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Περίληψη 

 
Η παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τους παράγοντες εκείνους που 

δυσχεραίνουν τους διοικητές των δημοσίων νοσοκομείων κατά την διαδικασία 

λήψης διοικητικών αποφάσεων.  

 
Πρωταρχικός στόχος της έρευνας είναι η απαρίθμηση των κυριότερων  

προβλημάτων από την οπτική γωνία αυτών που διοίκησαν και διοικούν δημόσια 

νοσοκομεία. Η παρούσα μελέτη, καταγραφεί για πρώτη φορά στην βιβλιογραφία 
πως οι διοικούντες των Ελληνικών δημόσιων νοσοκομείων αντιλαμβάνονται τα 

προβλήματα στον τόσο ευαίσθητο χώρο της υγείας. 

 
Τα  εμπόδια που εντοπίζουν οι διοικητές κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το 

περιβάλλον από το οποίο προέρχονται, καθώς και στις προτεινόμενες 

κατηγοριοποιήσεις όπως προέκυψαν απο  την βιβλιογραφία. 

  

Η έρευνα βασίζεται στη χρήση ερωτηματολογίου το οποίο συμπληρώθηκε  απο 

74 πρώην και 84 νυν διοικητές Ελληνικών νοσοκομείων. Οι ερωτώμενοι έχουν 

διοικήσει ή διοικούν δημόσιο νοσοκομείο και προέρχονται από ένα ευρύτερο 

φάσμα επαγγελμάτων το οποίο και καταγράφεται μαζί με άλλες γενικές 

παραμέτρους. Οι παράμετροι αυτοί αναλύθηκαν προκειμένου να εντοπιστούν και 

να σημειωθούν τυχόν συσχετίσεις τους με τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου. 

Η εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. 

 

Στα αποτελέσματα παρατηρήσαμε ότι το εμπόδιο με το μεγαλύτερο αθροιστικό 

ποσοστό είναι η έλλειψη προσωπικού του νοσοκομείου, συμπεριλαμβανομένου και 

του ιατρικού προσωπικού. Αντίθετα, παρατηρήσαμε ότι το εμπόδιο με το 

μεγαλύτερο αθροιστικό ποσοστό διαφωνίας ως προς αν αποτελεί εμπόδιο είναι  ο 

πειθαρχικός έλεγχος που ασκεί ο διοικητής του νοσοκομείου. 

 

 
Επίσης βασικό εύρημα της εργασίας είναι ότι η κατάσταση της Ελληνικής 

οικονομίας επιλέχθηκε ως το πιο σημαντικό εμπόδιο στην κατηγορίας «Εξωτερικό 

Περιβάλλον σε Εθνικό  επίπεδο» με ποσοστό 76% . Σημαντικό εύρημα είναι ότι 



v 

απο τα 25 καθημερινά εμπόδια που μπορεί να συναντήσει ο διοικητής του 

νοσοκομείου ασκώντας διοίκηση τα πιο σημαντικά  είναι  η «γραφειοκρατία» και ο 

«μη ικανοποιητικός ελλιπής προϋπολογισμός». 

Στους  μη παραμετρικούς ελέγχους  (2 και Κ- Ανεξάρτητων Δειγμάτων – Mann 

Whitney και Kruskal Wallis)  που διενεργήθηκαν, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 

αν είναι ενεργεία ο διοικητής που απάντησε ή όχι, το αν έχει μεταπτυχιακό στην 

διοίκηση μονάδων υγείας, η ηλικία και το φύλο, διαφοροποιούν στατιστικά 

σημαντικά (p<0,05) κάποιες από τις απαντήσεις που δόθηκαν.  

 

Σαν συνολικό συμπέρασμα προκύπτει ότι η διοίκηση ενός νοσοκομείου είναι μια 

πολυσύνθετη διαδικασία και υπάρχουν πολλά εμπόδια που δυσχεραίνουν το έργο 

ενός διοικητή. Πολλά είναι εκείνα τα εμπόδια που προέρχονται από χρόνιες 

παθογένειες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και όχι μόνο του τομέα της υγείας.  

Συνοπτικά, στο πρώτο Κεφάλαιο (1ο), γίνεται μία πρώτη εισαγωγή στο Εθνικό 

Σύστημα Υγείας και στον τρόπο που διοικούνται τα δημόσια νοσοκομεία καθώς 

και μια σύντομη παρουσίαση της διάρθρωσης και της κατάσταση του ελληνικού 

νοσοκομείου. 

 
Το δεύτερο Κεφάλαιο (2ο), αποτελεί το κύριο και κομβικό τμήμα εργασίας όπου 

και παρουσιάζονται αναλυτικά οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα ενός διοικητή νοσοκομείου.  Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι 

παράγοντες οι οποίοι οδηγούν σε εμπόδια που δημιουργούν προβλήματα στις 

διοικήσεις, συνοψίζονται σε πέντε βασικές κατηγορίες: στο παγκόσμιο 

περιβάλλον, στο πολιτικοοικονομικό περιβάλλον, στο περιβάλλον που 

διαμορφώνεται από την τοπική κοινωνία, στο περιβάλλον που επικρατεί μέσα σε 

ένα νοσοκομείο γενικά και στο περιβάλλον που δημιουργεί ο ίδιος ο διοικητής, στις 

σχέσεις του με το διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.)  και την προσωπική του στάση κατά 

την διάρκεια της θητείας του. 

 

Στο τρίτο Κεφάλαιο (3ο), παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την 

διαμόρφωση των ερωτημάτων, ο τρόπος συλλογής, οι κατηγορίες των 

απαντήσεων, οι αναλύσεις και η διεξαγωγή της έρευνας και παρουσιάζονται οι 

βασικοί στόχοι αυτής.  
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Ακολουθεί το τέταρτο Κεφάλαιο (4ο), όπου παρουσιάζονται αναλυτικά τα 

αποτελέσματα των ερωτηματολογίων με τη μορφή διαγραμμάτων και στατιστικών 

αναλύσεων. Το τμήμα αυτό της εργασία είναι το πιο «πρακτικό», διότι απεικονίζει 

σχηματικά τα όσα απάντησαν οι διοικητές που συμμετείχαν στην έρευνα. Σε αυτό 

το κεφάλαιο παρουσιάζεται και μια παραγοντική μελέτη των ερωτήσεων και μια 

διαφορετική κατηγοριοποίηση των παραγόντων που προέκυψε.  

 
Στο πέμπτο Κεφάλαιο (5ο), κατά σειρά, περιλαμβάνονται τα συμπεράσματα και ο 

σχολιασμός για κάποια απο τα σημαντικότερα ευρήματα. Στο συγκεκριμένο 

Κεφάλαιο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση των εξωτερικών παραγόντων 

που μπορούν να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα μια σύγχρονης 

υγειονομικής μονάδας.  

 
 

Λέξεις Κλειδιά:  Εμπόδια στην διοίκηση ελληνικού νοσοκομείου, κλίμακα Likert,  
παραγοντική ανάλυση.  
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Abstract 

Main objective of this thesis is to identify the problems the hospital administrator 

face, and the extent they believe that these problems affects the way of 

administration and operation of their hospitals. 

The opinions of past hospital administrators and current hospital administrators 

are recorded regarding the health policy and administration issues of modern 

health service units, like public hospitals. 

The aim of the thesis research is to identify the main problems a hospital has from 

the perspective of those who will or already run hospitals. Their opinion is 

particularly important because for the first time will be recorded the way that the 

hospital administrators perceive the problems in a very sensitive field as health 

services. 

Additionally, the problems identified by the hospital administrators and their 

opinions regarding the obstacles that create these problems are categorized 

depending on the environment from which they originate. Any differences between 

the findings of the responses of hospital administrators and the opinions already 

published in the literature for some of these problems are examined. 

The survey of the thesis is based on a questionnaire which has been addressed 

to 74 former and 58 current, total 158, hospital administrators. All of the 

respondents are past administrators and current administrators of a Public 

Hospital. They are coming from a wider and more general range of professions 

which is recorded together with some other general parameters which were 

analyzed in order to identify any possible correlations between the responses in 

the questionnaire and these parameters. 

The survey is divided into five chapters, where each one of them tries to approach 

from a different way and perspective the administration of hospitals. 

The first (1st) chapter is the theoretical section of the thesis and includes a first 

introduction to the health system, the way are operating the public hospitals and a 

brief presentation of the structure and condition of the Greek Hospitals. 
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The next chapter (2nd) is the main and the larger section of the thesis. In this 

section were analyzed in detail, the main problem categories which affects the 

effectiveness of a hospital administrator. The categories of obstacles which are 

causing the problems in the administrations according to the literature are divided 

in five main categories: the global environment, the political and economic 

environment in Greece, the local community environment, the environment which 

prevails in the hospital and finally in the problems arising from the hospital’s 

administrator personal attitude during his administration service. 

In the third (3rd) chapter is presented the methodology followed for the formulation 

of the questions, the way of the questionnaires collection, the categories of 

responses and finally the analysis and the implementation of the survey including 

the presentation of the main objectives of the survey. 

In continuation the forth (4th) chapter, the results of the questionnaires presented 

in form of charts and the most of them are analyzed statistically. This chapter of 

the thesis is the most "practical" because it presents the answers of the hospital 

administrators. 

The fifth (5th) and final chapter of the thesis includes the conclusions and the 

opinions regarding the obstacles identified by the hospital administrators and a 

sort discuss about some of the most important obstacle. A special emphasis and 

attention was given in this chapter, in order to be clear and understandable how 

the external factors and decisions can influence the efficiency of a modern health 

facility. 

 
 

Keywords:  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 
Το σύστημα υγείας της Ελλάδας είναι ένας τομέας όπου δραστηριοποιούνται και 

το δημόσιο και η ιδιωτική πρωτοβουλία. Είναι όμως και ένας χώρος που ευκολά 

μπορεί κάποιος να παρατηρήσει το αν ένα κράτος έχει κοινωνικά χαρακτηριστικά 

ή όχι.  

 
Το Εθνικό Συστήμα Υγείας (ΕΣΥ), με την ίδρυση του το 1983, ήταν το σύστημα 

εκείνο με το οποίο επιχειρήθηκε η ανάπτυξη ενός δημόσιου φορέα που θα έχει την 

ευθύνη της υγείας του Έλληνα πολίτη.  
 
Η ίδρυση του ΕΣΥ εκείνη την εποχή αποτελούσε αναγκαιότητα για την κοινωνία. 

Το ΕΣΥ συστάθηκε και σχεδιάστηκε ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες 

σε υγειονομική περίθαλψη, που εκείνη την εποχή μόνο ένα δημόσιο νοσοκομείο 

μπορούσε να εγγυηθεί. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αναβαθμίστηκε το ΕΣΥ 

υλικοτεχνικά, με ανθρώπινο δυναμικό, γιατρούς, νοσηλευτές  και διοικητικούς, με 

την προσδοκία πάντα της ίσης και δωρεάν πρόσβασης όλου του πληθυσμού στις 

υπηρεσίες υγείας.  

 
Όπως πολύ ορθά έχει αναφέρει η Καθηγήτρια Οικονομικών της Υγείας του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου κ. Αντωνοπούλου, για να μπορέσεις να ανατρέψεις 

τα κακώς κείμενα πρέπει να κατέχεις το τρίπτυχο: να ξέρεις, να θέλεις και να 

μπορείς. Με άλλα λόγια η ανατροπή απαιτεί γνώση, θέληση και δύναμη για να 

μπορείς να αλλάξεις αυτά που τόσα χρόνια έχουν δημιουργήσει μια κακή εικόνα 

για το σύστημα υγείας.  

 
Χαρακτηριστικά  αναφέρει στο άρθρο του ο Τούντας, «η κυβερνητική εξουσία που 

κατέστρωσε την ίδρυση του ΕΣΥ το 1983, μετά από αρκετά χρόνια, ευρισκόμενη 

και τότε στην εξουσία, παραδέχτηκε την αδυναμία του συστήματος που ιδρύθηκε 

να πετύχει τους σκοπούς του και να εξυπηρετήσει τους καταστατικούς του 

στόχους», (Τούντας, 2002). 
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Σήμερα, το Ελληνικό δημόσιο νοσοκομείο είναι ενταγμένο και λειτουργεί μέσα σε 

ενα σύνθετο σύστημα υγείας, επιφορτισμένο με ρόλους και υποχρεώσεις σε όλα 

τα επίπεδα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.  Το σύστημα υγείας δέχεται 

έντονες πιέσεις και προκλήσεις. Η παγκοσμιοποίηση, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, 

η κομβική γεωγραφική θέση της Ελλάδας και οι απαιτήσεις που απορρέουν από 

την εκπλήρωση της στοχοθεσίας είναι μερικές απο τις πιέσεις στις οποίες το 

σύστημα υγείας πρέπει να ανταπεξέλθει 

 
Οι απαιτήσεις των πολιτών για πρόσβαση σε νέες τεχνολογικά αναβαθμισμένες 

θεραπείες, η γήρανση του πληθυσμού και η προκλητή ζήτηση είναι οι βασικές 

προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει το ΕΣΥ.  

 
Η οικονομική κρίση που ξεκίνησε από το 2008 επέφερε πλήθος προβλημάτων σε 

πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, τα μεγαλύτερα δυστυχώς στην χώρα μας. Η κρίση 

έβαλε με επιτακτικό τρόπο στην ατζέντα των ευρωπαϊκών συζητήσεων θέματα 

όπως η δημοσιονομική εξυγίανση, η μείωση δημοσίων δαπανών, ο 

εξορθολογισμός της κρατικής λειτουργίας,  κ.α.  Θέματα όμως που για πολλές 

χώρες σηματοδότησαν τον επαναπροσδιορισμό του συστήματος υγείας και των 

κοινωνικών προνοιακών παροχών.  

 
Στην Ελλάδα, το σύστημα υγείας δέχτηκε μεγάλες πιέσεις με απότομες μειώσεις 

των προϋπολογισμών των Νοσοκομείων το 2010, αύξηση της ανεργίας και 

επιστροφή πληθυσμού στο δημόσιο σύστημα υγείας, παρατεταμένη οικονομική 

ύφεση με περιστολή δημοσίων δαπανών για την υγεία, με μεταρρυθμίσεις που 

έπρεπε πλέον να ολοκληρωθούν σε ένα ασφυχτικά ορισμένο χρόνο και με 

απαιτήσεις απο τις μνημονιακές δεσμεύσεις της χώρας για άμεσες θεσμικές 

αλλαγές στον χώρο της υγείας. Η αλήθεια είναι ότι πολλές απο αυτές τις 

παρεμβάσεις και τις μεταρρυθμίσεις που όφειλαν να είχαν γίνει πριν απο μια 

δεκαετία έπρεπε να υλοποιηθούν κάθε φορά τάχιστα μέχρι την επόμενη 

αξιολόγηση. Για παράδειγμα η συγκράτηση και μείωση της εξωπραγματικής 

φαρμακευτικής δαπάνης για μια χώρα σαν την Ελλάδα θα έπρεπε να είχε 

προβληματίσει τις Κυβερνήσεις πολύ νωρίτερα.  



 

Σελίδα | 3		
 

Ποια είναι τα σημαντικά εμπόδια για έναν διοικητή σε Ελληνικό Νοσοκομείο; 

Προέρχονται όμως όλα τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι διοικήσεις των 

ελληνικών νοσοκομείων μόνο από τις μνημονιακές υποχρεώσεις; Ή μήπως όχι;   

 

Στο επίκεντρο του δημοσίου συστήματος υγείας βρίσκεται το Ελληνικό Δημόσιο 

Νοσοκομείο.  

 

Το αυξημένο κόστος των υπηρεσιών, οι περιορισμένοι διαθέσιμοι πόροι, τα νέα 

φαρμακευτικά σκευάσματα, η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση από τα δημόσια 

νοσοκομεία και οι δικαιολογημένες απαιτήσεις για ποιότητα έχουν δημιουργήσει 

δύσκολες συνθήκες για τους διοικητές των νοσοκομείων τα τελευταία χρόνια.  Οι 

προκλήσεις των διοικήσεων των νοσοκομείων είναι μεγάλες, και η διοίκηση-

διαχείριση όλου αυτού του συστήματος υπο τις παρούσες συνθήκες δυσκολεύει 

την επίτευξη των στόχων και την εκπλήρωση των απαιτήσεων. 

 
Αναφορικά με την εσωτερική λειτουργία των νοσοκομείων, παραλείψεις, έλλειψη 

μεταρρυθμίσεων, κακοί σχεδιασμοί, λάθος αποφάσεις σε επίπεδο πολιτικής 

υγείας, γραφειοκρατία και διαφθορά είναι μερικά απο όσα έχει κληρονομήσει το 

παρελθόν στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας.  

 
Την όλη παραπάνω κατάσταση έπρεπε να την διαχειριστεί ένα σύνολο ανθρώπων 

που ήταν και είναι επικεφαλής των Ελληνικών δημόσιων νοσοκομείων από το 

2010 και έπειτα.  

 

Τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η διοίκηση του δημόσιου νοσοκομείου, είναι 

ελληνικό φαινόμενο ή έχουν παρατηρηθεί και σε άλλες χώρες; Μπορεί να 

αναγνωρίσει ο διοικητής ποια είναι τα εμπόδια που επιφέρουν μια 

αναποτελεσματική διοίκηση; Φταίνε για όλα οι πολιτικές αποφάσεις; Είναι τα 

εμπόδια εποχικά; Είναι εμπόδια που εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια ή μήπως 

ήταν πάντα εκεί απλά δεν μπορούσε το σύστημα να τα αναγνωρίσει και να τα 

εξαλείψει;  

 
Με την παρούσα μελέτη επιχειρείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε τόσο 

μεγάλη κλίμακα συμμετεχόντων, η διερεύνηση και ανάδειξη των σημαντικότερων 
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εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι διοικητές των νοσοκομείων και να 

κατηγοριοποιηθούν σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν.  

 

Μεθοδολογικά, η εργασία βασίστηκε σε βιβλιογραφική έρευνα και στην εμπειρία 

της επιστημονικής ομάδας. Κύριες πηγές της βιβλιογραφίας αποτέλεσαν ελληνικές 

και ξένες επιστημονικές δημοσιεύσεις, μελέτες και έρευνες που αποτέλεσαν 

αντικείμενο διδακτορικών διατριβών καθώς και εκθέσεις διεθνών οργανισμών. 

 

Η τελική αποτίμηση και επιλογή των προτεινόμενων εμποδίων είναι απόρροια της 

προσωπικής εμπειρίας από την διοίκηση δημόσιου νοσοκομείου και σειράς 

συζητήσεων και προβληματισμών με το με τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Β. 

Αλετρά, που πραγματοποιήθηκαν είτε κατ' ιδίαν στην διάρκεια της κατάρτισης του 

ερωτηματολογίου αλλά στο πλαίσιο των μαθημάτων του στο μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.  ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ  
 
1.1  Εισαγωγή στο Εθνικό  Συστήματος Υγείας 
 
Η υγεία αποτελεί ένα από τα βασικότερα στοιχεία ζωής του ανθρώπου. Όταν ο 

άνθρωπος είναι υγιής, μπορεί να φέρει εις πέρας τις εργασιακές, κοινωνικές και 

οικογενειακές του υποχρεώσεις, και να ασχοληθεί με πράγματα που μπορούν να 

προσφέρουν σε αυτόν και στην οικογένειά του ένα καλύτερο μέλλον. Έχει 

παρατηρηθεί, ότι η έννοια της «υγείας» πολύ συχνά συγχέεται με την έννοια του 

όρου «φροντίδα υγείας» (Αλετράς, 2002).   

 

Η υγεία σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) είναι μία κατάσταση 

που περιλαμβάνει την σωματική, την ψυχική και την κοινωνική ευεξία και 

ταυτόχρονα είναι η απουσία κάποιας ασθένειας και αναπηρίας από τον άνθρωπο. 

Η υγεία μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες όπως η διατροφή, ο 

τρόπος διαβίωσης, η κληρονομικότητα, ο χώρος της εργασίας, η ρύπανση του 

περιβάλλοντος, το φύλο, το κάπνισμα κ.ά.  

 

Κύριο μέλημα κάθε ανθρώπου είναι η φροντίδα της υγείας του. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τακτικές επισκέψεις  σε ιατρικά κέντρα, κλινικές, νοσοκομεία και σε 

διαγνωστικά κέντρα αλλά και με τη χρήση των κατάλληλων φαρμάκων. Η ανάγκη 

που έχει ο άνθρωπος να κρατάει την υγεία του σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο 

οδήγησε στην δημιουργία αυτών των υπηρεσιών (Καλογεροπούλου, 2007).  

