεσίες στο νοσοκομείο δουλεύουν μόνο το πρωί. 

 

Μ: Πως το αντιμετωπίζεται αυτό το απόγευμα και το βράδυ; 

 

Σ: Ότι διοικητική δουλειά προκύπτει την κάνουμε εμείς.  

 

Μ: Αν χρειάζεσθε κάτι μπορείτε να το έχετε, φάρμακα ή οτιδήποτε άλλο; 

 

Σ: Συνήθως έχουμε, σπάνια έχουμε ελλείψεις. 
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Απαντήσεις συντομευμένες σε  διάφορες ερωτήσεις της έρευνας 

 

 Δεν υπάρχει μισθολογική διαφοροποίηση των εργαζομένων που να 

σχετίζεται με το πόσο δουλεύει ο καθένας. 

 Υπάρχει βαθμολογική ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας, τα προσόντα, 

τα σεμινάρια και τις ειδικότητες, η οποία όμως είναι τυπική γιατί ουσιαστικά δεν 

διαφοροποιεί τους εργαζόμενους. 

 Διαφοροποίηση υπάρχει μόνο στις ευθύνες. (Οι προϊσταμένες κι άλλες 

ειδικότητες έχουν τεράστια ευθύνη, καμία αναγνώριση, καμία εξουσία) 

 Η τομεάρχης δεν έχει σωστή εικόνα αν δεν της την μεταφέρει η 

προϊσταμένη. 

 Πρέπει να γίνουν καθηκοντολόγια. 

 Αξιολόγηση των μερών του νοσοκομείου με βάση την δυσκολία. ( 

Αξιολόγηση του βάρους της δουλειάς) 

 Δίκαιη ανακύκλωση του προσωπικού από εύκολες σε πιο δύσκολες 

κλινικές και αντίστροφα. 

 Άμεση επικοινωνία με την διοίκηση οποιαδήποτε στιγμή χωρίς όμως 

αποτελέσματα. 

 Ο διοικητής δεν ασχολείται παρά μόνο όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα 

με καταγγελία. 

 Η επικοινωνία με τους γιατρούς γίνεται κυρίως μέσω της 

προϊσταμένης. 

 Πρόβλημα στην επικοινωνία με τον κόσμο. Ο κόσμος σήμερα έχει 

περισσότερες απαιτήσεις – Απειλεί με τα κανάλια. 

 Τα επείγοντα πρέπει να δουλεύουν με ειδικούς και όχι με 

ειδικευόμενους. 

 Οι ελλείψεις προσωπικού πρέπει να καλύπτονται με προσλήψεις 

εξειδικευμένου νοσηλευτικού προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες του 

νοσοκομείου. 

 Οι μισοί διοικητικοί είναι νοσηλευτικό προσωπικό και 

τραυματιοφορείς-απαράδεκτο. 

 Πρέπει να αξιολογούνται αυτοί που θα κρατούν τα πόστα της 

νοσηλευτικής υπηρεσίας γιατί το ψάρι από το κεφάλι βρωμάει. 

 

 Το σύστημα πάσχει στις διοικητικές πρακτικές. 

 Αλλαγές μόνο σε τοπικό επίπεδο γίνονται με δική μας πρωτοβουλία. 

 Βολεύει όλους να υπάρχει αυτή η θολούρα και υπάρχει σκόπιμα. 
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 Δεν έχουμε βαριά ανθυγιεινά ένσημα 

 Δεν υπάρχει πρωτόκολλο για το τμήμα 

 Οι αδερφές βοηθούν σε όλες τις λειτουργίες για την εύρυθμη 

λειτουργία του τμήματος. 

  Έλλειψη προσωπικού. 

 Δεν υπάρχουν προβλήματα οικονομικά πόρων και υποδομής. 

 Καλό θα είναι να αρθεί η μονιμότητα.  

 Οι αδερφές δεν πληρώνονται καθόλου καλά, ούτε τα νυχτερινά , ούτε 

τα ανθυγιεινά , ούτε το επικίνδυνο.   

 Για τα διοικητικά καθήκοντα δεν μαθαίνουμε τίποτα στη σχολή όλα τα 

μαθαίνουμε εμπειρικά. 

 Το πρωί γίνεται η παράδοση της νυχτερινής και μας ενημερώνει πως 

πέρασαν το βράδυ οι ασθενείς , γίνεται η πρωινή νοσηλεία , ενημερώνονται οι 

καρτέλες , ενημέρωση των γιατρών , μετά είναι το στρώσιμο των κρεβατιών, 

τακτοποίηση χώρων. 

 Τα δεδομένα έχουν αλλάξει και αλλάζουν κάθε χρόνο. 

 Διαφέρουμε πολύ από άλλες συναδέλφους στο εξωτερικό. Σαφώς έξω 

γνωρίζουν περισσότερα. 

 Δεν δίνεται η δυνατότητα να αυξήσουμε τα προσόντα μας. 

 Θα ήταν καλύτερα τα πράγματα με ένα άλλο θεσμικό πλαίσιο. 

 Για να ζητήσουμε μια νοσηλεύτρια πρέπει να περιμένουμε πολύ. 

 Θα είχε ενδιαφέρον η αξιολόγηση αν μετρούσε και είχαμε αλλαγές. 

 Στην αξιολόγηση φροντίζουμε να είμαστε αντικειμενικοί. 

 Τα παράπονα φτάνουν κατευθείαν από τον συνοδό στον διοικητή. 

 Έλλειψη εκπαίδευσης. 

 Άρση μονιμότητας. 

 Οι μισοί εργαζόμενοι είναι για να τους διώξουμε από το νοσοκομείο. 
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Γ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 

 

Πίνακας 1 με τις διαστάσεις οριζόντια =μάθηση / κάθετα =τομείς 

ερωτήσεων/απόψεων 

Σχεδιασμός- στόχοι Εφαρμογή -διαδικασίες 

 

Αξιολόγηση - αποτέλεσμα 

 

Καταγραφή στόχων – τρόπου 

λειτουργίας 
Καταγραφή διαδικασιών 

Καταγραφή αποτελεσμάτων 

- αξιολόγηση 

Υπάρχουν στόχοι περιορισμού 

του κόστους λειτουργίας και 

βελτίωσης της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών των 

μονάδων στις οποίες ηγείσθε ; 

Αν ναι τι έχει υλοποιηθεί ; 

 

Αν όχι γιατί ; 

 

Πόσο συμμετείχατε στη 

διαδικασία του 

στρατηγικού σχεδιασμού; 

Τι αξιολογείται στο χώρο 

εργασίας σας; 

Αλλαγές που έγιναν και κατά  

πόσο ήταν σχεδιασμένες. 

 

Οι αλλαγές προτάθηκαν από 

πάνω ή από τη βάση; 

Αν έγιναν λάθη τι 

διευκόλυνε και τι  εμπόδισε 

αυτές τις αλλαγές; 

 

Υπήρξαν αλλαγές που 

έμειναν στη μέση; 

 

Υπήρξαν θεσμικά εμπόδια; 

 

Υπήρξαν εμπόδια εξαιτίας 

ύπαρξης συμφερόντων; 

Αν αξιολογήθηκαν και 

διορθώθηκαν τα λάθη και με 

ποιο τρόπο. 

 

Πότε αυτές υλοποιήθηκαν 

ευκολότερα; 

 

Γιατί συνέβη αυτό; 

Υπάρχει υποκίνηση για όλα 

αυτά; 
  

 

Αξιολόγηση διαδικασιών 
 

Πόσο η διαδικασία των 

αλλαγών επηρεάζεται από 

τον τρόπο που γίνεται η 

αξιολόγηση της 

οργανωσιακής και ατομικής 

δράσης; 
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        Ο πίνακας αυτός με τη διάταξη που έχει χρησιμοποιήθηκε έχοντας στον κάθετο 

άξονα τους τομείς των ερωτήσεων της έρευνας αλλά και χωρικά κατά τμήμα έρευνας και 

οριζόντια ακριβώς αυτή τη διάταξη προκειμένου να γίνει μία αποδελτίωση των 

συνεντεύξεων. Με αυτό τον τρόπο είναι ευκολότερο  να χρησιμοποιηθούν τα ευρήματα 

της έρευνας για την διεξαγωγή της συζήτησης  και την εξαγωγή των συμπερασμάτων. 

Στον επόμενο πίνακα δίνονται βασικά στοιχεία από τα ευρήματα της έρευνας. 

 

Πίνακας 2 με τις διαστάσεις οριζόντια =μάθηση / κάθετα =τομείς 

ερωτήσεων/απόψεων και χωρικά κατά τμήμα έρευνας – δείγμα  

 

Πεδίο έρευνας Σχεδιασμός 

 

 

Εφαρμογή  

 

 

Αξιολόγηση  

Απροσδιόριστο – 

θέματα που 

σχετίζονται με 

οργανωσιακές 

αλλαγές 

Παθολογικός 

τομέας – 

κλινικές 

(παθολογικές, 

καρδιολογική, 

παιδιατρική, 

νευρολογική, 

δερματολογική, 

πνευμονολογική, 

νεφρολογική, 

γαστρεντερολογι

κή) 

Δεν υπάρχει 

καταστατικό 

λειτουργίας 

της κλινικής. 

Ο διευθυντής 

μιας κλινικής 

δεν έχει 

διοικητικές 

αρμοδιότητες 

έχει μόνο 

επιστημονι-

κές. Μεγάλο 

κενό. 

Εδώ 

ερχόμαστε το 

πρωί…-

έχουμε τρεις 

βαθμίδες…-

είναι οι 

ειδικευόμενοι 

οι επιμελητές 

Η 

επικοινωνία 

των 

κλινικών 

γίνεται με 

σημειώ-

ματα. 

Δεν 

αντιμετω-

πίζουμε 

πλέον 

διαγνω-

στικά 

προβλή-

ματα με 

όλο τον 

εργαστηρια

κό 

εξοπλισμό 

που έχουμε. 

Αυτός που 

Έλλειψη 

πρωτοβά-

θμιας 

περίθαλψης 

γεγονός που 

δημιουργεί 

μεγάλα 

προβλήματα.  

Από τα 100 

άτομα που 

έρχονται στο 

τμήμα των 

επειγόντων 

τα 80 έπρεπε 

να μένουν 

στα κέντρα 

υγείας ) 

Βασικό ρόλο 

στην 

λειτουργία 

της κλινικής 

Πρόβλημα 

δημιουργίας νέων 

θέσεων και 

πρόβλημα στις 

διαδικασίες 

πλήρωσης των 

ήδη υπαρχόντων 

οργανικών 

θέσεων οι οποίες 

αλλάζουν είτε 

λόγω 

συνταξιοδότησης, 

είτε λόγω 

αποχώρησης. 

Πρέπει με 

υπουργική 

απόφαση η οποία 

θα είναι ενιαία 

για όλη την 

Ελλάδα και θα 

περιγράφει με 
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και ο 

διευθυντής. 

Πρώτοι 

μπαίνουν 

στους 

ασθενείς οι 

ειδικευόμενοι

τους βλέπουν, 

τους 

εξετάζουν αν 

έβγαλαν 

ούρα, αν 

ενεργήθηκαν, 

την πίεση, 

σφίξεις κτλ. 

Εδώ έχουμε 8 

ειδικευό-

μενους, 

έχουμε 36 

ασθενείς, 

αλλά 

συνήθως 

έχουνε γύρω 

στους 6 

ασθενείς. 

Μετά μπαίνει 

και ο 

επιμελητής ο 

οποίος είναι 

και αυτός 

χρεωμένος 

ορισμένους 

ασθενείς, 

δηλαδή 

αντιστοιχούν 

δύο 

είναι βράδυ 

τους 

ενημερώνει 

για τα 

συμβάντα 

που έγιναν 

όλη τη 

νύχτα. Όλοι 

έχουν τους 

δικούς τους 

ασθενείς 

δηλαδή ο 

κάθε 

ειδικευόμεν

ος έχει τους 

δικούς τους 

ασθενείς. 

Βέβαια, 

ξέρει ότι 

αυτοί οι 

ασθενείς 

είναι αυτού, 

συγκεκριμέ

να και έχει 

τη ευθύνη 

να γράψει 

τα 

εργαστηρια

κά, τις 

ακτινογρα-

φίες, τις 

αξονικές 

και να δει 

αν αυτά 

έχουν γίνει 

κιόλας. 

διαδραματίζει 

ο διευθυντής. 

Αυτός έχει 

την ευθύνη. 

Έλλειψη 

νοσηλευτικού 

προσωπικού. 

Μαζικοποίησ

η όλων των 

γιατρών. 

Οι διευθυντές 

λειτουργούν 

κατά 

συνείδηση. 

Δεν μπορεί 

κανείς ούτε 

να τους 

ελέγξει, ούτε 

να τους 

επιβάλλει 

κάτι. 

Πρέπει να 

γίνει 

μηχανοργάνω

ση όλου του 

νοσοκομείου, 

Είναι ο μόνος 

τρόπος να 

ελεγχθεί το 

σύστημα 

έμμεσα. 

Εδώ έχουμε 8 

ειδικευό-

μενους, 

έχουμε 36 

ασθενείς, 

λεπτομέρειες τον 

τρόπο 

λειτουργίας της 

κλινικής. 

Καθηκοντολόγια 

που θα 

περιγράφουν τις 

αρμοδιότητες, τις 

ευθύνες, τις 

ποινές… 

Η ποιότητα των 

γιατρών σε 

επίπεδο όχι μόνο 

γνωστικό αλλά 

και ιδεολογικό 

μειώνεται. 

Το θέμα το 

επιστημονικό και 

τεχνολογικό της 

ιατρικής είναι 

λυμένο. Το 

μείζον είναι το 

θέμα ορισμένων 

γιατρών οι οποίοι 

χρησιμοποιούν το 

νοσοκομείο σαν 

ιδιωτική κλινική.  

« Ο λύκος στην 

αντάρα χαίρεται». 

Όσο πιο 

αδιαφανείς είναι 

οι διαδικασίες 

τόσο το καλύτερο 

γι’ αυτούς τους 

γιατρούς. 

Προσωπικά 
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ειδικευόμενοι 

σε έναν 

επιμελητή. 

Αυτός 

επιβλέπει την 

δουλειά που 

κάνουν οι 

ειδικευόμενοι 

και δίνει 

λύσεις στα 

διάφορα 

προβλήματα 

που έχουν, 

δηλαδή 

αρχίζει να 

συζητάει τα 

διαγνωστικά 

προβλήματα 

και 

συγχρόνως 

γίνεται και το 

εκπαιδευτικό 

έργο. 

Γίνεται έως 

τις 10:30 όλη 

αυτή η 

δουλειά και 

μετά αρχίζει 

η μεγάλη 

επίσκεψη. 

Στη μεγάλη 

επίσκεψη 

ξεκινάει ο 

διευθυντής με 

όλους τους 

γιατρούς της 

Tα εξιτήρια 

αποφασίζον

ται εκεί στη 

μεγάλη 

επίσκεψη. 

