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iv 

Περίληψη 

 

Ο τοµέας των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα δεν έχει µείνει ανεπηρέαστος από την 

κλιµακούµενη κοινωνικοοικονοµική κρίση. Οι εγγενείς παθογένειες του Εθνικού 

Συστήµατος Υγείας, η βιωσιµότητα του οποίου απειλείται, συνοψίζονται στην 

υποχρηµατοδότηση, την υποστελέχωση, την ανυπαρξία µηχανισµών ελέγχου και 

συντονισµού.  

 

Σε αυτό το περιβάλλον δραστηριοποίησης, η βελτίωση των επιδόσεων των 

νοσηλευτικών ιδρυµάτων, σε όρους αποδοτικότητας και ποιότητας, καθίσταται εφικτή 

µέσω της υιοθέτησης από τις ∆ιοικήσεις πελατοκεντρικής στρατηγικής προσέγγισης, 

καινοτόµων επιχειρησιακών µοντέλων, αναδιοργάνωσης των διαδικασιών παροχής των 

υπηρεσιών. 

   

Εστιάζοντας στην αναγκαιότητα βελτιστοποίησης της διοίκησης και της διαχείρισης 

του συστήµατος των διαδικασιών παροχής των υπηρεσιών, βασικής συνιστώσας της 

∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι, αφενός, η 

περιπτωσιολογική µελέτη της εφαρµογής της µεθοδολογίας του blueprinting για τη 

χαρτογράφηση των υπηρεσιών υγείας της ΜΕΝΝ του νοσοκοµείου Παπαγεωργίου. 

Αφετέρου, η διερεύνηση της αντιλαµβανόµενης από τους εργαζόµενους ποιότητας των 

δοµικών στοιχείων της µεθόδου, ως προσέγγιση της ποιότητας των παρεχόµενων και 

των εσωτερικών υπηρεσιών.  

 

Η επιλογή του blueprinting, αποτέλεσµα εκτενούς βιβλιογραφικής έρευνας, επιβλήθηκε 

από το γεγονός ότι πρόκειται για ένα ευέλικτο, αποτελεσµατικό και χρήσιµο διοικητικό 

εργαλείο, πελατοκεντρικής προσέγγισης, µε ευρύτατο πεδίο επιτυχούς εφαρµογής, σε 

επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων, µεταξύ των οποίων η υγεία και ο δηµόσιος τοµέας.  

 

Τα οφέλη από την πραγµατοποίηση του συγκεκριµένου ερευνητικού εγχειρήµατος 

αφορούν στην εκκίνηση µιας διαδικασίας ποιότητας µε την εµπλοκή του συνόλου του 

ανθρώπινου δυναµικού της ΜΕΝΝ, του πλέον πολύτιµου και αξιοποιήσιµου 

επιχειρησιακού πόρου. 
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Η βέλτιστη διαχείριση των περιορισµένων πόρων και η υιοθέτηση αρχών της ∆ιοίκησης 

Ολικής Ποιότητας, µε την ελάχιστη απαίτηση οικονοµικής επένδυσης, αναδεικνύονται 

σε απόλυτη προτεραιότητα των ∆ιοικήσεων των υγειονοµικών µονάδων. 
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Κεφάλαιο 1 

 

1.1 Εισαγωγή 

 

Η παγκόσµια οικονοµία έχει µετασχηµατιστεί σε οικονοµία των υπηρεσιών. Το 80% 

του ΑΕΠ των ΗΠΑ προέρχεται από δραστηριότητες του τοµέα παροχής υπηρεσιών 

(Bitner et al, 2008), στον οποίο απασχολείται περισσότερο από 75% του εργατικού 

δυναµικού της χώρας. Ακόµη και αν το τελικό προσφερόµενο προϊόν είναι υλικό 

αγαθό, η αναγκαιότητα διαφοροποίησης και η υφιστάµενη τάση εξατοµικευµένης 

προσέγγισης του αγοραστικού κοινού, µέσω της προσαρµογής και της προσθήκης 

χαρακτηριστικών που αφορούν σε υπηρεσίες, π.χ. µετά την πώληση, επιβάλλει την 

ένταξη των δραστηριοποιούµενων επιχειρήσεων στους φορείς παροχής υπηρεσιών. 

 

Η παγκοσµιοποίηση των αγορών και οι κλιµακούµενες ανταγωνιστικές πιέσεις µεταξύ 

των επιχειρήσεων, σε συνδυασµό µε την ευαισθητοποίηση και το έντονο ενδιαφέρον 

των καταναλωτών για θέµατα ποιότητας, συνέβαλαν, αφενός, στην σταδιακή 

τροποποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής και την επικέντρωσή της στον 

σχεδιασµό, τη δηµιουργία και τη διαχείριση της εµπειρίας του πελάτη ((Bitner et al, 

2008), από τον οποίο καθορίζεται η ποιότητα της υπηρεσίας (Juran, 1991), αφετέρου, 

στην υιοθέτηση των αρχών της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας (∆ΟΠ) (Goetsch and 

Davis, 2002). 

 

Η επιδίωξη της ικανοποίησης των αναγκών και της υπέρβασης των προσδοκιών των 

χρηστών της υπηρεσίας και η δηµιουργία αξίας µέσω της οικοδόµησης ολοκληρωµένης 

θετικής εµπειρίας καθιστούν τη λειτουργία και το σύνολο των δραστηριοτήτων του 

τµήµατος Marketing κρίσιµης και ζωτικής σηµασίας για τις επιχειρήσεις. Η υιοθέτηση 

και ενσωµάτωση στο επιχειρησιακό σχέδιο καινοτόµων πρακτικών και µεθόδων, 

ικανών να δεσµεύσουν αξία από τους πελάτες, δηµιουργώντας ικανοποιηµένους και 

πιστούς καταναλωτές, αναγκαία συνθήκη για τη µακροχρόνια βιωσιµότητα των 

επιχειρήσεων, αποτελεί ζήτηµα υψηλής προτεραιότητας. 

 

Η αντίληψη, η χαρτογράφηση και η επωφελής διαχείριση των στοιχείων του 

εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος δραστηριοποίησης της εκάστοτε 

επιχείρησης, οδηγεί στην επιλογή της στρατηγικής τοποθέτησης που την καθιστά 
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βιώσιµη και περισσότερο ανθεκτική (Porter, 1996), συνιστώντας, παράλληλα, το 

πλαίσιο, εντός του οποίου εξετάζονται και λαµβάνονται οι διοικητικές αποφάσεις 

τακτικού χαρακτήρα και στρατηγικού σχεδιασµού.  

 

Η καταγραφή, η αξιολόγηση και ο ανασχεδιασµός του µηχανισµού των διαδικασιών 

παροχής των υπηρεσιών, µε την χρήση εργαλείων διοίκησης για την αποτελεσµατική 

διαχείρισή του, συνιστούν προϋπόθεση κάθε προσπάθειας βελτιστοποίησης της 

αντιλαµβανόµενης ποιότητας του τελικού προϊόντος.   

 

1.2.1. Ορισµοί υπηρεσιών 

 

∆ιαχρονικά, έχει καταγραφεί πληθώρα ορισµών, αλληλοσυµπληρούµενων και 

διαφοροποιούµενων µεταξύ τους, ανάλογα µε την προσέγγιση και την εστίαση σε 

επιµέρους χαρακτηριστικά. 

   

Ενδεικτικά, ο όρος υπηρεσίες αφορά σε: 

• «ενέργειες, οφέλη ή ικανοποιήσεις, προσφερόµενων προς πώληση ή 

παρεχόµενων σε συνδυασµό µε την πώληση υλικών αγαθών» (American 

Marketing Association, 1960), 

• «µια δραστηριότητα ή αλληλουχία δραστηριοτήτων, άυλης φύσης, που 

κανονικά προκύπτουν ως αποτέλεσµα αλληλεπίδρασης του πελάτη µε τον 

πάροχο, µε τη συµµετοχή υλικών πόρων ή αγαθών ή συστηµάτων του φορέα 

παροχής, προσφερόµενων ως λύσεις σε προβλήµατα του χρήστη» (Gronroos, 

1990),  

• «ενέργειες ή οφέλη, κατά κύριο λόγο άυλης υπόστασης, που δεν επιδέχονται 

ιδιοκτησίας, ενώ η παραγωγή τους µπορεί να συνδέεται µε κάποιο φυσικό 

προϊόν» (Kotler, 1997),   

• «ενέργειες, διαδικασίες,  επιδόσεις» (Zeithaml et al, 2006). 

 

Η υπηρεσία, πλέον, αναφέρεται στη συνδηµιουργία µε τον πελάτη, δυνάµενη να 

πραγµατοποιηθεί µέσω της ανθρώπινης επαφής και αλληλεπίδρασης παρόχου - χρήστη 

ή µε τη βοήθεια της τεχνολογίας (Payne et al, 2008). 

 

1.2.2. ∆οµικά στοιχεία υπηρεσιών 
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∆οµικά συστατικά των υπηρεσιών αποτελούν: 

• οι πελάτες - χρήστες, 

• οι υπάλληλοι - πάροχοι, µε τους οποίους οι πελάτες έρχονται σε επαφή άµεσα - 

front stage και εξυπηρετούνται, ή  έµµεσα, λειτουργώντας υποστηρικτικά στο 

παρασκήνιο - backstage (Lovelock, 1991), 

• το φυσικό περιβάλλον που επισυµβαίνει η παροχή της υπηρεσίας και άλλοι 

χώροι, στους οποίους επιτελείται η προετοιµασία και βοηθητικές εργασίες και 

• η διαδικασία παροχής της υπηρεσίας, η οποία συνίσταται από ακολουθία 

επιµέρους ενεργειών και γεγονότων.   

 

Σε κάθε υπηρεσία µπορεί να αναγνωριστεί ο πυρήνας της, που αντιστοιχεί στην 

ικανοποίηση της βασικής ανάγκης για την οποία παρέχεται και τα συµπληρωµατικά 

στοιχεία, τα οποία αυξάνοντας την πολυπλοκότητα του τελικού καταναλωτικού 

προϊόντος και της διαδικασίας εξυπηρέτησης του πελάτη, µεταφέρουν επιπρόσθετη 

αξία στον πυρήνα, διαµορφώνοντας τη συνολική εµπειρία για τον χρήστη. 

 

1.2.3. Ιδιαιτερότητες υπηρεσιών ως καταναλωτικά αγαθά  

 

Οι υπηρεσίες, ως καταναλωτικά προϊόντα, διαφοροποιούνται σαφώς σε σχέση µε τα 

εµπορεύµατα - υλικά αγαθά. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, αφορούν σε (Brown et 

al, 1993): 

• αυλότητα της φύσης τους, που συνεπάγεται δυσκολία ή αδυναµία 

αποθεµατοποίησης, µεταφοράς και επαναπώλησης, 

• ταυτόχρονη παραγωγή και κατανάλωση, 

• εξατοµίκευση - προσαρµογή - µοναδικότητα της παρεχόµενης υπηρεσίας, 

• υψηλή ανάµιξη και συµµετοχή του χρήστη, µε συνεπακόλουθο τη δυσκολία 

αυτοµατοποίησης, 

• δυσκολία στη µέτρηση της ποιότητας και την προτυποποίηση.  

 

1.3.1. Ιδιαιτερότητες υπηρεσιών υγείας  

 

Η υγεία είναι θεµελιώδες αγαθό και ορίζεται «όχι µόνο ως η απουσία ασθένειας ή 

αναπηρίας, αλλά ως η κατάσταση πλήρους φυσικής, διανοητικής και κοινωνικής 
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ευεξίας» (World Health Organization - WHO, 1946). ∆ιαστάσεις της υγείας των 

πολιτών αποτελούν η µακροζωία και η ποιότητα ζωής. Το επίπεδο της υγείας 

καθορίζεται από τη γενετική προδιάθεση, το διαθέσιµο εισόδηµα, τον τρόπο - 

συνήθειες ζωής, το µορφωτικό επίπεδο, την έκθεση σε περιβαλλοντικούς ή 

επαγγελµατικούς κινδύνους, την πρόσβαση και την χρήση υπηρεσιών υγείας.  

 

Οι υπηρεσίες υγείας αποτελούν εµπορεύσιµο - καταναλωτικό αγαθό, που εµπεριέχεται 

στην ευρύτερη έννοια της φροντίδας υγείας. Είναι προϊόντα υψηλής ανάµιξης του 

καταναλωτή, λόγω της άµεσης σύνδεσής τους µε την επιβίωση και τον κίνδυνο που 

µπορεί να προκύψει από µια λανθασµένη επιλογή να είναι σηµαντικός. Περιλαµβάνουν 

το σύνολο των υπηρεσιών διαγνωστικής προσέγγισης και θεραπευτικής αντιµετώπισης, 

καθώς τα προγράµµατα και τις δράσεις προληπτικής ιατρικής, τους µηχανισµούς 

παραγωγής και διανοµής τους, ενώ παρέχονται σε πρωτοβάθµιο, δευτεροβάθµιο και 

τριτοβάθµιο επίπεδο. 

 

Συνοπτικά, οι ιδιαιτερότητές τους αφορούν: 

• στην άκρως προσωπική φύση της παρεχόµενης υπηρεσίας, 

• την αδυναµία των ασθενών, λόγω ελλείµµατος εξειδικευµένων, ιατρικής φύσης 

γνώσεων, να αποτυπώσουν και να εκτιµήσουν αντικειµενικά το επίπεδο 

ποιότητας της υγειονοµικής περίθαλψης που λαµβάνουν, 

• την έντονη ψυχολογική φόρτιση και τη µειονεκτική θέση, στην οποία 

περιέρχονται οι ασθενείς, µε συνέπεια την στέρηση ποσοστού της κυριαρχίας 

τους και την κλιµακούµενη επιθυµία για περισσότερο ανθρώπινους 

οργανισµούς, 

• την ύπαρξη υγειονοµικών ανισοτήτων, ασύµµετρης πληροφόρησης, 

αβεβαιότητας και κινδύνων, 

• την πολυπλοκότητα της οργανωτικής δοµής των νοσοκοµειακών µονάδων και 

την πολυεπίπεδη λειτουργία τους. 

 

Στην περίπτωση των φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, οι παρεχόµενες 

υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης, συγκεντρώνουν, επιπροσθέτως των ανωτέρω, 

χαρακτηριστικά στοιχεία, που συνιστούν κριτήρια διαφοροποίησής τους µε τις 

αντίστοιχες του κλάδου της ιδιωτικής υγείας. Συγκεκριµένα, όπως άλλωστε συµβαίνει 

σε κάθε δηµόσια υπηρεσία, η πρόσβαση είναι ελεύθερη σε όλους τους πολίτες, µε το 
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δηµόσιο αγαθό της υγείας, στο επίπεδο των δοµών της πρωτοβάθµιας φροντίδας, να 

παρέχεται δωρεάν σε όλους. Ταυτόχρονα, οι ασθενείς - χρήστες των υπηρεσιών 

εισπράττουν τις ωφέλειες (ή απώλειες) προσωπικά οι ίδιοι, διαφοροποιώντας την 

κατάσταση της υγείας τους, όµως, το γεγονός αυτό, επηρεάζει και συνολικά τους 

πολίτες, καθώς η συνισταµένη της διευθέτησης των ζητηµάτων της υγείας όλων, 

αποτελεί το µηχανισµό διαµόρφωσης του επιπέδου της δηµόσιας υγείας.  

 

1.3.2. Επιδιωκόµενα αποτελέσµατα υπηρεσιών υγείας  

 

Η αποστολή των οργανισµών υγειονοµικής περίθαλψης συµπυκνώνεται στην παροχή 

της βέλτιστης, επιστηµονικά τεκµηριωµένης φροντίδας υγείας, που δύναται να λάβει 

κάθε ασθενής έγκαιρα, µε ασφάλεια, εξατοµικευµένα και ισότιµα µε όλους τους 

άλλους, µε τη συνολική εµπειρία να ικανοποιεί ή και να ξεπερνά τις προσδοκίες του, 

χωρίς να παραβλέπεται η αποδοτική διαχείριση των διαθέσιµων πόρων. 

 

Στο άρθρο 152 της συνθήκης του Άµστερνταµ, το 1997, τα κράτη - µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης συµφώνησαν στην υιοθέτηση και εφαρµογή δράσεων και 

πολιτικών που αποβλέπουν: 

• στη βελτίωση της δηµόσιας υγείας, 

• την πρόληψη των ασθενειών, 

• την ενηµέρωση και διαπαιδαγώγηση του πληθυσµού, 

• την αποτροπή κινδύνων που βλάπτουν την υγεία, 

• την υιοθέτηση κοινής στρατηγικής για τη δηµόσια υγεία. 

 

1.3.3. Σύγχρονες προκλήσεις στην υγεία  

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ, το 2001, σε ότι αφορά στον τοµέα της 

υγείας, επεσήµανε τις προκλήσεις: 

• της αύξησης του ποσοστού του γηράσκοντος πληθυσµού,  

• της µακροχρόνιας περίθαλψης και 

• του αυξανόµενου κόστους περίθαλψης, 

διατυπώνοντας, ταυτόχρονα, τρεις άξονες - στόχους της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την 

υγεία: 

• την προσπελασιµότητα στις υπηρεσίες, 
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• την ποιοτική αναβάθµισή τους και 

• την οικονοµική βιωσιµότητα των Εθνικών συστηµάτων υγείας. 

∆ιάγραµµα 1.3.3. ∆ηµογραφικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1980 - 2020)     

Πηγή: Eurostat, 1995 

 

Παγκοσµίως, σήµερα, οι φορείς - πάροχοι υπηρεσιών υγείας απαιτείται να 

διαχειριστούν πλήθος µεταβολών και προκλήσεων, απότοκες του υφιστάµενου - 

κοινωνικοοικονοµικού πλαισίου, που αφορούν σε: 

• αυξανόµενη ζήτηση των υπηρεσιών τους, ως συνέπεια της µεγέθυνσης του 

ποσοστού του γηράσκοντος πληθυσµού, 

• κλιµάκωση των προσδοκιών των πολιτών για µείωση των ανισοτήτων, ευχερή 

και ισότιµη πρόσβαση σε αξιόπιστες, ποιοτικές και τεκµηριωµένες υπηρεσίες 

υγείας, 

• παραγωγή τεράστιου όγκου πληροφοριών υγείας, όπως προκύπτουν από τον εν 

γένει πολύπλοκο και πολυεπίπεδο χαρακτήρα της λειτουργίας των 

νοσηλευτικών οργανισµών,  

• πολυπλοκότητα της φροντίδας των ατόµων µε χρόνιες νόσους, που επιτάσσει 

την εµπλοκή πολλών ιατρικών ειδικοτήτων, καθιστώντας τη διαρκή 

διεπιστηµονική, διατµηµατική συνεργασία θεµελιώδους σηµασίας, 

• αναγκαιότητα µείωσης των ιατρικών λαθών και των δυσµενών επιπτώσεων 

στην υγεία των ασθενών, 
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• απαίτηση ελέγχου - µείωσης του αυξανόµενου κόστους περίθαλψης, µε 

δεδοµένη τη σπανιότητα των πόρων (οικονοµικών, τεχνολογικών, ανθρώπινων), 

µέσω της παρακολούθησης και της βελτίωσης δεικτών αποδοτικότητας, 

• αναγκαιότητα επαναπροσδιορισµού - αναδιοργάνωσης των εσωτερικών και 

διεπιχειρησιακών διαδικασιών.  

 

1.4.1. Ο τοµέας των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα  

 

Το Εθνικό Σύστηµα Υγείας (ΕΣΥ) στην Ελλάδα δηµιουργήθηκε µε τον ιδρυτικό νόµο 

1397/83, ο οποίος, εκ παραλλήλου, προέβλεπε τη διακοπή της χορήγησης αδειών για 

ίδρυση νέων ιδιωτικών κλινικών ή επέκταση των υφισταµένων, µε προφανή στόχο την 

ενίσχυση της νεοσύστατης τότε δοµής υγείας. Πρόκειται για ένα µικτό σύστηµα, ως 

προς την χρηµατοδότησή του, η οποία εξακολουθεί να αντλείται από τις ασφαλιστικές 

εισφορές και τα φορολογικά έσοδα του κράτους.  

  

Απότοκος της ίδρυσης και λειτουργίας του ΕΣΥ είναι µια δέσµη ωφελειών και 

πλεονεκτηµάτων που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας στον Ελληνικό χώρο και 

συνιστούν τον πυρήνα των στρατηγικών στόχων της ίδρυσής του. Περιλαµβάνονται: 

• η πλήρης πληθυσµιακή κάλυψη, 

• η εξασφάλιση ισότητας στην πρόσβαση και ισοτιµίας στην παροχή των 

υπηρεσιών,  

• η περιορισµένη συµµετοχή των πολιτών στο κόστος,  

• η ανάπτυξη προγραµµάτων αγωγής υγείας.  

 

Οι νοσηλευτικές µονάδες βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση µεταξύ τους για την 

εξασφάλιση των βέλτιστων διαθέσιµων πόρων (αναλώσιµο υγειονοµικό υλικό, 

φάρµακα, κλίνες εντατικής νοσηλείας), µε τελικό στόχο την επίτευξη της κοινωνικής 

ευηµερίας.  

 

Παρότι σε µια πρώτη θεώρηση, το στοιχείο του ανταγωνισµού εκλείπει στο δηµόσιο 

τοµέα, η τελική επιδίωξη της απόδοσης προστιθέµενης αξίας υπηρεσιών σε όλα τα 

ενδιαφερόµενα µέρη (stakeholders) εξακολουθεί να υφίσταται, µε τρόπο παρόµοιο µε 

τις ανταγωνιστικές αγορές του ιδιωτικού τοµέα. 
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Επιπροσθέτως, οι πόροι της υγείας είναι περιορισµένοι και ανεπαρκείς συγκριτικά µε 

τις ανθρώπινες ανάγκες και επιθυµίες (Τούντας, 2003). Οι µονάδες υγειονοµικής 

περίθαλψης διαγκωνίζονται εντόνως για την εξασφάλιση πολύτιµων οικονοµικών 

πόρων από τον κρατικό προϋπολογισµό, ενώ η επίτευξη της µέγιστης δυνατής 

αποδοτικότητας αποτελεί στρατηγικό στόχο των υγειονοµικών συστηµάτων. 

 

Ο τοµέας της ιδιωτικής υγείας αναπτύχθηκε µε ραγδαίους ρυθµούς µετά το 1991, οπότε 

το προεδρικό διάταγµα 247/91 επέτρεπε την ίδρυση, λειτουργία και µεταβίβαση 

ιδιωτικών κλινικών και διαγνωστικών κέντρων. Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου των 

Ελλήνων οδήγησε σε αυξανόµενη ζήτηση των υπηρεσιών υγείας, δηµιουργώντας 

σηµαντική, παρατεινόµενη µεγέθυνση του αριθµού των ιδιωτικών κλινικών, που 

κάλυπταν όλο και µεγαλύτερο µέρος των υγειονοµικών αναγκών του πληθυσµού.  

 

Η κρίση χρέους που πλήττει τη χώρα τα τελευταία χρόνια επέβαλλε σηµαντικούς 

περιορισµούς στο διαθέσιµο εισόδηµα των πολιτών, την κινητήρια δύναµη της 

ιδιωτικής υγείας, επηρεάζοντας σε σηµαντικό βαθµό τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ας 

σηµειωθεί ότι το 2010 η ιδιωτική δαπάνη υγείας στην Ελλάδα, που ως τότε έβαινε 

αυξανόµενη, ευρισκόµενη µάλιστα σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση µε το µέσο όρο των 

χωρών του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ - OECD), 

συρρικνώθηκε κατά 5,6% σε σχέση µε το 2009, παρουσιάζοντας περαιτέρω µείωση, 

κατά 4,4%, το 2011.  

 

Παράλληλα, εξαιτίας της δηµοσιονοµικής κρίσης, η συµβολή του δηµόσιου τοµέα στις 

συνολικές δαπάνες υγείας µειώθηκε από 70% το 2009 σε 66% το 2011 και 67% το 

2012, κάτω από το µέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ (72%). Μετά το 2009 και µέχρι και 

το 2014, το σύνολο των δαπανών για την υγεία βαίνει µειούµενο σε πραγµατικούς 

όρους, αντιπροσωπεύοντας το 9,3% του ΑΕΠ, ποσοστό ίσο µε το µέσο όρο των χωρών 

του ΟΟΣΑ.  

