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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η κλινική αποτελεσματικότητα των γιατρών επηρεάζεται άμεσα από το οργανωσιακό 

και εργασιακό πλαίσιο στο οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους. Διάφοροι παράγοντες 

που συνδέονται με το εργασιακό και φυσικό περιβάλλον, τις διαπροσωπικές σχέσεις 

που αναπτύσσονται μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, τη δομή και ροή των 

καθηκόντων και το διαθέσιμο εξοπλισμό ασκούν καθοριστική επιρροή στην απόδοσή 

τους. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των παραγόντων που 

συνιστούν εμπόδια για τους γιατρούς κατά την άσκηση των κλινικών τους 

καθηκόντων, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες δημογραφικές και επαγγελματικές 

μεταβλητές. Για τη διεξαγωγή της έρευνας μοιράστηκε ένα ειδικά αναπτυγμένο 

ερωτηματολόγιο σε 162 γιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 

“Παπαγεωργίου” και στη συνέχεια τα δεδομένα επεξεργάστηκαν στατιστικά και 

εφαρμόστηκε η μέθοδος της παραγοντικής ανάλυσης με σκοπό τον εντοπισμό των 

κυριότερων εμποδίων που αυτοί αντιμετωπίζουν. Σύμφωνα με ευρήματα της μελέτης, 

οι σημαντικότεροι παράγοντες που παρεμποδίζουν το κλινικό έργο των γιατρών 

σχετίζονται με τον ακατάλληλο και ανεπαρκή εξοπλισμό, καθώς και με τη ροή και 

δομή των καθηκόντων τους, ενώ αντίθετα οι γιατροί εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι 

από τις διαπροσωπικές σχέσεις και το κλινικό περιβάλλον. Η ανάληψη πρωτοβουλιών 

για τη βελτίωση των προαναφερθέντων πεδίων μπορεί να επιφέρει ιδιαίτερα θετικά 

αποτελέσματα στην κλινική αποτελεσματικότητα των γιατρών και άρα, στην 

ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας στους ασθενείς. 

 

Λέξεις κλειδιά: ιατρικό προσωπικό, εμπόδια απόδοσης, κλινική 

αποτελεσματικότητα, εργασιακή απόδοση.  
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ABSTRACT 

 

Physicians’ clinical effectiveness is directly affected by the organizational and 

working environment in which they perform their duties. Several factors related to the 

working and physical environment, the interpersonal relationships developed among 

health professionals, the structure and flow of tasks and the available equipment have 

a decisive influence on their performance. The aim of this study is to investigate the 

factors that constitute obstacles for physicians in the course of their clinical duties, 

taking into account certain demographic and professional variables. In order to 

conduct the research, a newly developed questionnaire was administered to 162 

physicians of General Hospital of Thessaloniki “Papageorgiou” and then the data 

were statistically analyzed and the method of factor analysis was applied to identify 

the main obstacles they face. According to the findings of the study, the main factors 

hampering the physicians’ clinical work are associated with the inappropriate and 

inadequate equipment, as well as the flow and structure of their duties, while 

physicians appeared satisfied with their interpersonal relationships and the clinical 

setting. Initiatives to improve the aforementioned fields may bring very positive 

results in clinical effectiveness of physicians and thus the quality of care provided to 

patients. 

 

Keywords: medical staff, performance obstacles, clinical efficiency, job performance.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα τελευταία χρόνια, τα συστήματα υγείας διέρχονται σημαντικών αλλαγών και 

μεταρρυθμίσεων, σε μία προσπάθεια περιστολής των δαπανών για την υγεία και 

αναβάθμισης της ποιότητας της φροντίδας που παρέχεται στους ασθενείς. 

Παράλληλα, οι ιατροτεχνολογικές καινοτομίες και η ραγδαία αύξηση των διαθέσιμων 

ερευνητικών δεδομένων έχουν εξελίξει σε μεγάλο βαθμό το ιατρικό επάγγελμα, ενώ 

την ίδια στιγμή οι προσδοκίες των ασθενών και της ευρύτερης κοινότητας από τα 

συστήματα υγείας και τους επαγγελματίες υγείας αυξάνονται συνεχώς. Εκτός αυτού, 

τα νοσοκομεία βρίσκονται στο επίκεντρο των μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών που 

αναλαμβάνονται, καθώς η λειτουργία τους αντιστοιχεί σε σημαντικό ποσοστό του 

συνόλου των δαπανών για την υγεία. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, οι μονάδες 

υγειονομικής περίθαλψης αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις σήμερα, δεδομένων 

και των επιδράσεων της οικονομικής κρίσης, όπως είναι η υποστελέχωση, η μείωση 

των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, οι αυξημένες ροές ασθενών και ο υπερβολικός 

φόρτος εργασίας του διαθέσιμου προσωπικού.   

 

Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος του γιατρού σήμερα καθίσταται ολοένα και πιο 

απαιτητικός. Η κλινική αποτελεσματικότητα, η επαγγελματική επάρκεια και η 

εργασιακή απόδοση, συνιστούν έννοιες που προσελκύουν το ενδιαφέρον της 

ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, έχοντας παράλληλα ποικίλες πρακτικές 

προεκτάσεις στη λειτουργία των νοσοκομείων, την ασφάλεια των ασθενών και την 

ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας. Ενώ παλιότερα οι περισσότεροι μελετητές 

προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν τις διακυμάνσεις της αποδοτικότητας και 

παραγωγικότητας των γιατρών εξετάζοντας τα ατομικά και δημογραφικά τους 

χαρακτηριστικά, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία σύγκλιση απόψεων σχετικά με την 

αυξημένη βαρύτητα των οργανωσιακών, εργασιακών και συστημικών παραγόντων, οι 

οποίοι ασκούν καθοριστική επιρροή στο κλινικό τους έργο. Έτσι, ο ακατάλληλος 

εξοπλισμός, η αναποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, ο 

υπερβολικός εργασιακός φόρτος και οι συχνές διακοπές των ροών εργασίας 

αποτελούν μόνο μερικά από τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γιατροί των 

νοσοκομείων σήμερα σε οργανωσιακό επίπεδο. 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των εμποδίων και δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν οι γιατροί των κλινικών μονάδων του Γενικού Νοσοκομείου 
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Θεσσαλονίκης “Παπαγεωργίου” κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, 

λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά των 

γιατρών. Η δομή της μελέτης έχει ως εξής: στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζονται οι 

έννοιες της εργασιακής απόδοσης, της κλινικής αποτελεσματικότητας και της 

επαγγελματικής επάρκειας των γιατρών, στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται η 

βιβλιογραφική επισκόπηση αναφορικά με τους παράγοντες που αποτελούν τα 

σημαντικότερα εμπόδια για τους γιατρούς κατά την άσκηση του κλινικού τους έργου, 

στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας, στο τέταρτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται τα ερευνητικά αποτελέσματα και στο πέμπτο καταγράφονται η 

συζήτηση, τα συμπεράσματα, οι περιορισμοί και οι προτάσεις για τη μελλοντική 

έρευνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ 

1.1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

1.1.1 Εργασιακή απόδοση και επαγγελματική επάρκεια 

Η έννοια της εργασιακής απόδοσης έχει λάβει μεγάλη προσοχή στην ακαδημαϊκή 

έρευνα τα τελευταία 20 χρόνια, σε συνάρτηση με την εξέλιξη της επιστήμης της 

διοίκησης και της οργανωσιακής συμπεριφοράς και λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 

που έχει η απόδοση των εργαζομένων για την αποτελεσματικότητα των οργανισμών 

και των επιχειρήσεων αλλά και την ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων και 

υπηρεσιών. Σε γενικές γραμμές, η εργασιακή απόδοση είναι ένα πολυδιάστατο 

φαινόμενο, το οποίο ωστόσο διαφοροποιείται από τις έννοιες της 

αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας (Campbell et al, 1993). 

Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην αναμενόμενη απόδοση, συμπεριφορά και αξία που 

προσδίδουν στον οργανισμό οι εργαζόμενοι για μία ορισμένη χρονική περίοδο και 

εξαρτάται από μεταβλητές που σχετίζονται με τον ίδιο τον εργαζόμενο, όπως είναι οι 

γνωστικές ικανότητες, το επίπεδο γνώσεων, η προσωπικότητα και η επαγγελματική 

εμπειρία και από περιστασιακούς παράγοντες, οι οποίοι αφορούν στα χαρακτηριστικά 

της εργασίας και του εκάστοτε οργανισμού (Dudley et al, 2006).  

Επιπλέον, ένας μεγάλος αριθμός μελετητών έχουν αποδείξει πως η εργασιακή 

απόδοση σχετίζεται άμεσα με την εργασιακή ικανοποίηση, το εργασιακό άγχος και 

την επαγγελματική εξουθένωση, επηρεάζοντας την αντιληπτή ποιότητα εκ μέρους 

των πελατών ή χρηστών των υπηρεσιών που παρέχουν οι οργανισμοί (Judge&Bono, 

2001), συμπεριλαμβανομένων των μονάδων υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, η εργασιακή 

απόδοση των επαγγελματιών υγείας βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των νοσοκομείων και λοιπών 

μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, δεδομένων μάλιστα των συνεχών 

μεταρρυθμίσεων που διέρχεται ο χώρος, των προσπαθειών συγκράτησης των 

δαπανών υγείας στις περισσότερες χώρες ανά τον κόσμο αλλά και των εξελίξεων στο 

επάγγελμα, το οποίο έχει καταστεί πλέον εξαιρετικά απαιτητικό. 
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Ιδιαίτερα όσον αφορά στους γιατρούς που απασχολούνται στα νοσοκομεία και 

ειδικότερα στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου” της Θεσσαλονίκης, από τους οποίους 

αποτελείται και το ερευνητικό δείγμα της παρούσας εργασίας, η εργασιακή απόδοση 

συχνά ταυτίζεται με τις έννοιες της κλινικής αποτελεσματικότητας και 

επαγγελματικής επάρκειας. Ως επαγγελματική επάρκεια των γιατρών ορίζεται η 

συνήθης και ορθολογική χρήση της επικοινωνίας, της γνώσης, των τεχνικών 

δεξιοτήτων, των συναισθημάτων, των αξιών, των προβληματισμών και της κλινικής 

σκέψης στην καθημερινή κλινική πρακτική προς όφελος του ασθενή και της 

κοινότητας, εν γένει (Epstein & Hundert, 2002). Επίσης, θεμελιώνεται σε βασικές 

κλινικές δεξιότητες, επιστημονικές γνώσεις και ηθικό υπόβαθρο, 

συμπεριλαμβάνοντας τέσσερις βασικές λειτουργίες (Epstein & Hundert, 2002): 

i. τη γνωστική λειτουργία, η οποία αφορά στην απόκτηση και χρήση των 

γνώσεων για την επίλυση των καθημερινών και πραγματικών προβλημάτων 

(επιστημονικές γνώσεις, επικοινωνιακές δεξιότητες, διαχείριση πληροφοριών, 

εφαρμογή γνώσεων σε ρεαλιστικές καταστάσεις, χρήση σιωπηρής γνώσης και 

προσωπικής εμπειρίας, επίλυση αφηρημένων προβλημάτων, 

αυτοκατευθυνόμενη απόκτηση νέας γνώσης, αναγνώριση γνωστικών κενών, 

παραγωγή προβληματισμών, χρήση πληροφοριακών πόρων, εμπειρική 

μάθηση, τεχνικές και κλινικές δεξιότητες), 

ii. τη συνθετική λειτουργία, η οποία σχετίζεται με τη χρήση των βιοϊατρικών και 

ψυχοκοινωνικών δεδομένων για τη λήψη κλινικών αποφάσεων (σύνθεση 

επιστημονικής, κλινικής και ανθρωπιστικής κρίσης, εφαρμογή στρατηγικών 

κλινικού προβληματισμού, διασύνδεση βασικών ιατρικών και κλινικών 

γνώσεων σε διάφορους τομείς, διαχείριση αβεβαιότητας),  

iii. τη σχεσιακή λειτουργία που αναφέρεται στην αποτελεσματική επικοινωνία με 

τους ασθενείς και τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας (δεξιότητες 

επικοινωνίας, διαχείριση συγκρούσεων, ομαδική εργασία, εκπαίδευση 

ασθενών, συναδέλφων και ειδικευόμενων), και  

iv. τη συναισθηματική και ηθική λειτουργία, η οποία αφορά στην προθυμία, την 

υπομονή και τη συναισθηματική ενσυναίσθηση χρήσης αυτών των δεξιοτήτων 

ανθρώπινα και συνετά (παροχή φροντίδας, ανεκτικότητα στο άγχος και σε 

καταστάσεις ασάφειας, συναισθηματική νοημοσύνη, σεβασμός στους 

ασθενείς, ανταπόκριση στις ανάγκες των ασθενών και της κοινωνίας). 
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Επιπλέον, η επαγγελματική επάρκεια των γιατρών εξαρτάται από τις «συνήθειες του 

μυαλού», υπό την έννοια της παροχής εξατομικευμένης προσοχής, της περιέργειας, 

της ισχυρής παρουσίας, της κριτικής ικανότητας, της ανταπόκρισης στις εκάστοτε 

ανάγκες των άλλων, της παρατήρησης των σκέψεων και συναισθημάτων των άλλων, 

της αναγνώρισης και αντιμετώπισης των νοητικών και συναισθηματικών 

προκαταλήψεων και της προθυμίας διόρθωσης των λαθών (Epstein & Hundert, 2002). 

Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, πως το Αμερικανικό Συμβούλιο Ειδικευόμενης Ιατρικής 

προσδιορίζει τους εξής τομείς της επαγγελματικής επάρκειας των γιατρών: (1) τη 

φροντίδα των ασθενών, συμπεριλαμβανομένου του κλινικού προβληματισμού, (2) τις 

ιατρικές γνώσεις, (3) την εμπειρική μάθηση και βελτίωση, μέσω της αποτελεσματικής 

διαχείρισης της πληροφόρησης, (4) τις διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, 

(5) τον επαγγελματισμό και (6) τη συστηματική κλινική πρακτική, 

συμπεριλαμβανομένων των γνώσεων περί οικονομικών της υγείας και της ομαδικής 

εργασίας (American Board of Internal Medicine - ABIM, 1999).  

1.1.2 Εργασιακή απόδοση και κλινική αποτελεσματικότητα 

Η σημασία της κλινικής αποτελεσματικότητας των γιατρών για την αξιολόγηση της 

εργασιακής τους απόδοσης αλλά και για την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας 

γενικότερα έχει αναγνωριστεί εδώ και δεκαετίες. Για παράδειγμα, οι Burg et al 

(1982), περίπου 30 χρόνια πριν, υποστήριξαν πως ένας κλινικά αποτελεσματικός 

γιατρός είναι αυτός που έχει τις γνώσεις, την κριτική ικανότητα, τις δεξιότητες και 

την εμπειρία να πραγματοποιήσει σωστές διαγνώσεις και παρέχει κατάλληλες 

θεραπευτικές παρεμβάσεις. Ωστόσο, αν και οι αρχικές προσεγγίσεις περί εργασιακής 

απόδοσης και κλινικής αποτελεσματικότητας επικεντρώθηκαν στην ικανότητα 

επίλυσης διαγνωστικών προβλημάτων, με την πάροδο των ετών έγιναν περισσότερο 

λεπτομερείς και πολυσύνθετες, σύμφωνα με τις αυξανόμενες ανάγκες και προσδοκίες 

της κοινωνίας από τα συστήματα υγείας. 

Σε μία μεταγενέστερη έκθεση του ABIM (2002) προσδιορίστηκε πως οι κλινικά 

αποτελεσματικοί γιατροί είναι αυτοί που, εκτός των διαγνωστικών και θεραπευτικών 

δεξιοτήτων τους, έχουν αναβαθμισμένες δεξιότητες επικοινωνίας, επιδεικνύουν 

υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, κατανοούν τη λειτουργία του συστήματος υγείας, 



12 

 

συμβάλλουν στη βελτίωσή του, έχουν μία υπεύθυνη στάση απέναντι στους ασθενείς 

και τις οικογένειές τους και είναι ηθικοί. Επίσης, το Ινστιτούτο Ιατρικής των Εθνικών 

Ακαδημιών των ΗΠΑ (Institute of Medicine of the National Academies) διατύπωσε 

πέντε βασικές ικανότητες εκτός της επίλυσης διαγνωστικών προβλημάτων, οι οποίες 

περιλαμβάνουν την παροχή φροντίδας με επίκεντρο τον ασθενή, τη χρήση της 

Ιατρικώς Τεκμηριωμένης Ιατρικής (Evidence-Based Medicine), τη βελτίωση της 

ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, την αξιοποίηση της πληροφορικής και την 

ικανότητα εργασίας σε διεπιστημονικές ομάδες (Greiner & Knebel, 2003). 

Ομοίως, οι οδηγίες του Καναδικού Ινστιτούτου (The Canadian Medical Education 

Directions for Specialists – CanMeds) σχετικά με την κλινική αποτελεσματικότητα 

των γιατρών αναφέρουν εφτά βασικές ικανότητες, εκ των οποίων μόνο η πρώτη 

σχετίζεται άμεσα με τη διαγνωστική επίλυση προβλημάτων (Frank & Langer, 2003). 

