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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

 Τα τελευταία χρόνια η έννοια της ποιότητας συναντάται όλο και πιο συχνά 

στους διάφορους τομείς της καθημερινότητας του σύγχρονου ανθρώπου. Με την 

ευρύτερη έννοια, η ποιότητα έχει τις ρίζες της από αρχαιοτάτων χρόνων, ωστόσο με την 

στενή έννοια του όρου, η προσπάθεια για την εφαρμογή της ξεκίνησε μετά τη 

Βιομηχανική Επανάσταση. 

 

 Στον τομέα της υγείας, η ποιότητα έκανε την εμφάνιση της στα μέσα της 

δεκαετίας του 1900. Δύο γεγονότα σταθμοί για την καθιέρωση της στον εν λόγω τομέα 

αποτέλεσαν η ίδρυση του Αμερικάνικου Κολλεγίου Χειρούργων και το έργο του 

Donabedian. 

 

 Με το πέρασμα των χρόνων, οι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών υγείας 

συνειδητοποίησαν την αξία της διασφάλισης της ποιότητας είτε σε διαδικασίες είτε στο 

σύνολο του οργανισμού, γεγονός που οδήγησε στην δημιουργία των διαφόρων 

συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. 

 

 Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας παρουσιάζεται μία ιστορική 

ανασκόπηση της ποιότητας τόσο στον τομέα της βιομηχανίας όσο και στον τομέα της 

υγείας, ενώ απαριθμούνται και τα βήματα που απαιτούνται για την υιοθέτηση ενός 

συστήματος ποιότητας από ένα οργανισμό υγείας. 

 

 Στο δεύτερο μέρος γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης των σημαντικότερων 

εθνικών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ανά τον κόσμο, όπως επίσης γίνεται και 

μια παρουσίαση της κατάστασης στην Ελλάδα.  

 

 Η μεθοδολογία της έρευνας είναι η βιβλιογραφική επισκόπηση. Για τους 

σκοπούς της συγγραφής χρησιμοποιήθηκαν κατά βάση άρθρα από επιστημονικά 

περιοδικά ενώ το δεύτερο μέρος βασίστηκε σε μία παγκόσμια έρευνα του Παγκοσμίου 

Οργανισμού Υγείας. Για να συλλεχθούν πληροφορίες για τα εφαρμοζόμενα συστήματα 

ποιότητας χρησιμοποιήθηκαν επίσης οι επίσημες ιστοσελίδες αυτών στο Διαδίκτυο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΡΑΘΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

 

 1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Η έννοια της ποιότητας δεν συναντάται μόνο τις τελευταίες δεκαετίες καθώς 

ήδη από τους αρχαίους χρόνους  υπήρχε το ρητό «αιέν αριστεύειν» . Οι σύγχρονοι 

ορισμοί της ποικίλουν από σύντομοι και περιεκτικοί όπως «ποιότητα είναι η 

συμμόρφωση με απαιτήσεις και προδιαγραφές» (Crosby 1982), έως σύνθετοι και 

αναλυτικοί  όπως αυτός της Αμερικανικής Ένωσης Ποιοτικού Ελέγχου: «ποιότητα είναι 

η ολότητα των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που 

επηρεάζουν την ικανότητα να ικανοποιεί δεδομένες ανάγκες». (Τούντας, 2003) Κοινός 

παρονομαστής σε όλους τους ορισμούς παραμένει, ωστόσο, η ικανοποίηση του πελάτη.   

   

1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

 Παρόλο που η γενικότερη ιδέα της ποιότητας υπήρχε από αρχαιοτάτων χρόνων, 

πριν την Βιομηχανική Επανάσταση συναντιόταν μόνο τους ιδιώτες τεχνίτες, οι οποίοι 

μετά την παραγωγή των προϊόντων ή υπηρεσιών τους  προέβαιναν σε μία άτυπη μορφή 

ποιοτικού ελέγχου.  

 Το τοπίο αυτό μετατράπηκε μετά την έναρξη της Βιομηχανικής Επανάστασης 

και τη δημιουργία μεγάλων βιομηχανικών μονάδων με μεγάλο αριθμό ομάδων 

παραγωγής. Για τον έλεγχο της ποιότητας των παραγόμενων μονάδων συστάθηκε το 

Σώμα Εργοδηγών Επιθεωρήσεως, το οποίο αποτελεί και την πρώτη προσπάθεια για τον 

έλεγχο της ποιότητας. Η «Επιθεώρηση», όπως ονομάστηκε, ήταν υπεύθυνη για την 

σύγκριση των παραγόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών με τις δεδομένες πρωτογενείς 

προδιαγραφές των προϊόντων.   

 Η πρώτη  μορφή ποιοτικού ελέγχου θα κάνει την εμφάνιση της κατά τον 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τη διάρκεια του οποίου η βιομηχανική παραγωγή 

πολεμικού υλικού αυξήθηκε κατακόρυφα μαζί με την ανάγκη για αυστηρότερο έλεγχο 

των προδιαγραφών κατασκευής του. Η προσπάθεια για καλύτερο έλεγχο της ποιότητας 

θα συνεχιστεί, με αποτέλεσμα την δεκαετία του 1950 να εμφανιστεί το πρώτο 

οργανωμένο σύστημα ποιότητας. 

 Τα επόμενα χρόνια η προσπάθεια για έλεγχο της ποιότητας θα επικεντρωθεί 

στον αναδρομικό έλεγχο των προϊόντων με τη μορφή του ελέγχου ποιότητας (Τούντας, 

2003). Σύμφωνα με τον Τσιότρα (2002): «Ο Έλεγχος Ποιότητας είναι το σύνολο των 
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λειτουργικών τεχνικών διαδικασιών, που επιβεβαιώνουν την ποιότητα ενός προϊόντος ή 

υπηρεσίας βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών».  

 Ο έλεγχος ποιότητας, παρόλο που υιοθετείται ακόμα από ορισμένες 

επιχειρήσεις, πάσχει από μία σοβαρή αδυναμία: εντοπίζει τα ελαττώματα αφού έχει 

ολοκληρωθεί η κατασκευή του προϊόντος ή η παροχή της υπηρεσίας, καθιστώντας 

δύσκολη και δαπανηρή την επιδιόρθωση. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις 

αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών οδήγησαν στην υιοθέτηση μιας γενικότερης 

προσέγγισης που ονομάστηκε Διασφάλιση Ποιότητας και έχει στόχο να εξασφαλίσει 

ότι το παραγόμενο προϊόν πληροί ορισμένες προδιαγραφές (ISO 9000:2006). 

Εργαζόμενος προς αυτή την κατεύθυνση, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (I.S.O.), 

που εδρεύει στην Γενεύη, εξέδωσε το 1987 τη σειρά προτύπων ISO 9000. Η λογική των 

προτύπων βασιζόταν στο σκεπτικό ότι η διασφάλιση της συνεχούς ποιότητας ενός 

προϊόντος ή μιας υπηρεσίας επιτυγχάνεται καλύτερα με την ταυτόχρονη εφαρμογή 

προτύπων στα προϊόντα και προτύπων στα συστήματα  διαχείρισης ποιότητας (Heuvel 

et.al 2005). Εκτενέστερη ανάλυση των προτύπων ISO θα ακολουθήσει σε επόμενο 

κεφάλαιο. 

 Κοινό χαρακτηριστικό όλων των παραπάνω συστημάτων αποτελεί η έλλειψη 

υιοθέτησης κοινής φιλοσοφίας ποιότητας από το σύνολο του οργανισμού και η πλήρη 

αξιοποίηση όλου του προσωπικού. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) αναπτύχθηκε 

ως ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο που στόχο είχε να εξαλείψει τις παραπάνω 

ελλείψεις και να περικλείσει τα παραπάνω συστήματα. Οι ορισμοί που έχουν δοθεί για 

τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι πολλοί και διαφορετικοί. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 

ο ορισμός των Ho & Cicmil (1995) : Δ.Ο.Π. είναι διοίκηση (πλήρη αφοσίωση των 

ανώτερων στελεχών) ολικής (εμπλοκή κάθε εργαζομένου στην επιχείρηση, πελάτη και 

προμηθευτή) ποιότητας (πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών). 

 

1.3 ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Οι επιπτώσεις από τη βελτίωση ποιότητας σε μια επιχείρηση εκδηλώνονται 

τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης. Με τον όρο 

εσωτερικό περιβάλλον εννοούμε την αυτή καθ’ αυτή διαδικασία λειτουργία της 

επιχείρησης ενώ το εξωτερικό περιβάλλον περιλαμβάνει την αγορά και τους πελάτες 

της επιχείρησης. 
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Σχήμα 1 – Επιπτώσεις από τη βελτίωση της ποιότητας στο οικονομικό αποτέλεσμα 

(Δερβιτσιώτης 2005) 

 

Στο Σχήμα 1 παρατηρούμε ότι η βελτίωση της ποιότητας αυξάνει τη φήμη της 

επιχείρησης και προσφέρει μεγαλύτερη ικανοποίηση στον πελάτη, ενισχύοντας 

σημαντικά την ανταγωνιστικότητα. Το πλεονέκτημα αυτό προσφέρει στη διοίκηση της 

επιχείρησης τόσο τη δυνατότητα να αυξήσει το μερίδιο αγοράς όσο και τη δυνατότητα 

να επιβάλλει μεγαλύτερες τιμές – εκμεταλλευόμενη πάντα την ποιοτική υπεροχή των 

προϊόντων έναντι αυτών των ανταγωνιστών – με αποτέλεσμα να σημειώσει άνοδο των 

εσόδων. 

Όσον αφορά το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, η βελτίωση της 

ποιότητας οδηγεί, όπως είναι αναμενόμενο, σε μείωση του ποσοστού και του κόστους 

των ελαττωματικών προϊόντων το οποίο με τη σειρά του οδηγεί σε μείωση του κόστους 

αξιολόγησης της ποιότητας.  

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η βελτίωση της ποιότητας μέσα σε μία 

επιχείρηση οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης και κατά συνέπεια σε αύξηση της 

παραγωγικότητας. Το παραπάνω δεδομένο σε συνδυασμό με την μείωση του κόστους 

παραγωγής και τη δυνατότητα εκμετάλλευσης των οικονομιών κλίμακας που 

δημιουργούνται οδηγεί σε αύξηση του  κέρδους (Δερβιτσιώτης 2005). 

Πρέπει, λοιπόν, να υπάρξει αλλαγή πλεύσης σε όλες τις επιχειρήσεις, η οποία θα 

βασίζεται στο εξής αξίωμα: « η επιχείρηση είναι ένας οργανισμός της οποίας η βασική 

θεώρηση είναι να προσφέρει ποιότητα τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους 

εξωτερικούς πελάτες της» (Τσιότρας, 2002). Κρίσιμος παράγοντας για την επίτευξη του 
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αξιώματος αυτού αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης, για το οποίο θα 

υπάρξει εκτενέστερη αναφορά σε επόμενο κεφάλαιο.   

 

1.4 ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

 1.4.1 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

  

 Στο χώρο της βιομηχανίας επικρατεί τις τελευταίες δεκαετίες  μία στροφή από 

τα παραδοσιακά συστήματα ποιότητας, τα οποία αφορούσαν αποκλειστικά τεχνικά 

ζητήματα, σε μία φιλοσοφία ικανοποίησης του πελάτη. Η νέα αυτή αντίληψη 

προκάλεσε αλλαγές σε τομείς όπως ο σχεδιασμός των προϊόντων, η διοίκηση των 

ανθρωπίνων πόρων και οι σχέσεις με τους προμηθευτές: 

 

 Ο σχεδιασμός των προϊόντων είναι πια στενά συνδεδεμένος με το μάρκετινγκ, 

τη μηχανική και τις λειτουργίες παραγωγής.  

 Η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων εμψυχώνει το εργατικό δυναμικό ώστε να 

αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να θέτει ως βασικό στόχο τη συνεχή βελτίωση 

της ποιότητας.  

 Οι προμηθευτές γίνονται συνεργάτες της επιχείρησης στο σχεδιασμό των 

προϊόντων και στις διαδικασίες παραγωγής. 

 

Γενικά οι ποιοτικές διαστάσεις ενός προϊόντος είναι οι ακόλουθες (Garvin, 1988): 

 

 Απόδοση (performance): αφορά τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός 

προϊόντος και το βαθμό στον οποίο ικανοποιούν τον χρήστη. 

 Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά (features):  αφορά τα δευτερεύοντα 

χαρακτηριστικά τα οποία στόχο έχουν να προσελκύσουν τον πελάτη. 

 Αξιοπιστία (reliability): σχετίζεται με την πιθανότητα βλάβης ενός προϊόντος 

υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. 

 Συμφωνία με τις προδιαγραφές (conformance): αναφέρεται στο βαθμό στον 

οποίο τα χαρακτηριστικά του προϊόντος συμμορφώνονται με τα πρότυπα, βάσει 

των οποίων η επιχείρηση υποστηρίζει ότι παράγει το εν λόγω προϊόν. 

 Διάρκεια ζωής (durability): ορίζεται ως ο χρόνος για τον οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί το προϊόν πριν χρειαστεί επισκευή ή αντικατάσταση. 
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 Επισκευή (serviceability): αφορά στην ικανότητα επισκευής ενός προϊόντος 

γρήγορα και εύκολα. 

 Αισθητική (aesthetics): περιλαμβάνει την εμφάνιση του προϊόντος και τα 

ερεθίσματα που προκαλεί στον πελάτη (αίσθηση, μυρωδιά, γεύση, ήχο) 

 Η υποκειμενική αντίληψη της ποιότητας (perceived quality): αφορά την 

υποκειμενική αντίληψη που διαμορφώνει ο πελάτης για ένα προϊόν, η οποία 

προέρχεται από την εικόνα, τη διαφήμιση ή τη μάρκα. 

   

1.4.2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

 Ο Evans (2008) ορίζει την υπηρεσία ως «οποιαδήποτε βασική ή δευτερεύουσα 

δραστηριότητα η οποία δεν παράγει απευθείας ένα απτό προϊόν». Η ποιότητα στον 

χώρο των υπηρεσιών έκανε την εμφάνιση της αρκετά χρόνια μετά την αντίστοιχη 

εμφάνιση της στο χώρο της βιομηχανίας. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην ίδια τη φύση 

των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και στην έλλειψη του διεθνή ανταγωνισμού, που 

αναγκάστηκαν να αντιμετωπίσουν οι βιομηχανικές επιχειρήσεις. 

 

 Οι σημαντικότερες διαφορές της παροχής υπηρεσιών από την παραγωγή 

προϊόντων είναι οι ακόλουθες: 

 

 Οι ανάγκες των πελατών και τα πρότυπα παροχής μιας υπηρεσίας είναι δύσκολο 

να  αναγνωρισθούν και να μετρηθούν επειδή κάθε πελάτης είναι διαφορετικός. 

 Η παροχή υπηρεσιών απαιτεί μεγαλύτερο βαθμό παραμετροποίησης σε σχέση 

με την παραγωγή ενός προϊόντος. 

 Το αποτέλεσμα από την παροχή μιας υπηρεσίας δεν είναι απτό, με αποτέλεσμα 

η αξιολόγηση της ποιότητας να βασίζεται στην υποκειμενική γνώμη του πελάτη. 

 Οι υπηρεσίες παράγονται και καταναλώνονται ταυτόχρονα, κατά συνέπεια δεν 

μπορούν να αποθηκευτούν ή να επιθεωρηθούν πριν της παράδοσης στον 

πελάτη, όπως γίνεται με τα παραγόμενα προϊόντα. 

 Οι πελάτες και αποδέκτες μιας υπηρεσίας συμμετέχουν πολλές φορές άμεσα 

στην διαδικασία παροχής. 

 Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών είναι εντάσεως εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι 

η ποιότητα εξαρτάται άμεσα από την ανθρώπινη αλληλεπίδραση. 

 Πολλές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών έρχονται καθημερινά αντιμέτωπες με 

πολυάριθμες συναλλαγές, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα λαθών. 
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Οι παραπάνω διαφορές καθιστούν δυσκολότερη την εφαρμογή προγραμμάτων 

διασφάλισης ποιότητας σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, οι περισσότερες εκ των 

οποίων τείνουν να αντιγράφουν συστήματα που έχουν εφαρμοσθεί με επιτυχία στο 

χώρο της βιομηχανίας. Αυτό δεν είναι κατ’ ανάγκη λάθος, ωστόσο λόγω των 

ιδιαιτεροτήτων ορισμένων επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες, θα ήταν προτιμότερη 

η υιοθέτηση ενός συστήματος που θα ικανοποιεί πλήρως αυτές τις ιδιαιτερότητες.  

 

Οι σημαντικότερες ποιοτικές διαστάσεις των υπηρεσιών είναι οι ακόλουθες (Evans, 

2008): 

 

 Χρόνος (time): αφορά το χρόνο αναμονής του πελάτη. 

 Επικαιρότητα (timeliness): σχετίζεται με το αν η υπηρεσία παρέχεται στο χρόνο 

που η επιχείρηση υπόσχεται. 

 Πληρότητα (completeness): ελέγχει κατά πόσο περιλαμβάνονται όλα τα 

στοιχεία της συγκεκριμένης υπηρεσίας που υπόσχεται η επιχείρηση. 

 Ευγένεια (courtesy): αφορά την φιλικότητα και την εξυπηρέτηση κάθε πελάτη 

από το προσωπικό. 

 Συνέπεια (consistency): σχετίζεται με την συνέπεια στην παροχή και τη 

διάρκεια των υπηρεσιών. 

 Προσβασιμότητα και ευκολία (accessibility and convenience): αφορά την 

ευκολία με την οποία μπορεί ο πελάτης να έρθει σε επαφή με την υπηρεσία. 

 Ακρίβεια (accuracy): αντιπροσωπεύει την σωστή εκτέλεση της υπηρεσίες την 

πρώτη φορά. 

 Ανταπόκριση (responsiveness): σχετίζεται με την  ικανότητα του προσωπικού 

να αντιδρά αστραπιαία και να αντιμετωπίζει απρόβλεπτα προβλήματα. 