 

Ο Λιαρόπουλος έδωσε έναν ορισμό για το σύστημα υγείας, σύμφωνα με τον οποίο 

το τελευταίο αποτελείται από πόρους, οργανωτικά συστήματα, χρηματοδοτικά 

σχήματα και διοικητικές μεθόδους και έχει σαν στόχο την παροχή υπηρεσιών 

υγείας στους πολίτες μιας χώρας (Λιαρόπουλος, 2007).  

 

Το σύστημα υγείας περιλαμβάνει πολλά υποσυστήματα, τα οποία 

αλληλοσχετίζονται και αλληλοεπηρεάζονται μεταξύ τους στοχεύοντας στην 

βελτίωση της υγείας των ανθρώπων μιας χώρας. Ένα αποτελεσματικό σύστημα 

υγείας θα πρέπει να παρέχει στους πολίτες του τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες 
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υγείας, με το ελάχιστο δυνατό κόστος περίθαλψης (Καλογερόπουλος & 

Μουρδουκούτας, 2007).  

 

Υπάρχουν δυο κυρίαρχες τάσεις στην θεωρητική διαμάχη για την υγεία, αν 

προσεγγίσουμε την υγεία με οικονομικούς όρους:  

 
• Φιλελεύθερη προσέγγιση: θεωρεί την υγεία ιδιωτικό αγαθό και ιδιαίτερα 

σημαντικό το ρόλο της αγοράς και του ελεύθερου ανταγωνισμού. 

• Σοσιαλδημοκρατική προσέγγιση: εντάσσει την υγεία στο πλέγμα των 

κοινωνικών αγαθών. 

 
Το βασικό ερώτημα πολιτικού χαρακτήρα, και βασικό ιδεολογικό επιχείρημα 

ανάμεσα στις δυο προσεγγίσεις, είναι η εμπλοκή ή όχι του κράτους στον τομέα της 

υγείας. Στην Ελλάδα, αυτή η θεωρητική διαμάχη προσδιορίσθηκε από αποφάσεις 

στην υγειονομική πολιτική. Η μια προσέγγιση, αυτή που πρότεινε την κρατική 

παρέμβαση και τον δημόσιο χαρακτήρα, ήταν η βάση για τον σχεδιασμό του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ) τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1980. Η 

άλλη προσέγγιση, η φιλελεύθερη, ήταν η βάση για την απαρχή της 

ιδιωτικοποίησης στον υγειονομικό τομέα, μια δεκαετία αργότερα, στις αρχές του 

1990 (Κυριόπουλος, 1995).  

 
Έτσι λοιπόν, το 1983 ιδρύθηκε το Ε.Σ.Υ το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του 

έχοντας ως στόχο την ισότιμη παροχή υπηρεσιών υγείας στον πληθυσμό με 

χαμηλό κόστος και την ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Το Ε.Σ.Υ 

μετά από πολλές δεκαετίες, και εξ’ αιτίας της μη ενεργοποίησης της αρχικής 

ιδρυτικής νομοθεσίας καθώς και εξ’ αιτίας της ανεξέλεγκτης λειτουργίας του 

κατέληξε να είναι ένα μείγμα δημοσίου και ιδιωτικού (Ρεκλείτη και συν, 2012).  Στο 

ελληνικό σύστημα υγείας ο κύριος φορέας ο οποίος καθορίζει τη λειτουργία του 

συστήματος υγείας και εποπτεύει τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης είναι 

το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Καλογεροπούλου & 

Μουρδουκούτας, 2007). 

Από την ίδρυση του πρώτου Ελληνικού συστήματος υγείας  μέχρι και το 1909 τα 

δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα στηρίζονταν στους δήμους και στις 
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φιλανθρωπικές οργανώσεις. Από το 1909 μέχρι και το 1952 δημιουργήθηκαν τα 

πρώτα στρατιωτικά και προσφυγικά νοσοκομεία. Από το 1953 μέχρι και το 1982 

ξεκίνησε στην Ελλάδα η οργάνωση μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας. Από το 

1983 μέχρι και σήμερα γίνονται προσπάθειες να εφαρμοστεί και να εξελιχθεί το 

Ε.Σ.Υ. (Τούντας, 2002) 

Το Ελληνικό σύστημα υγείας είναι ένα κλασσικό παράδειγμα μικτού συστήματος 

δημόσιου χαρακτήρα, όπου πρωτεύοντα ρόλο έχει το δημόσιο, δευτερεύοντα  

ρόλο τα ασφαλιστικά ταμεία και τέλος υπάρχει ένας αρκετά ανεπτυγμένος 

ιδιωτικός τομέας με μεγάλο μερίδιο απορρόφησης των συνολικών δαπανών για 

την υγεία. Πλέον η ιδιωτική υγεία δραστηριοποιείται και στην δευτεροβάθμια και 

στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, εκμεταλλευόμενη την ανεπάρκεια ουσιαστικά του 

δημοσίου να ανταπεξέλθει στην αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών υγείας. (Σουλιώτης, 

2000). 

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) στην Ελλάδα παρέχεται μέχρι και 

σήμερα από το Ε.Σ.Υ από τα Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία, την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, τον Ιδιωτικό Τομέα και τις μη κερδοσκοπικές, μη κυβερνητικές 

οργανώσεις.  Πιο συγκεκριμένα, η Π.Φ.Υ. μπορεί να παρέχεται μέσα από τις 

πρωτοβάθμιες υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ. όπως τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία (Τ.Ε.Ι.) 

των νοσοκομείων, τα Κέντρα Υγείας (Κ.Υ.) και τα Περιφερειακά τους Ιατρεία (Π.Ι.). 

Επίσης παρέχεται μέσα από δομές κοινωνικής ασφάλισης όπως είναι το δίκτυο 

των μονάδων υγείας, ΠΕΔΥ όπως ονομάζεται πλέον - πρώην ΙΚΑ - και άλλων 

ασφαλιστικών ταμείων και μέσα από τους συμβεβλημένους ιδιώτες ιατρούς και 

εργαστήρια, καθώς και από μονάδες του δημόσιου τομέα όπως είναι οι 

στρατιωτικές μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης, οι μονάδες παροχής 

πρωτοβάθμιων υπηρεσιών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και οι άλλες 

υπηρεσίες πρόνοιας όπως τα ΚΑΠΗ και τα πολυϊατρεία των μη κερδοσκοπικών, 

μη κυβερνητικών οργανώσεων.  Τέλος, στον ιδιωτικό τομέα η Π.Φ.Υ. παρέχεται 

από τους ιδιώτες ιατρούς, τα διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια, τα εξωτερικά 

ιατρεία ιδιωτικών κλινικών, τα κέντρα αποκατάστασης και κάποιες άλλες 

εξειδικευμένες μονάδες (Τούντας και συν, 2008).  
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Η χρηματοδότηση του ελληνικού συστήματος υγείας προέρχεται από την 

κοινωνική ασφάλιση, από τον κρατικό προϋπολογισμό και από τα χρήματα των 

ίδιων των ασθενών. Η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική και τα 

ασφαλιστικά ταμεία χρηματοδοτούνται από τις εισφορές των ασφαλισμένων αλλά 

και από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το  Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) 

ιδρύθηκε το 1934 και αποτελούσε το μεγαλύτερο ασφαλιστικό φορέα της χώρας 

μέχρι πρότινος (Θεοδώρου και συν, 2001). 

1.2  Διάρθρωση του Συστήματος Υγείας   
 

Το Ελληνικό Σύστημα Υγείας αποτελείται από μονάδες παροχής υγείας οι οποίες 

ανάλογα με την νομική μορφή λειτουργίας τους μπορούν να διακριθούν σε 

ιδιωτικές και  σε δημόσιες. Οι ιδιωτικές μονάδες υγείας είναι αυτές στις οποίες ο 

φορέας είναι Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και 

λειτουργούν με βάση τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου. Οι δημόσιες μονάδες 

υγείας είναι αυτές που ο φορέας είναι το Δημόσιο ή οι Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (κοινότητες και δήμοι) (Ν.Π.∆.∆.) (Τσακλαγκάνος, 2005). 

Ανάλογα με το είδος των υπηρεσιών που παρέχουν μπορούν να διακριθούν σε 

Μονάδες Ανοιχτής Περίθαλψης και σε Μονάδες Κλειστής Περίθαλψης. Οι Μονάδες 

Ανοιχτής Περίθαλψης είναι τα ιδιωτικά ιατρεία, τα Κέντρα Υγείας και τα Πολυιατρεία 

Ασφαλιστικών Οργανισμών (Τούντας και συν, 2008).  

Το Ελληνικό Σύστημα Υγείας είναι ένα μεικτό σύστημα το οποίο λαμβάνει τους 

απαραίτητους για τη λειτουργία του πόρους μέσω της φορολογίας, της κοινωνικής 

ασφάλισης και τις ιδιωτικές δαπάνες. Η πρωτοβάθμια φροντίδα παρέχεται από τα 

νοσοκομεία, από τα κέντρα υγείας και από τους ασφαλιστικούς φορείς, τα οποία 

χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό του κράτους (Οικονόμου, 2012). 

Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα υγείας αποτελεί ένα ανοικτό σύστημα, το οποίο 

αποτελείται από το σύστημα διεύθυνσης – συντονισμού, το σύστημα 

χρηματοδότησης και το σύστημα παραγωγής και διανομής (Μπουρσανίδης, 

1996). 

Στο παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 1) μπορούμε να δούμε τη δομή και τη 

λειτουργία του συστήματος υγείας. 
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Εικόνα 1-1:Δομή και λειτουργία του συστήματος υγεία (Πηγή: 
Μπουρσανίδης, 1996) 
 

Το ελληνικό σύστημα υγείας αποτελείται από τρία υποσυστήματα, τα οποία είναι 

τα εξής (Θεοδώρου, 2001): 

• Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και ΕΚΑΒ) 

• Το ΙΚΑ και τα υπόλοιπα Ασφαλιστικά Ταμεία 

• Ο ιδιωτικός τομέας παροχής υπηρεσιών υγείας 

 

Το ελληνικό σύστημα υγείας αποτελείται από τρία συστατικά: Το δημόσιο σύστημα 

υγείας (NHS) το οποίο ευθύνεται για τα δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, 

το ασφαλιστικό σύστημα όπου καταβάλλονται τα ασφάλιστρα από τους 

εργαζομένους και τους εργοδότες και πλέον ονομάζεται Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καλύπτοντας 

όλα τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης και πάνω από το 90% του πληθυσμού, και  

το ιδιωτικό ασφαλιστικό σύστημα που περιλαμβάνει ιδιώτες ιατρούς, ιδιωτικές 

κλινικές και διαγνωστικά κέντρα, τα περισσότερα από τα οποία έχουν συμβάσεις 

με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Σισσούρας, 2012). 
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1.3  Νοσοκομεία   
 
Το Νοσοκομείο είναι ένας οργανισμός που διαθέτει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά 

του και ο οποίος αλληλοεπιδρά συνεχώς με το εξωτερικό του περιβάλλον. Το 

νοσοκομείο έχει κύριο σκοπό την παροχή υπηρεσιών περίθαλψης, αλλά έχει και 

άλλους δευτερεύοντες σκοπούς όπως (Αντωνοπούλου, 2013): 

• Παροχή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  περίθαλψης, ισότιμα για κάθε 

πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του 

κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. 

• Ανάπτυξη και προαγωγή της ιατρικής έρευνας. 

• Εφαρμογή προγραμμάτων ειδίκευσης, συνεχούς εκπαίδευσης γιατρών, 

καθώς και εκπαίδευσης και επιμόρφωσης λειτουργιών άλλων κλάδων 

Υγείας. 

Σε αυτό το σημείο λοιπόν, αντικατοπτρίζεται η ανάγκη της συνεχούς εξέλιξης, με 

σκοπό την ταυτόχρονη πορεία του Οργανισμού με τους παράγοντες που 

οριοθετούν και προωθούν τη λειτουργία του, καθώς και η ανάγκη διεύρυνσης των 

γνώσεων των υπαλλήλων για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών (WHO, 2000). 

Σήμερα στην Ελλάδα συναντούμε τριών μορφών δημόσια νοσοκομεία: τα γενικά, 

τα ειδικά, τα πανεπιστημιακά και τα Νοσοκομεία - Κέντρα υγείας. Αναλυτικότερα 

(Δημολιάτης, 2003): 

• Τα γενικά νοσοκομεία αποτελούν την πλέον διαδεδομένη μορφή 

περίθαλψης στο κρατικό σύστημα υγείας στην Ελλάδα, καλύπτουν πολλές 

ειδικότητες και περιλαμβάνουν ειδική μονάδα για την αντιμετώπιση 

επειγόντων περιστατικών. Στόχος αυτών των μεγάλων μονάδων, πέραν τις 

ευρύτητας των ειδικοτήτων, είναι να μπορούν με το μέγεθος των υποδομών 

τους να καλύπτουν μεγάλες γεωγραφικές περιοχές. Έτσι είναι σύνηθες ένας 

μέσος νομός στην Ελλάδα να καλύπτεται από ένα μεγάλο γενικό 

νοσοκομείο. 

• Τα ειδικά νοσοκομεία εξειδικεύονται είτε σε κάποιες συγκεκριμένες 

παθήσεις είτε σε συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών. Έτσι, υπάρχουν π.χ. 
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τα νοσοκομεία λοιμωδών παθήσεων και τα ψυχιατρεία, αλλά και τα 

νοσοκομεία παίδων.  

• Τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία νοσηλεύουν ασθενείς όπως τα γενικά 

νοσοκομεία, αλλά έχουν γιατρούς οι οποίοι παράλληλα διδάσκουν και στο 

πανεπιστήμιο και σε αυτά κάνουν την πρακτική τους άσκηση ή κάποιο 

μέρος της εκπαίδευσης τους οι φοιτητές των ιατρικών σχολών. 

• Τα Νοσοκομεία -Κέντρα Υγείας έχουν περισσότερο τοπικό χαρακτήρα και 

έτσι τα συναντάμε σε μικρότερα μέρη ή σε νησιά π.χ. Νοσοκομείο – Κ.Υ 

Γουμένισσας. Η λειτουργία τους εστιάζεται στην παροχή πρώτων βοηθειών 

και πρωτοβάθμιας περίθαλψης. 

•  

Πέραν των διαφόρων νοσοκομειακών δομών υπάρχουν και οι κλινικές οι οποίες 

δεν χαρακτηρίζονται σαν νοσοκομεία γιατί είναι μικρότερες σε μέγεθος. Οι κλινικές 

μπορούν να είναι είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές. 

Από νομικής άποψης σχεδόν όλα τα Ελληνικά δημόσια νοσοκομεία είναι Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), δηλαδή οργανισμοί που εποπτεύονται 

από το κράτος αλλά είναι αυτόνομοι στην διαχείριση των ανθρωπίνων και των 

οικονομικών τους πόρων. Υπάρχουν μερικά Νοσοκομεία που έχουν διαφορετική 

υπόσταση όπως π.χ. το Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης που 

είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.). 

1.3.1 Τρόπος λειτουργίας  

Το νοσοκομείο -όπως κάθε οργανισμός- στηρίζει την λειτουργία του σε μια 

οργανωτική δομή. Αυτή η δομή όπως είναι λογικό δεν είναι πάντα η ίδια, αλλά 

προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες που έχει το κάθε νοσοκομείο, αλλά και 

τις δυνατότητες του όπως π.χ. η επάρκεια του προσωπικού, οι δομές που 

υποστηρίζει, ο αριθμός των κλινικών κ.α.. 

Ωστόσο, από την οργανωτική δομή δεν μπορούν να λείπουν: 

• Το διοικητικό συμβούλιο 

• Ο διοικητής του νοσοκομείου 

• Η διοικητική υπηρεσία 
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• Η ιατρική υπηρεσία 

• Η νοσηλευτική υπηρεσία 

• Η τεχνική υπηρεσία 

 

Η κάθε μια από τις υπηρεσίες (διοικητική, ιατρική, νοσηλευτική και τεχνική) 

διαχωρίζεται περαιτέρω σε τμήματα, τα οποία εξειδικεύονται το καθένα στην 

λειτουργία του και έχουν έναν συγκεκριμένο ρόλο μέσα στο νοσοκομείο. 

1.3.2 Τρόπος Διοίκησης 

Η λήψη όλων των σημαντικών αποφάσεων του νοσοκομείου γίνεται από το 

διοικητικό συμβούλιο, το οποίο είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων, 

καθώς η καθημερινή διοίκηση του νοσοκομείου γίνεται από τον διοικητή του 

νοσοκομείου.  

Στην ουσία η διοίκηση ενός νοσοκομείου είναι ο συνδυασμός της ηγετικής και της 

διοικητικής γνώσης, η οποία εφαρμόζεται στις μονάδες υγείας και έχει σκοπό την 

οργάνωση και στην διανομή νοσηλευτικής φροντίδας. Για να εφαρμοστεί σωστά 

θα πρέπει να υπάρχει ένα θετικό κλίμα συνεργασίας που να έιχε ως κύριο σκοπό 

την παροχή αποτελεσματικής φροντίδας (Αλεξανδράκη, 2003).   

Η διοίκηση του νοσοκομείου για να είναι αποτελεσματική πρέπει να μπορεί να 

διαχειρίζεται όλα τα θέματα που πιθανόν προκύψουν. Η πορεία του νοσοκομείου 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αποτελεσματικότητα της διοίκησης που 

διαθέτει. Η διοίκηση είναι αυτή που θα παίξει σημαντικό ρόλο στην καλή λειτουργία 

του νοσοκομείου και για αυτόν το λόγο θα πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες 

γνώσεις που απαιτούνται ώστε να μπορεί να διαχειριστεί με άνεση όλα τα θέματα 

και να λάβει αποφάσεις που αφορούν την διεκπεραίωση των όποιων σημαντικών 

θεμάτων  (Έλληνας, 2004).   

Από το 2001 η διοίκηση των νοσοκομείων περιλαμβάνει την έννοια του 

μάνατζμεντ. Με την εισαγωγή του μάνατζμεντ στα νοσοκομεία έρχεται στο 

προσκήνιο και η έννοια της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Με τη βοήθεια της 

τεχνολογίας αλλά και της επιστημονικής εξέλιξης σε διάφορες μεθόδους 

θεραπείας, τα νοσοκομεία έχουν μετατραπεί σε πολύπλοκους και ταχέως 
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αναπτυσσόμενους οργανισμούς. Τα νοσοκομεία εκτός από τις υπηρεσίες υγείας 

προσφέρουν και υπηρεσίες ξενοδοχείου (στέγαση, φαγητό, ιματισμό και 

καθαριότητα) στα άτομα που εξυπηρετούν και το γεγονός αυτό τα καθιστά ακόμα 

πιο πολύπλοκους οργανισμούς (Στάθης, 2004). 

Η διοίκηση μιας νοσοκομειακής μονάδας πρέπει να συντονίσει και να διαχειριστεί, 

τόσο το ανθρώπινο δυναμικό όσο και τους πόρους που έχει στην διάθεση της 

προκειμένου να μπορέσει να παρέχει τις βέλτιστες υπηρεσίες στους ασθενείς. 

Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, δεν αρκεί μόνο η ικανότητα των 

επαγγελματιών υγείας, αλλά απαραίτητη είναι και η διάθεση προσφοράς και η 

θέλησή τους να βοηθήσουν τους ασθενείς. Γι' αυτό το λόγο η διοίκηση μιας 

νοσοκομειακής μονάδας θα πρέπει να μπορεί να αξιοποιήσει όλα τα προσόντα 

του προσωπικού που διαθέτει (Zouko, 2001).  

1.3.3 Τρόπος Χρηματοδότησης  

Τα Ελληνικά δημόσια νοσοκομεία αντλούν την χρηματοδότηση τους από τον 

ετήσιο τακτικό προϋπολογισμό που τους χορηγεί το κράτος. Φυσικά ένα 

νοσοκομείο μπορεί να έχει και έσοδα με την μορφή δωρεών ή χορηγιών είτε από 

φορείς είτε από ιδιώτες.  

