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Περίληψη 

 

Εισαγωγή και Σκοπός: Πεδίο έρευνας της μελέτης υπήρξε η ικανοποίηση των ασθενών 

από την παρεχόμενη φροντίδα υγείας, ως παράμετρος ποιότητας. Σκοπός της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν η αποτύπωση της έννοιας, του περιεχομένου και του 

τρόπου επίτευξης της ποιότητας στο χώρο της υγείας, και η σύνδεσή της με την έννοια της 

ικανοποίησης του ασθενούς. Σκοπό της έρευνας αποτέλεσε η μέτρηση του επιπέδου της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Α΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής 

(Α΄ Μ/Γ), στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου (ΓΝΘΠ), μέσω της 

εκτίμησης της ικανοποίησης των ασθενών. 

Μέθοδοι και Εργαλεία: Μετά από ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, το εργαλείο που 

χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα ήταν η τελική μορφή της μεθόδου SERVQUAL. Η 

έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Α΄ Μ/Γ, του ΓΝΘΠ. 

Αποτελέσματα: Η ικανοποίηση των ασθενών αποτελεί σημαντικό μέσο αξιολόγησης της 

ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται, με τις προσδοκίες των ασθενών να επιδρούν 

σημαντικά στη συνολική ικανοποίησή τους. Οι προσδοκίες των ασθενών του δείγματος 

(200 ασθενείς) για ένα ιδεατό – άριστο νοσοκομείο ξεπερνούν τις αντιλήψεις τους για την 

πραγματική εικόνα της Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ. Μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στις 

προσδοκίες και τις αντιλήψεις καταγράφηκαν στη διάσταση της κατανόησης. Επίσης, οι 

ασθενείς του δείγματος δίδουν ισόποση βαρύτητα στις διαστάσεις που συνδέονται με την 

ασφάλεια, την αξιοπιστία, την ετοιμότητα και την κατανόηση. Από τη διενέργεια 

επιμέρους ελέγχων βρέθηκε ότι η συνολική απόδοση των προσδοκιών και των αντιλήψεων 

των ασθενών του δείγματος ήταν ανεξάρτητη από: α) το εάν η νοσηλεία τους αποτελεί ένα 

ευχάριστο ή ένα δυσάρεστο γεγονός και β) το εάν αυτή ήταν η πρώτη φορά που 

νοσηλεύτηκαν στη συγκεκριμένη κλινική. Το τελικό αποτέλεσμα SERVQUAL (-0,83 

μονάδες), θεωρείται αρκετά χαμηλό.  

Συμπεράσματα: Οι έρευνες ικανοποίησης οφείλουν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην 

αξιολόγηση και στη λειτουργία των μονάδων υγείας με βάση ποιοτικούς και ποσοτικούς 

δείκτες. Το αποτέλεσμα της παρούσας μελέτης είναι μια πλειοψηφική «θετική» εκπλήρωση 

των προσδοκιών των ασθενών. Με την ανάδειξη των πεδίων που χρίζουν βελτίωσης, 

διατυπώθηκαν προτάσεις προς τη διοίκηση για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
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Abstract 

 

Background and Aims: The research area of the present study was the patients’ 

satisfaction from the provided health care, as a parameter of quality. By means of a 

literature review, we aimed to assess the concept, the content and how to achieve quality in 

health care, and its connection with the concept of patients’ satisfaction. At the same time, a 

study was conducted concerning the level of quality of the health care provided by the First 

Department of Obstetrics and Gynecology (1st Ob&Gyn), in the General Hospital of 

Thessaloniki Papageorgiou (GHTP), by measuring the patients’ satisfaction. 

Methods and Tools: After the literature review, the final version of the SERVQUAL 

method was chosen for the purposes of the study. The study was conducted in the 1st 

Ob&Gyn, of the GHTP. 

Results: Patient satisfaction is recognized as an important measure of quality. Patients’ 

expectations have a significant impact on their overall satisfaction. The expectations of the 

sample (200 patients) from the ideal – excellent hospital were beyond their perceptions of 

the 1st Ob&Gyn. The biggest gap between expectations and perceptions was recorded in 

the empathy axis. Moreover, the patients of the sample gave equal weight to the axes 

associated with assurance, reliability, responsiveness and empathy. By conducting 

individual tests, it was found that the overall performance of the expectations and 

perceptions of the sample was independent of: a) the case that hospitalization is a pleasant 

or an unpleasant event and b) the case that this was the first time they were admitted to this 

clinic. The overall result of the SERVQUAL (-O.83), is considered quite low. 

Conclusions: The satisfaction surveys may play an important role in the evaluation and 

operation of health units, based on qualitative and quantitative indicators. The result of the 

study is a majority "positive" meeting of the expectations of the sample. By highlighting 

areas that need improvement, suggestions were made to the administration to improve the 

quality of the services provided. 
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1. Η ποιότητα στις υπηρεσίες της υγείας 

 

Η ποιότητα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης έχει αναγνωρισθεί ως σημαντική 

παράμετρος, αλλά και εργαλείο, στις υπηρεσίες υγείας, ενώ η τεράστια αύξηση του 

κόστους των υπηρεσιών υγείας έχει επιβάλλει την εφαρμογή ποιοτικών προγραμμάτων 

παροχής υπηρεσιών υγείας (Ridgely, 2002). 

Το νοσοκομείο αποτελεί ένα σύνθετο και περίπλοκο περιβάλλον. Σε αυτό, τα συστήματα 

ποιότητας αφορούν παραμέτρους που σχετίζονται με τη δομή του νοσοκομείου, τις 

διαδικασίες, τις συνεργασίες, τις αντιλήψεις, την εκπαίδευση και την υποκίνηση του 

προσωπικού με τελικό στόχο ένα αποδοτικό και αξιόπιστο σύστημα υγείας (Groenewegen, 

2005). 

Αρχικά, ο προσδιορισμός της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας προήλθε από τη μελέτη  των 

εργαστηριακών εξετάσεων, τη διαφοροποίηση των ιατρικών πράξεων και την καταγραφή 

των ανεπιθύμητων ενεργειών (Panco, 1996; McKinlay, 2006). Ακόμη και σήμερα, οι 

ανεπιθύμητες ενέργειες παρατηρούνται σε σημαντικό ποσοστό (3 - 4%, επί του συνόλου 

των ασθενών), με τις μισές από αυτές να οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος και συχνά να 

οδηγούν σε θάνατο (Βuchanan, 2005). 

Από την άλλη, οι λανθασμένες διαγνώσεις, η καθυστέρηση στις διαγνώσεις και οι μη 

ενδεδειγμένες νοσηλείες οδηγούν σε σοβαρές επιπλοκές στην υγεία των ασθενών και σε 

διόγκωση του κόστους νοσηλείας κάτι που επιδρά δυσμενώς στους δείκτες ποιότητας των 

μονάδων υγείας (Jencks, 2003; McGlynn, 2003). Υπολογίζεται ότι το 10% περίπου των 

ασθενών κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του υφίσταται κάποια βλάβη, η οποία μπορεί να 

επιφέρει μη αναστρέψιμες καταστάσεις για τους ασθενείς, την οικογένεια τους και το 

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο (Kohn, 2000). Συχνές αιτίες αποτελούν οι νοσοκομειακές 

λοιμώξεις, τα διαγνωστικά λάθη, οι πτώσεις,  και τα λάθη στις χειρουργικές επεμβάσεις, 

ενώ το 13% περίπου των δαπανών για την περίθαλψη δαπανάται για την αποκατάσταση 

των βλαβών (Woolhandler, 2003). 

Άλλα, συνηθισμένα προβλήματα στις μονάδες υγείας που επιδρούν αρνητικά στην 

παρεχόμενη φροντίδα είναι η υπερβολική χρήση των υπηρεσιών υγείας, η κακή χρήση τους 

και η διαφοροποίηση στην παροχή υπηρεσιών (Jencks, 2003; McGlynn, 2003). 
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Όπως προαναφέρθηκε, η αξιολόγηση της ποιότητας αρχικά περιοριζόταν στον έλεγχο των 

ιατρικών λαθών δίχως να περιλαμβάνει και τις υπόλοιπες διαδικασίες της λειτουργίας των 

νοσοκομείων (Al- Assaf, 1993; Wong, 2002), με αποτέλεσμα την περιορισμένη βελτίωση 

και την έλλειψη μηχανισμών επιδιόρθωσης λαθών. 

Η προσπάθεια ελέγχου έχει τώρα πια επεκταθεί σε έναν ευρύτερο έλεγχο του κλινικού 

έργου. Κατά τη διαδικασία αυτή αναπτύσσεται και εφαρμόζεται ο κλινικός έλεγχος με 

βάση την ανάπτυξη πρωτοκόλλων, προτύπων και καλών πρακτικών που αποτελούν και το 

κριτήριο της αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, η καταγραφή των διαδικασιών και η 

εφαρμογή πρωτοκόλλων έχουν αξία όταν υλοποιούνται στην καθημερινή πράξη και όταν 

καταγράφονται τα αποτελέσματα (Rubin, 2001). Παρόλο που η επιστημονική κοινότητα 

διατυπώνει τεκμηριωμένες κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή των βέλτιστων 

πρακτικών, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία που να αφορούν την υλοποίηση τους και να 

επιτρέπουν αξιόπιστες συγκρίσεις των αποτελεσμάτων τους (Jencks, 2003). 

Τα τελευταία χρόνια η σημασία της ποιότητας στην υγεία έχει αυξηθεί και αναπτύσσονται 

προγράμματα για τη βελτίωση και τη διασφάλισή της. Η εφαρμογή προτύπων που έχουν 

θεσπιστεί από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (International Organization for 

Standardization: ISO), τα μοντέλα αριστείας (European Foundation for Quality 

Management Excellence Model: EFQM), και η Διαχείριση Ολικής Ποιότητας (Total 

Quality Management: TQM), ορίζουν το πλαίσιο για την εφαρμογή, ανάπτυξη και 

βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και οδηγούν σε μια μετρήσιμη βελτίωση 

της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας. 

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας είναι μετρήσιμη και 

αξιολογείται με δείκτες ενώ η απόκλιση τους ενεργοποιεί διορθωτικούς μηχανισμούς με 

τελικό στόχο τη συνεχή βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας (Rubin, 2001).  

Σκοπός του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι η παρουσίαση του εννοιολογικού πλαισίου της 

ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας. Μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης θα παρουσιαστούν η 

σημασία της ποιότητας, η διαδικασία της βελτίωσης και της διασφάλισης της ποιότητας, 

καθώς και η σύνδεσή της με το κόστος των υπηρεσιών υγείας. Τέλος, θα ήταν παράλειψη, 

να μην πραγματοποιηθεί αρχικά μια σύντομη ιστορική αναδρομή σχετικά με την ποιότητα 

στις υπηρεσίες υγείας. 
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1.1 Ιστορική αναδρομή 

 

Η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας, όπως και η αξιολόγηση και η βελτίωση της, ανέκυψε 

από την εμφάνιση της ιατρικής επιστήμης και απασχόλησε τους εμπλεκόμενους με την 

υγεία από την αρχαιότητα. Τον 5ο αιώνα πΧ περιλαμβάνονται στον όρκο του Ιπποκράτη 

κανόνες και κώδικες ηθικής και δεοντολογίας και υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών, ενώ 

στην αρχαία Αίγυπτο καταγράφονται παρόμοιες αναφορές σε πάπυρο (Madhok, 2002). 

Η έννοια του συστηματικού ποιοτικού ελέγχου, γεννήθηκε ουσιαστικά το 1858, όταν η 

νοσηλεύτρια Nightingale, βρετανίδα στατιστικός και πρωτοπόρος στη νοσηλευτική, 

δημοφιλής για τη δράση της στον Κριμαϊκό πόλεμο, αξιοποίησε επιδημιολογικά στοιχεία 

και προσπάθησε να εφαρμόσει πρακτικές βελτίωσης στην παρεχόμενη περίθαλψη, 

στηριζόμενη στους δείκτες θνητότητας των τραυματισμένων ασθενών (Cherry, 1997).  

Στις αρχές του 20
ου

 αιώνα, μια σειρά αμερικάνων ιατρών, όπως ο Groves, ο Flexner και ο 

Codman, συνέδεσαν θεωρητικά – αλλά και μέσα από έρευνες – την ποιότητα των ιατρικών 

υπηρεσιών με δείκτες θνησιμότητας και την κλινική ικανότητα και εκπαίδευση των ιατρών. 

Συγκεκριμένα, ο Flexner, αμερικανός εκπαιδευτικός, γνωστός για τις εργασίες του στο 

τομέα της μεταρρύθμισης της ιατρικής, διατύπωσε την ανάγκη καθιέρωσης προτύπων 

λειτουργίας των ιατρικών σχολών, συνδέοντας την αναδιαμόρφωση των προγραμμάτων 

εκπαίδευσης των ιατρών με τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις στις παρεχόμενες 

υπηρεσίες υγείας (Beck, 2004). 

Σχεδόν ταυτόχρονα, ο Codman το 1910, ως γενικός χειρουργός, καθιέρωσε ένα σύστημα 

παρακολούθησης της μετεγχειρητικής πορείας των ασθενών του για έναν τουλάχιστον 

χρόνο (follow up), δημιουργώντας μια βάση δεδομένων στην οποία περιέκλειε διαγνώσεις, 

θεραπείες, τελικά αποτελέσματα και δημογραφικά στοιχεία των ασθενών (Neuhauser, 

2002). Θεωρούσε ότι αυτά τα στοιχεία θα έπρεπε να είναι διαθέσιμα σε όλο το προσωπικό 

του νοσοκομείου της Μασαχουσέτης, αλλά και στη διοίκηση, με σκοπό τη μέτρηση των 

επιδόσεων και την επίτευξη των στόχων. Πιο συγκεκριμένα, εισήγαγε ένα σύστημα 

μέτρησης δεικτών, πρωτοποριακό για την εποχή του, με σκοπό την βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας (Reynard, 2000; Kanh, 2003). 
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Απότοκος των προσπαθειών του Codman θεωρείται η επιτροπή για τη διαπίστευση των 

οργανισμών υγείας (Join Commission on Accreditation of Health Organizations), η οποία 

συστάθηκε το 1951 στις ΗΠΑ. Η λειτουργία της επιτροπής είχε ως τελικό στόχο τη 

βελτίωση της λειτουργίας των νοσοκομείων, βασιζόμενη στην επεξεργασία και διαχείριση 

αποτελεσμάτων της περίθαλψης των ασθενών. Συγκεκριμένα, αποστολή της ήταν να 

βελτιώνει συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας σε συνεργασία με άλλους φορείς 

μέσα από την αξιολόγηση των οργανισμών υγείας, παρακινώντας τους να παρέχουν 

ασφαλή και αποτελεσματική φροντίδα με ταυτόχρονη αύξηση της ποιότητας και της αξίας 

(Roberts, 1987). 

Ενώ στο βιομηχανικό τομέα είχε τεθεί σε εφαρμογή το πλαίσιο της διασφάλισης της 

ποιότητας από το 1930 (λόγω της βιομηχανικής επανάστασης και της αυξημένης 

παραγωγής προϊόντων), στον τομέα της υγείας αυτό συνέβη μετά το 1980. Σκοπός του 

πλαισίου ήταν ο έλεγχος και η επιθεώρηση της παραγωγής ή της παροχής υπηρεσιών και η 

διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών και ο έλεγχος των διαδικασιών. 

Αυτό περιελάμβανε την εφαρμογή στατιστικών μεθόδων για τη μέτρηση και την ανάλυση 

των αποτελεσμάτων (Groenewegen, 2005). 

Αυτή η μεταρρύθμιση των υπηρεσιών υγείας μέσα από τη συστηματική και υποχρεωτική 

αξιολόγηση στο πλαίσιο ενός συστήματος διασφάλισης της ποιότητας μέσα από την 

αξιολόγηση δεικτών (διάρκεια νοσηλείας, κόστος θεραπείας, αποτελέσματα), όπως ήταν 

αναμενόμενο, οδήγησε στον περιορισμό του κόστους και στην τυποποίηση των 

διαδικασιών (Batalden, 2007). Κατά την εισαγωγή των μεταρρυθμίσεων αλλά και κατά τη 

στοιχειοθέτηση του θεωρητικού πλαισίου σημαντική ήταν η συμβολή των θεωρητικών της 

ποιότητας: Deming, Juran, Crosby, Feigenbaum, Taguchi και Ishikawa. 

Από τα τέλη του 1980 έως και σήμερα, ακαδημαϊκοί, θεωρητικοί και επαγγελματίες 

ασχολούνται εκτενώς με το αντικείμενο της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας. Επίσης, τα 

τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί αρκετά εθνικά και διεθνή πρότυπα, και αρκετοί 

οργανισμοί, με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας. 
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1.2 Eννοιολογική και θεωρητική προσέγγιση της ποιότητας 

 

Ο ορισμός της ποιότητας έχει διατυπωθεί από πολλούς μελετητές από διαφορετικές 

προσεγγίσεις, ενώ βιβλιογραφικά θεωρείται ότι δεν υπάρχει κοινά αποδεκτός ορισμός 

(Dotchin, 1992). Επίσης, οι ορισμοί για την ποιότητα αποτελούν συχνά αντικείμενο 

σημειολογικής εξέτασης (Xu, 2000), ενώ για κάποιους η έννοια της ποιότητας μεταποιείται 

με βάση τη διοίκηση και την οργάνωση των επιχειρήσεων.  

Με βάση την Αμερικάνικη Ένωση Ποιοτικού Ελέγχου (American Society for Quality: 

ASQ) η ποιότητα ορίζεται ως την «ολότητα των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών μιας 

υπηρεσίας ή ενός προϊόντος που ικανοποιούν συγκεκριμένες ανάγκες» (Hagan,1986). Μια 

πιο σύντομη προσέγγιση θεωρεί ότι ποιότητα «είναι η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και 

τις προδιαγραφές» (Payne, 2001). 

Σύμφωνα με τον Crosby, ποιότητα σημαίνει «συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των 

χρηστών» (Crosby, 1995), βάση της αρχής των «μηδέν λαθών» (zero defects) και την 

έκφραση «κάνε το σωστά με την πρώτη φορά», που ο ίδιος εισήγαγε. Σε αυτή τη λογική, οι 

επιχειρήσεις οφείλουν να προγραμματίσουν τις παραγωγικές τους διαδικασίες με στόχο τη 

μείωση των ελαττωματικών ενώ η ανώτατη διοίκηση οφείλει να συμμετέχει ενεργά και να 

δεσμεύεται σε όλη τη διάρκεια των προγραμμάτων βελτίωσης. Κατά τον ίδιο, η συνεχής 

εκπαίδευση του προσωπικού και της διοίκησης αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα, όπως 

και η δημιουργία ομάδων βελτίωσης ποιότητας. Η εφαρμογή δεικτών απόδοσης για κάθε 

διαδικασία, η μέτρηση του κόστους ποιότητας, ο καθορισμός ρεαλιστικών στόχων, η 

ορθολογική επίλυση των προβλημάτων με τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων 

αποτελούν τα βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας του (Crosby, 1989). 

Ένας άλλος θεωρητικός της ποιότητας, ο Deming, αναφέρει ότι «η ποιότητα οφείλεται στη 

διακύμανση της αγοράς ενώ προκαλείται αύξηση της ποιότητας με τη μείωση της 

ποικιλίας» (Deming, 1986). Σύμφωνα με την άποψη του, η εισαγωγή της στατιστικής είναι 

σημαντική ώστε να μπορέσει να εντοπίσει τα προβλήματα που ανακύπτουν, ενώ ο ίδιος δεν 

απέδωσε ποτέ με ακρίβεια τον ορισμό της ποιότητας. Πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν 

να προσπαθούν συνεχώς για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, 

παρέχοντας στους εργαζόμενους συστηματικά προγράμματα εκπαίδευσης και όλα τα 
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απαραίτητα εργαλεία για την αποτελεσματική απόδοσή τους. Έτσι, με τη δημιουργία 

ομάδων επίλυσης προβλημάτων και τη συστηματική συμμετοχή στελεχών και 

εργαζομένων στα προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας, καταργούνται τα στεγανά 

ανάμεσα στα τμήματα. Για τον ίδιο, η αποτελεσματική ηγεσία είναι ικανή να δημιουργεί το 

όραμα και να μεταβάλλει την κουλτούρα ανάλογα με την αποστολή – στόχο της 

επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο, η ενθάρρυνση και η κινητοποίηση του προσωπικού, η 

αμφίδρομη επικοινωνία και η δέσμευση στον κοινό στόχο αποφέρουν στις επιχειρήσεις 

θετικά αποτελέσματα (Gartner, 1988). 

H εφαρμογή του κύκλου του Deming (Εικόνα 1) από τις επιχειρήσεις καταδεικνύει τη 

συνεχόμενη προσπάθεια τους για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους.  

 

Εικόνα 1: Ο κύκλος του Deming 

 

 

Ο Joseph Μ. Juran (1988), πρωτεργάτης επίσης της εφαρμογής της ποιότητας στην 

βιομηχανία, υποστηρίζει ότι «η ποιότητα σχεδιάζεται» και βασίζεται στις λέξεις - κλειδιά 

της ποιότητας που είναι: ο ποιοτικός σχεδιασμός, ο ποιοτικός έλεγχος και η βελτίωση της 

ποιότητας (Eικόνα 2). Για το Juran ως ποιότητα ορίζεται «η προσαρμογή με τον σκοπό ή 

τη χρήση για την οποία προορίζεται» (Juran, 1988). Προτείνει τον καθορισμό και την 

O κύκλος 
του Deming 

PLAN 

Σχεδιάζω 

DO 

Πράττω 

Check 

Eλέγχω-
Αναλύω 

ACT 

Ενεργώ-
Υλοποιώ 
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καταγραφή των αναγκών των πελατών και την εισαγωγή της στατιστικής για την επίλυση 

των προβλημάτων. Κατά την άποψη του, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των προϊόντων, με 

τις βελτιώσεις της παραγωγικής διαδικασίας, οδηγούν στην παραγωγή προϊόντων υψηλής 

ποιότητας, ανταγωνιστικών και εναρμονισμένων πλήρως με τις απαιτήσεις των πελατών. Ο 

Juran αναγνωρίζει την ευθύνη της διοίκησης για την επιτυχία ή αποτυχία των 

προγραμμάτων βελτίωσης και την επιτυχή αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ της διοίκησης 

και των εργαζομένων (Waldman, 1993).  

 

Εικόνα 2 :H τριλογία του Juran 

 

 

Υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ των θεωριών του Deming και του Juran, όπως η 

ανάγκη συνεχούς βελτίωσης, παράλληλα με το σχεδιασμό, τον έλεγχο και τη βελτίωση των 

προγραμμάτων ποιότητας. Και οι δύο υποστηρίζουν την ομαδική εργασία, τη δέσμευση της 

διοίκησης με στόχο την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, και την 

εισαγωγή στατιστικών μεθόδων για την επίλυση των προβλημάτων (Gartner, 1988). 

Αντιθέτως, ο Crosby (1989) πιστεύει ότι η βελτίωση της ποιότητας μπορεί να επιτευχθεί 

μέσα από την πρόληψη σφαλμάτων και λαθών και επικεντρώνεται στις διαδικασίες και το 

περιβάλλον. 

Ορισμοί για την ποιότητα καταγράφονται και από άλλους μελετητές - ερευνητές. 

«Ποιότητα είναι η ορισμένη θέση μιας κλίμακας κατά την οποία ένα προϊόν 

Σχεδιασμός  

της ποιότητας 

Βελτίωση  

της ποιότητας 

Έλεγχος  

της ποιότητας 
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ανταποκρίνεται ή ξεπερνά τις προσδοκίες του χρήστη» (Evans, 1990), ενώ «η ποιότητα 

όπως ορίζεται από τον χρήστη της», αποτελεί έναν ακόμη ορισμό (Ford, 1980). Επιπλέον, 

σύμφωνα με τον Οvretveit (2004), o ορισμός της ποιότητας οφείλει να περιλαμβάνει: α) το 

τι χρειάζεται ο πελάτης, β) την κλίμακα κατά την οποία ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του, 

και γ) το βαθμό ικανοποίησης των χρηστών. Κατά τον ίδιο ως ποιότητα ορίζεται «η 

ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών στο χαμηλότερο κόστος». 

O Feigenbaum, στις αρχές της δεκαετίας του 1950 επινόησε τον ορισμό της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management: TQM) που αποτελεί ένα «αποτελεσματικό 

σύστημα διεργασιών για την ανάπτυξη, τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας ώστε 

να επιτευχθεί η παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις του πελάτη με το δυνατότερο οικονομικό κόστος» (Feigenbaum, 1956; 

Feigenbaum, 1980) 

Ο Taguchi (1989) προσδιορίζει την ποιότητα ως την «πρόκληση ελαχίστων απωλειών στο 

κοινωνικό σύνολο από τότε που το προϊόν διατίθεται στην κατανάλωση». Οι λεγόμενες 

«απώλειες», κατά τον ίδιο εννοούνται τα λάθη, οι καθυστερήσεις και το αντίστοιχο 

οικονομικό κόστος. Εστιάζει το ενδιαφέρον του στην έγκυρη αντιμετώπιση των 

προβλημάτων και ιδίως αυτών που μπορούν να δημιουργηθούν από τα πρώτα στάδια 

σχεδίασης του προϊόντος. 

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Organization for Standardization: ISO) 

έχει θέσει τη δική του ερμηνεία για την ποιότητα η οποία είναι «η ολικότητα των στοιχείων 

και χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή υπηρεσίας για την κάλυψη συγκεκριμένης 

ανάγκης». 

Τέλος, σε αρκετούς ορισμούς η ποιότητα φαίνεται να καθορίζεται από τον πελάτη 

(Juran,1986; Dotchin, 1992). Έτσι, κύριο μέλημα των επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι η 

ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη και η ποιότητα μπορεί να μετρηθεί με κριτήριο τις 

προτιμήσεις των πελατών και όχι με κριτήριο την τήρηση των προδιαγραφών. Η 

συγκεκριμένη θεωρία έχει υιοθετηθεί στο πρότυπο ISO 9000:2008. 

Συμπερασματικά, ο σύγχρονος ορισμός της ποιότητας έχει επιχειρηθεί με πολλές 

διαφορετικές προσεγγίσεις, όσα και τα θεωρητικά πλαίσια στα οποία βασίζεται. 
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1.3 Η έννοια της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας 

 

Η έννοια της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας έχει διατυπωθεί από διαφορετικές 

προσεγγίσεις, και διαφέρει από τον τομέα της βιομηχανίας σε ότι αφορά τόσο τον 

προσδιορισμό όσο και την επίτευξη της. Στη βιομηχανία, όπως προαναφέρθηκε, συχνά η 

ποιότητα ορίζεται ως η παροχή ενός προϊόντος που ικανοποιεί τον πελάτη και η παραγωγή 

του συμμορφώνεται με συγκεκριμένες προδιαγραφές, ενώ κατά την παραγωγική 

διαδικασία αποτελεί στόχο η αποφυγή απωλειών.  

O τομέας της υγείας αποτελεί ένα πιο σύνθετο και περίπλοκο περιβάλλον. Διαφορετικοί 

ασθενείς, διαφορετικές παθήσεις, διαφορετικές θεραπείες, αποτελούν διαφορετικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν τη διαχείριση και αντιμετώπιση τους (Batalden, 2007).  

Στην προκειμένη περίπτωση η «αποφυγή απωλειών» σημαίνει αποφυγή λανθασμένης 

διάγνωσης, καθυστερημένης θεραπείας, μη έλλειψη μέτρησης δεικτών και μη αξιοποίηση 

ανθρώπινου δυναμικού και υποδομών. Η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή σε σύγκριση με 

την παραγωγή ενός προϊόντος, τηρουμένων των προδιαγραφών, αποτελεί πιο δύσκολη 

διαδικασία (Chaudhry, 2006).  

Oι υπηρεσίες υγείας αποτελούν άμεση προτεραιότητα για το χρήστη. Έτσι, αυτές οι 

υπηρεσίες είναι σημαντικό να χαρακτηρίζονται από: α) ετοιμότητα παροχής, β) δυνατότητα 

πρόσβασης, γ) αξιοπιστία, δ) έγκαιρη και σωστή διάγνωση, και ε) διάθεση υψηλής 

τεχνολογίας (Buchanan, 2005).  

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ιατρικής στην Αμερική, ως ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας 

ορίζεται «ο βαθμός κατά τον οποίο αυξάνεται η πιθανότητα του επιθυμητού 

αποτελέσματος και είναι συμβατό με την σύγχρονη επιστήμη» (Chassin, 1998), ενώ το 

τμήμα αξιολόγησης του Κογκρέσου στις ΗΠΑ εκφράζει την άποψη ότι η ποιότητα είναι 

δύσκολο να ορισθεί, ενώ αποκτά ιδιότητες μόνο όταν επιχειρείται να μετρηθεί (Saha, 

1999).  

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Μεγάλη Βρετανία, η ποιότητα στις υπηρεσίες 

υγείας ορίζεται ως η παροχή της καλύτερης διαθέσιμης περίθαλψης στον ασθενή, όταν 

λαμβάνει αυτό που έχει ανάγκη στον κατάλληλο χρόνο εξασφαλίζοντας του το βέλτιστο 



  Σελίδα 

11 

 
  

δυνατό αποτέλεσμα (Ferlie, 2001). Είναι εμφανές ότι ο συγκεκριμένος ορισμός στοχεύει 

στην ορθολογική χρήση των διαθέσιμων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων με στόχο την 

παροχή αποτελεσματικής φροντίδας αλλά και στη δυνατότητα των ασθενών να επιλέγουν 

και να έχουν άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.  

Από την άλλη, ο Αμερικανικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών (American Nursing Association: 

ΑΝΑ), κατά τη Lang (1976), υιοθέτησε το μοντέλο διασφάλισης της ποιότητας, ενώ η ίδια 

υποστηρίζει ότι η ποιότητα πρέπει να τεθεί σε ένα γενικότερο πλαίσιο.  

Όπως προαναφέρθηκε, είναι πολύ δύσκολο να διατυπωθεί ένας ορισμός για την έννοια της 

ποιότητα, ο οποίος να τους ικανοποιεί όλους (Vuori, 1982). Το ίδιο ισχύει και για τον 

ορισμό της ποιότητας στο χώρο των υπηρεσιών υγείας. Σε πολλές περιπτώσεις η έννοια της 

ποιότητας χαρακτηρίζεται από το πόσο ικανοποιητικά παρέχεται μια υπηρεσία με το 

μικρότερο δυνατό κόστος. Από την άλλη, συχνά η ποιότητα ταυτίζεται με την ικανοποίηση 

των ασθενών άμεσα ή έμμεσα μέσα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

O Donabedian (1988) ορίζει την ποιότητα στην υγεία ως «τη μεγιστοποίηση της 

ικανοποίησης του ασθενή, λαμβάνοντας υπόψη τα κέρδη και τις ζημίες που υπάρχουν σε 

μια διαδικασία περίθαλψης». Σύμφωνα με έναν άλλο πιο πρόσφατο ορισμό, ποιοτική είναι 

«η αποτελεσματική φροντίδα η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του πελάτη και η οποία 

παρέχεται δίκαια, αποτελεσματικά, αποδοτικά και ανθρώπινα» (Asch, 2006).  