 

Κατά συνέπεια οι επιχειρήσεις που προσανατολίζονται στην παροχή υπηρεσιών θα 

πρέπει να ξεφύγουν από τα πρότυπα των βιομηχανιών (προσανατολισμός στο προϊόν) 

και να υιοθετήσουν συστήματα που ικανοποιούν όλες τις παραπάνω διαστάσεις, 

δίνοντας έμφαση στη συνδιαλλαγή με τον πελάτη και στη συμπεριφορά του 

ανθρωπίνου δυναμικού. 
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1.5 ΟΙ «GURUS» ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

1.5.1 PHILIP B. CROSBY 

 

«Η ποιότητα είναι κάτι παραπάνω από σωστή, είναι και δωρεάν. Και δεν είναι μόνο 

δωρεάν, αλλά είναι και το πιο κερδοφόρο προϊόν που έχουμε»  

  

Η αντίληψη του Crosby για την ποιότητα συνοψίζεται στη φράση: «συμμόρφωση 

με απαιτήσεις». Το 1979 έγραψε το βιβλίο με τίτλο “Quality is Free” και εισήγαγε τη 

θεωρία του περί ποιότητας, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα 5 απόλυτα δόγματα 

διοίκησης ποιότητας: 

 

 Η ποιότητα ορίζεται ως συμμόρφωση σε απαιτήσεις και όχι σαν καλοσύνη ή 

κομψότητα. 

 Δεν υφίσταται ο όρος πρόβλημα ποιότητας. 

 Είναι πάντα φθηνότερο να κάνεις το σωστό με την πρώτη φορά. 

 Η μόνη μέτρηση απόδοσης είναι το κόστος της ποιότητας. 

 Το μόνο πρότυπο απόδοσης είναι η επίτευξη μηδέν λαθών (zero defects). 

 

Βασιζόμενος στα παραπάνω πρότυπα ο Crosby προτείνει ένα συγκεκριμένο 

πρόγραμμα βελτίωσης της ποιότητας που περιέχει 14 βήματα και συνδυάζει τόσο 

ποιοτικές όσο και ποσοτικές πτυχές.  

 

1.5.2 W.EDWARDS DEMING 

 

«Αφού η Ιαπωνία μπορεί, εμείς γιατί δεν μπορούμε;» 

 

Ο Deming θεωρείται από πολλούς ο πατέρας του κινήματος βελτίωσης της 

ποιότητας. Γεννήθηκε το 1900 στις Η.Π.Α. και πέθανε το 1993 αφήνοντας πίσω του 

σημαντικό έργο. Σταθμός στην καριέρα του στάθηκε το 1950 το κάλεσμα από την 

Ιαπωνική κυβέρνηση, η οποία μετά την ήττα κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο πάλευε 

να ανασυγκροτήσει την βιομηχανία της. Η φιλοσοφία του Deming επέδρασε 

καταλυτικά στον τρόπο λειτουργίας της ιαπωνικής – και στη συνέχεια της παγκόσμιας 

– βιομηχανίας με αποτέλεσμα τα ιαπωνικά προϊόντα να κατακτήσουν την υφήλιο με 

την ποιότητα και την αξιοπιστία τους. Οι Ιάπωνες, θεωρώντας τον εθνικό ήρωα και 
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επιθυμώντας να τιμήσουν την προσφορά του, θέσπισαν από το 1950 ετήσιο βραβείο με 

το όνομα του (Deming Prize), το οποίο απονέμεται σε επιχειρήσεις που έκανα την 

αποτελεσματικότερη προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας. Το βραβείο θεωρείται 

εξέχουσα διάκριση, απονέμεται πια και σε μη-ιαπωνικές εταιρίες ενώ έγινε παράδειγμα 

προς μίμηση για την ίδρυση επιπλέον βραβείων ποιότητας όπως το «Βραβείο Balbrige» 

και το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας (Τσιότρας, 2002). 

Ο Deming στο βιβλίο του «Out of the Crisis» (1982) υποστηρίζει ότι «η βασική 

ευθύνη για την ποιότητα τόσο σε προσωπικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο ανήκει 

πρωταρχικά στη διοίκηση του εκάστοτε οργανισμού». Για την επίτευξη της βελτίωσης 

της ποιότητας πρότεινε μία θεωρία τα βασικά σημεία της οποίας είναι τα εξής 

(Beckford, 2002): 

 

- Οι 14 αρχές για αλλαγή 

- Οι 7 θανατηφόρες αμαρτίες 

- Το πρόγραμμα δράσης 7 βημάτων 

- Ο κύκλος του Deming (Σχήμα 2) 

 

 

 

Υλοποίηση,             Σχεδιασμός 

Αξιολόγηση          

 

  

 

Ανάλυση, Έλεγχος        Συλλογή στοιχείων 

 

 

Σχήμα 2 – Κύκλος του Deming (Τσιότρας 2002) 

 

 

1.5.3 ARMAND V. FEIGENBAUM 

 

«Η ποιότητα δεν είναι ούτε ένα τμήμα ούτε μία τεχνική ούτε μία φιλοσοφία. Είναι ένας 

θεμελιώδης τρόπος διοίκησης. Κεντρικό ρόλο σε αυτό παίζει η αναγνώριση ότι χωρίς 

ποιότητα οι πελάτες δεν πρόκειται να αγοράσουν.» 

 

    ACT      PLAN 

 

 

  CHECK       DO  
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Ο Feigenbaum εισήγαγε πρώτος την έννοια του Ελέγχου της Ολικής Ποιότητας στο 

ομώνυμο βιβλίο του το 1983, υποστηρίζοντας ότι όλοι οι εργαζόμενοι από τους απλούς 

εργάτες μέχρι τα διευθυντικά στελέχη πρέπει να επιτελούν το έργο τους ποιοτικά. Τα 

τέσσερα βήματα του Feigenbaum για την ποιότητα είναι η υιοθέτηση προτύπων 

ποιότητας, η εκτίμηση συμμόρφωσης στα πρότυπα, η ανάληψη δράσης σε περίπτωση 

που τα πρότυπα δεν τηρούνται και ο σχεδιασμός με στόχο τη βελτιστοποίηση (Beckford 

2002). 

 

1.5.4 DR. KAORU ISHIWAKA 

 

«Σκέφτηκα πρώτα ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να κάνει κανείς τους απλούς εργάτες 

να καταλάβουν και να εφαρμόσουν Ποιοτικό Έλεγχο. Το ιδεώδες θα ήταν να εκπαιδεύσει 

κανείς όλους τους εργαζόμενους αλλά αυτό δεν είναι εφαρμόσιμο. Γι’ αυτό σκέφτηκα να 

εκπαιδεύσω πρώτα τους εργοδότες και τους άμεσους προϊστάμενους και εκείνοι με τη 

σειρά τους τους άλλους.»  

 

Το έργο του Ishiwaka, το οποίο παρουσιάζεται στο βιβλίο του «Οδηγός για τον Έλεγχο 

της Ποιότητας», θεωρείται ανεκτίμητης αξίας και επηρέασε μετέπειτα πολλούς 

θεωρητικούς της ποιότητας. Ασχολήθηκε κυρίως με την εφαρμογή και προώθηση των 

κύκλων του Deming στη βιομηχανία. Επιπλέον πρότεινε τα διαγράμματα 

«ψαροκόκαλο», τα οποία χρησιμοποίησε σε συνδυασμό με τα διαγράμματα Paretto για 

την επίλυση ενδεχόμενων προβλημάτων (Τσιότρας, 2002) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Σχήμα 3 – Διάγραμμα ψαροκόκαλο (Beckford 2002) 
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1.5.5 JOSHEPH M. JURAN 

 

«….τα σημαντικά ολίγα, τα ασήμαντα πολλά…» 

 

Ο Juran αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεωρητικούς της ποιότητας με 

σημαντικό συγγραφικό έργο. Όπως ο Deming, έτσι και αυτός κατά τη δεκαετία του 

1950 συνεργάστηκε με τους Ιάπωνες και συνεισέφερε στην εισαγωγή συστημάτων 

ποιότητας στις επιχειρήσεις τους. Υποστηρίζει ότι η «ποιότητα σχεδιάζεται και δεν 

είναι ποτέ τυχαία» και προτείνει για το σχεδιασμό της την παρακάτω τριλογία 

(Τσιότρας, 2002): 

 

1) Σχεδιασμός Ποιότητας:  προσδιορισμός ποιοτικών στόχων, σχεδιασμός της 

εφαρμογής και των πόρων, μετάφραση των στόχων σε ποιοτικούς όρους, 

σχεδιασμός σχεδίου για βελτίωση της ποιότητας. 

2) Έλεγχος Ποιότητας: παρακολούθηση των επιδόσεων, σύγκριση των στόχων με 

τα αποτελέσματα και  ανάληψη δράσης σε περίπτωση χάσματος. 

3) Βελτίωση Ποιότητας: μείωση απωλειών, ενίσχυση εφοδιαστικής αλυσίδας, 

ενίσχυση του ηθικού των εργαζομένων, αύξηση της κερδοφορίας, ικανοποίηση 

πελατών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 Ιστορικά ο έλεγχος και η διασφάλιση της ποιότητας στον τομέα της υγείας είχε 

εμφανιστεί από την εποχή του Ιπποκράτη ο οποίος είχε θεσμοθετήσει τους 

δεοντολογικούς και ηθικούς κανόνες του ιατρικού επαγγέλματος (Οικονοπούλου, 

2006).  

 Ουσιαστικά, ωστόσο, οι απαρχές του ποιοτικού ελέγχου συναντώνται στα μέσα 

του 19
ου

 αιώνα στην Αγγλία από τη νοσοκόμα Florence Nightingale, η οποία 

περιθάλποντας ασθενείς κατά της διάρκεια του Κριμαϊκού Πολέμου διαπίστωσε ότι η 

εφαρμογή κατάλληλης νοσηλευτικής φροντίδας οδήγησε σε μείωση της θνησιμότητας. 

Η Nightingale απέδωσε το γεγονός αυτό στην ποιότητας της παροχής φροντίδας και στο 

μετέπειτα διάστημα επιχείρησε την αποτίμηση και αξιολόγηση των προσφερόμενων 

υγειονομικών υπηρεσιών ( Assaf et. al 1997). 

 Μερικά χρόνια αργότερα, το 1914, ο Ernest Codman, γενικός χειρουργός στο 

Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης, μελέτησε την έκβαση γενικών εγχειρήσεων 

και την μετέπειτα πορεία τους για ένα χρόνο. Η πρωτοβουλία του αυτή οδήγησε στην 

υιοθέτηση της συγκεκριμένης τακτικής για παρόμοιες εγχειρήσεις  ενώ συνέβαλε και 

στη δημιουργία προγράμματος τυποποίησης από το Αμερικάνικο Κολλέγιο Χειρούργων 

(Assaf et. al 1997). 

 Ένα σημαντικό βήμα για τη διαπίστευση της ποιότητας στο χώρο της υγείας 

πραγματοποιήθηκε το 1952, όταν ιδρύθηκε στις ΗΠΑ η Επιτροπή Διαπίστευσης των 

Οργανισμών Υγείας (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations, 

JCAHO). Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των προδιαγραφών 

λειτουργίας των νοσοκομείων, βάσει προκαθορισμένων προτύπων που η ίδια ανέπτυξε, 

και την πιστοποίηση αυτών (Οικονομοπούλου 2006).  

 Τα τελευταία χρόνια η έννοια της ποιότητας στην υγεία συναντάται όλο και πιο 

συχνά και αποτελεί ηθική επιταγή και απαίτηση των ασθενών και υποχρέωση για όλους 

τους πάροχους υγείας. 

 

2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

  

 Πρωτοπόρος σε θέματα ποιότητας στο χώρο της υγείας θεωρείται ο Avedis 

Donabedian, ο οποίος υπήρξε καθηγητής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του 

Πανεπιστημίου του Michigan (Τούντας 2003). Ο Donabedian ορίζει την ποιότητα ως 
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«μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του ασθενή λαμβάνοντας υπόψη τα κέρδη και τις 

ζημίες που υπάρχουν σε μια διαδικασία περίθαλψης» (Donabedian 1980).  

 Το Ινστιτούτο Ιατρικής της Αμερικανικής Ακαδημίας Επιστημών (1990) ορίζει 

την ποιότητα στην υγεία ως το βαθμό στον οποίο οι υπηρεσίες υγείας για μεμονωμένα 

άτομα και τον πληθυσμό στο σύνολό του αυξάνουν την πιθανότητα επιθυμητών 

αποτελεσμάτων στην Υγεία και είναι συνεπείς με την τρέχουσα ιατρική γνώση.  

 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (1993) ορίζει την ποιότητα ως την παροχή 

διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων ικανών να διασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα στον τομέα της υγείας, μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της σύγχρονης 

ιατρικής επιστήμης, η οποία πρέπει  να στοχεύει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με 

τον ελάχιστο ιατρογενή κίνδυνο, καθώς και στη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση του 

ασθενούς από πλευράς διαδικασιών, αποτελεσμάτων και ανθρώπινης επαφής.  

 

 

2.2 ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ 

 

2.2.1 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ DONABEDIAN 

 

 Ο κλασσικός ορισμός του Donabedian αποτελεί την έκβαση μίας εκτεταμένης 

ανάλυσης της έννοιας της ποιότητας και καταγραφής σημαντικών παραμέτρων, οι 

οποίες επιδρούν στον ορισμό της (Οικονομοπούλου 2006). Η πρώτη παρατήρηση έχει 

να κάνει με τις τρεις επιμέρους διαστάσεις στην παροχή φροντίδας (Παπανικολάου 

2007): 

 

i. Το τεχνικό μέρος (technical, science of medicine): αναφέρεται στην εφαρμογή 

της ιατρικής επιστήμης και τεχνολογίας για την καλύτερη αντιμετώπιση του 

ασθενούς. Με βάση τον ορισμό του Donabedian η ποιότητα στο τεχνικό μέρος 

επιτυγχάνεται όταν η παρεχόμενη ιατρονοσηλευτική περίθαλψη αναμένεται να 

επιτύχει την πλέον ευμενή στάθμευση ωφελειών και κινδύνων. 

ii. Το διαπροσωπικό μέρος (interpersonal, art of medicine): αναφέρεται στην 

ψυχολογική διάσταση της αντιμετώπισης του ασθενή από το γιατρό και γενικά 

τους επαγγελματίες υγείας, τη συμπεριφορά τους, τα ήθη της κοινωνίας και τις 

προσδοκίες των ασθενών. Η ποιότητα εδώ επιτυγχάνεται με τη συμμόρφωση σε 

κοινωνικά καθορισμένες αξίες και κανόνες ενώ η έλλειψη της ισοδυναμεί με 

προσωπική και κοινωνική ζημία. 
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iii. Την ξενοδοχειακή υποδομή (amenities): αναφέρεται στο χώρο, το περιβάλλον 

και τις συνθήκες υπό τις οποίες παρέχονται οι φροντίδες, ανέσεις και ευκολίες.  

 

2.2.2 ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

 

 Για να χαρακτηριστεί ως ποιοτικό ένα σύστημα το οποίο παρέχει υγειονομική 

φροντίδα, πρέπει να πληροί διάφορα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Διάφοροι 

συγγραφείς αλλά και οργανισμοί έχουν ορίσει τα χαρακτηριστικά αυτά: 

 (Ι) Ο Donabedian (1990) όρισε τους «επτά στυλοβάτες της ποιότητας» 

αναφερόμενος στα επτά χαρακτηριστικά που πρέπει να φέρει οποιαδήποτε ποιοτική 

υγειονομική φροντίδα: 

(α) Κλινική αποτελεσματικότητα (efficacy): η βέλτιστη δυνατότητα παροχής 

φροντίδας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας. 

(β) Αποτελεσματικότητα (effectiveness): ο βαθμός στον οποίο επιτυγχάνονται 

εφικτές υγειονομικές βελτιώσεις. 

(γ) Αποδοτικότητα (efficiency): η ικανότητα επίτευξης του βέλτιστου 

υγειονομικού οφέλους με το μικρότερο δυνατό κόστος. 

(δ) Βελτιστοποίηση (optimality): η βέλτιστη εξισορρόπηση ανάμεσα στο κόστος 

και στο όφελος. 

(ε) Αποδοχή (acceptability): ο σεβασμός και η συμμόρφωση στις προτιμήσεις 

του ασθενούς αναφορικά με την προσβασιμότητα, τη σχέση ιατρού – ασθενή, 

τις παροχές, τις συνέπειες της φροντίδας και του κόστους αυτής. 

(στ) Νομιμότητα (legitimacy): η παροχή φροντίδας η οποία είναι συμβατή με τις 

κοινωνικές αντιλήψεις. 

(ε) Ισότητα (equity): η ισότιμη πρόσβαση και χρήση υπηρεσιών υγείας για το 

σύνολο του πληθυσμού. 

 

(ΙΙ) Ο Maxwell (1984) προσδιόρισε την ποιότητα με τις παρακάτω έξι 

παραμέτρους: 

(α) Προσπελασιμότητα (access): η υπερπήδηση των γεωγραφικών, οικονομικών 

και γλωσσικών εμποδίων προκειμένου να διασφαλιστεί η χρήση των υπηρεσιών 

υγείας. 

(β) Ισότητα (equity): η παροχή υπηρεσιών σε όλα ανεξαιρέτως τα κοινωνικά 

στρώματα. 
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(γ) Κοινωνική αποδοχή (acceptability): η άποψη του ασθενή σχετικά με τον 

τρόπο παροχής των υπηρεσιών και η αξιολόγηση της υπηρεσίας που του 

προσφέρεται. 

(δ) Σχετικότητα ως προς τις ανάγκες (relevance): συμφωνία ανάμεσα στις 

ανάγκες του κοινωνικού συνόλου για παροχές υγείας και στις υπηρεσίες που 

παρέχονται. 

(ε) Αποδοτικότητα (efficiency): το χαμηλότερο δυνατό κόστος για μία δεδομένη 

ιατρική πράξη. 

(στ) Τεχνική αποτελεσματικότητα (effectiveness): η επίτευξη του καλύτερου 

τεχνικού αποτελέσματος στη θεραπεία του ασθενή. 

 

Εκτός από τον Donabedian και τον Maxwell αξιόλογοι είναι και οι ορισμοί των 

ποιοτικών χαρακτηριστικών της υγείας των Hopkins (1990), Lee et  al. (2000) και της 

Επιτροπή Διαπίστευσης των Οργανισμών Υγείας (JCAHO 2000). 