Έρχεται 

πρώτα ο 

ασθενής, 

μπαίνει από 

το τμήμα 

των 

επειγόντων, 

αφού είτε 

διακομιστεί 

από ένα 

κέντρο 

υγείας είτε 

αυτοβού-

λως έρθει 

στο 

νοσοκομείο 

Είναι ένα 

καταστα-

τικό που 

λειτουργεί 

η κλινική. 

Δεν είναι 

γραπτό 

απλώς το 

έχουμε 

συζητήσει 

και το 

έχουμε 

αποφασίσει 

όλοι μαζί. 

 

αλλά 

συνήθως 

έχουνε γύρω 

στους 6 

ασθενείς. 

Φτάνουν 

μέχρι και 10 

ασθενείς σε 

ακραίες 

περιπτώσεις. 

Πρέπει να 

έχουμε 

οπωσδήποτε 

σύμφωνη 

γνώμη του 

ασθενούς και 

μετά αφού 

εξασφαλί-

σουμε την 

σύμφωνη 

γνώμη 

επικοινω-

νούμε εμείς 

με το 

νοσοκομείο 

το οποίο θα 

απευθυνθού-

με με 

συγκεκριμένο 

γιατρό και 

μετά 

γίνεται… 

είναι ένα 

οποιοδήποτε 

από τα 

πανεπιστημια

συμφέροντα 

έχουν 

ενσωματωθεί στο 

σύστημα 

λειτουργίας του 

νοσοκομείου. 

Τα δυσκολότερα 

προβλήματα προς 

λύση είναι αυτά 

που προσκρούουν 

σε προσωπικά 

συμφέροντα 

« Η διαφθορά 

θέλει δύο άτομα 

όχι ένα» 

« Εδώ μέσα 

φαίνονται όλα τα 

πλεονεκτήματα 

και 

μειονεκτήματα 

του ελληνικού 

λαού» 

« Οι αντιθέσεις 

είναι έντονες και 

βλέπεις 

ανθρώπους που 

τους ήξερες από 

πριν να φέρονται 

εντελώς 

διαφορετικά μέσα 

στο νοσοκομείο 

και λες είναι 

αυτός που 

ήξερα.» 

« Εξουσία δίχως 

απειλή τιμωρίας 
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κλινικής, την 

προϊσταμένη 

και μία βοηθό 

και γίνεται η 

αναλυτική 

εξέταση. 

 

 

 

κά. 

  

 

 

 

δεν υπάρχει» 

 

 

 

Χειρουργικός 

τομέας κλινικές, 

χειρουργεία 

 

(χειρουργικές, 

ορθοπεδική, 

ουρολογική, 

οφθαλμολογική, 

μαιευτικές – 

γυναικολογικές, 

ΩΡΛ, 

αναισθησιολογικ

ή, οδοντιατρική) 

Λεπτομερής 

περιγραφή 

διαδικασιών 

Έχουμε την 

προϊσταμένη, 

την υπεύθυνη 

και μετά οι 

τριετούς και 

από κάτω οι 

Δ.Ε. και 

ανάλογα με 

την 

προϊσταμένη 

πως μπορεί 

να οργανώνει 

την κλινική 

ανάλογα 

δουλεύουν 

και οι 

αδερφές. 

Η 

προϊσταμένη 

είναι η 

υπεύθυνη κι 

αυτή πρέπει 

να κάνει ένα 

πρόγραμμα 

ότι αυτές οι 

αδερφές θα 

Αδυναμία 

συστήματος 

του νέου 

νοσοκο-

μείου 

Σεβασμός 

στο 

νοσηλευ-

τικό 

προσωπικό  

Πρόβλημα 

ηθικό-

ψυχολογικό

(Επικοινωνί

α με τον 

ασθενή 

πριν από το 

χειρουργείο 

για την 

τόνωση της 

ψυχολογίας 

του) 

Χωρίς 

συνοδούς 

τα 

πράγματα 

θα ήταν 

καλύτερα.  

(Δημιουρ-

Προβλήματα 

ελλείψεων 

προσωπικού 

Ανυπαρξία 

διοικητικού 

προσωπικού 

το απόγευμα 

και την νύχτα 

με 

αποτέλεσμα 

τις ευθύνες 

αυτών των 

τμημάτων 

κατά την 

διάρκεια των 

ευημεριών να 

τις 

φορτώνεται η 

εφημερεύ-

ουσα. 

Δεν υπάρχει 

οικονομικό 

κίνητρο που 

είναι και το 

πιο 

σημαντικό. 

Τεράστια 

ευθύνη με 

μηδέν 

Το μόνο κίνητρο 

που υπάρχει είναι 

μια άδεια 10 

ημερών. 

Αλλαγές προς το 

χειρότερο. 

Αλλαγές στο 

οργανόγραμμα. 

Αλλαγές στις 

διαδικασίες που 

οφείλονται στον 

τρόπο με τον 

οποίο η επιστήμη 

αντιμετωπίζει τα 

πράγματα. 

Η προϊσταμένη 

έχει καταντήσει 

να είναι 

διοικητικός 

υπάλληλος  

(Πολλή γραφική 

δουλειά, 

παραλαβή 

δεμάτων κτλ) 

Όλες οι 

αρμοδιότητες 

ήταν κάποτε 

πάνω στην 

διευθύνουσα, 
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κάνουν αυτό, 

οι άλλες θα 

κάνουν το 

άλλο κτλ, 

στην 

Γερμανία, 

πρέπει να 

κάνεις 

εκπαίδευση 3 

μήνες, 6 

μήνες και 

δίνεις 

εξετάσεις και 

όλα. Δεν 

υπάρχει 

προϊσταμένη 

που να μην 

έχει αυτή την 

εκπαίδευση. 

Λεπτομερής 

περιγραφή 

διαδικασιών. 

Έλλειψη 

πρωτοκόλλου

. 

Ο διευθυντής 

έχει τον 

τελευταίο 

λόγω για τις 

προμήθειες. 

Οι 

επιστημονι-

κοί σύλλογοι 

είναι μόνο για 

να 

πιστοποιούν 

γούν 

προβλή-

ματα, 

εφησυχά-

ζουν τις 

νοσηλεύ-

τριες) 

Καινούρια 

μηχανή-

ματα, 

καινούρια 

υλικά. 

(Τεχνολογι-

κή εξέλιξη 

και 

επιστημονι-

κή γνώση) 

Υπάρχει 

γραφείο 

ελέγχου 

ποιότητας. 

 Πολλά 

άτομα 

επιλέγουν 

το 

διοικητικό 

τμήμα όχι 

για 

οικονομι-

κούς 

λόγους 

αλλά  λόγω 

ευκολία της 

δουλειάς. 

Δεν 

δουλεύουν 

κίνητρο. 

Ποινές δεν 

υπάρχουν. 

Ανυπαρξία 

αξιολόγησης 

και 

αντίστοιχης 

αμοιβής για 

το έργο που 

προσφέρει ο 

καθένας. 

Ξεφεύγει το 

νοσηλευτικό 

προσωπικό 

από τον ρόλο 

του. 

Εδώ δεν 

υπάρχουν 

λίστες 

Ποινές δεν 

υπάρχουν, 

μόνο 

χρηματικές 

όταν κάνεις 

ένα πολύ 

μεγάλο λάθος 

και πας στα 

δικαστήρια. 

Ελλείψει 

Καθηκοντο-

λογίου 

Γίνονται 

παρατηρήσεις 

και ομαδικά 

και 

προσωπικά. 

τώρα όχι. 

Κάνεις μια 

ειδικότητα και 

δεν σε 

χρησιμοποιούν 

πάνω στην 

ειδικότητά σου. 

Οι λίστες 

υπάρχουν μόνο 

στα μεγάλα 

νοσοκομεία και 

υπάρχουν 

Το σύστημα 

υποφέρει από τις 

διαδικασίες. 

Οι πολιτικές 

παρεμβάσεις 

κάνουν τεράστιο 

κακό. 

Οι παρεμβάσεις 

γίνονται μέσω της 

διοίκησης 

Οι νέες γενιές 

προσωπικού 

(αδερφές) δεν 

έχουν αντοχή 

καθόλου 

Ο διοικητής και ο 

πρόεδρος πρέπει 

να ξέρουν από 

διοίκηση για να 

βελτιωθούν τα 

πράγματα. 

Κυριαρχεί η 

αυθαιρεσία γιατί 

δεν υπάρχει 
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και να 

μετράνε την 

επιρροή που 

έχουν. 

Η ασφάλεια 

του ασθενούς 

είναι ο 

στόχος. 

Οι διευθυντές 

δεν 

διδάσκονται 

κανόνες 

διοίκησης και 

επιπλέον 

διατηρούν 

την «θέση» 

μέχρι την 

συνταξιοδότη

ση τους . 

 

 

 

 

 

Σαββατοκύ

ριακο, 

ξεφεύγουν 

από το 

κυκλικό 

ωράριο. 

Αδυναμία 

συστήματος 

του νέου 

νοσοκο-

μείου, λόγω 

μερικής 

εφαρμογής 

του.  

Ανυπαρξία 

αξιολό-

γησης και 

αντίστοιχης 

αμοιβής για 

το έργο που 

προσφέρει 

ο καθένας. 

Καινούρια 

μηχανήμα-

τα, 

τεχνολογι-

κή εξέλιξη 

και 

επιστημονι

κή γνώση. 

Ο θεσμός 

του 

διευθυντού 

της 

ιατρικής 

υπηρεσίας 

 

Προβλήματα 

ελλείψεων 

προσωπικού. 

Έλλειψη 

μηχανογράφη

σης 

Έλλειψη 

πρωτοβά-

θμιας 

περίθαλψης. 

Έλλειψη 

υποκίνησης. 

Δεν υπάρχει 

οικονομικό 

κίνητρο που 

είναι και το 

πιο 

σημαντικό, 

μόνο η 

αναγνώριση. 

Έλλειψη 

ποινών. 

Δεν υπάρχει 

νοοτροπία 

της 

συλλογικής 

δουλειάς. 

Δεν υπάρχει 

νοοτροπία 

υπαλλήλων 

ούτε στις 

βασικές 

αρχές. 

Με τον νόμο 

αποκλειστική

εκλεκτικός 

μηχανισμός. 

Το προσωπικό 

δεν έχει 

ανανεωθεί από το 

παλιό νοσοκομείο 

και δεν υπάρχει η 

δυνατότητα 

ανανέωσης γιατί 

χρειάζεται 

προσωπικό με 

προϋπηρεσία.  

Προσωπικές 

αντιπαραθέσεις 

λόγω έλλειψης 

standards και 

γιατί δεν έχουμε 

μάθει να 

λειτουργούμε σαν 

υπάλληλοι. 

Προσωπικά 

συμφέροντα 

έχουν 

ενσωματωθεί στο 

σύστημα 

λειτουργίας του 

νοσοκομείου. 

Χωρίς την 

συναίνεση των 

γιατρών δεν 

περνάνε πολιτικές 

οικονομίας. 

Καλυτέρευση 

συστήματος. 

Καινούρια 

μηχανήματα, 
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είναι 

κατάκτηση 

των 

τελευταίων 

χρόνων 

οπότε δεν 

έχει 

δημιουργη-

θεί ένα 

εθιμικό 

δίκιο. 

Τιμωρείται 

η αμέλεια 

όχι το 

ιατρικό 

λάθος.  

 

 

 

 

ς και πλήρως 

απασχόλησης 

βελτιώθηκε η 

περίθαλψη 

και η 

λειτουργία 

της κλινικής. 

Η ομαδική 

λειτουργία 

διασφαλίζει 

διαφάνεια. 

Η επιτυχία 

ενός 

συστήματος 

αν δεν έχει 

την 

συναίνεση 

αυτών που το 

υπηρετούν 

δεν περνάει 

με μέτρα  που 

επιβάλλονται 

από πάνω.  

 

τεχνολογική 

εξέλιξη και 

επιστημονική 

γνώση. 

Περισσότερα 

μηχανήματα πιο 

γρήγορες 

διαδικασίες. 

Η προσωπικότητα 

του διευθυντή 

παίζει 

καθοριστικό ρόλο 

στην λειτουργία 

του συστήματος. 

Το προσωπικό 

πρέπει να θέλει 

να υπηρετήσει το 

σύστημα όχι να 

το εκμεταλλευτεί. 

Το κλίμα της 

κοινωνίας, το 

κοινωνικό 

πολιτιστικό 

επίπεδο της 

χώρας είναι 

αντανάκλαση του 

χώρου του 

νοσοκομείου. 

Εργαστηριακός 

τομέας 

(μικροβιολογικό, 

βιοχημικό, 

ακτινοδιαγνωστι

κό, αξονικής 

τομογραφίας, 

φαρμακευτικό) 

Λεπτομερής 

περιγραφή 

διαδικασιών 

Υπάρχει 

ιεραρχία στο 

προσωπικό 

Δεν υπάρχει 

κάποιο 

Το 

φαρμακείο 

εξυπηρετεί 

τους 

ασθενείς 

του 

νοσοκο-

μείου, τους 

Δεν υπάρχει 

πολιτική 

κινήτρων 

 Η ποινή δεν 

έχει 

αποτέλεσμα 

αντίθετα 

πέφτει η 

Υπάρχουν 

παρατηρήσεις  

 Οι προστριβές 

οφείλονται στον 

χαρακτήρα και 

την έλλειψη 

εκπαίδευσης του 

προσωπικού 
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πρόγραμμα 

που να 

συνδέει μέσο 

internet όλα 

τα φαρμακεία 

των 

νοσοκομείων 

Υπάρχει ένα 

πολύ καλό 

πρόγραμμα 

πληροφο-

ρικής όπου 

φαίνονται 

όλες οι 

εισαγωγές/ 

εξαγωγές/ 

υπόλοιπο 

φαρμάκων. 

Άρα μία 

παρατυπία 

φαίνεται 

αυτόματα 

Μικρό 

απόθεμα 

φαρμάκων 

λόγω 

έλλειψης 

ανάλογου 

χώρου. 

Πριν την 

μονιμοποίηση 

έπρεπε να 

υπάρχει 

εκπαίδευση 

του 

προσωπικού 

ανασφάλι-

στους και 

άλλους 

ασθενείς οι 

οποίοι 

παίρνουν 

κάποια 

πολύ 

ακριβά 

φάρμακα 

τα οποία 

τους τα 

παρέχουμε 

και στην 

συνέχεια τα 

πληρωνόμα

στε από τα 

ταμεία τους 

Υπάρχουν 

εσωτερικά 

προβλή-

ματα 

μεταξύ του 

προσω-

πικού  

Μέσα από 

τα στοιχεία 

κατανά-

λωσης 

φαρμάκων 

έχουν την 

δυνατότητα 

να δώσουν 

στοιχεία με 

τα οποία  

γίνετε 

αποδοτικό-

τητα  

Δεν υπάρχει 

διαφορετική 

αμοιβή από 

ειδικότητα σε 

ειδικότητα 

(φαρμακο-

ποιός, βοηθός 

φαρμακο-

ποιού). 