Πρόσφατα, το Καναδικό Ινστιτούτο εξέδωσε επιπλέον οδηγίες, ορίζοντας πως ο 

γιατρός πρέπει να έχει διάφορες δεξιότητες και ικανότητες ανάλογα με το ρόλο που 

αναλαμβάνει, καθώς επικοινωνεί με τους λοιπούς επαγγελματίες υγείας, ενώ 

ταυτόχρονα είναι ένας παράγοντας λήψης κλινικών αποφάσεων, συνεργάτης, 

διευθυντής, συνήγορος υγείας, ερευνητής και επαγγελματίας (Frank et al, 2015).  

Για παράδειγμα, ως επαγγελματίας ο γιατρός θα πρέπει να επιδεικνύει δέσμευση 

στους ασθενείς εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές και σύμφωνα με τα υψηλότερα 

ηθικά στάνταρ, να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της κοινωνίας από το σύστημα 

υγείας και να προωθεί τη βέλτιστη φροντίδα, ενώ ως ερευνητής θα πρέπει να 

συνεισφέρει στη συνεχή αναβάθμιση του επαγγέλματος μέσω της μάθησης, να 

εκπαιδεύει τους ειδικευόμενους, τους επαγγελματίες υγείας και το κοινό, να 

συμβάλλει στην παραγωγή ιατρικής γνώσης και να ενσωματώνει τα καλύτερα 

διαθέσιμα δεδομένα στην καθημερινή κλινική πράξη (Frank et al, 2015). 

Σε μία σύνθεση της σχετικής βιβλιογραφίας, ο Wimmers (2006) υποστηρίζει πως η 

κλινική αποτελεσματικότητα των γιατρών συνδέεται με τέσσερις βασικές διαστάσεις: 

(1) τις γνωστικές δεξιότητες (εφαρμογή της βιοϊατρικής και κλινικής γνώσης σε 

διαφορετικές καταστάσεις, (2) τις δεξιότητες επίλυσης διαγνωστικών προβλημάτων 

και λήψης κλινικών αποφάσεων (λήψη επαρκούς πληροφόρησης για το ιστορικό του 

ασθενή, αποτελεσματική υλοποίηση εξετάσεων, ορθή εφαρμογή ιατρικών 

διαδικασιών), (3) τις διαπροσωπικές δεξιότητες (αποτελεσματική επικοινωνία με 
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ασθενείς, οικογένειες και συναδέλφους), και (4) τα επαγγελματικά προσόντα 

(διαμόρφωση επαγγελματικών σχέσεων και αντιμετώπιση των ασθενών με σεβασμό). 

Συνολικά, είναι σαφές πως η εργασιακή απόδοση, η επαγγελματική επάρκεια και η  

κλινική αποτελεσματικότητα των γιατρών σήμερα αποτελούν πολυσύνθετες έννοιες, 

δεδομένων των αυξανόμενων απαιτήσεων της κοινωνίας και των ασθενών από το εν 

λόγω επάγγελμα.  

1.2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ 

1.2.1 Η σημασία της εργασιακής απόδοσης των γιατρών 

Η ραγδαία αύξηση των δαπανών υγείας και του κόστους της υγειονομικής 

περίθαλψης στις περισσότερες χώρες του κόσμου τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό 

με τα ελλείμματα ποιότητας που παρατηρούνται στη φροντίδα των ασθενών, έχουν 

εγείρει αρκετούς προβληματισμούς σχετικά με την αποτελεσματικότητα των 

μονάδων υγείας, αναδεικνύοντας τη σημασία της εργασιακής απόδοσης των 

επαγγελματιών υγείας και ιδιαίτερα των γιατρών. Σύμφωνα με τους McGlynn et al 

(2003) στις ΗΠΑ, οι ασθενείς λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα μόνο στο 50% 

των περιπτώσεων, ενώ η υψηλή συχνότητα των ιατρικών λαθών έχει ως αποτέλεσμα 

το θάνατο πάνω από 100.000 ασθενών ετησίως. Συνεπώς, η σημασία της κλινικής 

αποτελεσματικότητας και επαγγελματικής επάρκειας των γιατρών έγκειται τόσο στη 

συγκράτηση του κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, όσο και στη βελτίωση της 

ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας, ενώ παράλληλα η αξιολόγηση και μέτρησή 

της αναβαθμίζει το πλαίσιο λογοδοσίας που διέπει τη λειτουργία των συστημάτων 

υγείας.  

Τα προηγούμενα χρόνια, μία σειρά μελετών τεκμηρίωσαν πως υπάρχουν σημαντικές 

ευκαιρίες βελτίωσης της αποδοτικότητας των συστημάτων υγείας, μέσω της 

βέλτιστης χρήσης των πόρων που χρησιμοποιεί το ιατρικό προσωπικό για να 

βελτιώσει την κλινική του αποτελεσματικότητα (Gatsonis et al, 1995). Επιπλέον, οι 

Fisher et al (2000), βασιζόμενοι σε δεδομένα του συστήματος Medicare των ΗΠΑ, 

διαπίστωσαν πως δεν υπάρχει σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων στο επίπεδο 

υγείας του πληθυσμού ή στο συνολικό προσδόκιμο ζωής σε περιοχές που 

χαρακτηρίζονται από υψηλότερη προσφορά νοσοκομείων ή γιατρών και από 

υψηλότερη ένταση χρήσης των υπηρεσιών υγείας, καταλήγοντας στο συμπέρασμα 
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πως η βελτίωση της ποιότητας φροντίδας εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την κλινική 

αποτελεσματικότητα των επαγγελματιών υγείας. Αντιθέτως, έχει αποδειχθεί πως σε 

ορισμένες περιπτώσεις, η αυξημένη προσφορά υπηρεσιών υγείας σχετίζεται τόσο με 

μεγαλύτερο κόστος όσο και με αυξημένους κινδύνους για τους ασθενείς (Chassin, 

1998).  

Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο σχετικά με την αναγνώριση της σημαντικότητας της 

κλινικής αποτελεσματικότητας των γιατρών αναφορικά με την αναβάθμιση της 

ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης και τη μείωση των αντίστοιχων δαπανών 

είναι το γεγονός ότι οι γιατροί ελέγχουν πάνω από το 80% των αποφάσεων που 

λαμβάνονται στο πλαίσιο των συστημάτων υγείας (Eisenberg, 2002). Υπό αυτό το 

πρίσμα, οι Landon et al (2003) υποστηρίζουν πως η ποιοτική αναβάθμιση των 

συστημάτων υγείας και η ενίσχυση της νοσοκομειακής αποδοτικότητας είναι μία 

λειτουργία που συνδέεται άμεσα με τη βελτίωση της εργασιακής απόδοσης των 

επαγγελματιών υγείας και κυρίως της κλινικής αποτελεσματικότητας των γιατρών. 

Όπως αναφέρουν οι Damberg et al (2005), μία βασική στρατηγική της σύγχρονης 

πολιτικής για τη δημόσια υγεία είναι η προώθηση ολοκληρωμένων πρακτικών και 

μεθόδων αξιολόγησης της απόδοσης σε όλα τα επίπεδα του συστήματος υγειονομικής 

περίθαλψης και ειδικότερα, στο επίπεδο του ιατρικού προσωπικού, όπου 

παρατηρούνται σημαντικές και εν μέρει ανεξήγητες διακυμάνσεις όσον αφορά στην 

κλινική αποτελεσματικότητα, οι οποίες με τη σειρά τους συνδέονται με φτωχή 

ποιότητα φροντίδας, μη ορθολογική χρήση των διαθέσιμων πόρων και μεγάλες 

σπατάλες.  

1.2.2 Η αξιολόγηση της εργασιακής απόδοσης των γιατρών 

Η αξιολόγηση της εργασιακής απόδοσης των γιατρών, συμπεριλαμβανομένων 

μέτρων ποιότητας και συγκράτησης του κόστους, αποτελεί έναν κρίσιμης σημασίας 

μηχανισμό για την αναβάθμιση των συστημάτων υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Για τη 

μέτρηση της κλινικής αποτελεσματικότητας χρησιμοποιούνται διάφορα μέτρα, τα 

οποία εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο τριών βασικών τομέων: (1) των 

δομικών μέτρων, τα οποία περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των μεμονωμένων 

γιατρών σε συνάρτηση με τη δομή της μονάδας και του συστήματος υγείας και 

λαμβάνοντας υπόψη το δημογραφικό προφίλ των ασθενών, (2) των διαδικαστικών 

μέτρων, τα οποία αξιολογούν τον τρόπο με τον οποίο οι γιατροί αλληλεπιδρούν με 
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τους ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων, των διαγνώσεων, των 

θεραπειών και των σχετικών διαδικασιών και (3) των μέτρων αποτελεσμάτων, τα 

οποία μετρούν τις αλλαγές που επέρχονται στην κατάσταση υγείας του ασθενή, 

συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας ζωής τους (Lohr, 1990). 

Τα τελευταία χρόνια, η πλειοψηφία των μεθόδων αξιολόγησης της ποιότητας του 

έργου που παράγεται από τους γιατρούς, χρησιμοποιεί διαδικαστικά μέτρα, 

δεδομένης της ευκολίας χρήσης τους (Damberg et al, 2005). Στην περίπτωση αυτή 

επιλέγεται ένα δείγμα ασθενών και μία συγκεκριμένη πτυχή της φροντίδας τους (π.χ. 

διάγνωση), ακολούθως καθορίζεται αν η αναγκαία υπηρεσία έχει προσφερθεί στον 

ασθενή από το γιατρό σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα και τέλος, αξιολογείται το 

αποτέλεσμα βάσει της απόδοσης και σύμφωνα με την αποτελεσματικότητα της 

αντίστοιχης διαδικασίας (Hicks, 2003). Βέβαια, ένα βασικό ζήτημα σε αυτές τις 

μεθόδους αξιολόγησης είναι η υιοθέτηση πρότυπων μέτρων απόδοσης για το σύνολο 

των γιατρών και σύμφωνα με διάφορα χαρακτηριστικά, όπως είναι η ειδικότητά τους. 

Στο πλαίσιο αυτό, διάφορα λογισμικά προγράμματα έχουν αναπτυχθεί (π.χ. RAND), 

τα οποία βασίζονται σε πρότυπες διαδικασίες φροντίδας, βάσει τεκμηριωμένων 

στοιχείων και χρησιμοποιούν αλγόριθμους για την αξιολόγηση του κατά πόσον οι 

αναγκαίες υπηρεσίες έχουν παραδοθεί εντός του απαιτούμενου χρονικού πλαισίου 

(Damberg et al, 2005).  

Επιπλέον, η απόδοση και κλινική αποτελεσματικότητα των γιατρών αξιολογείται και 

μέσω τεχνικών που εστιάζουν στην αποδοτικότητα σε όρους κόστους και δίνουν 

έμφαση στη σχέση μεταξύ κόστους/αποτελεσματικότητας, η οποία αντανακλά ένα 

συνδυασμό τιμής και ποσότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. σύνολο πόρων 

που χρησιμοποιήθηκαν σε χρηματικές μονάδες) για την παραγωγή ενός 

συγκεκριμένου αποτελέσματος (π.χ. ένα επεισόδιο ασθενή). Ως εκ τούτου, η 

αξιολόγηση της απόδοσης των γιατρών εστιάζει στην περίπτωση αυτή σε σχετικές 

συγκρίσεις επιδόσεων μεταξύ ενός γιατρού και ενός πληθυσμού ιατρικού 

προσωπικού ή ενός προτυποποιημένου μέτρου.  

Τα υπάρχοντα μέτρα αυτής της κατηγορίας χρησιμοποιούν συνήθως τη βάση του 

«επεισοδίου» (“episode of care”) για την παραγωγή συγκρίσιμων μονάδων 

αποτελέσματος και τη μέτρηση των πόρων που χρησιμοποιούνται για την επίτευξή 

του, μία έννοια στην οποία βασίστηκε και η ανάπτυξη των DRGs (diagnosis – related 
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groups) για την αποζημίωση των νοσοκομείων (Rosen & Mayer - Oakes, 1999). Σε 

γενικές γραμμές, η αξιολόγηση της κλινικής αποτελεσματικότητας και εργασιακής 

απόδοσης των γιατρών είναι ένα δύσκολο εγχείρημα που βρίσκεται σε αρχικό ακόμα 

στάδιο όσον αφορά στην ένταξη συγκεκριμένων μεθόδων και μέτρων στα 

νοσοκομεία. Αντίθετα, σε επίπεδο έρευνας, η μέτρηση της απόδοσης των 

επαγγελματιών υγείας είναι ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει ένα μεγάλο αριθμό 

μελετητών, οι οποίοι έχουν εφαρμόσει διάφορα μέτρα απόδοσης, όπως είναι οι 

τεχνικές δεξιότητες, η ομαδική εργασία, η επαγγελματική συμπεριφορά, η διαχείριση 

των ασθενών, η χρήση των πόρων, η επαγγελματική ανάπτυξη, οι γνωστικές και 

συναισθηματικές δεξιότητες, η λήψη αποφάσεων ή ακόμα και μέτρα 

αυτοαξιολόγησης.  

1.3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ 

Αρκετές μελέτες έχουν ασχοληθεί με τους παράγοντες που επιδρούν στην εργασιακή 

απόδοση και κλινική αποτελεσματικότητα των γιατρών, τεκμηριώνοντας εν πολλοίς 

πως αυτή εξαρτάται από ένα σημαντικό αριθμό μεταβλητών που σχετίζονται με τα 

προσωπικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά, τον οργανισμό για τον οποίο 

εργάζονται και άλλους συγκυριακούς παράγοντες. Όσον αφορά στα ατομικά 

χαρακτηριστικά, αυτά περιλαμβάνουν την ηλικία, το φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης, 

την επαγγελματική εμπειρία και το βαθμό επαγγελματικής επάρκειας, 

συμπεριλαμβανομένων των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων (Jansen et al, 

2000). Ο Donabedian (2000), ωστόσο, υποστηρίζει πως αυτά τα χαρακτηριστικά 

εξηγούν μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό των διακυμάνσεων που παρατηρούνται στην 

εργασιακή και κλινική απόδοση των γιατρών, καθώς άλλοι παράγοντες που 

σχετίζονται με τις εργασιακές και οργανωσιακές συνθήκες διαδραματίζουν 

σημαντικότερο ρόλο.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών των διαπιστώσεων είναι τα ευρήματα σχετικά με 

την υψηλότερη απόδοση των γιατρών μικρότερης ηλικίας συγκριτικά με τους 

μεγαλύτερους συναδέλφους τους (Norton et al, 1997). Συγκεκριμένα, έχει 

τεκμηριωθεί πως το εύρημα αυτό οφείλεται στο ότι οι μεγαλύτερης ηλικίας γιατροί 

τείνουν να εργάζονται σε περισσότερο απαιτητικές θέσεις, έχουν υψηλότερο φόρτο 

εργασίας, ασχολούνται με περισσότερο περίπλοκα περιστατικά και σε ευρύτερες ή 

απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές, με αποτέλεσμα να μην έχουν επαρκείς 
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πόρους και πρόσβαση στις απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπευτικές 

αγωγές. Ως εκ τούτου, είναι πολύ πιθανό ένας γιατρός μεγάλης επαγγελματικής 

εμπειρίας και υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου και εξειδίκευσης να έχει χαμηλή 

απόδοση και κλινική αποτελεσματικότητα συγκριτικά με τα αναμενόμενα πρότυπα 

επίδοσης, λόγω οργανωσιακών ή συστημικών προβλημάτων (Grol et al, 2002). 

Αυτές οι εναλλακτικές ερμηνείες των αιτιών φτωχής απόδοσης έχουν κρίσιμης 

σημασίας επιπτώσεις για το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών παρεμβάσεων 

που αποσκοπούν στην ενίσχυση της απόδοσης, μέσω αλλαγών και βελτιώσεων του 

οργανωσιακού περιβάλλοντος και άλλων δομικών ή συγκυριακών μεταβλητών των 

συστημάτων υγείας. Πράγματι, έχει επαρκώς τεκμηριωθεί πως το διοικητικό και 

οργανωσιακό πλαίσιο, οι συνθήκες εργασίας και τα κίνητρα απόδοσης που 

παρέχονται, συνιστούν βασικούς παράγοντες της κλινικής αποτελεσματικότητας και 

εργασιακής απόδοσης των γιατρών (Geneau et al, 2008). Σε έρευνα των Safran et al 

(2000) βρέθηκε πως οι μισθολογικές απολαβές και η ύπαρξη συγκεκριμένων 

κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την καθημερινή κλινική πρακτική σχετίζονται 

άμεσα με την απόδοση του ιατρικού προσωπικού, ενώ σε μελέτη των Wenghofer et al 

(2009) διαπιστώθηκε πως οι οργανωσιακοί παράγοντες (π.χ. επάρκεια προσωπικού, 

ώρες εργασίας, αριθμός εξυπηρετούμενων ασθενών) και οι συστημικές μεταβλητές 

(π.χ. διαθεσιμότητα διαγνωστικών εξετάσεων, αριθμός γιατρών ανά 1.000 άτομα 

πληθυσμού) έχουν ισχυρότερη επίδραση στην απόδοση των γιατρών συγκριτικά με τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά τους (π.χ. ηλικία, φύλο, επαγγελματική εμπειρία).  

