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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

Η κουλτούρα ασφαλείας αφορά στις απόψεις των επαγγελματιών υγείας αναφορικά 

με τις συνθήκες ασφαλείας που επικρατούν μέσα στη μονάδα στην οποία εργάζονται 

καθώς με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται μέσα σε αυτή ώστε να εξασφαλιστεί 

η ασφάλεια των ασθενών. Η ασφάλεια των ασθενών, είναι πολύ σημαντική διάσταση 

της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και συνδέεται άρρηκτα τόσο με 

την αποτελεσματικότητα της μονάδας όσο και με την έκβαση της υγείας των 

ασθενών. Η παρούσα εργασία προσπάθησε να διερευνήσει την κουλτούρα ασφαλείας 

που επικρατεί σε ένα Δημόσιο Νοσοκομείο της Ελλάδας και να συγκρίνει τα 

αποτελέσματα με τα αντίστοιχα πριν από την κρίση. Για τη διενέργεια της έρευνας 

χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική έρευνα και το ερευνητικό εργαλείο Hospital Survey on 

Patient Safety Culture, το οποίο μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα από τους 

Αλετρά και Κάκαλου. Στην έρευνα συμμετείχαν 112 επαγγελματίες υγείας που 

εργάζονται από 10 χρόνια και πάνω στο υπό μελέτη νοσοκομείο, ώστε να μπορούν να 

παραθέσουν τις απόψεις τους, σχετικά με την κουλτούρα ασφαλείας, πριν και μετά 

την κρίση. Από τα αποτελέσματα προέκυψε, ότι κάποιες διαστάσεις της κουλτούρας 

ασφαλείας επηρεάστηκαν αρνητικά  από τα μέτρα που λήφθηκαν για την 

αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα η κουλτούρα ασφαλείας να 

ήταν υψηλότερη πριν από την κρίση. Επίσης, έγινε σαφές, ότι η διοίκηση της 

μονάδας που εξετάστηκε οφείλει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα και εκείνες τις 

πρωτοβουλίες που θα συμβάλουν στη βελτίωση όλων των διαστάσεων της 

κουλτούρας ασφαλείας.  

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Κουλτούρα ασφαλείας, Ποιότητα υπηρεσιών υγείας, Επικοινωνία, 

Συνεργασία, Ιατρικά λάθη.  
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ABSTRACT 
 

 

Safety culture relates to the views of health professionals regarding the security 

conditions in the hospital in which they work, together with the initiatives taken in 

this hospital, in order to ensure patient safety. Patient safety is a very important 

dimension of quality of health services and it is inextricably linked to both the 

effectiveness of the unit and the outcome of patient health. The present study aimed to 

investigate the safety culture prevailing in a public hospital in Greece and compare 

the results with those before the crisis. To conduct the research, it was used 

quantitative research and the research tool Hospital Survey on Patient Safety Culture, 

which was translated in Greek language by Aletra and Kakalas. The survey involved 

112 health professionals working from 10 years and above in the hospital that the 

survey was conducted, so they can cite their views on the security culture, before and 

after the crisis. The results showed that some aspects of safety culture were negatively 

impacted by the measures taken to tackle the economic crisis, resulting that safety 

culture was higher before the crisis. It also became clear that the administration of the 

unit tested must take appropriate measures and those initiatives which will contribute 

to improving all the safety culture dimensions. 

  

  

Keywords: Safety Culture, Health Services Quality, Communication, Cooperation, 

Medical mistakes. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Τοποθέτηση του προβλήματος 

 

Η ασφάλεια στο χώρο της υγείας, αποτελεί μία από τις βασικότερες διαστάσεις καθώς 

σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα των μονάδων υγείας και με την υγεία των 

ασθενών (Παπακωστίδη & Τσουκαλάς, 2012). Πρόκειται για ένα θέμα, το οποίο 

βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όλων των χωρών καθώς σχετίζεται με το 

επίπεδο υγείας των πολιτών τους. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 

(2009, όπως αναφέρεται στους Πετρίδης και συν. 2013), πολύ μεγάλος αριθμός 

ανθρώπων υπόκειται σε ψυχικές και σωματικές βλάβες, λόγω παροχής περιορισμένης 

ποιότητας υπηρεσιών υγείας και κατά συνέπεια περιορισμένης ασφάλειας.  

 

Η κουλτούρα ασφαλείας στο χώρο της υγείας, ορίζεται ως «οι αντιλήψεις που έχουν τα 

στελέχη και οι επαγγελματίες υγείας που απαρτίζουν την μονάδα υγείας, αναφορικά με 

τις πολιτικές ασφαλείας που υιοθετούνται από τη διοίκηση, τις διαδικασίες που 

λαμβάνουν χώρα όπως επίσης και τις πρακτικές». Ουσιαστικά, από τον ορισμό αυτό, 

γίνεται αντιληπτό, ότι η κουλτούρα ασφαλείας αντανακλά τις απόψεις των 

επαγγελματιών υγείας σχετικά με την πραγματική αξία της ασφάλειας που υπάρχει 

μέσα σε μία μονάδα υγείας καθώς αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες 

που συμβάλουν στη μείωση των λαθών και των βλαβών, που μπορούν να υποστούν οι 

ασθενείς (Barbosa et al., 2016). 

 

Αν και το ζήτημα ασφαλείας των ασθενών, είναι εξέχουσας σημασίας, φαίνεται να μην 

έχει διερευνηθεί σημαντικά, τουλάχιστον σε ελληνικό επίπεδο. Μία από τις έρευνες που 

έχουν διενεργηθεί με σκοπό να εξετάσουν την κουλτούρα ασφαλείας που επικρατεί στα 

ελληνικά νοσοκομεία είναι αυτή των Πετρίδη και συν. (2013), των οποίων τα 

αποτελέσματα υποστηρίζουν ότι υπάρχει αναγκαιότητα για βελτίωση του κλίματος 

ασφαλείας καθώς εντοπίζονται πολλά προβλήματα. Επίσης, μέσα από την 

προαναφερθείσα έρευνα κατέστη σαφές, ότι οι διοικήσεις των νοσοκομείων οφείλουν 

να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια και να υιοθετήσουν τις κατάλληλες 

στρατηγικές που θα συμβάλουν στην αύξηση του κλίματος ασφαλείας των ασθενών. 
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Μία ακόμη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα είναι αυτή των Karaiskou et 

al., (χ.χ) σύμφωνα με τα ευρήματα της οποίας, η κουλτούρα ασφαλείας που επικρατεί 

στο νοσοκομείο που συμμετείχε στην έρευνα κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα. Παρόλα 

αυτά, έγινε σαφές, ότι οι γιατροί είναι πιο αισιόδοξοι σχετικά με το επίπεδο ασφαλείας 

που υπάρχει στο νοσοκομείο, συγκριτικά με τους νοσηλευτές. Επιπρόσθετα, από την 

ίδια έρευνα προέκυψε, ότι το κλίμα ασφαλείας, δε διαφοροποιείται στα επιμέρους 

τμήματα του νοσοκομείου, γεγονός που καταδεικνύει τη συμβολή της διοίκησης του 

νοσοκομείου στη διαμόρφωση της κουλτούρας ασφαλείας που επικρατεί στις μονάδες 

υγείας. 

 

1.2 Σκοπός και Ερευνητικά Ερωτήματα 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει την κουλτούρα ασφαλείας 

ασθενούς που επικρατεί στο Νοσοκομείο και πως αυτή έχει επηρεαστεί από τις 

επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα ερευνητική εργασία 

καλείται να δώσει απαντήσεις στα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα; 

1. Ποιες είναι οι απόψεις των επαγγελματιών υγείας σχετικά με θέματα που 

αφορούν στην ασφάλεια του ασθενούς; 

2. Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την κουλτούρα ασφαλείας που επικρατεί 

στο Νοσοκομείο; 

3. Υπάρχουν διαφορές στην κουλτούρα και στο επίπεδο ασφαλείας, μεταξύ των 

διαφόρων τμημάτων του Νοσοκομείου; 

4. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων επηρεάζουν τις απόψεις 

των επαγγελματιών υγείας αναφορικά με την κουλτούρα ασφαλείας που υπάρχει 

στο Νοσοκομείο; 

1.3 Σημαντικότητα του Θέματος 
 

Όπως ήδη αναφέρθηκε η διερεύνηση της κουλτούρας ασφαλείας αποτελεί ένα πολύ 

σημαντικό θέμα καθώς η ασφάλεια των ασθενών αποτελεί πρωταρχικό μέλημα για τους 

χαράκτες πολιτικών υγείας. Στην Ελλάδα, ενώ η ασφάλεια των ασθενών βρίσκεται στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος των αρμόδιων φορέων, η έρευνα γύρω από αυτή είναι 

περιορισμένη, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να γίνουν ενέργειες που θα συμβάλουν 
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στη βελτίωση της ασφάλειας και κατά συνέπεια στη βελτίωση της ποιότητας των 

υπηρεσιών υγείας που λαμβάνουν οι χρήστες του Εθνικού Συστήματος Υγείας της 

χώρας.  

 

Η υπό μελέτη ερευνητική εργασία, αναμένεται να προσφέρει χρήσιμα συμπεράσματα 

σχετικά με το επίπεδο ασφαλείας και την κουλτούρα ασφαλείας που επικρατεί στο 

Νοσοκομείο και να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία στρατηγικών που θα 

συμβάλουν στη βελτίωση της διάστασης της ασφάλειας. Η πρωτοτυπία της παρούσας 

έρευνας έγκειται στο γεγονός, ότι αφενός θα παρουσιάσει ευρήματα που αφορούν στην 

ασφάλεια για ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας και αφετέρου ότι θα 

μπορέσει να παρουσιάσει ευρήματα αναφορικά με τις επιπτώσεις της κρίσης πάνω στο 

κλίμα ασφάλειας που επικρατεί στο υπό μελέτη νοσοκομείο.  

 

1.4  Δομή της Εργασίας 

 

Η εργασία απαρτίζεται από δύο διαφορετικά μέρη, εκ των οποίων το πρώτο είναι το 

θεωρητικό και το δεύτερο το ερευνητικό. Το θεωρητικό μέρος απαρτίζεται από τρία 

κεφάλαια στα οποία λαμβάνει χώρα η βιβλιογραφική ανασκόπηση γύρω από την 

κουλτούρα ασφαλείας ασθενών, από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας 

και την οικονομική κρίση. Ειδικότερα, αναλύεται η έννοια της κουλτούρας ασφαλείας 

των ασθενών, περιγράφονται τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους 

ειδικούς ώστε να διερευνήσουν το επίπεδο της ασφάλειας, τις στρατηγικές που μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν από τις διοικήσεις των μονάδων υγείας με σκοπό τη βελτίωση του 

κλίματος ασφαλείας και η διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης τόσο σε ελληνικό 

όσο και σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα πάντα με τα ευρήματα της τρέχουσας 

βιβλιογραφίας. 

  

Στη συνέχεια του θεωρητικού μέρους, αναλύεται η σημασία της ποιότητας των 

υπηρεσιών υγείας και παρατίθεται μέσα από τα αποτελέσματα διαφόρων ερευνών, η 

σχέση που υπάρχει μεταξύ της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και της ασφάλειας των 

ασθενών. Επιπρόσθετα, παρατίθενται και στρατηγικές οι οποίες μπορούν να 

υιοθετηθούν από τις διοικήσεις των νοσοκομείων με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας 

και κατά επέκταση της αύξησης του επιπέδου ασφαλείας που επικρατεί σε αυτά. Στο 

τελευταίο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους, λαμβάνει χώρα η σύντομη περιγραφή της 



 
4 

 

οικονομικής κρίσης που εκδηλώθηκε στην Ελλάδα το 2008 και πως αυτή επηρεάζει το 

Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας, λόγω της μείωσης των κρατικών δαπανών για την 

υγεία.  

 

Τέλος, το ερευνητικό μέρος της εργασίας απαρτίζεται από το κεφάλαιο της 

μεθοδολογίας, στο οποίο δίνονται χρήσιμες πληροφορίες για το ερευνητικό εργαλείο 

που χρησιμοποιείται, για το δείγμα που επιλέχθηκε όπως επίσης και για τις επιμέρους 

λεπτομέρειες που σχετίζονται με τη διεξαγωγή της έρευνας. Στο επόμενο κεφάλαιο, το 

οποίο αποτελεί και το σημαντικότερο της παρούσας εργασίας, παρουσιάζονται τα 

ευρήματα της έρευνας με στόχο την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω. Η εργασία κλείνει με το κεφάλαιο των συμπερασμάτων 

και τις προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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Α΄ ΜΕΡΟΣ  

 
 

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 

2.1  Κουλτούρα ασφαλείας ασθενών 

 

2.1.1 Ορισμός της κουλτούρας ασφαλείας και της κουλτούρας 

ασφαλείας του ασθενούς 

 

Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας και 

απαιτεί από τους οργανισμούς, ανεξαρτήτως της μορφής τους, του μεγέθους τους 

και του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται, να βελτιώνουν τον τρόπο λειτουργίας 

τους ώστε να αυξάνουν την αποτελεσματικότητά τους. Η κουλτούρα που επικρατεί 

μέσα σε έναν οργανισμό, αποτελεί ένα από τα βασικότερα στοιχεία, που μπορούν  να 

καθορίσουν την πορεία και την επιτυχία των οργανισμών καθώς σχετίζεται με τη 

συμπεριφορά, τις αντιλήψεις και τις πράξεις των μελών που απαρτίζουν τον 

οργανισμό (Dubrin, 2004). Η κουλτούρα ενός οργανισμού αφορά στο τρόπο με τον 

οποίο εκτελούνται οι διάφορες ενέργειες και δράσεις μέσα σε αυτόν. Πιο απλά, 

πρόκειται για το πλαίσιο δράσης το οποίο καθορίζεται από τις συμπεριφορές των μελών 

του, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του οργανισμού (Daft, 2012). 

 

Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί ορισμοί γύρω από την κουλτούρα εκ των οποίων ο 

επικρατέστερος είναι αυτός που έχει δοθεί από τον Schein (1985, όπως αναφέρεται 

στον Μπουραντά, 2015), «Κουλτούρα είναι ένα δομημένο σύνολο από βασικές 

παραδοχές, που έχουν αποκαλυφθεί-εφευρεθεί ή αναπτυχθεί από μία δεδομένη ομάδα 

καθώς αυτή μαθαίνει να αντιμετωπίζει προβλήματα εξωτερικής προσαρμογής ή 

εσωτερικής ολοκλήρωσης, οι οποίες έχουν αποδώσει ικανοποιητικά στο παρελθόν ώστε 

να θεωρούνται ότι ισχύουν γενικά και επομένως μπορούν να διδαχθούν σε νέα μέλη ως 

ο σωστός τρόπος αντίληψης, σκέψης, αίσθησης σχετικά με τα προβλήματα αυτά». 

 

Η ασφάλεια αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά της κουλτούρας που επικρατεί σε 

έναν οργανισμό. Η ύπαρξη κουλτούρας ασφαλείας συνδέεται άρρηκτα με την ύπαρξη 

καλών συνθηκών εργασίας, οι οποίες διασφαλίζουν την αυξημένη αποτελεσματικότητα 
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του οργανισμού. Επιπρόσθετα, κρίνεται αναγκαίο να αναφερθεί ότι η ύπαρξη 

κουλτούρας ασφαλείας μέσα σε έναν οργανισμό συμβάλει στη μείωση των λαθών, που 

μπορούν να αποβούν μοιραία τόσο για τους εργαζόμενους μέσα στον οργανισμό όσο 

και για τους χρήστες των υπηρεσιών που παρέχει ο οργανισμός (Cooper, 2001).  

 

«Η κουλτούρα της ασφαλείας ενός οργανισμού είναι το προϊόν που προκύπτει από τις 

ατομικές και ομαδικές αξίες, τις στάσεις, τις αντιλήψεις, τις ικανότητες και τα πρότυπα 

συμπεριφοράς, τα οποία καθορίζουν τη δέσμευση, το στυλ και την επάρκεια της 

διοίκησης που ακολουθείται αναφορικά με ζητήματα υγείας και ασφάλειας. Οι 

οργανισμοί που έχουν αναπτυγμένη την κουλτούρα ασφαλείας, χαρακτηρίζονται για 

την επικοινωνία που υπάρχει μέσα σε αυτόν, η οποία και στηρίζεται στην αμοιβαία 

εμπιστοσύνη και στις κοινές αντιλήψεις που υπάρχουν για την αποτελεσματικότητα των 

μέτρων πρόληψης» (HSE, 1993). 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε και παραπάνω, η ύπαρξη κουλτούρας ασφαλείας συνάδει με την 

αυξημένη αποτελεσματικότητα του οργανισμού καθώς επιδρά θετικά στην 

ανταγωνιστικότητα του, στην αξιοπιστία του και στην κερδοφορία του. Πιο 

συγκεκριμένα, η ύπαρξη κλίματος ασφαλείας βοηθά τους εργαζόμενους να 

διαμορφώσουν υψηλότερο επίπεδο δέσμευσης απέναντι στον οργανισμό με αποτέλεσμα 

να λαμβάνουν υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης μέσα από την εργασία τους, γεγονός 

που συμβάλει στην αύξηση της απόδοσης και στη μείωση των απουσιών. Ακόμη, η 

ύπαρξη κουλτούρας ασφαλείας συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία του τεχνολογικού 

εξοπλισμού όπως επίσης και στη δημιουργία πρωτοκόλλων, τα οποία κατευθύνουν τους 

εργαζόμενους και απομακρύνουν την πιθανότητα λάθους. Τέλος, ως φυσικό 

επακόλουθο η αυξημένη παραγωγικότητα των εργαζομένων και η μείωση των λαθών 

επιφέρουν την αύξηση της κερδοφορίας των οργανισμών (Cooper, 2001). 

 

Ο Westrum (2004), υποστηρίζει ότι τα κυριότερα χαρακτηριστικά της κουλτούρας 

ασφαλείας σχετίζονται με την αναγνώριση της ευθύνης όλων των εργαζομένων, 

αναφορικά με ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια που επικρατεί μέσα στον 

οργανισμό. Ουσιαστικά, καθιστά σαφές, ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να αναγνωρίζουν τις 

προτεραιότητες της ασφάλειας και να προχωρούν στην ανάληψη πρωτοβουλιών και 

ενεργειών, οι οποίες θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός κλίματος ασφαλείας. Όπως 

γίνεται σαφές, από όλα τα παραπάνω, η ύπαρξη κουλτούρας ασφαλείας είναι αναγκαία 
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για την καλύτερη λειτουργία ενός οργανισμού αλλά και για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη 

καθώς μέσα από αυτή εξασφαλίζεται η καλύτερη ψυχολογική και σωματική υγεία τους.  

 

Η κουλτούρα ασφαλείας είναι απαραίτητη σε όλους τους οργανισμούς ανεξαρτήτως 

των κλάδων στους οποίους δραστηριοποιούνται. Η κουλτούρα ασφαλείας δε θα 

μπορούσε να λείπει και από τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της 

υγείας, καθώς μέσα από αυτή εξασφαλίζεται από τη μία πλευρά η δημιουργία ενός 

καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος και από την άλλη η αυξημένη ποιότητα 

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς.  

 

Οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας, θα μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν ως ιδιαίτερα ιδιάζουσες περιπτώσεις καθώς δραστηριοποιούνται σε 

έναν χώρο υψηλού κινδύνου. «Τα ιατρικά λάθη και τα δυσμενή συμβάντα αποτελούν 

συχνό φαινόμενο κατά την παροχή ιατρικών υπηρεσιών ανά τον κόσμο, τόσο σε 

επίπεδο ιδιωτικής όσο και σε επίπεδο δημόσιας περίθαλψης» (Παναγιώτου, 2015). Το 

ιατρικό λάθος, είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που καλούνται να 

αντιμετωπίσουν οι διοικήσεις των μονάδων υγείας, σε  παγκόσμιο επίπεδο καθώς 

μπορεί να προκαλέσει πληθώρα προβλημάτων που σχετίζονται με την υγεία των 

ασθενών όπως επίσης και με την ποιότητα της ζωής τους. Στο σημείο αυτό κρίνεται 

αναγκαίο να σημειωθεί, ότι τα ιατρικά λάθη προκαλούν σοβαρά προβλήματα τόσο στην 

υγεία και στην ποιότητα ζωής των ασθενών όσο και στο έργο των επαγγελματιών 

υγείας. Οι επαγγελματίες υγείας, μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά από κάποιο λάθος 

γεγονός που θα τους στοιχίσει σημαντικά σε διάφορα επίπεδα, όπως είναι το ηθικό, το 

επαγγελματικό και το οικονομικό (Παναγιώτου, 2015). 