Η δουλειά 

είναι 

εξειδικευμένη 

και 

χρειάζεται 

άτομα με 

γνώσεις 

Υπάρχει 

δυνατότητα 

συνεργασίας 

με τα 

φαρμακεία 

άλλων 

νοσοκομείων 

(π.χ. στην 

περίπτωση 

έλλειψης 

Το 

προσωπικό 

είναι το ίδιο 

από το παλιό 

νοσοκομείο 

με μέσο όρο 

ηλικίας πάνω 

από 50. 

Έλλειψη 

συναδελφικό-

τητας και 

αλληλεγγύης  

Η εξουσία του 

διευθυντή είναι 

μόνο στα χαρτιά 

και στην δουλειά 

Υπάρχουν 

πολιτικές 

παρεμβάσεις 

Δεν υπάρχει 

καμιά υποκίνηση 

δουλεύουμε 

καθαρά για τις 

ηθικές αξίες που 

έχουμε αποκτήσει 

από τις 

οικογένειες μας 

Αλλαγές 

πραγματοποιούντ

αι όταν τις 

επιδιώκουμε 

μόνοι μας. Ακόμα 

και η δομή των 

κτιρίων δείχνει τι 

συμβαίνει.. 

(Διαφορετικό 

κτίριο το κτίριο 

της διοίκησης ) 

Μόνο η νέα γενιά  

θα φέρει την 

αλλαγή 

Σήμερα κανένας 

δεν ξεκινάει την 

ιατρική για να 
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Ένα σύστημα 

πρωτοβάθμια

ς περίθαλψης 

θα μείωνε την 

δουλεία σε 

30% 

Υπάρχει 

έλλειψη 

καθηκοντο-

λογίου και 

έτσι δεν 

μπορούμε να 

ορίσουμε 

ευθύνες και 

υποχρεώσεις 

Οι τεχνολόγοι 

το πρωί θα 

ανέβουν στα 

τμήματα θα 

κάνουν 

αιμοληψίες,  

σύγκριση 

των 

τμημάτων 

από τον 

διευθυντή 

της 

ιατρικής 

υπηρεσίας 

και της 

διοίκησης. 

Τα 

αποτελέ-

σματα της 

κατανά-

λωσης των 

φαρμάκων 

για όλα τα 

νοσοκομεία 

συγκρίνον-

ται και 

κοινοποι-

ούνται 

Η 

επικοινωνία 

με την 

διοίκηση 

υπάρχει 

μόνο όταν 

ο 

διευθυντής 

θα πει κάτι.  

υπάρχει 

κούραση και 

περιορισμένη 

αποδοτικό-

τητα. 

Το 

προσωπικό 

πρέπει να 

είναι 

εξειδικευμένο 

βοηθοί του 

φαρμακο-

ποιού πρέπει 

να έχουν την 

επιστημονική 

γνώση. 

Στην επιλογή 

του 

προσωπικού 

η αξιολόγηση 

πρέπει να 

γίνεται από 

τα άτομα που 

θα έχουν 

άμεση σχέση 

με τον χώρο 

εργασίας 

 

βγάλει λεφτά 

αλλά για να έχει 

ένα αξιοκρατικό 

επάγγελμα 
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Δ.     ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Αναφορικά με την διενέργεια έρευνας στο νοσοκομείο Σερρών στα πλαίσια 

διδακτορικής  

διατριβής 

 

 

Προς: 

 

1. Δ/ντή Ιατρικής Υπηρεσίας 

2. Δ/ντή Διοικητικής Υπηρεσίας 

3. Δ/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

4. Επιστημονικό συμβούλιο Γ.Ν.Σερρών 

 

 

Ματάκος Αθανάσιος του Αντωνίου  

Υπάλληλος της Ν.Α. Σερρών 

Υποψήφιος διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο νοσοκομειακό 

μάνατζμεντ 

Διεύθυνση κατοικίας : Γάζωρος Σερρών 

 

Ο τίτλος της διατριβής είναι:  " Η μεταρρύθμιση στην δημόσια διοίκηση και 

ειδικότερα στον χώρο του νοσοκομείου, μέσα από διαδικασίες εφαρμογής 

στρατηγικής διοίκησης με εστίαση στην μελέτη της οργανωσιακής προσαρμογής 

στις απαιτήσεις του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος, της εκτίμησης και του 

ελέγχου του αποτελέσματος της οργανωσιακής δράσης". 

Με το παρόν υπόμνημα θα ήθελα να σας ενημερώσω όχι μόνο για την 

εμπειρική έρευνα αλλά γενικότερα σε ότι αφορά την διατριβή, πιστεύοντας ότι έτσι 

θα έχω την μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια κατά την διενέργεια της  έρευνας. Πριν 

σας δώσω ένα  σχεδιάγραμμα της ερευνητικής εργασίας, θα ήθελα να σας αναφέρω 

πολύ συνοπτικά για το θεωρητικό μέρος ότι περιλαμβάνει δύο ενότητες. Στην 

πρώτη, γίνεται επισκόπηση της οργανωσιακής  και διοικητικής θεωρίας, 

εξετάζονται οι θεωρίες στρατηγικής διοίκησης και οι θεωρίες της οργανωσιακής 

συμπεριφοράς με εστίαση στις θεωρίες της οργανωσιακής μάθησης και της 

διαχείρισης των αλλαγών. Στην συνέχεια, όλα αυτά περιορίζονται στον  χώρο της 

δημόσιας διοίκησης καθώς την διαφοροποιούν ως σύστημα από την διοίκηση των 
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ιδιωτικών επιχειρήσεων και ακόμα περισσότερο εμβαθύνουν στον χώρο του 

νοσοκομείου. 

 Αφιερώνεται ένα κεφάλαιο για τις στρατηγικές μεταρρύθμισης στον χώρο 

των νοσοκομείων και άλλο ένα για τις διαφορές που έχει  η διοίκηση σε χώρους 

του δημοσίου που έχουν έντονο επαγγελματικό χαρακτήρα (professionalism), όπως 

είναι το νοσοκομείο, σε σχέση με χώρους που η διοίκηση είναι περισσότερο 

"τυπική - γραφειοκρατική" (managerialism).  

Όπως φαίνεται και από τον τίτλο ένα μέρος της εργασίας αναφέρεται στον 

έλεγχο και στην εκτίμηση του αποτελέσματος της οργανωσιακής δράσης.  Αυτό 

είναι η καρδιά της διοικητικής πρακτικής και έχει άμεση σχέση με την μάθηση 

γιατί το θέμα της λογοδοσίας - απόδοσης ευθυνών (accountability) είναι θέμα 

ουσιαστικής διοίκησης και οργάνωσης. Αναφέρεται  στις αμοιβές και κυρώσεις σε 

σχέση με την ευθύνη και το αποτέλεσμα της εργασίας,. Εάν σε οποιαδήποτε θέση 

δεν υπάρχουν διαδικασίες που να καθιστούν κάποιον υπόλογο, τότε δεν μπορεί να 

αποδοθούν ευθύνες ούτε και η ανάλογη αμοιβή ή ποινή και κατά συνέπεια η σχέση 

δράσης και αποτελέσματος χάνεται. Αυτή η σχέση είναι η βάση της μάθησης και 

της επιτυχούς έκβασης οποιασδήποτε μεταρρύθμισης. Εάν δεν μπορούν να 

εκτιμηθούν τα αποτελέσματα της  δράσης, τότε δεν μπορούν να εξαχθούν 

συμπεράσματα, συνεπώς δεν γνωρίζουμε τίποτα, δρούμε τυφλά. 

Τα παραπάνω συνδέονται με την έννοια του επαγγελματισμού 

(professionalism) και της ιδιαιτερότητας του νοσηλευτικού έργου και κάνουν 

φανερή την ανάγκη για προσέγγιση του νοσοκομειακού μάνατζμεντ μέσω της 

διαχείρισης του κλινικού έργου. Αυτό ίσως είναι αδύνατο να συμβεί με μεθόδους 

διοικητικής γραφειοκρατίας - εντολές από πάνω - όπως ίσως θα μπορούσε να 

συμβεί σε άλλους χώρους της δημόσιας διοίκησης. 

Στην δεύτερη θεωρητική ενότητα αναλύεται η Ελληνική πραγματικότητα 

στην δημόσια διοίκηση και ειδικά στον χώρο της υγείας και του νοσοκομείου. 

Γίνεται εκτενής αναφορά στις προσπάθειες που έχουν γίνει σε διάφορα επίπεδα και 

ερευνώνται όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα με βάση την θεωρία και τα ευρήματα 

που υπάρχουν και εξειδικεύεται το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο της πρώτης 

ενότητας. Το μέρος αυτό αποτελεί και την γέφυρα ανάμεσα στην  διοικητική-

οργανωσιακή θεωρία και την εμπειρική έρευνα. 

Εξετάζονται τα θέματα της μεταρρύθμισης ιστορικά και γίνεται προσπάθεια 

να διερευνηθεί γιατί οι αλλαγές δεν γίνονται ή γίνονται αποσπασματικά. Γιατί δεν 

συμβαίνει οργανωσιακή μάθηση (με την έννοια της αλλαγής συμπεριφορών και 

διαδικασιών κι όχι απλώς απόκτησης γνώσης από τα άτομα) ή αν αυτή συμβαίνει τι 

είναι αυτό που την εμποδίζει ή την διευκολύνει. 
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Όσον αφορά την εμπειρική έρευνα ο στόχος μου είναι να αναλυθεί  η 

διαδικασία με την οποία το σύστημα εξελίσσεται - μεταρρυθμίζεται. Να  

αναλυθούν πράγματα που έστω κι αν δεν γίνονται θα πρέπει να αιτιολογηθεί  γιατί 

αυτό συμβαίνει. Στόχος είναι να ληφθούν απαντήσεις με  συστηματική λήψη 

δεδομένων ώστε να απαντηθούν κάποια ερωτήματα. Θεωρείται ως βάση ότι η 

μάθηση συνάγεται μέσα από την παρατήρηση της καθημερινής δράσης και την 

εκτίμηση ότι μετά την δράση κάτι έχει ενσωματωθεί στον οργανισμό. Ακόμα και 

στη περίπτωση που δεν παρατηρούνται αλλαγές στον οργανισμό για μεγάλο 

χρονικό διάστημα, αυτό πρέπει να στηρίζεται στην σπουδή και όχι σε χονδρική 

εκτίμηση, από "απόσταση" των προβλημάτων των νοσοκομείων και των 

διοικητικών συστημάτων. Όμως και εδώ η αιτιολόγηση του γιατί δεν συμβαίνει 

ενσωμάτωση αλλαγών είναι πολύ σημαντικό να αναλυθεί μέσα από τις απόψεις 

που θα εκφράσουν οι δρώντες στο νοσοκομείο. 

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία σε ένα νοσοκομείο γίνεται με συνεντεύξεις με 

πολλούς ανθρώπους. Έτσι καλύπτεται όλος ο  χώρος (γιατροί, νοσηλεύτριες, 

διοικητικοί κτλ). Αφηγήσεις που είναι κοντά η μία στην άλλη χρονικά και χωρικά. 

Μπορεί να παρατηρηθεί και διασταυρωθεί καλύτερα η πραγματικότητα και η 

εξέλιξη των πραγμάτων.  

 Στην λογική αυτή είναι απαραίτητη η συμμετοχή των διευθυντών της 

ιατρικής και νοσηλευτικής υπηρεσίας, των περισσότερων διευθυντών κλινικών-

εργαστηρίων και των αντίστοιχων διευθυντριών -νοσηλευτριών, μελών του 

επιστημονικού συμβουλίου, εκπροσώπων των συνδικαλιστικών φορέων καθώς και 

του διευθυντή και 3-4 στελεχών της διοικητικής υπηρεσίας. Ο αριθμός των 

συμμετεχόντων θα εξαρτηθεί και ενδεχομένως να περιοριστεί από την ύπαρξη 

"κορεσμού" στις απαντήσεις. Αν δηλαδή από ένα σημείο και πέρα λαμβάνεται το 

ίδιο αποτέλεσμα η έρευνα θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί. 

Η συνέντευξη θα μπορούσε να διεξαχθεί με τις παρακάτω ερωτήσεις: 

15. Ποιες αλλαγές στις διαδικασίες και μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται έχουν συμβεί τα χρόνια που εργάζεσθε στο χώρο αυτό ; 

16. Πως ξεκίνησαν και γιατί έγιναν, δηλαδή ποια σκοπιμότητα 

εξυπηρέτησαν ; 

17. Έγιναν λάθη και αν ναι γιατί; 

18. Διορθώθηκαν τα λάθη και με τι τρόπο ; 

19. Τι ήταν αυτό που διευκόλυνε ή εμπόδισε αυτές τις αλλαγές ; 

20. Οι αλλαγές αυτές είχαν προταθεί από πάνω (υπουργείο, 

ΠΕΣΥ, διοίκηση) ή από τους ίδιους τους εργαζόμενους του χώρου 

(κλινική, εργαστήριο, τμήμα κτλ) ; 
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21. Σε ποια περίπτωση αυτές υλοποιήθηκαν ευκολότερα ; γιατί 

κατά την άποψή σας ; 

22. Υπάρχουν περιπτώσεις που αλλαγές έμειναν στην μέση ή δεν 

προχώρησαν καθόλου ; γιατί συνέβη αυτό ; 

23. Έχουν γίνει προτάσεις για την συμμετοχή σας σε προσπάθειες 

περιορισμού του κόστους λειτουργίας και βελτίωσης της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών των μονάδων στις οποίες ηγείσθε ; αν ναι τι έχει 

υλοποιηθεί ; αν όχι γιατί ; 

24. Ζητήθηκε η συμβολή σας κατά την διάρκεια του στρατηγικού 

σχεδιασμού που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα πάνω στους παραπάνω 

άξονες ή γενικά; 

25. Πόσο  θετικά ή αρνητικά επηρεάζει στην διαδικασία των 

αλλαγών η ύπαρξη ή η έλλειψη υποκίνησης; 

26.  Πόσο θετικά ή αρνητικά επηρεάζουν τις διαδικασίες των 

αλλαγών οι φραγμοί-δυσκολίες ή οι ευκολίες στο θεσμικό πλαίσιο; 

27.  Πόσο θετικά ή αρνητικά επηρεάζει η αξιολόγηση της 

ατομικής και οργανωσιακής δράσης, με τον τρόπο που γίνεται και τις 

συνέπειες που έχει σε ατομικό και οργανωσιακό επίπεδο, την διαδικασία 

των αλλαγών; 

28. Πόσο εμποδίζονται οι αλλαγές και οι βελτιώσεις στις 

διαδικασίες εξαιτίας ατομικών ή επαγγελματικών συμφερόντων; 

 

Αυτό που μπορεί να γίνει με τις συνεντεύξεις είναι να συλλεγούν 

πληροφορίες για τα θεσμικά εμπόδια, για τις γενικότερες θεσμικές συνθήκες που 

μπορεί να επηρεάζουν την μάθηση ή για την κωδικοποίηση εμπειριών που 

αφορούν καινούργιες διαδικασίες - αλλαγές  και συνεπώς δημιουργία μάθησης. 

