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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες 

των συστημάτων υγείας και των μεταρρυθμίσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στις 

περισσότερες αναπτυγμένες χώρες. Βασικό παράγοντα επιτυχίας σε κάθε προσπάθεια 

βελτίωσης της ποιότητας αποτελεί η συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ 

καθοριστικό ρόλο έχουν η σωστή πληροφόρηση και η αποτελεσματική επικοινωνία.  

 

Σκοπός της έρευνας είναι να προσδιοριστεί σε πιο βαθμό εφαρμόζονται στο Γ.Ν.Θ. «Γ. 

Γεννηματάς» απαραίτητες πρακτικές για την εισαγωγή και τη βελτίωση της ποιότητας, 

ποιό είναι το επίπεδο πληροφόρησης του προσωπικού σε θέματα που αφορούν την 

εφαρμογή της ποιότητας και αν υπάρχει διαφοροποίηση του βαθμού πληροφόρησης σε 

σχέση με το φύλο, την ηλικία, την εκπαίδευση, την προϋπηρεσία, την υπηρεσία και τη 

θέση απασχόλησης των εργαζομένων. 

 

Στην έρευνα συμμετείχε προσωπικό από όλες τις υπηρεσίες του νοσοκομείου. Η 

συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ερωτηματολογίου, το οποίο 

βασίστηκε στην επισήμως μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα εκδοχή του μοντέλου 

αυτο-αξιολόγησης EFQM. Για τις απαντήσεις χρησιμοποιήθηκε πενταβάθμια κλίμακα 

Likert, ενώ η επεξεργασία και η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο 

SPSS 20.0 και το Microsoft Office Excel 2007.  

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως το νοσοκομείο εφαρμόζει σε ελάχιστο βαθμό πρακτικές 

για τη βελτίωση της ποιότητας, ενώ και ο βαθμός πληροφόρησης του προσωπικού 

παρουσιάζεται ιδιαίτερα χαμηλός. Πιθανή σχέση παρατηρήθηκε μεταξύ του βαθμού 

πληροφόρησης και της υπηρεσίας εργασίας, ενώ βρέθηκε στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση του βαθμού πληροφόρησης με τη θέση εργασίας και με την παρακολούθηση 

σεμιναρίων. Αντίθετα, δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση με το φύλο, την ηλικία, 

το επίπεδο εκπαίδευσης των συμμετεχόντων και τα έτη προϋπηρεσίας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας περιλαμβάνεται ανάμεσα στις 

προτεραιότητες και τους προσανατολισμούς των συστημάτων υγείας και των 

μεταρρυθμιστικών προσπαθειών που βρίσκονται σε εξέλιξη στις περισσότερες 

αναπτυγμένες χώρες. Συστήματα ποιότητας εισάγονται στο χώρο της υγείας, ενώ οι    

οργανισμοί στρέφονται στη χρήση εργαλείων ποιότητας και στην εφαρμογή μοντέλων 

αξιολόγησης για την επίτευξη της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας τους. 

 

Πρωταρχικό σκοπό της εργασίας αποτελεί η αποσαφήνιση των εννοιών της ποιότητας 

στον κλάδο των υπηρεσιών υγείας και η ανάδειξη των παραμέτρων που τη 

διαμορφώνουν. Αναλύονται ακόμη εργαλεία και μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη 

διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας και παρουσιάζονται βασικοί παράγοντες που 

συμβάλλουν στην επιτυχία κάθε προσπάθειας εφαρμογής της ποιότητας.  

 

Στην προσπάθεια βαθύτερης προσέγγισης, πραγματοποιείται έρευνα με σκοπό να 

προσδιοριστεί σε ποιό βαθμό εφαρμόζονται πρακτικές που είναι απαραίτητες για τη 

βελτίωση της ποιότητας, το επίπεδο πληροφόρησης του προσωπικού σε θέματα 

εφαρμογής της ποιότητας και αν τελικά ο βαθμός πληροφόρησης διαφοροποιείται σε 

σχέση με ορισμένους δημογραφικούς και επαγγελματικούς παράγοντες. 

 

Η δομή λοιπόν της συγκεκριμένης εργασίας διακρίνεται σε δύο κύρια μέρη: τη 

θεωρητική προσέγγιση που περιλαμβάνει τα έξι πρώτα κεφάλαια και την έρευνα που 

αφορά στο έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο.  

 

Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται βασικές έννοιες που αφορούν στην ποιότητα, η έννοια 

και τα συστατικά στοιχεία της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας, καθώς και τα οφέλη 

που προκύπτουν από την εφαρμογή της για τους ασθενείς, τους επαγγελματίες υγείας, 

τις υπηρεσίες υγείας, τα ασφαλιστικά ταμεία και το κοινωνικό σύνολο. 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην 

επιτυχία κάθε προσπάθειας εφαρμογής της ποιότητας, αλλά και ο ρόλος της 

αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού και της πληροφόρησης στην 

επιτυχία αυτή. 
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Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση των βασικών στατιστικών και 

διοικητικών εργαλείων, η χρήση των οποίων είναι καθοριστική για τη διαδικασία 

βελτίωσης της ποιότητας.  

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά και δευτερεύοντα κριτήρια 

αξιολόγησης των υπηρεσιών υγείας, οι σημαντικότεροι ποιοτικοί δείκτες αξιολόγησης, 

καθώς επίσης και τα βασικά κριτήρια επιλογής δεικτών. 

 

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη αναφορά στη διαπίστευση των υπηρεσιών 

υγείας και τον οργανισμό διαπίστευσης JCHAO. Παρουσιάζεται επίσης το πρότυπο 

διασφάλισης ποιότητας ISO, το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης και το Αμερικανικό και το 

Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας.  

 

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται πολιτικές υπηρεσιών υγείας που εφαρμόζονται 

στην Ελλάδα και σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς επίσης παραδείγματα 

εφαρμογής συστημάτων ποιότητας σε ελληνικές υπηρεσίες υγείας. 

 

Στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο σκοπό της έρευνας και στη μεθοδολογία 

που ακολουθήθηκε, ενώ αναλύονται και ορισμένοι περιορισμοί της έρευνας. 

Παρουσιάζονται ακόμη τα αποτελέσματα της έρευνας, τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν και οι προτάσεις για μελλοντικές ενέργειες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

1.1. Προσδιορισμός της έννοιας της ποιότητας 

 

Η ποιότητα έχει οριστεί με πληθώρα τρόπων, καθώς διαφορετικοί ορισμοί και 

προσεγγίσεις γύρω από την ποιότητα έχουν κατά καιρούς αναπτυχθεί. Μάλιστα, για 

πολλούς η έννοια της ποιότητας μεταβάλλεται και μετασχηματίζεται ανάλογα με τις 

αλλαγές στην οργάνωση και τη διοίκηση των οργανισμών (Παπανικολάου, 2007). 

 

Ο Juran (1986) όρισε την ποιότητα ως «καταλληλότητα για χρήση». Οι χρήστες δηλαδή 

ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας θα πρέπει να μπορούν να βασίζονται σε αυτά, για ό, τι 

ήθελαν να κάνουν με αυτά.  

 

Ο Crosby (1980) χρησιμοποιεί μια πιο στενή προσέγγιση στον ορισμό της ποιότητας: 

«ποιότητα είναι η συμμόρφωση στις απαιτήσεις». Οι απαιτήσεις θα πρέπει να 

δηλώνονται ξεκάθαρα, ώστε να μην υπάρχει ενδεχόμενο να παρερμηνευτούν. Η 

αποτυχία ανταπόκρισης αποτελεί έλλειψη ποιότητας. 

 

Ο Gilmore (1974) ορίζει την ποιότητα ως «συμμόρφωση με τις προδιαγραφές». Η 

έννοια αναφέρεται στο βαθμό ικανοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ώστε να 

επιτευχθεί καλύτερη ποιότητα με χαμηλότερο κόστος.  

 

Σύμφωνα με τους Feigenbaum (1951) και Abbot (1955) η ποιότητα ορίζεται ως «αξία». 

Η αξία αυτή καθορίζεται από την ποιότητα του παρεχόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας 

και της τιμής που προσφέρεται, τα οποία αποτελούν κριτήρια αποδοχής ή απόρριψης 

για τον πελάτη.  

  

Ο Deming (1993) ορίζει την ποιότητα ως: «ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη». Η 

δυσκολία έγκειται στη μετάφραση των μελλοντικών αναγκών του χρήστη σε μετρήσιμα 

χαρακτηριστικά, ώστε το προϊόν να σχεδιαστεί για να δίνει τη μέγιστη ικανοποίηση. Ο 

Deming υποστηρίζει ότι η ποιότητα έχει πολλά διαφορετικά κριτήρια, τα οποία 
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μεταβάλλονται  διαρκώς. Διαφορετικά άτομα αξιολογούν τα ίδια κριτήρια διαφορετικά, 

συνεπώς είναι σημαντική η μέτρηση των προσδοκιών των καταναλωτών και η συχνή 

επανάληψη της μέτρησης αυτής. 

 

Ένας διεθνώς αποδεκτός ορισμός της ποιότητας προέρχεται από το διεθνή οργανισμό 

τυποποίησης ISO και ενσωματώνει αρκετές από τις τρέχουσες προσεγγίσεις. Η 

ποιότητα λοιπόν ορίζεται ως το σύνολο των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων ενός 

προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που καλύπτουν τις προσδοκίες και ικανοποιούν τις 

πραγματικές ανάγκες των χρηστών (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000:2000). 

 

Ο Δερβιτσιώτης (2001) προτείνει τον ακόλουθο ορισμό: «η ποιότητα για ένα είδος 

(προϊόν/ υπηρεσία) είναι η προσφερόμενη στον πελάτη αξία για τη συνολική διάρκεια 

χρήσης του προϊόντος/ υπηρεσίας, σε σχέση με το συνολικό οικονομικό και ψυχολογικό 

κόστος για τον κύκλο ζωής του είδους».  

 

Η Παπανικολάου (2007) ορίζει την ποιότητα ως μία δυναμική κατάσταση που 

συνδέεται με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τους ανθρώπους, τις διαδικασίες και το 

περιβάλλον και η οποία ανταποκρίνεται ή ξεπερνά τις προσδοκίες του πελάτη. 

 

Οι Laffel & Blumental (1989), υποστηρίζουν πως η ποιότητα θα πρέπει να οριστεί σαν 

μια συνεχής προσπάθεια από όλα τα μέλη ενός οργανισμού για την ικανοποίηση των 

αναγκών και των προσδοκιών των πελατών. 

 

Οι Reeves & Bednar (1994), προσεγγίζουν την ποιότητα ως: i) Αριστεία (Excellence), 

ii) Αξία (Value), iii) Συμμόρφωση στις προδιαγραφές (Conformance to Specifications), 

iv) Κάλυψη των προσδοκιών των πελατών (Meeting Customer Expectations). 

 

Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι δεν υπάρχει ένας παγκόσμια κοινά αποδεκτός ορισμός για 

την ποιότητα, αλλά όλοι οι παραπάνω επιχειρούν να θέσουν τις βάσεις για την 

ουσιαστική και αποτελεσματική λειτουργία της έννοιας αυτής. 

 

Η ποιότητα εξελίχθηκε σταδιακά κατά τη διάρκεια του 20
ου

 αιώνα. Ο Garvin (1988) 

προσπάθησε να χαρτογραφήσει την εξέλιξη του κινήματος της ποιότητας, 

περιγράφοντάς το από την άποψη τεσσάρων «εποχών ποιότητας»: (α) επιθεώρηση, (β) 

ποιοτικός έλεγχος,  (γ) διασφάλιση ποιότητας, (δ) διοίκηση ολικής ποιότητας. 
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Διάγραμμα 1-1: Η εξέλιξη θεωριών και προσεγγίσεων ποιότητας (Τσιότρας, 2002) 

 

 

Οι Dale & Cooper (1994) περιέγραψαν επίσης την εξέλιξη της ποιότητας στο 

διάγραμμα 1-2, όπου παρατηρούμε τα τέσσερα διακριτά στάδια της εξέλιξης αυτής. 

 

 

 

Διάγραμμα 1-2: Τα τέσσερα στάδια στην εξέλιξη της ποιότητας (Dale & Cooper, 1994) 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 
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Η ποιότητα είναι πολύ σημαντική για κάθε είδους δραστηριότητα. Το ίδιο σημαντικοί 

είναι και οι άνθρωποι, που με τον τρόπο σκέψης τους δημιούργησαν τη νέα εποχή 

ποιότητας. Οι κυριότεροι θεωρητικοί της ποιότητας είναι: 

 

 E. W. Deming 

 J. Juran 

 P. Crosby 

 A.V. Feigenbaum 

  K. Ishikawa 

 G. Taguchi 

 J. S. Oakland 

 

Το κοινό σημείο της φιλοσοφίας τους είναι η ποιότητα με τη συμμετοχή όλου του 

προσωπικού και με ταυτόχρονη μείωση του κόστους. Τα σημαντικότερα στοιχεία και 

χαρακτηριστικά της φιλοσοφίας τους παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα 1.  

 

 

1.2. Διαστάσεις ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών 

 

1.2.1. Ποιότητα προϊόντος 

 

Ο Garvin (1988), διατύπωσε τις παρακάτω διαστάσεις που χρησιμοποιεί ο πελάτης 

για την αξιολόγηση της ποιότητας για τα υλικά αγαθά (διάγραμμα 1-3): 

 

 Απόδοση (performance): Ο βαθμός ανταπόκρισης του προϊόντος στη χρήση 

την οποία επιθυμεί ο πελάτης. 

 Αξιοπιστία προϊόντος (reliability): Η συχνότητα εμφάνισης προβλημάτων και 

πόσο σοβαρά είναι αυτά. 

 Διάρκεια (durability): Η χρονική διάρκεια χρήσης του προϊόντος, προτού 

χρειαστεί να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί. 

 Επισκευή (serviceability):. Το κόστος και η ταχύτητα επισκευής και 

συντήρησης του προϊόντος. 

 Αισθητική (aesthetics):  Η ανταπόκριση των αισθήσεων στην εμφάνιση του 

προϊόντος, στη γεύση, στη μυρωδιά κ.τ.λ. 
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 Αντιληπτική ικανότητα (perceived quality): Η υποκειμενική κρίση που 

βασίζεται στην εικόνα, στο όνομα του προϊόντος και σε άλλες έμμεσες 

μετρήσεις ποιότητας. 

 Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά (features): Ειδικά χαρακτηριστικά, τα οποία 

προσελκύουν τον πελάτη. 

 Συμφωνία με τα πρότυπα (conformance): Ο βαθμός συμμόρφωσης των 

κύριων και δευτερευόντων χαρακτηριστικών του προϊόντος με τα πρότυπα. 

 

 

Διάγραμμα 1-3: Οι ποιοτικές διαστάσεις στα προϊόντα (Παπανικολάου, 2007) 

 

 

1.2.2. Ποιότητα υπηρεσιών 

 

Σύμφωνα με τους Parasuraman at al. (1988), οι καταναλωτές χρησιμοποιούν 

παρόμοια κριτήρια αξιολόγησης των υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον τύπο της 

υπηρεσίας. Τα κριτήρια αυτά αντιστοιχούν σε 10 καθοριστικούς παράγοντες 

ποιότητας υπηρεσιών (Διάγραμμα 1-4):  

 

 Αξιοπιστία (reliability): Σταθερότητα φροντίδας, συνέπεια εκτέλεσης και 

διάρκειας στην παροχή υπηρεσιών. 
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 Ανταπόκριση (responsiveness):  Προθυμία και ετοιμότητα των εργαζομένων 

να εξυπηρετήσουν τον χρήστη. 

 Ικανότητα (competence): Προσόντα και δεξιότητες των εργαζομένων για να 

εκτελέσουν την υπηρεσία. 

 Πρόσβαση (access): Πόσο εύκολο είναι να έρθεις σε επαφή ή να εισχωρήσεις 

στην υπηρεσία. 

 Ευγένεια (courtesy): Φιλικότητα και προσανατολισμός του προσωπικού στην 

εξυπηρέτηση του χρήστη. 

 Επικοινωνία (communication): Τρόποι πληροφόρησης του χρήστη με 

κατανοητούς όρους και ενδιαφέρον για τις ανησυχίες του. 

 Επαγγελματική πίστη (credibility): Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και καλή φήμη 

του προσωπικού. 

 Ασφάλεια (security): Σωματική ασφάλεια, όχι ρίσκο ή αμφιβολίες, εχεμύθεια. 

 Κατανόηση (understanding): Σκληρή δουλειά από τους εργαζόμενους, 

προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες και ανησυχίες του χρήστη. 

 Φυσικά χαρακτηριστικά (physical tangibles): Ευχάριστο περιβάλλον 

εργασίας, εμφάνιση εργαζομένων κ.τ.λ. 

 

 

Διάγραμμα 1-4:  Παράγοντες ποιότητας υπηρεσιών (Παπανικολάου, 2007) 
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1.3. Χαρακτηριστικά των υπηρεσιών  

 

Πολλές τεχνικές και μέθοδοι που έχουν χρησιμοποιηθεί στη βελτίωση της ποιότητας 

των προϊόντων είναι χρήσιμες και στις υπηρεσίες. Υπάρχουν, ωστόσο, κάποια 

χαρακτηριστικά που τις διαφοροποιούν από τα προϊόντα: 

 

 Οι υπηρεσίες δεν είναι κάτι το απτό. Είναι δύσκολο να τις προσδιορίσει και να 

τις εξηγήσει αυτός που τις παρέχει, ενώ δύσκολη είναι και η αξιολόγησή τους 

από τον πελάτη. 

 Συχνά, ο πελάτης συμμετέχει άμεσα στην παραγωγή κάποιας υπηρεσίας. 

 Οι υπηρεσίες δεν μπορούν να αποθηκευτούν ή να μεταφερθούν, καθώς 

καταναλώνονται σε μεγάλο βαθμό την στιγμή που παράγονται. 

 Όταν ο πελάτης πληρώνει για κάποια υπηρεσία, δε γίνεται ιδιοκτήτης κάποιου 

πράγματος. 

 Οι υπηρεσίες είναι δραστηριότητες ή διαδικασίες και δεν μπορεί να τις ελέγξει ο 

πελάτης προτού τις αγοράσει. 

 Πολλές φορές οι υπηρεσίες αποτελούνται από ένα σύστημα υπο-υπηρεσιών. Ο 

πελάτης αποτιμά το σύνολο τους και συνεπώς, η ποιότητα και η ελκυστικότητα 

της υπηρεσίας εξαρτάται από τη συνολική εμπειρία του. 

 

Όταν λοιπόν σχεδιάζουμε, οργανώνουμε, παράγουμε και παρέχουμε τις υπηρεσίες, 

είναι σημαντικό να συνειδητοποιούμε ότι μεγάλο μέρος της ποιότητας υπηρεσιών 

σχετίζεται με τη στιγμή της συνάντησης του πελάτη και αυτού που παρέχει την 

υπηρεσία (Παπανικολάου, 2007). 

 

 

1.4. Ο ορισμός της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας 

 

Ο Donabedian (1980), πρωτοπόρος σε θέματα ορισμού και βελτίωσης της ποιότητας 

στην υγεία, προχώρησε σε μια εκτεταμένη ανάλυση της έννοιας και κατέγραψε μια 

σειρά από παραμέτρους που επιδρούν καθοριστικά στον ορισμό της. Η πρώτη 

παρατήρηση σχετίζεται με τρεις επιμέρους διαστάσεις στην παροχή φροντίδας: 

 

 τεχνικό μέρος: αναφέρεται στην εφαρμογή των επιστημών υγείας και της 

τεχνολογίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος υγείας του ασθενή. 
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 διαπροσωπικό μέρος: αναφέρεται στην ανθρώπινη διάσταση αντιμετώπισης 

του ασθενή από τους επαγγελματίες υγείας.  

 

 ξενοδοχειακή υποδομή: αναφέρεται στο χώρο, το περιβάλλον και τις συνθήκες, 

υπό τις οποίες προσφέρεται η φροντίδα. 

 

Σύμφωνα με αυτές τις διαστάσεις, ο Donabedian προχώρησε στον πρώτο, κλασσικό 

ορισμό ποιότητας φροντίδας: «το είδος φροντίδας που αναμένεται να μεγιστοποιήσει 

την ευημερία του ασθενή, λαμβάνοντας υπόψη την εξισορρόπηση των ωφελειών και 

απωλειών που ακολουθούν τη διαδικασία της φροντίδας σε όλα τα επιμέρους σημεία 

της» (Donabedian, 1980). 

 

Ο Thompson (1980) έδωσε τον ακόλουθο ορισμό για την ποιότητα: «το μέγιστο 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα για τον ασθενή, που εμπλέκει την ευαισθητοποίηση του 

γιατρού στις ανάγκες του ασθενούς, στο κόστος και την αποτελεσματικότητα». 

 

Το Ινστιτούτο Ιατρικής της Αμερικανικής Ακαδημίας Επιστημών ορίζει την ποιότητα 

ως τον βαθμό στον οποίο οι υπηρεσίες υγείας αυξάνουν την πιθανότητα των 

επιθυμητών αποτελεσμάτων και παράλληλα είναι συμβατές με την υπάρχουσα 

επαγγελματική γνώση (Nelson, 1996). 

 

Ο Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO, 2000) 

ορίζει την ποιότητα ως «τον βαθμό στον οποίο οι υπηρεσίες υγείας αυξάνουν την 

πιθανότητα των επιθυμητών αποτελεσμάτων, με δεδομένη την παρούσα γνώση».  

 

Σύμφωνα με ένα πλαίσιο που προτάθηκε από ομάδα εμπειρογνωμόνων στον Π.Ο.Υ., η 

ποιότητα των συστημάτων υγείας ορίζεται ως το επίπεδο επίτευξης των εγγενών 

στόχων για τη βελτίωση της υγείας και την ανταπόκριση στις εύλογες προσδοκίες του 

πληθυσμού (Evans at al., 2001). 

 

Η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας δεν μπορεί να οριστεί με ενιαίο τρόπο από την 

πλευρά των τριών βασικών εμπλεκόμενων μερών: τον χρήστη των υπηρεσιών, τον 

επαγγελματία υγείας και την ανώτατη διοίκηση. Στα πλαίσια της προσέγγισης αυτής, η 

ποιότητα δύναται να οριστεί ως ακολούθως (Κωσταγιόλας και συν., 2006): 
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 Ποιότητα από την πλευρά του χρήστη: Το σύστημα υπηρεσιών υγείας παρέχει 

στο χρήστη τις υπηρεσίες που έχει ανάγκη και προσδοκά τη δεδομένη χρονική 

στιγμή και στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. 

 

 Ποιότητα από την πλευρά του επαγγελματία υγείας: Η αντίληψη του 

επαγγελματία υγείας αναφορικά με το βαθμό ικανοποίησης του χρήστη των 

υπηρεσιών υγείας. Ο βαθμός συμμετοχής του προσωπικού στην ανάπτυξη και 

εφαρμογή των διαδικασιών που θεωρούνται αναγκαίες για το σκοπό αυτό. 

 

 Ποιότητα από την πλευρά της διοίκησης: Ο αποτελεσματικός και αποδοτικός 

τρόπος χρήσης των διαθέσιμων πόρων για την ικανοποίηση των πραγματικών 

αναγκών του χρήστη των υπηρεσιών υγείας. 

 

Είναι φανερό λοιπόν, ότι η ποιότητα στην υγεία ταυτίζεται με την ικανοποίηση των 

χρηστών, με την παροχή των αναγκαίων και αποτελεσματικών υπηρεσιών, καθώς 

και με τον έλεγχο του κόστους.  

 

 

1.5. Τα συστατικά στοιχεία της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας  

 

Ο Donabedian (1990), στο άρθρο «The Seven Pillars of Quality», περιγράφει τα επτά 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα της υγειονομικής φροντίδας που ορίζουν την ποιότητα 

(Διάγραμμα 1-5): 

 

 Κλινική αποτελεσματικότητα (Efficacy): η βέλτιστη δυνατότητα παροχής 

φροντίδας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας. 

 Αποτελεσματικότητα (Effectiveness): ο βαθμός υλοποίησης εφικτών 

υγειονομικών βελτιώσεων. 

 Αποδοτικότητα (Efficiency): η επίτευξη των μέγιστων δυνατών υγειονομικών 

βελτιώσεων με το χαμηλότερο κόστος. 

 Βελτιστοποίηση (Optimality): η εξισορρόπηση ανάμεσα στο κόστος παροχής 

κάποιας φροντίδας και στο όφελος που θα προκύψει. 

 Αποδοχή (Acceptability): ο σεβασμός στις ανάγκες, προσδοκίες και επιθυμίες 

του ασθενούς. 
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 Νομιμότητα (Legitimacy): η παροχή φροντίδας που είναι αποδεκτή από το 

κοινωνικό σύνολο. 

 Ισότητα (Equity): ο δίκαιος καταμερισμός της παροχής φροντίδας και οι 

επιπτώσεις της στην υγεία. 

 

 

 

Διάγραμμα 1-5: Συστατικά στοιχεία ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας (Donabedian, 2003) 

 

 

Ο Maxwell (1984), προσδιορίζει την ποιότητα αναφερόμενος στις ακόλουθες έξι 

παραμέτρους: 

 

 Προσπελασιμότητα: η υπερπήδηση πάσης φύσεως εμποδίων (γεωγραφικών, 

οικονομικών, γλωσσικών), προκειμένου να διασφαλιστεί η χρήση των 

υπηρεσιών υγείας. 

 Ισότητα: η παροχή υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες όλων ανεξαιρέτως 

των κοινωνικών στρωμάτων. 

 Κοινωνική αποδοχή: η άποψη και η κριτική του πελάτη για τον τρόπο παροχής 

των υπηρεσιών και η αξιολόγηση της υπηρεσίας που προσφέρεται. 
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 Σχετικότητα ως προς τις ανάγκες: συμφωνία ανάμεσα στις ανάγκες των 

ατόμων, στην έννοια της αρρώστιας και της αναπηρίας που αναπτύσσεται και 

γίνεται δεκτή στο κοινωνικό σύνολο και στην υπηρεσία που παρέχεται. 

 Αποδοτικότητα: το χαμηλότερο δυνατό κόστος για συγκεκριμένη ιατρική 

πράξη. 

 Τεχνική αποτελεσματικότητα: η επίτευξη του καλύτερου δυνατού τεχνικού 

αποτελέσματος στη θεραπεία κάθε ασθενούς.      

 

 

Ο Hopkins (1990), αναφέρεται σε μια εξίσου σημαντική ομάδα παραμέτρων, στην 

οποία περιλαμβάνονται: 

 

 Ενδεδειγμένη παροχή υπηρεσιών υγείας: το αναμενόμενο όφελος για την 

υγεία του ασθενούς (καλύτερη ποιότητα ζωής, παράταση ζωής), είναι 

μεγαλύτερο από τις αναμενόμενες αρνητικές επιπτώσεις (νοσηρότητα, θάνατος).  

 Δικαίωμα στην παροχή φροντίδας υγείας: το δικαίωμα όλων των πολιτών για 

προστασία και αποκατάσταση της υγείας τους. 

 Ηθική φροντίδα: η φροντίδα που παρασχέθηκε στον ασθενή, με άριστα 

αποτελέσματα για τον ίδιο και η οποία στηρίχθηκε σε ηθικές μεθόδους και 

πρακτικές. 

 Σημασία: η συνάφεια των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε σχέση με τις 

ιδιαίτερες ανάγκες μιας συγκεκριμένης κοινωνίας. 

 Δίκαιη κατανομή: η δίκαιη κατανομή των υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες, 

ανεξάρτητα από διακρίσεις φυλετικές, κοινωνικό – οικονομικές, κ.τ.λ. 

 Δυνατότητα πρόσβασης: η δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, η 

οποία αναφέρεται σε εμπόδια τοπικά, χρονικά και οικονομικά. 

 Συνέχεια και οργάνωση: ο βαθμός της μακροπρόθεσμης παρακολούθησης του 

ασθενούς από το ίδιο ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό και η δυνατότητα 

επικοινωνίας και συνεργασίας των επαγγελματιών υγείας. 

 Κοινωνικά αποδεκτός τρόπος: ο τρόπος με τον οποίο παρέχεται η φροντίδα 

υγείας, δηλαδή με αξιοπρέπεια, σεβασμό και ευαισθησία.  

 

 

Ο JCAHO καθόρισε 9 παράγοντες, οι οποίοι ορίζουν την ποιότητα στην φροντίδα 

υγείας: 
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Πίνακας 1-1: Χαρακτηριστικά ποιότητας κατά JCAHO (Ovretveit, 2004) 

Καταλληλότητα (Appropriateness): ο βαθμός στον οποίο η φροντίδα που παρέχεται είναι 

σχετική με τις κλινικές ανάγκες του ασθενούς, με δεδομένη την παρούσα γνώση. 

Διαθεσιμότητα (Availability): ο βαθμός στον οποίο η κατάλληλη φροντίδα είναι 

διαθέσιμη, ώστε να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του ασθενούς που εξυπηρετείται. 

Συνέχεια (Continuity): ο βαθμός στον οποίο η φροντίδα για τον ασθενή είναι 

συντονισμένη ανάμεσα στους επαγγελματίες, τους οργανισμούς και στο πέρασμα του 

χρόνου. 

Αποτελεσματικότητα (Effectiveness): ο βαθμός στον οποίο η φροντίδα παρέχεται με το 

σωστό τρόπο, με δεδομένη την παρούσα γνώση, με στόχο να επιτευχθεί το επιθυμητό 

αποτέλεσμα για τον ασθενή. 

Δραστικότητα (Efficacy): ο βαθμός στον οποίο η παρεχόμενη φροντίδα στον ασθενή, 

φάνηκε να πραγματοποιεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Αποδοτικότητα (Efficiency): η αναλογία των αποτελεσμάτων της φροντίδας για έναν 

ασθενή προς τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την παροχή της φροντίδας. 

Σεβασμός και φροντίδα (Respect and Caring): ο βαθμός στον οποίο ένας ασθενής 

εμπλέκεται στις αποφάσεις της φροντίδας του. Ο σεβασμός για τις ανάγκες, τις 

προσδοκίες και τις προσωπικές διαφορές του ασθενή, με τον οποίο οι επαγγελματίες 

υγείας  παρέχουν τις υπηρεσίες τους. 

Ασφάλεια (Safety): ο βαθμός στον οποίο το ρίσκο μιας μεσολάβησης και το ρίσκο στο 

περιβάλλον φροντίδας μειώνονται για τον ασθενή και τους λοιπούς εμπλεκόμενους. 

Επικαιρότητα (Timeliness): ο βαθμός στον οποίο η φροντίδα παρέχεται στον ασθενή την 

πιο ευεργετική ή απαραίτητη στιγμή. 

 

Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ., η υψηλής ποιότητας περίθαλψη διαθέτει τα εξής 

χαρακτηριστικά (WHO, 2000): (α) υψηλό επίπεδο επαγγελματικής υπεροχής, (β) 

αποτελεσματικότητα στη χρήση των διαθέσιμων πόρων, (γ) μείωση των κινδύνων για 

τους ασθενείς, (δ) ικανοποίηση του ασθενή, (ε) τελική θετική επίδραση στην υγεία του 

ασθενή. 

 

 

1.6. Το κόστος ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας 

 

Καθημερινά παρατηρούνται παραδείγματα χαμηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας, τα 

οποία οδηγούν σε σημαντική επιβάρυνση του συνολικού κόστους. Το κόστος χαμηλής 

ποιότητας υπηρεσιών δεν περιορίζεται στις δαπάνες επανάληψης ενεργειών και 

δραστηριοτήτων που δεν έγιναν σωστά ή στην πραγματοποίηση νέων ενεργειών για τη 

διόρθωση των λανθασμένων. Επεκτείνεται στη μείωση της συνολικής παραγωγικότητας 

της μονάδας, η οποία με τους ίδιους υλικούς και ανθρώπινους πόρους θα μπορούσε να 

παρέχει περισσότερες υπηρεσίες στους ίδιους ή σε άλλους ασθενείς. Το κόστος 
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χαμηλής ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας διαιρείται στις παρακάτω κατηγορίες 

(Τσιότρας 2002): 

 

 

Α. Άμεσο (ορατό) κόστος 

 

1. Ελεγχόμενο κόστος 

 Κόστος πρόληψης: Το κόστος κάθε διεργασίας που σχεδιάζεται για την 

αποφυγή λαθών στις διαδικασίες παροχής μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας με 

σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας. Για παράδειγμα, το κόστος που απαιτείται 

για την ανάπτυξη συστήματος συλλογής και αναφοράς στοιχείων ποιότητας, για 

την προετοιμασία και ανάπτυξη συστήματος διασφάλισης ποιότητας.  

 Κόστος εκτίμησης: Το κόστος εκτίμησης και αξιολόγησης της ποιότητας των 

υπηρεσιών ή των διεργασιών που σχετίζονται με την παροχή φροντίδας υγείας. 

Για παράδειγμα, το κόστος που απαιτείται για την αξιολόγηση προμηθευτών και 

πωλητών, την τεκμηρίωση διεργασιών του προσωπικού. 

 

 

2. Κόστος διόρθωσης λαθών 

 Κόστος εσωτερικών αστοχιών: Σχετίζεται με τα λάθη που συμβαίνουν και 

διορθώνονται πριν από την παροχή των υπηρεσιών υγείας στον ασθενή. Είναι 

αποτρέψιμα και υπό τον έλεγχο της διοίκησης. Για παράδειγμα, η επανάληψη 

αιμοληψίας σε ασθενή για δεύτερη ή τρίτη φορά, λάθος εργαστηριακή εξέταση 

που γίνεται αντιληπτή πριν την εφαρμογή θεραπευτικής αγωγής.  

 Κόστος εξωτερικών αστοχιών: Σχετίζονται με την παροχή ελλιπούς ή 

λανθασμένης υπηρεσίας στον ασθενή και συμβαίνουν κατά την παροχή των 

υπηρεσιών υγείας στον ασθενή ή μετά από αυτήν. Για παράδειγμα, παροχή 

λάθος φαρμάκου ή λανθασμένης δοσολογίας στον ασθενή, λάθος διάγνωση που 

δεν εντοπίστηκε έγκαιρα. 

 

 

Β. Έμμεσο (κρυφό) κόστος 

 

 Είναι δύσκολα μετρήσιμο και αντανακλά πρακτικές χαμηλής ποιότητας σε όλες τις 

εγκαταστάσεις και δραστηριότητες. Για παράδειγμα, έλλειψη ομαδικής εργασίας και 
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αναποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού και 

τεχνικού προσωπικού, δυσαρέσκεια από τη συμπεριφορά του προσωπικού, απουσίες 

προσωπικού, χαμηλό ηθικό, ανακριβής πληροφόρηση, κακή φήμη. 