 

Η πρόκληση των ιατρικών λαθών, είναι ιδιαίτερα εύκολη υπόθεση αν δεν υπάρχουν οι 

κατάλληλες προϋποθέσεις μέσα στη μονάδα υγείας. Πιο συγκεκριμένα, η επάρκεια 

οικονομικών πόρων, η άρτια εκπαίδευση και κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας και 

η ύπαρξη δεξιοτήτων που αφορούν στο σωστό και προσεκτικό χειρισμό, αποτελούν 

κάποιες από αυτές τις προϋποθέσεις πουν μπορούν να εξασφαλίσουν τη μείωση των 

λαθών στο χώρο της υγείας (Θηραίος και συν. 2007, όπως αναφέρεται στην 

Παναγιώτου, 2015). Οι Baker και Norton (2001), υποστηρίζουν ότι υπάρχουν και άλλοι 

παράγοντες οι οποίοι συμβάλουν στη μείωση των ιατρικών λαθών και κατά συνέπεια 

στην αύξηση της ασφάλειας των ασθενών. Τέτοιοι παράγοντες είναι η ομαδικότητα και 
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η συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και η δημιουργία μίας κουλτούρας η 

οποία θα ενθαρρύνει την επικοινωνία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, ώστε η 

φροντίδα που παρέχεται στους ασθενείς να ταιριάζει στις ανάγκες τους και να 

παρέχεται στο χρόνο που τη χρειάζονται (Baker & Norton, 2001).  

 

Η δημιουργία κουλτούρας ασφαλείας των ασθενών, στις μονάδες υγείας, είναι μία 

ιδιαίτερα δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία καθώς επιτάσσει τη λήψη πρωτοβουλιών 

τόσο από τις διοικήσεις τους όσο και από τους επαγγελματίες υγείας αλλά και την 

αποδοχή της αναγκαιότητάς της. Οι Parand et al. (2014), υποστηρίζουν ότι για να 

δημιουργηθεί ένα πλαίσιο ασφαλείας μέσα σε έναν οργανισμό είναι απαραίτητο να 

πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

 Η διοίκηση πρέπει να έχει τις κατάλληλες γνώσεις γύρω από θέματα ασφαλείας 

και πρέπει να αναγνωρίζει την αναγκαιότητα και να προχωρά στην υιοθέτηση 

των κατάλληλων στρατηγικών 

 Να υπάρχει ομαδική εργασία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, ώστε να 

αναπτύσσεται το πνεύμα συνεργασίας, το οποίο θα οδηγήσει σε μία πιο 

ολοκληρωμένη υπηρεσία φροντίδας υγείας. 

 Να παρέχεται ολιστική και τεκμηριωμένη φροντίδα στους ασθενείς, ώστε να 

εξασφαλίζεται το καλύτερο επίπεδο υγείας τους και η καλύτερη ποιότητα ζωής 

τους. 

 Να είναι αναπτυγμένη η επικοινωνία μεταξύ όλων των μελών της μονάδας 

υγείας, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η υπηρεσία υγείας που παρέχεται στον 

ασθενή είναι η κατάλληλη.  

 Να υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης και μάθησης των επαγγελματιών 

υγείας, ώστε να εξελίσσονται και να ευαισθητοποιούνται σε θέματα που 

αφορούν στην ασφάλεια των ασθενών. 

 Οι υπηρεσίες υγείας που παρέχονται να στηρίζονται στην ακρίβεια ώστε οι 

διαδικασίες που ακολουθούνται να χαρακτηρίζονται για την αξιοπιστία τους. 

 Ο ασθενής να βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των ενεργειών που λαμβάνονται, 

ώστε οι ενέργειες και ο σχεδιασμός τους να περιστρέφονται γύρω από αυτόν. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο Πίνακας 1, στον οποίο παρουσιάζονται τόσο τα 

συστατικά όσο και οι ορισμοί της κουλτούρας ασφαλείας των Ασθενών. 
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Πίνακας 1: Συστατικά και Ορισμοί Νοοτροπίας Ασφάλειας των Ασθενών 

 

Συστατικό Νοοτροπίας 

Ασφάλειας των Ασθενούς 
Ορισμός: Ο βαθμός στον οποίο… 

Ειλικρινής Επικοινωνία 

Το προσωπικό εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του, 

εάν δει κάτι, το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει 

αρνητικά έναν ασθενή, και αισθάνεται ελεύθερο να 

αμφισβητήσει εκείνους που διαθέτουν μεγαλύτερη 

εξουσία. 

Ανατροφοδότηση και 

Επικοινωνία Σχετικά  

με Σφάλμα 

Το προσωπικό ενημερώνεται σχετικά με σφάλματα 

που συμβαίνουν, λαμβάνει ανατροφοδότηση σχετι-

κά με τις υλοποιούμενες αλλαγές, και συζητά 

τρόπους πρόληψης σφαλμάτων. 

Συχνότητα Αναφερόμενων 

Περιστατικών 

Τα παρακάτω είδους σφάλματα αναφέρονται:  

(1) σφάλματα που γίνονται αντιληπτά και διορθώ-

νονται πριν επηρεάσουν τον ασθενή, 

(2) σφάλματα που δεν έχουν τη δυνατότητα να 

βλάψουν τον ασθενή, και  

(3) σφάλματα που θα μπορούσαν να βλάψουν τον 

ασθενή, αλλά δεν το κάνουν. 

Μεταβιβάσεις και Ανταλλαγές 

Οι σημαντικές πληροφορίες φροντίδας του 

ασθενούς μεταβιβάζονται σε άλλες νοσοκομειακές 

μονάδες, και κατά την αλλαγή βάρδιας. 

Διοικητική Υποστήριξη 

Ασφάλειας των Ασθενών 

Η διοίκηση του νοσοκομείου παρέχει ένα 

εργασιακό κλίμα, το οποίο προάγει την ασφάλεια 

των ασθενών, και δείχνει ότι αυτή αποτελεί ύψιστη 

προτεραιότητα. 

Μη Τιμωρητική Αντίδραση 

σε Σφάλμα 

Το προσωπικό αισθάνεται ότι τα σφάλματά του και 

οι αναφορές περιστατικών δεν θα προκαλέσουν 

μνησικακία, και ότι σφάλματα δεν θα τηρηθούν 

στον προσωπικό τους φάκελο. 

Οργανωσιακή Μάθηση – 

Συνεχής Βελτίωση 

Τα σφάλματα έχουν οδηγήσει σε θετικές αλλαγές, 

οι οποίες αξιολογούνται ως προς την αποτελε-

σματικότητά τους. 

Γενικές Αντιλήψεις Σχετικά 

με την Ασφάλεια των 

Ασθενών 

Οι διαδικασίες και τα συστήματα είναι 

αποτελεσματικά στην πρόληψη σφαλμάτων, και 

απουσιάζουν τα προβλήματα ασφάλειας των 

ασθενών. 
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Επάνδρωση 

Υπάρχει αρκετό προσωπικό για να διαχειριστεί τον 

όγκο εργασίας, και το ωράριο εργασίας είναι 

κατάλληλο για την παροχή της καλύτερης 

φροντίδας προς τους ασθενείς. 

Προσδοκίες και Ενέργειες του 

Προϊσταμένου/Διευθυντή,  

οι οποίες Προάγουν την 

Ασφάλεια των Ασθενών 

Οι προϊστάμενοι/διευθυντές λαμβάνουν υπόψη τους 

τις προτάσεις του προσωπικού για βελτίωση της 

ασφάλειας των ασθενών, το επαινούν για το ότι 

ακολουθεί τις διαδικασίες ασφάλειας των ασθενών, 

και δεν παραβλέπουν τα σχετικά προβλήματα. 

Ομαδική Εργασία Μεταξύ 

των Μονάδων 

Οι νοσοκομειακές μονάδες συνεργάζονται και 

συντονίζονται μεταξύ τους για να παράσχουν την 

καλύτερη φροντίδα προς τους ασθενείς. 

 

Ομαδική Εργασία Εντός  

των Μονάδων 

Τα μέλη του προσωπικού υποστηρίζονται αμοιβαία, 

αντιμετωπίζει το ένα το άλλο με σεβασμό, και 

συνεργάζονται ως ομάδα. 

 

Πηγή: Rockville, (2016, σελ. 3-4). 

 

2.1.2 Εργαλεία Μέτρησης της Κουλτούρας ασφαλείας του ασθενούς 

 

Όπως ήδη έχει σημειωθεί η ασφάλεια των υπηρεσιών υγείας αποτελεί ένα από τα 

βασικότερα συστατικά της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και για αυτό το λόγο έχουν 

καταβληθεί αξιόλογες προσπάθειες ώστε να κατασκευαστούν δείκτες οι οποίοι θα είναι 

ικανοί να μετρήσουν την κουλτούρα ασφαλείας. Σύμφωνα με τη Σγούρου (2013), η 

μέτρηση του κλίματος ασφαλείας μέσα σε έναν οργανισμό μπορεί να επιτευχθεί με τη 

χρήση ερωτηματολογίου, το οποίο απευθύνεται στα μέλη του. Το ερωτηματολόγιο 

στοχεύει στην άντληση πληροφοριών γύρω από ζητήματα που σχετίζονται με την 

επικοινωνία, τη δέσμευση της διοίκησης και της διαχρονικότητας του συστήματος. 

Πρόκειται για ένα μέσο, το οποίο μπορεί να δώσει χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με 

την κουλτούρα ασφαλείας αλλά δεν αρκεί από μόνο του για να διαπιστώσει την 

υφιστάμενη κατάσταση μέσα σε έναν οργανισμό. 

 

Η Υπηρεσία Έρευνας και Ποιότητας Υγείας στις ΗΠΑ, συστάθηκε έπειτα από την 

αναγνώριση της ανάγκης που υπάρχει για ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας, οι οποίες θα 
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εξασφαλίζουν από τη μία πλευρά την αυξημένη ικανοποίηση των χρηστών και από την 

άλλη την καταλληλότητα τους για την εκάστοτε περίπτωση ασθενούς. Η υπό μελέτη 

υπηρεσία έκρινε ως αναγκαία τη δημιουργία ενός εργαλείου, το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να διερευνήσει την παιδεία και την κουλτούρα ασφαλείας που 

επικρατεί στις μονάδες υγείας (Jones et al., 2008).  Η χρήση των ερωτηματολογίων, 

μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα σημαντική για τις διοικήσεις των μονάδων υγείας καθώς 

μέσα από αυτά, υπάρχει η δυνατότητα ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών υγείας 

γύρω από ζητήματα που αφορούν στους ασθενείς όπως επίσης δίνεται η ευκαιρία στις 

διοικήσεις να διερευνήσουν την υφιστάμενη κουλτούρα και την υφιστάμενη παιδεία 

των επαγγελματιών, ώστε να προχωρήσουν σε περαιτέρω βελτιωτικές κινήσεις.  

 

Κάποια από τα πιο γνωστά και ευρέως χρησιμοποιούμενα ερωτηματολόγια για τη 

διερεύνηση της κουλτούρας ασφαλείας των ασθενών είναι τα Hospital Survey On 

Patient Culture (HSOPSC), Safety Climate Survey, Safety Attitudes Questionnaire 

(SAQ). Το πρώτο ερωτηματολόγιο Hospital Survey On Patient Culture έχει 

κατασκευαστεί από την Υπηρεσία Έρευνας και Ποιότητας Υγείας στις ΗΠΑ, το 

δεύτερο ερωτηματολόγιο Safety Climate Survey κατασκευάστηκε από το πανεπιστήμιο 

του Τέξας και θεωρείται ιδιαίτερα αξιόπιστο, ωστόσο δεν έχει μεγάλη ισχύ και για αυτό 

το λόγο δε χρησιμοποιείται τόσο συχνά. Καταληκτικά, το τρίτο ερωτηματολόγιο το 

Safety Attitudes Questionnaire, το οποίο σχεδιάστηκε από το Πανεπιστήμιο του Τέξας 

και χρησιμοποιείται πολύ συχνά καθώς πρόκειται για ένα ερευνητικό εργαλείο που έχει 

σταθμιστεί σχεδόν σε παγκόσμιο επίπεδο (The Health Foundation, 2011).  

 

 

2.1.3 Στρατηγικές δημιουργίας κουλτούρας ασφαλείας ασθενούς 

 

Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι 

είναι αναγκαία η δημιουργία κλίματος ασφαλείας ασθενούς σε όλες τις μονάδες υγείας, 

σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς μέσα από αυτό, εξασφαλίζεται η βελτίωση της ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας αλλά και το καλύτερο επίπεδο υγείας τους. Για 

αυτό το λόγο, οι διοικήσεις των μονάδων υγείας όπως επίσης και οι πολιτικοί στο χώρο 

της υγείας οφείλουν να υποστηρίζουν τη δημιουργία και την υιοθέτηση στρατηγικών 

που θα εξασφαλίσουν την ύπαρξη κουλτούρας ασφαλείας ασθενούς. Μία από τις 
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στρατηγικές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν προς αυτό το πλαίσιο είναι η 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Tutuncu et al., 2007).  

 

 «Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας μπορεί να περιγραφεί ως η φιλοσοφία εκείνη του 

μάνατζμεντ η οποία επιζητεί τη συνεχή βελτίωση στην ποιότητα εκτέλεσης όλων των 

διεργασιών, προϊόντων και υπηρεσιών σε έναν οργανισμό» (Παπανικολάου, 2007, σελ. 

40). Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας σχετίζεται με ενέργειες, οι οποίες αποσκοπούν στην 

ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών, που στην προκειμένη περίπτωση είναι οι 

ασθενείς, στην αυξημένη συνεργασία μεταξύ των μελών του οργανισμού, στη μείωση 

του κόστους λειτουργίας, στην επένδυση σε συστήματα τα οποία διευκολύνουν το έργο 

των εργαζομένων και κατά επέκταση το παραγόμενο προϊόν (Faloudah et al., 2015).    

 

Επίσης, η κλινική διακυβέρνηση μπορεί να αποτελέσει ακόμη μία στρατηγική στο 

πλαίσιο της δημιουργίας κουλτούρας ασφαλείας του ασθενούς. Ο σκοπός της κλινικής 

διακυβέρνησης είναι «δημιουργία ενός νέου συστήματος υγείας, που διασφαλίζει την 

εφαρμογή των κλινικών προτύπων ποιότητας και στο οποίο εφαρμόζονται διαδικασίες 

που συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωσή του». Τα σημαντικότερα συστατικά της κλινικής 

διακυβέρνησης είναι τέσσερα εκ των οποίων το πρώτο είναι ο κλινικός έλεγχος, το 

δεύτερο είναι η κλινική αποτελεσματικότητα, το τρίτο είναι η διαχείριση των κινδύνων 

και τέλος το τέταρτο είναι η διαχείριση της πληροφορίας (Ζήσης, χ.χ). Οι Mousavi et al. 

(2014), υποστηρίζουν ότι η μέσα από την κλινική διακυβέρνηση μπορεί να 

εξασφαλιστεί η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων και ο 

απαραίτητος έλεγχος, ώστε να διασφαλιστεί το επίπεδο ασφάλειας τόσο για τους 

εργαζόμενους όσο και για τους ασθενείς. 

 

Επιπρόσθετα, πρέπει να αναφερθεί πως η εφαρμογή προτύπων διασφάλισης ποιότητας 

κρίνεται αναγκαία για τη διασφάλιση προτύπων τα οποία θα καταφέρουν να 

διασφαλίσουν από τη μία πλευρά την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας και 

από την άλλη την παροχή υπηρεσιών υγείας που συνάδουν με την κουλτούρα 

ασφαλείας των ασθενών. Οι Πάτσιος και συν. (2014), υποστηρίζουν ότι η εφαρμογή 

των προτύπων διασφάλισης ποιότητας δεν είναι μία απλή και εύκολη διαδικασία αλλά 

αντιθέτως είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και απαιτεί την προσπάθεια όλων των μελών της 

μονάδας υγείας. Βέβαια, τα αποτελέσματα της εφαρμογής τους είναι τόσο σημαντικά 
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που ξεπερνούν τις δυσκολίες και επιβεβαιώνουν την επιλογή της εφαρμογής τους 

(Πάτσιος και συν., 2014).  

 

Καταληκτικά, αξίζει να αναφερθεί πως μέσα από την κατάλληλη ηγεσία μπορεί να 

βελτιωθεί η κουλτούρα ασφαλείας που επικρατεί μέσα στις μονάδες υγείας. Με την 

παροχή κινήτρων και την καθοδήγηση οι ηγέτες των μονάδων υγείας μπορούν να 

βοηθήσουν τους επαγγελματίες υγείας  να δημιουργήσουν το κατάλληλο εργασιακό 

περιβάλλον, μέσα στο οποίο θα αναπτυχθούν βασικές διαστάσεις της κουλτούρας 

ασφαλείας (Morello et al., 2012). 

  

 

2.1.4 Διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης, σε ελληνικό και 

παγκόσμιο επίπεδο 

 

Πληθώρα ερευνών πραγματοποιούνται ετησίως σε παγκόσμιο επίπεδο ώστε να 

διερευνηθεί αφενός η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και αφετέρου η ασφάλεια των 

ασθενών και κατά συνέπεια η κουλτούρα ασφαλείας στις μονάδες υγείας των διαφόρων 

συστημάτων υγείας των χωρών. Το ελληνικό σύστημα υγείας φαίνεται να παρουσιάζει 

πολλές και σημαντικές παθογένειες καθιστώντας τη λειτουργία των μονάδων υγείας 

δύσκολη και προβληματική. Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2010 

δημοσίευσε την έρευνα «Ευρωβαρόμετρο», σύμφωνα με την οποία, η πλειοψηφία των 

ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στην υπό μελέτη έρευνα (83%) τονίζουν ότι οι 

κίνδυνοι που απορρέουν από την χρήση των υπηρεσιών υγείας των μονάδων του ΕΣΥ, 

είναι πολλοί μεγάλοι και μπορεί να προκαλέσουν ακόμη και ανεπανόρθωτη βλάβη στην 

υγεία των χρηστών.  

 

Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί πως το ποσοστό των πολιτών που 

αμφισβητούν τις συνθήκες ασφαλείας και την κουλτούρα ασφαλείας που επικρατούν 

στις δημόσιες μονάδες υγείας των χωρών τους, είναι πολύ υψηλό για τις χώρες της 

Ελλάδας, της Κύπρου και τις Λετονίας. Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου οι 

πολίτες αναγνωρίζουν την ύπαρξη κουλτούρας ασφαλείας στις δημόσιες μονάδες 

υγείας των χωρών τους, πιστεύοντας ότι ο κίνδυνος για την υγεία τους είναι ελάχιστος, 

όπως στην περίπτωση της Αυστρίας, τη Φιλανδίας και τη Γερμανίας  (European 

Commission, 2010). Αρνητικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός, ότι οι απόψεις των 
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Ελλήνων πολιτών παραμένουν σχεδόν οι ίδιες και στην έρευνα που διεξήχθη το 2014 

καθώς και πάλι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (78%), αναφέρει ότι συντρέχει ο 

κίνδυνος, οι χρήστες των υπηρεσιών υγείας να υποστούν κάποια βλάβη  (European 

Commission, 2014). 

 

Ακόμη, πρέπει να σημειωθεί πως μέσα από την έρευνα «Ευρωβαρόμετρο», 

εντοπίζονται προβλήματα που αφορούν στην ασφάλεια των ασθενών. Πιο 

συγκεκριμένα, από την παραπάνω έρευνα προκύπτει ότι οι επαγγελματίες υγείας δε 

ζητάνε από τους ασθενείς γραπτή συγκατάθεση για την πραγματοποίηση κάποιας 

επέμβασης ή για τη συμμετοχή τους σε κάποια θεραπευτική παρέμβαση.  

 

Χαρακτηριστικά, στην έρευνα που διεξήχθη το 2010, ποσοστό μεγαλύτερο του 40% 

δήλωσε ότι δε του έχει ζητηθεί ποτέ και το 2014, ποσοστό αυξήθηκε κατά 10 

ποσοστιαίες μονάδες (European Commission, 2010; 2014).  Είναι φανερό, ότι πρόκειται 

για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα καθώς δεν τηρούνται τα πρωτόκολλα ασφαλείας στις 

μονάδες υγείας, με συνέπεια να επικρατεί ανασφάλεια στους χρήστες και φόβος για 

περιορισμένα μέτρα ασφαλείας.  

 

Ακόμη, ένα πολύ ενδιαφέρον εύρημα που προκύπτει από την υπό μελέτη έρευνα είναι 

ότι, η οικονομική κρίση και η επίδραση της στα εθνικά συστήματα υγείας των χωρών 

της Νότιας Ευρώπης, φαίνεται να είναι πολύ σοβαρή καθώς η πλειοψηφία των πολιτών 

των χωρών της Νότιας Ευρώπης, υποστηρίζουν ότι η ασφάλεια είναι πολύ 

περιορισμένη σε αντίθεση με τους πολίτες της Βόρειας Ευρώπης, που αισθάνονται 

μεγάλη ασφάλεια από τη χρήση των υπηρεσιών υγείας (European Commission, 2014).   