Επίσης είναι δυνατό να ερευνηθεί η διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού στην 

οποία είχαν εμπλακεί τα νοσοκομεία, με στελέχη που μετείχαν σ' αυτόν καθώς και 

η εφαρμογή του στο νοσοκομείο. 

Με τις συνεντεύξεις μπορεί να συζητηθούν γενικότερα θεσμικά ζητήματα 

που αποτελούν παράγοντες ανασταλτικούς  ή  και θετικούς (μπορεί να υπάρχουν 2-

3) στην λειτουργία ενός συστήματος να μαθαίνει καθώς δρα.  

Τεχνικά η διαδικασία διεξάγεται με ένα ημιδομημένο ερωτηματολόγιο της 

μορφής που προαναφέρθηκε και καταγράφεται με κασετόφωνο. Οι καλύτερες 

συνεντεύξεις είναι οι "χαλαρές", όπου ο ερωτώμενος αφήνεται ελεύθερος να πει 

αυτά που ξέρει ή να εκφράσει απόψεις για τα πράγματα. Συνήθως διαρκούν μισή 

με μία ώρα και είναι σωστό να γίνονται εκτός ωραρίου, σε κάποια ώρα που δεν θα 
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υπάρξουν διακοπές στην διαδικασία.  Αν κάποιοι από τους συμμετέχοντες έχουν 

την δυνατότητα να το κάνουν εντός ωραρίου π.χ στις εφημερίες ή αργά το 

μεσημέρι, την ώρα της αναχώρησης, αυτό αφήνεται στην διακριτική ευχέρεια των 

ίδιων. Η άποψή μου είναι πως θα διευκολυνθεί η έρευνα αν γίνει σε χαλαρό κλίμα.  

Επί της ουσίας είναι απαραίτητο να υπάρξει κλίμα εμπιστοσύνης γιατί η 

μάθηση δεν είναι μόνο θετική έννοια, υπάρχει μία μορφή μάθησης π.χ. για τον 

Έλληνα μέσα από αρνητικές εμπειρίες. Είναι διαμόρφωση συμπεριφορών με 

αρνητικά στοιχεία δηλαδή δεν πάω να δουλέψω, έχω πελατειακές σχέσεις, δεν θα 

τιμωρηθώ κτλ. Πρέπει να καταγραφούν οι διαδικασίες γιατί αυτές είναι ο σκελετός 

της οργανωσιακής συμπεριφοράς. Αν δεν καταγραφούν οι διαδικασίες δεν  

μπορούν να καταγραφούν οι παρεκκλίσεις. Το φακελάκι π.χ είναι μία παρέκκλιση. 

Είναι φανερό ότι τέτοια στοιχεία δεν είναι εύκολο να αντληθούν από ένα ερευνητή 

αν δεν υπάρξουν "κανόνες" εμπιστοσύνης και εχεμύθειας στην έρευνα. 

Πρόθεσή μου είναι να γίνει μία προκαταρκτική συνάντηση ξεχωριστά με 

καθένα από τα άτομα που με ενδιαφέρουν, να τους δοθεί ένα σύντομο γραπτό 

υπόμνημα με τις ερωτήσεις και άλλα διαδικαστικά θέματα, περίπου σαν αυτό που 

σας δίνω τώρα αλλά σαφώς συντομότερο, καθώς και την απόφαση του Δ.Σ. που 

μου δίνει την άδεια για την διενέργεια της έρευνας. Σ' αυτή την συνάντηση θα 

επιχειρηθεί γίνει ένα πρόχειρο χρονοπρόγραμμα. 

Όσον αφορά το πλαίσιο της έρευνας,  μας ενδιαφέρει το επιστημονικό έργο 

των διευθυντών γιατρών,  προϊστάμενων νοσηλευτριών κτλ. μόνο στον βαθμό που 

συσχετίζεται με το διοικητικό  το οποίο είναι και η κύρια εστίαση της έρευνας, 

δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα άτομα λειτουργούν όχι μόνο στο επιστημονικό 

αλλά και στο διοικητικό επίπεδο.. Παρότι όσοι συμμετέχουν θα πουν τις δικές τους 

προσωπικές απόψεις για τα πράγματα εντούτοις η γενίκευση αυτών των απόψεων 

θα πρέπει να δώσει μία γενική εικόνα για τις δυσλειτουργίες του συστήματος 

συνολικά κι όχι ως συγκεκριμένη δυσλειτουργία του νοσοκομείου Σερρών ή της 

κλινικής χ  ή κακής συμπεριφοράς του γιατρού ψ.  Δηλαδή η γενίκευση των 

απόψεων που θα ληφθούν δεν θα πρέπει να θίγει συγκεκριμένα άτομα, κλινικές  ή 

το ίδιο το νοσοκομείο αλλά να δείξει τι είναι αυτό που εμποδίζει ή διευκολύνει την 

καλύτερη λειτουργία του χώρου που ο καθένας εργάζεται, όπως οι ίδιοι το 

αντιλαμβάνονται. Να φανούν τα εμπόδια που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο, 

την έλλειψη υποκίνησης, τα συμφέροντα, από τις διαδικασίες έτσι όπως γίνονται 

παντού.  

Η έρευνα θα θεωρηθεί αποτυχημένη αν επικεντρωθεί σε 

"κουτσομπολίστικες" απόψεις ή σε περιστατικά, που δείχνουν προβληματικές 

καταστάσεις εξαιτίας συγκεκριμένων ατόμων, σε συγκεκριμένες κλινικές και που 
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δεν επιδέχονται γενίκευση.  Ή κάνοντας το πιο απλό, δεν μας ενδιαφέρει αυτό που  

σε μία άλλη κλινική, με άλλους ανθρώπους συμβαίνει διαφορετικά . Μας 

ενδιαφέρει να ερευνηθεί αυτό που με όλες τις συνθήκες,  με οποιοσδήποτε 

ανθρώπους συμβαίνει πάνω κάτω με τον ίδιο τρόπο. Που δεν βελτιώνεται ή 

αλλάζει με την ίδια δυσκολία παντού και αυτό ακριβώς δείχνει δυσλειτουργίες που 

απορρέουν  από το σύστημα και τους θεσμούς.  Πρέπει να γίνει κατανοητό από την 

αρχή ότι αυτό που ενδιαφέρει δεν είναι το  πού έγινε -  ποιος το έκανε, αλλά το 

πώς γίνεται και κυρίως το γιατί γίνεται ή δεν γίνεται. Εάν κατά τις συναντήσεις 

μας διατυπωθούν απόψεις που δεν εντάσσονται στο πλαίσιο αυτό, δεν θα ληφθούν 

υπόψη στην διατριβή. Ακόμα αναφορές που εντάσσονται στο πλαίσιο της έρευνας 

και ονοματίζουν καταστάσεις  ή πρόσωπα για να τονισθεί κάποια ιδιαιτερότητα θα 

αναφέρονται ανώνυμα.  

Θα ήθελα τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου να κατανοήσουν  

περισσότερο από τα χωριστά άτομα, τον σκοπό της έρευνας και να τον 

υποστηρίξουν. Χωρίς την υποστήριξη των μελών του,  η έρευνα θα έχει δυσκολίες 

να αποκτήσει επιστημονικό βάθος. Θα έχετε διαπιστώσει ότι το ερωτηματολόγιο 

της έρευνας δεν είναι το κλασικό - κλειστό ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείται 

στις στατιστικές αναλύσεις. Δεν μας ενδιαφέρει το  πόσο συχνά αλλά το γιατί και 

το πώς συμβαίνουν τα πράγματα. Σε αυτές τις μορφές έρευνας επιδιώκεται να 

ληφθούν οι απόψεις αυτών που είναι πρωταγωνιστές αυτών των δραστηριοτήτων 

σαν χωριστή προσωπικότητα ο καθένας και όχι να μετατραπούν σε ένα αριθμό- 

μέσο όρο, σε ένα ποσοτικό ερωτηματολόγιο. Έτσι αναγκαστικά οι ερωτήσεις είναι 

ανοικτές για να μιλήσουν όπως οι συμμετέχοντες θέλουν και άσχετα από την 

γενίκευση των απόψεων, αυτές δεν θα ομογενοποιηθούν αλλά θα κρατήσουν τον 

ιδιαίτερο χαρακτήρα τους όταν αναφέρονται σε κάτι ιδιαίτερο και σημαντικό. 

Αυτό δημιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες στην κωδικοποίηση - ομαδοποίηση 

των απαντήσεων αλλά είναι ο μόνος τρόπος να απαντηθεί το γιατί. 

Τα στελέχη που θα συμμετέχουν, άσχετα από τις ερωτήσεις που τίθενται, 

αυτοί οι ίδιοι αποφασίζουν πόσο "βαθιά" θέλουν να μπουν στις ερωτήσεις της 

έρευνας. Εφόσον οι ίδιοι δεν έχουν αντίρρηση να διεξαχθεί η συνέντευξη με 

κασετόφωνο, αμέσως μετά την συνέντευξη, σε δύο-τρεις μέρες το αργότερο θα 

τους δοθεί αντίγραφο της κασέτας. Το κείμενο της συνέντευξης, αφού 

καθαρογραφεί και κωδικοποιηθεί θα δοθεί στους συμμετέχοντες για να εκφράσουν 

αν θέλουν και γραπτά την συμφωνία τους μ' αυτό. Πάντως παρότι εναπόκειται 

στην διακριτική ευχέρειά τους να δεχθούν την μαγνητοφώνηση της συνέντευξης, 

άποψή μου είναι, και  έχει ως αφετηρία την εμπειρία μου σε τέτοιου είδους 

έρευνες, ότι με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται η διαδικασία, δεν χάνεται πολύς 
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χρόνος, λέγονται ουσιαστικότερα πράγματα γιατί δεν διακόπτεται ειρμός των 

σκέψεων τους και  από την πλευρά μου θα μπορώ να παρακολουθήσω και να 

συμμετέχω αποτελεσματικότερα στην συζήτηση χωρίς να χαθούν πολύτιμες 

πληροφορίες. 

Σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να ζητηθεί από κανένα να γράψει - 

απαντήσει σε ερωτήσεις και ούτε να ασχοληθεί με αυτές περισσότερο χρόνο από 

ότι διαρκεί μία φιλική συζήτηση που θα διαρκέσει τόσο όσο θα ήθελε ο ίδιος να 

διαθέσει με βάση τις παραπάνω ερωτήσεις. Σε κάθε περίπτωση το περιεχόμενο της 

συνέντευξης θα είναι απόρρητο και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για 

ερευνητικούς σκοπούς. 

Είμαι στην διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις. 

 

Με εκτίμηση 

Ματάκος Αθανάσιος 
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Ε. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Παρατίθεται στην έντυπη μορφή και σε σκαναρισμένη μορφή σε αρχείο pdf 

χωριστά από το κύριο και ενιαίο σώμα της διδακτορικής διατριβής 
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Παρατίθενται στην έντυπη μορφή και σε σκαναρισμένη μορφή σε αρχεία pdf 

χωριστά από το κύριο και ενιαίο σώμα της διδακτορικής διατριβής 
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14. Metotc(eq utcl"lllov an6 d),}"q. voooxop"eic (x)d6ou AE Noolleunrlg).
15. Metcrd(e rg unn)-),q).rov cn6 cl7,c vooorcopeia (rcl"ribou AE Nooll-euttrrlq).

B. O EMATA Z I O I KHTI KII' Y N H PEZIA'-OIKONOMIKA
L Kcroxripoorl npurcttrou o.note)-6otrLo.toq rlg orrcovopucrlg o(rol6"yr1o1g 61p6oLoo 8ra"yrr;vtopori yrc.

rqv rpopr]0eur <Avtt6paorrlpu. eletdoeov orpo6ooicS>.



IIPAKTIKA
11qg 8qq Eove6piconc

2.

3.

5.

l.

| 0. Arc;r6pgolo1 Oo.lc;rou rcporoup6valv.

A

6.

A o" ' .\'\

2

'Eyxpiorl Euvipleurq flp6lerpou Mero8otrrorS Arclcr:vropori npoprl0euq ev65 ( I ) plluvrlpczog @cr:-

rotqqtos.
Kotorripcloq onord€opdrov Ttpo.Klrrori ex611ou 6trcc.ro),oyltxcilv 61p6otou avotltoi 8rayovropori

1rc qv rpopr]oerc rcn eyrclt&orco1 ratporelvol.olxori e(ozrl"ropo6 o6ovnorprxori rop6o. ra to K6-

vrpo Y'yeicq Mo.upo0dl"aoocq.
Kcrcrrfp<rrcq czore}*opdrrov zpcrnrori el,riylou 8rraro)'oyrlrrrcilv 61p6otou cvoqgrof 8la1tovropori

1O rrlv rpopnioera xot eyrotdoru.ol rcrporexvo),orrori e(othopof lerpoupyrrod top6c yro zo K!-
wpo Yleiaq McrupoOdlcoocq.
Kararcripcool cnorel"eopdrr,:v npornrcoi eLfllou 8rrctot"oyrlnrci:v 6qp6orou avoLlto6 [tclorvropou

1ur r1v npopfoeto ror ryrcrdorc<n1 rcrporexvol.olrori e(on)"ropoli levtrrlq pr]oqq ropea 1ta to K6-

wpo Yyeloq MaupoOd]"c,oooq-
Karcropool ormel.eopdzc,:v 6wv6plerog 61p6orou 8rayovropori .l/rc, xT1v zpopl0era axzrvrl.oTrrof

uhxo6, tqq a(ro)"6yqoqq tcov relvxti:v p6vo npoogoprilv tot ev L61to 6ultonopori'
Yropofi zpcxzrrof lvtipo66tr1o1q enrtporrrlg evotdoe<ov rcotd rrlg 6cv6plercq 61p6otou rowo6

8rcryovropof c.vaXdrorpol ulrrori letpoupleirov.
'E1xpro1 npoplOeritv-8crzcvtbv/ pr1v6q Azp iou 2006 <Dop;r'creiou'

Kcrcrriptool onorel\€opritcrtv 6av6p1eu6 np6lerpou geto8otrrcoti 6tclo:vropori 1ur rqv npop{oera

<Or90clpo)"oyrrrirv <Dcrrtbv> -

8.
9.