Ο Donabedian ήταν από τους πρώτους ερευνητές, μετά το 1970, που επικέντρωσε την 

προσοχή του στα θέματα της ποιότητας στην υγεία, και αναγνώρισε τις δυσκολίες που τη 

συνθέτουν, ενώ μετά το 1980 το Ινστιτούτο Ιατρικής των ΗΠΑ, υιοθέτησε ένα πιο ευρέως 

αποδεκτό πλαίσιο για την αξιολόγηση της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας με κριτήριο το 

βαθμό συμμόρφωσης μεταξύ πραγματικής φροντίδας και προκαθορισμένων κριτηρίων 

δομής, διαδικασιών και αποτελεσμάτων (Chassin, 1998).  

Βιβλιογραφικά, οι διαστάσεις της ποιότητας στην υγεία αποτελούν ένα από τα 

σημαντικότερα ερευνητικά ερωτήματα. Σύμφωνα με την θεωρία του Donabedian (1988) 

τρείς είναι οι διαστάσεις που μπορούν να διακριθούν στις υπηρεσίες υγείας και αφορούν: 

α) τις δομές, β) τις διαδικασίες και γ) τα αποτελέσματα. Με τον όρο δομή προσδιορίζονται 

τα χαρακτηριστικά σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο οργανισμού, ως προς τα ατομικά 

χαρακτηριστικά των εργαζομένων και το μέγεθος του οργανισμού. Ο όρος διαδικασίες 
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αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν τη φροντίδα οι ασθενείς, ενώ η διάσταση 

των αποτελεσμάτων αναφέρεται στην επίδραση των διαδικασιών στη γενικότερη υγεία και 

ευεξία των ασθενών και των πληθυσμών (Groenewegen, 2005). 

Από την άλλη, ένας άλλος ερευνητής (Øvretveit, 2001) προσεγγίζοντας πιο τεχνοκρατικά – 

από την πλευρά της διοίκησης – την ποιότητα  στο χώρο της υγείας, την προσδιορίζει ως 

την «πλήρη ικανοποίηση των ανθρώπων που έχουν περισσότερο ανάγκη τις υπηρεσίες 

υγείας, με το χαμηλότερο κόστος για τον οργανισμό υγείας και μέσα στα όρια και τις 

οδηγίες που τίθενται από τις αρχές και τους αγοραστές». Ο ίδιος θεωρεί ότι η διοίκηση 

οφείλει να καλύπτει τις ανάγκες και τα αιτήματα τόσο του προσωπικού όσο και των 

ασθενών, ενώ ταυτόχρονα είναι αρμόδια για την ορθολογική διαχείριση των πόρων που 

τους εμπιστεύτηκε το κράτος, οι ιδιωτικοί φορείς και η κοινότητα. Έτσι, ενθαρρύνει τις 

διοικήσεις να εστιαστούν στις διάφορες διαστάσεις της ποιότητας, με σκοπό να θέσουν τις 

διοικητικές προτεραιότητες. 

Συμπερασματικά, ο προσδιορισμός της έννοιας, του περιεχομένου και του τρόπου 

επίτευξης της ποιότητας στο χώρο της υγείας είναι πιο σύνθετα ζητήματα, απ΄ ότι στο χώρο 

της βιομηχανίας. Τα παραπάνω δικαιολογούν την ανάπτυξη ξεχωριστού επιστημονικού 

κλάδου μελέτης της ποιότητας της υγείας. 

 

1.4 Βελτίωση και διασφάλιση ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας 

 

Φαίνεται ότι η ποιότητα στην υγεία επιτυγχάνεται όταν: 1) εφαρμόζονται σχέδια και 

δράσεις με σκοπό την παροχή αποτελεσματικής φροντίδας στους ασθενείς, και 2) 

εξασφαλίζεται το βέλτιστο αποτέλεσμα με την ορθολογική χρήση των διαθέσιμων πόρων 

(Manjunath, 2008). Είναι φανερό ότι από την πλευρά των ασθενών σημαίνει εξασφάλιση 

ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και δυνατότητα επιλογής στον κατάλληλο 

χρόνο. Επιπλέον, η ποιότητα έχει συνδεθεί και με θέματα που αφορούν τη λειτουργία του 

ιατροτεχνικού εξοπλισμού και την ευρύτερη λειτουργία ενός τμήματος σε ότι αφορά τη 

διοίκηση, την οργάνωση και τη στελέχωσή του (Batalden, 2007).  
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Από την άλλη, η βελτίωση της ποιότητας αφορά όλες τις διαδικασίες που στοχεύουν στην 

πρόληψη των προβλημάτων και των αποκλίσεων μεταξύ αυτού που θα έπρεπε να 

συμβαίνει και αυτού που συμβαίνει (Manjunath, 2008).  

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των κύκλων ποιότητας, αρχικά μελετάται η παρούσα 

κατάσταση, πραγματοποιείται η συλλογή των δεδομένων και στη συνέχεια ο σχεδιασμός 

και ο καθορισμός των προτύπων. Παράλληλα, ενημερώνεται και εκπαιδεύεται το 

προσωπικό. Ακολουθεί η δοκιμαστική (πιλοτική) εφαρμογή, γίνεται η αξιολόγηση και ο 

έλεγχος της διαδικασίας, ο εντοπισμός αποκλίσεων και ευκαιριών για βελτίωση, και 

εφαρμόζεται το τελικό σχέδιο (Berwick, 1991; Jencks, 1992) 

Κατά την επισήμανση των αποκλίσεων, σκοπός είναι η κατανόηση του πραγματικού 

προβλήματος και ο επαναπροσδιορισμός του. Αναπτύσσονται ιδέες και επιλέγονται 

μέθοδοι για την εξάλειψη του. Εκτιμάται το κόστος, ο χρόνος για την ολοκλήρωση της 

λύσης και τα εμπόδια που τυχόν θα ανακύψουν. Καθορίζεται η ομάδα υλοποίησης, τίθεται 

το χρονοδιάγραμμα και οι μηχανισμοί ελέγχου της διαδικασίας (Shortell, 1995; Shortell, 

1998; Grol, 2003). 

Η βελτίωση της ποιότητας θα πρέπει να αποτελεί στόχο για όλες τις υπηρεσίες υγείας, 

μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα και ελαχιστοποιώντας το κόστος. Με την 

παροχή υψηλών υπηρεσιών φροντίδας, κατανοώντας τις ανάγκες του πελάτη – ασθενή, στο 

καλύτερο δυνατό κόστος και λαμβάνοντας υπόψη το εξωτερικό περιβάλλον, δίνεται η 

δυνατότητα σε έναν οργανισμό να είναι ανταγωνιστικός (Shortell, 1995). Σε αυτή την 

διαδικασία θεωρείται απαραίτητη η δέσμευση της διοίκησης και όλων των εμπλεκόμενων 

(Willis-Shattuck, 2008). Η δυσκολία στην εφαρμογή έγκειται στο γεγονός ότι θα πρέπει να 

υπάρξει αλλαγή κουλτούρας και φιλοσοφίας σε όλο τον οργανισμό. Σε πολλές περιπτώσεις 

μπορεί να προκληθούν συγκρούσεις, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπισθούν μέσα από ένα 

σωστό σχεδιασμό (Chopra, 2008). Η δέσμευση της διοίκησης ως προς την ποιότητα και η 

εμπλοκή όλων στη διαδικασία συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών μέσα από καινοτόμες 

και επιστημονικές μεθόδους ορίζει το περιβάλλον της διοίκησης της ποιότητας (Rowe, 

2005).  

Η διασφάλιση της ποιότητας θεωρείται απαραίτητη και συνιστά το σύνολο 

προγραμματισμένων ή συστηματικών ενεργειών για να εξασφαλίσουν ότι μία υπηρεσία ή 

ένα προϊόν θα πληρούν ορισμένες προδιαγραφές (Grol, 2003). 
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Βασική προϋπόθεση αποτελεί αυτό να είναι γνωστό σε όλο το προσωπικό, ενώ η έρευνα 

και η εκπαίδευση του προσωπικού αποτελούν βασικές αρχές της διασφάλισης της 

ποιότητας (Jencks, 1992). Η συλλογή των πληροφοριών και ο σχεδιασμός των ενεργειών 

πριν από την εισαγωγή των διαδικασιών αποτελούν οδηγό για τη διασφάλιση της 

ποιότητας (Chopra, 2008). 

Τα «πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας» αποτελούν πρότυπα διαρκούς βελτίωσης των 

διαδικασιών και παρέχουν σε έναν οργανισμό τη δυνατότητα πιστοποίησής του, ενώ η 

αποτελεσματική εφαρμογή τους οδηγεί τον οργανισμό σε μια ανταγωνιστική θέση (Jencks, 

1992).  

Κλείνοντας, επισημαίνεται ότι η σύγχρονη προσέγγιση την ποιότητας στις υπηρεσίες 

υγείας επιβάλλει τη συνεχή βελτίωση ποιότητας, η οποία ξεπερνά κατά πολύ μια απλή 

μέτρηση και αξιολόγηση δεικτών και την απλή συμμόρφωση σε προκαθορισμένα πρότυπα. 

Σήμερα, η συνεχής βελτίωση ποιότητας θέτει στο επίκεντρο την ατομική ευθύνη στον 

οργανισμό και την πρόληψη των λαθών, στοχεύοντας στα σημαντικά οφέλη από τη 

διατήρηση της ποιότητας σε ένα επαρκές – υψηλό επίπεδο (Batalden, 2007). 

 

1.5 Η σημασία της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας 

 

Θεωρητικά είναι αποδεκτό ότι η ποιότητα προσθέτει αξία, οδηγεί στην αύξηση της 

παραγωγικότητας και άρα στην αύξηση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης. Στη 

συγκεκριμένη ενότητα θα καταγραφούν τα οφέλη από τη βελτίωση της ποιότητας στις 

υπηρεσίας υγείας, με σκοπό να υπογραμμιστεί η σημασία της. 

Τα θετικά αποτελέσματα και τα οφέλη από τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας είναι 

πολυδιάστατα. Η βελτίωση της ποιότητας επιδρά θετικά στην υγεία των ασθενών με την 

έγκαιρη διάγνωση, την αποτελεσματική αντιμετώπιση και την αποφυγή λαθών κατά τη 

διάρκεια της νοσηλείας τους, ενώ η καλή ψυχολογική κατάσταση των ασθενών επιδρά 

θετικά στη βελτίωση της συνολικής υγείας τους. Με τη βελτίωση της ποιότητας των 

υπηρεσιών υγείας, ο ασθενής επανέρχεται σε συντομότερο χρονικό διάστημα στις 
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δραστηριότητες του, με σημαντικό οικονομικό όφελος για τον ίδιο και το ευρύτερο 

κοινωνικό σύνολο (Chassin, 1992; Rowe, 2005). 

Θετική επίδραση από την ποιότητα των υπηρεσιών αποκομίζουν και οι επαγγελματίες 

υγείας. Με την εφαρμογή πρότυπων διαδικασιών απαλλάσσονται από περιττές ενέργειες, 

ενεργούν σύμφωνα με τυποποιημένες διαδικασίες και διαχειρίζονται αποτελεσματικά το 

χρόνο και τις γνώσεις τους. Κερδίζουν τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη των ασθενών και 

των οικογενειών τους και αυξάνεται το κύρος και η φήμη τους (Jencks, 1992; Willis-

Shattuck, 2008). Αντίστοιχα, για τον οργανισμό επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση 

σημαντικών οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, οι οποίοι μπορούν να διατεθούν για την 

κάλυψη άλλων αναγκών. Η θέση του οργανισμού γίνεται ανταγωνιστική και επιτυγχάνεται 

η αναγνώριση και η φήμη του (Jencks, 1992; Willis-Shattuck, 2008). 

Σε ότι αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία, η βελτίωση ποιότητας συνδέεται με τη μείωση των 

δαπανών τους για την υγειονομική κάλυψη των ασθενών και παράλληλα ενισχύεται η 

ικανοποίηση των ασθενών και η κοινωνική προσφορά των ταμείων (Wann-Yih, 2004).  

Οι θετικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, με την άμεση 

επανένταξη των ασθενών στην παραγωγική διαδικασία, τη μείωση των περιττών δαπανών 

και τη βελτίωση της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στο κράτος (Rowe, 2005).  

 

1.6 Η σχέση κόστους και ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας 

 

Σύμφωνα με κάποιους ερευνητές, η καλή ποιότητα των υπηρεσιών υγείας μπορεί να μη 

μειώνει το κόστος πάντα, όμως η κακή ποιότητα κοστίζει πάντα ακριβά (Woolhandler, 

2003). 

Τις τελευταίες δεκαετίες οι υπηρεσίες υγείας έχουν ως στόχο τη βελτίωση της φροντίδας 

υγείας των ασθενών με την εφαρμογή πολιτικών που αποβλέπουν στον έλεγχο και την 

ορθολογική χρήση των περιορισμένων, σε σημαντικό βαθμό, πόρων. Ακόμη και σήμερα, 

όμως, η αναποτελεσματική και η ανεξέλεγκτη χρήση των υπηρεσιών υγείας δημιουργεί 

σημαντικά προβλήματα (Chopra, 2008). 



  Σελίδα 

16 

 
  

Η έννοια του κόστους έχει θέση στο χώρο της υγείας. Η επιλογή προγραμμάτων παροχής 

υγείας τα οποία βελτιστοποιούν την υγεία των ασθενών δίχως να προκαλούν σπατάλη των 

πόρων θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο ενώ η ορθολογική χρήση των υπηρεσιών 

υγείας αποτελεί σημαντικό κίνητρο (Chaudhry, 2006). Όταν επιλέγουμε μια υπηρεσία 

χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους πόρους, σημαίνει ταυτόχρονα στέρηση πόρων από 

κάποια άλλη χρήση. Έτσι, το κόστος ευκαιρίας, το όφελος που χάνεται από τη μη 

υιοθέτηση της επόμενης κατά σειρά επιλογής υπηρεσίας πρέπει πάντα να εξετάζεται 

(Shortell, 1998). 

Οι ανάγκες για υπηρεσίες υγείας είναι πολύ αυξημένες σε αντίθεση με τους διαθέσιμους 

πόρους. Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι επιλογές των υπηρεσιών υγείας να γίνονται με 

κριτήρια κλινικής αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και ισότιμης πρόσβασης 

(Chaudhry, 2006). Η κατανομή των πόρων θα πρέπει να πραγματοποιείται μετά τον 

καθορισμό προτεραιοτήτων και να εξασφαλίζεται η μεγιστοποίηση της βελτίωσης της 

υγείας των ασθενών και ταυτόχρονα η ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας (Grol, 

2003). Με την ίδια λογική, η ανάλυση κόστους – αποτελέσματος της εφαρμογής 

προγραμμάτων υγείας πρέπει να αποτελέσει μηχανισμό αξιολόγησης και να αιτιολογείται η 

εφαρμογή τους. (Cohen, 1994) 

Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων υγείας φαίνεται ότι δεν εμπεριέχει συγκεκριμένους 

κανόνες λήψης αποφάσεων. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι αποτέλεσμα 

χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Άλλες βασικές πηγές χρηματοδότησης 

αποτελούν οι εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων μέσω της υποχρεωτικής ασφάλισης, η 

ιδιωτική ασφάλιση, οι δωρεές, οι φιλανθρωπίες και η συνεργασία με άλλους εξωτερικούς 

φορείς σε θέματα που αφορούν την τεχνογνωσία (Devers, 2009). 

Τα κονδύλια για την υγεία θα πρέπει να κατανέμονται εφόσον αξιολογούνται τα 

προγράμματα που εφαρμόζονται, εάν πετυχαίνουν τους αντικειμενικούς τους στόχους και 

εάν επιτυγχάνεται το μεγαλύτερο συνολικό όφελος,  το βέλτιστο αποτέλεσμα (Chopra, 

2008). 

Σήμερα, η αυξανόμενη ζήτηση των υπηρεσιών υγείας λόγω της αύξησης του προσδόκιμου 

επιβίωσης και της εμφάνισης χρόνιων παθήσεων, με την ταυτόχρονη μείωση των 

δημοσιονομικών πόρων, καθιστά αναγκαία την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών με 

ταυτόχρονο έλεγχο του κόστους. Έχει αποδειχθεί ότι το κόστος μπορεί να μειωθεί από την 
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εφαρμογή προγραμμάτων ποιότητας και ότι το 30% περίπου του λειτουργικού κόστους των 

νοσοκομείων είναι αποτέλεσμα λαθών, επαναλαμβανόμενων προβλημάτων και μη 

εκπαιδευμένου προσωπικού. Με άλλα λόγια, η τεράστια αύξηση του κόστους των 

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα που επιβάλλει την 

βελτίωση και τη διασφάλιση ποιότητας στο χώρο της υγείας (Devers, 2009). 
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2. Η ικανοποίηση του ασθενούς ως καταναλωτή και η σχέση της με την ποιότητα στις 

υπηρεσίες υγείας 

 

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η ικανοποίηση των καταναλωτών 

περιλαμβάνεται συχνά στους διαθέσιμους ορισμούς της ποιότητας και για αρκετούς 

ερευνητές αποτελεί απαραίτητη μετρήσιμη παράμετρο κατά την ποσοτικοποίησή της 

(Juran,1986; Dotchin, 1992; Οvretveit, 2004).  

Έτσι, η ικανοποίηση των καταναλωτών βρίσκεται στο επίκεντρο των επιχειρήσεων και γι΄ 

αυτόν το λόγο αυτές για να ικανοποιήσουν τους πελάτες τους αναλύουν το κάθε στάδιο 

κατανάλωσης, οργανώνουν υπηρεσίες υποστήριξης και δημιουργούν συστήματα κινήτρων 

(Harris, 2004). Επιπρόσθετα, σημαντικό στοιχείο της καταναλωτικής διαδικασίας είναι η 

διαχείριση των παραπόνων και η αποτελεσματική αντιμετώπιση τους. Με αυτόν τον τρόπο 

ο καταναλωτής καθιερώνεται ως κεντρικό πρόσωπο στην επιχείρηση. 

Αντίστοιχα, στο πεδίο των υπηρεσιών υγείας η ικανοποίηση των ασθενών αποτελεί 

σημαντικό μέσο αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται. Η άποψη των 

ασθενών για τις υπηρεσίες υγείας που εισπράττουν, σε συνδυασμό με κλινικές μελέτες 

μπορεί να προσφέρουν ασφαλή αποτελέσματα για τη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας 

(Williams, 1994; Anderson, 1994). Ιδανικά, η καταγραφή της ικανοποίησης των ασθενών 

οδηγεί στην ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Για τους θεωρητικούς του πεδίου, η ικανοποίηση του ασθενούς αποτελεί αναπόσπαστο 

στοιχείο της ποιότητας της φροντίδας (Donabedian, 1982) και όταν παραλείπεται η άποψη 

του ασθενούς, η αξιολόγηση της ποιότητας δεν είναι ολοκληρωμένη (French, 1981). 

Προσπαθώντας να τη συνδέσει με την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας, ο Vuori 

(1987) αναφέρει ότι η ικανοποίηση του ασθενούς είναι: α) ιδιότητα της ποιότητας 

φροντίδας και ένα αναγνωρισμένο και επιθυμητό αποτέλεσμα, β) δείκτης ποιότητας που 

εκφράζει την άποψη του ασθενούς για την ποιότητα της φροντίδας και γ) προαπαιτούμενη 

και αναγκαία συνθήκη για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Από την 

άλλη, ο Henry (1983) την απομονώνει ως μία διάσταση κατά την αξιολόγηση της 

ποιότητας. Το βασικό αυτό μοντέλο περιλαμβάνει πέντε διαστάσεις, οι οποίες αναφέρονται 

στην καταλληλότητα της θεραπείας, το χρόνο νοσηλείας, τη χρήση πόρων, τη 
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θνησιμότητα, το επίπεδο υγείας και, τέλος, την ικανοποίηση των ασθενών από τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.  

Παρόλα αυτά, στη βιβλιογραφία καταγράφεται και η αντίθετη άποψη. Μεγάλη μερίδα των 

θεωρητικών αμφισβητεί ότι η ικανοποίηση των ασθενών αποτελεί έναν αξιόπιστο δείκτη 

ποιότητας φροντίδας υγείας.  

Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με την άποψη του Eriksen, η ικανοποίηση των ασθενών 

δε συνεπάγεται και ποιοτική φροντίδα (Sitzia, 1997). Με την ίδια λογική ο Donabedian 

ενώ χαρακτήρισε ως σημαντικό παράγοντα την ικανοποίηση των ασθενών, αμφισβήτησε 

την ικανότητά τους να αξιολογήσουν την τεχνική πλευρά της φροντίδας, σε αντίθεση με 

τους Meterko (1990), που θεωρούν ότι οι ασθενείς διαθέτουν αυτή την ικανότητα 

αξιολόγησης της τεχνικής πλευράς (Thompson, 1995).  

Σύμφωνα με μια άλλη άποψη οι ασθενείς έχουν την ικανότητα να αξιολογήσουν 

περισσότερο τη διαπροσωπική πλευρά της φροντίδας, ενώ για την τεχνική πλευρά θεωρούν 

σημαντική την πληροφόρηση και από άλλες πηγές (Williams, 1998; Jackson, 2001). Σε ότι 

αφορά τη συμπεριφορά του ιατρικού προσωπικού, φαίνεται ότι η ενημέρωση σχετικά με 

την κατάσταση της υγείας τους, οι διαγνωστικές εξετάσεις και το θεραπευτικό σχήμα που 

ακολουθούν επηρεάζουν την ικανοποίηση τους. Ενώ στο νοσηλευτικό προσωπικό 

αξιολογούν την ευγένεια, την άμεση ανταπόκριση και την προθυμία που επιδεικνύουν 

(Williams, 1998). 

Ο Vuori (1987), μετά από έρευνα κατέληξε στους λόγους για τους οποίους αμφισβητούνται 

οι μετρήσεις ικανοποίησης ασθενών. Κατά την άποψη του οι ασθενείς δε διαθέτουν τις 

επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις να αξιολογήσουν την ποιότητα της φροντίδας, ενώ η 

κατάσταση στην οποία βρίσκονται, φυσική και ψυχολογική, δεν τους επιτρέπει να 

εκφραστούν αντικειμενικά. Επιπλέον, η ταχύτητα των παρεμβάσεων δεν τους επιτρέπει να 

έχουν μια αντικειμενική εικόνα. Για τους επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς 

υποστηρίζει, ότι οι στόχοι είναι διαφορετικοί και η έννοια της ποιότητας εξαρτάται από τις 

πολιτισμικές συνήθειες, τα χαρακτηριστικά των ασθενών (ηλικία, φύλο, εκπαίδευση και 

κοινωνικό επίπεδο), και το επίπεδο υγείας των ασθενών (Jackson, 2001). 
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Η επίδραση των ατομικών διαφορών των ασθενών, σύμφωνα με τον Κυριόπουλο (2003), 

στην διαμόρφωση του επιπέδου ικανοποίησης και αντίδρασης απεικονίζονται στην Εικόνα 

3: 

 

Εικόνα 3: Σχηματική απεικόνιση της διαμόρφωσης της αντίδρασης του ασθενούς  

 

 

 

 

 

 

 

Η αμφισβήτηση της ικανοποίησης των ασθενών ως έναν αξιόπιστο δείκτη ποιότητας 

φροντίδας υγείας, επεκτείνεται και στην αμφισβήτηση της εγκυρότητας των μετρήσεων. 

Για κάποιους, αυτό έγκειται στη δυσκολία που φαίνεται να έχουν οι ασθενείς στη 

διατύπωση της γνώμης τους (Mead, 2000), ενώ για άλλους είναι πιθανό αυτό να οφείλεται 

στην τάση για κοινωνική συμμόρφωση και στην εξάρτησή τους από το προσωπικό των 

υπηρεσιών υγείας (Pearson, 1989). 

Συχνά, οι επαγγελματίες υγείας καθορίζουν τις ανάγκες των ασθενών και τον τρόπο με τον 

οποίο οι ασθενείς έπρεπε να νιώσουν ικανοποίηση (Jackson, 2001). Γι΄ αυτόν το λόγο 

φαίνεται ότι οι ίδιοι αποφεύγουν να ρωτούν τους ασθενείς τους τι σκέφτονται για την 

ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που τους παρέχεται, απομακρύνοντας την πιθανότητα 

εξωτερικού ελέγχου και παράλληλα τον εσωτερικό έλεγχο και την υιοθέτηση της ποιοτικά 

επαγγελματικής συμπεριφοράς (Vuori, 1987; Williams, 1998; Mead, 2000). Από την άλλη, 

υπάρχουν μελέτες στις οποίες υποστηρίζεται ότι οι απόψεις των ασθενών και του 

προσωπικού ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό (Strasen, 1988; Jackson, 2001). 

Ερέθισμα 
Προσωπική εκτίμηση 

ασθενούς βάσει 
αξιών 

Αντίδραση ασθενούς 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

 

Χαρακτήρας, προσωπικότητα και αξίες ασθενούς 

Εμπειρίες από τη ζωή και τον τομέα των υγειονομικών υπηρεσιών 
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Συμπερασματικά, η ικανοποίηση είναι μια υποκειμενική αντίληψη από την πλευρά του 

ασθενούς, την οποία οι επαγγελματίες οφείλουν να δουν σαν πραγματικότητα, ανεξάρτητα 

εάν οι απόψεις των ασθενών είναι έγκυρες ή όχι. Αυτό που είναι σημαντικό είναι το πώς 

αισθάνεται ο ασθενής, ακόμα και εάν η αντίληψη του προσωπικού είναι διαφορετική 

(Williams, 1998), καθώς η αξιολόγηση της ικανοποίησης των ασθενών συνδέεται με τη 

συμπεριφορά τους (Linder- Pelz, 1982) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βελτίωση των 

νοσηλευτικών υπηρεσιών (Bond, 1992; Sitzia, 1997). 

Παραφράζοντας τον ορισμό του Peter Senge (1990) για την ποιότητα που είναι «οτιδήποτε 

αφορά τον καταναλωτή», μπορεί να ειπωθεί ότι στο χώρο της υγείας, ποιότητα είναι 

«οτιδήποτε αφορά τον ασθενή». Ότι γίνεται πηγάζει από τον ασθενή και γίνεται για τον 

ασθενή ο οποίος αποτελεί την αφετηρία και το τέλος. Μελλοντικά, επιτυχημένες 

υγειονομικές μονάδες θα είναι αυτές που θα συμπεριλάβουν την άποψη των ασθενών στο 

σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και θα τη λαμβάνουν 

υπόψη στη διαδικασία λήψης όλων των διοικητικών και οικονομικών αποφάσεων (Mead, 

2000; Jackson, 2001). 

 

2.1 Ορισμός της ικανοποίησης του καταναλωτή 

 

Ο ορισμός της έννοιας της ικανοποίησης του καταναλωτή (consumer or customer 

satisfaction) δεν έχει προσδιοριστεί επακριβώς, παρά τις πολλές έρευνες που έχουν γίνει. 

Στη βιβλιογραφία αναφέρεται με τους όρους «ικανοποίηση του πελάτη», «ικανοποίηση του 

καταναλωτή» ή από άλλους μόνο ως «ικανοποίηση». Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί για την ικανοποίηση. 

Σύμφωνα με τον Howard (1969), η ικανοποίηση αποτελεί μια γνωσιακή κατάσταση του 

πελάτη και αφορά την ανταμοιβή του ή όχι ,σε σχέση με τις θυσίες και τις προσπάθειες που 

έχει καταβάλλει. Σε άλλη μελέτη (Westbrook, 1983) εμφανίζεται ως μια συναισθηματική 

αντίδραση του πελάτη, η οποία σχετίζεται είτε με συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες, 

είτε με διαδικασίες αγοράς, είτε με τα χαρακτηριστικά του πελάτη. 
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Κατά τον Hunt (1977), η ικανοποίηση αποτελεί μια διαδικασία που στηρίζεται στη 

συγκεκριμένη εμπειρία, εάν ήταν τόσο καλή όσο πίστευε ο πελάτης. Ενώ κατά τον Oliver 

(1988), αποτελεί μια αντίδραση εκπλήρωσης του καταναλωτή σε σχέση με το προϊόν ή την 

υπηρεσία, που αφορά την κατανάλωση. Σύμφωνα με τον Fornell (1992), τέλος, αποτελεί 

μια μεταγοραστική αξιολόγηση. 

Μετά από εκτενή ανασκόπηση του Giese, ο ίδιος καταλήγει στο ότι η ικανοποίηση 

πελατών αποτελεί μια συναισθηματική ή γνωσιακή αντίδραση. Αυτή η αντίδραση είναι 

διαφορετική σε ένταση ανάλογα με την περίσταση. Αυτό επιβεβαιώθηκε και σε 

συνεντεύξεις καταναλωτών, όπου οι περισσότεροι για την περιγραφή της χρήσης του 

προϊόντος ή της υπηρεσίας που κατανάλωσαν, επιβεβαίωσαν τη συναισθητική έκφραση της 

ικανοποίησης (Westbrook, 1991). 

Φαίνεται ότι οι καταναλωτές χρησιμοποιούν κριτήρια (standards) τα οποία αποτελούν την 

αιτία της αντίδρασης τους, η οποία επηρεάζεται είτε από τις προσδοκίες τους, είτε από την 

εμπειρία τους. Έτσι, η κατανάλωση, το προϊόν, η απόφαση αγοράς, το κατάστημα και ο 

πωλητής, καθορίζουν την ικανοποίησή του. Επιπλέον, η αντίδραση του καταναλωτή 

προκύπτει σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και επιδρά σε αυτήν η επιλογή του προϊόντος. 

(Cronin, 2000) 

Η κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών περιέχει την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών 

του προϊόντος ή της υπηρεσίας, την ικανοποίηση και την πρόθεση συμπεριφοράς (Mittal, 

1999). Επιπρόσθετα, η ικανοποίηση των πελατών περιέχει επιδράσεις από τα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας, τις υπηρεσίες υποστήριξης, τις διαδικασίες 

ανάκαμψης από δυσάρεστη εμπειρία που τυχόν είχε και από τις εξαιρετικές υπηρεσίες που 

εισέπραξε (Jones, 1995). 

