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ii. 



Δπραξηζηίεο 

Έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνλ θαζεγεηή κνπ Κχξην Γεψξγην Tζηφηξα γηα ηελ ακέξηζηε 

βνήζεηά ηνπ, ηελ εξεκία ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θαη ηελ άλεζή ηνπ (ιφγσ πιεζψξαο 

γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ) θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαιέμεψλ ηνπ θαη ησλ ζπλαληήζεσλ 

καδί ηνπ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii. 



ΠΔΡΙΛΗΦΗ  

ηελ αθφινπζε δηπισκαηηθή εξγαζία  παξνπζηάδεηαη φζν γίλεηαη πην δηεμνδηθά θαη γηα 

πξψηε θνξά  γηα ηα δεδνκέλα ηεο Β΄ Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ Παπαγεσξγίνπ νη πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ 

ηεο. Μεηαθεξφκαζηε λνεξά ζε έλα απφ ηα πην ζχγρξνλα, ιεηηνπξγηθά θαη επξέσο  

θνηλσληθά απνδερηά λνζνθνκεία ηεο Διιάδνο θαη ην θαιχηεξν απφ φιεο ηηο απφςεηο, 

βάζε ηαηξηθνχ, ηερλνινγηθνχ, μελνδνρεηαθνχ  εμνπιηζκνχ  θαη αλζξψπηλνπ  δπλακηθνχ 

ηεο Βνξείνπ Διιάδαο θαη ησλ Βαιθαλίσλ γεληθφηεξα. 

ην πξψην θεθάιαην αλαθέξεηαη δηεμνδηθά ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο, ε ζεκαζία ηεο θαη 

νη δηαζηάζεηο ηεο.  

Δπηθεληξσλφκαζηε επίζεο ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ γεληθφηεξα, κε έκθαζε ζηελ 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, πεξηγξάθνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπο. 

Μεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ πνηφηεηα πνπ ππάξρνπλ παγθνζκίσο, 

έρεη παξαηεξεζεί πξνηίκεζε θαη ζηελ ρξήζε αξρψλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζην ρψξν 

ηεο Τγείαο. Η ηαηξηθή θξνληίδα πνπ πξνζθέξεηαη ζην ρψξν ηεο, ζπλδπάδεηαη άλεηα κε 

ηελ ελζσκάησζε πνηφηεηαο ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηελ ζπλερή βειηίσζε νπνηαζδήπνηε 

ιεηηνπξγίαο κε ηελ βνήζεηα  ζπιινγηθψλ πξνζπαζεηψλ  αλαδεηψληαο ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ πειάηε –αζζελή  εθαξκφδνληαο δειαδή  κε άιια 

ιφγηα Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ζηελ πγεία  έρεη γίλεη αθφκα πην επξέσο 

γλσζηή θαιχπηνληαο πνιινχο ηνκείο ζηνλ Διιεληθφ ρψξν. 

Μέζα απφ ηξείο ζπλεδξίεο κεζφδνπ νκάδσλ εζηίαζεο ζηελ Καξδηνινγηθή Κιηληθή 

πξνζπαζεί λα εληνπηζηεί ην πξφβιεκα ηεο κεγάιεο  πξνζέιεπζεο  αζζελψλ κε ηηο 

παξελέξγεηέο ηνπ θαη ην πξφβιεκα ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη.  

Αλαδεηνχληαη ιχζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε πξνζπάζεηεο βειηίσζεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Πεξηγξάθεηαη ε Καξδηνινγηθή Κιηληθή ηνπ Ννζνθνκείνπ Παπαγεσξγίνπ κέζα απφ ηελ 

αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο θαη γίλεηαη παξνπζίαζε πξνγξάκκαηνο 

εθπαίδεπζεο κέζσ εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ ζπλερνχο βειηίσζεο πνηφηεηαο.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ   1 

1.1 Δηζαγωγή  

Δίλαη γεγνλφο αδηακθηζβήηεην φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα  ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο  έρεη 

θαζηεξσζεί  ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο θαζεκεξηλή καο δσήο. Έλλνηα δπζλφεηε αιιά 

θαη πνιχ ζεκαληηθή . Απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά θξηηήξηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαη 

θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ κε  έληνλν ελδηαθέξνλ θαη 

κεγάιε επαηζζεηνπνίεζε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Απνηέιεζκα είλαη  λα 

αλαγλσξίδεηαη σο κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ δεκηνπξγία 

αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Αιιά  δελ αξθεί  κφλν ε πηνζέηεζε ηεο. 

Υξεηάδεηαη θαη  ζπλερή βειηίσζε ηεο.  

1.2  Πνηόηεηα, εκαζία θαη Γηαζηάζεηο Πνηόηεηαο  

Παγθφζκηνο νξηζκφο επξέσο απνδεθηφο γηα ηελ πνηφηεηα δελ ππάξρεη. πλήζσο νη 

νξηζκνί ηεο απνηεινχλ αληηθείκελν ζεκεηνινγηθήο εμέηαζεο, αλαηξέρνληαο ζηηο ξίδεο 

ηεο έλλνηαο. 

Η ιέμε πνηφηεηα πξνέξρεηαη απφ ηελ αξραία ιέμε «πνηφηεο» ( πνίνο = ηη ινγήο ) θαη 

αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ ηδηνηήησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία 

απφ ηα νκνεηδή ηνπο. χκθσλα κε ην ιεμηθφ ηνπ Kahn J.E.: « πνηφηεηα είλαη ν βαζκφο 

ηεο ηειεηφηεηαο ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο , ελψ ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο 

είλαη ε επίζεκε εγγχεζε, ε ζεηηθή δήισζε ηεο χπαξμεο ηεο πνηφηεηαο». ην ιεμηθφ 

The Dictionary of Psychology ε πνηφηεηα νξίδεηαη σο ην «ζρεηηθφ επίπεδν αξεηήο ή 

ηειεηφηεηαο». 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο (International 

Organization of Standardization,ISO):«πνηφηεηα είλαη ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο πνπ ηθαλνπνηεί ηηο δεισζείζεο ή πξνθχπηνπζεο 

αλάγθεο απφ ηελ ρξήζε ηνπο». Απφ ηνλ νξηζκφ απηφ δηαπηζηψλεηαη ν θεληξηθφο ξφινο 

ηνπ ρξήζηε ησλ ππεξεζηψλ ή ησλ πξντφλησλ ζηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο  ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ. Έηζη ν πην ζπλεζηζκέλνο νξηζκφο ηεο πνηφηεηαο είλαη: « ην απνηέιεζκα 

ηεο ζχγθξηζεο αλάκεζα ζηηο πξνζδνθίεο ησλ ρξεζηψλ απφ κηα ππεξεζία θαη ηεο 

αληίιεςεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν παξέρεηαη ε ππεξεζία» (Parasuraman, 1998). 

 Δπίζεο πνηφηεηα είλαη :  

1. 



 Κάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ ηθαλνπνηεί δεδνκέλεο αλάγθεο ή θαη απαηηήζεηο ηνπ 

πειάηε. 

 Σν λα θάλεηο θάηη, ζσζηά απφ ηελ πξψηε θνξά.  

 Σν λα πιεξψλεηο γηα απηφ πνπ πξαγκαηηθά παίξλεηο.  

Απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο ήηαλ αλζξψπηλε αλαδήηεζε θαη ήηαλ ζπλψλπκε κε ηελ 

αξεηή, ηε ζπλερή βειηίσζε, ην «αηέλ αξηζηεχεηλ ». Απφ ηηο νηθνλνκηθέο θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο θάζε επνρήο δηακνξθψλεηαη ην πνιχπηπρν πεξηερφκελφ ηεο.  

Η θνηλσληθή ηεο δηάζηαζε αληαπνθξίλεηαη ζηελ απαίηεζε θάζε πνιίηε γηα ζπλερή 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπ. Βαζηθή παξάκεηξνο ηεο απνηειεί ην πνιηηηζκηθφ 

ζηνηρείν επεηδή επεξεάδεηαη απφ ηηο πνιηηηζκηθέο αμίεο θάζε επνρήο ελψ ν ιεηηνπξγηθφο 

ηεο ξφινο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε κε αλαθνξά ζε παξαγσγή 

έξγσλ, ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ. 

Η ζεκαζία ηεο πνηφηεηαο  ελφο πξντφληνο ή  κηαο ππεξεζίαο είλαη πνιχ κεγάιε θαη 

ζεκαληηθή  ηφζν γηα ηελ επηρείξεζε πνπ ην παξάγεη ή ηηο παξάγεη, φζν θαη γηα ηνπο 

απνδέθηεο – πειάηεο  απηψλ ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. 

Σν φθεινο γηα ηελ επηρείξεζε είλαη δηπιφ θαη εζηηάδεηαη απφ ηελ κία ζην θαζαξφ 

θέξδνο θαη απφ ηελ άιιε ζην ηζρπξφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ ζηηο δχζθνιεο 

πεξηφδνπο ηνπ ηζρπξνχ αληαγσληζκνχ πνπ δηαλχνπκε δχζθνια αληηγξάθεηαη (Σζηφηξαο 

1995); Έηζη ζε κηα επηρείξεζε πνπ θάηη γίλεηαη ζσζηά απφ ηελ πξψηε θνξά, ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα θαη ε πηζαλφηεηα, νη δηάθνξεο αζηνρίεο, νη θαζπζηεξήζεηο, νη 

παξεμεγήζεηο, νη πεξηηηνί έιεγρνη θαη ην ςπρνινγηθά θαη ζσκαηηθά αλζπγηεηλφ 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ λα εθιείςνπλ ( Σζηφηξαο 2002); 

Σν φθεινο γηα ηνλ απνδέθηε – πειάηε  είλαη επίζεο κεγάιν θαη ζεκαληηθφ αθνχ 

εζηηάδεηαη ζην « θαιχηεξν » θαη είλαη δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψζεη ην θάηη παξαπάλσ γηα 

απηφ. Σα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο πξέπεη λα είλαη έηζη ζρεδηαζκέλα ψζηε λα 

ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο. 

Δπίζεο ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηνπ ηξφπνπ δηνίθεζεο,  ε πνηφηεηα ζρεηίδεηαη κε κηα 

λέα θηινζνθία θαη αληίιεςε πνπ ε νπζία απηνχ ηνπ ηξφπνπ εθηφο απφ ηε εζηίαζε ζηνλ 

πειάηε ζπλνςίδεηαη θαη ζηα παξαθάησ:  

ηελ εζηίαζε ζηα ζπζηήκαηα θαη ζηηο δηαδηθαζίεο δειαδή απηνί πνπ παξέρνπλ ηηο  

2. 



ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ άξηζηα ην ζχζηεκα θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ, ψζηε λα 

είλαη ζε ζέζε λα ηηο βειηηψζνπλ. 

ηελ εζηίαζε ζηνλ εξγαδφκελν δειαδή ζηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη 

ζπνπδαηφηεηαο ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζε πξνζπάζεηεο βειηίσζεο 

πνηφηεηαο. 

ηελ εζηίαζε ζηελ πξφιεςε δειαδή ζε ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο έηζη ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ην θαιχηεξν απφ ηελ πξψηε θνξά.  

ηελ εζηίαζε ζηελ κέηξεζε δειαδή ηα δεδνκέλα πξέπεη λα είλαη απαξαίηεηα, γηα λα 

αλαιπζνχλ νη δηαδηθαζίεο, λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα θαη λα κεηξεζεί ε 

δξαζηεξηφηεηα. 

ηελ πίζηε, ζηελ δέζκεπζε θαη ζηελ δηαξθή ππνζηήξημε απφ ηελ εγεζία ηνπ 

νξγαληζκνχ, θάηη πνπ πξέπεη λα είλαη πξσηαξρηθή, αλαγθαία θαη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε  γηα ηελ εθαξκνγή «νπνηαζδήπνηε» πνηφηεηαο. 

Η πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο θαζνξίδεηαη θαη απφ δηαζηάζεηο πνπ κπνξεί 

λα είλαη πνζνηηθέο ή θαη πνηνηηθέο. Υαξαθηεξίδνληαη απηνδχλακεο θαη αλεμάξηεηεο. Η 

ζεκαληηθφηεηά ηνπο νξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ πνπ θαζνξίδνπλ 

ηελ αληίζηνηρε βαξχηεηα γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε  δηάζηαζε. 

Οη δηαζηάζεηο θάζε πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο κπνξεί λα είλαη:  

Tα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθξίλνληαη ζε πξσηεχνληα θαη δεπηεξεχνληα 

ραξαθηεξηζηηθά απφδνζεο. Δίλαη ηθαλά λα κεηξεζνχλ θαη δηαθξίλνληαη απφ 

αληηθεηκεληθφηεηα  κε απψηεξν  ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. 

Σελ ζπκκφξθσζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο θάηη πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Αλαθέξεηαη ζην βαζκφ πνπ εθπιεξψλνληαη νη 

πξνθαζνξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο πνπ ε ίδηα ε επηρείξεζε έρεη νξίζεη γηα ηελ παξαγσγή 

πξντφληνο ή ππεξεζίαο. 

Σελ εμππεξέηεζε πξηλ ή θαη κεηά ηελ πψιεζε θάηη πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ζπκπεξηθνξά 

ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηελ πξνψζεζε πξντφληνο ή ππεξεζίαο. Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν 

απηήο ηεο δηάζηαζεο είλαη ε επγέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, ν ρξφλνο αληαπφθξηζεο ζε 

ελδερφκελα παξάπνλα πειαηψλ, ε ηαρχηεηα εμππεξέηεζεο, ε επειημία ζε ελδερφκελεο 
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αζηνρίεο ε ηερληθή ηθαλφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε νξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ πξνψζεζεο 

(Σζηφηξαο 2002) ; 

Σελ δηάξθεηα δσήο θαη ηελ δπλαηφηεηα επηζθεπήο ηνπ πξντφληνο. Αλαθέξεηαη ζηελ 

αμηνπηζηία ηνπ πξντφληνο. 

Σελ αμηνπηζηία θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα, ηελ αηζζεηηθή θαη ηελ εκθάληζε ηνπ πξντφληνο. 

 

1.3. Πνηόηεηα Τπεξεζηώλ  

Η έλλνηα ηεο πνηφηεηαο  ζηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ δελ κπνξεί  λα δηεπθξηληζηεί 

θαη λα νξηζζεί εχθνια. Οη απνδέθηεο απηψλ ησλ ππεξεζηψλ είλαη πνιινί κε 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, αληηιήςεηο, δνμαζίεο, πξνθαηαιήςεηο, αγθηζηξσκέλνη ζε 

ζπκβάληα ηνπ παξειζφληνο, πξνζθνιιεκέλνη ζε λννηξνπίεο άιιεο ρξνληθήο επνρήο θαη 

δηαθνξεηηθήο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο. Απνηέιεζκα φισλ απηψλ είλαη λα ππεηζέξρεηαη ν 

ππνθεηκεληθφο παξάγνληαο ραξαθηεξηζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ. Έηζη  ν νξηζκφο πνηφηεηαο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζε ππεξεζίεο παξνπζηάδεη 

δηαθνξεηηθέο εξκελείεο νξηζκνχο θαη δηαζηάζεηο. 

Δπξέσο απνδεθηφο είλαη ν νξηζκφο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε κε ην 

ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Σξία βαζηθά ζηνηρεία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ 

αλαθεξφκελε ηθαλνπνίεζε πνπ είλαη :  

Η  πνηφηεηα σο πξνο ηνλ πειάηε δειαδή ε ηθαλνπνίεζή ηνπ.   

H επαγγεικαηηθή πνηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εμππεξέηεζε θαη  

H   πνηφηεηα ησλ  δηαδηθαζηψλ πνπ αλαθέξεηαη   ζηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη 

ζην απνηέιεζκα ησλ δηαδηθαζηψλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε 

(Orvetveit,2004); 

ήκεξα έλαο απφ ηνπο  επηθξαηέζηεξνπο νξηζκνχο γηα ηελ πνηφηεηα ζην ρψξν ησλ 

ππεξεζηψλ είλαη ν αθφινπζνο: 

 Πνηφηεηα κηαο ππεξεζίαο είλαη νηηδήπνηε αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ή αθφκα θαη 

ζηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ θαη πνιιέο θνξέο ηηο μεπεξλάεη (Evans &Lindsay,1996).  
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Δπίζεο δηαδεδνκέλνο θαη θνηλσληθά απνδεθηφο είλαη θαη ν νξηζκφο πνπ δηεπθξηλίδεη θαη 

νξίδεη φηη κηα ππεξεζία είλαη πςειήο πνηφηεηαο φηαλ παξέρεη θξνληίδα 

απνηειεζκαηηθή, ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο απηνχ πνπ δέρεηαη ηηο ππεξεζίεο θαη παξέρεηαη 

ρσξίο αληδηνηέιεηα, κε αλζξψπηλν πξφζσπν ,αιηξνπηζηηθά, δίθαηα θαη απνηειεζκαηηθά.  

(Black ,1990); 

1.4. Πνηόηεηα Τπεξεζηώλ Τγείαο ( Υαξαθηεξηζηηθά θα Πξνδηαγξαθέο)  

Η πνηφηεηα ζαλ έλλνηα είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε. πλαληάηαη θαζνιηθά ζε φιεο ηηο 

εθθάλζεηο ηεο επηρεηξεκαηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο 

θαιχπηνληαο επξέσο φιν ην θάζκα ηεο ζπλνιηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Δπνκέλσο ζπλαληάηαη θαη ζην ρψξν ηεο Τγείαο.  

Η έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ζηελ Τγεία ζπκβαδίδεη ρξνληθά κε ηελ γέλλεζε ηεο επηζηήκεο 

ηεο πγείαο. ηελ Αίγππην, πάλσ ζε ιίζηλεο πιάθεο, ζηνλ ιεγφκελν «πάππξν Smith» 

γξακκέλνο ζηα ηεξνγιπθηθά, απνηππψλνληαη ηα πξψηα θξηηήξηα ηαηξηθήο θξνληίδαο, 

πεξηγξάθνληαο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηξαπκαηηζκψλ θαη ρεηξνπξγηθψλ  δηαδηθαζηψλ. 