 

 

2.2.3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ «ΠΕΛΑΤΩΝ» ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Η έννοια του πελάτη αποκτά ιδιαίτερη διάσταση όταν αφορά την παροχή υπηρεσιών 

υγείας. Διαχωρίζονται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς και στόχος κάθε ποιοτικού 

συστήματος υγείας είναι η ικανοποίηση και των δύο ομάδων (Τσιότρας 2005): 

 

 Εξωτερικοί πελάτες: διακρίνονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: 

o Ασθενείς  

o Πληρωτές και αγοραστές: περιλαμβάνει όλους όσους πληρώνουν τους 

ιατρικούς λογαριασμούς π.χ. ασφαλιστικά ταμεία, εργοδότες κ.α. 

o Διάφοροι ρυθμιστές: περιλαμβάνει διάφορούς οργανισμούς και φορείς 

όπως π.χ. το Υπουργείο Υγείας, την Επιτροπή Διαπίστευσης 

Οργανισμών Υγείας κ.α.  

o Κοινωνία: στο σύνολο της νοείται ως ένας γενικότερος εξωτερικός 

πελάτης 

 Εσωτερικοί πελάτες: στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται όλοι οι 

εργαζόμενοι του εκάστοτε ιατρικού οργανισμού. Η ικανοποίηση των 

εξωτερικών πελατών σχετίζεται άμεσα με την ικανοποίηση της εν λόγω 

κατηγορίας. Περιλαμβάνονται: 
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o Ιατρικό προσωπικό 

o Νοσηλευτικό προσωπικό 

o Διοικητικό προσωπικό 

o Παραϊατρικό προσωπικό 

o Τεχνικό προσωπικό 

 

 

2.3 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

 

 Η συνεχής βελτίωση ποιότητας στην υγεία δεν ταυτίζεται με τη διασφάλιση 

ποιότητας, αν και μερικές φορές οι έννοιες συμπίπτουν (Παπανικολάου 2007). Στη 

διασφάλιση ποιότητας τίθεται συνήθως ένα προκαθορισμένο όριο τιμών σε σχέση με το 

μέσο όρο ή με προκαθορισμένες προδιαγραφές, πέρα από το οποίο αναλαμβάνονται 

δράσεις (Τούντας 2003). Περιλαμβάνει στην ουσία την εξάλειψη των ελαττωμάτων, τα 

οποία στη φροντίδα υγείας αναφέρονται στους εκτελεστές οι οποίοι διεκπεραιώνουν 

ένα έργο ή μία υπηρεσία (Παπανικολάου 2007). Εκτενέστερη αναφορά θα 

πραγματοποιηθεί στο επόμενο κεφάλαιο. 

 Η βελτίωση ποιότητας, αντίθετα, πραγματοποιείται στις συνολικές διεργασίες 

και όχι μόνο σε αυτές που θεωρούνται μη αποδεκτές, ενώ δίνει περισσότερο βάρος 

στην κατανόηση των αιτιών (Τούντας 2003). Συνήθως περιλαμβάνει ένα σύνολο 

κοινών χαρακτηριστικών όπως (Παπανικολάου 2007): 

1. Μία σύνδεση με τα βασικά στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου του οργανισμού 

2. Ένα συμβούλιο ποιότητας 

3. Εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό 

4. Μηχανισμοί για την επιλογή ευκαιριών βελτίωσης 

5. Διαμόρφωση ομάδων βελτίωσης διαδικασιών 

6. Υποστήριξη του προσωπικού για ανάλυση και επανασχεδιασμό των 

διαδικασιών 

7. Πολιτικές προσωπικού οι οποίες κινητοποιούν και υποστηρίζουν τη συμμετοχή 

των εργαζομένων στη βελτίωση των διαδικασιών 

Όταν η βελτίωση ποιότητας πραγματοποιείται σε συνεχή βάση και όχι 

αποσπασματικά και περιστασιακά, χαρακτηρίζεται ως συνεχής βελτίωση ποιότητας ή 

ως Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Τούντας 2003). Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αφορά 

το σύνολο του οργανισμού και στηρίζεται σε τρεις αρχές: την ικανοποίηση των 
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πελατών, τη συνεχή βελτίωση και την ενεργό συμμετοχή όλων των εργαζομένων 

(Τσιότρας 2005). 

 

 

2.4 ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

 

 Κατά τη διάρκεια των χρόνων έχουν αναφερθεί διάφοροι τρόποι με τους 

οποίους ένας οργανισμός υγείας μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών που 

προσφέρει. Οι σημαντικότεροι από αυτούς αναφέρονται και αναλύονται συνοπτικά 

παρακάτω (World Health Organization, 2003):  

 

1. Αύξηση των διαθέσιμων πόρων: στόχος είναι η εξυπηρέτηση περισσότερων 

ασθενών ή η εξυπηρέτηση του ίδιου αριθμού ασθενών ταχύτερα, καλύτερα και 

με χαμηλότερο κόστος. 

2. Αναδιοργάνωση σε μεγάλη κλίμακα ή οικονομική μεταρρύθμιση: στόχος είναι η 

διευκόλυνση στη λήψη αποφάσεων ή στην διανομή των διαθέσιμων πόρων. 

3. Ενίσχυση του ρόλου της διαχείρισης: η βελτίωση της ποιότητας μπορεί να 

επιτευχθεί αυξάνοντας τις ευθύνες, τη δικαιοδοσία και τις αρμοδιότητες του 

διαχειριστικού οργάνου του οργανισμού.  

4. Υιοθέτηση προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών: η στρατηγική αυτή αφορά 

στην προσδοκώμενη συμπεριφορά των εμπλεκόμενων με την παροχή ιατρικής 

φροντίδας, στην ενίσχυση της επικοινωνίας, στην παροχή εκπαίδευσης πάνω 

στα πρότυπα και στην ενδυνάμωση αυτών. 

5. Ενίσχυση των δικαιωμάτων των ασθενών: αυτό επιτυγχάνεται μέσω της 

θέσπισης συστημάτων παραπόνων και συλλογής ερωτηματολογίων 

ικανοποίησης από τους ασθενείς. 

6. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας: ο ρόλος τους έγκειται στην θέσπιση δομών 

και συστημάτων και στην απόδοση ευθυνών για την διασφάλιση της ποιότητας.  

7. Αξιολόγηση της ποιότητας και διαπίστευση, εσωτερική και εξωτερική: Η 

διαπίστευση μπορεί να ανατεθεί είτε σε προσωπικό του νοσοκομείου είτε σε 

εξωτερικούς φορείς όπως ένας εξωτερικός φορέας ή ένα κυβερνητικό όργανο. 

8. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ): η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

περιλαμβάνει αρχές και μεθόδους, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν με 

πληθώρα τρόπων, αφορούν όμως πάντα το σύνολο του οργανισμού παροχής 
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υγείας. Για τη σωστή εφαρμογή της ΔΟΠ απαιτείται ισχυρή ηγεσία και 

συνεργασία όλων των εργαζομένων σε όλες τις βαθμίδες. 

9. Συνεργασίες ποιότητας: το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου 

προώθησε τη στρατηγική αυτή σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο στην 

Αυστραλία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία και τις Η.Π.Α. Περιλαμβάνει συναντήσεις 

ομάδων από διάφορα νοσοκομεία ανά 3 μήνες και για χρονικό διάστημα 9 

μηνών με στόχο την ανταλλαγή ιδεών σχετικά με την εκμάθηση και εφαρμογή 

νέων μεθόδων για βελτίωση της ποιότητας καθώς και καταγραφή της προόδου 

αυτών.  

10. Ανασχεδιασμός: η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί κατά βάση μεθόδους της ΔΟΠ 

ωστόσο περιλαμβάνει ένα πιο ριζικό ανασχεδιασμό της «παραγωγικής 

διαδικασίας». 

11. Σύγκριση δείκτη ποιότητας: στόχος είναι η κινητοποίηση των ασθενών, των 

γιατρών και άλλων ενδιαφερόμενων για τη βελτίωση της ποιότητας μέσω 

συμμετοχής των νοσοκομείων σε προγράμματα συλλογής δεδομένων.  

12. Benchmarking: ο όρος αυτός έχει καθιερωθεί παγκοσμίως αλλά αν 

επιχειρούσαμε μία μετάφραση θα αποδίδονταν ως βαθμολόγηση επιδόσεων. Η 

μέθοδος χρησιμοποιεί συγκριτική πληροφόρηση σχετικά με την ποιότητα και 

διάφορες άλλες μεθόδους με στόχο την διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων 

σχετικά με τον καλύτερο τρόπο βελτίωσης της ποιότητας. 

13. Διαχείριση των κινδύνων και της ασφάλεια: η μέθοδος αυτή αναγνωρίζει τις 

υψηλού κινδύνου διαδικασίες ή καταστάσεις, οι οποίες μπορεί να θέσουν το 

νοσοκομείο σε οικονομικό ρίσκο λόγω καταγγελιών από ασθενείς.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 Δεδομένου ότι τα νοσοκομεία αποτελούν μία επιχείρηση που στόχο έχει να 

προσελκύσει πελάτες αλλά και να τους ικανοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό, είναι 

αναγκαίο να βελτιώνονται και να ανασχεδιάζονται ώστε να ανταπεξέλθουν στις 

προκλήσεις της προηγμένης τεχνολογίας, τις απαιτήσεις, το υψηλό κόστος και την 

αύξηση της ζήτησης. Στην προσπάθεια αυτή, σημαντικό εργαλείο αποτελεί η 

διαπίστευση του οργανισμού. 

 

3.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 

 

  Η έννοια της διαπίστευσης συναντάται για πρώτη φορά στις Ηνωμένες 

Πολιτείες σαν μία πρωτοβουλία του ιατρικού επαγγέλματος έπειτα από ένα αυξανόμενο 

ενδιαφέρον για την ανάγκη τυποποίησης της παροχής φροντίδας υγείας. Συνέπεια αυτής 

της πρωτοβουλίας ήταν η ίδρυση το 1913 του Αμερικάνικου Κολλεγίου Χειρούργων 

από τον Franclin Martin, με στόχο την προώθηση της ιδέας της τυποποίησης των 

νοσοκομείων.  

 Το πρώτο παρεμφερές πρόγραμμα δημιουργήθηκε το 1917 και περιλάμβανε 

πέντε γραπτά πρότυπα, τα οποία κάλυπταν την οργάνωση και τα προσόντα του ιατρικού 

προσωπικού, τη διατήρηση επαρκών αρχείων και κατάλληλων διαγνωστικών 

τεχνολογιών. Η συμμόρφωση με το πρώτο αυτό πρότυπο ελέγχονταν από ερευνητές, οι 

οποίοι επισκέπτονταν το νοσοκομείο και εκτιμούσαν τις εφαρμοζόμενες νοσοκομειακές 

πρακτικές.  

 Τα επόμενα χρόνια, λόγω της αύξησης των αναγκών τυποποίησης, το 

Αμερικάνικο Κολλέγιο Χειρούργων συνενώθηκε με έναν αριθμό σχετικών οργανισμών, 

σχηματίζοντας την Επιτροπή Διαπίστευσης των Οργανισμών Υγείας (Joint Commission 

on Accreditation of Healthcare Organizations, JCAHO) για την οποία έγινε λόγος και 

παραπάνω.  

 Στην Ελλάδα, η πρώτη πρωτοβουλία για την εισαγωγή ενός συστήματος 

διασφάλισης και τυποποίησης της ποιότητας συναντάται με το Ν. 2519/1997, ο οποίος 

προέβλεπε ανάμεσα σε άλλα την χορήγηση πιστοποιητικών ποιότητας και τον έλεγχο της 

διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Εκτενέστερη αναφορά για την 

νομοθεσία στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί παρακάτω. 
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3.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

   

 Μέχρι τη δεκαετία του 1980 ο όρος «διαπίστευση» χρησιμοποιούνταν για να 

περιγράψει μία εθελοντική δραστηριότητα η οποία βασίζονταν στις υπηρεσίες υγείας 

και επέτρεπε σε όλους τους οργανισμούς και κυρίως τα νοσοκομεία να συγκρίνουν τις 

οργανωτικές διαδικασίες και μεθόδους σε σχέση με την αποδεκτή, καλή πρακτική, με 

έμφαση στην ασφάλεια των μεθόδων και τη μεγιστοποίηση της κλινικής 

αποτελεσματικότητας.  

 Τα τελευταία χρόνια η έννοια της διαπίστευσης έχει διαφοροποιηθεί και 

περιλαμβάνει τις διαδικασίες ελέγχου και τυποποίησης της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών υγείας από τρίτα μέλη με τη χρήση γραπτών προτύπων (Scrivens, 1996). Για 

να αποσαφηνιστεί η παραπάνω έννοια γίνεται απαραίτητο να δοθούν οι ακριβείς 

ορισμοί τόσο της έννοιας της «τυποποίησης» όσο και της έννοιας του «προτύπου», ενώ 

θα πρέπει να διαφοροποιηθεί και η έννοια της «πιστοποίησης», η οποία ωστόσο είναι 

απαραίτητη για την τελική επίτευξη της διαπίστευσης.  

 Ως τυποποίηση ορίζεται η δραστηριότητα με την οποία καθιερώνονται για 

πραγματικά ή/και πιθανά προβλήματα, διατάξεις για κοινή χρήση που αποσκοπούν 

στην επίτευξη του βέλτιστου βαθμού τάξης σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής 

(ΕΛΟΤ ΕΝ 45020:1996). 

 Πρότυπο είναι το έγγραφο το οποίο έχει καθιερωθεί με συναίνεση και έχει 

εγκριθεί από έναν αναγνωρισμένο (αρμόδιο) φορέα (ΕΛΟΤ ΕΝ 45020:1996). 

 O όρος πιστοποίηση περιλαμβάνει τη διαδικασία επιβεβαίωσης, μέσω 

επιθεώρησης από έναν τρίτο ανεξάρτητο φορέα, ότι το σύνολο των απαιτήσεων του 

εκάστοτε προτύπου καλύπτεται από ένα σύστημα ποιότητας. Η πιστοποίηση παρέχει 

γραπτή διαβεβαίωση ότι μία διεργασία ή μία υπηρεσία συμμορφώνεται με τις 

προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις (Κωσταγιόλας et al 2008). Η σημαντικότερη διαφορά 

ανάμεσα τις έννοιες πιστοποίηση και διαπίστευση έγκειται στο ότι η πιστοποίηση 

μπορεί να απευθύνεται και σε μεμονωμένους επαγγελματίες καθώς και σε οργανισμούς 

ή τμήμα ενός οργανισμού, ενώ η διαπίστευση απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στο 

σύνολο ενός οργανισμού (Παπανικολάου 2007). 

 Συνολικά, όπως είναι φανερό από τους παραπάνω ορισμούς, είναι ισχυροί οι 

δεσμοί μεταξύ των εννοιών τυποποίησης, προτύπων, πιστοποίησης και διαπίστευσης. Η 

διαδοχική κατανόηση και εφαρμογή τους δύναται να αποτελέσει ένα δρόμο προς τη 

διασφάλιση της ποιότητας σε ένα οργανισμό παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως φαίνεται 

και από το παρακάτω σχήμα: 
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 Σχήμα 4 – Η αλυσίδα εννοιών για τη διασφάλιση της ποιότητας (Κωσταγιόλας 

et al 2008). 

 

  

 Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα πρόγραμμα διαπίστευσης καθίσταται πιο 

αποτελεσματικό όταν συνδυάζει τόσο την αξιολόγηση όσο και την υποστηρικτική 

διαβούλευση. Ως εκ τούτου τα προγράμματα εκείνα που εφαρμόζονται με ελεύθερη 

βούληση των οργανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας, τυγχάνουν μεγαλύτερης 

επιτυχίας από τα αντίστοιχα προγράμματα που εφαρμόζονται καταναγκαστικά. Η 

αποτελεσματικότητα της διαπίστευσης εξαρτάται από την εθελοντική της φύση, από τις 

«μη-απειλητικές» διαδικασίες της και από τη διαδραστική επικοινωνία με τους 

εξωτερικούς φορείς διαπίστευσης (Montagu, 2003). 

   

 

3.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

 Στην ενότητα αυτή θα ακολουθήσει μια σύντομη παρουσίαση της διαδικασίας 

που ακολουθείται σε κάθε οργανισμό παροχής υπηρεσιών υγείας που επιθυμεί να 

υιοθετήσει ένα σύστημα ποιότητας. Η επιμέρους διαδικασία ενδέχεται να παρουσιάζει 

μικροδιαφορές στον κάθε οργανισμό, ωστόσο ο γενικός σχεδιασμός παραμένει 

πανομοιότυπος. 

  

Στο παρακάτω σχήμα ακολουθεί μια συνοπτική απεικόνιση της πορείας προς την 

πιστοποίηση και αμέσως μετά ακολουθεί περαιτέρω ανάλυση. 

 

  

 

 

Τυποποίηση Πρότυπα Πιστοποίηση Διαπίστευση 
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Σχήμα 5 – Φάσεις διαπίστευσης ενός οργανισμού παροχής υγείας 

 

 

 

 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ Η' ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΠΡΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  

ΑΠΟΦΑΣΗ/ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
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3.3.1 ΑΠΟΦΑΣΗ/ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

 Η βασικότερη προϋπόθεση για την επιτυχία ενός προγράμματος διαπίστευσης 

είναι η δέσμευση της ανώτατης διοίκησης και η συνειδητή και έμπρακτη δέσμευση της 

για τη στήριξη ολόκληρης της προσπάθειας. Πριν οι διοικούντες δεσμευτούν για την 

υιοθέτηση ενός συστήματος ποιότητας, θα πρέπει να κατανοήσουν την χρησιμότητα 

αυτού και τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει στον οργανισμό. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τη βραχυχρόνια εκπαίδευση τους σε αυτό τον τομέα από έναν ειδικό 

έμπειρο σύμβουλο ποιότητας (Τσιότρας, 2002). 

 Παράλληλα με τη διοίκηση θα πρέπει να ενημερωθεί για τον προγραμματισμό 

και το συμβούλιο των ιατρών, καθώς και οι επικεφαλείς των τμημάτων και το αρμόδιο 

προσωπικό. Η διαδικασία αυτή δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί καθώς ενδέχεται να 

διαρκέσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να αντιστοιχεί σε 10 μήνες 

(Staines, 2010). 

 

3.3.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  

 

 Στη φάση αυτή, η διοίκηση καλείται να δημιουργήσει μία ομάδα η οποία θα 

αποτελείται από ένα μόνιμο εκπρόσωπο της και μία συντονιστική επιτροπή με μέλη που 

θα προέρχονται από όλα τα τμήματα της εταιρίας.  

 Ο εκπρόσωπος της διοίκησης, ο οποίος καλείται και Υπεύθυνος Ποιότητας, θα 

είναι υπεύθυνος για το συντονισμό της όλης προσπάθειας μέχρι την τελική πιστοποίηση 

και επίσης θα αποτελεί το σύνδεσμο της συντονιστικής επιτροπής με την ανώτατη 

διοίκηση.  

 Η συντονιστική επιτροπή θα πρέπει να απαρτίζεται από έμπειρα στελέχη, τα 

οποία είναι ικανά στην επικοινωνία και διαθέτουν κάποιο σχετικό γνωστικό και 

εμπειρικό υπόβαθρο (Τσιότρας, 2002).   