Βιβλιογραφικά καταγράφεται μια δυναμική, μεταβαλλόμενη χρονικά σχέση ανάμεσα στην 

αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και την ικανοποίηση των καταναλωτών. 

Η ικανοποίηση αρχικά είναι σπουδαιότερη ενώ κατά την διάρκεια του χρόνου, το προϊόν 

αποκτά μεγαλύτερη αξία. 

Πιο συγκεκριμένα, η ενημέρωση των καταναλωτών για τις επιπλέον ιδιότητες των 

προϊόντων επιδρά σημαντικά στο βαθμό ικανοποίησης. Αυτό αφορά ιδιαίτερα προϊόντα 

νέας τεχνολογίας. Με αυτόν τον τρόπο, η ικανοποίηση από τη χρήση μπορεί να αυξηθεί 
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όταν ιδιότητες ή χαρακτηριστικά δεν είναι από την αρχή γνωστές στον καταναλωτή, αλλά 

διαπιστώθηκαν μεταγενέστερα (Mittal, 1999). 

Επίσης, σύμφωνα σημαντική επίδραση στην ικανοποίηση του καταναλωτή έχει η 

αντιλαμβανόμενη αξία του προϊόντος, σύμφωνα με τον Woodruff. Ο ίδιος ερευνητής 

παρατήρησε ότι εκείνα τα στοιχεία που παρακινούν τον καταναλωτή για την αγορά του 

προϊόντος μπορεί να μην είναι παρόμοια με αυτά που θα τον οδηγήσουν ξανά στην ίδια 

αγορά (Cronin, 2000). Στην ίδια λογική, ο Reichheld, αναφέρει ότι οι παράγοντες που 

επιδρούν στην ικανοποίηση των καταναλωτών μπορεί να διαφέρουν από εκείνους που 

δημιουργούν καταναλωτική αφοσίωση (Harris, 2004). 

Συμπερασματικά, βιβλιογραφικά απουσιάζει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός ή μια κοινή 

ορολογία για την ικανοποίηση του καταναλωτή, παρόλο που έχουν αναπτυχθεί θεωρητικά 

μοντέλα που περιλαμβάνουν κριτήρια ικανοποίησης και συνδέουν – άμεσα ή έμμεσα – την 

ικανοποίηση του καταναλωτή με την ποιότητα. 

 

2.2 Ορισμός της ικανοποίησης των ασθενών 

 

Η έννοια της ικανοποίησης των ασθενών δεν αποτέλεσε αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης 

ώστε να υιοθετηθεί ένας αντικειμενικά αποδεκτός ορισμός. Τόσο ο Williams, ο Smith, όσο 

και ο Donabedian, εστιάζουν στην υποκειμενικότητα του ορισμού, καθώς συνδέουν την 

ικανοποίηση του ασθενούς με στοιχεία που σχετίζονται με τις ανάγκες, τις προσδοκίες και 

τις αξίες του καθενός ξεχωριστά (Williams, 1998). 

Σύμφωνα με τον Pascoe, η ικανοποίηση των ασθενών ορίζεται ως γενική αντίδραση του 

χρήστη από τις υπηρεσίες υγείας και εκδηλώνεται με μεταβολές στην συμπεριφορά τους 

(Sitzia, 1997). Ενώ στην ίδια λογική, ο Guzman τη θεωρεί ως αποτέλεσμα της 

αλληλεπίδρασης των ασθενών με τη φροντίδα υγείας, το οποίο και καθορίζει τη 

μελλοντική χρήση των υπηρεσιών και τη συμμόρφωση των ασθενών με τη θεραπευτική 

τους αγωγή (Sitzia, 1997). 
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Η Linder-Pelz (1982) ορίζει την ικανοποίηση ασθενών ως στάση και αναφέρεται στη 

συναισθηματική αντίδραση, στην οποία επιδρούν οι πληροφορίες που παίρνουν οι ασθενείς 

και στην αξιολόγηση των υπηρεσιών που τους παρέχονται. 

Βιβλιογραφικά, ο περισσότερο αποδεκτός ορισμός είναι αυτός της Risser, σύμφωνα με τον 

οποίο η ικανοποίηση ασθενών είναι ο λόγος των προσδοκιών των ασθενών για την ιδανική 

φροντίδα και της αντίληψης τους για τη φροντίδα που τους παρέχεται (Jackson, 2001). 

Σύμφωνα με τους παραπάνω εννοιολογικούς ορισμούς, φαίνεται ότι δεν υπάρχει συμφωνία 

για τον ορισμό της ικανοποίησης του ασθενούς, και για το εάν αυτή αποτελεί στάση, 

αντίληψη ή απλά άποψη. 

Ο Oberst (1984) υποστηρίζει τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις έννοιες της 

ικανοποίησης ασθενών και της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας. 

Βιβλιογραφικά, καταγράφεται διαφωνία ακόμη και για το βαθμό σύνδεσης της 

ικανοποίησης του ασθενούς με την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας. Στις περισσότερες 

μελέτες, η έννοια της ικανοποίησης των ασθενών αναφέρεται ως αξιόπιστος δείκτης για 

την αξιολόγηση των πολιτικών της υγείας, και η αύξηση της ικανοποίησης των ασθενών 

αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα πιστοποίησης της ποιότητας των υπηρεσιών της 

υγείας (Mead, 2000). 

 

2.3 Θεωρητική προσέγγιση της ικανοποίησης ασθενών 

 

Οι μελέτες που αφορούν την ικανοποίηση ασθενών εστιάζουν στις ψυχολογικές διεργασίες 

που πραγματοποιούνται και στις αντιλήψεις που διαμορφώνουν οι ασθενείς κατά την 

επαφή τους με τις υπηρεσίες υγείας. Οι θεωρίες υποκίνησης, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί 

κυρίως στον εργασιακό χώρο, έχουν αξιοποιηθεί και για την ανάλυση της ικανοποίησης 

των ασθενών (Hallström, 2001). 

Η θεωρία αναγκών του Maslow, χρησιμοποιήθηκε ως θεωρητικό πλαίσιο για την παροχή 

φροντίδας υγείας, για την αξιολόγηση των αναγκών, για τη μέτρηση της ικανοποίησης των 

ασθενών, καθώς και για τη μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Σύμφωνα με 
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αυτή τη θεωρία οι ανθρώπινες ανάγκες χωρίζονται με σειρά προτεραιότητας στις βασικές 

ανάγκες που περιλαμβάνουν τις σωματικές ανάγκες, τις ανάγκες για ασφάλεια και 

προστασία και στις ανώτερες ανάγκες που αφορούν την ανάγκη ένταξης σε ομάδα, την 

ανάγκη για αγάπη, εκτίμηση και την ανάγκη για αυτοπραγμάτωση (Εικόνα 4). Η 

ψυχολογική ανάπτυξη του ατόμου σκιαγραφείται από την μετάβαση του από τις βασικές 

του ανάγκες (επιβίωση και ασφάλεια) στις ανώτερες ιεραρχικά (αγάπη, εκτίμηση, 

αυτοπραγμάτωση) (Zalenski, 2006). 

 

Εικόνα 4: Οι πέντε τύποι των αναγκών στην ιεραρχική πυραμίδα του Maslow 

 

 

Η παραπάνω θεωρία έχει αναγνωρισθεί λόγω της απλότητας της, αλλά έχει δεχθεί και 

αμφισβήτηση για τη δυνατότητα εφαρμογής της σε ασθενείς (Tucker, 2011). Βέβαια, 

πολλά στοιχεία από τη θεωρία του Maslow, αναγνωρίζονται στο πλαίσιο που 

δημιουργήθηκε από τους Ross και Turner, κατά το οποίο (Human Needs Model of 

Nursing) οι ανάγκες των ασθενών δεν είναι απόλυτα ανεξάρτητες και δεν 

κατηγοριοποιούνται απόλυτα (Hallström, 2001; Tucker, 2011). 

•Αυτοπραγμάτωση 

 

 

 

Αλήθεια, Ηθική, 
Δημιουργικότητα 

•Εκτίμηση 

Επιτυχία, 
Εμπιστοσύνη, 
Αυτοεκτίμηση, 

Σεβασμός 

•Αγάπη - Ανήκειν 
Φιλία, Οικογένεια, Σεξουαλική 

Οικειότητα  

•Ασφάλεια 
Σωματική, Ηθική, Οικογενειακή, 

Εργασίας, Πόρων, Υγείας, Περιουσίας 

•Επιβίωση Αναπνοή, Νερό, Ύπνος, Τροφή 
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Σύμφωνα τον Herzberg η θεωρία των δύο παραγόντων, μπορεί να εξηγήσει τους λόγους 

που οδηγούν ένα άτομο σε ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια. Η πρώτη ομάδα παραγόντων 

(παράγοντες υγιεινής ή δυσαρέσκειας) αφορά εξωτερικούς παράγοντες (συνθήκες 

εργασίας, ασφάλεια, μισθός). Όταν το άτομο δεν ικανοποιείται σε αυτή τη βάση, οδηγείται 

σε δυσαρέσκεια. Η δεύτερη ομάδα παραγόντων (παράγοντες παρακίνησης ή ικανοποίησης) 

αφορά εσωτερικούς παράγοντες (αναγνώριση, ανάπτυξη, ανάληψη ευθύνης). Όταν τα 

άτομα ικανοποιούνται σε αυτή τη βάση οδηγούνται σε γενικότερη ικανοποίηση. Σύμφωνα 

με τον ίδιο ερευνητή η δυσαρέσκεια και η ικανοποίηση δεν αποτελούν τα δύο άκρα της 

ίδιας γραμμής (Yellen, 2002). 

Στηριζόμενοι στην προηγούμενη θεωρία, οι Bond και Thomas (1992), εξέφρασαν την 

άποψη ότι οι ασθενείς είναι ικανοποιημένοι όταν ικανοποιούνται οι εσωτερικές τους 

ανάγκες (διαπροσωπικές σχέσεις, αναγνώριση, συμμετοχή), ενώ εμφανίζονται 

δυσαρεστημένοι όταν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και οι παροχές είναι ακατάλληλες για 

τους ίδιους. 

Επιπλέον, σε αντιστοιχία με την θεωρία του Herzberg βρίσκεται ο ορισμός του Juran για 

την ποιότητα. Κατά τον Juran, ο ορισμός της ποιότητας αναφέρεται στην ικανοποίηση των 

αναγκών των πελατών – ασθενών και στην ανταπόκριση στις ανάγκες τους, με ένα προϊόν 

ή υπηρεσία κατάλληλα προς χρήση (Yellen, 2002). 

Στην προσπάθειά της να διαμορφώσει ένα διαφορετικό θεωρητικό πλαίσιο, η Linder-Pelz 

(1982), όρισε τέσσερα στοιχεία που επιδρούν στην ικανοποίηση των ασθενών από τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Αυτά είναι: α) οι προσδοκίες, όπου περιγράφεται η 

πιθανότητα να συμβεί ένα γεγονός, β) η αξία-σπουδαιότητα, που περιλαμβάνει ότι 

πραγματικά αξίζει για τον ασθενή, γ) το δικαίωμα, που αποτελεί την αντίληψη του ατόμου 

από τη φροντίδα ως το δικαίωμα και δ) το γεγονός, στο οποίο οι ασθενείς αναφέρονται σε 

προηγούμενες εμπειρίες τους ή συγκρίνουν τη φροντίδα που οι ίδιοι έλαβαν σε σχέση με 

άλλους ασθενείς. 

Ένα άλλο πλαίσιο, το οποίο προέρχεται και αυτό από τον εργασιακό χώρο και ερμηνεύει 

την ικανοποίηση ασθενών από τις υπηρεσίες υγείας, πρότεινε η Oberst (1984). Οι ασθενείς 

προσέρχονται στο σύστημα υγείας με διαφορετικά χαρακτηριστικά, στάσεις και εμπειρίες. 

Αυτά έρχονται σε αλληλεπίδραση με τις πληροφορίες και τη γνώση που εισπράττουν από 

τους επαγγελματίες υγείας και καθορίζουν τις ανάγκες τους και την κατάσταση τους. 
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Κατόπιν δημιουργείται ένα σύστημα προσδοκιών, ένα πρότυπο το οποίο μπορεί να 

μεταβληθεί ανάλογα με την πορεία της πάθησης, και εκπροσωπεί την άποψη του ασθενούς 

για τη φροντίδα υγείας, η οποία κρίνεται ως ικανοποιητική ή όχι. 

Συμπερασματικά, και προσεγγίζοντας θεωρητικά την ικανοποίηση ασθενών, πολλοί 

ερευνητές συμφωνούν ότι οι προσδοκίες αποτελούν σημαντικό παράγοντα επίδρασης στην 

ικανοποίηση των ασθενών. Σε αυτή τη λογική, όταν τα βιώματα των ασθενών ξεπερνούν 

τις προσδοκίες τους, οι ασθενείς είναι ικανοποιημένοι, ενώ όταν υπολείπονται των 

προσδοκιών τους, οι εμπειρίες τους είναι δυσάρεστες (Lauri, 1997; Yellen, 2002). 

 

2.4 Μέτρηση της ικανοποίησης ασθενών: διαστάσεις και αποτελέσματα 

 

Διαφορετικές διαστάσεις προτάθηκαν για τη μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών από 

τη φροντίδα υγείας. Η μελέτη του ερωτήματος ποιες διαστάσεις και κατά πόσο μπορούν να 

εκτιμήσουν οι ασθενείς τη φροντίδα υγείας έχει αποτυπωθεί στις έρευνες με ποσοτικές 

κυρίως μεθόδους. Κατά το Rubin (1990), φαίνεται ότι οι ασθενείς μπορούν να διακρίνουν 

διαφορετικές διαστάσεις, αλλά αυτό πιθανόν να οφείλεται στη μεθοδολογία που 

εφαρμόζεται. 

Πολλοί ερευνητές έχουν αναφερθεί στην αξιολόγηση των διαφόρων διαστάσεων, ώστε να 

υπάρξουν συντελεστές βαρύτητας για να υπολογισθεί μια συνολική βαθμολόγηση (Hall, 

1988). Οι διαστάσεις οι οποίες προτάθηκαν από τους Ware και Snyder (1975), μετά από 

παραγοντική ανάλυση ήταν οκτώ: τεχνική, τέχνη της φροντίδας (διαπροσωπικές σχέσεις), 

φυσικό περιβάλλον, πρόσβαση, διαθεσιμότητα, συνέχεια, αποτελεσματικότητα και 

οικονομικά. Αυτές οι διαστάσεις, έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στη μέτρηση της 

ικανοποίησης ασθενών. 

Μετά από βιβλιογραφική ανασκόπηση οι Greeneich, Long και Miller (1992), πρότειναν 

πέντε διαστάσεις που αφορούν την ικανοποίηση των ασθενών από τη νοσηλευτική 

φροντίδα: α) στοιχεία της προσωπικότητας του νοσηλευτικού προσωπικού, όπως ευγένεια, 

ενδιαφέρον, σεβασμός, β) στοιχεία της νοσηλευτικής φροντίδας, όπως διδασκαλία, 

επικοινωνία , εμπιστοσύνη, φροντίδα, γ) νοσηλευτική ικανότητα όπως γνώσεις, τεχνική και 
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οργανωτικότητα, δ) περιβάλλον, όπως καθαριότητα, φαγητό, θόρυβος, και ε) προσδοκίες 

ασθενών. 

Έχοντας ως βάση την προσέλκυση πελατών ο Parasuraman (1988), πρότεινε πέντε 

διαστάσεις για την ικανοποίηση των χρηστών: φυσικό περιβάλλον, αξιοπιστία, 

ανταπόκριση, σιγουριά, ενδιαφέρον. Οι πέντε αυτές διαστάσεις έχουν εφαρμοσθεί σε 

τράπεζες, τηλεφωνικές υπηρεσίες κα, ενώ αργότερα εφαρμόσθηκαν και στην αξιολόγηση 

της ικανοποίησης ασθενών από τη νοσηλευτική (Scardina, 1994) και τη νοσοκομειακή 

φροντίδα (Babacus, 1992). 

Στην ικανοποίηση των ασθενών από την ιατρική φροντίδα έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετά 

και οι τρεις διαστάσεις που έχει προτείνει η Hulka: τεχνική, διαπροσωπικές σχέσεις και 

κόστος - ευκολία (Hallström, 2001). 

Ο τρόπος της οργάνωσης της φροντίδας και ο σημαντικός ρόλος του νοσηλευτικού 

προσωπικού διαφαίνεται στις επτά διαστάσεις των Abdellah και Levine: η ανάπαυση, οι 

διαιτητικές συνήθειες, η τουαλέτα, η προσωπική υγιεινή, η υποστηρικτική φροντίδα, η 

αντίδραση στη θεραπεία και η επαφή με το νοσηλευτικό προσωπικό (Hallström, 2001). Στο 

ίδιο πεδίο, το 1975 από την Risser αναγνωρίσθηκαν τρείς διαστάσεις ικανοποίησης 

ασθενών από την νοσηλευτική φροντίδα: η επαγγελματική, η εκπαιδευτική και η 

διαπροσωπική (Hallström, 2001). Στηριζόμενη στο μοντέλο της Risser, η LaMonica το 

1986, διατύπωσε τρεις διαστάσεις: τη δυσαρέσκεια, την υποστήριξη και την καλή 

εντύπωση (Johansson, 2002). 

Σε μεγάλη έρευνα στη Φιλανδία, το θεωρητικό πλαίσιο της ικανοποίησης των ασθενών 

αναγνώριζε τις εξής περιοχές: τα χαρακτηριστικά του προσωπικού, τις τεχνικές 

δραστηριότητες, τις διαπροσωπικές σχέσεις, το περιβάλλον, τις προαπαιτούμενες 

συνθήκες, την είσοδο και έξοδο του ασθενούς από το νοσοκομείο και τις τεχνικές 

ενίσχυσης (Leino-Kilpi, 1992). Το συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο θεωρείται πολύ 

σημαντικό, καθώς λαμβάνει υπόψη τις προσδοκίες των ασθενών πριν την εισαγωγή τους 

στο νοσοκομείο και την εκτίμηση τους μετά την έξοδο (Johansson, 2002). 

Από τις παραπάνω μελέτες φαίνεται ότι η τεχνική πλευρά και οι διαπροσωπικές σχέσεις 

αποτελούν τις βασικές διαστάσεις αξιολόγησης της ικανοποίησης ασθενών. Παρόλο που 
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έχει δοθεί αυξημένη σημασία στις δύο αυτές διαστάσεις, κατά τον Doering, δεν είναι 

σίγουρο ότι οι ασθενείς είναι ικανοί να ξεχωρίσουν τις δύο αυτές περιοχές (Sitzia, 1997). 

Η σπουδαιότητα της μέτρησης της ικανοποίησης ασθενών αποδίδεται σε πολλούς λόγους. 

Ένας από τους βασικούς στόχους των υπηρεσιών υγείας είναι η ικανοποίηση των ασθενών. 

Τα  οφέλη για τον ασθενή είναι πολλαπλά, καθώς φαίνεται ότι η υψηλή ικανοποίηση 

επιδρά θετικά στις ψυχολογικές και κοινωνικές του ανάγκες. Έπειτα, έχει βρεθεί 

σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στα αποτελεσμάτων των ιατρικών παρεμβάσεων και της 

ικανοποίησης των ασθενών. Επιπλέον, φαίνεται ότι η αυξημένη ικανοποίηση πετυχαίνει 

καλύτερα κλινικά αποτελέσματα, ενώ οι ικανοποιημένοι ασθενείς είναι πιο πιθανό να 

ακολουθήσουν πιστά το θεραπευτικό σχήμα (Sitzia, 1997; Johansson, 2002). Εν τω μεταξύ, 

παρατηρείται μια αύξηση των αγωγών και μηνύσεων κατά του ιατρικού και του 

νοσηλευτικού προσωπικού για πλημμελή άσκηση καθηκόντων. Η βελτίωση της 

επικοινωνίας ανάμεσα στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και στους ασθενείς, θα αυξήσει 

την ικανοποίηση τους, ώστε οι ασθενείς να μην προβαίνουν σε αντίστοιχες ενέργειες 

(Hallström, 2001). 

Σημαντικά πλεονεκτήματα των ικανοποιημένων χρηστών εισπράττουν και τα ασφαλιστικά 

ταμεία, καθώς τα καλύτερα κλινικά αποτελέσματα από τους ικανοποιημένους χρήστες 

επιφέρουν μελλοντική εξοικονόμηση οικονομικών πόρων (Hallström, 2001). 

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια θεωρείται σημαντική η συμμετοχή του χρήστη στο 

σχεδιασμό της θεραπείας του και την αξιολόγηση της παροχής υγείας, μέσα στα 

γενικότερα πλαίσια της «κυριαρχίας του καταναλωτή» που επικρατεί. Άρα, οι υπηρεσίες 

υγείας αναμένεται να διαμορφωθούν από τη ζήτηση και τις προτιμήσεις των χρηστών 

(Tucker, 2011). 

Συμπερασματικά. οι έρευνες ικανοποίησης οφείλουν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην 

αξιολόγηση και στη λειτουργία των μονάδων υγείας με βάση ποιοτικούς και ποσοτικούς 

δείκτες. Έτσι, μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για τη βελτίωση των διαδικασιών στις 

υπηρεσίες υγείας, να επιδράσουν σημαντικά στη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων, με 

αλλαγές στη συμπεριφορά τους, ώστε να επιτευχθεί αύξηση της ικανοποίησης των 

χρηστών και αύξηση της ποιότητας της φροντίδας υγείας. 
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2.5 Μέτρηση δεικτών και ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών στις υπηρεσίες υγείας 

 

Φαίνεται ότι οι ασθενείς αξιολογούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας με 

περίπλοκο τρόπο, σε σύγκριση με άλλες υπηρεσίες, για πολλούς λόγους. Αρχικά, η χρήση 

των υπηρεσιών υγείας χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και θεωρείται ανεπιθύμητη, ενώ 

δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος (Yellen, 2002). Επίσης, θεωρείται ότι οι ασθενείς δε 

μπορούν να συγκρίνουν τις υπηρεσίες υγείας που λαμβάνουν, με άλλες υπηρεσίες που είναι 

ανταγωνιστικές (Angelopoulou, 1998). Τέλος, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες, 

το επάγγελμα του ιατρού θεωρείται προστατευμένο και ελεγχόμενο, με σκοπό την 

προστασία του κοινωνικού συνόλου (Johansson, 2002). 

Η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την υγεία (Ridgely, 

2002), ενώ από τη βιβλιογραφία συμπεραίνεται ότι η ποιότητα εστιάζει στην ικανοποίηση 

ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους οργανισμούς υγείας (Pakdil, 2005).  

Σύμφωνα με πολλούς θεωρητικούς, η επισταμένη παρακολούθηση της ικανοποίησης των 

ασθενών αποτελεί ένα αποδοτικό σύστημα βελτίωσης της ποιότητας (Rosenthal, 2005). 

Εξάλλου ο Donabedian, όρισε την ποιότητα, όχι μόνον ως αποτέλεσμα της παρεχόμενης 

φροντίδας υγείας αλλά και από την ικανοποίηση του ασθενούς, που σύμφωνα με τον ίδιο, 

αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας (Yellen, 2002). 

Φαίνεται ότι οι ασθενείς κρίνουν την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, από τη συνολική 

εικόνα του οργανισμού, τη συμπεριφορά του προσωπικού, τις μεθόδους διαχείρισης 

παραπόνων και την άμεση ή όχι πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας (Johansson, 2002). 

Η βελτίωση της ποιότητας δε μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη μέτρηση της απόδοσης. Η 

δημιουργία δεικτών με σκοπό την ανάπτυξη στόχων, η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και 

η βελτίωση των διαδικασιών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (Harteloh, 2003; Manjunath, 

2008) οδηγούν στην αύξηση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας υγείας. 

Η εγκατάσταση συστημάτων ποιότητας οδηγεί σε εσωτερική αξιολόγηση, παρακολούθηση 

και βελτίωση των διεργασιών. Απώτερο στόχο αποτελεί η εξωτερική αξιολόγηση με τη 

μορφή πιστοποίησης ή διαπίστευσης με σκοπό την τεκμηριωμένη ποιοτική φροντίδα υγείας 

(Harteloh, 2003; Manjunath, 2008; Ru Chen, 2012). 
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Οι μονάδες υγείας που έχουν σωστή πληροφόρηση και παρακολούθηση των δεικτών και 

των στόχων που έχουν τεθεί, διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τους διαθέσιμους πόρους 

που κατέχουν. Με την εισαγωγή προγραμμάτων ποιότητας και τις συστηματικές μετρήσεις 

των διαδικασιών, οι διοικητές των μονάδων μπορούν να προβούν στο στρατηγικό 

σχεδιασμό της λειτουργίας των μονάδων (Ru Chen, 2012). 

Ο Betka, υποστηρίζει ότι οι managers των μονάδων υγείας που υποστηρίζουν την ποιότητα 

πρέπει να εγκαταστήσουν συστήματα και διαδικασίες για να τη μετρούν, αντί να 

βασίζονται στη διαίσθηση τους (Batalden, 2007).  

Η μέτρηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας δεν αποτελεί μηχανισμό 

επιβολής ποινών αλλά ένα σημαντικό εργαλείο διοίκησης. Συμβάλλει στη συστηματική και 

αξιόπιστη συλλογή δεδομένων, στην ορθολογική αξιοποίηση των πόρων, στη βελτίωση της 

προγραμματικής ικανότητας και του σχεδιασμού των οργανισμών υγείας (Batalden, 2007). 

Για να μπορέσουμε να ελέγξουμε και να μετρήσουμε ένα σύστημα (πχ ποιότητας) 

σύμφωνα με τον Hofstede, πρέπει να ισχύουν τα εξής: α) τα κριτήρια μέτρησης να είναι 

υπαρκτά, διαθέσιμα και σαφέστατα, β) τα αποτελέσματα μπορεί και πρέπει να είναι 

μετρήσιμα, γ) οι επιπτώσεις των παρεμβάσεων της διοίκησης πρέπει να είναι γνωστές, δ) οι 

δραστηριότητες μέσα στο σύστημα πρέπει να είναι επαναλαμβανόμενες (Groenewegen, 

2005). Από την άλλη, η μέτρηση της ποιότητας σε μια μονάδα υγείας μπορεί να αφορά 

δείκτες θνητότητας, να περιλαμβάνει μετρήσεις για τον έλεγχο της ποιότητας, την 

ικανοποίηση ασθενών, την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και την οικονομική 

θέση της υγειονομικής μονάδας (Manjunath, 2008; Ru Chen, 2012). 

Δεδομένου, τέλος, ότι η ποιότητα αποτελεί τη σύγχρονη τάση της εποχής, τα συστήματα 

διασφάλισής της αποτελούν εργαλεία ώστε οι μονάδες υγείας να μπορέσουν να επιβιώσουν 

και παράλληλα να είναι ανταγωνιστικές. Επίσης, μέσω της μέτρησης της 

αποτελεσματικότητας των διαδικασιών πριν και μετά την εισαγωγή προγραμμάτων 

ποιότητας, οι διοικήσεις των υπηρεσιών υγείας μπορούν να ποσοτικοποιήσουν τις αλλαγές 

που έγιναν και να σχεδιάσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια και με σαφέστερο προσανατολισμό 

τις μελλοντικές στρατηγικές κινήσεις τους. 
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2.6 Ποσοτικός προσδιορισμός της ικανοποίησης ασθενών με το «Μοντέλο SERVQUAL» 

 

Η ποιότητα των καταναλωτικών αγαθών μπορεί να μετρηθεί με ένα σύνολο αντικειμενικών 

δεικτών, όπως η αντοχή στο χρόνο, ο αριθμός ελαττωμάτων ή ελαττωματικών προϊόντων 

κτλ. Η ποιότητα των υπηρεσιών όμως είναι μια αφηρημένη και αόριστη έννοια, επειδή έχει 

τα εξής μοναδικά χαρακτηριστικά:  ασάφεια, ετερογένεια και μη δυνατότητα διάκρισης 

ανάμεσα σε παραγωγή και κατανάλωση. Γι’ αυτό το λόγο η εκτίμηση της ποιότητας των 

υπηρεσιών μπορεί να βασιστεί στις αντιλήψεις των πελατών για την ποιότητα 

(Abramowitz, 1987). 

Οι πρώτες αναφορές για την ικανοποίηση των πελατών και την παροχή ποιοτικών 

υπηρεσιών αναδύονται στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και αφορούν τους κλάδους της 

εκπαίδευσης και της βιομηχανίας. Το 1988, οι Parasuraman, Berry και Zeithaml εισάγουν 

στη βιβλιογραφία το μοντέλο SERVQUAL, ικανό να προσδιορίσει ποιοτικά τις προσδοκίες 

των πελατών (expectations: ex) και την αντιλαμβανόμενη απόδοση (performance: pe). 

Αξιοποιήθηκε αρχικά σε επιχειρήσεις τραπεζοπιστωτικών ιδρυμάτων και 

τεχνοεπισκευαστικών τηλεφωνικών εταιριών (Parasuraman, 1985; Parasuraman, 1994; 

Parasuraman, 1998). Αποτελεί επέκταση της προσέγγισης του ιδεώδους σημείου, καθώς 

εστιάζει στη συγκριτική ανάλυση των προσδοκιών των πελατών με τις προσφερόμενες 

υπηρεσίες. Το μέτρο εκτίμησης της ποιότητας των υπηρεσιών, στο μοντέλο SERVQUAL, 

δίδεται από την εξίσωση: 

 

Gj=∑wi ∙ (Eij - Ii) 

Όπου:  

Gj: Το χάσμα ποιότητας της εταιρείας j από την «εξαιρετική» εταιρεία 

Wi: Το επίπεδο σημαντικότητας του χαρακτηριστικού ποιότητας i 

Εij: Η αντίληψη της απόδοσης της εταιρείας j για το χαρακτηριστικό i 

Ii: Η προσδοκία του πελάτη για το εξαιρετικό επίπεδο απόδοσης του χαρακτηριστικού i 

n: Ο συνολικός αριθμός των χαρακτηριστικών ποιότητας 

n 

i=1 
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Το βασικότερο πλεονέκτημα του μοντέλου είναι ότι η ποιότητα προσδιορίζεται από τους 

ίδιους τους καταναλωτές (αντιλαμβανόμενη ποιότητα) και όχι βάσει κάποιων 

προδιαγραφών (quality standards) που έχει θέσει η επιχείρηση. Αυτή η πελατοκεντρική 

αντίληψη δίνει τη δυνατότητα σε οποιαδήποτε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών να μετρήσει 

την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει βασιζόμενη σε δεδομένα που έχουν συλλεχθεί 

από τους ίδιους της τους πελάτες (Cuthbert, 1996; Wisniewski, 1996).  