 

Η βιωσιµότητα του ΕΣΥ απειλείται και συνδέεται άµεσα µε θέµατα πόρων, πολιτικών 

αποφάσεων και κοινωνικών διαστάσεων. Οι εγγενείς παθογένειές του συνοψίζονται 

στην υποχρηµατοδότηση, την υποστελέχωση και την παροχή ανεπαρκούς και χαµηλής 

ποιότητας υγειονοµικών υπηρεσιών, µε µεγαλύτερη οξύτητα του φαινοµένου σε 
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αποµονωµένες γεωγραφικές περιοχές, την υπολειτουργία των δοµών πρωτοβάθµιας 

φροντίδας, την γραφειοκρατία, την ανυπαρξία µηχανισµών ελέγχου και συντονισµού, 

που επιτείνονται από την αναποτελεσµατική λειτουργία του ΕΟΠΥΥ (Εθνικός 

Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας) και την ύπαρξη έντονα αυξητικής τάσης της 

προσέλευσης και των εισαγωγών ασθενών στα δηµόσια νοσοκοµεία, ως συνέπεια της 

επικρατούσας κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης. 

 

Πίνακας 1.4.1. ∆απάνες Υγείας στην Ελλάδα 

 Πηγή: OECD Health Statistics, 2014      

 

 

 

 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  

(σε δις. Ευρώ) 

2009 2010 2011 

Συνολική δηµόσια δαπάνη  

(% συνολικής δαπάνης) 

16,11 

70% 

14,14 

68% 

12,38 

66% 

Συνολική ιδιωτική δαπάνη  

(% συνολικής δαπάνης) 

7,03 

30% 

6,63 

32% 

6,34 

34% 

Συνολική δαπάνη  

(% ΑΕΠ) 

23,19 

10% 

20,85 

9,4% 

18,78 

9% 

∆ιάγραµµα 1.4.1α. ∆απάνες Υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ σε χώρες του ΟΟΣΑ  

Πηγή: OECD Health Statistics, 2014 
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∆ιάγραµµα 1.4.1β. ∆ιαχρονική εξέλιξη δαπανών υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ (Ελλάδα -

ΟΟΣΑ)  

Πηγή: OECD Health Statistics, 2014 

 

1.4.2. Νοµικό πλαίσιο - µεταρρυθµίσεις στον τοµέα της υγείας στην Ελλάδα  

 

Με στόχο την επίτευξη αποτελεσµατικότερης και αποδοτικότερης διαχείρισης και 

διοίκησης των διαθέσιµων πόρων των υπηρεσιών υγείας και την αντιµετώπιση 

γεωγραφικών και οικονοµικών ανισοτήτων, από την ίδρυση του ΕΣΥ (1397/83) µέχρι 

σήµερα, έχουν αναληφθεί διάφορες νοµοθετικές πρωτοβουλίες, µε το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να αποτελεί τον θεσµικά υπεύθυνο φορέα για την 

ανάπτυξη των πολιτικών υγείας στην Ελλάδα. Οι σηµαντικότερες εξ αυτών είναι:  

• οι νόµοι 2071/92, 2194/94 και 2519/97, µε τους οποίους ρυθµίζεται η 

λειτουργία των νοσοκοµείων, 

• ο νόµος 2889/2001, που αφορά στην ενοποίηση των δηµόσιων νοσοκοµείων σε 

υγειονοµικές περιφέρειες, στρατηγική επιδίωξη των οποίων αποτελεί η 

αξιολόγηση της συνολικής λειτουργίας των υγειονοµικών µονάδων µε όρους 

λειτουργικής αποτελεσµατικότητας, τεχνικής αποδοτικότητας και ποιότητας 

των παρεχόµενων υπηρεσιών. Με τον ίδιο νόµο, προβλέπεται η δηµιουργία 

τµήµατος βελτίωσης και ελέγχου της ποιότητας, η µέτρηση της ικανοποίησης 

των ασθενών ως δείκτης του επιπέδου της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και 

η κατάρτιση συµβολαίων αποδοτικότητας για τους ∆ιοικητές των νοσοκοµείων.  



   

 

11 

Πρόκειται, ασφαλώς, για την πρώτη συστηµατική προσπάθεια υιοθέτησης 

διαφορετικής οπτικής και προσέγγισης του χώρου της δηµόσιας υγείας. Οι 

µονάδες παροχής υγειονοµικής περίθαλψης του ΕΣΥ αντιµετωπίζονται ως 

οικονοµικές οντότητες και αξιολογούνται µε όρους οικονοµοτεχνικούς.  

Οι ∆ιοικήσεις τους:  

� αναπτύσσουν συνολικούς στρατηγικούς στόχους (συγκεκριµένους, 

µετρήσιµους, ρεαλιστικούς), εναρµονισµένους µε τους αντίστοιχους της 

υγειονοµικής περιφέρειας και της κεντρικής επιτελικής εξουσίας,  

� καταρτίζουν επιχειρησιακά σχέδια, µε αναλυτικό πρόγραµµα δράσης και 

ενεργειών,  

� προβλέπουν το οικονοµικό, ποιοτικό και κοινωνικό αποτέλεσµα,  

� προσδιορίζουν το ύψος και τις πηγές χρηµατοδότησης, 

� ανταγωνίζονται για την προσέλκυση πολύτιµων οικονοµικών πόρων για 

την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και την χρηµατοδότηση των 

απαιτούµενων επενδύσεων, οι οποίες συνήθως αφορούν σε µηχανήµατα 

βιοιατρικής τεχνολογίας, βελτιώσεις - προσθήκες στην κτιριακή 

υποδοµή και τον ξενοδοχειακό εξοπλισµό, 

• η αναδιοργάνωση του Εθνικού συστήµατος κοινωνικής φροντίδας επιχειρήθηκε 

µε το νόµο 3106/03, 

• η ενοποίηση των ασφαλιστικών ταµείων (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΠΑ∆, ΤΥ∆ΚΥ) που 

αφορούσαν στο 85% των ασφαλισµένων πολιτών της χώρας και η σύσταση του 

ΕΟΠΥΥ πραγµατοποιήθηκαν µε το νόµο 3918/11, 

• στα πλαίσια του «µνηµονίου για τη µείωση του δηµόσιου χρέους και τη 

διάσωση της εθνικής οικονοµίας», µε στόχο την «αναβάθµιση του ΕΣΥ» 

ψηφίστηκε ο νόµος 4052/12, ενώ ο νόµος 4238/14 αναφέρεται στην 

αναδιοργάνωση της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. 

 

1.5.1. Η περίπτωση του Γενικού Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου  

 

Το Γενικό Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου ιδρύθηκε και υπάγεται στις διατάξεις του νόµου 

1964/1991, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την από 03/11/1997 κυρωθείσα 

σύµβαση µε το νόµο 2618 (ΦΕΚ 128 Α/98), αποτελώντας νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού 

δικαίου. Τελεί υπό την εποπτεία του εκάστοτε Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, 

διατηρώντας οικονοµική και διοικητική αυτοτέλεια.  
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Πρόκειται για κοινωφελή, µη κερδοσκοπικό οργανισµό, µε αποστολή την παροχή 

υπηρεσιών πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης, εξατοµικευµένα και 

ισότιµα σε όλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΣΥ, δίνοντας έµφαση στην 

αποτελεσµατικότητα, την αποδοτικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών. Οι αξίες 

που διέπουν την οργανωσιακή κουλτούρα και λειτουργία του είναι «η αγάπη και ο 

σεβασµός στον άνθρωπο, η ακεραιότητα, η ποιότητα και η καινοτοµία» (Ετήσιος 

απολογισµός Γ.Ν. Παπαγεωργίου, 2014). 

 

Ξεκινώντας τη λειτουργία του το 1999, διαθέτει 759 ενεργές κλίνες νοσηλείας, 

αναπτυγµένες σε 74.000m² και απασχολεί 1.542 εργαζοµένους. Είναι ένα νοσοκοµείο - 

σηµείο αναφοράς στον Ελληνικό χώρο, σε όρους λειτουργικής αποτελεσµατικότητας, 

αποδοτικότητας και ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών, µε τις επιδόσεις να 

παραµένουν διαχρονικά στο ίδιο υψηλό επίπεδο, παρά τα προβλήµατα 

χρηµατοδότησης. Κατέχοντας ηγετική θέση σε ότι αφορά στον αριθµό των 

νοσηλευθέντων, των προσερχόµενων στα εξωτερικά ιατρεία (ΕΙ) και το τµήµα 

επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ), σύµφωνα µε το Esynet, ενδεικτικά µόνο, παρατίθενται 

στη συνέχεια στοιχεία αντίστοιχων δεικτών και ποσοστά ικανοποίησης των ασθενών, 

όπως δηµοσιεύτηκαν στους ετήσιους απολογισµούς του νοσοκοµείου για το 2013 και 

το 2014.  

 

Πίνακας 1.5.1α. ∆είκτες αποδοτικότητας Γ.Ν. Παπαγεωργίου ετών 2013, 2014 

Πηγή: Ετήσιος απολογισµός Γ.Ν. Παπαγεωργίου 2013, 2014 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2013 2014 

Εξετασθέντες σε ΕΙ 189.162 197.823 

Εξετασθέντες σε ΤΕΠ 103.984 107.749 

Εξετασθέντες σε απογευµατινά 

ιατρεία 

20.406 26.757 

Νοσηλευθέντες 73.761 71.282 

Πληρότητα  85% 82,3% 

Ηµέρες νοσηλείας 220.623 213.568 

Χειρουργικές επεµβάσεις  18.239 18.554 
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Πίνακας 1.5.1β. Ποσοστά ικανοποίησης ασθενών Γ.Ν. Παπαγεωργίου ετών 2013, 2014 

Πηγή: Ετήσιος απολογισµός Γ.Ν. Παπαγεωργίου 2013, 2014 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

2013 88% 87% 

2014 85% 85% 
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Κεφάλαιο 2 

 

2.1. Marketing υπηρεσιών  

 

Το Marketing των υπηρεσιών αναφέρεται στις διαδικασίες της αντίληψης, του 

σχεδιασµού, της υλοποίησης, του ελέγχου, της τιµολόγησης, της προώθησης, της 

παροχής υπηρεσιών, που αποσκοπούν στη δηµιουργία ωφέλιµων σχέσεων ανταλλαγής - 

συναλλαγής µε την αγορά - στόχο και ικανοποιούν ατοµικούς και επιχειρησιακούς 

σκοπούς (Kotler and Armstrong, 2007). Κύρια επιδίωξη κάθε δραστηριότητας του 

Marketing είναι η παροχή προσφορών, οι οποίες δηµιουργούν και µεταφέρουν αξία 

στους πελάτες, τους συνεργάτες και την κοινωνία (American Marketing Association, 

2007). Στο σηµείο αυτό, έγκειται η απόκτηση ανταγωνιστικού, έναντι των άλλων 

επιχειρήσεων, πλεονεκτήµατος, µέσω της παροχής επαυξηµένης αξίας στο αγοραστικό 

κοινό, γεγονός που καθιστά τη λειτουργία του Marketing ζωτικής σηµασίας για την 

επιβίωση, την ανάπτυξη, τη δηµιουργία και τη διατήρηση µακροχρόνιας κερδοφορίας 

κάθε επιχειρηµατικής δραστηριότητας.  

 

Εξελισσόµενο διαχρονικά, ήδη διεπόµενο από πελατοκεντρική θεώρηση, µετά το 1990 

χαρακτηρίζεται από την έµφαση στην αναγνώριση και ικανοποίηση των αναγκών, των 

επιθυµιών και των απαιτήσεων του πελάτη, την οικοδόµηση, την ενίσχυση, τη 

διατήρηση και τη διεύρυνση της µακροχρόνιας σχέσης µαζί του (Kotler et al, 2001). 

Επιπροσθέτως, άλλες βασικές αρχές της φιλοσοφίας του Marketing, αναφέρονται στην 

εστίαση: 

• στην αποτελεσµατικότητα των λειτουργιών της παραγωγικής διαδικασίας, 

• σε επιθετικές προωθητικές ενέργειες για την ανάπτυξη, διεύρυνση και 

διατήρηση του αγοραστικού κοινού και 

• την ενίσχυση του κοινωνικού οφέλους. 

 

Το σύνολο των δραστηριοτήτων του τµήµατος Marketing µετουσιώνεται στην 

κατάρτιση του σχεδίου Marketing της επιχείρησης, το οποίο είναι θεµελιώδες για την 

οικονοµική της βιωσιµότητα, καθώς εξ αυτού καθορίζονται εν πολλοίς το ύψος των 

απαιτήσεων σε χρηµατοροές και ο χρονοπρογραµµατισµός τους. Ένα πετυχηµένο 

σχέδιο Marketing δεσµεύει αξία από τους πελάτες, δηµιουργώντας ικανοποιηµένους και 
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πιστούς καταναλωτές, µε τελικό επακόλουθο την αποκόµιση κερδών για την 

επιχείρηση. 

 

2.2.1. Marketing µη κερδοσκοπικού - δηµόσιου οργανισµού παροχής υπηρεσιών - 

Νοσοκοµειακό Marketing  

 

Η τρέχουσα παγκόσµια οικονοµική κρίση και η υιοθέτηση κυβερνητικών πολιτικών 

συρρίκνωσης των δηµόσιων δαπανών, µε µότο «παράγετε περισσότερο µε λιγότερους 

πόρους», δηµιούργησε νέες προκλήσεις που αφορούν στη βιωσιµότητα των δηµόσιων 

οργανισµών παροχής υπηρεσιών.  

 

Η νοµοθετική εισήγηση και εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων, οικονοµοτεχνικής και 

διαρθρωτικής φύσης στον τοµέα της υγείας στην Ελλάδα, µετά το 2000, έθεσε τις 

∆ιοικήσεις των νοσοκοµειακών µονάδων αντιµέτωπες µε την αναγκαιότητα υιοθέτησης 

πρακτικών του Marketing για την προαγωγή της αλληλεπίδρασης των εµπλεκοµένων 

µερών, που σε συνδυασµό µε την αποδοτικότερη διοίκηση του συνόλου των 

λειτουργιών συνιστούν ζητήµατα υψηλής προτεραιότητας.  

 

Το νοσοκοµειακό Marketing αποτελεί εξειδικευµένο πεδίο δραστηριοποίησης, µε 

σκοπό την επίτευξη αµοιβαία επωφελών σχέσεων µεταξύ ασθενών - πελατών, 

επαγγελµατιών υγείας και µονάδων υγειονοµικής περίθαλψης (Bowers, 1987) και την 

ιστορία του να ξεκινά γύρω στο 1970, στις ΗΠΑ. Στη δεκαετία του 1980, υψηλόβαθµα 

διοικητικά στελέχη ιδιωτικών ιατρικών κέντρων, στις ΗΠΑ, τροποποίησαν και 

ενίσχυσαν την επικοινωνιακή τους πολιτική, υιοθετώντας επιθετικές προωθητικές 

ενέργειες, αποδεχόµενοι την αποτυχία της ως τότε επικρατούσας αντίληψης και 

στρατηγικής τοποθέτησης επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µε βάση τον 

έλεγχο και τον περιορισµό του λειτουργικού κόστους των οργανισµών.   

 

Η χαρτογράφηση και η εύστοχη διαχείριση κάθε στοιχείου του εσωτερικού και 

εξωτερικού περιβάλλοντος του οργανισµού, η διαδικασία διαρκούς αναγνώρισης των 

αναγκών υγείας των πολιτών, η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας, η 

γνωστοποίηση και επικοινωνία τους µε την κοινωνία και η εξασφάλιση επαρκούς 

χρηµατοδότησης των προγραµµάτων δράσης, εναπόκεινται στην αποτελεσµατική 
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λειτουργία του τµήµατος Marketing - Management, του οποίου η συνολική απόδοση 

αξιολογείται µε τη συνεχή παρακολούθηση µετρήσιµων δεικτών.  

 

Γενικότερα, πάντως, η έλλειψη ευελιξίας των δηµόσιων οργανισµών και ειδικότερα η 

πολυπλοκότητα της οργανωσιακής δοµής και λειτουργίας των νοσηλευτικών µονάδων 

αφαιρούν από τα αντανακλαστικά προσαρµοστικότητάς τους και συνήθως τις 

καθιστούν ουραγούς των εξελίξεων. Το νοσοκοµείο Παπαγεωργίου, πάντως, φαίνεται 

ότι αποτελεί την εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα, καθώς επανειληµµένα έχει ηγηθεί 

πρωτοβουλιών που άπτονται του κοινωνικού Marketing, της καινοτοµίας, της 

οικολογικής συνείδησης και της πράσινης ανάπτυξης. 

 

2.2.2. Σχέδιο Marketing µη κερδοσκοπικού - δηµόσιου οργανισµού παροχής 

υπηρεσιών  

 

Η κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου Marketing της κάθε θεσµικής οντότητας 

συνιστά τη βάση προσέγγισης και ανάλυσης των υφιστάµενων και των µελλοντικών 

προβληµάτων και µειονεξιών, της αξιολόγησης επενδυτικών προγραµµάτων και 

ευκαιριών και της λήψης στρατηγικών αποφάσεων (Doyle, 1994). Πρόκειται για τον 

«οδικό χάρτη» των στελεχών του οργανισµού.  

 

Κύρια δοµικά στοιχεία του σχεδίου Marketing, λαµβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα 

του νοσοκοµείου Παπαγεωργίου, ως φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας δηµόσιου, µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Snavely, 1991), είναι: 

• η ιστορική αναδροµή της λειτουργίας του οργανισµού. Πρόκειται για τη 

συλλογή των ιστορικών πεπραγµένων του νοσοκοµείου και τη διαχρονική 

µελέτη και αξιολόγηση δεικτών αποδοτικότητας, πληροφοριών και δεδοµένων, 

προερχόµενων από την έρευνα αγοράς για την αναγνώριση και κατανόηση των 

αναγκών, των επιθυµιών, των τάσεων, των χαρακτηριστικών και της 

συµπεριφοράς (επίπεδο δηµόσιας υγείας) του κοινού - πολιτών του 

συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας 

Ελλάδας, συµπεριλαµβανοµένης της εκτίµησης ζήτησης των υπηρεσιών υγείας,  

• η αποτύπωση ευκαιριών και απειλών προερχόµενων από το εξωτερικό 

περιβάλλον (επικρατούσα πολιτικοοικονοµικοκοινωνική κρίση, άλλοι φορείς 

δηµόσιας υγείας, ανταγωνιστικοί ιδιωτικοί φορείς), σε συνδυασµό µε την 
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αναγνώριση ισχυρών και αδύναµων στοιχείων που αφορούν στο εσωτερικό 

περιβάλλον του οργανισµού (κτιριακή υποδοµή, εγκαταστάσεις, εξοπλισµός, 

βιοιατρική τεχνολογία, στελέχωση, γνώσεις, κατάρτιση, εξειδίκευση 

επαγγελµατιών υγείας), 

• η διατύπωση αντικειµενικών στόχων και ο σχεδιασµός στρατηγικής Marketing, 

διεπόµενης από πελατοκεντρική φιλοσοφία, για τη δηµιουργία πρότασης αξίας 

µε την αξιοποίηση της τεχνολογίας Marketing.  

Στην περίπτωση του νοσοκοµείου, η αποστολή και ο τριτοβάθµιος χαρακτήρας 

του λειτουργούν καθοριστικά στην υιοθέτηση και εφαρµογή στρατηγικής 

Marketing, άξονες της οποίας αποτελούν η διατήρηση της εξαιρετικής φήµης, 

εικόνας και αποδοχής στην κοινωνία, µε όχηµα την παροχή υψηλού επιπέδου 

ποιότητας υπηρεσιών υγείας, εφάµιλλων των προσδοκιών των πολιτών. Η 

προσαρµογή, ανακατανοµή, περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση των 

διαθέσιµων οικονοµικών, κτιριακών, τεχνολογικών και ανθρώπινων πόρων, µε 

σκοπό τη βέλτιστη διαχείριση και εξυπηρέτηση των µεταβαλλόµενων αναγκών 

υγείας, εκ παραλλήλου µε την υποστήριξη της επιστηµονικής έρευνας και την 

εφαρµογή νέων µεθόδων παροχής επαυξηµένης αξίας υγειονοµικών υπηρεσιών, 

ολοκληρώνουν τα κρίσιµα δοµικά στοιχεία της στρατηγικής Marketing, 

• η εκπόνηση ολοκληρωµένου προγράµµατος - µίγµατος Marketing. Πρόκειται 

για το όχηµα της βέλτιστης διαχείρισης των σχέσεων µε όλα τα ενδιαφερόµενα 

µέρη. Στον τοµέα των υπηρεσιών, το µίγµα Marketing περιλαµβάνει εφτά 

δοµικά στοιχεία (7p’s) (Bitner and Booms, 1981), ενώ νεότερες, περισσότερο 

διευρυµένες προσεγγίσεις ενσωµατώνουν συνιστώσες που αφορούν στους 

συνεργάτες (partners) και την παραγωγικότητα (productivity). 

1. Σύστηµα προϊόντος - υπηρεσίας (product). Αναφέρεται στον 

σχεδιασµό υπηρεσιών υψηλής αντιλαµβανόµενης αξίας, µε σκοπό την 

ανάπτυξη ισχυρών brand names. 

2. Σύστηµα τιµολόγησης (price): αφορά στην κοστολόγηση και την 

στρατηγική τιµολόγησης, µε τελικό στόχο τη δηµιουργία πραγµατικής 

αξίας. 

3. Σύστηµα διανοµής (place) για την επιλογή προµηθευτών και την 

αποδοτική διαχείριση των αλυσίδων προσφοράς και ζήτησης. 

4. Σύστηµα επικοινωνίας (promotion) αναφορικά µε την προώθηση της 

πρότασης αξίας. 
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5. Άνθρωποι (people): συνιστούν αναπόσπαστο στοιχείο της υπηρεσίας, 

καθώς οι επαγγελµατίες υγείας έρχονται σε άµεση ή έµµεση επαφή µε 

τους επωφελούµενους και είναι οι φορείς - πάροχοι της 

εξατοµικευµένης φροντίδας, εκφραστές της πελατοκεντρικής 

οργανωσιακής κουλτούρας του οργανισµού. 

6. ∆ιαδικασίες (process): η πολυπλοκότητα της υγειονοµικής 

περίθαλψης, µε συνεπακόλουθα την αναγκαιότητα διεπιστηµονικής, 

διατµηµατικής επικοινωνίας και συνεργασίας, ακρίβειας στο 

συντονισµό και τον χρονισµό των απαιτούµενων επιµέρους ενεργειών, 

κατέστησαν την αποτύπωση και διαχείριση των διαδικασιών κύριο 

δοµικό στοιχείο του µίγµατος Marketing. 

7. Φυσικό περιβάλλον (physical evidence): αφορά στη θεώρηση των 

υλικών στοιχείων του περιβάλλοντος του οργανισµού (υποδοµές, 

αρχιτεκτονική, λειτουργικότητα, καθαριότητα), που διαµορφώνουν την 

πρώτη εντύπωση για το φορέα της υπηρεσίας,  

• ο καθορισµός συγκεκριµένων µετρήσιµων δεικτών για την παρακολούθηση της 

προόδου και της εξέλιξης του επιχειρησιακού πλάνου και 

• ο προϋπολογισµός των απαιτούµενων οικονοµικών πόρων για την επιτυχή 

εκτέλεση του σχεδίου Marketing, µε την καταγραφή των πηγών 

χρηµατοδότησης και του χρονισµού διαθεσιµότητας των κεφαλαίων. 