 

Πέρα όμως από τις παραπάνω έρευνες που έχουν διενεργηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και εξετάζουν τις απόψεις των χρηστών των υπηρεσιών υγείας, πολλές ακόμη 

έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί με σκοπό να διερευνήσουν τις απόψεις των 

επαγγελματιών υγείας αναφορικά με την κουλτούρα ασφαλείας που επικρατεί στα 

νοσοκομεία στα οποία εργάζονται. Πιο συγκεκριμένα, μία πρόσφατη έρευνα που 

διενεργήθηκε για να διερευνήσει την κουλτούρα ασφαλείας είναι αυτή του Cheick 

(2016). Η έρευνα αυτή είχε ως στόχο να διερευνήσει τις απόψεις τόσο των ιατρών όσο 

και των νοσηλευτών σχετικά με την κουλτούρα ασφαλείας που υπάρχει σε ένα 

πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Τυνησίας. Τα ευρήματά της κατέδειξαν ότι υπάρχει 
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αναγκαιότητα βελτίωσης της κουλτούρας ασφαλείας, σε όλες τις διαστάσεις της μέσα 

από την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και τη δημιουργία ενός πιο 

συνεργατικού πλαισίου εργασίας.  

 

Άλλη μία έρευνα με τον ίδιο σκοπό είναι αυτή που πραγματοποιήθηκε από τους 

Barbosa et al. (2016). Πιο συγκεκριμένα, οι προαναφερθέντες ερευνητές προσπάθησαν 

να διερευνήσουν τις απόψεις των επαγγελματιών υγείας αναφορικά με το κλίμα 

ασφαλείας που επικρατεί σε ένα νοσοκομείο μεσαίας δυναμικότητας, που 

δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό τομέα. Τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας 

κατέδειξαν ότι δεν υπάρχει στο συγκεκριμένο νοσοκομείο ισχυρή κουλτούρα 

ασφαλείας με συνέπεια να είναι αναγκαία η βελτίωση της. Ακόμη, πρέπει να σημειωθεί 

ότι οι Barbosa et al. (2016), εξέτασαν και την επίδραση των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών πάνω στη διαμόρφωση των αντιλήψεων τους και κατέληξαν πως δεν 

υπάρχει σχέση μεταξύ τους.  

 

Παρόμοια ήταν και τα ευρήματα των Davoodi et al. (2013), οι οποίοι διερεύνησαν τις 

απόψεις των επαγγελματιών υγείας 25 διαφορετικών νοσοκομείων σχετικά με την 

κουλτούρα ασφαλείας που επικρατεί μέσα σε αυτά. Από τα αποτελέσματα προέκυψε 

ότι κάποιες διαστάσεις της κουλτούρας ασφαλείας, όπως είναι η συνεχής βελτίωση και 

η ενεργητικότητα, υπάρχουν στα νοσοκομεία ενώ κάποιες άλλες υπολείπονται. Επίσης, 

όπως και στην έρευνα των Barbosa et al. (2016), δε φαίνεται να υπάρχει σχέση μεταξύ 

των δημογραφικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων και των απόψεων τους, 

αναφορικά με το επίπεδο της κουλτούρας ασφαλείας που επικρατεί στο νοσοκομείο που 

εργάζονται.  

 

Μία ακόμη ενδιαφέρουσα έρευνα είναι αυτή των Πετρίδη και συν. (2013), της οποίας ο 

στόχος ήταν η καταγραφή του κλίματος ασφαλείας που επικρατεί στους παθολογικούς 

και χειρουργικούς θαλάμους, ενός τριτοβάθμιου νοσοκομείου της Κύπρου. Όπως και 

στις προηγούμενες έρευνες έτσι και σε αυτή, έγινε σαφές ότι υπάρχει αναγκαιότητα 

βελτίωσης της ασφάλειας σε όλες τις διαστάσεις της. Επίσης, μέσα από τα ευρήματα 

της έρευνας των Πετρίδη και συν. (2013), διαφαίνεται η αναγκαιότητα ανάληψης 

πρωτοβουλιών από τη διοίκηση του νοσοκομείου ώστε να δημιουργηθεί μία πιο ισχυρή 

κουλτούρα ασφαλείας. Ακόμη μία έρευνα που διενεργήθηκε στην Κύπρο είναι αυτή 

των Nicolaides & Dimova (2015), από την οποία προέκυψε ότι η έλλειψη υποστήριξης 
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από την πλευρά της διοίκησης καθώς και η περιορισμένη δέσμευση απέναντι σε 

ζητήματα ασφαλείας από τελούν τους βασικούς λόγους για τους οποίους δεν υπάρχει 

θετική κουλτούρα ασφαλείας στις μονάδες υγείας της χώρας.  

 

Οι Cauduro et al, (2013) προσπάθησαν να εξετάσουν τη διερεύνηση της κουλτούρας 

ασφαλείας που υπάρχει σε χειρουργικά κέντρα της Νότιας Βραζιλίας. Όπως και σε όλες 

τις προηγούμενες περιπτώσεις ερευνών έτσι και σε αυτή, τα αποτελέσματα της έρευνας 

καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει ισχυρή κουλτούρα ασφαλείας και ότι κρίνεται 

αναγκαία η παρέμβαση της διοίκησης ώστε να δημιουργηθεί ένα πιο ολοκληρωμένο 

πλαίσιο δράσης, μέσα από το οποίο θα μπορέσει να εξασφαλισθεί μία πιο ισχυρή 

κουλτούρα ασφαλείας. Ένα από τα στοιχεία που παρουσιάζουν ενδιαφέρον στην υπό 

μελέτη έρευνα είναι ότι φαίνεται οι απόψεις των συμμετεχόντων να διαφοροποιούνται 

ανάλογα με την επαγγελματική θέση που κατέχουν μέσα στον οργανισμό.  

 

2.2  Ποιότητα υπηρεσιών υγείας και ασφάλεια ασθενών 

 

2.2.1 Οι διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών υγείας 

 

Οι  Μανωλιάδης και Δημοπούλου υποστηρίζουν ότι (2007, σελ. 17), «η ποιότητα είναι 

η δυναμική κατάσταση που συνδέεται με προϊόντα, ανθρώπους, διαδικασίες, καθώς και 

με το περιβάλλον ώστε να ανταποκρίνεται ή και να ξεπερνά τις προσδοκίες των 

χρηστών». Η ποιότητα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον σε μεγάλο αριθμό ερευνητών 

καθώς πρόκειται για μία διάσταση που δημιουργεί σημαντικά οφέλη τόσο στον 

παραγωγό όσο και στον χρήστη. Ειδικότερα οι Alrubaiee και Alkaaida (2011), μέσα 

από την έρευνα τους κατέληξαν ότι η ποιότητα σχετίζεται άμεσα με τη μείωση του 

κόστους του οργανισμού αλλά και με τη βελτίωση της εικόνας και της θέσης του 

οργανισμού στο χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται. Ουσιαστικά, υποστηρίζουν ότι η 

ποιότητα μπορεί να αποτελέσει το στοιχείο αυτό πάνω στο οποίο θα στηριχθεί ένας 

οργανισμός για να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να μπορέσει να 

διακριθεί.  

 

Η ποιότητα είναι πολύ σημαντική έννοια στο χώρο της υγείας και ορίζεται ως «η 

συμμόρφωση με απαιτήσεις και προδιαγραφές, είναι η ολότητα των χαρακτηριστικών 

και ιδιοτήτων ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που επηρεάζουν την ικανότητα να 
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ικανοποιεί δεδομένες ανάγκες» (Πολύζος και συν., 2007, σελ. 11). Οι Μποστανίτης και 

Τσαλίδου (2010, σελ. 16) υποστηρίζουν ότι η «ποιότητα είναι το μέγιστο δυνατό 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα για κάθε ασθενή, εστιαζόμενο στην ευαισθητοποίηση και 

την προσοχή των επαγγελματιών υγείας στις ανάγκες του, έτσι ώστε να ενσωματώνεται 

η αποτελεσματικότητα αλλά και το κόστος των υπηρεσιών». 

 

Σύμφωνα με τον (OECD, 2009, όπως αναφέρεται στον Λιαρόπουλο, 2010, σελ. 105), η 

ποιότητα στο χώρο της υγείας ορίζεται ως «ο βαθμός στον οποίο οι υπηρεσίες υγείας 

για τα άτομα και τους πληθυσμούς αυξάνουν την πιθανότητα για επιθυμητά 

αποτελέσματα υγείας και εναρμονίζονται με την τρέχουσα ιατρική γνώση». «Ποιότητα 

στις υπηρεσίες υγείας σημαίνει την παροχή της καλύτερης διαθέσιμης περίθαλψης στον 

ασθενή, δηλαδή να πραγματοποιείται αυτό που χρειάζεται, στον κατάλληλο χρόνο, με 

το σωστό τρόπο, στο άτομο που το έχει ανάγκη, εξασφαλίζοντας το βέλτιστο 

αποτέλεσμα (Department of Health, UK, 2003, όπως αναφέρεται στους Παπακωστίδη 

και Τσουκαλά, 2012). Μέσα από τον παραπάνω ορισμό γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η 

ποιότητα των υπηρεσιών υγείας συνάδει με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες που έχει ο 

σύγχρονος άνθρωπος από τις μονάδες που παρέχουν υπηρεσίες υγείας.  Στο σημείο 

αυτό, είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας, δεν 

αφορούν καθαρά στις υπηρεσίες που παρέχονται από τους γιατρούς, αλλά στο σύνολο 

των υπηρεσιών που παρέχονται από τις μονάδες υγείας (Τούντας, 2003).  

 

Ένα από τα πιο γνωστά υποδείγματα που χρησιμοποιήθηκαν για να διερευνήσουν την 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας είναι αυτό του Donebodian (1988, όπως 

αναφέρεται στους Μάρκοβιτς & Μοναστηρίδου, 2011). Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, 

η ποιότητα έχει τις διαφορετικές διαστάσεις τη δομή, τη διαδικασία και την έκβαση. 

Στη δομή συγκαταλέγονται τα κτίρια, ο εξοπλισμός, τα υλικά που χρησιμοποιούνται για 

την διεκπεραίωση των διαδικασιών, οι εργαζόμενοι, η εκπαίδευση τους, ο δομή που 

υπάρχει μέσα στον οργανισμό, η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και η πρόσβαση.  

Στη διαδικασία, εντάσσονται όλες οι δράσεις στις οποίες προχωρά ο ασθενής ώστε να 

λάβει τις υπηρεσίες υγείας που χρειάζεται καθώς και στις ενέργειες εκείνες που 

καταβάλλοντα από τους επαγγελματίες υγείας. Χαρακτηριστικά, στις διαδικασίες 

ανήκουν οι διαγνώσεις, οι προτάσεις αναφορικά με τις διαγνωστικές θεραπείες, οι 

χειρουργικές επεμβάσεις και η νοσηλεία των ασθενών. Τέλος, η έκβαση αφορά στα 
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αποτελέσματα που προκύπτουν από τις διαδικασίες αυτές και αφορούν στην κατάσταση 

της υγείας των ασθενών  (Μάρκοβιτς & Μοναστηρίδου, 2011). 

 

2.2.2 Η σχέση μεταξύ ποιότητας υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας 

ασθενών 

 

Είναι γενικώς αποδεκτό ότι το χαμηλό επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένο με τα ιατρικά σφάλματα, τα οποία και αποτελούν μία από τις 

σημαντικές αιτίες πρόκλησης βλάβης της ανθρώπινης υγείας, τόσο σε σωματικό όσο 

και σε ηθικό επίπεδο. Χαρακτηριστικά οι Παπακωστίδη και Τσουκαλάς (2012), 

υποστηρίζουν ότι τα ιατρικά σφάλματα περιορίζουν την ασφάλεια του ασθενούς, 

στοιχείο το οποίο αποτελεί ουσιαστικά μία διάσταση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών υγείας. Ειδικότερα, το ιατρικό σφάλμα ορίζεται ως «η αδυναμία μιας 

προγραμματισμένης ενέργειας να συμπληρωθεί όπως αναμένεται ή η χρήση ενός 

λάθους σχεδιασμού για να επιτευχθεί ένας στόχος» (Πολλάλης και συν., 2012).  

 

Διάφορες ελλείψεις και παραλείψεις σχετίζονται με την πρόκληση ιατρικών 

σφαλμάτων, όπως είναι οι περιορισμένοι διαθέσιμοι πόροι που διαθέτει η διοίκησης του 

νοσοκομείου με αποτέλεσμα να μην μπορεί να στελεχώσει τις μονάδες με το 

κατάλληλο προσωπικό αλλά και να μη μπορεί να προμηθευτεί το απαραίτητο 

υγειονομικό υλικό. Ακόμη, η χαμηλή κατάρτιση των εργαζομένων σε συνδυασμό με 

την ελλιπή ενημέρωση των ασθενών αλλά και άλλες ενέργειες που σχετίζονται με τα 

χαρακτηριστικά των επαγγελματικών υγείας όπως είναι η απροσεξία και η 

επιπολαιότητα (Παναγιώτου, 2014). Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι τα ιατρικά 

σφάλματα είναι αποτέλεσμα και των συνθηκών που επικρατούν μέσα στο εργασιακό 

περιβάλλον. Ο υψηλός φόρτος εργασίας, η κακή συνεργασία μεταξύ των μελών της 

μονάδας και το χαμηλό επίπεδο επικοινωνίας είναι κάποιοι ακόμη λόγοι που μπορεί να 

οδηγήσουν στα ιατρικά σφάλματα  (Πολλάλης και συν., 2012). 

 

Στον παρακάτω πίνακα πραγματοποιείται η κατάταξη των ιατρικών σφαλμάτων σε 

κατηγορίες ανάλογα με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν πάνω στην ανθρώπινη υγεία 
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Πίνακας 2: Κατηγορίες και περιγραφή ιατρικών σφαλμάτων 

 

Κατηγορίες Περιγραφή 

Κατηγορία Α 
Περιπτώσεις ή γεγονότα που είναι ικανά να προξενήσουν 

ιατρικό σφάλμα. 

Κατηγορία B 
Ένα ιατρικό σφάλμα που τελικά δεν προκάλεσε ζημία στον 

ασθενή. 

Κατηγορία C 
Ένα ιατρικό σφάλμα που υπέστη ο ασθενής αλλά τελικά δεν 

του προκάλεσε βλάβη. 

Κατηγορία D 

Ένα ιατρικό σφάλμα που υπέστη ο ασθενής και χρειάστηκε 

περαιτέρω παρακολούθηση ή παρέμβαση για να επιβεβαιωθεί 

ότι τελικά δεν προκάλεσε κάποια βλάβη στον ασθενή. 

Κατηγορία E 
Προσωρινή βλάβη στον ασθενή που κρίνεται απαραίτητη η 

ιατρική παρέμβαση. 

Κατηγορία F 
Προσωρινή βλάβη στον ασθενή που κρίνεται απαραίτητη μια 

αρχική ή παρατεταμένη νοσηλεία. 

Κατηγορία G Μόνιμη αναπηρία ασθενούς. 

Κατηγορία H 
Απαιτείται ιατρική παρέμβαση για να διατηρηθεί στη ζωή ο 

ασθενής. 

Κατηγορία I Θάνατος ασθενούς. 

 

Πηγή: Πολλάλης και συν. (2012) 

 

2.2.3 Στρατηγικές και εργαλεία βελτίωσης και διασφάλισης της 

ποιότητας 

 

Για τη διασφάλιση της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας διάφορες ενέργειες μπορούν να 

πραγματοποιηθούν από την πλευρά της διοίκησης των νοσοκομείων. Ο κύκλος 

ποιότητας είναι ένα μοντέλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις διοικήσεις των 

μονάδων υγείας, ώστε να καταφέρουν να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που παρέχουν 

στους ασθενείς.  
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Εικόνα 1: Ο κύκλος της ποιότητας 

 

Πηγή: Παπακωστίδη & Τσουκαλάς, (2012) 

 

Ειδικότερα, τα τρία πρώτα στάδια του κύκλου σχετίζονται με τον σχεδιασμό, τον 

καθορισμό των προτύπων ποιότητας και με τη διαδικασία που πρέπει να 

πραγματοποιηθεί ώστε οι εργαζόμενοι να λάβουν την κατάλληλη εκπαίδευση και 

κατάρτιση. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται ο ποιοτικός έλεγχος και τα υπόλοιπα 

στάδια σχετίζονται με ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν ώστε να επιτευχθεί 

επιτυχώς η διαδικασία της βελτίωσης της ποιότητας (Παπακωστίδη & Τσουκαλάς, 

2012).  

 

Σύμφωνα με τους Παπακωστίδη και Τσουκαλά (2012), για να μπορέσει ένας 

οργανισμός υγείας να επιτύχει τους στόχους που έχουν τεθεί, πρέπει να συνυπάρξουν 

διάφοροι παράγοντες, των οποίων η σημαντικότητα είναι πολύ υψηλή. Τέτοιοι 

παράγοντες είναι η εύρεση του κατάλληλου ηγέτη, ο οποίος θα δημιουργήσει μία 

οργανωσιακή κουλτούρα μέσα στην οποία είναι πολύ έντονο το στοιχείο της ποιότητας, 

η δέσμευση στο στόχο, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από τη συλλογική προσπάθεια, η 

επικέντρωση στους ασθενείς και η απομάκρυνση από το πρότυπο κατά το οποίο ο 

γιατρός βρίσκεται στο επίκεντρο του συστήματος, η καταβολή προσπάθειας ώστε να 

σημειώνεται συνεχής βελτίωση στις διαδικασίες, η ενδυνάμωση και η υποστήριξη των 

εργαζομένων, η υιοθέτηση μέτρων που θα οδηγήσουν σε βελτιωτικές κινήσεις για 

μελλοντικές καταστάσεις, η ενίσχυση της ομαδικής εργασίας και τέλος η παρότρυνση 
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των εργαζομένων να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία θα 

συμβάλουν στην αύξηση των γνώσεων τους και στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους.  

 

Υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις διοικήσεις 

των νοσοκομείων ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς 

τους χρήστες εκ των οποίων κάποιοι από τους σημαντικότερους παρουσιάζονται 

ακολούθως (Τούντας, 2003): 

 

 «Με τη συστηματική ανασκόπηση της παρεχόμενης περίθαλψης ή των ίδιων 

των περιστατικών νοσηλείας, 

 Με την παρακολούθηση δεικτών συχνότητας ανεπιθύμητων γεγονότων, 

 Με τη συστηματική καταγραφή των απόψεων και των προτάσεων των ασθενών 

και των εργαζόμενων, 

 Με τις εκθέσεις συμβάντων, περιλαμβανόμενων των παραπόνων των ασθενών 

και των δικαστικών διώξεων, 

 Με ειδικές μελέτες ποιοτικού ελέγχου και 

 Με τεχνικές ομαδικής επίλυσης προβλημάτων που εντάσσονται στους κύκλους 

ποιότητας». 

 

Οι Μάρκοβιτς και Μοναστηρίδου (2011), παραθέτουν διάφορες καλές πρακτικές που 

έχουν χρησιμοποιηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Πιο συγκεκριμένα, σε 17 κράτη μέλη της ΕΕ 

καθορίστηκαν εθνικά συστήματα πιστοποίησης και διασφάλισης της ποιότητας. Σε 13 

μέλη κράτη της ΕΕ συστήθηκε εθνική υπηρεσία, η οποία ήταν αρμόδια για τη μέτρηση 

και την αξιολόγηση της ποιότητας. Επίσης, σε 13 μέλη κράτη της ΕΕ, δόθηκαν στους 

ασθενείς δικαιώματα αναφορικά με τη δυνατότητα επιλογής της ασφάλειας του και 

τέλος σε 12 κράτη μέλη της ΕΕ, δημιουργήθηκαν προγράμματα κατάρτισης και 

εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας, αναφορικά με ζητήματα που αφορούν στην 

ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους.  
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Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι οι στρατηγικές που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που 

προσφέρονται στους χρήστες είναι η διοίκηση ολικής ποιότητας και η κλινική 

διακυβέρνηση, οι οποίες αναλύθηκαν σε προηγούμενη ενότητα καθώς αποτελούν 

στρατηγικές οι οποίες μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση της 

κουλτούρας ασφαλείας που επικρατεί σε μία μονάδα υγείας.  