Το 2011, η κυβέρνηση αποφάσισε να εφαρμόσει τα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια 

(ΚΕΝ), χωρίς να υπάρχει καμία τεκμηριωμένη μελέτη και τελικά πέτυχε την αύξηση 

των δαπανών της νοσοκομειακής περίθαλψης. Το αποτέλεσμα εφαρμογής των 

Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων ήταν να αυξηθούν τα έσοδα των ιδιωτικών 

νοσοκομείων μέσα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Η τότε κυβέρνηση μέσα 

σε μικρό χρονικό διάστημα το κατάλαβε, μείωσε τις τιμές κατά 30% και άλλαξε την 

ονομασία τους σε Κλειστά Ελληνικά Νοσήλια (ΚΕΝ) (Niakas, 2013).  

1.4 Διοικητής Ελληνικού Νοσοκομείου  
 

Το 2001, όταν και εισήχθη το επαγγελματικό μάνατζμεντ στην διοίκηση των 

νοσοκομείων, θεσπίστηκε ο θεσμός των διοικητών. Οι διοικητές επιλέγονται, 

σύμφωνα με τον νόμο, από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Ανώτερων 

Στελεχών Υπηρεσιών Υγείας, (Καραπούλιος, 2005).  
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Με τον νόμο 2889/2001 και την μετέπειτα προσαρμογή του με τον νόμο 3229/05, 

καθώς και τις προσαρμογές της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 4052/2012 

(ΦΕΚ 41/Α/1-3-2012), ο διοικητής βρίσκεται στην κορυφή της διοικητικής 

πυραμίδας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και μεταξύ των άλλων αρμοδιοτήτων έχει 

την ευθύνη της οργάνωσης, του συντονισμού, του ελέγχου και της εύρυθμης 

λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του Νοσοκομείου (Άρθρο 7,  N. 3229/05). 

Από τις βασικές αλλαγές που επέφερε ο N. 3229/05, είναι η μετονομασία των Πε. 

Σ.Υ σε  Δ.Υ.ΠΕ, και η κατάργηση της θέσης του αναπληρωτή -διοικητή (προέδρου) 

σε αυτές. Το διοικητικό συμβούλιο των Δ.Υ.Πε. έγινε πλέον επταμελές και 

αποτελείται από τον Διοικητή της Δ.Υ.ΠΕ. ως πρόεδρο, τρία πρόσωπα με ιδιαίτερη 

επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα, έναν εκπρόσωπο της περιφέρειας, 

ένα μέλος του Ιατρικού Τμήματος της Περιφέρειας και ένα μέλος των εργαζομένων 

στις Δ.Υ.ΠΕ. μαζί με τον αναπληρωτή του, το οποίο και αυτό καταργήθηκε στην 

συνέχεια με τον Νόμο 3327/2007, όταν και όργανα διοίκησης της Δ.Υ.ΠΕ. είναι 

πλέον (α) ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας και (β) οι δύο (2) Υποδιοικητές 

της Υγειονομικής Περιφέρειας. 

Σημαντικές ήταν οι αλλαγές στα διοικητικά θέματα των Νοσοκομείων. Τα 

Νοσοκομεία, αποκεντρωμένες μονάδες των τότε Πε.Σ.Υ, θα μετατραπούν σε 

Ν.Π.Δ.Δ. και θα περάσουν στον έλεγχο της Υγειονομικής Περιφέρειας. 

 
Με την εφαρμογή του Ν.3329/05, μειώνεται η θητεία των διοικητών και 

υποδιοικητών από 5 σε 2 χρόνια. Τα όργανα διοίκησης των Νοσοκομείων πλέον 

αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) και οι ο Διοικητής.  

 1.4.1 Κύριες λειτουργίες του σύγχρονου διοικητή νοσοκομείου 

Οι κυριότερες λειτουργίες του σύγχρονου διοικητή του νοσοκομείου είναι ο 

σχεδιασμός, η οργάνωση, η διεύθυνση, ο συντονισμός και ο έλεγχος.  

Σχεδιασμός  

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν 

από τη διοίκηση του νοσοκομείου προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της 

νοσοκομειακής μονάδας. Η διαδικασία του σχεδιασμού είναι αυτή που καθορίζει 
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τους γενικούς στόχους όμως όλοι οι παράγοντες καθώς και οι διαθέσιμοι πόροι 

που λαμβάνει υπόψη της δεν είναι σταθεροί και μεταβάλλονται εύκολα. Οι στόχοι 

της νοσοκομειακής μονάδας θα διαδοθούν σε όλους τους εργαζομένους μέσω του 

διοικητή.  

Ο διοικητής της νοσοκομειακής μονάδας είναι αυτός που χειρίζεται όλα τα θέματα 

που αφορούν την οργάνωση του νοσοκομείου γι’ αυτό και αναλύει όλες τις 

πληροφορίες που έχει στην κατοχή του και που αφορούν τις ανάγκες των 

καταναλωτών υπηρεσιών υγείας και τα προσόντα του ανθρώπινου δυναμικού.  

Οι στόχοι που θέτονται από τον διοικητή μπορεί να αφορούν όλη τη νοσοκομειακή 

μονάδα ή μπορεί να αφορούν κι ένα ξεχωριστό τμήμα αυτής. Όπως και να έχει οι 

στόχοι θα πρέπει συμβαδίζουν με τη γενική νοοτροπία και το γενικό πλαίσιο του 

νοσοκομείου. Ο διοικητής του νοσοκομείου πρέπει να συμβουλεύεται τα στελέχη 

των χαμηλότερων επιπέδων διοίκησης του νοσοκομείου προκειμένου να τους 

θέσει τους στόχους του σχεδιασμού, καθώς τις περισσότερες φορές αυτοί 

γνωρίζουν πιο καλά τα προβλήματα που υπάρχουν.  

Ο διοικητής της νοσοκομειακής μονάδας θα πρέπει να γνωρίζει και να εκφράζει σε 

όλους τους ενδιαφερόμενους τους γενικούς σκοπούς και στόχους του 

νοσοκομείου. Ο σχεδιασμός είναι απαραίτητος προκειμένου να προγραμματίσει 

τις μελλοντικές δράσεις του οργανισμού. Ο μακροπρόθεσμός στρατηγικός 

σχεδιασμός που θα θέσει ο διοικητής θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους 

επιμέρους στρατηγικούς στόχους της μονάδας αλλά και να συσχετίσει τους 

στόχους αυτούς με το περιβάλλον μέσα στο όποιο πρέπει να εφαρμοστούν. 

Επομένως, ο διοικητής κατά τον σχεδιασμό θα πρέπει απαραίτητα να λάβει υπόψη 

του τόσο το εσωτερικό όσο και εξωτερικό περιβάλλον του νοσοκομείου.  

Ο διοικητής σε αυτή τη φάση συλλέγει ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες που 

αφορούν τη νοσοκομειακή μονάδα και αναλύει τις δυνάμεις και τις αδυναμίες της, 

οι οποίες απορρέουν από το εσωτερικό περιβάλλον, αλλά και από τις απειλές και 

τις ευκαιρίες που προκύπτουν από το εξωτερικό περιβάλλον του νοσοκομείου.  

Ο διοικητής με την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος που πραγματοποιεί, 

λαμβάνει υπόψη του τις νομοθεσίες, τους κανονισμούς του κράτους και τα διάφορα 
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οικονομικά γεγονότα ή τους οικονομικούς δείκτες που μπορεί να επηρεάσουν τη 

νοσοκομειακή μονάδα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξετάσει όλους τους 

κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτικούς και τεχνολογικούς παράγοντες του 

εξωτερικού περιβάλλοντος του νοσοκομείου, αλλά και τους «ανταγωνιστές» που 

υπάρχουν, τους «μετόχους» του νοσοκομείου, τους «πελάτες», τους προμηθευτές 

και τις διάφορες συλλογικότητες.  

Οι πιο σημαντικοί εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις υπηρεσίες υγείας 

είναι ο ανταγωνισμός, οι πολιτικές αλλαγές και οι διάφορες συγκρούσεις εντός των  

μονάδων υγείας. Ο διοικητής του νοσοκομείου επομένως, θα πρέπει να 

προστατεύει τη μονάδα του, να τη βελτιώνει συνεχώς και να παρέχει ποιοτικές 

υπηρεσίες υγείας.  

 

Εικόνα 1-2:Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος ενός Νοσοκομείου 
 

Εκτός από το εξωτερικό περιβάλλον, ο διοικητής του νοσοκομείου πρέπει να 

αναλύει και το εσωτερικό περιβάλλον της νοσοκομειακής μονάδας. Η ανάλυση του 

εσωτερικού περιβάλλοντος είναι τις περισσότερες φορές πιο δύσκολη γιατί πρέπει 

μέσα σε όλα τα υπόλοιπα να αξιολογηθεί και το προσωπικό του νοσοκομείου. Με 

αυτή την αξιολόγηση ο διοικητής προσπαθεί να εντοπίσει τα στηρίγματα του μέσα 

στον οργανισμό. Επιπλέον, αναλύει το επίπεδο της αποδοτικότητας και της 

επιδεξιότητας του προσωπικού καθώς επίσης και την αποδοτικότητα των 

διαθέσιμων κλινών, τα πληροφοριακά συστήματα και γενικά την οργανωτική δομή 
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της μονάδας υγείας.  

Ο εντοπισμός των δυνάμεων και των αδυναμιών καθώς και των ευκαιριών και των 

απειλών και η σύγκριση μεταξύ τους είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία , καθώς  

θα βοηθήσει σημαντικά τον διοικητή του νοσοκομείου έτσι ώστε να χρησιμοποιήσει 

τις ευκαιρίες για να ελαχιστοποιήσει τις απειλές στους στόχους που θα θέσει 

(Mintzberg, 1973).  

Η επιλογή των κατάλληλων στόχων είναι η πιο σημαντική διαδικασία του 

σχεδιασμού. Οι στόχοι θέτονται από τον διοικητή του νοσοκομείου εφόσον 

πραγματοποιήσει την ανάλυση του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να μπορούν να τροποποιηθούν γρήγορα αν υπάρξει 

ανάγκη, θα πρέπει να είναι εφικτοί και να παρέχουν κίνητρα στους εργαζομένους.  

Αφού τεθούν οι στόχοι, το επόμενο βήμα είναι να αναπτυχθούν οι στρατηγικές που 

πρέπει να ακολουθηθούν ώστε αυτοί να επιτευχθούν. Έπειτα, ο διοικητής μοιράζει 

τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες σε συγκεκριμένες ομάδες μέσα στο νοσοκομείο ή 

ακόμη και σε συγκεκριμένα άτομα.  

Συνοψίζοντας, το στάδιο του σχεδιασμού περιλαμβάνει τέσσερα βασικά σημεία. 

Το πρώτο σημείο είναι η ανάλυση της παρούσας κατάστασης. Ο διοικητής θα 

πρέπει αφού εντοπίσει το πρόβλημα που υπάρχει να προσπαθήσει να το επιλύσει 

με όλα τα διαθέσιμα μέσα που έχει στην κατοχή του.  Ο διοικητής τις περισσότερες 

φορές χρειάζεται να αναλύσει τις αιτίες των προβλημάτων πριν εξετάσει τις 

εναλλακτικές λύσεις (Lancaster, 1982).  Έτσι, λαμβάνει υπόψη του τις 

πληροφορίες οι οποίες πρέπει να είναι επίκαιρες και αντικειμενικές και θέτει 

πιθανά σενάρια επίλυσης του προβλήματος.  

Η εκπαίδευση και η εμπειρία που έχει ο εκάστοτε διοικητής τον βοηθούν σε αυτή 

τη φάση για να βρει την πιο συμφέρουσα επίλυση του προβλήματος  (Παλάσκα & 

Τριγάζη, 2002). Κάποιες λύσεις μπορεί να είναι γρήγορες και οικονομικές και 

κάποιες άλλες μπορεί να μην είναι οικονομικές αλλά να είναι πιο αποτελεσματικές. 

Οι λύσεις φυσικά έχουν άμεση σχέση με το πρόβλημα και ο διοικητής θα πρέπει 

να υπολογίζει τον βαθμό που θα επηρεάσουν οι αποφάσεις τόσο την μονάδα όσο 

και το προσωπικό.  
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Ο διοικητής είναι αυτός που θα λάβει την τελική απόφαση και αυτός που θα πρέπει 

να ελέγχει τη σωστή εφαρμογή της από το προσωπικό του νοσοκομείου. Μετά 

ακολουθεί η αξιολόγηση, η οποία περιλαμβάνει τον έλεγχο και τελός τις όποιες 

αλλαγές απαιτούνται για να επιτευχθεί ο στόχος  (Finch, 1977).  

Οι αποφάσεις που καλείται να πάρει συνήθως ο διοικητής του νοσοκομείου είναι 

ρουτίνας, οικονομικές, λειτουργικές και στρατηγικές. Οι αποφάσεις ρουτίνας 

σχετίζονται με απλά καθημερινά προβλήματα και συνήθως επιλύονται εύκολα και 

άμεσα.  Οι οικονομικές αποφάσεις είναι οι πιο σημαντικές αφού αφορούν την 

αγορά εξοπλισμού, την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων, των αριθμό του 

προσωπικού και γενικά θέματα που αφορούν οικονομικά και διαχειριστικά 

δεδομένα του νοσοκομείου. Οι λειτουργικές αποφάσεις αφορούν θέματα έλλειψης 

προσωπικού και εργασιακών σχέσεων και τέλος οι στρατηγικές αποφάσεις 

αφορούν τις αποφάσεις εκείνες που σε μακροχρόνιο ορίζονται θα βελτιώσουν την 

αποδοτικότητα της νοσοκομειακής μονάδας.  

1.4.1.2 Οργάνωση 

Αφού ο διοικητής του νοσοκομείου θέσει τους στόχους, μετά θα πρέπει να 

φροντίσει για την οργάνωση όλων των φυσικών πόρων και του ανθρώπινου 

υλικού που θα συμβάλουν καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων αυτών. Ο 

διοικητής πρέπει να οργανώσει σωστά το νοσοκομείο προκειμένου να είναι 

αποδοτικό (επίτευξη των στόχων με όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος) και 

αποτελεσματικό (απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επιτευχθούν ορισμένοι 

στόχοι).  

Μέρος της οργάνωσης αποτελεί η στελέχωση, η οποία είναι τοποθέτηση των 

κατάλληλων στελεχών στις προδιαγεγραμμένες ηγετικές και διευθυντικές θέσεις. 

Ενεργοποίηση των κατάλληλων άτομα και τοποθέτηση στις κατάλληλες θέσεις 

εργασίας προκειμένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα 

της νοσοκομειακής μονάδας. Ο ρόλος του διοικητή είναι εξαιρετικά σημαντικός 

ειδικά εντός νοσοκομείο καθώς υπάρχουν πολλά στελέχη με διαφορετικές 

ειδικότητες τα οποία πρέπει να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους. 

Το προσωπικό του νοσοκομείου πολλές φορές είναι εξουθενωμένο και δεν έχει 
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διάθεση εξ’ αιτίας του μεγάλου φόρτου εργασίας, των μικρών αμοιβών, των κακών 

διαπροσωπικών σχέσεων και των συγκρούσεων με τους συναδέλφους, της 

έλλειψης της αυτονομίας, της μη ύπαρξης δικαιοσύνης και συντονισμού. Ο 

διοικητής επομένως θα πρέπει να οριοθετεί τις αρμοδιότητες των εργαζομένων και 

να δημιουργήσει το κατάλληλο κλίμα μέσα στη νοσοκομειακή μονάδα προκειμένου 

να εξαλειφθούν οι αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις που υπάρχουν μεταξύ του 

προσωπικού (Δαληγγάρου, 2001).  

Στον τομέα της οργάνωσης βρίσκεται και ο οικονομικός προγραμματισμός που 

είναι καθήκον του διοικητή της νοσοκομειακής μονάδας. Έτσι ο διοικητής 

χρειάζεται οικονομικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα που σχετίζονται με τους 

πόρους της μονάδας καθώς και πληροφορίες που θα τον βοηθήσουν να λάβει 

βραχυπρόθεσμες αποφάσεις που σχετίζονται με τις τιμές των προσφερόμενων 

υπηρεσιών.  

Ο διοικητής του νοσοκομείου είναι αυτός που θα συντάξει, θα τροποποιήσει και 

θα εκτελέσει τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου. Ο προϋπολογισμός 

περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες της μονάδας σε μια συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή, συνήθως ένα έτος, εκφρασμένες σε αριθμητικά δεδομένα. Ο διοικητής 

πρέπει επίσης, να προγραμματίσει όλες τις πιστώσεις του νοσοκομείου είτε αυτές 

είναι έκτακτες είτε τακτικές και να μελετήσει τόσο τα έσοδα του νοσοκομείου (τα 

χρήματα που λαμβάνει από τις υπηρεσίες που παρέχει ή από άλλες 

δραστηριότητες)  όσο και τα έξοδα του νοσοκομείου (Σούλης, 1999). Βέβαια, ο 

διοικητής θα πρέπει να πλαισιώνεται και από μία ομάδα έμπειρων και 

καταρτισμένων στελεχών που θα τον βοηθήσουν στην διεκπεραίωση των 

οικονομικών συναλλαγών.  

Υπάρχουν πολλοί τρόποι προκειμένου να συντάξει ο διοικητής του νοσοκομείου 

τον προϋπολογισμό. Υπάρχει ο λειτουργικός προϋπολογισμός, ο 

προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων, ο προϋπολογισμός ρευστού και ο 

προϋπολογισμός κεφαλαίου. Γενικά ο προϋπολογισμός αποτελεί το πιο σημαντικό 

μέσο ελέγχου αφού αποτυπώνει όλα τα οικονομικά μεγέθη του οργανισμού είτε 

αυτά ανήκουν στο ενεργητικό του, είτε στο παθητικό του. Το ενεργητικό 

περιλαμβάνει όλα τα οικονομικά μεγέθη που ανήκουν στη νοσοκομειακή μονάδα, 
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ενώ το παθητικό περιλαμβάνει όλα τα οικονομικά μεγέθη που οφείλει η μονάδα σε 

τρίτους.  

Ο διοικητής του νοσοκομείου οφείλει να ασχοληθεί και με τους προμηθευτές 

παρόλο που δεν είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη, καθώς υπάρχει ολόκληρο 

τμήμα προμηθειών που είναι υπεύθυνο για τις προμήθειες της νοσοκομειακής 

μονάδας. Οι προμηθευτές έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν το κόστος της 

μονάδας με διάφορους τρόπους όπως είναι η μείωση της τιμής, οι ευνοϊκοί όροι 

πληρωμής, η τοποθέτηση των προϊόντων στις αποθήκες κ.ά. Ο διοικητής είναι 

αυτός που μελετά τα επίπεδα κόστους και αυτός που συλλέγει στοιχεία από την 

αγορά.  

Ο διοικητής θα πρέπει να συνεργάζεται σωστά με τον προμηθευτή του 

νοσοκομείου έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα και είναι ο ουσιαστικά 

υπεύθυνος για την παραλαβή, αποθήκευση και διακίνηση όλων των υλικών, για 

τη συσκευασία και για την ταξινόμηση των υλικών, ακόμα και για την καταστροφή 

του άχρηστου υλικού.   

 

1.4.1.3 Διεύθυνση 

Ο ρόλος της διεύθυνσης είναι πολυδιάστατος αφού ασχολείται με τις σχέσεις 

μεταξύ των εργαζομένων μέσα στο νοσοκομείο. Ο διοικητής είναι αυτός που 

παρέχει τις οδηγίες στους υφισταμένους του έτσι ώστε αυτοί να κατανοήσουν τι 

πρέπει να κάνουν, να καταλάβουν τις υποχρεώσεις τους και να πορεύονται 

σύμφωνα με τους στόχους της νοσοκομειακής μονάδας.  

Η διοίκηση είναι αυτή που θα καθορίσει τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει 

το ανθρώπινο δυναμικό και να καθορίσει και τις ανθρώπινες σχέσεις μέσα στη 

νοσοκομειακή μονάδα. Ο διοικητής παρέχει καθοδήγηση στο ανθρώπινο δυναμικό 

και αναπτύσσει νέες πολιτικές που σχετίζονται με τους ανθρώπινους πόρους έτσι 

ώστε να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι του νοσοκομείου. Η αποτελεσματική διοίκηση 

μπορεί να είναι αποτέλεσμα της προσεκτικής θέσπισης των κανόνων 

συμπεριφοράς μέσα σε μία μονάδα.  
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Το προσωπικό της νοσοκομειακής μονάδας είναι συνδεδεμένο με την ποιότητα 

των υπηρεσιών που αυτή προσφέρει στους πελάτες της. Γι’ αυτό το λόγο είναι 

σημαντική η καθοδήγηση του προσωπικού όχι μόνο από τον διοικητή αλλά και 

από τα άλλα ηγετικά στελέχη της νοσοκομειακής μονάδας. Πρέπει να 

ενδυναμώνουν όλα τα στελέχη του νοσοκομείου είτε αυτά ανήκουν στον ιατρικό 

είτε στο νοσηλευτικό είτε στο διοικητικό προσωπικό έτσι ώστε να παρέχουν 

υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας. Ο διοικητής του νοσοκομείου θα πρέπει να 

επιλέγει πολύ προσεκτικός στις κρίσεις του ιατρικού προσωπικού του 

νοσοκομείου, όπου και έχει ενεργή εμπλοκή, επιλέγοντας μόνο τους αντικειμενικά 

καλύτερους για την κάθε θέση.  