 

2.2.3. Υφιστάµενοι περιορισµοί για την ανάπτυξη στρατηγικής Marketing σε 

δηµόσιους οργανισµούς  

 

Στις Ελληνικές δηµόσιες υπηρεσίες, η στελέχωση του τµήµατος Marketing είναι από 

ελλιπής ως ανύπαρκτη, ενώ επί της ουσίας δεν υφίσταται εκπροσώπηση επαγγελµατιών 

του χώρου στις αντίστοιχες ∆ιοικήσεις. Οπωσδήποτε, οι ιδιαιτερότητες που 

εκπορεύονται από την αποστολή, την πολυπλοκότητα και την ασάφεια στη διατύπωση 

και την αξιολόγηση των προτεραιοτήτων τους αποτελούν προφανείς αιτίες της 

απουσίας των δραστηριοτήτων της λειτουργίας του Marketing. 

 

2.2.4. Κρίσιµοι παράγοντες για την ανάπτυξη στρατηγικής Marketing σε 

δηµόσιους οργανισµούς  
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Προκειµένου να αναπτυχθεί στρατηγική Marketing, µε όχηµα το αντίστοιχο σχέδιο σε 

οποιονδήποτε οργανισµό, κρίσιµοι παράγοντες θεωρούνται (Serrat, 2010): 

• η στελέχωση µε εκπαιδευµένα, έµπειρα, ικανά και αξιόλογα στελέχη και η 

λειτουργία τµήµατος Marketing, που σε συνεχή αλληλεπίδραση µε τις άλλες 

εσωτερικές υπηρεσίες και την ανώτατη ∆ιοίκηση και λαµβάνοντας υπόψη τη 

µεταβλητότητα του εξωτερικού µακρο-περιβάλλοντος, έχει πρωταρχικό στόχο 

την κατάρτιση προγράµµατος Marketing και την υιοθέτηση και εφαρµογή 

στρατηγικής και 

• η διαµόρφωση ισχυρής οργανωσιακής κουλτούρας.  

 

2.3. Οργανωσιακή κουλτούρα  

 

∆οµικά της στοιχεία είναι η αποστολή του οργανισµού, το όραµα, οι αξίες, οι κανόνες, 

οι πρακτικές και οι υιοθετηθείσες συµπεριφορές, ο µοναδικός συνδυασµός των οποίων 

συνιστά το κριτήριο διαφοροποίησής του έναντι των ανταγωνιστών, καθιστώντας τον 

οργανισµό ξεχωριστό ως προς τη λειτουργία του. Άλλωστε, η εταιρική εικόνα, που 

αφορά στον τρόπο µε τον οποίο γίνεται αντιληπτός από το σύνολο των ενδιαφερόµενων 

µερών, επηρεάζεται και διαµορφώνεται από την εταιρική ταυτότητα, συνιστώσες της 

οποίας αποτελούν ο συµβολισµός, η επικοινωνία και οι συµπεριφορές (Birkigt and 

Stadler, 1986), που άπτονται της οργανωσιακής κουλτούρας του οργανισµού. 

 

Βιβλιογραφικά, έχουν προταθεί διάφορα µοντέλα περιγραφής και απεικόνισης των 

διαφορετικών τύπων οργανωσιακής κουλτούρας. Στην περίπτωση των νοσηλευτικών 

ιδρυµάτων, η ∆ιοίκηση, από κοινού µε τους εργαζόµενους απαιτείται να 

αντιλαµβάνονται, αφενός, τη σηµαντικότητα της οµαδικής εργασίας (κουλτούρα 

οµάδας - Hooijberg and Petrock, 1993), καθώς το θεραπευτικό αποτέλεσµα εξαρτάται 

από το επίπεδο της διεπιστηµονικής και διατµηµατικής επικοινωνίας και συνεργασίας. 

Αφετέρου, υπογραµµίζεται η υποχρέωση να ακολουθούνται οι θεσµοθετηµένες 

διαδικασίες, µε το συντονισµό να επιτυγχάνεται µέσω της τήρησης της ιεραρχίας 

(κουλτούρα γραφειοκρατίας - Hooijberg and Petrock, 1993).  

 

Η υφιστάµενη εταιρική κουλτούρα δύναται να χαρακτηριστεί ως ισχυρή, όταν το 

σύνολο των επιµέρους στοιχείων της, όπως γίνονται αντιληπτά και κατανοητά από το 
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σύνολο των εµπλεκόµενων φορέων, εκπέµπουν ευθυγραµµισµένα και µε σταθερότητα 

ένα ενιαίο µήνυµα (Hellriegel et al, 2005).  

 

2.4. Αποστολή - όραµα οργανισµού  

 

Αφετηρία για τη δηµιουργία και τη λειτουργία κάθε οργανισµού αποτελεί ο καθορισµός 

και η καταγραφή της αποστολής και του οράµατός του. Κάθε απόφαση, ενέργεια και 

δράση της ∆ιοίκησης, όπως, επίσης, οι συµπεριφορές, οι στάσεις και το σύνολο των 

ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων της εργασιακής απόδοσης των υπαλλήλων 

αποτελούν εκφράσεις των πτυχών της αποστολής και του οράµατος του οργανισµού, 

εξυπηρετώντας τις απαιτούµενες προϋποθέσεις για την επίτευξη του τελικού στόχου 

(Pearce, 1982).    

 

Η αποστολή απαντά στο πρωταρχικό ερώτηµα του σκοπού ύπαρξης του οργανισµού. 

Το όραµα εµπεριέχει τις θεµελιώδεις αξίες και τους κανόνες που έχουν συµφωνηθεί να 

διέπουν το σύνολο της λειτουργίας του. Είναι η δήλωση για την κατεύθυνση 

δραστηριοποίησης και τον επιθυµητό τελικό στόχο. Η συµβολή του οράµατος στην 

επιτυχή λειτουργία του εκάστοτε οργανισµού είναι κρίσιµη. Αποτελεί ιδιαίτερα 

σηµαντικό διοικητικό εργαλείο, που όταν δηµιουργείται και επικοινωνείται 

αποτελεσµατικά στο σύνολο των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών, συνεισφέρει 

στην ενδυνάµωση και υποκίνηση του ανθρώπινου δυναµικού, µέσω της οικοδόµησης 

πνεύµατος εµπιστοσύνης, συνεργασίας και αµοιβαίας ευθύνης (Blanchard, 2007).  

 

2.5. Εσωτερικό Marketing  

 

Η αποτελεσµατική επικοινωνία της επιχειρησιακής στρατηγικής στο εσωτερικό 

περιβάλλον του οργανισµού, η υιοθέτησή της και η ευθυγράµµιση των εργαζοµένων σε 

κάθε έκφανση της εργασιακής τους συµπεριφοράς προς εξυπηρέτηση των επιµέρους 

δοµικών στοιχείων και του συνολικού τελικού στόχου εξαρτάται, αφενός, από τη 

∆ιοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού, αφετέρου, από τις δραστηριότητες του 

εσωτερικού Marketing.  

 

Η επίτευξη της κινητοποίησης και της ενεργητικής συµµετοχής των ανθρωπίνων πόρων 

υποβοηθείται από την ανάληψη δράσεων και τη δόµηση υψηλής ποιότητας 
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υποστηρικτικών υπηρεσιών και οργανωσιακών πολιτικών που επηρεάζουν και 

προωθούν την επικοινωνία, την αλληλεπίδραση και τη διασύνδεση των υπηρεσιών, των 

∆ιοικήσεων και των υπαλλήλων τους και επιτρέπουν στους εργαζόµενους να παράγουν 

αποτελέσµατα. 

 

Η λειτουργία του εσωτερικού µάρκετινγκ εστιάζεται «στην προβολή των εργαζοµένων 

ως εσωτερικών πελατών και των θέσεων εργασίας ως εσωτερικών προϊόντων που 

ικανοποιούν τις ανάγκες και τις επιθυµίες των εσωτερικών πελατών» (Berry, 1981, 

Schlesinger and Heskett, 1991), µε κύριους στόχους «την προσέλκυση, την ανάπτυξη, 

την υποκίνηση και την παραµονή στην επιχείρηση των προσοντούχων υπαλλήλων» 

(Berry and Parasuraman, 1992). 

 

Η αναγνώριση και η εξυπηρέτηση των αναγκών των υπαλλήλων του οργανισµού 

αφορούν στην αποσαφήνιση του ρόλου τους, την ενδυνάµωση, την προώθηση της 

παραγωγικής συνεργασίας και την επίτευξη υψηλού βαθµού διεπιχειρησιακού 

συντονισµού, παράγοντες που αθροιστικά δρώντες βελτιστοποιούν το επίπεδο 

ικανοποίησης των εργαζοµένων, ενώ σε κάθε περίπτωση ο πολύτιµος επιχειρησιακός 

πόρος είναι η πληροφορία και η γνώση. 

 

Κρίσιµοι παράγοντες, µεταξύ άλλων, για την αύξηση του βαθµού ικανοποίησης των 

εργαζοµένων από την εργασία τους είναι η συνεργασία µε τους συναδέλφους και ο 

συντονισµός (Brown and Peterson, 1993), η αποφυγή του διφορισµού του ρόλου τους 

(Brown and Peterson, 1993), όρος που χρησιµοποιείται για την περιγραφή της 

κατάστασης, κατά την οποία ένας εργαζόµενος δεν έχει στη διάθεσή του τις 

απαραίτητες πληροφορίες για την αποτελεσµατική άσκηση των καθηκόντων του 

(Singh, 1993) και η ενδυνάµωσή τους (Seibert et al, 2004).  

 

Είναι βιβλιογραφικά ευρέως αποδεκτή η άποψη ότι αποτελεί βασική επιδίωξη κάθε 

οργανισµού η ικανοποίηση των εργαζοµένων του, ως σηµαντικής συνιστώσας των 

ενδιαφερόµενων µερών και στρατηγικής σηµασίας πόρου (Hitt et al, 2005), ενώ το 

επίπεδο ικανοποίησής τους από τις προσφερόµενες από τους εσωτερικούς παρόχους 

υπηρεσίες συνιστά την εσωτερική ποιότητα των υπηρεσιών (Hallowell et al, 1996). 

Μεταξύ εσωτερικής ποιότητας και εργασιακής ικανοποίησης υφίσταται ισχυρή θετική 

συσχέτιση (Back et al, 2011), ενώ η δηµιουργία εταιρικής κουλτούρας που θέτει ως 
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προτεραιότητα το σεβασµό και την ικανοποίηση των εργαζοµένων αποτελεί κρίσιµο 

παράγοντα στη λειτουργία του οργανισµού, µε ευνοϊκές επιπτώσεις και στους 

εξωτερικούς πελάτες (Peters and Waterman, 1982). 

 

Επίσης, επανειληµµένα έχει υποστηριχθεί η άποψη της ύπαρξης αλληλεξάρτησης και 

συσχέτισης κατά τρόπο ευθέως ανάλογο µεταξύ του επιπέδου της ικανοποίησης του 

προσωπικού από την εργασία του και του αντίστοιχου των χρηστών των υπηρεσιών. 

Πρόκειται για αναµενόµενη συνέπεια της αλληλεπίδρασης µεταξύ των δύο οντοτήτων, 

αφού οι ικανοποιηµένοι εργαζόµενοι είναι συνήθως περισσότερο αποδοτικοί (Balzer et 

al, 1990), αποτελεσµατικοί και παρέχουν ποιοτικότερες υπηρεσίες, καθιστώντας µε 

αυτόν τον τρόπο τους πελάτες ικανοποιηµένους, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και 

την κερδοφορία της επιχείρησης. Σπάνια µια εταιρία διαθέτει ικανοποιηµένους πελάτες 

χωρίς ικανοποιηµένους εργαζοµένους (Heskett et al, 1997).  

 

Οι δραστηριότητες του εσωτερικού Marketing, ανάλογα µε το επίπεδο αλληλεπίδρασης 

που απαιτείται, µπορούν να διακριθούν σε δύο υποκατηγορίες (Ballantyne, 2003): 

• συναλλακτικού Marketing, που περιλαµβάνει την προώθηση και εφαρµογή 

µεθόδων επικοινωνίας περιορισµένης αλληλεπίδρασης (χρήση µη αµφίδροµων 

µέσων επικοινωνίας) για την γνωστοποίηση της πληροφορίας και τη διάχυση 

της γνώσης και  

• Marketing εσωτερικών σχέσεων, που αφορά στην χρησιµοποίηση αµφίδροµων 

µεθόδων επικοινωνίας, καθιστώντας εφικτή την πλήρη αλληλεπίδραση των 

εµπλεκοµένων στο εκάστοτε κανάλι, εξυπηρετώντας πέρα από τη διάχυση της 

πληροφορίας, την ανάπτυξη σχέσεων και την αµοιβαία δηµιουργία και είσπραξη 

αξίας.   

 

Σε κάθε περίπτωση, ο µηχανισµός δράσης των λειτουργιών του εσωτερικού Marketing 

συνεπικουρεί στη δηµιουργία οργανισµού µάθησης για την αποτελεσµατική διάχυση 

της πληροφορίας, την ανανέωση της γνώσης, τη βελτιστοποίηση του επιπέδου 

συντονισµού και συνεργασίας του ανθρώπινου δυναµικού και τελικά την οικοδόµηση 

ισχυρής οργανωσιακής κουλτούρας, ως όχηµα για τη δηµιουργία αξίας για τον 

οργανισµό και όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. 

  

2.6. Κοινωνικό Marketing  
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Πεδίο ιδιαίτερου και αυξανόµενου ενδιαφέροντος αποτελούν οι δραστηριότητες που 

εµπίπτουν στην έννοια του κοινωνικού Marketing και αφορούν στην χρησιµοποίηση 

εργαλείων Marketing µε απώτερο σκοπό την προαγωγή της κοινωνικής πρόνοιας και 

την επίτευξη κοινωνικής ευηµερίας, ως αποτέλεσµα της υιοθέτησης δράσεων και 

ενεργειών επηρεασµού και εθελοντικής τροποποίησης της συµπεριφοράς των πολιτών, 

σε θέµατα ζωτικής σηµασίας (Kotler et al, 2002).  

 

Τα νοσηλευτικά ιδρύµατα, ως η δύναµη κρούσης του ΕΣΥ, είναι οι φορείς, που 

υποδεχόµενοι το µεγάλο όγκο των Ελλήνων πολιτών καθορίζουν το επίπεδο της 

δηµόσια υγείας, αφενός, µε την παροχή υγειονοµικής περίθαλψης στους ασθενείς, 

αφετέρου, µέσω της προώθησης προγραµµάτων προληπτικής ιατρικής, της ενηµέρωσης 

και ευαισθητοποίησης του κοινού και της προσφοράς ειδικών επιµορφωτικών - 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων, στοχευµένων σε επιµέρους, ενδιαφερόµενες οµάδες του 

πληθυσµού. Η συσχέτιση της επίπτωσης και του επιπολασµού ασθενειών και του 

προσδόκιµου επιβίωσης µε την τροποποίηση συµπεριφορών, συνηθειών και τη 

διαµόρφωση στάσεων εκ µέρους των πολιτών έχει αποδειχτεί σε πολλές περιπτώσεις να 

είναι στατιστικά σηµαντική.  

 

2.7. Ηλεκτρονικό Marketing  

 

Το περιβάλλον της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης, µε το internet να έχει κυριαρχήσει 

σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας, αποτελώντας µέσο επιλογής πληθώρας 

εµπορικών συναλλαγών και αναζήτησης σχετικών πληροφοριών, έχει µεταβάλλει τη 

συµπεριφορά του παγκόσµιου αγοραστικού κοινού και κατά συνέπεια τις 

εφαρµοζόµενες από το Marketing πρακτικές (Gay et al, 2007). Ιδιαίτερη µνεία 

απαιτείται να γίνει στο internet Marketing, που αναπτύσσεται µε γοργούς ρυθµούς, 

αντικαθιστώντας το παραδοσιακό.  

 

Οι σηµερινοί καταναλωτές, ενδυναµωµένοι από την εύκολη και βολική πρόσβαση σε 

πηγές µαζικής και ολοκληρωµένης παροχής πληροφοριών, µε τα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης να συνεπικουρούν σε αυτήν την κατεύθυνση, δρουν ως κυρίαρχοι ρυθµιστές 

των κανόνων της αγοράς, επιζητώντας τη βέλτιστη, ολοκληρωµένη εµπειρία σε κάθε 

συναλλαγή.  
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Οι επιχειρήσεις, προσαρµοζόµενες στα νέα δεδοµένα, τροποποιούν την στρατηγική 

τους και εποµένως το σχέδιο Marketing, στοχεύοντας στη δηµιουργία και την 

παράδοση της καλύτερης δυνατής εµπειρίας. Υιοθετούν καινοτόµες πρακτικές 

εξατοµικευµένης και ολοκληρωµένης συµµετοχικής προσέγγισης, δοµώντας νέα, 

εξαιρετικού ενδιαφέροντος πεδία στη λειτουργία τους, που αφορούν στην αντιµετώπιση 

του πελάτη ως συµπαραγωγού της υπηρεσίας, προσθέτοντας σε κάθε επαφή µαζί του 

ευελιξία και προσαρµοστικότητα σε κάθε στοιχείο του µίγµατος Marketing.   

  

Οι παραδοσιακοί τρόποι διαφήµισης και γενικότερα προωθητικών ενεργειών 

εµφανίζουν σαφή πτώση, µε το µοναδιαίο κόστος επικοινωνίας να είναι πολλαπλάσιο 

του αντίστοιχου διαδικτυακού. Η ευρεία χρήση του internet και η διάδοσή του και στις 

µεγαλύτερες ηλικίες των πολιτών καθιστούν τον σχεδιασµό και τη δηµιουργία 

ιστοσελίδας, ως όχηµα εξωστρέφειας, επικοινωνίας και προώθησης των παρεχόµενων 

προϊόντων ή υπηρεσιών, στρατηγικού χαρακτήρα επιχειρηµατική ενέργεια. Άλλωστε, 

ήδη από την πρώτη ηλεκτρονικού τύπου επαφή µε το φορέα, ο χρήστης βιώνει εµπειρία 

εξυπηρέτησης και εκκινεί τη διαδικασία της αξιολόγησής της, σχηµατίζοντας την 

πρώτη εντύπωση - αντίληψη για τον οργανισµό.      

 

Η αναζήτηση περισσότερο εύχρηστων και βολικών τρόπων επικοινωνίας και 

αλληλεπίδρασης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών είναι µια διαρκώς 

εξελισσόµενη διαδικασία που συνεπικουρείται από άλλες επωφελείς δράσεις ενός 

οργανωµένου Γραφείου Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων του εκάστοτε οργανισµού.  

 

Στην περίπτωση του νοσοκοµείου Παπαγεωργίου, µέσω της ιστοσελίδας του παρέχεται 

στους πολίτες η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρισης και προγραµµατισµού 

ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία, αποφεύγοντας την ταλαιπωρία της ουράς αναµονής 

στα αντίστοιχα γκισέ και τη βίωση δυσάρεστης εµπειρίας, µε αποτέλεσµα την παροχή 

αναβαθµισµένων ποιοτικά και επαυξηµένης αξίας υπηρεσιών, οι οποίες µεγιστοποιούν 

την ικανοποίηση των χρηστών.  
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Κεφάλαιο 3 

 

3.1. Ικανοποίηση πελατών  

 

Η ικανοποίηση των αναγκών και η υπέρβαση των προσδοκιών του αγοραστικού κοινού 

αποτελούν προτεραιότητα της εταιρικής στρατηγικής των επιχειρήσεων προκειµένου να 

προσεγγίσουν νέους πελάτες, να µετατρέψουν δύσπιστους ή επιφυλακτικούς σε πιστούς 

οπαδούς της µάρκας και ακόµη περισσότερο να διατηρήσουν µεγαλύτερο αριθµό 

αφοσιωµένων χρηστών, προσέγγιση που υποστηρίζεται από πολλές εταιρίες µε 

διευρυµένο δίκτυο διανοµής και πώλησης ότι είναι η λιγότερο κοστοβόρα. Κλειδί της 

επιτυχίας µιας τέτοιας στρατηγικής τοποθέτησης αποτελεί η δηµιουργία διευρυµένων 

σχέσεων µε τους πελάτες και η περαιτέρω εµβάθυνσή τους. 

 

Η ικανοποίηση του πελάτη από την χρήση ενός καταναλωτικού αγαθού δύναται να 

οριστεί ως:  

• «η γνωστική κατάσταση που καθορίζεται από τη συσχέτιση της ανταµοιβής 

(επαρκούς ή µη) και της θυσίας - προσπάθειας που κατέβαλε ο πελάτης 

προκειµένου να αποκτήσει το αγαθό» (Howard and Sheth, 1969), 

• «τα συναισθήµατα απόλαυσης ή απογοήτευσης που προκύπτουν από τη 

σύγκριση της ποιότητας του προϊόντος ή της υπηρεσίας µε τις αντίστοιχες 

προσδοκίες του καταναλωτή» (Fournier and Mick, 1999). 

 

Ο βαθµός ικανοποίησης είναι µια συναισθηµατική αντίδραση, που προκύπτει ως 

αποτέλεσµα µιας πολυπαραγοντικής διεργασίας, προσδιοριστικούς παράγοντες της 

οποίας συνιστούν οι προηγούµενες εµπειρίες του καταναλωτή, αναφορικά µε 

συγκεκριµένα προϊόντα - υπηρεσίες και διαδικασίες αγοράς, όπως, επίσης, τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά (ηλικία, φύλο, µορφωτικό επίπεδο, οικονοµικοκοινωνικό 

status, επίπεδο υγείας), οι στάσεις, οι αξίες και οι προσδοκίες του (Westbrook and 

Reilly, 1983).  

 

Παράγοντες που καθορίζουν τις προσδοκίες του καταναλωτή, πριν τη λήψη µιας 

αγοραστικής απόφασης, είναι οι προηγούµενες εµπειρίες αγοράς, οι απόψεις του 

κοινωνικού συνόλου του ενδιαφέροντός του, οι υποσχέσεις της εταιρίας και των 

ανταγωνιστών της (Kotler and Keller, 2006).  
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3.2. Ικανοποίηση ασθενών  

 

Το στοιχείο της ικανοποίησης του πελάτη - ασθενή έχει αναγνωριστεί ως συνιστώσα 

και δείκτης εκτίµησης του επιπέδου ποιότητας της παρεχόµενης φροντίδας υγείας. 

Αποτελεί επιθυµητή και αναγκαία επιδίωξη των συστηµάτων υγείας και δυνάµει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα των υγειονοµικών µονάδων (Vouri, 1987), παρά το 

γεγονός ότι η διαδικασία της εκτίµησης των ασθενών για την ποιότητα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα περίπλοκη (Laing and Hogg, 2002). 

Παράγοντες που αυξάνουν την πολυπλοκότητα είναι η αβεβαιότητα και σε µεγάλο 

ποσοστό η αδυναµία προγραµµατισµού που χαρακτηρίζει την χρήση των υπηρεσιών 

υγείας (Seid et al, 2003), η οποία εξ ορισµού είναι ανεπιθύµητη και στρεσσογόνος 

(Lake et al, 2003). 

 

∆εν παραβλέπεται η ύπαρξη µερίδας επιστηµόνων που επιχειρηµατολογούν υπέρ της 

µη αξιοπιστίας και εγκυρότητας του δείκτη, κυρίως λόγω της εγγενούς αδυναµίας των 

ασθενών να αξιολογήσουν την τεχνική πλευρά των υγειονοµικών υπηρεσιών (Eriksen, 

1987) και της ιδιαίτερης ψυχοσωµατικής κατάστασης, στην οποία περιέρχονται, που 

λειτουργεί αποτρεπτικά στην αποκρυστάλλωση και διατύπωση αντικειµενικών και 

ειλικρινών απόψεων (Ciske, 1974).  

 

Το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών - τελικών χρηστών και η αντιλαµβανόµενη, 

ορισµένη από αυτούς, ποιότητα µπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσµα της σύγκρισης 

µεταξύ της ποιότητας των παρασχεθέντων υπηρεσιών (της συνολικής εµπειρίας) και 

αυτής που προσδοκούν - αναµένουν από την επαφή τους µε το φορέα - πάροχο (Hunt, 

1977). Με άλλα λόγια, ο βαθµός ικανοποίησης των ασθενών αντιστοιχεί στο βαθµό 

σύµπτωσης της αντίληψής τους για την εµπειρία της περίθαλψης, που βιώνουν στην 

πραγµατικότητα, µε τις προσδοκίες και επιδιώξεις τους περί ιδανικής φροντίδας (Risser, 

1975).  