 

 

2.3  Οικονομική κρίση και επιπτώσεις στο σύστημα υγείας 

 

2.3.1 Η Οικονομική κρίση στην Ελλάδα 

 

Το 2009 η Ελλάδα ήρθε αντιμέτωπη με την μεγαλύτερη οικονομική κρίση που 

αντιμετώπισε στη σύγχρονη ιστορία της. Είναι γενικώς αποδεκτό ότι η τρέχουσα 

ελληνική κρίση, διογκώθηκε σε τόσο μεγάλο βαθμό λόγω των πολύ μεγάλων 

παθογενειών που αντιμετώπιζε το πολιτικό σύστημα της χώρας. Οι λανθασμένες 

πολιτικές και στρατηγικές που υιοθετήθηκαν από τις ελληνικές κυβερνήσεις από την 

εποχή της μεταπολίτευσης και έπειτα, είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μία 

προβληματική οικονομία (Παπαδημητρίου και συν., 2013). Τα αποτελέσματα της 

κρίσης αυτής είχαν ως αποτέλεσμα τη σύναψη μνημονίων τα οποία οδήγησαν την 

ελληνική κυβέρνηση να λάβει δάνειο αξίας 110 δισεκατομμυρίων ευρών, με πολύ 

αυστηρά ανταλλάγματα, τα οποία οδήγησαν στη λήψη επώδυνων μέτρων (Matsaganis, 

2011).  

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα δεν εμφανίστηκε τυχαία, απλώς η κρίση που 

ξεκίνησε το 2007 από τις ΗΠΑ, βρήκε πρόσφορο έδαφος στην Ελλάδα και κατάφερε να 

αναδειχτεί μέσα από τις τεράστιες αδυναμίες του οικονομικού της συστήματος. Η 

πολιτική που ακολούθησαν οι ελληνικές κυβερνήσεις, οι υπερβολικές και 

αδικαιολόγητες δαπάνες, η ανικανότητα είσπραξης φόρων και τα οικονομικά 

σκάνδαλα, οδήγησαν στην πρόκληση ενός διεφθαρμένου οικονομικού συνόλου, που 

μπορούσε εύκολα να διαβρωθεί από την οικονομική κρίση. Σύμφωνα με τον Ράπανο 

(2013), Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας οι βασικότερες 

αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας που επέτρεψαν την πρόκληση της σημερινής 

οικονομικής κατάστασης είναι οι ακόλουθες: 
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 Ξεπερασμένο σύστημα σύνταξης και εκτέλεσης προϋπολογισμού. 

 Έλλειψη διαφάνειας στον κρατικό προϋπολογισμό και απουσία μηχανισμών 

ελέγχου της ακρίβειας των στοιχείων. 

 Απουσία μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού. 

 Οι όποιοι έλεγχοι δαπανών είναι έλεγχοι νομιμότητας και μόνο και δεν 

υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. 

 Τα πληροφοριακά συστήματα παρακολούθησης εκτέλεσης των δαπανών 

είναι ακόμη πρωτόγονα. Ακόμη και το ΤΑΧΙS  έχει προβλήματα. 

 Ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι πολύ περιορισμένος και πέρα από την 

ψήφιση του προϋπολογισμού δεν ασκεί κανένα ουσιαστικό ρόλο στην 

εκτέλεση του. 

 Η φορολογική διοίκηση λειτουργεί με πρότυπα οργάνωσης που είναι 

ξεπερασμένα και η φοροδιαφυγή είναι ενδημικό φαινόμενο. 

 Η φορολογική μας νομοθεσία είναι ιδιαίτερα περίπλοκη, με αποτέλεσμα να 

υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα του φορολογουμένου για τις υποχρεώσεις του. 

 Το σύστημα φορολογικών ελέγχων είναι τέτοιο που δημιουργεί κίνητρα για 

φοροδιαφυγή και διαφθορά. 

 Η μόνη ουσιαστική οδός επίλυσης φορολογικών διαφορών είναι τα 

δικαστήρια και με τις αδυναμίες που αυτά παρουσιάζουν η απονομή 

δικαιοσύνης είναι και αναποτελεσματική και παίρνει υπέρμετρα πολύ χρόνο. 

 Οι προϋπολογισμοί εκτός κεντρικής κυβέρνησης ελάχιστα πληρούν τις 

σύγχρονες απαιτήσεις λογιστικών προτύπων και διαφάνειας.  

Οι παραπάνω παθογένειες καθιστούν σαφές ότι το οικονομικό σύστημα της Ελλάδος 

στηρίζεται σε σαθρά θεμέλια και για αυτό το λόγο, η κρίση πήρε αυτές τις διαστάσεις  

(Παπαδημητρίου και συν., 2013). Η ανικανότητα από την πλευρά των πολιτικών της 

χώρας, η διαφθορά των δημοσίων υπαλλήλων και η αδιαφορία των ελλήνων πολιτών 
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για όλα αυτά που συμβαίνουν οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση, η οποία φαίνεται ότι 

δε μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα (Ράπανος, 2013).  

 

2.3.2 Μείωση των δαπανών στον χώρο της υγείας και οι επιπτώσεις 

στο Εθνικό Σύστημα Υγείας 

 

Η νέα οικονομική κατάσταση επηρέασε τη ζωή όλων των ελλήνων πολιτών καθώς 

επίσης και τη λειτουργία όλων των οργανισμών και των επιχειρήσεων, που 

δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο. Οι ζωές των ελλήνων πολιτών επηρεάστηκαν 

αρνητικά όπως επίσης και το βιοτικό τους επίπεδο καθώς η ανεργία αυξήθηκε σε πολύ 

μεγάλο ποσοστό και περιορίστηκε η αγοραστική τους δύναμη. Επίσης, η οικονομική 

κρίση που έχει εκδηλωθεί στην Ελλάδα, έχει επηρεάσει σημαντικά τις δαπάνες που 

πραγματοποιούνται από το κράτος για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας, 

όπως συμβαίνει και στην περίπτωση των δαπανών για την υγεία. Σύμφωνα με την 

ετήσια έκθεση του OECD (2016), οι αναγκαστικές ενέργειες που πραγματοποιούνται 

από τις ελληνικές κυβερνήσεις με σκοπό να συμμορφωθούν με τις επιταγές των 

δανειστών, είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των δαπανών για την υγεία, γεγονός που 

επηρεάζει αφενός τη λειτουργία του συστήματος υγείας της χώρας και αφετέρου το 

επίπεδο υγείας των πολιτών. Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η πορεία των 

κρατικών δαπανών, τα τελευταία χρόνια, ώστε να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της 

μείωσης των δαπανών. 

 

Διάγραμμα 1: Διαχρονική απεικόνιση της κατά κεφαλή δαπάνης για την υγεία 

στην Ελλάδα 

Πηγή: The World Bank (2016, επεξεργασία της συγγραφέως) 
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Από το παραπάνω διάγραμμα, είναι φανερό ότι η μείωση στις κατά κεφαλή δαπάνες για 

την υγεία είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ωστόσο, είναι πολύ ενδιαφέρον να σημειωθεί 

ότι ακόμη και μετά την κρίση, οι κατά κεφαλήν δαπάνες για την υγεία που 

καταβάλλονται από το κράτος είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες δαπάνες μέχρι και 

πριν το 2004. Βέβαια, το 2008, οι κατά κεφαλή δαπάνες για την υγεία φτάνουν τα 3.000 

δολάρια ενώ μετά την εκδήλωση της κρίσης το ποσό που δαπανάται από το κράτος για 

κάθε έλληνα πολίτη, είναι περίπου στη μέση.  

 

Η μείωση των δαπανών για την υγεία, δεν είναι μόνο ένα ζήτημα που αφορά στην 

Ελλάδα αλλά σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες καθώς οι ανάγκες γίνονται ολοένα και 

μεγαλύτερες και οι διαθέσιμοι πόροι, τείνουν να περιορίζονται. Ωστόσο, στην Ελλάδα, 

το φαινόμενο είναι ακόμη πιο έντονο λόγω των συνθηκών που επικρατούν και των 

μέτρων που λαμβάνονται σε κρατικό επίπεδο. Οι έλληνες πολίτες έχουν στραφεί πλέον 

προς τους φορείς παροχής υπηρεσιών του δημοσίου καθώς τα ασφαλιστικά ταμεία 

συνεισφέρουν με ακόμη μικρότερες συμμετοχές και οι μονάδες του δημοσίου 

αντιμετωπίζοντας προβλήματα που αφορούν στην επαρκή στελέχωση αλλά και στη 

διάθεση του απαραίτητου υγειονομικού υλικού. Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι 

Μαλλιαρού και Σαράφης (2012), «σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Υγείας, 

ήδη σημειώνεται μια αύξηση 20% στη χρήση των υπηρεσιών στα δημόσια νοσοκομεία, 

ενώ παρατηρείται μια μείωση κατά 15% περίπου στη χρήση των ιδιωτικών υπηρεσιών 

υγείας, και κυρίως στα ιδιωτικά μαιευτήρια, την οδοντιατρική περίθαλψη και τις 

χειρουργικές επεμβάσεις στα ιδιωτικά νοσοκομεία».   

 

Σύμφωνα με τον Νιάκα (2014), μία τόσο μεγάλη αλλαγή δε θα μπορούσε να αφήσει 

ανεπηρέαστο και το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας. Η μείωση των δαπανών σε 

συνδυασμό με τα περιορισμένα κονδύλια για τις μονάδες υγείας είναι φυσικό ότι 

προκαλούν κινδύνους που συνάδουν αφενός με την ποιότητα στη λειτουργία του 

συστήματος της Υγείας της χώρας, όσο και με την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών (Simou & Koutsogeorgou, 2014). Τα μέτρα που έχουν ληφθεί αδυνατούν να 

εξασφαλίσουν την ισότιμη πρόσβαση των ελλήνων πολιτών στις μονάδες υγείας αλλά 

και για αυτούς που εξασφαλίζεται η πρόσβαση, δε μπορεί να εξασφαλιστεί η αυξημένη 

ποιότητα των υπηρεσιών που θα λάβουν (Νιάκας, 2014). Οι περικοπές αυτές, έχουν 

οδηγήσει σε μία σειρά από προβλήματα που σχετίζονται τόσο με την πλήρωση των 

θέσεων όσο και με την αγορά υγειονομικού υλικού, απαραίτητου για την άσκηση του 
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έργου των μονάδων υγείας. Οι συνέπειες αυτές, έχουν ως φυσικό επακόλουθο τον 

περιορισμό της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και κατά επέκταση την περιορισμένη 

ικανοποίηση των χρηστών του συστήματος υγείας της χώρας (Kaitelidou & Kouli,  

2012). 

 

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, της χώρας παρουσίαζε πολύ σοβαρά προβλήματα και πριν 

από την εκδήλωση της κρίσης, τα οποία όμως φάνηκε ότι διογκώθηκαν σε πολύ μεγάλο 

βαθμό. Οι διάφορες προσπάθειες για μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν  από τις 

ελληνικές κυβερνήσεις κάτω από τις επιταγές των δανειστών δεν κατάφεραν να 

βελτιώσουν τη λειτουργία του συστήματος υγείας διατηρώντας το προβληματικό 

περιβάλλον του. Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος υγείας της χώρας ήταν και 

συνεχίζουν να είναι τα ίδια ακόμη και σήμερα. «Η ανομοιογένεια και η δυσαναλογία 

των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, η πληθώρα των νομοθετικών παρεμβάσεων στο 

σύστημα υγείας της χώρας (Ν. 2071/1992, Ν. 2194/ 1994, Ν.2519/ 1997, Ν. 2889/2001, 

Ν. 3235/ 2004, Ν.3329/2005, Ν.3370/2005, Ν. 3918/2 - 3 - 2011) καθώς και οι 

παγιωμένες μέθοδοι χρηματοδότησης του ΕΣΥ (υπόδειγμα Bismarck αρχικά που 

εξελίχθηκε σε υπόδειγμα Beveridge), οδήγησαν στην διαμόρφωση ενός συστήματος 

υγείας - κράμα δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα, χωρίς οριοθετημένα πλαίσια και με 

την ταυτόχρονη απουσία στρατηγικού, αναπτυξιακού σχεδιασμού και στοχοθεσίας σε 

εθνικό επίπεδο» (Σαραντοπούλου, 2015).  
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Β΄ΜΕΡΟΣ 

 

 
 

3. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΠΡΙΝ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΚΡΙΣΗΣ 

 

3.1  Μεθοδολογία 

 

3.1.1 Η μέθοδος της έρευνας 

 

Για το σκοπό της παρούσας έρευνας έχει πραγματοποιηθεί η ποσοτική προσέγγιση 

καθώς μέσα από αυτή, θα μπορέσουν να δοθούν οι κατάλληλες ερωτήσεις στα 

ερευνητικά ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί. «Η ποσοτική έρευνα είναι ένα είδος, 

εκπαιδευτικής έρευνας στην οποία ο ερευνητής αποφασίζει τι θα μελετήσει. Θέτει 

συγκεκριμένα ερωτήματα μικρού εύρους. Συγκεντρώνει από τους συμμετέχοντες 

δεδομένα που μπορούν να εκφραστούν ποσοτικά. Αναλύει τους αριθμούς 

χρησιμοποιώντας τη στατιστική.  Διεξάγει την έρευνα με αμερόληπτο και αντικειμενικό 

τρόπο» (Creswell, 2011, σελ. 66). Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι 

η ποσοτική έρευνα έχει χρησιμοποιηθεί και από άλλους ερευνητές οι οποίοι 

προσπάθησαν να διερευνήσουν την κουλτούρα ασφαλείας που υπάρχει μέσα στο 

Νοσοκομείο (Barbosa et al. 2016;  Πετρίδη και συν., 2013; Nicolaides & Dimova, 

2015; Cauduro et al., 2013). 

 

3.1.2 Το ερευνητικό εργαλείο της έρευνας 

 

Σημαντικό πλεονέκτημα της ποσοτικής έρευνας είναι ότι ο αναγνώστης μπορεί εύκολα 

να κατανοήσει τα ευρήματα που προκύπτουν μέσα από την ανάλυση που 

πραγματοποιείται καθώς μπορεί εύκολα να «διαβάσει» τους πίνακες και τα 

διαγράμματα (Creswell, 2011). Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το 
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ερευνητικό εργαλείο του ερωτηματολογίου.  «Το ερωτηματολόγιο είναι ένα ευρέως 

διαδεδομένο και εύχρηστο εργαλείο συλλογής δεδομένων για επισκοπήσεις που παρέχει 

δομημένα συχνά αριθμητικά δεδομένα, μπορεί να επιδοθεί χωρίς την παρουσία 

ερευνητή και είναι σχετικά εύληπτο και εύκολο στην ανάλυση» (Cohen, Manion, & 

Morrison,  2008, σελ. 414). 

 

Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Hospital Survey on Patient Safety 

Culture, το οποίο μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα από τους Αλετρά και 

Κάκαλου, στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας της δεύτερης κατά τη διάρκεια της 

φοίτησης της, στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο 

το οποίο εξετάζει 12 διαφορετικές διαστάσεις της κουλτούρας ασφαλείας, όπως είναι: 

 

 Η συνεργασία και η ομαδική εργασία ανάμεσα στα διάφορα τμήματα του 

νοσοκομείου 

 Η συνεργασία και η ομαδική εργασία ανάμεσα εντός των τμημάτων του 

νοσοκομείου 

 Μεταφορές και διακομιδές ασθενών εντός του νοσοκομείου 

 Συχνότητα αναφοράς λαθών 

 Μη τιμωρητική αντίδραση στα λάθη 

 Ανοιχτή επικοινωνία 

 Ανάδραση και επικοινωνία για τα λάθη 

 Οργανωσιακή μάθηση-συνεχής βελτίωση  

 Προσδοκίες και δράσεις των προϊσταμένων/διευθυντών σε ότι αφορά την 

ασφάλεια του ασθενή 

 Υποστήριξη της διοίκησης του νοσοκομείου σε θέματα ασφαλείας του ασθενή 

 Στελέχωση 

 Συνολική αντίληψη της ασφαλείας. 

 

 Για τον έλεγχο των παραπάνω διαστάσεων χρησιμοποιούνται 42 ερωτήσεις κλειστού 

τύπου
1
. 

 

 

                                                           
1
 Το ερωτηματολόγιο όπως μοιράστηκε στους επαγγελματίες υγείας του νοσοκομείου βρίσκεται 

στο παράρτημα Α της εργασίας.  
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Λόγω του αντικειμένου μελέτης της παρούσας εργασίας, το ερωτηματολόγιο 

διανεμήθηκε σε επαγγελματίες υγείας δημόσιου νοσοκομείου της Ελλάδας. Το 

ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε χωρίς να υπάρξει προσωπική επαφή με τους 

συμμετέχοντες ώστε να μην επηρεαστούν τα αποτελέσματα. Η διάρκεια συλλογής των 

ερωτηματολογίων, διήρκησε περίπου 1 μήνα, μέσα στον οποίο έγινε προσπάθεια να 

υπάρξει   συμμετοχή από όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων μέσα στο 

νοσοκομείο, ώστε να προκύψουν ευρήματα, τα οποία μπορούν να αντιπροσωπεύσουν 

τη συνολική εικόνα για το νοσοκομείο. 

 

3.1.3 Το δείγμα της έρευνας 

 

Στην έρευνα συμμετείχαν 112 επαγγελματίες υγείας, ωστόσο κρίνεται σκόπιμο να 

αναφερθεί ότι μοιράστηκαν 200 ερωτηματολόγια αλλά συγκεντρώθηκαν 112 ορθώς 

συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι το μέγεθος 

του δείγματος αποτελεί ένα από τα βασικότερα κριτήρια καταλληλότητας του 

δείγματος. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων σε μία 

ποσοτική έρευνα είναι ο αριθμός 30, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δε μπορεί να 

υπάρξει κάποια έρευνα με μικρότερο αριθμό δείγματος που να παρέχει αξιόπιστα 

αποτελέσματα (Cohen, Manion, & Morrison,  2008). Ακόμη ένα κριτήριο το οποίο 

λαμβάνεται υπόψη στην επιλογή του δείγματος είναι η καταλληλότητα του. Αυτό 

σημαίνει ότι πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό και να ανήκει στο συνολικό πληθυσμό 

που εξετάζει η έρευνα, στοιχείο το οποίο εκπληρώνεται στην έρευνα αυτή καθώς 

υπήρξε προσέγγιση των εργαζομένων του νοσοκομείου.  

 

Η ανάλυση και η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό 

πακέτο SPSS, το οποίο είναι αξιόπιστο και χρησιμοποιείται ευρέως για την επεξεργασία 

των δεδομένων στην κοινωνιολογική έρευνα. Για να δοθεί απάντηση στα ερευνητικά 

ερωτήματα, θα χρησιμοποιηθεί τόσο η περιγραφική όσο και η επαγωγική στατιστική 

(Creswell, 2011). Οι πίνακες και τα διαγράμματα θα συμβάλλουν στην καλύτερη 

κατανόηση του αναγνώστη και η ανάλυση που θα πραγματοποιηθεί θα καταδείξει 

ακριβώς την υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με την κουλτούρα ασφαλείας που 

επικρατεί στο νοσοκομείο. 
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Πολύ σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι για την διενέργεια της έρευνας τηρήθηκαν όλοι 

οι κανόνες δεοντολογίας και ειδικότερα, όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν 

πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με τον σκοπό για τον οποίο πραγματοποιήθηκε η 

έρευνα. Όλοι συμμετείχαν εθελοντικά σε αυτήν και κανένας δεν αναγκάστηκε να 

συμμετέχει χωρίς να είναι δική του επιθυμία. Επίσης, τηρήθηκε η ανωνυμία καθώς 

τόσο το όνομα του νοσοκομείου όσο και τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων 

δεν κρατήθηκαν. Πρέπει να αναφερθεί, ότι  για την διενέργεια της έρευνας χορηγήθηκε 

και η κατάλληλη άδεια από τη διοίκηση του νοσοκομείου. Τέλος,  εξασφαλίζεται η 

διαβεβαίωση ότι κανένας από τους συμμετέχοντες δε θα υποστεί βλάβη από τη 

συμμετοχή του σε αυτή. Όλα καθιστούν σαφές, ότι  τηρήθηκαν όλες τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις ώστε η έρευνα να διακατέχεται από ηθική (Creswell, 2011, σελ. 66). 

 

3.1.4 Η αξιοπιστία του ερευνητικού εργαλείου 

 

Όσον αφορά στην αξιοπιστία των μετρήσεων, απαραίτητη κρίνεται η χρήση κάποιου 

τεστ αξιοπιστίας με το οποίο εκτιμάται η εσωτερική συνέπεια των στοιχείων ενός 

ερωτηματολογίου. Ένας από τους ευρέως χρησιμοποιούμενους δείκτες αξιοπιστίας 

είναι αυτός που υπολογίστηκε από τον Cronbach (1951) και ονομάζεται Cronbach’s α 

(alpha), ή δείκτης εσωτερικής συνάφειας (internal consistency coefficient). Η εκτίμηση 

αυτή γίνεται με βάση τις συσχετίσεις μεταξύ των items της κλίμακας και θεωρητικά 

μπορεί να κυμαίνεται από το – άπειρο έως το 1 (μόνο οι θετικές τιμές έχουν νόημα).  