Με τη μέθοδο SERVQUAL η αντιλαμβανόμενη ποιότητα προκύπτει από τη σύγκριση των 

προσδοκιών του πελάτη για τις υπηρεσίες που πρόκειται να λάβει με τις αντιλήψεις του για 

την απόδοση της εταιρείας που παρέχει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες (Lam, 1997) και γι’ 

αυτό αποτελεί ανεκτίμητο εργαλείο των οργανισμών για να κατανοήσουν καλύτερα τι 

εκτιμούν οι πελάτες και πόσο καλά οι ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις καλύπτουν τις ανάγκες 

και τις προσδοκίες των πελατών (Buttle, 1996). 

Η μέθοδος SERVQUAL εφαρμόστηκε σε πολλές και διαφορετικού είδους υπηρεσίες έτσι 

ώστε να δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα και η καθολικότητα της εφαρμογής της. Σε 

μερικές εφαρμογές διαπιστώθηκαν προβλήματα αντιλήψεως και μεθοδολογίας σε ότι 

αφορά την μέτρηση της αντιλαμβανόμενης ποιότητας και των διαστάσεων της 

αναμενόμενης ποιότητας (Carman, 1990; Finn, 1991; Koleimeijer, 1991; McDougall, 1992; 

Bouman, 1992; Vandamme, 1992). 

Στην τελική μορφή της μεθόδου SERVQUAL (Parasuraman, 1998) υπήρξε προσαρμογή 

στις ιδιαιτερότητες του νοσηλευτικού τομέα, όπου και σχηματίστηκαν 22 εξειδικευμένες 

ερωτήσεις καθώς και πέντε διαστάσεις που προσδιορίζουν το επίπεδο παρεχόμενων 

υπηρεσιών στα νοσοκομεία (Scarding, 1994). Σε επόμενη ενότητα της παρούσας μελέτης 

παρουσιάζονται αναλυτικά τόσο οι διαστάσεις, όσο και οι ερωτήσεις (2.2 Μέθοδος και 

εργαλείο). 

Οι κριτικές στο μοντέλο SERVQUAL ποικίλουν. Για κάποιους, το μέγεθός του μπορεί να 

οδηγήσει σε κόπωση του ερωτώμενου και έτσι αυτός όσο περνά ο χρόνος, να μην απαντάει 

ουσιαστικά, αλλά μηχανικά. Από την άλλη, άλλοι ερευνητές κρίνουν αναγκαία την 

προσθήκη και άλλων διαστάσεων αξιολόγησης (Τeas, 1993). 

Κριτική έχει δεχθεί και ως προς την ικανότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων του 

μοντέλου για όλους τους κλάδους παροχής υπηρεσιών ή ακόμη και για την αδυναμία 
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εφαρμογής του σε τομείς άλλους, εκτός από τη μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών 

(Buttle, 1996). Ερωτηματικά έχουν διατυπωθεί και για την παραδοχή της μεθόδου ότι η 

ποιότητα καθορίζεται με βάση τις προσδοκίες του πελάτη, χωρίς να εξασφαλίζεται ότι 

αυτές δεν θα είναι πολύ χαμηλές. Έτσι, πολλοί ερευνητές αμφισβητούν την ταύτιση της 

ικανοποίησης με την ποιότητα των υπηρεσιών (Sureshchandar, 2002). 

Παρόλη την κριτική, το μοντέλο SERVQUAL χρησιμοποιείται ευρέως για τη μέτρηση των 

αντιλήψεων και των προσδοκιών των πελατών σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Αυτό, λόγω του ότι μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη 

διαμόρφωση πολιτικών εντός της επιχείρησης, με σκοπό την επίτευξη του όσο το δυνατόν 

μικρότερου κενού ανάμεσα στις αντιληπτές και αναμενόμενες υπηρεσίες. 
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Παρουσίαση δεδομένων και ερμηνεία αποτελεσμάτων της μελέτης 
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3. Σχεδιασμός και μεθοδολογία της έρευνας 

 

3.1 Σκοπός 

 

Σκοπό της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η μέτρηση του επιπέδου της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών της Α΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής (Α΄ Μ/Γ), ΑΠΘ 

στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου (ΓΝΘΠ), μέσω της εκτίμησης της 

ικανοποίησης των ασθενών. Μέσα από την ανάλυση των στοιχείων που συλλέχθηκαν, 

μπόρεσε να απεικονιστεί η πραγματική εικόνα των παρεχόμενων υπηρεσιών της Α΄ Μ/Γ 

του ΓΝΘΠ αλλά και η ιδεατή εικόνα ενός άριστου νοσοκομείου.  

Με την εφαρμογή της μεθόδου SERVQUAL, δόθηκε η δυνατότητα να εντοπιστούν τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νοσηλευόμενοι στο νοσοκομείο και να διαμορφωθούν 

οι κατάλληλες προτάσεις για την αύξηση του επιπέδου της ικανοποίησης – και κατ΄ 

επέκταση της ποιότητας – των παρεχόμενων υπηρεσιών, στη διοίκηση της κλινικής και του 

νοσοκομείου.  

 

3.2 Μέθοδος και εργαλείο 

 

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη της έρευνας ήταν η τελική μορφή της 

μεθόδου SERVQUAL (Parasuraman, 1998). Όπως προαναφέρθηκε, η μέθοδος 

SERVQUAL είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες του νοσηλευτικού τομέα, όπου 

περιλαμβάνονται 22 εξειδικευμένες ερωτήσεις καθώς και πέντε διαστάσεις που 

προσδιορίζουν το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών στα νοσοκομεία.  

Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτώμενοι διατύπωσαν την άποψη τους με βάση τις πέντε 

διαστάσεις αξιολόγησης που περιγράφονται στον Πίνακα 1. 

Το ερωτηματολόγιο (Προσάρτημα 1), στην τελική του μορφή αποτελούνταν από τέσσερις 

ενότητες και στα πλαίσια πιλοτικής μελέτης διανεμήθηκε δοκιμαστικά σε σαράντα 
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ασθενείς. Σκοπός της πιλοτικής μελέτης ήταν να διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα 

κατανόησης ή δυσκολίας στην καταχώρηση των δεδομένων. 

Στην πρώτη ενότητα του ερωτηματολογίου, καταγραφόταν οι προσδοκίες των ασθενών για 

ένα ιδεατό/άριστο νοσοκομείο μέσω είκοσι δύο ερωτήσεων - προτάσεων. Οι προσδοκίες 

των ερωτώμενων μετρήθηκαν μέσω επταβάθμιας κλίμακας Likert (όπου 1: Διαφωνώ 

Απόλυτα, 2: Διαφωνώ Σχεδόν Απόλυτα, 3: Διαφωνώ, 4: Αναποφάσιστη – Ουδέτερη, 5: 

Συμφωνώ, 6: Συμφωνώ Σχεδόν Απόλυτα, 7: Συμφωνώ Απόλυτα). 

 

Πίνακας 1: Οι πέντε διαστάσεις αξιολόγησης και η περιγραφή τους 

 Διαστάσεις Περιγραφή της Διάστασης 

1 Τα Εμπράγματα / Υλικά 

στοιχεία (Tangibles) 

Περιλαμβάνονται η λειτουργικότητα και η ελκυστικότητα των φυσικών 

εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, των υλικών και των εργαλείων  που 

χρησιμοποιούνται κατά την νοσηλεία των ασθενών. Επίσης, 

περιλαμβάνεται και η εμφάνιση του προσωπικού του νοσοκομείου 

2 Η Αξιοπιστία (Reliability) Αφορά την ικανότητα του νοσοκομείου να διεκπεραιώνει τις 

νοσηλευτικές του λειτουργίες με ακρίβεια και αξιοπιστία 

3 Η Ετοιμότητα / 

Ανταπόκριση 

(Responsiveness) 

Αφορά την προθυμία των υπαλλήλων του νοσοκομείου να βοηθούν και 

να καλύπτουν τις ανάγκες των νοσηλευόμενων μέσα σε εύλογο χρονικό 

διάστημα 

4 Η Ασφάλεια (Assurance) Αντικατοπτρίζονται οι γνώσεις, η συμπεριφορά του προσωπικού, καθώς 

και το αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς που εμπνέουν στους 

νοσηλευόμενους 

5 Η Κατανόηση (Empathy) Προσδιορίζεται ο βαθμός εξατομικευμένης νοσηλείας σε κάθε ασθενή 

  

Με την ίδια λογική (22 ερωτήσεις-προτάσεις και επταβάθμια κλίμακα Likert), στη δεύτερη 

ενότητα, καταγραφόταν οι εντυπώσεις και απόψεις των ασθενών, όπως διαμορφώθηκαν 

κατά τη νοσηλεία τους στη συγκεκριμένη κλινική. 

Στην τρίτη ενότητα οι ασθενείς διατύπωσαν την άποψη τους με βάση τις πέντε διαστάσεις 

αξιολόγησης του SERVQUAL, όπως περιγράφηκαν νωρίτερα (Πίνακας 1). Πιο 

συγκεκριμένα, τους ζητήθηκε να κατανείμουν ένα σύνολο εκατό πόντων ανάμεσα στις 

πέντε αυτές διαστάσεις, σύμφωνα με το πόσο σημαντική είναι ο καθεμιά από αυτές για την 
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προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας. Επίσης, τους ζητήθηκε να επιλέξουν ποια 

από τις πέντε διαστάσεις είναι η πιο σημαντική και ποιά η λιγότερο σημαντική. 

Στην τέταρτη, και τελευταία ενότητα με χρήση κλειστών ερωτήσεων συλλέγονταν 

δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος (ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, επάγγελμα, 

τόπος διαμονής κα). 

 

3.3 Δειγματοληψία 

 

Πριν την έναρξη της δειγματοληψίας, το πρωτόκολλο της μελέτης εγκρίθηκε από το 

Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου (Αρ. Πρωτ. 

Γ/ΕΙΣ/4374/11.8.2015), όσο και από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (Αρ. Πρωτ: ΓΝ/ΕΞ/4374-3/11-09-2015). 

Δείγμα για την παρούσα μελέτη αποτέλεσαν νοσηλευόμενες ασθενείς της Α΄ Μαιευτικής 

και Γυναικολογικής κλινικής του ΑΠΘ του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 

Παπαγεωργίου (ΓΝΘΠ). Στο δείγμα συμπεριλήφθηκαν μόνο γυναίκες λόγο της ειδικότητας 

της κλινικής. Οι μισές από αυτές νοσηλεύτηκαν στο Μαιευτικό Τμήμα της κλινικής και οι 

υπόλοιπες στο Γυναικολογικό Τμήμα. 

Το ηλικιακό εύρος εκτείνεται από την ηλικία των δεκαοκτώ έως και των εξήντα πέντε 

ετών, καθώς ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας δυσκολευόταν στην κατανόηση της ροής του 

ερωτηματολογίου, ενώ για τις ανήλικες απαιτούνταν και συγκατάθεση του κηδεμόνα τους.  

Η δειγματοληψία πραγματοποιούνταν μία ημέρα πριν το εξιτήριο της ασθενούς, ώστε να 

έχει διαμορφωθεί η εικόνα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για τον ίδιο λόγο, στο δείγμα 

εντάχθηκαν ασθενείς με περισσότερες από δύο ημέρες νοσηλείας. Επίσης, κριτήριο 

εισόδου αποτέλεσε η γνώση της ελληνικής γλώσσας. 

Συνολικά, το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από διακόσιες (200) ασθενείς, μέσω 

προσωπικής συνέντευξης, κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2015. 
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3.4 Μεταβλητές και στατιστική επεξεργασία 

 

Η κάθε ερώτηση - πρόταση της πρώτης και της δεύτερης ενότητας του ερωτηματολογίου, 

αντιστοιχούσε σε μια μεταβλητή, η οποία με τη σειρά της ανήκε σε μια ομάδα μεταβλητών 

που προσδιόριζε μία από τις πέντε διαστάσεις αξιολόγησης της μεθόδου SERVQUAL. 

Στον Πίνακα 2, φαίνεται η αντιστοιχία των ερωτήσεων – προτάσεων – μεταβλητών με τις 

διαστάσεις αξιολόγησης του SERVQUAL, στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα του 

ερωτηματολογίου.  

Το πρόθεμα “ex” στις μεταβλητές της πρώτης ενότητας προέρχεται από τη λέξη 

“expectations” (προσδοκίες), ενώ το πρόθεμα “pe” στις μεταβλητές της δεύτερης ενότητας 

από τη λέξη “perceptions” (αντιλήψεις). 

 

Πίνακας 2: Αντιστοιχία ερωτήσεων – προτάσεων – μεταβλητών με τις διαστάσεις αξιολόγησης του 

SERVQUAL (όπου ex0 και pe0: κωδικοί μεταβλητών πρώτης και δεύτερης ενότητας του 

ερωτηματολογίου, αντίστοιχα) 

 

Διάσταση 

 

1η Ενότητα Ερωτηματολογίου 

 

2η Ενότητα Ερωτηματολογίου 

 

1
. 

Τ
α

 Ε
μ
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ά
γ
μ

α
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 /
 Υ

λ
ικ
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τ
ο
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α
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T
a

n
g
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le

s)
 

ex1 Τα νοσοκομεία θα πρέπει να έχουν 

σύγχρονο εξοπλισμό και εγκαταστάσεις 

pe1 Το ΓΝΘΠ έχει σύγχρονο εξοπλισμό και 

εγκαταστάσεις 

ex2 Οι εγκαταστάσεις των νοσοκομείων θα 

πρέπει να είναι οπτικά ελκυστικές και 

λειτουργικές 

pe2 Οι εγκαταστάσεις της Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ 

είναι οπτικά ελκυστικές και λειτουργικές 

ex3 Οι στολές των εργαζομένων των 

νοσοκομείων θα πρέπει να είναι 

ομοιόμορφες, καθαρές και να δηλώνουν 

την ειδικότητα 

pe3 Οι στολές των εργαζομένων της Α΄ Μ/Γ του 

ΓΝΘΠ είναι ομοιόμορφες, καθαρές και να 

δηλώνουν την ειδικότητα 

ex4 Τα υλικά και τα εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται κατά την νοσηλεία στα 

νοσοκομεία θα πρέπει να είναι καθαρά και 

τακτοποιημένα 

pe4 Τα υλικά και τα εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται κατά τη νοσηλεία στην Α΄ 

Μ/Γ του ΓΝΘΠ είναι καθαρά και 

τακτοποιημένα 
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ex5 Οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων θα 

πρέπει να τηρούν το υποσχόμενο 

χρονοδιάγραμμα παρεχόμενων υπηρεσιών 

pe5 Οι εργαζόμενοι της Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ 

τηρούν το υποσχόμενο χρονοδιάγραμμα 

παρεχόμενων υπηρεσιών 

ex6 Οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων θα 

πρέπει να αντιμετωπίζουν άμεσα το 

πρόβλημα που θα παρουσιαστεί σε έναν 

ασθενή 

pe6 Οι εργαζόμενοι της Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ 

αντιμετωπίζουν άμεσα το πρόβλημα που θα 

παρουσιαστεί σε έναν ασθενή 

ex7 Τα νοσοκομεία θα πρέπει να παρέχουν 

σωστές υπηρεσίες από την πρώτη φορά 

pe7 Το ΓΝΘΠ παρέχει σωστές υπηρεσίες από την 

πρώτη φορά 

ex8 Τα νοσοκομεία θα πρέπει να έχουν 

αυτοματοποιημένη και λειτουργική 

αρχειοθέτηση 

pe8 Το ΓΝΘΠ έχει αυτοματοποιημένη και 

λειτουργική αρχειοθέτηση 

3
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ex9 Το προσωπικό των νοσοκομείων θα πρέπει 

να φροντίζει για την συνεχή ενημέρωση 

του ασθενή 

pe9 Το προσωπικό της Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ 

φροντίζει για την συνεχή ενημέρωση του 

ασθενή 

ex10 Το προσωπικό των νοσοκομείων θα πρέπει 

να παρέχει γρήγορα τις υπηρεσίες στους 

ασθενείς 

pe10 Το προσωπικό της Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ παρέχει 

γρήγορα τις υπηρεσίες στους ασθενείς 

ex11 Το προσωπικό των νοσοκομείων θα πρέπει 

να είναι πάντα πρόθυμο να εξυπηρετήσει 

τους ασθενείς 

pe11 Το προσωπικό της Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ είναι 

πάντα πρόθυμο να εξυπηρετήσει τους 

ασθενείς 

ex12 Το προσωπικό των νοσοκομείων θα πρέπει 

να ανταποκρίνεται πάντα στα αιτήματα 

των ασθενών ανεξάρτητα από το φόρτο 

εργασίας 

pe12 Το προσωπικό της Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ 

ανταποκρίνεται πάντα στα αιτήματα των 

ασθενών ανεξάρτητα από το φόρτο εργασίας 

ex13 Η συμπεριφορά των εργαζομένων θα 

πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη στους 

ασθενείς 

pe13 Η συμπεριφορά των εργαζομένων της Α΄ Μ/Γ 

του ΓΝΘΠ εμπνέει εμπιστοσύνη στους 

ασθενείς 

4
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ex14 Οι ασθενείς θα πρέπει να νοιώθουν 

ασφάλεια κατά τις συναλλαγές με τους 

υπαλλήλους των νοσοκομείων 

pe14 Οι ασθενείς νοιώθουν ασφάλεια κατά τις 

συναλλαγές με τους υπαλλήλους της Α΄ Μ/Γ 

του ΓΝΘΠ 

ex15 Οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων θα 

πρέπει να είναι ευγενικοί και καλοδιάθετοι 

κατά την εξυπηρέτηση των ασθενών 

pe15 Οι εργαζόμενοι της Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ είναι 

ευγενικοί και καλοδιάθετοι κατά την 

εξυπηρέτηση των ασθενών 

ex18 Στα νοσοκομεία θα πρέπει να υπάρχουν οι pe18 Στην Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ υπάρχουν οι 
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εξειδικευμένοι υπάλληλοι για το κάθε 

πεδίο υπηρεσιών 

εξειδικευμένοι υπάλληλοι για το κάθε πεδίο 

υπηρεσιών 

ex19 Οι υπάλληλοι των νοσοκομείων θα πρέπει 

να επιμορφώνονται συνεχώς για τις νέες 

ιατρικές εξελίξεις και την άριστη χρήση 

του νέου τεχνολογικού εξοπλισμού 

pe19 Οι υπάλληλοι της Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ 

επιμορφώνονται συνεχώς για τις νέες ιατρικές 

εξελίξεις και την άριστη χρήση του νέου 

τεχνολογικού εξοπλισμού 

5
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ex16 Ο κάθε ασθενής των νοσοκομείων θα 

πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστό 

περιστατικό 

pe16 Ο κάθε ασθενής της Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ 

αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστό περιστατικό 

ex17 Οι υπάλληλοι των νοσοκομείων θα πρέπει 

να ακούν τον ασθενή και να 

καταλαβαίνουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του, 

δείχνοντας ειλικρινές ενδιαφέρον 

pe17 Οι υπάλληλοι της Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ ακούν 

τον ασθενή και καταλαβαίνουν τις ιδιαίτερες 

ανάγκες του, δείχνοντας ειλικρινές 

ενδιαφέρον 

ex20 Τα νοσοκομεία θα πρέπει να δίνουν την 

δυνατότητα διενέργειας εξετάσεων την 

χρονική στιγμή που θα επιλέξει ο κάθε 

ασθενής 

pe20 Η Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ δίνει τη δυνατότητα 

διενέργειας εξετάσεων τη χρονική στιγμή που 

θα επιλέξει ο κάθε ασθενής 

ex21 Τα νοσοκομεία θα πρέπει να είναι ανοιχτά 

σε επικοινωνία επί 24ώρου βάσεως 

pe21 Το ΓΝΘΠ είναι ανοιχτό σε επικοινωνία επί 

24ώρου βάσεως 

ex22 Τα νοσοκομεία πρέπει να διασφαλίζουν τα 

συμφέροντα των ασθενών 

pe22 Το ΓΝΘΠ διασφαλίζει τα συμφέροντα των 

ασθενών 

 

Ξεχωριστές μεταβλητές αποτέλεσαν τα πέντε βασικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν 

τα νοσοκομεία και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, όπως παρουσιάζονταν στην τρίτη 

ενότητα του ερωτηματολογίου. Όπως προαναφέρθηκε, οι ασθενείς κλήθηκαν να 

κατανείμουν ένα σύνολο 100 πόντων ανάμεσα στα πέντε χαρακτηριστικά σύμφωνα με το 

πόσο σημαντικό είναι το κάθε ένα για τους ίδιους. Όσο πιο σημαντικός ήταν το κάθε 

χαρακτηριστικό γι΄ αυτούς, τόσο περισσότερους πόντους θα έπρεπε να του αποδώσουν, με 

το συνολικό άθροισμα των πόντων να μην ξεπερνά το 100. 

Αυτά τα πέντε βασικά χαρακτηριστικά, δεν αποτελούν παρά μια ακόμη έκφανση των πέντε 

διαστάσεων αξιολόγησης της μεθόδου SERVQUAL. Στον Πίνακα 3, απεικονίζονται τα 

πέντε βασικά χαρακτηριστικά - διαστάσεις αξιολόγησης, ως μεταβλητές (Β1-Β5).
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Πίνακας 3: Οι μεταβλητές που προέκυψαν από τα πέντε βασικά χαρακτηριστικά – διαστάσεις 

αξιολόγησης  

Κωδικός 

Μεταβλητής 

Τα πέντε βασικά χαρακτηριστικά  

Β1 Η εικόνα του ΓΝΘΠ και της Α’ Μ/Γ σε ότι αφορά τις φυσικές εγκαταστάσεις και την εικόνα 

(εμφάνιση) του προσωπικού 

Β2 Η ικανότητα του νοσοκομείου και της κλινικής να διεκπεραιώνει τις υποσχόμενες υπηρεσίες με 

αξιοπιστία και ακρίβεια 

Β3 Η προθυμία του προσωπικού να βοηθά τους ασθενείς και να προσφέρει υπηρεσίες στον 

προσυμφωνημένο χρόνο (γρήγορη ανταπόκριση) 

Β4 Υπάλληλοι με γνώσεις, με καλούς τρόπους και με ικανότητα να εμπνέουν εμπιστοσύνη, 

ασφάλεια και σιγουριά 

Β5 Η εξατομικευμένη προσοχή των μελών του νοσοκομείου και της κλινικής  για τα προβλήματα 

και την θεραπεία του κάθε ασθενή 

 

Επιπρόσθετα, στην τρίτη ενότητα υπήρχαν δύο ακόμη μεταβλητές (Πίνακας 4), στις 

οποίες καταγράφονταν το πλέον σημαντικό και το λιγότερο σημαντικό βασικό 

χαρακτηριστικό – διάσταση αξιολόγησης – , για τον κάθε ασθενή. 

 

Πίνακας 4: Οι μεταβλητές που προέκυψαν από τα πέντε βασικά χαρακτηριστικά – διαστάσεις 

αξιολόγησης 

Κωδικός 

Μεταβλητής 

 

HIGH Ποιά από τις παραπάνω πέντε διαστάσεις είναι η πιο σημαντική για εσάς στον καθορισμό της 

ικανοποίησης σας σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από το ΓΝΘΠ   

LOW Ποιά από τις παραπάνω πέντε διαστάσεις είναι η λιγότερο σημαντική για εσάς στον καθορισμό 

της ικανοποίησης σας σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από το ΓΝΘΠ   

 

Τέλος, από τις ερωτήσεις της τέταρτης ενότητας, δημιουργήθηκαν οι εξής εννέα 

μεταβλητές: 1) Οικογενειακή κατάσταση, 2) Ηλικία, 3) Εθνικότητα, 4) Τόπος κατοικίας, 5) 

Απασχόληση, 6) Μορφωτικό επίπεδο, 7) Οικογενειακό εισόδημα, 8) Τμήμα Νοσηλείας και 

9) Πρώτη νοσηλεία στην Α΄ Μ/Γ.  
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Σύμφωνα με τη μεθοδολογία SERVQUAL, και από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, για την 

επεξεργασία και την ανάλυση των αποτελεσμάτων υπολογίστηκαν ακόμη είκοσι δύο νέες 

μεταβλητές. Με αυτές υπολογιζόταν η διαφορά ανάμεσα στις αντιλήψεις των ασθενών 

κατά τη νοσηλεία τους στην Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ, και στις προσδοκίες τους για ένα ιδεατό – 

άριστο νοσοκομείο. Στον Πίνακα 5, απεικονίζονται αυτές οι νέες μεταβλητές και ο τρόπος 

υπολογισμού τους. 

 

Πίνακας 5: Η αντιστοιχία των νέων είκοσι δύο μεταβλητών με τις πέντε διαστάσεις αξιολόγησης, και ο 

τρόπος υπολογισμού τους 

Διάσταση Κωδικός Νέας 

Μεταβλητής 

Τρόπος Υπολογισμού 

Μεταβλητής 

1. Τα Εμπράγματα / Υλικά στοιχεία 

(Tangibles) 

SER1 pe1 - ex1 

SER2 pe2 - ex2 

SER3 pe3 - ex3 

SER4 pe4 - ex4 

2. Η Αξιοπιστία (Reliability) 

SER5 pe5 - ex5 

SER6 pe6 - ex6 

SER7 pe7 - ex7 

SER8 pe8 - ex8 

3. Η Ετοιμότητα / Ανταπόκριση 

(Responsiveness) 

SER9 pe9 – ex9 

SER10 pe10 – ex10 

SER11 pe11 – ex11 

SER12 pe12 – ex12 

SER13 pe13 – ex13 

4. Η Ασφάλεια (Assurance) 

SER14 pe14 – ex14 

SER15 pe15 – ex15 

SER18 pe18 – ex18 

SER19 pe19 – ex19 

5. Η Κατανόηση (Empathy) 

SER16 pe16 – ex16 

SER17 pe17 – ex17 

SER20 pe20 – ex20 

SER21 pe21 – ex21 

SER22 pe22 – ex22 
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Η καταχώριση, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη 

βοήθεια του στατιστικού προγράμματος SPSS 21 (IBM). Μέσω του στατιστικού 

προγράμματος έγινε η ανάλυση των μεταβλητών, καθώς και η καταγραφή των μέτρων 

θέσεως και διασποράς της κάθε μεταβλητής. 
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4. Αποτελέσματα 

 

4.1 Οι προσδοκίες των ασθενών για το ιδεατό – άριστο νοσοκομείο 

 

Στον Πίνακα 6 απεικονίζονται τα περιγραφικά στοιχεία των μεταβλητών που σχετίζονται 

με το ιδεατό – άριστο νοσοκομείο (μεταβλητές ex1 - ex22) και στο Γράφημα 1, 

απεικονίζεται ο μέσος όρος των ίδιων μεταβλητών.  

Παρατηρείται ότι οι υψηλότερες προσδοκίες των ασθενών καταγράφηκαν στις μεταβλητές: 

 ex7: «Τα νοσοκομεία θα πρέπει να παρέχουν σωστές υπηρεσίες από την πρώτη 

φορά» (6,905) 

 ex16: «Ο κάθε ασθενής των νοσοκομείων θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 

ξεχωριστό περιστατικό» (6,9) 

 ex4: «Τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά την νοσηλεία στα 

νοσοκομεία θα πρέπει να είναι καθαρά και τακτοποιημένα» (6,9) 

 ex22: «Τα νοσοκομεία πρέπει να διασφαλίζουν τα συμφέροντα των ασθενών» 

(6,88) 

 ex18: «Στα νοσοκομεία θα πρέπει να υπάρχουν οι εξειδικευμένοι υπάλληλοι για το 

κάθε πεδίο υπηρεσιών. (εξειδικευμένες γνώσεις, υποειδικότητες)» (6,88) 

 ex6: «Οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων θα πρέπει να αντιμετωπίζουν άμεσα το 

πρόβλημα που θα παρουσιαστεί σε έναν ασθενή» (6,86) 

 ex10: «Το προσωπικό των νοσοκομείων θα πρέπει να παρέχει γρήγορα τις 

υπηρεσίες στους ασθενείς» (6,85) 

 ex13: «Η συμπεριφορά των εργαζομένων θα πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη στους 

ασθενείς» (6,835) 
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Πίνακας 6: Περιγραφικά στοιχεία (μέση τιμή, τυπική απόκλιση, εύρος, ελάχιστη και μέγιστη τιμή) των 

μεταβλητών ex1 - ex22 

Μεταβλητή Μέση Τιμή Τυπική Απόκλιση Εύρος Ελάχιστη Τιμή Μέγιστη Τιμή 

ex1 6,66 ±0,598 2 5 7 

ex2 6,41 ±0,689 3 4 7 

ex3 6,56 ±0,692 3 4 7 

ex4 6,9 ±0,361 2 5 7 

ex5 6,73 ±0,617 3 4 7 

ex6 6,86 ±0,426 2 5 7 

ex7 6,91 ±0,326 2 5 7 

ex8 6,66 ±0,645 5 2 7 

ex9 6,83 ±0,438 2 5 7 

ex10 6,85 ±0,39 2 5 7 

ex11 6,76 ±0,506 2 5 7 

ex12 6,19 ±0,904 3 4 7 

ex13 6,84 ±0,423 2 5 7 

ex14 6,48 ±0,701 2 5 7 

ex15 6,82 ±0,446 2 5 7 

ex18 6,88 ±0,387 2 5 7 

ex19 6,58 ±0,759 6 1 7 

ex16 6,9 ±0,317 2 5 7 

ex17 6,8 ±0,429 2 5 7 

ex20 5,56 ±1,845 6 1 7 

ex21 6,34 ±0,953 4 3 7 

ex22 6,88 ±0,374 2 5 7 

 

Από την άλλη, οι χαμηλότερες προσδοκίες των ασθενών καταγράφηκαν στις μεταβλητές: 

 ex20: «Τα νοσοκομεία θα πρέπει να δίνουν την δυνατότητα διενέργειας εξετάσεων 

την χρονική στιγμή που θα επιλέξει ο κάθε ασθενής» (5,56) 
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 ex12: «Το προσωπικό των νοσοκομείων θα πρέπει να ανταποκρίνεται πάντα στα 

αιτήματα των ασθενών ανεξάρτητα από το φόρτο εργασίας» (6,19) 

 ex21: «Τα νοσοκομεία θα πρέπει να είναι ανοιχτά σε επικοινωνία επί 24ώρου 

βάσεως. (τηλεφωνικό κέντρο και e-mail)» (6,34) 

 ex2: «Οι εγκαταστάσεις των νοσοκομείων θα πρέπει να είναι οπτικά ελκυστικές και 

λειτουργικές. (χώρος στάθμευσης, τμήμα αναμονής, ιατρεία, θάλαμοι ασθενών)» 

(6,41) 

 ex14: «Οι ασθενείς θα πρέπει να νοιώθουν ασφάλεια κατά τις συναλλαγές με τους 

υπαλλήλους των νοσοκομείων. (σχέσεις εμπιστοσύνης και  ειλικρίνειας)» (6,48) 

 ex3: «Οι στολές των εργαζομένων των νοσοκομείων θα πρέπει να είναι 

ομοιόμορφες, καθαρές και να δηλώνουν την ειδικότητα» (6,56) 

 ex19: «Οι υπάλληλοι των νοσοκομείων θα πρέπει να επιμορφώνονται συνεχώς για 

τις νέες ιατρικές εξελίξεις και την άριστη χρήση του νέου τεχνολογικού 

εξοπλισμού» (6,58) 

 ex1: «Τα νοσοκομεία θα πρέπει να έχουν σύγχρονο εξοπλισμό και εγκαταστάσεις» 

(6,66) 
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Γράφημα 1: Μέσος όρος των μεταβλητών που σχετίζονται με το ιδεατό – άριστο νοσοκομείο (μεταβλητές ex1 - ex22) [διαφορετικά χρώματα οι 5 διαστάσεις 

αξιολόγησης] 
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4.2 Αντιλήψεις ασθενών για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην Α΄ Μ/Γ του 

ΓΝΘΠ 

 

Στον Πίνακα 7 απεικονίζονται τα περιγραφικά στοιχεία των μεταβλητών που σχετίζονται 

με τις αντιλήψεις των ασθενών για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην Α΄ 

Μ/Γ του ΓΝΘΠ (μεταβλητές pe1 - pe22) και στο Γράφημα 2, απεικονίζεται ο μέσος όρος 

των ίδιων μεταβλητών. 