 

Το σύνολο των προσδοκιών, που αφορά σε κάθε στοιχείο αποτελεσµατικότητας, 

αποδοτικότητας και ποιότητας του συστήµατος υγείας και µπορεί να υποστεί 

τροποποιήσεις ανάλογα µε την εξέλιξη της νόσου, διαµορφώνουν την πρότυπη - ιδεατή 

υγειονοµική δοµή, µε τα επιµέρους χαρακτηριστικά της οποίας συγκρίνεται η 

βιωµατική εµπειρία, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους ίδιους.  
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Στο χώρο της υγείας, κύριοι προσδιοριστικοί παράγοντες της αντιλαµβανόµενης από 

τους ασθενείς ποιότητας των υπηρεσιών,  αποτελούν εκτός από τη συµπεριφορά του 

ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, η ταχύτητα ανταπόκρισής τους και το 

αποτέλεσµα της θεραπευτικής διεκπεραίωσης, η υποδοχή των ασθενών και οι 

διαδικασίες εισαγωγής, χρέωσης  και εξιτηρίου (Meterko et al, 1990). 

 

Η µέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών µε την χρήση του εργαλείου Servqual 

(Parasuraman et al, 1994) έχει οδηγήσει στην εξαγωγή σηµαντικών συµπερασµάτων, 

ιδιαίτερα χρήσιµων στους υγειονοµικούς φορείς, παρέχοντας µια σαφή ένδειξη του 

βαθµού ανταπόκρισής τους στις προσδοκίες των πελατών και της κάλυψης των 

απαιτήσεών τους (Buttle, 1995).  

 

Πρόκειται για µια µεθοδολογία generic µορφής, µε εφαρµογή σε πολλούς τοµείς της 

παροχής υπηρεσιών, όχι πάντα το ίδιο επιτυχηµένα (McDougall and Levesque, 1992). 

Ο επαναπροσδιορισµός και η προσαρµογή του µοντέλου στους διάφορους κλάδους 

δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων, αφενός, συστήνεται από τους εµπνευστές του 

(Parasuraman et al, 1991, 1994), αφετέρου, από άλλους ερευνητές που το 

χρησιµοποίησαν (DeMoranville and Bienstock, 2003).  

 

Το βασικότερο πλεονέκτηµα του µοντέλου έγκειται στην πελατοκεντρική θέαση και 

στόχευση της ποιότητας, αποτελώντας επέκταση της προσέγγισης του ιδεώδους 

σηµείου. Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων τέτοιου είδους ερευνών είναι προϊόν της 

διερεύνησης του χάσµατος που καταγράφεται µεταξύ των προσδοκώµενων - ιδεατών 

υπηρεσιών και των αντιλαµβανόµενων που τελικά έχουν παρασχεθεί.  

 

Στην περίπτωση των νοσηλευτικών δοµών, τα ερωτηµατολόγια της µεθόδου Servqual 

στην τελική τους µορφή, προσαρµοσµένα στις ιδιαιτερότητες της υγείας, 

περιλαµβάνουν 22 ερωτήσεις, αναφερόµενες σε πέντε διαστάσεις της ποιότητας, τις 

πλέον σηµαντικές (Berry and Parasuraman, 1992): την αξιοπιστία, την ανταπόκριση, 

την ασφάλεια, την κατανόηση και τα εµπράγµατα - υλικά στοιχεία.  

 

Η κριτική που αφορά στο µοντέλο Servqual έγκειται στην υποστήριξη της άποψης περί 

µη ύπαρξης αρκετών στοιχείων που να αποδεικνύουν την σχέση µεταξύ ποιότητας των 

υπηρεσιών και διαφοράς προσδοκιών - αντιλαµβανόµενης απόδοσης (Carman, 1990), 
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θεµελιώδη παραδοχή της µεθόδου, δεδοµένης της ύπαρξης ενδείξεων υπέρ της 

καλύτερης περιγραφής και αποτύπωσης της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών 

µε την χρήση ενός µοντέλου που βασίζεται αποκλειστικά στην επίδοση της 

επιχείρησης. 

 

Ως συνέπεια της κριτικής στο Servqual προέκυψε η πρόταση του µοντέλου Servperf 

(Cronin and Taylor, 1992). Η βασική προσέγγισή του αφορά στη διερεύνηση των 

στάσεων των καταναλωτών - ασθενών απέναντι στην υπηρεσία, ως συνάρτηση των 

προσδοκιών, της ικανοποίησής τους από την χρήση της και της ήδη διαµορφωµένης 

στάσης απέναντι στο φορέα της υπηρεσίας από την προηγούµενη επαφή µαζί του. Η 

χρήση του µοντέλου Servperf, εκτός από την περιγραφή της ποιότητας της παρεχόµενης 

υπηρεσίας, προσφέρει ένα εργαλείο αξιόπιστης πρόβλεψης της αγοραστικής 

συµπεριφοράς του πελάτη.  

 

Προκειµένου να ικανοποιήσουν ή και να υπερβούν τις προσδοκίες των πελατών - 

χρηστών των υπηρεσιών τους, οι ∆ιοικήσεις των οργανισµών - επιχειρήσεων πρέπει, 

πρωτίστως, να διακρίνουν και να κατανοήσουν εκείνα τα χαρακτηριστικά των τελικών 

προϊόντων τους που προσφέρουν επαυξηµένη αντιλαµβανόµενη αξία στο αγοραστικό 

κοινό.  

 

Ο προσδιορισµός των κρίσιµων στοιχείων - προδιαγραφών αποτελεί συστατικό 

στοιχείο της λειτουργίας του Marketing και αντικείµενο εργασίας της ∆ιεύθυνσης 

Ποιοτικού Ελέγχου, µε στόχο την παροχή υψηλής αξίας προϊόντων - υπηρεσιών, 

γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για την προσέλκυση νέων και τη δηµιουργία και 

διατήρηση ικανοποιηµένων και αφοσιωµένων πελατών. Απώτερος σκοπός είναι η 

διασφάλιση της βιωσιµότητας και η µεγιστοποίηση της πιθανότητας µακροχρόνιας 

κερδοφορίας, προφανής τελική επιδίωξη κάθε επιχειρηµατικής προσπάθειας. 
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Κεφάλαιο 4 

 

4.1. Ποιότητα υπηρεσιών  

 

Οι έννοιες της ικανοποίησης του πελάτη και της ποιότητας των παρεχόµενων 

υπηρεσιών δεν είναι ταυτόσηµες (Parasuraman et al, 1988, Bitner, 1990). Υπάρχει, 

όµως, συσχέτιση µεταξύ τους σε άλλοτε άλλο βαθµό (Hoisington and Naumann, 2003), 

δεδοµένου ότι οι οργανισµοί που θέτουν ως επιδίωξη και στόχο της εταιρικής τους 

στρατηγικής την παροχή ανώτερης ποιότητας προϊόντων - υπηρεσιών, καταχωρούν 

αυτοµάτως το ζήτηµα της ικανοποίησης των πελατών πολύ ψηλά στην επιχειρησιακή 

τους ατζέντα, υιοθετώντας την άποψη ότι η ποιότητα της υπηρεσίας καθορίζεται από 

τον πελάτη (Juran,1991). 

 

Ο ορισµός της ποιότητας ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας επιδέχεται ποικιλία 

επιµέρους θεωρήσεων και προσεγγίσεων: µε βάση το ίδιο το προϊόν, τον χρήστη, την 

αξία ή την παραγωγική διαδικασία.  

 

Για παράδειγµα, η ποιότητα ορίζεται ως :  

• «η καταλληλότητα για χρήση» (Juran,1974), 

• «η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη» (Parasuraman et al, 1985, Deming, 

1993), 

• «η συµµόρφωση στις απαιτήσεις του καταναλωτή» (Crosby, 1995),  

• «οτιδήποτε αφορά στον καταναλωτή» (Senge, 1990),  

• «το σύνολο των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας που µπορούν να ικανοποιήσουν συγκεκριµένες ανάγκες» (Miller, 

1993), 

• «η συµµόρφωση σε απαιτήσεις και προδιαγραφές» (Payne and Holt, 2001). 

 

Η ποιότητα των υλικών αγαθών είναι αδιαµφισβήτητα µετρήσιµο µέγεθος. Υπάρχει 

πληθώρα αντικειµενικών - µετρήσιµων δεικτών, όπως ο αριθµός των ελαττωµατικών 

προϊόντων, το ποσοστό έγκαιρης εκτέλεσης και παράδοσης παραγγελιών, το ποσοστό 

µείωσης του λειτουργικού κόστους, κ.α.  
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Η ασάφεια, η ετερογένεια και η µη διάκριση της παραγωγής από την κατανάλωση των 

υπηρεσιών, καθιστούν την έννοια της ποιότητας αφηρηµένη και αόριστη. Η ποιότητα 

ορίζεται καταρχήν από την οπτική του πελάτη, εσωτερικού και εξωτερικού και για την 

εκτίµηση του επιπέδου της χρησιµοποιούνται ευρέως οι απόψεις - αντιλήψεις των 

πελατών (Abramowitz et al, 1987).  

 

Κρίσιµα συστατικά της ποιότητας των υπηρεσιών είναι: 

• οι εργαζόµενοι, όντες φορείς και πάροχοι της υπηρεσίας. Ο βαθµός της 

ικανοποίησής τους από την εργασία έχει βρεθεί ευθέως ανάλογος µε τον 

αντίστοιχο των πελατών. 

• Η τεχνολογία της πληροφορίας, που σε συνδυασµό µε τις δυνατότητες που 

παρέχει το διαδίκτυο αποτελούν τις θεµέλιες λίθους των ολοκληρωµένων 

πληροφοριακών συστηµάτων, για τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση των 

στοιχείων και των δεδοµένων και  

• οι καλοσχεδιασµένες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες, που οδηγούν στη 

βελτίωση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας του συνολικού συστήµατος 

λειτουργιών του οργανισµού. 

 

Η αντιλαµβανόµενη από τους χρήστες ποιότητα των υπηρεσιών είναι η κοινή 

συνισταµένη των επιµέρους αξιολογήσεών τους σε µια σειρά διαστάσεων, µε άλλοτε 

άλλο βαθµό σηµαντικότητας - βαρύτητας για την κάθε µία. Οι διαστάσεις της 

ποιότητας των  υπηρεσιών είναι (Parasuraman et al, 1985):  

• η αξιοπιστία (ικανότητα διεκπεραίωσης συνόλου υπηρεσιών µε ακρίβεια, 

συνέπεια και αποτελεσµατικότητα),  

• η ανταπόκριση (προθυµία εξυπηρέτησης και προσφοράς καλών υπηρεσιών 

άµεσα και έγκαιρα), 

• η ασφάλεια (εξάλειψη πιθανών κινδύνων, άρση αµφιβολιών πελάτη), 

• η κατανόηση (εξατοµικευµένη προσοχή, εξυπηρέτηση, φροντίδα), 

• τα εµπράγµατα - υλικά στοιχεία (κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισµός, 

εµφάνιση προσωπικού), 

• η αρµοδιότητα (γνώσεις, δεξιότητες, εµπειρία και ικανότητα για την προσφορά 

υπηρεσιών),  

• η εµπιστοσύνη (ακεραιότητα, εντιµότητα, αξιοπιστία), 

• η ευγένεια (σεβασµός, φιλική διάθεση, καλοί τρόποι),  
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• η επικοινωνία (προσωπική επαφή, ενηµέρωση και πληροφόρηση ανάλογα µε τις 

ανάγκες), 

• η προσβασιµότητα (ευκολία πρόσβασης, ευελιξία). 

 

Η παροχή ενός συγκεκριµένου είδους υπηρεσίας, από τον ίδιο πάροχο σε διαφορετικούς 

πελάτες, βιωµένη ως εµπειρία, µπορεί να διαφέρει και κατά συνέπεια να οδηγήσει σε 

διαφορετικές εκτιµήσεις του επιπέδου ποιότητας. Έχουν προταθεί εφτά κριτήρια για 

την αξιολόγηση του επιπέδου ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών (Grönroos, 

1993): 

• επαγγελµατισµός και ικανότητες των εργαζοµένων. Αφορά στις γνώσεις, την 

επιστηµονική κατάρτιση και τις δεξιότητες των εργαζοµένων, σε συνδυασµό µε 

την ευσυνειδησία και τον επαγγελµατισµό που επιδεικνύουν κατά την άσκηση 

των καθηκόντων τους. 

• Συµπεριφορά των υπαλλήλων: προθυµία, ευγένεια, φιλική διάθεση, χρήση 

κατάλληλων µέσων επικοινωνίας. 

• Πρόσβαση και ευελιξία του παρόχου την υπηρεσία: η επιλογή της θέσης 

εγκατάστασης της υπηρεσίας, αποτελεί απόφαση στρατηγικής σηµασίας για τις 

επιχειρήσεις, επηρεάζοντας την προσβασιµότητα, το µέγεθος επαφής µε τους 

πελάτες, τον όγκο των εργασιών και κατά συνέπεια τα οικονοµικά τους οφέλη. 

Η υιοθέτηση ευέλικτων ωραρίων λειτουργίας και µεθόδων εξατοµίκευσης των 

υπηρεσιών λειτουργεί συνεργατικά στην προσέλκυση και διατήρηση 

µεγαλύτερου αριθµού πελατών. 

• Αξιοπιστία και εµπιστοσύνη του φορέα: η ικανότητα της επιχείρησης να παρέχει 

την υπηρεσία που υπόσχεται, τηρώντας όλες τις δεσµεύσεις της, αναφορικά µε 

ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, οδηγώντας σε εµπέδωση κλίµατος 

εµπιστοσύνης. 

• Ανάκτηση της υπηρεσίας: δέσµευση της επιχείρησης για την αντιµετώπιση 

απρόβλεπτων καταστάσεων που µπορεί να επισυµβούν κατά την παροχή της 

υπηρεσίας και την επίλυση ενδεχόµενων προβληµάτων ή δυσάρεστων 

συµβαµάτων, µε τρόπο αποδεκτό από τον πελάτη. 

• Βάση της υπηρεσίας: το περιβάλλον του φορέα, ως φυσική υπόσταση, 

διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην αντιλαµβανόµενη ποιότητα. 

• Φήµη της επιχείρησης και αφοσίωση των πελατών: η εικόνα του οργανισµού 

στην κοινωνία και η ισχύς του brand name λειτουργούν στην οικοδόµηση 
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κλίµατος εµπιστοσύνης και φερεγγυότητας, δηµιουργώντας πιστούς και 

αφοσιωµένους πελάτες.   

 

4.2.1. Ποιότητα υπηρεσιών υγείας  

 

Οι µονάδες υγειονοµικής περίθαλψης µπορεί να παρέχουν υπηρεσίες κοινού είδους και 

περιεχοµένου, όχι όµως και κοινού επιπέδου ποιότητας (Youssef et al, 1996). 

 

Στο χώρο της υγείας, η ολιστική προσέγγιση του ζητήµατος της ποιότητας, απαιτεί να 

ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες τρεις διαστάσεις (Ovretveit, 2004): 

• ποιότητα ασθενούς, αναφορικά µε την πρόσβαση και παροχή αυτού που 

χρειάζεται, επιθυµεί και ικανοποιεί τις ανάγκες του,  

• ποιότητα επαγγελµατιών υγείας, που αντιστοιχεί στην άποψή τους για το βαθµό 

στον οποίο οι υπηρεσίες που παρέχουν ικανοποιούν τις ανάγκες των ασθενών 

και την εκτίµηση της συµβολής των εφαρµοζόµενων εσωτερικών διαδικασιών 

στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών,   

• διαχείριση ποιότητας, που αφορά στην πλέον αποτελεσµατική και αποδοτική 

χρήση των διαθέσιµων πόρων (υλικών και ανθρώπινων) για την ικανοποίηση 

των αναγκών των ασθενών, λαµβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο στην κοινωνία.  

 

∆ιαχρονικά, έχουν προταθεί µία σειρά ορισµών για την ποιότητα των υπηρεσιών 

υγείας:  

• «η παροχή διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων - υπηρεσιών, ικανών να 

διασφαλίσουν το βέλτιστο αποτέλεσµα στον τοµέα της υγείας» (WHO), 

• «η µεγιστοποίηση της ικανοποίησης του ασθενή, λαµβάνοντας υπόψη τα κέρδη 

και τις ζηµίες που υφίστανται στη διαδικασία της περίθαλψης» (Donabedian, 

1980, 1982), ενώ 

• «η ικανοποίηση του ασθενή καθορίζεται από την επιβεβαίωση ή µη των 

επιδιώξεών του σχετικά µε την ποιότητα και την απόδοση των παρεχόµενων 

υπηρεσιών» (Yucelt, 1994). 

 

Επί της ουσίας, ο ασθενής βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε προσπάθειας προσέγγισης, 

θεώρησης και ορισµού της ποιότητας στην υγεία, καθώς αποτελεί την αφετηρία και τον 

τελικό προορισµό κάθε πλάνου δράσης στο χώρο. Υπερθεµατίζοντας, ας σηµειωθεί ότι 
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προτείνεται η ενεργός συµµετοχή εκπροσώπων των ασθενών στις διαδικασίες 

αξιολόγησης και λήψης διοικητικών και οικονοµικών αποφάσεων στρατηγικής 

σηµασίας (Strasen, 1988).  

 

Για την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας έχει προταθεί η χρήση 

µετρήσιµων δεικτών για τη δοµή, τη διαδικασία και το αποτέλεσµά τους (Donabedian, 

1988). Πιο συγκεκριµένα: 

• δείκτες που αφορούν στην καταλληλότητα των εγκαταστάσεων, την επάρκεια 

των κλινών νοσηλείας, την εκπαίδευση του προσωπικού, την αναλογία 

επαγγελµατιών υγείας - ασθενών, τις προδιαγραφές και την επάρκεια του 

εξοπλισµού, τον αριθµό των έκτακτων συµβάντων που έθεσαν µηχανήµατα 

εκτός λειτουργίας ανά έτος (δείκτες αξιολόγησης δοµής), 

• δείκτες παραγωγικότητας - αποδοτικότητας που σχετίζονται µε τη µέση 

διάρκεια νοσηλείας, το ποσοστό κάλυψης των κλινών, τις λίστες αναµονής, την 

εγκυρότητα και την αξιοπιστία των διαγνωστικών εξετάσεων, το κόστος ανά 

ηµέρα νοσηλείας (δείκτες διαδικασιών), 

• δείκτες - εκφραστές της αλλαγής στην κατάσταση της υγείας του ασθενούς ως 

αποτέλεσµα των παρεχόµενων υπηρεσιών, π.χ. συνολικής θνητότητας, 

επιβίωσης ανά κατηγορία νόσου, ικανοποίησης ασθενών (δείκτες 

αποτελέσµατος).  

 

Σε κάθε περίπτωση, το στοιχείο της ικανοποίησης των ασθενών διαδραµατίζει 

προεξάρχοντα ρόλο στην εκτίµηση του επιπέδου ποιότητας στην υγεία. 

Χρησιµοποιείται, συχνά, ως η βασική παράµετρος αξιολόγησης της ποιότητας, σε 

συνδυασµό µε τους δείκτες αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας (Henry et al, 

1993). Υποστηρίζεται, µάλιστα, η άποψη ότι οποιαδήποτε προσπάθεια αξιολόγησης της 

ποιότητας είναι ελλιπής, αν δε συµπεριλαµβάνει την άποψη των ασθενών (French, 

1981).   

 

Κρίσιµος προσδιοριστικός της παράγοντας θεωρείται, επίσης, ο έλεγχος του κόστους 

(Ortiz and Clancy, 2003), λόγω της συνεχιζόµενης αύξησης του κόστους περίθαλψης 

παγκοσµίως (Donelan et al, 2000) και µε δεδοµένο ότι η υψηλή ποιότητα δε µειώνει 

πάντα το κόστος, όµως, οι προβληµατικές - κακής ποιότητας υπηρεσίες οδηγούν 

πάντοτε σε αυξηµένα λειτουργικά και άλλα κόστη. 
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4.2.2. Σηµασία - οφέλη ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας  

 

Η υψηλή αντιλαµβανόµενη από τους πελάτες ποιότητα των παρασχεθεισών υπηρεσιών 

είναι από τους πλέον κρίσιµους παράγοντες επιτυχίας για τις επιχειρήσεις - φορείς τους. 

Συνήθως, µεταφράζεται σε αυξηµένα επίπεδα ικανοποίησης των χρηστών, µεγέθυνση 

του µεριδίου αγοράς και τελικώς κέρδη χρηµατοοικονοµικής φύσεως, αλλά και 

οικοδόµηση ισχυρού brand name και βελτίωση της συνολικής εικόνας των αντίστοιχων 

εταιρειών στην κοινωνία (Parasuraman et al, 1988, Bitner, 1990, Zeithaml et al, 1996). 

 

Η παροχή υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών υγείας δηµιουργεί σηµαντικά οφέλη 

σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη που υφίστανται στους αντίστοιχους φορείς. Πιο 

συγκεκριµένα, για τους ασθενείς (εξωτερικοί πελάτες): 

• υγειονοµικά οφέλη: επίτευξη καλύτερου επιπέδου υγείας, µέσω της έγκαιρης 

διάγνωσης, της αποτελεσµατικής αντιµετώπισης των προβληµάτων και της 

εφαρµογής προγραµµάτων αγωγής υγείας, 

• ψυχοκοινωνικά οφέλη: η αύξηση του βαθµού ικανοποίησής τους, ως συνέπεια 

της παροχής βελτιωµένων υπηρεσιών, δηµιουργεί αίσθηµα ευφορίας και ευεξία, 

• οικονοµικής φύσης ωφέλειες, 

τους επαγγελµατίες υγείας (εσωτερικοί πελάτες): 

• βελτίωση παραγωγικότητας, αποτελεσµατικότητας και απόδοσης των 

εργαζοµένων, 

• άρση ανασφάλειας, άγχους και εκνευρισµού, αύξηση επιπέδου ικανοποίησης, 

• διασφάλιση, νοµική κατοχύρωση του έργου τους, 

τους οργανισµούς παροχής υγειονοµικής περίθαλψης: 

• βελτίωση δεικτών αποτελεσµατικότητας, νοσοκοµειακής αποδοτικότητας, 

• οικονοµικά οφέλη, απότοκα του ελέγχου και της συρρίκνωσης του λειτουργικού 

κόστους, 

• βελτίωση της εικόνας, αναγνώριση, απόκτηση φήµης στην κοινωνία, 

τα ασφαλιστικά ταµεία: 

• οικονοµικά οφέλη, όπως προκύπτουν από την επίτευξη καλύτερου επιπέδου 

υγείας των πολιτών και τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσµατικότητας των 

µονάδων υγείας, 

το κράτος και το κοινωνικό σύνολο: 

• εξοικονόµηση πολύτιµων κρατικών πόρων, 
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• βελτίωση δεικτών δηµόσιας υγείας,  

• βελτίωση της εικόνας του κράτους ως φορέα υπηρεσιών,  

• ενίσχυση αισθήµατος ασφάλειας και εµπιστοσύνης στους παρόχους φροντίδας 

υγείας, 

• ενίσχυση κοινωνικής συνοχής και σταθερότητας. 

 

4.2.3. Συνήθη προβλήµατα ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας  

 

Στις µονάδες υγειονοµικής περίθαλψης, µείζονα προβλήµατα - ελλείµµατα που 

αφορούν σε θέµατα που άπτονται της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, 

αποτελούν:  

• οι λανθασµένες διαγνώσεις, 

• η µη επιλογή της βέλτιστης θεραπευτικής διεκπεραίωσης, 

• οι καθυστερήσεις στη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιµετώπιση, 

• η ανυπαρξία καταγραφής και τυποποίησης εσωτερικών διαδικασιών, 

• η µη αποτελεσµατική διεπιστηµονική συνεργασία, 

• η µη αποδοτική διατµηµατική επικοινωνία και ο δυσχερής συντονισµός δράσης, 

• η φτωχή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, της κτιριακής υποδοµής και 

του υλικοτεχνικού εξοπλισµού,   

• η απουσία µέτρησης αντίστοιχων δεικτών. 
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Κεφάλαιο 5  

 

5.1. Η µέθοδος Blueprinting ως εργαλείο βελτίωσης της ποιότητας στην υγεία  

 

Στον τοµέα της υγείας, οι προσπάθειες που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας 

δοµούνται µε την χρήση τεχνικών που εστιάζουν στους παραγωγικούς συντελεστές 

(επαγγελµατίες υγείας), το τελικό αποτέλεσµα (δείκτες αποτελεσµατικότητας και 

λειτουργικής αποδοτικότητας, ικανοποίηση ασθενών), ή τις διαδικασίες παραγωγής 

(χαρτογράφηση και προτυποποίηση διαδικασιών διαγνωστικής προσπέλασης και 

θεραπευτικής αντιµετώπισης). 