Ενώ ενδεικτικές τιμές αξιοπιστίας είναι οι εξής: 

 

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης αξιοπιστίας για όλες τις 

κλίμακες του ερωτηματολογίου τόσο για τις μετρήσεις που αφορούσαν την κατάσταση 

πριν την κρίση όσο και για τις μετρήσεις που αφορούν την κατάσταση κατά την 

 < .06: η κλίμακα είναι αναξιόπιστη 

 0,60: το ελάχιστο αποδεκτό όριο (μή αποδεκτό για κλίμακες με πολλά items) 

 0,70: ικανοποιητικό 

 0,80: αρκετά καλή αξιοπιστία 

 0,90: πολύ υψηλή αξιοπιστία  
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διάρκεια της κρίσης. Από τον συντελεστή προκύπτει ότι η αξιοπιστία του εργαλείου 

είναι αρκετά καλή τόσο για τις μετρήσεις πριν την κρίση όσο και για τις μετρήσεις κατά 

την περίοδο της κρίσης καθώς οι τιμές του συντελεστή κυμαίνονται από 0.699 έως 

0.921. Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι στις κλίμακες του βαθμού ασφαλείας ασθενών 

και του αριθμού αναφερθέντων συμβάντων ο συντελεστής δεν μπορεί να υπολογισθεί 

καθώς η καθεμιά από αυτές αποτελείται από μια ερώτηση.  

 

Πίνακας 3: Ανάλυση αξιοπιστίας  

Κλίμακες Πριν Μετά 

1. Συνεργασία εργαζομένων εντός νοσηλευ-

τικών τμημάτων 
0.781 0.811 

2. Απαιτήσεις και ενέργειες του προϊστα-

μένου που ενισχύουν την ασφάλεια του 

ασθενή 

0.812 0.799 

3. Συνεχής βελτίωση 0.851 0.834 

4. Υποστήριξη διοίκησης για την ασφάλεια 

του ασθενή 
0.912 0.897 

5. Συνολική αντίληψη για την ασφάλεια 

των ασθενών 
0.699 0.734 

6. Ανατροφοδότηση και επικοινωνία για τα 

λάθη 
0.817 0.843 

7. Διαφάνεια επικοινωνίας 0.756 0.764 

8. Συχνότητα αναφορά συμβάντων 0.836 0.827 

9. Συνεργασία μεταξύ τμημάτων 0.911 0.882 

10. Προσωπικό 0.871 0.889 

11. Μεταβάσεις και μεταβιβάσεις 0.921 0.901 

12. Τιμωρητική Αναφορά προβλημάτων 0.788 0.791 

13. Βαθμός ασφάλειας ασθενών - - 

14. Αριθμός αναφερθέντων συμβάντων - - 
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3.2  Αποτελέσματα  

 

Στο τελευταίο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας δίνονται τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από τις απαντήσεις των 112 επαγγελματιών υγείας που δέχθηκαν να 

συμμετέχουν στην έρευνα μας με σκοπό την καταγραφή της άποψης τους σχετικά με 

την κουλτούρα ασφαλείας του ασθενούς που επικρατεί στο Νοσοκομείο και πως αυτή 

έχει επηρεαστεί από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Στην πρώτη παράγραφο 

δίνονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος, ενώ στη συνέχεια 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν στο αν η οικονομική κρίση έχει 

επηρεάσει την κουλτούρα ασφαλείας. Τέλος, δίνονται τα αποτελέσματα που αφορούν 

την πιθανή διαφοροποίηση της άποψης των επαγγελματιών υγείας αναφορικά με την 

κουλτούρα ασφαλείας που υπάρχει στο Νοσοκομείο τους.    

 

3.2.1 Δημογραφικά στοιχεία δείγματος  

 

Στον Πίνακα 1 δίνονται τα στοιχεία που αφορούν τα δημογραφικά και εργασιακά 

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων επαγγελματιών υγείας. Από τα αποτελέσματα 

προκύπτει ότι από τα 112 άτομα η συντριπτική πλειοψηφία (Ν=95, 84.7%) ήταν άντρες 

ενώ ένα αρκετά μικρότερο ποσοστό ήταν γυναίκες (Ν=17, 15.3%). Όσον αφορά το 

διάστημα που εργάζονται στο νοσοκομείο προέκυψε ότι το 33.3% (Ν=36) των 

συμμετεχόντων εργάζονταν στο νοσοκομείο από 25 έως 30 έτη ενώ το 20.4% (Ν=22) 

συμμετεχόντων εργάζονταν στο νοσοκομείο από 8 έως 10 έτη. Μικρότερη συμμετοχή 

παρατηρήθηκε από επαγγελματίες υγείας που εργάζονταν στο νοσοκομείο από 15 έως 

18 έτη (Ν=20, 18.5%), από 11 έως 14 έτη (Ν=14, 13%), από 19 έως 24 έτη (Ν=14, 

13%) και από 31 έτη και άνω (Ν=2, 1.9%).  

 

Επιπρόσθετα, καταγράφηκε πόσο διάστημα εργάζονται στο τωρινό τους τμήμα και 

προέκυψε ότι το 31.5% (Ν=35) απάντησε ότι εργάζεται στο σημερινό του τμήμα από 6 

έως 10 έτη, το 22.5% (Ν=25) απάντησε ότι εργάζεται στο σημερινό του τμήμα από 21 

έτη και άνω και το 20.7% (Ν=23) απάντησε ότι εργάζεται στο σημερινό του τμήμα από 

11 έως 15 έτη. 
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Όσον αφορά το πόσες ώρες την εβδομάδα εργάζονται στο νοσοκομείο παρατηρήθηκε 

ότι το 78.2% (Ν=86) εργάζεται από 40 έως 59 ώρες εβδομαδιαίως και το 21.8% (Ν=24) 

εργάζεται από 20 έως 39 ώρες εβδομαδιαίως.  

 

 Πίνακας 4: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες για τα δημογραφικά και 

εργασιακά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων 

 Ν % 

Φύλο 
Άνδρας 17 15,3% 

Γυναίκα 95 84,7% 

Πόσο διάστημα εργάζεστε 

στο νοσοκομείο 

8-10 έτη 22 20,4% 

11-14 έτη 14 13,0% 

15-18 έτη 20 18,5% 

19-24 έτη 14 13,0% 

25-30 έτη 36 33,3% 

31 έτη και άνω 2 1,9% 

Πόσο καιρό εργάζεστε στο 

σημερινό νοσοκομειακό 

σας τομέα 

1-5 έτη 15 13,5% 

6-10 έτη 35 31,5% 

11-15 έτη 23 20,7% 

16-20 έτη 13 11,7% 

21 έτη και άνω 25 22,5% 

Συνήθως πόσες ώρες την 

εβδομάδα εργάζεστε  

σ' αυτό το νοσοκομείο 

20-39 ώρες 24 21,8% 

40-59 ωρες 86 78,2% 

Τι θέση κατέχετε  

στο νοσοκομείο 

Νοσηλευτής Π.Ε. 7 6,3% 

Νοσηλευτής Τ.Ε. 63 56,3% 

Βοηθός νοσηλευτή 22 19,6% 

Τεχνικό προσωπικό 14 12,5% 

Διοίκηση/Διαχείριση 5 4,5% 

Άλλο 1 0,9% 

Στη θέση εργασίας σας, 

συνήθως έχετε άμεση 

επαφή ή επικοινωνία  

με τους ασθενείς 

Ναι 102 91,1% 

Όχι 10 8,9% 

Πόσο καιρό εργάζεστε 

στον σημερινό εργασιακό 

σας χώρο 

Λιγότερο από 1 έτος 1 0,9% 

1-5 έτη 22 19,8% 

6-10 έτη 44 39,6% 

11-15 έτη 18 16,2% 

16-20 έτη 9 8,1% 

21 έτη και άνω 17 15,3% 

 

Όσον αφορά τη θέση εργασίας τους παρατηρήθηκε ότι το 56.3% (Ν=63) των 

συμμετεχόντων ήταν νοσηλευτές τεχνολογικής εκπαίδευσης και το 19.6% (Ν=22) ήταν 

νοσηλευτές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ενώ μικρότερη συμμετοχή προέκυψε για 
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τεχνικό προσωπικό (Ν=14, 12.5%), νοσηλευτές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Ν=7, 

6.3%) και υπάλληλοι της διοικητικής υπηρεσίας  (Ν=5, 4.5%). Επιπρόσθετα, το 91.1% 

(Ν=102) των συμμετεχόντων δήλωσε ότι από την θέση εργασίας τους έχουν άμεση 

επαφή με τους ασθενείς. Τέλος, όσον αφορά για το πόσο καιρό εργάζονται στο 

σημερινό εργασιακό τους χώρο παρατηρήθηκε ότι το 39.6% (Ν=44) εργάζονται στο 

σημερινό εργασιακό τους χώρο από 6 έως 10 έτη, το 19.8% (Ν=22) εργάζονται στο 

σημερινό εργασιακό τους χώρο από 1 έως 5 έτη και το 16.2% (Ν=18) εργάζονται στο 

σημερινό εργασιακό τους χώρο από 11 έως 15 έτη.  

 

Τέλος, στο Διάγραμμα 2 δίνονται τα αποτελέσματα σχετικά με τον τομέα του 

εργασιακού τους χώρου από όπου και προκύπτει ότι το 23.4% (Ν=26) εργάζονταν στην 

μονάδα εντατικής θεραπείας, το 16.2% (Ν=18)  εργάζονταν στην παθολογική, το 14.4% 

(Ν=18) στην χειρουργική και το 13.5% (Ν=15)  εργάζονταν στα εργαστήρια. Ενώ 

μικρότερη συμμετοχή παρατηρήθηκε από επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στο 

τμήμα επειγόντων περιστατικών (Ν=10, 9%), στην καρδιολογική (Ν=6, 5.4%), στο στο 

χειρουργείο (Ν=6, 5.4%), στις διοικητικές υπηρεσίες (Ν=5, 4.5%), στην 

καρδιοχειρουργική (Ν=3, 2.7%) και στο αναισθησιολογικό (Ν=2, 1.8%). 

 

 

Διάγραμμα 2: Ραβδόγραμμα ποσοστού για τον εργασιακό τους χώρο  
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3.2.2 Κουλτούρα ασφάλειας ασθενών   

 

Στα αποτελέσματα που ακολουθούν παρουσιάζονται οι απόψεις των επαγγελματιών 

υγείας σχετικά με την κουλτούρα για την ασφάλεια των ασθενών στον εργασιακό τους 

χώρο. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με τη μορφή μέσης τιμής και τυπικής 

απόκλισης για τις κλίμακες του ερωτηματολογίου Hospital Survey on Patient Safety 

Culture. Οι κλίμακες του ερωτηματολογίου παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Επίσης, 

πρέπει να αναφέρουμε ότι για την εξαγωγή των κλιμάκων χρησιμοποιήθηκαν οι 

κατευθυντήριες οδηγίες χρήσης του ερωτηματολογίου κωδικοποιώντας ανάστροφα τις 

ερωτήσεις με αρνητική διατύπωση.   

 

 Πίνακας 5: Κλίμακες ερωτηματολογίου 

 

Κλίμακες Ερωτήσεις 

15. Συνεργασία εργαζομένων εντός νοσηλευτικών 

τμημάτων 
Α1, Α3, Α4, Α11 

16. Απαιτήσεις και ενέργειες του προϊσταμένου  

που ενισχύουν την ασφάλεια του ασθενή 
Β1, Β2, Β3, Β4 

17. Συνεχής βελτίωση Α6, Α9, Α13 

18. Υποστήριξη διοίκησης για την ασφάλεια του ασθενή Ζ1, Ζ8, Ζ9 

19. Συνολική αντίληψη για την ασφάλεια των ασθενών Α15, Α18, Α10, Α17 

20. Ανατροφοδότηση και επικοινωνία για τα λάθη Γ1, Γ2, Γ3 

21. Διαφάνεια επικοινωνίας Γ2, Γ4, Γ6 

22. Συχνότητα αναφορά συμβάντων Δ1, Δ2, Δ3 

23. Συνεργασία μεταξύ τμημάτων Ζ4, Ζ10, Ζ2, Ζ6 

24. Προσωπικό Α2, Α5, Α7, Α14 

25. Μεταβάσεις και μεταβιβάσεις Ζ3, Ζ5, Ζ7, Ζ11 

26. Τιμωρητική Αναφορά προβλημάτων Α8, 12, Α16 

27. Βαθμός ασφάλειας ασθενών  Ε1 

28. Αριθμός αναφερθέντων συμβάντων Η1 

 



 
36 

 

Για τον υπολογισμό των πρώτων 12 κλιμάκων υπολογίσθηκε η μέση τιμή των 

ερωτήσεων των αντίστοιχων ερωτήσεων (items) με εύρος τιμών από 1 (Διαφωνώ 

απόλυτα) έως 5 (Συμφωνώ απόλυτα).  

 

Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται τα περιγραφικά στοιχεία για τις κλίμακες της 

ασφάλειας ασθενών πριν και κατά την κρίση όπως αυτές προέκυψαν από τις 

απαντήσεις των επαγγελματιών υγείας. Επίσης, για την διερεύνηση του αν η 

παρατηρούμενη διαφορά είναι στατιστικά σημαντική χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t-test 

για εξαρτημένα δείγματα. 

 

Από την ανάλυση προέκυψε ότι υπάρχει σχετικά υψηλή συνεργασία μεταξύ 

εργαζομένων εντός των τμημάτων σχετικά με θέματα ασφαλείας ασθενών τόσο πριν 

(Μ.Τ. 3.69, Τ.Α. 0.78) όσο και μετά την κρίση (Μ.Τ. 3.45, Τ.Α. 0.87). Από τον έλεγχο 

t-test προέκυψε ότι η παρατηρούμενη διαφορά είναι στατιστικά σημαντική 

(p=0.000<0.05). Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι η συνεργασία μεταξύ εργαζομένων 

εντός των τμημάτων σχετικά με θέματα ασφαλείας ασθενών ήταν σε αρκετά καλό 

επίπεδο τόσο προ όσο και μετά κρίσης αλλά συγκρίνοντας τις δύο περιόδους προκύπτει 

ότι προ κρίσης η συνεργασία μεταξύ εργαζομένων εντός των τμημάτων σχετικά με 

θέματα ασφαλείας ασθενών ήταν σε καλύτερο επίπεδο.  

 

Όσον αφορά τις απαιτήσεις και ενέργειες του προϊσταμένου που ενισχύουν την 

ασφάλεια του ασθενή παρατηρήθηκε ότι τόσο προ (Μ.Τ. 2.96, Τ.Α. 0.36) όσο και μετά 

κρίσης (Μ.Τ. 2.99, Τ.Α. 0.35) οι επαγγελματίες υγείας θεωρούν ότι αυτές ήταν σε 

μέτριο επίπεδο. Επιπρόσθετα, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ των δύο περιόδων όσον αφορά τις ενέργειες του προϊσταμένου που ενισχύουν 

την ασφάλεια του ασθενή (p=0.164>0.0). Αντιθέτως, παρατηρήθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά (p=0.000<0.05) όσον αφορά την συνεχή βελτίωση σε θέματα 

ασφαλείας ασθενών με την συνεχή βελτίωση να είναι σε καλύτερα επίπεδα προ κρίσης 

(Μ.Τ. 3.41, Τ.Α. 0.73) σε σύγκριση μετά την κρίση (Μ.Τ. 3.21, Τ.Α. 0.72). 

 

Παρόμοια στατιστικά σημαντική διαφορά προέκυψε στις κλίμακες τις συνεργασίας 

μεταξύ τμημάτων (p=0.002<0.05), των μεταβάσεων και μεταβιβάσεων (p=0.027<0.05), 

στην τιμωρητική αναφορά προβλημάτων (p=0.016<0.05) και στον γενικό βαθμό 

ασφάλειας ασθενών (p=0.000<0.05). Αναλυτικότερα προέκυψε ότι προ κρίσης υπήρχαν 
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καλύτερα επίπεδα συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων (Μ.Τ. 3.24, Τ.Α. 0.43) σε 

σύγκριση με την περίοδο μετά την κρίση (Μ.Τ. 3.14, Τ.Α. 0.39). Αντιθέτως, οι 

επαγγελματίες υγείας θεωρούν ότι μετά την κρίση υπάρχει καλύτερο επίπεδο στον 

τομέα των μεταβάσεων και μεταβιβάσεων (Μ.Τ. 2.51, Τ.Α. 0.74) σε σύγκριση με πριν 

(Μ.Τ. 2.45 Τ.Α. 0.75). Βέβαια και στις δύο περιόδους παρατηρούμε ότι στον τομέα που 

αφορά τις μεταβάσεις και μεταβιβάσεις το επίπεδο κρίνεται μέτριο προς κακό. Τέλος, 

μετά την κρίση προκύπτει ότι υπάρχουν περισσότερα φαινόμενα τιμωρητικής 

συμπεριφοράς  όσον αφορά την αναφορά συμβάντων (Μ.Τ. 3.41, Τ.Α. 0.79) σε 

σύγκριση με την περίοδο πριν την κρίση (Μ.Τ. 3.29 Τ.Α. 0.68).  

 

Όσον αφορά τις κλίμακες της συνολικής αντίληψης για την ασφάλεια των ασθενών 

(p=0.401>0.05),  της ανατροφοδότησης και επικοινωνίας για τα λάθη (p=0.613>0.05), 

της διαφάνειας στην επικοινωνία (p=0.386>0.05), της συχνότητας αναφοράς 

συμβάντων (p=0.942>0.05) και στο προσωπικό (p=0.364>0.05) δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο περιόδων. Αναλυτικότερα, προκύπτει μέτριο 

επίπεδο συνολικής αντίληψης για την ασφάλεια των ασθενών, διαφάνειας στην 

επικοινωνία και συχνότητας αναφοράς συμβάντων. Ενώ παρατηρούμε ότι υπάρχει 

μέτριο προς καλό επίπεδο ανατροφοδότησης και επικοινωνίας για τα λάθη. 

  

Πίνακας 6: Περιγραφικά στοιχεία  για τις κλίμακες πριν και μετά την κρίση και 

σημαντικότητα του ελέγχου t-test για 2 εξαρτημένα δείγματα 

 

  

Μέση 

Τιμή 

(Μ.Τ.) 

Τυπική 

Απόκλιση 

(Τ.Α.) 

Μέγι

στο 
Ελάχιστο p 

Συνεργασία 

εργαζομένων  

εντός τμημάτων 

Πριν 3,69 ,78 1,00 5,00 

0.000* 

Μετά 3,45 ,87 1,25 5,00 

Απαιτήσεις και ενέργειες 

του προϊσταμένου που 

ενισχύουν την ασφάλεια 

του ασθενή 

Πριν 2,96 ,36 2,00 4,00 

0.164 
Μετά 2,99 ,35 2,25 4,00 

Συνεχής βελτίωση 
Πριν 3,41 ,73 1,33 5,00 

0.000* 
Μετά 3,21 ,72 1,33 5,00 
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Μέση 

Τιμή 

(Μ.Τ.) 

Τυπική 

Απόκλιση 

(Τ.Α.) 