 

 

1.7. Τα οφέλη της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας 

 

Η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας ενδιαφέρει πρωτίστως τους ασθενείς και κατ’ 

επέκταση τους συγγενείς τους. Ενδιαφέρει επίσης τους επαγγελματίες υγείας (γιατρούς, 

νοσηλευτές, διοικητικούς, τεχνολόγους), τους φορείς που επωμίζονται το κόστος των 

υπηρεσιών υγείας (κράτος, ασφαλιστικοί φορείς) και την ίδια την κοινωνία στο σύνολό 

της.  

 

Η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας λοιπόν έχει ξεχωριστή σημασία για όλους τους 

ενδιαφερόμενους. Οι Σιγάλας Ι. και Αλεξιάδης Δ. (1999) κατέληξαν στο συμπέρασμα 

ότι η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας συγκεντρώνει σημαντικά οφέλη για τον ασθενή, 

τους επαγγελματίες υγείας, τις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, τα ασφαλιστικά 

ταμεία, το κράτος και το κοινωνικό σύνολο.  

 

 

 Οφέλη για τον ασθενή  

 

 Υγειονομικά οφέλη. Έχουν σχέση με την έγκαιρη διάγνωση του προβλήματος 

υγείας και την αποτελεσματική αντιμετώπισή του, την αποτροπή τυχόν 

επιπλοκών εξαιτίας καθυστερημένης ή λανθασμένης αγωγής κ.τ.λ.  

 Ψυχολογικά οφέλη. Σχετίζονται με το περιβάλλον της υπηρεσίας υγείας και με 

τη διάρκεια παραμονής σε αυτήν. Η επίδραση της καλής ψυχολογικής 

κατάστασης του ασθενή στην αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής του 

αγωγής είναι αναμφισβήτητη. 

 Οικονομικά οφέλη. Η οικονομική επιβάρυνση του ασθενή, από την καταβολή 

των εξόδων περίθαλψής του και τα έξοδα παραμονής των μελών της 

οικογένειας που τον συνοδεύουν, θα είναι σημαντικά μικρότερη, αφού με τη 

βελτίωση των υπηρεσιών το πρόβλημα υγείας του ασθενή θα διαγνωστεί 

έγκαιρα και θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά σε σύντομο χρονικό διάστημα.  
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Οφέλη για τους επαγγελματίες υγείας 

  

Τα οφέλη από την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας για όλους τους επαγγελματίες υγείας  

συνίστανται κυρίως:  

 

 Στην αποτελεσματικότητα του έργου τους  

 Στη νομική κατοχύρωση και ασφάλεια του έργου τους  

 Στην ικανοποίηση που αποκομίζουν από την εργασία τους  

 Στο σεβασμό εκ μέρους των ασθενών και των οικογενειών τους  

 Στην κοινωνική ανοχή σε τυχόν λάθη, την οποία καλλιεργεί πάντα η ποιότητα 

 Στην απαλλαγή τους από αδικαιολόγητο εκνευρισμό και άγχος 

 

 

Οφέλη για τις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας  

 

 Οικονομικά οφέλη. Οφείλονται στη μείωση του λειτουργικού κόστους. Η 

έγκαιρη διάγνωση και η αποτελεσματική θεραπεία των ασθενών επιτρέπει την 

εξοικονόμηση πόρων που μπορούν να αξιοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών 

άλλων ασθενών, για έρευνα, για βελτίωση των συνθηκών εργασίας κ.α.  

 Λειτουργικά οφέλη. Συνοδεύουν το δικαιολογημένο περιορισμό της 

χρησιμοποίησης της μονάδας. 

 Αναγνώριση και φήμη. 

 

 

Οφέλη για τα ασφαλιστικά ταμεία  

 

 Υγειονομικά οφέλη. Αφορούν στη γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση 

των υγειονομικών προβλημάτων των ασφαλισμένων ασθενών.  

 Οικονομικά οφέλη. Έχουν σχέση με τον περιορισμό του ύψους των δαπανών 

των ασφαλιστικών ταμείων.  

 Κοινωνικά οφέλη. Σχετίζονται με τη μεγαλύτερη ικανοποίηση που προσφέρει 

στους ασφαλισμένους τους η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.  
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Οφέλη για το κράτος και το κοινωνικό σύνολο  

 

 Οικονομικά οφέλη. Οφείλονται στην περιστολή των αδικαιολόγητων δαπανών 

στον τομέα της υγείας και στον περιορισμό της μείωσης της παραγωγικότητας 

των πολιτών, δηλαδή στη συντόμευση του χρόνου παραμονής τους στις μονάδες 

παροχής υπηρεσιών υγείας και της διάρκειας της ασθένειάς τους.  

 Υγειονομικά οφέλη. Αυξάνεται η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των 

υπηρεσιών υγείας και περιορίζεται ο χρόνος αναμονής των ασθενών για την 

αντιμετώπιση του προβλήματός τους. Το γεγονός αυτό έχει θετικές επιπτώσεις 

στην παραγωγικότητα, οδηγεί σε υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης των χρηστών 

των υπηρεσιών υγείας και σε οικονομική ελάφρυνση του κοινωνικού συνόλου.  

 Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του αισθήματος ασφάλειας.  

 Βελτίωση της εικόνας του κράτους και της κοινωνίας τόσο σε εθνικό, όσο και 

σε διεθνές επίπεδο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

 

2.1. Στρατηγική ποιότητας και παράγοντες επιτυχίας 

 

Η ποιότητα δεν προκύπτει κατά τύχη, αλλά πηγάζει από προμελετημένες και σκόπιμες 

πράξεις των ατόμων μέσα στον οργανισμό. Αν η ποιότητα αντιμετωπίζεται σαν κάτι το 

οποίο πρέπει να γίνει «μαζί με όλα αυτά που πρέπει να κάνω», τότε ο οργανισμός ποτέ 

δε θα μπορέσει να καταλάβει ή να επιτύχει την ποιότητα.  

 

Για να είναι επιτυχής μια στρατηγική ποιότητας πρέπει να βασίζεται στη δέσμευση της 

ανώτατης διοίκησης και να περιλαμβάνει τα εξής χαρακτηριστικά: (α) εστίαση στις 

ανάγκες των πελατών, (β) αποφάσεις που βασίζονται σε δεδομένα, (γ) εστίαση στις 

διαδικασίες, (δ) συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και (ε) ενδυνάμωση και πλήρη 

συμμετοχή των εργαζομένων (Παπανικολάου, 2007). 

 

 
 

Διάγραμμα 2-1: Σημαντικά στοιχεία για μια πετυχημένη στρατηγική ποιότητας 

 

 

2.2. Ο ρόλος της ηγεσίας και η δέσμευση στην ποιότητα 

 

Ο ρόλος της ηγεσίας στην επιτυχία κάθε προσπάθειας για τη βελτίωση της ποιότητας 

είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Η στάση και η συμπεριφορά της διοίκησης και των 

ηγετικών στελεχών, η αντίληψη που έχουν για την ποιότητα των υπηρεσιών, η 

αναγνώριση της ανάγκης για βελτίωση της ποιότητας, η δέσμευση και η συνεχής 



 

22 

υποστήριξη της προσπάθειας αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες στη διαμόρφωση 

του αποτελέσματος (Κυριόπουλος και συν, 2003). 

 

Πράγματι, η ποιότητα εφαρμόζεται όταν αναγνωρίζεται η αξία της και υποστηρίζεται 

με συνέπεια από την ηγεσία. Η διοίκηση συνθέτει το όραμα, θέτει τους στόχους, 

παρακινεί και επιβραβεύει και είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία των κατάλληλων 

συνθηκών που απαιτούνται για την ανάπτυξη και διατήρηση της ποιότητας (διάγραμμα 

2-2). Η διοίκηση λοιπόν πρέπει να ηγείται της προσπάθειας και να παρέχει την 

αναγκαία καθοδήγηση, δίνοντας πρώτη το παράδειγμα. Μόνο έτσι η ποιότητα μπορεί 

να γίνει αναπόσπαστη πτυχή των δραστηριοτήτων κάθε εργαζομένου (Παπανικολάου, 

2007), (Markos & Sridevi, 2010). 

 

 

Διάγραμμα 2-2: Σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας και διαδικασίες κλειδιά (Oakland, 1989) 

 

Απαραίτητη κρίνεται και η έμπρακτη επιβεβαίωση της δέσμευσης της ανώτατης 

διοίκησης. Η συμφωνία σε στόχους και μετρήσεις, η εξασφάλιση των αναγκαίων 

πόρων, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων, ο καθορισμός προθεσμιών, η παρακολούθηση της 

προόδου, η επιβράβευση της επίτευξης των στόχων και η στάση απέναντι στις αλλαγές 

που είναι αναγκαίες, αποτελούν ορισμένα από τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη 

δέσμευση της διοίκησης και των ηγετικών στελεχών (Κυριόπουλος και συν, 2003). 

 

Ο O’ Leary (1991) δηλώνει: «Η ηγεσία μπορεί να αναπτύξει ή να καταστρέψει 

προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας σε έναν οργανισμό. Αυτές οι πρωτοβουλίες 

δεν συμβαίνουν από μόνες τους, προωθούνται από πάνω προς τα κάτω». 
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2.3. Εστίαση στις ανάγκες των πελατών 

 

Η ποιότητα πρέπει να αξιολογείται από τους πελάτες και να ορίζεται σε σχέση με την 

ανταπόκριση στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους. Ένας οργανισμός έχει συγκριτικό 

πλεονέκτημα στην περίπτωση κατά την οποία εκπληρώνει ή και υπερβαίνει τις 

προσδοκίες του πελάτη (Παπανικολάου, 2007).  

 

Για να πετύχει ο οργανισμός αυτό το πλεονέκτημα είναι αναγκαίο να εφαρμόζει 

πρακτικές που οδηγούν στο επιθυμητό επίπεδο, την εστίαση στον πελάτη: 

  

 Μάθε ποιοι είναι οι πελάτες: η ταυτότητα των πελατών του οργανισμού θα πρέπει 

να είναι γνωστή. Είναι εκπληκτικό το γεγονός που συμβαίνει σε πολλούς 

οργανισμούς, η διοίκηση και οι εργαζόμενοι να μη γνωρίζουν, αλλά ούτε να 

νοιάζονται για τους πελάτες των υπηρεσιών που παρέχουν. 

 

 Μάθε τί ενδιαφέρει περισσότερο τον πελάτη: το πιο δύσκολο ζήτημα που 

αντιμετωπίζει ένας οργανισμός είναι ότι οι πελάτες βλέπουν τα πράγματα 

διαφορετικά. Η διαδικασία προσδιορισμού των προτεραιοτήτων και των προσδοκιών 

των πελατών αποτελεί μια επίπονη διαδικασία, ωστόσο μπορεί να αποδειχθεί πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

 

 Χειρίσου τα παράπονα των πελατών: ένα κρίσιμο τεστ για την εστίαση του πελάτη 

αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός εξετάζει τα παράπονα των πελατών 

για τις υπηρεσίες που παρέχονται. Είναι γεγονός ότι ο συνετός χειρισμός ενός 

παραπόνου μπορεί να μετατρέψει τον παραπονούμενο στον πιο πιστό πελάτη. Η όλη 

διαδικασία θα πρέπει να περιλαμβάνει την προσεκτική ακρόαση των πελατών, χωρίς 

να θεωρείται μηχανισμός ελέγχου και τιμωρίας των ανθρώπων του οργανισμού. 

 

 Μέτρησε την ικανοποίηση του πελάτη: διάφοροι οργανισμοί υποστηρίζουν ότι δε 

διαθέτουν το χρόνο και τους πόρους για την πραγματοποίηση της μέτρησης και 

άλλοι απλά θεωρούν ότι γνωρίζουν όσα πρέπει να ξέρουν για τους πελάτες τους. 

Ωστόσο, στόχος για τον οργανισμό θα πρέπει να αποτελεί η αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων για την ικανοποίηση του πελάτη, η συστηματική ανατροφοδότηση 

των πελατών στο σχεδιασμό της στρατηγικής και η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών 

προσανατολισμένων στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους (Piercy, 1995).  
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Η εστίαση στους πελάτες δε σχετίζεται μόνο με τους «εξωτερικούς», αλλά και με 

τους «εσωτερικούς» πελάτες. «Εξωτερικοί» πελάτες είναι οι καταναλωτές και 

χρήστες των υπηρεσιών υγείας, όπως π.χ. οι ασθενείς και οι επισκέπτες, ενώ στους 

«εσωτερικούς» πελάτες περιλαμβάνονται τα διοικητικά στελέχη, οι εργαζόμενοι και 

τα τμήματα του οργανισμού (Sullivan & Decker, 2009). Προκειμένου να υπάρχει 

αποτέλεσμα, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που 

να δίνει τη δυνατότητα στο προσωπικό να αναπτύξει τις ικανότητες και τις γνώσεις 

του, μέσα σε μια ατμόσφαιρα σεβασμού και συνεργασίας (Παπανικολάου, 2007). 

 

 

2.4. Εστίαση στις διαδικασίες 

 

Όλες οι δραστηριότητες που γίνονται σε έναν οργανισμό μπορούν να περιγραφούν με 

βάση τις διαδικασίες. Οι διαδικασίες μπορεί να είναι είτε απλές, είτε πολύπλοκες και να 

αφορούν ενέργειες από εργαζόμενους πολλών ειδικοτήτων ή από πολλά τμήματα 

ταυτόχρονα (Sullivan & Decker, 2009).  Ένας οργανισμός λοιπόν μπορεί να περιγραφεί 

ως πλέγμα ιεράρχησης διαδικασιών (Παπανικολάου, 2007).  

 

Όπως επισημαίνεται, το 90% των προβλημάτων ενός οργανισμού προέρχεται από τις 

διαδικασίες και όχι από τα άτομα. Είναι βασικό λοιπόν να διατίθενται πόροι και 

ενέργεια για τον καθορισμό των διαδικασιών και τη συνεχή βελτίωσή τους. Τα στοιχεία 

που σχετίζονται με την αρχική συμπεριφορά της διαδικασίας πρέπει να αξιολογούνται 

συστηματικά και να χρησιμοποιούνται ως βάση για βελτίωση. Οι πληροφορίες που 

αναφέρονται στο βαθμό ανταπόκρισης των αποτελεσμάτων στις ανάγκες των πελατών 

και στην ποσότητα των πόρων που χρησιμοποιήθηκαν είναι σημαντικές. 

 

Πολλές από τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται είναι πολύπλοκες, χωρίς να υπάρχει 

ουσιαστική αναγκαιότητα. Έτσι, σημαντικό στάδιο για τη βελτίωση της ποιότητας 

αποτελεί η απλοποίηση τους, καθώς οι σωστές διαδικασίες εξασφαλίζουν ότι το 

ανθρώπινο δυναμικό θα λειτουργήσει αποτελεσματικά. Η προσπάθεια ελέγχου μιας 

διαδικασίας περιλαμβάνει τη μέτρηση εκτέλεσης για να διαπιστωθεί ο βαθμός επιτυχίας 

της διαδικασίας, τη σύγκριση με ένα πρότυπο για να διαπιστωθεί η ύπαρξη 

οποιασδήποτε διαφοράς και τη διόρθωση αποκλίσεων για τη μείωση της ασυμφωνίας 

μεταξύ προγραμματισμένων και πραγματικών ενεργειών (Παπανικολάου, 2007). 
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2.5. Συμμετοχή ανθρώπινου δυναμικού και ενδυνάμωση εργαζομένων 

 

Η ποιότητα δεν είναι ευθύνη ενός και μόνο τμήματος, αλλά όλων των τμημάτων ενός 

οργανισμού. Σε ένα περιβάλλον και σε μια κουλτούρα ποιότητας, οι εργαζόμενοι όλων 

ανεξαρτήτως των ιεραρχικών βαθμίδων αποτελούν το κλειδί για την αποτελεσματική 

εισαγωγή, ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας (Βούζας, 2002). Μια υπηρεσία υγείας, 

με κουλτούρα που ασπάζεται την ποιότητα ως ευθύνη όλων, έχει περισσότερες 

πιθανότητες να επιτύχει σημαντική και συνεχή βελτίωση (Draper at al., 2008). 

 

Ο Oakland το 1989 έγραψε: «καθένας στον οργανισμό, από τις υψηλότερες έως τις 

χαμηλότερες βαθμίδες, από τα γραφεία μέχρι την τεχνική εξυπηρέτηση, από τα κέντρα 

διοίκησης έως τα τοπικά τμήματα θα πρέπει να αναμιχθεί. Οι άνθρωποι αποτελούν 

πηγή ιδεών και καινοτομιών. Οι δεξιότητες, η εμπειρία και η γνώση τους πρέπει να 

εκμεταλλεύονται, ώστε οι ιδέες αυτές να είναι εφαρμόσιμες». Επομένως, η σωστή 

διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα για τη βελτίωση 

της ποιότητας (Sun at al., 2000).  

 

Η μεγαλύτερη ανάμιξη του προσωπικού απαιτεί και περισσότερες δεξιότητες, επομένως 

θα πρέπει να παρέχεται αυξημένη εκπαίδευση, η οποία να κατευθύνεται στην απόκτηση 

και τελειοποίηση δεξιοτήτων και να κινείται βάση των αρχών και των τεχνικών 

βελτίωσης της ποιότητας (Κυριόπουλος και συν, 2003). Εξάλλου, τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα συμβάλλουν στην προώθηση ενός αφοσιωμένου και παραγωγικού 

ανθρώπινου δυναμικού, αυξάνουν την επιχειρηματική ελαστικότητα και ποιότητα και 

αναπτύσσουν μια γρήγορη και πρωτοποριακή αντίδραση στις αλλαγές (Βούζας, 2002). 

 

Σημαντικό ζήτημα σχετικό με την ανάμιξη των εργαζομένων αποτελεί η ενδυνάμωση 

τους, η οποία παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα σε έναν οργανισμό: (α) κάνει τους 

εργαζόμενους να νιώθουν ότι συμμετέχουν στην επιτυχία του οργανισμού και αποτελεί 

ψήφο εμπιστοσύνης για την ικανότητα των εργαζομένων να συνεισφέρουν θετικά στον 

οργανισμό, (β) οικοδομεί την αφοσίωση και την αίσθηση του «ανήκειν» και (γ) 

οικοδομεί την εμπιστοσύνη και προωθεί την αποτελεσματική επικοινωνία (Scarnati & 

Scarnati, 2002). 

 

Το ανθρώπινο δυναμικό λοιπόν, αναδεικνύεται και προωθείται ως ένα από τα πλέον 

βασικά στοιχεία στη βελτίωση της ποιότητας. Οι οργανισμοί θα πρέπει να 
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εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των εργαζομένων, να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις 

δεξιότητές τους και να εγκαθιδρύσουν ένα κλίμα επικοινωνίας και αμοιβαίας 

συνεργασίας (Βούζας, 2002). 

 

 

2.6. Αποφάσεις που βασίζονται σε δεδομένα 

 

Σύμφωνα με τις Αρχές Διαχείρισης Ποιότητας του ISO 9001: 2008, oι αποτελεσματικές 

αποφάσεις βασίζονται στην ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών (ISO, 2012). Η 

ακρίβεια των δεδομένων και των πληροφοριών που έχουν συγκεντρωθεί ενισχύεται με 

τη χρήση στατιστικών μεθόδων. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι η ολική ποιότητα δίνει 

έμφαση στη χρήση στατιστικής για να εξηγήσει με ακρίβεια τα δεδομένα και να εξάγει 

ουσιαστικές πληροφορίες, ώστε οι διαδικασίες στον οργανισμό να κατανοηθούν, να 

βελτιωθούν και να παρακολουθηθούν (Παπανικολάου, 2007).  

 

Η προηγούμενη εμπειρία χρειάζεται να καταγράφεται και να αναλύεται συστηματικά 

για να επιτευχθεί συνεχής βελτίωση. Μέσω των στατιστικών τεχνικών που βασίζονται 

σε δεδομένα προκύπτουν γόνιμες πληροφορίες που μπορούν με επιτυχία να 

χρησιμοποιηθούν για να προβλεφθούν, να προσδιοριστούν και να διορθωθούν λάθη. 

Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η ποιότητα και επιτυγχάνεται η τελειότητα. Κλειδί για 

την επιτυχία της αρχής αυτής είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των εργαζομένων στα 

αναγκαία εργαλεία και τις τεχνικές ποιότητας (Παπανικολάου, 2007).   

 

 

2.7. Συνεχής βελτίωση ποιότητας 

 

Η βελτίωση της ποιότητας αποτελεί μια εργασία χωρίς τέλος, καθώς δεν είναι στατική. 

Βασίζεται στη συνεχή αναζήτηση ευκαιριών βελτίωσης και όχι απλά στη διατήρηση 

της παρούσας κατάστασης (Dale, 1996).  

 

Η συνεχής βελτίωση είναι μια φιλοσοφία που ο Deming περιέγραψε ως 

«δραστηριότητες βελτίωσης που αυξάνουν τις επιτυχίες και μειώνουν τις ατέλειες ενός 

οργανισμού» (Bhuiyan & Baghel, 2005). Το 1950, ο Deming παρουσίασε τον κύκλο 

συνεχούς βελτίωσης PDCA (διάγραμμα 2-3). Ο κύκλος αποτελείται από τέσσερα 
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βήματα [Σχεδιασμός (Plan),  Δράση (Do), Έλεγχος (Check), Βελτίωση (Act)], τα οποία 

επαναλαμβανόμενα ανοίγουν το δρόμο για τη συνεχή βελτίωση (Temponi, 2005). 

 

Οι Ιάπωνες για τη συνεχή βελτίωση χρησιμοποιούν τον σύνθετο όρο “Kaizen”, ο οποίος 

αποτελείται από τη λέξη  “kai” που σημαίνει αλλαγή και τη λέξη  “zen”, που σημαίνει 

καλή. Το “Kaizen” είναι μία φιλοσοφία που βασίζεται στις συνεχείς, αλλά βαθμιαίες 

αλλαγές για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, εστιάζει στη 

διαδικασία και συνδέεται με τη βελτίωση της ποιότητας των ατόμων που συμπαρασύρει 

και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών (Ντάνος & Ντάνος, 2010). 

 

 

Διάγραμμα 2-3: Ο κύκλος του Deming (Πηγή: en.wikipedia.org) 

 

 

Μια πετυχημένη στρατηγική ποιότητας απαιτεί συνεχή προσπάθεια για ποιοτικές 

βελτιώσεις. Οι οργανισμοί χρειάζονται συνεχώς ευκαιρίες να επαυξήσουν την ποιότητα 

των αγαθών και των υπηρεσιών που παράγουν, καθώς με τον τρόπο αυτό μπορούν να 

πετύχουν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Η έννοια της δυναμικής συνεχούς 

βελτίωσης σημαίνει σταθερά και βαθμιαία βελτίωση που λαμβάνει χώρα σε κάθε 

διαδικασία, εμπλέκοντας τον κάθε εργαζόμενο από όλα τα τμήματα του οργανισμού.  

 

Σημαντικά εργαλεία στη συνεχή προσπάθεια για καλύτερη ποιότητα είναι οι απλές 

στατιστικές μέθοδοι, όπως τα «επτά εργαλεία ποιοτικού ελέγχου», τα οποία 

παρουσιάζονται με λεπτομέρεια στο κεφάλαιο που ακολουθεί (Παπανικολάου, 2007). 
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2.8.  Ο ρόλος της πληροφόρησης και της επικοινωνίας 

 

Η επικοινωνία, ως μία θεμελιώδης διαδικασία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

εργαλεία της διοίκησης και βασικός σκοπός της είναι η μετάδοση πληροφοριών μεταξύ 

των συμμετεχόντων. Η επικοινωνία μπορεί να έχει διάφορες κατευθύνσεις: 

 

 Προς τα κάτω επικοινωνία: είναι η επικοινωνία από τα στελέχη προς τους 

υφιστάμενους και έχει καθοδηγητικό χαρακτήρα. Οι υφιστάμενοι λαμβάνουν 

οδηγίες για την εκτέλεση εργασίας ή ενημερώνονται για διαδικασίες και πρακτικές 

που εφαρμόζονται στον οργανισμό ή παίρνουν ανατροφοδότηση για την απόδοσή 

τους. 

 

 Προς τα πάνω επικοινωνία: είναι η επικοινωνία που κατευθύνεται από τους 

υφιστάμενους προς τους προϊστάμενους και τα στελέχη της διοίκησης του 

οργανισμού. Συχνά αφορά στην ανακοίνωση σημαντικών πληροφοριών για να 

διευκολυνθεί η επίλυση προβλημάτων και η λήψη αποφάσεων. 

 

 Οριζόντια επικοινωνία: είναι η επικοινωνία που κατευθύνεται ανάμεσα σε άτομα ή 

τμήματα που βρίσκονται στο ίδιο οργανωτικό επίπεδο (π.χ. μεταξύ νοσηλευτών ή 

προϊστάμενων). 

 

 Διαγώνια επικοινωνία: έχει χαρακτηριστικά της οριζόντιας και της κάθετης 

επικοινωνίας και αφορά σε άτομα ή τμήματα που βρίσκονται σε διαφορετικό 

οργανωτικό επίπεδο και σε διαφορετικές υπηρεσίες. Χρησιμοποιείται όταν υπάρχει 

ανάγκη συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών τμημάτων του οργανισμού (Sullivan & 

Decker, 2009). 

  

Η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού ή των διαφόρων τμημάτων του 

οργανισμού και η πληροφόρηση παίζουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια επέκτασης 

της ποιότητας και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μάθησης για τον οργανισμό και 

τους ανθρώπους. Επιτρέπουν την αναγνώριση περιοχών προτεραιότητας για τις 

προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας, την ενίσχυση βασικών αξιών, την αναγνώριση 

προσπαθειών και την παρουσίαση αποτελεσμάτων . Η διασφάλιση της έγκαιρης ροής 

πληροφοριών είναι σημαντική για την αποτελεσματική εφαρμογή της ποιότητας. 
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Η επιτυχής πληροφόρηση και η υποστήριξη της επικοινωνίας για τη διασφάλιση 

ποιότητας περιλαμβάνει: (α) την καταγραφή των βελτιώσεων και των αλλαγών, 

αξιοποιώντας τόσο δεδομένα για την παρουσίαση αποτελεσμάτων που έχουν 

επιτευχθεί, όσο και ιστορικά δεδομένα σχετικά με το πώς αυτά τα αποτελέσματα 

επιτεύχθηκαν, (β) μεταβίβαση του τι έχει επιτευχθεί και πως επιτεύχθηκε στο 

προσωπικό του οργανισμού, στην κοινωνία που υπηρετεί και σε άλλους, οι οποίοι 

μπορούν να μάθουν από αυτό για να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους, (γ) χρήση των 

αποτελεσμάτων για την υποστήριξη των αλλαγών πολιτικής (Παπανικολάου, 2007). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

 

3.1. Εισαγωγή 

 

Τα εργαλεία ποιότητας εφαρμόζονται για την υλοποίηση διαδικασιών ελέγχου 

ποιότητας, βοηθώντας στην αναγνώριση, συλλογή, ανάλυση, παρουσίαση και 

παρακολούθηση αυτών των διαδικασιών, καθώς και στην επίλυση των προβλημάτων 

που ενδεχομένως αναδειχθούν στην πορεία.  

 

Στην βιβλιογραφία υπάρχουν αναφορές τόσο για τα στατιστικά εργαλεία ποιότητας, 

όσο και για πλήθος άλλων εργαλείων ποιότητας. Η επιλογή και η χρήση των εργαλείων 

είναι καθοριστική για τη διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας και σχετίζεται με το 

στάδιο ανάπτυξης του οργανισμού, με το όραμα και τους στόχους του (Παπανικολάου, 

2007). 

 

 

3.2. Τα στατιστικά εργαλεία ποιότητας 

 

Τα στατιστικά εργαλεία ελέγχου ποιότητας, που είναι γνωστά και ως «παλαιά» 

εργαλεία, έχουν περισσότερο ποσοτικό χαρακτήρα. Αποτελούν οργανωτικές ή 

αναλυτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση χαρακτηριστικών ποιότητας 

και, μέσω αυτής, για την ανάπτυξη προτάσεων σχετικά με διορθώσεις και βελτίωση 

(Δερβιτσιώτης, 2001). 

 

 Τα επτά βασικά στατιστικά εργαλεία ποιότητας είναι τα ακόλουθα (Ishikawa, 1982): 

 Ιστόγραμμα (Histogram) 

 Διάγραμμα Αιτίου-Αποτελέσματος (Cause and Effect Diagram) 

 Ανάλυση Pareto (Pareto Analysis) 

 Φύλλο Ελέγχου (Check Sheet) 

 Διάγραμμα Ροής (Flow Chart) 

 Διάγραμμα Ελέγχου (Control Chart) 

 Διάγραμμα Διασποράς (Scatter Diagram)  
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3.2.1. Ιστόγραμμα 

 

Το ιστόγραμμα είναι μια γραφική απεικόνιση της συχνότητας εμφάνισης ενός 

συνόλου από τις τιμές μιας μεταβλητής. Ορισμένες τιμές εμφανίζονται με 

μεγαλύτερη συχνότητα από άλλες και με το ιστόγραμμα έχουμε μια συνολική εικόνα 

της κατανομής, ως μια πρώτη προσπάθεια προσδιορισμού της μεταβλητότητας του 

υπό μελέτη χαρακτηριστικού (Δερβιτσιώτης, 2001). Για την κατασκευή τους 

χρησιμοποιούνται ομάδες από στήλης (ιστοί) (Τσιότρας, 2002). 

 

Για παράδειγμα, ένα νοσοκομείο συλλέγει σε μηνιαία βάση δεδομένα για τον αριθμό 

των μετεγχειρητικών μολύνσεων. Η διοίκηση εκφράζει ανησυχία σχετικά με τα 

υψηλά ποσοστά μολύνσεων που παρατηρούνται και κατά πόσο αυτά οφείλονται σε 

συγκεκριμένους παράγοντες και όχι σε τυχαία γεγονότα. Αποφασίστηκε λοιπόν να 

αποτυπωθούν σε ένα ιστόγραμμα τα δεδομένα που συλλέχτηκαν για 36 μήνες (Evans 

& Lindsay, 1996).  

 

 

Πίνακας 3-1: Πίνακας δεδομένων εγχειρήσεων-μολύνσεων 

ΜΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ       ΜΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ 

1 213 2  19 187 1 

2 225 3  20 241 1 

3 201 3  21 201 1 

4 236 1  22 227 0 

5 220 3  23 222 2 

6 230 1  24 212 2 

7 217 2  25 219 1 

8 252 2  26 212 1 

9 220 3  27 191 1 

10 278 1  28 222 0 

11 255 3  29 140 1 

12 227 4  30 244 1 

13 208 1  31 247 1 

14 223 2  32 245 1 

15 193 2  33 250 1 

16 182 0  34 226 0 

17 231 3  35 234 2 

18 239 1  36 225 1 

    ΣΥΝΟΛΟ 7995 55 

 

 

Τα ιστογράμματα που προκύπτουν από τον ανώτερο πίνακα είναι: 
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Διάγραμμα 3-1: Ιστόγραμμα συχνότητας εγχειρήσεων 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3-2: Ιστόγραμμα συχνότητας μολύνσεων 
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3.2.2. Διάγραμμα Αιτίου-Αποτελέσματος  

 

Το διάγραμμα αιτίου-αποτελέσματος πολύ συχνά αναφέρεται και ως διάγραμμα 

«ψαροκόκαλο», εξαιτίας της μορφής του ή διάγραμμα Ishikawa, από τον Ιάπωνα 

καθηγητή που το επινόησε. Είναι ένα εργαλείο που, όπως φαίνεται και από το όνομά 

του, καταδεικνύει τα αίτια μιας προβληματικής κατάστασης.  

 

Ως «αίτιο» θεωρείται κάθε παράγοντας που συμβάλλει στη δημιουργία του 

συγκεκριμένου αποτελέσματος. Τα αίτια διακρίνονται σε σχετικές κατηγορίες, οι 

οποίες με τη σειρά τους διαιρούνται σε υποκατηγορίες. Κάθε μια από αυτές, είτε 

διακλαδώνεται περαιτέρω, είτε παρουσιάζει έναν αριθμό σχετικών αιτιών 

(Κωσταγιόλας και συν., 2008) (Παπανικολάου, 2007). 

 

Οι τυπικές κατηγορίες κύριων αιτιών που χρησιμοποιούνται μπορεί να προκύψουν 

από τους παρακάτω οδηγούς ή συνδυασμούς τους: 

 

 Τα 4Μ: Ανθρώπινο δυναμικό (Manpower), Μηχανήματα (Machines), Μέθοδοι 

(Methods) και Υλικά (Materials). 

 Τα 4P: Πολιτικές (Policies), Διαδικασίες (Procedures), Άνθρωποι (People) και 

Εγκαταστάσεις (Plant). 

 Τα 4S: Περιβάλλον (Surroundings), Προμηθευτές (Suppliers), Συστήματα 

(Systems) και Δεξιότητες (Skills)  

(Brassard & Ritter, 1991) 

 

Το διάγραμμα 3-3 αποτελεί ένα απλό παράδειγμα ολοκληρωμένου διαγράμματος 

αιτίου-αποτελέσματος για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στα αποτελέσματα 

των εργαστηριακών εξετάσεων στα εξωτερικά ιατρεία σε μέρα εφημερίας. Οι 

«καθυστερήσεις» αποτελούν το πρόβλημα και τοποθετούνται δεξιά στο κέντρο του 

διαγράμματος. Η ανάλυση εντοπίζει δεύτερου επιπέδου αιτίες στις κατηγορίες 

«Άνθρωποι», «Διαδικασίες», «Κτίρια» και «Εξοπλισμός». Ωστόσο, το διάγραμμα 

αιτίου-αποτελέσματος δεν προτείνει λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

ποιότητας, ούτε διακρίνει τις σημαντικές από τις λιγότερο σημαντικές αιτίες 

(Κωσταγιόλας και συν., 2008).  
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Διάγραμμα 3-3: Παράδειγμα διαγράμματος αιτίου αποτελέσματος 

 

 

3.2.3. Ανάλυση Pareto  

 

Το διάγραμμα Pareto βασίζεται στη λεγόμενη αρχή Pareto ή αρχή 20-80, σύμφωνα 

με την οποία το 80% ενός προβλήματος οφείλεται στο 20% των πιθανών αιτιών. 