Ο διοικητής θα πρέπει να γνωρίζει ότι το προσωπικό του νοσοκομείου θα είναι σε 

θέση να παρέχει μία ποιοτική υπηρεσία, θα μπορεί να προσαρμόζεται στις 

οργανωτικές και κάθε άλλου είδους αλλαγές της διοίκησης, θα εργάζονται 

σύμφωνα με τους κοινούς στόχους που έχει θέση η νοσοκομειακή μονάδα και θα 

διατηρεί τη συνεργασία και την ομαδικότητα στον χώρο εργασίας  (Jepsen & Dilley, 

1974).  

 

1.4.1.4 Συντονισμός 

Η λειτουργία του συντονισμού περιλαμβάνει όλες τις προσπάθειες συγχρονισμού 

των ατόμων και των διαφόρων ενεργειών μέσα σε μία νοσοκομειακή μονάδα 

προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί. Ο ρόλος του διοικητή είναι 

να συνδυάζει όλες τις λειτουργίες και τις αρμοδιότητες των διαφορετικών τμημάτων 

του νοσοκομείου έτσι ώστε να υπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότερες τριβές με την 

μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα.  

Επειδή μέσα σε ένα νοσοκομείο το προσωπικό πρέπει να συνεργάζεται συνέχεια 

είναι λογικό να δημιουργούνται προστριβές. Ο διοικητής του νοσοκομείου πρέπει 

να έχει ενεργό και δυναμικό ρόλο και να κάνει διορθωτικές, προληπτικές και 

ρυθμιστικές ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίσει την αποτελεσματική 

επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού (Αγγελόπουλος, 2000). Οι προληπτικές 

ενέργειες είναι αυτές που γίνονται προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές 
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συνέπειες στο νοσοκομείο, οι διορθωτικές είναι αυτές που επιδιορθώνουν μία 

δυσλειτουργία του νοσοκομείου όταν αυτή εκδηλώνεται, ενώ οι ρυθμιστικές είναι 

αυτές που στοχεύουν στην διατήρηση της συγκεκριμένης κατάστασης.  

Μία σημαντική διαδικασία του συντονισμού είναι η υποκίνηση. Ο διοικητής του 

νοσοκομείου είναι αυτός που πρέπει να υποκινεί τη συμπεριφορά του 

προσωπικού και να την κατευθύνει έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της 

νοσοκομειακής μονάδας. Επίσης, είναι αυτός που θα πρέπει να πλησιάζει και να 

επικοινωνεί με το προσωπικό του νοσοκομείου για να καταλάβει καλύτερα τον 

τρόπο που σκέφτονται και το πώς αυτοί αισθάνονται. Ο διοικητής με αυτόν τον 

τρόπο εντάσσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του προσωπικού του στα συμφέροντα 

του νοσοκομείου και ταυτόχρονα απομακρύνει όλα εκείνα που ενοχλούν τους 

εργαζομένους. Ως εκ τούτου, ο διοικητής πρέπει να έχει και ηγετικές ικανότητες 

προκειμένου να εμπνεύσει, να καθοδηγήσει και να επηρεάσει τους εργαζομένους 

του νοσοκομείου. 

 

1.4.1.5   Έλεγχος  

Ο διοικητής της νοσοκομειακής μονάδας θα πρέπει να ελέγχει τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες που προσφέρει το νοσοκομείο και να προσπαθεί να τις αναβαθμίζει 

συνεχώς. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από μία διαδικασία συνεχούς 

βελτίωσης των νοσηλευτικών υπηρεσιών, οι οποίες εστιάζουν στις ανάγκες του 

ασθενή. Η έννοια του ελέγχου περιλαμβάνει την συνεχή επίβλεψη μιας διαδικασίας 

και την καταγραφή τυχόν αποκλίσεων από τα αποτελέσματα που θα  προκύψουν 

(Tead, 1959).  

Η μέθοδος εξασφάλισης της ποιότητας που εφαρμόζει κάθε νοσοκομειακή μονάδα 

εξαρτάται από τις ικανότητες και τα χαρακτηριστικά που έχει ο διοικητής της. Η 

ποιότητα των παρεχόμενων νοσοκομειακών παροχών συνδέεται με την έννοια της 

ικανοποίησης του πελάτη. Ο διοικητής της νοσοκομειακής μονάδας συχνά δαπανά 

πολλά χρήματα για τον έλεγχο της ικανοποίησης του πελάτη. Η ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών μπορεί να υπολογιστεί με τη βοήθεια κάποιων 

γραφικών και περιγραφικών μεθόδων. Ένας τρόπος υπολογισμού της ποιότητας 
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των υπηρεσιών που παρέχει ένα νοσοκομείο είναι τα διαγράμματα ροής και τα 

διαγράμματα ελέγχου. Ο διοικητής μπορεί να δει ποια σημεία χρειάζονται επιπλέον 

προσοχή και την απόκλιση που υπάρχει ανάμεσα στα αναμενόμενα 

αποτελέσματα σε σχέση με τα πραγματικά. Ένα ακόμη διάγραμμα που βοηθάει 

τον διοικητή του νοσοκομείου είναι το διάγραμμα Pareto, στο οποίο απεικονίζεται 

η συχνότητα των προβλημάτων που εμφανίζονται. Με αυτόν τον τρόπο ο διοικητής 

μπορεί να δει πόσο συχνά εμφανίζεται ένα πρόβλημα, να βρει την αιτία που το 

δημιουργεί έτσι ώστε να το περιορίσει, καθώς και να βρει τον τρόπο με τον οποίο 

έχει επιλυθεί ένα πρόβλημα παλιότερα. Ο διοικητής θα πρέπει να μπορεί να 

προβλέπει έγκαιρα τις αντιπαραθέσεις ανάμεσα στους εργαζομένους του έτσι 

ώστε να μπορέσει να τις περιορίσει. Στο στάδιο του ελέγχου ο διοικητής στην ουσία 

πραγματοποιεί μία σύγκριση των πραγματικών αποτελεσμάτων με τους στόχους 

που είχε θέσει έτσι ώστε να ξέρει αν έχει επιτύχει ή αποτύχει. Αν δεν έχει πετύχει 

όλους τους στόχους, τότε θα πρέπει να κάνει όλες τις απαραίτητες διορθωτικές 

ενέργειες προκειμένου να τους πετύχει.  

Ο έλεγχος είναι μία θετική διαδικασία αφού μέσα από αυτόν μπορούν να 

αξιολογηθούν τα αποτελέσματα όλων των πράξεων αλλά και να ληφθούν νέα 

μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας του νοσοκομείου. Ο διοικητής του 

νοσοκομείου στη διαδικασία του ελέγχου καθορίζει τα πρότυπα απόδοσης, 

μετράει την απόδοση, συγκρίνει την απόδοση με τα πρότυπα και κάνει διορθωτικές 

ενέργειες  (Ξανθοπούλου, 2002). Υπάρχει ο προκαταρκτικός έλεγχος, ο έλεγχος 

κατά τη διαδικασία και ο έλεγχος των αποτελεσμάτων (Georgopoulos & Mann, 

1962). Τα νοσοκομεία επειδή είναι πολύπλοκοι οργανισμοί πραγματοποιούν 

πολλαπλούς ελέγχους σε διάφορες στιγμές έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν 

παρεκκλίνουν ή όχι από την πορεία τους.  

Ο διοικητής του νοσοκομείου θα πρέπει να είναι αντικειμενικός και αμερόληπτος, 

θα πρέπει να αποφασίζει με βάση τα στοιχεία του παρελθόντος και να παρατηρεί 

έγκαιρα οποιεσδήποτε παρεκκλίσεις έτσι ώστε να τις διορθώσει. Πρέπει επίσης, 

να μπορεί να διαχειριστεί και τους εργαζομένους της νοσοκομειακής μονάδας γιατί 

κάποιες φορές οι στόχοι της μονάδας είναι αντίθετοι με τους προσωπικούς 

στόχους των εργαζομένων. Ο διοικητής στο στάδιο του ελέγχου θα πρέπει να 

πραγματοποιεί και αξιολόγηση. Η αξιολόγηση αφορά την υγειονομική πολιτική της 
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μονάδας σε σχέση με τις ανθρώπινες ανάγκες, την επάρκεια των διαθέσιμων 

πόρων, την πρόοδο των υγειονομικών δραστηριοτήτων, την απόδοση των 

υπηρεσιών και αξιολόγηση των ενεργειών. 

 

1.4.2 Τρόπος επιλογής Διοικητικού Συμβουλίου  

Η διοίκηση κάθε νοσοκομείου αποτελείται από το διοικητικό συμβούλιο. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον 

Αντιπρόεδρο και από άλλα μέρη. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου διορίζονται 

από τον εκάστοτε Υπουργό και πρέπει να είναι άτομα που να έχουν γνώσεις και 

εμπειρία πάνω σε θέματα που αφορούν τη διοίκηση και την οργάνωση των 

νοσοκομείων. Τα άτομα αυτά πρέπει να μην έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, 

δηλαδή να μην είναι συγγενείς είτε εξ’ αίματος, είτε εξ’ αγχιστείας, ούτε να είναι 

σύζυγοι και πρέπει ακόμα να μην συνδέονται με κανένα άλλο νοσοκομείο, είτε 

εταιρεία που προμηθεύει το νοσοκομείου ή που συνεργάζεται με αυτό για 

οποιονδήποτε λόγο. Αν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσει 

από αυτό για οποιονδήποτε λόγο, τότε ο εκάστοτε Υπουργός πρέπει να 

αντικαταστήσει άμεσα τη θέση του. Η θητεία του νέου σύμβουλου του Διοικητικού 

Συμβουλίου θα κρατήσει μέχρι τη λήξη της θητείας του ατόμου που αντικατέστησε 

(Μπουρσανίδης, 1993). 

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να συζητηθούν μόνο τα 

θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Μπορούν να συζητηθούν κι 

άλλα θέματα εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και εφόσον 

συμφωνούν όλοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει εφόσον έχει την 

απαραίτητη απαρτία, εκ των οποίων ένα μέλος πρέπει υποχρεωτικά να είναι είτε 

ο Πρόεδρος είτε ο Αντιπρόεδρος του συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος που ανήκει 
στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με μία ψήφο.  

Ο Αντιπρόεδρος έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει τον Πρόεδρο όταν εκείνος 

δηλώσει κόλλημα ή αδυναμία. Οι αποφάσεις μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο 

λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία και όταν υπάρχει ισοψηφία υπερισχύει η 
ψήφος του Προέδρου (Μπουρσανίδης, 1993). 
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1.4.2.1   Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ο βασικός ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να παίρνει όλες τις αναγκαίες 

αποφάσεις προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του νοσοκομείου. Οι στόχοι 

αυτοί μπορεί να έχουν τεθεί είτε από το Υπουργείο είτε από το Νοσοκομείο. Το 

Διοικητικό συμβούλιο πρέπει επίσης, να συντάσσει τον κανονισμό λειτουργίας του 

νοσοκομείου και να τον αλλάζει όταν το θεωρεί απαραίτητο. Ο κανονισμός 

λειτουργίας του νοσοκομείου πρέπει να έχει την έγκριση του Υπουργείου.  

Το διοικητικό Συμβούλιο είναι αυτό που θα εγκρίνει τους προϋπολογισμούς του 

νοσοκομείου, τον ισολογισμό αλλά τον απολογισμό της κάθε χρήσης. Όσον αφορά 

τον προϋπολογισμό τον ελέγχει και τονυποβάλλει στο Υπουργείο για έγκριση μαζί 

με τα αναλυτικά στοιχεία των εξόδων και δαπανών του. Επιπλέον, αποφασίζει για 

την κατανομή των πόρων που προέρχονται από τα έσοδα του νοσοκομείου. 

Αποφασίζει ακόμη και για την εκτέλεση των έργων, των επισκευών, της κτιριακής 

αναβάθμισης του νοσοκομείου, για την προμήθεια των επιστημονικού και 

ξενοδοχειακού εξοπλισμού και γενικά αποφασίζει για τα προγράμματα ανάπτυξης 

του νοσοκομείου. Αναλυτικά οι βασικές αρμοδιότητες του Δ.Σ. σύμφωνα με τον 

νόμο 3329/2005 είναι οι παρακάτω:  

• Εγκρίνει το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του Νοσοκομείου και το υποβάλλει 

στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας προς τελική έγκριση και 

ένταξη του στο επιχειρησιακό σχέδιο της Υγειονομικής Περιφέρειας. 

• Εγκρίνει το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης μαζικών καταστροφών και 

έκτακτων αναγκών του Νοσοκομείου και το υποβάλλει προς τελική έγκριση 

στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. 

• Εγκρίνει τη δημιουργία, μείωση ή συγχώνευση μονάδων ή τμημάτων του 

Νοσοκομείου και υποβάλλει τη σχετική πρόταση προς έγκριση στον Διοικητή 

της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. 

• Εγκρίνει την ανέγερση, επέκταση, αναδιάταξη και ανακατανομή των κτιριακών 

και λοιπών υποδομών του Νοσοκομείου και υποβάλλει τη σχετική πρόταση 

προς έγκριση στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. 

• Εγκρίνει τον οργανισμό του Νοσοκομείου και τις τροποποιήσεις του και τον 

υποβάλλει προς έγκριση στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. 
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• Εγκρίνει το συνολικό ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεων του 

Νοσοκομείου και τον υποβάλλει στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής 

Περιφέρειας. 

• Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου, τις αναμορφώσεις και 

τροποποιήσεις του, όπως και τον ισολογισμό και τον απολογισμό της 

οικονομικής χρήσης κάθε έτους και τον υποβάλλει στον Διοικητή της οικείας 

Υγειονομικής Περιφέρειας. 

• Εγκρίνει το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, καθώς και τις 

τροποποιήσεις του και το υποβάλλει στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής 

Περιφέρειας. 

• Εγκρίνει τη σκοπιμότητα και τον τρόπο χρηματοδότησης για εκτέλεση έργων, 

υλοποίηση μελετών, προμήθεια παντός τύπου εξοπλισμού, προμήθεια 

παντός τύπου αναλώσιμου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών κατά ΚΑΕ 

προϋπολογισμού για ποσό άνω των 15.000 ευρώ και μέχρι 45.000 ευρώ 

ετησίως. 

• Εισηγείται τη σκοπιμότητα και τον τρόπο χρηματοδότησης για εκτέλεση 

έργων, υλοποίηση μελετών, προμήθεια παντός τύπου εξοπλισμού, προμήθεια 

παντός τύπου αναλώσιμου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών κατά ΚΑΕ 

προϋπολογισμού για ποσά άνω των 45.000 ευρώ ετησίως στον Διοικητή της 

οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. 

• Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό της δαπάνης που αφορά στις εφημερίες 

του ιατρικού προσωπικού και την υπερωριακή απασχόληση και εργασία κατά 

τις νυκτερινές ώρες και εξαιρέσιμες ημέρες του λοιπού προσωπικού και τον 

υποβάλλει προς έγκριση στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. 

• Εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, την οποία αποστέλλει στον 

Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. 

• Εγκρίνει τις προτάσεις για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του 

Νοσοκομείου και υποβάλλει στον Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας 

εισήγηση για την εκποίηση τους. 

• Εγκρίνει τη χορήγηση πάσης φύσεως εκπαιδευτικών αδειών του ιατρικού και 

λοιπού προσωπικού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

• Αποφασίζει για την αποδοχή δωρεών και κληροδοτημάτων υπέρ του 

Νοσοκομείου. 
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1.4.3   Στόχοι – Βασικά χαρακτηριστικά του διοικητή  

Στόχος του διοικητή ενός νοσοκομείου και κατ’ επέκταση ολόκληρου του 

νοσοκομείου είναι η παροχή φροντίδας και περίθαλψης με οποιαδήποτε μορφή 

στους πολίτες μιας χώρας. Το νοσοκομείο είναι το επίκεντρο του συστήματος 

υγείας και καλείται να συνεισφέρει στην υλοποίηση των πολιτικών υγείας, 

ικανοποιώντας την κοινωνική του ευθύνη (προάσπιση της υγείας ως “δημόσιου 
αγαθού”) και τη δημοσιονομική του σταθερότητα (Έλληνας, 2004). 

Βασικό χαρακτηριστικό ενός ηγέτη- διοικητή είναι να ενστερνίζεται υποστηρικτική 

στρατηγική, να εκπαιδεύει και να καθοδηγεί την ομάδα με ηθικές αξίες με γνώμονα 

τον επιθυμητό ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του νοσοκομείου. Επιπροσθέτως η 

κριτική σκέψη και η επιβλητική ικανότητα τον καθιστούν ικανό να επιβλέπει και να 

αξιολογεί καθώς και να επεμβαίνει στις ενέργειες της ομάδας του με βάση πάντα 

τη δυνατότητα αυτής. Η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός πρέπει να εμπνέονται από 

τον εκάστοτε ηγέτη- διοικητή έτσι ώστε να είναι αποδεκτός από την ομάδα του. 

Ακόμα πρέπει να είναι συντονιστικός και οργανωτικός ώστε να προγραμματίζει τις 

διάφορες δραστηριότητες της ομάδας, να συντονίζει την πρωτοβουλία. Συνάμα 

ένας ηγέτης- διοικητής πρέπει να είναι ήρεμο πνεύμα, δίκαιος και ικανός στην 

επίλυση ζητημάτων για να μπορεί να ρυθμίζει και να επιλύει τα προβλήματα που 

μπορεί να προκύπτουν στην ομάδα. Βέβαιο είναι το ότι ο σωστός ηγέτης θα πρέπει 

να είναι διορατικός με αγάπη για τη γνώση, να έχει κύρος, αυτοσεβασμό και να 

είναι ευπροσάρμοστος στις τυχόν αλλαγές. Τέλος, πρέπει να έχει επικοινωνιακή 

δεξιότητα, καθώς σε αυτήν βασίζεται η αλληλεπίδρασή του με το νοσηλευτικό 

προσωπικό, πράγμα απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του τμήματος και τη 

ροή πληροφοριών. Ο ορθός συνδυασμός των ανωτέρω υποδεικνύον ένα σωστό 
και αποτελεσματικό διοικητή μιας νοσοκομειακής μονάδας (Ζυγά, 2010). 

Θεμέλιο λίθο για την ορθή και ποιοτική λειτουργία του συστήματος υγείας αποτελεί 

ο ρόλος του ηγέτη – προϊστάμενου – διοικητή. Το αποτέλεσμα της λειτουργίας 

αυτής αντικατοπτρίζεται στο επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας. Η σωστή και 

αξιοκρατική επιλογή ηγεσίας στο χώρο της υγείας αλλά και ο έλεγχος για τη σωστή 

δράση της οδηγούν στην ασφάλεια τόσο του ίδιου του προσωπικού όσο και του 

ασθενούς. Ο κάθε ηγέτης- προϊστάμενος- διοικητής πρέπει να αποδέχεται την 

υπευθυνότητα, το οργανωτικό πνεύμα και τις αρμοδιότητες που συνάδουν με το 
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ηγετικό ρόλο στο σύστημα υγείας. Ένας επιπρόσθετος ρόλος του είναι αυτός στη 

διεπιστημονική ομάδα, ως συντονιστή. Είναι ζωτικής σημασίας για τον εκάστοτε 

τομέα υγείας, να γίνεται αποδεκτός ο ρόλος και η δράση του ηγέτη – 
προϊστάμενου- διοικητή  (Marquis & Huston, 2011). 