Μέγι

στο 
Ελάχιστο p 

Υποστήριξη διοίκησης 

για την ασφάλεια  

του ασθενή 

Πριν 3,15 ,49 2,00 4,67 

0.002* 
Μετά 3,06 ,50 1,67 4,00 

Συνολική αντίληψη 

 για την ασφάλεια  

των ασθενών 

Πριν 3,13 ,45 2,00 4,50 
0.401 

Μετά 3,14 ,48 1,25 4,25 

Ανατροφοδότηση 

 και επικοινωνία 

 για τα λάθη 

Πριν 3,51 ,92 1,33 5,00 
0.613 

Μετά 3,50 ,92 1,33 5,00 

Διαφάνεια επικοινωνίας 
Πριν 2,90 ,57 1,67 4,33 

0.386 
Μετά 2,93 ,53 1,67 4,33 

Συχνότητα αναφορά 

συμβάντων 

Πριν 3,39 ,93 1,00 5,00 
0.942 

Μετά 3,39 ,96 1,00 5,00 

Συνεργασία μεταξύ 

τμημάτων 

Πριν 3,24 ,43 2,00 4,25 
0.002* 

Μετά 3,14 ,39 1,75 4,25 

Προσωπικό 
Πριν 2,64 ,45 1,50 3,50 

0.364 
Μετά 2,68 ,49 1,50 4,00 

Μεταβάσεις και 

μεταβιβάσεις 

Πριν 2,45 ,75 1,00 4,50 
0.027* 

Μετά 2,51 ,74 1,00 4,50 

Τιμωρητική Αναφορά 

προβλημάτων 

Πριν 3,29 ,68 1,67 5,00 
0.016* 

Μετά 3,41 ,79 1,67 5,00 

Βαθμός ασφάλειας 

ασθενών 

Πριν 2.09 ,71 1,00 4,00 
0.000* 

Μετά 2,40 0,84 1,00 5,00 

 

Στον Πίνακα 7 δίνονται τα αποτελέσματα αναφορικά με τον αριθμό συμβάντων που 

αναφέρθηκαν κατά τους 12 τελευταίους μήνες και προκύπτει ότι το 78.2% (Ν=86) των 

ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν έχει γίνει καμία αναφορά, το 13.6% (Ν=15) απάντησε 

ότι έχουν γίνει 1-2 αναφορές ενώ το 6.4% (Ν=7) δήλωσαν ότι έγιναν 3-5 αναφορές και 

μόλις το 0.9% (Ν=1) δήλωσε ότι έγιναν είτε 6-10 είτε 11-20 αναφορές.  
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 Πίνακας 7: Περιγραφικά στοιχεία  για τον αριθμό συμβάντων που 

αναφέρθηκαν κατά τους 12 τελευταίους μήνες 

 

 Ν % 

Αριθμός συμβάντων που έχουν  

αναφερθεί τους τελευταίους 

 12 μήνες 

Καμία αναφορά 86 78,2% 

1-2 αναφορές 15 13,6% 

3-5 αναφορές 7 6,4% 

6-10 αναφορές 1 0,9% 

11-20 αναφορές 1 0,9% 

21 και άνω 

αναφορές 
0 0,0% 

 

 

3.2.3 Διαφοροποίηση ως προς τον εργασιακό χώρο  

 

Στην συνέχεια δίνονται τα στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα σχετικά με την 

διαφοροποίηση των απόψεων των επαγγελματιών υγείας σχετικά με την ασφάλεια των 

ασθενών ανάλογα με τον εργασιακό τους χώρο. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η 

ανάλυση διακύμανσης ενός παράγοντα (one-way ANOVA). Συνολικά προέκυψαν δύο 

στατιστικά σημαντικές, η μία για τα επίπεδα συνεργασία εργαζομένων ενός 

νοσηλευτικών τμημάτων (p=0.027<0.05) και η άλλη ως προς τα επίπεδα των 

μεταβάσεων και μεταβιβάσεων (p=0.012<0.05). 

 

Στο Διάγραμμα 3 δίνονται τα αποτελέσματα για την συνεργασία εργαζομένων ενός 

νοσηλευτικών τμημάτων ανάλογα με τον εργασιακό χώρο. Από την ανάλυση 

πολλαπλών συγκρίσεων του Bonferroni προέκυψε ότι οι επαγγελματίες υγείας σε 

μονάδες εντατικής θεραπείας (Μ.Τ. 3.88), στην παθολογική (Μ.Τ. 3.68), στην 

καρδιολογική (Μ.Τ. 3.55) και στις διοικητικές υπηρεσίες (Μ.Τ. 3.55) θεωρούν ότι τα 

επίπεδα συνεργασίας εργαζομένων ενός νοσηλευτικών τμημάτων είναι σε καλύτερα 

επίπεδα σε σύγκριση με τους επαγγελματίες υγείας στο χειρουργείο (Μ.Τ. 2.88), στο 

αναισθησιολογικό (Μ.Τ. 2.88), στο τμήμα επειγόντων περιστατικών (Μ.Τ. 2.93) και 

στην χειρουργική (Μ.Τ. 3.03). 
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Διάγραμμα 3: Ραβδόγραμμα μέσης τιμής για την συνεργασία εργαζομένων ενός 

νοσηλευτικών τμημάτων ανάλογα με τον εργασιακό χώρο 

 

Στο Διάγραμμα 4 δίνονται τα αποτελέσματα για τις μεταβάσεις και μεταβιβάσεις 

ανάλογα με τον εργασιακό χώρο. Από την ανάλυση πολλαπλών συγκρίσεων του 

Bonferroni προέκυψε ότι οι επαγγελματίες υγείας σε τμήμα επειγόντων περιστατικών 

(Μ.Τ. 3.03), στις διοικητικές υπηρεσίες (Μ.Τ. 3.00), στα εργαστήρια (Μ.Τ. 2.84), στην 

καρδιολογική κλινική (Μ.Τ. 2.79) και στο χειρουργείο (Μ.Τ. 2.75), θεωρούν ότι τα 

επίπεδα μεταβάσεων και μεταβιβάσεων είναι καλύτερα σε σύγκριση με τους 

επαγγελματίες υγείας στο αναισθησιολογικό (Μ.Τ. 1.63), στην χειρουργική κλινική 

(Μ.Τ. 2.23), στην μονάδα εντατικής θεραπείας (Μ.Τ. 2.26) και στην παθολογική 

κλινική (Μ.Τ. 2.28). 
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Διάγραμμα 4: Ραβδόγραμμα μέσης τιμής για τις μεταβάσεις και μεταβιβάσεις 

ανάλογα με τον εργασιακό χώρο    

 

 

3.2.4 Διαφοροποίηση ως προς τα δημογραφικά και εργασιακά 

χαρακτηριστικά     

 

Στην τελευταία ενότητα των αποτελεσμάτων δίνονται τα στατιστικώς σημαντικά 

αποτελέσματα σχετικά με την διαφοροποίηση των απόψεων των επαγγελματιών υγείας 

σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών ανάλογα με τα εργασιακά και δημογραφικά 

χαρακτηριστικά τους. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης 

ενός παράγοντα (one-way ANOVA) και ο έλεγχος t-test gια δύο ανεξάρτητα δείγματα.  
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Στο Διάγραμμα 5 δίνονται τα αποτελέσματα για την διαφορά που προέκυψε σχετικά με 

τα επίπεδα που αφορούν το προσωπικό και την ασφάλεια των ασθενών ανάλογα με το 

πόσα εργάζονται στο νοσοκομείο (p=0.006<0.05). Από την ανάλυση πολλαπλών 

συγκρίσεων του Bonferroni προέκυψε ότι οι επαγγελματίες υγείας με έτη υπηρεσίας 

από 15 έως 18 (Μ.Τ. 2.90), από 19 έως 24 (Μ.Τ. 2.86) και από 8 έως 10 έτη (Μ.Τ. 2.77) 

θεωρούν ότι τα επίπεδα ασφαλείας των ασθενών που έχουν να κάνουν με το προσωπικό 

είναι καλύτερα σε σύγκριση με τους επαγγελματίες υγείας με έτη υπηρεσίας από 11 έως 

14 (Μ.Τ. 2.48), από 25 έως 30 (Μ.Τ. 2.47) και από 31 έτη και άνω (Μ.Τ. 2.63).  

 

 

Διάγραμμα 5:  Ραβδόγραμμα μέσης τιμής για το προσωπικό ανάλογα με το 

διάστημα που εργάζονται στο νοσοκομείο    

 

Στο Διάγραμμα 6 δίνονται τα αποτελέσματα για την διαφορά που προέκυψε σχετικά με 

τα επίπεδα μεταβάσεων και μεταβιβάσεων και την ασφάλεια των ασθενών ανάλογα με 

το πόσα εργάζονται στο νοσοκομείο (p=0.002<0.05). Από την ανάλυση πολλαπλών 

συγκρίσεων του Bonferroni προέκυψε ότι οι επαγγελματίες υγείας με έτη υπηρεσίας 

από 19 έως 24 (Μ.Τ. 2.98), από 15 έως 18 (Μ.Τ. 2.75) και από 11 έως 14 έτη (Μ.Τ. 

2.77) θεωρούν ότι τα επίπεδα ασφαλείας των ασθενών που έχουν να κάνουν με τις 

μεταβάσεις και μεταβιβάσεις είναι καλύτερα σε σύγκριση με τους επαγγελματίες υγείας 

με έτη υπηρεσίας από 8 έως 10 (Μ.Τ. 2.45) και από 25 έως 30 (Μ.Τ. 2.15). 
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Διάγραμμα 6: Ραβδόγραμμα μέσης τιμής για τις μεταβάσεις και μεταβιβάσεις 

ανάλογα με το διάστημα που εργάζονται στο νοσοκομείο 

 

Τέλος, στο Διάγραμμα 7 δίνονται τα αποτελέσματα για την διαφορά που προέκυψε 

ανάλογα με το αν έχουν άμεση επαφή με ασθενείς. Από την ανάλυση παρατηρήθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις κλίμακες της υποστήριξης από την 

διοίκηση σε θέματα ασφάλειας των ασθενών (p=0.006<0.05), προσωπικού 

(p=0.028<0.05) και τιμωρητικής αναφοράς συμβάντων (p=0.029<0.05).  

Αναλυτικότερα παρατηρήθηκε ότι οι εργαζόμενοι που έχουν άμεση επαφή με ασθενείς 

θεωρούν ότι η υποστήριξη από την διοίκηση σε θέματα ασφάλειας των ασθενών, τα 

θέματα ασφαλείας ασθενών τα σχετικά με το προσωπικό και η τιμωρητική αναφορά 

προβλημάτων είναι σε χειρότερα επίπεδα σε σύγκριση με όσους δεν έχουν άμεση 

επαφή με ασθενείς. 
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Διάγραμμα 7: Ραβδόγραμμα μέσης τιμής για τις διαφορές ανάλογα με τη θέση 

εργασίας    

 

3.2.5 Συσχέτιση μεταξύ των κλιμάκων ασφαλείας των ασθενών  

 

Στην τελευταία ενότητα δίνονται τα αποτελέσματα που αφορούν την συσχέτιση μεταξύ 

των 14 κλιμάκων ασφαλείας των ασθενών. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ο 

συντελεστής συσχέτισης του Pearson. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 

8. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι κλίμακα της «Συνεργασίας εργαζομένων εντός 

νοσηλευτικών τμημάτων» σχετίζεται θετικά με την κλίμακα «Απαιτήσεις και ενέργειες 

του προϊσταμένου που ενισχύουν την ασφάλεια του ασθενή» (r=0.390, p<0.05), με την 

κλίμακα της «Συνεχούς βελτίωσης» (r=0.223, p<0.05), με την κλίμακα της 

«Υποστήριξης διοίκησης την ασφάλεια των ασθενών» (r=0.223, p<0.05), με την 

κλίμακα της «Ανατροφοδότησης και επικοινωνίας για τα λάθη»  (r=0.378, p<0.05), με 

την κλίμακα της «Διαφάνειας επικοινωνίας» (r=0.310, p<0.05) ενώ σχετίζεται αρνητικά 
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με την κλίμακα των «Μεταβάσεων και μεταβιβάσεων» (r=-0.193, p<0.05) και με την 

κλίμακα της «Τιμωρητικής αναφοράς προβλημάτων» (r=-0.405, p<0.05). 

 

Επίσης, προκύπτει ότι η κλίμακα «Απαιτήσεις και ενέργειες του προϊσταμένου που 

ενισχύουν την ασφάλεια του ασθενή» σχετίζεται θετικά με την κλίμακα ης «Διαφάνειας 

επικοινωνίας» (r=0.210, p<0.05), με την κλίμακα της «Τιμωρητικής αναφοράς 

προβλημάτων» (r=0.274, p<0.05) και με την κλίμακα «Μεταβάσεων και 

μεταβιβάσεων» (r=0.189, p<0.05) ενώ σχετίζεται αρνητικά με την κλίμακα των 

«Συχνότητα αναφορά προβλημάτων» (r=-0.225, p<0.05) και με την κλίμακα της 

«Τιμωρητικής αναφοράς προβλημάτων» (r=-0.405, p<0.05). 

 

Η κλίμακα «Απαιτήσεις και ενέργειες του προϊσταμένου που ενισχύουν την ασφάλεια 

του ασθενή συνεχούς βελτίωσης» σχετίζεται θετικά με την κλίμακα ης «Υποστήριξης 

διοίκησης την ασφάλεια των ασθενών» (r=0.427, p<0.05), με την κλίμακα της 

«Ανατροφοδότηση και επικοινωνίας για τα λάθη» (r=0.494, p<0.05), με την κλίμακα 

«Διαφάνεια επικοινωνίας» (r=0.299, p<0.05) με την κλίμακα «Συχνότητα αναφορά 

προβλημάτων» (r=0.291, p<0.05) ενώ σχετίζεται αρνητικά με την κλίμακα των 

«Μεταβάσεων και μεταβιβάσεων» (r=-0.262, p<0.05) και με την κλίμακα «Βαθμός 

ασφάλειας ασθενών» (r=-0.277, p<0.05). 

 

Η κλίμακα «Υποστήριξης διοίκησης την ασφάλεια των ασθενών» σχετίζεται θετικά με 

την κλίμακα «Συχνότητα αναφορά προβλημάτων» (r=0.274, p<0.05) ενώ σχετίζεται 

αρνητικά με την κλίμακα «Βαθμός ασφάλειας ασθενών» (r=-0.276, p<0.05). 

 

Η κλίμακα «Συνολική αντίληψη για την ασφάλεια των ασθενών» σχετίζεται θετικά με 

την κλίμακα «Προσωπικό» (r=0.262, p<0.05), με την κλίμακα «Τιμωρητικής αναφοράς 

προβλημάτων» (r=0.314, p<0.05) και με την κλίμακα «Βαθμός ασφάλειας ασθενών» 

(r=0.272, p<0.05) ενώ σχετίζεται αρνητικά με την κλίμακα των «Ανατροφοδότηση και 

επικοινωνία για τα λάθη» (r=-0.286, p<0.05) και με την κλίμακα «Συχνότητα αναφορά 

προβλημάτων» (r=-0.217, p<0.05). 

 

Η κλίμακα «Ανατροφοδότηση και επικοινωνία για τα λάθη» σχετίζεται θετικά με την 

κλίμακα «Διαφάνεια επικοινωνίας» (r=0.383, p<0.05) και με την κλίμακα «Συχνότητα 

αναφορά προβλημάτων» (r=0.349, p<0.05) ενώ σχετίζεται αρνητικά με την κλίμακα 
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«Συνεργασία μεταξύ τμημάτων» (r=-0.205, p<0.05), των «Μεταβάσεων και 

μεταβιβάσεων» (r=-0.369, p<0.05), με την κλίμακα «Τιμωρητικής αναφοράς 

προβλημάτων» (r=-0.419, p<0.05) και με την κλίμακα «Βαθμός ασφάλειας ασθενών» 

(r=-0.333, p<0.05). 

 

Η κλίμακα «Διαφάνεια επικοινωνίας» σχετίζεται θετικά με την κλίμακα «Συχνότητα 

αναφορά προβλημάτων» (r=0.297, p<0.05) ενώ σχετίζεται αρνητικά με την κλίμακα 

«Τιμωρητικής αναφοράς προβλημάτων» (r=-0.295, p<0.05). Η κλίμακα «Συχνότητα 

αναφορά προβλημάτων» σχετίζεται αρνητικά με την κλίμακα «Τιμωρητικής αναφοράς 

προβλημάτων» (r=-0.361, p<0.05) και με την κλίμακα «Βαθμός ασφάλειας ασθενών» 

(r=-0.384, p<0.05). Επιπρόσθετα, η κλίμακα «Συνεργασία μεταξύ τμημάτων» 

σχετίζεται θετικά με την κλίμακα των «Μεταβάσεων και μεταβιβάσεων» (r=0.240, 

p<0.05) ενώ η κλίμακα «Προσωπικό» σχετίζεται θετικά με την των «Μεταβάσεων και 

μεταβιβάσεων» (r=0.291, p<0.05) και με την κλίμακα «Τιμωρητικής αναφοράς 

προβλημάτων» (r=0.243, p<0.05). 

 

Τέλος, η κλίμακα «Μεταβάσεων και μεταβιβάσεων» σχετίζεται θετικά με την κλίμακα 

«Βαθμός ασφάλειας ασθενών» (r=0.306, p<0.05), η κλίμακα «Τιμωρητικής αναφοράς 

προβλημάτων» σχετίζεται θετικά με την κλίμακα «Βαθμός ασφάλειας ασθενών» 

(r=0.294, p<0.05) και η κλίμακα «Βαθμός ασφάλειας ασθενών» σχετίζεται θετικά με 

την κλίμακα «Αριθμός αναφερθέντων συμβάντων» (r=0.263, p<0.05). 



 
47 

 

Πίνακας 8: Συσχέτιση μεταξύ των 14 κλιμάκων ασφαλείας των ασθενών 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
r 1 -,092 ,390** ,223* -,169 ,378** ,310** ,162 ,097 ,033 -,193* -,405** -,112 -,132 

p  ,337 ,000 ,018 ,079 ,000 ,001 ,087 ,311 ,728 ,042 ,000 ,241 ,169 

2 
r 

 

1 -,043 -,052 ,383** -,028 ,210* -,225* -,025 ,100 ,026 ,189* ,274** ,057 

p  ,655 ,585 ,000 ,770 ,026 ,017 ,790 ,299 ,783 ,049 ,003 ,554 

3 
r 

 

1 ,427** -,183 ,494** ,299** ,291** ,057 -,019 -,262** -,229* -,277** -,007 

p  ,000 ,058 ,000 ,001 ,002 ,554 ,841 ,006 ,017 ,003 ,943 

4 
r 

 

1 -,120 ,184 ,161 ,274** ,106 ,014 -,094 -,144 -,276** -,120 

p  ,215 ,054 ,090 ,003 ,267 ,882 ,329 ,134 ,003 ,211 

5 
r 

 

1 -,286** ,005 -,217* ,055 ,262** ,151 ,314** ,272** ,056 

p  ,003 ,959 ,023 ,571 ,006 ,119 ,001 ,004 ,565 

6 
r 

 

1 ,383** ,349** -,205* -,050 -,369** -,419** -,333** -,047 

p  ,000 ,000 ,031 ,602 ,000 ,000 ,000 ,625 

7 
r 

 

1 ,297** -,057 -,081 -,178 -,295** -,095 ,039 

p  ,001 ,553 ,397 ,061 ,002 ,317 ,686 

8 
r 

 

1 -,079 -,127 -,072 -,361** -,384** -,107 

p  ,410 ,185 ,453 ,000 ,000 ,264 

9 
r 

 

1 ,135 ,240* ,037 -,026 -,057 

p  ,159 ,011 ,701 ,788 ,552 

10 
r 

 

1 ,291** ,243* ,164 ,127 

p  ,002 ,011 ,087 ,190 

11 
r 

 
1 ,166 ,306** -,046 

p  ,087 ,001 ,635 

12 
r 

 

1 ,294** ,108 

p  ,002 ,269 

13 
r 

 

1 ,263** 

p  ,005 

14 
r 

 
1 

p  
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

4.1 Συζήτηση-Συμπεράσματα 

 

Η ασφάλεια στο χώρο της υγείας συνδέεται άρρηκτα με την αποτελεσματικότητα των μονάδων υγείας 

καθώς και με την έκβαση της υγείας των χρηστών των παρεχόμενων υπηρεσιών που παρέχονται. Για να 

μπορεί μία μονάδα υγείας να διακρίνεται για την ασφάλεια της, θα πρέπει να υπάρχει μέσα σε αυτή και η 

κατάλληλη κουλτούρα ασφαλείας, δηλαδή οι εργαζόμενοι σε αυτή, να αντιλαμβάνονται τη συμβολή της 

και να προσπαθούν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Στις μονάδες υγείας που είναι δυνατή η 

κουλτούρα ασφαλείας, είναι εφικτή η καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων, είναι αυξημένη η 

συνεργασία και η συναδελφικότητα και καταβάλλονται κοινές προσπάθειες για τη λήψη και εφαρμογή 

προληπτικών μέτρων.  

 

Επίσης, η ασφάλεια μέσα σε μία μονάδα υγείας, περιορίζει τα ιατρικά λάθη, τα οποία αποτελούν πολύ 

σημαντικό παράγοντα ανθρώπινης θνησιμότητας. Η αποφυγή ιατρικών λαθών συνεισφέρει στην αύξηση 

της αποτελεσματικότητας της μονάδας και ταυτόχρονα εξασφαλίζει την καλύτερη κατάσταση υγείας του 

πληθυσμού που εξυπηρετεί.  