Σνλ 5
ν
 αηψλα π.Υ. γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πνηφηεηα ηεο ηαηξηθήο πξάμεο ζηνπο «Κψδηθεο 

εζηθήο ηνπ Ιππνθξάηε» ( Κνηζαγηψξγε ,Ι. Γθέθα, Κ., 2010 ).ηελ λεφηεξε επνρή ηελ 

έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ζηελ πγεία  εηζήγαγε ε λνζειεχηξηα ηεο Βξεηαλίαο Florence 

Nightingale (1820-1910) βαζηδφκελε ζηνπο δείθηεο ζλεζηκφηεηαο ηνπ Κξηκατθνχ 

Πνιέκνπ πνπ δηεμάρζεθε ην 1854-1856. 

O Avendis  Danabedian θαζεγεηήο ζηε ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

ηνπ Michigan ( Ληαξφπνπινο ,2007), φξηζε σο πνηφηεηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο (health 

care service quality) ην είδνο ηεο θξνληίδαο πνπ ζα κεγηζηνπνηήζεη ηελ πγεία θαη ηελ 

επεμία ηνπ αζζελή ιακβάλνληαο ππφςε ηα νθέιε θαη ηηο απψιεηεο απφ ηελ δηαδηθαζία 

πεξίζαιςεο. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ε έλλνηα ηεο νξηνζεηείηαη ζην ηξίπηπρν: δνκή – 

δηαδηθαζίεο – απνηειέζκαηα ή κε άιια ιφγηα ζε πεξηβάιινλ ηξηψλ παξακέηξσλ πνπ                       

είλαη:  

Σν  ηερληθφ  κέξνο (technical, science of medicine )  ζρεηίδεηαη κε ηηο ππνδνκέο θαη ηα 

κέζα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξνρή πγείαο. Αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηεο επηζηήκεο γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ηεο.  

Σν δηαπξνζσπηθφ κέξνο (interpersonal,art of medicine)  πνπ ζρεηίδεηαη  κε ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ζην ρψξν ηεο πγείαο δειαδή κε ηηο γλψζεηο, δεμηφηεηεο-ηθαλφηεηεο 
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 θαη εμεηδηθεχζεηο ηνπ. Αλαθέξεηαη επίζεο ζηελ αλζξψπηλε – ςπρνινγηθή δηάζηαζε ηεο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ αζζελή απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο 

απέλαληί ηνπ πνπ ππαγνξεχεηαη απφ ηελ εζηθή δενληνινγία, ηελ εζηθή ηνπο, ηα ήζε ηεο 

θνηλσλίαο  θαη απφ ηηο πξνζδνθίεο ησλ αζζελψλ. 

Σελ μελνδνρεηαθή ππνδνκή (amenities) θαη ηηο παξαπιήζηεο παξνρέο πξνο ηνπο 

αζζελείο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπο. Αλαθέξεηαη δειαδή ζην ρψξν, ην 

πεξηβάιινλ, ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο πξνζθέξνληαη ε ηαηξηθή θξνληίδα, ηελ 

μελνδνρεηαθή ππνδνκή θαη γεληθά ηηο αλέζεηο πνπ κπνξεί λα παξαζρεζνχλ θαηά ηελ 

λνζειεία ηνπο. 

Δθηφο φκσο απφ απηά ηα γλσξίζκαηα, ππάξρνπλ θαη νξηζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο-

πξνδηαγξαθέο  πνπ αλαδεηθλχνπλ  σο πξσηαξρηθφ ζηφρν  ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο,ηελ 

πνηφηεηα. Απηέο  είλαη : 

Αμηνπηζηία (Reliability) : ε ηθαλφηεηα θαη δπλαηφηεηα ηνπ λνζνθνκείνπ λα εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη λα παξέρεη κε αθξίβεηα θαη εγθπξφηεηα, απφ ηε πξψηε θνξά  

ηηο ππεξεζίεο ηνπ απέλαληη ζηνπο αζζελείο. Δπίζεο  σο αμηνπηζηία ραξαθηεξίδεηαη θαη ε 

θήκε ηνπ λνζνθνκείνπ γεληθά, είηε σο μελνδνρεηαθή ππνδνκή, πιηθνηερληθφο 

εμνπιηζκφο, είηε θαη σο πξνο ηελ θήκε ησλ ηαηξψλ πνπ ην ζηειερψλνπλ. 

Αληαπφθξηζε (Responsiveness) : ε πξνζπκία ηνπ πξνζσπηθνχ θαη γεληθά ηνπ 

λνζνθνκείνπ παξνρήο ζσζηήο θαη θαηάιιειεο ππεξεζίαο φπσο είλαη ε ηήξεζε ησλ 

πξνθαζνξηζκέλσλ ξαληεβνχ κε ην ηαηξφ, ε πξνζβαζηκφηεηα ησλ ηαηξψλ απφ ηνπο 

αζζελείο, ε ελεκέξσζε ησλ αζζελψλ γηα ηελ πάζεζή ηνπο . 

Γηαζθάιηζε ( Assurance) : ε γλψζε θαη ε ηερληθή εμεηδίθεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο 

θαη νη δπλαηφηεηέο ηνπο λα εκπλεχζνπλ εκπηζηνζχλε, αζθάιεηα θαη αμηνπηζηία ζηνπο 

αζζελείο. 

Δκπάζεηα  ( empathy ) : ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο κε θξνληίδα, θαηαλφεζε θαη ηδηαίηεξε 

πξνζνρή πξνο ηνπο αζζελεί , ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο . 

Απηά ραξαθηεξηζηηθά ( Tangibles) : εκθάληζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ν επαξθήο θαη 

ζχγρξνλνο εμνπιηζκφο, ε θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο (Lee  
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et al. , 2000); 

πκπεξαζκαηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη κηα λνζνθνκεηαθή κνλάδα 

είλαη ν επαγγεικαηηζκφο ζε πςειφ επίπεδν φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ηελ ζηειερψλεη, 

ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ  γηα ηελ θαιχηεξε παξνρή 

θξνληίδαο, ε κείσζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο αζζελείο, ε ηθαλνπνίεζε γεληθά ησλ 

αζζελψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο.  

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο. ραξαθηεξίδεη σο πνηφηεηα ζηελ πγεία, ηελ 

εθαξκνγή  δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ πξάμεσλ πνπ κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ην 

κέγηζην δπλαηφ απνηέιεζκα ζηα πιαίζηα ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ζχγρξνλεο ηαηξηθήο. 

Παξάιιεια θαη ζχκθσλα κε δηαδηθαζίεο, απνηειέζκαηα θαη πάλσ απφ φια  κε ηελ  

αλζξψπηλε επαθή,  απνβιέπεη ζηελ κέγηζηε ηθαλνπνίεζε ηνπ αζζελή κε ηνλ ειάρηζην   

θίλδπλν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ηαηξηθήο πξάμεο. 

ηηο κέξεο καο εμαηξεηηθά δηαδεδνκέλε είλαη ε επαγγεικαηηθή εθαξκνγή ηνπ  πνηνηηθνχ  

ειέγρνπ θαη ε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην ρψξν ηεο πγείαο. 

ηελ Διιάδα  κε ηνλ λφκν 3868 ( ΦΔΚ 129/ 3-8-2010 ), «Αλαβάζκηζε ηνπ πζηήκαηνο 

Τγείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» θαζηεξψλεηαη ε δεκηνπξγία άκηζζεο επηηξνπήο πνηφηεηαο 

ζε φια ηα λνζνθνκεία άλσ ησλ 400 θιηλψλ, ππφ ηελ πξνεδξία θαη ηελ επίβιεςε ηνπ 

Γηνηθεηή ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 

1.5.Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο ζηνλ Σνκέα ηεο Τγείαο. 

Ο φξνο « Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο» ζεκαίλεη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηπέδνπ 

πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηηο πξνζπάζεηεο ηξνπνπνίεζήο 

ηνπο φπνπ απηφ  θξίλεηαη απαξαίηεην (Black, 1990).  Γειαδή πεξηιακβάλεη ηελ 

εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ πηνζέηεζε κεραληζκψλ γηα ηελ 

βειηίσζή ηεο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη παγθνζκίσο κηα ζηξνθή ησλ  πεξηζζνηέξσλ 

νξγαληζκψλ πγείαο ζε ρξήζε αξρψλ πνηφηεηαο. Πξνεγείηαη βέβαηα ε πηνζέηεζε  ησλ 

βαζηθψλ, απιψλ θαλφλσλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θάηη πνπ ζηελ ζπλέρεηα  ζα νδεγήζεη 

ζηελ νιηθή πνηφηεηα. Σν πξφγξακκα δηαζθάιηζε ηεο  πνηφηεηαο είλαη ζχζηεκα πνπ 

εμεηάδεη ηηο ηδηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ γηα λα δηαπηζηψζεη ηελ απφζηαζε πνπ ην ρσξίδεη  
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απφ ηελ ηειεηφηεηα. Ξεθηλά κε βάζε θάπνηα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ελφο 

πξνηχπνπ θξνληίδαο θαη ζπλερίδεη πηνζεηψληαο θαη εθαξκφδνληαο πξνγξάκκαηα νιηθήο 

πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. 

ηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ή θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Γηαζθάιηζεο 

Πνηφηεηαο παξαηεξνχληαη ηέζζεξεηο απαξαίηεηνη παξάκεηξνη :  

 Η επαγγεικαηηθή απφδνζε ( ηερληθή πνηφηεηα). 

 Η ρξεζηκνπνίεζε πφξσλ ( απνδνηηθφηεηα ).  

 Η δηαρείξηζε θηλδχλσλ ( θίλδπλνη ηξαπκαηηζκνχ ή αζζέλεηαο πνπ ζπλδέεηαη κε 

ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ).  

 Η ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο . 

Ο ζπλδπαζκφο φισλ απηψλ νδεγεί ζε δχν αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο  Γηαζθάιηζεο ηεο 

Πνηφηεηαο πνπ είλαη :  

1.Η βεβαηφηεηα φηη νη ππεξεζίεο πγείαο πνπ ιακβάλεη ν αζζελήο νδεγνχλ ζην θαιχηεξν 

δπλαηφ απνηέιεζκα. 

2.Η επίηεπμε απηνχ ηνπ απνηειέζκαηνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί  κε ηελ ειάρηζηε 

δαπάλε, κε ηνλ κηθξφηεξν δπλαηφ θίλδπλν γηα ηελ πγεία ηνπ αζζελή  θαη κε ηελ κέγηζηε 

ηθαλνπνίεζή ηνπ.  

Η δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο είλαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ απαηηεί δέζκεπζε, 

πξνζήισζε ζηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί θαη ζπλερή δξαζηεξηνπνίεζε. χκθσλα κε 

ηνλ Βlack ( 1990)  ην κνληέιν δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο είλαη θπθιηθφ. ηελ αξρή 

γίλεηαη ε επηινγή ηνπ ζέκαηνο, ν θαζνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ θαη ηίζεληαη ζε ηζρχ ηα 

ζηάληαξ. Αθνινχζσο αμηνινγείηαη ε πνηφηεηα ησλ ήδε ππαξρφλησλ ππεξεζηψλ, 

πξνζδηνξίδνληαη ηα εκπφδηα πνπ πξνθαινχλ επίπεδν θξνληίδαο θάησ ηνπ δένληνο, 

απνθαζίδνληαη νη αιιαγέο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ, εθαξκφδνληαη θαη ηεξνχληαη 

θαη ζην ηέινο θξίλεηαη ε επίδξαζή ηνπο κέζσ ζπλερνχο επαλαμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο 

θξνληίδαο.   

1.6.  Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο θαη Ιαηξηθή Φξνληίδα.  

Με ηνλ φξν Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο ελλννχκε ην  ζχλνιν  κεζφδσλ  θαη 

θηινζνθηψλ  πνπ εθαξκφδνληαη απφ έλαλ νξγαληζκφ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλερφκελεο 

βειηίσζεο πνηφηεηαο. Απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε θηινζνθία  απνηειεζκαηηθφηεξεο  
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αλάπηπμεο θαη ζπλερνχο απμαλφκελεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Δπηδίσμε απηήο ηεο 

θηινζνθίαο είλαη ν νιηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ νξγαληζκνχ αιιάδνληαο ηελ 

παξαδνζηαθή δνκή ηνπ πξνο ην θαιχηεξν.  

ηεξίδεηαη ζε ηξείο αξρέο :  

 ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε – αζζελή 

 ηελ ζπλερή βειηίσζε  

 ηελ νκαδηθή εξγαζία 

Η έλλνηα ηνπ πειάηε είλαη δηεπξπκέλε δηφηη αλαθέξεηαη ζε εζσηεξηθνχο θαη 

εμσηεξηθνχο. Με ηνλ φξν εμσηεξηθνί πειάηεο αλαθέξνληαη νη ηειηθνί θαηαλαισηέο θαη 

ρξήζηεο ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. ηελ πεξίπησζε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο  ζε 

απηήλ  ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη αζζελείο πνπ θαηέρνπλ  ην κεγαιχηεξν κεξίδην. 

Δπίζεο αλήθνπλ νη δηάθνξεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, νη θπβεξλεηηθνί παξάγνληεο, ηα 

Τπνπξγεία θαη γεληθά ε θνηλσλία. 

ηελ θαηεγνξία ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ θπξίαξρν θαη πξσηεχνληα ξφιν θαηέρνπλ νη 

εξγαδφκελνη ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ πνπ αλαιακβάλνπλ λα πξνσζήζνπλ ην 

πξντφλ ή ηελ ππεξεζία απφ ην έλα ζηάδην, ζην άιιν ( Σζηφηξαο , 1995). ε απηήλ ηελ 

θαηεγνξία αλήθνπλ ην ηαηξηθφ, λνζειεπηηθφ, παξαταηξηθφ, δηνηθεηηθφ θαη ηερληθφ 

πξνζσπηθφ. 

Κεληξηθφ ζεκείν φισλ ησλ κεζνδνινγηψλ δηνίθεζεο πνηφηεηαο απνηεινχλ νη 

δηαδηθαζίεο πνπ απνηεινχληαη απφ  πέληε βαζηθά ζηνηρεία ε θάζε κία:  

 νη εηζξνέο, δειαδή νη αζζελείο, 

 νη εθξνέο δειαδή ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο θξνληίδαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξφιεςε, δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ηεο αζζέλεηαο, 

 νη  πξνκεζεπηέο, δειαδή ηα πξφζσπα θαη νη νξγαληζκνί πνπ παξέρνπλ θξνληίδα 

πγείαο,  

 νη πειάηεο δειαδή νη αζζελείο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο  θαη ηέινο  

 κία ζεηξά βεκάησλ δειαδή κηα δηαδηθαζία θξνληίδαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

πξφιεςε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ηεο αζζέλεηαο.  

Δπίζεο πξσηαξρηθφ ξφιν παίδεη θαη ην θφζηνο πνηφηεηαο  πνπ δηαθξίλεηαη ζε άκεζν ή 

νξαηφ θφζηνο  θαη ζε έκκεζν ή θξπθφ θφζηνο.ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ ηα έμνδα  
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πνπ απνζθνπνχλ ζηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνηφηεηαο, ελψ ζηε δεχηεξε αλήθνπλ 

ηα έμνδα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ έιιεηςε νκαδηθήο εξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ , απφ ηελ δπζαξέζθεηα ησλ αζζελψλ, απφ ην 

ρακειφ εζηθφ, ηελ αλαθξηβή πιεξνθφξεζε, ηηο απνπζίεο πξνζσπηθνχ, ην 

πεπαιαησκέλν  ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ. 

Σα νθέιε πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή πξνζεγγίζεσλ πνηφηεηαο θαη 

θαηά επέθηαζε ζε ζρέδην εθαξκνγήο νιηθήο πνηφηεηαο είλαη πνιιαπιά. Δζηηάδνληαη 

ζπλήζσο ζηνπο θπξίαξρνπο  άμνλεο  ηεο βαζηθήο θαη απμεκέλεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

αζζελψλ,ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζε πηζαλά θέξδε ζηελ επίδνζε θαη ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα πνπ άκεζα ζρεηίδεηαη κε ην κεησκέλν θφζηνο θξνληίδαο πγείαο.  

 

1.7  Πνηόηεηα θαη Τγεία ζηελ ζύγρξνλε Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα.  

 Η πνηφηεηα θαη γεληθά ε δηαζθάιηζε ηεο  είλαη  απνδεδεηγκέλα  ηθαλή λα απνδεηρηεί 

απνηειεζκαηηθή φπνπ εθαξκφδεηαη θαη  ηθαλή επίζεο  λα κεηψζεη ην νπνηνδήπνηε  

θφζηνο. ε πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο εδψ θαη ρξφληα 

έρνπλ μεθηλήζεη πξνζπάζεηεο πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. ηελ ρψξα 

καο φκσο  ηα πξάγκαηα είλαη εληειψο δηαθνξεηηθά. Η Διιάδα παξακέλεη νπξαγφο 

αθφκε θαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Η νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έρεη ελζθχςεη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ζηε ρψξα καο, έρεη κεγηζηνπνηήζεη ην πξφβιεκα  κε ηηο ζπλερείο κεηψζεηο ησλ 

δαπαλψλ γηα ηελ πγεία. 

Σα ειιεληθά λνζνθνκεία θαηαλάισλαλ αλαινγηθά  θάπνηε ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ 

ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ πνπ δαπαλνχληαλ γηα ηε πγεία θάηη πνπ  ηζρχεη αθφκα θαη ζηηο 

εκέξεο καο, παξά ηηο ζπλερείο κεηψζεηο ησλ επηδνηήζεσλ  πνπ έρνπλ ππνζηεί. Έηζη 

είλαη ν πξψηνο θαη θχξηνο ζηφρνο θάζε πξνζπάζεηαο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο πεξίζαιςεο. 

Σν Διιεληθφ ή θαη Δζληθφ ζχζηεκα πγείαο ( Δ..Τ.) παξνπζηάδεη εδψ θαη πνιιά ρξφληα  

αδχλαηα  ζεκεία, κεηνλεθηήκαηα, ειιείςεηο θαη παξαιήςεηο. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα 

πξνβιήκαηα  πνπ αλαθχπηνπλ είλαη γλσζηά ζε φινπο, αθνχ νη πεξηζζφηεξνη έρνπκε 

γίλεη κάξηπξεο θαη απνδέθηεο απηψλ ησλ ειιείςεσλ θαη ησλ παξαιήςεσλ. Σα 

θπξηφηεξα είλαη: 
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 ε παληειήο έιιεηςε δηαζχλδεζεο κεηαμχ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο.  