f3

q
s



TIPAKTIKA
rnc 9rq l0ve6oaccn(

tou Arorrntrxori Er-,u0ouJ"ioo tnq l6-5-2006

Iilpepc otrg l6ppsq l6r Maiou 2006, qpepa Tpitl xur 6pc 14.30 p.p., or1v Ai0ouoa Xuve6plioe-
rov rou l8pripatoq rpoorll"Oav oe erct6l-eor1:

o) rou N.3329/05 <E0vrrc6 Eforrlpa Y'yeiag rct Kowovrrrlg Aiil)e';'yf1q rcr iour6q 6und{erq>

B) rrov dp0p. l0 rar I I rou N. 3260/04
y) qq optO. Yl0p/f.n. otr 45888/3.5.2005 czogaol rot Yzroup"yori Yyelaq rcut Kow. Al?r1iue11u1g

(OEK 104/ 10.5.2005 r.NflAA)
5) qg opt0. Yl0p/f.fl.otx 4620515.5.2005 ur69aor1 rou Yzoupyori Yleicg xa.r Kow. A)'1"q7,:'71trt1g

(OEK 105/ 12.5.2005 r.NIlAA)
e) rr1q cpr0. AY 16/5 5398/3 0.5.2005 crc69ao1 tou Yzoup-yof Y"yeiuq xtrt Kow. Al"lq),ey1u1g (@EK

\31 I | 0.6.2005 T.NIIAA)
oe Xuve6piaoq ro rc.pcrrd.to: gel"r1 ror Arorrqtrrcof Xuppou)"iou tou Noo/p:iou lepp6v:

L Avrcbvtog Toirpog, ALorrcqqq, tog flp6eSpog
2. lodprog Movouoi8lq, Arqy6pog, cog Awurp6e6pog
3. A0av&oroq K6ioq, Avorl,qportlq Atotqdg, og M6),og
4. fl6nq flrlvel6rq lraporiou, Iatp6q, og M61"oq

5. Ir6plLog Opdozavllg, Iatp6g fevrnlg lazptrcl-c, tlg M€lo-c

6. Mapin Moupari6ou, A/wprrr Noolleurrrlg Yqpeoiaq, coq M6log
7. Nrx6loog Ntrco),oi6r1q, EA' Xerpoupy6q, rr:q M6ioq
8. Appc&p Boril"toroq, TE Anwol.6yog - Pa6tol6yoq, og M6log

rpoq ou(nrrlor.l rrlq un' optop. Lr.9l ll6-5-2006, Ilp6od'r1o1g AtotlqrrKoli tDppou),iol)
flcp6orq og "ypappot6aq, 1 A81vd Kouroup6roLou
flop6weq lopiq Srxnlopc ylrpou or:

1. Oe66opoq Tcpopdvnq, Arer0uvrrlg IarpLrtlq Yrqpeoiag
2. Arlpiltproq Mrola(r16, flp6e6poq ENNE
3. l<oriwo Kep6(r1, tlp6e8poq lcoporeiou Epyo(opevov

Arcol"ori0rog ri0ercr zrpoq ou(1qo1 to 06pa rrlq 1p:pt'1orog 6uira(19:

A. @EMATA IIOIKHTIKH' YNHPELIA' - lIOIKHTIKA
L E{6hq1 "yrarpori EXY (Mnd}'tou feropllou).
2. <Ilporlpu(1 "yrn np6ol.r1yr1 to,rcnrcof zrpoot:zrxori, l"o1to o-rrwo(ro66rqo1q poviprov ulolJ'1Ltov>'

3. Arrrlo€r6 ylo.rprilv yur eyrprol ncpcrolori0rlorlq e plcorrilv oto Noooxope io.

4. 'A6eu &veu anobolrbv orqv uzrd),1-qLo rol f.N. Ieppcbv, floril.xo Avrcovia, rcld8ou AE A6e),grbv

Nooo16porv-
5. An6onool povipou trollrll.ou too K.Y. }i/otpou oro K.Y. N. Mn1ovrcirvoql!1l)

I . 'Eyxpror1 npopl0euilv-6crnav6v/ p1v6g Moiou 2006 Oappaxeiou (A'M6poq)'

2. 'D1xpro1 Sondrnq td'yror.r r61.oug web SMS 500 ocrlv Cosmote.

3. <Yzopol"rl flpcxtrrcor5 yvotpo86rqoqq ezrtporilg evordoeov, rctd rqq 6votaorlg, nou caopd tov 61-

p6oto droyrrrvrop6 zrpopil0eroq er6r.bv (evo8oletoxof s(on1-ropori, tou K Y-yeiag Mcr'rpo06l"lcoaq, pe

oprOp. Aro,x. 12/2005>.

4. Iletrxd pe rqv trettolp"yic Leprlrrov vepori tou NoooKop€iou.

5. AnoSoXrl 8operiq (H,Y).
6. 'E1xpro1 ya"'opivov 6cmcvrirv (TEXNIKHI YIIHPEIIA: MHNOT MAPTIOY 2006)'

7. Azroprdrpuvoq po8rrvepytbv ctrelrrc6pcuvrov
8. lleaxd pe €lrpLoq a.uretOeiag c,vti0eorlg 1u rqv ouvrlprlon roD MrllovoypoqtKoD tgoTrllopou'

9. <YroBotr1 flpaxrtroi 7vropoE6rr1or16 enrrporqq evotdoetov' Karo rrlq rpooQuTrlg' trou oqopo aov

611p6oLo 6io1'r,rvrop6 npopr]Oeraq er8rilv ugoopritov ex Bapparcoq' pe cptOp 6urx l412005>'

l0- <VroBoil flpcrctrrcori yv<,lpo66rr1o1g elr1porrlg evordoeolv, xaro rr15 rpoocpr-'y1c' roD ogopo xov

5r1p6oro Sioyorvrop6 npoprlOerog ericbv oto)'cilv ex pripparcoq, p-e cpt0p- 6ttrr' l8/2005>'

ll. <i(nrnBo)"r1 ecp'dna{ 1rr1p*rrxori nooori orqv urdtrI1}"o Xr66pr1 Ellrq lrot peta.t60qxe 6€ D?nlpeolo

npopr.lpar rqq rcptoxrlq B Kar4yopiuq"
I 2. <koro$olq eg'dno.( 1:qpo.ruo6 noool5 oqv und)')'r1)'o l-xcrrou Zc':7po9o6)"o' nou pera, 60rlxe oe

urqpeoio zrpopiqpatrrrlq nepr"olilq B'Kcrrqlopiog> . - -.
13. <Katcrpo)'ri eq'dzcr( 1:r1ponro6 t ooot, oqv undl)-r1)"o T(irou-Mnoutorofrl Arooto)"ic nou peto-

-6A..-c ^" ',-n.^i^ -^^R)-"d-";' -c^t^-n- fr' V^d"'^^;'-'
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14. <Kcrtapolrl erg'rinc( 1:lpctrrori ;rocorj oqv undl"),r1]-o T_(r(ri @<oten'r1 rou p.ercrr60lxe oe uTrrtps-
oia zpoBl.q porrr<1c, neprcyfiq B' Korqyopiog>.

15. <Karcpol"rl etp'dnc( 1r1pa..rof nooo6 orqv unri),},1),o Mapyapirq Euo.1"ye),ia 
',ou 

p.etcr601re os
urr4 peoic npoBLlpanrilq neproXrl g B' Korlyopio.g>.

I 6. <Karcpolrl eg'd.no.( 1:rlparrxori nooof orqv unril,)"r11"o M6o1ou Ai1p1rpo. nou pero.rdoqre oc urrrl-
peoio zrpopllpartrr]g neproXfg B' Kcrlyopioq>.

17. <Kcrapol"t1 ep'rira€ lplparrxori roooti orqv until),q]"o T(r1po lou],rd.vc rou perat60rlxe oe unrlpe-
oia npopl.qpatrxr]g zeproplq B' Kcrrlyopicg.

18. <Kcrcpo)"r; erp'onn( 1:lpcrtrori zooori orlv uzdL),q),c Xaivoy),ou A0o.vd.oro noo perar60lxe oe
uzqpsoia npop),r1parrr{g neproXrlq B' Kcrqyopicq>.

19. <KatoBo)'r| sg'tira( xplparrrof nooori orqv unri)"l"qln rappdvr4 Mcpio nou g:rcrr60qxe oe rrrrq-
peoia npoB).1pa.nx1_c neptoplq B' KarqTopicg>.

20. <Korcpo)"r1 erp'azra( xplparrrof zooori or4v unri),),r1)"o A)-eB(dr4 Xpuoofl"a zroo prraz604re oe
unqpeoio. npoBl.rlpartr4g nepLolqg B' Kar4yopioq>.

2l . <Kuropo),r1 erp'nza( lprlpanrcof zooori orqv und)"),1},o T(apr(dq Mopic rou peror60qre oe un1-
peoic zrpoB)"r1pcrtrx1q rcproXrlq B' Kcrrl.yopicg>.

22. Karorcriproorl o,note ).eopd.tov 6 evtpyewq xp6yetpou pero6ortrori 6rayovropo6 1ra. r1v cvd6er{1 a-
vo.66Xou rou 6p1ou <Xuvr{pqo1 rrov crve}"ruorqporv rou I-.N. Xepp6v 7ro. evcr 6roq>-

23. Kato,rc6poorl arore ),toparrrrv a(ro),6y1oqq relvrrritv zpoorpoprbv, 8rvdpyercg 6qp6orou 6tc.yrovr-
opor) 7ro. rrlv zpoprl0en ro.rpoteXvol"olixof e(orl"ropor5 egyaorrlprarori rop6a, po to K. YTeiuq
Mo.upo0ri)")"ooaq.

24. 'E5pror1 6uvrlp"yerag np6lerpou 8raytrrvLopof npopr]Oercg cwr6pa.orrlpiov rar cvcl,rooiprrlv rov o-
vo.lurrbv aepiov c.ipcrog.

25.2yr"l.:r.a ge pioOrool unvrjtou yu rq cvriyrcsq rou (evritva ppaleiug lcpctrrovlg ror ipyou.YryXAPfO".

| ...
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. ANOIIIAI,MA TIPAKTIKAN
tnq I lrs Eove6oicrcnc

rou Arorrntrxori Eru0ooLioo tnq 3l-5-2006
Irlpr.epo otq I6ppeg 3l'r Mcribu 2006, 1p6pc Terd.prq ra,t rhpa 14.30' p.F., orrlv A[0oloo Euve8prd-

orrov roo Ibpripatoq npoorj),Oav oe erc6leo1:
o) rou N.3329l05 <E0vrx6 hioolpo Yyelcq rtrt Kowcovrxlg AX]"q]'e1ryut1g xaL ),or"r6q 6Lo.rd.{eq>
p) torv dpOp. l0 rar I I rol N. 3260/04

1) n1q apre . Yi0B/I-.n. orx 45888/3.5.2005
(OEK I 04/l 0.5.2005 z.NflAA)

6) qq uprO. Y | Op/f .tl.otrc 4620515.5.2005

onorpaol rou Yzoupyor! Yyetag rcr Korv. A)"),ql"e"yyuqg

o.zr69co1 tou Ytoup'yorl Y-yelo.g ror Kow. Allrq?e"ryu1g

{i')

(@EK 105/l 2.5.2005 r.NflAA)
e) n1q cpL0. AY 16/55398/30-5.2005 cr6rpcol rot Ynouplof Yyeiag rct Kow. A)")'1)'c"y1'ulq (OI',K

I3l 1 1 0.6.2005 r.NflAA)
oe love8picorl tc nc.pord.rol pe?,,q rou Atotrqrxof luppou)'iou tou Noo/peiou lepprbv:

L. Avrrbrtog Toitpoq, ALotrrirrlq, rog ttp6e6poq
2. Ioajproq Mavor.roi61q, Atrqy6pog, og Awrzp6e6poq
3. A0ovdorog K6toq, Avcn)"qpolr1g ALorrrlrrlg, tlg M6l"oq

4. A),6(ov6poq l-of}"rag, Ilol"ru6g Mqlavrr6q, <rlg M6?"og

5. flonzrl qve).orq ltcgotiou. Ictpog. tlq M6)'oq

6. Xz6pyroq <Dpciotavl"rlq, Icrp6q fevrrlg lotptx{q, oq M6)'og

7. Mcpia Moupcd8ou, Aiwptct Nool}eonrqg Yqpeoicq, orq M6log
8. Nrr6ia.oq Nrrolai6rlq, EA' Xerpoupl6g, oq M6loq

npog ou(rlrqol rrlg un, cptop. Ar. 100/31-5-2006 (op0{ ezrcvaxorvonoilol rlq ar 100/29.5.06), flp6-
oxl"r1o1q Arotrcqtrrof XupBou)'iou
Ilop6orrl coq 7poppnt6o.g, o fofvcplg Ntr6l'coq, cvor?"1prrrqq

flop6weq 1op( 8rrcakopo ry{cpou or:

I . Oe66copog Tcrpopd\rlq, Ateu0uvrqq Iotprrrlq Yqpeoicq
Arco)-o60org riOewar rpog ou(r1rr1o1 tcr B6pcto r1q qg:p{oug 6uitc(19:

A. OEMATA / IOIKHTIKH, YIIHPEZIE - /IOIKHTIKA
l . Enuvanpoxfpu(1 0€o1g EA' O6owr6tpou tor K.Y. I-lp&rc)'erag rou [- N Eepprbv

2. flpoqpu(r1 Arer-r6uvd YuXrorprxori Tprlpotoq l.o1to oDlo8iKorlg iuolq lzrctr")'11"r49 o1ao1q

3. 'Evtu(1 povlporv a.ypolrrbv lctprirv orov r]"ri6o lorp6v EXY (Mzroottiq-flavcyrr.r:ronorj],ou lop6a-

vic - Xopd,tip:rouq Av6pfc)
4. An6onuoq qq Trorpoi Avcotcoi.aq Ka)"nrtxa, EA' flcOol"o1iog tou K Y' Ntypirog x1"c6ou ltarpcirv

E'Y
5'tuppetoplrqq.yrctporiA}.-(dv6pagPropavi8ou,EB,|Ia0o}.61ouorr1l:ttor-rpyiatouAr-c,Br1to}'oyt.

rcou Iatpeiou
6. Xop{yr1o1 ErzarEer,rtrxlq ASercrg orrlv yrcrp6 tou EfY Kapr]}'c}"1 Xplodv01, EA' I-evtxilg lctpr-

*rts
tlapdbool rou apleiou fllKtlA lepp<ilv
An6ozcoq Yna),l,r1kov cn6 d]"lo Nooorotrreio

7.

8.

9.
10.