 Εκτός από τον Υπεύθυνο Ποιότητας και τη συντονιστική επιτροπή, αποτελεί 

συνήθη πρακτική η πρόσληψη ενός εξωτερικού συνεργάτη ή μιας σχετικής εταιρίας, η 

οποία θα αναλάβει το ρόλο του Συμβούλου Ποιότητας. Αρμοδιότητα ενός Συμβούλου 

Ποιότητας είναι η εκπαίδευση των εμπλεκόμενων με την διαπίστευση προσώπων και ο 

γενικότερος συντονισμός της όλης διαδικασίας (Κωσταγιόλας et al. 2008). 
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3.3.3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

 

 Αφού βρεθούν τα κατάλληλα άτομα που θα λάβουν μέρος στην όλη διαδικασία 

της διαπίστευσης, θα πρέπει να οριστεί ένα χρονικό σημείο εκκίνησης από το οποίο θα 

ξεκινήσει η παρακολούθηση και καταγραφή όλων των διαδικασιών του οργανισμού. Η 

διαδικασία αυτή είναι πολύ σημαντική και χρονοβόρα, καθώς θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί λεπτομερής περιγραφή όλων των πρακτικών που λαμβάνουν χώρα σε 

έναν οργανισμό παροχής υγείας και εν συνεχεία να συγκριθεί με τις αντίστοιχες 

διαδικασίες που απαιτεί το πρότυπο ποιότητας (Staines, 2000). 

 

3.3.4 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 

 Αφού αναγνωριστούν, καταγραφούν και συγκριθούν οι διαδικασίες με τις 

αντίστοιχες «πρότυπες», ακολουθεί η αναγνώριση όλων των περιοχών που χρειάζονται 

βελτίωση ή τεκμηρίωση. Στη φάση αυτή , θα πρέπει να καταγραφούν όλες οι 

διορθωτικές ενέργειες που απαιτούνται ώστε να δημιουργηθεί ένα πρώιμο έγγραφο 

σύστημα ποιότητας (Τσιότρας, 2002).  

 Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο τελευταία στάδια της όλης διαδικασίας ενδέχεται 

να διαρκέσουν έως και 12 μήνες και απαιτούν τη συνεργασία του συνόλου του 

οργανισμού (Staines, 2000).  

 

3.3.5 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΠΊΣΤΕΥΣΗΣ 

 

 Για να γίνει η τελική επιλογή του κατάλληλου συστήματος διαπίστευσης, θα 

πρέπει ο οργανισμός να εξετάσει μία σειρά από κριτήρια και να πραγματοποιήσει μία 

πρώτη επαφή με τον υποψήφιο φορέα. Η επιλογή δεν είναι εύκολη υπόθεση αφενός 

λόγω του μεγάλου αριθμού των φορέων διαπίστευσης ανά τον κόσμο και αφετέρου 

διότι θα πρέπει να επιλεγεί το πρόγραμμα εκείνο που ταιριάζει στο προφίλ του 

οργανισμού και κυρίως το πρόγραμμα εκείνο που υποκινεί στο μεγαλύτερο βαθμό τους 

εργαζομένους (Staines 2000). 

 Τα κριτήρια που θα πρέπει να εξετάσει η μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας 

συνοψίζονται παρακάτω: 
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 Η διεθνής αναγνώριση και αξιοπιστία του φορέα διαπίστευσης 

 Η πιστοποίηση σύμφωνα με τα υπάρχοντα για τους φορείς ειδικά πρότυπα 

 Η εμπειρία 

 Τα προσόντα και οι ικανότητες των στελεχών 

 Η τυχόν εξειδίκευση σε συγκεκριμένες γραμμές παραγωγής. 

 

 Η αρχική επίσκεψη θα δώσει τη δυνατότητα στο φορέα να σχηματίσει μία 

πρώτη εικόνα για τον οργανισμό και να δημιουργήσει ένα πρώτο πλάνο για τις 

πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση (Τσιότρας,2002). 

  

  

3.3.6 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

 

 Το στάδιο αυτό αποτελεί επί της ουσίας μια προεργασία για την εφαρμογή των 

νέων βελτιωμένων διαδικασιών και την εισαγωγή του προτύπου στον οργανισμό. Η 

επιθεώρηση των εν λόγω διαδικασιών συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό και το εγχειρίδιο 

ποιότητας τελειοποιείται (Τσιότρας, 2002). 

 Κατά το στάδιο αυτό πραγματοποιείται επίσης και μία εσωτερική διοικητική 

επιθεώρηση, η οποία έχει ως στόχο τον έλεγχο ορισμένων κομβικών σημείων για την 

αποτελεσματικότητα του συστήματος, όπως: 

 

 Οι τάσεις που επικρατούν στην ποιότητα της παροχής υπηρεσιών. 

 Οι ανατροφοδότηση από τους πελάτες. 

 Η υπάρχουσα κατάσταση των εκκρεμών εργασιών που σχετίζονται άμεσα με 

την ποιότητα. 

 Διάφορες άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τον οργανισμό. 

 

 

3.3.7 ΠΡΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

 Η προ-αξιολόγηση αποτελεί την τελευταία πρόβα πριν την τελική επίσημη 

αξιολόγηση. Κατά τη διάρκεια της, ο σύμβουλος ποιότητας που έχει προσληφθεί από 

τον οργανισμό ελέγχει τη συμμόρφωση του εγχειριδίου ποιότητας με το τεκμηριωμένο 

σύστημα.  
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 Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίσεις θα πρέπει αυτές να εξαλειφθούν με τη 

χρήση κατάλληλων διαθρωτικών μέτρων, πριν από το χρόνο της τελικής αξιολόγησης 

(Τσιότρας, 2002).  

  

 

3.3.8 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

 Ο φορέας διαπίστευσης που επιλέχθηκε ελέγχει κατά το στάδιο αυτό την 

αντικειμενική εφαρμογή των διαδικασιών που επιβάλλει το εκάστοτε πρότυπο. Τα 

αποτελέσματα διατίθενται στη συντονιστική επιτροπή και τον υπεύθυνο ποιότητας πριν 

την αποχώρηση των αξιολογητών από τις εγκαταστάσεις του οργανισμού 

(Κωσταγιόλας, et al 2008). 

 

 

3.3.9 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 

 

 Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος αξιολόγησης, η επιχείρηση θα λάβει το 

σχετικό πιστοποιητικό σε ένα με δύο μήνες. Εάν, ωστόσο, παρατηρηθούν μικρές 

ελλείψεις, τότε δίνεται στον οργανισμό ένα διάστημα τεσσάρων έως έξι μηνών, ώστε να 

προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.  

 Εάν παρατηρηθούν σημαντικές ελλείψεις, τότε η διαπίστευση αναστέλλεται και 

ζητείται από τον οργανισμό να προβεί σε μερική ή ολική ανασκόπηση του συστήματος 

ποιότητας (Τσιότρας, 2002). 

 

  

3.3.10 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ Ή ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 

 

 Ο επιλεγμένος φορέας διαπίστευσης επιστρέφει σε τακτά χρονικά διαστήματα 

απροειδοποίητα για τη διενέργεια επιθεωρήσεων και την ολική επαναξιολόγηση του 

οργανισμού κάθε τρία με τέσσερα χρόνια.  

 Επιπλέον, ο οργανισμός δύναται να αλλάξει το είδος της διαπίστευσης που έχει 

υιοθετήσει, είτε λόγω αλλαγών στο εσωτερικό του οργανισμού και του τρόπου 

λειτουργίας του είτε λόγω επιλογής ενός διαφορετικού προτύπου διαπίστευσης 

(Κωσταγιόλας, et al 2008). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 4.1 ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΔΙΑΠΊΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΏΝ ΥΓΕΊΑΣ 

(JOINT COMMISSION ON ACCREDITATION OF HEALTHCARE 

ORGANISATIONS – JCAHO)  

 

 Η Επιτροπή Διαπίστευσης Οργανισμών Υγείας αποτελεί τον μακροβιότερο 

σχετικό οργανισμό παγκοσμίως. Οι απαρχές του ξεκινούν το 1917 από το Αμερικάνικο 

Κολλέγιο Χειρούργων ενώ η ίδρυση του στη σημερινή μορφή πραγματοποιήθηκε το 

1951 με τη συνένωση πέντε διαφορετικών οργανώσεων: του Αμερικάνικου Κολλεγίου 

Χειρούργων, του Αμερικάνικου Κολλεγίου Παθολόγων, της Ένωσης Αμερικανικών 

Νοσοκομείων, της Ένωσης Αμερικανικής Ιατρικής και της Ένωσης Καναδικής 

Ιατρικής.  

 Πρόκειται για ένα μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό οργανισμό ενώ πιστοποιεί 

και παρέχει συμβουλές σε περίπου 20.000 οργανισμούς παροχής υγείας μόνο στις 

Η.Π.Α.  Οι πιστοποιημένοι οργανισμοί  τυγχάνουν ιδιαίτερης αναγνώρισης, θεωρούνται 

αυτοδίκαια συμμορφωμένοι με τα ομοσπονδιακά πρότυπα ενώ εγκρίνονται ντε φάκτο 

για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αποζημίωσης των ομοσπονδιακών 

προγραμμάτων ασφάλισης (Medicare, Medicaid κ.α.). 

 Η Επιτροπή Διαπίστευσης Οργανισμών Υγείας διενεργεί επιτόπου ελέγχους 

στους διαπιστευμένους οργανισμούς τουλάχιστον μία φορά ανά τρία χρόνια για να 

διαπιστωθεί η απρόσκοπτη εφαρμογή του προτύπου. Τα κόστη για την εφαρμογή του 

συγκεκριμένου προτύπου βαρύνουν τους συμμετέχοντες οργανισμούς, οι οποίοι 

καταβάλλουν συνδρομές μελών και επιπλέον τέλη για κάθε επιτόπιο έλεγχο 

(Montagu,2003). 

 

  

 

4.2 JOINT COMMISSION INTERNATIONAL (JCI) 

 

 Ο οργανισμός και το πρότυπο JCI ιδρύθηκαν το 1992 από την Επιτροπή 

Διαπίστευσης Οργανισμών Υγείας (JCAHO), με στόχο την παροχή εκπαίδευσης και 

συμβουλευτικών υπηρεσιών σε διεθνείς πελάτες. Το 1999 το JCI δημοσίευσε το πρώτο 
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πρότυπο για νοσοκομεία ενώ την ίδια χρονιά πιστοποίησε και το πρώτο νοσοκομείο. 

Σήμερα έχουν διαπιστευτεί πάνω από 300 οργανισμοί υγείας  κατά JCI παγκοσμίως, με 

έμφαση τη γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης και της Ασίας (Λαζάρου, 2012).   

 

 

4.3 ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

(INTERNATIONAL SOCIETY FOR QUALITY IN HEALTH CARE – ISQua) 

 

 H Διεθνής Κοινότητα για την Παροχή Υπηρεσιών Υγείας ή ISQua, όπως είναι 

παγκοσμίως γνωστή, ξεκίνησε τις δραστηριότητες της το 1985 από μία ομάδα 

επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι συνευρέθηκαν στην Ιταλία για να συζητήσουν διάφορα 

θέματα αναφορικά με την ποιότητα στη φαρμακευτική αγωγή. Από την αμέσως 

επόμενη χρονιά, η ομάδα εξελίχθηκε και διεθνοποιήθηκε, ενώ το 1995 εγκαταστάθηκε 

μόνιμα στην Αυστραλία, όπου και παρέμεινε μέχρι την μετακόμιση της το 2008 στο 

Δουβλίνο.  

 Η Διεθνής Κοινότητα για την Παροχή Υπηρεσιών Υγείας αποτελεί ένα μη 

κερδοσκοπικό, ανεξάρτητο οργανισμό και το μοναδικό πρόγραμμα ανά την υφήλιο που 

«διαπιστεύσει αυτούς που διαπιστεύουν», τόσο οργανισμούς, όσο και πρότυπα και 

προγράμματα επιθεώρησης. Μέχρι πρόσφατα, κατά το πρόγραμμα του ISQua έχουν 

διαπιστευτεί 24 οργανισμοί, 54 πρότυπα ποιότητας και  15 προγράμματα επιθεώρησης 

(Purvis et.al 2010). 

 

4.4 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (AYSTRALIAN COUNCIL ON HEALTHCARE STANDARDS – 

ACHS)  

 

 Το συγκεκριμένο πρότυπο δημιουργήθηκε το 1974 στη Βικτόρια και έκτοτε 

διαπιστεύει οργανισμούς παροχής υγείας σε όλη την ήπειρο της Αυστραλίας. 

Παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με το πρότυπο της Επιτροπής Διαπίστευσης 

Οργανισμών Υγείας (Scrivens et.al 1995) 

 Το 2005 δημιουργήθηκε το Διεθνές Αυστραλιανό Συμβούλιο Προτύπων 

Υγειονομικής Περίθαλψης (ACHSI) ως επέκταση του ACHS με στόχο την εφαρμογή 

του προτύπου σε παγκόσμια κλίμακα.  
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4.5 ΚΑΝΑΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

(CANADIAN COUNCIL ON HEALTH SERVICES ACCREDITATION – 

CCHSA)  

 

 Το Καναδικό Συμβούλιο ιδρύθηκε το 1958. Στην ουσία προέκυψε από την 

Επιτροπή Διαπίστευσης Οργανισμών Υγείας όταν κάποια μέλη του συμβουλίου 

ανεξαρτητοποιήθηκαν και δημιούργησαν το CCHSA λόγω της έλευσης του νέου 

Καναδικού Συστήματος Υγείας (Scrivens et.al 1995)  

 Έκτοτε το CCHSA διαπιστεύει τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά νοσοκομεία στον 

Καναδά ενώ τα μέλη του ξεπερνούν τα 2000. Το πρότυπο του, μάλιστα, 

χρησιμοποιείται πολλές φορές ως βασικό περίγραμμα για τη δημιουργία νέων εθνικών 

προτύπων σε διάφορες χώρες (Montagu 2003). 

 

 

4.6 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (INTERNATIONAL 

ORGANISATION FOR STANDARDS – ISO)  

 

 To ISO αποτελεί το πιο διαδεδομένο πρότυπο διασφάλισης ποιότητας τόσο στο 

χώρο της υγείας όσο και στο χώρο της βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Ο Διεθνής 

Οργανισμός Τυποποίησης ιδρύθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 1947 και έκτοτε η δράση του 

υπήρξε συνεχής. Σήμερα αποτελείται από τους Εθνικούς Φορείς Τυποποίησης 163 

χωρών και αριθμεί πάνω από 200 Τεχνικές Επιτροπές.  

 Το αντικείμενο του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης είναι να προωθήσει την 

ανάπτυξη της τυποποίησης και των συναφών παγκόσμιων δραστηριοτήτων με στόχο τη 

διευκόλυνση της διεθνούς ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών και την ανάπτυξη της 

συνεργασίας στη σφαίρα των πνευματικών, επιστημονικών, τεχνολογικών και 

οικονομικών δραστηριοτήτων. Τα αποτελέσματα της εργασίας του οργανισμού 

δημοσιεύονται σαν διεθνή πρότυπα (Τσιότρας 2002). Από το 1947 έως σήμερα έχουν 

εκδοθεί πάνω από 17.500 διεθνή πρότυπα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα 

δραστηριοτήτων όπως αγροτικές, κατασκευαστικές αλλά και τεχνολογικές (Purvis et.al 

2010). 

 Τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται κυρίως στο χώρο της υγείας είναι τα 

παρακάτω (Κωσταγιόλας et.al 2008): 
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 ISO 9000:2000/ISO 9001:2000 

 H συγκεκριμένη σειρά προτύπων δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη και 

διαχείριση διεργασιών και στο γεγονός ότι οι χρήστες υπηρεσιών παίζουν 

σημαντικό ρόλο αναφορικά με τον τρόπο ανάπτυξης λειτουργιών. 

 

 ΙSO 22000:2004 - Ανάλυση επικινδυνότητας και κρίσιμα σημεία ελέγχου  

 Το εν λόγω πρότυπο συνδυάζει τις απαιτήσεις των ISO 9001 και HACCP 

(Hazard Analysis and Critical Control Points) για την περίπτωση που απαιτείται η 

κοινή εφαρμογή τους. Το HACCP είναι ένα σύστημα που προσδιορίζει, αξιολογεί 

και ελέγχει κινδύνους (φυσικούς, βιολογικούς, χημικούς, αλλεργικούς), οι οποίοι 

είναι σημαντικοί για την ασφάλεια των προϊόντων και καθορίζει μετρήσεις για τον 

έλεγχο τους. Οι βασικές αρχές του HACCP συντελούν ώστε οι επιχειρήσεις να 

εντοπίσουν τα στάδια και τις συνθήκες που αποτελούν κρίσιμα σημεία για την 

ασφάλεια.  

 

 ISO 14000/ISO 14001 – Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

 Τα πρότυπα της σειράς αυτής είναι γενικά ως προς τη δυνατότητα εφαρμογής 

τους και αποτελούν μια συνεκτική σειρά προτύπων για την περιβαλλοντική 

διαχείριση. Στόχος του προτύπου αποτελεί η υποστήριξη της προστασίας του 

περιβάλλοντος και η πρόληψη της ρύπανσης σε ισορροπία με τη λειτουργία των 

μονάδων υγείας.   

 

 ISO/IEC 17025:2005 – Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των 

εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων 

 Το πρότυπο ISO/IEC 17025:2005 αφορά στις γενικές απαιτήσεις για τη 

διεξαγωγή δοκιμών και διακριβώσεων σε εργαστήρια και έχει προετοιμαστεί σε 

συνεργασία με τις τεχνικές επιτροπές TC/ISO/CASCO “Committee on conformity 

assessment” και TC CEN/CLC/TC I “Criteria for conformity assessment bodies”.  

Περιέχει όλες τις απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να πληρούν τα εργαστήρια δοκιμών 

και διακριβώσεων, εφόσον αυτά επιθυμούν να αποδείξουν ότι εφαρμόζουν ένα 

σύστημα για την ποιότητα, είναι τεχνικά ικανά και έχουν τη δυνατότητα να 

παράγουν τεχνικά έγκυρα αποτελέσματα. Το πρότυπο συμπληρώνεται ως προς τη 

διαχείριση της ποιότητας ιατρικών εργαστηρίων από το ISO 15189, το οποίο αφορά 

στη λειτουργία του εργαστηρίου καθώς και στην εφαρμογή και χρήση του 
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κατάλληλου ιατρικού εξοπλισμού με ενδεδειγμένο τρόπο για την παραγωγή 

αποτελεσμάτων. 