 

1.4.4 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πρόσληψη και την νομοθεσία  

Τα διοικητικά στελέχη μιας νοσοκομειακής μονάδας εκτός από το να είναι καλοί 

επαγγελματίες θα πρέπει να διαθέτουν και κάποιες δεξιότητες, όπως τεχνικές, 

διαπροσωπικές και δεξιότητες συνολικής θεώρησης. Οι τεχνικές δεξιότητες είναι 

οι γνώσεις συγκεκριμένων τεχνικών του τρόπου λειτουργίας της νοσοκομειακής 

μονάδας, διαπροσωπικές δεξιότητες απαιτούνται προκειμένου να υπάρχει η 

αποτελεσματική επικοινωνία μέσα στο νοσοκομείο και οι δεξιότητες συνολικής 

θεώρησης σχετίζονται με την ικανότητα που έχει κάποιος να αντιλαμβάνεται τον 

οργανισμό σαν οντότητα. Κάθε διοικητής μιας νοσοκομειακής μονάδας θα πρέπει 

να διαθέτει όλες τις παραπάνω δεξιότητες προκειμένου να ασκεί αποτελεσματική 

ηγεσία.  

Σύμφωνα με την νομοθεσία λοιπόν, για να είναι κάποιος ηγέτης σε ένα νοσοκομείο 

πρέπει να έχει ένα πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Κάποια από τα προσόντα που η νομοθεσία 

συνεκτιμάει για την διοικητική αυτή θέση είναι η κατοχή κάποιου διδακτορικού στην 

ίδια θεματολογία, η κατοχή αντίστοιχου τίτλου σπουδών στο εξωτερικό, 

οποιοδήποτε επιστημονικό έργο ή δημοσιεύσεις πάνω στο αντικείμενο της 

νοσηλευτικής και της ιατρικής, γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας κατά 

προτίμηση αγγλικής, προϋπηρεσία σε κάποια αντίστοιχη θέση, επαγγελματική και 

κοινωνική καταξίωση, συστατικές επιστολές, εθελοντική εργασία, κατάλληλη 

προσωπικότητα η οποία θα κριθεί στην συνέντευξη και ηλικία μέχρι 65 ετών. Η 

νομοθεσία κατατάσσει ορισμένα αυτονόητα προσόντα στα προαιρετικά όπως είναι 

για παράδειγμα οι σπουδές πάνω στον συγκεκριμένο κλάδο, ενώ κάποια άλλα 

προσόντα υποκειμενικά που θα προκύψουν από τη συνέντευξη δεν είναι 

μετρήσιμα (Ν.4369/2016).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.  ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ  

 

Αρκετές έρευνες έχουν διεξαχθεί στο πεδίο της διερεύνησης των παραγόντων 

εκείνων που σχετίζονται με τα εμπόδια που διευκολύνουν ή εμποδίζουν την 

αποτελεσματική παροχή φροντίδας στους ασθενείς. Ορισμένοι ερευνητές έχουν 

προσπαθήσει να εντάξουν τα εμπόδια αυτά σε διάφορες κατηγορίες. Για 

παράδειγμα, η έρευνα των Patterson et al. (2009) κατέταξε τα εμπόδια που 

υπάρχουν για την παροχή υψηλής ποιότητας φροντίδας υγείας σε τρεις 

κατηγορίες: α) εμπόδια σχετικά με την παροχή φροντίδας στους ασθενείς, β) 

οικονομικά εμπόδια, γ) διοικητικά εμπόδια. Η έρευνα των Dixon-Woods et al. 

(2012) που διερεύνησε τις δέκα πιο σημαντικές προκλήσεις στη βελτίωση της 

ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας κατέταξε αυτές τις προκλήσεις στις εξής 

τρεις κατηγορίες: α) σχεδιασμός και εφαρμογή βελτιωτικών παρεμβάσεων, β) 

οργανωτικό και θεσμικό πλαίσιο, ηγεσία και επαγγελματισμός, γ) βιωσιμότητα.  

 

Όπως παρατηρούμε, τα εμπόδια που υπάρχουν αναφορικά με την παροχή 

αποτελεσματικής φροντίδας υγείας σχετίζονται με το ευρύτερο οργανωσιακό 

πλαίσιο της νοσοκομειακής μονάδας και την ηγεσία της. Ωστόσο, δε φαίνεται να 

έχει δοθεί η απαιτούμενη έμφαση στη διερεύνηση των εμποδίων που υπάρχουν 

κατά τη διοίκηση των νοσοκομειακών μονάδων και που ουσιαστικά δυσχεραίνουν 

την παροχή υψηλής ποιότητας φροντίδας υγείας στους ασθενείς. Στο κεφάλαιο 

αυτό θα γίνει μία προσπάθεια αποτύπωσης αυτών των παραγόντων. Καθώς οι 

νοσοκομειακοί οργανισμοί επηρεάζονται κατά τη λειτουργία τους τόσο από το 

εσωτερικό, όσο και από το εξωτερικό τους περιβάλλον (Montana & Charnov, 

2005), θα μπορούσαμε να επιχειρήσουμε να εντάξουμε τους παράγοντες που 

σχετίζονται με τη διοίκηση μίας νοσοκομειακής μονάδας σε εσωτερικούς, δηλαδή 

παράγοντες που αφορούν το εσωτερικό της περιβάλλον, αλλά και εξωτερικούς, 

δηλαδή παράγοντες που σχετίζονται με το εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο 

δραστηριοποιείται. 
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2.1 Εξωτερικά εμπόδια 
 

Οι συνεχείς αλλαγές στην κυβερνητική πολιτική μπορεί να αποτελέσουν ένα 

σημαντικό εμπόδιο στην άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης μίας νοσοκομειακής 

μονάδας (Dixon-Woods et al., 2012). Η πολιτική υγείας της κυβέρνησης πρέπει να 

είναι ευδιάκριτη, κοινωνικά αποδεκτή και να μπορεί να υποστηριχτεί από τους 

διαθέσιμους πόρους (Μπανούση, 2014). Στην Ελλάδα, παρατηρείται μεγάλη 

αναβλητικότητα στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, αλλεπάλληλες 

μεταρρυθμίσεις από την εκάστοτε κυβέρνηση χωρίς μία σταθερή πολιτική στον 

τομέα της υγείας, η οποία εν μέρει οφείλεται σε αντικρουόμενα συμφέροντα τα 

οποία δεν επιτρέπουν την αναμόρφωση του συστήματος υγείας, με αποτέλεσμα 

να επηρεάζεται αρνητικά η άσκηση διοίκησης των νοσοκομειακών μονάδων. 

 

Το γεγονός ότι οι νοσοκομειακές μονάδες δε διαθέτουν ευελιξία και αυτονομία, 

αλλά αντίθετα υπάγονται στην κεντρική διοίκηση, αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο 

στην άσκηση του έργου του διοικητική αυτών. Πράγματι, διάφορες έρευνες (Glass, 

1990; Karlsson, 2008; Dixon-Woods et al., 2012) επισημαίνουν ότι το 

γραφειοκρατικό σύστημα διοίκησης επηρεάζει σε σημαντικά αρνητικό βαθμό τη 

λειτουργία ενός νοσοκομείου και την αποτελεσματική διοίκησή του. Ως εκ τούτου, 

η ηγεσία μέσα σε ένα τέτοιο σύστημα διοίκησης θα πρέπει να συμβαδίζει με τα 

χαρακτηριστικά του γραφειοκρατικού προτύπου. Εντός του γραφειοκρατικού στυλ 

διοίκησης των νοσοκομειακών μονάδων, ο διοικητής δεν έχει την απαραίτητη 

εξουσία και ευελιξία να εφαρμόσει μεθόδους που θα βελτιώσουν τη λειτουργία των 

νοσοκομείων, στο πλαίσιο των αλλαγών που συντελούνται στο εξωτερικό 

περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί. Κατά συνέπεια, ο διοικητής περιορίζεται σε 

σημαντικό βαθμό ως προς την άσκηση των καθηκόντων του, στην ανάληψη 

πρωτοβουλιών, εισαγωγής αλλαγών και καινοτομιών, στην ανάληψη ρίσκων, αλλά 

και στην παροχή μίας εμπνευστικής ηγεσίας (Islam, 2010). 

 

Το γραφειοκρατικό πρότυπο διοίκησης που εφαρμόζεται σε υπηρεσίες του 

δημοσίου τομέα χαρακτηρίζεται από σημαντική προσκόλληση σε συγκεκριμένους 

κανόνες και διατάξεις που ρυθμίζουν τη διαδικασία εκτέλεσης των εργασιών και 
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των καθηκόντων των διοικητών και των εργαζομένων σε συγκεκριμένες θέσεις 

εργασίας, η αυστηρή προσκόλληση σε συγκεκριμένα οργανογράμματα και τύπους 

χωρίς περιθώρια ευελιξίας, ο συγκεντρωτισμός της εξουσίας στο διοικητή, η 

ανεπαρκής δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και έλλειψη δημιουργικότητας, 

και μία κάθετη ιεραρχική δομή οργάνωσης (Κέφης, 2003; Ψυχάρης και συν, 2003; 

Brown et al., 2003; Moynihan et al. 2004; Sotirakou et al. 2005). Παράλληλα, 

εξαιτίας της άμεσης εμπλοκής της κυβέρνησης στην εσωτερική λειτουργία των 

νοσοκομειακών μονάδων, επιπλέον χαρακτηριστικά αυτών είναι η 

πελατειοκρατεία και η κομματοκρατία (Brown et al., 2003). Ωστόσο, 

αντιλαμβάνεται κανείς πως η εξάρτηση από κομματικά συμφέρονται και η ανάμειξη 

της εκάστοτε κυβέρνησης στην εσωτερική λειτουργία των νοσοκομείων, ασκεί 

αρκετούς περιορισμούς στην αποτελεσματική άσκηση του έργου των διοικητών. 

Ιδίως στην περίπτωση που υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των πολιτικών αντιλήψεων 

μεταξύ του νυν διοικητή και της υφιστάμενης κυβέρνησης, τότε το έργο του διοικητή 

καθίσταται ακόμα πιο δύσκολο. 

 

Εκτός των παραπάνω, η κάθετη ιεραρχική δομή οργάνωσης, σε συνδυασμό με 

την αυστηρή προσήλωση στην τήρηση κανόνων και διαδικασιών, μειώνει τις 

πιθανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της 

νοσοκομειακής μονάδας (Kufidu et al., 1997). Η έλλειψη αποτελεσματικής 

επικοινωνίας μπορεί να οδηγήσει σε παραλείψεις, παρανοήσεις, αλλά και 

συγκρούσεις, με αποτέλεσμα να καθίσταται ακόμα πιο δύσκολο το έργου του 

διοικητή του νοσοκομείου.  

 

Επίσης, στις δημόσιες νοσοκομειακές μονάδες, ο στόχος είναι η παροχή 

περίθαλψης σε όλον τον πληθυσμό. Ωστόσο, αυτό συνδέεται συχνά με το 

πρόβλημα που υπάρχει μεταξύ ποσότητας, σε όρους κόστους, και ποιότητας. Ενώ 

οι δημόσιες νοσοκομειακές μονάδες στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των ασθενών, 

συχνά η ποιότητα μειώνεται προς όφελος της μείωσης του κόστους λειτουργίας 

των νοσοκομείων (Edvarsson et al. 2006). Αυτό το φαινόμενο είναι ακόμη πιο 

έντονο στην Ελλάδα σήμερα, εξαιτίας των προσπαθειών για συγκράτηση του 

υγειονομικού κόστους, του εξορθολογισμού του δημοσίου τομέα, αλλά και των 
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συνεχών μέτρων λιτότητας που επιβάλλονται εξαιτίας του υψηλού δημοσίου 

χρέους. 

 

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του γραφειοκρατικού μοντέλου διοίκησης, υπάρχει 

ένας ελλιπής προσανατολισμός στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού (Kufidu 

et al., 1997). Πιο συγκεκριμένα, σε ένα τέτοιο σύστημα διοίκησης, η κεντρική 

διοίκηση είναι εκείνη που αποφασίζει για τις προσλήψεις, την επιμόρφωση και την 

επαγγελματική ανέλιξη των εργαζομένων (Brown, 2004). Αυτό, όμως, δεν αφήνει 

περιθώρια ευελιξίας στο διοικητή του νοσοκομείου να προβεί σε προαγωγές στη 

βάση της αποδοτικότητας των εργαζομένων, στην παρακίνησή τους και 

επιβράβευσής τους μέσω οικονομικών ανταμοιβών ή τη συμμετοχή τους σε 

επιμορφωτικά προγράμματα, όπως στην περίπτωση των ιδιωτικών οργανισμών 

(Armstrong, 2009). Παράλληλα του στερεί τη δυνατότητα να κατανείμει το 

προσωπικό της νοσοκομειακής μονάδας στη βάση των αναγκών της και των 

προσόντων των εργαζομένων, να προβεί σε προσλήψεις προσωπικού στην 

περίπτωση έλλειψης ανθρωπίνου δυναμικού, αλλά και να προχωρήσει σε 

απολύσεις εργαζομένων που χαρακτηρίζονται από μειωμένη δέσμευση προς τον 

οργανισμό και χαμηλή αποδοτικότητα και παραγωγικότητα, όπως στην 

περίπτωση των ιδιωτικών οργανισμών, με απώτερο στόχο τη βελτίωσή τους 

(Armstrong, 2009). Επίσης, το έργο αυτό από μέρους του διοικητή φαίνεται να 

επηρεάζεται αρνητικά και από το καθεστώς μονιμότητας των εργαζομένων στις 

δημόσιες νοσοκομειακές μονάδες, στο οποίο ο ίδιος δεν μπορεί να επέμβει. 

 

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του δημοσίου τομέα και συνεπώς των δημοσίων 

νοσοκομειακών μονάδων, είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα σαφώς 

προσδιορισμένο και μετρήσιμο προϊόν (Burgess et al. 2003). Ιδίως στο πλαίσιο 

των νοσοκομειακών μονάδων, υπάρχει μεγάλη δυσκολία ακριβούς μέτρησης των 

στόχων του οργανισμού και του βαθμού στον οποίον αυτοί οι στόχοι 

επιτεύχθηκαν. Αυτό συνδέεται και με τη δυσκολία μέτρησης της συμπεριφοράς 

των εργαζομένων από μέρους του προϊσταμένου / διοικητή του νοσοκομείου 

(Burgess et al., 2003). 
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Τέλος, αξίζει να τονιστεί πως, η παραδοσιακή λογική για το δημόσιο χαρακτήρα 

πολλών υπηρεσιών βασίζεται εν πολλοίς σε ένα απλοϊκό μοντέλο της ατομικής 

συμπεριφοράς, η οποία προϋποθέτει ότι οι στόχοι της κυβέρνηση και οι στόχοι 

των διοικητών θα είναι ταυτόσημοι. Οι φορείς χάραξης πολιτικής, δηλαδή η 

κεντρική διοίκηση, υποθέτει ότι αν ο διοικητής μίας υπηρεσίας επιτελέσει το έργο 

του στη βάση των όσων απαιτεί η κεντρική διοίκηση, με στόχο το καλό του 

κοινωνικού συνόλου, τότε θα έχουν τα απαραίτητα κίνητρα να ενεργήσουν κατά 

αυτόν τον τρόπο (Harding et al., 2000). Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον, όμως, κάτι τέτοιο δεν ισχύει, καθώς αρκετοί είναι οι παράγοντες που 

εμπλέκονται στη διοίκηση ενός νοσοκομειακού οργανισμού, και δεν είναι 

αυτονόητο πως οι επιδιώξεις της εκάστοτε κυβέρνησης λειτουργούν πάντοτε προς 

το όφελος του κοινωνικού συνόλου. 

 

Εκτός από το γραφειοκρατικό χαρακτήρα διοίκησης των νοσοκομειακών μονάδων, 

το μεταναστευτικό πρόβλημα αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που ασκεί πιέσεις 

στο έργο των διοικητών των νοσοκομείων. Η Ελλάδα αποτελεί ένα τόπο υποδοχής 

μεταναστών και προσφύγων, οι οποίοι απευθύνονται στις νοσοκομειακές 

μονάδες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται ο φόρτος εργασίας των 

εργαζομένων - σε συνδυασμό και με την έλλειψη οικονομικών πόρων και 

ανθρώπινου δυναμικού, όπως θα αναφερθεί παρακάτω – αλλά παράλληλα να 

ασκούνται πιέσεις και στους προϋπολογισμούς (οικονομικούς πόρους, 

εξοπλισμοί, αναλώσιμα) των νοσοκομείων (Wadsworth, 2012; Giuntella et al., 

2015). Παράλληλα, η εισροή πολλών μεταναστών και προσφύγων οδηγεί και στην 

αύξηση του χρόνου αναμονής των ασθενών (Giuntella et al., 2015). Αν αυτό 

συνδυαστεί με τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω σχετικά με την αδυναμία του 

διοικητή να ασκήσει έλεγχο στο ανθρώπινο δυναμικό (προσλήψεις, κατανομή), 

μπορεί κανείς να κατανοήσει πως δυσχεραίνεται ακόμα περισσότερο το έργο του 

διοικητή.  

 

Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως ένα νοσοκομείο θα πρέπει να επιτελεί 

τρεις λειτουργίες: να παρέχει περίθαλψη στους ασθενείς, να αποτελεί κέντρο 

εκμάθησης για τους εργαζομένους, αλλά και να διεξάγει και έρευνα. Επιπρόσθετα, 

το νοσοκομείο θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις αλλαγές που συντελούνται στο 
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επίπεδο υγείας του πληθυσμού, στις ανάγκες της δημόσιας υγείας, αλλά και στις 

πολιτικές και τις αρχές που επιβάλλονται από παγκόσμιος φορείς, όπως ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ως εκ τούτου, μία νοσοκομειακή μονάδα θα 

πρέπει να προσαρμόζεται στις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή στην 

οποία δραστηριοποιείται και να εφαρμόζει ένα σχέδιο δράσης στη βάση αυτών 

των παραγόντων (Llewely-Davies et al., 1996). 

 

Αυτό οδηγεί στο αμέσως επόμενο εμπόδιο που καλείται ο διοικητής ενός 

νοσοκομείου να αντιμετωπίσει: τις ιδιαιτερότητες του γεωγραφικού χώρου στον 

οποίον βρίσκεται το νοσοκομείο. Για παράδειγμα νησιωτικές περιοχές που 

χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες, όπως για παράδειγμα μικρό 

μέγεθος, διαφορετικοί ρυθμοί ζωής από τα αστικά κέντρα, έλλειψη δυναμικών 

δραστηριοτήτων και απομόνωση (Σπιλάνης και συν., 2005), είναι εξαιρετικά 

δύσκολο να προσελκύσουν εργαζομένους. κατά συνέπεια, ο διοικητής των 

νοσοκομείων αυτών των περιοχών θα πρέπει να προσπαθήσει να υπερκεράσει 

και τα εμπόδια που συνδέονται με την τοπικότητα και τη γεωγραφική θέση του 

νοσοκομείου. 

 

2.2 Εσωτερικά εμπόδια 
 
Ένα σημαντικό εμπόδιο στην άσκηση έργου από το διοικητή του νοσοκομείου είναι 

η αντίσταση των εργαζομένων στην αλλαγή και την εφαρμογή παρεμβατικών 

προγραμμάτων με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του νοσοκομείου και την 

παροχή υψηλής ποιότητας φροντίδας προς τους ασθενείς (Dixon-Woods et al., 

2012). Σε αρκετές περιπτώσεις οι εργαζόμενοι στις νοσοκομειακές μονάδες 

αντιτίθενται στην εισαγωγή αλλαγών, είτε αυτές προέρχονται από το διοικητή του 

νοσοκομείου, είτε από την κεντρική διοίκηση, δηλαδή το Υπουργείο Υγείας, καθώς 

μπορεί να θίγονται τα συμφέροντά τους, να απειλείται η θέση εργασίας τους, να 

θεωρούν ότι οι αλλαγές δε συνάδουν με τους στόχους της νοσοκομειακής 

μονάδας, να πιστεύουν ότι οι αλλαγές αυτές χρειάζονται πόρους που δεν 

υπάρχουν στο νοσοκομείο, ή να έχουν αρνητικές εμπειρίες. Στην περίπτωση αυτή, 

η αντίσταση των εργαζομένων αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο στην άσκηση του 

έργου του διοικητή του νοσοκομείου. 
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Ένας ακόμη παράγοντας που εμπλέκεται στην αποτελεσματική άσκηση της 

διοίκησης μίας νοσοκομειακής μονάδας είναι η διαφορά στην άσκηση ηγεσίας 

μεταξύ του προηγούμενου και του νυν διοικητή της εν λόγω μονάδας (Krein et al., 

2010; Dixon-Woods et al., 2012). Διαφορές στο ήθος, στην άσκηση ηγεσίας, 

καθώς και στην οργάνωση του νοσοκομείου μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγή της 

κουλτούρας του νοσοκομείου, η οποία δεν είναι πάντοτε ευπρόσδεκτη από τους 

εργαζομένους. Προσπάθειες από μέρους του διοικητή να διασφαλίσει πόρους, για 

παράδειγμα οικονομικούς, προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της 

νοσοκομειακής μονάδας μπορεί να θεωρηθεί ως παράνομη ή υποκείμενη σε 

κομματικά συμφέροντα και να συναντήσει αντιδράσεις. 