Στην ιατρική περίθαλψη θα μπορούσε να εφαρμοστεί λέγοντας ότι το 80% των 

αποδεδειγμένων λαθών οφείλεται  στο 20% του προσωπικού (Παπανικολάου, 2007). 

 

Το διάγραμμα Pareto βρίσκει εφαρμογή όταν θέλουμε να παρουσιάσουμε την 

επίδραση κάθε αιτίου στο συνολικό αποτέλεσμα, καθώς στο διάγραμμα τα αίτια 

κατατάσσονται σε ιεραρχική σειρά από άποψη σημαντικότητας. Η διαδικασία που 

κατατάσσει αυτά τα αίτια ονομάζεται ανάλυση Pareto (Μαντζάρης, 2008). 

 

Η φιλοσοφία του εργαλείου είναι ότι πρέπει να συγκεντρώνουμε τις προσπάθειές 

μας για τη βελτίωση της ποιότητας στα λίγα ζωτικά αίτια του εκάστοτε προβλήματος 

και να μην σπαταλούμε χρόνο στα πολλά και ασήμαντα αίτια (Τσιότρας, 2002). 

 

Για παράδειγμα, σε ένα νοσηλευτικό τμήμα διαπιστώθηκαν προβλήματα ποιότητας 

στην παροχή υπηρεσιών. Οι αιτίες των προβλημάτων και η συχνότητά τους 

καταγράφηκαν για διάστημα 6 μηνών. Μέσω της καταγραφής, προέκυψε ο πίνακας 
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3-2 και με τα δεδομένα αυτά σχεδιάστηκε το διάγραμμα 3-4 (Κωσταγιόλας και συν., 

2008). 

 

 

Πίνακας 3-2: Αίτια μη συμμόρφωσης και συχνότητα καταγραφής 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3-4: Ανάλυση Pareto των αιτιών μη συμμόρφωσης 
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3.2.4. Φύλλο Ελέγχου  

 

Τα φύλλα ελέγχου αποτελούν εργαλεία που έχουν ως στόχο να συγκεντρώσουν με 

απλό και άμεσο τρόπο δεδομένα ποιότητας από τη διαδικασία που τίθεται υπό 

έλεγχο. Είναι τυποποιημένες φόρμες ή πίνακες, που χρησιμοποιούνται για την 

καταγραφή της συχνότητας εμφάνισης συγκεκριμένων γεγονότων. Ωστόσο, η μορφή 

του εντύπου επιλέγεται με βάση τις ανάγκες λειτουργίας του οργανισμού και πρέπει 

να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη σωστή αποτύπωση και 

παρακολούθησή της. 

 

Ο πίνακας 3-3 παρουσιάζει ένα ενδεικτικό φύλλο ελέγχου για την καταγραφή των 

αιτιών που οδήγησαν σε καθυστερήσεις κατά την εισαγωγή ασθενών σε μέρα 

εφημερίας (Κωσταγιόλας και συν., 2008), (Τσιότρας, 2002). 

 

Πίνακας 3-3: Φύλλο ελέγχου καταγραφής καθυστέρησης εισαγωγής ασθενών 

 

 

 

3.2.5. Διάγραμμα Ροής  

 

Τα διαγράμματα ροής χρησιμοποιούνται για την σχηματική απεικόνιση μιας 

διαδικασίας, των διαδοχικών βημάτων της, αλλά και των εμπλεκόμενων ατόμων/ 

τμημάτων. Βασίζεται στην αρχή πως αν κατανοείς μια διαδικασία και τον τρόπο 

λειτουργίας της, τότε μπορείς να αναγνωρίσεις τις απαιτήσεις της. 
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Πίνακας 3-4: Σύμβολα διαγραμμάτων ροής 

Η χρησιμότητα των διαγραμμάτων ροής 

αφορά α) στον εντοπισμό προβλημάτων και 

δυσλειτουργιών των διαδικασιών, β) στον 

εντοπισμό σημείων ροής που επιδέχονται 

βελτιώσεις και γ) στη διοίκηση διαδικασιών 

για τον καθορισμό και την επίτευξη στόχων. 

 

Ο σχεδιασμός των διαγραμμάτων ροής γίνεται 

με τη χρήση συμβόλων (πίνακας 3-4). Κάθε 

βήμα της διαδικασίας παρουσιάζεται με ένα 

σύμβολο που δείχνει τη φύση μιας ενέργειας ή 

αντίδρασης. Το διάγραμμα 3-5 παρουσιάζει 

ολόκληρη τη διαδικασία, από την εισαγωγή του ασθενούς, μέχρι τη θεραπεία και το 

εξιτήριο (Κωσταγιόλας και συν., 2008), (Παπανικολάου, 2007), (Μαντζάρης, 2008). 

 

 

 

Διάγραμμα 3-5: Διάγραμμα ροής ασθενούς με κάταγμα ισχίου (Κυριακίδης, 2006) 
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3.2.6. Διάγραμμα Ελέγχου  

 

Τα διαγράμματα ελέγχου είναι εργαλεία σχεδιασμένα να παρακολουθούν μια 

διαδικασία μέσα στο χρόνο και να μελετούν την τάση και την μεταβολή της. 

Παρέχουν μια ανάλυση της συμπεριφοράς της διαδικασίας και δείχνουν πότε 

βασικοί παράγοντες επιδρούν στην 

πορεία της διαδικασίας (Plsek, 1992). 

 

Τα διαγράμματα ελέγχου αποτελούνται 

από τρεις βοηθητικές οριζόντιες 

γραμμές: το μέσο επίπεδο, το ανώτερο 

όριο ελέγχου και το κατώτερο όριο 

ελέγχου (διάγραμμα 3-6). Οι αποκλίσεις 

από συνήθη αίτια επαναλαμβάνονται 

εντός των καθορισμένων ορίων, ενώ οι 

αποκλίσεις λόγω ειδικών αιτίων που 

εντοπίζονται εκτός ορίων υποδηλώνουν 

ότι κάποιοι παράγοντες πρέπει να 

ερευνηθούν και να τεθούν υπό έλεγχο 

(Μαντζάρης, 2008), (Παπανικολάου, 

2007).   

            Διάγραμμα 3-6: Διάγραμμα ελέγχου 

 

 

3.2.7. Διάγραμμα Διασποράς  

 

Το διάγραμμα διασποράς ή συσχέτισης είναι μια γραφική ανάλυση της σχέσης 

μεταξύ μιας μεταβλητής με μία άλλη. Οι σχέσεις καθορίζονται με το αν υπάρχει 

θετική συσχέτιση (+1), αρνητική συσχέτιση (-1) ή καμιά συσχέτιση. Η συσχέτιση 

είναι θετική όταν η αύξηση στην τιμή της ελεγχόμενης μεταβλητής συνδέεται με 

αύξηση στην τιμή της άλλης, ενώ υπάρχει αρνητική συσχέτιση όταν η αύξηση στην 

τιμή της ελεγχόμενης μεταβλητής συνδέεται με μείωση στην τιμή της άλλης. Το 

διάγραμμα 3-7 παρουσιάζει ένα ενδεικτικό διάγραμμα διασποράς δύο μεταβλητών 

με θετική συσχέτιση (Παπανικολάου, 2007). 
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Διάγραμμα 3-7: Διάγραμμα διασποράς μεταβλητών με θετική συσχέτιση 

 

 

 

3.3. Τα διοικητικά εργαλεία ποιότητας 

 

Τα διοικητικά εργαλεία ποιότητας χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη του έργου της 

διοίκησης και για αυτό ακριβώς η χρησιμότητά τους συνίσταται στην ανάλυση, τον 

σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την επίλυση σύνθετων διοικητικών προβλημάτων 

για τη βελτίωση της ποιότητας. Η εισαγωγή και η αποδοχή των διοικητικών εργαλείων 

ποιότητας έπεται αυτής των στατιστικών εργαλείων και γι’ αυτό είναι γνωστά ως τα 

«νέα» εργαλεία ποιότητας. Τα βασικά διοικητικά εργαλεία ποιότητας είναι τα εξής: 

 

 

3.3.1. Διάγραμμα Συνάφειας  

       (Affinity Diagram) 

 

Τα διαγράμματα συνάφειας χρησιμοποιούνται στην ταξινόμηση ή κατάταξη σε 

ομάδες σύνθετων θεμάτων, ιδεών και απόψεων. Η κατάταξη βασίζεται στη 

συνάφεια, ώστε να είναι κατανοητή η συστηματική κατανόηση κάποιου ευρύτερου 

θέματος. Η χρησιμότητα των διαγραμμάτων συνάφειας αφορά στην ανάλυση 

δύσκολων και πολύπλοκων καταστάσεων, στην οργάνωση και συστηματοποίηση 

ιδεών για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων και στην προαγωγή συνεργασίας στο 

πλαίσιο λειτουργίας ομάδας έργου (Κωσταγιόλας και συν., 2008). 
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3.3.2. Διάγραμμα Συσχέτισης  

       (Interrelationship Diagram) 

 

Στα διαγράμματα συσχέτισης προσδιορίζονται οι σχέσεις μεταξύ διαφορετικών 

χαρακτηριστικών ενός προβλήματος, ώστε να αποκαλυφθεί ποιά από αυτά είναι τα 

αίτια για τα υπόλοιπα που κρίνονται ως αποτελέσματα (Δερβιτσιώτης, 2001). 

Χρησιμοποιούνται για την ανάλυση προβλημάτων, τα αίτια των οποίων έχουν 

πολύπλοκες διασυνδέσεις. Οι σχέσεις συμβολίζονται με βέλη που ανάλογα με τη 

φορά που έχουν, υποδηλώνουν την σχέση αιτίου-αποτελέσματος. Η παρουσίαση και 

ανάλυση των σχέσεων συντελεί στην υπόδειξη της πορείας που πρέπει να 

ακολουθηθεί για την επίτευξη βελτιώσεων (Κωσταγιόλας και συν., 2008). 

 

 

3.3.3. Διάγραμμα Δένδρου  

       (Tree Diagram) 

 

Τα διαγράμματα δέντρου χρησιμοποιούνται για την καταγραφή της πορείας και των 

βημάτων που πρέπει να ακολουθηθούν για την επίλυση ενός προβλήματος. Η μορφή 

του διαγράμματος θυμίζει δένδρο, όπου η ρίζα είναι το πρόβλημα, γύρω από το 

οποίο αναπτύσσονται οι διάφορες ενέργειες για την αντιμετώπισή του. Το 

διάγραμμα χρησιμοποιείται για να διακρίνει ένα σύνθετο πρόβλημα σε επιμέρους 

προβλήματα και στη συνέχεια να παρουσιάσει τις ενέργειες για την αντιμετώπισή 

του (Κωσταγιόλας και συν., 2008). 

 

 

3.3.4. Πίνακας Διαμόρφωσης Προτεραιοτήτων  

       (Prioritization Matrix) 

 

Ένα διάγραμμα διαμόρφωσης προτεραιοτήτων προσδιορίζει την προτεραιότητα 

εκτέλεσης των ενεργειών που κρίνονται απαραίτητες για την επίλυση ενός σύνθετου 

προβλήματος, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στο προαναφερόμενο διάγραμμα 

δένδρου. Η γενική μορφή του διαγράμματος συνδέει το δένδρο αποφάσεων με τις 

απαιτούμενες ενέργειες και τον καθορισμό του βαθμού προτεραιότητας για κάθε μια 

από αυτές. Οι τελικές προτεραιότητες καθορίζονται σε συνδυασμό με το διάγραμμα 

διασύνδεσης μεταβλητών, το οποίο αναλύεται παρακάτω (Δερβιτσιώτης, 2001). 
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3.3.5. Πίνακας Διασύνδεσης Μεταβλητών  

       (Data Matrix Diagram) 

 

Ο πίνακας διασύνδεσης μεταβλητών θεωρείται το πιο σημαντικό από τα νέα 

εργαλεία ποιότητας. Απεικονίζει σε μορφή πίνακα τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ 

χαρακτηριστικών, που έχουν ενταχθεί σε δύο, τρεις ή τέσσερεις ομάδες ή 

κατηγορίες. Η μορφή του διαγράμματος εξαρτάται από τον αριθμό των ομάδων 

χαρακτηριστικών που καλύπτει. Η πιο συνήθης μορφή είναι σε σχήμα “L” για δύο 

κατηγορίες χαρακτηριστικών, όπου προσδιορίζεται αν υπάρχει σχέση μεταξύ 

μεταβλητών που αφορά στο “τί” και το ”πώς” και με διαφορετικά σύμβολα, ανάλογα 

με το βαθμό της σχέσης (Δερβιτσιώτης, 2001). 

 

 

3.3.6. Χάρτης Προσδιορισμού Διαδικασιών  

                   (Process Decision Program Chart) 

 

Ο χάρτης προσδιορισμού διαδικασιών είναι μία μέθοδος απεικόνισης όλων των 

αναμενόμενων γεγονότων και πιθανών αποκλίσεων που μπορούν να συμβούν στην 

υλοποίηση ενός προγράμματος για την αντιμετώπιση ενός σύνθετου προβλήματος. Η 

μέθοδος είναι χρήσιμη για τον προσδιορισμό κάθε πιθανής αλυσίδας γεγονότων που 

πρέπει να πραγματοποιηθούν, όταν δεν υπάρχει εξοικείωση της διοίκησης ή της 

ομάδας με το υπό μελέτη πρόβλημα και έτσι μεγιστοποιείται η πιθανότητα για την 

επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος (Δερβιτσιώτης, 2001). 

 

 

3.3.7. Διάγραμμα δικτύων δραστηριοτήτων έργου  

                   (Activity Network Diagram) 

 

Το διάγραμμα δικτύου δραστηριοτήτων έργου χρησιμεύει στην παρουσίαση των 

δραστηριοτήτων που πρέπει να πραγματοποιηθούν για να ολοκληρωθεί ένα έργο. 

Χρησιμεύει ως το πλήρες χρονοδιάγραμμα ενός έργου προσδιορίζοντας όχι μόνο τις 

απαιτούμενες δραστηριότητες και τη διάρκειά τους, αλλά και τη μεταξύ τους 

αλληλουχία ως προς τους τεχνικούς ή άλλους περιορισμούς. Η μελέτη των 

διαγραμμάτων συμβάλλει στην πρόβλεψη των συνεπειών από μία καθυστέρηση ή 

δυσλειτουργία, στην επιλογή εναλλακτικών δρόμων και τέλος στον καθορισμό της 
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πιο αποτελεσματικής διαδρομής για την επίτευξη του συγκεκριμένου έργου 

(Κωσταγιόλας και συν., 2008) (Δερβιτσιώτης, 2001). 

 

 

Διάγραμμα 3-8: Συσχετίσεις μεταξύ εργαλείων διοίκησης ποιότητας  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

4.1. Εισαγωγή 

 

Η αξιολόγηση θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι του σχεδιασμού, της οργάνωσης και 

της διοίκησης κάθε υπηρεσίας υγείας, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 4-1. 

 

 

Διάγραμμα 4-1: Ο ρόλος της αξιολόγησης στο χώρο της υγείας (Τούντας, 1999) 

 

Μέσω της αξιολόγησης μιας υπηρεσίας υγείας, δίνεται η δυνατότητα εντοπισμού 

προβλημάτων της υπηρεσίας και αντιμετώπισής τους. Ακόμη, επιτυγχάνεται η 

τροποποίηση της λειτουργίας της υπηρεσίας προς την κατεύθυνση επίτευξης των 

προκαθορισμένων στόχων της και η εισαγωγή νέων εφαρμογών και πρακτικών στη 

λειτουργία της. Το αποτέλεσμα είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας 

και η ορθολογική κατανομή των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων (Τούντας, 2008). 

 

 

4.2. Επίπεδα αξιολόγησης υπηρεσιών υγείας 

 

Οι υπηρεσίες υγείας μπορούν να αναλυθούν και να αξιολογηθούν σε διαφορετικά 

επίπεδα. Σύμφωνα με τον Donabedian (1966), υπάρχουν τέσσερα επίπεδα αξιολόγησης 

στο χώρο της υγείας (διάγραμμα 4-2): 

 

 Η αξιολόγηση των εισροών (inputs) αποτιμά τους ανθρώπινους και υλικούς 

πόρους μιας υπηρεσίας υγείας. Αξιολογούνται δηλαδή, το προσωπικό, ο 

εξοπλισμός, οι εγκαταστάσεις και άλλοι παράγοντες που καθορίζουν σε μεγάλο 

βαθμό τη δομή και το περιεχόμενο μιας υπηρεσίας υγείας. 
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 Η αξιολόγηση της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών (process) αναφέρεται στην 

αποτίμηση της οργάνωσης και της ποιότητας των «ενδιάμεσων» παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Η αξιολόγηση της ποιότητας εντάσσεται στις διαδικασίες 

διασφάλισης και βελτίωσης ποιότητας. 

 Η αξιολόγηση των ενδιάμεσων εκροών (outputs) εκτιμά τη χρήση των 

υπηρεσιών υγείας και τον όγκο του παραγόμενου προϊόντος. Οι ενδιάμεσες 

εκροές χρησιμοποιούνται ως μέτρο αποτελεσματικότητας σε περιπτώσεις, όπου 

είναι δύσκολη η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μιας υπηρεσίας υγείας.  

 Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων (outcomes) αναφέρεται στις επιπτώσεις 

στην υγεία του ατόμου ή του πληθυσμού. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας της υπηρεσίας ή μετά 

την ολοκλήρωση μιας περιόδου λειτουργίας της. 

 

Η συνδυασμένη αξιολόγηση των τεσσάρων επιπέδων με τη χρήση κατάλληλων δεικτών 

μπορεί να οδηγήσει στην ολοκληρωμένη αποτίμηση μιας υπηρεσίας υγείας (Τούντας & 

Οικονόμου, 2007). 

 

 

Διάγραμμα 4-2: Επίπεδα αξιολόγησης στο χώρο της υγείας (Donabedian, 1966) 

 

 

4.3. Κριτήρια αξιολόγησης υπηρεσιών και συστημάτων υγείας 

 

Τα τελευταία χρόνια έχουν ενταθεί οι προσπάθειες για ολοκληρωμένη αξιολόγηση των 

υπηρεσιών και συστημάτων υγείας. Ζητούμενο αποτελεί η αξιολόγηση να συνδυάζει τις 

οπτικές των διαφορετικών ομάδων που εμπλέκονται, όπως οι καταναλωτές (ασθενείς), 

οι προμηθευτές (νοσοκομείο, λειτουργοί υγείας) και οι αγοραστές υπηρεσιών υγείας 

(ασφαλιστικοί οργανισμοί) (Τούντας & Οικονόμου, 2007). 

  

Τα παραπάνω δεν μπορούν να επιτευχθούν με την απλή ανάλυση εισροών, 

διαδικασιών, εκροών και αποτελεσμάτων, αλλά απαιτείται μια ισορροπημένη επιλογή 

κατάλληλων μέτρων ή κριτηρίων απόδοσης (Li & Benton, 1996). Τα κριτήρια 

αποτελούν ποσοτικά προσδιορισμένες μεταβλητές που αποτιμούν τομείς της 
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λειτουργίας σε σχέση με κάποια αποδεκτά πρότυπα. Tα κριτήρια αυτά, στη συνέχεια, 

αντιστοιχούνται με κατάλληλους δείκτες απόδοσης  (Τούντας & Οικονόμου, 2007). 

 

Οι δείκτες με βάση τους οποίους διαμορφώνονται τα κριτήρια, είναι ένας καθαρός 

αριθμός που ορίζεται ως μια ποσοστιαία αναλογία συχνότητας ενός συγκεκριμένου 

γεγονότος. Οι δείκτες μπορούν να υποδείξουν βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

θεραπευτικών και διαγνωστικών διαδικασιών, καθώς και των υπολοίπων παροχών μιας 

υπηρεσίας υγείας. Είναι επίσης απαραίτητοι για την αξιολόγηση κάθε προσπάθειας για 

βελτίωση της ποιότητας των παροχών αυτών (Τούντας, 2008). 

 

Ο Cochrane (1972) υπήρξε ο πρώτος που ανέδειξε την ανάγκη αποτίμησης με βάση την 

ισότητα, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα (Κυριόπουλος, 2000). Αυτά 

αποτελούν και τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης μέχρι σήμερα (διάγραμμα 4-3).  

 

 

Διάγραμμα 4-3: Βασικά κριτήρια αξιολόγησης υπηρεσιών και συστημάτων υγείας 

 

Η ισότητα αναφέρεται στη δυνατότητα για ισότιμη πρόσβαση και χρήση υπηρεσιών 

υγείας και ίδια ποιότητα φροντίδας ασθενών, ανεξαρτήτως κοινωνικών, οικονομικών, 

φυλετικών, πολιτισμικών και άλλων κριτηρίων (Κυριόπουλος και συν., 1999). 

Πραγματικό κριτήριο ισότητας αποτελεί η μη ύπαρξη σημαντικών διαφορών στους 

δείκτες υγείας μεταξύ διαφορετικών ομάδων του πληθυσμού (Cumper, 1991). 

 

Ως αποτελεσματικότητα μιας υπηρεσίας ή ενός συστήματος υγείας, ορίζεται ο βαθμός 

επίτευξης των στόχων που θέτει ο σχεδιασμός και προγραμματισμός τους (Long and 

Harrison, 1985). Ο όρος συνήθως αναφέρεται στην κλινική αποτελεσματικότητα, 

δηλαδή στο βαθμό επίτευξης στόχων σχετικών με τα αποτελέσματα στην υγεία του 

πληθυσμού (Arah at al., 2003). 
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Η αποδοτικότητα αξιολογεί τα αποτελέσματα μιας υπηρεσίας ή ενός συστήματος 

υγείας σε σχέση με τους οικονομικούς, υλικούς και ανθρώπινους πόρους που 

χρησιμοποιούνται. Η αποδοτικότητα θεωρείται πως είναι μέγιστη, όταν μια δεδομένη 

ποσότητα προϊόντος παράγεται με το ελάχιστο δυνατό κόστος και στη μέγιστη δυνατή 

ποιότητα (McGuire at al., 1992). 

 

 

4.4. Δευτερεύοντα κριτήρια αξιολόγησης 

 

Πέρα από τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν, υπάρχουν και άλλα δευτερεύοντα 

κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην πληρέστερη αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας:  

 

 Πίνακας 4-1: Δευτερεύοντα κριτήρια αξιολόγησης υπηρεσιών υγείας (Τούντας, 2008) 

Επάρκεια (sufficiency): εκφράζει το βαθμό ανταπόκρισης των υπηρεσιών υγείας στις 

ανάγκες και την παραγόμενη ζήτηση ενός καθορισμένου πληθυσμού. Υπολογίζεται με 

δείκτες κλινών ανά πληθυσμό, γιατρών ανά πληθυσμό κ.τ.λ. 

Καταλληλότητα (appropriateness): προσδιορίζει την αντιστοιχία των παρεχόμενων 

υπηρεσιών σε σχέση με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του πληθυσμού. Οι δείκτες 

καταλληλότητας αφορούν το βαθμό ποσοτικής και ποιοτικής κάλυψης του πληθυσμού. 

Διαθεσιμότητα (availability): εκφράζει τη δυνατότητα προσφοράς των υπηρεσιών 

υγείας, χωρίς χρονικούς ή άλλους περιορισμούς. 

Προσβασιμότητα (accessibility): εκφράζει την ισότιμη δυνατότητα χρήσης των 

προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας από κάθε δικαιούχο, χωρίς γεωγραφικά, 

συγκοινωνιακά ή οικονομικά εμπόδια. Προσδιορίζεται από τον αριθμό των ατόμων που 

αναμένεται να χρησιμοποιήσουν κάποια υπηρεσία υγείας, από το χρόνο μετάβασης στην 

υπηρεσία και το χρόνο αναμονής μέχρι τη χρήση. 

Αποδοχή (acceptability): αποτιμά το βαθμό στον οποίο κοινωνικοί και πολιτισμικοί 

παράγοντες επηρεάζουν την αποδοχή των υπηρεσιών υγείας, επιτρέποντας ή 

αποτρέποντας την αρχική επαφή και τη χρήση της υπηρεσίας. 

Δραστικότητα (efficacy): εκφράζει την κλινική αποτελεσματικότητα των 

εφαρμοζόμενων παρεμβάσεων υπό ιδανικές, πειραματικές συνθήκες. 

Συμμόρφωση (compliance): προσδιορίζει το βαθμό εφαρμογής των ιατρικών και 

νοσηλευτικών οδηγιών και της θεραπευτικής αγωγής από τον ασθενή. 

Συνέχεια (continuity): εκφράζει τη δυνατότητα συστηματικής και όχι αποσπασματικής 

προσφοράς υπηρεσιών υγείας στον πληθυσμό. 

Λογοδοσία (accountability): είναι η δυνατότητα των καταναλωτών υγείας και των 

αγοραστών να επηρεάζουν τις κατευθύνσεις και τις πολιτικές των υπηρεσιών υγείας. 

Υπολογίζεται με δείκτες συχνότητας συλλογής δεδομένων, αξιοπιστίας δεδομένων κ.τ.λ.  

Ανταποκρισιμότητα (responsiveness): ορίζεται ως ο βαθμός ανταπόκρισης του 

συστήματος υγείας στις θεμιτές προσδοκίες των πολιτών σε σχέση με τις μη ιατρικές 

πλευρές επαφής τους με αυτό. Συντίθεται από οκτώ επιμέρους κριτήρια, τα οποία 

αξιολογούνται από τους πολίτες και συνδέεται με την ποιότητα της περίθαλψης. 
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4.5. Δείκτες αξιολόγησης 

 

4.5.1.  Επιλογή δεικτών 

 

Ανάλογα µε τις υπό αξιολόγηση υπηρεσίες υγείας, το είδος της επιδιωκόμενης 

αξιολόγησης και τις δυνατότητες που διατίθενται, επιλέγονται και οι αντίστοιχοι 

δείκτες. Οι κυριότεροι τύποι δεικτών είναι (WHO, 1981): 

 

 Δείκτες εισροών: Απλοί ποσοτικοί δείκτες (αριθμός γιατρών και νοσηλευτών), 

δείκτες ποιότητας εισροών (εκπαίδευση προσωπικού), δείκτες επάρκειας 

(αριθμός κλινών/ 1.000 κατοίκους), δείκτες γεωγραφικής προσπελασιμότητας 

(ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται κοντά σε μια υπηρεσία υγείας). 

 

 Δείκτες αξιολόγησης ενδιάμεσων διαδικασιών: Δείκτες αξιοπιστίας 

διαγνωστικών εξετάσεων, ικανοποίησης ασθενών, αρτιότητας ιατρικών 

τεχνικών, χρόνου αναμονής. 

 

 Δείκτες ενδιάμεσων εκροών: Απλοί δείκτες επαφών ή χρήσης υπηρεσιών 

(αριθμός εισαγωγών), σύνθετοι δείκτες χρησιμοποίησης (μέση διάρκεια 

νοσηλείας), δείκτες εργαστηριακών εξετάσεων ή προϊόντων (αριθμός 

χειρουργικών πράξεων ανά ειδικότητα το χρόνο). 

 

 Δείκτες αποτελέσματος και υγείας πληθυσμού: Δείκτες νοσηρότητας, 

θνητότητας, θνησιμότητας, δείκτες ευεξίας, δείκτες αποτελεσματικότητας 

(σχετική αποτελεσματικότητα), δείκτες ανεπιθύμητων ενεργειών. 

 

 Δείκτες αποδοτικότητας: Δείκτες οικονομικής αξιολόγησης (λόγος κόστους- 

αποτελεσματικότητας), δείκτες μακρο-αξιολόγησης (τεχνική αποδοτικότητα). 

 

 Κοινωνικοοικονομικοί δείκτες: Εισόδημα, κατοικία, συνθήκες εργασίας. 

 

 Δείκτες πολιτικής υγείας: Δείκτες κατανομής πόρων, οργανωτικού πλαισίου.  

 

Πολλοί από τους δείκτες αυτούς έχουν ποιοτική διάσταση και θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν δείκτες ποιότητας, σύμφωνα με τον ευρύτερο ορισμό της ποιότητας. 
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Κατά την προσέγγιση του θέματος της ποιοτικής αξιολόγησης μιας υπηρεσίας, ο 

Donabedian (1988) πρότεινε το τρίπτυχο δομή-διαδικασία-αποτέλεσμα, καθώς και 

τους αντίστοιχους δείκτες, οι οποίοι μπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες: 

 

 Δείκτες δομής: περιλαμβάνονται  δείκτες καταλληλότητας εγκαταστάσεων 

(έκταση, λειτουργικότητα, υγιεινή, ασφάλεια, προσβασιμότητα, αισθητική των 

χώρων), επάρκειας κλινών, εκπαίδευσης προσωπικού, αντικατάστασης ιατρικού 

εξοπλισμού, αναλογίας προσωπικού με ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία 

ανά έτος, αριθμού έκτακτων συμβάντων που έθεσαν τα μηχανήματα εκτός 

λειτουργίας ανά έτος, προδιαγραφών και επάρκειας εξοπλισμού.  

 

 Δείκτες διαδικασιών: περιλαμβάνονται δείκτες παραγωγικότητας που αφορούν 

στη διάρκεια παραμονής, το ποσοστό κάλυψης των κλινών, τις λίστες αναμονής, 

την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των διαγνωστικών εξετάσεων, το κόστος ανά 

ημέρα νοσηλείας, τη διάρκεια κατά την οποία έχει τεθεί κάποιο μηχάνημα εκτός 

λειτουργίας/ έτος.  

 

  Δείκτες αποτελέσματος: εκφράζουν την αλλαγή στην κατάσταση υγείας του 

ασθενούς, ως αποτέλεσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παραδείγματα τέτοιων 

δεικτών αποτελούν ο δείκτης θνητότητας ενός νοσοκομείου συνολικά ή κατά 

κατηγορίες νοσημάτων, οι δείκτες επιβίωσης ανά κατηγορία νόσου, η ποιότητα 

ζωής των ασθενών και η ικανοποίηση των ασθενών, όπως αυτή εκφράζεται 

μέσα από τη συμπλήρωση ειδικών ερωτηματολογίων. 

 

 

4.5.2.  Κριτήρια επιλογής δεικτών 

 

Τα βασικά κριτήρια για την επιλογή ενός δείκτη αξιολόγησης της λειτουργίας ενός 

υγειονομικού οργανισμού είναι τα παρακάτω (Papakostidi A. ,Tsoukalas N., 2012): 

 

 Η χρησιμότητα (usefulness): Ο δείκτης πρέπει να εκφράζει μια σημαντική 

παράμετρο, να συνδράμει στην εξαγωγή συμπερασμάτων και να συνδέεται με 

την δυνατότητα παρέμβασης για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων. 
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 Η εγκυρότητα (validity): Ο δείκτης μετρά αυτό που ισχυρίζεται ότι μετρά. Η 

εγκυρότητα ενός δείκτη ανιχνεύεται δυσκολότερα από την αξιοπιστία του, 

καθώς απαιτεί διαδοχικές συσχετίσεις μετρήσεων. 

 

 Η αξιοπιστία (reliability): Η αξιοπιστία ενός οργάνου μέτρησης εκφράζει την 

ακρίβεια και τη συνέπεια της μέτρησης ως προς το θέμα που μελετά και το 

εύρος μεταβλητότητας των αποτελεσμάτων από τυχαίους παράγοντες. 

 

 Η δυνατότητα σύγκρισης (comparability): Εξασφαλίζεται με την ύπαρξη 

πρότυπων δεικτών, με ευρεία έκταση εφαρμογής και με διαθεσιμότητα 

αντίστοιχων στοιχείων σε άλλες χώρες. 

 

 Η ανταποκρισιμότητα (responsiveness): Αναφέρεται στην ευαισθησία του 

δείκτη να ανιχνεύει μεταβολές. Έχει ιδιαίτερη σημασία όταν χρησιμοποιείται 

για την αξιολόγηση της επίδρασης μιας ιατρικής παρέμβασης. 

 

 Η ειδικότητα (specificity): Εκφράζει την ικανότητα εντοπισμού διαφορών στις 

εξεταζόμενες ομάδες ασθενών, π.χ. άτομα με καλή ποιότητα ζωής και άτομα με 

κακή ποιότητα ζωής. 

 

 Η ευαισθησία (sensitivity): Διερευνά την ακρίβεια του δείκτη και το κατά πόσο 

διαπιστώνονται διαφοροποιήσεις ή αλλαγές μέσα από την επαναλαμβανόμενη 

χρήση του.  

 

 

4.6. Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking) 

 

Η συγκριτική αξιολόγηση αποτελεί μία διαδεδομένη τεχνική αξιολόγησης. Στηρίζεται 

στη σύγκριση της απόδοσης ενός οργανισμού με την απόδοση ενός άλλου οργανισμού, 

που η λειτουργία του θεωρείται ως η καλύτερη στη συγκεκριμένη κατηγορία 

(Κωσταγιόλας και συν, 2008). 

 

Σύμφωνα με τον Camp (1989), το benchmarking αφορά περισσότερο στην κατανόηση 

των πρακτικών που οδηγούν σε καλύτερη επίδοση, παρά στην επίτευξη ενός 

μεγαλύτερου ποσοστού. Το διατυπώνει ως εξής: «Τα μέτρα του benchmarking 
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θεωρούνται ως ένα αποτέλεσμα κατανόησης των καλύτερων πρακτικών, όχι κάτι που 

προσδιορίζεται πρώτα ποσοτικά και κατανοείται αργότερα». 

 

Το benchmarking δίνει τη δυνατότητα σε κάθε οργανισμό να ποσοτικοποιήσει τις 

υπάρχουσες διαφορές απόδοσης, να τεκμηριώσει τα αίτια τους και να αναγνωρίσει τα 

βήματα που πρέπει να ακολουθήσει, ώστε να βελτιώνεται συνεχώς, υιοθετώντας νέες 

μεθόδους για την ανάλυση της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητάς του 

(Παπανικολάου, 2007). 

 

Σύμφωνα με τον Watson (1993), υπάρχουν τέσσερις βασικές κατηγορίες benchmarking: 

 

 Εσωτερικό (internal): Υλοποιείται μέσα στον οργανισμό και περιλαμβάνει τις 

επιχειρησιακές διαδικασίες. Αποβλέπει στη συγκριτική μελέτη των επιδόσεων 

των διαφόρων οργανωτικών ενοτήτων του οργανισμού και παρέχει διαφάνεια 

στις ενδοεπιχειρησιακές επιδόσεις. Ο έλεγχος γίνεται από τους διαχειριστές 

διαφόρων λειτουργιών και επιπέδων, ως προς τις επιδόσεις ομοειδών τμημάτων. 