Ακόμη, οι Ram et al (1998) εφάρμοσαν μία διαστρωματική μελέτη σε δείγμα 93 

γενικών νοσοκομειακών γιατρών, εξετάζοντας την κλινική τους απόδοση και την 

ποιότητα της επικοινωνίας τους με τους ασθενείς, μέσω βιντεοσκοπημένων λήψεων 

κατά τη διάρκεια των κλινικών τους καθηκόντων και μετέπειτα αξιολόγησης από 

τρίτο παρατηρητή και βρήκαν πως ορισμένες διαστάσεις του τρόπου διάρθρωσης των 

καθηκόντων τους επηρεάζουν άμεσα την κλινική τους αποτελεσματικότητα. Ομοίως, 

ο Long (2002) κατέληξε στο συμπέρασμα πως η διακύμανση στην κλινική απόδοση 

των γιατρών μπορεί να ερμηνευτεί από τους διαθέσιμους οργανωσιακούς και 

περιβαλλοντικούς πόρους, καθώς και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ασθενή. 

Επίσης, έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί αναφορικά με τους παράγοντες που 

παρεμποδίζουν την απόδοση των νοσηλευτών έχουν καταλήξει σε μεικτά ευρήματα. 

Σε μελέτη των Gurses et al (2009) βρέθηκε πως οι παράγοντες αυτοί μπορούν να 
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διαχωριστούν σε 5 επιμέρους κατηγορίες, τα καθήκοντα, το περιβάλλον, τον 

οργανισμό, την τεχνολογία και το φόρτο εργασίας.  

Ωστόσο, παρόλο που υπάρχουν σαφείς ενδείξεις αναφορικά με τη σχέση μεταξύ 

εργασιακής απόδοσης του ιατρικού προσωπικού και οργανωσιακών και άλλων 

συστημικών παραγόντων, πολλές φορές αυτή εξετάζεται εκτός αυτού του πλαισίου. Ο 

Klass (2000) υποστηρίζει πως ένας λόγος για αυτήν την προσέγγιση είναι πως δεν 

υπάρχει ένα ολοκληρωμένο και κοινό πλαίσιο σχετικά με το τι ακριβώς συνιστά η 

κλινική αποτελεσματικότητα των γιατρών. Ως εκ τούτου, η αναγνώριση και ο 

εντοπισμός των παραγόντων που συνθέτουν το περιβάλλον, φυσικό, δομικό και 

οργανωσιακό, της κλινικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένων των μεταβλητών του 

ευρύτερου συστήματος υγείας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση της 

κλινικής αποτελεσματικότητας του ιατρικού προσωπικού αλλά και του συνόλου των 

επαγγελματιών υγείας. Όπως υποστηρίζει ο Klass (2007), η εργασιακή απόδοση των 

γιατρών αντανακλά τις σχέσεις, επαγγελματικές και διαπροσωπικές, που 

αναπτύσσονται μεταξύ αυτών, των ασθενών τους και των μονάδων υγείας, ως 

οργανισμών. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να διερευνώνται τα εμπόδια της 

απόδοσης, τα οποία αφορούν στα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού του συστήματος 

εργασίας που παρεμποδίζουν την απόδοση των εργαζομένων και συνδέονται με το 

άμεσο εργασιακό περιβάλλον (Peters&O’Connor, 1988). 

Οι Gurses et al (2009) αναφέρουν πως ο σχεδιασμός του εργασιακού συστήματος στις 

κλινικές των νοσοκομείων αναφέρεται σε όλα τα συστατικά στοιχεία που το 

διαμορφώνουν, συμπεριλαμβανομένων της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται, του 

φυσικού περιβάλλοντος, της οργάνωσης και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους, τα 

οποία επηρεάζουν τις διαδικασίες, τα αποτελέσματα της φροντίδας και την εργασιακή 

απόδοση των επαγγελματιών υγείας. Οι συχνές διακοπές και παρεμβάσεις, ο 

υπερβολικός φόρτος εργασίας, η αναποτελεσματική επικοινωνία, η ακατάλληλη 

χωροθέτηση και οι ελλείψεις σε εξοπλισμό και σχετικούς πόρους αποτελούν 

χαρακτηριστικά παραδείγματα παραγόντων που ασκούν αρνητική επιρροή στην 

απόδοση και κλινική αποτελεσματικότητα των γιατρών, όπως εξετάζεται 

αναλυτικότερα στο επόμενο κεφάλαιο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΜΠΟΔΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ 

 

2.1 ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΑ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

Οι εν ενεργεία γιατροί των νοσοκομείων σήμερα αντιμετωπίζουν έναν μεγάλο αριθμό 

προκλήσεων κατά την άσκηση των καθημερινών κλινικών τους καθηκόντων, καθώς 

η υγειονομική περίθαλψη διέρχεται σημαντικών αλλαγών, συμπεριλαμβανομένων 

των πρωτοβουλιών αξιολόγησης και μέτρησης της αποδοτικότητας και ποιότητας του 

έργου τους, της ανάπτυξης νέων και πιο σύγχρονων μοντέλων φροντίδας, των 

περικοπών των δαπανών για την υγεία, της εισαγωγής των πρωτοκόλλων και άλλων 

εξελίξεων. Επιπλέον, οι γιατροί καλούνται να διαχειριστούν τις αυξημένες απαιτήσεις 

λογοδοσίας για το έργο τους, καθώς υπολογίζεται πως μόνο στις ΗΠΑ περίπου 

180.000 με 195.000 ασθενείς πεθαίνουν κάθε χρόνο λόγω κάποιου ιατρικού 

σφάλματος (Levinson, 2010). Το πρόβλημα της υποβέλτιστης φροντίδας εκτείνεται 

πέραν των ΗΠΑ, με πολλές ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου να καταγράφουν 

χαμηλά επίπεδα στην ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας στα νοσοκομεία (Bartlett 

et al, 2008).  

Η αυξημένη δημοσιογραφική κάλυψη των περιπτώσεων ιατρικών λαθών, 

συνδυαστικά με την τεράστια διαθεσιμότητα της ιατρικής γνώσης και πληροφόρησης 

που παρέχεται στους ασθενείς μέσω του διαδικτύου, έχουν επηρεάσει την 

εμπιστοσύνη του κοινού στις νοσοκομειακές υπηρεσίες, καθώς και το βαθμό 

ικανοποίησης από τη φροντίδα που τους παρέχεται (Kohn et al, 2000). Ως εκ τούτου, 

οι προσδοκίες των ασθενών από το ιατρικό επάγγελμα έχουν πλέον μεταβληθεί, 

απαιτώντας υψηλότερη ποιότητα και υπευθυνότητα από τους παρόχους υγειονομικής 

περίθαλψης. Παράλληλα, οι προσδοκίες για αναβάθμιση του έργου των γιατρών δεν 

έχουν αυξηθεί αποκλειστικά από την πλευρά των ασθενών αλλά και από αυτήν των 

συστημάτων υγείας, εν γένει, δεδομένης της συνεχούς αύξησης του κόστους 

λειτουργίας των νοσοκομείων. 
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Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως στις ΗΠΑ, το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης 

ακολουθεί μία σταθερά ανοδική πορεία την τελευταία δεκαετία, φτάνοντας το 2007 

τα $2,2 τρις, ποσό που αντιστοιχεί στο 16% του ΑΕΠ, χωρίς παράλληλα να 

βελτιώνεται σημαντικά η ποιότητα της φροντίδας (Draper, 2009). Η ανισορροπία 

μεταξύ των αποτελεσμάτων της περίθαλψης και του υψηλού κόστους έχει οδηγήσει 

στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη μέτρηση της νοσοκομειακής αποδοτικότητας. 

Σημαντικό συστατικό στοιχείο αυτών των πρωτοβουλιών είναι η αξιολόγηση του 

παραγόμενου έργου των νοσοκομειακών γιατρών, οι οποίοι έμμεσα ή άμεσα επιδρούν 

καθοριστικά τόσο στο κόστος της φροντίδας όσο και στην ποιότητά της.  

Την ίδια στιγμή, οι αλλαγές αυτές λαμβάνουν χώρα σε μία περίοδο υφεσιακού 

οικονομικού κλίματος, με πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, να 

αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της οικονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα να 

εφαρμόζουν συνεχείς περικοπές στις δαπάνες για την υγεία και ιδιαίτερα για την 

υγειονομική περίθαλψη, η οποία αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο κόστος επί του συνόλου. 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας), το κόστος των 

νοσοκομείων αντιστοιχεί σε περίπου 50% του συνολικού προϋπολογισμού για την 

υγεία (WHO, 2013).  

Οι εξελίξεις αυτές προσθέτουν νέες προκλήσεις για τους γιατρούς, καθώς οι 

περικοπές των δαπανών έχουν οδηγήσει σε ελλείψεις προσωπικού, αυξάνοντας το 

φόρτο εργασίας για τους ήδη απασχολούμενους και αυξημένη πίεση στα νοσοκομεία 

ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των ασθενών. Χαρακτηριστικά είναι τα 

παραδείγματα των χωρών της Ευρωζώνης, όπου οι περικοπές των δαπανών για την 

υγεία έχουν αυξήσει τις πιέσεις στις μονάδες υγειονομικής περίθαλψης και 

παράλληλα έχουν θέσει νέες προκλήσεις για τους επαγγελματίες υγείας.  

Για παράδειγμα, στην Ιρλανδία, περίπου €2 δις έχουν περικοπεί από τον 

προϋπολογισμό από το 2008, ενώ αναμένονται περαιτέρω περικοπές για τα επόμενα 

χρόνια, με ένα σημαντικό ποσοστό αυτών να αφορούν σε μισθολογικό κόστος 

(McGowan et al, 2013). Στην Ελλάδα, η μείωση των αποδοχών των εργαζομένων στις 

υπηρεσίες υγείας ήταν ένα από τα πρώτα μέτρα περικοπής των δαπανών που 

ελήφθησαν μετά το ξέσπασμα της κρίσης το 2010, ενώ αναστάλθηκαν και όλες οι 

προσλήψεις με σκοπό τη μείωση του συνολικού εργασιακού κόστους (Νιάκας, 2014). 

Δεδομένης μάλιστα της αύξησης της δραστηριότητας των νοσοκομείων λόγω της 
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μεγαλύτερης προσέλευσης των ασθενών, οι αλλαγές αυτές δημιούργησαν σημαντικά 

προβλήματα επιβάρυνσης στο προσωπικό. Συνολικά, το υφεσιακό κλίμα της 

οικονομίας σε πολλές χώρες σε συνάρτηση με τις εξελίξεις τόσο στο ιατρικό 

επάγγελμα όσο και στα μοντέλα υγειονομικής περίθαλψης, θέτουν σημαντικές 

προκλήσεις στους γιατρούς που εργάζονται στα νοσοκομεία, αναδεικνύοντας τη 

σημασία των συνθηκών εργασίας τους και την ανάγκη άρσης των εμποδίων για την 

άσκηση των καθημερινών κλινικών τους καθηκόντων. 

 

2.2 ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Οι συνθήκες εργασίας των γιατρών, συμπεριλαμβανομένου του φυσικού 

περιβάλλοντος και της εργονομικής δομής του χώρου στον οποίο εκτελούν τα 

καθήκοντά τους, επηρεάζουν καθοριστικά τόσο την ψυχολογική τους ευημερία όσο 

και την ποιότητα της φροντίδας που παρέχεται στους ασθενείς. Ο υπερβολικός 

φόρτος εργασίας, οι διακοπές στις ροές εργασίας, η πίεση του χρόνου, οι 

αντικρουόμενες απαιτήσεις και τα προβλήματα στη συνεργασία και επικοινωνία με 

τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας, έχουν επισημανθεί από τη διεθνή ερευνητική 

βιβλιογραφία ως βασικά προβλήματα των συνθηκών εργασίας τους (Scheurer et al, 

2009). Σύμφωνα με τους Ramanujam & Rousseau (2006), οι συνθήκες εργασίας των 

νοσοκομειακών γιατρών επιδέχονται σημαντικών βελτιώσεων, περιορίζοντας έτσι 

τους στρεσογόνους παράγοντες στους οποίους οφείλονται τα υψηλά ποσοστά 

εργασιακού άγχους και τα χαμηλά επίπεδα ασφάλειας για τους ασθενείς.  

Η διαμόρφωση του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί μία σημαντική μεταβλητή που 

συνθέτει την ποιότητα των εργασιακών συνθηκών για τους γιατρούς αλλά και για 

όλους τους επαγγελματίες υγείας. Σε έρευνα των Hickam et al (2003), οι οποίοι 

πραγματοποίησαν μία επισκόπηση 115 μελετών σχετικά με τους παράγοντες που 

επιδρούν στην ασφάλεια των ασθενών στα νοσοκομεία, βρέθηκε πως το φυσικό 

περιβάλλον είναι ένας σημαντικός παράγοντας που ασκεί επιρροή στο κλινικό έργο 

των γιατρών, περιλαμβάνοντας τη φασαρία, τον εξαερισμό, το φως, τη θερμοκρασία, 

την καθαριότητα και την εργονομία των χώρων, όπως είναι τα σχεδιαστικά 

χαρακτηριστικά, τα φυσικά εμπόδια, το διάκοσμο και την απόσταση που πρέπει οι 

επαγγελματίες υγείας να καλύπτουν για να εκτελούν τα γραφειοκρατικά και κλινικά 
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τους καθήκοντα.  

Η ακατάλληλη εργονομική σχεδίαση των κρεβατιών των ασθενών στα δωμάτια 

νοσηλείας αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο για τους επαγγελματίες υγείας των 

νοσοκομείων, προκαλώντας άγχος, κόπωση ή ακόμα και τραυματισμούς 

(Garg&Owen, 1992). Έτσι, ορισμένες εργονομικού τύπου παρεμβάσεις σε 

συνδυασμό με βελτιώσεις στο φυσικό περιβάλλον που αφορούν στην ποιότητα του 

αέρα, το θόρυβο και το φως μπορεί να έχουν θετική επίπτωση στην ποιότητα του 

έργου των γιατρών και στην άρση των σχετικών εμποδίων, αυξάνοντας παράλληλα το 

επίπεδο ασφάλειας για τους ασθενείς.  

Επίσης, η διαμόρφωση του κλινικού περιβάλλοντος γίνεται ολοένα και περισσότερο 

περίπλοκη για τους γιατρούς, οι οποίοι παράλληλα με το κλινικό τους έργο πρέπει να 

ασκούν και ορισμένα γραφειοκρατικά καθήκοντα, με αποτέλεσμα η κακή σχεδίαση 

του φυσικού χώρου να οδηγεί σε συχνές διακοπές της εργασιακής τους ροής. 

Σύμφωνα με τους Ozkan et al (2011), οι συχνές διακοπές στη ροή εργασίας και η 

απασχόληση της προσοχής των επαγγελματιών υγείας που εργάζονται στα 

νοσοκομεία, με πράγματα ξένα που δεν τους αφήνουν να συγκεντρωθούν στο βασικό 

τους έργο, αποτελούν έναν από τους πέντε σημαντικότερους παράγοντες που 

συμβάλλουν στη συνταγογράφηση λανθασμένης φαρμακευτικής αγωγής. Για το λόγο 

αυτό, ο χώρος πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένος ώστε οι παρεμβάσεις στην 

καθημερινή ροή των καθηκόντων των γιατρών να ελαχιστοποιούνται και παράλληλα 

να μειώνονται οι αποστάσεις που πρέπει να καλύψουν. Όπως αποδεικνύουν οι Gurses 

et al (2009), η απόδοση των νοσηλευτών επιδεινώνεται από το φτωχό σχεδιασμό του 

εργασιακού περιβάλλοντος και την αναποτελεσματική λειτουργικότητα της 

εργασιακής ροής (π.χ. αργοπορίες στην προμήθεια φαρμάκων, κακή εργονομία 

νοσηλευτικών κλινών).  

Ακόμη, η διαμόρφωση του φυσικού περιβάλλοντος είναι σημαντική και για την 

ασφάλεια των γιατρών, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει το έργο τους. Αρκετές 

μελέτες έχουν αποδείξει πως οι κακές συνθήκες εξαερισμού και η αναποτελεσματική 

λήψη μέτρων προστασίας για ορισμένες κατηγορίες ασθενών αυξάνουν τον κίνδυνο 

ασφάλειας των επαγγελματιών υγείας. Για παράδειγμα, σε έρευνα των Menzies et al 

(2000) σε 17 νοσοκομειακές μονάδες στον Καναδά, διαπιστώθηκε πως η εξάπλωση 

της φυματίωσης στους επαγγελματίες υγείας σχετίζεται με τις ακατάλληλες συνθήκες 
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εξαερισμού και το γεγονός ότι δεν τηρούνται επαρκώς οι συνθήκες απομόνωσης των 

ασθενών. Τέλος, δύο ακόμα ζητήματα που έχουν εξεταστεί σχετικά με το φυσικό 

περιβάλλον είναι αυτό των τραυματισμών από ιατρικό εξοπλισμό, όπως είναι τα 

υψηλής έντασης χειρουργικά φώτα (Fox&Henson, 1996), και τα υψηλά επίπεδα 

θορύβου που επιδεινώνουν την ποιότητα της επικοινωνίας μεταξύ επαγγελματιών 

υγείας (Blomqvist et al, 2005). 