 

Η έλλειψη πόρων, τόσο οικονομικών όσο και ανθρώπινων, αποτελεί ένα 

σημαντικό εμπόδιο στην αποτελεσματική άσκηση του έργου του διοικητή μίας 

νοσοκομειακής μονάδας (Μπέλλας, 2009; Χριστοπούλου και συν., 2015; 

Patterson et al., 2009; Dixon-Woods et al., 2012; A’aqoulah, et al., 2016). Η 

δέσμευση χρημάτων για την ανάκαμψη του τραπεζικού τομέα από τις κυβερνήσεις 

των κρατών είχε ως αποτέλεσμα την άμεση πίεση των προϋπολογισμών για τις 

δημόσιες υπηρεσίες υγείας (Κυριόπουλος, 2009; Appleby, 2008). Τα 

χρηματοοικονομικά προβλήματα επηρεάζουν αρνητικά την απόδοση των 

νοσοκομείων γιατί δεν μπορούν να προβούν σε ακριβή και σωστό 

προγραμματισμό, αλλά και αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων 

(Liaropoulos, 1983). Επιπρόσθετα, η έλλειψη πόρων φαίνεται να επηρεάζει 

αρνητικά και τη διάχυση και διαχείριση της γνώσης εντός ενός νοσοκομειακού 

οργανισμού, σύμφωνα με την έρευνα του Zaher (2013). 

 

Η μη αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων μπορεί να οφείλεται και στην έλλειψη 

της κατάλληλης κατάρτισης των εργαζομένων. Η έλλειψη καταρτισμένου 

προσωπικού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στον διοικητή του νοσοκομείου 

αφού κάποιοι από τους υπαλλήλους του μπορεί να μην είναι σε θέση να φέρουν 

εις πέρας τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί. Πολλές φορές στην Ελλάδα, 

ενώ υπάρχει η κατάλληλη τεχνολογική υποδομή σε ένα νοσοκομείο, δεν υπάρχει 
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το κατάλληλο προσωπικό για να τη χρησιμοποιήσει (Kontodimopoulos et al., 

2006). 

 

Αυτό επηρεάζει αρνητικά και την αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων 

στην υγεία, κάτι που επίσης αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην άσκηση του έργου 

του διοικητή μίας νοσοκομειακής μονάδας. Η έρευνα των Ahmadian, et al. (2014) 

σε διευθυντές νοσοκομείων και κλινικών και σε διοικητές τμημάτων σε δύο 

νοσοκομεία στο Ιράν κατέδειξε ότι τα σημαντικότερα εμπόδια που υπάρχουν στην 

εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων είναι η έλλειψη ισχυρών δικτύων 

πληροφόρησης, τα σφάλματα στην καταχώρηση δεδομένων, τα τεχνικά 

προβλήματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό του συστήματος, η έλλειψη 

εκπαίδευσης, η έλλειψη γνώσεων των χρηστών σχετικά με την χρήση του 

συστήματος και η αρνητική πρόθεση που έχουν οι ασθενείς αλλά και το 

προσωπικό του νοσοκομείου προς τα πληροφοριακά συστήματα. 

 

Παράλληλα, η έλλειψη προσωπικού επηρεάζει το έργο του διοικητή του 

νοσοκομείου, ασκώντας σημαντικές πιέσεις στο υφιστάμενο προσωπικό (π.χ. 

υπερβολικός φόρτος εργασίας, μη ανταπόκριση στις ανάγκες των ασθενών) και 

κατά συνέπεια στη λειτουργία των νοσοκομειακών μονάδων (Αλεξανδράκη, 2003; 

A’aqoulah, et al., 2016). Οι κυβερνητικές πολιτικές των τελευταίων ετών που 

στοχεύουν στη μείωση του αριθμού των εργαζομένων στο πλαίσιο του 

εξορθολογισμού του δημοσίου τομέα έχει οδηγήσει σε σημαντικές ελλείψεις σε 

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε πολλές απομακρυσμένες και 

παραμεθόριες περιοχές. Επιπρόσθετα, παρατηρείται μία έλλειψη ποιοτικών 

διευθύνσεων κατανομής και εξειδίκευσης (Αλεξανδράκη, 2003; Υφαντόπουλος, 

2006). Παρομοίως, ο Mosadegh Rad (2006) στη μελέτη του κατέδειξε προβλήματα 

που σχετίζονται με την έλλειψη ανθρώπινων πόρων, όσον αφορά στην άσκηση 

μίας ποιοτικής διοίκησης στα νοσοκομεία, στη βάση των αρχών της διοίκησης 

ολικής ποιότητας. 

 

Εκτός των παραπάνω, το επιχειρησιακό στρατηγικό σχέδιο επηρεάζει το έργο που 

ασκείται από τον διοικητή ενός νοσοκομείου, καθώς αποτελεί το στρατηγικό σχέδιο 

το οποίο θα πρέπει να θέσει σε εφαρμογή ο διοικητής. Πολλές φορές μέσα στα 
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διάφορα τμήματα του νοσοκομείου δεν παρατηρείται συνεργασία αλλά 

αναπτύσσεται ανταγωνισμός και συγκρούσεις (Πολύζος, 2008).  

 
Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως το κλίμα που επικρατεί σε έναν 

οργανισμό ως προς τις διαπροσωπικές σχέσεις των εργαζομένων σε αυτόν 

αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα που μπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις και 

να επηρεάσει αρνητικά το έργο του διοικητή. Πιο αναλυτικά, υποστηρίζεται πως 

σε έναν οργανισμό υπάρχουν κακές διαπροσωπικές σχέσεις, που μπορούν ακόμα 

να φτάσουν και μέχρι την ύπαρξη συγκρούσεων, μεταξύ των εργαζομένων, μεταξύ 

των εργαζομένων και της διοίκησης, μεταξύ της διοίκησης και του διοικητικού 

συμβουλίου, σε προσωπικό ή και οργανωσιακό επίπεδο (Σπυράκη και συν, 2008; 

Spaho, 2013). Αιτίες αυτών μπορεί να είναι τα αντικρουόμενα συμφέροντα, οι μη 

σαφείς αρμοδιότητες και εντολές από τα ανώτατα ιεραρχικά στελέχη, ο ασαφής 

προσδιορισμός ξεκάθαρων ή ρεαλιστικών στόχων, η ελλιπής χρηματοδότηση και 

άρα ο περιορισμός των οικονομικών πόρων, η ανισοκατανομή της δύναμης, η 

αλληλεξάρτηση των καθηκόντων, η ενδεχόμενη μη εκτέλεση αυτών των εντολών 

ή επίτευξη των στόχων και συνολικά το γραφειοκρατικό στυλ διοίκησης με την μη 

αποτελεσματική επικοινωνία και την κάθετη ιεραρχική οργάνωση (Rahim, 2000; 

Glatter et al., 2003; Adler, 2008; Gupta & Sasidhar, 2010). Οι αρνητικές 

διαπροσωπικές σχέσεις, ή και οι συγκρούσεις ακόμα, μπορούν να οδηγήσουν 

στην ύπαρξη μειωμένης εργασιακής ικανοποίησης, μη αποτελεσματικής 

επικοινωνίας, αυξημένης πρόθεσης αποχώρησης των εργαζομένων από τον 

οργανισμό, και συνολικά στην κακή λειτουργία του οργανισμού, κάτι που δε 

διευκολύνει το έργο του διοικητή (Dessler, 2008; Armstrong, 2009; Gupta & 

Sasidhar, 2010; Omisore και Abiodun, 2014). 

 

 
2.3 Σύνδεση εσωτερικών και εσωτερικών εμποδίων 

 
Μέσα από την προηγηθείσα ανάλυση καταδείχθηκε πως οι παράγοντες εκείνοι 

που επηρεάζουν το έργο του διοικητή των νοσοκομείων μπορεί να υπάγονται είτε 

σε εσωτερικούς, είτε σε εξωτερικούς παράγοντες. Ωστόσο, στη βάση της 

συστημικής θεωρίας, οι οργανισμοί αλληλοεπιδρούν με το περιβάλλον στο οποίο 

δραστηριοποιούνται. Σε αυτό το πλαίσιο, το εξωτερικό περιβάλλον επηρεάζει την 
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εσωτερική τους λειτουργία τους και για το λόγο αυτό οι οργανισμοί προσπαθούν 

να προσαρμοστούν στις αλλαγές που συντελούνται σε αυτό (Mele et al., 2010). 

Για παράδειγμα, το γραφειοκρατικό μοντέλο διοίκησης που εφαρμόζεται στον 

τομέα της υγείας, επηρεάζει το εσωτερικό περιβάλλον των νοσοκομειακών 

μονάδων, καθώς ρυθμίζει ζητήματα καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και τον τρόπο 

λειτουργίας αυτών. Επιπρόσθετα, η μείωση των κονδυλίων για την υγεία 

επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία των νοσοκομειακών μονάδων, μέσα από την 

κυβερνητική πολιτική που καθορίζει τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων και 

τον αριθμό του προσωπικού τους.  

 

Κατά συνέπεια, κρίνεται δύσκολη η ακριβής κατηγοριοποίηση των παραγόντων 

εκείνων που επηρεάζουν το έργο του διοικητή μίας νοσοκομειακής μονάδας. Αυτό, 

ωστόσο, που γίνεται κατανοητό μέσα από την προηγηθείσα ανάλυση είναι ότι η 

αλληλοεπίδραση μεταξύ της νοσοκομειακής μονάδας και του ευρύτερου 

περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται αποτελεί, επί της ουσίας, κρίσιμο 

παράγοντα για την επιβίωσή της. Με δεδομένο ότι ο διοικητής ενός νοσοκομείου 

δεν έχει την απαιτούμενη ευελιξία και αυτονομία, ώστε να προσαρμόσει απόλυτα 

τον νοσοκομειακό οργανισμό στις απαιτήσεις και τις αλλαγές του εξωτερικού 

περιβάλλοντος, μπορεί τουλάχιστον να βελτιώσει τις συνθήκες της εσωτερικής του 

λειτουργίας, όσο αυτό είναι δυνατό στο πλαίσιο του γραφειοκρατικού συστήματος 

διοίκησης των νοσοκομειακών μονάδων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ   
 
3.1 Σημασία και χρησιμότητα  
 
Η παρούσα έρευνα εκπονείται στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας, όπως 

προβλέπεται από το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Διοίκηση Μονάδων 

Υγείας» του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Μέσα από τη διερεύνηση της άποψης των νυν και 

πρώην διοικητών των νοσοκομείων επιδιώκεται η προσέγγιση του θέματος του τι 

είναι πραγματικά αυτό που εμποδίζει τους διοικητές να ασκήσουν τα καθήκοντα 

τους. Με αυτό τον τρόπο η μελέτη αυτή θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση 

των εμποδίων και στην αξιολόγηση των πιο σημαντικών, δίνοντάς την ευκαιρία για 

βελτίωση. Οι βασικές υποθέσεις που επιδιώκονται να εξεταστούν μέσα απο την 

μελέτη είναι η Α: Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

διοικητές κατά την άσκηση της διοίκησης.  Β: Σε ποιες από τις προτεινόμενες 

κατηγορίες προβλημάτων της βιβλιογραφίας εντόπισαν τα σημαντικότερα 

προβλήματα.  Γ: Ποια η άποψη τους για τον τρόπο επίλυσης των νοσοκομειακών 

οικονομικών προβλημάτων και κατά πόσο η άποψη αυτή επηρεάζεται από το αν 

είναι ο διοικητής που απάντησε εν ενεργεία ή όχι. Δ: Το φύλο, η ηλικία, το 

εκπαιδευτικό επίπεδο και το αν είναι κάποιος ενεργεία διοικητής επηρεάζει το 

τρόπο που αξιολογεί το προτεινόμενο εμπόδιο.  Η αποδοχή ή η απόρριψη των 

παραπάνω υποθέσεων θα εξαχθεί μέσα από τα αποτελέσματα των ερευνητικών 

δεδομένων και κατ’ επέκταση την επεξεργασία τους. 

 

3.2   Μεθοδολογία  
 
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται  αναλυτικά οι αρχές πάνω στις οποίες 

στηρίχθηκε ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου. Αναπτύσσεται επίσης η 

διαδικασία επιλογής των απαντήσεων και οι δυσκολίες που παρατηρήθηκαν για 

τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Οι δυσκολίες αυτές ήταν απόρροια της 

πολυσυνθετικότητας του ερωτηματολογίου και της φύσης της έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά πάνω σε ένα τόσο μεγάλο δείγμα νυν και πρώην 

διοικητών Ελληνικών Νοσοκομείων. Ήταν αξιοπερίεργο το γεγονός ότι πολλοί από 



 

Σελίδα | 40		
 

τους πρώην διοικητές που επικοινώνησαν μετά την συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου ανέφεραν ότι ποτέ δεν είχαν ερωτηθεί από κανένα φορέα για τα 

εμπόδια που συνάντησαν κατά την θητεία τους. 

 

Ένα γνώρισμα της  Ελληνικής πραγματικότητας που εν μέρη επηρέασε την εξέλιξη  

της έρευνας είναι ότι οι διοικητές δεν είναι εξοικειωμένοι να απαντούν τέτοια 

ερωτήματα. Αρκετοί εν ενεργεία διοικητές επικοινώνησαν για να ενημερωθούν 

ποιος διεξάγει την έρευνα και αν οι απαντήσεις τους είναι ανώνυμες. Επίσης,  το 

ερωτηματολόγιο έπρεπε να συνδυάζει την δυνατότητα εξυπηρέτησης του 

αντικειμένου και του σκοπού της έρευνας,  μέσα σε ένα πλαίσιο από περιορισμούς 

που διαμορφώθηκαν.  

 
Συνδυάζοντας τα δύο ανωτέρω ζητήματα ελήφθησαν  υπόψη κατά το σχεδιασμό 

του ερωτηματολογίου η απλότητά του για να είναι κατανοητό από όλους τους 

συμμετέχοντες, η ακρίβεια των ερωτήσεων του για να εξαχθούν τα ορθά 

συμπεράσματα από τις απαντήσεις, και ο περιορισμός της έκτασης του 

ερωτηματολογίου χωρίς φυσικά να μειώνεται η παροχή κρίσιμης πληροφορίας.  

Η ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε  στην παρούσα εργασία είναι η 

ποσοτική έρευνα με τη χρήση ενός δομημένου κλειστού τύπου ερωτηματολογίου, 

πλην μιας και μοναδικής ανοιχτού τύπου ερώτησης.  Σε μια ερευνητική διαδικασία, 

το πιο κομβικό σημείο για την υλοποίηση της είναι η ερευνητική στρατηγική. Σε 

αυτή την εργασία η ερευνητική στρατηγική που αναπτύχθηκε  περιλαμβάνει τα 

βασικά χαρακτηριστικά μιας ποσοτικής έρευνας. Η ποσοτική έρευνα είναι μια 

ερευνητική στρατηγική η οποία τονίζει το ποσοτικό προσδιορισμό στη συλλογή και 

ανάλυση δεδομένων (Κυριαζόπουλος & Σαμαντά, 2011). 

Στην βιβλιογραφία, μια προτεινομένη στρατηγική που οφείλει να ακολουθήσει ο 

ερευνητής  για την συγκέντρωση των δεδομένων και των πληροφοριών ώστε να 

εξαχθούνε συμπεράσματα είναι η παρακάτω:  

i. Καθορισμός του πληθυσμού 
• Ο πληθυσμός για την εργασία ήταν όλοι όσοι διετέλεσαν και 

διατελούν Διοικητές σε Ελληνικά δημόσια Νοσοκομεία.  
ii. Επιλογή του δείγματος  
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• Όσοι διατελούν διοικητές και αναπληρωτές αυτή τη στιγμή καθώς  
και μεγάλος αριθμός απο διοικητές και αναπληρωτές διοικητές που 
διετέλεσαν από το 2008 και έπειτα.  

iii. Σύνταξη προσωρινού ερωτηματολογίου 
• Το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε και σχεδιάστηκε προσωρινά και 

τροποποιήθηκε αρκετές φορές και ως προς τη έκφραση αλλά και ως 
προς την ουσία των ερωτήσεων για την καλύτερη εξαγωγή 
συμπερασμάτων από τις απαντήσεις των ερωτώμενων.  

iv. Δοκιμαστική έρευνα 
• Για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι διοικητές αλλά και για τις 

απόψεις τους σχετικά με την διατύπωση των ερωτημάτων 
ερωτήθηκαν 5 διαφορετικοί νυν και πρώην διοικητές. Οι 
επισημάνσεις τους ενσωματώθηκαν στην διατύπωση του τελικού 
ερωτηματολογίου.  

v. Διενέργεια κανονικής έρευνας 
vi. Ανάλυση δεδομένων 
vii. Παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

 
Η έρευνα,πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου του 

εργαλείου Google Forms, το οποίο παρείχε πολλές δυνατότητες στην ορθή 

συλλογή των απαντήσεων. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής, τύπου ναι/ όχι, ερωτήσεις της κλίμακας Likert καθώς και μία 

ερώτηση ανάπτυξης. Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από 158 διοικητές πρώην 

και νυν, οι οποίοι είχαν διοικήσει ή διοικούν δημόσιο νοσοκομείο. Στάλθηκε σε 235 

νυν και πρώην Διοικητές, ένα ποσοστό ανταπόκρισης 67%.   Το ερωτηματολόγιο 

χωρίζεται σε πέντε τμήματα. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει ερωτήσεις γενικών 

πληροφοριών μέσω των οποίων συλλέχθηκαν πληροφορίες σχετικά με την ηλικία, 

την εμπειρία, το είδος του νοσοκομείου που διοίκησαν ή διοικούν καθώς και την 

κατάρτιση τους. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικές με τα εμπόδια 

που αντιμετωπίζουν οι διοικητές των δημόσιων νοσοκομείων. Οι διοικητές 

καλούνται να απαντήσουν εάν συμφωνούν ή διαφωνούν για το αν αποτελούν 

εμπόδια οι καταφατικές δηλώσεις του ερωτηματολογίου. Στην ουσία ο διοικητής 

καλείται να απαντήσει αν αυτό που προτάθηκε ως εμπόδιο -από την ανασκόπηση 

της βιβλιογραφίας και βάσει της προσωπικής εμπειρίας του ερευνητή στο χώρο 

των ελληνικών νοσοκομειακών υπηρεσιών- το αναγνωρίζει και ο ίδιος ως εμπόδιο 

στην θητεία ενός διοικητή. Οι προτάσεις των εμποδίων ομαδοποιήθηκαν βάσει 

των κριτηρίων που ισχύουν για τη διαμόρφωση των διαφορετικών διαστάσεων 
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μέσα στις οποίες λειτουργεί ένα Νοσοκομείο (Πίνακας 3.1). Η κατανομή των 

προτάσεων σε κάθε ομάδα έγινε με βάση την προσαρμογή τους στα ελληνικά 

δεδομένα. Σε αυτό το δεύτερο μέρος όλες οι ερωτήσεις ήταν της κλίμακας Likert 

διαμορφωμένη από τις απαντήσεις: 

 

Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα 

 

Πίνακας 3-1:  2η Ενότητα ερωτήσεων, ομαδοποίηση προτάσεων εμποδίων 
ανά διάσταση 
 

Εξωτερικό Περιβάλλον σε Παγκόσμιο επίπεδο 
15. Οι απαιτήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας  
16. Η κατάσταση της Παγκόσμιας Οικονομίας  
17. Το μεταναστευτικό και οι μετανάστες  

Εξωτερικό Περιβάλλον σε Εθνικό  επίπεδο 

19.  Ένας  χαμηλός προϋπολογισμός  
20. Η κακή κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας  
21. Οι πολιτικές εξαγγελίες της Κυβέρνησης για το προσωπικό 
των Νοσοκομείων (ασφαλιστικό, εργασιακό, κτλ )  
22. Οι αλλαγές στο μισθολόγιο του προσωπικού των  