 ε απνπζία ηνπ ζεζκνχ ηνπ νηθνγελεηαθνχ γηαηξνχ.  

 ε κε επαξθήο  ζηειέρσζε ησλ Κέληξσλ Τγείαο θαη κάιηζηα ησλ 

απνθεληξσκέλσλ.  

 ε κνληκφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ.  

 ν ηξφπνο θαη ην χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ λνζνθνκείσλ. 

 

Όκσο αλήθνπκε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη είκαζηε εθηεζεηκέλνη. Καζεκεξηλά 

ηίζεληαη ζε εθαξκνγή  θαλφλεο, δηαηάμεηο, λνκνζρέδηα πνπ επηβάιινπλ ηελ ζπλερή 

ζπκκφξθσζε καο ζαλ ρψξα  θαη πξνζαξκνγή ζε λέεο ξπζκίζεηο, δηαηάγκαηα θαη αξρέο. 

Η ειεχζεξε θαη ζπλερήο δηαθίλεζε ηδεψλ, απφςεσλ θαη αληηιήςεσλ, ε εθαξκνγή λέσλ 

ηερληθψλ θαη  κεζφδσλ, ν εθζπγρξνληζκφο ησλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ θαη νη 

επαλαζηαηηθέο ζεξαπείεο πνπ θαζεκεξηλά αλαθαιχπηνληαη θαη εθαξκφδνληαη δελ 

πξέπεη θαη δελ κπνξνχλ λα καο αθήζνπλ ζηα ζηελά επηζηεκνληθά θαη πεξηνξηζκέλα απφ 

αλαρξνληζηηθέο αληηιήςεηο πιαίζηα ηεο ρψξαο καο, ηδηαίηεξα φηη αθνξά ζηνλ ηνκέα 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο.  

ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ αλαπηπρζεί ηφζν ζπζηήκαηα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο φζν θαη ειέγρνπ ηαηξηθψλ πξάμεσλ. Δπίζεο έρνπλ εηζαρζεί 

πξνγξάκκαηα Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζε πνιιά επξσπατθά λνζνθνκεία θαη έρεη 

αλαπηπρζεί θαη θαζηεξσζεί ε εηδηθφηεηα ηνπ Γηεπζπληή –πληνληζηή πνηφηεηαο.  

ηελ Διιάδα θαη ζε  έξεπλα πνπ δηεμήρζε κέρξη ην Οθηψβξην ηνπ 1998 θαη  αθνξά ζε 

πξσηνβνπιίεο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα πεξηζζφηεξα 

λνζνθνκεία ηεο ρψξαο δελ ζπκπεξηέιαβαλ ηελ πνηφηεηα ζηνπο ζηφρνπο ηνπο, δελ 

γλψξηδαλ ηελ έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ πειάηε, δελ είραλ δηεμαγάγεη πνηέ έξεπλεο 

ηθαλνπνίεζεο πξνζσπηθνχ θαη  εξγαδνκέλσλ θαη δελ γλψξηδαλ ηη είλαη ην πηζηνπνηεηηθφ 

ISO. 

Γεληθά ηελ επνρή εθείλε ππήξρε πεξηνξηζκέλε αλαθνξά ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο 

πνηφηεηαο ηφζν  ζε Φχιια Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο , φζν θαη ζε ππεξεζίεο πγείαο . 
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 Μία ζεηξά λφκσλ κε αλαθνξέο ζε πξσηνβνπιίεο θαη κεραληζκνχο δηαρείξηζεο 

πνηφηεηαο ζε ππεξεζίεο πγείαο ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο είλαη νη παξαθάησ :  

Ο Νφκνο 2071/1992 ν νπνίνο θαηνρπξψλεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ αζζελή ηνπ 

λνζνθνκείνπ. 

Ο Νφκνο 2519/ 1997 πξνβιέπεη ηελ ιεηηνπξγία γξαθείνπ επηθνηλσλίαο κε ηνλ πνιίηε ζε 

θάζε λνζνθνκείν κε άκεζε επζχλε θαη επνπηεία ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ. 

Κχξηεο αξκνδηφηεηεο ζα είλαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνπο αζζελείο θαη ηνπο 

ζπλνδνχο ηνπο θαη ε θαηάζεζε παξαπφλσλ ή θαηαγγειηψλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ 

θαιχηεξε εμππεξέηεζή ηνπο. Με ηνλ ίδην λφκν ζεζπίδεηαη θαη ζπγθξφηεζε ηξηκεινχο 

επηηξνπήο πξνάζπηζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε, κε θχξηα αξκνδηφηεηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε ησλ παξαπφλσλ ή θαηαγγειηψλ. Παξάιιεια νξίδεηαη θαη ζχζηαζε 

Δπηηξνπήο Διέγρνπ Πξνζηαζίαο Γηθαησκάησλ Αζζελψλ κε ζπληνληζηηθφ θαη 

ππνζηεξηθηηθφ ξφιν απέλαληη ζηα Γξαθεία Δπηθνηλσλίαο ηνπ Πνιίηε. Με ηνλ ίδην λφκν 

πξνβιέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Έξεπλαο θαη Διέγρνπ Πνηφηεηαο Τπεξεζηψλ 

Τγείαο κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ηνλ έιεγρν δηαζθάιηζεο ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθψλ πνηφηεηαο.  

Ο Νφκνο 2889/ 2001 πξνβιέπεη ηε ζχζηαζε ηκήκαηνο Βειηίσζεο θαη Διέγρνπ 

Πνηφηεηαο θαη ζηα λνζνθνκεία κε δπλακηθφηεηα άλσ ησλ 400 θιηλψλ ηελ δπλαηφηεηα 

λα ζπζηήζνπλ απηνηειέο ηκήκα Διέγρνπ Πνηφηεηαο Έξεπλαο θαη πλερηδφκελεο 

Δθπαίδεπζεο. 

Σέινο ν Νφκνο 3329/2005  δηαηεξεί ην Σκήκα Βειηίσζεο θαη Διέγρνπ Πνηφηεηαο ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ο ξφινο ηνπ ζα είλαη ππνζηεξηθηηθφο πξνο ηηο κνλάδεο πγείαο 

πνπ ζα επηζπκνχλ πηζηνπνίεζε ή δηαπίζηεπζε. Ο θάζε αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο ησλ 

λνζνθνκείσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή, ζα είλαη απηφο πνπ  ζα ελδηαθέξεηαη γηα 

ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  2  

2.1 Οκάδεο εζηίαζεο  

Η κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε  είλαη απηή ησλ focus group ή αιιηψο ε 

αληίζηνηρε ειιεληθή κεηάθξαζε είλαη, απηή  ησλ νκάδσλ εζηηαζκέλεο ζπλέληεπμεο ή 

απιά ηελ νκάδσλ εζηίαζεο. Πξφθεηηαη γηα κηα νκαδηθή ζπλέληεπμε πάλσ ζε 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα  απ’ φπνπ πξνέξρεηαη θαη ε έλλνηα « εζηίαζε ». Δίλαη κηα αλνηρηή 

νκαδηθή ζπδήηεζε πνπ θαζνδεγείηαη απφ έλαλ  ζπληνληζηή ή απφ ηνλ  εξεπλεηή θαη 

επεθηείλεηαη ρξνληθά πάλσ απφ κηζή έσο κία ψξα. 

Η κέζνδνο ησλ focus group ή αιιηψο ησλ νκάδσλ εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο  είλαη κία 

απφ ηηο κεζφδνπο άληιεζεο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. πλίζηαηαη απφ κία δηαδηθαζία 

άκεζεο αιιειεπίδξαζεο ελφο αξηζκνχ ζπκκεηερφλησλ ( νκάδα) γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

θαη ζαθψο θαζνξηζκέλν ζέκα –εξεπλεηηθφ αληηθείκελν (εζηίαζε ). 

Γηεμάγεηαη δειαδή κηα νκαδηθή ζπδήηεζε- ζπλέληεπμε, κε ηε ζπκκεηνρή κηθξνχ  

αξηζκνχ επηιεγκέλσλ αηφκσλ(ζπλήζσο κεηαμχ 8 θαη 12). Γηαθέξεη απφ άιιεο κεζφδνπο 

νκαδηθψλ ζπλεληεχμεσλ, ζην φηη πξνυπνζέηεη ηελ νξγαλσκέλε ζπδήηεζε  κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε κηα νκάδα, ηελ νξγαλσκέλε ζπιινγηθή ζπλέληεπμε  θαη ηελ άκεζε 

αιιειεπίδξαζή ηνπο γηα έλα εζηηαζκέλν ζέκα ή γηα κηα ζεηξά αιιεινζρεηηδφκελσλ 

θαηλνκέλσλ θαη δηαδηθαζηψλ ( Ισζεθίδεο, 2003);. Με άιια ιφγηα απνηειεί κέζνδν 

νκαδηθήο ζπλέληεπμεο πνπ δηαθέξεη θαηά πνιχ απφ ηηο δχν πην ζπλεζηζκέλεο κεζφδνπο 

άληιεζεο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη ε αηνκηθή ζπλέληεπμε θαη ε ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε.  

ε ζρέζε κε ηελ αηνκηθή ζπλέληεπμε ε κέζνδνο ησλ focus group ππεξέρεη δηφηη σο 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο πεξηιακβάλεη ηελ δπλακηθή ησλ νκάδσλ θαη ηελ άκεζε 

αιιειεπίδξαζή ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ,  κεηαμχ ηνπο. 

ε ζρέζε κε ηελ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ε κέζνδνο επηηξέπεη ηελ θαηαγξαθή, ηελ 

παξαηήξεζε θαη ηελ αλάιπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο  κεηαμχ ησλ αηφκσλ ζε ζχληνκν 

ζρεηηθά  ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζε ζπγθεθξηκέλν θαη θαζνξηζκέλν ζέκα απφ ηνλ 

εξεπλεηή. 

 

2.2 Αλαιπηηθή πξνζέγγηζε  
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 ηελ ζχγρξνλε έξεπλα δχν κεζνδνινγίεο θπξηαξρνχλ: ε πνηνηηθή θαη ε πνζνηηθή. Ο 

φξνο « πνηνηηθή έξεπλα » απφ πνιινχο ηαπηίδεηαη κε ηελ ζεηηθή έλλνηα πνπ εκπεξηέρεη 

ν φξνο πνηφηεηα, ζε αληηπαξάζεζε κε ηνλ φξν «πνζνηηθή έξεπλα» πνπ είλαη 

επηθαλεηαθφο φξνο κε πεξηνξηζκέλν βάζνο θαη νπζία. Οη δχν κεζνδνινγίεο δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά απφ ηελ ζεσξεηηθή αθεηεξία σο θαη σο πξνο ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία 

άληιεζεο γλψζεο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη θάπνηα απφ ηηο δχν είλαη πνηνηηθά 

αλψηεξε.  

Η πνηνηηθή κέζνδνο ζα εθαξκνζηεί ζε έξεπλεο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ αλάιπζε, 

επξχηεξε θαηαλφεζε ή θαη ηε πεξηγξαθή θάπνησλ θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ, ζρέζεσλ ή 

θαηαζηάζεσλ αλάκεζα ζε νκάδεο, ζε αληίζεζε κε ηελ πνζνηηθή πνπ ζηνρεχεη ζηελ 

αλαγσγή ησλ ζρέζεσλ ζε πνζφηεηεο πνπ είλαη εχθνιν λα κεηξεζνχλ. Δπνκέλσο 

ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ.  

Η πνηνηηθή έξεπλα απαληά ζπλήζσο ζε εξσηήκαηα ηνπ ηχπνπ ¨πψο ¨ θαη ¨γηαηί ¨ ζε 

αληίζεζε κε ηελ πνζνηηθή έξεπλα  πνπ δίλεη απάληεζε ζε εξσηήκαηα ηνπ ηχπνπ ΄πφζν¨ 

θαη ¨πνηνο ¨ ( Ισζεθίδεο , 2003); 

θνπφο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο είλαη ε αλάιπζε πεξηπηψζεσλ, ζε αληίζεζε κε ηελ 

πνζνηηθή έξεπλα  πνπ ζθνπφ έρεη ηελ γελίθεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ  πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηελ αλάιπζε απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ. 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη κέζνδνη ζπιινγήο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, πνπ είλαη :  

 Η ζπλέληεπμε ζε βάζνο  

 Η ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε  

 Οη νκάδεο εζηίαζεο ( focus group)  

 Η αλάιπζε πεξηερνκέλνπ  

 Η κειέηε πεξίπησζεο  

 Η βηνγξαθηθή αλάιπζε  

 Η αξρεηαθή έξεπλα 

 

 

Ιζηνξηθή αλαδξνκή  
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Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1930  νη εξεπλεηέο  ζε πξνζπάζεηα λα αληηθαηαζηήζνπλ ηνλ 

θιαζηθφ ηχπν θαη ηξφπν ζπλεληεχμεσλ  έζεζαλ ζε εθαξκνγή  λένπο  ηξφπνπο 

δηεμαγσγήο ηνπο. Ο εξεπλεηήο κπνξεί λα αληηπαξαηίζεηαη κε ηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν   

λα κνηξάδεηαη  ηνλ ξφιν ηνπ, λα είλαη ζε ζέζε λα είλαη πεξηζζφηεξν δηαιιαθηηθφο θαη 

ιηγφηεξν θαζνδεγεηηθφο.  

Έηζη πξνέθπςαλ λέεο κε δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο πνπ βξήθαλ εθαξκνγή  ζε δηάθνξεο 

κειέηεο αλάπηπμεο θηλήηξσλ ζε εξγαδφκελνπο, θαζψο θαη ζηε ςπρνζεξαπεία. Οη κε 

δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε νκαδηθέο ζπλεληεχμεηο.  Με 

ηνλ λέν ηξφπν δηεξεπλήζεθε ην θξφλεκα ηνπ ακεξηθάληθνπ ζηξαηνχ  θαηά ηελ δηάξθεηα  

ηνπ δεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ακέζσο κεηά ηελ ιήμε ηνπ εθαξκφζηεθε ζηηο 

λέεο αλαδπφκελεο αγνξέο  γηα αχμεζε ησλ  πσιήζεσλ ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ. 

ηελ κεηαπνιεκηθή επνρή βξήθαλ εθαξκνγή θαη ζηηο αίζνπζεο ησλ παλεπηζηεκίσλ, 

αθνχ πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα. ήκεξα είλαη επξέσο 

δηαδεδνκέλεο, έρνπλ ζαλ απψηεξν ζθνπφ ηελ ζπλέληεπμε ζε βάζνο, απνηεινχλ έλα 

ζχγρξνλν εξγαιείν πνηνηηθήο  θνηλσληθήο έξεπλαο θαη είλαη απφ ηηο πην 

αλαπηπζζφκελεο κεζφδνπο ζπιινγήο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ (Stewart,Shamdasami 

&Rook ,2007); 

Υαξαθηεξηζηηθά ηωλ νκάδωλ εζηίαζεο  ( Focus Groups)  

Σν πην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεζφδνπ θαη ε πην ζεκαληηθή ζεσξεηηθή ηεο 

αθεηεξία είλαη ε θαηαλφεζε, ε εξκελεία θαη ε αμηνπνίεζε ηεο δπλακηθήο ησλ νκάδσλ. 

Απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ησλ focus group 

θαη γεληθά ηελ νκαδηθή δπλακηθή είλαη :  

 Σα θπζηθά θαη αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 Σα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 Ο βαζκφο ζπλεθηηθφηεηαο ηεο νκάδαο.  

 Οη ζπλδπαζκνί νκνηνγέλεηαο – εηεξνγέλεηαο ηεο νκάδαο πξνο  νξηζκέλα   

ραξαθηεξηζηηθά.  

 Οη ζρέζεηο δχλακεο - εμνπζίαο θαη επεξεαζκνχ πνπ πξνυπάξρνπλ ή πνπ 

αλαπηχζζνληαη εληφο ηεο νκάδαο ή θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο. 

 Ο βαζκφο ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ζε δηαδηθαζίεο αιιειεπίδξαζεο 

θαη νξγαλσκέλεο ζπδήηεζεο.  
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Οη νκάδεο ησλ focus group ζπζηήλνληαη έρνληαο ζαλ βάζε θάπνηεο νκνηφηεηεο. Απηέο 

κπνξεί λα είλαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο ,ηελ ζέζε 

ζηνλ επαγγεικαηηθφ  ρψξν, ηνλ ηξφπν ζθέςεο, ηελ ζηάζε ή αθφκα θαη ηελ λννηξνπία 

ζε ζρέζε κε ην ζέκα ηεο έξεπλαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ εξεπλεηή θάζε θνξά γηα  λα εμππεξεηήζνπλ ην  ζθνπφ ηεο 

έξεπλαο ( Krueger & Casey, 2000).  

ηφρνο ησλ νκάδσλ εζηίαζεο είλαη ε θαηαλφεζε ησλ απφςεσλ ησλ ζθέςεσλ, ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ γχξσ απφ ην ζέκα ηεο έξεπλαο αιιά παξάιιεια 

θαη ε ελζάξξπλζε ηνπο λα εκπιαθνχλ  θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ κεηαμχ ηνπο γηα λα 

ππάξμεη παξαγσγή θαη εκπινπηηζκφο εξεζηζκάησλ θαη πξνβιεκαηηζκψλ Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν γίλεηαη θαιχηεξα θαηαλνεηή ε δπλακηθή ηεο νκάδαο πνπ κε ηε ζεηξά ηεο κπνξεί 

λα επεξεάζεη ηελ νπηηθή ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηελ επεμεξγαζία ησλ δηαρεφκελσλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ηέινο ηελ παξαγσγή δεδνκέλσλ θαη  ηελ ιήςε απνθάζεσλ ( Stewart, 

Shamdasam &  Rock ,2007 ).  Η  θχζε θαη ε πνηφηεηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηξία βαζηθά ζηνηρεία ζρεδηαζκνχ ηεο 

έξεπλαο :   

 ε ζχλζεζε ησλ νκάδσλ  

 νη δηαπξνζσπηθέο επηξξνέο θαη  

 νη παξάγνληεο ηνπ εξεπλεηηθνχ πεξηβάιινληνο ( Stewart, Shamdasam &Rock, 

2007). 