 

 ISO 13485:2003 

 To διεθνές πρότυπο ISO 13485:2003 εμπεριέχει επιπρόσθετες κανονιστικές 

απαιτήσεις στο πλαίσιο των ιδιαίτερων αναγκών κατασκευής, εμπορίας και 

διαχείρισης συσκευών και προϊόντων προοριζόμενων για ιατρική χρήση.  

 

 ISO/IEC 27001:2005 – Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας της 

πληροφορίας 

 Το πρότυπο αυτό είναι, επίσης, γενικό ως προς την εφαρμογή του και περιέχει 

κανονιστικές απαιτήσεις για την καθιέρωση, λειτουργία, παρακολούθηση, 

ανασκόπηση και συνεχή βελτίωση της διαχείρισης της ασφάλειας του 

πληροφοριακού συστήματος. 

 

 

4.7 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ 

ΑΦΡΙΚΗΣ (COUNCIL OF HEALTH SERVICES ACCREDITATION OF 

SOUTH AFRICA – COHSASA) 

 

 Το 1994 ξεκίνησε τις δραστηριότητες του το πιλοτικό πρόγραμμα διαπίστευσης 

υπηρεσιών υγείας για τη Νότιο Αφρική με κύριο αντικείμενο την έρευνα και ανάπτυξη, 

υπό την αιγίδα της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου του Στέλενμπος. Το πρόγραμμα 

αναπτύχθηκε ταχύτατα και η έρευνα αξιολόγησης αποκάλυψε ότι έγινε αποδεκτό από 

τους οργανισμούς υγείας και μάλιστα θεωρήθηκε ότι θα προσέθετε σημαντική αξία στο 

έργο τους. Η ραγδαία ανάπτυξη του προγράμματος αποκάλυψε ότι το Πανεπιστήμιο δεν 

μπορούσε να επωμιστεί το βάρος λειτουργίας του προγράμματος και έτσι το 1995 

ιδρύθηκε το Συμβούλιο Διαπίστευσης Υπηρεσιών Υγείας της Νότιας Αφρικής 

(COHSASA) ως ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, μη κομματικός οργανισμός.  

 Σήμερα το Συμβούλιο συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία του και έχει 

διαπιστεύσει πάνω από 500 ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων, κλινικών, 

πρωτοβάθμιων κέντρων υγείας, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα στη 

Νότια Αφρική. 
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4.8 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

(HEALTH QUALITY SERVICE UK – HQS)   

 

 To HQS αποτελεί το μακροβιότερο πρόγραμμα διαπίστευσης στην Ευρώπη και 

προήλθε από το KFOA, ένα πρόγραμμα ελέγχου το οποίο χρηματοδοτούνταν από το 

βασιλιά. Από το 2000 αποτελεί ένα ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος 

δραστηριοποιείται και στο διεθνή κλάδο παροχής συμβουλών για ανάπτυξη προτύπων 

για μία σειρά υπηρεσιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

ΜΕΡΟΣ Β’ 

 

 Στο δεύτερο μέρος της εργασίας επιχειρείται μία βιβλιογραφική ανασκόπηση 

της εφαρμογής των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ανά τον κόσμο τόσο σε 

δημόσια όσο και σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Η έρευνα ασχολείται κυρίως με την ύπαρξη 

εθνικών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, ωστόσο γίνεται αναφορά και στην 

εφαρμογή κάποιων εκ των συστημάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω.  

 Να σημειωθεί ότι οι περισσότερες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί αφορούν 

την Αμερική και την Ευρώπη, ηπείρους που παρουσιάζουν και την σημαντικότερη 

ανάπτυξη στον τομέα της υγείας. Στις υπόλοιπες ηπείρους, η βιβλιογραφία είναι σαφώς 

πιο περιορισμένη και οι πληροφορίες μπορούν να εξαχθούν κυρίως από τους διάφορους 

οργανισμούς διαπίστευσης.  

 Στη συνέχεια ακολουθούν ανά ήπειρο τα ευρήματα της έρευνας, ενώ σε ειδικό 

ξεχωριστό κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η κατάσταση στην Ελλάδα. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ  

 

 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η Ευρώπη παρουσιάζει τη μεγαλύτερη 

ανάπτυξη στον τομέα της υγείας.  Αναλυτικά τα συμπεράσματα για κάποιες χώρες 

παρουσιάζονται παρακάτω (WHO, 2003): 

 

5.1 ΑΡΜΕΝΙΑ 

 

 Στην Αρμενία μέχρι πρόσφατα, δεν υπήρχε κάποιο πρόγραμμα διαπίστευσης για 

νοσοκομεία. Το Υπουργείο Υγείας ορίζει τη έκδοση αδειών για μεμονωμένα άτομα και 

θεσμικά όργανα και πιστοποιεί μαθήματα κατάρτισης από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας, 

οι οποίες είναι απαραίτητες για την πιστοποίηση των ιδιωτών ιατρών. Ωστόσο, τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται μία πρωτοβουλία του οργανισμού GHI (Global Health 

Initiative) με στόχο την αφύπνιση των πολιτών και την διεκδίκηση των δικαιωμάτων 

τους στην υγεία και απώτερο στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας στα νοσοκομεία της 

χώρας (Global Health Initiative Strategy, 2012). 
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5.2 ΑΥΣΤΡΙΑ 

 

 Στην Αυστρία δεν υπάρχει επίσης κάποιο θεσμοθετημένο εθνικό πρόγραμμα, 

παρόλο που υπήρξε ένας νόμος που απαιτεί τη διαχείριση της ποιότητας στα 

νοσοκομεία από το 1993, ο οποίος ήταν ελλιπής και περιοριζόταν στην έκδοση άδειας 

από πλευράς κυβερνήσεως. Παρόλο που το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης 

ανέπτυξε από το 2000 προτάσεις περί της σύνδεσης της αναδιάρθρωσης της 

χρηματοδότησης του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης με την διαδικασία της 

διαπίστευσης, μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί κάτι αντίστοιχο. Στον αντίποδα από το 

2003, το JCI έχει διαπιστεύσει δύο νοσοκομεία, ένα εργαστήριο και τρεις κλινικές ενώ 

οι υπηρεσίες υγείας που προσφέρει η χώρα θεωρούνται γενικότερα υψηλού επιπέδου, 

κατατάσσοντας την στις πρώτες θέσεις ανάμεσα στην Ευρώπη.  

 

5.3 ΒΕΛΓΙΟ 

 

 Προς το παρόν παρατηρείται έλλειψη εθνικού προγράμματος διαπίστευσης στο 

Βέλγιο. Τα νοσοκομεία επιθεωρούνται από περιφερειακό διοικητικό ιατρικό προσωπικό 

και αξιολογούνται με βάση κριτήρια που ορίζονται από τη  νομοθεσία του νοσοκομείου 

και σχετίζονται με τις υποδομές, τον εξοπλισμό και τις ελάχιστες ιατρικές και 

παραϊατρικές ικανότητες των λειτουργών. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια 

κινητικότητα και μία προσπάθεια εκ μέρους κάποιων ερευνητών ώστε να 

χαρτογραφηθεί το τοπίο της χώρας και να κινηθεί προς το δρόμο της διαπίστευσης, 

ωστόσο αυτή βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο ακόμα (Walque et.al 2008). Στο Βέλγιο 

έχουν, επίσης, διαπιστευτεί 3 νοσοκομεία κατά από το JCI από το 2010. 

 

5.4 ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

 

 Η Βοσνία και Ερζεγοβίνη βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο εισαγωγής ενός εθνικού 

προγράμματος διαπίστευσης με τίτλο «Διασφάλιση Ποιότητας της Σέρβικης 

Δημοκρατίας» (Quality Assurance in Republika Srpska). Οι εργασίες για την εισαγωγή 

ξεκίνησαν το 1999 στα πλαίσια της μεταπολεμικής μεταρρύθμισης της υγείας και της 

ανάπτυξης της πρωτοβάθμιας φροντίδας, με τη βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας. 

Μέχρι σήμερα η ανάπτυξη του προγράμματος πραγματοποιείται με αργούς ρυθμούς 

ενώ από το 2004 που ξεκίνησε τη δράση του ασχολείται κυρίως με την οικογενειακή 

φροντίδα υγείας (ΒiΗ) και την πρωτοβάθμια υγεία (PHC). 
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5.5 ΤΣΕΧΙΑ 

 

  Η πρωτοβουλία για τη διαπίστευση σε νοσοκομεία και άλλες ιατρικές 

εγκαταστάσεις ξεκίνησε το 1995 με μία συνεργασία του Εθνικού Υπουργείου Υγείας, 

νοσοκομειακών οργανώσεων, ασφαλιστικών ταμείων και του εθνικού ιατρικού 

επιμελητηρίου και ιατρικού συλλόγου. Αποτέλεσμα αυτής συνεργασίας ήταν να 

ξεκινήσει από το 1998 τη λειτουργία του η «Τσέχικη Επιτροπή Διαπίστευσης» (Czech 

Accreditation Commission). Βασισμένη στις αρχές της Επιτροπή Διαπίστευσης 

Οργανισμών Υγείας (JCHAO), η Τσέχικη Επιτροπή λειτουργεί αυτόνομα και γνωρίζει 

μία διαρκή ανάπτυξη. Τα περισσότερα νοσοκομεία στη χώρα είναι διαπιστευμένα κατά 

αυτήν, ενώ διαπιστευμένος κατά ISO και JCI είναι επίσης ένας σημαντικός αριθμός 

νοσοκομείων. Τα παραπάνω συνθέτουν ένα πολύ ευνοϊκό σκηνικό για τον ιατρικό 

τουρισμό της Τσεχίας, ο οποίος και τυγχάνει ιδιαίτερης εκτίμησης λόγω των υψηλών 

προδιαγραφών του. 

 

5.6 ΔΑΝΙΑ 

 

  Στη Δανία ιδρύθηκε το 2005 το Δανέζικο Ινστιτούτο Ποιότητας και 

Διαπίστευσης της Υγείας (Danish Institute for Quality and Accreditation in Healthcare 

– IKAS). Αρχικός στόχος της οργάνωσης ήταν να αναπτυχθεί ένα κοινό πρότυπο για 

την ποιότητα στον τομέα της υγείας. Σήμερα το IKAS αναπτύσσει, σχεδιάζει και 

διαχειρίζεται το πρόγραμμα ποιότητας υγείας της Δανίας (DDKM). Η ανάπτυξη των 

προτύπων διαπίστευσης πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους επαγγελματίες του 

τομέα της υγείας σε όλη τη χώρα. Επιπλέον το IKAS είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με 

τη Διεθνή Κοινότητα για την Παροχή Υπηρεσιών Υγείας (ISQua). Παράλληλα, 

νοσοκομεία στη χώρα είναι διαπιστευμένα και κατά JCI. 

 

 

5.7 ΕΣΘΟΝΙΑ 

 

 Στην Εσθονία δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο εθνικό πρόγραμμα 

διαπίστευσης, παρά μόνο με τη μορφή τοπικής χορήγησης αδειών σύμφωνα με τα 

ελάχιστα πρότυπα δομής. Η εξωτερική αξιολόγηση περιορίζεται στην παρούσα φάση 

σε δραστηριότητες όπως ο έλεγχος δομής από το Συμβούλιο Υγείας, ο κλινικός έλεγχος 

από το τοπικό πρόγραμμα EHIF και η αξιολόγηση από ομάδα ομότιμων (peer review). 
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Παράλληλα παρατηρείται και μια χρήση του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Αριστείας 

(EFQM) και του προτύπου ISO (9 εργαστήρια στη χώρα έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 

15189) ενώ υπάρχουν προτάσεις από ερευνητές ώστε να υιοθετήσει η χώρα ένα πιο 

ενεργητικό ρόλο στην διαπίστευση των νοσοκομείων (Shaw, 2013). 

 

5.8 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 

 

 Στην χώρα αυτή η διαπίστευση είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση 

ώστε να αποζημιωθούν τα νοσοκομεία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το κράτος. Η 

υπεύθυνη οργάνωση για τη διαπίστευση είναι η Εθνική Εποπτική Αρχή για την 

Πρόνοια και την Υγεία (Valvira) ενώ το πρόγραμμα που εφαρμόζεται από το 1994  έχει 

τις βάσεις του στο αντίστοιχο πρόγραμμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Παράλληλα, 

αρκετά νοσοκομεία στη χώρα έχουν υιοθετήσει και το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Αριστείας 

(ΕFQM) καθώς και το ISO (OECD, 2013). 

 

5.9 ΓΑΛΛΙΑ 

 

 Η Γαλλία ανήκει στις πρωτοπόρες χώρες στην Ευρώπη όσον αφορά τον τομέα 

της διαπίστευσης των οργανισμών υγείας. Η ιστορία της διαπίστευσης ξεκινάει το 1996 

στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του συστήματος υγείας, οπότε και ψηφίστηκε το 

διάταγμα περί της ποιότητας στα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία το οποίο ορίζει ότι 

για να εξασφαλιστεί η ποιότητα και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, 

θα πρέπει τα ανωτέρω ιδρύματα να υποβάλλονται υποχρεωτικά σε διαπίστευση. Για να 

επιτευχθεί αυτός ο στόχος ιδρύθηκε ο ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης 

και Αξιολόγησης στην Υγεία με διακριτικό τίτλο ANAES.  Ο ANAES  εξέδωσε το 

1998 τα δικά του πρότυπα, τα οποία και είχαν επιρροές από τα αντίστοιχα πρότυπα των 

Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά (Giraud, 2001).  

 Την 1
η
 Ιανουαρίου 2005, ο ANAES εξελίχθηκε και συνενώθηκε και 

συνενώθηκε με 3 εθνικούς φορείς σχηματίζοντας την Γαλλική Εθνική Αρχή για την 

Υγεία (HAS).  Σήμερα η HAS διαπιστεύει έχει εκδώσει ήδη 28 πρότυπα και έχει 

διαπιστεύσει πάνω από 3250 νοσοκομεία, ενώ και το ίδιο το πρόγραμμα είναι 

διαπιστευμένο κατά ISQua  (Menot, 2014). 
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5.10 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

 

 Ο σχεδιασμός ενός προγράμματος διαπίστευσης ξεκίνησε στη χώρα κατά τη 

διετία 1993-95. Ωστόσο μέχρι πρόσφατα η προσπάθεια αυτή δεν είχε αποδώσει 

καρπούς, παρόλο που είχαν δημιουργηθεί κάποιες πρώιμες υποδομές σχετικά με την 

υποδομή και το περιβάλλον των οργανισμών παροχής υγείας από το Εθνικό Συμβούλιο 

Διαπίστευσης (ΝΑΤ).  

 Παρόλα αυτά, στη χώρα υπάρχει θεσμοθετημένη η υποχρεωτική υιοθέτηση από 

τα νοσοκομεία συστημάτων ποιότητας, χωρίς να αναγνωρίζεται ωστόσο τι είδους 

πρακτικές πρέπει να εφαρμόζονται, από ποιον φορέα κτλ. Σήμερα, τα νοσοκομεία στην 

Ουγγαρία υποκινούνται οικονομικά προς την υιοθέτηση του προτύπου ISO ενώ πολλά 

υιοθετούν ορισμένες από τις αρχές του JCI, ενώ η οφθαλμολογική κλινική του Saint 

James είναι η μόνη που έχει διαπιστευτεί στο σύνολο της. 

 

5.11 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

 

 Το 1999 ιδρύθηκε στη Γερμανία η Συνεργασία για τη Διαφάνεια και την 

Ποιότητα στα Νοκοκομεία (ΚTQ) με τη συμμετοχή του ομοσπονδιακού ιατρικού 

επιμελητηρίου και μίας ομάδας ασφαλιστών και διευθυντών. Ο οργανισμός είναι 

ανεξάρτητος και χρηματοδοτείται κυρίως από το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Τα 

πρώτα πρότυπα του εκδόθηκαν το 2001, χρονιά που ξεκίνησε και επίσημα τη 

δραστηριότητα του, και επηρεάστηκαν από το Αυστραλιανό Συμβούλιο Προτύπων 

Περίθαλψης. Σήμερα, η διαπίστευση στη χώρα δεν είναι υποχρεωτική βάσει νόμου, ο 

KTQ διαπιστεύει πάνω από 468 νοσοκομεία εντός και εκτός της χώρας ενώ ήδη 4 

νοσοκομεία έχουν διαπιστευτεί και κατά JCI ενώ κατά κόρον χρησιμοποιείται και το 

πρότυπο ISO. 

 

 

5.12 ΙΡΛΑΝΔΙΑ  

 

Στην Ιρλανδία, το έργο για την ανάπτυξη ενός συστήματος διαπίστευσης ξεκίνησε το 

1999 και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2001. Για την ανάπτυξη του 

συνεργάστηκαν τα σημαντικότερα ακαδημαϊκά νοσοκομεία (Major Academic Teaching 

Hospitals Project – MATHs) με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και τη βοήθεια 

του οργανισμού πιστοποίησης σε έλεγχο αυτοαξιολόγησης (CCSA). Το Συμβούλιο 
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Διαπίστευσης για τις Υπηρεσίες Υγείας της Ιρλανδίας επεκτάθηκε το 2007 και έκτοτε 

αποτελεί μέρος της HIQA, της Δημόσιας Αρχής για την ενημέρωση και την ποιότητα 

της υγείας. Σήμερα, ο οργανισμός είναι ενεργός και διαπιστεύει νοσοκομεία στη χώρα 

ενώ παράλληλα πάνω από 20 οργανισμοί παροχής υγείας έχουν διαπιστευτεί με κάποιο 

άλλο διεθνές πρότυπο. 

 

5.13 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 

 

 Στη Λιθουανία η διαπίστευση των μονάδων παροχής υγείας προβλέπεται από 

τον εθνικό νόμο χωρίς ωστόσο να έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα όπως σε άλλες χώρες. 

Το Λιθουανικό Πρόγραμμα Υγείας 1997-2010 έδωσε προτεραιότητα στην ποιότητα 

υγείας, ιδίως στην αδειοδότηση τόσο ιδιωτών όσο και ιδρυμάτων, στην διαπίστευση και 

στην πιστοποίηση των συστημάτων ποιότητας και ελέγχου. Από τις ενέργειες αυτές 

προήλθε και επίσημα ο Οργανισμός Διαπίστευσης Υγείας της Λιθουανίας (VASPVT) 

υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Παράλληλα το 2013, το πρώτο 

νοσοκομείο της χώρας διαπιστεύτηκε στο σύνολο των υπηρεσιών του κατά JCI. 