 

Η ασφάλεια στο χώρο της υγείας, είναι άμεσα συνδεδεμένη και με την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών για της οποίας τη διασφάλιση γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια από 

όλους τους φορείς. Η αυξημένη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας είναι πολύ σημαντική 

καθώς μέσα από αυτή οι ασθενείς λαμβάνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση και έχουν περισσότερα κίνητρα 

ώστε να συμμορφωθούν με τις συστάσεις των γιατρών και να επιτύχουν τα καλύτερα δυνατά 

αποτελέσματα. Η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας αφορά σε 2 διαφορετικές διαστάσεις: α) τη δομή, που 

αφορά στους ανθρώπινους και στους υλικούς πόρους που διαθέτει η μονάδα, στις διαδικασίες, οι οποίες 

πραγματοποιούνται από τους ασθενείς και από τους επαγγελματίες υγείας κατά τη διαδικασία της 

ζήτησης και της προσφοράς υπηρεσιών υγείας και β) την έκβαση που αφορά στα αποτελέσματα που 

επιφέρουν οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. 

Για τη βελτίωση τόσο της κουλτούρας ασφαλείας όσο και της ποιότητας μέσα σε μία μονάδα διάφορα 

μέτρα μπορούν να ληφθούν από τη διοίκησή της, σε συνεργασία με τους εργαζόμενους μέσα σε αυτή. Το 

πρώτο μέτρο είναι η εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας κατά την οποία, όλα τα μέλη κινούνται 

προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση ώστε οι χρήστες να λαμβάνουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 

ικανοποίηση από την παρεχόμενη υπηρεσία. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στηρίζεται στη συνεργασία 

που αναπτύσσεται ανάμεσα στους εργαζόμενους, στην εκπαίδευση των εργαζόμενων και κατά συνέπεια 

στην αύξηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους αλλά και στην επένδυση σε πληροφοριακά 
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συστήματα που μπορούν να συντονίσουν τις διαδικασίες και να διευκολύνουν το έργο της μονάδας. Πέρα 

όμως από τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, πολύ σημαντική είναι και η κλινική διακυβέρνηση, της οποίας 

τα κύρια συστατικά είναι ο κλινικός έλεγχος, η κλινική αποτελεσματικότητα, η διαχείριση των κινδύνων 

και η διαχείριση της πληροφορίας. Ακόμη, η εφαρμογή των προτύπων διασφάλισης καταφέρνει να 

ξεπεράσει αρκετές δυσκολίες της μονάδας και να δημιουργήσει μία υψηλότερη κουλτούρα ασφαλείας.  

 

Η ύπαρξη του κατάλληλου ηγέτη, είναι ακόμη μία από τις ενέργειες που μπορεί να εξασφαλίσει τη 

δημιουργία κουλτούρας ασφαλείας αλλά και τη διασφάλιση της ποιότητας. Μέσα από τη δημιουργία 

οράματος και την παροχή κινήτρων, οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να παρακινηθούν προς μία 

συγκεκριμένη κατεύθυνση και να καταβάλουν έργο, το οποίο έχει τη δυνατότητα να επιτύχει τους 

στόχους της μονάδας καθώς επίσης και να αυξήσει την ικανοποίηση που λαμβάνουν οι ασθενείς από τις 

υπηρεσίες της. Αναφορικά με την ενίσχυση της ποιότητας, πολύ σημαντικό εργαλείο είναι και ο κύκλος 

της ποιότητας ο οποίος επιβάλει στη μονάδα υγείας, να ακολουθεί συγκεκριμένες ενέργειες οι οποίες 

εστιάζουν στη συνεχή βελτίωση, χωρίς να της επιτρέπουν να εφησυχάσει.  

 

Στην παρούσα εργασία πέρα από την εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε σε 

βιβλιογραφικό επίπεδο, έλαβε χώρα και η πρωτογενής έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε η 

ποσοτική έρευνα ώστε να διερευνηθούν οι απόψεις των επαγγελματιών υγείας αναφορικά με την 

κουλτούρα ασφαλείας που επικρατεί σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Στην έρευνα συμμετείχαν 112 

επαγγελματίες υγείας, εκτός γιατρών. Παρόμοιες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, αλλά σε 

ιδιαίτερα περιορισμένο αριθμό, σε αντίθεση με το εξωτερικό όπου η κουλτούρα ασφαλείας, έχει 

αποτελέσει αντικείμενο μελέτης από σημαντικό αριθμό ερευνητών. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής 

της έρευνας, το οποίο και τη διαφοροποιεί από τις υπόλοιπες είναι ότι προσπάθησε να πραγματοποιήσει 

σύγκριση ανάμεσα στην κατάσταση που επικρατούσε πριν από την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης 

και από την κατάσταση που επικρατεί μετά από αυτή.  

 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι υπάρχει σχετικά υψηλή συνεργασία μεταξύ 

εργαζομένων εντός των τμημάτων σχετικά με θέματα ασφαλείας ασθενών τόσο πριν όσο και μετά την 

κρίση, ωστόσο πριν την κρίση ήταν ακόμη υψηλότερη.  

 

Ακόμη έγινε σαφές ότι αναφορικά με την καταβολή προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης σε θέμα 

ασφαλείας των ασθενών, ότι ήταν σε υψηλότερα επίπεδα πριν από την κρίση. Επίσης, προέκυψε ότι προ 

κρίσης υπήρχαν καλύτερα επίπεδα συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων σε σύγκριση με την περίοδο μετά 

την κρίση. Ακόμη, μία διαφορά που εντοπίζεται μεταξύ των δύο περιόδων είναι ότι μετά την κρίση 

υπάρχουν περισσότερα φαινόμενα τιμωρητικής συμπεριφοράς  όσον αφορά την αναφορά συμβάντων. 



 
50 

 

Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι στις κλίμακες της συνολικής αντίληψης για την 

ασφάλεια των ασθενών, της ανατροφοδότησης και επικοινωνίας για τα λάθη, της διαφάνειας στην 

επικοινωνία, της συχνότητας αναφοράς συμβάντων  και στο προσωπικό δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο περιόδων. 

 

Αναφορικά με τη διαφοροποίηση ως προς τον εργασιακό χώρο, έγινε σαφές ότι οι επαγγελματίες υγείας 

σε μονάδες εντατικής θεραπείας, στην παθολογική, στην καρδιολογική   και στις διοικητικές υπηρεσίες  

θεωρούν ότι τα επίπεδα συνεργασίας εργαζομένων ενός νοσηλευτικών τμημάτων είναι σε καλύτερα 

επίπεδα σε σύγκριση με τους επαγγελματίες υγείας στο χειρουργείο, στο αναισθησιολογικό, στο τμήμα 

επειγόντων περιστατικών  και στην χειρουργική. Αναφορικά με τη διαφοροποίηση ως προς τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά προέκυψε ότι οι επαγγελματίες υγείας με έτη προϋπηρεσίας από 11 έως 14, 

θεωρούν ότι τα επίπεδα ασφάλειας των ασθενών που σχετίζονται με το προσωπικό είναι χειρότερα, σε 

σχέση με τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας. Ακόμη προέκυψε ότι οι επαγγελματίες υγείας με έτη 

υπηρεσίας από 11 έως και 24 θεωρούν ότι τα επίπεδα ασφαλείας των ασθενών που έχουν να κάνουν με 

τις μεταβάσεις και μεταβιβάσεις είναι καλύτερα σε σύγκριση με τους επαγγελματίες υγείας με έτη 

υπηρεσίας από 8 έως 10 και από 25 έως 30. Τα ευρήματα της έρευνας αυτής δε συμφωνούν με τα 

αντίστοιχα των Barbosa et al. (2016) και των Davoodi et al. (2013), κατά τους οποίους τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά δε σχετίζονται με τις αντιλήψεις τους αναφορικά με την κουλτούρα ασφαλείας. 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το εύρημα κατά το οποίοι, οι εργαζόμενοι που έχουν άμεση επαφή με 

ασθενείς θεωρούν ότι η υποστήριξη από την διοίκηση σε θέματα ασφάλειας των ασθενών, τα θέματα 

ασφαλείας ασθενών που σχετίζονται με το προσωπικό και η τιμωρητική αναφορά προβλημάτων είναι σε 

χειρότερα επίπεδα σε σύγκριση με όσους δεν έχουν άμεση επαφή με ασθενείς. Είναι σαφές, ότι κάποιες 

διαστάσεις της κουλτούρας ασφαλείας είναι πιο έντονες μέσα στη μονάδα που μελετάται ενώ κάποιες 

άλλες υπολείπονται, όπως τόνισαν και στην έρευνα τους οι Davoodi et al., (2013).  

 

Τέλος, μέσα από την έρευνα έγινε αντιληπτό, ότι υπάρχει αναγκαιότητα βελτίωσης της κουλτούρας 

ασφαλείας σε όλες τις διαστάσεις της, ευρήματα που συμφωνούν με τα αποτελέσματα άλλων ερευνητών 

(Cheick, 2016; Barbosa et al., 2016; Cauduro et al, 2013). Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό, ότι η διοίκηση της 

συγκεκριμένης μονάδας υγείας, οφείλει να προβεί σε ενέργειες οι οποίες θα βοηθήσουν στη δημιουργία 

μίας ισχυρότερης κουλτούρας ασφαλείας, συμπέρασμα στο οποίο οδηγήθηκαν και οι έρευνες των 

Πετρίδη και συν. (2013) και των Nicolaides και Dimova (2015). 
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4.2  Περιορισμοί της έρευνας και Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 

Η παρούσα έρευνα διενεργήθηκε σε ένα Δημόσιο Νοσοκομείο της Ελλάδας και εξέτασε τις απόψεις των 

επαγγελματιών υγείας αναφορικά με την κουλτούρα ασφαλείας που επικρατεί μέσα σε αυτό. Αυτό 

σημαίνει ότι δε μπορεί να φανερή η ευρύτερη κουλτούρα ασφαλείας που επικρατεί στα Δημόσιο 

Νοσοκομεία της χώρας, στο σύνολο τους. Αυτό σημαίνει ότι θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να διενεργηθεί 

έρευνα η οποία θα εξέτασε την κουλτούρα ασφαλείας πολλών και διαφορετικών νοσοκομείων σε όλες τις 

περιφέρειες της Ελλάδας. Ακόμη, πρέπει να αναφερθεί, ότι στην προκειμένη έρευνα δε συμμετείχαν 

γιατροί, γεγονός που σημαίνει ότι τα αποτελέσματα δεν εκφράζουν τις απόψεις όλων των κατηγοριών 

των επαγγελματιών υγείας καθιστώντας αναγκαία μία μελλοντική έρευνα η οποία θα εξετάζει και τις 

απόψεις των γιατρών καθώς αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για το Νοσοκομείο.  

 

Τέλος, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να πραγματοποιηθεί μία 

έρευνα που να εξετάζει τις απόψεις των επαγγελματιών υγείας που εργάζονται σε Δημόσια Νοσοκομεία 

σχετικά με την κουλτούρα ασφαλείας που επικρατεί μέσα σε αυτά, σε διάφορες χώρες που έχουν πληγεί 

από την οικονομική κρίση. Η σύγκριση θα μπορεί να γίνει τόσο στην υφιστάμενη κατάσταση, δηλαδή 

στις απόψεις των επαγγελματιών υγείας μετά την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης όσο και πριν από 

αυτή. Τα ευρήματα μίας τέτοιας έρευνας, αν και πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί, να καταδείξουν ακριβώς 

την επίδραση της κρίσης σε μία από τις βασικότερες διαστάσεις της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α:   Ερωτηματολόγιο 

  Σκοπός της παρούσας νοσοκομειακής έρευνας σε δημόσιο γενικό νοσοκομείο είναι ο προσδιορισμός 

του βαθμού  επίδρασης της οικονομικής κρίσης στην Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ασφάλεια του 

ασθενή. Διενεργείται με την χρήση του παρόντος ερωτηματολογίου. 

  Η συμμετοχή σας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και όλες οι 

πληροφορίες που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν ως αυστηρώς εμπιστευτικές και αποκλειστικά για 

τις ανάγκες της έρευνας.  

Διευκρινήσεις: 

 

 

 

 

 

Σημείωση: Βασική προϋπόθεση για την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων είναι οι ερωτηθέντες να 

έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 10ετή προϋπηρεσία εργασίας σε ελληνικό δημόσιο νοσοκομείο.   

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Ο Εργασιακός σας χώρος/Μονάδα 

Σ’ αυτή την έρευνα, σκεφτείτε την «μονάδα» σας ως τον εργασιακό χώρο, τμήμα ή κλινική του 

νοσοκομείου όπου διαθέτετε το μεγαλύτερο μέρος του εργάσιμου χρόνου σας ή παρέχετε τις 

περισσότερες κλινικές υπηρεσίες σας. 

Ποιος είναι ο βασικός εργασιακός σας χώρος ή μονάδα στο νοσοκομείο; Σημειώστε ΜΙΑ απάντηση 

κυκλώνοντας. 

a) Διοικητικές Υπηρεσίες 

b) Παθολογική 

c) Χειρουργική 

d) Χειρουργείο 

e) Αναισθησιολογικό 

f) Καρδιολογική 

g) Καρδιοχειρουργική 

h) Παιδιατρική 

i) Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 

 

 

 

j) Μονάδα Εντατικής Φροντίδας 

(κάθε είδους) 

k) Ψυχιατρική/Μονάδα ψυχικής υγείας 

l) Φυσιοθεραπευτήριο 

m) Φαρμακείο 

n) Εργαστήρια(π.χ.Ακτινολογικό, 

Μικροβιολογικό, κ.τ.λ.) 

o) Άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε:  

 

• Ένα “συμβάν” ορίζεται ως οποιοδήποτε είδος λάθους, περιστατικό, ατύχημα, ή απόκλιση, ανεξάρτητα από το 
αν ή όχι αυτό οδηγεί σε βλάβη του ασθενούς. 
•“Η ασφάλεια των ασθενών” ορίζεται ως η αποφυγή και η πρόληψη των τραυματισμών του ασθενούς ή 
ανεπιθύμητα συμβάντα που προκύπτουν από τις διαδικασίες παροχής υγειονομικής περίθαλψης. 

Κάθε ενότητα του ερωτηματολογίου συμπληρώνεται 2 φόρες, καθώς η 1η αφορά την χρονική περίοδο 

πριν την οικονομική κρίση στην Ελλάδα και η 2η αφορά κατά την χρονική διάρκεια αυτής. 
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1) Παρακαλούμε δηλώστε τη συμφωνία ή διαφωνία σας με τις παρακάτω δηλώσεις 

σχετικά με τον εργασιακό σας χώρο /μονάδα. Σημειώστε την απάντηση σας βάζοντας ένα 

Χ. Οι απαντήσεις αφορούν την εποχή πριν την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης στην 

Ελλάδα. 

 

 

 

 

Σκεφτείτε τον εργασιακό χώρο σας/μονάδα….. 

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

 

Διαφωνώ 

 

Ούτε συμφωνώ/ 

ούτε διαφωνώ  

 

Συμφωνώ 

 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

 

  1.  Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον σ ’αυτή την μονάδα/ 

τμήμα.......... 
1 2 3 4 5 

  2.  Έχουμε αρκετό προσωπικό για να αντιμετωπίσουμε το φόρτο εργασίας 

και να φροντίσουμε σωστά τον ασθενή .................................................................................................  
1 2 3 4 5 

  3. Όταν έχουμε πολλή δουλειά η οποία πρέπει να γίνει γρήγορα, 

εργαζόμαστε ομαδικά για να την τελειώσουμε ......................................................................................   
1 2 3 4 5 

  4. Σ’ αυτή την μονάδα οι εργαζόμενοι φέρονται ο ένας στον άλλο με 

σεβασμό .................................................................................................................................................   
1 2 3 4 5 

  5. Το προσωπικό σ’ αυτή την μονάδα δεν επαρκεί και δουλεύει με 

υπερωρίες για να καταφέρει τη σωστή φροντίδα του ασθενή ................................................................   
1 2 3 4 5 

6.Αναπτύσσουμε δραστηριότητες και παίρνουμε μέτρα για τη βελτίωση της 

ασφάλειας του ασθενή……. 
1 2 3 4 5 

7.Χρησιμοποιούμε περισσότερο εποχιακό προσωπικό απ’ ότι θα έπρεπε για 
τη σωστή φροντίδα του ασθενή. 1 2 3 4 5 

8.Το προσωπικό έχει την αίσθηση ότι τα λάθη του μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν εις βάρος του…….. 1 2 3 4 5 

9.Τα λάθη έχουν οδηγήσει σε θετικές αλλαγές εδώ, προς όφελος του 

ασθενή…. 1 2 3 4 5 

10.Είναι θέμα τύχης που δεν συμβαίνουν σοβαρότερα λάθη εδώ…….. 
1 2 3 4 5 

11.Σ’αυτή την μονάδα όταν κάποιος εργαζόμενος έχει πολλή δουλειά, οι 

υπόλοιποι τον βοηθούν ώστε να ανταπεξέλθει……..  1 2 3 4 5 

12.Όταν αναφέρεται ένα «συμβάν» υπάρχει η εντύπωση ότι κατηγορείται ο 

εργαζόμενος αντί να καταγράφεται το πρόβλημα καθαυτό… 1 2 3 4 5 

13.Όταν εφαρμόζουμε αλλαγές για τη βελτίωση της ασφάλειας του ασθενή, 
αξιολογούμε στη συνέχεια την αποτελεσματικότητά τους…… 1 2 3 4 5 

14.Εργαζόμαστε σαν να υπάρχει «επείγουσα ανάγκη», προσπαθώντας να 

κάνουμε υπερβολικά πολλά, υπερβολικά γρήγορα για να τα 
προλάβουμε όλα…… 

1 2 3 4 5 

15.Η ασφάλεια του ασθενή δεν θυσιάζεται ποτέ προκειμένου να 

διεκπεραιωθεί περισσότερη εργασία….. 1 2 3 4 5 

16.Το προσωπικό ανησυχεί ότι τα λάθη τους καταγράφονται στον 

υπηρεσιακό τους φάκελο………. 1 2 3 4 5 

17.Έχουμε προβλήματα με την ασφάλεια των ασθενών σ’ αυτή την 

μονάδα………… 1 2 3 4 5 

18.Οι διαδικασίες και τα συστήματα που εφαρμόζουμε είναι 

αποτελεσματικά όσον αφορά την πρόληψη λαθών………. 1 2 3 4 5 
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2) Παρακαλούμε δηλώστε τη συμφωνία ή διαφωνία σας με τις παρακάτω δηλώσεις 

σχετικά με τον εργασιακό σας χώρο / μονάδα. Σημειώστε την απάντηση σας βάζοντας ένα 

Χ. Οι απαντήσεις αφορούν κατά την χρονική διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην 

Ελλάδα. 

 

 

 

Σκεφτείτε τον εργασιακό χώρο σας/μονάδα….. 

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

 

Διαφωνώ 

 

Ούτε 

συμφωνώ/ 

ούτε διαφωνώ  

 

Συμφωνώ  

Συμφωνώ 

απόλυτα 

 

  1.  Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον σ ’αυτή την μονάδα/ 

τμήμα........ 
1 2 3 4 5 

  2.  Έχουμε αρκετό προσωπικό για να αντιμετωπίσουμε το φόρτο εργασίας 

και να φροντίσουμε σωστά τον ασθενή .................................................................................................  
1 2 3 4 5 

  3. Όταν έχουμε πολλή δουλειά η οποία πρέπει να γίνει γρήγορα, 

εργαζόμαστε ομαδικά για να την τελειώσουμε ......................................................................................   
1 2 3 4 5 

  4. Σ’ αυτή την μονάδα οι εργαζόμενοι φέρονται ο ένας στον άλλο με 

σεβασμό .................................................................................................................................................   
1 2 3 4 5 

  5. Το προσωπικό σ’ αυτή την μονάδα δεν επαρκεί και δουλεύει με 

υπερωρίες για να καταφέρει τη σωστή φροντίδα του ασθενή ................................................................   
1 2 3 4 5 

6.Αναπτύσσουμε δραστηριότητες και παίρνουμε μέτρα για τη βελτίωση της 

ασφάλειας του ασθενή……. 
1 2 3 4 5 

7.Χρησιμοποιούμε περισσότερο εποχιακό προσωπικό απ’ ότι θα έπρεπε για 
τη σωστή φροντίδα του ασθενή. 1 2 3 4 5 

8.Το προσωπικό έχει την αίσθηση ότι τα λάθη του μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν εις βάρος του…….. 1 2 3 4 5 

9.Τα λάθη έχουν οδηγήσει σε θετικές αλλαγές εδώ, προς όφελος του 

ασθενή…. 1 2 3 4 5 

10.Είναι θέμα τύχης που δεν συμβαίνουν σοβαρότερα λάθη εδώ…….. 
1 2 3 4 5 

11.Σ’αυτή την μονάδα όταν κάποιος εργαζόμενος έχει πολλή δουλειά, οι 

υπόλοιποι τον βοηθούν ώστε να ανταπεξέλθει……..  1 2 3 4 5 

12.Όταν αναφέρεται ένα «συμβάν» υπάρχει η εντύπωση ότι κατηγορείται ο 

εργαζόμενος αντί να καταγράφεται το πρόβλημα καθαυτό… 1 2 3 4 5 

13.Όταν εφαρμόζουμε αλλαγές για τη βελτίωση της ασφάλειας του ασθενή, 
αξιολογούμε στη συνέχεια την αποτελεσματικότητά τους………. 1 2 3 4 5 

14.Εργαζόμαστε σαν να υπάρχει «επείγουσα ανάγκη», προσπαθώντας να 

κάνουμε υπερβολικά πολλά, υπερβολικά γρήγορα για να τα προλάβουμε 
όλα…… 

1 2 3 4 5 

15.Η ασφάλεια του ασθενή δεν θυσιάζεται ποτέ προκειμένου να 

διεκπεραιωθεί περισσότερη εργασία….. 1 2 3 4 5 

16.Το προσωπικό ανησυχεί ότι τα λάθη τους καταγράφονται στον 

υπηρεσιακό τους φάκελο………. 1 2 3 4 5 

17.Έχουμε προβλήματα με την ασφάλεια των ασθενών σ’ αυτή την 
μονάδα………… 1 2 3 4 5 

18.Οι διαδικασίες και τα συστήματα που εφαρμόζουμε είναι 

αποτελεσματικά όσον αφορά την πρόληψη λαθών………. 1 2 3 4 5 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Ο προϊστάμενός σας/Διευθυντής σας 

 
1) Παρακαλούμε δηλώστε τη συμφωνία ή διαφωνία σας με τις επόμενες δηλώσεις σχετικά 

με τον άμεσο προϊστάμενο/διευθυντή σας ή το άτομο στο οποίο λογοδοτείτε απευθείας. 