 

2.3 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

Τα τελευταία χρόνια, τα καθήκοντα των γιατρών έχουν διευρυνθεί σε μεγάλο βαθμό, 

καθώς υπολογίζεται πως σήμερα συνταγογραφούν πάνω από 6.000 φάρμακα και 

διενεργούν περισσότερες από 4.000 διαφορετικές ιατρικές και χειρουργικές 

επεμβάσεις για περίπου 13.000 διαγνώσεις (Gawande, 2009). Δεδομένης της μείωσης 

του αριθμού των απασχολούμενων στις νοσοκομειακές μονάδες και λαμβάνοντας 

υπόψη τις παραπάνω εξελίξεις στον τομέα της ιατρικής επιστήμης και της 

υγειονομικής περίθαλψης, οι γιατροί αντιμετωπίζουν έναν αυξανόμενο φόρτο 

εργασίας στα νοσοκομεία. Σε έρευνα των McGowan et al (2013) που έγινε σε δείγμα 

20 γιατρών περιφερειακών νοσοκομείων στην Ιρλανδία, βρέθηκε πως τα 

σημαντικότερα εμπόδια για την άσκηση των καθηκόντων τους αφορούν στο μη 

ρεαλιστικό φόρτο εργασίας (ελλείψεις προσωπικού, πολλές ώρες εργασίας, συχνά 

διακοπτόμενα διαλείμματα), την κόπωση και την υποτίμηση της εργασίας τους 

(ανεπαρκής κατάρτιση, φόρτος εργασίας, περιορισμένες δυνατότητες επιρροής).  

Ένα σημαντικό ζήτημα που σχετίζεται με τα καθήκοντα των νοσοκομειακών γιατρών 

και αποτελεί εμπόδιο για την εκτέλεσή τους είναι οι συνεχείς διακοπές και 

παρεμβάσεις από τις οικογένειες των ασθενών, τους υπόλοιπους επαγγελματίες 

υγείας και άλλες συνθήκες που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον (Biaggi et al, 

2003). Σε έρευνα των Wegl et al (2012) που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 29 

νοσοκομειακών γιατρών και κατά τη διάρκεια 43 βαρδιών, βρέθηκε πως οι γιατροί 

αποσπώνται από τα καθήκοντά τους κατά μέσο όρο 3,66 φορές την ώρα, οι οποίες 

προέρχονται κατά κύριο λόγο από το νοσηλευτικό προσωπικό, το τηλέφωνο (ή 

βομβητή) και τους υπόλοιπους γιατρούς. Στην ίδια μελέτη διαπιστώθηκε πως οι 

διακοπές αυτές στη ροή εργασίας αυξάνουν σημαντικά τον αντιληπτό εργασιακό 
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φόρτο των γιατρών. Ομοίως, οι Gurses et al (2009) βρέθηκε πως η υπερβολική 

ενασχόληση με ζητήματα εκτός των στενών νοσηλευτικών καθηκόντων, όπως είναι η 

ενημέρωση των συγγενών του ασθενή, αποτελεί σημαντικό εμπόδιο της απόδοσής 

τους. 

Σε παρόμοια ευρήματα κατέληξαν και οι Westbrook et al (2010), οι οποίοι 

παρατηρώντας 40 νοσοκομειακούς γιατρούς κατά τη διάρκεια της εργασίας τους 

τεκμηρίωσαν πως αυτοί αποσπώνται περίπου 6,6 φορές ανά ώρα, με το 11% του 

συνόλου των καθηκόντων τους να διακόπτεται και το 3,3% πάνω από μία φορά. 

Ακόμη, το έργο των γιατρών πολλές φορές παρακωλύεται από πιεστικούς συγγενείς 

ασθενών που θέλουν να ενημερωθούν πέραν του προκαθορισμένου χρονικού ορίου. 

Έχει διαπιστωθεί πως σε νοσοκομειακά περιβάλλοντα που ευνοούνται οι πολλαπλές 

παρεμβάσεις στη ροή εργασίας των επαγγελματιών υγείας, το επίπεδο εργασιακής 

τους απόδοσης μειώνεται, ενώ το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια των ασθενών 

(Wiegmann et al, 2007). 

Ακόμη, ένα σημαντικό εμπόδιο που σχετίζεται με τα καθήκοντα των γιατρών είναι οι 

βάρδιες και εφημερίες, που συμβάλλουν στην αύξηση του αδιάκοπτου χρόνου 

εργασίας και κατ’ επέκταση του συνολικού εργασιακού φόρτου, ιδιαίτερα σε ότι 

αφορά τους ειδικευόμενους, επηρεάζοντας παράλληλα αρνητικά την απόδοση των 

γιατρών και την ασφάλεια των ασθενών (Patton et al, 2001). Οι Bollschweiler et al 

(2001) επισημαίνουν πως η απόδοση των γιατρών, καθώς και ο αριθμός των ιατρικών 

λαθών, μπορεί να επηρεάζεται από τη διάρκεια της βάρδιας, τον αριθμό των 

εφημεριών και την αναλογία μεταξύ νυχτερινών και πρωινών βαρδιών. Επίσης, οι 

Mercurio & Peterec (2009) αναφέρουν πως η απόδοση των γιατρών μειώνεται και η 

ασφάλεια των ασθενών διακυβεύεται όταν οι ώρες εργασίας της βάρδιας ξεπερνούν 

τις 8 ώρες, γεγονός που συμβαίνει συχνότερα σε περιπτώσεις ελλείψεων των 

νοσοκομείων σε προσωπικό και οικονομικών περιορισμών και σχετικών περικοπών.  

Ο Landrigan (2005) υποστηρίζει, πως σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, οι συχνές 

εφημερίες έχουν ως αποτέλεσμα οι γιατροί να αντιμετωπίζουν διαταραχές ύπνου, 

έκπτωση των γνωστικών τους λειτουργιών και προβλήματα προσοχής, με 

αποτέλεσμα να ξεπερνούν τα βιολογικά τους όρια και να θέτουν σε κίνδυνο τόσο την 

προσωπική τους ασφάλεια όσο και αυτή των ασθενών. Παρόμοια ευρήματα έχουν 

βρεθεί και σε νοσηλευτικό προσωπικό. Για παράδειγμα, οι Gold et al (1992) 
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διαπίστωσαν πως οι νοσηλευτές που εργάζονται συχνότερα σε νυχτερινές βάρδιες 

είναι περισσότερο επιρρεπείς σε λάθη σε φαρμακευτικές αγωγές. Συνολικά, η 

πολυπλοκότητα των καθηκόντων των γιατρών, η αύξηση του φόρτου εργασίας, οι 

πολλές και συνεχείς ώρες εργασίας και οι συχνές εφημερίες αποτελούν εμπόδια της 

εργασιακής τους απόδοσης, καθώς και παράγοντες της επιδείνωσης της ποιότητας 

φροντίδας που παρέχεται στους ασθενείς, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην ασφάλειά 

τους.  

 

2.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Η διαθεσιμότητα, η επάρκεια και η καταλληλότητα του ιατροτεχνολογικού και 

λοιπού νοσοκομειακού εξοπλισμού είναι καθοριστικής σημασίας για την απόδοση 

του ιατρικού προσωπικού και την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας στις μονάδες 

υγειονομικής περίθαλψης, όπως έχει αποδειχθεί σε αρκετές έρευνες. Για παράδειγμα, 

σε μελέτη των Wenghofer et al (2009) διαπιστώθηκε πως οι γιατροί που έχουν 

καλύτερη πρόσβαση σε διαγνωστικά τεστ και εξειδικευμένη ιατρική γνώση, είναι σε 

θέση να κάνουν ορθότερες διαγνώσεις, να εκπονούν περισσότερο ολοκληρωμένες 

θεραπείες και να παρέχουν υψηλότερης ποιότητας φροντίδα. Ως εκ τούτου, είναι 

σαφές πως ο ανεπαρκής, παρωχημένος και ακατάλληλος εξοπλισμός αποτελεί 

σημαντικό εμπόδιο για την εκτέλεση των κλινικών καθηκόντων των γιατρών, 

ιδιαίτερα σήμερα όπου η ιατρική τεχνολογία διαδραματίζει ένα ρόλο ζωτικής 

σημασίας στην υγειονομική περίθαλψη σε επίπεδο κλινικής φροντίδας. Παρόμοια 

ευρήματα έχουν καταγραφεί και στο νοσηλευτικό προσωπικό. Για παράδειγμα, σε 

έρευνα των Aletras & Kallianidou (2014) που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 

νοσηλευτών κλινικών ΜΕΘ σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης βρέθηκε πως η 

καταλληλότητα των νοσοκομειακών υλικών αποτελεί βασικό εμπόδιο της εργασιακής 

απόδοσης, σε συνάρτηση με την έλλειψη των απαιτούμενων χώρων και 

εγκαταστάσεων και την ψυχολογική επιβάρυνση.  

Επίσης, οι τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας έχουν επιφέρει ραγδαίες 

αλλαγές στο χώρο της υγείας σε ευρύτερο επίπεδο, συμβάλλοντας στην ενοποίηση 

των συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών ενδονοσοκομειακά, στη βελτίωση της 

επικοινωνίας μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και μεταξύ αυτών και των ασθενών 
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και στην αναβάθμιση του τρόπου διασύνδεσης των νοσοκομείων με τους υπόλοιπους 

παρόχους υπηρεσιών υγείας και άλλες ομάδες ενδιαφέροντος (Lee et al, 2009). Σε 

έρευνα των Menachemi et al (2009) που υλοποιήθηκε στην Φλόριντα των ΗΠΑ, 

βρέθηκε πως οι νοσοκομειακοί γιατροί που χρησιμοποιούν την τεχνολογία των 

Ηλεκτρονικών Αρχείων Ασθενών είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ποιότητα 

της κλινικής τους πρακτικής και το επάγγελμά τους γενικότερα, με αποτέλεσμα να 

έχουν αυξημένη εργασιακή απόδοση.  

Σε παρόμοιες διαπιστώσεις κατέληξαν και οι Love et al (2012), οι οποίοι 

τεκμηρίωσαν πως οι γιατροί που συμμετείχαν στην έρευνα και χρησιμοποιούσαν 

Ηλεκτρονικά Αρχεία Ασθενών στην καθημερινή τους πρακτική, θεωρούσαν ότι η 

χρήση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την πρόληψη ιατρικών λαθών, παρά τις αρχικές 

ενστάσεις τους. Επίσης, οι Sahota et al (2011) πραγματοποίησαν μία επισκόπηση της 

ερευνητικής βιβλιογραφίας σχετικά με τις επιπτώσεις των Μηχανογραφημένων 

Συστημάτων Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων (Computerized Clinical Decision 

Support Systems – CCDSSs), βρίσκοντας πως η χρήση τους αυξάνει την ποιότητα 

φροντίδας, έχει όφελος για τον ασθενή και για τη ροή της φροντίδας 

ενδονοσοκομειακά και οδηγεί σε μείωση της διάρκειας και του κόστους νοσηλείας. 

Οι Terrell et al (2009), εξετάζοντας επίσης την επίδραση των CCDSSs στην απόδοση 

του ιατρικού προσωπικού, τεκμηρίωσαν πως αυτή είναι θετική, καθώς οι γιατροί που 

χρησιμοποιούν τα εν λόγω συστήματα συνταγογραφούν λιγότερες φορές 

ακατάλληλες φαρμακευτικές αγωγές στους ασθενείς, βελτιώνοντας το επίπεδο 

ασφάλειάς τους. 

Από την άλλη πλευρά, αξίζει να σημειωθεί πως η εισαγωγή νέων ιατρικών και 

πληροφοριακών τεχνολογιών λειτουργεί και ως εμπόδιο για τους γιατρούς όσον 

αφορά στην άσκηση των κλινικών τους καθηκόντων, τουλάχιστον κατά τα πρώτα 

στάδια εφαρμογής. Για παράδειγμα, σε έρευνα των Doolan & Bates (2002) σχετικά 

με την αποτελεσματικότητα των Συστημάτων Εισαγωγής Ιατρικών Εντολών 

(Computer Physician Order Entry – CPOE), βρέθηκε πως η αρχική εισαγωγή τους 

έχει αρνητικές συνέπειες στο φόρτο εργασίας των γιατρών και στο χρόνο που 

δαπανούν για την παροχή φροντίδας στους ασθενείς.  

Επίσης, οι Miller & Sim (2004), διερευνώντας τις απόψεις των γιατρών σχετικά με τη 

χρήση των Ηλεκτρονικών Αρχείων Ασθενών, διαπίστωσαν πως η υιοθέτησή τους είχε 
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σημαντική επιβάρυνση στον εργασιακό χρόνο και το φόρτο εργασίας των γιατρών, 

καθώς και αρνητική επίδραση στο χρόνο ανά ασθενή, οδηγώντας σε μείωση του 

όγκου ασθενών που εξυπηρετήθηκαν. Βέβαια, η επιβάρυνση αυτή συνήθως 

αντιμετωπίζεται με την πάροδο του χρόνου και ενόσω οι επαγγελματίες υγείας 

προσαρμόζονται στη νέα κατάσταση, όταν βέβαια υπάρχει και το κατάλληλο 

υποστηρικτικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, ο Krall (1995) βρήκε πως οι γιατροί που 

χρησιμοποιούν Ηλεκτρονικά Αρχεία Ασθενών για πρώτη φορά χρειάζονται περίπου 

30 ημέρες για να επανέλθουν στα προηγούμενα επίπεδα παραγωγικότητας. 

 

2.5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Το οργανωσιακό κλίμα, η συνεργασία και η ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων 

μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, συνιστούν βασικές μεταβλητές της εργασιακής 

τους απόδοσης, της εργασιακής τους ικανοποίησης και της ποιότητας της φροντίδας 

που παρέχεται στους ασθενείς των νοσοκομειακών μονάδων. Αντίστροφα, οι φτωχές 

διαπροσωπικές σχέσεις, το συγκρουσιακό κλίμα και η ανεπαρκής ή προβληματική 

ομαδική εργασία αποτελούν παράγοντες του εργασιακού άγχους και εμπόδια της 

αποτελεσματικής άσκησης των κλινικών καθηκόντων. Οι Linzer et al (2009) 

υποστηρίζουν πως οι σχέσεις των γιατρών με τους συναδέλφους τους, το διοικητικό 

προσωπικό και τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας σχετίζονται άμεσα με το 

βαθμό εργασιακής τους ικανοποίησης, ενώ οι γιατροί που αντιλαμβάνονται πως τα 

ανώτερα στελέχη (προϊστάμενοι, διευθυντές) εκτιμούν και αναγνωρίζουν τη δουλειά 

τους, είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από το επάγγελμά τους, καταβάλλουν 

μεγαλύτερες προσπάθειες στο καθημερινό τους έργο και ενισχύουν τα επίπεδα 

απόδοσής τους.  

Σε έρευνα των Cydulka & Korte (2008) βρέθηκε πως οι γιατροί που θεωρούν πως 

έχουν καλές διαπροσωπικές σχέσεις με τους γιατρούς των άλλων ειδικοτήτων και με 

το υπόλοιπο προσωπικό, καθώς και πως η ποιότητα της ομαδικής δουλειάς είναι 

υψηλή, τείνουν να είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από την επαγγελματική τους 

σταδιοδρομία. Το ίδιο ισχύει και για τους γιατρούς που αισθάνονται πως το 

οργανωσιακό περιβάλλον του νοσοκομείου είναι υποστηρικτικό και έχουν επαρκείς 

ευκαιρίες προαγωγής και επαγγελματικής ανάπτυξης (Lewis et al, 1993). Σε 
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πρόσφατη μελέτη των Okello & Gilson (2015), οι οποίοι εξέτασαν τα ευρήματα 31 

ερευνών σχετικά με την επιρροή των σχέσεων εμπιστοσύνης στην παρακίνηση των 

επαγγελματιών υγείας, η οποία συνδέεται άμεσα και θετικά με την εργασιακή 

απόδοσή τους, βρήκαν πως αυτές επιδρούν στην ποιότητα του έργου τους, καθώς οι 

επαγγελματίες υγείας που αναπτύσσουν καλές διαπροσωπικές σχέσεις με τους 

συναδέλφους τους είναι περισσότερο αφιερωμένοι στο επάγγελμά τους. Στην ίδια 

μελέτη καταγράφτηκε πως οι παράγοντες παρακίνησης που σχετίζονται άμεσα με τη 

δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στις μονάδες υγείας περιλαμβάνουν την 

αναγνώριση, την επιβράβευση, την ομαδική εργασία, την υποστήριξη από τη 

διοίκηση, την αυτονομία, την επικοινωνία, την ανατροφοδότηση, την κατάλληλη 

επίβλεψη και την επάρκεια των πόρων (Okello & Gilson, 2015).  