 

5.14 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ    

 

 Το Λουξεμβούργο μέχρι πρόσφατα δεν διέθετε εθνικό πρόγραμμα υγείας ούτε 

υποχρεωτική διαπίστευση των νοσοκομείων του. Οι δράσεις σχετικά με την ποιότητα 

υγείας περιορίζονταν σε ένα εθνικό σχέδιο για τα πρότυπα μαστογραφίας και σε μία 

πρωτοβουλία για την καταπολέμηση των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Τα πρότυπα ISO 

εφαρμόζονται σε εργαστήρια και φαρμακευτικά προϊόντα, αλλά μέχρι στιγμής δεν 

έχουν εφαρμοστεί στο σύνολο κάποιας μονάδας παροχής υπηρεσιών υγείας. Τα 

τελευταία χρόνια, ωστόσο, η χώρα ανέπτυξε δύο προγράμματα διαπίστευσης: το  

“Autorisation d'exploitation des hôpitaux et de leurs services médicaux”, το οποίο 

αποτελεί μία υποχρεωτική διαδικασία διαχείρισης από το Υπουργείο Υγείας και το 

“Incitants Qualité”, το οποίο αποτελεί ένα εθελοντικό πρόγραμμα διαχειριζόμενο από 

ανεξάρτητη επιτροπή με τη βοήθεια του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης (Expertise 

Centre). Και τα δύο προγράμματα καλύπτουν το σύνολο της επικράτειας του 

Λουξεμβούργου και εφαρμόζονται σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία.  
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5.15 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

 

 Στη χώρα της Ολλανδίας οι πρώτες προσπάθειες για διαπίστευση των 

νοσοκομείων ξεκίνησαν το 1989 και ολοκληρώθηκαν σχεδόν μία δεκαετία μετέπειτα. 

Το 1996 ψηφίστηκε νόμος (Kwaliteitswet zorginstellingen) καθιστώντας υποχρεωτική 

την διαπίστευση των νοσοκομείων και 2 χρόνια αργότερα, το 1998 ξεκίνησε τη δράση 

του το Ολλανδικό Ινστιτούτο Διαπίστευσης Νοσοκομείων (Netherlands Institute for 

Accreditation of Hospitals – NIAZ).  Το NIAZ είναι ανεξάρτητος οργανισμός, 

υποστηριζόμενος από την κυβέρνηση, παρουσιάζει επιρροές από το καναδικό μοντέλο 

διαπίστευσης, είναι το ίδιο διαπιστευμένο κατά τις αρχές του ISQua και διαθέτει πάνω 

από 33 διαπιστευμένα νοσοκομεία.  

 

5.16 ΠΟΛΩΝΙΑ 

 

 Η θεσμοθέτηση της βελτίωσης της ποιότητας στην υγείας ξεκίνησε στη χώρα με 

τη δημιουργία του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης της Ποιότητας στη Φροντίδα Υγείας 

(National Centre for Quality Assessment in Health Care – NCQA) το 1995 με την 

τεχνική υποστήριξη του USAID και του JCI. Την ίδια χρονιά δημιουργήθηκε και το 

εθνικό πρόγραμμα διαπίστευσης με την επωνυμία “Program Akredytacji Szpitali”. Το 

1997, η διαπίστευση στα νοσοκομεία της χώρας έγινε υποχρεωτική με την ψήφιση του 

σχετικού νόμου. Σήμερα η κατάσταση του προγράμματος είναι ενεργή, αποτελεί μια 

ανεξάρτητη κρατική υπηρεσία, η σύνθεση του διοικητικού οργάνου καθορίζεται από τις 

σχετικές νομοθετικές πράξεις και καλύπτει το σύνολο της χώρας, περιλαμβάνοντας 

δημόσιες και ιδιωτικές εγκαταστάσεις.  

 

5.17 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

 

 Η Πορτογαλία αποτελεί μία ιδιαίτερη περίπτωση ανάμεσα στις χώρες της 

Ευρώπης όσον αφορά το εθνικό σύστημα διαπίστευσης. Το 1999 ξεκίνησε ένα εθνικό 

πρόγραμμα διαπίστευσης για τα νοσοκομεία με την τεχνική υποστήριξη του HQS και 

τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Το πρόγραμμα ονομάστηκε IQS - Instituto 

de Qualidade em Saúde. Η αρχική ιδέα ήταν να χρησιμοποιήσει την εμπειρία του HQS 

για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα ώστε να θέσει τις βάσεις για το ξεκίνημα του 

IQS, ωστόσο μέχρι και σήμερα λειτουργεί με τη μέθοδο του “outsourcing”. Το IQS 

είναι εθελοντικό πρόγραμμα και επιτρέπει στα νοσοκομεία να επιλέξουν να 
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λειτουργήσουν είτε σύμφωνα με το HQS είτε σύμφωνα με το JCI. Όσον αφορά τη 

θεσμοθέτηση της διαπίστευσης, δεν υπάρχει κάποιος νόμος που να υπαγορεύει ευθέως 

τη διαπίστευση, αλλά προβλέπεται η λειτουργία ενός οργανισμού με διάφορες 

λειτουργίες, μία εκ των οποίων είναι και η διαπίστευση.  

 

5.18 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

 

 Το 1999 ιδρύθηκε στη χώρα το Κέντρο Ποιότητας και Πιστοποίησης στη 

Φροντίδα Υγείας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, με στόχο να προετοιμάσει την 

έναρξη του προγράμματος διαπίστευσης και τη δημιουργία των αντίστοιχων προτύπων 

(τα οποία θα βασίζονταν στα αντίστοιχα πολωνικά). Ωστόσο, μέχρι σήμερα το 

αντίστοιχο πρόγραμμα δεν έχει ξεκινήσει επίσημα τις δραστηριότητες του και 

βρίσκεται ακόμα σε ανενεργό καθεστώς. 

 

5.19 ΙΣΠΑΝΙΑ   

 

 Στην Ισπανία, η ευθύνη για την υγειονομική περίθαλψη έχει ανατεθεί από το 

2002 στις 17 αυτόνομες περιοχές, γεγονός που οδήγησε σε 17 διαφορετικές πολιτικές 

σχετικά με την ποιότητα περίθαλψης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι έχουν υιοθετηθεί 

διαφορετικές έννοιες για την ποιότητα, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η 

διαπίστευση, από ορισμένες περιοχές. Συνολικά 12 από τις 17 περιοχές έχουν εισάγει 

ένα σχέδιο για την ποιότητα ως μέρος των στρατηγικών τους στόχων. Μάλιστα, πριν 

από οποιαδήποτε ρύθμιση, η περιοχή της Καταλονίας ήταν η πρώτη σε ολόκληρη την 

Ευρώπη που είχε εισάγει ένα πρόγραμμα διαπίστευσης το 1981. Λίγα χρόνια αργότερα, 

το 1986, ο Νόμος για την Ενοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτέλεσε τη 

βάση για να αναπτυχθεί η έννοια της διαπίστευσης και στις υπόλοιπες περιοχές. Ο 

νόμος αυτός ωστόσο, δεν είχε υποχρεωτικό χαρακτήρα αναφορικά με την διαπίστευση 

των νοσοκομείων.  

 Παράλληλα το 1996 δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα για ολόκληρη τη χώρα, το 

FADA – JCI, το οποίο λειτουργεί παράλληλα με τα περιφερειακά προγράμματα, είναι 

ανεξάρτητο από το Υπουργείο Υγείας και, όπως υποδηλώνει και η επωνυμία του, 

σαφώς επηρεασμένο από τα πρότυπα του JCI.  
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5.20 ΙΤΑΛΙΑ 

 

 Στην Ιταλία, η διαπίστευση των νοσοκομείων απαιτήθηκε με εθνικό νόμο από 

το 1992. Η εφαρμογή της ανατέθηκε στις 21 περιφερειακές κυβερνήσεις, χωρίς ωστόσο 

να υπάρχει κάποια κοινή κατευθυντήρια γραμμή με αποτέλεσμα να παρατηρείται μία 

διαφορετική γκάμα προσεγγίσεων από την κάθε περιοχή. Μέχρι πρόσφατα, περίπου 12 

από τις 21 περιοχές είχαν αναπτύξει ή ήταν σε φάση ανάπτυξης ενός προγράμματος 

διαπίστευσης. Αυτές οι περιφερειακές πρωτοβουλίες παρακολουθούνται από την 

Εθνική Υπηρεσία για την Περιφερειακή Υγεία, που εδρεύει στη Ρώμη και η οποία 

συνεργάζεται με τις περιφέρειες παρέχοντας υποστήριξη και εξετάζοντας διάφορες 

παραμέτρους που σχετίζονται με την παροχή υγείας, π.χ. διαπίστευση, δείκτες 

θνησιμότητας, κατευθυντήριες γραμμές κ.α. Η συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα 

διαπίστευσης είναι υποχρεωτική τόσο για τα δημόσια όσο και για τα ιδιωτικά 

νοσοκομεία και αποτελεί βασική προϋπόθεση για να χρηματοδοτηθούν από το SSN – 

την Εθνική Υπηρεσία Υγείας.  

 

5.21 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

 

 Εμπνευσμένο από το παράδειγμα της Αυστραλίας και του Καναδά, στο 

Ηνωμένο Βασίλειο συστάθηκαν 2 νοσοκομειακού επιπέδου προγράμματα διαπίστευσης 

το 1990, και τα 2 χωρίς κρατική χρηματοδότηση, υποστήριξη ή αναγνώριση.  

 Το πρώτο πρόγραμμα είναι το HQS, για το οποίο έγινε αναφορά και παραπάνω. 

Το δεύτερο πρόγραμμα ονομάζεται ΗΑΡ – Πρόγραμμα Διαπίστευσης Νοσοκομείων 

(Hospital Accreditation Programme). Το ΗΑΡ ξεκίνησε τη δράση του διαπιστεύοντας 

μικρά δημόσια ιδρύματα, ωστόσο με το πέρασμα το χρόνου επεκτάθηκε και τώρα 

καλύπτει το σύνολο των νοσοκομείων της χώρας.  

 Τα δύο αυτά ανεξάρτητα προγράμματα συνδυάστηκαν σε μία Μονάδα για τη 

Διαπίστευση και την Ποιότητα της νοσοκομειακής περίθαλψης (HAQU – Healthcare 

Accreditation & Quality Unit), η συμμετοχή στην οποία είναι προαιρετική. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 

 

 Η ήπειρος της Αμερικής παρουσιάζει εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον στον τομέα της 

διαπίστευσης των οργανισμών παροχής ενέργειας. Άλλωστε και η ιστορία της 

διαπίστευσης ξεκίνησε στις Η.Π.Α. και ενέπνευσε μετέπειτα ολόκληρη την υφήλιο.  

 

6.1 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 

 

 Στην Αργεντινή ιδρύθηκε το 1993 το Τεχνικό Ινστιτούτο Διαπίστευσης 

Οργανισμών Παροχής Υγείας (ITAES – Technical Institute for Accreditation of 

Healthcare Organizations) ως ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός. 

Παρέχει εθελοντική διαπίστευση σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, μιας και στη 

χώρα το Διάταγμα 1424 του 1997, που προέβλεπε υποχρεωτική διαπίστευση για όλα τα 

νοσοκομεία της χώρας δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Ο IATES επηρεάστηκε στην οργάνωση 

του από το Εγχειρίδιο Διαπίστευσης των Νοσοκομείων για την Λατινική Αμερική και 

την Καραϊβική (PAHO – Accreditation Manual of Hospitals in Latin America and the 

Caribbean). Σήμερα ο ITAES έχει διαπιστεύσει πάνω από 25 οργανισμούς παροχής 

υγείας και παρουσιάζει μία σταθερότητα. Παράλληλα στη χώρα διαπιστεύτηκε το 

πρώτο νοσοκομείο κατά JCI το 2013 για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ 

κατά ISO έχουν διαπιστευτεί διάφορα νοσοκομειακά εργαστήρια. 

 

6.2 ΒΕΡΜΟΥΔΑ  

 

 Η μικρή αυτή χώρα διαθέτει μόνο 3 εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών υγείας, 

οργανωμένες στο Συμβούλιο Νοσοκομείων της Βερμούδας (Bermuda Hospitals Board). 

Το πιο αξιόλογο είναι ότι και οι 3 αυτές εγκαταστάσεις έχουν διαπιστευτεί κατά 

CCHSA, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας.  

 

6.3 ΒΡΑΖΙΛΙΑ   

 

 Στη Βραζιλία η διαπίστευση ξεκίνησε το 1995, χρησιμοποιώντας πρότυπα του 

PAHO, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας. Δημιουργήθηκε με αυτόν τον τρόπο η 

Κοινοπραξία για τη Διαπίστευση της Βραζιλίας (CBA – Consortium for Brazilian 

Accreditation) η οποία παρουσιάζει εμφανής επιρροές από το JCI, με το οποίο 



50 
 

συνεργάζεται και στενά. Σήμερα στη χώρα είναι διαπιστευμένα πάνω από 15 

νοσοκομεία από το CBA ενώ διαπιστευμένα κατά JCI είναι πάνω από 10 νοσοκομεία.  

 

 

6.4 ΚΑΝΑΔΑΣ 

 

 Για το σύστημα διαπίστευσης του Καναδά υπήρξε αναφορά και παραπάνω. 

Αποτελεί το δεύτερο μακροβιότερο πρόγραμμα στον κόσμο με ενεργό δράση, πολλά 

μέλη ενώ έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη διαμόρφωση πολλών άλλων προτύπων, 

με το μεγαλύτερο παράδειγμα να αποτελεί το ACHS της Αυστραλίας.  

 

6.5 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 

 

 Στην Κολομβία η διαπίστευση των νοσοκομείων είναι υποχρεωτική σύμφωνα 

με διάταγμα του Υπουργείου Υγείας. Για να δημιουργηθεί ένας εθνικός οργανισμός 

διαπίστευσης, το Υπουργείο Υγείας συνεργάστηκε στενά με το CCHSA. Από αυτή τη 

συνεργασία, δημιουργήθηκε το 2003 το ICONTEC (El Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y Certificación), το οποίο ωστόσο λειτουργεί στα πλαίσια του NAB (National 

Association of Long Term Care Administrator Board). Το ICONTEC δεν ασχολείται 

αποκλειστικά με τη διαπίστευση των νοσοκομείων, αλλά διαπιστεύει και άλλους 

οργανισμούς, ενώ είναι διαπιστευμένο και κατά ISQua. 

 

6.6 ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 Το 1996 η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της 

χώρας σε συνεργασία με το Σύλλογο Ιδιωτικών Κλινικών, ξεκίνησε την προσπάθεια 

ανάπτυξης ενός συστήματος διαπίστευσης για νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές. 

Ωστόσο, η πρωτοβουλία αυτή συνάντησε αρκετές δυσκολίες και εν τέλει 

εγκαταλείφθηκε.  
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6.7 ΕΚΟΥΑΔΟΡ 

 

 Το 2000 οι νέες μεταρρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση των νοσοκομείων στη 

χώρα απαίτησαν τη διαπίστευση των τελευταίων. Μόλις πριν από ένα χρόνο, το Μάιο 

του 2013, το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε τη συνεργασία της χώρας με το CCHSA, 

με στόχο την διαπίστευση 44 νοσοκομείων της χώρας, σε βάθος πενταετίας.  

 

6.8 Η.Π.Α. 

 

 Στις Η.Π.Α. υπάρχει μία πληθώρα οργανισμών οι οποίοι διαπιστεύουν 

νοσοκομεία. Η διαπίστευση δεν είναι υποχρεωτική βάσει νόμου στη χώρα, ωστόσο, ένα 

πολύ μεγάλο ποσοστό των οργανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας είναι διαπιστευμένο. 

Οι κυριότεροι φορείς διαπίστευσης είναι οι παρακάτω: 

 Ο JCAHO αποτελεί το μεγαλύτερο οργανισμό διαπίστευσης στις ΗΠΑ και το 

μακροβιότερο παγκοσμίως. Εκτενέστερη αναφορά προηγήθηκε σε προηγούμενο 

κεφάλαιο. 

 Η Εθνική Επιτροπή για τη Διασφάλιση Ποιότητας – NCQA (National 

Committee for Quality Assurance) αποτελεί ένα ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό 

οργανισμό, ο οποίος διαπιστεύει νοσοκομεία από το 1991. 

 Η Ένωση για τη Διαπίστευση της Μη Νοσοκομειακής Φροντίδας Υγείας – 

AAAHC (Accreditation Association for Ambulatory Health Care) ιδρύθηκε το 

1979 και ειδικεύτηκε στην διαπίστευση μονάδων που παρέχουν υπηρεσίες 

υγείας μη νοσοκομειακής φύσης, δηλαδή προσφέρουν υπηρεσίες σε κατά βάση 

εξωτερικούς ασθενείς. Το 2010 ο οργανισμός ξεκίνησε να πιστοποιεί και 

διεθνώς εγκαταστάσεις, με πρώτη χώρα την Κόστα Ρίκα, ενώ το 2012 

ανακοίνωσε ότι θα επεκτείνει τις δραστηριότητες του συμπεριλαμβάνοντας και 

νοσοκομεία.  

 Η Επιτροπή Διαπίστευσης για την Υγεία – ACHC (Accreditation Commission 

for Health Care) ιδρύθηκε το 1985 εξυπηρετώντας μικρές εγκαταστάσεις 

παροχής υπηρεσιών υγείας. Το 1996 ξεκίνησε να διαπιστεύει νοσοκομεία σε 

ολόκληρη τη χώρα και σήμερα προσφέρει 7 προγράμματα διαπίστευσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΩΚΕΑΝΙΑ 

 

 Για τη μικρή αυτή ήπειρο υπάρχουν δεδομένα για δύο μόνο χώρες, την 

Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, για τις οποίες γίνεται αναφορά παρακάτω: 

 

7.1 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

 

 Η χώρα διαθέτει έναν από τους διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς 

διαπίστευσης, τον ACHS για τον οποίο προηγήθηκε η παρουσίαση του. Ο ACHS έχει 

πιστοποιήσει σήμερα πάνω από 1450 οργανισμούς και συνεχίζει τη δυναμική του 

παρουσία σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα στη χώρα λειτουργούν 2 ακόμα 

οργανισμοί διαπίστευσης, ο ένας για ιατρούς και ο δεύτερος για πρωτοβάθμιες μονάδες 

υγείας (Australian General Practice Accreditation Ltd – AGPAL και Quality Innovation 

Performance – QIP). 