Παρατηρούμε ότι οι ασθενείς «βαθμολόγησαν» υψηλότερα τις εξής μεταβλητές: 

 pe3: «Οι στολές των εργαζομένων της Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ είναι ομοιόμορφες, 

καθαρές και δηλώνουν την ειδικότητα» (6,47) 

 pe5: «Οι εργαζόμενοι της Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ τηρούν το υποσχόμενο 

χρονοδιάγραμμα παρεχόμενων υπηρεσιών» (6,26) 

 pe1: «Τα νοσοκομείο ΓΝΘΠ έχει σύγχρονο εξοπλισμό και εγκαταστάσεις. (κτίρια, 

μηχανολογικός εξοπλισμός, εργαστηριακός εξοπλισμός) (6,26) 

 pe2: «Οι εγκαταστάσεις της Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ είναι οπτικά ελκυστικές και 

λειτουργικές» (6,25) 

 pe13: «Η συμπεριφορά των εργαζομένων της Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ εμπνέει 

εμπιστοσύνη στους ασθενείς» (6,12) 

 pe16: «Ο κάθε ασθενής της Α΄Μ/Γ του ΓΝΘΠ αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστό 

περιστατικό» (6,07) 

 pe14: «Οι ασθενείς νοιώθουν ασφάλεια κατά τις συναλλαγές με τους υπαλλήλους 

της Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ» (6,1) 

 pe7: «Το ΓΝΘΠ παρέχει σωστές υπηρεσίες από την πρώτη φορά» (6,05) 
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Πίνακας 7: Περιγραφικά στοιχεία (μέση τιμή, τυπική απόκλιση, εύρος, ελάχιστη και μέγιστη τιμή) των 

μεταβλητών pe1 - pe22 

Μεταβλητή Μέση Τιμή Τυπική Απόκλιση Εύρος Ελάχιστη Τιμή Μέγιστη Τιμή 

pe1 6,26 ±0,711 2 5 7 

pe2 6,25 ±0,934 5 2 7 

pe3 6,47 ±0,873 5 2 7 

pe4 6,02 ±1,178 6 1 7 

pe5 6,26 ±0,999 6 1 7 

pe6 6 ±1,035 6 1 7 

pe7 6,05 ±1,198 6 1 7 

pe8 6,05 ±0,931 4 3 7 

pe9 5,12 ±1,561 6 1 7 

pe10 6 ±1,084 6 1 7 

pe11 6,76 ±0,506 2 5 7 

pe12 5,37 ±1,157 6 1 7 

pe13 6,12 ±0,9 3 4 7 

pe14 6,07 ±1,089 6 1 7 

pe15 5,74 ±1,281 6 1 7 

pe18 5,74 ±1,105 6 1 7 

pe19 5,63 ±1,131 6 1 7 

pe16 6,07 ±1,068 6 1 7 

pe17 5,78 ±1,103 6 1 7 

pe20 4,22 ±1,808 6 1 7 

pe21 5,48 ±1,466 6 1 7 

pe22 5,88 ±1,25 6 1 7 

 

Από την άλλη, χαμηλότεροι μέσοι όροι καταγράφηκαν στις εξής μεταβλητές: 

 pe20: «Η Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ δίνει τη δυνατότητα διενέργειας εξετάσεων τη 

χρονική στιγμή που θα επιλέξει ο κάθε ασθενής» (4,22) 
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 pe9: «Το προσωπικό της Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ φροντίζει για την συνεχή ενημέρωση 

του ασθενή» (5,12) 

 pe12: «Το προσωπικό της Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ ανταποκρίνεται πάντα στα αιτήματα 

των ασθενών ανεξάρτητα από το φόρτο εργασίας» (5,37) 

 pe21: «Το ΓΝΘΠ είναι ανοιχτό σε επικοινωνία επί 24ώρου βάσεως. (τηλεφωνικό 

κέντρο και e-mail)» (5,48) 

 pe19: «Οι υπάλληλοι της Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ επιμορφώνονται συνεχώς για τις νέες 

ιατρικές εξελίξεις και την άριστη χρήση του νέου τεχνολογικού εξοπλισμού» (5,63) 

 pe18: «Στην Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ υπάρχουν οι εξειδικευμένοι υπάλληλοι για το κάθε 

πεδίο υπηρεσιών» (5,74) 

 pe15: «Οι εργαζόμενοι της Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ είναι ευγενικοί και καλοδιάθετοι 

κατά την εξυπηρέτηση των ασθενών» (5,74) 

 pe17: «Οι υπάλληλοι της Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ ακούν τον ασθενή και καταλαβαίνουν 

τις ιδιαίτερες ανάγκες του, δείχνοντας ειλικρινές ενδιαφέρον» (5,78) 
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Γράφημα 2: Μέσος όρος των μεταβλητών που σχετίζονται με τις αντιλήψεις των ασθενών για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην Α’ Μ/Γ του 

ΓΝΘΠ (μεταβλητές pe1 - pe22) [διαφορετικά χρώματα οι 5 διαστάσεις αξιολόγησης] 

6.26 

6.25 

6.47 

6.02 

6.26 

6 

6.05 

6.05 

5.12 

6 

5.94 

5.37 

6.12 

6.07 

5.74 

5.74 

5.63 

6.07 

5.78 

4.22 

5.48 

5.88 

4 4.5 5 5.5 6 6.5 7

pe1

pe2

pe3

pe4

pe5

pe6

pe7

pe8

pe9

pe10

pe11

pe12

pe13

pe14

pe15

pe18

pe19

pe16

pe17

pe20

pe21

pe22

Αντίληψη Ασθενών για την Α' Μ/Γ, ΓΝΘΠ 



  
Σελίδα 53 

 
  

4.3 Διαφορές Αντιλήψεων – Προσδοκιών ασθενών (μεταβλητές SER) 

 

Στον Πίνακα 8 απεικονίζονται τα περιγραφικά στοιχεία των μεταβλητών που προέκυψαν 

από τη διαφορά των αντιλήψεων και των προσδοκιών των ασθενών για την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στην Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ (μεταβλητές SER1 - SER22), και στο 

Γράφημα 3, απεικονίζεται ο μέσος όρος των ίδιων μεταβλητών. Όπως προαναφέρθηκε, οι 

μεταβλητές “SER” προέκυψαν από την αφαίρεση των τιμών των μεταβλητών “pe” από 

αυτές των μεταβλητών “ex”. 

Και στα είκοσι δύο ζεύγη μεταβλητών “pe - ex”, οι προσδοκίες των ασθενών για ένα 

ιδεατό - άριστο νοσοκομείο ξεπερνούν τις αντιλήψεις τους για την πραγματική εικόνα της 

Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ. Αυτό συμβαίνει λόγω της προσδοκίας των νοσηλευόμενων για ένα 

καλύτερο επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών κατά την νοσηλεία τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι 

πολύ σπάνια οι αντιλήψεις ξεπερνούν τις προσδοκίες. Ο καταναλωτής προσδοκά πάντοτε 

μία υψηλότερου επιπέδου παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών.  Οπότε, κάνοντας χρήση της 

μεθόδου SERVQUAL, η καλύτερη ποιότητα υποδηλώνεται μέσα από τα μικρότερα 

αρνητικά αποτελέσματα, δηλαδή αποτελέσματα κοντά στο μηδέν. 

Οι μεγαλύτερες διαφορές ανάμεσα στην αντίληψη των ασθενών για την Α΄ Μ/Γ του 

ΓΝΘΠ, και τις προσδοκίες τους για το ιδεατό νοσοκομείο, καταγράφηκαν στις εξής 

μεταβλητές: 

 SER9: «Το προσωπικό της Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ φροντίζει για την συνεχή ενημέρωση 

του ασθενή» - «Το προσωπικό των νοσοκομείων θα πρέπει να φροντίζει για την 

συνεχή ενημέρωση του ασθενή» (-1,71) 

 SER20: «Η Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ δίνει τη δυνατότητα διενέργειας εξετάσεων τη 

χρονική στιγμή που θα επιλέξει ο κάθε ασθενής» - «Τα νοσοκομεία θα πρέπει να 

δίνουν την δυνατότητα διενέργειας εξετάσεων την χρονική στιγμή που θα επιλέξει 

ο κάθε ασθενής» (-1,34) 

 SER18: «Στην Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ υπάρχουν οι εξειδικευμένοι υπάλληλοι για το 

κάθε πεδίο υπηρεσιών» - «Στα νοσοκομεία θα πρέπει να υπάρχουν οι 

εξειδικευμένοι υπάλληλοι για το κάθε πεδίο υπηρεσιών» (-1,14) 
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 SER15: «Οι εργαζόμενοι της Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ είναι ευγενικοί και καλοδιάθετοι 

κατά την εξυπηρέτηση των ασθενών» - «Οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων θα 

πρέπει να είναι ευγενικοί και καλοδιάθετοι κατά την εξυπηρέτηση των ασθενών» (-

1,08) 

 SER17: «Οι υπάλληλοι της Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ ακούν τον ασθενή και 

καταλαβαίνουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του, δείχνοντας ειλικρινές ενδιαφέρον» - «Οι 

υπάλληλοι των νοσοκομείων θα πρέπει να ακούν τον ασθενή και να καταλαβαίνουν 

τις ιδιαίτερες ανάγκες του, δείχνοντας ειλικρινές ενδιαφέρον» (-1,02) 

 SER22: «Το ΓΝΘΠ διασφαλίζει τα συμφέροντα των ασθενών» - «Τα νοσοκομεία 

πρέπει να διασφαλίζουν τα συμφέροντα των ασθενών» (-1) 

 SER19: «Οι υπάλληλοι της Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ επιμορφώνονται συνεχώς για τις 

νέες ιατρικές εξελίξεις και την άριστη χρήση του νέου τεχνολογικού εξοπλισμού» - 

«Οι υπάλληλοι των νοσοκομείων θα πρέπει να επιμορφώνονται συνεχώς για τις 

νέες ιατρικές εξελίξεις και την άριστη χρήση του νέου τεχνολογικού εξοπλισμού» (-

0,95) 

 SER4: «Τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά τη νοσηλεία στην Α΄ 

Μ/Γ του ΓΝΘΠ είναι καθαρά και τακτοποιημένα» - «Τα υλικά και τα εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται κατά την νοσηλεία στα νοσοκομεία θα πρέπει να είναι καθαρά 

και τακτοποιημένα» (-0,88) 

Από την άλλη, οι μικρότερες διαφορές ανάμεσα στην αντίληψη των ασθενών για την Α΄ 

Μ/Γ του ΓΝΘΠ, και τις προσδοκίες τους για το ιδεατό – άριστο νοσοκομείο, 

καταγράφηκαν στις εξής μεταβλητές: 

 SER3: «Οι στολές των εργαζομένων της Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ είναι ομοιόμορφες, 

καθαρές και να δηλώνουν την ειδικότητα» - «Οι στολές των εργαζομένων των 

νοσοκομείων θα πρέπει να είναι ομοιόμορφες, καθαρές και να δηλώνουν την 

ειδικότητα» (-0,09) 

 SER2: «Οι εγκαταστάσεις της Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ είναι οπτικά ελκυστικές και 

λειτουργικές» - «Οι εγκαταστάσεις των νοσοκομείων θα πρέπει να είναι οπτικά 

ελκυστικές και λειτουργικές» (-0,16) 
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Πίνακας 8: Περιγραφικά στοιχεία (μέση τιμή, τυπική απόκλιση, εύρος, ελάχιστη και μέγιστη τιμή) των 

μεταβλητών SER1 - SER22 

Μεταβλητή Μέση Τιμή Τυπική Απόκλιση Εύρος Ελάχιστη Τιμή Μέγιστη Τιμή 

SER1 -0,4 ±0,879 4 -2 2 

SER2 -0,16 ±1,105 7 -4 3 

SER3 -0,09 ±1,065 7 -5 2 

SER4 -0,88 ±1,21 7 -6 1 

SER5 -0,47 ±1,156 9 -6 3 

SER6 -0,87 ±1,097 8 -6 2 

SER7 -0,86 ±1,238 8 -6 2 

SER8 -0,62 ±1,016 6 -4 2 

SER9 -1,71 ±1,634 7 -6 1 

SER10 -0,85 ±1,195 8 -6 2 

SER11 -0,82 ±1,315 8 -6 2 

SER12 -0,82 ±1,413 9 -6 3 

SER13 -0,72 ±0,994 5 -3 2 

SER14 -0,42 ±1,196 7 -5 2 

SER15 -1,08 ±1,394 8 -6 2 

SER18 -1,14 ±1,117 7 -6 1 

SER19 -0,95 ±1,325 11 -6 5 

SER16 -0,83 ±1,085 7 -6 1 

SER17 -1,02 ±1,188 8 -6 2 

SER20 -1,34 ±2,483 11 -6 5 

SER21 -0,86 ±1,704 9 -6 3 

SER22 -1 ±1,27 8 -6 2 
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Γράφημα 3: Μέσος όρος των μεταβλητών SER [διαφορετικά χρώματα οι 5 διαστάσεις αξιολόγησης] 
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 SER1: «Τα νοσοκομείο ΓΝΘΠ έχει σύγχρονο εξοπλισμό και εγκαταστάσεις» - «Τα 

νοσοκομεία θα πρέπει να έχουν σύγχρονο εξοπλισμό και εγκαταστάσεις» (-0,395) 

 SER14: «Οι ασθενείς νοιώθουν ασφάλεια κατά τις συναλλαγές με τους υπαλλήλους 

της Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ» - «Οι ασθενείς θα πρέπει να νοιώθουν ασφάλεια κατά τις 

συναλλαγές με τους υπαλλήλους των νοσοκομείων» (-0,415) 

 SER5: «Οι εργαζόμενοι της Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ τηρούν το υποσχόμενο 

χρονοδιάγραμμα παρεχόμενων υπηρεσιών» - «Οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων θα 

πρέπει να τηρούν το υποσχόμενο χρονοδιάγραμμα παρεχόμενων υπηρεσιών» (-

0,465) 

 SER8: «Το ΓΝΘΠ έχει αυτοματοποιημένη και λειτουργική αρχειοθέτηση» - «Τα 

νοσοκομεία θα πρέπει να έχουν αυτοματοποιημένη και λειτουργική αρχειοθέτηση» 

(-0,615) 

 SER13: «Η συμπεριφορά των εργαζομένων της Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ εμπνέει 

εμπιστοσύνη στους ασθενείς» - «Η συμπεριφορά των εργαζομένων θα πρέπει να 

εμπνέει εμπιστοσύνη στους ασθενείς» (-0,715) 

 SER11: «Το προσωπικό της Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ είναι πάντα πρόθυμο να 

εξυπηρετήσει τους ασθενείς» - «Το προσωπικό των νοσοκομείων θα πρέπει να είναι 

πάντα πρόθυμο να εξυπηρετήσει τους ασθενείς» (-0,815) 

 

4.4 Διαφορές Αντιλήψεων – Προσδοκιών ασθενών ανά διάσταση αξιολόγησης 

 

Στον Πίνακα 9 απεικονίζονται τα περιγραφικά στοιχεία των μεταβλητών που 

αντιπροσωπεύουν τις διαφορές αντιλήψεων – προσδοκιών των ασθενών για την ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών στην Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ, ανά διάσταση αξιολόγησης. 

Αντίστοιχα, στο Γράφημα 4 απεικονίζονται οι μέσοι όροι των διαφορών μεταξύ των 

αντιλήψεων και προσδοκιών των ασθενών του δείγματος, ανά διάσταση αξιολόγησης. 

Ο μέσος όρος για την πρώτη διάσταση αξιολόγησης (εμπράγματα – υλικά στοιχεία) 

υπολογίστηκε με την αξιοποίηση των αντίστοιχων μεταβλητών, από τη μαθηματική 
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εξίσωση: [(pe1-ex1) + (pe2-ex2) + (pe3-ex3) + (pe4-ex4)/4]. Αντίστοιχα, υπολογίστηκαν οι 

μέσοι όροι για τις υπόλοιπες τέσσερις διαστάσεις (αξιοπιστία, ετοιμότητα – ανταπόκριση, 

ασφάλεια και κατανόηση). 

Όσο πιο κοντά στο μηδέν είναι ο μέσος όρος αυτών των διαφορών μεταξύ προσδοκιών και 

αντιλήψεων ανά διάσταση αξιολόγησης, τόσο πιο υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών 

απαντάται σε αυτή τη διάσταση και τόσο πιο κοντά προσεγγίζεται το ιδεατό σημείο 

παρεχόμενων υπηρεσιών ανά διάσταση αξιολόγησης. 

Παρατηρούμε ότι μικρότερη απόκλιση ανάμεσα στις αντιλήψεις και στις προσδοκίες των 

ασθενών του δείγματος, καταγράφεται στη διάσταση των εμπραγμάτων – υλικών στοιχείων 

(-0,38). Από την άλλη, μεγαλύτερη απόκλιση καταγράφεται στη διάσταση της κατανόησης 

(-1,01). 

 

Πίνακας 9: Περιγραφικά στοιχεία (μέση τιμή, τυπική απόκλιση, εύρος, ελάχιστη και μέγιστη τιμή) των 

μεταβλητών που αντιπροσωπεύουν τις διαφορές αντιλήψεων – προσδοκιών, ανά διάσταση αξιολόγησης 

Διάσταση Μέση Τιμή Τυπική 

Απόκλιση 

Εύρος Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 

1. Τα Εμπράγματα / Υλικά στοιχεία  

(Tangibles) 

-0,38 ±0,707 5 -4 1 

2. Η Αξιοπιστία  

(Reliability) 

-0,7 ±0,767 6 -4 2 

3. Η Ετοιμότητα / Ανταπόκριση 

(Responsiveness) 

-0,98 ±0,928 6 -5 1 

4. Η Ασφάλεια  

(Assurance) 

-0,9 ±0,849 5 -4 1 

5. Η Κατανόηση  

(Empathy) 

-1,01 ±0,902 5 -4 1 
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Γράφημα 4: Μέσοι όροι των διαφορών μεταξύ των αντιλήψεων και προσδοκιών των ασθενών του δείγματος, ανά διάσταση αξιολόγησης 

-0.38 
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4.5 Η σπουδαιότητα κάθε διάστασης αξιολόγησης για τις ασθενείς του δείγματος 

 

Όπως προαναφέρθηκε, οι ασθενείς του δείγματος κατένειμαν εκατό πόντους ανάμεσα στις 

πέντε διαστάσεις αξιολόγησης ανάλογα με το πόσο σημαντική είναι η κάθε μία από αυτές 

για την προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας. Στο Γράφημα 5, απεικονίζονται οι 

μέσοι όροι της βαρύτητας ανά διάσταση αξιολόγησης, μέσω των σταθμισμένων 

αποτελεσμάτων της σπουδαιότητας της κάθε διάστασης.  

 

Γράφημα 5: Μέσοι όροι των διαφορών μεταξύ των αντιλήψεων και προσδοκιών των ασθενών του 

δείγματος, ανά διάσταση αξιολόγησης 

 

 

Όπως φαίνεται, οι ασθενείς δίδουν ισόποσα μεγαλύτερη βαρύτητα στις διαστάσεις που 

συνδέονται με την ασφάλεια και την αξιοπιστία (0,24). Ακολουθεί σε βαρύτητα η 

διάσταση της ετοιμότητας – ανταπόκρισης (0,2) με μικρή διαφορά από την επόμενη σε 

βαρύτητα διάσταση της κατανόησης (0,19). Μικρότερη βαρύτητα αποδόθηκε στη 

διάσταση που σχετίζεται με τα εμπράγματα – υλικά στοιχεία (0,14). 
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4.6 Η πιο σημαντική και η λιγότερο σημαντική διάσταση αξιολόγησης 

 

Στα Γραφήματα 6 και 7 απεικονίζονται, αντίστοιχα, η πιο σημαντική και η λιγότερο 

σημαντική διάσταση αξιολόγησης από τη μεριά των ασθενών του δείγματος.  

Ως πιο σημαντική διάσταση αξιολόγησης, οι ασθενείς θεωρούν τη διάσταση της ασφάλειας 

(46%). Δεύτερη σε σημαντικότητα έρχεται η διάσταση της αξιοπιστίας (27%), ενώ στην 

τρίτη θέση σημαντικότητας απαντάται με σημαντικό ποσοστό (22%) η διάσταση της 

ετοιμότητας. Η διάσταση της κατανόησης επιλέχθηκε ως πιο σημαντική μόνο από το 4% 

του δείγματος. Τελευταία σε σημαντικότητα απαντάται η διάσταση των εμπράγματων - 

υλικών στοιχείων, καταδεικνύοντας για μία ακόμη φορά, πως δεν αποτελεί προτεραιότητα 

για τους ασθενείς του δείγματος. 

 

Γράφημα 6: Συχνότητα προτιμήσεων δείγματος, σχετικά με την πιο σημαντική διάσταση αξιολόγησης 
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Ως λιγότερο σημαντική διάσταση αξιολόγησης από τις ασθενείς του δείγματος, θεωρείται 

αυτή των εμπράγματων - υλικών στοιχείων. Έτσι, πραγματοποιήθηκε επαλήθευση της 

ορθότητας των προηγούμενων αποτελεσμάτων, τα οποία έφερναν τη διάσταση των 

εμπράγματων στοιχείων στην τελευταία θέση σημαντικότητας. 

 

Γράφημα 7: Συχνότητα προτιμήσεων δείγματος, σχετικά με τη λιγότερο σημαντική διάσταση 

αξιολόγησης 

 

 

4.7 Το αποτέλεσμα SERVQUAL 

 

Για την εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος SERVQUAL προστέθηκαν τα σταθμισμένα 

αποτελέσματα ανά διάσταση αξιολόγησης, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα του 

Προσαρτήματος 2. 

Η τελική και καθολική εικόνα του επιπέδου της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

της Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ εμφανίζεται μέσα από το τελικό αποτέλεσμα SERVQUAL που 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.  
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Πίνακας 10: Αποτέλεσμα SERVQUAL 

 

SERVQUAL = 

ΣΑ1 + ΣΑ2 + ΣΑ3 + ΣΑ4 + ΣΑ5  = 

 – 0,05355 – 0,1692 – 0,1968 – 0,2154 – 0,1919  =  

– 0,82685 
 

 

Το τελικό αποτέλεσμα SERVQUAL που είναι κατά προσέγγιση ίσο με -0,83 μονάδες και 

θεωρείται πολύ χαμηλό, κάτι που επιβεβαιώνει και το υψηλό επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών 

που αναδείχθηκε μέσα από τα μεμονωμένα αποτελέσματα κατά την ανάλυση των 

διαστάσεων αξιολόγησης. 

 

4.8 Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος 

 

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος απεικονίζονται στον Πίνακα 11, ως 

απόλυτες τιμές και σε εκατοστιαία αναλογία στο σύνολο του δείγματος. 

Η πλειοψηφία του δείγματος ήταν παντρεμένες (86,5%), ανήκε στην ηλικιακή ομάδα 19-40 

ετών (55,5%) και ήταν ελληνίδες (89,5%). Το 72% του δείγματος κατοικούσε στην 

ευρύτερη περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης. Η πλειοψηφία του δείγματος δήλωσε ως 

απασχόληση τα οικιακά (50,5%) και το 28% δήλωσε ότι εργάζεται ως ιδιωτικός 

υπάλληλος. Το 39% των ασθενών ήταν απόφοιτοι ΤΕΙ – ΑΕΙ, το 25,5% απόφοιτοι λυκείου 

και το 15% απόφοιτες ΙΕΚ ή άλλης ιδιωτικής σχολής. Το οικογενειακό εισόδημα για ένα 

σημαντικό ποσοστό του δείγματος (67%) δεν ξεπερνούσε τα 1000€. Τέλος, για το 63% του 

δείγματος η παρούσα αποτελούσε την πρώτη φορά που νοσηλεύτηκαν στην Α΄ Μ/Γ του 

ΓΝΘΠ. 

Επιπρόσθετα, το 50% των ασθενών (100 ασθενείς) που συμμετείχαν στη μελέτη είχαν 

νοσηλευτεί στο μαιευτικό τμήμα και το υπόλοιπο 50% στο γυναικολογικό τμήμα της 

κλινικής. 
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Πίνακας 11: Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος 

Χαρακτηριστικό Υποομάδα Απόλυτη Τιμή Εκατοστιαία Αναλογία 

Οικογενειακή Κατάσταση Παντρεμένη 173 86,5% 

Ελεύθερη 21 10,5% 

Χήρα 6 3% 

Ηλικιακή Ομάδα 19-40 111 55,5% 

41-60 66 33% 

>60 23 11,5% 

Εθνικότητα Ελληνική 179 89,5% 

Άλλη 21 10,5% 

Τόπος Κατοικίας Νομός Θεσσαλονίκης 144 72% 

Άλλο 56 28% 

Απασχόληση Ελεύθερη Επαγγελματίας 13 6,5% 

Δημόσιος Υπάλληλος 19 9,5% 

Ιδιωτική Υπάλληλος 56 28% 

Αυτοσυντήρητη 5 2,5% 

Οικιακά 101 50,5% 

Φοιτήτρια 6 3% 

Μορφωτικό Επίπεδο Αγράμματη 5 2,5% 

Απόφοιτη Δημοτικού 27 13,5% 

Απόφοιτη Λυκείου 51 25,5% 

ΙΕΚ – Ιδιωτική Σχολή 30 15% 

Απόφοιτη ΤΕΙ – ΑΕΙ 78 39% 

Μεταπτυχιακό – Διδακτορικό 9 4,5% 

Οικογενειακό Εισόδημα ≤ 700 € 77 38,5% 

701 - 1000 € 57 28,5% 

1001 - 1500 € 37 18,5% 

1501 - 2000 € 19 9,5% 

≥ 2001 € 10 5% 

Νοσηλεία για 1
η
 φορά στην 

Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ; 
Ναι 126 63% 

Όχι 74 37% 
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4.9 Αντιλήψεις και προσδοκίες ομάδων του δείγματος 

 

4.9.1 Ομάδες ανάλογα με το τμήμα νοσηλείας (μαιευτικό ή γυναικολογικό) 

 

Όπως προαναφέρθηκε, το 50% των ασθενών (100 ασθενείς) που συμμετείχαν στη μελέτη 

είχαν νοσηλευτεί στο μαιευτικό τμήμα και το υπόλοιπο 50% (100 ασθενείς) στο 

γυναικολογικό τμήμα της Α΄Μ/Γ του ΓΝΘΠ.  

Θεωρητικά, η νοσηλεία των ασθενών στα δύο τμήματα διαφέρει. Οι ασθενείς του 

μαιευτικού τμήματος νοσηλεύονται, στην πλειοψηφία τους, για ένα ευτυχές γεγονός (τη 

γέννηση του νεογνού τους), ενώ οι ασθενείς του γυναικολογικού τμήματος συνδέουν τη 

νοσηλεία τους με ένα δυσάρεστο γεγονός του αφορά κάποια διαταραχή της υγείας τους. 

Διερευνήθηκε, λοιπόν, εάν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στις αντιλήψεις και στις 

προσδοκίες αυτών των δύο υποομάδων. 

Με την εφαρμογή των κατάλληλων στατιστικών ελέγχων (Mann-Whitney U, για τον 

έλεγχο των μεταβλητών ex1-ex22; Mann-Whitney U, για τον έλεγχο των μεταβλητών pe1-

pe22; Median test, για τον έλεγχο των μεταβλητών SER1-SER22) αποκτήθηκαν τα 

δεδομένα που απεικονίζονται στον Πίνακα 12 και στα Γραφήματα 8-10. 

Στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,05) βρέθηκε μόνο στις μεταβλητές: 

 pe1: «Τα νοσοκομείο ΓΝΘΠ έχει σύγχρονο εξοπλισμό και εγκαταστάσεις. (κτίρια, 

μηχανολογικός εξοπλισμός, εργαστηριακός εξοπλισμός) 

 pe16: «Ο κάθε ασθενής της Α΄Μ/Γ του ΓΝΘΠ αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστό 

περιστατικό»  

Πιο συγκεκριμένα, η αντίληψη της ομάδας που νοσηλεύτηκε στο γυναικολογικό τμήμα 

ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερη/καλύτερη από αυτή της ομάδας που νοσηλεύτηκε 

στο μαιευτικό τμήμα, τόσο για τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις (6,38 vs 6,14 

αντίστοιχα) όσο και για το ότι ο κάθε ασθενής αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστό περιστατικό 

(6,23 vs 5,91 αντίστοιχα). 
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Πίνακας 12: Μέσες τιμές μεταβλητών και στατιστικοί έλεγχοι υποθέσεων, ανά ομάδα (ασθενείς που νοσηλεύθηκαν στο μαιευτικό τμήμα και ασθενείς που 

νοσηλεύθηκαν στο γυναικολογικό τμήμα) 

ex ΜAI ΓYN Αποτέλεσμα ελέγχου pe MAI ΓYN Αποτέλεσμα ελέγχου SER ΜAI ΓYN Αποτέλεσμα ελέγχου 

1 6,6 6,71 U=4649,5, p=0,275 1 6,14 6,38 U=4181, p=0,03 1 -0,46 -0,33 χ
2
(1)=0,049, p=0,825 

2 6,39 6,43 U=4802,5, p=0,591 2 6,15 6,35 U=4499,5, p=0,182 2 -0,24 -0,08 χ
2
(1)=0,113, p=0,737 

3 6,51 6,66 U=4778, p=0,515 3 6,44 6,5 U=4718,5, p=0,414 3 -0,07 -0,1 χ
2
(1)=0,658, p=0,417 

4 6,92 6,88 U=4804, p=0,308 4 6,04 6 U=4789, p=0,582 4 -0,88 -0,88 χ
2
(1)=0,981, p=0,322 

5 6,78 6,67 U=4554, p=0,121 5 6,31 6,21 U=4621,5, p=0,306 5 -0,47 -0,46 χ
2
(1)=1,33, p=0,249 

6 6,84 6,88 U=4806, p=0,382 6 5,87 6,12 U=4459, p=0,162 6 -0,97 -0,76 χ
2
(1)=0,992, p=0,319 

7 6,91 6,9 U=4959, p=0,836 7 5,92 6,18 U=4620, p=0,32 7 -0,99 -0,72 χ
2
(1)=0,08, p=0,777 

8 6,66 6,66 U=4860, p=0,661 8 6,03 6,06 U=4850,5, p=0,669 8 -0,63 -0,6 χ
2
(1)=0,32, p=0,572 

9 6,85 6,81 U=4846,5, p=0,529 9 5,1 5,14 U=4860,5, p=0,727 9 -1,75 -1,67 χ
2
(1)=0,981, p=0,322 

10 6,84 6,85 U=4950,5, p=0,843 10 5,87 6,13 U=4298,5, p=0,07 10 -0,97 -0,72 χ
2
(1)=2,909, p=0,088 

11 6,78 6,73 U=4872, p=0,659 11 5,85 6,03 U=4740,5, p=0,504 11 -0,93 -0,7 χ
2
(1)=0,982, p=0,322 

12 6,18 6,2 U=4802, p=0,601 12 5,3 5,44 U=4889, p=0,779 12 -0,88 -0,76 χ
2
(1)=0,082, p=0,774 

13 6,82 6,85 U=4853, p=0,556 13 6,2 6,04 U=4643, p=0,353 13 -0,62 -0,81 χ
2
(1)=1,285, p=0,257 

14 6,54 6,42 U=4472, p=0,139 14 6,03 6,1 U=4983,5, p=0,966 14 -0,51 -0,32 χ
2
(1)=1,697, p=0,193 

15 6,83 6,81 U=4943,5, p=0,826 15 5,59 5,89 U=4595, p=0,303 15 -1,24 -0,92 χ
2
(1)=0,187, p=0,666 

18 6,89 6,86 U=4853, p=0,499 18 5,8 5,67 U=4829,5, p=0,662 18 -1,09 -1,19 χ
2
(1)=0,374, p=0,541 

19 6,64 6,52 U=4776, p=0,504 19 5,58 5,68 U=4848,5, p=0,695 19 -1,06 -0,84 χ
2
(1)=1,768, p=0,184 

16 6,89 6,91 U=4855,5, p=0,487 16 5,91 6,23 U=4190,5, p=0,035 16 -0,98 -0,68 χ
2
(1)=2,89, p=0,89 

17 6,81 6,78 U=4851,5, p=0,597 17 5,74 5,82 U=4926, p=0,851 17 -1,07 -0,96 χ
2
(1)=0,523, p=0,47 

20 5,7 5,42 U=4678,5, p=0,407 20 4,23 4,21 U=4883, p=0,769 20 -1,47 -1,21 χ
2
(1)=0,764, p=0,382 

21 6,27 6,41 U=4689, p=0,387 21 5,56 5,4 U=4898,5, p=0,797 21 -0,71 -1,01 χ
2
(1)=0 , p=0,1 

22 6,89 6,86 U=4896, p=0,639 22 5,83 5,93 U=4714,5, p=0,464 22 -1,06 -0,93 χ
2
(1)=0,082, p=0,775 

 

(ΓΥΝ: Γυναικολογικό Τμήμα; ΜΑΙ: Μαιευτικό Τμήμα; ex: Μεταβλητές προσδοκιών; Pe: Μεταβλητές αντιλήψεων; SER: Μεταβλητές που προέκυψαν από τη 

διαφορά των αντιλήψεων και των προσδοκιών) 
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Γράφημα 8: Μέσος όρος των μεταβλητών που σχετίζονται με το ιδεατό – άριστο νοσοκομείο (μεταβλητές ex1 - ex22), ανά ομάδα ασθενών 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

ex1

ex2

ex3

ex4

ex5

ex6

ex7

ex8

ex9

ex10

ex11

ex12

ex13

ex14

ex15

ex18

ex19

ex16

ex17

ex20

ex21

ex22

ex1 ex2 ex3 ex4 ex5 ex6 ex7 ex8 ex9 ex10 ex11 ex12 ex13 ex14 ex15 ex18 ex19 ex16 ex17 ex20 ex21 ex22

Γυναικολογικό Τμήμα 6.71 6.43 6.66 6.88 6.67 6.88 6.9 6.66 6.81 6.85 6.73 6.2 6.85 6.42 6.81 6.86 6.52 6.91 6.78 5.42 6.41 6.86

Μαιευτικό Τμήμα 6.6 6.39 6.51 6.92 6.78 6.84 6.91 6.66 6.85 6.84 6.78 6.18 6.82 6.54 6.83 6.89 6.64 6.89 6.81 5.7 6.27 6.89

Προσδοκίες Ασθενών - Το ιδεατό - άριστο νοσοκομείο 

ανά ομάδα ασθενών  

Γυναικολογικό Τμήμα Μαιευτικό Τμήμα 
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Γράφημα 9: Μέσος όρος των μεταβλητών που σχετίζονται με τις αντιλήψεις των ασθενών για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην Α’ Μ/Γ του 

ΓΝΘΠ (μεταβλητές pe1 - pe22), ανά ομάδα ασθενών 

 

0 1 2 3 4 5 6 7

pe1

pe2

pe3

pe4

pe5

pe6

pe7

pe8

pe9

pe10

pe11

pe12

pe13

pe14

pe15

pe18

pe19

pe16

pe17

pe20

pe21

pe22

pe1 pe2 pe3 pe4 pe5 pe6 pe7 pe8 pe9 pe10 pe11 pe12 pe13 pe14 pe15 pe18 pe19 pe16 pe17 pe20 pe21 pe22

Γυναικολογικό Τμήμα 6.38 6.35 6.5 6 6.21 6.12 6.18 6.06 5.14 6.13 6.03 5.44 6.04 6.1 5.89 5.67 5.68 6.23 5.82 4.21 5.4 5.93

Μαιευτικό Τμήμα 6.14 6.15 6.44 6.04 6.31 5.87 5.92 6.03 5.1 5.87 5.85 5.3 6.2 6.03 5.59 5.8 5.58 5.91 5.74 4.23 5.56 5.83

Αντίληψη Ασθενών για την Α' Μ/Γ, ΓΝΘΠ 

ανά ομάδα ασθενών 

Γυναικολογικό Τμήμα Μαιευτικό Τμήμα 

* 

* 

*p<0,05 
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Γράφημα 10: Μέσος όρος των μεταβλητών SER, ανά ομάδα ασθενών 

-2 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0

SER1

SER2

SER3

SER4

SER5

SER6

SER7

SER8

SER9

SER10

SER11

SER12

SER13

SER14

SER15

SER18

SER19

SER16

SER17

SER20

SER21

SER22

SER1 SER2 SER3 SER4 SER5 SER6 SER7 SER8 SER9 SER10 SER11 SER12 SER13 SER14 SER15 SER18 SER19 SER16 SER17 SER20 SER21 SER22

Γυναικολογικό Τμήμα -0.33 -0.08 -0.1 -0.88 -0.46 -0.76 -0.72 -0.6 -1.67 -0.72 -0.7 -0.76 -0.81 -0.32 -0.92 -1.19 -0.84 -0.68 -0.96 -1.21 -1.01 -0.93

Μαιευτικό Τμήμα -0.46 -0.24 -0.07 -0.88 -0.47 -0.97 -0.99 -0.63 -1.75 -0.97 -0.93 -0.88 -0.62 -0.51 -1.24 -1.09 -1.06 -0.98 -1.07 -1.47 -0.71 -1.06

Διαφορές Αντιλήψεων και Προσδοκιών ανά ομάδα ασθενών 

Γυναικολογικό Τμήμα Μαιευτικό Τμήμα 
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4.9.2 Ομάδες ανάλογα με το εάν ήταν η πρώτη φορά νοσηλείας στην Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ 

 

Όπως προαναφέρθηκε, για το 63% των ασθενών (126 ασθενείς) που συμμετείχαν στη 

μελέτη η παρούσα ήταν η πρώτη φορά νοσηλείας τους στην Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ, ενώ το 

υπόλοιπο 37% (74 ασθενείς) είχε ξανανοσηλευθεί στο παρελθόν.  

Θεωρητικά, οι ασθενείς που είχαν νοσηλευτεί στο παρελθόν επέλεξαν ξανά την Α΄ Μ/Γ 

του ΓΝΘΠ,  ίσως λόγω προηγούμενης θετικής εμπειρίας. Επίσης, αυτή η ομάδα των 

ασθενών ίσως είχε διαμορφωμένες προσδοκίες λόγω της προηγούμενης εμπειρίας τους. 

Διερευνήθηκε, λοιπόν, εάν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στις αντιλήψεις και στις 

προσδοκίες αυτών των δύο υποομάδων. 

Με την εφαρμογή των κατάλληλων στατιστικών ελέγχων (Mann-Whitney U, για τον 

έλεγχο των μεταβλητών ex1-ex22; Mann-Whitney U, για τον έλεγχο των μεταβλητών pe1-

pe22; Median test, για τον έλεγχο των μεταβλητών SER1-SER22) αποκτήθηκαν τα 

δεδομένα που απεικονίζονται στον Πίνακα 13 και στα Γραφήματα 11-13. 

Στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,05) βρέθηκε στις μεταβλητές: 

 ex7: «Τα νοσοκομεία θα πρέπει να παρέχουν σωστές υπηρεσίες από την πρώτη 

φορά» 

 pe5: «Οι εργαζόμενοι της Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ τηρούν το υποσχόμενο 

χρονοδιάγραμμα παρεχόμενων υπηρεσιών» 

 pe18: «Στην Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ υπάρχουν οι εξειδικευμένοι υπάλληλοι για το κάθε 

πεδίο υπηρεσιών» 

 SER14: «Οι ασθενείς νοιώθουν ασφάλεια κατά τις συναλλαγές με τους υπαλλήλους 

της Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ» - «Οι ασθενείς θα πρέπει να νοιώθουν ασφάλεια κατά τις 

συναλλαγές με τους υπαλλήλους των νοσοκομείων. (σχέσεις εμπιστοσύνης και  

ειλικρίνειας)» 

 SER18: «Στην Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ υπάρχουν οι εξειδικευμένοι υπάλληλοι για το 

κάθε πεδίο υπηρεσιών» - «Στα νοσοκομεία θα πρέπει να υπάρχουν οι 

εξειδικευμένοι υπάλληλοι για το κάθε πεδίο υπηρεσιών» 
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Πίνακας 13: Μέσες τιμές μεταβλητών και στατιστικοί έλεγχοι υποθέσεων, ανά ομάδα [ασθενείς που νοσηλεύθηκαν στο παρελθόν στην Α΄ Μ/Γ (ομάδα ΝΑΙ) 

και ασθενείς που νοσηλεύθηκαν για πρώτη φορά στην Α΄ Μ/Γ (ομάδα ΟΧΙ)] 

ex ΝΑΙ ΟΧΙ Αποτέλεσμα ελέγχου pe ΝΑΙ ΟΧΙ Αποτέλεσμα ελέγχου SER ΝΑΙ ΟΧΙ Αποτέλεσμα ελέγχου 

1 6,65 6,66 U=4593, p=0,824 1 6,24 6,3 U=4441, p=0,543 1 -0,41 -0,36 χ
2
(1)=1,328, p=0,249 

2 6,41 6,41 U=4612, p=0,888 2 6,29 6,18 U=4485,5, p=0,626 2 -0,12 -0,23 χ
2
(1)=0,116, p=0,733 

3 6,51 6,64 U=4430, p=0,481 3 6,52 6,38 U=4450,5, p=0,525 3 -0,02 -0,26 χ
2
(1)=2,678, p=0,102 

4 6,91 6,88 U=4462, p=0,282 4 6,02 6,01 U=4593, p=0,852 4 -0,89 -0,86 χ
2
(1)=0,001, p=0,974 

5 6,73 6,72 U=4490, p=0,536 5 6,41 6 U=3673, p=0,006 5 -0,32 -0,72 χ2(1)=0,012, p=0,913 

6 6,84 6,89 U=4624, p=0,859 6 6,03 5,93 U=4347, p=0,4 6 -0,81 -0,96 χ2(1)=2,111, p=0,146 

7 6,95 6,82 U=4185, p=0,012 7 6,01 6,12 U=4555,5, p=0,773 7 -0,94 -0,7 χ2(1)=0,26, p=0,61 

8 6,62 6,73 U=4323, p=0,271 8 6,03 6,07 U=4592,5, p=0,852 8 -0,59 -0,66 χ2(1)=0,343, p=0,558 

9 6,8 6,88 U=4466,5, p=0,418 9 5,12 5,12 U=4504,5, p=0,683 9 -1,68 -1,76 χ2(1)=0,307, p=0,58 

10 6,86 6,82 U=4617, p=0,852 10 6,06 5,89 U=4071, p=0,114 10 -0,79 -0,93 χ2(1)=3,44, p=0,064 

11 6,75 6,76 U=4630, p=0,909 11 5,97 5,89 U=4564,5, p=0,795 11 -0,79 -0,86 χ2(1)=0,002, p=0,965 

12 6,25 6,08 U=4209, p=0,216 12 5,38 5,35 U=4625, p=0,923 12 -0,87 -0,73 χ2(1)=0,751, p=0,386 

13 6,81 6,88 U=4471, p=0,429 13 6,17 6,04 U=4263, p=0,282 13 -0,64 -0,84 χ2(1)=1,967, p=0,161 

14 6,43 6,57 U=4278, p=0,265 14 6,13 5,96 U=4298,5, p=0,327 14 -0,3 -0,61 χ2(1)=7,176, p=0,007 

15 6,79 6,86 U=4326, p=0,176 15 5,17 5,78 U=4590, p=0,85 15 -1,08 -1,08 χ2(1)=0,345, p=0,557 

18 6,87 6,89 U=4581,5, p=0,702 18 5,65 5,88 U=4829,5, p=0,016 18 -1,21 -1,01 χ2(1)=6,515, p=0,011 

19 6,56 6,61 U=4519, p=0,658 19 5,71 5,49 U=4223,5, p=0,24 19 -0,85 -1,12 χ2(1)=0,151, p=0,697 

16 6,9 6,89 U=4659, p=0,988 16 6,1 6,03 U=4495,5, p=0,654 16 -0,81 -0,86 χ2(1)=0,665, p=0,415 

17 6,8 6,78 U=4644, p=0,947 17 5,74 5,85 U=4396,5, p=0,484 17 -1,06 -0,93 χ2(1)=0,281, p=0,596 

20 5,42 5,8 U=4279,5, p=0,307 20 4 4,59 U=3979,5, p=0,076 20 -1,42 -1,2 χ2(1)=0,114, p=0,735 

21 6,33 6,36 U=4487,5, p=0,615 21 5,62 5,24 U=4270, p=0,303 21 -0,71 -1,12 χ2(1)=0,29, p=0,59 

22 6,85 6,92 U=4351,5, p=0,147 22 5,92 5,81 U=4541, p=0,748 22 -0,93 -1,11 χ2(1)=0,696, p=0,404 

 

(ΓΥΝ: Γυναικολογικό Τμήμα; ΜΑΙ: Μαιευτικό Τμήμα; ex: Μεταβλητές προσδοκιών; Pe: Μεταβλητές αντιλήψεων; SER: Μεταβλητές που προέκυψαν από τη 

διαφορά των αντιλήψεων και των προσδοκιών) 
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Γράφημα 11: Μέσος όρος των μεταβλητών που σχετίζονται με το ιδεατό – άριστο νοσοκομείο (μεταβλητές ex1 - ex22), ανά ομάδα ασθενών 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

ex1
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ex4

ex5

ex6

ex7

ex8

ex9
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ex13

ex14

ex15

ex18

ex19

ex16

ex17

ex20

ex21

ex22

ex1 ex2 ex3 ex4 ex5 ex6 ex7 ex8 ex9 ex10 ex11 ex12 ex13 ex14 ex15 ex18 ex19 ex16 ex17 ex20 ex21 ex22

ΟΧΙ 6.66 6.41 6.64 6.88 6.72 6.89 6.82 6.73 6.88 6.82 6.76 6.08 6.88 6.57 6.86 6.89 6.61 6.89 6.78 5.8 6.36 6.92

ΝΑΙ 6.65 6.41 6.51 6.91 6.73 6.84 6.95 6.62 6.8 6.86 6.75 6.25 6.81 6.43 6.79 6.87 6.56 6.9 6.8 5.42 6.33 6.85

Προσδοκίες Ασθενών - Το ιδεατό - άριστο νοσοκομείο 

ανά ομάδα ασθενών  

ΟΧΙ ΝΑΙ 

* 

*p<0,05 
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Γράφημα 12: Μέσος όρος των μεταβλητών που σχετίζονται με τις αντιλήψεις των ασθενών για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην Α’ Μ/Γ του 

ΓΝΘΠ (μεταβλητές pe1 - pe22), ανά ομάδα ασθενών 
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pe16
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pe22

pe1 pe2 pe3 pe4 pe5 pe6 pe7 pe8 pe9 pe10 pe11 pe12 pe13 pe14 pe15 pe18 pe19 pe16 pe17 pe20 pe21 pe22

ΟΧΙ 6.3 6.18 6.38 6.01 6 5.93 6.12 6.07 5.12 5.89 5.89 5.35 6.04 5.96 5.78 5.88 5.49 6.03 5.85 4.59 5.24 5.81

ΝΑΙ 6.24 6.29 6.52 6.02 6.41 6.03 6.01 6.03 5.12 6.06 5.97 5.38 6.17 6.13 5.17 5.65 5.71 6.1 5.74 4 5.62 5.92

Αντίληψη Ασθενών για την Α' Μ/Γ, ΓΝΘΠ 

ανά ομάδα ασθενών 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

* 

* 

*p<0,05 
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Γράφημα 13: Μέσος όρος των μεταβλητών SER, ανά ομάδα ασθενών 
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SER17

SER20
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SER22

SER1 SER2 SER3 SER4 SER5 SER6 SER7 SER8 SER9 SER10 SER11 SER12 SER13 SER14 SER15 SER18 SER19 SER16 SER17 SER20 SER21 SER22

OXI -0.36 -0.23 -0.26 -0.86 -0.72 -0.96 -0.7 -0.66 -1.76 -0.93 -0.86 -0.73 -0.84 -0.61 -1.08 -1.01 -1.12 -0.86 -0.93 -1.2 -1.12 -1.11

NAI -0.41 -0.12 -0.02 -0.89 -0.32 -0.81 -0.94 -0.59 -1.68 -0.79 -0.79 -0.87 -0.64 -0.3 -1.08 -1.21 -0.85 -0.81 -1.06 -1.42 -0.71 -0.93

Διαφορές Αντιλήψεων και Προσδοκιών ανά ομάδα ασθενών 

OXI NAI

* 

* 

*p<0,05 
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5. Συζήτηση 

 

Από την ανάλυση των δεδομένων της μελέτης προκύπτουν πολλά ενδιαφέροντα 

αποτελέσµατα τα οποία µπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα έτσι ώστε να ληφθούν µέτρα 

και να γίνουν αλλαγές µε στόχο την παροχή υπηρεσιών µε καλύτερη ποιότητα και τη 

µεγαλύτερη ικανοποίηση των ασθενών από την Α’ Μ/Γ του ΓΝΘΠ.  

Επιπρόσθετα, κατά τη διεξαγωγή της παρούσας μελέτης δοκιμάστηκε η μέθοδος 

SERVQUAL, αποκαλύφθηκαν τυχόν δυσχέρειες κατά τη συλλογή των δεδομένων, ενώ 

δόθηκαν ερεθίσματα και για τη διεξαγωγή μελλοντικών μελετών με καλύτερα 

μεθοδολογικά χαρακτηριστικά. 

 

5.1 Η συλλογή των στοιχείων κατά τη διεξαγωγή της μελέτης 

 

Το κάθε ερωτηματολόγιο, το οποίο θεωρήθηκε από τους ερωτώμενους ιδιαίτερα 

πολύπλοκο,  συμπληρώθηκε μετά από προσωπική συνέντευξη με την κάθε ασθενή. Η 

προσωπική συνέντευξη αποδείχθηκε απροσδόκητα αποτελεσματική, καθώς οι 

νοσηλευόμενες εξέφρασαν με μεγαλύτερη προσοχή και προθυμία την  άποψη τους για τις 

υπηρεσίες που δέχονται. Ωστόσο, το κύριο μειονέκτημα της προσωπικής συνέντευξης είναι 

η κατανάλωση πολύ χρόνου εκ μέρους του ερευνητή. Ενδεικτικά, ο μέσος όρος 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ήταν είκοσι λεπτά.  

Στην πλειοψηφία τους, οι ερωτώμενες ήταν πρόθυμες να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο καθώς μπορούσαν να αντιληφθούν τη χρησιμότητα της παρούσας 

μελέτης. Αξιοσημείωτο είναι ότι αρκετές από αυτές παρότρυναν τη διεξαγωγή ανάλογων 

μελετών και εκδήλωσαν την επιθυμία να ενημερωθούν για τα τελικά αποτελέσματα της 

παρούσας μελέτης. 

Το μέγεθος του δείγματος, καθώς και το γεγονός ότι συλλέχθηκαν στοιχεία τόσο από 

γυναικολογικούς ασθενείς, όσο και από μαιευτικά περιστατικά ( λεχωΐδες) επιτρέπει τη 

γενίκευση των αποτελεσμάτων για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών στη 
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συγκεκριμένη κλινική. Απαγορεύει όμως τη γενίκευση των αποτελεσμάτων για την 

ικανοποίηση των ασθενών που νοσηλεύονται σε άλλες κλινικές (παθολογικές, 

χειρουργικές, κα) του συγκεκριμένου νοσοκομείου. 

Επιπρόσθετα, η μη συλλογή και μη μελέτη άλλων παραμέτρων (όπως πχ των ημερών 

νοσηλείας, τη βαρύτητα της νόσου ή της επέμβασης κα) δεν επέτρεψε την εκτίμηση της 

επίδρασης άλλων παραγόντων στις αντιλήψεις του δείγματος. Αυτό αποτελεί κάτι που 

πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη μελλοντική διενέργεια μελέτης, ώστε αυτή να διαθέτει 

καλύτερα μεθοδολογικά χαρακτηριστικά. 

 

5.2 Τα αριθμητικά δεδομένα 

 

Δύο από τις υψηλότερες προσδοκίες των ασθενών του δείγματος συγκαταλέγονται στη 

διάσταση της αξιοπιστίας (ex6, ex7), δύο στη διάσταση της ανταπόκρισης – ετοιμότητας 

(ex10, ex13), δύο στη διάσταση της κατανόησης (ex16, ex22), μία στη διάσταση των 

εμπράγματων – υλικών στοιχείων (ex4) και μία στη διάσταση της ασφάλεια (ex18). 

Οι τρεις υψηλότερες προσδοκίες, που συγκεντρώνουν και την υψηλότερη βαθμολογία, 

δείχνουν ότι οι ασθενείς πιστεύουν ότι τα νοσοκομεία θα πρέπει να τους παρέχουν σωστές 

υπηρεσίες από την πρώτη φορά και ότι θα πρέπει ο κάθε ασθενής να αντιμετωπίζεται 

εξατομικευμένα. Επιπλέον, οι ασθενείς προσδοκούν ότι τα υλικά και τα εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται σε ένα ιδεατό νοσοκομείο θα είναι πάντα καθαρά και τακτοποιημένα. 

Στον αντίποδα, τρεις από τις χαμηλότερες προσδοκίες των ασθενών του δείγματος 

συγκαταλέγονται στη διάσταση των εμπραγμάτων –  υλικών στοιχείων (ex1, ex2, ex3), δύο 

στη διάσταση της ασφάλειας (ex14, ex19), δύο στη διάσταση της κατανόησης (ex20, ex21) 

και μία στη διάσταση της ετοιμότητας – ανταπόκριση (ex12). Παρατηρείται ότι στις οκτώ 

χαμηλότερες μεταβλητές προσδοκιών δεν περιλαμβάνεται καμία από τη διάσταση της 

αξιοπιστίας. 

Οι ασθενείς του δείγματος δεν προσδοκούν, ακόμη και από το ιδεατό νοσοκομείο, να τους 

δίνει τη δυνατότητα διενέργειας εξετάσεων τη χρονική στιγμή που θα το επιλέξουν οι ίδιοι, 

και αντιλαμβάνονται ότι το προσωπικό δε μπορεί να ανταποκρίνεται πάντα στα αιτήματα 
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τους, ανεξάρτητα από τον φόρτο εργασίας του. Επιπλέον, οι ασθενείς του δείγματος δεν 

προσδοκούν ότι το νοσοκομείο θα είναι ανοιχτό σε επικοινωνία σε 24ώρη βάση. 

Σε ότι αφορά τις αντιλήψεις των ασθενών για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

από την Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ, τρείς από τις πέντε μεταβλητές που συγκεντρώνουν τους 

μεγαλύτερους μέσους όρους ανήκουν στη διάσταση των εμπράγματων – υλικών στοιχείων 

(pe3, pe1, pe2). Από τις υπόλοιπες δύο, η μία ανήκει στη διάσταση της αξιοπιστίας (pe5) 

και η μία στη διάσταση της ετοιμότητας (pe13). 

Oι ασθενείς του δείγματος δήλωσαν ότι οι στολές των εργαζομένων της Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ 

είναι ομοιόμορφες, καθαρές και υποδηλώνουν την ειδικότητα του εργαζομένου. Επίσης, 

σύμφωνα με τους ασθενείς του δείγματος, οι εργαζόμενοι της Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ τηρούν 

το υποσχόμενο χρονοδιάγραμμα παρεχόμενων υπηρεσιών και η συμπεριφορά τους εμπνέει 

εμπιστοσύνη στους ασθενείς. Επιπρόσθετα, αναδείχθηκε το γεγονός ότι το νοσοκομείο 

διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό και εγκαταστάσεις (κτίρια, μηχανολογικό εξοπλισμό, 

εργαστηριακό εξοπλισμός), καθώς και  οπτικά ελκυστικές και λειτουργικές εγκαταστάσεις. 

Στον αντίποδα, δύο από τις έξι μεταβλητές που συγκεντρώνουν το μικρότερο μέσο όρο στις 

αντιλήψεις των ασθενών του δείγματος για το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών στην 

Α’ Μ/Γ του ΓΝΠΘ, ανήκουν στη διάσταση της ετοιμότητας (pe9, pe12), δύο στη διάσταση 

της κατανόησης (pe20, pe21) και δύο στη διάσταση της ασφάλειας (pe19, pe18). 

Σύμφωνα με τις διαμορφωμένες αντιλήψεις των ασθενών του δείγματος η Α΄ Μ/Γ του 

ΓΝΘΠ δε δίνει την δυνατότητα διενέργειας εξετάσεων τη στιγμή που θα επιλέξει ο 

ασθενής και τη δυνατότητα επικοινωνίας επί 24ώρου βάσεως. Επίσης, ο ασθενείς του 

δείγματος δήλωσαν ότι το προσωπικό δε φροντίζει για τη συνεχή ενημέρωση του ασθενούς 

και δεν ανταποκρίνεται πάντα στα αιτήματα των ασθενών ανεξάρτητα, δηλαδή, από το 

φόρτο εργασίας. Χαμηλό μέσο όρο συγκέντρωσε η μεταβλητή που αναφέρει ότι οι 

υπάλληλοι της Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ επιμορφώνονται συνεχώς για τις νέες ιατρικές εξελίξεις 

και την άριστη χρήση του νέου τεχνολογικού εξοπλισμού. 

Οι προσδοκίες των ασθενών για ένα ιδεατό – άριστο νοσοκομείο ξεπερνούν τις αντιλήψεις 

τους για την πραγματική εικόνα της Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ και στα είκοσι δύο ζεύγη 

μεταβλητών (pe - ex), λόγω της προσδοκίας των νοσηλευόμενων για ένα καλύτερο επίπεδο 

ποιότητας υπηρεσιών κατά τη νοσηλεία τους. Αξίζει να αναφερθεί ότι σπάνια οι αντιλήψεις 
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ξεπερνούν τις προσδοκίες, απλώς η καλύτερη ποιότητα υποδηλώνεται μέσα από τα 

μικρότερα αρνητικά αποτελέσματα, δηλαδή από αποτελέσματα κοντά στο μηδέν. 

Οι μεγαλύτερες διαφορές ανάμεσα στο προσδοκώμενο και στην αντίληψη των ασθενών 

του δείγματος για την Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ παρουσιάστηκαν στη διάσταση της ετοιμότητας 

(SER9), της κατανόησης (SER20, SER17, SER22) και της ασφάλειας (SER18, SER15). 

Φαίνεται ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις αντιλήψεις και τις 

προσδοκίες για τα εμπράγματα – υλικά στοιχεία και για τα στοιχεία της αξιοπιστίας. 

Οι μεταβλητές που αντιπροσωπεύουν τη φροντίδα για τη συνεχή ενημέρωση του ασθενή 

και τη δυνατότητα διενέργειας εξετάσεων την χρονική στιγμή που θα επιλέξει ο κάθε 

ασθενής, παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στις προσδοκίες και τις 

αντιλήψεις των ασθενών. Αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς θα ήθελαν να βελτιωθεί το 

σύστημα ενημέρωσής τους και να υπάρχει μια μερική δυνατότητα διενέργειας εξετάσεων 

την χρονική στιγμή που οι ίδιοι θα επιλέξουν. Από την άλλη, η μεγάλη διαφορά ανάμεσα 

στις προσδοκίες και τις αντιλήψεις των ασθενών σχετικά με την ύπαρξη εξειδικευμένων 

υπαλλήλων για το κάθε πεδίο υπηρεσιών, υποδηλώνει ή ότι το νοσοκομείο δε διαθέτει 

εξειδικευμένους υπαλλήλους, ή ότι οι εξειδικευμένοι υπάλληλοι δεν προβάλλονται ως 

εξειδικευμένοι, ή ότι οι ασθενείς δε διέθεταν την τεχνική γνώση για να ανιχνεύσουν το 

εξειδικευμένο προσωπικό. 