 

 Ανταγωνιστικό (competitive): Διερευνά πρακτικές πιο επιτυχημένων 

οργανισμών που παράγουν τις ίδιες ή παρόμοιες υπηρεσίες και επιχειρεί να 

δώσει απάντηση στο τι πρέπει να κάνει ένας οργανισμός για να έχει παρόμοιες 

επιδόσεις. Προβλήματα μπορεί να παρατηρηθούν στη συλλογή και επεξεργασία 

δεδομένων, καθώς τα δεδομένα αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες των 

ανταγωνιστών. 

 

 Λειτουργικό (functional): Συγκρίνει ειδικές λειτουργίες, όπως για παράδειγμα 

το πληροφοριακό σύστημα του οργανισμού με το καλύτερο στην κατηγορία 

του. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι η ευκολότερη 

πληροφόρηση, λόγω της μη ύπαρξης ανταγωνισμού. 

 

 Γενικό (generic): Στο πλαίσιο του γενικού benchmarking συγκρίνονται 

αποκλειστικά οι επιχειρησιακές διαδικασίες ανεξαρτήτως οργανισμών, τομέα 

της οικονομίας ή κλάδου (Παπανικολάου, 2007). 

 

Η διαδικασία υλοποίησης του benchmarking παρουσιάζεται αναλυτικά στο διάγραμμα 

που ακολουθεί: 
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Διάγραμμα 4-4: Σχηματική παράσταση της διαδικασίας του benchmarking 

 

 

 



 

55 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 4
ΟΥ 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

 

Ξένη Βιβλιογραφία 

 

1. Arah, O.A., Klazinga, N.S., Delnoij, D.M., Asbroek, A.H., Custers, T. (2003), 

Conceptual frameworks for health systems performance: A quest for effectiveness, 

quality and improvement, Int. J. Qual. Health Care, 15(5): 377-398. 

2. Camp, R.C. (1989), Benchmarking: The search for industry best practices that lead 

to superior performance, Quality Press, Milwaukee. 

3. Cochrane, A.L. (1972), Effectiveness and efficiency: Random reflections on health 

services, Nuffield Provincial Hospitals Trust, London. 

4. Cumper, G.E. (1991), The evaluation of national health systems, Oxford Medical 

Publications, Oxford.  

5. Donabedian, A. (1966), Evaluating the quality of medical care, Milb Mem Fd 

Quart, 44:166. 

6. Li, L.X., Benton W.C. (1996), Performance measurement criteria in health care 

organizations: Review and future research directions, European Journal of 

Operational Research, 93(3): 449-468. 

7. Long, A.F., Harrison, S. (1985), Health services performance: effectiveness and 

efficiency, Croom Helm, USA. 

8. McGuire, A., Henderson, J., Mooney, G. (1992), Economics of healthcare, 

Routledge, London. 

9. Papakostidi, A., Tsoukalas, N. (2012), “Quality in health care and its evaluation”, 

Archives of Hellenic Medicine, 29(4), pp. 480–488. 

10. Watson, G.H. (1993), Strategic Benchmarking. How to rate your company’s 

performance against the World’ s best, John Wiley and Sons, N.Y. 

11. World Health Organization (1981), Development of indicators for monitoring 

progress towards health for all by the year 2000, WHO: 11-40, Geneva. 

 

 

Ελληνική Βιβλιογραφία 

 

1. Κυριόπουλος Γ., Οικονόμου, Χ., Γεωργούση, Ε., Γείτονα, Μ. (1999), Τα 

οικονομικά της υγείας από το Α έως το Ω, Αθήνα: Εκδόσεις Εξάντας. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03772217
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03772217


 

56 

2. Κυριόπουλος Γ. (2000), Ο Cochrane, η εποχή του και εμείς: Μια απόπειρα 

προσέγγισης της μεθοδολογίας στην πολιτική υγείας. Στο: Cochrane, A.L. (Συντ.) 

Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, τυχαίες σκέψεις για τις υπηρεσίες υγείας, 

σελ 17-35, Αθήνα: Εκδόσεις Εξάντας, Πολιτικές Υγείας. 

3. Κωσταγιόλας, Π., Καϊτελίδου, Δ., Χατζοπούλου, Μ. (2008), Βελτιώνοντας την 

ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας, Αθήνα: Εκδόσεις Παπασωτηρίου. 

4. Παπανικολάου, Β. (2007), Η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας, Αθήνα: Εκδόσεις 

Παπαζήση. 

5. Τούντας, Γ. (1999), Υπηρεσίες Υγείας: Διδακτικές σημειώσεις, σελ. 25-35, Αθήνα: 

Εκδόσεις Πανεπιστημίου Αθηνών. 

6. Τούντας, Γ., Οικονόμου, Ν.Α. (2007), Αξιολόγηση υπηρεσιών και συστημάτων 

υγείας, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 24(1): 7-21.  

7. Τούντας, Γ. (2008), Υπηρεσίες υγείας, Αθήνα: Εκδόσεις Οδυσσέας/ Νέα Υγεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

5.1. Διαπίστευση υπηρεσιών υγείας 

 

Η διαπίστευση είναι μια διαδικασία για τον έλεγχο και την τυποποίηση της ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών (Scrivens, 1996). Η έννοια χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει την συμμετοχή ενός οργανισμού σε μια διαδικασία αξιολόγησης των 

συστημάτων και των οργανωτικών δομών από τρίτα μέλη, με τη χρήση γραπτών 

προτύπων (Παπανικολάου, 2007). 

 

Οι κύριοι στόχοι της διαπίστευσης περιλαμβάνουν: 

 

(1) Βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας, καθιερώνοντας βέλτιστους 

στόχους επίτευξης μέσω της εκπλήρωσης προτύπων για τον οργανισμό. 

(2) Καθιέρωση μιας συγκριτικής βάσης δεδομένων των οργανισμών φροντίδας υγείας, 

ικανής να ανταποκριθεί σε επιλεγμένα πρότυπα ή κριτήρια δομών, διαδικασιών και 

αποτελεσμάτων. 

(3) Παροχή εκπαίδευσης και συμβουλών στους οργανισμούς φροντίδας υγείας, στη 

διοίκηση και στους επαγγελματίες υγείας σχετικά με τις στρατηγικές βελτίωσης 

ποιότητας και τις καλύτερες πρακτικές. 

(4) Ενίσχυση του δημόσιου αισθήματος εμπιστοσύνης στην ποιότητα της φροντίδας 

υγείας. 

(5) Μείωση των κινδύνων, οι οποίοι σχετίζονται με τραυματισμούς και μολύνσεις για 

ασθενείς και προσωπικό. 

(6) Παρακίνηση και βελτίωση της διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας.  

(Scrivens, 1995) 

 

Για να ληφθεί μια απόφαση διαπίστευσης σχετικά με την ικανότητα ενός οργανισμού 

φροντίδας υγείας να ανταποκρίνεται στα πρότυπα επίδοσης, μία ομάδα εκπαιδευμένων 

εξεταστών διεξάγει επιτόπου αξιολόγηση σε προκαθορισμένα διαστήματα, τυπικά κάθε 

δύο ή τρία χρόνια. 
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Τα ευρήματα της αξιολόγησης των ερευνητών αναλύονται για να καθοριστεί εάν ο 

οργανισμός προσεγγίζει ένα αποδεκτό επίπεδο συμμόρφωσης, ώστε να του απονεμηθεί 

η διαπίστευση. Οι ερευνητές είναι επίσης σε θέση να προσφέρουν προτάσεις για 

βελτίωση της ποιότητας, τις οποίες ο οργανισμός μπορεί να επιθυμεί να υιοθετήσει στο 

μέλλον (Παπανικολάου, 2007). 

 

Μελέτες προγραμμάτων διαπίστευσης διεθνώς έχουν δείξει ότι μέχρι το 1991 είχαν 

ξεκινήσει μόλις οκτώ εθνικά προγράμματα διαπίστευσης, ενώ στην επόμενη δεκαετία ο 

αριθμός τους τριπλασιάστηκε. Ένας από τους πιο σημαντικούς και ευρέως γνωστούς 

οργανισμούς διαπίστευσης αποτελεί ο Joint Commission on Accreditation of Healthcare 

Organizations (JCHAO), ο οποίος εκδίδει πρότυπα και αξιολογεί την ποιότητα και την 

ασφάλεια φροντίδας σε οργανισμούς υγείας στις ΗΠΑ (Κωσταγιόλας και συν., 2008). 

 

Το 1997 ιδρύθηκε ένα διεθνές παρακλάδι του οργανισμού με την επωνυμία Joint 

Commission International, το οποίο επεκτείνει την αποστολή του JCHAO παγκοσμίως. 

Μέσα από διεθνείς δραστηριότητες τόσο στον συμβουλευτικό χώρο, όσο και στο χώρο 

της διαπίστευσης, ο JCΙ βοηθάει στη βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών σε 

περισσότερες από 40 χώρες (JCI, 2005). 

 

 

5.2. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας 

 

Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας είναι ένα εργαλείο για την οργάνωση και τη 

βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων/ υπηρεσιών ενός οργανισμού. Με άλλα λόγια, 

περιλαμβάνει τις περισσότερες από τις μεθόδους και τις τυπικές διαδικασίες που 

σχετίζονται με τη λειτουργία του οργανισμού, την οργάνωση και τον καταμερισμό των 

ευθυνών (Παπανικολάου, 2007). 

 

Για να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που επιδιώκουν να 

υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας, αλλά και για να 

υπάρξει μια διεθνώς κοινή γλώσσα πάνω στο θέμα αυτό, ο Διεθνής Οργανισμός 

Τυποποίησης ISO (International Organization of Standardization) δημιούργησε τη 

σειρά προτύπων ISO 9000  (Τσιότρας, 2002). 

 

Η τελευταία έκδοση της σειράς ISO 9000 περιλαμβάνει τα πρότυπα (www.iso.org): 

http://www.iso.org/
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 ISO 9000:2005 - καλύπτει τις βασικές έννοιες ποιότητας και το λεξιλόγιο.  

 ISO 9001:2008 - καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος ποιότητας.  

 ISO 9004:2009 - παρέχει οδηγίες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας.  

 ISO 19011:2011 - καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές για τους εσωτερικούς και 

εξωτερικούς ελέγχους των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.  

 

Η συμμόρφωση ενός οργανισμού με τις απαιτήσεις των προτύπων πιστοποιείται από 

μία κατάλληλα διαπιστευμένη αρχή. Επίσημος φορέας πιστοποίησης στην Ελλάδα είναι 

ο ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης) και η ΕΕΔΕ (Ελληνική Εταιρία 

Διοίκησης Επιχειρήσεων), ενώ διαπιστευμένοι ιδιωτικοί οργανισμοί παρέχουν επίσης 

υπηρεσίες πιστοποίησης. 

 

Στη σειρά ISO 9000 δίνεται έμφαση στις διαδικασίες, στη συμμόρφωση στις 

προδιαγραφές και στην ικανοποίηση του πελάτη. Η δομή του νέου προτύπου 

αναπτύσσεται έχοντας ως γνώμονα τον κύκλο του Deming (διάγραμμα 5-1). Τέσσερις 

είναι οι τομείς που αφορούν τις κύριες διαδικασίες: (1) ευθύνες τις διοίκησης, (2) 

διαχείριση πόρων, (3) υλοποίηση και παραγωγή προϊόντων, (4) μέτρηση, ανάλυση και 

βελτίωση (Παπανικολάου, 2007). 

 

 

 

Διάγραμμα 5-1: Πρότυπο ISO 9000 
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Το πρότυπο ISO εφαρμόζεται ολοένα και περισσότερο στον τομέα της υγείας (Sweeney 

& Heaton, 2000). Μάλιστα, η εφαρμογή του προτύπου ISO 9001 επιφέρει σημαντικά 

πλεονεκτήματα για έναν οργανισμό υγείας (Τσιότρας, 2002):  

 

 Βοηθάει στην αποσαφήνιση και τον καθορισμό των ευθυνών και των 

λειτουργικών κανόνων, μειώνοντας στο ελάχιστο τον αυτοσχεδιασμό από 

μέρους των εργαζομένων. 

 Παρέχει σαφείς οδηγίες στο προσωπικό του οργανισμού, διασφαλίζοντας έτσι 

την ομοιόμορφη και επαρκή επικοινωνία και τον αποτελεσματικό έλεγχο όλων 

των διαδικασιών, ακόμη και σε περιπτώσεις μετακίνησης του προσωπικού σε 

διαφορετικές θέσεις εργασίας ή πρόσληψης νέων εργαζομένων. 

 Προσφέρει μια ορθολογική και συστηματική προσέγγιση στην διαχείριση των 

πόρων, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων πόρων. 

 Αυξάνει την ευαισθησία του προσωπικού σε θέματα ποιότητας. Όλοι μαζί 

δουλεύουν με κοινό όραμα την ικανοποίηση του πελάτη. 

 Παρέχει αποσαφήνιση των αόριστων διατμηματικών καθηκόντων και ευθυνών,  

συμβάλλοντας στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ διαφορετικών τμημάτων. 

 Αυξάνει την αποδοτικότητα των εργαζομένων, λόγω συστηματικής προσέγγισης 

εργασιακών λειτουργιών. 

 Μειώνει την αστάθεια και βελτιώνει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, 

λόγω της τυποποίησης των διαδικασιών. 

 Με τη σταθερή παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προσφέρει ικανοποίηση, τόσο 

στους άμεσους αποδέκτες των υπηρεσιών υγείας (ασθενείς), όσο και στους 

υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους (συγγενείς, πολίτες, άλλοι οργανισμοί). 

 Βελτιώνει την αξιοπιστία, τη φήμη και την εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες υγείας.  

 Διευκολύνει τις σχέσεις προμηθευτή – νοσοκομείου. 

 

Βέβαια, η εφαρμογή ενός τέτοιου προτύπου στις υπηρεσίες υγείας μπορεί να 

παρουσιάσει σημαντικές δυσκολίες και εμπόδια, καθώς δημιουργεί υπερβολική 

γραφειοκρατία και απαιτεί εκτεταμένες επενδύσεις σε προγράμματα εκπαίδευσης 

εργαζομένων και κατανάλωση πολλών ανθρωποωρών για την προετοιμασία για την 

πιστοποίηση. Μπορούν, επίσης, να παρουσιαστούν αντιδράσεις από τους εργαζόμενους 

εξαιτίας του επιπλέον φόρτου εργασίας, αντίδραση των στελεχών και των εργαζομένων 

στις απότομες αλλαγές και δυσκολίες στην αλλαγή νοοτροπίας (Τσιότρας, 2002). 

 



 

61 

5.3. Βραβεία ποιότητας και αυτo-αξιολόγηση στις υπηρεσίες υγείας 

 

5.3.1. Αμερικανικό Βραβείο Ποιότητας (MBNQA) 

 

Το Malcolm Baldridge National Quality Award (MBNQA) καθιερώθηκε το 1987 ως 

το Εθνικό Αμερικανικό Βραβείο Ποιότητας, με σκοπό να ευαισθητοποιηθούν οι 

αμερικανικές επιχειρήσεις σε θέματα ποιότητας και να δημοσιευθούν επιτυχημένες 

επιχειρηματικές στρατηγικές (Κωσταγιόλας και συν., 2008). 

   

Το όνομα του βραβείου δόθηκε προς τιμήν του  Malcolm Baldrige, που διετέλεσε 

Γραμματέας Εμπορίου από το 1981 έως το 1987. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, 

έδειξε προσωπικό ενδιαφέρον για τη βελτίωση της ποιότητας από την πλευρά των 

αμερικανικών επιχειρήσεων και για το λόγο αυτό το Κογκρέσο, μετά τον ξαφνικό 

θάνατό του, θέσπισε ως αναγνώριση της συνεισφοράς του το ομώνυμο βραβείο 

(Παπανικολάου, 2007). 

 

Το Κογκρέσο ενέκρινε αρχικά την εφαρμογή του βραβείου στον κατασκευαστικό 

κλάδο, στις υπηρεσίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το πεδίο εφαρμογής του 

έκτοτε έχει επεκταθεί στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση (1999) και 

στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (2005) (www.nist.gov/baldrige/). 

 

Το Αμερικανικό Βραβείο Ποιότητας MBNQA περιέχει επτά κατηγορίες κριτηρίων:  

 

 Ηγεσία (leadership) 

 Στρατηγικός σχεδιασμός (strategic planning) 

 Εστίαση στην αγορά και στον πελάτη (costumer and market focus) 

 Μέτρηση, ανάλυση και διαχείριση της γνώσης (measurement, analysis, and 

knowledge management)  

 Εστίαση στους ανθρώπινους πόρους (human resource focus) 

 Διοίκηση λειτουργιών (process management) 

 Αποτελέσματα της επιχείρησης (performance results) 

     (www.nist.gov/baldrige/publications/hc_criteria.cfm) 

 

Τα κριτήρια αυτά έχουν γίνει αποδεκτά ως τα σημαντικότερα πρότυπα αξιολόγησης 

της λειτουργίας ενός οργανισμού τόσο στις ΗΠΑ, όσο και διεθνώς. Έχουν 

http://www.nist.gov/baldrige/
http://www.nist.gov/baldrige/publications/hc_criteria.cfm
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σχεδιαστεί έτσι, ώστε να επιτρέπουν τους οργανισμούς να ενισχύουν την 

ανταγωνιστικότητά τους μέσα από τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη 

βελτίωση της συνολικής λειτουργίας του οργανισμού (Κωσταγιόλας και συν., 2008). 

 

Τα κριτήρια που θέτει το MBNQA για τις υπηρεσίες υγείας είναι σχεδιασμένα να 

έχουν κοινό πλαίσιο με τα κριτήρια των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης, αλλά με 

αναφορές και γλώσσα ειδική για τη φροντίδα υγείας (Παπανικολάου, 2007). Το 

διάγραμμα 5-2 δίνει μια προοπτική του συστήματος και του τρόπου που τα κριτήρια 

και το πλαίσιο του βραβείου συνδέονται. 

 

 

Διάγραμμα 5-2: Η σύνδεση και η αλληλεπίδραση των κριτηρίων του MBNQA στο χώρο της υγείας  

(Πηγή: www.nist.gov/baldrige/publications/hc_criteria.cfm) 

 

Η αξιολόγηση των οργανισμών βασίζεται στη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης 

που παρέχει αποδείξεις, επιχειρησιακά δεδομένα και πληροφορίες, σχετιζόμενες με 

τις ενότητες κριτηρίων του βραβείου. Μετά από την αξιολόγηση, οι οργανισμοί 

λαμβάνουν μια λεπτομερή έκθεση για τα δυνατά σημεία του οργανισμού και τις 

ευκαιρίες προς βελτίωση που έχουν αναδειχθεί κατά τη διαδικασία της κρίσης 

(Κωσταγιόλας και συν., 2008). 

 

Η μέγιστη συνολική βαθμολογία που μπορεί να λάβει κάθε κριτήριο του MBNQA 

στον τομέα της υγείας παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Παράλληλα, 

φαίνονται οι υποκατηγορίες που εξετάζονται σε κάθε κριτήριο και η μεγαλύτερη 

βαθμολογία που μπορεί να αποδοθεί σε κάθε υποκριτήριο.  

 

http://www.nist.gov/baldrige/publications/hc_criteria.cfm
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Πίνακας 5-1: Το σύστημα βαθμολόγησης του MBNQA στον τομέα της υγείας 

 (Πηγή: www.nist.gov/baldrige/publications/upload/2011_2012_Health_Care_Criteria.pdf) 

 

 

 

5.3.2. Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας (EFQM) 

 

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Διαχείριση της Ποιότητας (European Foundation for 

Quality Management - EFQM), με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργασμού 

Ποιότητας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εισήγαγε το 1992 το Ευρωπαϊκό Βραβείο 

Ποιότητας (European Quality Award - EQA) (Παπανικολάου, 2007).  

 

Μέχρι το 1994, το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας απευθυνόταν σε μεγάλες και 

μεταγενέστερα σε μικρομεσαίες ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενώ από το 1996 θεσπίστηκε 

για οργανισμούς και επιχειρήσεις στο δημόσιο τομέα (Δερβιτσιώτης, 2005). 

Ιδιαίτερα για τον υγειονομικό τομέα, η προσαρμογή του μοντέλου έγινε το 1997 από 

το Salford Royal Hospital (Μουμτζόγλου, 2001).  

http://www.nist.gov/baldrige/publications/upload/2011_2012_Health_Care_Criteria.pdf
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Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας βασίζεται στο αντίστοιχο υπόδειγμα EFQM 

(Μουμτζόγλου, 2008). Αποτελείται από 9 κριτήρια και 32 υποκριτήρια (Τούντας, 

2008). Τα κριτήρια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τις προϋποθέσεις (enablers) και 

τα αποτελέσματα (results). Οι προϋποθέσεις αναφέρονται στο τι κάνει ένας 

οργανισμός και πώς το κάνει, ενώ τα αποτελέσματα αφορούν στο τι επιτυγχάνει ο 

οργανισμός (Κωσταγιόλας και συν., 2008).  

 

Το πλέγμα με τα κριτήρια που απαρτίζουν το  Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας 

απεικονίζεται στο διάγραμμα 5-3. Τα βέλη υπογραμμίζουν τη δυναμική του 

μοντέλου και δείχνουν πώς η καινοτομία και η μάθηση βελτιώνουν τις προϋποθέσεις, 

οι οποίες με τη σειρά τους βελτιώνουν τα αποτελέσματα (Τούντας, 2008). 

 

 

Διάγραμμα 5-3: Κριτήρια αξιολόγησης για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας 

 

 

Η συνολική βαθμολογία των οργανισμών υπολογίζεται με βάση το ποσοστό 

βαρύτητας κάθε κριτηρίου, όπως αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα 5-2. Οι 

υποψήφιοι πρέπει αρχικά να ακολουθήσουν τη διαδικασία της αυτο-αξιολόγησης και 

να πετύχουν τουλάχιστον 350 μονάδες. Στη συνέχεια, η αξιολόγηση γίνεται από 

ειδικούς ελεγκτές ποιότητας, μέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ποιότητας και του 

Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Διαχείριση της Ποιότητας (Τσιότρας, 2002). Κάθε 

χρόνο το βραβείο απονέμεται στην επιχείρηση/ οργανισμό, η οποία κρίνεται ως η πιο 

επιτυχημένη στην εφαρμογή της ΔΟΠ στην Ευρώπη (Μαντζάρης, 2008). 
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Πίνακας 5-2: Ποσοστά βαρύτητας και μέγιστη βαθμολογία βραβείου EQA  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΡΑΒΕΙΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Ηγεσία  10 100 

Ανθρώπινο δυναμικό 9 90 

Πολιτική και στρατηγική 8 80 

Πόροι 9 90 

Διεργασίες 14 140 

Σύνολο προϋποθέσεων 50 500 

Ικανοποίηση ανθρώπινου δυναμικού  9 90 

Ικανοποίηση πελατών  20 200 

Επιπτώσεις στο περιβάλλον 6 60 

Οικονομικά Αποτελέσματα  15 150 

Σύνολο αποτελεσμάτων 50 500 

Σύνολο  100 1000 

 

 

5.3.3. Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) 

 

Το ΚΠΑ παρέχει ένα πλαίσιο αυτο-αξιολόγησης που είναι εννοιολογικά παρόμοιο 

με τα κύρια μοντέλα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, αλλά έχει διαμορφωθεί ειδικά 

για τις οργανώσεις του δημόσιου φορέα. Αποτελείται από 9 βασικά κριτήρια και 28 

υποκριτήρια. Επειδή είναι ένα γενικό εργαλείο, μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα 

κατά την εφαρμογή του, δίχως όμως να τροποποιούνται τα κριτήρια, τα υποκριτήρια 

και το σύστημα βαθμολογίας.  

 

 

Διάγραμμα 5-4: Η δομή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης 

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

http://www.eipa.eu/files/File/CAF/Brochure2006/Greek_2006.pdf
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Τα κριτήρια 1-5 αφορούν τις προϋποθέσεις μιας οργάνωσης, οι οποίες καθορίζουν 

το τί κάνει η οργάνωση και πώς προσεγγίζει τα έργα που της έχουν ανατεθεί, ώστε 

να επιτύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τα κριτήρια 6-9 αφορούν τα αποτελέσματα 

που επιτυγχάνονται ως προς το ανθρώπινο δυναμικό, την κοινωνία, τους πελάτες/ 

πολίτες και τα βασικά αποτελέσματα επίδοσης. Τα παραπάνω κριτήρια βασίζονται 

στη χρήση δεικτών μέτρησης αποτελεσμάτων (ΥΠΕΣΔΔΑ, 2006). 

 

Ένα από τα συστατικά στοιχεία του ΚΠΑ είναι το σύστημα βαθμολόγησης. Η 

βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου και υποκριτηρίου του προτύπου έχει 4 κύριους 

σκοπούς (ΥΠΕΣΔΔΑ, 2006): 

 

1. να δώσει μία ένδειξη για την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει η 

οργάνωση, όσον αφορά τις δραστηριότητες βελτίωσης. 

2. να μετρήσει την πρόοδο της δημόσιας οργάνωσης 

3. να εντοπίσει καλές πρακτικές 

4. να βοηθήσει στην εξεύρεση κατάλληλων εταίρων, από τους οποίους μπορεί η 

δημόσια οργάνωση να μάθει. 

 

Η αξιολόγηση των προϋποθέσεων και των αποτελεσμάτων βαθμολογείται σύμφωνα 

με τα διαγράμματα που ακολουθούν. 

 

 

Διάγραμμα 5-5: Βαθμολογία προϋποθέσεων του ΚΠΑ 
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Διάγραμμα 5-6: Βαθμολογία αποτελεσμάτων ΚΠΑ 

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

 

Η διαδικασία της αυτο-αξιολόγησης ακολουθεί συγκεκριμένα βασικά βήματα: 

(1) Δέσμευσης της ανώτατης διοίκησης και γνωστοποίηση της διαδικασίας αυτο-

αξιολόγησης: (α) διορισμός του επικεφαλής του έργου, (β) σύσταση της ομάδας 

αυτο-αξιολόγησης, (γ) πληροφόρηση της ομάδας για τον τρόπο εφαρμογής της 

διαδικασίας. 

(2) Πραγματοποίηση της διαδικασίας της αυτο-αξιολόγησης: ακριβής αξιολόγηση 

της οργάνωσης για κάθε υποκριτήριο, με βάση τη γνώση και την εμπειρία κάθε 

εργαζομένου που συμμετέχει στην ομάδα αυτο-αξιολόγησης. 

(3) Χρήση των αποτελεσμάτων: (α) καθορισμός προτεραιότητας βελτιώσεων, (β) 

ανάπτυξη και εφαρμογή ενός σχεδίου βελτίωσης, (γ) παρακολούθηση της 

προόδου και επανάληψη της αυτο-αξιολόγησης (Παπανικολάου, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eipa.eu/files/File/CAF/Brochure2006/Greek_2006.pdf
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: 

ΞΕΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

 

6.1.  Εθνικές πολιτικές ποιότητας υπηρεσιών υγείας  

 

Τα τελευταία χρόνια πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν προωθήσει διαδικασίες που έχουν 

ως σκοπό να αξιολογήσουν και να διασφαλίσουν τους παράγοντες που συνδέονται με 

την ποιότητα (Champagne et al., 1997; Short & Rahim, 1995).  

 

Πράγματι, αρκετές χώρες έχουν σχεδιάσει εθνικά προγράμματα δράσης για την 

ανάπτυξη της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας [Σουηδία (1993), Βέλγιο-Φιλανδία 

(1995), Νορβηγία (1996), Γερμανία-Ηνωμένο Βασίλειο (1998), Ιταλία (2000), Δανία 

(2002)]. Πολλές επίσης πρωτοβουλίες αναπτύχθηκαν μέσω ειδικών νομοθετικών 

μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της ποιότητας στη φροντίδα υγείας [Γαλλία (1984, 

1991, 1996), Ισπανία-Ιταλία (1986), Γερμανία (1989, 2000, 2001), Αυστρία (1993)]. 

Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά παραδείγματα χωρών. 

 

Στη Γερμανία, η νομοθετική μεταρρύθμιση του 1989 απαιτεί διασφάλιση ποιότητας στα 

νοσοκομεία και τη φροντίδα των εξωτερικών ασθενών, καθώς επίσης υποχρεωτικό 

benchmarking στις νοσοκομειακές διαδικασίες και τα αποτελέσματα. Το 1998 

αναπτύσσονται εθνικές συστάσεις για τη διαχείριση της ποιότητας στη φροντίδα υγείας, 

ενώ το 2001 αποφασίζεται ότι τα νοσοκομεία και οι μονάδες αποκατάστασης πρέπει να 

διαθέτουν σύστημα διαχείρισης ποιότητας, ενώ θα πρέπει να συντάσσουν και μία 

έκθεση ποιότητας κάθε δύο χρόνια. 

 

Στη Γαλλία, το 1984, η νομοθεσία ορίζει ότι οι νοσοκομειακές ιατρικές επιτροπές 

πρέπει να εκδίδουν μία ετήσια έκθεση για την αξιολόγηση της ποιότητας. Το 1991, η 

νομοθεσία απαιτεί από τα νοσοκομεία να ορίζουν και να επιδεικνύουν εσωτερικά 

συστήματα ποιότητας. Το 1996, με διάταγμα για τη μεταρρύθμιση στα ιδιωτικά και 

δημόσια νοσοκομεία, αποφασίζεται η υποχρεωτική βελτίωση της ποιότητας, οι έρευνες 

ικανοποίησης ασθενών και η διαπίστευση των νοσοκομείων. 
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Στην Ιταλία, το 1986, αναπτύσσονται επιτροπές ποιότητας στα νοσοκομεία και το 1992, 

η νομοθετική μεταρρύθμιση απαιτεί προγράμματα ποιότητας, δείκτες ποιότητας και 

υποχρεωτική διαπίστευση ανά περιφέρεια. Το 2000 αναπτύσσεται Εθνικό Σχέδιο 

Υγείας με προτεραιότητες και στόχους για βελτίωση της δημόσιας υγείας. 

 

Στην Ολλανδία, το 1981, αναπτύσσονται επιτροπές ποιότητας νοσοκομείων. Το 1996, η 

νομοθεσία για την ποιότητα υπαγορεύει συμμετοχή των ασθενών, κλινικές οδηγίες και 

πρωτόκολλα, εκπαίδευση του προσωπικού στην ποιότητα και ετήσιες εκθέσεις. Τα 

ιδρύματα είναι υπεύθυνα για την αυτο-αξιολόγησή τους και υπόκεινται σε έλεγχο από 

το σώμα επιθεωρητών υγείας. Το 2001, η νομοθεσία ρυθμίζει την παροχή φροντίδας, 

εστιάζοντας στην ποιότητα της επαγγελματικής πρακτικής. 

 

Στο Βέλγιο, το 1987, αναπτύσσονται επιτροπές ποιότητας νοσοκομείων και το 1995, η 

οργανωτική επιτροπή για την ποιότητα στη φροντίδα υγείας αναπτύσσει πρόταση 

εθνικής πολιτικής. Στην Αυστρία, το 1993, προωθείται νόμος περί νοσοκομείων και 

κλινικών που αναπτύσσει το benchmarking, τα εσωτερικά συστήματα ποιότητας και τις 

επιτροπές διασφάλισης ποιότητας.  

 

Στη Φιλανδία, το 1994, δημιουργείται το συμβούλιο ποιότητας για τη φροντίδα υγείας, 

το οποίο αναλαμβάνει την ευθύνη για την αξιολόγηση της τεχνολογίας, τη δημιουργία 

καταλόγων φροντίδας, δεικτών ποιότητας και βάσεων δεδομένων ικανοποίησης 

ασθενών. Το 2002, η Δανία αναπτύσσει εθνική στρατηγική για τη βελτίωση της 

ποιότητας με στόχους και σχέδιο δράσης 2002-2006 (Παπανικολάου, 2007). 

 

 

6.2. Ελληνικές πολιτικές για την ποιότητα  

 

Ο νόμος 2519/ 97 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 

οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 165, 21/8/1997) περιελάμβανε μια σειρά από μέτρα που θα βελτίωναν 

έμμεσα την ποιότητα, όπως η ίδρυση οργάνων προστασίας των δικαιωμάτων των 

ασθενών. Η συμβολή του όμως στο θέμα της ποιότητας έγκειται κυρίως στη δημιουργία 

του Ινστιτούτου Έρευνας και Ελέγχου της Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγιεινής 

(Ι.Ε.Ε.Π.Υ.Υ.), που σκοπό είχε τη στατιστική ανάλυση και την αξιολόγηση των 

υπηρεσιών υγείας, τη διασφάλιση της ποιότητάς τους, τη χορήγηση πιστοποιητικών 
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διασφάλισης ποιότητας, τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και τη σύνταξη 

εκθέσεων για τις ιατρικές υπηρεσίες. Ωστόσο, το παραπάνω ινστιτούτο δε λειτούργησε 

μέχρι σήμερα, όπως προέβλεπε ο νόμος (Σαραφίδης & Σταφυλάς, 2005). 

 

Μια νέα μεταρρυθμιστική προσπάθεια έλαβε χώρα με το νόμο 2889/ 01 «Βελτίωση και 

εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37, 

2/3/2001). Η μεταρρύθμιση στόχευε στην αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας, στην 

καθιέρωση ποιοτικού ελέγχου, στην αποτελεσματική διαχείριση ανθρώπινων και 

υλικών πόρων και στη συνεχή βελτίωση ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. 

Θεσμοθετήθηκαν όργανα και διαδικασίες, όπως: α) ποιοτικός έλεγχος των υπηρεσιών 

υγείας από το κέντρο ποιότητας του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας (άρθρο 3§4), β) τμήμα 

βελτίωσης και ελέγχου στα Πε.Σ.Υ., με σκοπό την καθιέρωση κριτηρίων αξιολόγησης 

και βελτίωσης των υπηρεσιών (άρθρο 3§5), γ) τμήμα ελέγχου ποιότητας, έρευνας και 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σε νοσοκομεία άνω των τετρακοσίων κλινών (άρθρο 6§6), 

δ) αξιολόγηση των ειδικών ερευνητικών κέντρων ή των κέντρων αναφοράς 

συγκεκριμένης ιατρικής ειδικότητας και δυνατότητα ανάδειξής τους σε κέντρα 

αριστείας (άρθρο 10), ε) σύσταση τμήματος περιφερικού χάρτη υγείας σε κάθε Πε.Σ.Υ. 