Οη νκάδεο εζηίαζεο παξέρνπλ κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ  ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

γξεγνξφηεξα θαη νηθνλνκηθφηεξα απφ ηελ αηνκηθή ζπλέληεπμε. 

Δπίζεο επηηξέπνπλ ζηνλ εξεπλεηή λα αιιειεπηδξά άκεζα κε ηνπο εξσηεζέληεο. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηεπθξίλεζεο θαη ελίζρπζεο ησλ απαληήζεσλ 

θαζψο θαη ε ελίζρπζε ησλ ζπλερφκελσλ εξσηήζεσλ. Οη αλνηρηέο απαληήζεηο 

επηηξέπνπλ  ζηνλ εξεπλεηή λα θαηαλνήζεη βαζχηεξα λνήκαηα, λα πξνβεί ζε ζεκαληηθέο 

ζπλδέζεηο απαληήζεσλ ή  θαη απφςεσλ θαη λα δηαθξίλεη δηάθνξεο ιεπηνκέξεηεο 

πξνεμάξρνπζαο ζεκαζίαο ή θαη πιεζψξαο εθθξάζεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ( Stewart, 

Shamdasam &Rock, 2007).  

Οη νκάδεο εζηίαζεο παξνπζηάδνπλ θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επειημίαο. Δίλαη εχθνιν 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δηεξεχλεζε  πνηθίιισλ  θαη ζχλζεησλ ζεκάησλ κε κεγάιε  
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δπλαηφηεηα απνθάιπςεο φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ θαη λα 

θαζνξίδνπλ ην ζρεκαηηζκφ γλψκεο, ηε δηακφξθσζε απφςεσλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη 

ζηάζεσλ. Έηζη αλαδεηθλχεηαη: ε πνηθηιία ησλ απφςεσλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ ή αθφκα θαη ησλ θηλήηξσλ πάλσ ζε έλα ζέκα. Ιδηαηηεξφηεηα 

παξνπζηάδνπλ ζηελ απνθάιπςε ζχλζεησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη  δπζλφεησλ θηλήηξσλ 

θάηη πνπ δελ είλαη εθηθηφ  κε ηηο άιιεο κεζφδνπο. Δπίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

εθκαίεπζε πιεξνθνξηψλ φηαλ ππάξρνπλ εληάζεηο κεηαμχ ηνπ αθξναηεξίνπ, φηαλ ε 

θαηάζηαζε είλαη επέμαπηε θαη φηαλ ππάξρνπλ αληηπαξαζέζεηο θαη αληηπαιφηεηεο 

κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δλδείθλπληαη δειαδή ζε ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλα 

πεξηβάιινληα. Έηζη απνδεηθλχεηαη φηη είλαη  ην κνλαδηθφ εξγαιείν έξεπλαο πνπ κπνξεί 

αλεπηθχιαθηα λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε άιιεο νκάδεο πιεζπζκνχ φπσο είλαη ηα παηδηά 

θαη ζε γεληθά ζε άηνκα πνπ δελ είλαη εγγξάκκαηα. 

Δπεηδή ε αξρηθή πξφζεζε ησλ νκάδσλ εζηίαζεο είλαη λα απνθαιχςνπλ πνηνηηθά 

δεδνκέλα βξίζθνληαο απαληήζεηο ζε δηάθνξεο εξσηήζεηο έξεπλαο, δελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ φηαλ πξφθεηηαη λα  αληηπαξαβιεζνχλ αληίζεηεο απφςεηο, γλψκεο, 

ζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο κε ζθνπφ λα επηιχζνπλ ζπγθξνχζεηο, λα ζπκκνξθψζνπλ  ή λα 

ππνδείμνπλ ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο. Δπίζεο δε εθαξκφδνληαη  φηαλ απαηηνχληαη 

ζηαηηζηηθά δεδνκέλα γηα ην ιφγν φηη, ηα δείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δελ είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ πιεζπζκνχ, δηφηη νη νκάδεο πνπ ζρεκαηίδνληαη είλαη αξηζκεηηθά  

κηθξέο. ε πεξηπηψζεηο, πνπ ην πξνο δηεξεχλεζε πεξηβάιινλ είλαη ζπλαηζζεκαηηθά 

θνξηηζκέλν, ε κέζνδνο δελ ελδείθλπηαη δηφηη είλαη εχθνιν λα παξνπζηαζζνχλ 

επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη λα εθκπζηεξεπζνχλ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο. Έλα 

άιιν κεηνλέθηεκα ησλ νκάδσλ εζηίαζεο είλαη, φηη ν κηθξφο αξηζκφο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πεξηνξίδεη ηελ δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ζε κεγάια δείγκαηα πιεζπζκνχ. 

Δπίζεο κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ θαη αλεπηζχκεηα απνηειέζκαηα φπσο νη απαληήζεηο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ λα είλαη φκνηεο κεηαμχ ηνπο, λα ππάξρεη δειαδή  νκνθσλία, ηα 

απνηειέζκαηα λα είλαη θαζνξηζκέλα θαη επεξεαζκέλα απφ ηελ γλψκε ησλ 

ηζρπξφηεξσλ, ησλ αλψηεξσλ ηεξαξρηθά ή αθφκα θαη ησλ θπξίαξρσλ κειψλ ηεο νκάδαο. 

 

ύζηαζε θαη ζρεδηαζκόο ηωλ focus group  

ηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ εξεπλεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ  επαθίεηαη  ν 

νξηζκφο  φισλ ησλ ζηαδίσλ πνπ ζα αθνινπζεζνχλ γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο.  
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Αξρηθά, βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη λα νξηζηεί ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα, λα δηαηππσζεί 

κε ζαθήλεηα ν πξνβιεκαηηζκφο ψζηε λα γίλνπλ θαηαλνεηά ηα είδε ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ απαηηνχληαη θαζψο θαη ηα θξηηήξηα ή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ πνπ ζα 

επηιεγνχλ γηα λα ζπκκεηέρνπλ.   

Καηφπηλ νξίδεηαη ην δεηγκαηνιεπηηθφ πιαίζην δειαδή κηα ιίζηα αηφκσλ πνπ πιεξνχλ 

ηηο πξνδηαγξαθέο, ηα θξηηήξηα πνπ ζέηεη ν εξεπλεηήο, έηζη ψζηε λα είλαη νη πην 

θαηάιιεινη γηα λα εθπξνζσπήζνπλ  ηηο απαηηήζεηο ηνπ. Σν δεηγκαηνιεπηηθφ πιαίζην 

απνηειεί ηνλ ιεηηνπξγηθφ νξηζκφ ηνπ πιεζπζκνχ. Πξέπεη λα είλαη κηα εχζηνρε 

πξνζέγγηζε  ηνπ πιεζπζκνχ  πνπ ελδηαθέξεη ( Stewart, Shamdasam &Rock, 2007).  

Καηά ηελ επάλδξσζε ησλ νκάδσλ θαιφ είλαη λα αθνινπζνχληαη θάπνηα πξφηππα, 

θάπνηεο βαζηθέο αξρέο. Αξρηθφ ζηάδην είλαη ε επηθνηλσλία κε ηνπο ππνςήθηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, κηα επηθνηλσλία πνπ κπνξεί λα γίλεη είηε ηειεθσληθά, είηε κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. θνπφο είλαη λα ελεκεξσζεί ν ππνςήθηνο θαη γηα ηνλ 

ρψξν θαη ηελ ψξα ζπλάληεζεο. Αθνχ ε πξφζθιεζε γίλεη απνδεθηή απνζηέιιεηαη 

πξνζσπηθφ έγγξαθν  ζηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα κε αλαθνξά γηα ην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο, 

ην ρψξν θαη ηνλ ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο. Μπνξεί λα αθνινπζήζεη θαη άιιν ζηάδην πνπ 

είλαη  ε ηειεθσληθή ππελζχκηζε πνπ γίλεηαη ζπλήζσο είθνζη ηέζζεξεηο ψξεο πξηλ ηελ 

ζπλάληεζε ( Krueger &  Casey, 2000). 

Δπφκελν ζηάδην είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ ζπληνληζηή θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ νδεγνχ 

ζπλέληεπμεο. Αθνινπζεί ν θαζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ ηεο ζπλάληεζεο . 

Δίλαη ζχλεζεο λα ππάξρεη θάπνην θίλεηξν ζπκκεηνρήο πνπ εμαξηάηαη θαη θαζνξίδεηαη 

απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο έξεπλαο. 

ηελ θάζε ζρεδηαζκνχ εληάζζεηαη επίζεο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

νκάδσλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ. πλήζσο πξνγξακκαηίδνληαη ηξείο κε ηέζζεξεηο νκάδεο 

ζπκκεηερφλησλ. Όηαλ πξαγκαηνπνηεζνχλ φιεο νη ζπλεδξίεο ν εξεπλεηήο απνθαζίδεη 

εάλ ε ζπδήηεζε έρεη θηάζεη ζε ζεκείν  θνξεζκνχ δειαδή ζην ζεκείν εθείλν φπνπ 

έρνπλ δηαηππσζεί φιεο νη πνηθίιεο θαη δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζχκθσλα κε ην 

αληηθείκελν ηνπ ζέκαηνο πνπ δηεξεπλάηαη. Δμαξηάηαη πάιη απφ ηνλ εξεπλεηή αλ ζα 

ζπγθξνηήζεη θαη άιιε νκάδα , αλ ν ίδηνο απνθαζίζεη φηη ην ζέκα έρεη ή δελ έρεη πιήξσο 

εμαληιεζεί. ( Krueger  & Casey, 2000). 

Δπφκελε δηαδηθαζία ζεσξείηαη ε δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο.  Αξκνδηφηεηα ηνπ  
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ζπληνληζηή είλαη λα θαζνδεγεί ηε ζπδήηεζε κέζσ ηνπ νδεγνχ ζπλέληεπμεο, λα 

δηεπθνιχλεη θαη λα ελζαξξχλεη ηελ ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ. Η ζπδήηεζε  κπνξεί λα 

καγλεηνθσλεζεί ή θαη λα βηληενζθνπεζεί. Γίλεηαη έηζη ε δπλαηφηεηα ζηνπο εξεπλεηέο 

λα εμεηάζνπλ φρη κφλν ην πεξηερφκελν ησλ ιφγσλ, αιιά θαη ηηο ρεηξνλνκίεο, ηηο 

εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ θαη άιιεο κνξθέο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο πνπ κπνξνχλ λα 

απνθαιχςνπλ πνηθηιία ζπλαηζζεκάησλ ή θαη λνεκάησλ. 

 

Η ζηάζε ηνπ ζπληνληζηή ηεο ζπδήηεζεο. 

Ο ξφινο ηνπ είλαη ζεκαληηθφο. Δίλαη ν θχξηνο ππεχζπλνο γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο, 

κε  επνηθνδνκεηηθά  θαη νπζηαζηηθά ζπκπεξάζκαηα, ππεχζπλνο γηα ηελ ηζφηηκε  

ζπκκεηνρή  φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ, ηελ  έγθαηξε αληηκεηψπηζε απξφβιεπησλ 

γεγνλφησλ  θαη ηεο  φιεο  εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο.  

Σα βαζηθά πξνζφληα ηνπ, πξέπεη λα είλαη ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ ππφβαζξν, ε θαηάιιειε 

εκπεηξία, ε  ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο, ε  επειημία, ν απζνξκεηηζκφο, ε απηνπεηζαξρία ε 

εγξήγνξζε, ε ζπγθέληξσζε, ην ρηνχκνξ, ε ελεξγή θαη πξνζεθηηθή αθξφαζε  θαη θπζηθά 

ε θαιή κλήκε. Υξήζηκε ηερληθή  ε νπνία πξέπεη λα ηνλ δηαθαηέρεη,  είλαη ε παχζε θαη ε 

δηεξεχλεζε. Η πξψηε  βνεζά ηνπο αθξναηέο λα ζηνραζηνχλ μαλά  πάλσ ζηελ 

θαηαηεζείζα άπνςε ελψ ε δεχηεξε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα αλαδήηεζε 

πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ ζε πεξηπηψζεηο αδηεπθξίληζησλ ζεκάησλ (Krueger & 

Casey, 2000). 

Ο ίδηνο νθείιεη λα κελ εθθξάδεη πξνζσπηθέο απφςεηο θαη γλψκεο  αιιά λα θαηεπζχλεη 

ζσζηά  θαη λα δηαηεξεί  νκαιή ηελ ξνή ηεο ζπδήηεζεο.  Ο ζπληνληζηήο επίζεο πξέπεη 

λα ειέγρεη ηελ  πνξεία ηεο ζπδήηεζεο, ην πεξηερφκελν ησλ απαληήζεσλ πνπ 

θαηαζέηνληαη ρσξίο λα θηλδπλεχεη ε φιε δηαδηθαζία. Η ζεκαληηθφηεξε ζπκβνιή ηνπ 

είλαη λα αλαιχζεη ηα δεδνκέλα, λα αλαπηχμεη ηα απνηειέζκαηα πνπ έρεη ζπιιέμεη θαη 

ζην ηέινο λα ζπληάμεη κία γξαπηή έθζεζε ησλ πεπξαγκέλσλ  θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ 

ηνπ ή λα πξνβεί ζε πξνζσπηθή παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ ηνπ.  

 

Ο νδεγόο ηεο ζπλέληεπμεο  

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ νδεγνχ  πξέπεη λα γίλεηαη πξνζεθηηθά. θαη  ζε ζπλεξγαζία κε φια ηα 
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εκπιεθφκελα κέξε ηεο έξεπλαο. Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη λα θαηαλνεζεί ν 

εξεπλεηηθφο πξνβιεκαηηζκφο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν νδεγφο ζπλέληεπμεο δελ 

απνηειεί κηα πξνθνξηθή εθδνρή ηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ ( Stewart  

Shamdasam & Rock , 2007 ) αιιά ηνπ πξνζθέξεη  κεγαιχηεξε απηνλνκία θηλήζεσλ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ζχκθσλα πάληνηε κε ηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο. 

Γχν βαζηθέο αξρέο πξέπεη λα δηέπνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ νδεγνχ ζπλέληεπμεο:  

Πξψηε αξρή 

Η δηάηαμε ησλ εξσηήζεσλ πξέπεη λα είλαη απφ ηηο πην γεληθέο ζηηο πην ζπγθεθξηκέλεο. 

Γεχηεξε αξρή  

Οη εξσηήζεηο κε ηελ κεγαιχηεξε βαξχηεηα πξέπεη λα ζέηνληαη ζηελ αξρή ηεο 

ζπδήηεζεο , ελψ αληίζεηα εθείλεο κε ηελ κηθξφηεξε  ζην ηέινο. 

Πνιχ ζπρλά φκσο νη αξρέο απηέο δελ ηεξνχληαη. Η θπζηθή ξνή ηεο ζπδήηεζεο κπνξεί 

λα επεξεάδεη ηνπο ηχπνπο θαη ηνπο θαλφλεο  θαη  ζηελ νπζία  δελ  ζα αθνινπζεζνχλ. 

Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ νδεγνχ ζπλέληεπμεο ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ νη 

δηαθνξεηηθέο θαη ίζσο νη πηζαλέο θαηεπζχλζεηο πνπ κπνξεί λα πάξεη  ε ζπδήηεζε 

(Krueger & Casey, 2000).  

Οη εξσηήζεηο πνπ ζα ηεζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηέο θαη απιέο ζηελ δηαηχπσζή 

ηνπο. Δπίζεο ζα ήηαλ ζσζηφ λα δηαηεξεζεί ε ζπλέπεηα ε αθξίβεηα θαη ε πνζφηεηα – 

αξηζκφο ησλ εξσηήζεσλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ, έηζη ψζηε ε ζχγθξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ κεηαμχ ηνπο λα είλαη εθηθηή. 

πλεζίδεηαη λα εθαξκφδεηαη ε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ νδεγνχ ζπλέληεπμεο. Έηζη ζα 

πξνιεθζνχλ δπζλφεηεο εξσηήζεηο, ζα επαλαζρεδηαζηεί ε δηαηχπσζή ηνπο θαη ζα 

απνθεπρζνχλ εθείλεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ  εληάζεηο. 

 

Αλάιπζε δεδνκέλωλ 

ηελ ζπγθεθξηκέλε  πεξίπησζε ησλ νκάδσλ εζηίαζεο ε αλάιπζε δεδνκέλσλ δελ 

αθνινπζείηαη απφ ζπγθεθξηκέλα βήκαηα- θαλφλεο αιιά απνηειεί πεξηζζφηεξν κηα 

«ξεπζηή δηαδηθαζία» (Krueger & Casey, 2000). 
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Ο αλαιπηήο παξαηεξεί ηελ αληίδξαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο δηάθνξεο εξσηήζεηο πνπ 

ζέηνληαη. 

πλήζσο νη πξψηεο εξσηήζεηο είλαη ρακειφηεξεο αμίαο ελψ αληίζεηα νη πην ζεκαληηθέο 

είλαη νη εξσηήζεηο «θιεηδηά».   

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη αλάιπζεο θαη ν εξεπλεηήο είλαη δπλαηφ λα επηιέμεη ηελ πην 

αξεζηή ζε απηφλ ή ηελ αλάιπζε πνπ έρεη εθπαηδεπηεί  θαη γλσξίδεη θαιχηεξα. Έηζη 

κπνξεί λα βαζηζηεί ζε ζεκεηψζεηο πνπ ζα θξαηά θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ focus group, ζε 

αλάιπζε κέζσ καγλεηνθψλεζεο ή θαη βηληενζθφπεζεο θαη ζε αλάιπζε βαζηζκέλε 

θαζαξά θαη κφλν ζηελ κλήκε ηνπ.  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη  ε αλάιπζε λα δηέπεηαη απφ θξηηηθή επεμεξγαζία φισλ 

ησλ φζσλ έρνπλ εηπσζεί. Ιδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη ζε ιέμεηο ή ζε ιφγηα πνπ έρνπλ 

επξχ ζεκαζηνινγηθφ πιαίζην, ζε ιέμεηο θιεηδηά, ζε αμηνζεκείσηεο θξάζεηο θαη ζε 

ζεκαληηθέο παξαηεξήζεηο. 