Σε γενικότερους όρους, έχει επαρκώς τεκμηριωθεί στην ερευνητική βιβλιογραφία πως 

το εργασιακό κλίμα των νοσοκομειακών μονάδων, η ποιότητα της συνεργασίας και οι 

διαπροσωπικές σχέσεις αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες της εργασιακής 

ικανοποίησης, του μετριασμού του εργασιακού άγχους, της εργασιακής απόδοσης και 

της αντιμετώπισης του φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης (Dieleman & 

Harnmeijer, 2006). Μάλιστα, ενώ οι ενδείξεις σχετικά με την επίδραση των 

οικονομικών κινήτρων και μισθολογικών απολαβών στην εργασιακή απόδοση των 

επαγγελματιών υγείας είναι ασαφείς, τουλάχιστον στις χώρες υψηλού εισοδήματος, η 

συντριπτική πλειοψηφία των ερευνητών συνηγορούν στη διαπίστωση πως η ποιότητα 

της εργασιακής ζωής, οι ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και η οργανωσιακή 

υποστήριξη είναι εξαιρετικά σημαντικές μεταβλητές για την ικανοποίηση και 

απόδοση των γιατρών και κατ’ επέκταση για την ποιότητα της υγειονομικής 

περίθαλψης (Joyce et al, 2003).  

Οι διαπιστώσεις αυτές ισχύουν όχι μόνο για τους γιατρούς αλλά και για το σύνολο 

των επαγγελματιών υγείας, όπως έχει τεκμηριωθεί και σε σχετικές έρευνες στο 

νοσηλευτικό προσωπικό (Luetal, 2005). Μάλιστα, έχει αποδειχθεί πως οι κακές 

διαπροσωπικές σχέσεις, η αναποτελεσματική συνεργασία και η φτωχή επικοινωνία 

μεταξύ των επαγγελματιών υγείας διαφορετικών ειδικοτήτων, αποτελούν παράγοντες 

κινδύνου για την ασφάλεια των ασθενών και λειτουργούν επιβαρυντικά σε 

περιπτώσεις επιπλοκών στην κλινική πράξη (Zwarenstein & Reeves, 2002). Εν 

κατακλείδι, μπορεί να υποστηριχθεί πως το καθημερινό κλινικό έργο των γιατρών 
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είναι εξαιρετικά απαιτητικό, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες προσδοκίες των 

ασθενών αλλά και τις εξελίξεις σε ότι αφορά στις περικοπές στις δαπάνες υγείας και 

για το λόγο αυτό η άρση των σχετικών εμποδίων που σχετίζονται με το φυσικό 

περιβάλλον των νοσοκομείων, το φόρτο και το σχεδιασμό της εργασίας, τον 

εξοπλισμό και το οργανωσιακό κλίμα αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την 

ενίσχυση της απόδοσής τους και τη βελτίωση της ποιότητας φροντίδας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

3.1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εντοπίσει και να διερευνήσει τις δυσκολίες 

και τα εμπόδια που συναντούν και αντιμετωπίζουν οι ιατροί κλινικών μονάδων του 

Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης “Παπαγεωργίου” κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους. Η διερεύνηση του συγκεκριμένου ζητήματος κρίνεται σημαντική, 

μιας και αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο στην ορθή και απρόσκοπτη τήρηση των 

καθηκόντων τους, στην παροχή ικανοποιητικών υπηρεσιών υγείας και την ποιοτική 

αναβάθμιση της νοσοκομειακής περίθαλψης. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι: 

 Ποια τα κυριότερα ειδικά προβλήματα, δυσκολίες και εμπόδια που 

συναντούν και αντιμετωπίζουν οι ιατροί κλινικών μονάδων του νοσοκομείου 

“Παπαγεωργίου” κατά την άσκηση των καθηκόντων τους; 

 Σε ποιο βαθμό οι συγκεκριμένες δυσκολίες και τα εμπόδια 

αλληλοσυσχετίζονται και αλληλοσυνδέονται;  

 Κατά πόσο τα δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά των 

γιατρών όπως το φύλο, η ηλικία, η μόρφωση, η θέση που κατέχουν οι γιατροί 

και ο χρόνος προϋπηρεσίας τους επηρεάζουν το βαθμό στον οποίο 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες και εμπόδια κατά την άσκηση των καθηκόντων 

τους; 

 

3.2 ΔΕΙΓΜΑ - ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

Η παρούσα έρευνα διενεργήθηκε σε γιατρούς που εργάζονται σε όλες τις κλινικές του 

Γ.Ν. Θεσσαλονίκης “Παπαγεωργίου”. Η συλλογή του δείγματος της έρευνας έγινε με 

τη μέθοδο δειγματοληψίας και το σύνολο των ερωτηματολογίων που συλλέχθηκαν 
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και αποτελούν το δείγμα της έρευνας είναι 162 από τα 250 που διανεμήθηκαν 

συνολικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε όλες 

τις κλινικές του νοσοκομείου “Παπαγεωργίου” με ένα ποσοστό ανταπόκρισης της 

τάξεως του 64,8 % (response rate= 64,8 %). 

Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε με διαδικασία συνέντευξης από τους ερευνητές προς 

τους συμμετέχοντες στους πρώτους και διήρκησε από τον Φεβρουάριο ως και τον 

Απρίλιο του 2015. Η προσωπική επαφή των ερευνητών με τους συμμετέχοντες στην 

έρευνα έδωσε τη δυνατότητα παροχής διευκρινιστικών απαντήσεων σε αυτούς, ενώ 

εξασφάλισε την γρήγορη και άμεση συλλογή των ερωτηματολογίων. Παράλληλα, για 

την επαλήθευση της επάρκειας και εγκυρότητας του ερευνητικού εργαλείου 

διενεργήθηκε πιλοτική δοκιμή του σε 5 γιατρούς του νοσοκομείου που εστιάζει η 

έρευνα. Από τη συγκεκριμένη διαδικασία δεν προέκυψαν σημαντικά προβλήματα των 

ερωτηθέντων στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και κατά συνέπεια η διεξαγωγή 

της έρευνας προχώρησε απρόσκοπτα.  

 

3.3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

Το ερευνητικό εργαλείο δομήθηκε και για τη διεξαγωγή της ερευνητικής μελέτης 

αποτελείται εξ ολοκλήρου από ερωτήσεις κλειστού τύπου. Το συγκριτικό 

πλεονέκτημα των ερωτηματολογίων κλειστού τύπου εστιάζει στην γρήγορη, εύκολη 

και αξιόπιστη αποκωδικοποίηση των δεδομένων που συλλέγονται. Με τον τρόπο με 

τον οποίο αναπτύχθηκε το ερωτηματολόγιο, το τελευταίο κατορθώνει με επιτυχία να 

αποτυπώσει το είδος και το βαθμό των δυσκολιών και εμποδίων που συναντούν οι 

γιατροί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, καλύπτοντας το κριτήριο 

εγκυρότητας περιεχομένου. 

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας αποτελείται από 5 ενότητες και 39 ερωτήσεις. Η 

πρώτη ενότητα αναφέρεται στο βαθμό που οι ερωτηθέντες αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

και εμπόδια τα οποία σχετίζονται με το χώρο και το περιβάλλον του νοσοκομείου, 

εστιάζοντας στην επάρκεια του χώρου εργασίας, αποθήκευσης υλικών και 

εξοπλισμού, στην καθαριότητα των εγκαταστάσεων και την κάλυψη των εργασιακών 

και των συνθηκών υγιεινής και αποτελείται από 9 ερωτήσεις. Η δεύτερη ενότητα του 
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ερευνητικού εργαλείου εστιάζει στα προβλήματα και εμπόδια που σχετίζονται με τα 

καθήκοντα των γιατρών και συγκεκριμένα με το βαθμό ενημέρωσής τους, την 

εντατικότητα της εργασίας τους και το χρόνο που δαπανούν για αλλότρια καθήκοντα 

και αποτελείται από 5 ερωτήσεις. Στην τρίτη ενότητα του ερευνητικού εργαλείου 

συμπεριλαμβάνονται 8 ερωτήσεις που αναφέρονται στην επάρκεια του εξοπλισμού 

και των τεχνικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται από το νοσοκομείο. Πιο 

συγκεκριμένα, διερευνάται ο βαθμός έλλειψης υλικών, η ποιότητά τους, η επάρκεια 

των κτιριακών εγκαταστάσεων, η επάρκεια και το επίπεδο του τεχνολογικού 

εξοπλισμού καθώς και το επίπεδο γνώσης του χειρισμού του από τους επαγγελματίες 

υγείας. Η τέταρτη ενότητα του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιείται στη μελέτη 

αναφέρεται στην οργάνωση του νοσοκομείου και το είδος και την ποιότητα των 

διαπροσωπικών σχέσεων που δημιουργούνται μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και 

συμπεριλαμβάνει 11 ερωτήσεις. Μελετάται το κλίμα συνεργασίας μεταξύ γιατρών 

και νοσηλευτών, η ύπαρξη ή μη κοινής φιλοσοφίας από τους γιατρούς και ο βαθμός 

αρμονικής συνεργασίας τους, η διάθεση συνεργασίας που παρουσιάζει η διοίκηση 

του νοσοκομείου, το επίπεδο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του, καθώς και ο βαθμός 

που η δουλειά των γιατρών τυγχάνει αναγνώρισης. Οι απαντήσεις σε κάθε ερώτηση 

του ερευνητικού εργαλείου προσδιορίζονται μέσω 6βάθμιας αύξουσας κλίμακας 

Likert της μορφής: 

1-Διαφωνώ απόλυτα 

2- Διαφωνώ σε μέτριο βαθμό 

3- Διαφωνώ σε μικρό βαθμό 

4- Συμφωνώ σε μικρό βαθμό 

5- Συμφωνώ σε μέτριο βαθμό 

6- Συμφωνώ απόλυτα 

Όσον αφορά στην πέμπτη ενότητα του ερωτηματολογίου, αυτή περιλαμβάνει 6 

ερωτήσεις με τις οποίες αποσαφηνίζονται τα δημογραφικά και επαγγελματικά 

χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων και συγκεκριμένα το φύλο τους, η ηλικία, το 

επίπεδο εκπαίδευσης τους, η θέση που κατέχουν στο εν λόγω νοσοκομείο, καθώς και 
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ο χρόνος προϋπηρεσίας τους στο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης “Παπαγεωργίου” και ο χρόνος 

προϋπηρεσίας τους σε άλλο νοσοκομείο σε μήνες. Οι τέσσερις πρώτες ερωτήσεις της 

πέμπτης ενότητας του ερευνητικού εργαλείου προσδιορίζονται μέσω απαντήσεων 

ονομαστικής κλίμακας ενώ οι απαντήσεις των ερωτήσεων που αφορούν στο χρόνο 

προϋπηρεσίας μέσω αριθμητικής κλίμακας. 

3.4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Για την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας, την παρουσίαση τους και την εξαγωγή 

συμπερασμάτων, χρησιμοποιούνται μέθοδοι της περιγραφικής και επαγωγικής 

στατιστικής. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται πίνακες κατανομής συχνοτήτων και 

ποσοστών, μέσες τιμές, τυπικές αποκλίσεις, διάμεσοι, το ενδοτεταρτημοριακό εύρος 

των απαντήσεων, οι ελάχιστες και οι μέγιστες τιμές. Επιπλέον, όσον αφορά στα 

εργαλεία της επαγωγικής στατιστικής που χρησιμοποιούνται, παρουσιάζονται οι 

έλεγχοι κανονικότητας της κατανομής των απαντήσεων της μελέτης με τη χρήση της 

μεθόδου των Kolmogorov και Smirnov, η τεχνική της ανάλυσης παραγόντων με τη 

χρήση της μεθόδου Κυρίων Αξόνων (Principal Axis Factoring) και περιστροφής 

Varimax, ο συντελεστής των Kaizer - Meyer - Olkin (KMO) που πληροφορεί για την 

καταλληλότητα της χρήσης της τεχνικής της Ανάλυσης Παραγόντων, ο συντελεστής 

αξιοπιστίας κλιμάκων Cronbach’s Alpha, ο μη παραμετρικός έλεγχος της 

διαπίστωσης της ύπαρξης ή μη στατιστικά σημαντικής γραμμικής συσχέτισης 

μεταβλητών κατά Spearman, καθώς και οι μη παραμετρικοί έλεγχοι στατιστικά 

σημαντικής διαφοροποίησης των απαντήσεων βάσει της τιμής της διαμέσου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Αναφορικά με τα δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά του δείγματος 

αρχικά παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων είναι άνδρες. 

Επιπρόσθετα, υψηλό είναι το ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα που είναι 

μεταξύ 25 και 34 ετών και από 35 έως 44 ετών και χαμηλότερο μεταξύ 45 έως 54 

ετών και άνω των 55 ετών. Παράλληλα, προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μέρος των 

συμμετεχόντων στην έρευνα γιατρών είναι κάτοχοι μόνο πτυχίου ιατρικής, ενώ 

αρκετά υψηλά είναι τα ποσοστά αυτών που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού (25,9 %) και 

διδακτορικού τίτλου (29,6%) σπουδών, ενώ μόλις το 1,9 % των ερωτηθέντων 

κατέχουν πτυχίο στην ιατρική ως δεύτερο πτυχίο. Αναφορικά με τη θέση που 

κατέχουν οι γιατροί της έρευνας παρατηρείται ότι οι μισοί εξ αυτών είναι 

ειδικευόμενοι, ενώ σε χαμηλότερα ποσοστά είναι γιατροί του ΕΣΥ, μέλη ΔΕΠ και 

επικουρικοί γιατροί. Τέλος, οι ερωτηθέντες εργάζονται στο συγκεκριμένο νοσοκομείο 

για περισσότερα από 5 έτη κατά μέσο όρο, ενώ εργάστηκαν σε άλλα νοσοκομεία για 

περισσότερα από 4 έτη. 

Πίνακας 1: Δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά δείγματος 

 Ν % 

Φύλο Άνδρας 111 68,5% 

Γυναίκα 51 31,5% 

Ηλικία 25-34 50 30,9% 

35-44 60 37,0% 

45-54 37 22,8% 

>55 15 9,3% 

Επίπεδο εκπαίδευσης Πτυχίο Ιατρικής 69 42,6% 

Μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών 

42 25,9% 

Διδακτορικός τίτλος 48 29,6% 

Πτυχίο Ιατρικής ως 2ο πτυχίο 3 1,9% 

Θέση Ειδικευόμενος 80 49,4% 

Ιατρός ΕΣΥ 43 26,5% 

Μέλος ΔΕΠ 27 16,7% 

Επικουρικός 12 7,4% 
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 Mean Std. Deviation 

Χρόνος προϋπηρεσίας στο παρόν 

νοσοκομείο 

 63,27 51,44 

Χρόνος προϋπηρεσίας σε άλλο 

νοσοκομείο 

 52,83 61,54 

 

 

Παρατηρώντας στον Πίνακα 2 τις περιγραφικές στατιστικές που προκύπτουν από τη 

στατιστική ανάλυση των μεμονωμένων ερωτημάτων του ερευνητικού εργαλείου, 

εξάγεται το συμπέρασμα ότι η επάρκεια του διαθέσιμου χώρου στον οποίο ασκούν τα 

καθήκοντα τους οι γιατροί αλλά και τα απαραίτητα μέτρα που λαμβάνονται σε ειδικές 

περιπτώσεις περίθαλψης ασθενών είναι ικανοποιητικά, ενώ αντίθετα παρατηρούνται 

προβλήματα σχετικά με την καταλληλότητα και την επάρκεια των αποθηκευτικών 

χώρων.  Επιπρόσθετα, η διεκπεραίωση των γραφικών εργασιών είναι επίσης δύσκολη 

λόγω έλλειψης χώρων, ενώ παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα από τη 

δυσλειτουργία ηλεκτρονικών μηχανημάτων, χωρίς παράλληλα να σημειώνεται υψηλή 

επάρκεια των χώρων προετοιμασίας των φαρμάκων. Οι επείγουσες καταστάσεις δε 

διαφαίνεται να δημιουργούν stress και ψυχολογική επιβάρυνση στους γιατρούς και σε 

συνδυασμό με τη χαμηλή σωματική επιβάρυνση, οδηγούν σε χαμηλά επίπεδα 

ψυχολογικής επιβάρυνσης. Περαιτέρω, παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα σε 

σχέση με την επάρκεια και ποιότητα των αναλώσιμων υλικών και των μηχανημάτων, 

σε αντίθεση με την ποιότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων η οποία είναι καλή. Το 

κλίμα μεταξύ των επαγγελματιών υγείας είναι αρκετά καλό χωρίς όμως να υπάρχουν 

τα απαραίτητα πρωτόκολλα και διαδικασίες συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών 

ειδικοτήτων, ενώ σημαντικές παραλείψεις παρατηρούνται στην εφαρμογή 

διαδικασιών ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών στη συγκεκριμένη μονάδα 

υγείας. 
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Πίνακας 2: Περιγραφικές στατιστικές ερωτήσεων-στοιχείων 

Στοιχείο Mean St.D. Median IQR Min Max K-S (p) 

1. Ο διαθέσιμος χώρος γύρω από τα κρεβάτια 

των ασθενών μου επιτρέπει να ασκώ τα ιατρικά 

μου καθήκοντα χωρίς δυσκολία. 