 

Από τις πλέον σηµαντικές παραµέτρους είναι η καταγραφή των διαδικασιών εκτέλεσης 

έργου, η ανάδειξη των κρίσιµων σηµείων, η µείωση της πολυπλοκότητας, ο 

ανασχεδιασµός και η προτυποποίησή τους, µε την χρήση εργαλείων ποιότητας και την 

επιλογή κατάλληλων δεικτών µέτρησης (Τσιότρας, 2002).  

 

Παράλληλα, έχει, πολλάκις, διατυπωθεί η άποψη ότι από τις σηµαντικότερες αιτίες 

αποτυχίας της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών είναι ο αναποτελεσµατικός σχεδιασµός και η 

µη αποδοτική διοίκηση των διαδικασιών παροχής τους, λόγω της δηµιουργίας 

αυξηµένου λειτουργικού κόστους ή και της χαµηλής ποιότητας των παρεχόµενων 

υπηρεσιών εξαιτίας της αδυναµίας εφαρµογής των διαδικασιών από το προσωπικό 

(Shostack et al, 1982, Shostack, 1984, Kingman - Brundage, 1992). 

 

Βιβλιογραφικά, έχει προταθεί η χρήση νέων µεθόδων διοίκησης των διαδικασιών 

παροχής υπηρεσιών, ως απάντηση στην παρατηρούµενη έλλειψη αποτελεσµατικών 

συστηµάτων. Μεταξύ αυτών, η τεχνική blueprinting (Shostack and Kingman - 

Brundage, 1980, Shostack, 1984), ως µέθοδος διαχείρισης της µεταβλητότητας και της 

ετερογένειας που αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του τοµέα των υπηρεσιών, µε 

στόχο την τυποποίησή τους και εφαρµογές στον εντοπισµό προβληµάτων που αφορούν 

στη λειτουργική αποδοτικότητα και την καινοτοµία.  

 

Πρόκειται για εργαλείο χαρτογράφησης και ανάλυσης του συστήµατος των 

διαδικασιών παροχής µιας υπηρεσίας, µε αποτέλεσµα την γραφική απεικόνιση των 

απαιτούµενων ενεργειών - δράσεων, το σύνολο των οποίων δοµεί τη διαδικασία 
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εξυπηρέτησης των πελατών. Συµπεριλαµβάνονται η σειρά αλληλουχίας και ο τρόπος 

διασύνδεσης των ενεργειών, τα σηµεία επαφής και αλληλεπίδρασης παρόχου - χρήστη 

και τα φυσικής - υλικής υπόστασης στοιχεία του περιβάλλοντος, εντός του οποίου 

προσφέρεται η υπηρεσία, ιδωµένα από την οπτική του πελάτη. Επιπροσθέτως, µπορεί 

να εµπεριέχει χρονοδιαγράµµατα, κόστη και standards επίδοσης για όλες τις επιµέρους 

διαδικασίες (Kingman - Brundage, 1992). 

 

Η τεχνική µπορεί να εφαρµοστεί σε υπάρχουσες υπηρεσίες ή να υιοθετηθεί για τον 

σχεδιασµό µιας νέας, να αποτυπώσει βασικές υπηρεσίες ή επιµέρους διαδικασίες. 

∆ιεθνώς, υφίσταται πληθώρα επιτυχούς περιπτωσιολογικής χρησιµοποίησης της 

µεθόδου blueprinting, ως εργαλείου χαρτογράφησης των διαδικασιών παροχής µιας 

υπηρεσίας, µε ευρύτατο πεδίο εφαρµογής, σε επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων, µεταξύ 

των οποίων η υγεία και ο ευρύτερος δηµόσιος τοµέας και στόχο την επιτυχή διαχείριση 

των προκλήσεων του µακροπεριβάλλοντος, την καινοτοµία και την επίτευξη της 

αριστείας.  

 

Στην Ελλάδα, δεν έχει καταγραφεί, ακόµη, καµία αντίστοιχη προσπάθεια στο χώρο των 

µονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, γεγονός που αποτέλεσε το εφαλτήριο για την 

εκπόνηση της παρούσας εργασίας. 

 

5.2. Προϋποθέσεις - κριτήρια δόµησης Blueprint  

 

Η δόµηση ενός επιτυχηµένου blueprint προϋποθέτει τη διερεύνηση και την 

ολοκληρωµένη αντίληψη, αφενός, των αναγκών και επιθυµιών των χρηστών της 

υπηρεσίας, αφετέρου, των δυνατοτήτων του οργανισµού, σε ό,τι αφορά σε διαθέσιµους 

ανθρώπινους, οικονοµικούς και τεχνολογικούς πόρους, ώστε το τελικό αποτέλεσµα 

ενός τέτοιου project να αναφέρεται στο βέλτιστο δυνατό σύστηµα διαδικασιών παροχής 

της υπηρεσίας.   

 

Το blueprint µιας υπηρεσίας πρέπει, θεµελιωδώς, να ευθυγραµµίζεται µε την 

οργανωσιακή κουλτούρα του εκάστοτε οργανισµού, καθώς την εµπεριέχει µε τρόπο 

σαφή και ξεκάθαρο (Kostopoulos and Gounaris, 2008). Πρόκειται, επί της ουσίας, για 

την απεικόνιση των πολιτικών και πρακτικών του φορέα της υπηρεσίας που διέπουν τις 

διαδικασίες της παροχής της. Είναι ανώφελη και µη αποδοτική ενέργεια η 
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χαρτογράφηση µιας υπηρεσίας, αν το σύνολο των εταιρικών στοιχείων, που σχετίζονται 

µε τις διαδικασίες, µε κάθε τρόπο (άµεσο ή έµµεσο), δεν βρίσκονται σε πλήρη 

συµφωνία µεταξύ τους. 

 

Η υιοθέτηση της µεθόδου του blueprinting επιβάλλεται, συνήθως, από την 

αναγκαιότητα διευθέτησης, σε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα, λειτουργικών προβληµάτων 

σε συγκεκριµένες οργανωτικές µονάδες. Στην πραγµατικότητα, όµως, η αξιοποίηση και 

η αποκόµιση των ωφελειών από ανάλογες προσπάθειες διασφαλίζονται από την 

εστίαση (Baum, 1990): 

• στη βελτιστοποίηση της αντιλαµβανόµενης από τους πελάτες αξίας, µέσω της 

αποτελεσµατικής διαχείρισης του εργασιακού χρόνου, 

• την αριστοποίηση ή την προσθήκη στοιχείων στην υπηρεσία, που εκτιµούν 

ιδιαίτερα και είναι κρίσιµα για τους πελάτες και 

• το συστηµατικό σχεδιασµό, την αποτελεσµατική επικοινωνία µε τους 

εργαζόµενους και την εύστοχη διαχείριση της αλλαγής. 

 

Έχουν προταθεί δύο βασικά κριτήρια που χρειάζεται να πληρούνται (Kingman - 

Brundage, 1989): 

• της οικονοµίας, που αναφέρεται στην επιλογή των βέλτιστων διασυνδέσεων 

µεταξύ των εργασιών, των εργαζοµένων και των υπηρεσιών στην αλληλουχία 

των διαδικασιών, µε κριτήριο την εξάλειψη χρονικών καθυστερήσεων, ουρών 

αναµονής, περιττών ενεργειών - διαδροµών και την επίτευξη της 

αποδοτικότερης διαχείρισης των πόρων και της υψηλής αντιλαµβανόµενης 

ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και 

• της συµµετρίας, που αφορά στην κατηγοριοποίηση των επιµέρους ενεργειών - 

σταδίων, µε κριτήριο τη βαρύτητα - σηµαντικότητά τους για την 

αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας παροχής της υπηρεσίας, ώστε αυτά που 

συγκεντρώνουν ανάλογο βαθµό σπουδαιότητας να τοποθετηθούν σε αντίστοιχες 

θέσεις στην γραφική απεικόνιση. 

 

5.3. Στάδια δόµησης Blueprint  

 

Η δόµηση ενός blueprint δεν αποτελεί απλή διαδικασία. Επιβάλλεται ο µεθοδικός και 

ακριβής σχεδιασµός των επιµέρους σταδίων της κατασκευής του, λαµβάνοντας υπόψη 
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απόψεις και σχόλια των εργαζοµένων και των πελατών, κατανοώντας το µηχανισµό, 

τους επιδρώντες παράγοντες και τις διαδικασίες δηµιουργίας της εµπειρίας στους 

χρήστες της υπηρεσίας. 

 

Για την επιτυχηµένη διάρθρωση και κατασκευή ενός blueprint απαιτείται να 

ακολουθηθεί µια διαδικασία καθορισµένων ενεργειών. Τα στάδια για τη δηµιουργία 

ενός blueprint είναι (Shostack, 1984): 

• η καταγραφή και χαρτογράφηση της ροής των επιµέρους διαδικασιών, το 

σύνολο των οποίων συνιστά την υπηρεσία. Σε αυτό το σηµείο, λαµβάνοντας 

υπόψη ότι η µέθοδος του blueprinting θέτει στο επίκεντρο της προσέγγισής της 

τον πελάτη, γίνεται ο διαχωρισµός και η κατηγοριοποίηση των διαδικασιών µε 

βάση την γραµµή ορατότητάς τους από αυτόν (line of visibility). Η ποσοστιαία 

αναλογία των διαδικασιών που καταγράφονται πάνω από την γραµµή 

ορατότητας και είναι οι πλέον σηµαντικές για την αποτελεσµατικότητα και την 

αντιλαµβανόµενη ποιότητα της υπηρεσίας εξαρτάται και είναι ευθέως ανάλογη 

του απαιτούµενου για την ολοκλήρωση της παροχής της αριθµού των 

εργαζοµένων επαφής (Lings and Brooks, 1998). Υπάρχει σαφής γραφική 

απεικόνιση της αλληλεπίδρασης µεταξύ των εργαζοµένων επαφής και αυτών 

που επιτελούν υποστηρικτικό για την υπηρεσία ρόλο, γεγονός που εξυπηρετεί 

την περιγραφή και την οριοθέτηση του ρόλου τους και τη διασφάλιση του 

συντονισµού µεταξύ τους.  

• Ο εντοπισµός των κρίσιµων σηµείων για την επίτευξη των στόχων απόδοσης 

και αποτελεσµατικότητας. Τα κρίσιµα συµβάντα αναφέρονται σε εκείνες τις 

στιγµές εξυπηρέτησης του πελάτη, που είναι για τον ίδιο πολύ σηµαντικές και 

µπορεί να αποτελέσουν πηγή υπέρµετρης ικανοποίησης ή δυσαρέσκειας (Bitner 

et al, 1990), διαµορφώνοντας σε µεγάλο ποσοστό τη συνολική 

αντιλαµβανόµενη ποιότητα της προσφερόµενης υπηρεσίας και το επίπεδο της 

ικανοποίησης. Το στάδιο αυτό παίζει καθοριστικό ρόλο στην χρησιµότητα και 

τη συνεισφορά του blueprint στον οργανισµό που παρέχει την υπηρεσία, καθώς 

συνιστά εργαλείο ποιότητας για τον εντοπισµό των αδύναµων - προβληµατικών 

σηµείων στη διαδικασία της παροχής, τα οποία µπορεί να οδηγήσουν σε 

αποτυχία της υπηρεσίας και απαιτούν τη λήψη ειδικής µέριµνας για την 

αποφυγή ελλειµµάτων ποιότητας και αντίστοιχου σχεδιασµού εναλλακτικών 

σεναρίων αντιµετώπισής τους. 
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• Ο καθορισµός χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης των επιµέρους διαδικασιών. 

Αφορά στους πρότυπους χρόνους ολοκλήρωσης όπως καθορίζονται από τις 

δυνατότητες του οργανισµού και µπορεί να εµπεριέχει και αποδεκτές 

αποκλίσεις από αυτούς. 

• Η ενσωµάτωση οικονοµικών δεικτών, που αφορούν στην ανάλυση κόστους των 

επιµέρους διαδικασιών και της υπηρεσίας συνολικά. 

 

5.4. Πλεονεκτήµατα - οφέλη εφαρµογής Blueprinting  

 

Η µέθοδος του blueprinting είναι ένα διοικητικό εργαλείο, δυνάµενο να χρησιµοποιηθεί 

ως όχηµα για τη διασφάλιση της ορθής επικοινωνίας και υιοθέτησης της συµπεριφοράς, 

των αναµενόµενων δράσεων και του τρόπου λειτουργίας των εργαζοµένων εντός του 

οργανισµού και πιο συγκεκριµένα στα πλαίσια του µηχανισµού παροχής της υπηρεσίας. 

Ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται η αποφυγή ενεργειών που µπορεί να αποτελέσουν χάσµατα 

- ελλείµµατα ποιότητας, εξασφαλίζοντας την ύπαρξη σηµαντικών συνιστωσών της 

εσωτερικής ποιότητας στην υγεία (Reynoso and Moore, 1995).  

 

Η συµβολή της µεθόδου στην εξάλειψη του φαινοµένου του διφορισµού του ρόλου των 

εργαζοµένων, δυσάρεστο σύµβαµα στη διαδικασία της εξυπηρέτησης των χρηστών της 

υπηρεσίας, είναι ουσιαστική, καθώς εµπεριέχει την περιγραφή του ρόλου κάθε 

υπαλλήλου στη διαδικασία παροχής της υπηρεσίας, µε τρόπο περισσότερο ακριβή από 

οποιεσδήποτε προφορικές οδηγίες και οπωσδήποτε λιγότερο επιρρεπή σε παρανοήσεις 

(Shostack, 1984).  

 

Η δράση των εργαζοµένων της πρώτης γραµµής, αποτελεί θεµελιώδες στοιχείο στην 

ορθή επικοινωνία των αρχών, των αξιών και του οράµατος του οργανισµού, 

διαµορφώνοντας, εν πολλοίς, το σύνολο της βιούµενης εµπειρίας, το επίπεδο της 

ικανοποίησης και της αντιλαµβανόµενης από τους χρήστες ποιότητας της παρεχόµενης 

υπηρεσίας, καθορίζοντας την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών που δοµούν την 

εκάστοτε υπηρεσία. Η λεπτοµερής απεικόνιση της αλληλουχίας των ενεργειών και των 

απαιτούµενων διασυνδέσεων µε τις υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως επιτυγχάνεται µε 

τη δόµηση ενός blueprint, οδηγεί σε βελτίωση της απόδοσης, ανώτερη ποιότητα της 

προσφερόµενης υπηρεσίας και αύξηση του βαθµού ικανοποίησης των πελατών 

(Zeithaml et al, 2006). 
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Μέσω της διεξοδικής χαρτογράφησης των υπηρεσιών διασφαλίζεται και αναβαθµίζεται 

η ποιότητα της ροής της πληροφορίας εντός του οργανισµού, πολύτιµου επιχειρησιακού 

πόρου, όπως έχει υπογραµµιστεί παραπάνω. 

 

Η εφαρµογή του blueprinting δρα καταλυτικά στην επίτευξη υψηλού επιπέδου 

συντονισµού της δράσης των εργαζοµένων, ενώ η διαδικασία παροχής της υπηρεσίας 

διευκολύνεται µέσω του εκ των προτέρων καθορισµού των απαιτούµενων ενεργειών, 

του χρονισµού πραγµατοποίησής τους και των στόχων απόδοσης. Ο υψηλός βαθµός 

συντονισµού των δραστηριοτήτων των υπαλλήλων διαφορετικών υπηρεσιών αποτελεί 

υψηλή προτεραιότητα των ∆ιοικήσεων των οργανισµών, καθορίζοντας, σε σηµαντικό 

ποσοστό, την πραγµατοποίηση των επιχειρησιακών στόχων απόδοσης (Gittell, 2002). Η 

επικέντρωση και η συστηµατική επένδυση στη βελτιστοποίηση του επιπέδου 

συντονισµού των ενεργειών του ανθρώπινου δυναµικού αποτελεί νέα τάση στη 

διοίκηση των διαδικασιών, µε ευεργετικές συνέπειες στον οργανωσιακό σχεδιασµό και 

τη λειτουργία των επιχειρήσεων (Maccoby, 2006).  

 

Η επιτυχηµένη συνεργασία και ο συντονισµός των δράσεων των επαγγελµατιών υγείας 

είναι θεµελιώδους σηµασίας και για έναν επιπλέον λόγο: το χρονικό πλαίσιο, εντός του 

οποίου απαιτείται να ολοκληρωθεί η διαγνωστική προσπέλαση και η θεραπευτική 

αντιµετώπιση πολλών ασθενών µε προβλήµατα υγείας που χρήζουν επείγουσας ή και 

εντατικής παροχής φροντίδας υγείας, είναι ιδιαίτερα στενό έως ασφυκτικό. 

 

Η χρήση της µεθοδολογίας του blueprinting οδηγεί στον εντοπισµό προβληµάτων και 

ελλείψεων στο υφιστάµενο σύστηµα διαδικασιών παροχής της εκάστοτε υπηρεσίας, 

αποτελώντας την αφετηρία της διαδικασίας βελτίωσής του, µε την εξεύρεση 

δηµιουργικών λύσεων που στοχεύουν στην αριστοποίηση της αποτελεσµατικότητας, 

την εξοικονόµηση πόρων και την αύξηση της ικανοποίησης και της αφοσίωσης των 

πελατών (Bitner et al, 2008).  

 

Η λεπτοµερής χαρτογράφηση των υπηρεσιών ενός οργανισµού, µε την προσθήκη 

µετρήσιµων δεικτών, παρέχει στα στελέχη του χρήσιµα, χειροπιαστά στοιχεία, 

αξιοποιήσιµα στον έλεγχο και τη διοίκηση των διαδικασιών παροχής (Lings and 
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Brooks, 1998), εξασφαλίζοντας, παράλληλα, πολύτιµα δεδοµένα για τον σχεδιασµό και 

την αξιολόγηση της στρατηγικής Marketing (Shostack, 1984).  

 

5.5.1. Η περίπτωση της Β΄ Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (Β΄ ΜΕΝΝ) 

του Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου  

 

Η Β΄ ΜΕΝΝ του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου της Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) είναι 

εγκαταστηµένη στο δεύτερο όροφο του κεντρικού κτιριακού συγκροτήµατος του 

νοσοκοµείου Παπαγεωργίου, καταλαµβάνοντας ωφέλιµη έκταση 770m². Ξεκίνησε τη 

λειτουργία της στις 04/04/2004. Την στελεχώνουν 7 νεογνολόγοι, 5 µέλη ∆ΕΠ της 

Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ και 2 επιµελητές του ΕΣΥ, 3 εξειδικευόµενοι στη 

νεογνολογία παιδίατροι, 4 γιατροί - ειδικευόµενοι της παιδιατρικής, 18 νοσηλεύτριες, 8 

µαίες, βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό. ∆ιαθέτει 22 οργανικές κλίνες που 

αναπτύσσονται σε 4 θαλάµους νοσηλείας (εντατικής, ενδιάµεσης - µεσοεντατικής, 

ειδικής νοσηλείας και προετοιµασίας εξιτηρίου). Εξυπηρετεί τις ανάγκες της Α΄ 

Μαιευτικής κλινικής του νοσοκοµείου Παπαγεωργίου, ιδιωτικών µαιευτικών κλινικών 

και άλλων νοσοκοµείων της Βόρειας Ελλάδας, στο πλαίσιο διενέργειας εφηµεριών, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΣΥ. 

 

Η αποστολή της αφορά, αφενός, στην παροχή εξατοµικευµένης επείγουσας και 

εντατικής φροντίδας υγείας σε πρόωρα (στο µεγαλύτερο ποσοστό) και τελειόµηνα 

νεογνά µε προβλήµατα που αφορούν κυρίως στο αναπνευστικό, το κυκλοφορικό, το 

πεπτικό και το κεντρικό νευρικό σύστηµα, αφετέρου, στην πραγµατοποίηση 

εκπαίδευσης, πρακτικής άσκησης και εξειδίκευσης προπτυχιακών και µεταπτυχιακών 

φοιτητών των Σχολών Επιστηµών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου και του 

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. 

 

Πίνακας 5.5.1. ∆είκτες αποδοτικότητας Β΄ ΜΕΝΝ 2013, 2014, 2015 

Πηγή: Μητρώο διακίνησης ασθενών Β΄ ΜΕΝΝ 2013, 2014, 2015 

∆ΕΙΚΤΕΣ  

ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

2013 2014 2015 

Νοσηλευθέντα νεογνά 494 536 600 

Μέση µηνιαία πληρότητα  96,3% ± 14,2  93,9% ± 13,8  92,6% ± 13,2  
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5.5.2. Ιδιαιτερότητες εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος ΜΕΝΝ 

 

Αποτελεί πολύ ξεχωριστό κλινικό τµήµα. Πρόκειται για ένα «αποστειρωµένο» 

περιβάλλον υψηλής τεχνολογίας, γεγονός που επιβάλλεται από τις ιδιαιτερότητες των 

λιλιπούτιων ασθενών. Η λειτουργική και ανατοµική ανωριµότητα των διαφόρων 

οργάνων - συστηµάτων του οργανισµού των πρόωρων νεογνών αποτελεί την 

γενεσιουργό αιτία των προβληµάτων υγείας που εµφανίζουν και κατ’ επέκταση της 

ανάγκης υποστήριξης και παροχής εξειδικευµένης υγειονοµικής φροντίδας.   

 

Οι εξελίξεις στους τοµείς της µαιευτικής, της περιγεννητικής ιατρικής και της 

νεογνολογίας, σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη της βιοιατρικής τεχνολογίας συνέβαλαν 

στην αύξηση των ποσοστών επιβίωσης, τη µείωση του ποσοστού των επιπλοκών και  

τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των βαρέως πασχόντων νεογνών. Ωστόσο, η 

προωρότητα και οι επιπλοκές της, αποτελούν την κυριότερη αιτία νοσηρότητας και 

θνησιµότητας σε νεογνά χωρίς συγγενείς ανωµαλίες, ενώ οι απώτερες επιπτώσεις της 

αφορούν στην εµφάνιση προβληµάτων από διάφορα συστήµατα του οργανισµού και 

νευροαναπτυξιακών διαταραχών (Gomella, 2009). 

 

Οι επαγγελµατίες υγείας που στελεχώνουν το τµήµα συγκεντρώνουν υψηλού επιπέδου 

θεωρητική κατάρτιση, κλινικές ικανότητες και επικοινωνιακές δεξιότητες, ενώ οι γονείς 

των νεογνών είναι ο τρίτος βασικός πυλώνας εκ των εµπλεκοµένων µερών. 

 

Την τελευταία δεκαετία, παρά το µείζον δηµογραφικό πρόβληµα της σύγχρονης 

Ελλάδας, που αφορά στην υπογεννητικότητα, η εφαρµογή του σχετικού µε την ιατρικά 

υποβοηθούµενη αναπαραγωγή νόµου (3305/05) και η επιλογή τεκνοποίησης από 

γυναίκες µεγαλύτερης ηλικίας, είχαν ως συνέπεια την αύξηση του αριθµού των 

γεννήσεων πρόωρων νεογνών και κατ’ επέκταση την αύξηση των εισαγωγών στις 

ΜΕΝΝ.  

 

Οι ανάγκες σε κλίνες εντατικής νοσηλείας νεογνών, εντός του γεωγραφικού 

διαµερίσµατος της Μακεδονίας, εξυπηρετούνται οριακά, εκτός της Β΄ ΜΕΝΝ, από δύο 

ακόµη δηµόσιες ΜΕΝΝ, λειτουργούσες στο νοσοκοµείο Ιπποκράτειο της 
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Θεσσαλονίκης και δύο αδειοδοτηµένες, µικρής δυναµικότητας, ιδιωτικές µονάδες, 

εντός του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης.  