Καιφ είλαη λα παξαηεξείηαη ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ε αληαιιαγή ηνπ βιέκκαηνο νη 

εθθξάζεηο θαη νη κνξθαζκνί ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Αλαθνξά  

Η δηαδηθαζία ηεο αλαθνξάο είλαη ε πην ζεκαληηθή θαη απηφ γηα επλφεηνπο ιφγνπο. 

Παξνπζηάδεηαη έλα γξαπηφ θείκελν πνπ απαηηεί απφ ηνλ αλαιπηή λα βάιεη ζε ηάμε φια 

ηα δεδνκέλα πνπ έρεη ζπιιέμεη. Η επηινγή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα θαηαγξαθνχλ  

πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθή. Σν ίδην θαη ε παξνπζίαζε ηνπο πνπ κπνξεί λα γίλεη κε 

πνιινχο ηξφπνπο φπσο γξαπηά ,πξνθνξηθά ,κε παξνπζίαζε power point ,θσηνγξαθηψλ, 

θιπ. Απιά ε παξνπζίαζε κε φπνηνλ ηξφπν θαη αλ επηιεγεί πξέπεη λα είλαη ζαθήο θαη 

θαηαλνεηή. 

 

2.3.Οκάδεο εζηίαζεο ζηελ Β΄ Καξδηνινγηθή θιηληθή. 

Βαζηθή θαη πξσηαξρηθή ζθέςε απηήο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο  κεζφδνπ θαη 

ησλ απαξαίηεησλ βεκάησλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα ηελ βειηίσζε πνηφηεηαο 

ζηελ θαξδηνινγηθή θιηληθή ηνπ λνζνθνκείνπ Παπαγεσξγίνπ. Τπήξρε απφ παιαηά ε 

ζθέςε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ  πξαγκαηνπνίεζε  ζρεδίνπ, κε ηξφπν θαηαλνεηφ, έηζη      

                                                                  21. 



ψζηε λα θαηαγξαθνχλ νη αδπλακίεο θαη νη πξνβιεκαηηζκνί πνπ δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία 

ηεο θιηληθήο, λα εληνπηζζνχλ ηα ιάζε θαη νη παξαιείςεηο, λα βξεζεί ηξφπνο λα 

κεησζνχλ ή θαη λα απνθεπρζνχλ, λα εληζρπζνχλ ηα δπλαηά ηεο ζεκεία, κε  άιια ιφγηα 

λα βειηησζεί ε θνπιηνχξα ηεο θιηληθήο γεληθφηεξα. 

ηελ αξρή δεηήζεθε ε ζπλδξνκή θαη ε βνήζεηα ηνπ γξαθείνπ Πνηφηεηαο ηνπ 

λνζνθνκείνπ πνπ νη θαηεπζχλζεηο ηνπ ήηαλ θαηαιπηηθέο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε ηεο έξεπλαο. 

Με ηελ πξνηξνπή θαη ηελ βνήζεηα ηνπ γξαθείνπ Πνηφηεηαο ζρεδηάζηεθε ην 

εξσηεκαηνιφγην θαη πξνηάζεθε ν πξσηφηππνο ηξφπνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ησλ 

νκάδσλ εζηίαζεο. 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξεηο ζπλαληήζεηο ,νκάδσλ εζηίαζεο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015 ζε 

ρψξν κέζα ζηελ θιηληθή, ζε εκέξεο κε γεληθήο εθεκεξίαο, γηα επλφεηνπο ιφγνπο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ εξγαδφκελνη ζην ρψξν, απνηεινχληαλ απφ ηαηξηθφ, λνζειεπηηθφ 

θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ θαη ζην ζχλνιφ ηνπο  ήηαλ είθνζη ηέζζεξα άηνκα, αξηζκφο 

ζρεηηθά κηθξφο πνπ εθπξνζσπνχζε ιίγν πην πάλσ απφ ην κηζφ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη εκπιεθνκέλσλ ζηε θιηληθή. Η ζπκκεηνρή ηνπ Γηεπζπληή ηεο θιηληθήο ήηαλ ελεξγή 

θαη θαηαιπηηθή  απφ ηελ πξψηε θηφιαο θνξά. 

Οη ζπλαληήζεηο δηήξθεζαλ απφ  ζαξάληα πέληε ιεπηά ηεο ψξαο έσο θαη ελελήληα ιεπηά. 

Αλαιχζεθε ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζηηο ηξείο ζπλαληήζεηο, ε έλλνηα ηεο 

πνηφηεηαο θαη εηδηθφηεξα ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ζε πην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν 

φπσο είλαη νη κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο.  

Αθνινχζεζε ε  ζπδήηεζε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζπδήηεζε πνπ θαη 

ζηηο ηξείο ζπλαληήζεηο ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ έληαζε θαη ηελ ίδηα  ζρεδφλ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ θαη απνηειεζκάησλ. Σα δεδνκέλα θαηαγξάθεθαλ ζε έληππε κνξθή. 

2.4 θνπόο ηεο έξεπλαο  

Με απηήλ ηελ έξεπλα άπηεηαη απφ ηελ κία ην δήηεκα ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, κέζσ ηεο δεχηεξεο απφ ηηο ηξείο δηαζηάζεηο – 

ζπληζηψζεο (Overreit ,2004) θαη απφ ηελ άιιε ην δήηεκα ηεο εζσηεξηθήο πνηφηεηαο θαη 

ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ (Back et al, 2001). Δίλαη γεγνλφο αδηακθηζβήηεην,     
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φηη ην εξψηεκα πνπ ρξήδεη, απάληεζεο θαη θπζηθά πεξηζζφηεξεο  θαη ελδειερήο 

δηεξεχλεζεο είλαη αλ  ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ θαξδηνινγηθή θιηληθή  

είλαη ε δένπζα, αλ απηή κπνξεί λα βειηησζεί θαη αλ νη εξγαδφκελνη  ηνπ ρψξνπ είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη, απφ ην επίπεδν πνηφηεηαο απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. 

 

2.5 Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο  

ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, ζπληάρζεθε  ην εξσηεκαηνιφγην πνπ παξνπζηάδεηαη 

απηνχζην ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο, ζην παξάξηεκα. Η αλάιπζή ηνπ, ππαγνξεχηεθε απφ 

ηνλ ζθνπφ πνπ εμππεξεηεί, δειαδή ε θαηαγξαθή ηεο άπνςεο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ην 

επίπεδν πνηφηεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηελ θαξδηνινγηθή θιηληθή.  

Σν έληππν κε ην εξσηεκαηνιφγην  ρξεζηκνπνηήζεθε, ζαλ νδεγφο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

ηξηψλ νκάδσλ εζηίαζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνπο ρψξνπο ηεο θιηληθήο, θαηά ηελ 

ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2015. 

Δίλαη δνκεκέλν ζε ηξείο ελφηεηεο πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ θαη κία 

αλνηθηνχ ηχπνπ. 

ηηο εξσηήζεηο αμηνιφγεζεο ησλ ελνηήησλ ρξεζηκνπνηήζεθε πεληάβαζκε  θιίκαθα 

δηαζηξσκάησζεο ησλ απαληήζεσλ θάηη  πνπ δηαζθαιίδεη  φηη είλαη ζηαζκηζκέλε θαη δελ 

θηλδπλεχεη απφ ζθάικα αμηνπηζηίαο. 

 

2.6 Απνηειέζκαηα ηωλ νκάδωλ εζηίαζεο   - Γηαγξάκκαηα. 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

ΔΝΟΣΗΣΑ  Α –  ΔΡΓΑΙΑΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ  
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Γηάγξακκα 1. Αμηνιόγεζε πνηόηεηαο εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο  

 

ΔΝΟΣΗΣΑ Β – ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

  

Γηάγξακκα 2. Αμηνιόγεζε πνηόηεηαο δηαδηθαζηώλ παξνρήο πγείαο  
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ΔΝΟΣΗΣΑ Γ – ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ 

 

Γηάγξακκα 3. Αηηίεο ρακειήο πνηόηεηαο ππεξεζηώλ 

2.7 πδήηεζε  βάζε ηωλ απνηειεζκάηωλ  

Δλόηεηα Α. Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ  

ηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα φιεο νη απφςεηο δηαθπκάλζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ  

κεηαμχ ησλ θαθή, κέηξηα θαη θαιή. Καηά ηελ δηάξθεηα θαη ησλ ηξηψλ ζπδεηήζεσλ 

θαλείο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ ςήθηζε ην πνιχ θαθή θαη ην εμαηξεηηθή, δειαδή ηε 

ρεηξφηεξε θαη ηελ θαιχηεξε.  

Απφ ηα απνηειέζκαηα γίλεηαη γλσζηφ φηη ε ρεηξφηεξε θαηάζηαζε δηαθαίλεηαη ζηνλ 

ρψξν ελεκέξσζεο, ηελ νπνία ςήθηζαλ σο θαθή  νη κηζνί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη νη 

ππφινηπνη ηελ ραξαθηήξηζαλ σο κέηξηα. Άξα  θαλείο δελ είλαη επραξηζηεκέλνο. 

Αθνινπζεί  κε ηελ ρεηξφηεξε βαζκνινγία ε θαηάζηαζε ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, ε 

νπνία ζπγθέληξσζε θαη ηηο ηξείο κέζεο εθηηκήζεηο, ηζφπνζα. Δίλαη γεγνλφο φηη νη  

απνζεθεπηηθνί ρψξνη ζρεδηάζηεθαλ απφ ηελ αξρή γηα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ αζζελψλ 

θάηη πνπ φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ιφγσ ηεο πιεζψξαο αζζελψλ πνπ ζπξξένπλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, δελ είλαη αξθεηνί βάζε αξηζκνχ  θαη επαξθείο ιφγσ ρσξεηηθφηεηαο. 

Οη νθηψ ζπκκεηέρνληεο πνπ ςήθηζαλ σο θαιή, ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ κε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θαη αλήθνπλ  ζην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ.  
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Η θαηάζηαζε ησλ άιισλ δχν πιηθψλ ζηνηρείσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ κέηξηα σο θαιή κε 

ίζε αθξηβψο θαηαγξαθή απνηειεζκάησλ.  

Γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ησλ πιηθψλ ζηνηρείσλ ζα θαηαγξάθακε ηελ άπνςε, φηη 

επηδέρνληαη  βειηηψζεηο, νπζηαζηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο κε άιια ιφγηα ππάξρνπλ πνιιά 

πεξηζψξηα βειηίσζεο. 

Δλόηεηα Β. Γηαδηθαζίεο παξνρήο ππεξεζηώλ  

Δίλαη εκθαλέο φηη ε δηαδηθαζία ηνπ εμηηεξίνπ ζπγθεληξψλεη ηελ πςειφηεξε αξλεηηθή  

βαζκνινγία θάηη πνπ είλαη γλσζηφ ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο.  Απηφ ην απνηέιεζκα 

είλαη ζε απφιπηε ζπκθσλία κε ην πξνεγνχκελν απνηέιεζκα ηνπ  ρψξνπ ελεκέξσζεο 

ησλ αζζελψλ. Η δηαδηθαζία ηνπ εμηηεξίνπ επηδέρεηαη πνιιά πεξηζψξηα βειηίσζεο 

θπξίσο γηα ηνλ ρξφλν, ηελ ψξα ηεο εκέξαο θαη ηνλ ηφπν  φπνπ δηελεξγείηαη. 

Οη άιιεο δχν δηαδηθαζίεο, ηνπ εηζηηεξίνπ θαη ηνπ θαθέινπ ηνπ αζζελή  ζπγθέληξσζαλ 

ηελ κέηξηα βαζκνινγία κε εκθαλή θαη εδψ ηα πεξηζψξηα βειηίσζεο.  

Δλόηεηα Γ. Πνηόηεηα ππεξεζηώλ πγείαο 

Δίλαη πξνθαλέο απφ ην δηάγξακκα 3 φηη φινη ζρεδφλ νη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ 

εμνπζελσκέλνη, πιελ ελφο. Η εμνπζέλσζε ή αιιηψο burn out αλαδεηθλχεηαη σο ην 

κείδνλ πξφβιεκα. Δίλαη θαλεξφ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ αζζελψλ πνπ 

πξνζέξρνληαη θαη παξακέλνπλ γηα εκέξεο ζηνπ ρψξνπο ηεο θιηληθήο, κε απνηέιεζκα ε 

δχλακε ησλ αζζελψλ λα κελ κεηψλεηαη αιιά λα παξακέλεη ζε πςειά λνχκεξα. Έηζη 

μεθηλά ε επφκελε εθεκεξία, κε απμεκέλε δχλακε, πιεζψξα πεξηζηαηηθψλ, πνηθηιία θαη 

ηδηαηηεξφηεηεο θιηληθψλ εμεηάζεσλ, ζπλσζηηζκφο, άγρνο, λεπξηθέο δηαηαξαρέο. Η 

εμνπζέλσζε δελ αξγεί λα εκθαληζηεί αλ πξνζζέζνπκε  ζε απηφ ηηο δηπιέο βάξδηεο ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ην ιεγφκελν  πξσί θαη λχθηα ζε έλα εηθνζηηεηξάσξν. 

Αθνινπζεί ην έιιεηκκα εθπαίδεπζεο θαη γεληθά ε  έιιεηςε ησλ  εθπαηδεπηηθψλ  

δηαδηθαζηψλ θάηη πνπ φπσο δηαθαίλεηαη αξρίδεη λα γίλεηαη επηηαθηηθή αλάγθε θαη λα 

απνδεηείηαη ζαλ δηαδηθαζία.  

ηελ ηξίηε ζέζε θαηαδεηθλχεηαη ε αλαινγία - έιιεηςε ηνπ πξνζσπηθνχ. Ο αξηζκφο ησλ 

αζζελψλ δηνγθψλεηαη θαη νη εξγαδφκελνη παξακέλνπλ φρη κφλν  ίδηνη ζηνλ αξηζκφ, αιιά 

κεηψλνληαη ιφγσ αζζελεηψλ, αδεηψλ εγθπκνζχλεο θαη απνρσξήζεσλ κε απνηέιεζκα λα 
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κεηψλεηαη θαη  ε αλαινγία θαη λα δηνγθψλεηαη  ε έιιεηςε. Σν πξφβιεκα κεγηζηνπνηείηαη 

απφ ηελ παληειή  ηεικάησζε  ηα ηειεπηαία ρξφληα ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζιήςεσλ. 

Έλα άιιν πξφβιεκα πνπ αλαδεηθλχεηαη είλαη ε έιιεηςε ζπληνληζκνχ ή αιιηψο ε 

έιιεηςε ζπλελλφεζεο θαη επηθνηλσλίαο. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ 

αλαθέξζεθαλ παξαδείγκαηα πεξηζηαηηθψλ φπνπ ε έιιεηςε ζπληνληζκνχ θαη ε κε 

ζσζηή επηθνηλσλία νδήγεζαλ ζε εληάζεηο θαη δηαμηθηζκνχο, πάληα κε επίθεληξν ηνλ 

αζζελή θαη θαηά ζεηξά  ηνλ ιεηηνπξγφ ηεο  πγείαο.  

2.8 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο  

Η ζχληαμε, ζχζηαζε, εθαξκνγή – πηνζέηεζε θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηξηψλ 

ζπλαληήζεσλ ησλ νκάδσλ εζηίαζεο αθνξνχλ πξνζέγγηζε, ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο 

πνπ εθαξκφδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηεο θαξδηνινγηθήο θιηληθήο 

απφ ηελ ζχζηαζή  θαη ηελ κεηαθνξά ηεο ζην λνζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ. Κάηη ηέηνην 

ζπληζηά εξεπλεηηθφ πεξηνξηζκφ ζεκαληηθήο αηηηνινγίαο. 

Γηα λα είλαη νινθιεξσκέλε ε εηθφλα θαη ε παξνπζίαζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο ζηελ θιηληθή, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ε άπνςε ή ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο 

ησλ αζζελψλ – πειαηψλ. ηελ παξνχζα εξγαζία θάηη ηέηνην δελ παξνπζηάδεηαη. 

Η ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

ηεο θαξδηνινγηθήο θιηληθήο θαη απαξαίηεηε θαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε άιιεο θιηληθέο ηνπ λνζνθνκείνπ είλαη ε ηξνπνπνίεζή ηνπ θαη ε 

αλάινγε πξνζαξκνγή, ζηηο αλάγθεο θαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ ηηο δηέπνπλ. 

2.9 Γηνηθεηηθή δέζκεπζε  

χκθσλα κε ηηο ηξείο νκάδεο εζηίαζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, θαη ηα απνηειέζκαηα 

πνπ εμήρζεζαλ, ζπλάδνπλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα πνπ δηαηππψζεθαλ εγγξάθσο θαη 

θνηλνπνηήζεθαλ πξνο ηνλ αλαπιεξσηή ζπληνληζηή Γηεπζπληή, ην γξαθείν  ειέγρνπ 

πνηφηεηαο, ηελ λνζειεπηηθή θαη ηαηξηθή ππεξεζία θαζψο θαη ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε  

ηνπ λνζνθνκείνπ. 

Σν πην ζεκαληηθφ πξφβιεκα αλαδεηθλχεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ εμηηεξίνπ, ε ζχληαμε ηνπ, 

ε ελζσκάησζε φισλ ησλ εμεηάζεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ, ην θιείζηκν ηνπ θαθέινπ  θαη  

27. 



ε παξάδνζε ζηνλ αζζελή ή ζηνπο ζπγγελείο ηνπ. Δπηηαθηηθή είλαη ε αλάγθε 

ζπληφκεπζεο φισλ απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ  θαη ε φζν ην δπλαηφ πην έγθαηξε  

παξάδνζή ηνπ ζην αζζελή  κε ηελ ελαζρφιεζε ελφο κφλν εηδηθεπνκέλνπ απνθιεηζηηθά 

γηα απηφ ην ζθνπφ.  