4,73 1,30 5,00 2,00 1,00 6,00 0,000 

2. Ξοδεύω πολύ χρόνο για να βρω τον 

εξοπλισμό που χρειάζομαι επειδή αλλάζει ο 

χώρος αποθήκευσής του. 

4,36 1,37 5,00 2,00 1,00 6,00 0,000 

3. Για τις περιπτώσεις των ασθενών όπου 

απαιτούνται συνθήκες απομόνωσης (π.χ. 

σηπτικές καταστάσεις), λαμβάνονται όλα τα 

απαραίτητα μέτρα προστασίας. 

4,09 1,59 5,00 2,00 1,00 6,00 0,000 

4. Ο χώρος εργασίας μου είναι καθαρός  4,72 1,17 5,00 2,00 1,00 6,00 0,000 

5. Το ιατρικό προσωπικό είναι επαρκές σε σχέση 

με τις ανάγκες της κλινικής στην οποία 

εργάζομαι. 

2,64 1,66 2,00 3,00 1,00 6,00 0,000 

6. Δυσκολεύομαι να βρω μέρος κατάλληλο για 

την εκτέλεση γραφικών εργασιών (π.χ. 

καταχώρηση ιατρικών οδηγιών). 

3,54 1,58 3,00 3,00 1,00 6,00 0,000 

7. Τα φορητά ιατρικά μηχανήματα μετά τη χρήση 

τους τοποθετούνται σε μέρος που δεν 

παρεμποδίζει τη λειτουργικότητα του χώρου. 

4,68 1,21 5,00 2,00 1,00 6,00 0,000 

8.  Οι ήχοι των ιατρικών μηχανημάτων (alarms), 

αν και απαραίτητοι, δημιουργούν ενόχληση στο 

χώρο εργασίας.  

4,33 1,44 5,00 3,00 1,00 6,00 0,000 

9. Τα αποδυτήρια μου παρέχουν άνεση 

καλύπτοντας τις βασικές αρχές υγιεινής.  
3,71 1,56 4,00 3,00 1,00 6,00 0,000 

7. Τα φορητά ιατρικά μηχανήματα μετά τη χρήση 

τους τοποθετούνται σε μέρος που δεν 

παρεμποδίζει τη λειτουργικότητα του χώρου. 

4,78 1,23 5,00 2,00 1,00 6,00 0,000 

10. Η ενημέρωση μεταξύ ιατρών κατά την 

αλλαγή της βάρδιας είναι επαρκής. 
1,86 1,21 1,00 1,00 1,00 6,00 0,000 

11.Η υποχρέωσή μου να εργάζομαι κανονικά 

στην κλινική την επόμενη μέρα, μετά από 

ολονύκτια εφημερία στα ΤΕΠ, με κουράζει. 

2,26 1,34 2,00 2,00 1,00 6,00 0,000 

12. Πολλές φορές χάνω πολύτιμο χρόνο 

εκτελώντας αλλότρια καθήκοντα (π.χ.τηλέφωνα-

κουδούνι κ.α.). 

2,38 1,34 2,00 2,00 1,00 6,00 0,000 

13. Το έργο μου παρακωλύεται από πιεστικούς 

συγγενείς ασθενών που θέλουν να ενημερωθούν 

για την πορεία της υγείας των οικείων τους, 

πέραν του προκαθορισμένου χρονικού 

διαστήματος γι’αυτόν το σκοπό. 

2,85 1,50 3,00 2,00 1,00 6,00 0,000 

15. Η έλλειψη αναλώσιμων υλικών δυσκολεύει 

πολύ την εκτέλεση των ιατρικών μου 

καθηκόντων. 

2,91 1,48 3,00 2,00 1,00 6,00 0,000 

16. Καθαρές στολές εργασίας υπάρχουν πάντα 

διαθέσιμες στο τμήμα.  
4,07 1,67 5,00 2,00 1,00 6,00 0,000 
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17. Ξοδεύω πολύ χρόνο για να φτιάξω πατέντες, 

όταν υπάρχει έλλειψη κάποιων αναλώσιμων 

υλικών. 

3,73 1,48 4,00 2,00 1,00 6,00 0,000 

18. Η γνώση του σύγχρονου τεχνολογικού 

εξοπλισμού, όπου αυτός χρησιμοποιείται, είναι 

επαρκής. 

4,71 1,21 5,00 2,00 1,00 6,00 0,000 

19. Η κακή ποιότητα των αναλώσιμων υλικών, 

με αναγκάζει να καταβάλλω μεγαλύτερη 

προσπάθεια για τη σωστή εκτέλεση των 

καθηκόντων μου. 

2,78 1,40 3,00 1,00 1,00 6,00 0,000 

20. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις διευκολύνουν 

την εκτέλεση της εργασίας μου. 
4,85 1,27 5,00 2,00 1,00 6,00 0,000 

21. Όταν χρειάζομαι κάποιες συσκευές για τους 

ασθενείς μου, πρέπει να περιμένω γιατί 

χρησιμοποιούνται από άλλους. 

3,54 1,29 3,00 2,00 1,00 6,00 0,000 

22. Ο τεχνολογικός εξοπλισμός που 

χρησιμοποιείται είναι στην πλειοψηφία του 

απαρχαιωμένος. 

4,43 1,40 5,00 1,00 1,00 6,00 0,000 

23.Το κλίμα συνεργασίας μεταξύ ιατρών-

νοσηλευτών του τμήματος είναι καλό. 
4,93 0,94 5,00 2,00 1,00 6,00 0,000 

24.Υπάρχει κοινή γραμμή εφαρμογής της 

προτεινόμενης θεραπείας από τους ιατρούς της 

κλινικής. 

4,61 1,18 5,00 1,00 1,00 6,00 0,000 

25.Οι ιατροί συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ 

τους. 
4,71 1,09 5,00 1,00 1,00 6,00 0,000 

26. Η συνεργασία με τις άλλες ειδικότητες 

(ακτινολογικό-καρδιολογικό-μικροβιολογικό 

κ.α.) με δυσκολεύει στην εκτέλεση των 

καθηκόντων μου γιατί δε συντονίζεται σωστά. 

3,72 1,31 4,00 2,00 1,00 6,00 0,000 

27. Υπάρχει καλό κλίμα συνεργασίας μεταξύ του 

ιατρικού προσωπικού της κλινικής και της 

διοίκησης του νοσοκομείου. 

3,45 1,53 4,00 3,00 1,00 6,00 0,000 

28.Υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ των ιατρών 

της κλινικής στην οποία εργάζομαι. 
4,97 0,98 5,00 1,00 2,00 6,00 0,000 

29. Η αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

του νοσοκομείου στο οποίο εργάζομαι 

διευκολύνει σημαντικά την καθημερινή ιατρική 

μου πράξη. 

5,08 1,23 5,00 1,00 1,00 6,00 0,000 

30. Η απουσία πρωτοκόλλων ιατρικών 

διεργασιών δυσκολεύει την εκτέλεση των 

καθηκόντων μου. 

2,91 1,32 3,00 2,00 1,00 6,00 0,000 

31. Υπάρχει αναγνώριση της δουλειάς μου και 

δέχομαι επιβράβευση.  
2,97 1,59 3,00 3,00 1,00 6,00 0,000 

Προχωρώντας σε ανάλυση παραγόντων με τη χρήση της μεθόδου Κυρίων Αξόνων 

(PrincipalAxisFactoring) και περιστροφής Varimaxπαρατηρείται ότι προκύπτουν 4 

παράγοντες οι οποίοι εξηγούν το 41,34% της συνολικής διακύμανσης. Επιπλέον για 

τη διαπίστωση της εγκυρότητας της δειγματοληψίας χρησιμοποιείται ο συντελεστής 
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των Kaizer – Meyer - Olkin (KMO) που πληροφορεί για την καταλληλότητα της 

χρήσης της τεχνικής της Ανάλυσης Παραγόντων. Οι τιμές του συγκεκριμένου 

συντελεστή κυμαίνονται από 0 έως 1. Δεν υπάρχει στατιστικός έλεγχος για τις τιμές 

του συγκεκριμένου δείκτη, αλλά οι Kaiser και Rice (1974) συνιστούν να 

απορρίπτονται τιμές μικρότερες του 0,5. Ο συντελεστής του συγκεκριμένου 

κριτήριου εν προκειμένω λαμβάνει τιμή ίση με 0,816 και κρίνεται ικανοποιητικός. Οι 

αθροιστικές κλίμακες οι οποίες προέκυψαν από την εφαρμογή της τεχνικής ανάλυσης 

διακύμανσης είναι οι εξής: 

1
η 

αθροιστική κλίμακα: Εξοπλισμός(ερωτήσεις 15, 17, 19, 21 και 22) 

2
η 

αθροιστική κλίμακα: Διαπροσωπικές σχέσεις(ερωτήσεις 23, 24, 25 και 28) 

3
η 

αθροιστική κλίμακα: Καθήκοντα(ερωτήσεις 13 και 14) 

4
η 

αθροιστική κλίμακα: Περιβάλλον(ερωτήσεις 1, 3 και 4) 

Πίνακας 3: Αποτελέσματα Ανάλυσης Παραγόντων 

 
Factor 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ΕΡ1 0,174 0,136 0,043 0,481 -0,043 0,046 0,024 0,047 

ΕΡ2 0,266 0,149 0,040 0,280 -0,065 0,321 -0,104 0,367 

ΕΡ3 0,138 0,236 0,012 0,588 0,307 0,113 0,073 -0,101 

ΕΡ4 0,019 0,171 0,085 0,612 0,214 0,022 0,195 0,215 

ΕΡ5 0,299 0,186 0,134 0,160 0,048 -0,051 0,715 0,085 

ΕΡ6 0,075 0,099 0,017 0,039 0,516 0,133 0,110 0,236 

ΕΡ7 0,246 0,118 0,153 0,235 0,069 0,031 0,144 0,513 

ΕΡ8 0,029 0,095 -0,001 0,076 0,098 0,802 -0,029 0,032 

ΕΡ9 0,334 -0,016 0,251 0,167 0,186 0,255 0,245 0,053 

ΕΡ10 0,027 0,438 0,109 0,454 0,069 0,037 0,005 0,207 

ΕΡ11 0,467 0,043 0,232 0,155 0,210 0,327 0,177 -0,248 

ΕΡ12 0,468 0,031 0,508 0,135 0,115 0,029 0,059 -0,041 

ΕΡ13 0,320 -0,010 0,793 -0,006 -0,043 0,115 0,256 -0,017 

ΕΡ14 0,217 -0,106 0,698 0,023 -0,067 -0,033 -0,072 0,264 

ΕΡ15 0,684 0,126 0,161 0,061 -0,046 0,095 0,295 0,270 

ΕΡ16 0,224 0,168 0,382 0,188 0,384 0,035 0,036 -0,046 

ΕΡ17 0,514 0,189 0,333 -0,019 0,133 0,140 -0,019 0,327 

ΕΡ18 0,351 0,409 -0,086 0,275 0,301 0,125 -0,008 0,097 

ΕΡ19 0,772 0,188 0,225 0,058 -0,048 0,120 0,176 0,015 
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ΕΡ20 0,246 0,215 -0,107 0,253 0,212 -0,080 0,090 0,260 

ΕΡ21 0,597 0,035 0,217 0,106 0,135 0,043 -0,019 0,148 

ΕΡ22 0,604 0,141 0,083 0,268 0,221 -0,111 -0,015 0,035 

ΕΡ23 -0,020 0,563 -0,004 0,330 -0,027 -0,101 0,167 0,156 

ΕΡ24 0,175 0,716 -0,043 0,118 0,128 0,101 0,111 -0,089 

ΕΡ25 0,202 0,822 0,063 0,122 0,106 0,051 0,028 -0,008 

ΕΡ26 0,230 0,330 0,160 -0,031 0,173 0,342 -0,028 0,063 

ΕΡ27 -0,048 0,449 0,077 0,207 0,241 -0,091 0,319 0,177 

ΕΡ28 0,082 0,764 -0,004 0,178 0,098 0,211 0,019 0,144 

ΕΡ29 0,092 0,136 0,026 0,072 0,538 0,049 0,007 -0,073 

ΕΡ30 0,263 0,225 0,169 0,350 -0,269 0,102 0,139 0,078 

ΕΡ31 0,040 0,295 0,421 0,148 0,194 0,004 0,364 -0,082 

Για τον έλεγχο της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των αθροιστικών κλιμάκων που 

προκύπτουν από την εφαρμογή της τεχνικής της Ανάλυσης Παραγόντων, 

χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής Alpha του Cronbach που αποτελείτο πιο ευρέως 

χρησιμοποιούμενο και αντικειμενικό μέτρο αξιοπιστίας. Ο συντελεστής Alpha, ο 

οποίος μπορεί να λάβει τιμές από 0 έως 1, επιζητείται να υπερβαίνει το κατώτερο 

όριο του 0,6 ώστε να καθίσταται αποδεκτός. Οι τιμές του δείκτη Cronbach’s Alpha οι 

οποίες είναι μεγαλύτερες του 0,7 θεωρούνται ικανοποιητικές (Spector, 1992; 

Nunnally, 1978). Όπως παρατηρείται στον πίνακα 4 η τιμή του συντελεστήAlpha 

είναι ικανοποιητική για τις αθροιστικές κλίμακες «Εξοπλισμός», «Διαπροσωπικές 

σχέσεις» και «Καθήκοντα» καθώς λαμβάνει τιμές 0,832, 0,836 και 0,767 αντίστοιχα 

και αποδεκτή για την αθροιστική κλίμακα «Περιβάλλον» λαμβάνοντας τιμή ίση με 

0,639. 

Πίνακας 4: Έλεγχος αξιοπιστίας αθροιστικών κλιμάκων 

Κλίμακα Alpha 

Εξοπλισμός 0,832 

Διαπροσωπικές σχέσεις 0,836 

Καθήκοντα 0,767 

Περιβάλλον 0,639 

Προχωρώντας στην ερμηνεία των περιγραφικών στατιστικών αθροιστικών κλιμάκων 

που προέκυψαν από την αντίστοιχη ανάλυση παραγόντων, προκύπτει ότι ο 

εξοπλισμός που παρέχεται στους γιατρούς για την τέλεση των καθηκόντων δεν είναι 

ικανοποιητικός και επαρκής με την αντίστοιχη διάμεσο να είναι ίση με 3,40. 
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Αντίθετα, παρατηρούνται εξαιρετικά ικανοποιητικές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ 

των επαγγελματιών υγείας με την αντίστοιχη διάμεσο των παρατηρήσεων να ισούται 

με 4,88. Επιπλέον η απρόσκοπτη τέλεση των καθηκόντων των γιατρών δεν 

επιτυγχάνεται σε ικανοποιητικό βαθμό με την αντίστοιχη διάμεσο να ισούται με 2,50,  

με το περιβάλλον εργασίας να είναι αρκετά ικανοποιητικό, καθώς η διάμεσος της 

συγκεκριμένης αθροιστικής κλίμακας είναι ίση με 4,67. 

Επιπρόσθετα, με τη χρήση του μη παραμετρικού συντελεστή συσχέτισης κατά 

Spearmanπαρατηρείται ότι προκύπτει ευθεία γραμμική συσχέτιση μεταξύ της 

αθροιστικής κλίμακας της επάρκειας του εξοπλισμού και των λοιπών τριών 

αθροιστικών κλιμάκων, καθώς και των κλιμάκων του περιβάλλοντος και των 

διαπροσωπικών σχέσεων. 

Πίνακας 5: Περιγραφικές στατιστικές αθροιστικών κλιμάκων 

 Mean St.D. Median IQR Min Max K-S (p) 

Εξοπλισμός 3,48 1,09 3,40 1,40 1,00 6,00 0,021 

Διαπροσωπικές 

σχέσεις 
4,80 0,86 4,88 1,00 2,25 6,00 0,000 

Καθήκοντα 2,62 1,28 2,50 2,00 1,00 6,00 0,000 

Περιβάλλον 4,51 1,04 4,67 1,33 1,33 6,00 0,000 

 

Πίνακας 6: Συσχετίσεις αθροιστικών κλιμάκων 

 Εξοπλισμός 
Διαπροσωπικές 

σχέσεις 
Καθήκοντα Περιβάλλον 

 

Εξοπλισμός 
ρ 1,000 0,278 0,471 0,325 

p  0,000 0,000 0,000 

Διαπροσωπικές 

σχέσεις 

ρ  1,000 -0,028 0,423 

p   0,728 0,000 

Καθήκοντα 
ρ   1,000 0,073 

p    0,356 

Περιβάλλον 
ρ    1,000 

p     

Εξετάζοντας την επίδραση των δημογραφικών και επαγγελματικών χαρακτηριστικών 

των συμμετεχόντων στην έρευνα γιατρών στα επίπεδα των βαθμολογιών των 

τεσσάρων αθροιστικών κλιμάκων που προέκυψαν από την εφαρμογή της τεχνικής της 

ανάλυσης παραγόντων, χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος 

διαφοροποίησης των διαμέσων ανεξάρτητων δειγμάτων. Αρχικά παρατηρείται ότι οι 
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συχνότητες των ανδρών και γυναικών που υπερβαίνουν τη διάμεσο δε διαφέρουν 

στατιστικά σημαντικά για καμία από τις τέσσερις αθροιστικές κλίμακες και ως εκ 

τούτου δεν προκύπτει επίδραση του φύλου στις μέσες βαθμολογίες τους. 