 

Η ανεπαρκής κάλυψη σε κλίνες ΜΕΝΝ της Βόρειας Ελλάδας, σε συνδυασµό µε την 

κλιµάκωση της ζήτησης, συνεπεία της όξυνσης της οικονοµικής κρίσης, έχουν 

οδηγήσει σε υπερπληρότητα τις δηµόσιες µονάδες, µε τις πιέσεις ανάπτυξης νέων 

κλινών να είναι ασφυκτικές, υπό καθεστώς υποστελέχωσης σε νοσηλευτικό - µαιευτικό 

προσωπικό.  

 

5.6. Blueprinting υπηρεσιών υγείας στη Β΄ ΜΕΝΝ Γ.Ν. Παπαγεωργίου  

 

Έχοντας, προηγουµένως, εκτενώς αναφερθεί στις ιδιαιτερότητες του τοµέα 

υγειονοµικής περίθαλψης και όσες αφορούν στο συγκεκριµένο κλινικό τµήµα, γίνεται 

αντιληπτό ότι η αναγκαιότητα διαφοροποίησης και εξατοµίκευσης της προσφερόµενης 

υπηρεσίας δεν καταργείται, ούτε υποβαθµίζεται. Αντιθέτως, µε τη χαρτογράφηση των 

διαδικασιών και τη δυνατότητα οπτικοποίησης της προσφερόµενης υπηρεσίας 

διασφαλίζονται η δραστηριοποίηση των εργαζοµένων εντός θεσµοθετηµένων 

λειτουργικών πλαισίων και η αντίληψη της σηµαντικότητας της ατοµικής συνεισφοράς 

και συµµετοχής προς επίτευξη θετικής τελικής έκβασης. Η καταγραφή και εν συνεχεία 

η προτυποποίηση των διαδικασιών εξυπηρετούν την προσφορά υπηρεσιών ίσης αξίας 

και ανώτερης ποιότητας και τη δηµιουργία κοινής εµπειρίας από την χρήση της 

εκάστοτε υπηρεσίας.  

 

Επιπροσθέτως, στην περίπτωση της ΜΕΝΝ, η διερεύνηση της ικανοποίησης των 

ασθενών - νεογνών, λόγω της εγγενούς αδυναµίας τους, προφανώς δεν είναι εφικτή. Η 

άποψη και η αντιλαµβανόµενη από τους γονείς των νεογνών ποιότητα των υπηρεσιών 

είναι το στοιχείο που δύναται να αποτυπωθεί. Η πελατοκεντρική προσέγγιση του 

εργαλείου του blueprinting επιβάλλει διττή αποτύπωση στη ΜΕΝΝ: αφενός, θέτοντας 

στο επίκεντρο τα νεογνά, όπου η ύπαρξη αντικειµενικών δεικτών που αφορούν στην 

αποτελεσµατικότητα της φροντίδας υγείας καθορίζει τα κρίσιµα σηµεία στις 

διαδικασίες παροχής των υπηρεσιών, αφετέρου, τους γονείς που αλληλεπιδρούν µε τους 

επαγγελµατίες υγείας.  
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Για τη χαρτογράφηση των προσφερόµενων υπηρεσιών στη ΜΕΝΝ επιλέχθηκε µια 

εξελικτική µορφή της µεθόδου του blueprinting, που δοµείται στη βάση της διάκρισης 

µεταξύ σκηνής, παρασκηνίου και αλληλεπιδράσεων µεταξύ των εργαζοµένων (Bitner et 

al, 2006), µε την προσθήκη δείκτη χρονικού πλαισίου ολοκλήρωσης διαδικασιών και τη 

συγκρότησή της να ακολουθεί το µοτίβο του πίνακα 5.6.1. 

 

Πίνακας 5.6.1. Υιοθετηθείσα µορφή blueprinting  

Πηγή: Bitner et al, 2006 

ΦΥΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ  

όλα τα υλικής υπόστασης στοιχεία, µε τα οποία οι πελάτες έρχονται σε επαφή κατά 

τη διάρκεια βίωσης της εµπειρίας της υπηρεσίας και επηρεάζουν την 

αντιλαµβανόµενη από αυτούς ποιότητα  

∆ΕΙΚΤΗΣ ΧΡΟΝΟΥ (χρονοδιάγραµµα) 

τα αποδεκτά χρονικά πλαίσια, εντός των οποίων πρέπει να ολοκληρωθούν οι δράσεις 

των εργαζοµένων επαφής, ως αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασής τους µε τους πελάτες 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (επίκεντρο προσέγγισης) 

το σύνολο των ενεργειών - βηµάτων των πελατών, µε χρονολογική σειρά, κατά τη 

διάρκεια παροχής της υπηρεσίας  

ΓΡΑΜΜΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ (πελατών - εργαζοµένων επαφής προσκηνίου) 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟΥ (επί της σκηνής) 

το σύνολο των ενεργειών - δράσεων των εργαζοµένων που είναι ορατές από τους 

πελάτες και εµπεριέχουν στοιχεία επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης µαζί τους, 

διαµορφώνοντας «στιγµές αλήθειας»    

ΓΡΑΜΜΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ (από πελάτες) 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟΥ 

το σύνολο των ενεργειών - δράσεων των εργαζοµένων που δεν είναι ορατές από τους 

πελάτες, δεν απαιτούν δια ζώσης επικοινωνία µαζί τους και αφορούν στην 

προετοιµασία και τη διευκόλυνση της διαδικασίας παροχής της υπηρεσίας  

ΓΡΑΜΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ  

(εργαζοµένων επαφής - υπαλλήλων άλλων υπηρεσιών) 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

το σύνολο των ενεργειών - δράσεων εργαζοµένων άλλων υπηρεσιών που είναι 

απαραίτητες ή διευκολύνουν την προσφορά της υπηρεσίας 
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Τα blueprints που παρατίθενται στη συνέχεια, προφανώς, υπόκεινται στις υφιστάµενες 

αρχές οργανωσιακής λειτουργίας και χωροταξικής υποδοµής της Β΄ ΜΕΝΝ, οι οποίες, 

όµως, είναι αρκούντως αντιπροσωπευτικές για το σύνολο των ΜΕΝΝ στην Ελλάδα. 
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*η οικονοµική υπηρεσία δρα υποστηρικτικά στο σύνολο του µηχανισµού των 

διαδικασιών παροχής των υπηρεσιών: καταβολή µισθοδοσίας εργαζοµένων, διευθέτηση 

εξωσυµβατικών παραγγελιών υγειονοµικού υλικού, τεχνολογικού εξοπλισµού, 

πληρωµών προµηθευτών  

** θερµικά ουδέτερο είναι το περιβάλλον, του οποίου η θερµοκρασία είναι τέτοια που 

επιτρέπει στο νεογνό να διατηρεί τη θερµοκρασία του σώµατός του φυσιολογική µε την 

ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας (χρησιµοποίηση θερµοκοιτίδας) 

***NCPAP: µέθοδος µη επεµβατικού αερισµού  

**** κάθε νεογνό διαθέτει αναλώσιµο υγειονοµικό υλικό αποκλειστικής χρήσης 

(αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυµα, αυτοκόλλητες ταινίες, πάνες, µεζούρα, ακουστικά, 

αυτοδιατεινόµενο ασκό ανάνηψης, µάσκα προσώπου, παροχή οξυγόνου)   

*****kangaroo care: η φροντίδα του νεογνού, µέσω της επαφής δέρµα µε δέρµα µε τον 

γονέα (WHO, 2003).  
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Κεφάλαιο 6 

 

6.1. Στοχασµός έρευνας  

 

Η περαιτέρω διοικητική αξιοποίηση των δεδοµένων που προκύπτουν από τη 

χαρτογράφηση των υπηρεσιών υγείας της ΜΕΝΝ προάγεται και διασφαλίζεται µέσω 

της διερεύνησης της αντιλαµβανόµενης από τους επαγγελµατίες υγείας ποιότητας των 

εννοιολογικών συνιστωσών της µεθόδου (Bitner et al, 1994).  

 

Με αυτόν τον τρόπο, προσεγγίζεται, αφενός, το ζήτηµα της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών µέσω της δεύτερης εκ των τριών συνιστωσών - διαστάσεών 

της, των εργαζοµένων (Ovretveit, 2004), αφετέρου, της εσωτερικής ποιότητας των 

υπηρεσιών (Hallowell et al, 1996), έννοιας αλληλένδετης µε την εργασιακή 

ικανοποίηση (Back et al, 2011) και την ικανοποίηση των εξωτερικών πελατών (Peters 

and Waterman, 2004). 

 

6.2. Σκοπός έρευνας  

 

Η επίγνωση της καθοριστικής σηµασίας της δράσης των υπαλλήλων επαφής του 

προσκηνίου (front stage), «συµπρωταγωνιστών» των κρίσιµων στιγµών, στη 

διαµόρφωση της συνολικής εµπειρίας του χρήστη των υπηρεσιών (Bitner et al, 1990) 

και του επιπέδου ποιότητας των εσωτερικών - υποστηρικτικών υπηρεσιών και των 

υλικών στοιχείων του εργασιακού περιβάλλοντος στην αποτελεσµατικότητα και το 

επίπεδο ικανοποίησης των υπαλλήλων από την εργασία τους (Back et al, 2011),  

δηµιούργησαν την ανάγκη διερεύνησης των ακόλουθων ερωτηµάτων - υποθέσεων: 

• οι διαδικασίες παροχής των υπηρεσιών - δράσεις προσκηνίου (front stage) των 

επαγγελµατιών υγείας της ΜΕΝΝ είναι υψηλού επιπέδου ποιότητας,  

• οι επαγγελµατίες υγείας της ΜΕΝΝ είναι ικανοποιηµένοι από το επίπεδο της 

ποιότητας των εσωτερικών - υποστηρικτικών υπηρεσιών και των φυσικών 

στοιχείων του εργασιακού τους περιβάλλοντος. 

 

6.3. Μεθοδολογία έρευνας  
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Για τη διεξαγωγή της έρευνας σχεδιάστηκε και χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο, 

που αυτούσιο παρατίθεται στο παράρτηµα. ∆ιανεµήθηκε σε έντυπη µορφή και 

συµπληρώθηκε ανώνυµα από τους επαγγελµατίες υγείας (γιατρούς και νοσηλεύτριες / 

µαίες) της ΜΕΝΝ, κατά τη διάρκεια του ∆εκεµβρίου του 2015.  

 

Η κατασκευή του υπαγορεύτηκε από τον σκοπό που εξυπηρετεί, αναφορικά µε τη 

διερεύνηση της άποψης των εργαζοµένων για το επίπεδο της ποιότητας των δοµικών 

στοιχείων του εργαλείου του blueprinting που χρησιµοποιήθηκε για τη χαρτογράφηση 

των υπηρεσιών.  

 

Είναι δοµηµένο σε 6 επιµέρους ενότητες και περιλαµβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου  

και µία ερώτηση ανοικτού τύπου, που αντιστοιχεί στη διοικητική πρόταση των 

εργαζοµένων. Στις ερωτήσεις αξιολόγησης των ενοτήτων Β, Γ και Ε χρησιµοποιήθηκε 

πεντάβαθµη κλίµακα διαστρωµάτωσης των απαντήσεων. Στη διαγραµµατική 

παρουσίαση των αποτελεσµάτων, θεωρήθηκε περισσότερο εύληπτη η αντιστοίχιση των 

διαβαθµίσεων της ποιότητας µε αριθµούς: πολύ κακή→1, κακή→2, µέτρια→3, 

καλή→4, εξαιρετική→5. 

 

6.4. Αποτελέσµατα έρευνας  

 

Ενότητα Α - δηµογραφικά στοιχεία 

 

Το ερωτηµατολόγιο απαντήθηκε από το σύνολο των επαγγελµατιών υγείας της ΜΕΝΝ: 

14 γιατρούς διαφόρων βαθµίδων (5 άντρες και 9 γυναίκες) και 24 νοσηλεύτριες - µαίες. 

Η διακύµανση των ετών εργασίας τους στο τµήµα ήταν: < 5 έτη: 42,1%, 5 - 10 έτη: 

21% και  > 10 έτη: 36,9%. 

                   
∆ιάγραµµα 6.4.1.                                                         
Προϋπηρεσία στη ΜΕΝΝ, ανά υπηρεσία                    

∆ιάγραµµα 6.4.2. 
Προϋπηρεσία στη ΜΕΝΝ 
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Ενότητα Β - υλικά στοιχεία 

 

Αξιολογήστε, ως προς τη λειτουργικότητα, τη χωροταξία, την επάρκεια, την 

καθαριότητα και την καινοτοµία, την ποιότητα των ακόλουθων στοιχείων:         

                  

∆ιάγραµµα 6.4.3. 
Θάλαµοι νοσηλείας 
 

                    

∆ιάγραµµα 6.4.5. 
Αποθηκευτικοί χώροι 
 

   

 ∆ιάγραµµα 6.4.7. 
 Χώροι υποδοχής γονιών 
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∆ιάγραµµα 6.4.4. 
Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός 
 

  ∆ιάγραµµα 6.4.6. 
  Χώροι ανάπαυσης προσωπικού  
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∆ιάγραµµα 6.4.8.  
Υλικά στοιχεία 
 

 
∆ιάγραµµα 6.4.9. 
Υλικά στοιχεία, ανά υπηρεσία 
 

 
∆ιάγραµµα 6.4.10. 
Υλικά στοιχεία, σε σχέση µε προϋπηρεσία 
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       ΘΑΛΑΜΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ    ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚ. ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΠ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΓΟΝΙΩΝ 

Προϋπηρεσία 
< 5 έτη     
5 - 10 έτη     
> 10 έτη     
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            ΘΑΛΑΜΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ             ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   ΑΠΟΘ. ΧΩΡΟΙ               ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΓΟΝΙΩΝ 

 
• Ιατρική υπηρεσία 

• Νοσηλευτική / 

µαιευτική υπηρεσία 
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Πίνακας 6.4.1. 
Υλικά στοιχεία: Mean - Std. Error 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Πίνακας 6.4.2. 
Στατιστική συσχέτιση υλικών στοιχείων  
 
ΘΑΛΑΜΟΙ 

ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ  

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ 

ΧΩΡΟΙ 

0,486  0,120  0,0026 

  ΑΝΑΠΑΥΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

0,865  0,135  <0,0001 

  ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΓΟΝΙΩΝ 0,892  0,139  <0,0001 

 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ 

ΧΩΡΟΙ 

0,568  0,153  0,0069 

  ΑΝΑΠΑΥΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

0,946  0,139  <0,0001 

  ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΓΟΝΙΩΝ 0,973  0,157  <0,0001 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ 

ΧΩΡΟΙ 

ΘΑΛΑΜΟΙ 

ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

-0,486  0,120  0,0026 

  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ -0,568  0,153  0,0069 

  ΑΝΑΠΑΥΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

0,378  0,0977  0,0043 

  ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΓΟΝΙΩΝ 0,405  0,113  0,0096 

ΑΝΑΠΑΥΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΘΑΛΑΜΟΙ 

ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

-0,865  0,135  <0,0001 

  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ -0,946  0,139  <0,0001 

  ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ 

ΧΩΡΟΙ 

-0,378  0,0977  0,0043 

ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΓΟΝΙΩΝ ΘΑΛΑΜΟΙ 

ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

-0,892  0,139  <0,0001 

  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ -0,973  0,157  <0,0001 

  ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ 

ΧΩΡΟΙ 

-0,405  0,113  0,0096 

Factor Mean Std. Error 

ΘΑΛΑΜΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ  3,5676  0,1132  

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

3,6486  0,1111  

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ  3,0811  0,1053  

ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

2,7027  0,1015  

ΧΩΡΟΙ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΓΟΝΙΩΝ  2,6757  0,1166  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ / ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟΥ (front stage)  

 

Αξιολογήστε τις διαδικασίες παροχής των υπηρεσιών της ΜΕΝΝ - δράσεις προσκηνίου 

(front stage), λαµβάνοντας υπόψη την αποτελεσµατικότητα, την αποδοτικότητα και την 

ποιότητά τους:  

                                     
∆ιάγραµµα 6.4.11.  
Τοποθέτηση και χρήση οµφαλικών αγγείων 
 

                
∆ιάγραµµα 6.4.13.  
Παραλαβή νεογνού  
 

                 
∆ιάγραµµα 6.4.15.  
Προετοιµασία - χορήγηση φαρµάκων  
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  ∆ιάγραµµα 6.4.12.  
  Τοποθέτηση και χρήση picc line   

∆ιάγραµµα 6.4.14.  
Προετοιµασία - χορήγηση παρεντερικής 

  ∆ιάγραµµα 6.4.16.  
  ∆ιαγνωστική προσπέλαση 
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∆ιάγραµµα 6.4.17.  
Ενηµέρωση γονιών 
 
 

 

∆ιάγραµµα 6.4.19. 
∆ιαδικασίες / δράσεις προσκηνίου (front stage)  
 
 

 

∆ιάγραµµα 6.4.20. 
∆ιαδικασίες / δράσεις προσκηνίου (front stage), ανά υπηρεσία  
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∆ιάγραµµα 6.4.18.  
Εξιτήριο νεογνού 
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∆ιάγραµµα 6.4.21. 
∆ιαδικασίες / δράσεις προσκηνίου (front stage), σε σχέση µε προϋπηρεσία  
 
 
Πίνακας 6.4.3. 
Στατιστική συσχέτιση διαδικασιών / δράσεων προσκηνίου (front stage) 

 ΟΜΦΑΛΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2,324  0,155  <0,0001 

  ΕΞΙΤΗΡΙΟ 0,838  0,171  0,0006 

PICCLINE ∆ΙΑΓΝΩΣΗ 0,459  0,132  0,0370 

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2,595  0,157  <0,0001 

 ΕΞΙΤΗΡΙΟ 1,108  0,181  <0,0001 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΝΕΟΓΝΟΥ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ 0,541  0,114  0,0009 

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2,676  0,135  <0,0001 

 ΕΞΙΤΗΡΙΟ 1,189  0,177  <0,0001 

ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ 0,514 0,0997 0,0003 

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2,649 0,141  <0,0001 

 ΕΞΙΤΗΡΙΟ 1,162 0,142 <0,0001 

ΦΑΡΜΑΚΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ 0,514 0,0833 <0,0001 

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2,649 0,141  <0,0001 

 ΕΞΙΤΗΡΙΟ 1,162 0,142 <0,0001 

∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2,135 0,129 <0,0001 

 ΕΞΙΤΗΡΙΟ 0,649 0,130 0,0004 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΙΤΗΡΙΟ 1,486 0,192 <0,0001 
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Πίνακας 6.4.4. 
∆ιαδικασίες / δράσεις προσκηνίου (front stage): Mean - Std. Error 
 
Factor Mean Std. Error 

ΟΜΦΑΛΙΚΑ 

ΑΓΓΕΙΑ 

3,7838  0,1105  

PICCLINE 4,0541  0,1092  

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΝΕΟΓΝΟΥ 

4,1351  0,1107  

ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ 

∆ΙΑΤΡΟΦΗ 

4,1081  0,08475  

ΦΑΡΜΑΚΑ 4,1081  0,07537  

∆ΙΑΓΝΩΣΗ 3,5946  0,08183  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2,9459  0,1394 

ΕΞΙΤΗΡΙΟ 1,4595 0,1200  

 

Αξιολογήστε τη συµµόρφωση στα µέτρα ελέγχου νοσοκοµειακών λοιµώξεων από:  

                  
 ∆ιάγραµµα 6.4.22.                                                                 
 Συµµόρφωση επαγγελµατιών υγείας ΜΕΝΝ 
 

  
∆ιάγραµµα 6.4.24.                                                                 
Συµµόρφωση γονέων νεογνών 
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∆ιάγραµµα 6.4.23.  
Συµµόρφωση επαγγελµατιών - 
συνεργατών εκτός ΜΕΝΝ  
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ΕΝΟΤΗΤΑ ∆  - ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Ιεραρχήστε τις ακόλουθες υπηρεσίες, µε κριτήριο τη βαρύτητά τους για την τελική 

έκβαση των νεογνών και τη συνολική τους ποιότητα (τις 3 σηµαντικότερες):  

 
∆ιάγραµµα 6.4.25.                                                                 
Ιεράρχηση κρίσιµων υπηρεσιών (µε κριτήριο την έκβαση της υγείας των νεογνών) 
 
 

 
∆ιάγραµµα 6.4.26.                                                                 
Ιεράρχηση κρίσιµων υπηρεσιών (µε κριτήριο την έκβαση της υγείας των νεογνών), ανά 
υπηρεσία  
 

  ΟΜΦΑΛΙΚΑ   PICCLINE      ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ  ΦΑΡΜΑΚΑ  ∆ΙΑΓΝΩΣΗ 

Ιατρική υπηρεσία 

Νοσηλευτική / µαιευτική υπηρεσία 

    ΟΜΦΑΛΙΚΑ  PICCLINE   ΠΑΡΑΛΑΒΗ    ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ 
  ΦΑΡΜΑΚΑ    ∆ΙΑΓΝΩΣΗ  

Συνολικό 

απόλυτο ποσοστό  
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∆ιάγραµµα 6.4.27.                                                                 
Ιεράρχηση κρίσιµων υπηρεσιών (µε κριτήριο την έκβαση της υγείας των νεογνών), σε 
σχέση µε την προϋπηρεσία  
 

Ιεραρχήστε τις ακόλουθες υπηρεσίες, µε κριτήριο την αντιλαµβανόµενη από τους 

γονείς των νεογνών ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών (τις 3 σηµαντικότερες): 

 
∆ιάγραµµα 6.4.28.                                                                 
Ιεράρχηση κρίσιµων διαδικασιών (µε κριτήριο την αντιλαµβανόµενη από τους γονείς 
ποιότητα) 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΙΤΗΡΙΟ 

  ΟΜΦΑΛΙΚΑ    PICCLINE   ΠΑΡΑΛΑΒΗ     ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ     ΦΑΡΜΑΚΑ    ∆ΙΑΓΝΩΣΗ  

   Προϋπηρεσία  

 <5 έτη 

  5-10 έτη 

P = 0,001  

 >10 έτη 
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∆ιάγραµµα 6.4.29.                                                                 
Ιεράρχηση κρίσιµων διαδικασιών (µε κριτήριο την αντιλαµβανόµενη από τους γονείς 
ποιότητα), ανά υπηρεσία  
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

Αξιολογήστε το επίπεδο της ποιότητας των υποστηρικτικών υπηρεσιών στη ΜΕΝΝ 

(και τη συµβολή τους στην παροχή φροντίδας υγείας): 

 
∆ιάγραµµα 6.4.30.                                                                 
Υποστηρικτικές υπηρεσίες  

 

5,0 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝ. ΥΠ. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΙΤΗΡΙΟ 

Ιατρική υπηρεσία 

Νοσηλευτική / µαιευτική υπηρεσία  
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5,0 

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝ. ΥΠ. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 

Ιατρική υπηρεσία 

Νοσηλευτική / µαιευτική  

 
P = 0,0669  

 

∆ιάγραµµα 6.4.31.                                                                 
Υποστηρικτικές υπηρεσίες, ανά οµάδα επαγγελµατιών υγείας ΜΕΝΝ  
 

 

∆ιάγραµµα 6.4.32. 
Υποστηρικτικές υπηρεσίες, σε σχέση µε την προϋπηρεσία   
 
 
 
 
 
 

    ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ    ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  ΑΠΟΘΗΚΗ   ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 
  ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ    ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 

Προϋπηρεσία 
<5  έτη 
5-10  έτη 
>10  έτη 

P = 0,044  
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Πίνακας 6.4.5. 
Υποστηρικτικές υπηρεσίες: Mean - Std. Error 
Factor Mean Std. Error 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 3,6824 0,09449  

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 3,9527  0,08232  

ΑΠΟΘΗΚΗ 3,7163  0,08208  

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4,0203 0,09598  

ΤΕΧΝΙΚΗ 3,6824 0,1092  

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 3,3784 0,1087  

 
Πίνακας 6.4.6. 
Στατιστική συσχέτιση υποστηρικτικών υπηρεσιών 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ -0,216  0,0686  0,0490 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 0,216  0,0686  0,0490 

  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 0,459  0,0995  0,0007 

 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 0,514  0,114  0,0010 

  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ -0,459  0,0995  0,0007 

  ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ -0,514  0,114  0,0010 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

Ιεραρχήστε τις αιτίες που οδηγούν σε κατώτερης ποιότητας υπηρεσίες στη ΜΕΝΝ (τις 

3 σηµαντικότερες): 

 
∆ιάγραµµα 6.4.33.                                                                 
Αιτίες παροχής κατώτερης ποιότητας υπηρεσιών 
 

 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ       ΕΜΠΕΙΡΙΑ           ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΤΡΑ   ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
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∆ιάγραµµα 6.4.34.                                                                 
Αιτίες παροχής κατώτερης ποιότητας υπηρεσιών, ανά οµάδα επαγγελµατιών υγείας 
ΜΕΝΝ 
 

 

∆ιάγραµµα 6.4.35.                                                                 
Αιτίες παροχής κατώτερης ποιότητας υπηρεσιών, ανάλογα µε την προϋπηρεσία   
 

0,0 

     ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

    ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΚΙΝΗΤΡΑ    ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Προϋπηρεσία 
< 5 έτη 
5 - 10 έτη 
> 10 έτη 

     ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ     ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ    Κ ΙΝΗΤΡΑ       ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ    ΑΝΑΛΟΓΙΑ_ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ιατρική υπηρεσία 

Νοσηλευτική / µαιευτική υπηρεσία 

P = 0,0020 

P = 0,0176 
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Πίνακας 6.4.7. 
Στατιστική συσχέτιση αιτιών παροχής κατώτερης ποιότητας υπηρεσιών 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ -1,135  0,266  0,0029 

  ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ -0,919  0,267  0,0308 

  
ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
-0,730  0,192  0,0115 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ -1,351  0,246  0,0001 

  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ -0,973  0,243  0,0064 

  ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ -1,135  0,260  0,0022 

  
ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
-0,946  0,173  0,0001 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 1,135  0,266  0,0029 

  ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,351  0,246  0,0001 

  ΚΙΝΗΤΡΑ 1,081  0,255  0,0032 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,973  0,243  0,0064 

ΚΙΝΗΤΡΑ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ -1,081  0,255  0,0032 

ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,919  0,267  0,0308 

  ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,135  0,260  0,0022 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,730  0,192  0,0115 

  ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,946  0,173  0,0001 

  

Τι θα προτείνατε στον Προϊστάµενό σας, ως άµεση προτεραιότητα, για τη βελτίωση 

των κλινικών επιδόσεων των επαγγελµατιών υγείας στη ΜΕΝΝ; 

 

Οι επαγγελµατίες υγείας και των δύο υπηρεσιών, καθολικά ανταποκρινόµενοι, 

απάντησαν: 

• βελτιστοποίηση επιπέδου συντονισµού στη διαχείριση του «επείγοντος», 

• διατήρηση υφιστάµενου αριθµού οργανικών κλινών νοσηλείας, λόγω αδυναµίας 

κάλυψης επιπρόσθετων από το υπάρχον προσωπικό, 

• πιστοποίηση παρεχόµενων υπηρεσιών, 

• συνεχιζόµενη εκπαίδευση, 

• κοινή γραµµή, οµαδικότητα, συµµετοχή στον σχεδιασµό και τη λήψη 

αποφάσεων. 