 

7.2 ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 

 

 Το ανεξάρτητο πρόγραμμα της Νέας Ζηλανδίας ξεκίνησε το 1990, με την 

τεχνική υποστήριξη της ACHS. Το 1997 εξέδωσε την πρώτη σειρά προτύπων του, η 

οποία ήταν βασισμένη στα αντίστοιχα καναδέζικα και αυστραλιανά, ενώ το 2000 

εξέδωσε τη δεύτερη σειρά προτύπων του, η οποία βασίστηκε εξ ολοκλήρου στα 

καναδέζικα πρότυπα. Το QHNZ (Quality Health New Zealand) διαπιστεύει σήμερα 

τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά νοσοκομεία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ 

 

 Η ήπειρος της Ασίας έχει να παρουσιάσει κάποια αξιοθαύμαστα συστήματα 

διαπίστευσης νοσοκομειακών μονάδων. Ας μην ξεχνάμε ότι και ο μεγάλος guru της 

ποιότητας Deming, ξεκίνησε από αυτή την ήπειρο το μετέπειτα τεράστιο έργο του. 

Αναλυτικά: 

 

8.1 ΜΠΟΥΤΑΝ 

  

 Στο Μπουτάν δεν υπήρχε εθνικό πρόγραμμα διαπίστευσης μέχρι πρόσφατα. Η 

μοναδική δράση περιορίζονταν σε μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας και 

Παιδεία, με την οποία έχει δημιουργηθεί το Φαρμακευτικό και Ιατρικό Συμβούλιο 

(Medical and Heath Council Act). Η δράση αυτή περιλαμβάνει τη διασφάλιση της 

ποιότητας και την πιστοποίηση της ιατρικής εκπαίδευσης και των ιατρικών ιδρυμάτων. 

 

8.2 ΙΝΔΙΑ 

 

 Μέχρι πρόσφατα, η διαπίστευση των νοσοκομείων στην Ινδία θεωρούνταν 

ανέφικτη, λόγω του γεγονότος ότι η υγειονομική περίθαλψη ήταν η ευθύνη των 

επιμέρους πολιτειών. Το 2006 ιδρύθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης για 

Νοσοκομεία και Παρόχους Υγειονομικής Περίθαλψης (National Accreditation Board 

for Hospitals & Healthcare Providers – NABH) από το Συμβούλιο Ποιότητας της Ινδίας 

(Quality Council of India) με στόχο τη διαπίστευση των νοσοκομείων. Σήμερα, το 

NABH έχει πιστοποιήσει 229 νοσοκομεία στη χώρα και η δράση είναι παγκόσμια. Το 

ΝΑΒΗ International έχει πιστοποιηθεί κατά το ISQua και θεωρείται ισότιμο με το JCI 

και άλλα προγράμματα διαπίστευσης διεθνούς βεληνεκούς.  

 

8.3 ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 

 

 Το 1995 ξεκίνησε στην Ινδονησία ένα πρόγραμμα διαπίστευσης των 

νοσοκομείων και ολοκληρώθηκε το 1998 με την επίσημη ίδρυση του KARS(Komisi 

Akretidasi Rumah Sakit). Το KARS αρχικά ήταν εθελοντικό και είχε πολύ χαμηλή 

κάλυψη και αξιοπιστία. Ωστόσο, το 2000 ξεκίνησε στη χώρα μία προσπάθεια 

μεταρρύθμισης και ενίσχυσης του συστήματος υγείας. Ο νέος νόμος για τη 
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νοσοκομειακή περίθαλψη εισήγαγε την υποχρεωτική διαπίστευση όλων των 

νοσοκομείων της χώρας από ανεξάρτητο φορέα. Μετά από αυτή την αλλαγή στο τοπίο 

της χώρας, ο ρόλος του KARS αναβαθμίστηκε και κατά το 2010 αναθεώρησε τα 

πρότυπα του, φέρνοντας τα πιο κοντά σε αυτά του JCI. Σήμερα ο KARS είναι ενεργός 

και έχει διαπιστεύσει πάνω από 60 νοσοκομεία στη χώρα. 

 

8.4 ΙΑΠΩΝΙΑ 

 

 Το 1995 ιδρύθηκε στην Ιαπωνία το Ιαπωνικό Συμβούλιο Ποιότητας Φροντίδας 

Υγείας (Japan Council for Quality Health Care – JCQHC) υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Υγείας και του Ιαπωνικού Ιατρικού Συλλόγου. Το πρώτο πρόγραμμα 

διαπίστευσης νοσοκομείων ξεκίνησε το 1997 και έκτοτε έχει διαπιστεύσει πάνω από το 

40% των νοσοκομείων της χώρας. 

 

8.5 ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ  

 

 Στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού του συστήματος υγείας της χώρας, 

δημιουργήθηκε το 1997 ένας ανεξάρτητος φορέας διαπίστευσης, η Ιατρική Επιτροπή 

Διαπίστευσης (Medical Accreditation Commission – MAC). Η MAC διαπιστεύει 

νοσοκομεία, κλινικές και μεμονωμένους ιατρούς. Η διαπίστευση των ιατρικών 

οργανισμών είναι υποχρεωτική στη χώρα και επανεξετάζεται κάθε 3 χρόνια. 

 

8.6 ΜΑΛΑΙΣΙΑ   

 

 Οι απαρχές της διαπίστευσης των νοσοκομείων στη Μαλαισία μπορούν να 

εντοπιστούν το 1985, με το πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας που είχε θεσμοθετήσει 

η ιαπωνική κυβέρνηση. Η MSQH (Malaysian Society for Quality in Health) ιδρύθηκε 

το 1997 με στόχο τη διαπίστευση δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων και έχει 

διαπιστεύσει ως σήμερα πάνω από 100 νοσοκομεία στη Μαλαισία. Επιπλέον, το ίδιο το 

πρόγραμμα ανήκει στα διαπιστευμένα προγράμματα της ISQua. 

 

8.7 ΜΟΓΓΟΛΙΑ 

 

 Στη Μογγολία, ο νόμος για την υγεία του 1998 απαίτησε από τους 

μεμονωμένους παρόχους υπηρεσιών υγείας να κατέχουν ειδικές άδειες κατόπιν 
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εξετάσεων. Για τις ιατρικές εγκαταστάσεις, ωστόσο, δεν απαιτήθηκε κάποια 

διαπίστευση, οπότε αυτή παρέμεινε σε εθελοντική βάση. Για το σκοπό αυτό 

δημιουργήθηκε το 1999 ο Οργανισμός Διαπίστευσης και Πιστοποίησης Υγείας της 

Μογγολίας (Mongolian Health Licensing and Accreditation Organization).    

  

 

8.8 ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ  

 

 Το 1999 ξεκίνησε στις Φιλιππίνες τη δραστηριότητα του το Συμβούλιο των 

Φιλιππίνων σχετικά με τη Διαπίστευση των Οργανισμών Υγείας (Philippine Council on 

Accreditation of Healthcare Organizations – PCAHΟ), το οποίο εξελίχθηκε στο 

PhiHealth (Philippine Health Insurance Corporation). Σήμερα ο οργανισμός έχει 

διαπιστεύσει πάνω από 800 νοσοκομεία στη χώρα. 

 

8.9 ΚΟΡΕΑ  

 

 Διάφορα συστήματα διαπίστευσης και αξιολόγησης των νοσοκομειακών 

μονάδων έλαβαν χώρα στην Κορέα, πριν την τελική μορφοποίηση του εθνικού 

προγράμματος διαπίστευσης. Από το 1967, η Κορεάτικη Ένωση Νοσοκομείων (Korean 

Hospital Association – KHA) αξιολογούσε νοσοκομειακά προγράμματα εκπαίδευσης, 

υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και το 1981 εισήγαγε το 

Πρόγραμμα Τυποποίησης των Νοσοκομείων. Το 1994 η Επιτροπή για τη 

Μεταρρύθμιση της Υγειονομικής Ασφάλειας πρότεινε ένα νέο σύστημα αξιολόγησης 

της υγειονομικής φροντίδας, το EHO(Evaluation of Healthcare Organizations) με στόσο 

τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Μετά από 8 χρόνια 

σχεδιασμού και δοκιμών, το ΕΗΟ ξεκίνησε το 2003 την υποχρεωτική αξιολόγηση των 

νοσοκομείων σε 2 φάσεις. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, ωστόσο, προέκυψαν 

έντονες αποδοκιμασίες του προγράμματος από διάφορους φορείς, γεγονός που 

ανάγκασε την κυβέρνηση να προβεί σε μεταρρύθμιση, θεσπίζοντας το ισχύον σύστημα 

διαπίστευσης το Κορεάτικο Ινστιτούτο Διαπίστευσης Φροντίδας Υγείας (Korean 

Institute for Healthcare Accreditation – KOIHA). Σήμερα το Ινστιτούτο συνεχίζει τη 

δράση του και τα πρότυπα του έχουν διαπιστευτεί από τον ISQua. 
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8.10 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 

 

 Η χώρα της Σιγκαπούρης δεν διαθέτει πρόγραμμα διαπίστευσης οργανισμών 

παροχής υγείας. Παρόλα αυτά, το σύστημα υγείας της κατατάσσεται στις υψηλότερες 

θέσεις αναφορικά με την  ποιότητα του. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όλα τα 

ιδιωτικά νοσοκομεία της χώρας έχουν διαπιστευτεί κατά JCI ή ISO, ενώ και ένας 

σημαντικός αριθμός των δημοσίων νοσοκομείων της έχει διαπιστευτεί επίσης. 

 

8.11 ΤΑΪΛΑΝΔΗ 

 

 Στην Ταϊλάνδη δημιουργήθηκε το 1997 το Ινστιτούτο για τη Βελτίωση της 

Ποιότητας και τη Διαπίστευση των Νοσοκομείων (Institute of Hospital Quality 

Improvement and Accreditation – HQIA) ως μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου 

Ερευνών Υγείας (Health System Research Institute – HSRI) και του WHO. Η 

διαπίστευση που ονομάζεται Thai HA(Hospital Accreditation) περιλαμβάνει ιδιωτικές 

και δημόσιες εγκαταστάσεις και βασίστηκε ως επί το πλείστον στο καναδέζικο μοντέλο 

διαπίστευσης. 

 

8.12 ΤΟΥΡΚΙΑ  

 

 Στην Τουρκία δεν υπάρχει νόμος για τη διαπίστευση των νοσοκομείων, 

απαιτείται ωστόσο ειδική αδειοδότηση πριν την ίδρυση οποιασδήποτε νέας 

εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι τελευταίες ελέγχονται κατά τα βασικά 

πρότυπα από τις δημοτικές αρχές πριν ξεκινήσει η επίσημη λειτουργία τους. Η έλλειψη 

εθνικού συστήματος διαπίστευσης ώθησε τα νοσοκομεία της χώρας στα διεθνή 

πρότυπα. Πάνω από 50 νοσοκομεία έλαβαν στη χώρα τη διαπίστευση του JCI, 

περισσότερα από κάθε άλλη χώρα στον κόσμο. Μάλιστα, το 2007 δημιουργήθηκε η 

Τούρκικη Ένωση Διαπιστευμένων Νοσοκομείων, μια πρωτοβουλία με διαπιστευμένα 

νοσοκομεία με στόχο να εισάγουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία του JCI στη χώρα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ 

 

 Η τελευταία αυτή ήπειρος είναι και η πιο ιδιαίτερη και αυτό γιατί σε πολλούς 

βασικούς τομείς, όπως και στην υγεία, είναι υποανάπτυκτη. Παρουσιάζονται ελλείψεις 

σε πολύ βασικούς τομείς και οι δείκτες θνησιμότητας είναι συγκριτικά πολύ 

μεγαλύτεροι ακόμα και από τις πιο «φτωχές» χώρες της Ασίας. Όπως αναμένεται, τα 

αποτελέσματα από τον εντοπισμό συστημάτων διασφάλισης ποιότητας νοσοκομείων 

είναι πολύ περιορισμένα και παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

9.1 ΜΑΡΟΚΟ 

 

 Η χώρα σχεδίαζε την εισαγωγή ενός συστήματος διαπίστευσης το 1999 υπό την 

αιγίδα ενός εθνικού φόρουμ. Ωστόσο, η πρωτοβουλία αυτή δεν υλοποιήθηκε ποτέ.  

 

9.2 ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 

 

 Για το εθνικό σύστημα διαπίστευσης της Νότιας Αφρικής έγινε εκτενής 

αναφορά σε προηγούμενο κεφάλαιο. Αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα 

διαπίστευσης, το οποίο αναπτύσσεται σταθερά με την πάροδο του χρόνου και 

συγκαταλέγεται πια στη λίστα με τα πιο διαδεδομένα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας. 

 

9.3 ΖΑΜΠΙΑ  

 

 Η Ζάμπια ξεκίνησε την ανάπτυξη ενός συστήματος διαπίστευσης το 1997, 

αποτελώντας γεωγραφικά την πρώτη χώρα νότια της Σαχάρας που το έπραξε. Η 

προσπάθεια αυτή συντελέστηκε με τη βοήθεια του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας της 

Ζάμπιας (CBoH) και της Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης των Η.Π.Α. (USAID). Tο 

πρόγραμμα ονομάστηκε ZHAC, δηλαδή Συμβούλιο Διαπίστευσης Νοσοκομείων της 

Ζάμπιας (Zambian Health Accreditation Council) και η δράση του επεκτείνεται τόσο σε 

δημόσια όσο και σε ιδιωτικά νοσοκομεία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 Η παραπάνω ανάλυση καθιστά σαφές το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό των 

ευρωπαϊκών χωρών έχουν αναπτύξει εθνικά συστήματα διασφάλισης ποιότητας, ενώ 

ακόμα και στις χώρες που δεν έχει συμβεί κάτι παρόμοιο, τα νοσοκομεία είναι 

διαπιστευμένα κατά κόρον από διεθνή συστήματα.  

 Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο εθνικό σύστημα διαπίστευσης 

των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας. Το γεγονός αυτό είναι πολύπλευρο και 

οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Κατά καιρούς έχουν ψηφιστεί νόμοι, οι οποίοι 

προσπάθησαν να θεσμοθετήσουν την ποιότητα στην υγεία, χωρίς ωστόσο να πετύχουν 

την διαπίστευση αυτής. Συνοπτικά παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

ΕΤΟΣ  ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

1992 Ν.2071 Κατοχύρωση των 

δικαιωμάτων του 

νοσοκομειακού ασθενή 

1997 Ν.2519 Λειτουργία γραφείου 

επικοινωνίας με τον πολίτη 

σε κάθε νοσοκομείο 

Συγκρότηση τριμελούς 

επιτροπής προάσπισης 

δικαιωμάτων του πολίτη 

Σύσταση Επιτροπής 

Ελέγχου Προστασίας 

Δικαιωμάτων Ασθενών σε 

εθνικό επίπεδο 

Δημιουργία Αυτοτελούς 

Υπηρεσίας Προστασίας 

Δικαιωμάτων Ασθενών 

Λειτουργία Ινστιτούτου 

Έρευνας και Ελέγχου 

Ποιότητας Υπηρεσιών 

Υγείας  

2001 Ν.2889 Σύσταση Τμήματος 
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Βελτίωσης και Ελέγχου 

Ποιότητας σε επίπεδο 

περιφερειακής 

συγκρότησης 

Σύσταση Τμήματος 

Ελέγχου Ποιότητας, 

Έρευνας και Συνεχιζόμενης 

Εκπαίδευσης σε 

νοσοκομεία άνω των 400 

κλινών 

2005 Ν.3329 Αναπληρωτής Διοικητής 

μεριμνά για την 

πιστοποίηση του 

νοσοκομείου 

 Πίνακας 1 -  Νόμοι με αναφορές σε πρωτοβουλίες και μηχανισμούς διαχείρισης 

ποιότητας σε ελληνικές υπηρεσίες υγείας (Μιχαηλίδου et.al 2007) 

 

 Αυτή τη στιγμή στη χώρα δεν έχει διαπιστευτεί κανένα δημόσιο νοσοκομείο στο 

σύνολο των υπηρεσιών του κατά κάποιο διεθνές πρόγραμμα. Ορισμένα τμήματα και 

κλινικές, ωστόσο, έχουν λάβει πιστοποίηση κατά ISO και τα τελευταία χρόνια 

παρατηρείται γενικά ένα ενδιαφέρον και μία κινητοποίηση προς αυτή την κατεύθυνση. 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα εν λόγω τμήματα των ελληνικών δημοσιών 

νοσοκομείων. 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Γ. Ν. Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» Βιοχημικό και Ορμονολογικό Εργαστήριο 

κατά ISO 15189:2007 

Γ. Ν. Μελισσίων «Α. Φλέμινγκ» Εργαστήριο Πολυκαταγραφικής Μελέτης 

Ύπνου και Τμήμα Αιμοδοσίας κατά ISO 

9001:2008 

Γ.Ν. Κων/λειο Συγκρότημα Ν. Ιωνίας 

«Η Αγία Όλγα» 

Εργαστηριακός Τομέας – Βιοχημικό 

Εργαστήριο κατά ISO 15189:2007 

ΜΕΘ και Αιματολογικό Εργαστήριο κατά 

ISO 9001:2008 



60 
 

Αιμοδοσία κατά ISO 9001:2001 

Γ.Ν. Αθηνών Κ.Α.Τ.  Βιοχημικό Εργαστήριο κατά ISO 9001 και 

ISO 15189 

Παν. Μ.Ε.Θ. κατά ISO 9001:2000 

Γ.Ν. Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου» Ανοσοβιολογικό και Ενδοκρινολογικό 

Τμήμα (κατά ορισμένες διαδικασίες) κατά 

CAP 

Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών 

«Ο Άγιος Σάββας» 

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού κατά ISO 

15189:2007 

Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» Τμήμα Διατροφής κατά HACCP  

Τμήμα Ιατρικής της Εργασίας κατά 

OHSAS 18001 

Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» Εργαστήρια Γενικής Παθολογίας, 

Παθολογικής και Ανατομικής κατά KARS 

Γ.Ν. Αθηνών «Ευαγγελισμός» Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας κατά ISO 

9001:2006  

Γ.Ν. Αθηνών «Λαϊκό» Κέντρο Μεσογειακής Αναιμίας, Κεντρική 

Αποστείρωση και Κέντρο Αιμοδοσίας 

κατά ISO 9001:2000 

Γ. Ν. Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών 

«Η Σωτηρία»  

Φαρμακείο, Ογκολογικό, 5
η
 Κλινική, 

Αιμοδοσία και Ψυχιατρικός Ξενώνας 

Βραχείας Παραμονής κατά ISO 9001:2008 

Γ.Ν. Αττικής «Σισμανόγλειο» Τμήμα Αιμοδοσίας, Φαρμακείου και 

Συντονιστικό Κέντρο Έκτακτων Αναγκών 

κατά ISO 9001:2001 

Γ. Ν. Αθηνών «Η Ελπίς» Τμήμα Μαστογραφίας κατά ISO 

9001:2000 

Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας»  Τμήμα Αιμοδοσίας κατά ISO 9001:2000 