Πίνακας 7: Έλεγχος της επίδρασης του φύλου στις βαθμολογίες των 

αθροιστικών κλιμάκων 

 
Φύλο P 

Άνδρας Γυναίκα 

Εξοπλισμός 
> Median 53 25 0,985 

<= Median 58 26 

Διαπροσωπικές σχέσεις 
> Median 56 25 1,000 

<= Median 55 26 

Καθήκοντα 
> Median 44 27 0,157 

<= Median 67 24 

Περιβάλλον 
> Median 54 19 0,237 

<= Median 57 32 

Εν συνεχεία εξετάζοντας την επίδραση της ηλικίας στις βαθμολογίες των τεσσάρων 

αθροιστικών κλιμάκων παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις όσον 

αφορά στις κλίμακες «Διαπροσωπικές σχέσεις» (p=0,044) και «Περιβάλλον» 

(p=0,043). Πιο συγκεκριμένα προκύπτει ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία γιατροί 

αναγνωρίζουν καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των επαγγελματιών υγείας , 

σε αντίθεση με τους νεότερους (25 έως 34 ετών), ενώ παράλληλα οι γιατροί ηλικίας 

άνω των 45 ετών θεωρούν περισσότερο ικανοποιητικό το περιβάλλον της εργασίας 

τους. 

Πίνακας 8: Έλεγχος της επίδρασης της ηλικίας στις βαθμολογίες των 

αθροιστικών κλιμάκων 

 
Ηλικία  

25-34 35-44 >45 p 

Εξοπλισμός 
> Median 22 32 24 0,707 

<= Median 28 28 28 

Διαπροσωπικές 

σχέσεις 

> Median 17 34 30 0,044 
<= Median 33 26 22 

Καθήκοντα 
> Median 24 21 26 0,143 

<= Median 26 39 26 

Περιβάλλον 
> Median 19 23 31 0,043 

<= Median 31 37 21 
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Ανάλογα είναι τα αποτελέσματα που παρατηρούνται σχετικά με την επίδραση του 

επιπέδου εκπαίδευσης στις βαθμολογίες των απαντήσεων των ερωτηθέντων στις 

τέσσερις αθροιστικές κλίμακες. Παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές 

διαφοροποιήσεις στις κλίμακες «Διαπροσωπικές σχέσεις» (p=0,003) και 

«Περιβάλλον» (p=0,005), με τα αποτελέσματα των αντίστοιχων ελέγχων να 

καταδεικνύουν ότι οι γιατροί οι οποίοι κατέχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών κρίνουν 

ως καλύτερο τον εξοπλισμό που τους παρέχεται, όπως αντίστοιχα καλύτερο θεωρούν 

και το περιβάλλον της εργασίας τους. 

Πίνακας 9: Έλεγχος της επίδρασης του επιπέδου εκπαίδευσης στις βαθμολογίες 

των αθροιστικών κλιμάκων 

 

Επίπεδο εκπαίδευσης  

Πτυχίο 

Ιατρικής ως 

1
ο
 ή 2

ο
 πτυχίο 

Μεταπτυχιακός 

τίτλος σπουδών 

Διδακτορικός 

τίτλος 
p 

Εξοπλισμός 
> Median 34 22 22 0,880 

<= Median 28 20 26 

Διαπροσωπικές 

σχέσεις 

> Median 32 16 33 0,003 
<= Median 40 26 15 

Καθήκοντα 
> Median 33 15 23 0,623 

<= Median 39 27 25 

Περιβάλλον 
> Median 24 18 31 0,005 

<= Median 48 24 17 

 

Η θέση που κατέχουν οι γιατροί της μελέτης προκύπτει να επηρεάζει στατιστικά 

σημαντικά τις απόψεις τους σχετικά με το εργασιακό περιβάλλον (p=0,028), καθώς 

τα μέλη ΔΕΠ το κρίνουν ως καλύτερο σε σχέση με τους ειδικευόμενους και 

επικουρικούς γιατρούς αλλά και σε σχέση με τους γιατρούς τους ΕΣΥ.  

 

Πίνακας 10: Έλεγχος της επίδρασης της θέσης στις βαθμολογίες των 

αθροιστικών κλιμάκων 

 

Θέση  

Ειδικευόμενος

- Επικουρικός 

Ιατρός 

ΕΣΥ 

Μέλος 

ΔΕΠ 
p 
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Εξοπλισμός 
> Median 46 19 13 0,58

7 <= Median 46 24 14 

Διαπροσωπικές 

σχέσεις 

> Median 45 18 18 0,11

5 <= Median 47 25 9 

Καθήκοντα 
> Median 37 19 15 0,34

8 <= Median 55 24 12 

Περιβάλλον 
> Median 36 18 19 0,02

8 <= Median 46 25 8 

Τέλος, μέσω του μη παραμετρικού συντελεστή συσχέτισης κατά Spearman 

παρατηρείται αρνητική αλλά ασθενής συσχέτιση του χρόνου προϋπηρεσίας στο 

νοσοκομείο που εργάζονται τη στιγμή της έρευνας και των βαθμολογιών της 

αθροιστικής κλίμακας «Εξοπλισμός», αλλά και του χρόνου προϋπηρεσίας σε άλλα 

νοσοκομεία και των βαθμολογιών της αθροιστικής κλίμακας «Περιβάλλον». 

 

Πίνακας 11: Συσχέτιση του χρόνου προϋπηρεσίας και των αθροιστικών 

κλιμάκων 

 Εξοπλισμός 
Διαπροσωπικές 

σχέσεις 
Καθήκοντα Περιβάλλον 

Χρόνος προϋπηρεσίας 

στο νοσοκομείο 

ρ -0,170 0,037 -0,007 0,071 

p 0,030 0,644 0,925 0,370 

Χρόνος προϋπηρεσίας 

σε άλλο νοσοκομείο 

ρ -0,054 0,115 -0,098 0,168
*
 

p 0,492 0,146 0,215 0,033 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

5.1 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Ο ρόλος των γιατρών στις σύγχρονες νοσοκομειακές μονάδες καθίσταται ολοένα και 

πιο απαιτητικός, καθώς οι απαιτήσεις των ασθενών και της ευρύτερης κοινωνίας από 

τα συστήματα υγείας αυξάνονται. Παράλληλα, η κλινική αποτελεσματικότητα και 

εργασιακή απόδοση του ιατρικού προσωπικού επηρεάζεται από μία σειρά 

οργανωσιακών, δομικών και συστημικών παραγόντων, οι οποίοι επιδέχονται 

σημαντικών βελτιώσεων, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης 

φροντίδας. Παρά το γεγονός ότι οι παλαιότερες έρευνες εστίαζαν στα προσωπικά 

χαρακτηριστικά των γιατρών, ως ερμηνευτικές μεταβλητές της απόδοσής τους, 

σήμερα υπάρχουν σαφείς ενδείξεις πως αυτή διαμορφώνεται ως αποτέλεσμα της 

συνδυαστικής δράσης των μεταβλητών που δομούν το κλινικό και εργασιακό 

περιβάλλον.  

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκαν οι δυσκολίες και τα εμπόδια που συναντούν οι 

γιατροί των κλινικών μονάδων του νοσοκομείου “Παπαγεωργίου” κατά την άσκηση 

των καθηκόντων τους, λαμβάνοντας υπόψη μία σειρά δημογραφικών 

χαρακτηριστικών. Σύμφωνα με την παραγοντική ανάλυση που εφαρμόστηκε, 

διαπιστώθηκε πως οι παράγοντες που συνιστούν εμπόδια για τους γιατρούς 

διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες, τον εξοπλισμό, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τα 

καθήκοντα και το περιβάλλον. Προηγούμενες έρευνες έχουν τεκμηριώσει πως η 

εργασιακή απόδοση των γιατρών επηρεάζεται άμεσα από τις εργασιακές και 

οργανωσιακές συνθήκες (Donabedian, 2000; Long, 2002; Klass, 2007), ενώ 

μεταβλητές που αναφέρονται στη διαθέσιμη τεχνολογία, το φυσικό περιβάλλον, την 

οργάνωση και την επικοινωνία, αποτελούν πολλές φορές εμπόδια της επίτευξης 

βέλτιστης κλινικής αποτελεσματικότητας για τους επαγγελματίες υγείας (Gurses et al, 

2009). Ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθεί πως στη μελέτη των Gurses et al (2009) που 

διεξήχθη σε νοσηλευτικό προσωπικό διαπιστώθηκε πως σύμφωνα με την 

παραγοντική ανάλυση που εφαρμόστηκε, τα εμπόδια της εργασιακής απόδοσης 

εμπίπτουν σε πέντε κατηγορίες, τα καθήκοντα, το περιβάλλον, τον οργανισμό, την 

τεχνολογία και το φόρτο εργασίας, σε αντίθεση με τα παρόντα ευρήματα, τα οποία 
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ανέδειξαν τέσσερις κατηγορίες, γεγονός που πιθανόν οφείλεται στη διαφορετική 

επαγγελματική κατηγοριοποίηση των δειγμάτων (νοσηλευτικό vs ιατρικό 

προσωπικό). 

Όσον αφορά στους επιμέρους παράγοντες που αποτελούν εν δυνάμει εμπόδια για 

τους γιατρούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, διαπιστώθηκε πως ο 

εξοπλισμός είναι ανεπαρκής και μη ικανοποιητικός. Έχει προηγουμένως τεκμηριωθεί 

πως οι γιατροί που έχουν πρόσβαση σε υλικούς και τεχνολογικούς πόρους είναι σε 

θέση να παρέχουν καλύτερης ποιότητας φροντίδα (Wenghofer et al, 2009; Sahota et 

al, 2011), ενώ παράλληλα είναι και περισσότερο ικανοποιημένοι από την καθημερινή 

κλινική τους πρακτική και το επάγγελμά τους γενικότερα (Menachemi et al, 2009). 

Επίσης, στην έρευνα των Aletras & Kallianidou (2014) βρέθηκε πως η έλλειψη 

κατάλληλων χώρων και εγκαταστάσεων και η ακαταλληλότητα του νοσοκομειακού 

εξοπλισμού αποτελεί σημαντικό εμπόδιο της απόδοσης των νοσηλευτών στο 

ελληνικό σύστημα υγείας, εύρημα που συνάδει με τις διαπιστώσεις της παρούσας 

μελέτης σχετικά με την ανεπάρκεια του νοσοκομειακού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις 

απόψεις των γιατρών.  

Επιπλέον, στην έρευνα βρέθηκε πως η απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων των 

γιατρών δεν επιτυγχάνεται σε ικανοποιητικό βαθμό. Πράγματι, έχει αποδειχθεί πως ο 

υπερβολικός φόρτος εργασίας, οι πολλές και συνεχείς ώρες εργασίας και οι συχνές 

εφημερίες αποτελούν εμπόδια της κλινικής αποτελεσματικότητας των γιατρών 

(Bollschweiler et al, 2001;Landrigan, 2004; Mercurio & Peterec, 2009; McGowan et 

al, 2013). Ιδιαίτερα σημαντικό εμπόδιο για τους γιατρούς είναι οι συνεχείς διακοπές 

και περισπασμοί από τις οικογένειες των ασθενών και τους υπόλοιπους 

επαγγελματίες υγείας (Biaggi et al, 2003; Wegl et al, 2012), ενώ έχει διαπιστωθεί πως 

σε νοσοκομειακά περιβάλλοντα που ευνοούνται οι πολλαπλές παρεμβάσεις στη ροή 

εργασίας των επαγγελματιών υγείας, το επίπεδο εργασιακής τους απόδοσης και η 

ασφάλεια των ασθενών μειώνεται (Wiegmann et al, 2007). 

Αντίθετα, τα ευρήματα της παρούσας μελέτης έδειξαν πως οι γιατροί που 

συμμετείχαν στην έρευνα είναι ικανοποιημένοι από τις διαπροσωπικές σχέσεις 

μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, οδηγώντας στο συμπέρασμα πως αυτές δεν 

αποτελούν εμπόδιο για την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι σχέσεις που 

αναπτύσσουν οι γιατροί με τους συναδέλφους, το διοικητικό προσωπικό και τους 
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υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας σχετίζονται άμεσα με το βαθμό εργασιακής τους 

ικανοποίησης (Joyce et al, 2003; Linzer et al, 2009), ενώ έχει βρεθεί πως οι γιατροί 

που θεωρούν πως έχουν καλές διαπροσωπικές σχέσεις στο εργασιακό τους 

περιβάλλον παράγουν και καλύτερα αποτελέσματα σε επίπεδο κλινικής φροντίδας 

(Cydulka & Korte, 2008; Okello & Gilson, 2015). Παρόμοια ήταν και τα ευρήματα 

σχετικά με το περιβάλλον εργασίας, με τους γιατρούς να εμφανίζονται αρκετά 

ικανοποιημένοι από αυτό, δεδομένου ότι το φυσικό περιβάλλον ασκεί σημαντική 

επιρροή στο κλινικό έργο των γιατρών αλλά και στην ασφάλεια των ασθενών 

(Hickam et al, 2003).  

Τέλος, αναφορικά με την επίδραση των δημογραφικών μεταβλητών, παρατηρήθηκε 

πως το φύλο δεν επηρεάζει τις αντιλήψεις των γιατρών σχετικά με τα εμπόδια που 

αντιμετωπίζουν, σε αντίθεση με την ηλικία, καθώς οι μεγαλύτερης ηλικίας γιατροί 

θεωρούν πως έχουν καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις με τους επαγγελματίες υγείας 

συγκριτικά με τους νεότερους. Επίσης, η θέση που κατέχουν οι γιατροί βρέθηκε να 

επηρεάζει στατιστικά σημαντικά τις απόψεις τους σχετικά με το εργασιακό 

περιβάλλον, με τους ειδικευόμενους και επικουρικούς γιατρούς να εμφανίζονται 

λιγότερο ικανοποιημένοι από το εργασιακό περιβάλλον σε σχέση με τα μέλη ΔΕΠ, 

γεγονός που πιθανόν οφείλεται στον υπερβολικό φόρτο εργασίας που αντιμετωπίζουν 

οι ειδικευόμενοι (McGowan et al, 2013). Επιπλέον, στατιστικά σημαντικές 

διαφοροποιήσεις εντοπίστηκαν και ανάμεσα στους γιατρούς διαφορετικού 

εκπαιδευτικού επιπέδου, καθώς βρέθηκε πως αυτοί που κατέχουν διδακτορικό τίτλο 

σπουδών κρίνουν τον εξοπλισμό και το περιβάλλον εργασίας πιο ικανοποιητικά 

συγκριτικά με τους υπόλοιπους. 

5.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ενόσω τα συστήματα υγείας και οι δομές υγειονομικής περίθαλψης διέρχονται 

σημαντικών αλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο και παράλληλα οι προσδοκίες των 

ασθενών από τις υπηρεσίες υγείας αυξάνονται, σε συνδυασμό με τις δημογραφικές 

και ιατροεπιστημονικές εξελίξεις, το κλινικό έργο των γιατρών γίνεται ολοένα και πιο 

πολύπλοκο. Οι συνεχείς περικοπές των δαπανών για την υγεία σε πολλές χώρες του 

κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη και τις επιδράσεις 

της οικονομικής κρίσης, συνθέτουν ένα τοπίο στο οποίο οι διαθέσιμοι πόροι των 

νοσοκομείων πρέπει να χρησιμοποιούνται με ορθολογικό και βέλτιστα αποδοτικό 
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τρόπο. Δεδομένου ότι το ιατρικό προσωπικό λαμβάνει περίπου το 80% των 

αποφάσεων σχετικά με τη φροντίδα των ασθενών, καθίσταται σαφές πως η κλινική 

αποτελεσματικότητά του αποτελεί έναν παράγοντα κρίσιμης σημασίας για την 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την παράλληλα μείωση του 

κόστους λειτουργίας των νοσοκομείων. 

Στο πλαίσιο αυτό, η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την εργασιακή 

απόδοση των γιατρών και συνιστούν εμπόδια για την άσκηση των καθηκόντων τους 

έχει ιδιαίτερα αξία, καθώς αναδεικνύει τα πεδία που επιδέχονται βελτιώσεων, ώστε το 

κλινικό τους έργο να μην παρεμποδίζεται και την ίδια στιγμή να αναβαθμίζεται το 

επίπεδο ασφάλειας των ασθενών. Στην έρευνα που διεξήχθη στην παρούσα εργασία 

διαπιστώθηκε πως τα σημαντικότερα εμπόδια για τους γιατρούς είναι ο εξοπλισμός 

και τα καθήκοντα, κυρίως σε ότι αφορά τους περισπασμούς που δέχονται κατά την 

καθημερινή κλινική πράξη και το φόρτο εργασίας. Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν 

πως ο ανεπαρκής, παρωχημένος, ακατάλληλος ή λανθασμένα χωροθετημένος 

εξοπλισμός των κλινικών των νοσοκομείων εμποδίζει τους γιατρούς να επιτελούν με 

αποδοτικό τρόπο τα καθήκοντά τους, διακυβεύοντας την κλινική τους 

αποτελεσματικότητα. Επίσης, η μη ορθολογική οργάνωση των εργασιακών ροών και 

οι συχνές διακοπές τους επιβαρύνουν την κατάσταση, δεδομένου και του υψηλού 

φόρτου εργασίας που αντιμετωπίζουν σήμερα οι γιατροί στο ελληνικό σύστημα 

υγειονομικής περίθαλψης.  