Σημαντική διαφορά ανάμεσα στο προσδοκώμενο και στην αντίληψη των ασθενών του 

δείγματος παρουσιάστηκε στο επίπεδο της συμπεριφοράς των υπαλλήλων της Α΄ Μ/Γ του 

ΓΝΘΠ. Οι ασθενείς του δείγματος προσδοκούσαν ότι οι υπάλληλοι θα ήταν ευγενικοί και 

καλοδιάθετοι  κατά την εξυπηρέτηση των ασθενών, καθώς και ότι θα άκουγαν τον ασθενή 

και θα καταλάβαιναν τις ιδιαίτερες ανάγκες του, δείχνοντας ειλικρινές ενδιαφέρον. Η 

προσδοκία τους αυτή δεν επιβεβαιώθηκε απόλυτα κατά τη νοσηλεία τους στην Α΄ Μ/Γ του 

ΓΝΘΠ. 

Οι μικρότερες διαφορές ανάμεσα στις προσδοκίες και στις αντιλήψεις των ασθενών του 

δείγματος για την Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ, παρουσιάσθηκαν στη διάσταση των εμπραγμάτων – 

υλικών στοιχείων (SER3, SER2, SER1), στη διάσταση της αξιοπιστίας (SER5, SER8) και 

στη διάσταση της ασφάλειας (SER14). Οι διαφορές αυτές είναι πολύ κοντά στο μηδέν και 

δείχνουν ότι οι ασθενείς έχουν σχεδόν ταυτίσει την Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ, με το ιδεατό 

νοσοκομείο σε ότι αφορά τις στολές των εργαζομένων, τις εγκαταστάσεις – τη 
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λειτουργικότητα και την ελκυστικότητα τους – και το σύγχρονο εξοπλισμό του 

νοσοκομείου. Επίσης, οι ασθενείς του δείγματος νοιώθουν την ίδια ασφάλεια που θα 

ένιωθαν σε ένα ιδεατό νοσοκομείο, κατά τις συναλλαγές με τους υπαλλήλους της Α΄ Μ/Γ 

του ΓΝΘΠ, ενώ θεωρούν ότι οι εργαζόμενοι της Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ τηρούν το υποσχόμενο 

χρονοδιάγραμμα παρεχόμενων υπηρεσιών, σχεδόν όπως θα έκαναν και οι εργαζόμενοι του 

ιδεατού νοσοκομείου. 

 

5.3 Η διάσταση της κατανόησης και η σχέση της με το ασθενοκεντρικό μοντέλο φροντίδας 

 

Συνολικά, μικρότερη απόκλιση ανάμεσα στις αντιλήψεις και στις προσδοκίες των ασθενών 

του δείγματος, καταγράφηκε στη διάσταση των εμπραγμάτων – υλικών στοιχείων (-0,38), 

ενώ μεγαλύτερη απόκλιση καταγράφηκε στη διάσταση της κατανόησης (-1,01). Η 

διάσταση της κατανόησης συνδέεται με την εξατομικευμένη φροντίδα και το 

ασθενοκεντρικό μοντέλο  φροντίδας (patient – centered care), το οποίο διασφαλίζει τα 

συμφέροντα των ασθενών και εκφράζει ειλικρινές ενδιαφέρον για τις ιδιαίτερες ανάγκες 

του.  Επίσης, στο ασθενοκεντρικό μοντέλο φροντίδας εντάσσονται οι έννοιες της συνέχειας 

στη φροντίδα (continuity of care) και της ολιστικής φροντίδας (holistic care) (Perlin, 2004). 

Ακόμη μια βασική έννοια στον πυρήνα του ασθενοκεντρικού μοντέλου φροντίδας είναι η 

έννοια της ενσυναίσθησης. Αυτή αφορά την έκφραση ευαισθησίας στα συναισθήματα ενός 

άλλου ατόμου, την συναισθηματική «σύνδεση» με αυτό ενώ ταυτόχρονα διατηρείται η 

αυτονομία των δύο (λειτουργός υγείας – ασθενής). Η καλλιέργεια της δεξιότητας της 

ενσυναίσθησης συχνά απουσιάζει από τα προγράμματα εκπαίδευσης των λειτουργών 

υγείας, όμως είναι κάτι που μπορεί να οξυνθεί με επιμονή και προσπάθεια (Perlin, 2004; 

White-Chu, 2009). 

Σε επίπεδο τριτοβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα, επικρατεί το ιατροκεντρικό μοντέλο 

φροντίδας. Σύμφωνα με αυτό, τόσο οι θεραπευτικές αποφάσεις, όσο και τα θέματα 

οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας που προσφέρονται εκπορεύονται από την ιατρική 

υπηρεσία της νοσηλευτικής μονάδας. Στα σοβαρά μειονεκτήματα των ιατροκεντρικών 

μοντέλων φροντίδας καταγράφονται η μειωμένη επικοινωνία ανάμεσα στον ασθενή και το 
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λειτουργό υγείας και ο μειωμένος χρόνος που αφιερώνει ο λειτουργός υγείας στον ασθενή 

(Lantz, 2007; White-Chu, 2009). 

Από την άλλη, η ικανοποίηση των ασθενών φαίνεται ότι εξαρτάται τόσο από την ποιότητα 

και την ποσότητα των πληροφοριών που παρέχει το υγειονομικό προσωπικό, όσο και από 

το ανθρώπινο ενδιαφέρον που αυτό επιδεικνύει. Επίσης, ότι εμποδίζει την επικοινωνία 

μειώνει την ικανοποίηση του ασθενούς και φαίνεται ότι επιδρά αρνητικά στην τήρηση των 

θεραπευτικών οδηγιών. Ένας αποφασιστικός παράγοντας για την επάρκεια της 

επικοινωνίας, τέλος, είναι ο χρόνος (Wolf, 2008; White-Chu, 2009). 

Παρόλο που κατά την εφαρμογή της μεθόδου SERVQUΑL δε λαμβάνεται υπόψη το 

μοντέλο φροντίδας (ιατροκεντρικό ή ασθενοκεντρικό) που παρέχεται στη νοσηλευτική 

μονάδα, είναι λογικό – και αναμενόμενο – σε μονάδες που εφαρμόζεται το ιατροκεντρικό 

μοντέλο φροντίδας (όπως η  Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ), να ανιχνεύεται σημαντική απόκλιση 

ανάμεσα στις αντιλήψεις και στις προσδοκίες των ασθενών στη διάσταση της κατανόησης. 

 

5.4 Η βαρύτητα που αποδόθηκε σε κάθε διάσταση 

 

Όπως καταγράφηκε στην ενότητα 3.5, οι ασθενείς του δείγματος δίδουν, σχεδόν ισόποσα,  

βαρύτητα στις διαστάσεις που συνδέονται με την ασφάλεια, την αξιοπιστία, την ετοιμότητα 

και την κατανόηση. Ακόμη και αυτή η κατανομή υποστηρίζει την τάση του δείγματος προς 

την ολιστική φροντίδα υγείας, έναντι της εστιασμένης φροντίδας.  

Η ολιστική φροντίδα υγείας αναφέρεται στην κάλυψη όχι μόνο των βιολογικών, αλλά και 

των ψυχο-κοινωνικών αναγκών των ασθενών. Επίσης, δεν περιορίζεται στην απλή 

καταγραφή και αξιολόγηση μετρήσιμων κλινικών και εργαστηριακών παραμέτρων αλλά 

αντιθέτως αφορά τη βελτίωση της κλινικής εικόνας, τη παροχής ψυχο-κοινωνικής 

υποστήριξης και της βελτίωσης της ψυχολογικής κατάστασης των ασθενών, εντάσσοντας 

συχνά στο πλαίσιο φροντίδας το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον του ασθενούς (White-

Chu, 2009).  

Από τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών δείγματος φαίνεται ότι πλειοψηφία διαθέτει 

άνω του μετρίου μορφωτικό επίπεδο, και ανήκει σε παραγωγική ηλικιακή ομάδα. Συχνά, 
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και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά καθιστούν τους χρήστες υγείας περισσότερο κριτικούς 

απέναντι στις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας. Επιπρόσθετα, ασθενείς με αυτά τα 

χαρακτηριστικά ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις διαδικασίες που αφορούν το 

σχεδιασμό της φροντίδας και τις θεραπευτικές αποφάσεις, καθώς και να είναι 

ενημερωμένοι για τη διάγνωση, την πορεία της νόσου και τις εναλλακτικές θεραπευτικές 

επιλογές. Είναι αναμενόμενο, ένας τέτοιος πληθυσμός να αντιλαμβάνεται ότι η νοσηλεία 

του διαμορφώνει πολλές διαφορετικές ανάγκες, όπως ψυχοκοινωνικές, σωματικές, 

προσωπικές, πρακτικές και πνευματικές, που μόνο ένα σύστημα ολιστικής φροντίδας 

μπορεί να καλύψει (Lantz, 2007). 

Από την άλλη, μικρότερη βαρύτητα από τους ασθενείς του δείγματος αποδόθηκε στη 

διάσταση που σχετίζεται με τα εμπράγματα – υλικά στοιχεία. Υπενθυμίζεται ότι στην ίδια 

διάσταση παρουσιάστηκε η μικρότερη διαφορά ανάμεσα στις προσδοκίες και στις 

αντιλήψεις των ασθενών του δείγματος. Είναι αβέβαιο, εάν θα είχε αποδοθεί η ίδια μικρή 

βαρύτητα στη διάσταση των εμπραγμάτων – υλικών στοιχείων στην περίπτωση που οι 

αντιλήψεις του δείγματος απείχαν σημαντικά από τις προσδοκίες τους. Αυτό βασίζεται 

στην υπόθεση ότι οι ασθενείς συχνά υποβαθμίζουν σε βαρύτητα κάτι που θεωρούν 

δεδομένο ή κεκτημένο (Wolf, 2008).  

 

5.5 Το τελικό αποτέλεσμα του SERVQUAL 

 

Το τελικό αποτέλεσμα SERVQUAL που είναι κατά προσέγγιση ίσο με -0,83 μονάδες, 

θεωρείται αρκετά χαμηλό. Αυτό επιβεβαιώνει το αρκετά υψηλό επίπεδο ποιότητας 

υπηρεσιών που αναδείχθηκε μέσα από τα μεμονωμένα αποτελέσματα κατά την ανάλυση 

των διαστάσεων αξιολόγησης.  

Η Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ φαίνεται ότι παρέχει υπηρεσίες που προσεγγίζουν αρκετά αυτές που 

θα παρείχε ένα άριστο – ιδεατό νοσοκομείο. Ασφαλώς υφίσταται απόσταση που πρέπει να 

καλυφθεί με την εισαγωγή παρεμβάσεων, από μέρους της διοίκησης, στους τομείς που 

χρίζουν βελτίωσης. 
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5.6  Αντιλήψεις και προσδοκίες ομάδων του δείγματος 

 

Όπως προαναφέρθηκε, οι μισές ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη είχαν νοσηλευτεί 

στο μαιευτικό τμήμα και οι υπόλοιπες στο γυναικολογικό τμήμα της Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ. Ο 

έλεγχος της υπόθεσης ότι οι αντιλήψεις και οι προσδοκίες των ασθενών επηρεάζονται από 

το εάν η νοσηλεία τους αποτελεί ένα ευχάριστο ή ένα δυσάρεστο γεγονός, οδήγησε σε ένα 

σαφές συμπέρασμα. Παρόλο που βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σε δύο 

μεταβλητές, αυτή δεν ήταν ικανή να διαφοροποιήσει τις δύο ομάδες ως προς τη συνολική 

αποτύπωση των προσδοκιών και των αντιλήψεών τους. 

Το ίδιο συνέβη και κατά τον έλεγχο της υπόθεσης ότι οι αντιλήψεις και οι προσδοκίες των 

ασθενών επηρεάζονται από το εάν αυτή ήταν η πρώτη φορά που νοσηλεύτηκαν στη 

συγκεκριμένη κλινική. Βιβλιογραφικά, οι επικριτές της μεθόδου SERVQUAL έχουν 

υποστηρίξει ότι η μέθοδος βρίσκει εφαρμογή μόνο όταν ο ερωτώμενος έχει προηγούμενη 

εμπειρία από την παρεχόμενη υπηρεσία που αξιολογείται (Buttle, 1996). Στην παρούσα 

μελέτη, η προηγούμενη ή όχι εμπειρία δε φάνηκε να επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα της 

αξιολόγησης. 

 

5.7 Προτάσεις προς τη διοίκηση της Α΄ Μ/Γ για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

 

Ο βασικότερος σκοπός για τη διεξαγωγή της παρούσας μελέτης υπήρξε η εκτίμηση και 

ποσοτικοποίηση του επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στην Α’ Μ/Γ του 

ΓΝΘΠ. Η δομή του ερωτηματολογίου ήταν ικανή να αναδείξει τα πεδία που η παρεχόμενη 

φροντίδα καλύπτει τις προσδοκίες των ασθενών, και αντίστοιχα, τα πεδία όπου αυτή δεν 

επαρκεί. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης θα κοινοποιηθούν στη διοίκηση της Α’ Μ/Γ του ΓΝΘΠ, 

ώστε η ίδια να εξετάσει σε ποια πεδία και για ποιό λόγο υπάρχουν χαμηλοί μέσοι όροι των 

μεταβλητών σε ότι αφορά την αντίληψη των ασθενών για το παρεχόμενο επίπεδο 

υπηρεσιών υγείας. Πιο συγκεκριμένα, ο μικρότερος μέσος όρος καταγράφηκε στη 

μεταβλητή που μετρά την αντίληψη των ασθενών για τη δυνατότητα διενέργειας 
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εξετάσεων την χρονική στιγμή που θα επιλέξει ο κάθε ασθενής. Ο τρίτος μικρότερος μέσος 

όρος καταγράφηκε στη μεταβλητή που αφορά την ανταπόκριση του προσωπικού στα 

αιτήματα των ασθενών ανεξάρτητα από το φόρτο εργασίας. 

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, η αντίληψη της ασθενούς μπορεί να μεταβληθεί και 

να βελτιωθεί εάν η διοίκηση αποφασίσει να αυξήσει τον αριθμό των υπαλλήλων του και 

παράλληλα να επεκτείνει τα εργαστήρια και τα εξωτερικά και εσωτερικά ιατρεία εξέτασης 

των ασθενών. Από τη στιγμή που θα αυξηθεί το νοσηλευτικό και το ιατρικό προσωπικό δε 

θα παρατηρούνται κενά κατά την παροχή ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας κατά τις 

ώρες που εμφανίζεται φόρτο εργασίας. 

Η μεταβλητή που συγκεντρώνει, τον δεύτερο μικρότερο μέσο όρο καταδεικνύει ότι το 

προσωπικό δεν έχει την δυνατότητα ή δεν είναι αρκετά πρόθυμο να ενημερώνει συνεχώς 

για την πορεία της υγείας των ασθενών. Η διοίκηση αρχικά οφείλει να εξακριβώσει ποιο 

από τα δύο ενδεχόμενα λαμβάνει χώρα και είτε να αυξήσει τον αριθμό των υπαλλήλων είτε 

να εκπαιδεύσει καλύτερα τους ήδη υπάρχοντες υπαλλήλους μέσω ενδοκλινικών 

σεμιναρίων ή ημερίδων. Η συγκεκριμένη μεταβλητή και τα αριθμητικά δεδομένα που 

συγκέντρωσε, επηρέασε σημαντικά το αποτέλεσμα στη διάσταση της ανταπόκρισης. 

Γενικότερα, χαμηλά αποτελέσματα μέσων όρων μεταβλητών που απεικονίζουν την 

αντίληψη για τον βαθμό εξατομίκευσης κατά την παροχή της υπηρεσίας ή προθυμίας και 

αμεσότητας κατά την εξυπηρέτηση των νοσηλευόμενων, μπορούν να βελτιωθούν με την 

αύξηση του προσωπικού του νοσοκομείου και τη συνεχή εκπαίδευση τους, τόσο σε θέματα 

τεχνολογίας όσο και σε επίπεδο γνώσεων και συμπεριφοράς. Θεωρητικά, η εκπαίδευση του 

προσωπικού σε σεμινάρια επικοινωνίας και συναισθηματικής νοημοσύνης αναμένεται να 

παρέχει ικανοποιητικά αποτελέσματα στο συγκεκριμένο πεδίο. 

Η διοίκηση οφείλει να εξετάσει καλύτερα την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας που 

προσφέρει, κυρίως σε ότι αφορά τις διαστάσεις της κατανόησης και της ετοιμότητας - 

ανταπόκρισης, οι οποίες συγκεντρώνουν κατά μέσο όρο τη μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα 

στις αντιλήψεις και τις προσδοκίες του δείγματος. Η εξατομικευμένη νοσηλεία είναι πλέον 

το πρώτο ζητούμενο από τη μεριά των ασθενών και γι΄ αυτόν τον λόγο θα πρέπει να είναι 

και προτεραιότητα κατά το σχεδιασμό της παροχής φροντίδας από τη διοίκηση της 

κλινικής.  
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Τέλος, και δεδομένου ότι η επίδραση του νοσηλευτικού – μαιευτικού προσωπικού στην 

ικανοποίηση των ασθενών είναι καθοριστική, η ανάπτυξη αυτόνομων νοσηλευτικών ρόλων 

και η αναγνώριση του έργου του νοσηλευτικού προσωπικού, αναμένεται να αποδώσει 

προστιθέμενη αξία στον οργανισμό. 
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6. Συμπεράσματα 

 

Ένα επιτυχημένο μοντέλο νοσηλευτικού τμήματος θα πρέπει να έχει ως βασικό στόχο τη 

βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας υγείας και την ικανοποίηση των 

ασθενών που νοσηλεύει. Με την αξιοποίηση ειδικών εργαλείων υπάρχει η δυνατότητα 

μέτρησης και ποσοτικοποίησης τόσο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και 

της ικανοποίησης των ασθενών. Μέσω αυτής της διαδικασίας είναι εφικτή η καταγραφή 

της παρούσας κατάστασης και ο σχεδιασμός των μελλοντικών στρατηγικών κινήσεων των 

διοικήσεων. 

Στην παρούσα μελέτη και με την αξιοποίηση της μεθόδου SERVQUAL ποσοτικοποιήθηκε 

η ικανοποίηση των ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Α΄ Μ/Γ του ΓΝΘΠ και 

συγκρίθηκε με τις προσδοκίες τους από ένα ιδεατό – άριστο νοσοκομείο. Το αποτέλεσμα 

είναι μια πλειοψηφική «θετική» εκπλήρωση των προσδοκιών των ασθενών. Ταυτόχρονα, 

αναδείχθηκαν οι τομείς που χρίζουν βελτίωσης και διατυπώθηκαν προτάσεις προς τη 

διοίκηση της Α’ Μ/Γ για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

  



  
Σελίδα 86 

 
  

Βιβλιογραφία 

 

 Abramowitz S., Cote A.A., Berry E. (1987). Analyzing patient satisfaction: A 

multianalytic approach, Quality Review Bulletin, Vol. 13, No. 4, 122-130 

 Al-Assaf A.F., Schmele J.A. (1993). The textbook of Total Quality in Healthcare, St 

Lucie Press, Washington  

 Anderson, E. W., Fornell, C., & Lehmann, D. R. (1994). Customer satisfaction, 

market share, and profitability: Findings from Sweden. The Journal of Marketing, 

53-66 

 Angelopoulou, P., Kangis, P., & Babis, G. (1998). Private and public medicine: a 

comparison of quality perceptions. International Journal of Health Care Quality 

Assurance, 11(1), 14-20. 

 Asch, S. M., Kerr, E. A., Keesey, J., Adams, J. L., Setodji, C. M., Malik, S., & 

McGlynn, E. A. (2006). Who is at greatest risk for receiving poor-quality health 

care? New England Journal of Medicine, 354(11), 1147-1156. 

 Babacus E., Mangold W.G. (1992). Adapting the SERVQUAL scale to hospital 

services. An empirical investigation, Health Services Research, Vol. 26, No. 2, 767-

786  

 Batalden, P. B., & Davidoff, F. (2007). What is “quality improvement” and how can 

it transform healthcare? Quality and safety in health care, 16 (1), 2-3. 

 Beck AH. (2004) Student Jama. The Flexner report and the standardization of 

American medical education. JAMA 2004, 291:2139–2140 

 Berwick, D. M., Godfrey, B. A., & Roessner, J. (1991). Curing Health Care: New 

Strategies for Quality Improvement. Journal for Healthcare Quality, 13(5), 65-66. 

 Bond S., Thomas L.H. (1992). Measuring patients’ satisfaction with nursing care, 

Journal of Advanced Nursing, Vol. 17, 52-63 

 Bouman M., Van der Wiele (1992). Measuring service quality in the Car Service 

Industry: Building and testing the instrument, International Journal of service 

Industry Management, Vol. 3, 4-16 

 



  
Σελίδα 87 

 
  

 Buchanan D., Abbott S., Bentley J., Lanceley A., Meyer J. (2005). Let’s be PALS: 

User-Driven Organizational Change in Healthcare, British Journal of Management, 

Vol. 16, 315–328 

 Buttle F. (1996). SERVQUAL: review, critique, research agenda. European Journal 

of Marketing Vol. 30, No. 1, 8-32 

 Carman J. (1990). Consumer perceptions of service quality: An assessment of the 

SERVQUAL Dimensions, Journal of Retailing, Vol. 66, No.1, 33-55 

 Chassin, M. R., & Galvin, R. W. (1998). The urgent need to improve health care 

quality: Institute of Medicine National Roundtable on Health Care 

Quality. Jama, 280 (11), 1000-1005. 

 Chaudhry, B., Wang, J., Wu, S., Maglione, M., Mojica, W., Roth, E.,  & Shekelle P. 

G. (2006). Systematic review: impact of health information technology on quality, 

efficiency, and costs of medical care. Annals of internal medicine, 144(10), 742-

752. 

 Cherry S. (1997). Before The National Health Service: financing the voluntary 

hospitals, 1900-1939, Economic History Review, Vol. 2, 305-326 

 Chopra, M., Munro, S., Lavis, J. N., Vist, G., & Bennett, S. (2008). Effects of 

policy options for human resources for health: an analysis of systematic 

reviews. The Lancet, 371 (9613), 668-674. 

 Cohen, D. (1994) Marginal analysis in practice: An alternative to needs assessment 

for contracting health care. British Medical Journal, 309: 781-784 

 Cronin, J. J., Brady, M. K., & Hult, G. T. M. (2000). Assessing the effects of 

quality, value, and customer satisfaction on consumer behavioral intentions in 

service environments. Journal of retailing, 76(2), 193-218. 

 Crosby P. B. (1979) Quality Is Free, New York: McGraw-Hill.  

 Crosby, P.B. (1989). Let's Talk Quality, New York: McGraw-Hill. 

 Crosby P. (1995). Philip Crosby’s Reflections on Quality: 295 Inspirations from the 

World’s most Quality Guru, McGraw-Hill 

 Cuthbert P. (1996). Managing service quality in HE: is SERVQUAL the answer? 

Part 2. Managing Service Quality, Vol. 6, No. 3, 31-35 

 Deming W. (1986). Out of the crisis. MA, Massachusetts Institute of Technology, 

Center for Advanced Engineering Study, Cambridge  



  
Σελίδα 88 

 
  

 Devers, K. J. (2009). Can accountable care organizations improve the value of 

health care by solving the cost and quality quandaries? 

 Donabedian A. (1982). Explorations in quality assessment and monitoring. The 

criteria and standards of quality, Ann Arbor, MI, Health Administration Press 

 Donabedian, A. (1988). The quality of care: How can it be assessed? Jama, 260(12), 

1743-1748. 

 Dotchin A. John & Oakland S. John (1992) Theories and concepts in total quality 

management, Total Quality Management, 3:2, 133-146 

 Evans R.J., Lindsay M.W. (1999). The Management and Control of Quality, 

Cincinnati, Ohio: South-Western College Pub 

 Feigenbaum, A.V. 1956. Total Quality Control, 1, New York: McGraw-Hill. 

 Feigenbaum, A.V. 1980. Total Quality Control, 3, New York: McGraw-Hill. 

 Ferlie, E. B., & Shortell, S. M. (2001). Improving the quality of health care in the 

United Kingdom and the United States: a framework for change. The Milbank 

Quarterly, 79 (2), 281. 

 Finn D., Lamb C. (1991). An evaluation of the SERVQUAL Scale in a Retailing 

Setting, Advances in Consumer research, Vol. 18, 483-490 

 Ford D. (1980). The Development of Buyer-seller Relationships in Industrial 

Markets, European Journal of Marketing, Vol. 14 

 French K. (1981). Methodological considerations in hospital patient opinion 

surveys, International Journal of Nursing Studies, Vol. 18, 7-32 

 Garbarino, E., & Johnson, M. S. (1999). The different roles of satisfaction, trust, 

and commitment in customer relationships. The Journal of Marketing, 70-87. 

 Gartner, W. B., & Naughton, M. J. (1988). The Deming theory of 

management. Academy of Management Review, 13(1), 138-142. 

 Greeneich D.S., Long C.O., Miller B.K. (1992). Patient satisfaction update. 

Research applied to practice, Applied Nursing Research, Vol. 5, No. 1, 43-48 

 Groenewegen, P. P., Kerssens, J. J., Sixma, H. J., van der Eijk, I., & Boerma, W. G. 

(2005). What is important in evaluating health care quality? An international 

comparison of user views. BMC Health Services Research, 5(1), 16. 

 Grol, R., & Grimshaw, J. (2003). From best evidence to best practice: effective 

implementation of change in patients' care. The lancet, 362(9391), 1225-1230. 



  
Σελίδα 89 

 
  

 Hall J.A., Dornan M.C. (1988). What the patients like about their care and how 

often they are asked. A meta-analysis of the satisfaction literature, Social Science 

Medical, Vol. 27, 935-939  

 Hallström, I., & Elander, G. (2001). Needs during hospitalization: definitions and 

descriptions made by patients. Nursing Ethics, 8(5), 409-418. 

 Hagan J.T. (1986). Principles of Quality Costs, American Society for Quality 

Control, Milwaukee, Wisc. 

 Harris, L. C., & Goode, M. M. (2004). The four levels of loyalty and the pivotal role 

of trust: a study of online service dynamics. Journal of retailing, 80(2), 139-158. 

 Harteloh, P. P. (2003). Quality systems in health care: a sociotechnical 

approach. Health Policy, 64(3), 391-398. 

 Henry S.B., Partridge R., Lenert L.A., Middleton B.F. (1993). Linking process and 

outcome with an integrated clinical information system. Proceedings of Health 

Information Management System Society, Vol. 93, No. 2, 58-79 

 Jackson, J. L., Chamberlin, J., & Kroenke, K. (2001). Predictors of patient 

satisfaction. Social science & medicine, 52(4), 609-620. 

 Jencks, S. F., & Wilensky, G. R. (1992). The health care quality improvement 

initiative: a new approach to quality assurance in Medicare. JAMA, 268(7), 900-

903. 

 Jencks S. F., Huff E. D., & Cuerdon T. (2003). Change in the quality of care 

delivered to Medicare beneficiaries, 1998-1999 to 2000-2001. Jama, 289(3), 305-

312. 

 Johansson, P., Oleni, M., & Fridlund, B. (2002). Patient satisfaction with nursing 

care in the context of health care: a literature study. Scandinavian Journal of Caring 

Sciences, 16(4), 337-344. 

 Jones T.O., Sasser W.E. (1995). Why Satisfied Customers Defect, Harvard 

Business Review, Vol. 73, No. 6, 88-99 

 JURAN, J.M. (1986) The quality trilogy, Quality Progress, 19(8), pp. 19-24. 

 Juran J.M., Gryna F.M. (eds) (1988). Juran’s Quality Control Handbook. 4th ed. 

McGraw-Hill, New York 

 Kahn C., Liu H., Adams J., Chen W., Tisnado D., Carlisle D., Hays R., Mangione 

C., Damberg C. (2003). Methodological Challenges Associated with Patient 



  
Σελίδα 90 

 
  

Responses to Follow-up. Longitudinal Surveys Regarding Quality of Care, Health 

Services Research, Vol. 38, No. 6, Part I, 1579-1598 

 Kohn, L. T., Corrigan, J. M., & Donaldson, M. S. (Eds.). (2000). To err is human:: 

building a Safer Health System (Vol. 6). National Academies Press. 

 Koleimeijer K. (1991). Perceived Customer Service Quality: Issues on theory and 

measurement, 16th World Conference on Research in the Distributive Trades 

 Κυριόπουλος Ι., Λιόνης Χ., Σουλιώτης Κ., Τσάκος Γ. (2003). Η ποιότητα στις 

υπηρεσίες Υγείας, Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα 

 Lam S. (1997). SERVQUAL: A tool for measuring patients’ opinions of hospital 

service quality in Hong Kong. Total Quality Management, Vol. 8, No. 4, 145-152 

 Lang N.M. (1976). Issues in Quality Assurance in Nursing. Issues in Evaluation 

Research. American Nurses Association, G124, 2M, 45-56 

 Lantz, P. M., Lichtenstein, R. L., & Pollack, H. A. (2007). Health policy approaches 

to population health: the limits of medicalization. Health Affairs,26(5), 1253-1257. 

 Lauri, S., Lepistö, M., & Käppeli, S. (1997). Patients' needs in hospital: nurses ‘and 

patients’ views. Journal of advanced nursing, 25(2), 339-346. 

 Leino-Kilpi, H., & Vuorenheimo, J. (1992). Patient satisfaction as an indicator of 

the quality of nursing care. Nordic Journal of Nursing Research, 12(3-4), 22-28. 

 Linder- Pelz S. (1982). Toward a theory of patient satisfaction, Social Science and 

Medicine, Vol. 16, 577-582 

 McDougall G., Levesque T. (1992). The measurement of Service Quality: Some 

Methology Issues, 2nd seminar International Research in Management of Service, 

411-430 

 McGlynn, E. A., Asch, S. M., Adams, J., Keesey, J., Hicks, J., DeCristofaro, A., & 

Kerr, E. A. (2003). The quality of health care delivered to adults in the United 

States. New England journal of medicine, 348(26), 2635-2645. 

 McKinlay J., Link C., Arber S., Marceau L., O’Donnell A., Adams A. (2006). How 

Do Doctors in Different Countries Manage the Same Patient? Results of a Factorial 

Experiment, Health Services Research, Vol. 41, No. 6, 2182-2200 

 Madhok R. (2002) Crossing the quality chasm: Lessons from health care quality 

improvement efforts in England. Proc (Bayl Univ Med Cent), 15:77–83 

 Manjunath, U. (2008). Core Issues in Defining Healthcare Quality. ICFAI Journal 

of Services Marketing, 6(4). 



  
Σελίδα 91 

 
  

 Mead, N., & Bower, P. (2000). Patient-centeredness: a conceptual framework and 

review of the empirical literature. Social science & medicine, 51(7), 1087-1110. 