 

6.5. Συζήτηση  
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Η εκτίµηση των επαγγελµατιών υγείας για το επίπεδο της ποιότητας των δράσεών τους, 

που λαµβάνουν χώρα στο προσκήνιο, στα σηµεία επαφής µε τους εξωτερικούς πελάτες, 

διαφέρει σηµαντικά, ανάλογα µε το επίκεντρο της προσέγγισης (νεογνά - γονείς).   

 

Η µέση τιµή των αξιολογήσεων των δράσεων που αφορούν στα σηµεία επαφής µε τα 

νεογνά (τοποθέτηση και χρήση οµφαλικών αγγείων και picc line, παραλαβή νεογνού, 

προετοιµασία και χορήγηση παρεντερικών διαλυµάτων και φαρµακευτικών 

σκευασµάτων, διαγνωστική προσέγγιση) κυµαίνεται από 3,5946±0,08183 ως 

4,1351±0,1107 (µέγιστη τιµή: 5), µε τη διαγνωστική προσπέλαση να υπολείπεται και να 

διαφέρει σηµαντικά (p≤0,05) έναντι των υπολοίπων. ∆εν παρατηρείται διαφοροποίηση 

στις εκτιµήσεις των εργαζοµένων των δύο υπηρεσιών (ιατρικής και νοσηλευτικής - 

µαιευτικής) ή σε σχέση µε την προϋπηρεσία τους. 

 

Η εκτίµηση της ποιότητας των διαδικασιών παροχής των υπηρεσιών στα σηµεία 

αλληλεπίδρασης µε τους γονείς των νεογνών (ενηµέρωση:2,9459±0,1394, εξιτήριο: 

1,4595±0,1200) υστερεί και διαφέρει σηµαντικά (p≤0,05) από το σύνολο των 

αντίστοιχων αξιολογήσεων των διαδικασιών front stage που αφορούν στα νεογνά.  

 

Επιπροσθέτως, υφίσταται στατιστικά σηµαντική διαφορά ως προς την αξιολόγηση της 

ενηµέρωσης των γονιών από τις δύο υπηρεσίες των επαγγελµατιών υγείας (p=0,0048), 

µε το ιατρικό προσωπικό να την αξιολογεί υψηλότερα. Ενδεχοµένως, το αποτέλεσµα 

αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι πρόκειται για διαδικασία που διαχειρίζονται οι 

εργαζόµενοι της ιατρικής υπηρεσίας, αξιολογώντας την παροχή της και κατ’ επέκταση 

τους κύριους παρόχους της (αυτοαξιολογούµενοι, δηλαδή) καλύτερα σε σχέση µε το 

νοσηλευτικό - µαιευτικό προσωπικό.  

 

Η διενέργεια και ολοκλήρωση του εξιτηρίου, σαφέστατα, καταδεικνύεται από το 

προσωπικό της µονάδας ως η υπηρεσία µε το µεγαλύτερο έλλειµµα - χάσµα ποιότητας. 

Το γεγονός αυτό, συνδυαζόµενο µε την ιεράρχησή του ως της πλέον κρίσιµης 

υπηρεσίας, µε κριτήριο την αντιλαµβανόµενη από τους γονείς των νεογνών ποιότητα 

(ενότητα ∆), συνιστά σηµαντικό εύρηµα. Πρόκειται για στοιχείο πλήρους διοικητικής 

αξιοποίησης, επιτάσσοντας την άµεση ανάληψη δράσης από την ιατρονοσηλευτική 

ηγεσία του τµήµατος για τον εντοπισµό των αιτιών που οδηγούν στην κατώτερης 

ποιότητας επίδοση και την υιοθέτηση και εφαρµογή συγκεκριµένου προγράµµατος 
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διορθωτικών κινήσεων, επί του αντίστοιχου δοµηµένου blueprint, µε τη συµµετοχή και 

τη συµβολή της άποψης όλου του προσωπικού.     

 

Συνοψίζοντας, αναφορικά µε το πρώτο ερευνητικό ερώτηµα, προσεγγίζοντας το ζήτηµα 

της ποιότητας των δράσεων προσκηνίου (front stage) των επαγγελµατιών υγείας της 

ΜΕΝΝ, µέσω της δικής τους αξιολόγησης - διάστασης (Ovretveit, 2004), σε ότι αφορά 

στα νεογνά, είναι υψηλού επιπέδου (3,9640±0,1097). Η εκτίµηση είναι διαφορετική 

(2,2027±0,1022), όταν στο επίκεντρο τοποθετούνται οι άλλοι εξωτερικοί πελάτες, οι 

γονείς των νεογνών, όπου καταγράφεται σηµαντικό χάσµα ποιότητας, για το οποίο 

απαιτείται άµεση διοικητική µέριµνα.   

 

Η εκτίµηση των επαγγελµατιών υγείας της ΜΕΝΝ αναφορικά µε την ποιότητα των 

υποστηρικτικών - εσωτερικών υπηρεσιών δεν παρουσιάζει διαφοροποιήσεις µεταξύ των 

δύο οµάδων εργαζοµένων (ιατρικής - νοσηλευτικής). Το ανθρώπινο δυναµικό της 

µονάδας θεωρεί ότι πρόκειται για υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσίες, που 

συµβάλλουν σηµαντικά στην παροχή αποτελεσµατικής και ποιοτικής φροντίδας υγείας 

στα νεογνά, µε τη µέση τιµή να κυµαίνεται από 3,3784±0,1087 (ακτινοδιαγνωστικό 

εργαστήριο) ως 4,0203±0,09598 (βιοιατρική υπηρεσία).  

 

Η περαιτέρω επεξεργασία των δεδοµένων καταδεικνύει στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές (p≤0,05) στην αξιολόγηση των επιµέρους υπηρεσιών. Συγκεκριµένα, µεταξύ 

γραφείου προµηθειών και φαρµακείου, µε το πρώτο να υπολείπεται, γεγονός που 

ενδεχοµένως αντανακλά τις κλιµακούµενες δυσχέρειες στην προµήθεια εξωσυµβατικού 

υγειονοµικού υλικού και εξοπλισµού, απότοκες των εντεινόµενων προβληµάτων 

υποχρηµατοδότησης. Επιπροσθέτως, το φαρµακείο αξιολογείται από τους πλέον 

έµπειρους επαγγελµατίες σηµαντικά καλύτερα (p = 0,044). 

 

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες του ακτινοδιαγνωστικού εργαστηρίου συγκεντρώνουν τη 

χαµηλότερη αξιολόγηση, διαφοροποιούµενη σηµαντικά από τις αντίστοιχες της 

βιοιατρικής και του φαρµακείου (που ηγούνται της αξιολόγησης των υποστηρικτικών 

υπηρεσιών). Η υποδεέστερη αξιολόγησή τους εκπορεύεται από την επιθυµία των 

επαγγελµατιών της ΜΕΝΝ για άµεση διενέργεια των ζητούµενων εξετάσεων, που όµως 

κάποιες φορές είναι ανέφικτο να ικανοποιηθεί, λόγω άλλων συγκυριών. Επειδή οι 

µονάδες εντατικής νοσηλείας πάντα θα θεωρούν ότι προηγούνται έναντι όλων των 
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υπολοίπων, η αποκλειστική ανάθεση της εξυπηρέτησης αυτών των τµηµάτων σε 

συγκεκριµένο τεχνολόγο υπηρεσίας, εφόσον, βέβαια, είναι εφικτό, συνιστά την 

ενδεδειγµένη παρέµβαση.     

 

Οι αξιολογήσεις των υλικών στοιχείων της ΜΕΝΝ διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους 

και κυµαίνονται από 2,6757±0,1166 (χώροι υποδοχής γονιών) ως 3,6486±0,1111 

(ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός), χωρίς να διαφοροποιούνται οι εκτιµήσεις µεταξύ των 

υπαλλήλων των δύο υπηρεσιών ή σε σχέση µε την εργασιακή τους εµπειρία. 

 

Τις καλύτερες αξιολογήσεις συγκεντρώνουν οι θάλαµοι νοσηλείας και ο 

ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός, που διαφέρουν σηµαντικά από τα υπόλοιπα στοιχεία 

του φυσικού περιβάλλοντος της µονάδας, ενώ οι χώροι ανάπαυσης του προσωπικού και 

της υποδοχής των γονιών υπολείπονται σηµαντικά έναντι όλων των υπολοίπων. 

 

Πράγµατι, πρόκειται για τη ΜΕΝΝ που οικοδοµήθηκε και εξοπλίστηκε αργότερα από 

τις αντίστοιχες δηµόσιου χαρακτήρα µονάδες, γεγονός που είναι καθοριστικής 

σηµασίας για την καταγραφή καλύτερων επιδόσεων στην αξιολόγηση της ποιότητας 

των θαλάµων και του εξοπλισµού. 

 

Φαίνεται, όµως, ότι οι βοηθητικοί χώροι δεν είναι εφάµιλλοι, ως προς τη 

λειτουργικότητα, την επάρκεια και την καινοτοµία, µε την αναβάθµισή τους να 

καθίσταται ζήτηµα υψηλής προτεραιότητας, µε δεδοµένη την επίγνωση της επιρροής 

τους στην ικανοποίηση και κατ’ επέκταση την απόδοση των εργαζοµένων.  

 

Ειδικότερα, οι χώροι υποδοχής των γονιών αποτελούν σηµαντική συνιστώσα της 

αντιλαµβανόµενης από αυτούς ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, καθώς 

συνιστούν το σηµείο εκκίνησης της δόµησης της εµπειρίας τους και της συνολικής 

αξιολόγησης του φορέα παροχής των υπηρεσιών. 

 

Εποµένως, αναφορικά µε το δεύτερο ερευνητικό ερώτηµα, οι επαγγελµατίες υγείας της 

ΜΕΝΝ είναι πολύ ικανοποιηµένοι από το επίπεδο της ποιότητας των υποστηρικτικών - 

εσωτερικών υπηρεσιών, οι οποίες θεωρούν ότι συµβάλλουν ουσιαστικά στην παροχή 

υψηλού επιπέδου φροντίδας υγείας, όχι όµως και από τα υλικά στοιχεία του 
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περιβάλλοντος της µονάδας, των οποίων ο ανασχεδιασµός, η ανανέωση και η 

αναβάθµιση πρέπει να ενταχθούν στη διοικητική ατζέντα των στελεχών.  

 

Η επιλογή των υπηρεσιών υγείας, των οποίων οι διαδικασίες χαρτογραφήθηκαν, 

επικυρώνεται από την αξιολόγησή τους, ως των πλέον κρίσιµων για την τελική έκβαση 

των νεογνών και τη δόµηση της αντιλαµβανόµενης ποιότητας από τους γονείς τους, 

όπως αποτυπώθηκε στην ενότητα ∆. Η διαγνωστική προσέγγιση ιεραρχείται σηµαντικά 

υψηλότερα από τους λιγότερο έµπειρους εργαζόµενους, σε σχέση µε τους υπόλοιπους 

συναδέλφους τους (p = 0,001).  

 

Στην ενότητα ΣΤ, που αφορά στη διοικητική άποψη κα πρόταση των επαγγελµατιών 

υγείας αναφορικά µε την εκτίµηση των αιτιών που οδηγούν σε κατώτερης ποιότητας 

υπηρεσίες, µε συνεπακόλουθο την ανάληψη αντίστοιχων πρωτοβουλιών, οι απαντήσεις 

εµφανίζουν συνέπεια και λειτουργούν συµπληρωµατικά.  

 

Εξ αυτών, αναδεικνύονται ως µείζονα ζητήµατα η επίτευξη υψηλού επιπέδου 

συντονισµού και η βελτιστοποίηση της διεπιστηµονικής συνεργασίας (στατιστικά 

σηµαντική διαφοροποίηση της νοσηλευτικής - µαιευτικής υπηρεσίας: p=0,0176), η 

προώθηση της οµαδικότητας και της υιοθέτησης ενιαίας στρατηγικής, παράµετροι που 

υποστηρίζονται πλήρως από την υιοθέτηση της µεθόδου blueprinting στο σύνολο των 

παρεχόµενων υπηρεσιών, µε τη διαχείριση του «επείγοντος» να αποτελεί την αµέσως 

επόµενη, των ήδη υφισταµένων, δράση που χρήζει χαρτογράφησης και 

προτυποποίησης. 

 

Η διατήρηση του υφιστάµενου αριθµού των οργανικών κλινών νοσηλείας, λόγω 

αδυναµίας κάλυψης επιπρόσθετων υγειονοµικών αναγκών, µε τις υπάρχουσες 

αναλογίες προσωπικού να υπολείπονται, κατά πολύ, ακόµη και από τις ελάχιστες 

αποδεκτές από τους θεσµοθετηµένους διεθνείς οργανισµούς υγείας, συνιστά διοικητική 

προτεραιότητα για τους επαγγελµατίες υγείας της ΜΕΝΝ. Οι εργαζόµενοι εισπράττουν 

την καθηµερινή ασφυκτική πίεση από κεντρικώς δρώντα συντονιστικά όργανα για 

ανάπτυξη επιπλέον θέσεων νοσηλείας, χωρίς την ενίσχυση του ήδη υποστελεχωµένου 

νοσηλευτικού - µαιευτικού προσωπικού. Η ανεπαρκής στελέχωση της ΜΕΝΝ 

συσχετίζεται και αποτελεί κρίσιµο παράγοντα για την ανάπτυξη και µεγέθυνση του 



   

 

73 

φαινοµένου της επαγγελµατικής εξουθένωσης, όπως µε σαφήνεια αποτυπώνεται στο 

διάγραµµα 6.4.33.  

 

Επιπροσθέτως, προτείνεται η υποστήριξη και περαιτέρω ενίσχυση των προγραµµάτων 

συνεχιζόµενης εκπαίδευσης (προτιµητέα σηµαντικά περισσότερο από την ιατρική 

υπηρεσία p=0,0020) και η προτυποποίηση και πιστοποίηση του συνόλου των 

παρεχόµενων υπηρεσιών, εισπράττοντας το παρόν ερωτηµατολόγιο, ως αφετηρία µιας 

ολοκληρωµένης διαδικασίας αυτοαξιολόγησης, που θα αποτελέσει τη βάση για την 

εφαρµογή benchmarking διαδικασιών, την επιλογή ενός µοντέλου πιστοποίησης, µε 

τελικό στόχο την επίτευξη της αριστείας. 

 

6.6. Περιορισµοί έρευνας  

 

Η διεξαγωγή της παρούσας έρευνας συνιστά, ουσιαστικά, τον προέλεγχο του 

ερωτηµατολογίου, κατά τη διάρκεια του οποίου, διαπιστώθηκαν δυσχέρειες στην 

κατανόηση των ερωτήσεων της ενότητας ∆, που αφορούν στην ιεράρχηση των 

κρίσιµων υπηρεσιών, γεγονός που αποτυπώθηκε και κατά την στατιστική επεξεργασία 

των απαντήσεων, µε αποτέλεσµα τη µη βέλτιστη εξαγωγή συµπερασµάτων. 

Οπωσδήποτε, συστήνεται αναδιατύπωση και έλεγχος. 

 

Η δόµηση, η χρήση και τα αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου αφορούν στην 

περιπτωσιολογική προσέγγιση, εξέταση και ανάλυση συγκεκριµένων παραµέτρων 

ποιότητας - όπως καθορίζονται από το εργαλείο του blueprinting - των υπηρεσιών 

υγείας της ΜΕΝΝ του νοσοκοµείου Παπαγεωργίου, γεγονός που συνιστά σηµαντικό 

ερευνητικό περιορισµό. Η υιοθέτηση του ερωτηµατολογίου, χωρίς να προηγηθεί η 

αντίστοιχη προσαρµογή και τροποποίησή του και η γενίκευση των αποτελεσµάτων σε 

άλλα κλινικά τµήµατα ή νοσηλευτικά ιδρύµατα µπορεί να εµπεριέχουν συστηµατικά 

σφάλµατα. 

 

Επιπλέον, η ολιστική προσέγγιση του ζητήµατος της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας 

περιλαµβάνει τη διάσταση των πελατών. Η δική τους αποτίµηση και άποψη για το 

βαθµό ικανοποίησής τους συνιστά παράµετρο που εκλείπει από την παρούσα εργασία. 

 

6.7. ∆ιοικητική πρόταση  
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Γενικότερα, η υιοθέτηση από τις ∆ιοικήσεις των δηµόσιων οργανισµών του 21ου αιώνα 

επιχειρησιακών µοντέλων, που αναπτύσσονται στη λογική της επικέντρωσης στην 

παροχή υπηρεσιών, µε βάση δόµησής τους την ενεργή συµµετοχή του πελάτη (Bitner et 

al, 2000) και τη συνδηµιουργία αξίας, µε έµφαση στην οικοδόµηση σχέσεων 

εµπιστοσύνης µεταξύ όλων των ενδιαφερόµενων µερών, τη διαβούλευση, τη 

διαπραγµάτευση και τη συµµετοχική διακυβέρνηση, έχει εντόνως υποστηριχθεί 

βιβλιογραφικά τα τελευταία χρόνια (Osborne et al, 2013). 

 

Μια ολοκληρωµένη διοικητική πρόταση για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης κάθε 

δηµόσιου φορέα παροχής υπηρεσιών δύναται να αποτελέσει η επιχειρησιακή 

προσέγγισή τους υπό το πρίσµα εφτά νέων κανόνων - αρχών, όπως απεικονίζονται στο 

αστέρι εφτά κορυφών των υπηρεσιών (SERVICE) της εικόνας 6.6. (Osborne et al, 

2014): 

• οι δηµόσιες υπηρεσίες συνιστούν τµήµατα ευρύτερων συστηµάτων - Systems 

παροχής υπηρεσιών και υπό αυτήν τη θεώρηση πρέπει να διοικούνται, 

λαµβάνοντας υπόψη όλες τις οντότητες µε τις οποίες αλληλεπιδρούν (Radnor et 

al, 2014), 

• υφίσταται η αναγκαιότητα δέσµευσης - Engagement στην επίτευξη της 

οργανωσιακής επιβίωσης και σταθερότητας των οργανισµών, µέσω της 

αυτοδιοίκησης και αυτοδιαχείρισής τους, γεγονός που αποτελεί αναγκαία, όχι 

όµως και ικανή συνθήκη για τη µακροχρόνια βιωσιµότητά τους (Boozeman, 

2002), 

• η οποία εξαρτάται από την οικοδόµηση µακροχρόνιων σχέσεων - Relationships 

εµπιστοσύνης µε όλα τα εµπλεκόµενα - ενδιαφερόµενα µέλη του συστήµατος 

δραστηριοποίησής τους, αντικείµενο που συνιστά το πεδίο ανάπτυξης και 

λειτουργίας του Marketing σχέσεων (McGuire, 2012),  

• για την επίτευξη της λειτουργικής αποδοτικότητας των οργανισµών απαιτείται η 

εστίαση στη δηµιουργία αξίας - Value για τις συνιστώσες του εξωτερικού τους 

περιβάλλοντος (Radnor and Osborne, 2013),    

• η διαρκής βελτίωση και ανάπτυξή τους προϋποθέτει την καινοτοµία - 

Innovation ως µέσο επίτευξης αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας των 

υφιστάµενων υπηρεσιών, επέκτασης και ολοκλήρωσής τους, ή δηµιουργίας 

νέων (Osborne and Brown, 2011), 
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• η επιδίωξη της συµπαραγωγής - Co-production και συνδηµιουργίας του 

προϊόντος - υπηρεσίας από κοινού µε τον τελικό χρήστη, καταδεικνύει την 

πελατοκεντρική προσέγγιση της επιχειρησιακής στρατηγικής. Οι τελικοί 

χρήστες είναι η αφετηρία και ο τελικός στόχος κάθε προσπάθειας καινοτοµίας 

και παροχής αποτελεσµατικών υπηρεσιών (Osborne and Strokosch, 2013), 

• η γνώση και η πληροφορία αποτελούν πολύτιµο επιχειρησιακό πόρο και οι 

τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών όχηµα µεταφοράς για την 

αξιοποίησή τους στη δηµιουργία εµπειρίας - Experience από την χρήση των 

υπηρεσιών (Bekkers et al, 2011). 

 
Εικόνα 6.6. Aστέρι εφτά κορυφών των υπηρεσιών (SERVICE) 

 

        

 

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στις µονάδες υγειονοµικής περίθαλψης του ευρύτερου 

δηµόσιου τοµέα, στην Ελλάδα, που δραστηριοποιούνται σε περιβάλλον οξύτατης 

οικονοµικής ύφεσης και περιστολής των δηµόσιων δαπανών, χρειάζονται 

καταρτισµένη, ικανή και διαπραγµατευτικά ισχυρή ηγεσία ώστε να επιτύχουν τη 

βιωσιµότητά τους, καταγράφοντας υψηλές ποιοτικά επιδόσεις, βελτιώνοντας, 

παράλληλα, τα αποτελέσµατα της χρηµατοοικονοµικής διαχείρισής τους.  