An6onool una7,l.1}"ou pcq os cl)'o Nooorogeio (!f!lo)
o)Mercta(1 tncl"l"rllou oz6 dLlo Nooorcopeio <|i||!| ^pj Mercrdleq unoll.rl),rov xfuiaou AE A6el.96v No-oorc6prrrv-r6 f .N. oeooalovixlS (lU t ruKl'A-

TEIO> oro NoooroF€io Pos
I l. Meraro(1 lrol).r1lou ano o),io Nooorco;reio (-I AE Ade)"rpcbv Nooor6prov)

12. Metdrc(r1 urol-i.r1).ou cn6 dtrio NoooKotrsio (ljllll) .
13. Metriro{r1 uza}"}'rl}"ou at6 o)'}"o NoooKopeio 610 Kevrpo Yyeiaq PoSozo}"1S (UlI

r]"o6oo YE Oupropri:v tDufuixov)

14. ftporr'1pu(1 06o19 yrcrpof tou xl"riSou E Y (EB' fevrqq latpLx{q "po ro 11[ koto{oaq rou KY

Hpdrl.e roq rou fN XePPrbv)

lriwp1or1 ,rpoerA;;EF;l;o'tq 6o,r6pyetcq Alp6orou Arolovropof rou 6p'vou qq oi)'nfi-c'
'81*p-r1 artuepluiog npOXerpou 8nyroltopori yrc rqv ovd0eorl 6plou Eqtrppoyil rccl nupoxolo00l-

ori rou Arnl"o"ypcrprrou luorrlpcroq (t-evtxrl Avol"r-rtrrrl Ao-ytoarq)

Optop6q opxcotcbv Xoyrotrilv yrc to'x)-eiotlLo tou rool'oyropori - cno)'oyropori otx 6rouq 2005 tot
Noooxopeiou lePPrbv

l.
2.



5.

6.

1.

pOIUoporu((r)v OnOp,A"TlT0lv rOU Noo.or(o[slou
llpotino)"oytop69 egyoouov cvo.xotraol6 III Ilerprroiou
ETrdKrcoI r4),srprrtnxo6 r6wpou
Kcrorcfp<oo1 nportrrori sMylou 8rraro)"oyr1trrcirv oripperoxr]q 6rev6gyeroq 51p6otou DrcTarvroporlyro_qv zpop40erc u.rporelvol"oyrrori e(ozl-ropori tprlparoq ezety6wcov 15720b5; i,n ro K.y. Mcu_
ooOtil,cooo.c

8' Kataruporol npcrcr,<ori el:yxou c.(ro).6yr1or1q regvrrrirv npoogopriv, 6qp6orou Src.yarvropori yrcr r1v
zpoprl0ero rorpoteXvo),o.ytrou e{orr}"Lopori rprlpcroq zaOo},olxori rop6a, yra ro K.i. Maupogril"ao_
6cq

9. Kazon-rpoo1 crnorel,eopdrcov^ c(rol"6yr1or1g teprxrbv npoorpoprilv, EuvdpTeug 61p6otou 8rcyotvr_
o}od yra r4v zpopr]0ero (evo6o1erarcor5 e(ozrtr-topoti, yra ro K.y. Vcupoe,i|,coocg

I 0. Kcrarfprooq azorel"eopdrrov c.(ro).oyr1o1g relvrrrbv zpoogop<irv, 6tv6pyercg 6qp.6orcu 6nyrrvr-
opof yrc r1v npoprlOero. rc.rporelvo)"oyrrori a(oz).ropori Telrrrlq Xprlor1g, y* - Ii.y. Mcupo0,iLoo_
oog

I | . YuroBolil zpo.rtucrbv I xor 2, eEylor 6rroro).oyr1nrc6v ouppterolrlq ro.r teXvrrflq crl.ol"6yr;o1q rcov
SroTrrtvtoprbv yrc rov e(on1,rop6 tou K.y. Mctpo0dl,oooo.q:
A) flpop{0etc ror eyrordoru.oq ev6g rinepqloropoypdgou (Anr. 2/2005 rpoiir. aono.}T
#60.000,00# €
B) flpopl0ero rcat e7rc.rdoro.o1 w6q yuyeiou verpriw (Ar.,r. 10/2005 nponn. acz&vq #14.950,00# €
f) flpop{0eu rcar elrazdorooq ev6q ar-.vo}.oyrrori epyaor4piou (Arax. I l/2005 rpoiin. ao.nowl
#70.000,00# €

12. Katcniprool czote).eopd.rov npcrnxof e1"6"y1or 6rrarolo"yqnrcrirv Sqp6orou c.vorlrof bru,ytovLopol
yrcr qv rpoprloerc rct eyxo.rdotaoq rctpotelvo),oyrrori e{oz}"ropori MrrpoBto}"oyrrou Epyaorqpiou
yra ro K.Y. Maupo0ri?,aooc.q

I 3. KoroKf pool nporcttxo6 eliyXou 8rrato),oylnrritv 6rev6pyerog 6r1p6orou 6ro.7tovtopo6 7ta rqv rpo-
pil0ercr rov Xerpoupltrcrbv fcwrbv, 1ur l"oyo,plaop6 rrov Noooxopeirrrv qg A' Aylle Kawpx4g
More8oviug

14. ra.rarfpo:o1 anore),sopd,rcov 6av6pyercq 61ir6orou Sra,.ycovropot yr"a rqv zpoprl0era ugrtoparoq
oev8ovritv er Brippcrog

15. Karcr6parol aroreLeopd.rov zparnrof eliylou 8rxo,rol"oy4nrrirv rat reXvxflq c(rol"61nqg 6lp6-
orcl o.vor1ro6 61p6olou 8ra.yrrrvropot 1o. rqv ;rpoplOerc ozoElpd.zov 6nrrp6potv

16. 'Eyrproq zpopl0euirv - dazcvcirv / p1v6g Mctou 2006 [OAPMAKEIO] B' MEPOT
17. 'Eyrproq rpopl0subv - 8cmcvtbv / Anpr-}"[ou 2006 (Tpr]patoq flpoprlOeubv)
18. 'E"yrpro1 flpctrnrori Enrpotrfiq AEIOA OfHtHX - azoo<ppdyrolg OIKONOMIKON zpootpoprirv

(AnpooloD At,a7ovroporl Avd6e(q6 Avo.661ou rou 6gyor-r Ko0apr6r4rcq rou Noooxopriou)

ai},

*
t

}}
*fl
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I IIPAKTIKA

r"nc l2qq E0ve6oioonc

xtlpep^o otrg l6ppeq 22'r Iorviou 20^06, ryipt rl6p.nrq rcr o,pa 14.30'F.tr., orlv Ai0ouoa. xuveiipui-o:ov r9y I6p6pcroq rpoo1},Oo.v oe exr6l,eoq:

Nl::.: y"r"3^r?r:t "ET,-6 li.-.1ry.^Yleing xor Korvrovrrrls Al"),r1k;ryrir1g r<ar l"or,r6q 6rard{erc>p) Ttt-tv opup. J rar I i rou N. j260r04
y) rq6 oprO. YlOp/f.n. orr 45888/3.5.2005 ozogcrol roD yzoup.yo0 yycio.s Kct Korv.(OEK 104/l 0.5.2005 I.NIL\A)

Al"l,1l,e7yur1g

ALr,lleirinS3) rrlq cprO. Y l0B/f.ILorx 46205/5.5.2005 o.rogoorl rou YnoupTod Yyeiog rcar Kow.
(OEK 105/ I2.5.2005 z.NftAA)

e) rrlg oprO. AY l6/5 5398i3 0.5.2005
t3t I 10.6.2005 t.NIIAA)

cz6qoorl tou Ynoupyor5 Y7e iaq rco.r Korv. AlJ,1},eyyur1g (IDEK

oe Xr-rveSpinoq zc napc.rcdrco p6l1 rou Arorrrprcori XupBou),iou rou Noo/g_eioo Xepprbv:l. Avr6vroq Toitpoq, Arotrqrrlg, <rtq flp6e6poq
2. Lrtplrog Lapcloroq, Yolio.rpog, rog Avur).r1p<rtpc.nrc6 M6),og
3. A0cvriorog K6iog, Avozrl"lpcorrlg Arorxlrrlg, coq M6?oq
4. A1"e(cv6pog fo6)"raq, flo)"nrrog M11avrrc6g, og M6l-og
5. fl6zq flrlve),oq Ero,pa.riou, Iarpr5g, coq M6)"og
6. Xr6plog Opdorcv)"1g, lcrp6g fer,rxlg lcrprqq, rrlg M6)"oq
7. Nrrc6)"aoq Nrrcol"oi61q, EA' Xepoupy6g, oq M61"oq
8. ABpadp Borl),rorog, TE Arcrrvol,6yog - Pc6rol"6yog, ar6 M6)"og

apoq ou(rlqo1 zrlq Un' opropr. Lrc. 109/19-6-2006 (opoq erovuxorvoroiloq), np6orclrlor1q Aurlrrrof
Xuppou)"iou
tlcp6orrl <og lpcppor6cg, 1 A01vd. Kouroup6rorou,
flapciweq lclp( 8troirr;po yrlrpou or:

I . Oe66rrtpog Topopdqg, Areu0uvzlg lorprnlg Yrrlpeoicg
2. Alpqtprog Mr.nLa\\c,, tlpoe8poq ENINI
3. [ardwa Kep6(r1, flp6e6pog Xropctreiou Epya(opevrov

Axol"ori0roq ri0ewar zpoq ou(r1rr1or1 ro06porc qg 1p-eprlorcq 6uira(r1q:

A. OEMATA IIOIKHTIKII' YIIHPEZIA,, I IOIKHTIKA
l. [pornpu(I 06o19 zou x1,&6ou "yr-czprbv E Y (EA' fevrrrlq lcrprrrlq rj fla0otroliaq yro. ro K.Y.

Irpupovrrori rou f .N. Ieppdrv
2. Ilporrlpu(1 06o1q tou dd6ou yratprirv E Y (EB' fevrrcrlg lorpLrrlg 4 fla0ol.oyio.q -yrc ro K.Y. Hpri-

x),eug rou I-.N. Xepprbv
3. An6onaol o,-yporrxo6 Tro.tpori (X. Xctvrorirq)
4. Aiqpo rou yrorporJ Kou(orculr1 Xp1orou yn 6yrptol p"erri0eoqq
5. fl6propa EAE (Xlenxd p^r rccr a:yye)"kg riLov yuttprlv W4&rr1rar€tElEdh)
6. Airqpa e(oipeolg Bo0poioyrlzof
7. Arororq az6oro.olg rrlg uzai}"1),ou paq flpoBdtou Mcpiu.g
8. Merard(e4 uraM;\)"av ut6 rilJ"a Noooropefo
9, Anoondoeq uzol")"r1)"rov an6 ritr"l.c Noooxop-eic
10. Kardprtoq zivcxo, npocrcz6tov 7ta ro 8iriorqpa m6 l-5-2006 1tiypt 30-4-2007
I I . Ilezrxd pe qv rinrrfl p-eleq TESTIMONY
l2- flpoKlpuEn 0r6oeorv rou x]li6ou yro.rprirv E Y (EA' flor8rctpLnl_c, EB' Mrrpopr"o),o1irrg (lcrprqg

Btona0o).oyiog), EB' Og0al,potr oyiaq, EB' floOol-olocrvctopiaq yrc. to f.N. Iepp6v xor EA'rj EB'
Yupazpxlq yra ro K6vrpo Yupnlq Yleiag)

B. OEMATA /IOIK]ITIKII' YIIHPE'IAE-OIKONOMIKA
l . Yropo)"r1 flpaxnxou yvropo66rrlolq entrporqq svordoeov, Kord Trlq rpo8rxootrrilq zpoorpuyrlg. rou

o<popd rov 6lpooro 6nyovrop6 npoprjOeraq xor eyxord.otcorlg IatporeXvol.o"yrrori e(on),roFou. rFn-
pa,roq ener16vrr,.rv, rou K.Y. Morpo0cicrooog, p.e nprOp. 6rar. 5/2005.

2. Ka.rarfpc.ool dror€l€ol-uir.D\, ?Tparl'rrrou el"iylou 8rxorol,oylrrrcbv xar reXvtxlg c.(tol,611oqg 6r.e-

v6qysu.q 5rlpooroo cvorrctori StclovrolLo$ yrcr r1v rpop{0en }ipt71eg ev 16vet
3. Kctcrcripr,:o1 nzorcleopdtcrl, c(to}"r5y1oqg texvrKdrv Trpoogop6v, 6rev6pyeurg 6r1p6orou 6Loyovt-

opori yur r1v rpop(0eLc rarporexvotr-ol,tro5 r,oo^,ouo0 lsrpoupytrori top€c, 1ur to K.Y. Mcupo0d-
lcoocg

J Fr,Ennn Ynn"^-" ^' n"'"r" - r'



5. 'Eyrptorl Sazornq toXu6popu((il, rel6\/
6. 'Eyxptorl Ilparrtrcori Orrovoprxqq Azoogpoyrolg (lp61erpou Src.yotuopou rpopq0euq 6rio (2) p6_vrropq KupSu.xori pu0pou rccr Apr4prarrlq li€olg) '" '

T flpoorpu,l qg ercpeiug Tyco.rorri rrlg,z' op,b-;i. g"l:-s-zoo6 (g6po 7") orogc.olg rou Arorrq'-
rcorr IupBou,l.iou tou Nooororeiou ua.c

!. {<lnedv rapcltirplol rcord 1o1or1 rou urcwrlrou ozou oreyri(ercr o I lcdrxog ltcc0p6q9. Xtiorqpo croga.l"eiuq rnr e).iy1ou enrorezrqpiou rcov rprlpd.t<ov
I 0. 'E"yrproq rpopl0erirv -6azavdri, / p1v6g Iouviou 2006 (Oappareio) A. M6pog
I l. 'Eyxproq ysvogfvcov Sorcovritv (IeXvrr4g yrqpeoicA M1v6g Anp ,iou 2006)
12. 'Er7rpro4 zpoprl0eubv - Sazcrvd;v / p1v6g Maibu 2006 (TeXvrrlq yrqpeoioq rcor TlLrlpo.roq Mrllavo_

rpdpro-ns)
i3. 'Eyrcptoq zpopl€euiv - 8aaavriv / pr1v6q Mcibu 2006 (Tprlporoq llpop40euirv)



TIPAKTIKA
tnc l3rq !0ve6oiccnc

too Arorxntrxori luuBoolioo tnc 6-7-2006
Iqpepc orq X6ppeg 6'r lou]"i.ou 2006, lpepa fl6pnq rcr <irpa 14.30' p.p., oqv Ai0ouoo. Iuve8prd-

o€cov rou l6priparoq zrpoorl),0cv oe ext6l-eor1:
c) rou N.3329105 <E0vrx6 }ionlpa YTeic.q xat Korvorvucrlq A)"),qi.e1,y6r1q xcL i"orn6q 6Lctd(eq>
p) rov rip0p. l0 rccr I I too N. 3260/04
y) qq upt0. Y l0B/f .tl. orr 45888/3.5.2005 crorpaol rou Yzrouplori Yyeiag ror Kow. A),),r1)"e-y1ur1g