που θα εκπονεί περιφερικό σχέδιο δράσης για την Παροχή Υπηρεσιών Υγείας (άρθρο 

3§5), στ) υποχρεωτική σύσταση γραφείου υποδοχής ασθενών (άρθρο 6§4), ζ) 

υπογραφή Συμβολαίου Αποδοτικότητας μεταξύ διοικητών και Πε.Σ.Υ. που θα αφορά 

την ορθολογική διαχείριση των πόρων (άρθρο 5§6), η) σύσταση ειδικής επιτροπής από 

το Κ.Ε.Σ.Υ. για τον έλεγχο των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας (άρθρο 16§3) 

(Παπανικολάου, 2007). 

 

Η επόμενη μεταρρυθμιστική προσπάθεια έλαβε χώρα με τον νόμο 3172/ 2003 (ΦΕΚ 

197, 6/8/2003) για την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών δημόσιας υγείας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 6, προβλέπεται σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας 

με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) γνωμοδότηση και σύνταξη προτάσεων σε θέματα 

αξιολόγησης κινδύνων της δημόσιας υγείας, β) υποβολή προτάσεων για την 

διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής δημόσιας υγείας, γ) γνωμοδότηση για το σχέδιο 

αξιολόγησης της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των 

υπηρεσιών, δ) γνωμοδότηση για τις ερευνητικές προτεραιότητες στη δημόσια υγεία. 

Επιπρόσθετα, γίνεται σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας (άρθρο 9), η 

οποία καθορίζει τις αρχές για τον ποιοτικό έλεγχο, ελέγχει την εφαρμογή της πολιτικής 

για τη δημόσια υγεία, αξιολογεί το σύνολο των υπηρεσιών και των φορέων δημόσιας 
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υγείας και μεριμνεί για τον συντονισμό των δράσεων όλων των φορέων δημόσιας 

υγείας (Παπανικολάου, 2007).  

 

Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια για την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, η οποία 

σηματοδοτήθηκε από τον νόμο 3235/ 2004 (ΦΕΚ 53, 18/2/2004), στόχευε στην ισότιμη 

πρόσβαση των πολιτών σε ένα σύστημα ολοκληρωμένης και ποιοτικής φροντίδας 

υγείας, μέσω της παρακολούθησης της διακίνησής τους από τον οικογενειακό ιατρό, 

όπως αυτός θα ορίζονταν από το Ε.Σ.Υ. Η υλοποίηση αυτού του στόχου απαιτούσε την 

γεωγραφική τομεοποίηση του συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μέσα στα 

όρια κάθε Πε.Σ.Υ.Π. με αυστηρά ανθρωπομετρικά κριτήρια (άρθρο 6§1,2). Ο νόμος 

προέβλεπε την καθιέρωση του θεσμού του οικογενειακού ή προσωπικού ιατρού, ο 

οποίος καλείται να διαχειρίζεται συνολικά τα προβλήματα υγείας των ασθενών που του 

αναλογούν με βάση τις ανάγκες του Ε.Σ.Υ. (άρθρο 8). Επίσης, στο άρθρο 9§1 και 2 

προβλέπεται η έναρξη τήρησης ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου των πολιτών, με το 

σύνολο των δεδομένων που αφορούν την κατάσταση της υγείας τους. Ο νόμος 

προβλέπει επίσης τη σύσταση Φορέα Πιστοποίησης των Κέντρων Υγείας που ελέγχει 

τους φορείς παροχής Π.Φ.Υ (άρθρο 13). Η αξιολόγηση και η πιστοποίηση γίνεται με 

βάση τη στελέχωση, την ιατρική υποδομή και τον εξοπλισμό, την υποδομή 

μηχανοργάνωσης, την τήρηση υγειονομικών διατάξεων και μέτρων προστασίας, την 

ποιότητα τήρησης των διαδικασιών, την εξυπηρέτηση του κοινού και τη διασύνδεση 

των φορέων Π.Φ.Υ μεταξύ τους και με φορείς παροχής νοσοκομειακής περίθαλψης 

(Παπανικολάου, 2007). 

 

Η προσπάθεια της Πολιτείας για ανάδειξη και θωράκιση του χώρου της ποιότητας στην 

υγεία συνεχίστηκε το 2005 με τη σύνταξη και κατάθεση του σχεδίου νόμου «ποιότητα 

και ασφάλεια υπηρεσιών υγείας». Το σχέδιο νόμου στόχευε στον καθορισμό ενός 

γενικότερου πλαισίου και των λεπτομερών κανόνων που θα χαρακτηρίζουν τον χώρο 

της ποιότητας. Βασική υποδομή για την ποιότητα προβλεπόταν να αποτελέσει το 

Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Υγείας (Ε.Σ.Π.Υ.), καθιστώντας υποχρεωτική την 

τροφοδότηση του με στοιχεία από τις Μονάδες Υγείας. Για την υποστήριξη του 

Ε.Σ.Π.Υ. και την ανάπτυξη και διαρκή βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας 

υπηρεσιών υγείας, προβλεπόταν ακόμη η δημιουργία του Εθνικού Κέντρου 

Πληροφοριών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.ΚΕ.Π.Υ.Υ.), το οποίο θα αποτελούσε όργανο 

ανάπτυξης πολιτικής και στρατηγικών ποιότητας και αρχή πληροφοριών στον τομέα 

υγείας. Το θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία του Ε.ΚΕ.Π.Υ.Υ. αποτελεί εξέλιξη του 
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προβλεπομένου στο Ν. 2519/ 97 πλαισίου λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Ερευνών 

Υγείας (Ε.Κ.Ε.Υ.) και του Ινστιτούτου Έρευνας και Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών 

Υγείας (Ι.Ε.Ε.Π.Υ.Υ.) (Υ.Υ.Κ.Α., 2005).  

 

Τον Μάρτιο του 2005 υπογράφηκε πρωτόκολλο συνεργασίας για την Τυποποίηση στον 

τομέα της Υγείας μεταξύ του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ) και του 

Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.), με σκοπό την εξασφάλιση δραστικής 

βελτίωσης του όλου συστήματος εκπόνησης Ελληνικών Εθνικών Προτύπων και 

Εθνικών Προδιαγραφών, σε πλήρη συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση και με 

σαφή στόχο την εξυπηρέτηση του τεχνικού ορθολογισμού του συστήματος της υγείας 

στη χώρα (www.in.gr). 

 

Το 2007, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανέπτυξε σχέδιο δράσης 

για τη Δημόσια Υγεία για τα έτη 2007-2013. Ο στόχος 8 του σχεδίου δράσης αποβλέπει 

στη βελτίωση της ποιότητας και της επιστημονικής εγκυρότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών σε όλες τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς Δημόσιας Υγείας, με την 

ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.  

Η υλοποίηση του στόχου περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις: (α) δημιουργία εθνικής 

βάσης δεδομένων με «κατευθυντήριες οδηγίες» και «καλές πρακτικές» στη Δημόσια 

Υγεία, (β) πρόσβαση σε βιβλιοθήκες και διεθνείς  βάσεις δεδομένων, (γ) προώθηση 

πιστοποίησης εργαστηρίων και Κέντρων Αναφοράς, (δ) ανάπτυξη κατευθυντήριων 

οδηγιών και διαδικασιών λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας, (ε) ανάπτυξη οδηγιών και 

κανονισμών προστασίας της υγείας σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας 

(Υ.Υ.Κ.Α., 2007). 

 

Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την Ποιότητα έχουν αποσταλεί 

στα νοσηλευτικά ιδρύματα διάφορες εγκύκλιοι που αφορούν στην έναρξη εφαρμογής 

δράσεων ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας (Γ.Π. οικ. 123566/ 10, Γ.Π. οικ. 140077/ 10, 

Γ.Π. οικ. 162857/ 10, Γ.Π. οικ. 11980/ 11). Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο  Γ.Π. οικ. 

30518/ 13, το Υπουργείο Υγείας συμπεριλαμβάνει στους ετήσιους στρατηγικούς 

στόχους την εισαγωγή και εφαρμογή καλών πρακτικών (πρωτόκολλα, κατευθυντήριες 

γραμμές, διαδικασίες), με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στη φιλοσοφία διοίκησης ολικής 

ποιότητας και σε καλές πρακτικές, τη διοίκηση με στόχους και τη μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας (www.nomotelia.gr). 

http://www.in.gr/
http://www.nomotelia.gr/
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6.3. Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα 

 

Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται πολλές περιπτώσεις εφαρμογής συστημάτων 

ποιότητας σε οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας. Συγκεκριμένα, έχουν 

δημοσιευτεί πολλά άρθρα σχετικά με την εφαρμογή και την πιστοποίηση κατά ISO σε 

διάφορα δημόσια νοσοκομεία της Ευρώπης, αλλά και στις Η.Π.Α. Επίσης, συχνά 

αναφέρονται πιστοποιήσεις οργανισμών υγείας και σε άλλα συστήματα ποιότητας, 

καθώς και σε βραβεία ποιότητας. 

 

Στην Ελλάδα, η εφαρμογή συστημάτων ποιότητας, που τελικά οδήγησαν σε 

πιστοποιήσεις, ξεκινά από τον ιδιωτικό τομέα στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας αποτελούν το Ωνάσειο 

Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και το νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, που έχουν κατορθώσει 

να πιστοποιηθούν κατά ISO σε όλες τις υπηρεσίες τους. Επίσης, το Ιατρικό Κέντρο 

Αθηνών έχει πιστοποιήσει πολλά από τα τμήματά του, ενώ υπάρχουν και πολλές άλλες 

ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας που έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2000 (Πίνακας 6-1) 

(Κωσταγιόλας και συν., 2008).  

 

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 1998 από τους Θεοδωρακιόγλου και Τσιότρα, τα 

αποτελέσματα αποκάλυψαν σπάνια εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας στα 

ελληνικά δημόσια νοσοκομεία. Μάλιστα, στις περισσότερες περιπτώσεις οποιαδήποτε 

εφαρμογή προγραμμάτων ποιότητας αποτελούσε καθαρά πρωτοβουλία εργαζομένων 

και δεν πήγαζε από ένα κεντρικά οργανωμένο σχέδιο (Theodorakioglou & Tsiotras, 

2000). Πράγματι, ο δημόσιος τομέας των υπηρεσιών υγείας άρχισε να ενδιαφέρεται 

σταδιακά όλο και περισσότερο για τα διεθνή συστήματα ποιότητας κατά την τελευταία 

δεκαετία. 

 

Παρόλο λοιπόν που το ενδιαφέρον των δημόσιων υπηρεσιών υγείας έχει αυξηθεί, 

ωστόσο οι πρωτοβουλίες δεν αφορούν τον οργανισμό σαν σύνολο, αλλά περιορίζονται 

σε επίπεδο μεμονωμένων τμημάτων. Ο πίνακας 6-2 παρουσιάζει ένα ιστορικό 

τμημάτων δημοσίων νοσοκομείων που έχουν πιστοποιηθεί, όπου εύκολα διακρίνεται 

ότι τα περισσότερα τμήματα έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 9001.  Μοναδική εξαίρεση 

αποτελεί η καρδιοχειρουργική μονάδα του Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός», η οποία έχει 

διακριθεί ως προς το επίπεδο επιχειρηματικής αριστείας του EFQM (Κωσταγιόλας και 
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συν., 2008) και μάλιστα αναφέρεται στην σελίδα της ΕΕΔΕ ως δεσμευμένη στην 

τελειότητα (www.eede.gr). 

 

 

Πίνακας 6-1: Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας σε ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ISO 9001: 2000 ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΤΜΗΜΑ 

ΒΕΜΜΟ-ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ 

ΒΕΜΜΟ-ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 

IN VITRO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Ε. ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

MEDICAL ANALYSIS Ε.Π.Ε. ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (Θ. ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ) ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΒΙΟΤΥΠΟΣ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.  ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.  ΑΞΟΝΙΚΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.  ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EUROMEDICA  ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΥΚ Α.Ε. ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ CHECK-UP 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΠΑΔΑΛΕΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

 

 

 

 
  

http://www.eede.gr/
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Πίνακας 6-2: Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας σε δημόσια νοσοκομεία 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Γ.Ν. ΑΡΓΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ISO 9001:2000 

Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ISO 9001:2000 

Γ.Ν. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ISO 9001:2000 

Γ.Ν.Θ.Ν.Α. Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ISO 9001:2000 

Γ.Ν.Θ.Ν.Α. Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ISO 9001:2001 

Γ.Ν.Θ.Ν.Α. Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
Γ’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ISO 9001:2002 

Γ.Ν.Θ.Ν.Α. Η ΣΩΤΗΡΙΑ 8η  ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ISO 9001:2000 

Γ.Ν.Α. ΚΑΤ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ISO 9001:2000 

Γ.Ν.Α. ΚΑΤ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ISO 9001:2000 

Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ 

ISO 9001:2000 

Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ISO 9001:2000 

Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ISO 9001:2003 

Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ISO 9001:2000 

Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 

ISO 9001:2004 

Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ISO 9001:2000 

Γ.Ν.Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ISO 9001:2000 

Γ.Ν.Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ISO 9001:2000 

Γ.Ν.Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) 

Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ISO 9001:2000 

Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ISO 9001:2000 

Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ISO 9001:2000 

Γ.Ν.Μ. ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ISO 9001:2001 

Γ.Ν.Μ. ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΝΟΥ ISO 9001:2002 

Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ISO 9001:2000 

Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ISO 9001:2000 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΛΙΘΑΡΑΚΙ ISO 9001:2001 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ISO 9001:2000 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΗΛΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑ ISO 9001:2000 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΞΑΝΩΝΑΣ ΑΓΓΕΛΙΑ Ν. ΜΑΚΡΗ ISO 9001:2000 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ISO 9001:2000 

Π.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ-
ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 

ISO 9001:2000 

Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ISO 9001:2000 

Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ISO 9001:2000 

Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ISO 9001:2000 

Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ISO 9001:2000 

Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ ISO 9001:2000 

Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ISO 9001:2000 

Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ISO 9001:2000 

Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ISO 9001:2000 

Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ ISO 9001:2000 

Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ 
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 

ISO 9001:2000 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Η ΕΡΕΥΝΑ… 

 

 

7.1. Σκοπός  

 

Η παρούσα ερευνητική εργασία πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς», με σκοπό να προσδιοριστεί αφενός σε πιο βαθμό 

εφαρμόζονται βασικές πρακτικές που είναι απαραίτητες για την εισαγωγή και τη 

βελτίωση της ποιότητας, και αφετέρου το επίπεδο πληροφόρησης του προσωπικού σε 

θέματα που αφορούν στην εφαρμογή της ποιότητας.  

 

Επιμέρους στόχος της έρευνας είναι να προσδιοριστεί αν ο βαθμός πληροφόρησης του 

προσωπικού διαφοροποιείται σε σχέση με το φύλο, την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, 

την υπηρεσία απασχόλησης του εργαζομένου (διοικητική, νοσηλευτική, ιατρική, άλλη 

υπηρεσία), τη θέση που κατέχει (υπάλληλος, προϊστάμενος, διευθυντής) και τα έτη 

προϋπηρεσίας του. 

 

 

7.2. Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» 

 

Το κτίριο, όπου στεγάζεται το 

νοσοκομείο είχε κτιστεί αρχικά 

για να εξυπηρετεί ανάγκες της 

έφιππης τουρκικής Σχολής 

Χωροφυλακής. Σαν νοσοκομείο 

αρχίζει να λειτουργεί για πρώτη 

φορά το 1916, με την επωνυμία 

«Νοσοκομείο Ερυθρού Σταυρού» δυναμικότητας 400 περίπου κλινών. Έτσι 

εξακολουθεί να λειτουργεί μέχρι το 1918, περιθάλποντας τραυματίες πολέμου, 

πυροπαθείς και πρόσφυγες. Το 1919, μετά από συνεννόηση του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού και του υπουργείου υγειονομίας, το νοσοκομείο παραδόθηκε στη Στρατιωτική 

Υγειονομική Υπηρεσία.  
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Το 1922, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, ανακαινίζεται και εγκαινιάζεται στις 

13.02.1923 με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ», 

διαθέτοντας 220 κρεβάτια. Το 1941, το κτίριο επιτάσσεται από τα γερμανικά 

στρατεύματα κατοχής και όλες οι κλινικές του νοσοκομείου μεταφέρονται στην 

Καλαμαριά, όπου στεγάζονται μέχρι το 1945. Μετά την αποχώρηση των Γερμανών, το 

νοσοκομείο επανέρχεται στο παλαιό κτίριο. 

 

Το 1951 και το 1974 κατασκευάζονται νέες πτέρυγες για τη δημιουργία απαραίτητων 

χώρων. Στο μεγάλο σεισμό του 1978, το Νοσοκομείο παθαίνει σοβαρές ζημιές και 

αναστέλλεται η λειτουργία του μέχρι το 1980. Το 1984 παραχωρείται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωτέρας σχολής Αδελφών νοσοκόμων οικόπεδο 700 τ.μ., 

που γειτονεύει με το Νοσοκομείο, όπου κτίζονται τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία. Δύο 

χρόνια αργότερα δωρίζεται και το κτίριο της σχολής, στο οποίο στεγάζονται οι 

παιδιατρικές κλινικές (http://www.gennimatas-thess.gr/). 

 

Στις 6.6.1995, το νοσοκομείο μετονομάζεται, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Νοσοκομείου, σε Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» 

(http://www.gennimatas-thess.gr/). Με αυτή την επωνυμία λειτουργεί μέχρι το τέλος 

του 2012, καθώς το 2013 συγχωνεύεται διοικητικά με το Γ.Ν.Θ. «ο Άγιος Δημήτριος» 

και μετονομάζεται σε Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς- ο Άγιος Δημήτριος». Το νοσοκομείο 

σήμερα λειτουργεί με δυναμικότητα 280 κλινών (ΦΕΚ 3485Β/   31.12.2012).  

 

Το Γ.Ν.Θ «Γ. Γεννηματάς - Αγ. Δημήτριος» αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 

Δικαίου και υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

Μακεδονίας. Το Νοσοκομείο απαρτίζεται από τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

 

 Ιατρική υπηρεσία: η ιατρική υπηρεσία διαρθρώνεται σε 3 τομείς (παθολογικός, 

χειρουργικός, εργαστηριακός), ο καθένας από τους οποίους διακρίνεται με τη σειρά 

του σε κλινικές, μονάδες και τμήματα. Η ιατρική υπηρεσία περιλαμβάνει ακόμη τα 

διατομεακά τμήματα (Μ.Ε.Θ., επείγοντα περιστατικά, βραχεία νοσηλεία) και άλλα 

τμήματα (παραϊατρικού προσωπικού, κοινωνικής εργασίας, διαιτολογίας). 

 

 Νοσηλευτική υπηρεσία: η Νοσηλευτική Υπηρεσία διαρθρώνεται σε 3 τομείς. Ο 

1ος τομέας καλύπτει τα τμήματα του παθολογικού τομέα της ιατρικής υπηρεσίας. 
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Ο 2ος τομέας καλύπτει τα τμήματα του χειρουργικού τομέα της ιατρικής υπηρεσίας 

και τα χειρουργεία. Ο 3ος τομές καλύπτει τα τμήματα του εργαστηριακού τομέα, 

τα διατομεακά τμήματα της ιατρικής υπηρεσίας και τα εξωτερικά ιατρεία  

 

 Διοικητική υπηρεσία: Η Διοικητική Υπηρεσία του νοσοκομείου διαρθρώνεται σε 

δύο Υποδιευθύνσεις (Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Υποδιεύθυνση Τεχνικού). Κάθε 

Υποδιεύθυνση διαρθρώνεται σε τμήματα και αυτοτελή γραφεία. 

  

Οι τρεις υπηρεσίες υπάγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι επταμελές και 

αποτελείται από τον Πρόεδρο (Διοικητής), τον Αντιπρόεδρο (Αναπληρωτής Διοικητής), 

τρία μέλη που διορίζονται από το υπουργείο υγείας, έναν εκπρόσωπο των ιατρών και 

έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων (ΦΕΚ 3485Β/   31.12.2012). 

. 

 

7.3. Μεθοδολογία  

  

Η έρευνα που διεξήχθη στο Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς», πραγματοποιήθηκε με διανομή 

ερωτηματολογίου, ενώ για την πραγματοποίησή της λήφθηκε σχετική έγκριση από το 

Επιστημονικό Συμβούλιο του νοσοκομείου και την 3
η
 Υγειονομική Περιφέρεια.  

 

 

7.3.1. Δείγμα 

 

Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε προσωπικό από όλες τις υπηρεσίες του 

νοσοκομείου (διοικητική, ιατρική, νοσηλευτική), από τον ίδιο το διεξάγοντα. Κατά 

τη διανομή του ερωτηματολογίου, αναφερόταν τόσο η σπουδαιότητα, όσο και ο 

εθελοντικός χαρακτήρας της συμμετοχής του προσωπικού στην πραγματοποίηση της 

έρευνας. Επιπλέον, σε επιστολή που επισυναπτόταν στο ερωτηματολόγιο δινόταν 

ιδιαίτερη έμφαση στην ανωνυμία και την εμπιστευτικότητα των απαντήσεων, 

γεγονός που υποστηρίχθηκε από τη διανομή λευκού και αδιαφανούς φακέλου 

ταυτόχρονα με τη διανομή των ερωτηματολογίων. Από τα 180 ερωτηματολόγια που 

μοιράστηκαν στους εργαζόμενους, επεστράφησαν συμπληρωμένα 125, σημειώθηκε 

δηλαδή ποσοστό ανταπόκρισης 69,45%. 
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7.3.2. Εργαλείο έρευνας 

 

Για την πραγματοποίηση της έρευνας συντάχθηκε ερωτηματολόγιο, το οποίο 

βασίστηκε στην επισήμως μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα εκδοχή του 

μοντέλου αυτο-αξιολόγησης EFQM. Παρόλο που στο αρχικό ερωτηματολόγιο 

έγιναν ορισμένες τροποποιήσεις, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός 

σύγχρονου οργανισμού υγείας, η δομή και το θεωρητικό πλαίσιο του μοντέλου 

EFQM διατηρήθηκαν. Έτσι, το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 51 ερωτήσεις 

(υποκριτήρια), που ομαδοποιούνται σε 9 ενότητες ερωτήσεων (κριτήρια):  

 

 Ενότητα 1
η
: Ηγεσία (ερωτήσεις 1.1-1.7) 

 Ενότητα 2
η
: Πολιτική και στρατηγική (ερωτήσεις 2.1-2.5) 

 Ενότητα 3
η
: Ανθρώπινο δυναμικό (ερωτήσεις 3.1-3.6) 

 Ενότητα 4
η
: Πόροι και συνεργασίες (ερωτήσεις 4.1-4.6)  

 Ενότητα 5
η
: Διεργασίες (ερωτήσεις 5.1-5.6)  

 Ενότητα 6
η
: Αποτελέσματα πελατών (ερωτήσεις 6.1-6.7) 

 Ενότητα 7
η
: Αποτελέσματα προσωπικού (ερωτήσεις 7.1-7.5) 

 Ενότητα 8
η
: Αποτελέσματα κοινωνικού συνόλου (ερωτήσεις 8.1-8.5) 

 Ενότητα 9
η
: Επιχειρησιακά αποτελέσματα (ερωτήσεις 9.1-9.5) 

 

Οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ανάλογα με τον τύπο της 

ερώτησης να μπορεί να προσδιοριστεί, είτε ο βαθμός εφαρμογής συγκεκριμένων 

πρακτικών, είτε ο βαθμός πληροφόρησης του προσωπικού. Έτσι, οι ερωτήσεις 1.1-

1.7, 2.3-2.5, 3.2-3.6, 4.4-4.6, 5.4-5.6, 6.6, 7.1, 7.2 και 8.3 αφορούν στην εφαρμογή 

πρακτικών, ενώ οι υπόλοιπες έχουν σχέση με το βαθμό πληροφόρησης. Για την 

απάντηση των ερωτήσεων χρησιμοποιήθηκε πενταβάθμια κλίμακα Likert, με τις 

εξής επιλογές: 1= "Καθόλου", 2= "Σε ελάχιστο βαθμό", 3= "Σε μέτριο βαθμό", 4= 

"Σε μεγάλο βαθμό", 5= "Σε πολύ μεγάλο βαθμό".  

 

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ακόμη 7 ερωτήσεις σχετικά με το φύλο, την 

ηλικία, την εκπαίδευση, την υπηρεσία και τη θέση εργασίας και το χρόνο 

προϋπηρεσίας, οι οποίες προστέθηκαν με σκοπό να διερευνηθεί πιθανή συσχέτιση 

του βαθμού πληροφόρησης των συμμετεχόντων με τους παράγοντες αυτούς. 

Υπάρχουν και 4 γενικές ερωτήσεις που αφορούν στην εξειδίκευση και το μέγεθος 

του νοσοκομείου, στην ύπαρξη τμήματος ποιότητας στο νοσοκομείο και την 
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παρακολούθηση σεμιναρίων ποιότητας από τους εργαζόμενους. Η τελική μορφή του 

ερωτηματολογίου, όπως αυτό διανεμήθηκε στο προσωπικό του νοσοκομείου, 

παρατίθεται στο παράρτημα 2.  

 

7.3.3. Επεξεργασία και στατιστική ανάλυση δεδομένων 

 

Για την επεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το Microsoft 

Office Excel 2007 και το στατιστικό πακέτο SPSS Version 20.0.  

 

 

7.4. Περιορισμοί της έρευνας 

 

(α) Έναρξη της έρευνας 

Η διαδικασία διανομής του ερωτηματολογίου στο προσωπικό του νοσοκομείου άργησε 

να ξεκινήσει, εξαιτίας σημαντικών καθυστερήσεων που παρατηρήθηκαν στην 

συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση της απαραίτητης 

άδειας. Έτσι, απέμεινε πολύ μικρό χρονικό διάστημα για τη διανομή των 

ερωτηματολογίων, τη συμπλήρωσή τους από το προσωπικό και την συγκέντρωση τους 

για την επεξεργασία των δεδομένων. 

 

(β) Κατανόηση των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου  

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τους ίδιους τους συμμετέχοντες στην 

έρευνα, χωρίς την παρουσία συνεντευκτή, αποτρέπει την πιθανότητα εκδήλωσης 

προδιάθεσης και εξασφαλίζει την ανωνυμία. Ωστόσο, αποτελεί μειονέκτημα στην 

περίπτωση που το υπό εξέταση θέμα απαιτεί διευκρινιστικές επισημάνσεις. Στην 

παρούσα έρευνα έγινε προσπάθεια να περιοριστούν τα προβλήματα αυτά με την 

αναλυτική διατύπωση των ερωτήσεων και με τη διευκρίνιση ότι ήταν δυνατή η 

επικοινωνία με τον διεξάγοντα για την παροχή επεξηγήσεων. 

 

(γ) Ανάλυση δεδομένων 

Καθώς οι ερωτήσεις έχουν απαντηθεί χρησιμοποιώντας την κλίμακα Likert, οι 

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

Συνεπώς, οι μέσες τιμές που προκύπτουν κατά την ανάλυση των δεδομένων δεν 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς δεν μπορούν να εμφανιστούν 

ενδιάμεσες τιμές. Για παράδειγμα, ενώ το 1 σημαίνει "Καθόλου" και το 2 "Σε ελάχιστο 
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βαθμό", η τιμή 1,5 δεν αντιστοιχεί σε κάποια συγκεκριμένη απάντηση. Ωστόσο, οι 

μέσες τιμές έχουν υπολογιστεί έτσι, ώστε να λάβουμε μια γενική εικόνα για το πού 

κινήθηκαν οι απαντήσεις των ερωτηθέντων.  

 

 

7.5. Αποτελέσματα της έρευνας 

 

Στην παρούσα ενότητα γίνεται καταγραφή και ανάλυση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας, όπως αυτά προέκυψαν από τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων. Για την 

καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων κάθε ερώτησης γίνεται ταυτόχρονη 

παράθεση των αντίστοιχων διαγραμμάτων και πινάκων. Επιπλέον, αναφέρονται 

στοιχεία που αφορούν στην συχνότητα των απαντήσεων,  όπως αυτά προέκυψαν μετά 

από την επεξεργασία και τα οποία παρατίθενται σε αντίστοιχους πίνακες στο 

Παράρτημα 3. 

 

 

7.5.1. Γενικό μέρος 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα (διάγραμμα 7-1), στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 

93 γυναίκες και 32 άντρες. Ως ποσοστό επί του συνόλου, το 74,4% των 

συμμετεχόντων ήταν γυναίκες, ενώ μόλις το 25,6% ήταν άντρες.  

 

 

Διάγραμμα 7-1: Φύλο  
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Το μεγάλο ποσοστό γυναικών δεν είναι τυχαίο. Πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός 

ότι ο μεγαλύτερος αριθμός συμμετεχόντων προέρχεται από τη νοσηλευτική 

υπηρεσία, η οποία είναι στελεχωμένη κυρίως από γυναίκες. 

 

Πράγματι, όπως διαπιστώνουμε ξεκάθαρα και στο διάγραμμα 7-2, από τους 125 

συμμετέχοντες, οι 68 προέρχονται από τη νοσηλευτική υπηρεσία, οι 42 από την 

ιατρική υπηρεσία και μόλις οι 15 από τη διοικητική υπηρεσία, που αντιστοιχούν σε 

ποσοστό 54,4%, 33,6% και 12% αντίστοιχα. Το ποσοστό των διοικητικών 

υπαλλήλων φαντάζει εξαιρετικά μικρό σε σχέση με αυτό των γιατρών και των 

νοσηλευτών. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 

ένα νοσοκομείο, το οποίο κατά κύριο λόγο στελεχώνεται από ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό, με σκοπό τη φροντίδα και τη βελτίωση της υγείας των 

ασθενών.  

 

 

Διάγραμμα 7-2: Υπηρεσία εργασίας 

 

Όσον αφορά την ηλικία των ερωτηθέντων, το 32% ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία 

από 36 έως 45 και το 36% στην κατηγορία από 46 έως 55 ετών. Αν προσθέσει κανείς 

και το 4% που έχει δηλώσει ηλικία πάνω από 55, τότε καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι το 72% των εργαζομένων έχει ηλικία άνω των 36 ετών. Αυτό που 

αξίζει να διερευνηθεί είναι σε ποιές υπηρεσίες ανήκουν οι εργαζόμενοι ανάλογα με 

την ηλικιακή κατηγορία που ανήκουν, ώστε να υπάρχει μία ένδειξη της γήρανσης 

του προσωπικού. 
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Διάγραμμα 7-3: Ηλικία 

 

Από το σύνολο των ερωτηθέντων που δήλωσαν την ηλικιακή κατηγορία 26-35, το 

11% ανήκει στη διοικητική υπηρεσία, το 37% στην νοσηλευτική  υπηρεσία και το 

52% στην ιατρική υπηρεσία. Όσον αφορά τους συμμετέχοντες που δήλωσαν την 

ηλικιακή κατηγορία 36-45, το 15% αφορά εργαζόμενους της διοικητικής υπηρεσίας, 

το 35% εργαζόμενους της ιατρικής υπηρεσίας και το 50% εργαζόμενους της 

νοσηλευτικής υπηρεσίας. Τέλος, από τους εργαζόμενους που ανήκουν στην ηλικιακή 

κατηγορία 46-55, το 13% αφορά στην διοικητική υπηρεσία, το 11% στην ιατρική 

υπηρεσία και το 76% στη νοσηλευτική υπηρεσία. 

 

Συμπεραίνουμε λοιπόν, πως το ποσοστό των διοικητικών υπαλλήλων δεν φαίνεται 

να διαφοροποιείται ιδιαίτερα σε σχέση με την ηλικιακή κατηγορία. Το ίδιο δε 

φαίνεται να ισχύει για τους υπαλλήλους στη ιατρική υπηρεσία. Το ποσοστό τους 

μειώνεται, όσο αυξάνεται η ηλικιακή κατηγορία και αυτό μπορεί να οφείλεται στη 

μεγάλη συμμετοχή ειδικευόμενων γιατρών στην έρευνα. Αντίθετα,  το ποσοστό των 

εργαζομένων στη νοσηλευτική υπηρεσία παρουσιάζεται να αυξάνεται, όσο 

αυξάνεται η ηλικιακή κατηγορία. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποτελεί ένδειξη των 

μειωμένων προσλήψεων νοσηλευτικού προσωπικού τα τελευταία χρόνια στο 

νοσοκομείο, παρά τις αυξημένες ανάγκες που παρατηρούνται. 
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Διάγραμμα 7-4: Ποσοστό εργαζομένων ηλικίας 26-35 ανά υπηρεσία 

 

 

 
Διάγραμμα 7-5: Ποσοστό εργαζομένων ηλικίας 36-45 ανά υπηρεσία 

 

 

 
Διάγραμμα 7-6: Ποσοστό εργαζομένων ηλικίας 46-55 ανά υπηρεσία 
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Μεγάλη σημασία έχει να δούμε και το επίπεδο εκπαίδευσης των ατόμων που 

συμμετείχαν στην έρευνα. Από τους 125 συμμετέχοντες, οι 23 δήλωσαν πως 

κατέχουν πτυχίο σχολής διετούς φοιτήσεως (18,4%), οι 59 δήλωσαν πτυχίο 

τεχνολογικής εκπαίδευσης (47,2%) και οι 28 πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού 

ιδρύματος (28%). Το μεγάλο ποσοστό πτυχιούχων τεχνολογικής εκπαίδευσης 

πιθανότατα οφείλεται στο μεγάλο αριθμό νοσηλευτών που συμμετείχαν στην 

έρευνα. Πράγματι, οι 46 από τους 59 συμμετέχοντες που δήλωσαν πως έχουν πτυχίο 

τεχνολογικής εκπαίδευσης, είναι νοσηλευτές. Αξίζει ακόμη να αναφερθεί πως 12 

συμμετέχοντες (9,6%) δήλωσαν πως κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο και 3 

συμμετέχοντες (2,4%) κατέχουν διδακτορικό (διάγραμμα 7-7).  