 

Οι ∆ιοικήσεις απαιτείται να προχωρήσουν στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και 

πολιτικών, µετατρέποντάς τα σε οργανισµούς υψηλής απόδοσης (High Performance 

Work System). Εξαιρετικής σπουδαιότητας συνιστώσα αποτελεί η δόµηση 

οργανωσιακής κουλτούρας που διέπεται από πολιτικές διοίκησης ανθρώπινου 

δυναµικού και εσωτερικού Marketing που προωθούν τη δια βίου εκπαίδευση, 

εξειδίκευση και ανάπτυξη των εργαζοµένων (οργανισµοί µάθησης), την οµαδικότητα, 

την εµπλοκή και τη συµµετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, την 

υποκίνηση και την παροχή κινήτρων για τη βελτιστοποίηση της εργασιακής τους 

απόδοσης (Dessler, 2012). 
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Η ΜΕΝΝ, συγκεκριµένα, αποτελεί ένα περιβάλλον υψηλής τεχνολογίας, ιδιαίτερης 

πολυπλοκότητας, µε κυρίαρχη την αναγκαιότητα παροχής εξατοµικευµένης, ολιστικής, 

επείγουσας και εντατικής φροντίδας υγείας. Οι γονείς των νεογνών είναι εξ ορισµού 

συναισθηµατικά φορτισµένοι, αγχωµένοι, διακατεχόµενοι από συναισθήµατα 

αβεβαιότητας και µπορεί να βιώσουν σε υπερθετικό βαθµό αλλεπάλληλες «στιγµές 

αλήθειας». Ο όρος χρησιµοποιείται, εύστοχα, για να περιγράψει εκείνες τις συναλλαγές 

χρήστη - παρόχου που αποτελούν σοβαρό πρόβληµα για τον πρώτο και τις 

αντιλαµβάνεται ως κρίσιµες στιγµές (Bitner et al, 1990). Υπενθυµίζοντας ότι στόχος 

κάθε οργανισµού είναι η εύστοχη διαχείριση αυτών των στιγµών, καθίσταται προφανές 

ότι οι αποτελεσµατικοί και επιτυχηµένοι υπάλληλοι της πρώτης γραµµής 

διαδραµατίζουν εξαιρετικά κρίσιµο ρόλο, αξιοποιώντας τον χρονισµό της στιγµής για 

να κερδίσουν την εµπιστοσύνη και την αφοσίωση των γονιών και των ασθενών, 

διαχειριζόµενοι εύστοχα τις συναισθηµατικές τους ανάγκες. 

     

Θεµελιώδες στοιχείο της προετοιµασίας και ενδυνάµωσης των εργαζοµένων πρώτης 

γραµµής, για τη µεγέθυνση του ποσοστού των διαχειρισθέντων περιστατικών ασθενών 

µε αµοιβαία θετική συναισθηµατική έκβαση, είναι η επένδυση της ∆ιοίκησης του 

ανθρώπινου δυναµικού σε εξειδικευµένα προγράµµατα απόκτησης επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων και ενίσχυσης των στοιχείων της συναισθηµατικής νοηµοσύνης (Goleman, 

2006). 

 

Βέβαια, η ανάπτυξη της συναισθηµατικής νοηµοσύνης και των επιµέρους συνιστωσών 

της είναι απαραίτητο εφόδιο και στους υπαλλήλους των υποστηρικτικών υπηρεσιών, 

καθώς το σύνολο των εργαζοµένων αλληλεπιδρούν σε άλλοτε άλλο βαθµό µεταξύ τους, 

δοµώντας µια αλυσίδα εξυπηρέτησης αιτηµάτων στο εσωτερικό της επιχείρησης, όπου 

υφίστανται σχέσεις παρόχου - χρήστη. Υπό αυτήν την έννοια, οι υπάλληλοι της µιας 

υπηρεσίας µπορεί να προσεγγιστούν ως πελάτες της άλλης. Προφανώς, το τελικό 

αποτέλεσµα διαµορφώνεται και επηρεάζεται από την δράση του συνόλου του 

ανθρώπινου δυναµικού, µε την επικοινωνία, τη δηµιουργική συνεργασία και το 

συντονισµό να αποτελούν προεξάρχοντα στοιχεία της οργανωσιακής κουλτούρας του 

οργανισµού. 
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Άλλα πεδία δυνητικών παρεµβάσεων για την αριστοποίηση του τελικού προϊόντος στην 

υγεία αποτελούν η αύξηση της αποτελεσµατικής επικοινωνίας και της ευελιξίας των 

διατµηµατικών, διεπιστηµονικών οµάδων εργασίας, η εξάλειψη της γραφειοκρατίας και 

η εισαγωγή ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων. Η αξιοποίηση της 

πληροφορικής της υγείας, που περιλαµβάνει την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνίας, προσφέρει στρατηγικής σηµασίας πλεονέκτηµα στους 

οργανισµούς που την ενσωµατώνουν στις εσωτερικές και εξωτερικές τους διαδικασίες. 

Τα οφέλη είναι πολλαπλά και αφορούν (Marchand, 2000): 

• στην προσθήκη αξίας στους ασθενείς και τους άλλους εµπλεκόµενους φορείς, 

µε την παροχή επαυξηµένης αξίας υπηρεσιών, 

• τη διαχείριση του ρίσκου που αναλαµβάνει ο οργανισµός υγείας, εκπορευόµενη 

από λειτουργίες που ελαχιστοποιούν τα ιατρικά λάθη και τα δυσµενή 

περιστατικά,  

• τη µείωση του λειτουργικού κόστους, ως αποτέλεσµα της αποδοτικότερης 

αξιοποίησης των πληροφοριών υγείας και της αυτοµατοποίησης επιχειρησιακών 

διαδικασιών και  

• τη δηµιουργία νέας πραγµατικότητας, προκύπτουσας από τον σχεδιασµό 

διαδραστικών ιστοσελίδων, καινοτόµων διαδικτυακών υπηρεσιών και 

συστηµάτων τηλεϊατρικής. 

 

Επιπροσθέτως, η υιοθέτηση και εφαρµογή ενός απλού και φιλικού συστήµατος 

καθηµερινής συλλογής, καταγραφής και εκτίµησης του επιπέδου ικανοποίησης των 

ασθενών έχει προταθεί ως µέθοδος βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας 

(Rosenthal et al, 2005).  

 

Με την επίγνωση της σηµαντικότητας του επιπέδου της αποδιδόµενης επισηµότητας 

στην εφαρµογή των blueprints (Kostopoulos and Gounaris, 2008) και τη συσχέτισή του 

µε κρίσιµα χαρακτηριστικά της οργανωσιακής κουλτούρας, η αποτελεσµατικότητα και 

η αποκόµιση ωφελειών που προκύπτουν από τη χαρτογράφηση πολλαπλασιάζεται από 

την απόφαση της ∆ιοίκησης να συµπεριλάβει την αποτύπωση των υπηρεσιών στα 

επίσηµα έγγραφα του οργανισµού, παράλληλα µε την χρήση τους ως εκπαιδευτικό 

υλικό για τους νεοεισερχόµενους υπαλλήλους.  
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Η συζήτηση που έχει προηγηθεί αφορά στην τροποποίηση και υιοθέτηση στρατηγικής 

σηµασίας πολιτικών και πρακτικών, για τις οποίες αποκλειστικά αρµόδια είναι η 

ανώτατη ηγεσία. Έχει, όµως, αποδειχθεί ότι ο ρόλος των µεσαίων στελεχών, ή αλλιώς 

της τοπικής ηγεσίας, είναι εξίσου σηµαντικός για την υποκίνηση των εργαζοµένων, την 

επίτευξη υψηλού επιπέδου εργασιακών επιδόσεων και κατ’ επέκταση την παροχή 

αποτελεσµατικών και ποιοτικών υπηρεσιών στο σύνολο του οργανισµού (Nohria et al, 

2008).  

 

Η περαιτέρω αξιοποίηση της µεθόδου του blueprinting, όπως έχει εκτενώς περιγραφεί 

στην ενότητα 5.4, παρέχει ένα πολύτιµο διοικητικό εργαλείο για τα στελέχη πεδίου, που 

καλούνται να θέσουν προτεραιότητες και να διευθύνουν αποτελεσµατικά το σύνολο 

των διαδικασιών παροχής των υπηρεσιών της ευθύνης τους, ανεξάρτητα από τον όγκο 

εργασίας και τις συνθήκες που επικρατούν, διαχειριζόµενοι µε αποδοτικό τρόπο τους 

διαθέσιµους πόρους, χωρίς να παραβλέπεται το γεγονός ότι ο χρόνος αποτελεί 

σηµαντική συνιστώσα του παραγωγικού συστήµατος (Hindle, 1998). Η συνεχιζόµενη 

επιµόρφωση και κατάρτιση των στελεχών µεσαίας τάξης σε θέµατα διοίκησης 

ανθρώπινου δυναµικού, διαχείρισης κρίσεων και χρόνου θεωρούνται ζήτηµα υψηλής 

προτεραιότητας. 

 

Η ανάπτυξη και εφαρµογή τεκµηριωµένων κλινικών πρωτοκόλλων εξυπηρετεί την 

προσπάθεια βελτιστοποίησης της φροντίδας υγείας και αποτελεί επιταγή της 

αποτελεσµατικής διοίκησης, που λαµβάνει υπόψη τη διασφάλιση της ποιότητας και το 

συνυπολογισµό του κόστους. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση, η ιατρονοσηλευτική ∆ιοίκηση 

κάθε κλινικής οργανωτικής µονάδας δύναται να χρησιµοποιήσει τη χαρτογράφηση των 

παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας ως έναυσµα και βάση για την προτυποποίηση των 

διαδικασιών παροχής τους, υπό την εννοιολογική οντότητα των κλινικών 

πρωτοκόλλων. 

 

Η υιοθέτηση κουλτούρας παροχής τεκµηριωµένης υγειονοµικής περίθαλψης, 

προϋποθέτει την κατάρτιση πρωτοκόλλων, διασφαλίζοντας την καθολική εφαρµογή της 

βέλτιστης πρακτικής, χωρίς να παραβλέπεται η ανάγκη προσαρµογής στις υφιστάµενες 

δυνατότητες και τους περιορισµούς του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης, προάγοντας 

την άρση ανασφαλειών στην άσκηση των κλινικών καθηκόντων του προσωπικού και 

την οριοθέτηση της γνώσης, ευνοώντας τελικά τη δηµιουργία της γνωστικής εµπειρίας.       
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Σε κάθε περίπτωση, η χαρτογράφηση των διαδικασιών παροχής των υπηρεσιών 

συνιστά σηµείο εκκίνησης κάθε προσπάθειας βελτίωσης της ποιότητας. Άλλωστε, η 

εστίαση στις διεργασίες και η βέλτιστη διαχείρισή τους αποτελεί βασική συνιστώσα της 

∆ΟΠ, υφιστάµενη ως δείκτης ή κατηγορία αξιολόγησης τόσο στο Ευρωπαϊκό µοντέλο 

ποιότητας (EQA - EFQM), όσο και στο Αµερικάνικο (Malcom Baldrige award). 

  

Η υιοθέτηση και αποτελεσµατική εφαρµογή των αρχών της ∆ΟΠ στον τοµέα της υγείας 

απαιτεί, πρωτίστως, τη δέσµευση της ανώτατης ∆ιοίκησης και τη συστηµατική 

επένδυση πόρων στην επιτυχή διαχείριση µιας σειράς στρατηγικής σηµασίας 

παραγόντων (Mohanty and Sethi, 1996): 

• οργανωσιακών, που αναφέρονται στην στελέχωση και το οργανόγραµµα 

λειτουργίας του οργανισµού, 

• διαπροσωπικών, που αντικατοπτρίζουν το επίπεδο και την αποτελεσµατικότητα 

της επικοινωνίας µεταξύ του συνόλου των ενδιαφερόµενων µερών,  

• του θεσµικού εξωτερικού περιβάλλοντος, 

• της υλικοτεχνικής υποδοµής και 

• χρηµατοοικονοµικής φύσης. 
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Κεφάλαιο 7 

 

7.1. Συµπεράσµατα  

 

Η χρήση του εργαλείου blueprinting στον τοµέα της υγείας στην Ελλάδα επιχειρείται 

για πρώτη φορά. Η χαρτογράφηση των υπηρεσιών υγείας της ΜΕΝΝ παρέχει µε 

συστηµατικό τρόπο τη βάση και την εισροή των απαιτούµενων δεδοµένων για:  

• την ανάδειξη στοιχείων της οργανωσιακής κουλτούρας,  

• τον εντοπισµό κρίσιµων σηµείων - διαδικασιών και πιθανών προβληµάτων - 

ελλειµµάτων ποιότητας,  

• την πραγµατοποίηση benchmarking διαδικασιών,  

• την ανάδειξη ευκαιριών περαιτέρω βελτίωσης δεικτών αποτελεσµατικότητας, 

νοσοκοµειακής αποδοτικότητας, αύξησης της αντιλαµβανόµενης από τους 

γονείς των νεογνών ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών, 

• την ενδεχόµενη τροποποίηση της υιοθετηθείσας τοπικής πολιτικής διαχείρισης 

θεµάτων που άπτονται του χειρισµού των γονέων.  

 

Σε επόµενο στάδιο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η ανάληψη συντονισµένης, 

κοινής δράσης από επαγγελµατίες υγείας του ιδιαίτερου χώρου των ΜΕΝΝ, σε εθνικό 

επίπεδο, µε στόχο την επικαιροποίηση και τη βελτιστοποίηση του συστήµατος των 

διαδικασιών παροχής των υπηρεσιών υγείας, µε την εισροή νεότερων επιστηµονικών 

δεδοµένων και τη δηµιουργία ενός «χάρτη» Πανελλήνιας εµβέλειας. 

 

Η διερεύνηση της άποψης των επαγγελµατιών υγείας, αναφορικά µε την ποιότητα των 

παρεχόµενων και των εσωτερικών - υποστηρικτικών υπηρεσιών, δηµιουργεί και 

συνεισφέρει «επαυξηµένη αξία» στο τελικό αποτέλεσµα της παρούσας εργασίας, 

αποτελώντας χρήσιµο διοικητικό εργαλείο για την τοπική ηγεσία.  

 

Η εµπλοκή του ανθρώπινου δυναµικού της ΜΕΝΝ, επιτευχθείσα µε την καθολική 

ανταπόκριση στη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου, συµπεριλαµβανοµένων των 

ερωτήσεων ανοικτού τύπου, κατέστη δυνατή µέσω: 

• της επικοινωνίας και παροχής πληροφοριών, γνώσεων, δεδοµένων µε τη µορφή 

των blueprints των παρεχόµενων υπηρεσιών,  
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• της συµµετοχής των επαγγελµατιών υγείας στην προσέγγιση και ανάλυση των 

υπηρεσιών ως συστήµατος διαδικασιών,  

• της αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, 

• του εντοπισµού και της ανάδειξης των κρίσιµων σηµείων των διαδικασιών, 

• της προσέγγισης, της κατανόησης και της εκτίµησης της αντιλαµβανόµενης από 

τους γονείς των νεογνών ποιότητας,  

• της υποβολής διοικητικής πρότασης αναφορικά µε την ανάληψη πρωτοβουλιών 

και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων που αποσκοπούν στη βελτίωση της 

ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.   

 

Τα οφέλη από την πραγµατοποίηση του ερευνητικού εγχειρήµατος επεκτείνονται πέρα 

από την καταγραφή των απόψεων των εργαζοµένων, ως συγκυριακού στιγµιότυπου, 

στη δόµηση προϋποθέσεων συστηµατικής υιοθέτησης των αρχών της ∆ΟΠ (Morgan 

and Murgatroyd, 1994), εκκινώντας από µια προσέγγιση αυτοαξιολόγησης, στο πεδίο 

του µηχανισµού των διαδικασιών παροχής των υπηρεσιών. 

 

Η πλήρης αξιοποίηση των στοιχείων της παρούσας εργασίας έγκειται στη δέσµευση της 

ιατρονοσηλευτικής ηγεσίας του τµήµατος και της ∆ιοίκησης του νοσοκοµείου στην 

επισηµοποίηση των blueprints, την ένταξή τους στα προγράµµατα προσανατολισµού 

και κλινικής εκπαίδευσης των νεοεισερχόµενων στη ΜΕΝΝ επαγγελµατιών υγείας και 

την ανάπτυξη κλινικών διεπιστηµονικών πρωτοκόλλων, µε την υποχρέωση περιοδικής 

επιθεώρησης και επικαιροποίησής τους. 

 

Άλλωστε, υπό τις παρούσες συνθήκες της ένδειας των οικονοµικών πόρων και της 

υποστελέχωσης σε νοσηλευτικό προσωπικό, η υιοθέτηση κουλτούρας συνεχούς, 

σταδιακής βελτίωσης της συνολικής εργασιακής επίδοσης, που οδηγεί στην προσθήκη 

αξίας στο τελικό προϊόν και κατ’ επέκταση στην αύξηση της ικανοποίησης των 

χρηστών των υπηρεσιών υγείας, µε την ελάχιστη απαίτηση οικονοµικής επένδυσης, 

προάγει τη βέλτιστη διαχείριση των περιορισµένων πόρων και αναδεικνύεται σε 

απόλυτη προτεραιότητα των ∆ιοικήσεων των υγειονοµικών µονάδων. 
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Προσάρτηµα  

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Β΄ ΜΕΝΝ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α - ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1. Φύλο:     άντρας     □          γυναίκα     □      

2. Υπηρεσία:     ιατρική     □          νοσηλευτική / µαιευτική     □      

3. Έτη εργασίας στη ΜΕΝΝ:     < 5 έτη     □          5 - 10 έτη     □          > 10 έτη     □      

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β - ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

4. Αξιολογήστε, ως προς τη λειτουργικότητα, τη χωροταξία, την επάρκεια, την 

καθαριότητα και την καινοτοµία, την ποιότητα των ακόλουθων στοιχείων:  

 

α) θάλαµοι νοσηλείας 

πολύ κακή     □       κακή     □       µέτρια     □       καλή     □       εξαιρετική     □      

β) ιατροτεχνολογικός  εξοπλισµός 

πολύ κακή     □       κακή     □       µέτρια     □       καλή     □       εξαιρετική     □      

γ) αποθηκευτικοί χώροι 

πολύ κακή     □       κακή     □       µέτρια     □       καλή     □       εξαιρετική     □      

δ) χώροι ανάπαυσης προσωπικού 

πολύ κακή     □       κακή     □       µέτρια     □       καλή     □       εξαιρετική     □      

ε) χώρος υποδοχής γονιών  

πολύ κακή     □       κακή     □       µέτρια     □       καλή     □       εξαιρετική     □      

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ / ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟΥ (front stage)   

 

5. Αξιολογήστε τις διαδικασίες παροχής των υπηρεσιών της ΜΕΝΝ - δράσεις 

προσκηνίου (front stage), λαµβάνοντας υπόψη την αποτελεσµατικότητα (τελικό 

αποτέλεσµα - έκβαση), την αποδοτικότητα (χρονικό πλαίσιο, χωρίς σπατάλη πόρων) 

και την ποιότητά τους (συµµόρφωση µε προδιαγραφές): 
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α) τοποθέτηση και χρήση οµφαλικών αγγείων 

πολύ κακή     □       κακή     □       µέτρια     □       καλή     □       εξαιρετική     □      

β) τοποθέτηση και χρήση picc line 

πολύ κακή     □       κακή     □       µέτρια     □       καλή     □       εξαιρετική     □      

γ) παραλαβή νεογνού 

πολύ κακή     □       κακή     □       µέτρια     □       καλή     □       εξαιρετική     □      

δ) προετοιµασία και χορήγηση παρεντερικών διαλυµάτων 

πολύ κακή     □       κακή     □       µέτρια     □       καλή     □       εξαιρετική     □      

ε) προετοιµασία και χορήγηση φαρµακευτικών σκευασµάτων 

πολύ κακή     □       κακή     □       µέτρια     □       καλή     □       εξαιρετική     □      

στ) διαγνωστική προσπέλαση  

πολύ κακή     □       κακή     □       µέτρια     □       καλή     □       εξαιρετική     □      

ζ) ενηµέρωση γονιών 

πολύ κακή     □       κακή     □       µέτρια     □       καλή     □       εξαιρετική     □      

η) έξοδος - εξιτήριο νεογνού στο σπίτι 

πολύ κακή     □       κακή     □       µέτρια     □       καλή     □       εξαιρετική     □      

 

6. Αξιολογήστε τη συµµόρφωση στα µέτρα ελέγχου νοσοκοµειακών λοιµώξεων από: 

 

α) τους επαγγελµατίες υγείας της ΜΕΝΝ 

πολύ κακή     □       κακή     □       µέτρια     □       καλή     □       εξαιρετική     □      

β) τους επαγγελµατίες υγείας - συνεργάτες εκτός ΜΕΝΝ 

πολύ κακή     □       κακή     □       µέτρια     □       καλή     □       εξαιρετική     □      

γ) τους γονείς των νεογνών 

πολύ κακή     □       κακή     □       µέτρια     □       καλή     □       εξαιρετική     □      

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ∆  - ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

 

7. Ιεραρχήστε τις ακόλουθες υπηρεσίες, µε κριτήριο τη βαρύτητά τους για την τελική 

έκβαση των νεογνών και τη συνολική τους ποιότητα (τις 3 σηµαντικότερες, από 1 ως 

3): 

 

α) τοποθέτηση και χρήση οµφαλικών αγγείων     □      
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β) τοποθέτηση και χρήση picc line     □      

γ) παραλαβή νεογνού     □     

δ) προετοιµασία και χορήγηση παρεντερικών διαλυµάτων     □      

ε) προετοιµασία και χορήγηση φαρµακευτικών σκευασµάτων     □      

στ) διαγνωστική προσπέλαση     □      

 

8. Ιεραρχήστε τις ακόλουθες υπηρεσίες, µε κριτήριο την αντιλαµβανόµενη από τους 

γονείς των νεογνών ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών (τις 3 σηµαντικότερες από 1 

ως 3): 

 

α) διοικητική διαχείριση εισιτηρίου νεογνού     □  

β) επίσκεψη γονιών στο νεογνό     □  

γ) ενηµέρωση γονιών     □  

δ) έξοδος - εξιτήριο νεογνού στο σπίτι     □  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

9. Αξιολογήστε την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών στη ΜΕΝΝ (και τη 

συµβολή τους στην παροχή φροντίδας υγείας): 

 

α) γραφείο προµηθειών 

πολύ κακή     □       κακή     □       µέτρια     □       καλή     □       εξαιρετική     □      

β) φαρµακείο 

πολύ κακή     □       κακή     □       µέτρια     □       καλή     □       εξαιρετική     □      

γ) αποθήκη 

πολύ κακή     □       κακή     □       µέτρια     □       καλή     □       εξαιρετική     □      

δ) βιοιατρική υπηρεσία  

πολύ κακή     □       κακή     □       µέτρια     □       καλή     □       εξαιρετική     □      

ε) τεχνική υπηρεσία 

πολύ κακή     □       κακή     □       µέτρια     □       καλή     □       εξαιρετική     □      

στ) ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο 

πολύ κακή     □       κακή     □       µέτρια     □       καλή     □       εξαιρετική     □      

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
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10. Ιεραρχήστε τις αιτίες που οδηγούν σε κατώτερης ποιότητας υπηρεσίες στη ΜΕΝΝ 

(αξιολογήστε τις 3 σηµαντικότερες κατά την γνώµη σας, από 1 ως 3): 

 

α) ελλιπής εκπαίδευση στο πρόγραµµα προσανατολισµού     □  

β) µικρή εργασιακή εµπειρία στη ΜΕΝΝ     □  

γ) έλλειψη συντονισµού     □  

δ) κακή συνεργασία     □  

ε) έλλειψη κινήτρων     □  

στ) εργασιακή εξουθένωση     □  

ζ) αναλογία προσωπικού - νεογνών     □  

 

11. Τι θα προτείνατε στον Προϊστάµενό σας, ως άµεση προτεραιότητα, για τη βελτίωση 

των κλινικών επιδόσεων των επαγγελµατιών υγείας στη ΜΕΝΝ; 

 

……………………………………………………………………… 
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