Ο ρψξνο ελεκέξσζεο ησλ αζζελψλ θαη ησλ ζπλνδψλ ηνπο απνηειεί ην δεχηεξν θαηά 

ζεηξά κείδνλ πξφβιεκα. Δπηηαθηηθή είλαη ε αλάγθε αιιαγήο ηεο ψξαο θαζψο θαη ηνπ 

ρψξνπ ελεκέξσζεο ησλ ζπλνδψλ απηψλ πνπ λνζειεχνληαη θαη ησλ αζζελψλ πνπ 

παίξλνπλ εμηηήξην. Μέρξη ηψξα ρξεζηκνπνηείηαη ρψξνο κέζα ζηελ θιηληθή κε 

απνηέιεζκα ην ζπλσζηηζκφ απφ θφζκν ηελ ψξα ηεο ελεκέξσζεο. 

Απαηηείηαη αλαβάζκηζε θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ ρψξνπ αλάπαπζεο θαη δηαιιείκαηνο ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Θα βνεζνχζε ε δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο γηα πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ 

ρψξνπ. 

ε γεληθέο γξακκέο ζπζηήλεηαη ε πξνψζεζε ηεο νκαδηθφηεηαο κεηαμχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ε πηνζέηεζε εληαίαο ζηξαηεγηθήο θαη ε βειηηζηνπνίεζε ηεο 

δηεπηζηεκνληθήο δηεξγαζίαο κεηαμχ ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε αλαγθαηφηεηα δέζκεπζεο απφ ηε πιεπξά ηεο 

Γηεχζπλζεο θαη ηεο Γεληθήο Γηνίθεζεο γηα νηθνδφκεζε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο 

καθξνρξφληαο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ  ζπλεξγαηψλ θαη φρη ηεο αληηπαιφηεηαο γηα 

θαηαινγηζκφ επζπλψλ. Απηφ ζα βνεζνχζε ζε κηα δηαξθή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

Η επηκφξθσζε φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ, αθφκα θαη ησλ θαηψηεξσλ βαζκίδσλ, βνεζνί 

ζαιάκσλ θαη ηξαπκαηηνθνξείο, ζε ζέκαηα δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο ρξφλνπ, δηαρείξηζεο 

θξίζεσλ ζα ήηαλ θαηαιπηηθή. 

εκαληηθή βνήζεηα ζα ήηαλ θαη ε εθαξκνγή θνηλψλ  ηαηξηθψλ θαη λνζειεπηηθψλ 

πξσηνθφιισλ θάηη πνπ αξρίδεη δεηιά λα εθαξκφδεηαη ζε πνιιέο θιηληθέο. Η εληαία αξρή 

πνπ ζα ηα δηέπεη, ζα δηεπθφιπλε, ζε θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ, ζην θέξδνο 

ηνπ ρξφλνπ πνπ είλαη πνιχηηκνο, ζηελ ιεπηνκεξέζηεξε θαη ζαθέζηεξε δηεθπεξαίσζε  

κε ηελ απνθπγή ιαζψλ θαη παξαιείςεσλ.  

Καηαιπηηθφο είλαη θαη ν ξφινο ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ ηκήκαηνο, ξφινο πνηθίινο θαη 

δχζθνινο αιιά κε ελδηαθέξνλ θαη πξφθιεζε, κε πην βαζηθφ ηνπ ζηάδην, ηελ έκπλεπζε,   
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ηελ ππνθίλεζε θαη ηελ ελζάξξπλζή ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ επίηεπμε εξγαζηαθψλ 

επηδφζεσλ πςεινχ επηπέδνπ ( Nohria et al,2008). 

Η θαηάιιειε θαη ζσζηή επηθνηλσλία, ην πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη ν ζπληνληζκφο 

κεηαμχ ησλ δηεξγαζηψλ πξέπεη λα ραξαθηεξίδνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο θαζεκεξηλά. 

Σνλ πην ζεκαληηθφ φκσο ξφιν κπνξεί θαη πξέπεη λα παίμεη, ε Γηνίθεζε ηνπ 

λνζνθνκείνπ. Μηα Γηνίθεζε πνπ πξέπεη λα είλαη ηθαλή λα πξνσζεί ηελ δηα βίνπ κάζεζε 

ζηνπο εξγαδφκελνπο, ην πλεχκα νξγάλσζεο θαη ζπλεξγαζίαο, ηελ εκπινθή θαη ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ιήςε απνθάζεσλ, ηελ ππνθίλεζε θαη ηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα 

βειηηζηνπνίεζε ηεο εξγαζηαθήο απφδνζεο ( Dessler,2012). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3  

 

3.1 Η πεξίπηωζε ηεο Β΄ Καξδηνινγηθήο θιηληθήο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ    

Παπαγεωξγίνπ. 

Η Β΄ Καξδηνινγηθή θιηληθή ηνπ λνζνθνκείνπ Παπαγεσξγίνπ  κεηαθέξζεθε απφ ην 

λνζνθνκείν Άγηνο Παχινο ην έηνο 2002 (ΦΔΚ 396/ 5/7/2002), απηνχζηα  θαη 

εγθαηαζηάζεθε ζην δεχηεξν φξνθν ηνπ θεληξηθνχ θηεξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο, φπνπ 

βξίζθεηαη κέρξη θαη ζήκεξα. Ξεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηεο ακέζσο ζπκκεηέρνληαο 

ελεξγά ζηηο εθεκεξίεο ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο φπσο απηέο νξίδνληαλ απφ ηελ 

θεληξηθή Γηεχζπλζε Τγηεηλήο πνπ ήηαλ αξκφδηα γηα ηελ θάιπςε θαη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ εθεκεξηψλ ηεο πφιεο. 

ήκεξα ζηειερψλεηαη απφ πιεπξάο ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ απφ έλαλ αλαπιεξσηή 

πληνληζηή Γηεπζπληή, ηξεηο ελ ελεξγεία  Γηεπζπληέο, δχν επηκειεηέο Α, δχν 

επηκειεηέο Β, έλαλ επηζηεκνληθφ ζπλεξγάηε  θαη επηά  εηδηθεπφκελνπο γηαηξνχο  

θαξδηνινγίαο. Απφ πιεπξάο λνζειεπηηθνχ θαη παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ  

ζηειερψλεηαη απφ 21 λνζειεπηέο  ηξηεηνχο θαη δηεηνχο εθπαίδεπζεο, απφ δχν βνεζνχο 

ζαιάκσλ θαη απφ δχν κεηαθνξείο αζζελψλ. 

Γηαζέηεη ηξηάληα ηέζζεξεηο νξγαληθέο θιίλεο πνπ εθηείλνληαη ζε έμη ζαιάκνπο 

ηεζζάξσλ θιηλψλ, ηέζζεξεηο ζαιάκνπο δχν θιηλψλ θαη  δχν ζαιάκνπο κηαο θιίλεο. 

Τπνζηεξίδεηαη ελεξγά  απφ ην αηκνδπλακηθφ εξγαζηήξην ηνπ αθηηλνινγηθνχ ηκήκαηνο 

ηνπ λνζνθνκείνπ, πνπ βξίζθεηαη ζην ηζφγεην ηνπ θηεξίνπ, έλα εξγαζηήξην φπνπ 

δηελεξγνχληαη θαζεκεξηλά πξάμεηο ζηαθαληνγξαθηψλ θαη αγγεηνπιαζηηθψλ, ην 

ιεγφκελν θαηά ηελ ιατθή έθθξαζε «κπαινλάθη ». 

Σν αηκνδπλακηθφ εξγαζηήξην ζηειερψλεηαη απφ δχν ηαηξνχο θαξδηνιφγνπο κε ηελ 

εηδηθφηεηα ηνπ θαζεηεξηαζηή, δχν ρεηξηζηέο αθηηλνιφγνπο, ηέζζεξεηο λνζειεχηξηεο θαη 

δχν κεηαθνξείο αζζελψλ. 

Η θαξδηνινγηθή θιηληθή ππνζηεξίδεηαη επίζεο απφ ηελ Μνλάδα Δκθξαγκάησλ, κία 

κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο πνπ απνθαιείηαη ηεθαληαία Μνλάδα φπνπ λνζειεχνληαη 

ηα άθξσο επείγνληα θαξδηνινγηθά πεξηζηαηηθά, πξνεξρφκελα είηε απφ ηνλ ρψξν ησλ 

επεηγφλησλ, είηε απφ ην αηκνδπλακηθφ εξγαζηήξην. 
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Δθηείλεηαη ζηνλ ίδην φξνθν κε ηελ θαξδηνινγηθή θιηληθή, δηαζέηεη έληεθα θιίλεο 

εληαηηθήο ζεξαπείαο θαη είλαη αλάινγα ζηειερσκέλε. Βξίζθεηαη ζε δηαξθή επηθνηλσλία 

κε ηελ θαξδηνινγηθή θιηληθή κέζσ εζσηεξηθνχ ηειεθψλνπ. Έηζη επηηπγράλεηαη 

επθνιφηεξα ε  αληαιιαγή θαη κεηαθνξά ησλ αζζελψλ, θαζψο θαη ησλ πεξηζηαηηθψλ 

πνπ ππνηξνπηάδνπλ  απφ ην ηκήκα  πξνο ηελ κνλάδα. 

Η θαξδηνινγηθή θιηληθή ππνζηεξίδεηαη επίζεο απφ ηξείο ζαιάκνπο εμσηεξηθψλ 

ηαηξείσλ, πνπ βξίζθνληαη ζην ηζφγεην ηνπ λνζνθνκείνπ ζην ρψξν ησλ εμσηεξηθψλ 

ηαηξείσλ. Δίλαη  αλάινγα ζηειερσκέλνη θαη ζηνπο ρψξνπο ηνπο δηελεξγνχληαη εμεηάζεηο 

ππεξήρσλ, ηεζη θφπσζεο θαη  ππέξερνη δηνηζνθάγνπ. 

Η θιηληθή δηαζέηεη δχν ζχγρξνλα κεραλήκαηα ππεξήρσλ, έλαλ θπιηφκελν ηάπεηα γηα ηα 

ηεζη θφπσζεο, πέληε ζπζθεπέο εηθνζηηεηξάσξεο θαηαγξαθήο θαξδηνγξαθήκαηνο, έλα 

θαξφηζη επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ κε ελζσκαησκέλν απηληδσηή θαη δχν ηξνρήιαηνπο 

θαξδηνγξάθνπο. ηνπο ρψξνπο ηεο, εθηφο απφ ηνπο ζαιάκνπο λνζειείαο, ππάξρνπλ 

γξαθεία ηαηξψλ, αίζνπζα λνζειεπηψλ, βνεζεηηθνί θαη απνζεθεπηηθνί ρψξνη θαη κηθξφο 

ρψξνο αλάπαπζεο πξνζσπηθνχ. 

Οη δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο αζζελψλ ηεξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο 

απνθάζεηο ηνπ πληνληζηή Γηεπζπληή, ε πνξεία ηεο λφζνπ θαζελφο αζζελή θαη ε 

ελδεδεηγκέλε ζεξαπεία ηνπ επνπηεχεηαη απφ ηνπο εληεηαικέλνπο θαη δηαθνξεηηθνχο  

θάζε εκέξα ηαηξνχο θαη ηα εμηηήξηα εθδίδνληαη κεηά απφ ελδειερή θαη πιήξε έιεγρν 

γηα ηελ πνξεία ηεο λφζνπ θαη ηελ ελδεδεηγκέλε ζεξαπεία θαη απφ ηνλ πληνληζηή 

Γηεπζπληή.  

 

3.2 Έξγν ηεο Καξδηνινγηθήο θιηληθήο 

Σν  έξγν ηεο θιηληθήο είλαη πνηθίιν θαη κεγάιν. πκκεηέρεη ελεξγά ζηηο εθεκεξίεο ηεο 

πφιεο θαη θάζε θνξά θαιείηαη λα θαιχςεη  κεγάιε γεσγξαθηθή έθηαζε φρη κφλν απφ 

ηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο αιιά θαη απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Βφξεηαο 

Διιάδαο. Η πεξηνδηθφηεηα ησλ εθεκεξηψλ πνπ είλαη πνιχ ζχληνκε, θάζε ηέζζεξεηο 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο, απνηειεί έλαλ  αλαζηαιηηθφ παξάγνληα. Ο πην ζεκαληηθφο φκσο 

είλαη ε πιεζψξα ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ ζπξξένπλ ζηα επείγνληα ηαηξεία, πνιιέο ψξεο 

λσξίηεξα απφ ηελ αθξηβή ψξα  έλαξμεο ηεο εθεκεξίαο πνπ είλαη ε 8
ε
 πξσηλή. 
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Η θαξδηνινγηθή θιηληθή θαιχπηεη φιν ην θάζκα ησλ  επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ  πνπ 

είλαη νη αλαθνπέο, ηα ιηπνζπκηθά επεηζφδηα, νη δχζπλνηεο ηα ζσξαθηθά άιγε θαη πνιιά 

αθφκε δηαθνξεηηθήο βαξχηεηαο, ζεκαληηθφηεηαο  θαη ρξήδνληα  δηαθνξεηηθνχ ρξφλνπ 

αληηκεηψπηζεο θαη αλακνλήο ζηελ εμππεξέηεζή ηνπο, πεξηζηαηηθά. ε ζπλεξγαζία κε 

ην αηκνδπλακηθφ εξγαζηήξην θαη ηελ ζηεθαληαία κνλάδα φια ηα πεξηζηαηηθά 

αλεμαξηήηνπ βαξχηεηαο θαη πνιππινθφηεηαο είλαη εχθνιν λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηελ 

αλάινγε βέβαηα θάζε θνξά θαηάζεζεο ςπρήο, ζσκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο  θφπσζεο, 

αγαλάθηεζεο αιιά θαη εκθάληζεο ηνπ κνλαδηθνχ  ειιεληθνχ πξνηεξήκαηνο, ηνπ   

θηιφηηκνπ. 

Με εληνιή θαη ηελ ζπκκεηνρή θάζε θνξά  ηνπ αλαπιεξσηή  ζπληνληζηή Γηεπζπληή 

δηελεξγνχληαη  θάζε εβδνκάδα ζηελ αίζνπζα ζεκηλαξίσλ, καζήκαηα γηα ηνπο 

εηδηθεπφκελνπο ηαηξνχο θαζψο θαη αλάιπζε θάπνηνπ ηδηαίηεξνπ πεξηζηαηηθνχ πνπ 

ρξήδεη απφ ηαηξηθήο πιεπξάο πεξηζζφηεξεο δηεξεχλεζεο ιφγσ ζεκαληηθφηεηαο ή 

πνιππινθφηεηαο. 

Δπίζεο αθνινπζψληαο ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο θαη κε 

εληνιή ηνπ πξντζηακέλνπ γηα ην ρξνλνδηάγξακκα  θαη ηελ ζπρλφηεηά ηνπο, πνπ αξρηθά 

είλαη ηξεηο θνξέο ηνλ ρξφλν, δηελεξγνχληαη ελδνθιηληθά καζήκαηα θαξδηνινγηθνχ 

πεξηερνκέλνπ ,ζρνιηαζκφο ηδηαίηεξνπ πεξηζηαηηθνχ ,απφ ηνπο λνζειεπηέο ηνπ ηκήκαηνο 

πνπ ελδηαθέξνληαη λα ην αλαπηχμνπλ θαη λα ην παξνπζηάζνπλ. Η παξνπζία 

νπνηνπδήπνηε ελδηαθέξεηαη λα ηα παξαθνινπζήζεη είλαη δεθηή θαη  ζπκκεηέρεη  ζε 

απηά λνζειεπηηθφ θαη ηαηξηθφ πξνζσπηθφ θαη απφ άιια  ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ. 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο Γηνίθεζεο ελζαξξχλεηαη  εγθξίλεηαη θαη επηβξαβεχεηαη  ε 

ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θιηληθήο, ζε εκεξίδεο θαη ζπλέδξηα, ηφζν ζην 

εζσηεξηθφ, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηά κε 

παξνπζηάζεηο αλαξηεκέλσλ αλαθνηλψζεσλ, νκηιηψλ θαη δηαιέμεσλ. Δπίζεο ηδηαίηεξε 

κλεία γίλεηαη απφ ηελ Γηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ γηα  δεκνζηεχζεηο  άξζξσλ ζε 

πεξηνδηθά θαη βηβιία απφ ηνπο εξγαδφκελνπο νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο, ηαηξηθφ ή 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, θαη νπνηαζδήπνηε βαζκίδαο. 

ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ πινχζηνπ θαη πνηθίινπ  έξγνπ ηεο θιηληθήο, απνλεκήζεθε θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο ηειεηήο, ηεο  θνπήο ηεο πίηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

2015, παξνπζία ησλ πνιηηηθψλ θαη πνιηηεηαθψλ αξρψλ, ε βξάβεπζε ηεο θαξδηνινγηθήο  
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θιηληθήο, κε  ηελ απνλνκή ηνπ  πξψηνπ βξαβείνπ, απφ ηελ Γηνίθεζε ηνπ Ιδξχκαηνο 

Παπαγεσξγίνπ. Σν βξαβείν, εθηφο απφ ηελ ηηκεηηθή πιαθέηα, ζπλνδεπφηαλ θαη απφ 

ρξεκαηηθφ βξαβείν ηεο ηάμεσο ησλ δχν ρηιηάδσλ επξψ, «αλαγλσξίδνληαο ηηο 

ππεξάλζξσπεο πξνζπάζεηεο πνπ έθαλε ην πξνζσπηθφ ηεο θιηληθήο ,αληηκεησπίδνληαο κε 

επηηπρία κέζα ζε αληίμνεο ζπλζήθεο εμαηξεηηθά δχζθνιεο πεξηπηψζεηο θαη 

πεξηζηαηηθά.» (Υξένο δσήο 2015). 