Νοσοκομείων  
23. Οι συχνές εναλλαγές της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου 

Υγείας  

Πολιτικές Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο 

24. Η απουσία Εθνικού Χάρτη Υγείας  
25. Οι πολιτικές Υγείας που ακολουθεί η Κυβέρνηση  
26. Το σύντομο χρονικό διάστημα θητείας ενός Διοικητή  
27. Οι παρεμβάσεις της Υγειονομικής Περιφέρειας  
28. Οι διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις του Διοικητή και της 
Πολιτικής Ηγεσίας του Υπ. Υγείας  
29. Η προεκλογική περίοδος πριν από Εθνικές εκλογές  
30. Η καθυστέρηση στα υπηρεσιακά συμβούλια κρίσεων 
Διευθυντών-Προϊσταμένων τμημάτων  

Τοπικό Επίπεδο 

31. Η  γεωγραφική θέση του Νοσοκομείου  ( π.χ. Νησί, Αστικό 
Κέντρο, Παραμεθόριος κτλ.)  
32. Οι παρεμβάσεις των Τοπικών Αρχών  (π.χ. Περιφέρεια, 
Δήμος, Κοινότητα, Εκκλησία, τοπικοί Βουλευτές)  
33. Οι  σχέσεις ενός διοικητή με την τοπική Κοινωνία  

Νοσοκομείο και εμπόδια εντός 

34. Η  έλλειψη θεσμοθετημένου συστήματος επιβράβευσης του 
προσωπικού  
35.  Η μονιμότητα στον δημόσιο τομέα  
36.  Η έλλειψη προσωπικού (Διοικητικού, Γιατρών, 

Νοσηλευτών κ.τ.λ)  
37. Η έλλειψη προγράμματος συνεχούς εκπαίδευσης 
προσωπικού (Διοικητικού, Γιατρών, Νοσηλευτών κ.τ.λ)  
38. Η ανομοιογένεια  των  πληροφοριακών συστημάτων του 

Νοσοκομείου  
39.  Οι αποφάσεις της προηγούμενης διοίκησης του 

Νοσοκομείου  
40.  Η γραφειοκρατία  αποτελεί εμπόδιο  
41.  Οι μακροχρόνιες σχέσεις που έχουν διαμορφωθεί μεταξύ  
των υπαλλήλων του Νοσοκομείου  
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Διοικητής 

42. Δείκτες αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψιν σε όλες τις στρατηγικές αποφάσεις του 
διοικητή του Νοσοκομείου.   
43. Οι κακές  σχέσεις του Διοικητή και του Αν. Διοικητή σε ένα 
Νοσοκομείο  
44. Ο  Διοικητής εκ του νόμου ασκεί και τον πειθαρχικό έλεγχο 
στο Νοσοκομείο 
45. Οι κακές σχέσεις του Διοικητή με τα μέλη του Δ.Σ. του 
Νοσοκομείου  

 
 

Στην Τρίτη ενότητα του ερωτηματολογίου, ζητήθηκε από τους διοικητές να 

βαθμολογήσουν τα εμπόδια ως προς την σημαντικότητα μέσα στην ομάδα στην 

οποία έχουν κατηγοριοποιηθεί. Στον πίνακα 3.2 παραθέτουμε την δομή του 

ερωτηματολογίου της τρίτης ενότητας.  

 
 

Πίνακας 3-2: 3η Ενότητα ερωτήσεων,  αξιολόγηση των εμποδίων εντός της 
ίδιας διάστασης 
 

Ποιο από τα παρακάτω πιστεύετε ότι 
είναι το πιο σημαντικό εμπόδιο που αντιμετωπίζει 

ένας Διοικητής κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του;  (μία απάντηση) 

Η κατάσταση της Παγκόσμιας Οικονομίας 
Το μεταναστευτικό και οι μετανάστες που φιλοξενεί η 
Ελλάδα 
Οι μεταδιδόμενες ασθένειες από Τρίτες Χώρες 
Οι απαιτήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
Κανένα από τα παραπάνω δεν αποτελεί σημαντικό 
εμπόδιο 

Ποιο από τα παρακάτω πιστεύετε ότι 
είναι το πιο σημαντικό εμπόδιο που αντιμετωπίζει 

ένας Διοικητής κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του; (μία απάντηση) 

Η κακή κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας 
Οι πολιτικές  εξαγγελίες της Κυβέρνησης (ασφαλιστικό, 
εργασιακό, κτλ ) για το προσωπικό των Νοσοκομείων 
(ασφαλιστικό, εργασιακό, κτλ ) 
Οι αλλαγές στο μισθολόγιο του προσωπικού των του 
Νοσοκομείων 
Κανένα από τα παραπάνω δεν αποτελεί σημαντικό 
εμπόδιο 

Ποιο από τα παρακάτω πιστεύετε ότι 
είναι το πιο σημαντικό εμπόδιο που αντιμετωπίζει 

ένας Διοικητής κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του;  (μία απάντηση) 

Οι συχνές εναλλαγές της πολιτικής ηγεσίας του 
Υπουργείου Υγείας 
Η απουσία Εθνικού Χάρτη Υγείας 
Οι πολιτικές Υγείας που ακολουθεί η Κυβέρνηση 
Το σύντομο χρονικό διάστημα θητείας του Διοικητή 
Οι παρεμβάσεις της Υγειονομικής Περιφέρειας 
Οι διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις του Διοικητή με και 
της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπ. Υγείας 
Η προεκλογική περίοδος πριν από Εθνικές εκλογές 
Η καθυστέρηση στα υπηρεσιακά συμβούλια κρίσεων 
Διευθυντών-Προϊσταμένων τμημάτων 
Κανένα από τα παραπάνω δεν αποτελεί σημαντικό 
εμπόδιο 

Ποιο από τα παρακάτω πιστεύετε ότι 
είναι το πιο σημαντικό εμπόδιο που αντιμετωπίζει 

ένας Διοικητής κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του;  (μία απάντηση) 

Η  γεωγραφική θέση του Νοσοκομείου ( π.χ. Νησί, Αστικό 
Κέντρο, Παραμεθόριος κτλ.) 
Οι παρεμβάσεις των τοπικών Αρχών  (π.χ. Περιφέρεια, 
Δήμος, Κοινότητα, Εκκλησία, τοπικοί Βουλευτές) 
Οι σχέσεις ενός Διοικητή  με την τοπική Κοινωνία 
Κανένα από τα παραπάνω δεν αποτελεί σημαντικό 
εμπόδιο 
Η  έλλειψη θεσμοθετημένου συστήματος επιβράβευσης 



 

Σελίδα | 44		
 

Ποιο από τα παρακάτω πιστεύετε ότι 
είναι το πιο σημαντικό εμπόδιο που αντιμετωπίζει 

ένας Διοικητής κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του;  (μία απάντηση) 

Η μονιμότητα στον δημόσιο τομέα 
Η έλλειψη προσωπικού (Διοικητικού, Γιατρών, 
Νοσηλευτών κ.τ.λ) 
Η έλλειψη προγράμματος συνεχούς εκπαίδευσης 
προσωπικού 
Η ανομοιογένεια  των Πληροφοριακών Συστημάτων 
Οι αποφάσεις της προηγούμενης Διοίκησης 
O εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Νοσοκομείου 
Κανένα από τα παραπάνω δεν αποτελεί σημαντικό 
εμπόδιο 

Ποιο από τα παρακάτω πιστεύετε ότι 
είναι το πιο σημαντικό εμπόδιο που αντιμετωπίζει 

ένας Διοικητής κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του;  (μία απάντηση) 

Οι μακροχρόνιες σχέσεις που έχουν διαμορφωθεί μεταξύ  
των υπαλλήλων του Νοσοκομείου 
Οι κακές  σχέσεις του Διοικητή και του Αν. Διοικητή  
Ο  Διοικητής εκ του νόμου πρέπει ασκεί και τον 
πειθαρχικό έλεγχο στο Νοσοκομείο 
Οι κακές σχέσεις του Διοικητή με τα μέλη του Δ.Σ. του 
Νοσοκομείου 
Οι δείκτες αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του 
Νοσοκομείου που πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν σε όλες 
τις στρατηγικές αποφάσεις 
Κανένα από τα παραπάνω δεν αποτελεί σημαντικό 
εμπόδιο 

 
Στην τέταρτη ενότητα του ερωτηματολογίου, όπως αυτή παρουσιάζεται στον 

πίνακα 3.3, τέθηκαν οι ερωτήσεις που καλούσαν τους διοικητές να επιλέξουν τα 

σημαντικότερα από τα εμπόδια που συναντούν κατά την διοίκηση σύμφωνα με 

διαφορετικές κατηγοριοποιήσεις που έχουν προταθεί στην βιβλιογραφία. Πιο 

συγκεκριμένα τους ζητήθηκε να επιλέξουν το σημαντικότερο εμπόδιο λειτουργίας 

και απόδοσης του Δ.Σ. του νοσοκομείου, σε ποια επίπεδο λειτουργίας και 

διαχείρισης  του νοσοκομείου εντοπίζουν  τα περισσότερα εμπόδια και άλλες 

ερωτήσεις που περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.  

 
Πίνακας 3-3:  4η Ενότητα ερωτήσεων, αξιολόγηση των εμποδίων σύμφωνα 
με άλλες προτεινόμενες κατηγοριοποιήσεις 
 

Ποιο πιστεύετε ότι είναι το σημαντικότερο 
εμπόδιο που αντιμετωπίζει ένας Διοικητής ή Αν. 

Διοικητής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του 
(μέχρι 6 απαντήσεις) 

Γραφειοκρατία 
Έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού 
Έλλειψη προσωπικού γενικά 
Κακώς εννοούμενος Δημοσιουπαλληλισμός 
Έλλειψη κουλτούρας 
Διαφθορά 
Έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών 
Αδιαφορία προσωπικού (Γιατρών, Νοσηλευτών, 
Διοικητικού) 
Έλλειψη επικοινωνίας με την Υγειονομική Περιφέρεια 
Έλλειψη επικοινωνίας με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Μη ικανοποιητικός- ελλιπής προϋπολογισμός 
Κακές Σχέσεις με τα σωματεία εργαζομένων 
Κακές Σχέσεις με την τοπική κοινωνία 
Παρεμβάσεις τρίτων στο Διοικητικό έργο 
Παρεμβάσεις πολιτικών στο Διοικητικό έργο 
Περιορισμένος χρονικός ορίζοντας θητείας 
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Εξάρτηση αποφάσεων από συμφέροντα 
Κακή ή ελλιπής πληροφόρηση για τα προβλήματα του 
Νοσοκομείου 
Έλλειψή ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων 
Ελλιπής Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός 
Παλαιότητα κτιριακών και τεχνολογικών εγκαταστάσεων 
Αγανάκτηση πολιτών λόγω της οικονομικής κρίσης 
Αδυναμία στην ανάπτυξης  και εφαρμογής ερευνητικών 
πρωτοκόλλων 
Έλλειψη κινήτρων προς όλους τους εργαζομένους 
Αδυναμία παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στους 
ασθενείς 

 
Ποιο θεωρείτε είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην 

αποτελεσματική λειτουργία του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Νοσοκομείου;  (δύο απαντήσεις) 

Το πεπαλαιωμένο διοικητικό μοντέλο 
Η  πολιτικοποίηση του θεσμού 
Η πολιτική εξουσία λόγω της σύνθεσης του μοντέλου 
διοίκησης και του τρόπου διορισμού των μελών της 
Η έλλειψη νομικού πλαισίου αρμοδιοτήτων 
Η υφιστάμενη ριζική αντίθεση θέσεων και απόψεων 
μεταξύ διοίκησης και υπηρεσιακών στελεχών του 
Νοσοκομείου 
Η εποπτεία που ασκείται από το Υπουργείο Υγείας 
Το  διοικητικό  πλαίσιο  λειτουργίας των υπηρεσιών του 
Νοσοκομείου 

Σε ποιο από τα τρία επίπεδα λήψης των 
αποφάσεων σε ένα Νοσοκομείο εντοπίζετε τα 

περισσότερα εμπόδια;   (μία απάντηση) 

Το στρατηγικό επίπεδο 
Το διοικητικό επίπεδο  
Το λειτουργικό επίπεδο 

 
Σε ποιες από τις παρακάτω διαστάσεις που 

χαρακτηρίζουν τη λειτουργία ενός Νοσοκομείου 
εντοπίζετε τα περισσότερα εμπόδια;  (μία 

απάντηση) 

Η οργανωτική δομή του Νοσοκομείου 
Οι διαδικασίες που έχουν καθιερωθεί, είτε κύριες είτε 
υποστηρικτικές 
Η στρατηγική που ακολουθείται, δηλαδή στόχοι και 
επιχειρησιακά σχέδια σε θέματα όπως αυτά του 
μάρκετινγκ, επενδύσεων, στρατηγικών συνεργασιών 
Το ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού Νοσοκομείου 
και η πολιτική που ακολουθείται σε  αυτά τα θέματα 
Η τεχνολογική υποδομή του Νοσοκομείου, η 
ευθυγράμμιση των συστημάτων πληροφορικής με τη 
στρατηγική και τις διαδικασίες 

 
Σε ποια από τις παρακάτω διαχειρίσεις εντοπίζετε 

τα περισσότερα εμπόδια κατά την άσκηση των 
καθηκόντων ενός Διοικητή;  (μία απάντηση) 

Διαχείριση Προσωπικού 
Διαχείριση Ασθενών/Συνοδών 
Διαχείριση Προϋπολογισμού 
Διαχείριση Προμηθειών 
Διαχείριση Πληροφοριών 

Θεωρείτε πως ο σκοπός, η αποστολή και το όραμα 
της Νοσοκομειακής Μονάδας την οποία 

διοικήσατε/διοικείτε  ήταν/είναι  ξεκάθαρα 
αντιληπτά; 

Διαφωνώ απόλυτα  
Διαφωνώ 
Ούτε διαφωνώ ούτε Συμφωνώ 
Συμφωνώ 
Συμφωνώ Απόλυτα  

 
Στην Πέμπτη ενότητα του ερωτηματολογίου, ζητήθηκε η άποψη των νυν και 

πρώην διοικητών σχετικά με τις νοσοκομειακές δαπάνες. Στις τρεις απο τις 

τέσσερις ερωτήσεις αυτή της ενότητας οι ερωτήσεις ήταν της κλίμακας Likert 

διαμορφωμένη από τις απαντήσεις: 
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Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα 

 

Στην τέταρτη ερώτηση ζητήθηκε ή άποψη των διοικητών σε ότι αφορά το ποια 

πολιτική υγείας, από τις προτεινόμενες που τους δόθηκαν, είναι η καταλληλότερη 

να οδηγήσει σε μείωση νοσοκομειακών δαπανών. Αναλυτικά οι ερωτήσεις 

παρουσιάζονται στον πίνακα 3.4.  

 

Πίνακας 3-4: 5η Ενότητα ερωτήσεων, απόψεις για τις νοσοκομειακές 
δαπάνες 
 

Οι νοσοκομειακές δαπάνες της Υγείας  
μπορούν να μειωθούν περαιτέρω. 

Διαφωνώ απόλυτα  
Διαφωνώ 
Ούτε διαφωνώ ούτε Συμφωνώ 
Συμφωνώ 
Συμφωνώ Απόλυτα  

Ο ασθενής πρέπει να καταβάλλει έστω 
ένα μικρό πόσο για την επίσκεψη στα Τακτικά 

Εξωτερικά Ιατρεία (ΤΕΙ) του Νοσοκομείου. 

Διαφωνώ απόλυτα  
Διαφωνώ 
Ούτε διαφωνώ ούτε Συμφωνώ 
Συμφωνώ 
Συμφωνώ Απόλυτα  

Ενδεχόμενη  αύξηση των ορίων δαπανών 
των νοσοκομείων θα επιφέρει και αντίστοιχη 

αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας από 
τα Δημόσια Νοσοκομεία. 

Διαφωνώ απόλυτα  
Διαφωνώ 
Ούτε διαφωνώ ούτε Συμφωνώ 
Συμφωνώ 
Συμφωνώ Απόλυτα  

Ποιες από τις παρακάτω πολιτικές 
πιστεύτε ότι είναι οι πιο κατάλληλες ώστε να 

οδηγήσουν σε μείωση νοσοκομειακών δαπανών;  
(μέχρι τρεις απαντήσεις) 

Μείωση των νοσοκομειακών κρεβατιών 
Μείωση του αριθμού των γιατρών 
Μείωση του διοικητικού προσωπικού 
Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των δαπανών (π.χ 
ανά τμήμα, αναλυτική λογιστική κ.τλ) 
Εγκατάσταση ενός πληροφοριακού συστήματος για 
συγκέντρωση αξιόπιστων στοιχείων 
Αύξηση συμμετοχής του ασθενούς στο κόστος των 
υπηρεσιών 
Συγχώνευση νοσοκομείων 
Συγχώνευση ασφαλιστικών φορέων 
Περισσότερη διαφάνεια στις προμήθειες του 
συστήματος υγείας 
Κανένα από τα παραπάνω 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
 

4.1 Αποτελέσματα Περιγραφικής Στατιστικής 

 
4.1.1 Δημογραφικά στατιστικά  

Στο κεφάλαιο αυτό με τη βοήθεια της περιγραφικής στατιστικής γίνεται απεικόνιση 

των απαντήσεων που δόθηκαν από τους ερωτώμενους νυν και πρώην διοικητές 

νοσοκομείων. Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 158 νυν και πρώην διοικητές 

νοσοκομείων. Στην Εικόνα 4.1, παρουσιάζεται η αναλογία ανδρών (111) και  

γυναικών (47) που απάντησαν στα ερωτηματολόγια.  

 

Εικόνα 4-1:Αναλογία Ανδρών Γυναικών στο σύνολο των απαντήσεων 
 

Η κατανομή των ηλικιών των ερωτηθέντων σήμερα και όταν ανέλαβαν πρώτη 

φορά διοίκηση νοσοκομείου δίνεται στην Εικόνα 4.2 . Παρατηρήθηκε ότι το 60% 

της ηλικία των ερωτηθέντων είναι από 36-55 ετών, ενώ όταν ανέλαβαν την 

διοίκηση για πρώτη φορά ένα 56% κυμάνθηκε στο ίδιο διάστημα. Παρατηρήθηκε 

επίσης ότι στους ερωτηθέντες η μεγάλη πλειοψηφία (87%) είναι ηλικίας από 36-

65 έτη.  
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Εικόνα 4-2: Οι ηλικίες των ερωτηθέντων σήμερα και όταν ανέλαβαν 
καθήκοντα 
 
Ο πιο σημαντικός στόχος που τέθηκε εξ αρχής σε αυτή την ερευνητική 

προσπάθεια ήταν για πρώτη φορά  να καταγραφούν οι απόψεις όσο το δυνατόν 

περισσότερων διοικητών νοσοκομείων. Την προσπάθεια έκανε ακόμα 

δυσκολότερη το γεγονός ότι το Υπουργείο Υγείας δεν διατηρεί αρχείο με τις 

επαφές και τα προσωπικά δεδομένα επικοινωνίας των πρώην διοικητών και έχει 

καταχωρημένα μόνο τα υπηρεσιακά στοιχεία επικοινωνίας των νυν διοικητών. 

Παρόλα αυτά το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από έναν σημαντικό αριθμό πρώην 

διοικητών (74) και νυν διοικητών (84) και η αναλογία τους στο δείγμα 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 4.2.  

 

 

Εικόνα 4-3:  Η αναλογία πρώην και νυν διοικητών που συμμετείχαν στην 
έρευνα 
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Οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να δηλώσουν το μέγεθος νοσοκομείου ως προς τον 

αριθμό κλινών που διοίκησαν την τελευταία φορά, στην κλίμακα <200, 200-400 και 

>400 κλινών. Τα αποτελέσματα των απαντήσεων παρατίθενται στην Εικόνα 4.4.  

 

Εικόνα 4-4:  Το μέγεθος των νοσοκομείων ως προς τις κλίνες που διοίκησαν 
ή διοικούν οι διοικητές  
 

Επίσης οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να δηλώσουν το είδος του νοσοκομείου που 

διοίκησαν ή διοικούν. 