Γ. Ν. Αθηνών «Αλεξάνδρα» Φαρμακευτικό Τμήμα κατά ISO 

9001:2000 

Γ. Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία» Αιματολογικό Τμήμα κατά ISO 9001:2000 

Βιοχημικό και Ανοσολογίας 

Ιστοσυμβατότητας κατά ISO 15189 

Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Ειδική Θεραπευτική Μονάδα Αυτιστικών, 
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Αττικής Οικοτροφείο, Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο 

5
ου

, 6
ου

 και 11
ου

 Τομέα κατά ISO 

9001:2000 

Κέντρο Ημέρας για το Παιδί και 

Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο 3
ου

 Τομέα κατά 

ISO 9001:2008 

Οφθαλμιατρείο Αθηνών Διενέργεια Επεμβάσεων Διαθλαστικής 

Χειρουργικής κατά ISO 9001:2008 

Π. Γ. Ν. Αθηνών «Αττικόν» Παν. Εργαστήριο Διαγνωστικής 

Κυτταρολογίας, Αλλεργιολογική Μονάδα, 

Μονάδα Μαστογραφίας, Αξονικής 

Τομογραφίας και Ακτινοφυσικής και 

Γραφείο Κίνησης και Λογιστήριο 

Ασθενών κατά ISO 9001:2000 

Γ. Ν. Πειραιά «Τζάνειο» Τμήμα Αιμοδοσίας κατά ISO 9001:2000 

Γ. Ν. Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο» Ακτινοδιαγνωστικό Κέντρο κατά ISO 

9001 

Γ. Ν. Χίου «Σκυλίτσειο» Φαρμακευτικό Τμήμα κατά ISO 

9001:2000 

Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ.Γεννηματάς» Τμήμα Διατροφής κατά ISO 22000 

Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Αγ. Δημήτριος» Τμήμα Διατροφής κατά ISO 22000 

Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο»  Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Αιμοδοσία 

και Εταιρεία Διαχείρισης ΕΙΑΜΧ, 

STERIMED κατά ISO 9001:2000  

Γ.Ν. Κοζάνης «Μαμάτσειο» Τμήμα Αιμοδοσίας κατά ISO 9001:2008 

Γ.Ν. Παπαγεωργίου  Νεφρολογικό Τμήμα, Παν/κη Κλινική 

Παθολογικής Ογκολογίας, 

Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο, Τμήμα 

Επειγόντων Περιστατικών και Τμήμα 

Ιατρικής Φυσικής - Ακτινοφυσικής κατά 

ISO 9001:2008 

Π. Γ. Ν. Αλεξανδρούπολης Κέντρο Αιμοδοσίας κατά ISO 9001:2008 

Αντικ. Ν. Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο» Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής κατά ISO 

Π. Γ. Ν. Λάρισας Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και 
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Εργαστήριο Ανοσολογίας 

Ιστοσυμβατότητας κατά ISO 9001:2000 

Γ. Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο –  

Τριανταφύλλειο» 

Μ.Ε.Θ. κατά ISO 9001:2000 

Γ. Ν. Λιβαδειάς Μονάδα Τεχνητού Νεφρού κατά ISO 

9001:2000  

Γ. Ν. Άμφισσας Τμήμα Διατροφής κατά ISO 22000 

Γ. Ν. Καρπενησίου Μονάδα Τεχνητού Νεφρού κατά ISO 

9001:2000 και Τμήμα Διατροφής κατά 

ISO 22000 

Π. Γ. Ν. Πατρών Ιολογικό Εργαστήριου του Κέντρου 

Αιμοδοσίας και Κέντρο Αιμοδοσίας κατά 

ISO 9001:2008 

Π. Γ. Ν. Ιωαννίνων Αιμοδοσία, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, 

Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης, 

Πληροφορική, Ιατρική Φυσική, 

Νεογνολογική Κλινική, 

Καρδιοχειρουργική Κλινική, Τεχνική 

Υπηρεσία, Ακτινολογικό, Β’ Παθολογική 

Κλινική, Βιοχημική Εργαστήριο και 

Πυρηνική Ιατρική κατά ISO 9001:2008    

Γ. Ν. Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» Τεχνική Διεύθυνση, Διοικητική 

Διεύθυνση, Βιοχημικό Εργαστήριο, 

Αξονικός Τομογράφος, Φαρμακείο, 

Νεφρολογικό Τμήμα κατά ISO 9001:2008     

Γ. Ν. Κέρκυρας «Αγ. Ειρήνη» Νοσηλευτικές και Διοικητικές Εργασίες 

Αιμοδοσίας, Μ.Ε.Θ. και Μονάδα 

Τεχνητού Νεφρού κατά ISO 9001:2000 

Γ. Ν. Κορίνθου Μονάδα Μεταγγίσεων Μεσογειακής 

Αναιμίας κατά ISO 9001:2008    

Γ. Ν. Άρτας Παιδιατρική Κλινική κατά ISO 9001:2000  

Γ. Ν. Σπάρτης Μονάδα Τεχνητού Νεφρού κατά ISO 

9001:2008    

Γ. Ν. Αγρινίου Μικροβιολογικό, Αιματολογικό, Μονάδα 
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Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και 

Τμήμα Αιμοδοσίας κατά ISO 9001:2000        

Γ. Ν. Άργους  Μονάδα Τεχνητού Νεφρού κατά ISO 

9001:2000    

Γ. Ν. – Κ. Υ. Κυπαρισσίας Μονάδα Τεχνητού Νεφρού κατά ISO 

9001:2000    

Γ. Ν. – Κ. Υ. Μολάων Χειρουργεία κατά ISO 9001:2000    

Γ. Ν. Ρεθύμνου Εταιρείες Καθαριότητας-Φύλαξης-

Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων και 

Εταιρεία Σίτισης κατά ISO 9001 :2000  

Πίνακας 2 – Εφαρμοζόμενα συστήματα διαπίστευσης και πιστοποίησης σε δημόσια 

νοσοκομεία (Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας,2010) 

  

 Στον αντίποδα, τα ιδιωτικά νοσοκομεία φαίνεται να διαθέτουν πόρους για τη 

διαπίστευση τους. Το γεγονός αυτό είναι λογικό αν αναλογιστεί κανείς ότι λειτουργούν 

επί της ουσίας ως μία επιχείρηση που στόχο έχει να προσελκύσει μεγαλύτερο αριθμό 

πελατών, ώστε να αυξήσει και τα κέρδη της. Τα ιδιωτικά νοσοκομεία, λοιπόν, 

επενδύουν στην διεθνή διαπίστευση και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

EUROMEDICA Γενική Κλινική 

Δωδεκανήσου ΑΕ 

ISO 9001:2008  

EUROMEDICA Γενική Κλινική 

Θεσσαλονίκης  

ISO 9001:2008  

EUROMEDICA Κεντρική Κλινική 

Θεσσαλονίκης  

ISO 9001:2008  

EUROMEDICA Κυανούς Σταυρός ISO 9001:2008  

EUROMEDICA Ζωοδόχος Πηγή ISO 9001:2008  

EUROMEDICA Θεοτόκος ISO 9001:2008  

EUROMEDICA Γενική Κλινική 

Δωδεκανήσου 

ISO 9001:2008 

Ασκληπιείον Κρήτης ΑΕ  ISO 9001:2008  

Γενική Κλινική Πειραιώς Ιπποκράτης ΑΕ Παθολογικό, Καρδιολογικό, 



64 
 

Γαστρεντερολογικό, Χειρουργικό, 

Ουρολογικό, Ορθοπεδικό, Νεφρολογικό, 

ΜΕΘ, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, 

Βιοπαθολογικό – Μικροβιολογικό, 

Μαστογραφία – Μέτρηση Οστικής 

Πυκνότητας, Αξονική Τομογραφλια και 

Υπέρηχοι κατά ISO 9001:2008 και Τμήμα 

Διατροφής κατά ISO 22000:2005  

Θεραπευτήριο Ασκληπιείο Λάρισας ΕΠΕ ISO 9001:2008  

ISO 22000:2005 

Ιδιωτική Γενική Κλινική Creta Interclinic ISO 9001:2008 

Ευαγγελισμός Γενική Χειρουργική & 

Μαιευτική Κλινική Βέροιας 

ISO 9001:2008 

IASIS Γενική Κλινική Γαβριλάκη ISO 9001:2008 

MEDITERRANEO Νοσοκομείο  TEMOS 

Διενέργεια Βιοχημικών, Αιματολογικών, 

Ανοσοχημικών, Μικροβιολογικών και 

Απεικονιστικών Εξετάσεων κατά ISO 

9001:2008   

Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν ISO 9001:2008 

ISO 22000:2005 

ISO/IEC 29990:2010 

Metropolitan Νοσοκομείο ISO 9001:2008 

Ευρωκλινική Αθηνών ΑΕ ΜΕΘ, Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, 

Ενδοσκοπικό Τμήμα, Χειρουργία, 

Νοσηλευτικούς Ορόφους, Καρδιολογική 

ΜΕΘ, Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας, 

Εξωτερικά Ιατρεία, Τμήμα Επειγόντων 

Περιστατικών, Τμήμα Πυρηνικής 

Ιατρικής, Τμήμα Διαγνωστικής και 

Επεμβατικής Ακτινολογίας    

Ιασώ Μαιευτήριο ISO 9001:2008 

TEMOS 

Ιασώ General ISO 9001:2008 
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TEMOS 

Ιασώ Παίδων ISO 9001:2008 

TEMOS 

Ιασώ Θεσσαλίας ISO 9001:2008 

TEMOS 

Ιατρικό Κέντρο Αθηνών TEMOS 

ISO 9001:2008 

ISO 22000:2005 

Κλινική Άγιος Λουκάς ISO 9001:2008 

ISO 22000:2005 

Μητέρα Γενική Μαιευτική Γυναικολογική 

Και Παιδιατρική Κλινική 

TEMOS 

Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 

και Απεικονιστικά Τμήματα κατά ISO 

9001:2008 

Υγεία Διαγνωστικό και Θεραπευτικό 

Κέντρο 

JCI 

TEMOS 

Βιοκλινική Αθηνών Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, Τμήμα 

Εργαστηριακού Ελέγχου, Τμήμα 

Απεικονίσεων, Τμήμα Επειγόντων 

Περιστατικών, Τμήμα Ελέγχου 

Λοιμόξεων   

Θεραπευτικό Κέντρο Χανίων ISO 9001:2008 

Doctor’s Hospital ΑΕ ISO 9001:2008 

Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης ISO 9001:2008 

ISO 22000:2005 

Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο ISO 9001:2008 

ISO 22000:2005 

Γενική Κλινική Λ. Σαραφιανός ΑΕ ISO 9001:2008 

Πίνακας 3 – Εφαρμοζόμενα συστήματα διαπίστευσης και πιστοποίησης σε ιδιωτικά 

νοσοκομεία 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 Στα προηγούμενα κεφάλαια παρουσιάστηκαν τα ευρήματα από την ύπαρξη 

εθνικών συστημάτων διαπίστευσης νοσοκομείων σε 47 χώρες. Η επεξεργασία των 

δεδομένων μας οδηγεί στα παρακάτω συμπεράσματα: 

 

 Πριν από το 1990, μόλις 4 προγράμματα διαπίστευσης είχαν ιδρυθεί, ενώ το 

συντριπτικό ποσοστό του 71,86% δημιουργήθηκε τη δεκαετία 1990-2000. Από 

το 2000 δημιουργήθηκαν 5 νέα προγράμματα. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

Διάγραμμα 1 – Χρονική εξέλιξη δημιουργίας συστημάτων διαπίστευσης 

 

 

 Στο σύνολο των 47 χωρών που εξετάστηκαν, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη 

εθνικού συστήματος διαπίστευσης, το 68% δήλωσε ότι η διαπίστευση των 

νοσοκομείων δεν είναι υποχρεωτική, το 28% δήλωσε ότι έχει θεσπιστεί με νόμο, 

ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του 2% δήλωσε ότι η διαδικασία θεσμοθέτησης 

βρίσκεται σε εξέλιξη: 
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Διάγραμμα 2 – Κατανομή ποσοστών θεσμοθέτησης της διαπίστευσης της υγείας 

 

 Από τις χώρες που εξετάστηκαν, το μεγαλύτερο ποσοστό ήτοι 66% διαθέτει 

κάποιο εθνικό σύστημα διαπίστευσης. Μία χώρα, και συγκεκριμένα η 

Πορτογαλία, χρησιμοποιεί τη μέθοδο του outsourcing, ένα ποσοστό 4% 

βρίσκεται στο στάδιο της δημιουργίας και το υπόλοιπο 28% , στο οποίο 

συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα, δεν διαθέτει εθνικό σύστημα διαπίστευσης. 

 

 

Διάγραμμα 3 – Κατανομή ποσοστών ύπαρξης εθνικού συστήματος διαπίστευσης 
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 Από τις χώρες που διαθέτουν σύστημα διαπίστευσης, το 62% δεν την απαιτεί 

μέσω νόμου ενώ το υπόλοιπο 38% έχει θεσπίσει νόμους για τη διασφάλιση της 

διαδικασίας: 

 

 

 

Διάγραμμα 4 – Κατανομή ποσοστών θεσμοθέτησης διαπίστευσης ανάμεσα σε 

χώρες που διαθέτουν εθνικό σύστημα διαπίστευσης 

 

  

 Εάν προχωρήσουμε τη σύγκριση σε επίπεδο ηπείρων θα διαπιστώσουμε, όσον 

αφορά τη θεσμοθέτηση της διαπίστευσης στην υγεία τα εξής:  

 

 Στην Ευρώπη ένα σημαντικό ποσοστό από τις 22 χώρες που εξετάστηκαν, έχει 

θεσπίσει νόμο για τη διαπίστευση της υγείας. Συγκριμένα: 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΠΊΣΤΕΥΣΗ 

ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ(%) 

ΝΑΙ 36 

ΟΧΙ 55 

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 9 

Πίνακας 4 – Θεσμοθέτηση της διαπίστευσης υγείας στην Ευρώπη 

 

 Στην Αμερική τα αντίστοιχα ποσοστά παρουσιάζονται παρακάτω: 
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΠΊΣΤΕΥΣΗ 

ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ(%) 

ΝΑΙ 25 

ΟΧΙ 75 

Πίνακας 5  –  Θεσμοθέτηση της διαπίστευσης υγείας στην Αμερική 

 

 Στην Ωκεανία και στις δύο χώρες που εξετάστηκαν η διαπίστευση στις μονάδες 

παροχής υγείας δεν είναι υποχρεωτική, παρόλο που διαθέτουν και οι δύο εθνικό 

σύστημα διαπίστευσης. 

 

 Τέλος, τα αποτελέσματα για την Ασία παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΠΊΣΤΕΥΣΗ 

ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ(%) 

ΝΑΙ 23 

ΟΧΙ 77 

Πίνακας 6  –  Θεσμοθέτηση της διαπίστευσης υγείας στην Ασία 

 

 Συγκριτικά, μεγαλύτερο ποσοστό χωρών στην Ευρώπη έχει θεσπίσει με νόμο τη 

διαπίστευση των νοσοκομείων. Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτά δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν απόλυτα ως μέτρο σύγκρισης, καθώς η Ευρώπη – όπως αναφέρθηκε 

και παραπάνω – διαθέτει μεγαλύτερο αριθμό συστημάτων διαπίστευσης από τις 

υπόλοιπες ηπείρους. Η διενέργεια στο μέλλον περαιτέρω ερευνών θα βοηθήσει στη 

σύγκριση αλλά και την αξιολόγηση του συγκεκριμένου ζητήματος. 

 

Όπως παρατηρείται και από την ραγδαία ανάπτυξη κατά την τελευταία εικοσαετία των 

συστημάτων διαπίστευσης, το αυξανόμενο ενδιαφέρον οφείλεται σε μια σειρά από 

διαφορετικούς παράγοντες κινητοποίησης (Brownell 2006): 

 

 Το κίνητρο για βελτίωση ανάμεσα σε αυτούς που παρέχουν υπηρεσίες υγείας 

παγκοσμίως. 

 Η επιθυμία για βελτίωση της ποιότητας της υγείας του συνόλου. 

 Η προστιθέμενη αξία που προκύπτει από την υιοθέτηση ενός παρόμοιου 

συστήματος. 
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 Η μείωση των εξόδων υπό το πρίσμα της συνεχής αύξησης δαπανών στο χώρο. 

 

 Καθώς το ενδιαφέρον για τη διαπίστευση γίνεται μεγαλύτερο, με τον αριθμό 

των φορέων διαπίστευσης, εθνικών και μη, να πολλαπλασιάζεται, εγείρονται 2 

ερωτήματα: 

 

 Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στα συστήματα διασφάλισης παγκοσμίως; Είναι 

ικανές αυτές οι διαφορετικές προσεγγίσεις να δημιουργήσουν πρόβλημα και εν τέλει πόσο 

εφικτό είναι να υπάρχει μία παγκόσμια ενοποιημένη προσέγγιση; 

 

 Ποια είναι η πραγματική αξία που προστίθεται σε έναν οργανισμό υγείας όταν 

υιοθετεί ένα σύστημα διαπίστευσης; Το κόστος που αναγκάζεται να επωμιστεί ένας 

οργανισμός εξαργυρώνεται εν τέλει; 

 

 Δυστυχώς, επειδή η διαπίστευση των νοσοκομείων αποτελεί ένα πολύ 

πρόσφατο κομμάτι της ιατρικής ιστορίας, δεν έχουν ακόμα διεξαχθεί οι αναγκαίες 

έρευνες που θα δώσουν απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα. Επιπλέον, η 

βιβλιογραφία είναι περιορισμένη και τα αποτελέσματα που εξάγονται συγκεχυμένα. 

 

 Προτείνεται η εκπόνηση περαιτέρω μελετών και ερευνών αναφορικά με τα 

συστήματα διασφάλισης ποιότητας και συγκεκριμένα προτείνεται η διεξαγωγή 

αναλύσεων κόστους – οφέλους από την υιοθέτηση ενός παρόμοιου συστήματος. 

Επιπλέον προτείνεται να διερευνηθεί η πιθανότητα για ένα καθολικό παγκόσμιο 

σύστημα διαπίστευσης, το οποίο θα εξασφαλίσει την ισότητα του συνόλου στις 

υπηρεσίες υγείας που λαμβάνει. 

 

 Τέλος, αναφορικά με την Ελλάδα, προτείνεται η διερεύνηση της δημιουργίας 

ενός εθνικού συστήματος υγείας στη χώρα και οι επιπτώσεις αυτού στις παρεχόμενες 

υπηρεσίες υγείας. 
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