3.3 Γείθηεο απνδνηηθόηεηαο ηεο θιηληθήο  

Η θαξδηνινγηθή θιηληθή ηνπ λνζνθνκείνπ Παπαγεσξγίνπ, είλαη  ε κεγαιχηεξε θιηληθή 

ζε πξνζέιεπζε θαη λνζειείαο αξηζκνχ  αζζελψλ, φρη κφλν ζην ρψξν ηεο Θεζζαινλίθεο 

αιιά θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Βφξεηαο Διιάδνο, αλ φρη θαη ηεο ρψξαο 

γεληθφηεξα. Ο αξηζκφο ησλ λνζειεπφκελσλ αζζελψλ  θαιχπηεη ηα ηειεπηαία ρξφληα φρη 

κφλν ηελ θιηληθή ρσξνηαμηθά αιιά θαη άιιεο γεηηνληθέο θιηληθέο ζην ρψξν ηνπ 

λνζνθνκείνπ, ρξεζηκνπνηψληαο δαλεηθέο θιίλεο, ζχκθσλα πάληνηε κε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, ηελ  γλψκε θαη ηελ άδεηα  ηεο δηνίθεζεο κε ζθνπφ λα 

απνθεπρζεί ε χπαξμε ησλ «ξάληδσλ». 

Βάζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέδσζε ην γξαθείν πνηφηεηαο ηνπ λνζνθνκείνπ γηα ηε 

πξνεγνχκελε ρξνληά ηνπ 2015, ε θίλεζε θαηαγξάθεθε σο αθνινχζσο :  

Ννζειεπηηθή θίλεζε  Β Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο Έηνπο 2015. 

ΔΙΑΓΧΓΔ  

 

ΝΟΗΛΔΤΘΔΝΣΔ  ΗΜΔΡΔ  

ΝΟΗΛΔΙΑ 

ΜΓΝ   

(Μέζε 

Γηάξθεηα 

Ννζειείαο) 

ΠΟΟΣΟ 

ΚΑΛΤΦΗ 

% 

ΡΤΘΜΟ 

ΔΙΡΟΗ 

ΓΙΑΣΗΜΑ 

ΔΝΑΛΛΑΓΗ 

(Αδξάλεηα 

θιίλεο)  

 

  4959  

 

      5010  

 

  22500  

 

  4,49  

 

125,80  

 

102,24 

 

-0,92 

Πεγή : Γηεχζπλζε – Γξαθείν Διέγρνπ  Πνηφηεηαο  Γ.Ν.Παπαγεσξγίνπ. 

Όπσο πνιχ ραξαθηεξηζηηθά θαίλεηαη απφ ηα  ζηνηρεία, αμηνζεκείσην είλαη ην πνζνζηφ 

θάιπςεο επί ηεο % πνπ αγγίδεη ηα φξηα ηνπ 125,80, δειαδή  πνζνζηφ ππεξπιήξσζεο.  

Οη αξηζκνί απηνί δηθαηνινγνχληαη,  κε ην φηη ε αληαπφθξηζε απφ πιεπξάο ησλ αζζελψλ 

είλαη πνιχ κεγάιε ιφγσ έιιεηςεο αλάινγεο ππνδνκήο ζηα άιια λνζειεπηηθά ηδξχκαηα 

ηεο πφιεο,  ιφγσ εκπηζηνζχλεο ζην ήδε ππάξρνλ ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, ιφγσ ηνπ  

 

33. 



 

ζχγρξνλνπ ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ, (παξαιαβή, ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία ην 2014 ηνπ 

ζχγρξνλνπ ζηεθαληνγξάθνπ), ιφγσ ηεο μελνδνρεηαθήο ππνδνκήο, θαηάιιεινη ρψξνη  

αλάπαπζεο, θπιηθείνπ, εζηηαηνξίνπ, παξθαξίζκαηνο, πιεζψξαο βνεζεηηθψλ ρψξσλ θαη 

θπζηθά πάλσ απφ φια ε ζπλνιηθή θαη γεληθή επγέλεηα φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ είλαη 

πάληνηε έηνηκν λα βνεζήζεη θαη λα εμππεξεηήζεη. 

Δμίζνπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη θαη ε ζηξνθή πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα πξνο ηελ δεκφζηα πγεία ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ιφγσ ηεο « αζθάιεηαο» 

πνπ επηθξαηεί γεληθά ζηνπο ρψξνπο ησλ λνζνθνκείσλ  θαη ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο  

δπζπξαγίαο. 

 

3.4 Πεξηγξαθή θα αλάιπζε εζωηεξηθνύ πεξηβάιινληνο  

3.4.1  Τθηζηάκελνο αληαγωληζκόο  

ηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Θεζζαινλίθεο ιεηηνπξγνχλ αθφκε 8 δεκφζην Ννζνθνκεία θαη 

19 ηδησηηθέο θιηληθέο. 

Δμίζνπ αληαγσληζηηθά κε ην λνζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ  ζεσξνχληαη, ην λνζνθνκείν 

ΑΥΔΠΑ, ην Παπαληθνιάνπ θαη ην Ιππνθξάηεην  ελψ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα  ην Ιαηξηθφ 

Γηαβαιθαληθφ Κέληξν, ν Άγηνο Λνπθάο θαη ν Κπαλνχο ηαπξφο – Euromedica.  

Σν λνζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ πιενλεθηεί έλαληη ησλ άιισλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ. 

Πξψηα απφ φια ε δηαρξνληθή ηνπ παξνπζία ζην ρψξν ηεο πγείαο απνηειεί απφ κφλε  ηεο 

έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα. 

Η ηερλνγλσζία πνπ έρεη αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία δέθα έμη ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην 

έρνπλ θαζηεξψζεη σο λνζνθνκείν πξφηππν φρη κφλν ζηνλ ειιεληθφ αιιά θαη ζην ρψξν 

ηνπ εμσηεξηθνχ  ζε ζέκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. 

 

 Η θχζε ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ  ππνρξεψλεη θαη επηβάιεη ηε 

δηνίθεζε ζε νξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ ηεο, πνπ πξνθχπηνπλ θπξίσο απφ ηελ 

ηηκνιφγεζε ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ έρνληαο θαζηεξψζεη αξρείν ππεξεζηψλ θαη ηζηνξηθφ 

πειαηψλ. 

34. 



 Η πιεζψξα ησλ εηδηθψλ  δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ ηκήκαηα κε εμνπιηζκφ 

πςειήο ηερλνινγίαο πνπ δηαζέηεη. 

 

Η θαηαγξαθή απηψλ ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ ηνπ λνζνθνκείνπ δίλνπλ αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα θαη απμάλνπλ ηελ επηηπρία ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ.  

 

 Τπφθεηηαη φκσο ζε  άκεζεο απεηιέο πνπ είλαη ε ζπλερήο ελαιιαγή πξνζσπηθνχ, ε 

έιιεηςε ηνπ, πνπ ζε νξηζκέλα ηκήκαηα είλαη εκθαλήο θαη ε νηθνλνκηθή εμάξηεζε απφ 

ηηο εηζθνξέο ηνπ ΔΟΠΠΤ. 

3.4.2. Απεηιή λέωλ αληαγωληζηώλ  

Η καδηθή ηδησηηθή επέλδπζε ζην ρψξν ηεο πγείαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, πεξηνξίζηεθε δξαζηηθά ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Απνηέιεζκα ήηαλ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί αχμεζε ζηελ πξνζέιεπζε ησλ αζζελψλ  ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία 

θαηά 21%. ( www. ygeianews.gr). 

Απηφ νδήγεζε ζε αχμεζε ηεο δήηεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ λνζνθνκείνπ Παπαγεσξγίνπ, 

κε ηελ αλάινγε δπζθνιία ζηελ αληαπφθξηζε ησλ λέσλ απαηηήζεσλ.  

3.4.3. Γηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε πξνκεζεπηώλ 

Η δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ έγηλε απφιπηα αηζζεηή κε ην μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. Οη θαζπζηεξήζεηο πιεξσκήο ηνπο ιφγσ κε θαηαβνιήο ησλ λνζειίσλ απφ ηνλ 

ΔΟΠΠΤ νδήγεζε ην λνζνθνκείν ζε άηππν εκπάξγθν απφ ηνπο πξνκεζεπηέο. Σν 

θαηλφκελν απηφ απεηιεί λα πάξεη εθξεθηηθέο δηαζηάζεηο θαη πιένλ απνηειεί ηελ 

κεγαιχηεξε απεηιή γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ. 

3.4.4. Γηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε ηωλ αγνξαζηώλ 

Οη απαηηήζεηο γηα πνηνηηθέο παξνρέο πγείαο έρνπλ εμειηρζεί ζε βαζηθφ ζηξαηεγηθφ 

ζρεδηαζκφ θαη ζηφρν ηνπ λνζνθνκείνπ. Ήδε πέληε απφ ηα ηκήκαηά ηνπ έρνπλ 

πηζηνπνηεζεί κε ISO 9001  θαη αλακέλεηαη ζηνλ  εγγχο ρξνληθφ νξίδνληα ε πηζηνπνίεζε 

θαη άιισλ δχν. 

Η δηακφξθσζε θνπιηνχξαο αζζελή – πειάηε, ν  ζχγρξνλνο ηξφπνο δηνίθεζεο, ηα κέρξη 

ζήκεξα ηαηξηθά επηηεχγκαηά ηνπ, ν ζχγρξνλνο εμνπιηζκφο ηνπ, ε μελνδνρεηαθή 

ππνδνκή ηνπ, ην άλεην parking, ε επγέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε πνηφηεηα παξνρήο 

35. 



 ππεξεζηψλ έρεη θαζηεξψζεη ην Παπαγεσξγίνπ  ζε πιενλεθηηθή ζέζε έλαληη ησλ άιισλ 

λνζνθνκείσλ. Μεγάιε απεηιή  απνηειεί ε αδπλακία ηθαλνπνίεζεο θαη αληαπφθξηζεο 

ηεο απμαλφκελεο δήηεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα νδεγήζεη κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζε κείσζε ηεο γλσζηήο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ .  

Ο αζζελήο – πειάηεο έρνληαο κέρξη ζήκεξα δηακνξθψζεη πιήξε άπνςε γηα ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο, ιφγσ πιεζψξαο ησλ πεξηζηαηηθψλ, δελ εμππεξεηείηαη άκεζα, 

ζπλσζηίδεηαη  ζηνπο ρψξνπο ησλ επεηγφλησλ ηηο εκέξεο ηεο εθεκεξίαο, δηακαξηχξεηαη , 

αγαλαθηεί γηα ηελ πνιχσξε αλακνλή, δελ ηθαλνπνηείηαη θαη απηφ αξρίδεη λα απνηειεί 

παξέθθιηζε απφ ηνπο ελδεδεηγκέλνπο ζηφρνπο θαη ζνβαξή απεηιή γηα ην λνζνθνκείν.  

3.4.5 Η Καξδηνινγηθή θιηληθή     

Η Καξδηνινγηθή θιηληθή ηνπ Παπαγεσξγίνπ μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηεο ην θαινθαίξη 

ηνπ 2002.Ακέζσο ζηειερψζεθε κε ηαηξνχο θαξδηνιφγνπο ηνπ Δ..Τ θαη κε 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ  κε αλάινγε εκπεηξία. Πνιχ γξήγνξα θαζηεξψζεθε ζηελ 

ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ κε απνηέιεζκα λα ζπγθεληξψλεη πιεζψξα πεξηζηαηηθψλ φρη 

κφλν απφ ηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο αιιά θαη απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

Βφξεηαο Διιάδαο.  

Η εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ κεγάιε  πξνζέιεπζε ησλ 

πεξηζηαηηθψλ δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο θιηληθήο. Σα 

πξνβιήκαηα απμήζεθαλ  ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπρλή ελαιιαγή ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, κεηαθηλήζεηο ζε άιιεο θιηληθέο ή κνλάδεο εληαηηθήο γηα ηε πεξαηηέξσ 

ζηειέρσζή ηνπο θαηφπηλ εληνιψλ ηελ Ννζειεπηηθήο Γηνίθεζεο. Δπηπιένλ φκσο 

ππήξραλ παξαηηήζεηο θαη αληηθαηαζηάζεηο δεκηνπξγψληαο θελά. 

ηα δειηία παξαπφλσλ παξαηεξήζεθε ζηαδηαθή κείσζε ησλ πνζνζηψλ ηθαλνπνίεζεο 

ησλ αζζελψλ. ε εληαηηθφηεξε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο δηαπηζηψζεθε φηη ην πξφβιεκα   

επηθεληξσλφηαλ ζε έιιεηςε εθπαίδεπζεο ηνπ λενεηζεξρφκελνπ απφ άιια ηκήκαηα θαη 

ηνπ λενπξνζιακβαλφκελνπ  πξνζσπηθνχ ηεο θιηληθήο. 

πγθεθξηκέλα παξαηεξήζεθε :  

 Έιιεηςε πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνπο ρψξνπο ηεο θιηληθήο κε απνηέιεζκα ηελ 

ζπαηάιε ρξφλνπ θαη γηα ηηο πην απιέο κεηαθηλήζεηο θαη εξγαζίεο.  
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 Δμνηθείσζε κε ην αλαιψζηκν πιηθφ. Τπήξμαλ παξάπνλα γηα εζθαικέλε ρξήζε 

θαζεηήξσλ θαη θαηαζηξνθήο πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ. 

 Δμνηθείσζε κε ηνλ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ. Τπήξμαλ ιαλζαζκέλεο κεηξήζεηο 

δσηηθψλ ζεκείσλ θαη ιαλζαζκέλα ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηα. 

 Δμνηθείσζε κε ην έληππν πιηθφ ηεο θιηληθήο. Παξνπζηάζηεθαλ ιάζε ζηελ 

θαηαγξαθή ησλ δσηηθψλ ζεκείσλ θαη αζζελείο δελ ζηηίζηεθαλ απφ εζθαικέλε 

θαηαγξαθή ζηελ παξαγγειία ησλ θαγεηψλ. 

 Δμνηθείσζε κε ην ηξνρήιαην επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ. Παξαηεξήζεθαλ 

ιαλζαζκέλεο ελέξγεηεο ζε επείγνληα πεξηζηαηηθά απφ έιιεηςε γλψζεο.  

 Δμνηθείσζε κε λνζειεπηηθέο δηεξγαζίεο. Παξαηεξήζεθε ιαλζαζκέλε ρνξήγεζε 

θαξκάθσλ θαη κεγάινο αξηζκφο απνηπρεκέλσλ  παξαθεληήζεσλ, δεκηνπξγψληαο 

έληνλε δπζαξέζθεηα. 

 Δμνηθείσζε κε δηνηθεηηθά πξσηφθνιια. Παξαηεξήζεθε ιαλζαζκέλε ρξήζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζε εηζαγσγέο θαη ειεθηξνληθέο κεηαθηλήζεηο αζζελψλ 

ζε άιιεο θιηληθέο. 

 Καηαγξάθεθαλ ιάζε ζηηο αηκνιεςίεο θαη ζηελ ζπζηεκαηηθή εθηίκεζε ηεο 

θαηάζηαζεο ησλ αζζελψλ κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ησλ 

θαηαθιίζεσλ.   

Η πξψηε ζνβαξή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο έγηλε κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ ζεζκνχ 

ησλ θιηληθψλ εθπαηδεπηψλ. Έκπεηξνη  εθπαηδεπκέλνη θαη θαηαμησκέλνη ζπλάδειθνη 

αλέιαβαλ ηελ επζχλε γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη πξνζαξκνγή ησλ λέσλ εξγαδνκέλσλ. Η 

θαηάζηαζε βειηηψζεθε, ρσξίο φκσο λα δνζεί νξηζηηθή ιχζε, δηφηη θάπνηνη θιηληθνί 

εθπαηδεπηέο παξαηηήζεθαλ ή αξλήζεθαλ ηελ επηπιένλ εξγαζηαθή θφξηηζε θαη επζχλε 

ηεο εθπαίδεπζεο. 

Έηζη ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ επηθνξηίδνληαλ κε επηπιένλ αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο, 

αθνχ δελ ήηαλ δπλαηή ε ηαρεία θαη ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε. 

Η θφπσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε αίζζεζε ηεο εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο, εμαηηίαο ηνπ  

λνκηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ λνζνθνκείνπ, νδήγεζαλ πνιινχο ζε παξαίηεζε. Απηφ 

νδήγεζε ζε λέεο πξνζιήςεηο αλαθπθιψλνληαο ην πξφβιεκα θαη θαζηζηψληαο 

επηηαθηηθή  ηελ αλάγθε γηα ζπζηεκαηηθή θαη πηζηνπνηεκέλε εθπαίδεπζε. 
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Ο θφξηνο εξγαζίαο ιεηηνχξγεζε αξλεηηθά ζην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο αθνχ ηα ρξνληθά 

πεξηζψξηα ήηαλ ζηελά, δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα αλαηξνθνδφηεζεο ηεο γλψζεο 

εμαηηίαο εληαηηθνπνίεζεο ησλ σξαξίσλ. Όαζε ήηαλ θάπνηα, εληφο ηεο θιηληθήο 

καζήκαηα θαη ζεκηλάξηα  απφ νξεμάηνπο ζπλαδέιθνπο θπξίσο λένπο ηαηξνχο.  

  

3.5. Παξνπζίαζε πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο κέζω πξνγξακκάηωλ ζπλερνύο 

βειηίωζεο πνηόηεηαο. 

ήκεξα νη  εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη πην επίθαηξεο απφ πνηέ. Η έιιεηςε 

πηζηνπνηεκέλεο ζπλερνχο εθπαίδεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  εμαηηίαο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ζπλζέηνπλ έλα εμαηξεηηθά επηθίλδπλν πεξηβάιινλ γηα αζζελείο θαη 

εξγαδφκελνπο. 

πγθεθξηκέλα, δελ ππάξρεη ηξφπνο πνπ λα ζεσξείηαη φηη είλαη θαιχηεξνο γηα ηελ 

πινπνίεζε νιηθήο πνηφηεηαο ζε νξγαληζκνχο. Τπάξρνπλ φκσο δηάθνξεο επηηπρεκέλεο 

ζηξαηεγηθέο. Οπνηαδήπνηε φκσο πξνζπάζεηα απαηηεί ηελ πξνεηνηκαζία ελφο πιάλνπ. 

ηελ αξρή πξέπεη λα θαζνξηζζνχλ κε ζαθήλεηα νη αξκνδηφηεηεο  ησλ αηφκσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Α. Αξκνδηφηεηεο πξέπεη λα θαζνξηζζνχλ ζηα άηνκα πνπ θαηέρνπλ πςειέο ζέζεηο, ψζηε 

λα θαηαλννχλ  ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηηο  αλαζέζνπλ 

ζε ππεχζπλνπο εξγαδφκελνπο κε αλάινγε εμνπζία θαη λα ηνπο δψζνπλ ηελ δπλαηφηεηα  

λα ειέγρνπλ ην δηθφ ηνπο ρψξν.   