Επιπλέον, τα ευρήματα της παρούσας μελέτης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μία 

βάση για την ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών άρσης των εν λόγω εμποδίων και 

βελτίωσης του εργασιακού και οργανωσιακού περιβάλλοντος που σχετίζεται με την 

κλινική αποτελεσματικότητα των γιατρών. Για παράδειγμα, η αντιμετώπιση των 

περισπασμών που δέχονται οι γιατροί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους μπορεί 

να αντιμετωπιστεί μέσω της ανάπτυξης συγκεκριμένων πολιτικών και πρωτοκόλλων 

σχετικά με το ωράριο και τους τρόπους επικοινωνίας τους με τους συγγενείς των 

ασθενών, της ενσωμάτωσης σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και της ανάθεσης των 

αρμοδιοτήτων αυτών σε άλλο βοηθητικό προσωπικό. Ομοίως, το εμπόδιο του 

ανεπαρκούς εξοπλισμού απαιτεί μία συστηματική καταγραφή των σχετικών αναγκών 

των νοσοκομειακών μονάδων και κλινικών, ώστε να αντικατασταθεί τυχόν 

προβληματικός εξοπλισμός και να αξιοποιηθεί καλύτερα ο υπάρχων.  
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Ως εκ τούτου, η ενίσχυση της κλινικής αποτελεσματικότητας του ιατρικού 

προσωπικού μπορεί να επιτευχθεί μέσω της υιοθέτησης μηχανισμών και πρακτικών 

που επιτρέπουν στο γιατρό να υλοποιεί το έργο του απερίσπαστα, καθώς και μέσω 

στρατηγικών που κατανέμουν το φόρτο εργασίας ανάμεσα στους επαγγελματίες 

υγείας με το βέλτιστο τρόπο. Επιπλέον, υπάρχει αδιαμφισβήτητη ανάγκη 

επικαιροποίησης της διαθέσιμης τεχνολογίας των νοσοκομείων και αναβάθμισης της 

ποιότητας και επάρκειας του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, η έλλειψη του οποίου 

αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τους γιατρούς στην καθημερινότητά τους. Εκτός 

αυτού, η καταλληλότητα του νοσοκομειακού εξοπλισμού συνιστά βασική μεταβλητή 

της ασφάλειας των ασθενών και, άρα, της ποιότητας φροντίδας που τους παρέχεται 

στα νοσοκομεία. Δεδομένου, μάλιστα, ότι οι γιατροί εμφανίζονται ικανοποιημένοι 

από το περιβάλλον και τις διαπροσωπικές σχέσεις τους με τους υπόλοιπους 

επαγγελματίες υγείας, μπορεί να υποστηριχθεί πως ακόμα και μικρές βελτιώσεις στα 

προαναφερθέντα πεδία μπορούν να επιφέρουν αξιοσημείωτη θετική επίδραση στην 

ποιότητα του κλινικού τους έργου.  

Συμπερασματικά, η αύξηση της κλινικής αποτελεσματικότητας των γιατρών είναι 

ένας παράγοντας εξισορρόπησης του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης και της 

ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας, σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι προσδοκίες 

των ασθενών από το ιατρικό επάγγελμα έχουν πλέον εντατικοποιηθεί και οι 

απαιτήσεις λογοδοσίας αυξάνονται συνεχώς. Ενώ αρκετοί ερευνητές έχουν συνδέσει 

την επαγγελματική επάρκεια των γιατρών με τα ατομικά τους χαρακτηριστικά, 

σήμερα υπάρχουν σαφείς ενδείξεις πως το οργανωσιακό και συστημικό πλαίσιο είναι 

αυτό που επιδρά περισσότερο στην απόδοσή τους. Ως εκ τούτου, η πολιτική υγείας 

και οι αντίστοιχες πρωτοβουλίες που λαμβάνονται σε επίπεδο μεταρρύθμισης των 

συστημάτων υγείας θα πρέπει να εστιάζουν στην εφαρμογή πρακτικών βελτίωσης του 

κλινικού, οργανωσιακού και εργασιακού περιβάλλοντος, ωφελώντας τελικά το 

χρήστη των υπηρεσιών, τον ίδιο τον ασθενή. 

5.3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας ανέδειξε τα βασικά 

εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γιατροί κατά την άσκηση των καθημερινών τους 

κλινικών καθηκόντων. Ωστόσο, τα ευρήματα αυτά δεν επιδέχονται γενικεύσεων, 

καθώς η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ορισμένων περιορισμών. Ένας εξ 
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αυτών είναι το μικρό ερευνητικό δείγμα, καθώς και το ότι αυτό προήλθε 

αποκλειστικά από ένα νοσοκομείο (Γ.Ν.Θ. “Παπαγεωργίου”). Επιπλέον, το ιδιαίτερο 

ιδιοκτησιακό και διοικητικό καθεστώς του νοσοκομείου πιθανόν να αποτελεί έναν 

επιπλέον περιορισμό της έρευνας, καθώς οι συνθήκες εργασίας των επαγγελματιών 

υγείας διαφοροποιούνται σημαντικά από νοσοκομείο σε νοσοκομείο ή ακόμα και 

μεταξύ των κλινικών. Ακόμη, στην παρούσα έρευνα δεν ελήφθησαν υπόψη ορισμένοι 

πρόσθετοι παράγοντες που αποτελούν εμπόδια της κλινικής αποτελεσματικότητας 

των γιατρών, όπως είναι για παράδειγμα το φαινόμενο της επαγγελματικής 

εξουθένωσης, ενώ δεν επιχειρήθηκε να διερευνηθούν πιθανές διαφοροποιήσεις 

μεταξύ των γιατρών και των υπόλοιπων επαγγελματικών ομάδων του νοσοκομείου.  

Στο πλαίσιο αυτό, η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάδειξη του 

συνόλου των παραγόντων που παρεμποδίζουν τους γιατρούς κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους, στη συγκριτική εξέταση των εμποδίων αυτών με αυτά που 

αφορούν τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας, στον εντοπισμό των 

διαφοροποιήσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών μονάδων υγείας και στη 

συγκριτική μελέτη των εν λόγω παραγόντων μεταξύ διαφορετικών κλινικών και 

ειδικοτήτων. 
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Επιστολή ενημέρωσης προς τους ιατρούς νοσοκομειακών 

μονάδων 
 

 

 

Αγαπητοί ιατροί, 

 

Η κλινική σας συμμετέχει σε μια ερευνητική μελέτη στα πλαίσια 

διπλωματικής εργασίας του Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας «Διοίκηση 

Επιχειρήσεων» για στελέχη επιχειρήσεων και του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» του Ελληνικού 

Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Σκοπός της επιστημονικής μελέτης είναι να 

εντοπίσει και να διερευνήσει τις δυσκολίες και τα εμπόδια που 

συναντούν και αντιμετωπίζουν οι ιατροί κλινικών μονάδων νοσοκομείων 

κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η έρευνα διεξάγεται σε όλες τις 

κλινικές του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης “Παπαγεωργίου”. 

 

Η προσωπική σας συμμετοχή είναι ιδιαίτερα σημαντική. Θα θέλαμε να 

σας παρακαλέσουμε  να λάβετε μέρος απαντώντας στο ερωτηματολόγιο. 

Οι απαντήσεις σας θα είναι εμπιστευτικές και ανώνυμες. Ο χρόνος που 

θα χρειαστεί για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο είναι 10-15 

λεπτά. Η συμμετοχή στη μελέτη είναι εθελοντική. 

 

Όταν συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, παρακαλούμε να το 

επιστρέψετε στους κάτωθι φοιτητές που διεξάγουν την παρούσα έρευνα. 

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας. 
 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
 

Πατρής Νικόλαος                        &     Τζήμου Γλυκερία 

Τηλ. 6946988620                                 Τηλ. 6947628150 

E-mail: nikosp42003@yahoo.gr          E-mail: glykeria_tzimou@yahoo.gr 
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Σε καθεμία από τις προτάσεις της λίστας, υποδείξτε το βαθμό συμφωνίας 

ή διαφωνίας σας, κυκλώνοντας τον κατάλληλο αριθμό. 

 

 

ΧΩΡΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ 

σε μέτριο 

βαθμό 

Διαφωνώ 

σε μικρό 

βαθμό 

Συμφωνώ 

σε μικρό 

βαθμό 

Συμφωνώ 

σε μέτριο 

βαθμό 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

1. Ο διαθέσιμος χώρος γύρω από τα 

κρεβάτια των ασθενών, μου επιτρέπει να 

ασκώ τα ιατρικά μου καθήκοντα χωρίς 

δυσκολία. 

1 2 3 4 5 6 

2. Ξοδεύω πολύ χρόνο για να βρω τον 

εξοπλισμό που χρειάζομαι επειδή αλλάζει 

ο χώρος αποθήκευσής του. 

1 2 3 4 5 6 

3. Για τις περιπτώσεις των ασθενών όπου 

απαιτούνται συνθήκες απομόνωσης (π.χ. 

σηπτικές καταστάσεις), λαμβάνονται όλα 

τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. 

1 2 3 4 5 6 

4.Ο χώρος εργασίας μου είναι καθαρός 1 2 3 4 5 6 
5. Το ιατρικό προσωπικό είναι επαρκές σε 

σχέση με τις ανάγκες της κλινικής στην 

οποία εργάζομαι. 

1 2 3 4 5 6 

6. Δυσκολεύομαι να βρω μέρος 

κατάλληλο για την εκτέλεση γραφικών 

εργασιών (π.χ. καταχώρηση ιατρικών 

οδηγιών).  

1 2 3 4 5 6 

7. Τα φορητά ιατρικά μηχανήματα μετά τη 

χρήση τους τοποθετούνται σε μέρος που 

δεν παρεμποδίζει τη λειτουργικότητα του 

χώρου. 

1 2 3 4 5 6 

8.  Οι ήχοι των ιατρικών μηχανημάτων 

(alarms), αν και απαραίτητοι, δημιουργούν 

ενόχληση στο χώρο εργασίας.  

1 2 3 4 5 6 

9. Τα αποδυτήρια μου παρέχουν άνεση 

καλύπτοντας τις βασικές αρχές υγιεινής.  
1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ 

σε μέτριο 

βαθμό 

Διαφωνώ 

σε μικρό 

βαθμό 

Συμφωνώ 

σε μικρό 

βαθμό 

Συμφωνώ 

σε μέτριο 

βαθμό 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

10. Η ενημέρωση μεταξύ ιατρών κατά την 

αλλαγή της βάρδιας είναι επαρκής. 
1 2 3 4 5 6 

11.Η υποχρέωσή μου να εργάζομαι κανονικά 

στην κλινική την επόμενη μέρα, μετά από 

ολονύκτια εφημερία στα ΤΕΠ, με κουράζει. 

1 2 3 4 5 6 
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12. Πολλές φορές χάνω πολύτιμο χρόνο 

εκτελώντας αλλότρια καθήκοντα (π.χ. 

τηλέφωνα-κουδούνι κ.α.). 

1 2 3 4 5 6 

13. Το έργο μου παρακωλύεται από πιεστικούς 

συγγενείς ασθενών που θέλουν να ενημερωθούν 

για την πορεία της υγείας των οικείων τους, 

πέραν του προκαθορισμένου χρονικού 

διαστήματος γι’ αυτόν το σκοπό. 

1 2 3 4 5 6 

14. Λαμβάνω πολλά τηλεφωνήματα από 

συγγενείς ασθενών που ζητούν επιπλέον 

οδηγίες/διευκρινίσεις. 

1 2 3 4 5 6 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ 

σε μέτριο 

βαθμό 

Διαφωνώ 

σε μικρό 

βαθμό 

Συμφωνώ 

σε μικρό 

βαθμό 

Συμφωνώ 

σε μέτριο 

βαθμό 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

15. Η έλλειψη αναλώσιμων υλικών δυσκολεύει 

πολύ την εκτέλεση των ιατρικών μου 

καθηκόντων. 

1 2 3 4 5 6 

16. Καθαρές στολές εργασίας υπάρχουν πάντα 

διαθέσιμες στο τμήμα.  
1 2 3 4 5 6 

17. Ξοδεύω πολύ χρόνο για να φτιάξω 

πατέντες, όταν υπάρχει έλλειψη κάποιων 

αναλώσιμων υλικών. 

1 2 3 4 5 6 

18. Η γνώση του σύγχρονου τεχνολογικού 

εξοπλισμού, όπου αυτός χρησιμοποιείται, είναι 

επαρκής. 

1 2 3 4 5 6 

19. Η κακή ποιότητα των αναλώσιμων υλικών, 

με αναγκάζει να καταβάλλω μεγαλύτερη 

προσπάθεια για τη σωστή εκτέλεση των 

καθηκόντων μου. 

1 2 3 4 5 6 

20. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις διευκολύνουν 

την εκτέλεση της εργασίας μου. 
1 2 3 4 5 6 

21. Όταν χρειάζομαι κάποιες συσκευές για τους 

ασθενείς μου, πρέπει να περιμένω γιατί 

χρησιμοποιούνται από άλλους. 

1 2 3 4 5 6 

22. Ο τεχνολογικός εξοπλισμός που 

χρησιμοποιείται είναι στην πλειοψηφία του 

απαρχαιωμένος. 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – 

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ 

σε μέτριο 

βαθμό 

Διαφωνώ 

σε μικρό 

βαθμό 

Συμφωνώ 

σε μικρό 

βαθμό 

Συμφωνώ 

σε μέτριο 

βαθμό 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

23.Το κλίμα συνεργασίας μεταξύ ιατρών-

νοσηλευτών του τμήματος είναι καλό. 
1 2 3 4 5 6 

24.Υπάρχει κοινή γραμμή εφαρμογής της 

προτεινόμενης θεραπείας από τους ιατρούς της 

κλινικής. 

1 2 3 4 5 6 

25.Οι ιατροί συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ 

τους. 
1 2 3 4 5 6 

26. Η συνεργασία με τις άλλες ειδικότητες 

(ακτινολογικό - καρδιολογικό - μικροβιολογικό 

κ.α.) με δυσκολεύει στην εκτέλεση των 

1 2 3 4 5 6 



62 

 

καθηκόντων μου γιατί δε συντονίζεται σωστά. 

27. Υπάρχει καλό κλίμα συνεργασίας μεταξύ 

του ιατρικού προσωπικού της κλινικής και της 

διοίκησης του νοσοκομείου. 

1 2 3 4 5 6 

28.Υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ των 

ιατρών της κλινικής στην οποία εργάζομαι. 
1 2 3 4 5 6 

29. Η αναβάθμιση των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών του νοσοκομείου στο οποίο 

εργάζομαι διευκολύνει σημαντικά την 

καθημερινή ιατρική μου πράξη. 

1 2 3 4 5 6 

30. Η απουσία πρωτοκόλλων ιατρικών 

διεργασιών δυσκολεύει την εκτέλεση των 

καθηκόντων μου. 

1 2 3 4 5 6 

31. Υπάρχει αναγνώριση της δουλειάς μου και 

δέχομαι επιβράβευση.  
1 2 3 4 5 6 

32. Υπάρχει πρόγραμμα εκπαίδευσης των νέων 

ιατρών. (Αν ΝΑΙ, τότε απαντήστε στην 

επόμενη ερώτηση). 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

33. Όταν συμμετέχω στην εκπαίδευση νέων 

ιατρών, δυσκολεύομαι στην εκτέλεση των 

λοιπών καθηκόντων μου. 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

Παρακαλούμε κυκλώστε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει στις 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και συμπληρώστε ολογράφως τις 

ερωτήσεις ανοικτού τύπου. 
 

 

34. Φύλο 

        Α. Άνδρας 

        Β. Γυναίκα 

 

35.Ηλικία: 
Α. 25 - 34     Β. 35 - 44     Γ. 45 - 54     Δ. >55 

 

36.  Επίπεδο εκπαίδευσης  

          Α. Πτυχίο Ιατρικής 

          Β. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 

          Γ. Διδακτορικός τίτλος 

          Δ. Πτυχίο Ιατρικής ως 2
ο
 πτυχίο 

 

37.  Θέση 

          Α. Ειδικευόμενος 

          Β. Ιατρός ΕΣΥ:  i) Επιμελητής    ii) Διευθυντής 

          Γ. Μέλος ΔΕΠ (Πανεπιστημιακή θέση): 

i)  Λέκτορας 
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ii) Επίκουρος Καθηγητής 

iii) Αναπληρωτής Καθηγητής 

iv) Καθηγητής 

          Δ. Επικουρικός 

 

38.  Χρόνος προϋπηρεσίας στο νοσοκομείο που εργάζεστε 

τώρα:………………………. 

 

39.  Χρόνος προϋπηρεσίας σε άλλο νοσοκομείο :……………………………. 

 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ! 

 
 

 

 