(OEK 104/ 10.s.2005 T.NIIAA)
6) rr1g upr0. Y l0p/f.fl-oLx 46205/5.5 .2005 uzr69cor1 tou Yrougyot Y7eio.6 xar Korv. Ail,q).^e"ryu1g

(OEK 105/ 12.5.2005 T.NIIAA)
e) qg cpt0. AY 16/55398/3 0.5.2005 cz69oo1 rou Ynoupyori Yleia.q rat Kow. A7,)"1)"e1yu1g (OEK

1 37 / | 0.6.200 5 t.NftAA)
oe Xuve6pic.oq ra na.pcxc.rct p61"r1 tou Arorrqrtrori XupBoul"iou rou Noo/p"eiou leppritv:

l. Avzrbvroq Toirpog, Aroxrlrqq, <rrg llp6e5poq
2. &onlpLoq Mnvouol8rlq, Arqy6poq, oq Awrrp6s6poq
3. A0c.vdoroq K6ioq, Avarl"lproqq ALorrrlrrlq, o4 M6l.oq
4. A)"e(av8poq fo{}"rcq, Ilo}"trrr6g M11cvrrc6g, cog M6}ng
5. Ir6pyroq <Dprioravlrlc, Icrp6q fevrrqq lctprrrlq, cog M6),og
6. Mcpic Moupazi8ou, A/vtpur Noolleunrlq Yqpeoioq, roq M6l"oq
7. Nrrcol,o.oq Nucolodnq, EA' Xerpoupl6q, og M6l,og
8. Appcdp Bori),rotog, TE, Arcrwo)"6-yoq - Pc6rol61og, 1116 M$,oq

Trpoq oo(rirqon qq un' aprop. Lr. 11515-7-2006, (Op01 ercvorcoivoroilq), tlp6od,1olq Atotrqttrorj
IupBoul"lou
flap6onl oq "ypoppar6og, 11 A01vti KourouB€torou,
flcp6weq yopiq Erro.iropc yfpgou or:

I . @e66opog Tcpopdqq, Auu0tvr{g lorpLrtlq Yrqpeoioq
2. Ktovotavtivoq flapc<p6)'cq, Awtzp6e6pog Iarpateioo Egya(opivo:v

Axolori0orq ti0ewol Trpog 6D(rlrn6l ta 06pctc q6 14:prlorcg 6uita(1q:

A. OEMATA IIOIKHTIKH' YNHPE IA2. AIOIKHTIKA
l. nporqpu(Tl 06oe<og tou rki8ou'frcrp6v EXY (EB' Avcro01onl"o1icq lw ro f.N. Iepp6v)
2- Aqproupyic tlol,u8rivcpou lo.zpeiou oto fl.l. N. fletprroioo rou Kfwpou Yleiaq Er8lporcdotpou

3, }lorao1 AyyeroXerpoupytrol Tpt]pcrog
4. 'Eyrcptoq rp6olqyl-c zpoorontrof p€ 61601 ep-yaoicA dt<otlrot 8txciou opropdvot 1:6vor.r
5. Merozd(e 6 unaL);ilktsv ar6 dl")"c Noooropeia,
6. Metrita{q orcrtr"}-ri}-ou pog an6 K6vrpo Yyeioq Maupo0rilaoooq oto f.N. I'epptirv fi;|IJ

-)7. Merriro.(r1 unol"Ifllou on6 ril)'o Nooorcopreio (Ill - AE A8e?.rpdrv Nooor6pov)
8. Merritu(r1 uzol-l-ql"ou ano ro K.A.A.K.Y.A.ME.A. Ap'youq Opeotrx6 oro NoooKop€io pdq (-

9.
10.

ll.

--Aroonaorl uroD,rt),ou cno ol')"o Nooorcopeio lllllllf)
Anoonoorl uzal-Ii1),ou pctq oro K.Y. Alpltorivag tou f.N. Tpi"oltlq t-l|!ln
Aro.rorq crn6onaorlq qq uflo).],ll)'ou poq Xor(nTrovctYuDtiioo XpuooBaX"avrco

I . 'Eyxptorl 6uv6pyercg npoxerpor, 6rc"yr^r*opori Kar' qv ov66€4n ova661oo tou 6p1ou qq olvr1plolq

2.
tov eyxctcotdoetov r)"rpcrrr'opoli tou Noooropeiou
'Eyrcpior1 6r.ev6pyeLcq tp6letpou 8ro"ycowopori yrc rlv o'vd0eo1 6plou '-Eqoppoyi rcr' lapcrxolotiOl-

o1 rou 6r.n),olpotprxof otorr]go.toq (fwLrr] Avclunrcrl AoltorrKl)
XXetrrd pre 6lxptoq cneu0elcrq cvd0tolq Yra rllv €Tlioro unooa]pr(r1 tr-ov erpappoyrbv 11g etopeicg

nT,rlporpopLrqg COMPUTER TEAM
'Ey*p,or1 6un;6p1eLcrg Slpootou cvorrtof pero6ortrori 6royrovrpori 1u qv avc6er(1 rpoplOeutcil '

rpoqip.cov tou f .N. )JePPtbv

Avd0co1 ovo6oXou rou apyou rrlg cvroFopuoxrovioq

Exybpqol oupPaoeov
K;;;il.r ;;"te).-eopLarr.ov Erev6p'yetaq 61p6orou ovotxrori braltovtopori 'yro n1v npog'l1Oen' oro-

l,civ erc PcrpParoq

l.

4,

5.

6.
7.
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8. I1ea.rd, g.e cro1pag1 qapFi[K€DrlKo$, €tni€oplKof ovoM)oqrcu DT€rovol'[tKo6, avrl6poocrlpirov rcr
1,orzo6 u]"tro0

9. 'Eyrprol rpoplOeuirv-8o.tovrirv / pqv6g IOYNIOY 2006 (Ocppar€iro) B' MEPO:

f O. Vio'pol.n zrpcrruori 1vorpo66a1oqi emtpoqq evottiosorv, racd rqg o169oo19 pe aprO' I 1/3 l-5-

20OO (e6tro t 1) tou A.!. Tu "rP 
rslvucn a(ol'oyrloq (Bo0tto?'cryic) tou Aqp6orou At.clorropoo

npopliOe*g .o, tyxctriotcolg ev6g'oo*o1po.p.-f pllavqporoq pr to K'Y' Moupo0dtrooooq

(op. 6rcr. I l/05)
t I . iuppron mo buptozcrtr6 flpolpcpga INTERREG lll rou 6p1ou.'Arcou""pY"l AllT-I^Yl"

npiin,rttliLu fuvaixol'oltxori Kcprcivou rcct lpomooic xct Evqp'epcool rou rlrlcluopou oc u€!"ord

Arlpr6oraq Y"yeicg - c_.._.. i--.!^--d.
t Z. 'Eyrprq npartrrof 6uv6ryewg rp6lepou broyrovropori, yur rqv zrpoplOeto eridlv: Awr8paonlpu

rcn cvokitorpc yu touq cvatrut6q acpirov oipctog 
-...,^.^.A .

1 3. Kctcrripoorl zpoo,"ori ekryou'Srrool'o1qtx<iw, 6rv6pyera4 6r1p6olou 8urlovropou- (optO brar'

2412005) yw rr1v ttpop4oera eb<ilv : Bel"6viqev6oeorv 6urrpopeg' 1c )"o1cprcop6 t<rlv Nooorcopcicov

rqq A' A.Y.tlE. Kewprrrlq Maxe8ovicq .,.. \ ---- -^-.-..-^.i .--^^
t +. 'i6pror1 ,,pcr.rxori eznporrlg a(nlo'yiorlq (eMylou 6rrcroloyrlzxrbv ) ror zrportrrof e'nrpoTqs

evorrioerov ( Alp6o.oq zprbroq Auoro6l 6ulovrop6q tou 6gyou rqq Ofla{ng) . -

f S. irrrrrrrofrl ", Bup."O- npqpoppo rou e.n. ileic zrp6vora 2000-2006" "MeMreq Qpipovoqq

rat flpoeroqraoinq" tou p6"rpou 5'2'

16. 'Eyrcpt<rq Eav6gyercq 61p6o,ou ovorrco6 6ra1<':vropori 1o tqv zpopq0era 6rio (2) co0evog6pt'rv op1-

pdtrrrv

g

.1, . ta



! ATIOXTIAEMA NPAKTIKQN
tnc 17rq love6oitron<

ror: Arorxntrxori Xorr0ooliou tnq 8-9-2006
Iqpepc orq l6ppeg 8'r IezrepBpiou 2006, np€po llopcoreurl ror <irpo 14.30' p.p., ornv Ai0ouoa

Iuve6ptdoerov rou I6pupntoq rpoo!),0c.v oe err6l"eo1:
a) rou N.3329105 <E0vrr6 Xfonlpcr Yyelctg ro.r Korvcrrvrrqq A]J,1],ery6qq ror ].om6q 6rurd(e4>
p) rorv ripOp- l0 rcar I I rou N. 3260/04
"y) Tqq opLe. Yl0p/f.fl. ou< 45888/3.5.2005 on69oo1 rou Yzroup"yorl YTeia.q rcor Kow.

(@EK I 04/l 0.5.2005 r.NrlAA)
6) rqg apr0- Y l0p/f .tl.oLrc 4620515 .5.2005 an6rpu.o1 tou Ynougyori Yyelc,q rcnr Korv.

A),),1}-e'yir.r1g

A],1.11-e11'u11g

':-\

(OEK I 05/l 2.5.200s r.NflAA)
e) rrlq aprO. AY 16/55398/30.5.2005 anorpuori tou Yroupyoi Yyeiaq xor Korv. A).)"1),epo1g (OEK

131 / I 0.6.2005 r.NflAA)
oe luve6pinorl rc. noptrrd.ror pel"q tou Arotrqrrxori }-rppoul"iou ror-r Noo/p.eiou Ispprbv:

L Avrtirvroq foirpoq. Arorr.r1rr1q. r'lg 11p6e6poq
2. Eot4pioq Mavouoi8rlg, Axqy6pog, c'rg Avnnp6e6pog
3. I-e6qyroq Boupovixoq, Auu0uvdg Arorrlrrrrlq Yrqpeoicg, roq Avcz)"r1popunr6 M6l"oq
4. A).i(av6poq fori),ta6, llol"Lrrrc6q Mn1ovrK6q, o:q M6?,oq

5. fl6nurrl flrlvel6rrl lrapotiou, larp6g, orq Mfl"oq
6. h6pytog Optrord.v;\"nq, Iorp6g fevtxlq tcrputlg, clq M6)'oq
7. Mctpio Mouporidou, A/vrpr.o Noorlleuttrcr]q Yrrlpeoio.q, o:q M6)'og
8. Nrrc6tr"aoq Ntrco}"aibqq, EA' Xsrpoupy6g, rog M6Xoq
9. ABporip BorS),roroq, TE AKrrvol6yog - Pc6rol.6yoq, orq M61,oq

npog ou({r1oq rqg ur' opt0p. Lx. 13916-9-7006, tlp6ox.}'1o19 AtotKrlrrKof tDltpoD}'iou
flap6orrl r,rg ypnppur6og, 11 A0lva Kouxouperotou,
flcpdvzeg lc,rpig 8trcaicopo ryr]qou ot:

l. @etiSropoq TapoBd\Tq, Auu0uvrrlq lotptrc1g Yqpeoiag
2. kodwa Kep6(1, I1p6e6poq Icopot€iou Eplc(opev<ov

Arco)"ori0og ziOewot Ttpoq ou(riTrlon ta 06pcta. qg rlp.eprlorag 6uito{19:

l.
2.

L

A. @EMATA IIOIKHTIKH, YIIHPEZIA,.IIOIKHTIKA
flporolpu(1 06oecog rot rc)"d6ou 'yratpcilv EXY (EB' Avo,ro04otol.oyioq Lo ro f .N t€pP6v)

flpor4pulrl Orloecog tou r1"d6ou ptp6v E:Y (EB'flatSrorprr{g1rrro K Y IdrlpoKdorpou)

Xoprj"yrlol ezr66patoq flpototcp,6vot Tplparoq (d'ri6ot TE Nooll"etnrc{g: B' T6morou-

Tcprofpl, E. Baoitroylou, @. E6vo"y)'ou, Z. Tlipltpa)
Merrizcr(1 r-rzcl"lf1J.ou on6 a)')'o NoooKoF€io IIIAE ASelqrirv Noooxopcov)4.

G. , B. qEMATA IIoIKHTIKHz YIIHPE at oIKoNoalI{A 
- -

l.Katdptr"o1*o.,,,offi[pou,,o}"o1Lo1ioueo66tov-e(66covorrc.,Etouq2007tots|.N,I'epprilv
Z. Kcr1oKipooll crrotel-eo1-Lo.rorv c(ro)"611or1-c otrcovoprxrirv zpoogoptirv, 6uev6p'yercg 61p6otot 6rc1o-

vropoti "yu r1v npopldeur tatporelvol.oyrrori e(onhopot XstpoupTt(of topic' -yr'a ro K' Y"f€io{

McupoOri)"cooaq.
3.Kotarupoolalotexeopot<ovc(tol6.ylolgorxovoplxrilvrtpoorpoptilv'6r:v6pyau56r1p6orou6rcr1o.

v16poD lro rqv npop{Osrc rc.poielvo}"oyt"ori e(on}'ropof ptxpoBro}'o"ytro6 eplaoqpiou' 11o ro K

Y"yeioq MouPo0dlooocg.
+. Vnopol,il rotl on6 31-8-2006 llpcrrctrxor5 arcore)"6oparog qg 6tev6pleroq Kor oqlotr6ylolq tou Arl-

p6oloupetoSotrxorjSro'1tr;vtopou"yto'rr1v.-Aroleipr6lTovoTtptd]vpolDopoTrK6vd7[oplT|TovroD
Noooxo;Leiou -yro 6vo rltoq crp. 6rax. i/2006'

5. yruoBoli rov an6 4-5-20b6 xoL lg-7-2006 fiparTlKbv Tropo]"op]ig npoorpopcitv xor elfylou Srraro-

,l,oyqtlxo.rv oupp.etoplg rou Kolou 6rlpoorou pero8otrxori 8rolouopori yrn qv npoptlOeta:

'Avc.)"rirorpo uf,rx6 lerpouqyetov Ap' 6rorrlpu(19 2512005'

6. yloBol{ .o, orrO Z)_'S-ZOO6 flpox.rori crroreLeoporoq r1g Srev6pTerog rcot dq.otr6Tqol6 ro, rpo-

lepou pen8otLrof 8tolrovtopoii yra r1v npopri0erc ENTYIA EN fENEf'cp 6rcx l l/06'

Z. tyxprol EpoplOtloq .,6,iru, 2o*6ttg Ko1 Kd'Io6v Nooq]'eorrxori rct pol0rlnxori zpoorontxou' rpoU-

nol"olL(oprevrlg ao^a."1f i+s OOo.00+ e, :tolig BolollTrxori zrpoocomxof' npoDnoloyrd6pn''r1q 6aad'-

r.n1g#J6.000,00#€xcLiKouBepreqntx6(700rep)xcrLroup6prsguxpu)"x6g(120rep)'ttPoijTro)"o1t-

- (otrnnlg tionovrtg t2 7 000'00i C gr rr1 'rrodrxooio /tpoxctporv pctoboztxcilv 6tcyt''rvtoptov'

1' ;. irr.,*i rtt rpopil0e,a v€ov et8cov e7"617"ou aroorcipcooqq cu)"c'rtriv eplaleirov
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9. 'Eyrprol npoprlOeubv - 8onovrbv / p4v65 Iouviou xur louliou 2006 xotd KAE'
10. Kotnrfpotorl cnoteleopd.rotv 6uv6plerag 6r1p6orou enavc),rlmtxori ovotrtori 8wlOlvropou'yta rqv

rupop1Oau 
.Arjo (2) autorlvqttov o.o0worpoprr;v '

I I . Bldpl BtoXrlptro0 avclutfl oto K.Y. NtTpircq
12. Enroreui't ubpaulrrori ove)"ruorrlpo KY Ntypitag
I 3. Toro06qorl u6popporiv o'ro KY Po66zo1"1g.