Σημειώστε την απάντηση σας βάζοντας ένα Χ. Οι απαντήσεις αφορούν την εποχή πριν την 

εμφάνιση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. 

 

 
2) Παρακαλούμε δηλώστε τη συμφωνία ή διαφωνία σας με τις επόμενες δηλώσεις σχετικά 

με τον άμεσο προϊστάμενο/διευθυντή σας ή το άτομο στο οποίο λογοδοτείτε απευθείας. 
Σημειώστε την απάντηση σας βάζοντας ένα Χ. Οι απαντήσεις αφορούν κατά την χρονική 

διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Επικοινωνία 

 
1) Πόσο συχνά συμβαίνουν τα ακόλουθα στον εργασιακό σας χώρο/μονάδα; Σημειώστε την 

απάντηση σας βάζοντας ένα Χ. Οι απαντήσεις αφορούν την εποχή πριν την εμφάνιση της 

οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

 

Διαφωνώ 

 

Ούτε συμφωνώ/ 

ούτε διαφωνώ  

 

Συμφωνώ 

 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

 

1.Ο προϊστάμενός μου/διευθυντής λέει έναν καλό λόγο όταν η δουλειά 
γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες σχετικά με την ασφάλεια του 

ασθενή……… 
1 2 3 4 5 

2.Ο προϊστάμενός μου/διευθυντής λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις προτάσεις του 

προσωπικού για την βελτίωση της ασφάλειας του ασθενή………. 1 2 3 4 5 

3.Κάθε φορά που η πίεση αυξάνει ο προϊστάμενος/διευθυντής μου θέλει να 

δουλεύουμε ταχύτερα ακόμη και αν αυτό σημαίνει μειωμένη ασφάλεια των 

ασθενών... 
1 2 3 4 5 

4. Ο προϊστάμενος/διευθυντής μου παραβλέπει επαναλαμβανόμενα 

προβλήματα ασφαλείας του ασθενή………….. 1 2 3 4 5 

 
Διαφωνώ 

απόλυτα 
 

Διαφωνώ 

 

Ούτε 

συμφωνώ/ 

ούτε διαφωνώ  

 

Συμφωνώ  

Συμφωνώ 

απόλυτα 
 

1.Ο προϊστάμενός μου/διευθυντής λέει έναν καλό λόγο όταν η δουλειά γίνεται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες σχετικά με την ασφάλεια του 
ασθενή……… 

 

1 2 3 4 5 

2.Ο προϊστάμενός μου/διευθυντής λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις προτάσεις του 

προσωπικού για την βελτίωση της ασφάλειας του ασθενή………. 1 2 3 4 5 

3.Κάθε φορά που η πίεση αυξάνει ο προϊστάμενος/διευθυντής μου θέλει να 
δουλεύουμε ταχύτερα ακόμη και αν αυτό σημαίνει μειωμένη ασφάλεια των 

ασθενών... 

1 2 3 4 5 

4.Ο προϊστάμενος / διευθυντής μου παραβλέπει επαναλαμβανόμενα 

προβλήματα ασφαλείας του ασθενή………….. 1 2 3 4 5 

Σκεφτείτε τον εργασιακό χώρο σας/μονάδα….. 

 

Ποτέ 

 

Σπάνια 

 

Μερικές 

Φορές  

 

Συνήθως 
Πάντοτε 

 

1.Μας ενημερώνουν για τις αλλαγές που πραγματοποιούνται με βάση τις αναφορές 
συμβάντων……….. 1 2 3 4 5 

2.Το προσωπικό θα μιλήσει ελεύθερα αν δει κάτι που μπορεί να επηρεάσει τις αναφορές 

συμβάντων…….. 1 2 3 4 5 

3.Ενημερωνόμαστε για τα λάθη που συμβαίνουν σ’ αυτό το τμήμα………..  1 2 3 4 5 

4.Το προσωπικό μπορεί ελεύθερα να αμφισβητεί τις αποφάσεις ή ενέργειες των ανωτέρων 

του…….. 1 2 3 4 5 

5.Στο τμήμα μας εξετάζουμε και συζητούμε τρόπους για να αποφύγουμε την επανάληψη 
λαθών……… 1 2 3 4 5 

6.Το προσωπικό διστάζει και φοβάται να θέσει ερωτήσεις όταν κάτι δεν φαίνεται 
σωστό……….. 1 2 3 4 5 
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2) Πόσο συχνά συμβαίνουν τα ακόλουθα στον εργασιακό σας χώρο/μονάδα; Σημειώστε την 

απάντηση σας βάζοντας ένα Χ. Οι απαντήσεις αφορούν κατά την χρονική διάρκεια της 

οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Συχνότητα συμβάντων που αναφέρθηκαν. 

 
1) Στον εργασιακό σας χώρο/μονάδα του νοσοκομείου σας, πόσο συχνά αναφέρονται τα 

ακόλουθα λάθη, όταν συμβαίνουν; Σημειώστε την απάντηση σας βάζοντας ένα Χ. Οι 

απαντήσεις αφορούν την εποχή πριν την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. 

 

 
2) Στον εργασιακό σας χώρο/μονάδα του νοσοκομείου σας, πόσο συχνά αναφέρονται τα 

ακόλουθα λάθη, όταν συμβαίνουν; Σημειώστε την απάντηση σας βάζοντας ένα Χ. Οι 

απαντήσεις αφορούν κατά την χρονική διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. 
 

 

 

 

 

Σκεφτείτε τον εργασιακό χώρο σας/μονάδα….. 

 

Ποτέ 

 

Σπάνια 

 

Μερικές 

Φορές  

 

Συνήθως 
Πάντοτε 

 

1.Μας ενημερώνουν για τις αλλαγές που πραγματοποιούνται με βάση τις αναφορές 
συμβάντων……….. 1 2 3 4 5 

2.Το προσωπικό θα μιλήσει ελεύθερα αν δει κάτι που μπορεί να επηρεάσει τις αναφορές 

συμβάντων…….. 1 2 3 4 5 

3.Ενημερωνόμαστε για τα λάθη που συμβαίνουν σ’ αυτό το τμήμα………..  1 2 3 4 5 

4.Το προσωπικό μπορεί ελεύθερα να αμφισβητεί τις αποφάσεις ή ενέργειες των ανωτέρων 

του…….. 1 2 3 4 5 

5.Στο τμήμα μας εξετάζουμε και συζητούμε τρόπους για να αποφύγουμε την επανάληψη 
λαθών……… 1 2 3 4 5 

6.Το προσωπικό διστάζει και φοβάται να θέσει ερωτήσεις όταν κάτι δεν φαίνεται 
σωστό……….. 1 2 3 4 5 

 
Ποτέ 

 

Σπάνια 

 

Μερικές 

Φορές  

 

Συνήθως 
Πάντοτε 

 

1.Πόσο συχνά αναφέρεται ένα λάθος που έχει γίνει, αλλά εντοπίζεται και 

διορθώνεται πριν επηρεάσει τον ασθενή; 
1 2 3 4 5 

2.Πόσο συχνά αναφέρεται ένα λάθος που έχει γίνει αλλά δεν θα βλάψει τον 

ασθενή; 
1 2 3 4 5 

3.Πόσο συχνά αναφέρεται ένα λάθος που έχει γίνει και το οποίο θα μπορούσε να 

βλάψει τον ασθενή, αλλά τελικά δεν τον έβλαψε; 
1 2 3 4 5 

 
Ποτέ 
 

Σπάνια 
 

Μερικές 
Φορές  
 

Συνήθως 
Πάντοτε 
 

1.Πόσο συχνά αναφέρεται ένα λάθος που έχει γίνει, αλλά εντοπίζεται και 

διορθώνεται πριν επηρεάσει τον ασθενή; 
1 2 3 4 5 

2.Πόσο συχνά αναφέρεται ένα λάθος που έχει γίνει αλλά δεν θα βλάψει τον 

ασθενή; 
1 2 3 4 5 

3.Πόσο συχνά αναφέρεται ένα λάθος που έχει γίνει και το οποίο θα μπορούσε να 

βλάψει τον ασθενή, αλλά τελικά δεν τον έβλαψε; 
1 2 3 4 5 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ε:  Βαθμολογία της ασφάλειας του ασθενή 

1) Παρακαλούμε αξιολογήστε την επίδοση της μονάδας σας στο νοσοκομείο σχετικά με την 

ασφάλεια του ασθενή. Σημειώστε ΜΙΑ απάντηση. Οι απαντήσεις αφορούν την εποχή πριν 

την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. 

 
     

A 

Άριστη 

B 

Πολύ Καλή 

Γ 

Αποδεκτή/Μέτρια 

Δ 

Ελλιπής 

E 

Αποτυχημένη 

     

2) Παρακαλούμε αξιολογήστε την επίδοση της μονάδας σας στο νοσοκομείο σχετικά με την 

ασφάλεια του ασθενή. Σημειώστε ΜΙΑ απάντηση. Οι απαντήσεις αφορούν κατά την 

χρονική διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. 

 
     

A 

Άριστη 

B 

Πολύ Καλή 

Γ 

Αποδεκτή/Μέτρια 

Δ 

Ελλιπής 

E 

Αποτυχημένη 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: Το νοσοκομείο σας. 

1) Παρακαλούμε δηλώστε την συμφωνία ή διαφωνία σας με τις παρακάτω 

δηλώσεις σχετικά με το νοσοκομείο σας. Σημειώστε την απάντηση σας βάζοντας 

ένα Χ. Οι απαντήσεις αφορούν την εποχή πριν την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης 

στην Ελλάδα. 
 

 

Σκεφτείτε το νοσοκομείο σας……. 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

 

Διαφωνώ 

 

Ούτε 

συμφωνώ/ 

ούτε 

διαφωνώ  

 

Συμφωνώ 

 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

 

1.Η διοίκηση του νοσοκομείου καλλιεργεί κλίμα εργασίας που προάγει τη ασφάλεια 
των ασθενών…….. 1 2 3 4 5 

2.Τα τμήματα του νοσοκομείου δεν συντονίζονται καλά μεταξύ τους…… 1 2 3 4 5 

3.Κατά την μεταφορά των ασθενών από την μια μονάδα στην άλλη περνάνε 
απαρατήρητες και ξεφεύγουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την νοσηλεία τους 

1 2 3 4 5 

4.Υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ εκείνων των μονάδων του νοσοκομείου που 
χρειάζεται να δουλεύουν συλλογικά……. 1 2 3 4 5 

5.Συχνά,σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την νοσηλεία των ασθενών χάνονται κατά 

την αλλαγή της βάρδιας…….. 1 2 3 4 5 

6.Η συνεργασία με το προσωπικό άλλων μονάδων του νοσοκομείου είναι συχνά 

δυσάρεστη………. 1 2 3 4 5 

7.Συχνά δημιουργούνται διάφορα προβλήματα κατά την ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ των μονάδων του νοσοκομείου με σοβαρές συνέπειες 1 2 3 4 5 

8.Οι ενέργειες της διοίκησης του νοσοκομείου δείχνουν ότι η ασφάλεια των ασθενών 

αποτελεί κύρια προτεραιότητα….. 1 2 3 4 5 

9.Η διοίκηση του νοσοκομείου μοιάζει να ενδιαφέρεται για την ασφάλεια των ασθενών 

μόνο όταν συμβαίνει κάποιο δυσάρεστο συμβάν……… 1 2 3 4 5 

10.Οι μονάδες του νοσοκομείου συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους ώστε να 
παρέχουν την καλύτερη δυνατή περίθαλψη στους ασθενείς…….. 1 2 3 4 5 

11.Οι αλλαγές βάρδιας στο νοσοκομείο προκαλούν προβλήματα στους ασθενείς……… 1 2 3 4 5 
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2) Παρακαλούμε δηλώστε την συμφωνία ή διαφωνία σας με τις παρακάτω δηλώσεις 

σχετικά με το νοσοκομείο σας. Σημειώστε την απάντηση σας βάζοντας ένα Χ. Οι 

απαντήσεις αφορούν κατά την χρονική διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. 

 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Αριθμός συμβάντων που έχουν αναφερθεί τους τελευταίους 12 

μήνες, πόσες αναφορές συμβάντων έχετε συντάξει και υποβάλει;  

Σημειώστε ΜΙΑ απάντηση. 

α. Καμία αναφορά                                              δ. 6 έως 10 αναφορές 

β. 1 έως 2 αναφορές                                          ε. 11 έως 20 αναφορές 

γ. 3 έως 5 αναφορές                                        στ. 21 ή περισσότερες αναφορές 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Η:  Πληροφορίες που αφορούν στο υπόβαθρο του προσωπικού 

Αυτά τα στοιχεία θα διευκολύνουν την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας.  

Σημειώστε ΜΙΑ απάντηση κυκλώνοντας. 

 
1. Πόσο διάστημα εργάζεστε σ’ αυτό το νοσοκομείο; 

 α.  8 έως 10 χρόνια                                 δ. 19 έως 24 χρόνια 

 β. 11 έως 14 χρόνια                                 ε. 25 έως 30 χρόνια 

 γ. 15 έως 18 χρόνια                                στ. 31 ή περισσότερα χρόνια 

 

2. Πόσο καιρό εργάζεστε στον σημερινό νοσοκομειακό σας τομέα ( π.χ. παθολογικό, 

χειρουργικό, διοικητικό, κ.τ.λ.); 
Α. Λιγότερο από 1 χρόνο                                 δ. 11 έως 15 χρόνια 

β. 1 έως 5 χρόνια                                              ε. 16 έως 20 χρόνια 

γ. 6 έως 10 χρόνια                                          στ. 21 ή περισσότερα χρόνια 

 

Σκεφτείτε το νοσοκομείο σας……. 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

 

Διαφωνώ 

 

Ούτε 

συμφωνώ/ 

ούτε 

διαφωνώ  

 

Συμφωνώ  

Συμφωνώ 

απόλυτα 

 

1.Η διοίκηση του νοσοκομείου καλλιεργεί κλίμα εργασίας που προάγει τη ασφάλεια 
των ασθενών…….. 1 2 3 4 5 

2.Τα τμήματα του νοσοκομείου δεν συντονίζονται καλά μεταξύ τους…… 1 2 3 4 5 

3.Κατά την μεταφορά των ασθενών από την μια μονάδα στην άλλη περνάνε 

απαρατήρητες και ξεφεύγουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την νοσηλεία τους 
1 2 3 4 5 

4.Υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ εκείνων των μονάδων του νοσοκομείου που 

χρειάζεται να δουλεύουν συλλογικά……. 1 2 3 4 5 

5.Συχνά,σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την νοσηλεία των ασθενών χάνονται κατά 

την αλλαγή της βάρδιας…….. 1 2 3 4 5 

6.Η συνεργασία με το προσωπικό άλλων μονάδων του νοσοκομείου είναι συχνά 
δυσάρεστη………. 1 2 3 4 5 

7.Συχνά δημιουργούνται διάφορα προβλήματα κατά την ανταλλαγή πληροφοριών 

μεταξύ των μονάδων του νοσοκομείου με σοβαρές συνέπειες 1 2 3 4 5 

8.Οι ενέργειες της διοίκησης του νοσοκομείου δείχνουν ότι η ασφάλεια των ασθενών 

αποτελεί κύρια προτεραιότητα….. 1 2 3 4 5 

9.Η διοίκηση του νοσοκομείου μοιάζει να ενδιαφέρεται για την ασφάλεια των ασθενών 
μόνο όταν συμβαίνει κάποιο δυσάρεστο συμβάν……… 1 2 3 4 5 

10.Οι μονάδες του νοσοκομείου συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους ώστε να 

παρέχουν την καλύτερη δυνατή περίθαλψη στους ασθενείς…….. 1 2 3 4 5 

11.Οι αλλαγές βάρδιας στο νοσοκομείο προκαλούν προβλήματα στους ασθενείς……… 1 2 3 4 5 
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3.Συνήθως πόσες ώρες την εβδομάδα εργάζεστε σ ’αυτό το νοσοκομείο; 

 
 α. Λιγότερο από 20 ώρες την εβδομάδα     δ. 60 έως 79 ώρες την εβδομάδα 

 β. 20 έως 39 ώρες την εβδομάδα                ε. 80 έως 99 ώρες την εβδομάδα 

 γ. 40 έως 59 ώρες την εβδομάδα                στ. 100 ή περισσότερες ώρες την εβδομάδα 

 
 4.Τι θέση έχετε στο νοσοκομείο; Σημειώστε μια απάντηση, η οποία να περιγράφει με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο τη θέση που έχετε. 
 

a) Νοσηλευτής Π.Ε. (ΑΕΙ) 

b) Νοσηλευτής Τ.Ε. (ΤΕΙ) 

c) Βοηθός Νοσηλευτή Δ.Ε.(Ι.Ε.Κ.,Ε.Π.Α.Σ./ΕΠΑ.Λ.) 

d) Βοηθός θαλάμου (Υ.Ε.) 

e) Νοσοκόμος/Τραυματιοφορέας (Υ.Ε.) 

f) Ειδικός ιατρός 

g) Φαρμακοποιός 

h) Διαιτολόγος 

i) Βοηθός Μονάδας/Υπάλληλος/Γραμματέας 

j) Φυσιοθεραπευτής ειδικευόμενος στην αναπνευστική αποκατάσταση 

k) Φυσιοθεραπευτής/Εργοθεραπευτής/Λογοθεραπευτής 

l) Τεχνικό προσωπικό (π.χ. Ιατρείο Τεστ Κοπώσεως, Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Ακτινολογικό 

Εργαστήριο) 

m) Διοίκηση/Διαχείριση 

n) Άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε 

 

5.Στη θέση εργασίας σας, συνήθως έχετε άμεση επαφή ή επικοινωνία με τους ασθενείς; 

 
 α .ΝΑΙ, συνήθως έχω άμεση επαφή ή επικοινωνία με τους ασθενείς 

 β .ΟΧΙ, συνήθως ΔΕΝ έχω άμεση επαφή ή επικοινωνία με τους ασθενείς 

 
6.Πόσο καιρό δουλεύετε στον σημερινό εργασιακό χώρο/μονάδα νοσοκομείου; 

 
 α. Λιγότερο από 1 χρόνο                                  δ. 11 έως 15 χρόνια 

 β. 1 έως 5 χρόνια                                             ε. 16 έως 20 χρόνια 

 γ. 6 έως 10 χρόνια                                           στ. 21 ή περισσότερα χρόνια 

 

7.Ποιο είναι το φύλο σας; 
α.  Άνδρας                                                    β. Γυναίκα 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Θ: Τα σχόλιά σας 

 

Παρακαλώ εκφράστε ελεύθερα την άποψή σας γράφοντας οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά 

με την ασφάλεια του ασθενή, τα λάθη ή τις αναφορές συμβάντων στο νοσοκομείο σας. 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Α. Ύπαρξη ακραίων τιμών για τις κλίμακες που αφορούν την ασφάλεια των ασθενών 

προ κρίσης 
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Β. Ύπαρξη ακραίων τιμών για τις κλίμακες που αφορούν την ασφάλεια των ασθενών 

μετά την κρίση 

 

 

 

 



 
71 

 

 

 

 

 

 



 
72 

 

 

 

 



 
73 

 

 

 

 

 



 
74 

 

 

 

 

 



 
75 

 

 

 

 