 Meterko M., Nelson E.C., Rubin H.R. (1990). Patients judgments of hospital 

quality, Medical Care, Vol. 28, No. 9, Supplement, 1-56 

 Mittal V., Kumer P., Tsiros M. (1999). Attribute’ Level Performance, Satisfaction, 

and Behavioral Intentions over time: A Consumption System Approach, Journal of 

Marketing, Vol. 63, 88-101 

 Neuhauser D. (2002) Ernest Amory Codman MD. Qual Saf Health Care, 

11:104−105 

 Oberst M.T. (1984). Patients’ perceptions of care. Measurement of quality and 

satisfaction, Cancer, Vol. 53, 2366-2373 

 Øvretveit, J. (2001). Quality evaluation and indicator comparison in health care. The 

International journal of health planning and management, 16(3), 229-241. 

 Ovretveit J. (2004). Formulating a health quality improvement strategy for a 

developing country, International Journal of Health Care Quality Assurance, Vol. 

10, No. 5, 27-42 

 Pakdil F., Timothy N.H. (2005). Patient Satisfaction in a Preoperative Assessment 

Clinic: An Analysis Using SERVQUAL Dimensions. Total Quality Management, 

Vol. 16, No. 1, 15–30 

 Panko R. (1996). The health care game: Cutting costs but not quality, Best's Review, 

Vol. 97, No. 4, 32-36 

 Parasuraman A., Zeithaml V.A., Berry L.L. (1985). A conceptual model of service 

quality and its implications for future research, Journal of Marketing, Vol. 49, 41-

50 

 Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., & Berry, L.L. (1994). Alternative Scales for 

Measuring Service Quality: A Comparative Assessment Based on Psychometric and 

Diagnostic Criteria. Journal of Retailing, Vol. 70 No. 3, 201- 230 

 Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., & Berry, L.L. (1994). Reassessment of 

Expectations as a Comparison Standard in Measuring Service Quality: 

Implementations for Further Research. Journal of Marketing, Vol.58, 111-124 

 Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., & Berry, L.L. (1998). A multiple-Item Scale for 

Measuring Consumer Perceptions of Service Quality, Journal of Retailing, Vol.64, 

No.1, 12-40 



  
Σελίδα 92 

 
  

 Payne A., Holt S. (2001). Diagnosing Customer Value: Intergrating the Value 

Process and Relationship Marketing. British Journal of Management, Vol. 12, 159-

182 

 Pearson A., Durand I., Punton S. (1989). Determining quality in unit where nursing 

is the primary intervention, Journal of Advanced Nursing, Vol. 14, 269-273 

 Perlin, J. B., Kolodner, R. M., & Roswell, R. H. (2004). The Veterans Health 

Administration: quality, value, accountability, and information as transforming 

strategies for patient-centered care. Am J Manag Care, 10(11 Pt 2), 828-836. 

 Reynard P.C. (2000). Manufacturing quality in the pre-industrial age: finding value 

in diversity, Economic History Review, Vol. 3, 493-516 

 Ridgely S., Giard J., Shern D., Mulkern V., Burnam A. (2002). Managed Behavioral 

Health Care: An Instrument to Characterize Critical Elements of Public Sector 

Programs, Health Services Research, Vol. 37, No. 4, 1105-1123 

 Roberts JS, Coale JG, Redman RR. (1987) A history of the Joint Commission on 

Accreditation of Hospitals. JAMA, 258:936−940 

 Rosenthal M., Landrum M., Meara E., Huskamp H., Conti R., Keating N. (2005). 

Using Performance Data to Identify Preferred Hospitals, Health Services Research 

Vol. 20, No. 20, 1-11 

 Rowe, A. K., de Savigny, D., Lanata, C. F., & Victora, C. G. (2005). How can we 

achieve and maintain high-quality performance of health workers in low-resource 

settings? The Lancet, 366(9490), 1026-1035. 

 Rubin H.R. (1990). Can patients evaluate the quality of hospital care? Medical Care 

Review, Vol. 47, No. 3, 267-326 

 Rubin, H. R., Pronovost, P., & Diette, G. B. (2001). The advantages and 

disadvantages of process-based measures of health care quality. International 

Journal for Quality in Health Care, 13(6), 469-474. 

 Ru Chen, H., & Cheng, B. W. (2012). Applying the ISO 9001 process approach and 

service blueprint to hospital management systems. The TQM Journal, 24(5), 418-

432. 

 Saha, S., Komaromy, M., Koepsell, T. D., & Bindman, A. B. (1999). Patient-

physician racial concordance and the perceived quality and use of health 

care. Archives of internal medicine, 159(9), 997-1004. 



  
Σελίδα 93 

 
  

 Scarding S.A. (1994). SERVQUAL: A tool for evaluating patient satisfaction with 

nursing care, Journal of nursing quality Assurance, Vol. 8, No. 2, 38-46 

 Senge P. (1990). The fifth discipline: the art and practice of the learning 

organization, New York, Currency Doubleday 

 Shortell, S. M., O'Brien, J. L., Carman, J. M., Foster, R. W., Hughes, E. F., 

Boerstler, H., & O'Connor, E. J. (1995). Assessing the impact of continuous quality 

improvement/total quality management: concept versus implementation. Health 

services research, 30(2), 377. 

 Shortell, S. M., Bennett, C. L., & Byck, G. R. (1998). Assessing the impact of 

continuous quality improvement on clinical practice: what it will take to accelerate 

progress. Milbank quarterly, 76 (4), 593-624. 

 Sitzia, J., & Wood, N. (1997). Patient satisfaction: a review of issues and 

concepts. Social science & medicine, 45(12), 1829-1843. 

 Strasen L. (1988). Incorporating patient satisfaction standards into quality of care 

measures, Journal of Nursing Administration, Vol. 18, No. 11, 5-6 

 Sureshchandar, G. S., Rajendran, C., & Anantharaman, R. N. (2002). The 

relationship between service quality and customer satisfaction-a factor specific 

approach. Journal of services marketing, 16(4), 363-379. 

 Taguchi, G., Elsayed, E. A., & Hsiang, T. C. (1989). Quality engineering in 

production systems (Vol. 173). New York: McGraw-Hill. 

 Thompson, A. G., & Sunol, R. (1995). Expectations as determinants of patient 

satisfaction: concepts, theory and evidence. International Journal for Quality in 

Health Care, 7(2), 127-141. 

 Teas, R. K. (1993). Expectations, performance evaluation, and consumers' 

perceptions of quality. The journal of marketing, 18-34. 

 Tucker, C. M., Marsiske, M., Rice, K. G., Nielson, J. J., & Herman, K. (2011). 

Patient-centered culturally sensitive health care: model testing and 

refinement. Health Psychology, 30(3), 342. 

 Vandamme R., Leunis J. (1992). Development of a multiple-Item Scale for 

Measuring Hospital Service Quality, 2nd seminar International Research in 

Management of Service, 665-685 

 Vuori H. (1987). Patient satisfaction, an attribute or indicator of the quality of care? 

Quality Review Bulletin, Vol. 13, No. 3, 106-108 



  
Σελίδα 94 

 
  

 Waldman, D. A. (1993). A theoretical consideration of leadership and total quality 

management. The Leadership Quarterly, 4(1), 65-79. 

 Wann-Yih Wu, Shih-Wen Hsiao, Hsing-Ping Kuo (2004). Fuzzy Set Theory Based 

Decision Model for Determining Market Position and Developing Strategy for 

Hospital Service Quality. Total Quality Management, Vol. 15, No. 4, 439–456 

 Ware J.E., Snyder M.K. (1975). Dimensions of patients attitudes regarding doctors 

and medical care services, Medical Care, Vol. 13, No. 8, 669-682 

 Westbrook R.A., Reilly M.D. (1983). Value-percept disparity: An alternative to the 

disconfirmation-of-expectation s theory of consumer satisfaction. Advances in 

Consumer Research, Vol.10, 256–261 

 Westbrook, R. A., & Oliver, R. L. (1991). The dimensionality of consumption 

emotion patterns and consumer satisfaction. Journal of consumer research, 84-91. 

 White-Chu, E. F., Graves, W. J., Godfrey, S. M., Bonner, A., & Sloane, P. (2009). 

Beyond the medical model: the culture change revolution in long-term care. Journal 

of the American Medical Directors Association, 10(6), 370-378. 

 Williams, B. (1994). Patient satisfaction: a valid concept? Social science & 

medicine, 38(4), 509-516. 

 Williams, B., Coyle, J., & Healy, D. (1998). The meaning of patient satisfaction: an 

explanation of high reported levels. Social science & medicine, 47(9), 1351-1359. 

 Willis-Shattuck, M., Bidwell, P., Thomas, S., Wyness, L., Blaauw, D., & Ditlopo, 

P. (2008). Motivation and retention of health workers in developing countries: a 

systematic review. BMC Health Services Research, 8(1), 247. 

 Wisniewski M., Donnelly M. (1996). Measuring service quality in the public sector: 

the potential for SERVQUAL. Total Quality Management, Vol. 7, No. 4, 357-365 

 Wolf, D. M., Lehman, L., Quinlin, R., Zullo, T., & Hoffman, L. (2008). Effect of 

Patient‐Centered Care on Patient Satisfaction and Quality of Care.Journal of 

nursing care quality, 23(4), 316-321. 

 Wong J. (2002). Service quality measurement in a medical imaging department. 

International Journal of Health Care Quality Assurance, Vol.  15, No. 5, 206-212 

 Woolhandler, S., Campbell, T., & Himmelstein, D. U. (2003). Costs of health care 

administration in the United States and Canada. New England Journal of 

Medicine, 349(8), 768-775. 



  
Σελίδα 95 

 
  

 Xu, Q. (2000). On the way to knowledge: making a discourse at quality. 

Organization, 7(3), 427-453. 

 Yellen, E., Davis, G. C., & Ricard, R. (2002). The measurement of patient 

satisfaction. Journal of Nursing Care Quality, 16(4), 23-29. 

 Zalenski, R. J., & Raspa, R. (2006). Maslow's hierarchy of needs: a framework for 

achieving human potential in hospice. Journal of Palliative Medicine, 9(5), 1120-

1127. 

 

  



  
Σελίδα 96 

 
  

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Προσάρτημα 1: Το ερωτηματολόγιο της έρευνας 

 

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων 
 

 

 

 

 

Μεταπτυχιακή Εργασία με θέμα: 

 

 
«Μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών με τη χρήση του ερωτηματολογίου SERVQUAL στην Α’ 

Πανεπιστημιακή Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του ΓΝΘ Παπαγεωργίου» 

 

 

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε για τη μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών και 

του επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Α’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής (Α’ 

Μ/Γ) στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου (ΓΝΘΠ). Μέσω της μέτρησης της ποιότητας 

των υπηρεσιών υγείας επισημαίνονται οι καλύτερες πρακτικές νοσηλευτικής φροντίδας, οι οποίες συμβάλουν 

στην υλοποίηση του στόχου του νοσοκομείου. Ο στόχος του ΓΝΘΠ είναι η παροχή των πιο σύγχρονών 

ιατρικών υπηρεσιών μέσα σε ένα φιλικό και ανθρώπινο περιβάλλον.  

 

 

Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 4 ενότητες.  

 Στην 1
η
 ενότητα εξετάζεται το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ένα ιδεατό / 

ιδανικό νοσοκομείο 

 Στη 2
η
 ενότητα αξιολογείται η παρούσα κατάσταση στην Α’ Μ/Γ του ΓΝΘ Παπαγεωργίου  

 Στην 3
η
 ενότητα ζητείται να τοποθετηθούν κατά σειρά σημαντικότητας τα πέντε χαρακτηριστικά 

που προσδιορίζουν τα Νοσοκομεία και τις υπηρεσίες που προσφέρουν.  

 Στην 4
η
 ενότητα συμπληρώνονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του ερωτώμενου. 

 

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και οι απαντήσεις είναι άκρως εμπιστευτικές. Θα σας 

παρακαλούσαμε να απαντάτε σε κάθε ερώτηση με προσοχή, καθώς στόχος είναι ο αντικατοπτρισμός της 

πραγματικής εικόνας του νοσοκομείου. Εφόσον δεν το επιθυμείται, μπορείτε να μην συμπληρώσετε το 

ερωτηματολόγιο.  

 

 

Σας ευχαριστούμε 

 

 

Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια: 

Ευαγγελία Σ. Σαράντη 

 

 

Μαία, Α΄ Μ/Γ ΓΝΘΠ 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΠΑΜΑΚ 

Τηλ. Επικοινωνίας : 2313323359 

Ο επιβλέπων Καθηγητής: 

Δρ. Χρήστος Α. Βασιλειάδης 

 

 

Αναπληρωτής Καθηγητής 

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 

ΠΑΜΑΚ 
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1
η
 Ενότητα: Προσδοκώμενες υπηρεσίες/ Ιδεατό νοσοκομείο 

Στην 1η ενότητα πρέπει να συμπληρωθούν 22 ερωτήσεις που αφορούν το ιδεατό-άριστο νοσοκομείο. Στο μυαλό σας θα δημιουργήσετε την εικόνα του άριστου νοσοκομείου που 

κατά την γνώμη σας προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας κατά την παροχή των νοσηλευτικών υπηρεσιών. Στη συνέχεια, σημειώστε τον βαθμό αναγκαιότητας ύπαρξης των 

ακολούθων 22 χαρακτηριστικών του ιδεατού νοσοκομείου. Εάν πιστεύετε ότι ένα χαρακτηριστικό είναι πολύ σημαντικό για την άριστη παροχή των υπηρεσιών υγείας του 

νοσοκομείου κυκλώστε το νούμερο 7. Αντίθετα, εάν πιστεύετε ότι ένα χαρακτηριστικό δεν είναι απαραίτητο για την άριστη παροχή των υπηρεσιών υγείας κυκλώστε το νούμερο 1. 

Στην περίπτωση που οι απόψεις σας για τα παρακάτω χαρακτηριστικά δεν είναι τόσο ακραίες κυκλώστε έναν από τους ενδιάμεσους αριθμούς (2, 3, 4, 5, 6). Στο ερωτηματολόγιο 

δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις, οπότε επιλέξτε τον αριθμό που εσείς πιστεύετε ότι πραγματικά δείχνει την σημαντικότητα του κάθε χαρακτηριστικού σε ένα ιδεατό 

νοσοκομείο. 
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1 Τα νοσοκομεία θα πρέπει να έχουν σύγχρονο εξοπλισμό και εγκαταστάσεις (κτίρια, μηχανολογικός εξοπλισμός, 

εργαστηριακός εξοπλισμός) 
       

2 Οι εγκαταστάσεις των νοσοκομείων θα πρέπει να είναι οπτικά ελκυστικές και λειτουργικές (χώρος στάθμευσης, τμήμα 

αναμονής, ιατρεία, θάλαμοι ασθενών)  
       

3 Οι στολές των εργαζόμένων των νοσοκομείων θα πρέπει να είναι ομοιόμορφες, καθαρές, να δηλώνουν την ειδικότητα        

4 Τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά την νοσηλεία θα πρέπει να είναι καθαρά και τακτοποιημένα        

5 Οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων θα πρέπει να τηρούν το υποσχόμενο χρονοδιάγραμμα παρεχόμενων υπηρεσιών 

(ώρα φαρμάκου/ φαγητού/ εξέτασης)  
       

6 Οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων θα πρέπει να αντιμετωπίζουν άμεσα το πρόβλημα που θα παρουσιαστεί σε έναν 

ασθενή 
       

7 Τα νοσοκομεία θα πρέπει να παρέχουν σωστές υπηρεσίες από την πρώτη φορά        
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8 Τα νοσοκομεία θα πρέπει να έχουν αυτοματοποιημένη και λειτουργική αρχειοθέτηση (τήρηση ιστορικού ασθενούς, 

ραντεβού, περίθαλψη) 
       

9 Το προσωπικό των νοσοκομείων θα πρέπει να φροντίζει για την συνεχή ενημέρωση του ασθενή (αποτελέσματα 

εξετάσεων, πορεία υγείας, χρονοδιάγραμμα)  
       

10 Το προσωπικό θα πρέπει να παρέχει γρήγορα τις υπηρεσίες στους ασθενείς        

11 Το προσωπικό των νοσοκομείων θα πρέπει να είναι πάντα πρόθυμο να εξυπηρετήσει τους ασθενείς (πρόθυμο να 

βοηθά και να παρέχει συμβουλές) 
       

12 Το προσωπικό των νοσοκομείων θα πρέπει να ανταποκρίνεται πάντα στα αιτήματα των ασθενών ανεξάρτητα από το 

φόρτο εργασίας 
       

13 Η συμπεριφορά των εργαζομένων θα πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη στους ασθενείς        

14 Οι ασθενείς θα πρέπει να νοιώθουν ασφάλεια κατά τις συναλλαγές με τους υπαλλήλους των νοσοκομείων (σχέσεις 

εμπιστοσύνης και  ειλικρίνειας) 
       

15 Οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων θα πρέπει να είναι ευγενικοί και καλοδιάθετοι κατά την εξυπηρέτηση των ασθενών 

(χαμόγελο & καλοί τρόποι συμπεριφοράς) 
       

16 Ο κάθε ασθενής θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστό περιστατικό        

17 Οι υπάλληλοι των νοσοκομείων θα πρέπει να ακούν τον ασθενή και να καταλαβαίνουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του, 

δείχνοντας ειλικρινές ενδιαφέρον 
       

18 Στα νοσοκομεία θα πρέπει να υπάρχουν οι εξειδικευμένοι υπάλληλοι για το κάθε πεδίο υπηρεσιών (εξειδικευμένες 

γνώσεις, υποειδικότητες)  
       

19 Οι υπάλληλοι των νοσοκομείων θα πρέπει να επιμορφώνονται συνεχώς για τις νέες ιατρικές εξελίξεις και την άριστη 

χρήση του νέου τεχνολογικού εξοπλισμού 
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20 Τα νοσοκομεία θα πρέπει να δίνουν την δυνατότητα διενέργειας εξετάσεων την χρονική στιγμή που θα επιλέξει ο κάθε 

ασθενής 
       

21 Τα νοσοκομεία θα πρέπει να είναι ανοιχτά σε επικοινωνία επί 24ώρου βάσεως  (τηλεφωνικό κέντρο και e-mail)        

22 Τα νοσοκομεία πρέπει να διασφαλίζουν τα συμφέροντα των ασθενών (καλύτερη ιατρική φροντίδα και βελτίωση 

υγείας) 
       

 

 

 

 

2η Ενότητα: Παρεχόμενες υπηρεσίες στην Α’ Μ/Γ του ΓΝΘ Παπαγεωργίου 

 

Στη 2
η
 ενότητα θα πρέπει να συμπληρωθούν οι 22 ερωτήσεις που αφορούν την Α’ Μ/Γ του ΓΝΘ Παπαγεωργίου. Σας ζητείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις με βάση τις εντυπώσεις 

και τα αισθήματα που σας έχουν δημιουργηθεί κατά την νοσηλεία σας στην κλινική. Προσδιορίστε τον βαθμό που πιστεύετε ότι καλύπτεται κάθε ένα από τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά στην κλινική. Εάν συμφωνείτε απόλυτα ότι ένα από τα 22 χαρακτηριστικά προσδιορίζουν το νοσοκομείο που νοσηλεύεστε κυκλώστε το νούμερο 7. Αντίθετα, εάν 

διαφωνείτε πλήρως πως η κλινική διαθέτει το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό κυκλώστε το νούμερο 1. Στην περίπτωση που οι απόψεις σας για τα παρακάτω χαρακτηριστικά δεν 

είναι τόσο ακραίες κυκλώστε έναν από τους ενδιάμεσους αριθμούς (2, 3, 4, 5, 6). Στο ερωτηματολόγιο δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις, οπότε επιλέξτε τον αριθμό που 

εσείς πιστεύετε ότι πραγματικά δείχνει τις αντιλήψεις σας για το επίπεδο ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών στη συγκεκριμένη κλινική. 
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1 Τα νοσοκομείο ΓΝΘΠ και η κλινική Α’ Μ/Γ έχουν σύγχρονο εξοπλισμό και εγκαταστάσεις (κτίρια, 

μηχανολογικός εξοπλισμός, εργαστηριακός εξοπλισμός) 
       

2 Οι εγκαταστάσεις του ΓΝΘΠ και της Α’ Μ/Γ είναι οπτικά ελκυστικές και λειτουργικές (χώρος στάθμευσης, 

τμήμα αναμονής, ιατρεία, θάλαμοι ασθενών) 
       

3 Οι στολές των εργαζομένων του ΓΝΘΠ και της Α’ Μ/Γ είναι ομοιόμορφες, καθαρές και δηλώνουν την 

ειδικότητα 
       

4 Τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά την νοσηλεία είναι καθαρά και τακτοποιημένα        

5 Οι εργαζόμενοι της Α’ Μ/Γ τηρούν το υποσχόμενο χρονοδιάγραμμα παρεχόμενων υπηρεσιών (ώρα 

φαρμάκου/ φαγητού/ εξέτασης) 
       

6 Οι εργαζόμενοι της Α’ Μ/Γ αντιμετωπίζουν άμεσα το πρόβλημα που θα παρουσιαστεί σε έναν ασθενή        

7 Η Α’ Μ/Γ παρέχει σωστές υπηρεσίες από την πρώτη φορά        

8 Η Α’ Μ/Γ έχει αυτοματοποιημένη και λειτουργική αρχειοθέτηση (τήρηση ιστορικού ασθενούς, ραντεβού, 

περίθαλψη) 
       

9 Το προσωπικό της Α’ Μ/Γ φροντίζει για την συνεχή ενημέρωση του ασθενή (αποτελέσματα εξετάσεων, 

πορεία υγείας, χρονοδιάγραμμα) 
       

10 Το προσωπικό της Α’ Μ/Γ παρέχει γρήγορα τις υπηρεσίες στους ασθενείς        

11 Το προσωπικό της Α’ Μ/Γ είναι πάντα πρόθυμο να εξυπηρετήσει τους ασθενείς (πρόθυμο να βοηθά και να 

παρέχει συμβουλές) 
       

12 Το προσωπικό της Α’ Μ/Γ ανταποκρίνεται πάντα στα αιτήματα των ασθενών ανεξάρτητα από το φόρτο 

εργασίας. 
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13 Η συμπεριφορά των εργαζομένων της Α’ Μ/Γ εμπνέει εμπιστοσύνη στους ασθενείς.        

14 Οι ασθενείς νοιώθουν ασφάλεια κατά τις συναλλαγές με τους υπαλλήλους της Α’ Μ/Γ (σχέσεις εμπιστοσύνης 

και  ειλικρίνειας) 
       

15 Οι εργαζόμενοι της Α’ Μ/Γ είναι ευγενικοί και καλοδιάθετοι κατά την εξυπηρέτηση των ασθενών (χαμόγελο 

και καλοί τρόποι συμπεριφοράς) 
       

16 Ο κάθε ασθενής της Α’ Μ/Γ αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστό περιστατικό        

17 Οι υπάλληλοι της Α’ Μ/Γ ακούν τον ασθενή και καταλαβαίνουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του, δείχνοντας 

ειλικρινές ενδιαφέρον 
       

18 Στην Α’ Μ/Γ υπάρχουν οι εξειδικευμένοι υπάλληλοι για το κάθε πεδίο υπηρεσιών (εξειδικευμένες γνώσεις, 

υποειδικότητες) 
       

19 Οι υπάλληλοι της Α’ Μ/Γ επιμορφώνονται συνεχώς για τις νέες ιατρικές εξελίξεις και την άριστη χρήση του 

νέου τεχνολογικού εξοπλισμού 
       

20 Η Α’ Μ/Γ δίνει την δυνατότητα διενέργειας εξετάσεων την χρονική στιγμή που θα επιλέξει ο κάθε ασθενής        

21 Η Α’ Μ/Γ είναι ανοιχτή σε επικοινωνία επί 24ώρου βάσεως (τηλεφωνικό κέντρο και e-mail)        

22 Η Α’ Μ/Γ διασφαλίζει τα συμφέροντα των ασθενών (παροχή της καλύτερης ιατρικής φροντίδας και βελτίωση 

της υγείας των ασθενών) 
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3η Ενότητα: Τα πέντε χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τα νοσοκομεία 

 
Στη συνέχεια, παραθέτονται 5 χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τα Νοσοκομεία και τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Θα θέλαμε να ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι για εσάς το 

κάθε ένα χαρακτηριστικό όταν αξιολογείτε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ενός Νοσοκομείου και μιας κλινικής. Σας παρακαλούμε να κατανείμετε ένα σύνολο 100 

πόντων ανάμεσα στα 5 αυτά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το πόσο σημαντικό είναι το κάθε ένα από αυτά για εσάς (όσο πιο σημαντικό είναι για εσάς, τόσο περισσότερους πόντους 

πρέπει να του βάλετε). Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι το σύνολο των πόντων έχουν άθροισμα 100. 

 

 
 Τα πέντε Βασικά Χαρακτηριστικά Βαθμολογία 

1 Η εικόνα του ΓΝΘΠ και της Α’ Μ/Γ σε ότι αφορά τις φυσικές εγκαταστάσεις και την εικόνα (εμφάνιση) του προσωπικού  

2 Η ικανότητα του νοσοκομείου και της κλινικής να διεκπεραιώνει τις υποσχόμενες υπηρεσίες με αξιοπιστία και ακρίβεια  

3 Η προθυμία του προσωπικού να βοηθά τους ασθενείς και να προσφέρει υπηρεσίες στον προσυμφωνημένο χρόνο (γρήγορη ανταπόκριση)   

4 Υπάλληλοι με γνώσεις, με καλούς τρόπους και με ικανότητα να εμπνέουν εμπιστοσύνη, ασφάλεια και σιγουριά  

5 Η εξατομικευμένη προσοχή των μελών του νοσοκομείου και της κλινικής  για τα προβλήματα και την θεραπεία του κάθε ασθενή  

 Συνολική Βαθμολογία 100 

 
Ανάμεσα στα παραπάνω 5 χαρακτηριστικά: 

Ποιο είναι το πιο σημαντικό για εσάς στον καθορισμό της ικανοποίησης σας σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τοΓΝΘΠ και την Α’ Μ/Γ:_____ 

Ποιο χαρακτηριστικό είναι το λιγότερο σημαντικό για εσάς;_____  
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4η Ενότητα: Δημογραφικά στοιχεία 

 

1 Είστε: 

 Παντρεμένη  Ελεύθερη  Χήρα  

       

2 Ηλικία: 

 19-40      41-60   >60   

       

3 Εθνικότητα: 

 Ελληνική  Άλλη    

       

4 Τόπος Κατοικίας 

 Νομός 

Θεσσαλονίκης 

 Άλλο    

       

5 Απασχόληση: 

 Ελ Επαγγελματίας  Δημ.  Υπάλληλος  Ιδ. Υπάλληλος  

 Αυτοσυντήρητη  Οικιακά  Φοιτήτρια  

       

6 Μορφωτικό επίπεδο:    

 Αγράμματη  Απόφοιτη 

Δημοτικού    

 Απόφοιτη 

Λυκείου 

 

 ΙΕΚ/ Ιδιωτική σχολή  Απόφοιτη 

ΤΕΙ/ΑΕΙ 

 Μεταπτυχιακό-

Διδακτορικό 

 

       

7 Οικογενειακό εισόδημα: 

 <700€  701-1000€  1001-1500€  

 1501-2000€  >2001€    

       

8 Νοσηλεία στο Τμήμα: 

 Μαιευτικό  Γυναικολογικό    

       

9 Νοσηλεύεστε για 1
η
 φορά στην Α΄ Μ/Γ; 

 Ναι  Όχι    

 

 

 
Ευχαριστούμε για το χρόνο που αφιερώσατε για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 
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Προσάρτημα 2: Πίνακας με αριθμητικά αποτελέσματα μεταβλητών (μέσοι όροι και 

σταθμισμένα αποτελέσματα ανά διάσταση αξιολόγησης), όπως προέκυψαν από τη 

στατιστική επεξεργασία με το SPSS 

Μέσοι  Όροι Σταθμισμένα Αποτελέσματα (ΣΑ) ανά διάσταση αξιολόγησης 

ex1 6,66 SER1 

pe1 – ex1 = – 0,4 

 

 

 

B1 

 

0,14 

 

 

 

ΣΑ1 

 

0,14* (-0,4 -0,16 -0,09 -0,88) / 4 

pe1 6,26 

ex2 6,41 SER2 

pe2 – ex2 = – 0,16 pe2 6,25 

ex3 6,56 SER3 

pe3 – ex3 = – 0,09 pe3 6,47 

ex4 6,9 SER4 

pe4 – ex4 = – 0,88 pe4 6,02 

ex5 6,73 SER5 

pe5 – ex5 = – 0,47 

 

 

 

 

B2 

 

0,24 

 

 

 

 

ΣΑ2 

 

0,24 * (-0,47 –0,87 –0,86 –0,62) / 4 

pe5 6,26 

ex6 6,86 SER6 

pe6 – ex6 = – 0,87 pe6 6 

ex7 6,9 SER7 

pe7 – ex7 = – 0,86 pe7 6,05 

ex8 6,66 SER8 

pe8 – ex8 = – 0,62 pe8 6,05 

ex9 6,83 SER9 

pe9 – ex9 = – 1,71 

 

 

 

 

 

B3 

 

0,2 

 

 

 

 

 

ΣΑ3 

 

0,2 * (-1,71 –0,85–0,82 –0,82 –0,72) / 5 

pe9 5,12 

ex10 6,85 SER10 

pe10 – ex10 = – 0,85 pe10 6 

ex11 6,76 SER11 

pe12 – ex11 = – 0,82 pe11 5,94 

ex12 6,19 SER12 

pe12 – ex12 = – 0,82 pe12 5,37 

ex13 6,84 SER13 

pe13 – ex13 = – 0,72 pe13 6,12 

ex14 6,48 SER14 

pe14 – ex14 = – 0,42 

 

 

 

 

B4 

 

0,24 

 

 

 

 

ΣΑ4 

 

0,24 * (-0,42 –1,08 – 1,14 –0,95) / 4 

pe14 6,07 

ex15 6,82 SER15 

pe15 – ex15 = – 1,08 pe15 5,74 

ex18 6,88 SER18 

pe18 – ex18 = – 1,14 pe18 5,74 

ex19 6,58 SER19 

pe19 – ex19 = – 0,95 pe19 5,63 

ex16 6,9 SER16 

pe16 – ex16 = – 0,83 

 

 

 

 

 

 

 

 

pe16 6,07 

ex17 6,8 SER17 

pe17 – ex17 = – 1,02 pe17 5,78 
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ex20 5,56 SER20 

pe20 – ex20 = – 1,34 

B5 

 

0,19 

ΣΑ5 

 

0,19 * (-0,83 –1,02 –1,34 –0,86 –1) / 5 

pe20 4,22 

ex21 6,34 SER21 

pe21 – ex21 = – 0,86 pe21 5,48 

ex22 6,88 SER22 

pe22 – ex22 = – 1 pe22 5,88 
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