 

 

Διάγραμμα 7-7: Επίπεδο εκπαίδευσης 

 

Ένας βασικός παράγοντας που πρέπει να αναλυθεί είναι η θέση εργασίας των 

συμμετεχόντων στην έρευνα, καθώς θα αποτελέσει ένα από τα βασικά στοιχεία με τα 

οποία θα συγκριθεί ο βαθμός πληροφόρησης των εργαζομένων. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα, το 89,6% των ερωτηθέντων κατέχουν θέση απλού υπαλλήλου, που 

σημαίνει πως δεν κατέχουν θέση ευθύνης. Ακόμη, το 6,4% των ερωτηθέντων 

κατέχουν θέση προϊστάμενου τμήματος και το 1,6% κατέχουν θέση διευθυντή. Τα 

ποσοστά αυτά αντιστοιχούν σε 112, 8 και 2 άτομα αντίστοιχα. Επιπλέον υπάρχουν 

και 3 άτομα (2,4%) που κατέχουν θέση υπεύθυνου τμήματος. Τα άτομα αυτά 

ανήκουν στην νοσηλευτική υπηρεσία και αντικαθιστούν την προϊσταμένη σε 

περίπτωση απουσίας (διάγραμμα 7-8). 
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Διάγραμμα 7-8: Θέση εργασίας 

 

Τέλος, σημαντικό είναι να αναλύσουμε την προϋπηρεσία των εργαζομένων. Αξίζει 

να αναφερθεί ότι για να είναι πιο εύκολη η ανάλυση, τα έτη προϋπηρεσίας 

ομαδοποιήθηκαν σε πέντε κατηγορίες. Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα, το 

36,8% των συμμετεχόντων δηλώνουν ότι έχουν λιγότερα από 5 έτη προϋπηρεσίας, 

το 10,4% από 6-10 έτη προϋπηρεσίας, το 12% από 11-15 έτη προϋπηρεσίας, το 4,8% 

από 16-20 έτη προϋπηρεσίας και το 36% περισσότερα από 20 έτη προϋπηρεσίας.  

 

 

Διάγραμμα 7-9: Έτη προϋπηρεσίας 
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Το μεγάλο ποσοστό στην κατηγορία προϋπηρεσίας μικρότερης των 5 ετών μπορεί να 

οφείλεται στο γεγονός ότι, από τους 46 ερωτηθέντες που δήλωσαν την κατηγορία 

αυτή, οι 30 ανήκουν στην ιατρική υπηρεσία (διάγραμμα 7-10). Πιθανότατα να 

πρόκειται για γιατρούς που βρίσκονται στο νοσοκομείο στα πλαίσια απόκτησης της 

ειδικότητάς τους, η οποία ανάλογα με είδος της κυμαίνεται από 2-5 έτη. 

 

 

Διάγραμμα 7-10: Εργαζόμενοι με προϋπηρεσία έως 5 έτη ανά υπηρεσία 

 

Παρατηρείται ακόμη ένα μεγάλο ποσοστό εργαζομένων με προϋπηρεσία μεγαλύτερη 

των 20 ετών. Το γεγονός αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς από τους 45 εργαζόμενους 

που δήλωσαν τόσο μεγάλη προϋπηρεσία, οι 33 ανήκουν στη νοσηλευτική υπηρεσία 

(διάγραμμα 7-11). Και όπως αναφέραμε παραπάνω, το μεγαλύτερο ποσοστό 

εργαζομένων ηλικίας 46-55, που θα μπορούσε να δικαιολογήσει μια προϋπηρεσία 

μεγαλύτερη των 20 ετών, ανήκει στη νοσηλευτική υπηρεσία. 

 

 

Διάγραμμα 7-11: Εργαζόμενοι με προϋπηρεσία πάνω από 20 έτη ανά υπηρεσία 

ΙΑΤΡΙΚΗ  

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΕΩΣ 5 ΕΤΗ 

ΙΑΤΡΙΚΗ  

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ 
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Πέρα από δημογραφικά στοιχεία, στο γενικό μέρος του ερωτηματολογίου 

συμπεριλήφθηκαν και κάποιες γενικές ερωτήσεις, τις οποίες κλήθηκαν να 

απαντήσουν οι συμμετέχοντες.  

 

Στην πρώτη λοιπόν ερώτηση που αφορά στην εξειδίκευση του νοσοκομείου, το 

97,6% των ερωτηθέντων (122 άτομα) δήλωσαν ότι το νοσοκομείο είναι γενικό , ενώ 

υπάρχει και ένα ελάχιστο ποσοστό της τάξης του 2,4%, (3 άτομα) που αναγνωρίζει 

λανθασμένα την εξειδίκευση του νοσοκομείου ως ειδικό (διάγραμμα 7-12). 

 

 

Διάγραμμα 7-12: Ποιά είναι η εξειδίκευση του νοσοκομείου; 

 

Στην δεύτερη ερώτηση που αφορά στο μέγεθος του νοσοκομείου σε κλίνες, οι 

απαντήσεις είναι μοιρασμένες. Από τους 125 συμμετέχοντες στην έρευνα, οι 62, 

δηλαδή το 49,6% των ερωτηθέντων, απάντησαν ότι γνωρίζουν τη δύναμη των 

κλινών με την οποία λειτουργεί το νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι 63, δηλαδή το 

50,4% των ερωτηθέντων,  δεν φαίνεται να γνωρίζουν τον συνολικό αριθμό κλινών 

του νοσοκομείου (διάγραμμα 7-13).   

 

Στην τρίτη ερώτηση, το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων δε φαίνεται να γνωρίζει 

αν το νοσοκομείο διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα ποιότητας. Το ποσοστό τους φτάνει 

στο 80%, ενώ υπάρχουν μόνο 25 άτομα που δηλώνουν ότι γνωρίζουν την απάντηση 

στο ερώτημα αυτό (διάγραμμα 7-14). 
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Διάγραμμα 7-13: Γνωρίζετε το μέγεθος του νοσοκομείου σε κλίνες; 

 

 

 

 

 
Διάγραμμα 7-14: Γνωρίζετε αν το νοσοκομείο διαθέτει τμήμα ποιότητας; 
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Η τελευταία ερώτηση αφορά στην παρακολούθηση σεμιναρίων με θέμα την 

ποιότητα. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι ο μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων 

δεν έχει παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο με θέμα την ποιότητα, μέσα στα πλαίσια 

της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισής του. Ωστόσο, υπάρχει και ένας 

μικρός αριθμός εργαζομένων που έχει παρακολουθήσει κατά μέσο όρο 2,3 

σεμινάρια για την ποιότητα (διάγραμμα 7-15). 

 

 
Διάγραμμα 7-15: Έχετε παρακολουθήσει σεμινάρια με θέμα την ποιότητα; 

 

 

 

7.5.2. Ειδικό μέρος 

 

Στο ειδικό μέρος του ερωτηματολογίου, οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν κατά τέτοιο 

τρόπο, ώστε ανάλογα με τον τύπο της ερώτησης να μπορεί να προσδιοριστεί, είτε ο 

βαθμός εφαρμογής βασικών πρακτικών, είτε ο βαθμός πληροφόρησης του 

προσωπικού σε θέματα που αφορούν στην εφαρμογή της ποιότητας. 

 

Για την απάντηση των ερωτήσεων χρησιμοποιήθηκε η πενταβάθμια κλίμακα Likert, 

με τις εξής επιλογές: 1= "Καθόλου", 2= "Σε ελάχιστο βαθμό", 3= "Σε μέτριο βαθμό", 

4= "Σε μεγάλο βαθμό", 5= "Σε πολύ μεγάλο βαθμό".  Έτσι, η μέση τιμή των 

απαντήσεων υπολογίστηκε, ώστε να λάβουμε μια γενική εικόνα για το πού 

κινήθηκαν οι απαντήσεις των ερωτηθέντων.  
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, στο νοσοκομείο δεν φαίνεται να εφαρμόζονται 

ιδιαίτερα βασικές πρακτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική 

εφαρμογή της ποιότητας. Οι περισσότερες απαντήσεις στις ερωτήσεις που αφορούν 

στο κομμάτι αυτό περιλαμβάνονται στις επιλογές:  1= "Καθόλου", 2= "Σε ελάχιστο 

βαθμό", 3= "Σε μέτριο βαθμό", με ορισμένες διαφοροποιήσεις βέβαια ανά ερώτηση. 

Σαν αποτέλεσμα οι μέσες τιμές των απαντήσεων να κυμαίνονται από 1,56 έως 2,86. 

 

Η διοίκηση φαίνεται να αναπτύσσει σε ελάχιστο βαθμό το όραμα και την κουλτούρα 

του νοσοκομείου, ακολουθώντας τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους 

(ερώτηση 1.1). Το 37,6% των ερωτηθέντων απάντησε "Καθόλου", το 30,4% "Σε 

μέτριο βαθμό" και το 26,4% "Σε ελάχιστο βαθμό". Οι επικρατούσες τιμές λοιπόν 

είναι 1,2 και 3 (διάγραμμα 7.16) και έτσι, η μέση της ερώτησης ισούται με 2,06 . 

 

 
Διάγραμμα 7-16: Συχνότητες απαντήσεων ερώτησης 1.1  

 

Το παραπάνω αποτέλεσμα επιβεβαιώνουν και οι απαντήσεις των υπο-ερωτημάτων 

2.4α, 2.4β και 2.4γ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το μεγαλύτερο μέρος των 

εργαζομένων υποστηρίζει ότι δε γνωρίζει καθόλου το Όραμα, την Αποστολή και τις 

Αξίες του νοσοκομείου. Η επικρατούσα τιμή είναι 1 και στα τρία υπο-ερωτήματα, με 

ποσοστό 59,2%, 53,6% και 58,4% αντίστοιχα. Γι’ αυτό εξάλλου οι μέσες τιμές είναι 

μικρότερες του 2 και κυμαίνονται μεταξύ 1,62 -1,82 (διαγράμματα 7-17, 7-18, 7-19). 
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Διάγραμμα 7-17: Συχνότητες απαντήσεων ερώτησης 2.4α 

 

 

 

 

Διάγραμμα 7-18: Συχνότητες απαντήσεων ερώτησης 2.4β 
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Διάγραμμα 7-19: Συχνότητες απαντήσεων ερώτησης 2.4γ 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ερώτησης 2.4δ, το μεγαλύτερο μέρος των 

εργαζομένων δηλώνει ότι δε γνωρίζει ούτε τους ετήσιους στόχους του νοσοκομείου 

(διάγραμμα 7-20).  Η επικρατούσα τιμή είναι 1, ήτοι "Καθόλου", με ποσοστό 54,4% 

και η μέση τιμή προσδιορίζεται ίση με 1,83. 

 

 

Διάγραμμα 7-20: Συχνότητες απαντήσεων ερώτησης 2.4δ 
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Είναι φυσικό οι εργαζόμενοι να μη γνωρίζουν τους στόχους του νοσοκομείου, 

εφόσον η διοίκηση δεν τους καθορίζει. Σύμφωνα με τις απαντήσεις του προσωπικού 

που συμμετείχε στην έρευνα (ερώτηση 2.5), η διοίκηση σε ελάχιστο βαθμό 

καθορίζει τους στόχους και τα σχέδια δράσης για τη βελτίωση των λειτουργιών του 

σε συνεργασία με το προσωπικό, μέσα από συστηματικές και οργανωμένες 

συναντήσεις. Οι επικρατούσες τιμές των απαντήσεων είναι 1 και 2, ήτοι "Καθόλου" 

και "Σε ελάχιστο βαθμό", σε ποσοστό 39,2% και 37,6% αντίστοιχα και η μέση τιμή 

είναι 1,92 (διάγραμμα 7-21). 

 

 

Διάγραμμα 7-21: Συχνότητες απαντήσεων ερώτησης 2.5 

 

Σύμφωνα πάλι με την ερώτηση 3.4, οι στόχοι των εργαζομένων σε ελάχιστο βαθμό 

ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του νοσοκομείου, μέσω καθορισμένων 

συναντήσεων μεταξύ προϊστάμενων-τομεαρχών και εργαζομένων-προϊστάμενων. Οι 

επικρατούσες τιμές των απαντήσεων είναι 1 και 2, ήτοι "Καθόλου" και "Σε ελάχιστο 

βαθμό", σε ποσοστό 42,4% και 37,6% αντίστοιχα και η μέση τιμή είναι 1,83 

(διάγραμμα 7-22). 

 

Τις παραπάνω διαπιστώσεις, έρχεται να επιβεβαιώσει και η ερώτηση 6.6. Σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα, δεν έχουν γνωστοποιηθεί στο προσωπικό συγκεκριμένοι στόχοι 

σε θέματα που αφορούν την ικανοποίηση των ασθενών. Η επικρατούσα τιμή των 
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απαντήσεων είναι 1, ήτοι "Καθόλου" και μάλιστα σε ποσοστό 50,4%, ενώ η μέση 

τιμή διαμορφώνεται στο 1,77 (διάγραμμα 7-23). 

 

 

Διάγραμμα 7-22: Συχνότητες απαντήσεων ερώτησης 3.4 

 

 

 

 

Διάγραμμα 7-23: Συχνότητες απαντήσεων ερώτησης 6.6 
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Στο ίδιο μήκος κύματος κυμαίνονται και οι απαντήσεις στην ερώτηση 8.3. Σύμφωνα 

με αυτές, δεν έχουν τεθεί, ούτε έχουν γνωστοποιηθεί στο προσωπικό συγκεκριμένοι 

στόχοι που αφορούν στην κοινωνική συμβολή του νοσοκομείου στην τοπική 

κοινότητα ή στη χώρα γενικότερα. Και στην ερώτηση αυτή επικρατούσα τιμή των 

απαντήσεων είναι 1, ήτοι "Καθόλου" και μάλιστα σε ποσοστό 64%, ενώ η μέση τιμή 

διαμορφώνεται στο 1,56 (διάγραμμα 7-24). 

 

 

Διάγραμμα 7-24: Συχνότητες απαντήσεων ερώτησης 8.3 

 

Στην ερώτηση 4.4, που αφορά στο κατά πόσο το νοσοκομείο αξιοποιεί 

αποτελεσματικά τις επενδύσεις σε εξοπλισμό, μηχανήματα, κτίρια, κ.τ.λ., και 

εκσυγχρονίζει την αξιοποιούμενη τεχνολογία, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους 

του, ένα ποσοστό 36%, των ερωτηθέντων απαντά  "Καθόλου", το 30,4% απαντά "Σε 

ελάχιστο βαθμό", ενώ παρατηρείται και ένα ποσοστό 20,8% που δηλώνει "Σε μέτριο 

βαθμό". Παρατηρούμε λοιπόν, ότι οι απαντήσεις μοιράζονται στις τιμές 1-3, αλλά το 

ποσοστό της τιμής 1 έχει μειωθεί. Σαν αποτέλεσμα, προκύπτει μέση τιμή 2,11 

(διάγραμμα 7-25). 

 

Το νοσοκομείο, ωστόσο, δε φαίνεται να εφαρμόζει καινοτόμες τεχνολογίες, φιλικές 

προς το περιβάλλον (ερώτηση 4.5). Η επικρατούσα τιμή των απαντήσεων είναι 1 

ήτοι "Καθόλου", σε ποσοστό μάλιστα 51,2% και η μέση τιμή διαμορφώνεται μόλις 

στο 1,78 (διάγραμμα 7-26). 
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Διάγραμμα 7-25: Συχνότητες απαντήσεων ερώτησης 4.4 

 

 

Διάγραμμα 7-26: Συχνότητες απαντήσεων ερώτησης 4.5 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ερώτησης 4.6, το νοσοκομείο παρουσιάζεται να 

επιδιώκει σε ένα μέτριο σχετικά βαθμό την ελάττωση κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας και άλλων φυσικών πόρων (π.χ. νερό και χαρτί), τη μείωση απώλειας 

υλικών (π.χ. αναλώσιμα) και την μείωση αποβλήτων και άλλων άχρηστων υλικών. 

Οι επικρατούσες τιμές και στα τρία υπο-ερωτήματα είναι 1,2 και 3, ήτοι  "Καθόλου", 

"Σε ελάχιστο βαθμό" και "Σε μέτριο βαθμό" και γι’ αυτό προκύπτουν και μέσες τιμές 

2,25, 2,5 και 2,3 αντίστοιχα (διαγράμματα 7-27, 7-28, 7-29). 



 

102 

 

 

 

Διάγραμμα 7-27: Συχνότητες απαντήσεων ερώτησης 4.6α 

 

 

 

 

Διάγραμμα 7-28: Συχνότητες απαντήσεων ερώτησης 4.6β 
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Διάγραμμα 7-29: Συχνότητες απαντήσεων ερώτησης 4.6γ 

 

 

Διάγραμμα 7-30: Συχνότητες απαντήσεων ερώτησης 5.4 

 

Όσον αφορά τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διοίκηση φαίνεται να 

καταγράφει και να λαμβάνει υπόψη σε ελάχιστο βαθμό παρατηρήσεις, παράπονα, 

υποδείξεις και σχόλια από την πλευρά των ασθενών και των συνοδών (ερώτηση 5.4). 

Αυτό αποδεικνύεται εξάλλου και από το γεγονός ότι το νοσοκομείο δεν 

παρουσιάζεται να αναπτύσσει νέες υπηρεσίες, αξιοποιώντας κατάλληλα τη γνώμη 

των ασθενών, του προσωπικού και των εξωτερικών συνεργατών (ερώτηση 5.5). Και 

στα δύο αυτά ερωτήματα οι επικρατούσες τιμές είναι 1 και 2, καθώς οι ερωτηθέντες 
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απάντησαν κυρίως "Καθόλου" και "Σε ελάχιστο βαθμό", και οι μέσες τιμές 

διαμορφώνονται στο 2,1 και 1,77 (διαγράμματα 7-30 και 7-31). 

   

 

Διάγραμμα 7-31: Συχνότητες απαντήσεων ερώτησης 5.5 

 

Πάντως, ακόμη και αν γίνονται αλλαγές στις υπάρχουσες υπηρεσίες του 

νοσοκομείου ή αναπτύσσονται νέες υπηρεσίες οι ενδιαφερόμενοι (ασθενείς, 

προσωπικό και συνεργάτες) δεν φαίνεται να ενημερώνονται συστηματικά. Το 40% 

των ερωτηθέντων απαντά ότι δεν ενημερώνεται "Καθόλου", ενώ το  36,8% απαντά 

ότι ενημερώνεται "σε ελάχιστο βαθμό" (διάγραμμα 7-32).  

 

 

Διάγραμμα 7-32: Συχνότητες απαντήσεων ερώτησης 5.6 



 

105 

Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται και από τις απαντήσεις της ερώτησης 1.4. Σύμφωνα 

με αυτές, η διοίκηση του νοσοκομείου δεν παρουσιάζεται να επικοινωνεί με τους 

ασθενείς και το προσωπικό σε συστηματική και προληπτική βάση. Η επικρατούσα 

τιμή είναι 1, καθώς το 42,4% των ερωτηθέντων απάντησε "Καθόλου" και για το 

λόγο αυτό η μέση τιμή είναι μόλις 1,93 (διάγραμμα 7-33). 

 

 

 

Διάγραμμα 7-33: Συχνότητες απαντήσεων ερώτησης 1.4 

 

Ωστόσο, η διοίκηση παρουσιάζεται να είναι ορατή και να κατανοεί σε ένα μέτριο 

βαθμό τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ασθενών (ερώτηση 1.3β). Η μέση τιμή της 

ερώτησης είναι 2,39, καθώς το 32,8% των ερωτηθέντων απάντησε ότι οι διοίκηση 

κατανοεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ασθενών "Σε ελάχιστο βαθμό" και το 

29,6% απάντησε ότι τις κατανοεί "Σε μέτριο βαθμό" (διάγραμμα 7-34).  

 

Το ίδιο δε φαίνεται να ισχύει σε σχέση με τους εργαζόμενους, καθώς η διοίκηση δε 

φαίνεται να κατανοεί τόσο τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους (ερώτηση 1.3α). Οι 

επικρατούσες τιμές είναι 1 και 2, καθώς το 33,6% των ερωτηθέντων απάντησε ότι η 

διοίκηση δεν κατανοεί καθόλου τις ανάγκες και τις προσδοκίες των εργαζομένων, 

ενώ το ίδιο ποσοστό ερωτηθέντων απάντησε ότι τις κατανοεί σε ελάχιστο βαθμό. 

Έτσι, η μέση τιμή παρουσιάζεται μειωμένη σε σχέση με αυτή που αφορά στους 

ασθενείς (διάγραμμα 7-35). 
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Διάγραμμα 7-34: Συχνότητες απαντήσεων ερώτησης 1.3β 

 

 

 
Διάγραμμα 7-35: Συχνότητες απαντήσεων ερώτησης 1.3α 

 

Επιπλέον, το νοσοκομείο δε φαίνεται να διαθέτει και να αξιοποιεί κατάλληλους 

μηχανισμούς για να μετρά συστηματικά τις εντυπώσεις του προσωπικού σε θέματα 

όπως η καθημερινή επικοινωνία στην εργασία (ερώτηση 7.1α), οι ίσες ευκαιρίες 

μάθησης και ανάπτυξης (ερώτηση 7.1β), η υγιεινή και η ασφάλεια εργασίας 

(ερώτηση 7.1γ) και η συμπεριφορά της διοίκησης (ερώτηση 7.1δ). Οι μέσες τιμές 
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των απαντήσεων είναι εξαιρετικά χαμηλές (7.1α: 1,56, 7.1β: 1,61, 7.1γ: 1,66, και 

7.1δ: 1,66). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολύ μεγάλο ποσοστό ερωτηθέντων 

απάντησε 1="Καθόλου". Συγκεκριμένα, το ποσοστό ήταν 60,8% για το υπο-

ερώτημα α, 57,6% για το υπο-ερώτημα β, 59,2% για το υπο-ερώτημα γ και 52% για 

το υπο-ερώτημα δ (διαγράμματα 7-36 έως 7-39). 

 

 
Διάγραμμα 7-36: Συχνότητες απαντήσεων ερώτησης 7.1α 

 

 

 

 
Διάγραμμα 7-37: Συχνότητες απαντήσεων ερώτησης 7.1β 
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Διάγραμμα 7-38: Συχνότητες απαντήσεων ερώτησης 7.1γ 

 

 

 
Διάγραμμα 7-39: Συχνότητες απαντήσεων ερώτησης 7.1δ 

 

Το νοσοκομείο δε φαίνεται να αξιοποιεί ιδιαίτερα τις ιδέες των ανθρώπων του για τη 

βελτίωση της λειτουργίας του (ερώτηση 2.3). Οι επικρατούσες τιμές είναι 

1="Καθόλου" και 2="Σε ελάχιστο βαθμό", σε αντίστοιχο ποσοστό 37,6% και για τις 

δύο τιμές.  Έτσι, η μέση τιμή διαμορφώνεται μόλις στο 1,93 (διάγραμμα 7-40).  
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Διάγραμμα 7-40: Συχνότητες απαντήσεων ερώτησης 2.3 

 

Το νοσοκομείο δε φαίνεται να αξιοποιεί ούτε τις δυνατότητες κάθε εργαζομένου. Το 

47,2% των ερωτηθέντων απάντησε "Καθόλου" και το 34,4% απάντησε "Σε ελάχιστο 

βαθμό". Οι δύο αυτές απαντήσεις συγκεντρώνουν το 81,6% των συνολικών 

απαντήσεων, γι’ αυτό εξάλλου και η μέση τιμή είναι μόλις 1,77 (διάγραμμα 7-41). 

Παράλληλα, το νοσοκομείο δεν προωθεί ιδιαίτερα τη συνεχή ανάπτυξη των 

γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων (ερώτηση 3.2). 

 

 
Διάγραμμα 7-41: Συχνότητες απαντήσεων ερώτησης 3.2 
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Η τελευταία διαπίστωση υποστηρίζεται και από τα αποτελέσματα της ερώτησης 1.5. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την επεξεργασία των 

δεδομένων, η διοίκηση θεωρεί ελάχιστα την εκπαίδευση, ανάπτυξη και κατάρτιση 

του προσωπικού ως προτεραιότητα, στην οποία επενδύει. Η μέση τιμή των 

απαντήσεων είναι 2,02, ενώ η τυπική απόκλιση είναι ιδιαίτερα υψηλή 1,032. Η 

υψηλή τυπική απόκλιση οφείλεται στο γεγονός ότι το 92,8% των απαντήσεων 

μοιράζεται μεταξύ του 1="Καθόλου", 2="Σε ελάχιστο βαθμό", 3="Σε μέτριο βαθμό" 

(διάγραμμα 7-42). 

 

 

 
Διάγραμμα 7-42: Συχνότητες απαντήσεων ερώτησης 1.5 

 

 

Πράγματι, το νοσοκομείο παρουσιάζεται να παρέχει ελάχιστες ευκαιρίες 

εκπαίδευσης στο προσωπικό. Έτσι, δεν δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους να 

αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να διευρύνουν τις γνώσεις που είναι σχετικές με 

το αντικείμενό τους (ερώτηση 3.5). Η επικρατούσα τιμή των απαντήσεων είναι 2, 

καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων (42,4%) δήλωσε ότι παρέχονται 

ελάχιστες ευκαιρίες ανάπτυξης, ωστόσο υπάρχει και ένα 35,2% των ερωτηθέντων 

που απάντησε ότι το νοσοκομείο δεν παρέχει καμία ευκαιρία εκπαίδευσης, με σκοπό 

τη διεύρυνση των γνώσεων και των ικανοτήτων τους.  Σαν αποτέλεσμα, η μέση τιμή 

των απαντήσεων είναι μόλις 1,94  (διάγραμμα 7-43).  
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Διάγραμμα 7-43: Συχνότητες απαντήσεων ερώτησης 3.5 

 

Όσον αφορά στο προσωπικό, η διοίκηση δε φαίνεται να ενθαρρύνει ιδιαίτερα ούτε 

τη συμμετοχή των εργαζομένων σε διαδικασίες βελτίωσης που αποφασίζει το 

νοσοκομείο (ερώτηση 1.6), ενώ η ίδια η διοίκηση φαίνεται να συμμετέχει σχετικά σε 

μεγαλύτερο βαθμό (ερώτηση 1.2). Η μέση τιμή για τη συμμετοχή των εργαζομένων 

είναι μόλις 1,96, ενώ η μέση τιμή για τη συμμετοχή της διοίκησης είναι 2,28 

(διαγράμματα 7-44 και 7-45). 

 

 

Διάγραμμα 7-44: Συχνότητες απαντήσεων ερώτησης 1.6 
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Διάγραμμα 7-45: Συχνότητες απαντήσεων ερώτησης 1.2 

 

Το γεγονός ότι το νοσοκομείο δεν ενθαρρύνει τη συμμετοχή των εργαζομένων σε 

έργα βελτίωσης, είτε σε ατομικό, είτε σε ομαδικό επίπεδο, επιβεβαιώνει και η μέση 

τιμή των απαντήσεων στην ερώτηση 3.3β, η οποία διαμορφώνεται μόλις στο 1,73. 

Αυτή η χαμηλή μέση τιμή δεν είναι τυχαία, αν σκεφτεί κανείς ότι το 54,4% των 

ερωτηθέντων απάντησαν "Καθόλου", ενώ συνολικά το 80% των απαντήσεων 

κυμαίνονται κάτω από το 3 (διάγραμμα 7-46).  

 

 

Διάγραμμα 7-46: Συχνότητες απαντήσεων ερώτησης 3.3β 
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Επιπλέον, το νοσοκομείο δεν φαίνεται να ενθαρρύνει ούτε τη συμμετοχή των 

εργαζομένων σε ομάδες εργασίας, αλλά ούτε τη λειτουργία καναλιών επικοινωνίας 

και ανοιχτού διαλόγου με τους εργαζομένους (ερώτηση 3.3α και 3.3γ). Και στις δύο 

αυτές ερωτήσεις, οι μέσες τιμές είναι αντίστοιχα 1,77 και 1,73, καθώς πάνω από το 

50% των ερωτηθέντων απάντησαν "Καθόλου", ενώ συνολικά περίπου το 80% των 

απαντήσεων κυμαίνονται κάτω από το 3 (διαγράμματα  7-47 και 7-48).  

 

 
Διάγραμμα 7-47: Συχνότητες απαντήσεων ερώτησης 3.3α 

 

 

 
Διάγραμμα 7-48: Συχνότητες απαντήσεων ερώτησης 3.3γ 
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Το νοσοκομείο και η διοίκησή του δεν ενθαρρύνουν καθόλου την αναγνώριση και 

επιβράβευση των εργαζομένων, είτε σε ατομικό, είτε σε ομαδικό επίπεδο. Αυτό 

τουλάχιστον προκύπτει από τα αποτελέσματα των ερωτήσεων 3.3δ και 1.7. Οι μέσες 

τιμές των απαντήσεων είναι 1,74 και 1,83 αντίστοιχα και χαρακτηριστικό είναι το 

γεγονός ότι και στις δύο ερωτήσεις το 51,2% των ερωτηθέντων απάντησαν 

"Καθόλου" (διαγράμματα 7-49 και 7-50).   

 

 
Διάγραμμα 7-49: Συχνότητες απαντήσεων ερώτησης 3.3δ 

 

 
Διάγραμμα 7-50: Συχνότητες απαντήσεων ερώτησης 1.7 
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Σε όλα τα παραπάνω πιθανόν οφείλεται το γεγονός, ότι την τελευταία τριετία τα 

παράπονα του προσωπικού έχουν ελαττωθεί σε ελάχιστο βαθμό (ερώτηση 7.2β). 

Αυτό τουλάχιστον αποκαλύπτει η μέση τιμή των απαντήσεων. Ωστόσο, θα πρέπει να 

αξιολογηθεί η τυπική απόκλιση που παρουσιάζεται και η οποία ισούται με 1,254. Η 

τυπική απόκλιση οφείλεται στο γεγονός ότι οι απαντήσεις των ερωτηθέντων δεν 

ήταν σταθερές, ωστόσο δεν πρέπει να παραβλεφθεί ότι το 48,8% των ερωτηθέντων 

απάντησαν "Καθόλου" (διάγραμμα 7-51). 

 

 

Διάγραμμα 7-51: Συχνότητες απαντήσεων ερώτησης 7.2β 

 

Ένα ακόμη στοιχείο που αξίζει να αναλυθεί αφορά στο σύστημα αξιολόγησης των 

εργαζομένων (ερώτηση 3.6). Σύμφωνα με τη μέση τιμή, η οποία ισούται με 1,92, 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το σύστημα αξιολόγησης που εφαρμόζεται στο 

νοσοκομείο δεν είναι τόσο σαφές και δεν εφαρμόζεται μέσα από τόσο καθορισμένες 

και γνωστές διαδικασίες. Αυτό τουλάχιστον υποστήριξε το 72,8% των ερωτηθέντων, 

των οποίων οι απαντήσεις κυμάνθηκαν μεταξύ 1 και 2 (διάγραμμα7-52). 

 

Τέλος, σημαντικό είναι να αναφέρουμε, σύμφωνα πάντα με τα αποτελέσματα της 

έρευνας, ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχουν μειωθεί σημαντικά οι απεργίες και οι 

απουσίες από την εργασία (ερωτήσεις 7.2α και 7.2γ). Οι ερωτήσεις αυτές 

παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες μέσες τιμές, 2,86 και 2,58 αντίστοιχα. Ωστόσο, οι 

μέσες αυτές τιμές δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη λόγω των υψηλών τυπικών 
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αποκλίσεων. Συγκεκριμένα, η ερώτηση 7.2α παρουσιάζει τυπική απόκλιση 1,526  

και η ερώτηση 7.2γ έχει τυπική απόκλιση 1,369. Η αυξημένη τιμή της τυπικής 

απόκλισης εκφράζει την αυξημένη αστάθεια στις απαντήσεις του προσωπικού 

σχετικά με τα ερωτήματα αυτά (διαγράμματα 7-53 και 7-54).  

 

 

Διάγραμμα 7-52: Συχνότητες απαντήσεων ερώτησης 3.6 

 

 

 
Διάγραμμα 7-53: Συχνότητες απαντήσεων ερώτησης 7.2α 
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Διάγραμμα 7-54: Συχνότητες απαντήσεων ερώτησης 7.2γ 

 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, επιμέρους στόχος της έρευνας είναι να προσδιοριστεί ο 

βαθμός πληροφόρησης του προσωπικού σε θέματα και πρακτικές που αφορούν στην 

ποιότητα. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, προσδιορίστηκε αρχικά μία μέση τιμή 

πληροφόρησης για κάθε ερωτώμενο. Η μέση τιμή αφορά στις ερωτήσεις εκείνες του 

ερωτηματολογίου που σχετίζονται με το βαθμό πληροφόρησης. Στη συνέχεια,  

προσδιορίστηκε μία συνολική μέση τιμή για το σύνολο του προσωπικού που έλαβε 

μέρος στην έρευνα.  

 

Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα (πίνακας 7-1), διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο 

του δείγματος η μέση τιμή πληροφόρησης είναι πάρα πολύ χαμηλή, αγγίζοντας 

μόλις το 1,85. Και αν σκεφτεί κανείς ότι η τιμή 1 αντιστοιχεί στην απάντηση 

"Καθόλου", η τιμή 2 αντιστοιχεί στην απάντηση "Σε ελάχιστο βαθμό" και ότι η 

ανώτερη τιμή απάντησης είναι το 5 που αντιστοιχεί στην απάντηση "Σε πολύ μεγάλο 

βαθμό", τότε τα αποτελέσματα είναι μάλλον αποθαρρυντικά.  

 

Πίνακας 7-1: Μέση τιμή πληροφόρησης στο σύνολο του δείγματος 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Μ.Ο._ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 125 1,000 4,344 1,84975 ,724487 

Valid N (listwise) 125     
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Ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι η ελάχιστη μέση τιμή 

απαντήσεων είναι ίση με 1, αλλά η μέγιστη μέση τιμή ισούται με 4,34. Αυτό 

σημαίνει ότι υπήρξαν συμμετέχοντες της έρευνας που επέλεξαν τις απαντήσεις "Σε 

μεγάλο βαθμό" και "Σε πολύ μεγάλο βαθμό". Παρουσιάζει λοιπόν μεγάλο 

ενδιαφέρον να αξιολογηθεί αν αυτή η διαφοροποίηση στο βαθμό πληροφόρησης έχει 

σχέση με το φύλο του εργαζομένου, την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, την 

υπηρεσία απασχόλησης, τη θέση που κατέχει και τα έτη προϋπηρεσίας του. 

 

Για τον έλεγχο των συσχετίσεων πραγματοποιήθηκε μη παραμετρική ανάλυση, η 

οποία θεωρείται πιο αξιόπιστη σε μεγάλα δείγματα. Συγκεκριμένα, για τον 

προσδιορισμό συσχέτισης μεταξύ του βαθμού πληροφόρησης και μιας ποιοτικής 

μεταβλητής με δύο κατηγορίες, όπως π.χ. το φύλο, χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος 

Mann-Whitney, ενώ για περιπτώσεις ποιοτικής μεταβλητής με περισσότερες από δύο 

κατηγορίες χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος Kruskal-Wallis. 