Β. ε ππαιιήινπο θαη πξντζηακέλνπο. Κάζε άηνκν πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ θαξδηνινγηθή 

θιηληθή πξέπεη λα πεηζηεί θαη λα δεζκεπηεί φηη επηζπκεί ηελ εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

νιηθήο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε ηεο θιηληθήο. εκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ 

πξντζηακέλνπ πνπ πξέπεη λα δψζεη ην φξακα θαη λα εκπλεχζεη ηνπο ζπλαδέιθνπο κε 

ηελ απνδνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ απηνπεηζαξρία  θαη ηε φξεμε γηα κάζεζε. Πξέπεη  

φκσο φινη λα θαηαλνήζνπλ φηη ν ζθνπφο ηνπ λνζνθνκείνπ δελ είλαη κφλν ε πξνζσπηθή 

αλάπηπμε θαη αλέιημε αιιά θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ πειαηψλ ηνπ. 

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη ηέζζεξεηο θάζεηο πινπνίεζεο ηεο νιηθήο πνηφηεηαο 

ζηε θαξδηνινγηθή θιηληθή. Κάζε θάζε δεκηνπξγεί εληάζεηο θαη αληηζηάζεηο απφ ηελ 

πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ γηα απηφ ρξεηάδεηαη ελεκέξσζε, απνδνρή, θαηαλφεζε θαη  
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κεγάιε πξνζπάζεηα. 

Φάζε 1
ε
  

Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν  ρξεηαδφκαζηε ηελ αιιαγή εθπαίδεπζεο 

ζην ηκήκα θαη βαζηθή θαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα ζπκθσλήζνπλ φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο. 

Σα βήκαηα πνπ ζα αθνινπζεζνχλ είλαη ηα εμήο:  

 Γέζκεπζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ γηα εηζαγσγή πξνγξακκάησλ βειηίσζεο 

πνηφηεηαο ζηελ θιηληθή. 

 Δπηινγή –Οξηζκφο  νκάδαο  πνηφηεηαο. Η νκάδα πξέπεη λα ζπγθεληξψζεη ζηνηρεία 

γη φια ηα άηνκα ηνπ ηκήκαηνο θαη λα εθπνλήζεη ζρέδην γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

απφθαζεο. Πξέπεη  λα έρεη ηελ αλάινγε εμνπζία γηα λα νινθιεξψζεη επθνιφηεξα 

ην έξγν ηεο. 

 Γηεπθξίληζε ησλ αιιαγψλ. Οη ιφγνη ηεο αιιαγήο πξέπεη λα γίλνπλ θαηαλνεηνί απφ 

ηνπο εξγαδφκελνπο γηαηί έηζη ππάξρεη πηζαλφηεηα λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο.  

 Κιήζε αηφκσλ εμεηδηθεπκέλα ζηελ πνηφηεηα κε εκπεηξία γηα ελεκέξσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ. 

 Δπίζθεςε ζε άιια λνζειεπηηθά ηκήκαηα ηνπ ίδηνπ λνζνθνκείνπ  ζηα νπνία 

εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία. 

 Γηαηχπσζε ηεο πξφηαζεο ηεο απνζηνιήο απαληψληαο ζηηο εξσηήζεηο, ηη ,πνηνο, 

γηαηί θαη πψο ην θάλεη; Η πξφηαζε απηή πξέπεη λα αλαζεσξείηαη θάζε ρξφλν θαη λα 

είλαη θαηαλνεηή απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. 

 Να δνζεί έκθαζε ζηηο αλάγθεο ηνπ αζζελή. 

 Να αλαιπζεί θαη λα κειεηεζεί θάζε δηαδηθαζία θαη εθπαηδεπηηθή αλάγθε ηεο 

θιηληθήο.  

 Να γίλεη εθηίκεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο πξνέξρεηαη απφ 

δηαθνξεηηθά επίπεδα εθπαίδεπζεο π.ρ. ( δηεηνχο, ηξηεηνχο ). 

Φάζε 2
ε
  

ηελ θάζε απηή δηδάζθνληαη  ζην πξνζσπηθφ ηεο θιηληθήο : 

 Tα εξγαιεία θαη νη ηερληθέο βειηίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ψζηε λα γίλεη 

θαηαλνεηή ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο. 
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 Αλάπηπμε αληαγσληζηηθψλ δεμηνηήησλ, δηδαρή  αξρψλ, εξγαιείσλ, ηερληθψλ 

εθπαίδεπζεο κε παξάιιειε πξαθηηθή άζθεζε. 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθψλ ησλ  αζζελψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπο. 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ δεηθηψλ πνηφηεηαο εθπαίδεπζεο θαη ζχληαμε εληχπνπ 

θαηαγξαθήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Φάζε 3
ε
  

 ηελ θάζε απηή εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία.  

 Αξρίδεη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ.  

 Γίλεηαη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε κε άιιεο θιηληθέο ή ηκήκαηα πνπ εθαξκφδνπλ 

ήδε ην πξφγξακκα  ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο.  

 Καζηέξσζε  ηεο δηαδηθαζίαο εθπαίδεπζεο έηζη ψζηε λα γίλεη ζεζκφο  ζην κφληκν 

πξνζσπηθφ, ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο θαη ζηνπο ζπνπδαζηέο. 

Φάζε 4
ε
  

 Δίλαη ε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ.  

 Αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα λα πξνζδηνξηζηεί αλ εθπιεξψζεθαλ νη 

ζηφρνη. 

 Έιεγρνο αλ ην ζχζηεκα πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε ιεηηνπξγεί θαη απνδίδεη θαη 

αλ ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ θάπνηεο παξεκβάζεηο. 

 Παξαθνινχζεζε απφ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ηελ πξφνδφ ηνπ θαη ηελ εθαξκνγή αλαηξνθνδφηεζεο ζε 

πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί. 

 Αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ αλάγθεο γηα 

αιιαγέο. 

 Αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απφ ηνπο αζζελείο θαη ελεκέξσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπο. 

 

3.5.1. Δκπόδηα από  ηελ εθαξκνγή  πξνγξακκάηωλ εθπαίδεπζεο. 

 

Ο κεγαιχηεξνο ερζξφο ηεο πνηφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο είλαη νη δηαθπκάλζεηο πνπ 

παξαηεξνχληαη ζε θξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα. Αλ νη  
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δηαρξνληθέο  απηέο δηαθπκάλζεηο ζε δηαδνρηθέο κνλάδεο ηνπ πξντφληνο παξακέλνπλ 

κέζα ζε πξνθαζνξηζκέλα πιαίζηα θαη φξηα ε δηνίθεζε απνδέρεηαη φηη ε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζηαζεξφηεηαο. Η παξαηεξνχκελε κεηαβιεηφηεηα 

νθείιεηαη ζε ηπραίεο αλεμέιεγθηεο αηηίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

δηαδηθαζίαο. 

Η βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο κε κείσζε ηεο ελζσκαησκέλεο ζηε δηαδηθαζία 

κεηαβιεηφηεηα πξνυπνζέηεη ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο ηεο δηνίθεζεο ζηνλ ηξφπν 

δηάξζξσζεο θαη ιεηηνπξγία ηεο (Γεξβηηζηψηεο Κ., 2006). 

Απφ ηε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ζηελ θαξδηνινγηθή θιηληθή κπνξεί 

λα αλαθχςνπλ δηάθνξα εκπφδηα. Γλσξίδνληάο ηα κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ ψζηε ην 

ηαμίδη πξνο ηελ πξαγκάησζε ησλ ζρεδίσλ πξνο ηελ πνηφηεηα λα πινπνηεζεί. 

Δκπφδην 1
ν
  

Απνηπρία ζηελ δηαηχπσζε ζαθψλ θαη επηηεχμηκσλ πξνζδνθηψλ. 

Όινη νη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηνλ ζθνπφ θαη ηνλ ζηφρν. Οη πξνζδνθίεο 

πνπ δηαηππψλνληαη ζα πξέπεη λα είλαη εθηθηέο θαη εχθνια πινπνηήζηκεο. Σν ηαμίδη πξνο 

ηε πνηφηεηα δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε κία λχθηα. Θα ρξεηαζηεί ίζσο θαηξφο  

κέρξη λα εκθαληζηνχλ απηά ηα απνηειέζκαηα θαη ηα νθέιε. 

Δκπφδην 2
ν
  

Με χπαξμεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ζθνπνχ- ζηφρνπ. 

Απφ ηε πξψηε εκέξα ζα πξέπεη λα δηαηππσζνχλ ζαθείο θαη ζηαζεξνί ζηφρνη κε βαζηθή 

πξνυπφζεζε, φινη νη εκπιεθφκελνη λα ηνπο  θαηαλνήζνπλ, ρσξίο λα δίλνπλ δηαθνξεηηθή 

εξκελεία θάζε θνξά. 

Δκπφδην 3
ν
  

Με ζηνηρεηνζεζία ησλ απνθάζεσλ ζε ππνζέζεηο.  

Οη απνθάζεηο ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε δεδνκέλα πνπ κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ θαη 

φρη ζε ππνζέζεηο Υξεηάδεηαη φκσο ρξφλνο γηα ηε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ  

ρξεζηκνπνηψληαο  ηελ ηερληθή ηεο αλαηξνθνδφηεζεο. 

Δκπφδην 4ν 
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Απνθιεηζκφο αηφκσλ θιεηδηά απφ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο. ηελ 

πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα πξνζθιεζνχλ φινη νη θιηληθνί εθπαηδεπηέο γηα λα 

απνθεπρζνχλ αληηδξάζεηο θαη πξνζηξηβέο. 

Δκπφδην 5
ν
  

Αλεπαξθήο εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα θαη ηελ θηινζνθία ηεο πνηφηεηαο. 

Δπηηαθηηθή είλαη ε αλάγθε ζεκηλαξίσλ κε αληηθείκελν ηελ ζεσξία, πξαθηηθέο θαη ηα 

εξγαιεία ηεο πνηφηεηαο. 

Δκπφδην 6
ν
  

Ύπαξμε γξαθεηνθξαηίαο  ζηνλ Οξγαληζκφ. Απμάλεη ηηο αληηζηάζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ 

ζηελ πξφνδν θαη πξνζζέηεη θφζηνο ιεηηνπξγίαο..Οη ππνρξεσηηθέο, πάλσ απφ κία 

ππνγξαθέο ζην ίδην έγγξαθν, ε απνζηνιή αληηγξάθσλ ζε αλαξκφδηνπο παξαιήπηεο, ε 

ζπγγξαθή κε απαξαίηεησλ εγγξάθσλ, θαη ε αξρεηνζέηεζε αληηγξάθσλ δηνγθψλνπλ ην 

πξφβιεκα. 

 

3.5.2.Πξόγξακκα εθαξκνγήο  

 

Βαζηθά ζπζηαηηθά ζηελ δηνίθεζε έξγνπ είλαη ν νξηζκφο, ν ζρεδηαζκφο, ν 

πξνγξακκαηηζκφο θαη ν έιεγρνο ησλ εξγαζηψλ. 

Με ηα δχν πξψηα γλσξίδνπκε ηη επηζπκνχκε λα πεηχρνπκε, κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

γλσξίδνπκε πφηε ζα εθηειεζηνχλ νη εξγαζίεο, κε ηνλ έιεγρν πξνιαβαίλνπκε πηζαλά 

πξνβιήκαηα πνπ ζα αλαθχςνπλ. 

Γηα ηε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηεο εθαξκνγήο Γηαζθάιηζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηε 

εθπαίδεπζε ηεο Β΄ Καξδηνινγηθήο θιηληθήο πξνηείλεηαη  ην αθφινπζν ρξνλνδηάγξακκα 

εξγαζηψλ ηνπ πίλαθα Gant.   
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Δλέξγεηεο  Υξνληθή πεξίνδνο ζε κήλεο  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Οξηζκφο νκάδαο 

πνηφηεηαο 

            

Δπηζθέςεηο ζε 

λνζειεπηηθά ηκήκαηα 

            

Κιήζε εμεηδηθεπκέλσλ 

ζηελ ΓΟΠ 

            

Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ             

Έλαξμε πξνγξακκα-

ηηζκνχ εθπαηδεπηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ 

            

Έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε  

απνηειεζκάησλ 

            

Έιεγρνο ζπζηήκαηνο απφ 

εηδηθνχο 

            

Αμηνιφγεζε δηαδηθαζηψλ 

απφ αζζελείο 

            

Αμηνιφγεζε θαη πηζαλή 

αλαζεψξεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

            

Πίλαθαο Gant . 

 

3.6 πκπεξάζκαηα  

Δίλαη γεγνλφο φηη γηα πξψηε θνξά πηνζεηήζεθε θαη εθαξκφζηεθε ε ηερληθή ησλ νκάδσλ 

εζηίαζεο ζηνπο ρψξνπο ηνπ λνζνθνκείνπ Παπαγεσξγίνπ θαη κάιηζηα ζηελ 

θαξδηνινγηθή θιηληθή ηνπ. Μπνξεί ε ζπκκεηνρή λα κελ ήηαλ ε αλακελφκελε, αθνχ 

ππήξρε έλα πλεχκα δπζπηζηίαο θαη αξρηθήο απαμίσζεο αιιά ην βαζηθφ θέξδνο πνπ 

κπνξεί λα  εμαρζεί, είλαη φηη έγηλε ε αξρή.  

Δληνπίζηεθαλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο πνπ κέρξη ηψξα ήηαλ γλσζηά αιιά δελ 

αλαδεηθλχνληαλ θαη έγηλε κηα πξψηε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ  
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ππεξεζηψλ. 

Απηή ε πξνζπάζεηα κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη λα  απνηειέζεη εθαιηήξην γηα πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε, πην ελδειερή έιεγρν, πην ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ, κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δειαδή ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηνπο ρψξνπο ηεο θιηληθήο. 

Σν πην ζεκαληηθφ φκσο ζηνηρείν είλαη φηη θαξπνθφξεζε κηα δηζηαθηηθή ζηελ αξρή 

πξνζπάζεηα κε ηελ βνήζεηα θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ γξαθείνπ Πνηφηεηαο θαη ηελ 

παξνπζία ηνπ Γηεπζπληή ηεο θιηληθήο. 

Δπίθεληξν ζπλερίδεη λα παξακέλεη αθφκα, ζηηο δχζθνιεο εκέξεο απφ πιεπξάο 

νηθνλνκηθψλ ζπγθπξηψλ θαη ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ, ν άλζξσπνο θαη κάιηζηα ν 

αζζελήο ζαλ απηφλνκε θαη αλεμάξηεηε νληφηεηα. 

ηελ πξνζπάζεηα λα κεηξηαζηεί ν πφλνο ηνπ αξξψζηνπ πξέπεη λα δνζεί ιίγν 

πεξηζζφηεξν έκθαζε ζηελ ζπλνιηθή εηθφλα θαη εληχπσζε πνπ κπνξεί λα ζρεκαηίζεη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπ. Άξα ρξεηάδεηαη θαη κπνξεί λα ππάξμεη βειηίσζε 

ζε φινπο ηνπο ηνκείο δηφηη ηα πεξηζψξηα ππάξρνπλ, κε ζθνπφ λα αγγίμνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή  αξηζηεία. 

Πάληνηε βέβαηα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε άπνςε, ε γλψκε θαη γεληθά ε 

θαηάζηαζε θαη ησλ ζεξαπεπηψλ ηνπ πνπ πξέπεη λα είλαη ε θαιχηεξε αλ φρη ε άξηζηε.  
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ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ 

 

ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Β΄ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ 

 

ΔΝΟΣΗΣΑ Α - ΤΛΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 

1. Αμηνινγήζηε ηελ πνηφηεηα ησλ αθφινπζσλ πιηθψλ ζηνηρείσλ ηεο θιηληθήο:  

α) ζάιακνη λνζειείαο 

πνιχ θαθή     □       θαθή     □       κέηξηα     □       θαιή     □       εμαηξεηηθή     □       

β) απνζεθεπηηθνί ρψξνη 

πνιχ θαθή     □       θαθή     □       κέηξηα     □       θαιή     □       εμαηξεηηθή     □      

γ) ρψξνη αλάπαπζεο πξνζσπηθνχ 

πνιχ θαθή     □       θαθή     □       κέηξηα     □       θαιή     □       εμαηξεηηθή     □      

δ) ρψξνο ελεκέξσζεο ζπλνδψλ 

πνιχ θαθή     □       θαθή     □       κέηξηα     □       θαιή     □       εμαηξεηηθή     □      

 

ΔΝΟΣΗΣΑ Β – ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

 

1. Αμηνινγήζηε ηελ πνηφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Β΄ 

Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο: 

α) δηελέξγεηα εηζηηεξίνπ 

πνιχ θαθή     □       θαθή     □       κέηξηα     □       θαιή     □       εμαηξεηηθή     □      

β) δηελέξγεηα εμηηεξίνπ  

πνιχ θαθή     □       θαθή     □       κέηξηα     □       θαιή     □       εμαηξεηηθή     □      

γ) νινθιήξσζε πξνεηνηκαζίαο θαθέινπ αζζελνχο γηα δηελέξγεηα δηαγλσζηηθψλ /   

ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ 

πνιχ θαθή     □       θαθή     □       κέηξηα     □       θαιή     □       εμαηξεηηθή     □     
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ΔΝΟΣΗΣΑ Γ - ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Β΄ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ  

 

3.Ιεξαξρήζηε ηηο αηηίεο πνπ νδεγνχλ ζε θαηψηεξεο πνηφηεηαο ππεξεζίεο πγείαο: 

 

α) ειιηπήο εθπαίδεπζε     □  

β) έιιεηςε ζπληνληζκνχ     □  

γ) εξγαζηαθή εμνπζέλσζε     □  

δ) αλαινγία πξνζσπηθνχ - αζζελψλ     □  

 

4. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνπο αλσηέξνπο ζαο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο ζηε Β΄ Καξδηνινγηθή Κιηληθή; 

 

……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

49. 