I 4. AvnKo,roorool pcpppavcbv (p11ora1porog avdorpocplg 6opcloqg)

I 5. Avrtrcurcrctoorl arcnvol"oyrniq )"u1viag

I 6. flpoeyrpioeq 8cnovtirv TeXvrrrlg Ynqpeoiaq'

I 7. flpopri0era oglpctoq "yra tq cv&"yxeg tou Noooropeiou

18. Avrirotrioraorl cxtLvol"o"yrnlq Luryicrq oe Kdvtpc Yyeiag Q'{ Zi1wlg - Po66ro7'r1g)'

19. 'Eyrcpro1 yevopivcov 6crcavcilv <Doppcreiou pr1v6q Au"yoriotot 2006 (B' M6poq)



TIPAKTIKA
?nc 20re Epvs6pitr6nc

tor-r Arorxntmori EorBooiiot trt< 6-10-2006

Ir]pepc ozrg X6ppeg 6r Orctoppiou 2006, lpepa Ilopooxeufl rar <irpo 14.30' p.p.' oxllv Ai0ouou !rr-
veSptiioscov tou ISpripcroq npoo{[0ov oe exr6lrol:
a) rou N.3329l05 <E0vw6 lfoqpc Yysio.S rcar Korvrrrvrrlg Alll?,.e-yyrirlg rcar )"orn6q 6rarri(eq>
p) tov ripOp. 10 rcar 1l tou N.3260/04
y) zrlq aprg. Y10p/1.n. oLr 45888/3.5.2005 cn69ao1 tou Ynoupyoti Yleictg rar Korv Al)"1)"eryfqg

(OEK I 04/l 0.5.2005 t.NflAA)
5) r4g crpro. Yl0p/f.l1.orrc 46205/5.5.2005 an6rpa.orl rou Yroup-you Yyeiag xor Korv. ALl"17e11',tr1g

(oEK 105/ 12.5.2005 T.NIIAA)
e ) qq apro. AY 16/55398110.5.2005 on6rpoorl tou Ynoupyori Yleing xcL KoLv. A]")qlq1t]1q (oEK

)31 I | 0.6.2005 t.NflAA)
oe luve6plc.ol tn ncpc.rdzro p6)'1 rou Atorrqzlxori hpBou)'lou rou Noo/peiou Xeppri:v:

l. Avrrirvroq Toitpog, ALotxlrrlq, tlg l1p6e5pog

2. Icorrlprog MavouoiSrlq, Arq16pog, <oq Avrlnp6e8poq

3. A0cvdoroq K6tog, Avol)'1prorr1q ALorr1rr1q, <r;5 M6Iog

4. A7e(avSpoq fo haq, flolnrx6g M17"cvx6g, oq M61"og

5. fl6mq flrlve}-6m1 IT apa.tiou, Ictpoq, olq M6loq
6. ttdplro-c Opriotcwl-1g, Icttp6g fevrrcrlq latpLnlg, oq Nlf)"oq

7. Mapia Molpoti6ou, Ah'rpra NoorlLeutrxlg Yrrlpeoiaq, o; M6l'og

8. Nrr6l"aoq Nrxo)"4t61g, EA' Xerpolp765, oq M6)'og

9. Appadp Botil'toto5, TE Arrrvololog - Po8ro)'61o9, c,lq M67"oq

,rpoq oD(rlrqol qq un' o.pi0p. Arc. 152/4-i0-2006' flp6ord;r1o1g ArorrqrLrori lu;rpou)"lou

tlcp6orrl <lq 1pcppa.c6uq, r1 A01vit Kouxoup6toxrt'r'

Aro}"oridogri0cvtcr zrpog ou(t'1rr1o1 tc 06para qq rlpep(orcg 6rdto{1q:

t.
2.

Tporonoilol rou Eflfl 2007.

Ylropo),r1 lipct*ttrof fvropo66trlolq €TrtrpoTrrl5 evotdoeov xo'ztt qg Trpo8lKoorrKrlg evoraolq

rpooqul'rlg nou a<popd zo bqp6oio 6tn*ovtop6 npoprl0en5 ral e1x'tdotcoqg IcrpotelvoT'"oyrxorr

.iori-rt", Mrxpoproionroti Epyoorrlpiou, 1a to Ksvrpo Yyeicq Moupoe 6)"nooaq p"e ro cpt0p'

6tr.rr. 4 200 5.



()

l.

frjpepa oag Ltppeg 28! Xezrepppiou 2006, rlpdpa ll6pmrl ror drpa 14.30. p.p., ornv Ai0ouoa. Iu_
ve6prdoeov tou l6priparog npoor])"0c.v oe errd),eor1:
o) rou N.3329l05 <E0vrrc6 Xriorqpa y"yeiog rcr Korvornrcrlq ALll).eyyri4g rcct )"or:166 6rord(erg>
B) rarv dp0p. i0 rcat I I rou N_ 3260/04
y) rqq cpt0. YI0B/f.n. orrc 45888/3.5.2005 on69co1 rou yroupyori yyeia.g xor Kow. AlJ,rll,eypqq

(oEK I 04/l 0.5.2005 r.NflAA)

TIPAKTIKA

8. Merdto{r1 ozclftlou o116 tillo Noooxog"eio ozo Noooxopeio pcq
rpcbv Nooor<6prov)

3) rrlq cpr0. YlOB/f.tl.orrc 4620515.5.2005 an6<poo.r1
(oEK 105/ 12.5.2005 r.NttAA)

tou Yzoupyo6 Y.yeicg xcL Korv. A)J,r1),^e"yyu1g

e) rqg apr0. AY l6/55398i3 0.5 .2005 o.n6gaaq rou ynorpyof yyeiaq rot Korv. A)"),qtr eypnq (OEK
1 37 / 1 0.6.2005 r.NtlAA)

oe luvcdpiaorl tc na.pcrcd,ro pel4 rou Aroxrpro6 Xuppou)"lou rou Noo/priou leppriv:
I . Awrivrog Toirpoq, Arorrqrlg, org flp6e6poq
2. lo:rrlproq Movouoiirlg, Arr4y6poq, oq Avturp6e6poq
3. fe6pyrog Boupovixog, Ateu0uvtlg Arox4trrrlg yqpeoiog, toq Avo.rl"1popcnrc6 M6log4. A),6(ovSpog fori)"to.g, [Io)"ru6g MqXavrx6q, oq M6loq
5. Il6nzq tllve),6rq Xtopcri,ou, Iotp66, rog Mel"oq
6. Mupic Moupo.rl6ou, A/wpro Nool],rurxqq Yqpeo(ag, atq M6],oq
7. Nrrc6Lno6 Nrrco),ar619, EA' Xerpoupy6q, og M6log
8. ABpctip Borilroroq, TE Arrrvol"6log - Pc6ro),61og, oq M6)"oq

npog ou(1r4o1 t4g uz' apr0p. Llrc. 150/26-9-2006, Ilp6or)"1o1q Alorr4ruco6 XupBoul"iou
flop6orq roq lpoppcr6og, 1 A0qvd KourouB6totou,
flap6weg lcop( 8rrairopo rylrpou or:

I. @e66ropoq Topopdvqq, Auu0uvnlg lorpnolq Yrqpeo.icq
2. 6pawQi6 Xa-r(qprlorou, fpoppor6ag ENINX
3. Krovoto.wivog flcpag6)"cg, Awtzp6e6pog Xropareiou Epyo.(opcvorv

Axo)"ori0tog ri0evrar rpog ou(r1rr1or1 tc 06parc n1q 1p:pr]orcg Suiraftq:

A, OEMATA / IOIKITTIKH' YNHPE'IA'.IIOIKHTIKA
l. fiporc1pu(l 06oeov rou xfui8ou ynrpdrv E Y (EB' Avaro0rprc]"oyiaq, Tlc ro f.N. Xeppcbv -

EA' fevrrcr]g lotpir4g 1 tla0oloyicrq 1ra ro K.Y. Xrpr.rpovrrco6).
2. flporqpu(r1 06oerov rou r)d.6ou 1o,rp<irv E Y (EB' Mareunr{q-fuvarrco}"o7ioq, yrc ro I-.N. Iep-

o(nvl-
3. A(tolopot1 A/vrrbv EXY zou f.N. Xepprirv (t. Bapcl"6xog, K. KcArow(r1q, A. Mzit(roq, Q.

Mzrooriro.-Mnioro.).
4. Iiporrlpuh yro nlrlpooq 06oerov rrrpopio0rov ra0r;yrltdlv yevrxdtv pa0rlgitov tou B' 6rou9 rov

TEE A' l.'uxl,ou Bol0rirv Noorll:uztitv.
5. Az6l,uo1 ),6yo oiopctrqg avrravorrlroq (f,, AE App6vrov Nooor6prov)
6. Merdzo(q uzcllrllou az6 ritr"l.o Nooorop:io oro K.Y. Po6orohq (Illlfi, YE

Borl0rirv @a)"riprov)
7. Mtroralrl uzrcl"lri)"ou cz6 ril"lo Noooxopeio oro K.Y. Nrypitcg CIt, AE A6e),qrbv No-

oorouov)
AE A6e1.-

,')

J,

4.
5.
6

B. OEMATA / IOIKHTIKH, YNHPEZIA,-OIKONOMIKA
Tpozonolrlorl flpc.rnro6 a{ro?.oyqo1g orrcovoprrrbv rpoogopritv, 5r:v6pyeraq Elpoorou 6ruycovr-

opof 1o. rrlv zpopil0era rorpor€XvolryrKoli e(oztr"ropoli raOol"oytrcori top6a, yro to K6vrpo Yyei-
og Maupo0dlooons, F€ op. 6rar. 3/2005.
Karc.xdpc,rol rlpa.rrrrcori etr671ou 6traro].oyqnrtbv rrov relvtrtbv npoorpoptbv, 6rcv6pyerrg 51p6-
orou Kololi DnTovropou (cprop. Etor. 20/2005) yrc rlv ?Ipoplosra rrov Xerpoup"yrxrbv fowrbv,
yrc ),oyaprcop6 rov Nooorcogeir-':v rqg A' A.Y.fle. Kewprrilq Mcxe6ovic.q.
Kr1 pu(r1 rirnrrorou npop1Oeurr1.
Awtxcrdorcoq ouoTllpo.roq o6rd]"eurrrl€ rpoqo8oo[o.q Irerpcvtaloq Movri8aq-

'Elxptor1 epToouirv eurpentopoii tou f[.1. Buprirvetoq.
K1rrrarra,,A. t-",^ry"ryi^- r\,'^".s- - --- \'-



8. Avcrccraoxeuri elotzeprx6v 6r.cr6p6prrlv zp6oBaoqq rorvori'

9. Ilpoeyrpioetq 8czcvrirv ( 12.050'10 €).

10. 'Eyrprol zpopqgeuirv / prqv66 Auloriotou 2006 rccrd KAE

i r. ro.oBoiri r,p' &na( nooori oe uzal,).1)"ouq dll,tov Noooropeirov rat K.Y. zoo perar6grlrov oe

npoPl"lpaztrrl zePto14.

t 2 ,Eyrprorl 8uvipyetcq np6lerp<ov perc8ocrri:v drcrycolropdw npopr]0ero'q: crvcl,6orpo 9(o1ol]'tlKov
p11avlpdt<ov fu ghn iboe_ot soo, fpa<prrq nl1 rccr ei51 lpcaeioD KA EnII 1208-06000.

13. 
jEy;plotl 

ywopevorv Ecrrovtbv (Te1vr<fq Yqpeoicrq M1v6q IOYNIOY 2006)'

t +. "Cip-p6q'unoi6"yol, .o, 6gyou: Aittouplic (evtbva ppcleicrq ropapov\ g evqf ixrov mo Yulurpr-

rc6 Tprlpc tou f.N. XePP<irv.

I 5. Avanpooappoy{ ploOrbpctog rtlpiou fll ApaBioroo

I 6. Auro8opl 8r,lperiq (O<rrolpaqrlcrl prwovn)'

i Z. 'ey*p,on'opopn0erirv - 6arav6v / pry6q lerreirBpiou 2006 (OAPMAKEIOY)

f S. A.va'oeol qg errloruq ouppoorlq yrc rnv oKllvoTrpootcoio ttr;v Artrvo)"oyrr<i:v Ep1dorqpitov roD

Nooorop:iou rar K6vtptov Yyeiog oe Arcnvorptotr6 lotptrtl6

19. Elxptorl flparrrro0 Elrnporrlg Aq''f"norc - onooqpolorlg orxovoprrcbv.zrpoogopd)v AIp6-

o.* A*y.".por5 avtlr6erftq avl661ou tou 6p1ou rqg rpfl'clqq rou Nooo*oltPu --.-.-,.^
20. Azeu0eiaq av&0sorl 6p'foD ol,."qpt1o1q pllcv4pritcov Telvrltori Neqpof DRAKE WILLOCK

SYSTEM IOOO.

2l . Yropoll rPoKrtKoD oxovo;trr1q a(lo)'6yqo1g 6uv6plerag 6qp6otou cvorrrori 6rc1<ovroporl pr
rrlv zpoprlOerc 'Zriprlyeq w'y6ver" s-..a-.^.. t

22. i.;;'Jil"n crotel.eo[dtov a(roloylolg olK9v9PtK1tv npoorpoprbv' 6r:vepyero4 61p6oror.bto-" 
yar.frJ" yr,,i t1,,rpoplier,o *.pott15uo1'o1t*or1 eloz)'ropoli o6ovncrpxori rop6o' yru ro K Y-

yaicq McruPo0rilaooaq.

,* .l &.

r rti
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