 

Σε περιπτώσεις ποιοτικών μεταβλητών με δύο κατηγορίες, δεχόμαστε τις ακόλουθες 

υποθέσεις: 

 

 Μηδενική Υπόθεση    Η0: μ1=μ2   

Οι αριθμητικοί μέσοι των ομάδων είναι ίσοι. Αυτό σημαίνει ότι η ποιοτική 

μεταβλητή δεν έχει σχέση με την ποσοτική μεταβλητή.  

 Υπόθεση 1    Η1:μ1≠μ2 

Οι αριθμητικοί μέσοι των ομάδων δεν είναι ίσοι. Αυτό σημαίνει ότι η ποιοτική 

μεταβλητή έχει σχέση με την ποσοτική μεταβλητή. 

 

Σε περιπτώσεις πάλι ποιοτικών μεταβλητών με περισσότερες από δύο κατηγορίες, 

ισχύουν οι ακόλουθες υποθέσεις: 

 

 Μηδενική Υπόθεση   Η0: μ1=μ2=μ3=μ4=μ5 

Οι αριθμητικοί μέσοι των ομάδων είναι ίσοι, συνεπώς η ποιοτική μεταβλητή δεν 

έχει σχέση με την ποσοτική μεταβλητή.  

 Υπόθεση 1   Η1:μ1≠μ2 ή μ2≠μ3… 

Τουλάχιστον ένα ζεύγος αριθμητικών μέσων δεν είναι ίσο, που σημαίνει ότι η 

ποιοτική μεταβλητή έχει σχέση με την ποσοτική μεταβλητή. 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων, δεν παρατηρείται σχέση μεταξύ του 

φύλου των συμμετεχόντων και του βαθμού πληροφόρησης (πίνακας 7.2). Το sig 

ισούται με 0,847> 0,05 και έτσι αποδεχόμαστε την μηδενική υπόθεση (Η0), ότι 

δηλαδή η μέση τιμή πληροφόρησης των ανδρών για θέματα που αφορούν στην 

ποιότητα είναι ίση με τη μέση τιμή πληροφόρησης των γυναικών.  

 

 

Πίνακας 7.2: Αποτελέσματα συσχέτισης φύλου-βαθμού πληροφόρησης 

 

 

Επιπλέον, ο βαθμός πληροφόρησης δεν φαίνεται να διαφοροποιείται ούτε σε σχέση 

με την ηλικία (πίνακας 7.3). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου, το sig είναι 

ίσο με 0,731> 0,05. Αποδεχόμαστε λοιπόν την μηδενική υπόθεση (Η0), ότι δηλαδή η 

μέση τιμή πληροφόρησης είναι ίδια στους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από την 

ηλικιακή κατηγορία στην οποία ανήκουν.  

 

 

Πίνακας 7.3: Αποτελέσματα συσχέτισης ηλικίας-βαθμού πληροφόρησης 

 

 

Σχέση δεν παρατηρείται ούτε μεταξύ του επιπέδου εκπαίδευσης των συμμετεχόντων 

και του βαθμού πληροφόρησης (πίνακας 7.4). Το sig ισούται με 0,671> 0,05 και έτσι 

δεχόμαστε την μηδενική υπόθεση (Η0), ότι δηλαδή η μέση τιμή πληροφόρησης είναι 

ίδια μεταξύ των εργαζομένων, ανεξάρτητα αν αυτοί κατέχουν τίτλο διετούς 

φοιτήσεως, τίτλο τεχνολογικής ή ανώτατης εκπαίδευσης, τίτλο μεταπτυχιακό ή 

διδακτορικό.  
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Πίνακας 7.4: Αποτελέσματα συσχέτισης εκπαίδευσης-βαθμού πληροφόρησης 

 

 

Ο βαθμός πληροφόρησης δεν φαίνεται να διαφοροποιείται ούτε σε σχέση με τα έτη 

προϋπηρεσίας (πίνακας 7.5). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου, το sig είναι 

ίσο με 0,483> 0,05. Και σε αυτή την περίπτωση αποδεχόμαστε την μηδενική 

υπόθεση (Η0), ότι δηλαδή η μέση τιμή πληροφόρησης είναι ίδια ανεξάρτητα από την 

έτη προϋπηρεσίας των εργαζομένων.  

 

 

Πίνακας 7.5: Αποτελέσματα συσχέτισης προϋπηρεσίας-βαθμού πληροφόρησης 

 

 

Όσον αφορά την υπηρεσία εργασίας, τα αποτελέσματα του ελέγχου υποδεικνύουν 

μία μικρή σχέση με το βαθμό πληροφόρησης (πίνακας 7-6). Το sig ισούται με 0,094, 

το οποίο είναι βέβαια μεγαλύτερο του 0,05, ωστόσο πρόκειται για μια πάρα πολύ 

κοντινή τιμή. Έτσι, θα μπορούσαμε να δεχτούμε ότι ο βαθμός πληροφόρησης των 

εργαζομένων σχετίζεται σε ένα μικρό βαθμό με την υπηρεσία στην οποία 

εργάζονται. Μάλιστα, ο μεγαλύτερος βαθμός πληροφόρησης παρατηρείται στη 

διοικητική υπηρεσία και ο μικρότερος στη νοσηλευτική υπηρεσία. 

 

 

Πίνακας 7.6: Αποτελέσματα συσχέτισης υπηρεσίας εργασίας-βαθμού πληροφόρησης 
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Ο βαθμός πληροφόρησης παρουσιάζεται να συσχετίζεται με τη θέση εργασίας των 

ερωτώμενων (πίνακας 7-7). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου, το sig 

ισούται με 0,022< 0,05 και έτσι αποδεχόμαστε την υπόθεση (Η1), ότι δηλαδή 

τουλάχιστον ένα ζεύγος αριθμητικών μέσων δεν είναι ίσο. Πράγματι, το χαμηλότερο 

βαθμό πληροφόρησης έχουν οι εργαζόμενοι που δεν κατέχουν κάποια θέση ευθύνης, 

ενώ οι προϊστάμενοι και οι διευθυντές των τμημάτων παρουσιάζονται περισσότερο 

πληροφορημένοι σε θέματα ποιότητας. 

 

 

Πίνακας 7.7: Αποτελέσματα συσχέτισης θέσης εργασίας-βαθμού πληροφόρησης 

 

 

Τέλος, ο βαθμός πληροφόρησης φαίνεται να διαφοροποιείται και σε σχέση με την 

παρακολούθηση σεμιναρίων με θέμα την ποιότητα (πίνακας 7.8). Ο έλεγχος 

συσχέτισης αποδίδει sig ίσο με 0,038< 0,05 και έτσι δεχόμαστε την υπόθεση Η1, ότι 

δηλαδή η μέση τιμή πληροφόρησης διαφέρει μεταξύ των εργαζομένων που έχουν 

παρακολουθήσει σεμινάρια ποιότητας και όσων δεν έχουν παρακολουθήσει.  

Πράγματι, οι εργαζόμενοι που έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια παρουσιάζουν 

μέση τιμή πληροφόρησης 2,22, ενώ όσοι δεν έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια 

παρουσιάζουν μέση τιμή πληροφόρησης 1,76.  

 

 

Πίνακας 7.8: Αποτελέσματα συσχέτισης παρακολούθησης σεμιναρίων-πληροφόρησης 
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7.6. Συμπεράσματα και προτάσεις 

 

Το ενδιαφέρον των υπηρεσιών υγείας του δημοσίου τομέα για την ποιότητα έχει 

αυξηθεί κατά την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, όσον αφορά το ελληνικό σύστημα 

υγείας, οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται δεν αφορούν τους οργανισμούς σαν σύνολο, 

αλλά περιορίζονται σε επίπεδο μεμονωμένων τμημάτων. 

 

 Στην προσπάθεια επέκτασης των πρωτοβουλιών για βελτίωση της ποιότητας, το 

Υπουργείο Υγείας έχει πραγματοποιήσει μεταρρυθμιστικές προσπάθειες και έχει 

αναπτύξει σχέδια δράσης. Το σχέδιο δράσης για τη Δημόσια Υγεία για τα έτη 2007-

2013 αποβλέπει μεταξύ άλλων στη βελτίωση της ποιότητας και της επιστημονικής 

εγκυρότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλες τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς 

Δημόσιας Υγείας, με την ανάπτυξη και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και 

συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.  

 

Στα πλαίσια του σχεδίου δράσης, έχουν αποσταλεί στα νοσηλευτικά ιδρύματα διάφορες 

εγκύκλιοι που αφορούν στην έναρξη εφαρμογής δράσεων ποιότητας. Ωστόσο, τα 

αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν σημαντικά προβλήματα. Βασικές πρακτικές 

που είναι απαραίτητες για την εισαγωγή και τη βελτίωση της ποιότητας δεν φαίνεται να 

εφαρμόζονται από τη διοίκηση, ενώ παράλληλα αποδεικνύεται και ο χαμηλός βαθμός 

πληροφόρησης του προσωπικού σε θέματα που αφορούν στην εφαρμογή της ποιότητας.  

 

Η επίτευξη και η διατήρηση της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας δεν είναι καθόλου 

εύκολη υπόθεση. Αποτελεί μια μακρά, σύνθετη και διαρκή διαδικασία και προσπάθεια, 

που εμπλέκει όλο τον οργανισμό ως σύνολο και προϋποθέτει ομαδική συνεργασία. 

 

Εξαιρετικά σημαντικός στην επιτυχία κάθε προσπάθειας για τη βελτίωση της ποιότητας 

είναι ο ρόλος της ανώτατης διοίκησης. Η διοίκηση είναι αυτή που συνθέτει το όραμα, 

θέτει τους στόχους, παρακινεί και επιβραβεύει και είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία 

των κατάλληλων συνθηκών που απαιτούνται για την ανάπτυξη και διατήρηση της 

ποιότητας. Η ανώτατη διοίκηση λοιπόν πρέπει να ηγηθεί της προσπάθειας και να 

παρέχει αναγκαία καθοδήγηση, δίνοντας πρώτη το παράδειγμα. Μόνο έτσι μπορεί να 

αναπτυχθεί μια κουλτούρα ποιότητας στον οργανισμό υγείας, όπου η ποιότητα να 

αποτελεί αναπόσπαστη πτυχή των δραστηριοτήτων κάθε εργαζομένου. 
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Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη διοίκηση και την αποτελεσματική διαχείριση 

του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς αποτελεί βασικό παράγοντα στην επιτυχία της 

ποιότητας. Όλοι οι εργαζόμενοι, από τις υψηλότερες έως τις χαμηλότερες βαθμίδες, 

πρέπει να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά σε κάθε προσπάθεια βελτίωσης της 

ποιότητας. Παράλληλα, η διοίκηση του οργανισμού δε θα πρέπει να ξεχνά ότι οι 

άνθρωποι αποτελούν πηγή ιδεών και καινοτομιών. Οι δεξιότητες, η εμπειρία και η 

γνώση τους θα πρέπει να αξιοποιούνται, ώστε οι ιδέες αυτές να είναι εφαρμόσιμες. 

 

Οι εργαζόμενοι λοιπόν των υπηρεσιών υγείας είναι πολύτιμοι και συμβάλλουν στη 

βελτίωση της ποιότητας. Η στρατηγική που πρέπει να ακολουθείται περιλαμβάνει 

αυξημένη και συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, με σκοπό την ανάπτυξη των 

γνώσεων και τελειοποίηση των δεξιοτήτων. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να 

περιλαμβάνουν στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός μετρά την ποιότητα 

και το πώς οι ίδιοι μπορούν να συμμετάσχουν στην βελτίωσή της. Αυτό απαιτεί γενικά 

πολλές ώρες διδασκαλίας σχετικά με την καταγραφή των αναγκών, τις επικοινωνιακές 

ικανότητες και τα εργαλεία διαχείρισης και απεικόνισης της ποιότητας. 

 

Εξίσου σημαντικό είναι οι υπηρεσίες υγείας να «οργανωθούν ποιοτικά». Ευέλικτες 

ομάδες εργασίας πρέπει να δημιουργηθούν, να εκπαιδευτούν και να καθοδηγηθούν, 

ώστε να καταπιαστούν με πολύπλοκες διεργασίες που διαπερνούν τα συνήθη όρια των 

τμημάτων. Σε όλη την έκταση του οργανισμού πρέπει να γίνει μια καινούργια επένδυση 

στην εκπαίδευση, εφόσον όλα τα μέλη του οργανισμού πρέπει να γίνουν συνεργάτες 

στην αποστολή για τη βελτίωση της ποιότητας. Απαραίτητη κρίνεται και η εξασφάλιση 

ενός κλίματος επικοινωνίας και αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων. 

  

Οι οργανισμοί υγείας πρέπει ακόμη να διασφαλίσουν τη λεπτομερή πληροφόρηση όλων 

των εργαζομένων και την έγκαιρη ροή πληροφοριών. Οι στόχοι ποιότητας που έχουν 

καθοριστεί, καθώς και τα σχέδια δράσης που πρέπει να ακολουθηθούν για την επίτευξή 

τους, είναι απαραίτητο να γνωστοποιούνται σε όλους τους εργαζόμενους. Παράλληλα, 

πρέπει να υπάρχει συνεχής ανατροφοδότηση με στοιχεία μετρήσεων και 

αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί.  

 

Κάθε οργανισμός υγείας λοιπόν, ανεξάρτητα από τη μέθοδο βελτίωσης ποιότητας που 

θα επιλέξει να εφαρμόσει, πρέπει να δώσει έμφαση στους παραπάνω παράγοντες, διότι 

χωρίς αυτούς οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας θα αποτύχει. 
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Οι θεμελιωτές της ποιότητας 

 

Η ποιότητα είναι σημαντική για κάθε είδους δραστηριότητα. Το ίδιο σημαντικοί είναι 

και οι άνθρωποι που με τον τρόπο σκέψης τους δημιούργησαν τη νέα εποχή ποιότητας. 

Το κοινό σημείο της φιλοσοφίας των κυριότερων «gurus» της ποιότητας αφορά στην  

ποιότητα με τη συμμετοχή όλου του προσωπικού και στην ταυτόχρονη μείωση του 

κόστους. Τα σημαντικότερα στοιχεία της φιλοσοφίας τους παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

 

 Edwards W. Deming 

 

Η φήμη του Deming συνδέεται με την ευρέως διαδεδομένη προσέγγισή του για την 

ανάγκη αλλαγής του τρόπου διοίκησης των επιχειρήσεων (Μαντζάρης, 2008). 

Υποστηρίζει ότι τα περισσότερα προβλήματα των παραγόμενων προϊόντων/ υπηρεσιών 

προκύπτουν από λάθη της διοίκησης παρά των εργαζομένων (Λογοθέτης, 1993). Η 

φιλοσοφία του Deming για αποτελεσματική διοίκηση εκφράζεται στα ακόλουθα 14 

σημεία: 

 

Πίνακας 1: Τα βασικά σημεία στη φιλοσοφία του Deming (Deming, 1986) 

1. Δημιουργία σταθερών στόχων για τη βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό την 

ανάπτυξη ανταγωνιστικότητας και μακροχρόνια παραμονή στον κλάδο, αντί για 

βραχυπρόθεσμα κέρδη.    

2. Υιοθέτηση της νέας φιλοσοφίας με την άρνηση να επιτρέπεται να γίνονται αποδεκτά τα 

υπάρχοντα σφάλματα, ελαττώματα σε προϊόντα, καθυστερήσεις και λάθη. Αποδοχή της 

ανάγκης για αλλαγή.      

3. Διακοπή της εξάρτησης από τη διασφάλιση ποιότητας με μαζικό έλεγχο της παραγωγής για 

ποιότητα εκ των υστέρων. Προτιμότερη η ενσωμάτωση της ποιότητας στη σχεδίαση του 

προϊόντος κα σε στατιστικές μεθόδους ελέγχου και βελτίωσης της ποιότητας.   

4. Τερματισμός της πρακτικής επιλογής προμηθευτών με κριτήριο μόνο την τιμή. Προτιμότερη 

η ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους για τον κύκλο ζωής του αγοραζόμενου είδους. 

Περιορισμός του αριθμού προμηθευτών με την απόρριψη εκείνων που αδυνατούν να 

υποβάλουν τεκμήρια ικανοποιητικού στατιστικού ελέγχου των διαδικασιών τους.    

5. Σταθερή και συνεχής βελτίωση των συστημάτων παραγωγής για την βελτίωση της 

ποιότητας και της παραγωγικότητας, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό την συνεχή μείωση 

του κόστους.   

6. Καθιέρωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο χώρο εργασίας για όλους τους εργαζόμενους.  

7. Εστίαση των διοικητικών στελεχών όλων των βαθμίδων στην αποτελεσματική ηγεσία των 

εργαζομένων για να τους βοηθήσουν να εκτελούν καλύτερα την εργασία τους. 
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8. Απομάκρυνση του φόβου από τους εργαζομένους. Αποφυγή επίπληξης των εργαζομένων 

για «προβλήματα που δημιουργούνται από τα υπάρχοντα συστήματα». Ενθάρρυνση 

αποτελεσματικής αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης. Κατάργηση 

της διοικητικής λειτουργίας με βάση τον έλεγχο.    

9. Κατάργηση των εμποδίων μεταξύ διαφορετικών τμημάτων της επιχείρησες. Ενθάρρυνση 

της ομαδικής προσέγγισης σε διαφορετικούς τομείς, όπως η έρευνα, η σχεδίαση, η 

παραγωγή και οι πωλήσεις.  

10. Κατάργηση προγραμμάτων, επαίνων και συνθημάτων που ζητούν νέα επίπεδα 

παραγωγικότητας χωρίς να παρέχουν καλύτερες μεθόδους. 

11. Κατάργηση αυθαίρετων ποσοτικών στόχων παραγωγής, προτύπων χρόνων εργασίας και 

σκοπών που δυσχεραίνουν την ποιότητα. Στη θέση του είναι προτιμότερη η εμπνευσμένη 

ηγεσία και η συνεχής βελτίωση των διαδικασιών εργασίας. 

12. Απομάκρυνση εμποδίων (κακώς σχεδιασμένων συστημάτων και μεθόδων διοίκησης) που 

στερούν από τους εργαζόμενους τη δυνατότητα να είναι υπερήφανοι για τη δουλειά τους. 

13. Ενθάρρυνση συνεχούς εκπαίδευσης και αυτοβελτίωσης για κάθε εργαζόμενο. 

14. Συμμετοχή όλων για την υλοποίηση των παραπάνω σημείων της νέας φιλοσοφίας. 

 

Μάλιστα, για να γίνει δυνατή η εισαγωγή των ποιοτικών βελτιώσεων στην επιχείρηση ο 

Deming υποστηρίζει ότι απαιτείται (Τσιότρας, 2002): 

 

 Παρουσίαση στους εργαζόμενους των λόγων που είναι απαραίτητη η αλλαγή 

φιλοσοφίας και λειτουργίας του οργανισμού. 

 Διαχωρισμός των δραστηριοτήτων του οργανισμού σε φάσεις και 

προσδιορισμός των εκάστοτε πελατών και προμηθευτών. 

 Ομαδική εργασία σε όλα τα επίπεδα. 

 Οργανωτική δομή προσανατολισμένη στην ποιότητα. 

 Αυστηρή εφαρμογή των παραπάνω αρχών και του κύκλου του Deming. 

 

Διάγραμμα 1: Ο κύκλος του Deming (Πηγή: en.wikipedia.org) 
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 Joseph Juran 

 

Ο Juran (1974) ορίζει την ποιότητα ως «καταλληλότητα για χρήση». Η έννοια αυτή 

ποικίλει από πελάτη σε πελάτη και αναλύεται σε 4 στοιχεία: ποιότητα σχεδίασης, 

έλεγχος ποιότητας, διαθεσιμότητα, και εξυπηρέτηση. Το κύριο σημείο της θεωρίας του 

είναι η τριλογία του Juran, η οποία εξετάζει τον σχεδιασμό, τον έλεγχο και τη βελτίωση 

της ποιότητας (Διάγραμμα 2). 

 

Σύμφωνα με τον Juran (1986) η ποιότητα πρέπει να προσχεδιάζεται. Αυτό σημαίνει: (α) 

προσδιορισμός των πελατών (εσωτερικών- εξωτερικών) και των αναγκών τους, (β) 

μετάφραση των αναγκών του πελάτη, ώστε να αναπτυχθεί ένα προϊόν/ υπηρεσία που να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες αυτές, (γ) βελτίωση των χαρακτηριστικών του προϊόντος, 

(δ) μεταφορά των διεργασιών στις λειτουργίες, εφόσον έχουν εδραιωθεί οι πλέον 

ευνοϊκές συνθήκες λειτουργίας, (ε) εκμετάλλευση κάθε ευκαιρίας για βελτίωση της 

ποιότητας και του κόστους. 

 

Έλεγχος ποιότητας είναι η διαδικασία εντοπισμού και διόρθωσης μιας δυσμενούς 

μεταβολής αμέσως μόλις συμβεί. Η βελτίωση ποιότητας είναι απαραίτητη για να 

μειωθεί η χρόνια σπατάλη και να επιτευχθεί μία νέα βελτιωμένη ζώνη ποιοτικού 

ελέγχου (Juran, 1986).  

 

 

 

Διάγραμμα 2: Η τριλογία του Juran (Κωσταγιόλας και συν., 2008) 
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 Philip Crosby 

 

Μεγάλη επιρροή στην ανάπτυξη της ΔΟΠ άσκησε και η προσέγγιση του Crosby, η 

οποία είναι γνωστή με την αρχή «Φτιάξε το προϊόν σωστά την πρώτη φορά» ή από το 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα για παραγωγή με μηδέν ελαττωματικά (zero defects).  

 

Η φιλοσοφία για τη διοίκηση ποιότητας του Crosby εκφράζεται με τις αποκαλούμενες 

«Τέσσερεις Απόλυτες Θέσεις» (Δερβιτσιώτης, 2005): 

 

1. Η έννοια της ποιότητας ορίζεται ως συμμόρφωση στις απαιτήσεις του πελάτη, 

και όχι στο πόσο καλό είναι κάτι. 

2. Η ποιότητα επιτυγχάνεται με την πρόληψη ελαττωματικών, και όχι με τον 

έλεγχο και την αξιολόγηση μετά την παραγωγή. 

3. Ο σκοπός στην επίτευξη ποιότητας θα πρέπει να είναι ο μηδενισμός των 

ελαττωματικών και όχι κάποιο επίπεδο αποδεκτής ποιότητας. 

4. Η μέτρηση και αξιολόγηση της ποιότητας θα πρέπει να βασίζεται στο κόστος μη 

συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του πελάτη και όχι σε δείκτες.  

 

Τα τέσσερα αξιώματα ακολουθούνται από 14 βήματα για τη βελτίωση της ποιότητας 

(Πίνακας 2), τα οποία μπορούν να διεξαχθούν παράλληλα. Ωστόσο, τα βήματα 1-6 

πρέπει να πραγματοποιηθούν από τη διοίκηση και λογικό είναι να προηγούνται  

(Μαντζάρης, 2008). 

 

Πίνακας 2: Τα 14 βήματα βελτίωσης ποιότητας του Crosby 
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 A.V. Feigenbaum 

 

Ο Feigenbaum εισήγαγε την έννοια του ολικού ελέγχου ποιότητας. Η επιστημονική 

συμβολή του έχει δύο κατευθύνσεις (Kruger, 2001): (α) η ποιότητα αποτελεί 

υπευθυνότητα όλων των εργαζομένων και (β) το κόστος έλλειψης ποιότητας οφείλει να 

διερευνηθεί, να κατηγοριοποιηθεί και να συνδεθεί με ενέργειες βελτίωσης ποιότητας.  

 

Σύμφωνα με τον Feigenbaum, ο έλεγχος ποιότητας αποτελεί σημαντικότερο παράγοντα 

από τον ρυθμό παραγωγής και ο κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα και υποχρέωση να 

εμπλακεί, εφόσον διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα ποιότητας (Τσιότρας, 2002). 

 

   

 K. Ishikawa 

 

Ο Ishikawa είναι γνωστός για την εισαγωγή προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 

εργαζομένων. Ο ίδιος χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «η ποιότητα ξεκινά με εκπαίδευση 

και τελειώνει με εκπαίδευση». Είναι επίσης γνωστός για την ανάπτυξη των κύκλων 

ποιότητας, της αλυσίδας ποιότητας και των διαγραμμάτων «αιτίου-αποτελέσματος». 

Ειδικότερα, οι κύκλοι ποιότητας αποτελούν ομάδες εργαζόμενων, με σκοπό τη 

διαμόρφωση προτάσεων βελτίωσης των επιχειρησιακών διαδικασιών (Κωσταγιόλας και 

συν., 2008). 

 

 

 G. Taguchi 

 

Ο Taguchi έδωσε έμφαση στην ανάγκη για συνεχή βελτίωση της ποιότητας και μείωση 

του κόστους. Ίσως να ήταν ο μόνος που εστίασε στην ανάγκη για μείωση της 

μεταβλητότητας, μέσω της βελτιστοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας. Υπό την 

έννοια αυτή, ο Taguchi εστίασε σε ένα είδος ελέγχου που εφαρμόζεται στη φάση 

σχεδιασμού προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και στη φάση σχεδιασμού της 

παραγωγικής διαδικασίας (Κωσταγιόλας και συν., 2008). 
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 John S. Oakland 

 

O John Oakland, ανέπτυξε το ομώνυμο μοντέλο, το οποίο μπορούμε να συνοψίσουμε 

σε πέντε βασικά σημεία: (α) προσδιορισμός σχέσεων πελάτη-προμηθευτή, (β) 

δημιουργία συστήματος ελέγχου διαδικασιών, (γ) αλλαγή της υπάρχουσας κουλτούρας 

του οργανισμού, (δ) βελτίωση της επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού και 

(ε) αφοσίωση στην ποιότητα. 

 

Πυρήνας της ΔΟΠ είναι η σχέση πελάτη-προμηθευτή ενώ η κουλτούρα, η επικοινωνία 

και η δέσμευση παρέχουν τη βάση για το μοντέλο της διοίκησης ολικής ποιότητας 

(Διάγραμμα 3). Η κατανόηση των εννοιών ποιότητα, αφοσίωση και ηγεσία αποτελούν 

για αυτόν τα γερά θεμέλια ενός προγράμματος ΔΟΠ. Οτιδήποτε άλλο στο 

«οικοδόμημα» της ποιότητας στηρίζεται πάνω σε αυτά (Παπανικολάου, 2007). 

 

 

Διάγραμμα 3: Μοντέλο Oakland (Oakland, 1994) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  2 
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ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

 

 

 

 

Διπλωματικής Εργασίας 

 

με θέμα 

 

 

 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  

ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 

  της  

 

ΠΕΧΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΖΑΣ ΦΩΤΗΣ 
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Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος στη Διοίκηση Μονάδων Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διεξάγεται η παρούσα διπλωματική 

εργασία με θέμα: «Η εφαρμογή της ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας και η 

πληροφόρηση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα ποιότητας». 

Στόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να διαπιστωθεί να προσδιοριστεί σε 

πιο βαθμό εφαρμόζονται βασικές πρακτικές και τεχνικές, που είναι απαραίτητες για την 

εισαγωγή και τη βελτίωση της ποιότητας, καθώς επίσης και το επίπεδο πληροφόρησης 

του προσωπικού σε θέματα ποιότητας. 

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί αποτελείται από δύο μέρη: από το γενικό μέρος που 

περιλαμβάνει γενικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 

από το ειδικό μέρος που περιλαμβάνει 9 ενότητες με ερωτήσεις κλειστού τύπου. 

Υπολογίζεται ότι για τη συμπλήρωσή του απαιτούνται περίπου 15 λεπτά από το χρόνο 

σας. Οι απαντήσεις θα είναι αυστηρά ανώνυμες και εμπιστευτικές.  

Μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου παρακαλώ εσωκλείστε το στο φάκελο που 

σας έχει δοθεί. 

 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή και το χρόνο σας. 

 

Πεχτελίδου Αναστασία  

 

 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

τηλ:  

e-mail: 
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Παρακαλώ κυκλώστε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει στις ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής και συμπληρώστε ολογράφως στις ερωτήσεις ανοικτού τύπου.  

 

Φύλο 

Α. Άνδρας 

Β. Γυναίκα 

 

Ηλικία  

Α. Έως 25 

Β. 26-35 

Γ. 36-45 

Δ. 46-55 

Ε. Πάνω από 55 

 

Επίπεδο Εκπαίδευσης 

Α. Σχολή 2ετούς φοίτησης 

Β. ΤΕΙ 

Γ. ΑΕΙ 

Δ. Μεταπτυχιακό 

Ε. Διδακτορικό 

 

Υπηρεσία Εργασίας 

Α. Διοικητική 

Β. Ιατρική  

Γ. Νοσηλευτική 

Δ. Άλλη (παρακαλώ αναφέρετε):…………………………………………………………. 

 

Θέση Εργασίας 

Α. Υπάλληλος 

Β. Προϊστάμενος 

Γ. Διευθυντής τμήματος 

Δ. Άλλη (παρακαλώ αναφέρετε):…………………………………………………………. 

 

Έτη προϋπηρεσίας στο νοσοκομείο που εργάζεστε:……………………………….. 

 

 

Έτη προϋπηρεσίας στη θέση που εργάζεστε:………………………………………. 
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Ποιά είναι η εξειδίκευση του Νοσοκομείου; 

Α. Γενικό 

Β. Ειδικό 

 

Γνωρίζετε ποιό είναι το μέγεθος του Νοσοκομείου (σε κλίνες); 

Α. Ναι. 

Β. Όχι    

 

Γνωρίζετε εάν το νοσοκομείο διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα ποιότητας; 

Α. Ναι 

Β. Όχι 

 

Έχετε παρακολουθήσει σεμινάρια με θέμα την ποιότητα; 

Α. Ναι 

     Αν ναι, πόσα;………….. 

Β. Όχι 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Για κάθε μια από τις παρακάτω ερωτήσεις κυκλώστε τον βαθμό της κλίμακας που ταιριάζει 

περισσότερο στην απάντησή σας. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

ΗΓΕΣΙΑ 
ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΣΕ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 

ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ 

ΜΕΤΡΙΟ 

ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ 

ΜΕΓΑΛΟ 

ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ ΠΟΛΥ 

ΜΕΓΑΛΟ 

ΒΑΘΜΟ 

1.1. Η Διοίκηση αναπτύσσει συστηματικά το 

όραμα και την κουλτούρα του Νοσοκομείου, 

ακολουθώντας τους στρατηγικούς και 

επιχειρησιακούς στόχους. 

1 2 3 4 5 

1.2. Η Διοίκηση συμμετέχει ενεργά στις 

διαδικασίες βελτίωσης που αποφασίζει για 

το Νοσοκομείο. 

1 2 3 4 5 

1.3. Η Διοίκηση είναι ορατή και κατανοεί τις 

ανάγκες και τις προσδοκίες : 
 

α) των εργαζομένων 
 

β) των πελατών- ασθενών 

 

 

1 
 

1 

 

 

2 
 

2 

 

 

3 
 

3 

 

 

4 
 

4 

 

 

5 
 

5 

1.4. Η Διοίκηση επικοινωνεί με τους ασθενείς 

και το προσωπικό του Νοσοκομείου σε 

συστηματική και προληπτική βάση. 

1 2 3 4 5 

1.5. Η Διοίκηση θεωρεί την εκπαίδευση, 

ανάπτυξη και κατάρτιση του προσωπικού ως 

προτεραιότητα στην οποία επενδύει. 

1 2 3 4 5 

1.6. Η Διοίκηση αναγνωρίζει την ανάγκη για 

αλλαγές ως ευκαιρία για ανάπτυξη και 

βελτίωση, ενθαρρύνοντας την συμμετοχή 

του προσωπικού σε αυτές. 

1 2 3 4 5 

1.7. Η Διοίκηση αναγνωρίζει και επιβραβεύει 

την ατομική και ομαδική προσπάθεια. 
1 2 3 4 5 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΣΕ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 

ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ 

ΜΕΤΡΙΟ 

ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ 

ΜΕΓΑΛΟ 

ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ ΠΟΛΥ 

ΜΕΓΑΛΟ 

ΒΑΘΜΟ 

2.1. Γνωρίζετε εάν στο Νοσοκομείο σας 

λειτουργούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί που 

δίνουν τη δυνατότητα στη Διοίκηση και στα 

αντίστοιχα όργανα να συλλέγουν τις 

απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να 

γνωρίζουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις: 
 

α) των πελατών ασθενών 
 

β) του προσωπικού 
 

γ) των εξωτερικών συνεργατών (π.χ. ΥΠΕ, 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, προμηθευτές) 
 

δ) της κοινωνίας; 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

1 
 

 

1 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

2 
 

2 
 

 

2 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

3 
 

3 
 

 

3 

 
 

3 

 

 

 

 

 

 

4 
 

4 
 

 

4 

 
 

4 

 

 

 

 

 

 

5 
 

5 
 

 

5 

 
 

5 

2.2. Γνωρίζετε εάν στο Νοσοκομείο σας 

παρακολουθούνται και αξιολογούνται 

κατάλληλα: 
 

α) οι εξελίξεις στην νοσοκομειακή αγορά 
 

β) οι επιδόσεις του ίδιου του Νοσοκομείου 
 

γ) οι επιδόσεις των ανταγωνιστών; 
 

 

 

 

1 
 

1 
 

1 

 

 

 

2 
 

2 
 

2 

 

 

 
 

3 
 

3 
 

3 

 

 

 
 

4 
 

4 
 

4 

 

 

 
 

5 
 

5 
 

5 

2.3. Το Νοσοκομείο αξιοποιεί τις ιδέες των 

ανθρώπων του για τη βελτίωση της 

λειτουργίας του. 

1 2 3 4 5 

2.4. Στο Νοσοκομείο γνωρίζουν όλοι ξεκάθαρα 

και μέσα από σαφείς διαδικασίες: 
 

α) το Όραμα 
 

β) την Αποστολή 
 

γ) τις Αξίες  
 

δ) τους ετήσιους στόχους του 

 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

 

 

3 
 

3 
 

3 
 

3 

 

 

4 
 

4 
 

4 
 

4 

 

 

5 
 

5 
 

5 
 

5 

2.5. Η Διοίκηση σε συνεργασία με το προσωπικό 

του Νοσοκομείου (συστηματικές και 

οργανωμένες συναντήσεις) καθορίζει τους 

στόχους και τα σχέδια δράσης που 

απαιτούνται για τη βελτίωση των 

λειτουργιών του. 

1 2 3 4 5 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΣΕ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 

ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ 

ΜΕΤΡΙΟ 

ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ 

ΜΕΓΑΛΟ 

ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ ΠΟΛΥ 

ΜΕΓΑΛΟ 

ΒΑΘΜΟ 

3.1 Γνωρίζετε εάν το Νοσοκομείο εφαρμόζει 

σαφή πολιτική διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού, ως αναπόσπαστο κομμάτι της 

ευρύτερης στρατηγικής και πολιτικής του;  

1 2 3 4 5 

3.2 Το νοσοκομείο αξιοποιεί τις δυνατότητες 

κάθε εργαζόμενου και προωθεί τη συνεχή 

ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων του. 

1 2 3 4 5 

3.3 Το Νοσοκομείο ενθαρρύνει: 
 

α) τη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας 
 

β) την ατομική και ομαδική συμμετοχή των 

    εργαζομένων σε έργα βελτίωσης. 
 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

5 

 

5 
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γ) τη λειτουργία καναλιών επικοινωνίας και 

    ανοιχτού διαλόγου με τους εργαζόμενους.  
 

δ) την επιβράβευση και αναγνώριση των 

    εργαζομένων 

1 

 
 

1 

2 

 
 

2 

3 

 
 

3 

4 

 
 

4 

5 

 
 

5 

3.4 Οι στόχοι των εργαζομένων 

ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του 

Νοσοκομείου μέσω καθορισμένων 

συναντήσεων μεταξύ προϊστάμενων και 

τομεαρχών, εργαζομένων και προϊστάμενων. 

1 2 3 4 5 

3.5 Το Νοσοκομείο παρέχει ευκαιρίες 

εκπαίδευσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε 

όλους τους εργαζόμενους να αναπτύξουν τις 

ικανότητές τους και να διευρύνουν τις 

γνώσεις που είναι σχετικές με το 

αντικείμενό τους.  

1 2 3 4 5 

3.6 Το σύστημα αξιολόγησης των εργαζομένων 

είναι σαφές και εφαρμόζεται συστηματικά 

μέσα από καθορισμένες και γνωστές 

διαδικασίες. 

1 2 3 4 5 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΣΕ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 

ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ 

ΜΕΤΡΙΟ 

ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ 

ΜΕΓΑΛΟ 

ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ ΠΟΛΥ 

ΜΕΓΑΛΟ 

ΒΑΘΜΟ 

4.1 Γνωρίζετε αν στο Νοσοκομείο εφαρμόζεται 

σύστημα αξιολόγησης και επιλογής 

εξωτερικών προμηθευτών και συνεργατών, 

βασισμένο σε σαφείς και διαφανείς 

διαδικασίες; 

1 2 3 4 5 

4.2 Γνωρίζετε εάν το Νοσοκομείο έχει 

αναπτύξει χρηματοοικονομικές στρατηγικές 

και διαδικασίες, προκειμένου οι πόροι του 

να υποστηρίζουν την Στρατηγική του και 

τους Στόχους του; 

1 2 3 4 5 

4.3 Γνωρίζετε εάν το Νοσοκομείο έχει σχεδιάσει 

και αναπτύξει στρατηγική για τη διαχείριση 

της τεχνολογίας, που να ευθυγραμμίζεται με 

την Πολιτική και τη Στρατηγική του; 

1 2 3 4 5 

4.4 Το Νοσοκομείο προκειμένου να επιτύχει 

τους στόχους του αξιοποιεί αποτελεσματικά 

τις επενδύσεις του σε εξοπλισμό, 

μηχανήματα, κτίρια κ.τ.λ. και εκσυγχρονίζει 

την αξιοποιούμενη τεχνολογία στα πλαίσια 

των δυνατοτήτων του. 

1 2 3 4 5 

4.5 Το Νοσοκομείο εφαρμόζει καινοτόμες 

τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον. 
1 2 3 4 5 

4.6 Το Νοσοκομείο επιδιώκει συστηματικά 

μέσα από τη σωστή διαχείριση πόρων: 

α) να ελαττώσει την κατανάλωση ενέργειας 

και άλλων φυσικών πόρων (π.χ. νερό, χαρτί) 
 

β) να μειώσει την απώλεια υλικών (π.χ. 

αναλώσιμα) 
 

γ) να μειώσει τα απόβλητα και τα άχρηστα 

υλικά. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5 

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΣΕ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 

ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ 

ΜΕΤΡΙΟ 

ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ 

ΜΕΓΑΛΟ 

ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ ΠΟΛΥ 

ΜΕΓΑΛΟ 

ΒΑΘΜΟ 

5.1 Γνωρίζετε εάν το Νοσοκομείο εφαρμόζει 

συστήματα διαχείρισης διεργασιών, όπως το 

πρότυπο ποιότητας ISO ή/και συστήματα 

προστασίας περιβάλλοντος ή/και άλλα 

παρόμοια συστήματα; 

1 2 3 4 5 

5.2 Γνωρίζετε εάν το Νοσοκομείο συγκεντρώνει 

και επεξεργάζεται πληροφορίες που 

συλλέγει από τους ασθενείς, το προσωπικό 

και τους εξωτερικούς συνεργάτες, με στόχο 

τη διερεύνηση των προσδοκιών και των 

αναγκών τους, στα πλαίσια της προσπάθειας 

για συνεχή βελτίωση των διαδικασιών; 

1 2 3 4 5 

5.3 Γνωρίζετε εάν το Νοσοκομείο έχει 

καθιερώσει και παρακολουθεί συστηματικά 

δείκτες για τη μέτρηση της επίδοσης των 

διαφόρων διεργασιών του; 

1 2 3 4 5 

5.4 Παρατηρήσεις, παράπονα και υποδείξεις και 

σχόλια από την πλευρά των ασθενών και 

των συνοδών ασθενών, που μπορούν να 

συμβάλλουν στη βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, καταγράφονται 

συστηματικά και λαμβάνονται υπόψη από τη 

Διοίκηση. 

1 2 3 4 5 

5.5 Το νοσοκομείο αναπτύσσει συστηματικά 

νέες υπηρεσίες, αξιοποιώντας κατάλληλα 

την έρευνα και τη γνώμη των ασθενών, του 

προσωπικού και των εξωτερικών 

συνεργατών. 

1 2 3 4 5 

5.6 Όλοι οι ενδιαφερόμενοι (ασθενείς, 

προσωπικό, συνεργάτες) ενημερώνονται 

ολοκληρωμένα και συστηματικά σχετικά με 

νέες υπηρεσίες του Νοσοκομείου ή αλλαγές 

στις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες.  

1 2 3 4 5 

  

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 
ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΣΕ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 

ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ 

ΜΕΤΡΙΟ 

ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ 

ΜΕΓΑΛΟ 

ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ ΠΟΛΥ 

ΜΕΓΑΛΟ 

ΒΑΘΜΟ 

6.1 Γνωρίζετε εάν το Νοσοκομείο μετρά, 

παρακολουθεί και βελτιώνει συστηματικά 

τις εντυπώσεις των πελατών-ασθενών σε 

θέματα όπως η γενική τους εικόνα για το 

Νοσοκομείο; 

1 2 3 4 5 

6.2 Γνωρίζετε εάν το Νοσοκομείο μετρά, 

παρακολουθεί και βελτιώνει συστηματικά 

τις εντυπώσεις των πελατών-ασθενών σε 

θέματα όπως η ποιότητα της παρεχόμενης 

φροντίδας υγείας; 

1 2 3 4 5 

6.3 Γνωρίζετε εάν το Νοσοκομείο μετρά, και 

βελτιώνει συστηματικά τις εντυπώσεις των 

πελατών-ασθενών σε θέματα όπως ο χρόνος 

αναμονής για εξέταση; 

1 2 3 4 5 
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6.4 Γνωρίζετε εάν το Νοσοκομείο έχει σχεδιάσει 

και εφαρμόζει κατάλληλους μηχανισμούς 

για να συγκρίνει τα αποτελέσματά του, όσον 

αφορά τη διαχείριση των πελατών-ασθενών, 

με αντίστοιχα αποτελέσματα άλλων 

Νοσοκομείων; 

1 2 3 4 5 

6.5 Γνωρίζετε εάν το Νοσοκομείο αξιοποιεί  

αποτελέσματα από διάφορες έρευνες 

ικανοποίησης ασθενών και όχι μόνο από την 

πληθυσμό ευθύνης, ώστε να δημιουργήσει 

βελτιωτικές ενέργειες;  

1 2 3 4 5 

6.6 Έχουν τεθεί και γνωστοποιηθεί στο 

προσωπικό συγκεκριμένοι στόχοι σε θέματα 

σχετικά με την ικανοποίηση των ασθενών. 

1 2 3 4 5 

6.7 Σε ό, τι αφορά στην ικανοποίηση ασθενών 

γνωρίζετε εάν το Νοσοκομείο διαθέτει 

στοιχεία τριετίας που δίνουν την τάση 

(θετική- αρνητική), ώστε να γίνονται οι 

απαραίτητες ενέργειες; 

1 2 3 4 5 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΣΕ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 

ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ 

ΜΕΤΡΙΟ 

ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ 

ΜΕΓΑΛΟ 

ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ ΠΟΛΥ 

ΜΕΓΑΛΟ 

ΒΑΘΜΟ 

7.1 Το Νοσοκομείο διαθέτει και αξιοποιεί τους 

κατάλληλους μηχανισμούς για να μετρά 

συστηματικά τις εντυπώσεις του 

προσωπικού σε θέματα όπως: 
 

        α) η καθημερινή επικοινωνία στην εργασία 
 

        β) οι ίσες ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης 
 

         γ) η υγιεινή και ασφάλεια εργασίας 
 

         δ) η συμπεριφορά της Διοίκησης 

 

 

 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
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2 
 

2 
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4 
 

4 
 

4 
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5 
 

5 
 

5 
 

5 

7.2 Τα τρία τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί 

σημαντικά: 
 

        α) οι απεργίες  
 

        β) τα παράπονα του προσωπικού 
 

         γ) οι απουσίες από την εργασία 
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5 
 

5 
 

5 

7.3 Γνωρίζετε εάν έχουν γνωστοποιηθεί στους 

αρμόδιους συγκεκριμένοι στόχοι σχετικά με 

θέματα που αφορούν την ικανοποίηση του 

προσωπικού ; 

1 2 3 4 5 

7.4 Γνωρίζετε εάν το Νοσοκομείο διαθέτει και 

αξιοποιεί συστηματικά στοιχεία σύγκρισης 

επιδόσεων  άλλων νοσοκομειακών μονάδων 

(benchmarking), σχετικά με την 

ικανοποίηση του προσωπικού; 

1 2 3 4 5 

7.5 Σε ό, τι αφορά στην ικανοποίηση του 

προσωπικού γνωρίζετε εάν το Νοσοκομείο 

διαθέτει στοιχεία τριετίας που δίνουν τη 

δυνατότητα αναγνώρισης της τάσης και 

κατάλληλης αξιοποίησής της; 

1 2 3 4 5 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 8 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΣΕ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 

ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ 

ΜΕΤΡΙΟ 

ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ 

ΜΕΓΑΛΟ 

ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ ΠΟΛΥ 

ΜΕΓΑΛΟ 

ΒΑΘΜΟ 

8.1 Γνωρίζετε εάν το Νοσοκομείο διαθέτει και 

αξιοποιεί κατάλληλους μηχανισμούς για να 

μετρά τις εντυπώσεις της κοινωνίας για το 

κοινωνικό του έργο και  για την παρουσία 

και τη συμβολή στην τοπική κοινότητα; 

1 2 3 4 5 

8.2 Γνωρίζετε εάν το Νοσοκομείο έχει διακριθεί 

σε θέματα Κοινωνικής Ευθύνης; 
1 2 3 4 5 

8.3 Έχουν τεθεί και γνωστοποιηθεί σε όλους 

συγκεκριμένοι στόχοι που αφορούν  στην 

κοινωνική συμβολή του Νοσοκομείου στην 

τοπική κοινότητα ή στη χώρα γενικότερα; 

1 2 3 4 5 

8.4 Γνωρίζετε εάν το Νοσοκομείο διαθέτει και 

αξιοποιεί στοιχεία σύγκρισης επιδόσεων  με 

άλλες νοσοκομειακές μονάδες που αφορούν 

στην κοινωνική συμβολή του; 

1 2 3 4 5 

8.5 Σε ό,τι αφορά στην κοινωνική συμβολή, 

γνωρίζετε εάν το Νοσοκομείο διαθέτει 

στοιχεία τριετίας που προσδιορίζουν την 

τάση και συμβάλλουν στην αξιοποίησή της; 

1 2 3 4 5 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 9 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΣΕ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 

ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ 

ΜΕΤΡΙΟ 

ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ 

ΜΕΓΑΛΟ 

ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ ΠΟΛΥ 

ΜΕΓΑΛΟ 

ΒΑΘΜΟ 

9.1 Γνωρίζετε εάν το Νοσοκομείο διαθέτει 

μηχανισμούς για να παρακολουθεί και να 

βελτιώνει δείκτες επίδοσης, που συνδέονται 

με την ανάπτυξή του και την απόδοση 

κρίσιμων διεργασιών (π.χ. μέση διάρκεια 

νοσηλείας, ποσοστό κάλυψης κλινών); 

1 2 3 4 5 

9.2 Γνωρίζετε εάν το Νοσοκομείο 

παρακολουθεί και βελτιώνει δείκτες, που 

αφορούν στην αποτελεσματική οικονομική 

διαχείρισή του (π.χ. προμήθειες φαρμάκων, 

κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων); 

1 2 3 4 5 

9.3 Γνωρίζετε εάν έχουν γνωστοποιηθεί στους 

αρμόδιους συγκεκριμένοι στόχοι που 

αφορούν  στην επίδοση της εταιρίας σε μια 

σειρά από χρηματοοικονομικούς δείκτες ; 

1 2 3 4 5 

9.4 Γνωρίζετε εάν το Νοσοκομείο διαθέτει και 

αξιοποιεί συγκριτικά στοιχεία επιδόσεων  

χρηματοοικονομικών και μη αποτελεσμάτων  

άλλων νοσοκομείων ίδιου περίπου μεγέθους,  

ώστε να αξιολογεί τα πλεονεκτήματά του 

και τους τομείς προς βελτίωση; 

1 2 3 4 5 

9.5 Σε ό, τι αφορά τα χρηματοοικονομικά ή μη 

αποτελέσματα, γνωρίζετε εάν υπάρχουν 

στοιχεία τριετίας που δίνουν τη δυνατότητα 

αναγνώρισης της τάσης και κατάλληλης 

αξιοποίησής της; 

1 2 3 4 5 

 

Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας... 
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Πίνακας 2: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 15 12,0 12,0 12,0 

ΙΑΤΡΙΚΗ 42 33,6 33,6 45,6 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 68 54,4 54,4 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 

 

 

Πίνακας 3: ΗΛΙΚΙΑ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΕΩΣ 25 8 6,4 6,4 6,4 

26-35 27 21,6 21,6 28,0 

36-45 40 32,0 32,0 60,0 

46-55 45 36,0 36,0 96,0 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 55 5 4,0 4,0 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 

 

Πίνακας 4: ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΣΧΟΛΗ 2ΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΕΩΣ 23 18,4 18,4 18,4 

ΤΕΙ 59 47,2 47,2 65,6 

ΑΕΙ 28 22,4 22,4 88,0 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 12 9,6 9,6 97,6 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 3 2,4 2,4 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

Πίνακας 1: ΦΥΛΟ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΑΝΔΡΑΣ 32 25,6 25,6 25,6 

ΓΥΝΑΙΚΑ 93 74,4 74,4 100,0 

Total 125 100,0 100,0  
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Πίνακας 5: ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 112 89,6 89,6 89,6 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 8 6,4 6,4 96,0 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 1,6 1,6 97,6 

ΑΛΛΗ 3 2,4 2,4 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 

 

Πίνακας 6: ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(α) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΕΩΣ 5 46 36,8 36,8 36,8 

6-10 13 10,4 10,4 47,2 

11-15 15 12,0 12,0 59,2 

16-20 6 4,8 4,8 64,0 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 20 45 36,0 36,0 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 

 

Πίνακας 7: ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(β) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 15 12,0 12,0 12,0 

2 7 5,6 5,6 17,6 

3 1 ,8 ,8 18,4 

3 9 7,2 7,2 25,6 

4 5 4,0 4,0 29,6 

5 8 6,4 6,4 36,0 

6 4 3,2 3,2 39,2 

7 4 3,2 3,2 42,4 

8 3 2,4 2,4 44,8 

9 1 ,8 ,8 45,6 

10 2 1,6 1,6 47,2 

11 4 3,2 3,2 50,4 

12 5 4,0 4,0 54,4 

13 4 3,2 3,2 57,6 

14 1 ,8 ,8 58,4 

15 1 ,8 ,8 59,2 
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16 2 1,6 1,6 60,8 

17 2 1,6 1,6 62,4 

18 1 ,8 ,8 63,2 

19 1 ,8 ,8 64,0 

22 5 4,0 4,0 68,0 

23 11 8,8 8,8 76,8 

24 4 3,2 3,2 80,0 

25 5 4,0 4,0 84,0 

26 12 9,6 9,6 93,6 

27 4 3,2 3,2 96,8 

28 1 ,8 ,8 97,6 

29 2 1,6 1,6 99,2 

30 1 ,8 ,8 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 

 

Πίνακας 8: ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΓΕΝΙΚΟ 122 97,6 97,6 97,6 

ΕΙΔΙΚΟ 3 2,4 2,4 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 

 

Πίνακας 9: ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΝΑΙ 62 49,6 49,6 49,6 

ΟΧΙ 63 50,4 50,4 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 

 

Πίνακας 10: ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΝ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΝΑΙ 25 20,0 20,0 20,0 

ΟΧΙ 100 80,0 80,0 100,0 

Total 125 100,0 100,0  
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Πίνακας 11: ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΝΑΙ 23 18,4 18,4 18,4 

ΟΧΙ 102 81,6 81,6 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 

 
Πίνακας 12: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 1.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 47 37,6 37,6 37,6 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 33 26,4 26,4 64,0 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 38 30,4 30,4 94,4 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 5 4,0 4,0 98,4 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 2 1,6 1,6 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 

 
Πίνακας 13: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 1.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 35 28,0 28,0 28,0 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 33 26,4 26,4 54,4 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 45 36,0 36,0 90,4 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 11 8,8 8,8 99,2 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 1 ,8 ,8 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
 

Πίνακας 14: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 1.3α 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 42 33,6 33,6 33,6 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 42 33,6 33,6 67,2 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 32 25,6 25,6 92,8 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 8 6,4 6,4 99,2 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 1 ,8 ,8 100,0 

Total 125 100,0 100,0  
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Πίνακας 15: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 1.3β 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 28 22,4 22,4 22,4 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 41 32,8 32,8 55,2 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 37 29,6 29,6 84,8 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 17 13,6 13,6 98,4 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 2 1,6 1,6 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 16: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 1.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 53 42,4 42,4 42,4 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 37 29,6 29,6 72,0 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 27 21,6 21,6 93,6 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 7 5,6 5,6 99,2 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 1 ,8 ,8 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 17: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 1.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 50 40,0 40,0 40,0 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 35 28,0 28,0 68,0 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 31 24,8 24,8 92,8 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 6 4,8 4,8 97,6 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 3 2,4 2,4 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 18: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 1.6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 54 43,2 43,2 43,2 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 35 28,0 28,0 71,2 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 25 20,0 20,0 91,2 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 9 7,2 7,2 98,4 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 2 1,6 1,6 100,0 

Total 125 100,0 100,0  
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Πίνακας 19: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 1.7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 64 51,2 51,2 51,2 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 25 20,0 20,0 71,2 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 30 24,0 24,0 95,2 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 5 4,0 4,0 99,2 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 1 ,8 ,8 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 20: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 2.1α 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 53 42,4 42,4 42,4 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 34 27,2 27,2 69,6 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 30 24,0 24,0 93,6 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 6 4,8 4,8 98,4 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 2 1,6 1,6 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 21: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 2.1β 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 53 42,4 42,4 42,4 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 36 28,8 28,8 71,2 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 29 23,2 23,2 94,4 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 6 4,8 4,8 99,2 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 1 ,8 ,8 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 22: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 2.1γ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 43 34,4 34,4 34,4 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 35 28,0 28,0 62,4 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 35 28,0 28,0 90,4 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 11 8,8 8,8 99,2 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 1 ,8 ,8 100,0 

Total 125 100,0 100,0  
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Πίνακας 23: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 2.1δ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 55 44,0 44,0 44,0 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 30 24,0 24,0 68,0 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 34 27,2 27,2 95,2 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 6 4,8 4,8 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 24: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 2.2α 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 49 39,2 39,2 39,2 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 30 24,0 24,0 63,2 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 31 24,8 24,8 88,0 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 14 11,2 11,2 99,2 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 1 ,8 ,8 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 25: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 2.2β 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 40 32,0 32,0 32,0 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 35 28,0 28,0 60,0 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 30 24,0 24,0 84,0 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 15 12,0 12,0 96,0 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 5 4,0 4,0 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 26: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 2.2γ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 47 37,6 37,6 37,6 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 32 25,6 25,6 63,2 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 33 26,4 26,4 89,6 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 11 8,8 8,8 98,4 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 2 1,6 1,6 100,0 

Total 125 100,0 100,0  
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Πίνακας 27: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 2.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 47 37,6 37,6 37,6 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 47 37,6 37,6 75,2 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 26 20,8 20,8 96,0 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 3 2,4 2,4 98,4 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 2 1,6 1,6 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 28: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 2.4α 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 74 59,2 59,2 59,2 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 31 24,8 24,8 84,0 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 14 11,2 11,2 95,2 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 5 4,0 4,0 99,2 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 1 ,8 ,8 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 29: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 2.4β 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 67 53,6 53,6 53,6 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 27 21,6 21,6 75,2 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 19 15,2 15,2 90,4 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 10 8,0 8,0 98,4 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 2 1,6 1,6 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 30: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 2.4γ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 73 58,4 58,4 58,4 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 27 21,6 21,6 80,0 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 16 12,8 12,8 92,8 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 8 6,4 6,4 99,2 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 1 ,8 ,8 100,0 

Total 125 100,0 100,0  
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Πίνακας 31: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 2.4δ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 68 54,4 54,4 54,4 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 25 20,0 20,0 74,4 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 18 14,4 14,4 88,8 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 13 10,4 10,4 99,2 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 1 ,8 ,8 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 32: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 2.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 49 39,2 39,2 39,2 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 47 37,6 37,6 76,8 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 20 16,0 16,0 92,8 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 8 6,4 6,4 99,2 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 1 ,8 ,8 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 33: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 3.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 57 45,6 45,6 45,6 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 41 32,8 32,8 78,4 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 22 17,6 17,6 96,0 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 4 3,2 3,2 99,2 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 1 ,8 ,8 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 34: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 3.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 59 47,2 47,2 47,2 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 43 34,4 34,4 81,6 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 18 14,4 14,4 96,0 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 3 2,4 2,4 98,4 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 2 1,6 1,6 100,0 

Total 125 100,0 100,0  
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Πίνακας 35: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 3.3α 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 67 53,6 53,6 53,6 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 32 25,6 25,6 79,2 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 17 13,6 13,6 92,8 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 6 4,8 4,8 97,6 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 3 2,4 2,4 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 36: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 3.3β 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 68 54,4 54,4 54,4 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 32 25,6 25,6 80,0 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 18 14,4 14,4 94,4 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 5 4,0 4,0 98,4 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 2 1,6 1,6 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 37: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 3.3γ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 64 51,2 51,2 51,2 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 37 29,6 29,6 80,8 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 18 14,4 14,4 95,2 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 6 4,8 4,8 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 38: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 3.3δ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 64 51,2 51,2 51,2 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 35 28,0 28,0 79,2 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 20 16,0 16,0 95,2 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 6 4,8 4,8 100,0 

Total 125 100,0 100,0  
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Πίνακας 39: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 3.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 53 42,4 42,4 42,4 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 47 37,6 37,6 80,0 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 18 14,4 14,4 94,4 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 7 5,6 5,6 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 

Πίνακας 40: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 3.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 44 35,2 35,2 35,2 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 53 42,4 42,4 77,6 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 20 16,0 16,0 93,6 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 7 5,6 5,6 99,2 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 1 ,8 ,8 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 41: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 3.6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 56 44,8 44,8 44,8 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 35 28,0 28,0 72,8 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 23 18,4 18,4 91,2 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 10 8,0 8,0 99,2 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 1 ,8 ,8 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 42: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 4.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 52 41,6 41,6 41,6 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 32 25,6 25,6 67,2 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 22 17,6 17,6 84,8 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 16 12,8 12,8 97,6 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 3 2,4 2,4 100,0 

Total 125 100,0 100,0  
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Πίνακας 43: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 4.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 56 44,8 44,8 44,8 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 34 27,2 27,2 72,0 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 23 18,4 18,4 90,4 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 11 8,8 8,8 99,2 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 1 ,8 ,8 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 44: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 4.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 56 44,8 44,8 44,8 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 37 29,6 29,6 74,4 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 27 21,6 21,6 96,0 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 5 4,0 4,0 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 45: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 4.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 45 36,0 36,0 36,0 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 38 30,4 30,4 66,4 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 26 20,8 20,8 87,2 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 15 12,0 12,0 99,2 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 1 ,8 ,8 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 46: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 4.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 64 51,2 51,2 51,2 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 29 23,2 23,2 74,4 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 27 21,6 21,6 96,0 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 5 4,0 4,0 100,0 

Total 125 100,0 100,0  
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Πίνακας 47: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 4.6α 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 47 37,6 37,6 37,6 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 31 24,8 24,8 62,4 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 25 20,0 20,0 82,4 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 13 10,4 10,4 92,8 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 9 7,2 7,2 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 48: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 4.6β 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 36 28,8 28,8 28,8 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 33 26,4 26,4 55,2 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 28 22,4 22,4 77,6 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 14 11,2 11,2 88,8 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 14 11,2 11,2 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 49: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 4.6γ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 40 32,0 32,0 32,0 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 31 24,8 24,8 56,8 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 37 29,6 29,6 86,4 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 11 8,8 8,8 95,2 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 6 4,8 4,8 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 50: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 5.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 76 60,8 60,8 60,8 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 23 18,4 18,4 79,2 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 16 12,8 12,8 92,0 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 8 6,4 6,4 98,4 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 2 1,6 1,6 100,0 

Total 125 100,0 100,0  



 

163 

Πίνακας 51: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 5.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 56 44,8 44,8 44,8 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 40 32,0 32,0 76,8 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 19 15,2 15,2 92,0 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 9 7,2 7,2 99,2 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 1 ,8 ,8 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 52: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 5.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 70 56,0 56,0 56,0 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 28 22,4 22,4 78,4 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 21 16,8 16,8 95,2 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 5 4,0 4,0 99,2 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 1 ,8 ,8 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 53: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 5.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 45 36,0 36,0 36,0 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 40 32,0 32,0 68,0 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 28 22,4 22,4 90,4 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 7 5,6 5,6 96,0 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 5 4,0 4,0 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 54: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 5.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 60 48,0 48,0 48,0 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 44 35,2 35,2 83,2 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 13 10,4 10,4 93,6 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 6 4,8 4,8 98,4 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 2 1,6 1,6 100,0 

Total 125 100,0 100,0  
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Πίνακας 55: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 5.6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 50 40,0 40,0 40,0 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 46 36,8 36,8 76,8 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 22 17,6 17,6 94,4 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 7 5,6 5,6 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 56: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 6.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 50 40,0 40,0 40,0 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 45 36,0 36,0 76,0 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 22 17,6 17,6 93,6 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 7 5,6 5,6 99,2 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 1 ,8 ,8 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 57: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 6.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 49 39,2 39,2 39,2 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 44 35,2 35,2 74,4 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 22 17,6 17,6 92,0 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 7 5,6 5,6 97,6 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 3 2,4 2,4 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 58: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 6.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 58 46,4 46,4 46,4 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 27 21,6 21,6 68,0 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 27 21,6 21,6 89,6 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 10 8,0 8,0 97,6 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 3 2,4 2,4 100,0 

Total 125 100,0 100,0  
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Πίνακας 59: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 6.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 61 48,8 48,8 48,8 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 39 31,2 31,2 80,0 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 20 16,0 16,0 96,0 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 5 4,0 4,0 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 60: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 6.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 65 52,0 52,0 52,0 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 38 30,4 30,4 82,4 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 19 15,2 15,2 97,6 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 2 1,6 1,6 99,2 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 1 ,8 ,8 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 61: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 6.6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 63 50,4 50,4 50,4 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 34 27,2 27,2 77,6 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 23 18,4 18,4 96,0 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 4 3,2 3,2 99,2 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 1 ,8 ,8 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 62: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 6.7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 70 56,0 56,0 56,0 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 32 25,6 25,6 81,6 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 17 13,6 13,6 95,2 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 5 4,0 4,0 99,2 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 1 ,8 ,8 100,0 

Total 125 100,0 100,0  
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Πίνακας 63: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 7.1α 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 76 60,8 60,8 60,8 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 33 26,4 26,4 87,2 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 12 9,6 9,6 96,8 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 3 2,4 2,4 99,2 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 1 ,8 ,8 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 64: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 7.1β 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 72 57,6 57,6 57,6 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 33 26,4 26,4 84,0 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 17 13,6 13,6 97,6 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 3 2,4 2,4 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 65: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 7.1γ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 74 59,2 59,2 59,2 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 32 25,6 25,6 84,8 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 15 12,0 12,0 96,8 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 4 3,2 3,2 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 66: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 7.1δ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 65 52,0 52,0 52,0 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 41 32,8 32,8 84,8 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 15 12,0 12,0 96,8 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 4 3,2 3,2 100,0 

Total 125 100,0 100,0  
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Πίνακας 67: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 7.2α 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 36 28,8 28,8 28,8 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 20 16,0 16,0 44,8 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 20 16,0 16,0 60,8 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 23 18,4 18,4 79,2 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 26 20,8 20,8 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 68: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 7.2β 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 61 48,8 48,8 48,8 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 29 23,2 23,2 72,0 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 17 13,6 13,6 85,6 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 9 7,2 7,2 92,8 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 9 7,2 7,2 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 69: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 7.2γ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 38 30,4 30,4 30,4 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 26 20,8 20,8 51,2 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 26 20,8 20,8 72,0 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 21 16,8 16,8 88,8 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 14 11,2 11,2 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 70: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 7.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 72 57,6 57,6 57,6 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 34 27,2 27,2 84,8 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 11 8,8 8,8 93,6 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 5 4,0 4,0 97,6 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 3 2,4 2,4 100,0 

Total 125 100,0 100,0  
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Πίνακας 71: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 7.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 88 70,4 70,4 70,4 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 23 18,4 18,4 88,8 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 10 8,0 8,0 96,8 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 4 3,2 3,2 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
 

Πίνακας 72: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 7.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 86 68,8 68,8 68,8 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 31 24,8 24,8 93,6 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 5 4,0 4,0 97,6 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 2 1,6 1,6 99,2 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 1 ,8 ,8 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 

 
Πίνακας 73: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 8.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 77 61,6 61,6 61,6 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 31 24,8 24,8 86,4 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 12 9,6 9,6 96,0 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 5 4,0 4,0 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 

 
Πίνακας 74: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 8.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 71 56,8 56,8 56,8 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 31 24,8 24,8 81,6 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 15 12,0 12,0 93,6 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 8 6,4 6,4 100,0 

Total 125 100,0 100,0  
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Πίνακας 75: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 8.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 80 64,0 64,0 64,0 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 25 20,0 20,0 84,0 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 16 12,8 12,8 96,8 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 3 2,4 2,4 99,2 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 1 ,8 ,8 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 76: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 8.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 81 64,8 64,8 64,8 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 23 18,4 18,4 83,2 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 16 12,8 12,8 96,0 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 4 3,2 3,2 99,2 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 1 ,8 ,8 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 77: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 8.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 87 69,6 69,6 69,6 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 22 17,6 17,6 87,2 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 12 9,6 9,6 96,8 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 4 3,2 3,2 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 78: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 9.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 45 36,0 36,0 36,0 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 37 29,6 29,6 65,6 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 28 22,4 22,4 88,0 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 12 9,6 9,6 97,6 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 3 2,4 2,4 100,0 

Total 125 100,0 100,0  
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Πίνακας 79: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 9.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 36 28,8 28,8 28,8 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 33 26,4 26,4 55,2 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 29 23,2 23,2 78,4 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 23 18,4 18,4 96,8 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 4 3,2 3,2 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 80: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 9.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 62 49,6 49,6 49,6 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 29 23,2 23,2 72,8 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 26 20,8 20,8 93,6 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 5 4,0 4,0 97,6 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 3 2,4 2,4 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 81: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 9.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 63 50,4 50,4 50,4 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 35 28,0 28,0 78,4 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 17 13,6 13,6 92,0 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 7 5,6 5,6 97,6 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 3 2,4 2,4 100,0 

Total 125 100,0 100,0  

 
Πίνακας 82: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 9.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΘΟΛΟΥ 65 52,0 52,0 52,0 

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 34 27,2 27,2 79,2 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 15 12,0 12,0 91,2 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 8 6,4 6,4 97,6 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 3 2,4 2,4 100,0 

Total 125 100,0 100,0  
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                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3
ης

  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

              ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

              «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 7
ης

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25
ης

 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

 

ΘΕΜΑ9
ον

: Αίτηση της κ. Αναστασίας Πεχτελίδου για διανομή ερωτηματολογίου, με 

θέμα «Η εφαρμογή της ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας και η πληροφόρηση του 

Ανθρώπινου Δυναμικού σε θέματα ποιότητας» 

 

Η πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου κ. Ελένη Αντωνιάδου αναφερόμενη στο 

θέμα θέτει υπόψη των μελών τα εξής: 

 

Σύμφωνα με την αίτηση με αρ. πρωτοκόλλου 1284/ 16-9-2013 που εστάλη από την κ. 

Αναστασία Πεχτελίδου, Νοσηλεύτριας, με την οποία ζητά να της χορηγηθεί άδεια να 

διανείμει ερωτηματολόγιο της έρευνας, η οποία διενεργείται στα πλαίσια διπλωματικής 

εργασίας με τίτλο «Η εφαρμογή της ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας και η 

πληροφόρηση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα ποιότητας». 

 

Επιβλέπων Καθηγητής: Βούζας Φώτης 

 

Το Επιστημονικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα κάνει αποδεκτή 

την αίτηση της κ Αναστασίας Πεχτελίδου για διανομή ερωτηματολογίου. 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛ.                   ΒΑΣΙΛΙΑΓΚΟΥ ΣΠ.                ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ. 

                                                                                                        ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ Α. 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Σ.                                                              ΠΑΓΩΝΗ Π 

ΔΟΥΜΠΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ                                                           ΛΙΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Κ.       