 

Εικόνα 4-5: Το είδος των νοσοκομείων που διοικούν ή διοίκησαν τελευταία 
φορά οι διοικητές  
 
Οι πλειοψηφία, το 72,8% (113) των διοικητών που απάντησαν το ερωτηματολόγιο, 

διοίκησαν ή διοικούν  γενικό νοσοκομείο. Στην Εικόνα 4.5 παρουσιάζονται τα 
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νοσοκομεία προέλευσης των διοικητών που συμμετείχαν στο ερωτηματολόγιο σε 

σχέση με  τις κατηγορίες των νοσοκομείων στην Ελλάδα σήμερα. Στην επικράτεια 

η κατανομή των νοσοκομείων είναι  84 Γενικά Νοσοκομεία, 23 Ειδικά Νοσοκομεία, 

7 Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και 18 Νοσοκομεία-Κέντρα Υγείας. Παρατηρούμε 

ότι η κατανομή της προέλευσης των συμμετεχόντων πλησιάζει την κατανομή των 

νοσοκομείο της χώρας.  

 

Από αυτούς που ανταποκρίθηκαν στο ερωτηματολόγιο, ένα μεγάλο ποσοστό 

(80%) ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, και ένα αρκετά σημαντικό 

ποσοστό (47,5%) από αυτούς είχαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με αντικείμενο 

την «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.6. Το εύρημα αυτό 

είναι αρκετά σημαντικό και ήταν η αφορμή να ερευνήσουμε περαιτέρω τις 

απαντήσεις που έδωσε αυτός ο πληθυσμός και ιδιαίτερα να ερευνήσουμε αν 

υπάρχει  στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις απαντήσεις τους σε σχέση 

με τις απαντήσεις αυτών που είχαν μεταπτυχιακό σε διαφορετικό αντικείμενο ή δεν 

είχαν καθόλου μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.  

 

Εικόνα 4-6: Το επίπεδο εκπαίδευσης των συμμετεχόντων στο 
ερωτηματολόγιο  
 
Ακόμα ένα ερώτημα που κλήθηκαν να απαντήσουν οι ερωτώμενοι ήταν η 

επαγγελματική ιδιότητα τους πριν αναλάβουν καθήκοντα διοικητή στο νοσοκομείο. 

Οι επαγγελματικές κατηγορίες μέσα από τις οποίες είχαν να επιλέξουν καθώς και 

τα συνολικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στην Εικόνα 4.7. Παρατηρήθηκε ότι 

συνολικά ένα ποσοστό περίπου 40% προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα, είτε ως 

υπάλληλοι είτε ως επιχειρηματίες σε αυτόν τον τομέα και  ένα εξαιρετικά χαμηλό 
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ποσοστό από τους συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν άνεργοι (1,9%)  πριν 

αναλάβουν διοίκηση νοσοκομείου. 

 

Εικόνα 4-7: Το επίπεδο εκπαίδευσης των συμμετεχόντων στο 
ερωτηματολόγιο 
 

4.1.2 Αναγνώριση και αξιολόγηση των προτεινόμενων εμποδίων απο 
τους διοικητές  

 
Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, στην δεύτερη ομάδα των ερωτήσεων ως 

προς το κατά πόσο διαφωνούν ή συμφωνούν με το εάν ένα από τα προτεινόμενα 

εμπόδια αποτελεί πραγματικά εμπόδιο στην άσκηση καθηκόντων ενός διοικητή 

νοσοκομείου,  διαμορφώθηκαν τα παρακάτω διαγράμματα που παρουσιάζονται 

στις Εικόνες από 4.8 – 4.13.β.  
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Εικόνα 4-8: Εξωτερικό Περιβάλλον σε Παγκόσμιο επίπεδο 
 

Στην Εικόνα 4.8, παρατηρούμε ότι οι διοικητές δεν θεωρούν τόσο σημαντικό 

εμπόδιο τις απαιτήσεις του Π.Ο.Υ και το μεταναστευτικό πρόβλημα κάτι το οποίο 

θα αναλύσουμε και στην συνέχεια των αποτελεσμάτων.  

 

 

Εικόνα 4-9: Εξωτερικό Περιβάλλον σε Εθνικό  επίπεδο 
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Αναφορικά με τα εμπόδια που προέχονται από το εξωτερικό περιβάλλον αυτή τη 

φορά όμως σε Εθνικό επίπεδο, παρατηρούμε στην Εικόνα 4.9,  ότι ένα μεγάλο 

ποσοστό των διοικητών συμφωνούν ότι ο χαμηλός προϋπολογισμός του 

νοσοκομείου και η κακή κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας αποτελούν 

πραγματικά εμπόδιο για έναν διοικητή νοσοκομείου.   

 

 

Εικόνα 4-10α: Πολιτικές Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο 
 
 

Στην Εικόνα 4.10α και 4.10β βρίσκονται τα αποτελέσματα των επιλογών των 

διοικητών ως προς το ποια εμπόδια από την αρχική κατηγορία «πολιτικές υγείας 

σε Εθνικό επίπεδο» θεωρούν ότι είναι σημαντικά. Παρατηρούμε το εξαιρετικά 

σημαντικό ποσοστό (36,7% ) του «ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ» ως προς το εάν 

οι παρεμβάσεις της Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.) αποτελούν εμπόδιο για έναν 

διοικητή νοσοκομείου. Η κατηγορία αυτή των εμποδίων είχε και τα περισσότερα 

πιθανά εμπόδια σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες που περιλάμβανε το 

ερωτηματολόγιο.  
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Εικόνα 4-10β: Πολιτικές Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο 
 

Στην συνέχεια, στην εικόνα 4.11, παρατηρούμε τις απαντήσεις των διοικητών στο 

κατά πόσο εμπόδια που προέρχονται από την τοπική κοινωνία και από την 

γεωγραφική θέση του νοσοκομείου αποτελούν εμπόδιο στην αποτελεσματική 

διοίκηση του νοσοκομείου.  
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Εικόνα 4-11: Τοπικό Επίπεδο 
 

 

Εικόνα 4-12α: Εμπόδια εντός Νοσοκομείου 
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Εικόνα 4-12β: Εμπόδια εντός Νοσοκομείου 
 

Στις Εικόνες 4.12α και 4.12β παρουσιάζονται οι απαντήσεις των διοικητών στο 

κατά πόσο εμπόδια που προέρχονται από την εν γένη εσωτερική λειτουργία του 

νοσοκομείου αποτελούν εμπόδιο για έναν διοικητή.  Παρατηρούμε τα υψηλά 

ποσοστά των διοικητών, ο οποίοι συμφωνούν σε υψηλά ποσοστά, ότι η 

γραφειοκρατία είναι ένα μεγάλο εμπόδιο στην αποτελεσματική διοίκηση. 

Παρατηρούμε επίσης και το υψηλό ποσοστό (33,54%) που λαμβάνει το «ούτε 

διαφωνώ ούτε συμφωνώ», ως προς το εάν οι αποφάσεις της προηγούμενης 

διοίκησης ενός νοσοκομείου αποτελούν πραγματικά εμπόδιο.  
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Εικόνα 4-13α: Εμπόδια της κατηγορίας «Διοικητής» 
 

 

Εικόνα 4-13β: Εμπόδια της κατηγορίας «Διοικητής» 
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Στις Εικόνες 4.13α και 4.13β παρουσιάζονται οι απαντήσεις των διοικητών στο 

κατά πόσο εμπόδια που προέρχονται από τις σχέσεις τις διοίκησης και από το 

τρόπο άσκησης των διοικητικών εξουσιών που εκ του νόμου έχει ο διοικητής ενός 

νοσοκομείου.  Παρατηρούμε, ότι οι διοικητές συμφωνούν σε υψηλά ποσοστά, ότι 

οι κακές σχέσης του διοικητή με τα μέλη του ΔΣ είναι ένα μεγάλο εμπόδιο στην 

αποτελεσματική διοίκηση και διαφωνούν σε ένα μεγάλο ποσοστό για το αν ο 

πειθαρχικό έλεγχος, που εκ του νόμου εκτελεί ο διοικητής του νοσοκομείου, είναι 

εμπόδιο.  

 

Εικόνα 4-14: Τα υψηλότερα ποσοστά του αθροίσματος των απαντήσεων 
«Συμφωνώ» και «Συμφωνώ Απόλυτα» 
 

Στην συνέχεια αθροίζοντας τα ποσοστά των απαντήσεων «Συμφωνώ» και 

«Συμφωνώ Απόλυτα» που έδωσαν οι διοικητές στις 30 ερωτήσεις για την 

αναγνώριση των εμποδίων, παρατηρούμε ότι το εμπόδιο με το μεγαλύτερο 

αθροιστικό ποσοστό (97,47%) είναι η έλλειψη προσωπικού του νοσοκομείου, 

συμπεριλαμβανομένου και του ιατρικού προσωπικού. Στην Εικόνα 4.14 

παρουσιάζονται οι επτά (7) διατυπώσεις που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο 

αθροιστικά ποσοστό των απαντήσεων «Συμφωνώ» και «Συμφωνώ Απόλυτα». 
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Εικόνα 4-15: Τα υψηλότερα ποσοστά του αθροίσματος των απαντήσεων 
«Διαφωνώ» και «Διαφωνώ Απόλυτα» 
 

Αντίθετα, στην Εικόνα 4.15 παρουσιάζονται οι έξι (6) διατυπώσεις που 

συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αθροιστικά ποσοστό των απαντήσεων «Διαφωνώ» 

και «Διαφωνώ Απόλυτα».  

 

Εικόνα 4-16: Τα υψηλότερα ποσοστών των  απαντήσεων «Διαφωνώ»,  
«Διαφωνώ Απόλυτα», «Συμφωνώ» και «Συμφωνώ Απόλυτα» 
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Παρατηρούμε ότι το εμπόδιο με το μεγαλύτερο αθροιστικό ποσοστό (77%) 

διαφωνίας ως προς αν αποτελεί εμπόδιο είναι  ο πειθαρχικός έλεγχος που ασκεί 

ο διοικητής του νοσοκομείου. 

Στην Εικόνα 4.16 παρουσιάζονται αναλυτικά τα υψηλότερα ποσοστά Τα 

υψηλότερα ποσοστών των  απαντήσεων «Διαφωνώ»,  «Διαφωνώ Απόλυτα», 

«Συμφωνώ» και «Συμφωνώ Απόλυτα» σε κάθε ερώτηση που απάντησαν οι 

διοικητές των νοσοκομείων.  Η ανομοιογένεια των πληροφοριακών συστημάτων 

έχει το μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων «Συμφωνώ Απόλυτα» με ποσοστό 

48,7% και οι απαιτήσεις του Π.Ο.Υ έχει το μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων 

«Διαφωνώ Απόλυτα» με ποσοστό 20,9%. 

 

Εικόνα 4-17: Τα υψηλότερα ποσοστών των  απαντήσεων «Διαφωνώ»,  
«Διαφωνώ Απόλυτα», «Συμφωνώ» και «Συμφωνώ Απόλυτα» ανά κατηγορία 
 

Στην Εικόνα 4.17, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της τρίτης ενότητας του 

ερωτηματολογίου. Σε αυτή την ενότητα ο διοικητής είχε να επιλέξει το 

σημαντικότερο από τα εμπόδια στην κατηγορία όπως αυτή προτάθηκε αρχικά. 
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Παρατηρούμε ότι η κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας επιλέχθηκε ως το πιο 

σημαντικό εμπόδιο στην κατηγορίας «Εξωτερικό Περιβάλλον σε Εθνικό  επίπεδο» 

με ποσοστό 76% και η έλλειψη προσωπικού (Διοικητικού, Γιατρών, Νοσηλευτών 

κ.τ.λ) από την κατηγορία «Νοσοκομείο και εμπόδια εντός» σε ποσοστό 53%. 

  

4.1.3 Αξιολόγηση προτεινόμενων μεμονωμένων εμποδίων στην 
καθημερινή λήψη αποφάσεων  

 

Τα προβλήματα στην καθημερινότητα ενός νοσοκομείου είναι πολλά και 

διαφέρουν ως προς την προέλευση τους. Στους ερωτηθέντες πέρα από τις 

παραπάνω ερωτήσεις για την αναγνώριση των εμποδίων στην διοίκηση ενός 

νοσοκομείου, τέθηκε και ένα ερώτημα με 25 επιλογές που σχεδιάστηκε από τον 

ερευνητή με βάση την εμπειρία του από την διοίκηση και εποπτεία νοσοκομείων 

τα τελευταία 4 χρόνια. Οι συμμετέχοντες είχαν δικαίωμα να επιλέξουν μέχρι και έξι 

(6) εμπόδια που θεωρούσαν τα πιο σημαντικά στην καθημερινότητα της διοίκησης. 

Σε αυτή την ερώτηση περιλαμβάνονται πιο εξειδικευμένα  εμπόδια κάποιων από 

τα τριάντα (30) εμπόδια που κλήθηκαν να αναγνωρίσουν στην προηγούμενη 

διαδικασία, εστιασμένα κυρίως σε καθημερινά προβλήματα μια διοίκησης 

νοσοκομείου. Από τα αποτελέσματα στην Εικόνα 4.18, φαίνεται ότι το εμπόδιο 

«γραφειοκρατία» επιλέχθηκε ως το σημαντικότερο εμπόδιο από 96 (60,76%) 

διοικητές και το εμπόδιο «μη ικανοποιητικός-ελλιπής προϋπολογισμός» από 93 

(58,86%).  

Στην ερώτηση αναγνώρισης των εμποδίων στην προηγούμενη διαδικασία, το 

εμπόδιο «γραφειοκρατία» είχε λάβει  53,16% «Συμφωνώ» και 37,97% «Συμφωνώ 

Απόλυτα», συνολικά δηλαδή, το 91,17% της θετική αναγνώρισης ως εμπόδιο στην 

διοίκηση ενός νοσοκομείου. Αντίστοιχα το εμπόδιο «μη ικανοποιητικός ελλιπής 

προϋπολογισμός» εμποδίων στην προηγούμενη διαδικασία, είχε λάβει  56,96% 
«Συμφωνώ» και 29,11% «Συμφωνώ Απόλυτα», συνολικά δηλαδή 86,08% της 

θετική αναγνώρισης ως εμπόδιο στην διοίκηση ενός νοσοκομείου (Εικόνες 4.9 και 

4.12β). Οι αντίστοιχες θέσεις των δυο εμποδίων ως προς την αθροιστική θετική 

αναγνώρισή τους ως εμπόδια ήταν 5η και 7η (Εικόνα 4.14) σε σχέση με τις θέσεις 
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1η και 2η που κατέλαβαν ως τα σημαντικότερα εμπόδια στην διοίκηση ενός 

νοσοκομείου καθημερινά. Κρίνεται ως θετικό για τον σχεδιασμό του 

ερωτηματολογίου ως προς την κάλυψη των εμποδίων το γεγονός ότι το «άλλο» 

εμπόδιο δεν έλαβε καμία ψήφο (0%) από τις 891 ψήφους που κατανεμήθηκαν 

συνολικά σε όλα τα εμπόδια. 

 

Εικόνα 4-18: Τα αθροιστικά ποσοστά στο ερώτημα ποιο είναι το 
σημαντικότερο εμπόδιο στην διοίκηση της καθημερινής λειτουργίας ενός 
διοικητή. 
 

 

4.1.4 Αξιολόγηση προτεινόμενων κατηγοριών εμποδίων κατα την 
διοίκηση  του νοσοκομείου 

 Σύμφωνα με μια άλλη κατηγοριοποίηση της βιβλιογραφίας (Αγγελόπουλος, 2000) 

τα προτεινόμενα  βασικά επίπεδα λήψης αποφάσεων για έναν διοικητή μέσα σε 
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ένα νοσοκομείο είναι τρία. Οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ποιο από 

αυτά τα τρία (3) επίπεδα λήψης αποφάσεων, εντοπίζουν τα περισσότερα εμπόδια  

κατά την λήψη των αποφάσεων τους. Από τα αποτελέσματα των απαντήσεων 

τους στην εικόνα 4.19 φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων 

(56%) πιστεύει ότι τα περισσότερα εμπόδια εντοπίζονται στο λειτουργικό επίπεδο 

των αποφάσεων ενός διοικητή σε ένα νοσοκομείο.  

 

Εικόνα 4-19: Τα αποτελέσματα των απαντήσεων ως προς το ερώτημα «Σε 
ποιο από τα τρία επίπεδα λήψης των αποφάσεων σε ένα Νοσοκομείο 
εντοπίζετε τα περισσότερα εμπόδια». 
 
Το επόμενο ερώτημα που απάντησαν οι διοικητές ήταν αναφορικά με το σε ποια 

από τις πέντε (5) προτεινόμενες διαστάσεις που χαρακτηρίζουν την λειτουργία του 

νοσοκομείου εντοπίζουν τα περισσότερα εμπόδια. Και αυτή η προτεινόμενη 

κατηγοριοποίηση των διαστάσεων λειτουργίας προέρχεται από την βιβλιογραφική 

ανασκόπηση και συνδυασμό προτεινόμενων διαστάσεων που χαρακτηρίζουν την 

λειτουργία.  Παρατηρούμε ότι το ανθρώπινο  δυναμικό του νοσοκομείου (37%) και 

οι διαδικασίες που έχουν καθιερωθεί στο νοσοκομείο (23%) αξιολογήθηκαν ως οι 

διαστάσεις που συγκεντρώνουν τα περισσότερα εμπόδια κατά την λειτουργία του 

νοσοκομείου από τις απαντήσεις των 158 διοικητών. Την κατανομή των 

απαντήσεων στις πέντε διαστάσεις την παρατηρούμε στην εικόνα 4.20.  
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Εικόνα 4-20: Τα αποτελέσματα των απαντήσεων ως προς το ερώτημα «Σε 
ποιες διαστάσεις που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία ενός Νοσοκομείου 
εντοπίζετε τα περισσότερα εμπόδια». 
 

Όπως αναφέραμε στο κεφάλαιο 1 και 2, ένας διοικητής καθημερινά καλείται να 

διαχειριστεί σημαντικά προβλήματα του νοσοκομείου. Στην βιβλιογραφία 

εντοπίστηκε ακόμα μια κατηγοριοποίηση των διαχειρίσεων που υπάρχουν σε ένα 

νοσοκομείο, και οι διοικητές ερωτήθηκαν σε ποια από αυτές τις πέντε (5) 

διαχειρίσεις εντοπίζουν τα σημαντικότερα προβλήματα κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους.  Από τα αποτελέσματα στην εικόνα 4.21, παρατηρείται ότι τρείς 

από τις πέντε ήταν οι διαχειρίσεις που οι διοικητές εντόπισαν τα σημαντικότερα 

προβλήματα. Η διαχείριση του προϋπολογισμού (34%), η διαχείριση των 

προμηθειών (28%) και η διαχείριση του προσωπικού (27%).  
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Εικόνα 4-21: Τα αποτελέσματα των απαντήσεων ως προς το ερώτημα «Σε 
ποια από τις πέντε διαχειρίσεις εντοπίζετε τα περισσότερα εμπόδια κατά 
την άσκηση των καθηκόντων ενός διοικητή». 
 

4.1.5 Αξιολόγηση προτεινόμενων λύσεων  

Όπως αναφέραμε και στο Τρίτο (3ο) κεφάλαιο, οι διοικητές ρωτήθηκαν σχετικά με 

τις απόψεις αναφορικά με τις δαπάνες στον χώρο της υγείας. Το πρόβλημα 

διαχείρισης ενός χαμηλού ή ελλιπή προϋπολογισμού είναι ένα εμπόδιο σύμφωνα 

με τους διοικητές αλλά και σύμφωνα με την βιβλιογραφία. Οι διοικητές το 

αναγνώρισαν σύμφωνα με αθροιστικά σύμφωνες γνώμες στην έβδομη (7η) θέση 

86%, το κατέταξαν δεύτερό (2ο) σημαντικότερο εμπόδιο (58,86%) στην 

καθημερινή λειτουργία και η διαχείριση του προϋπολογισμού επιλέχθηκε η 

διαχείριση με τα σημαντικότερα εμπόδια (34%).  Μια ενδεχόμενη αύξηση του ορίου 

δαπανών του προϋπολογισμού των νοσοκομείων είναι λύση τα νοσοκομειακά 

προβλήματα; Η αύξηση των δαπανών στο χώρο της υγείας γενικά θα 

αναβαθμίσουν την ποιότητα των υπηρεσιών στον χώρο της υγείας;  Υπάρχει 

περιθώριο για περαιτέρω μειώσεις στις νοσοκομειακές δαπάνες;  Μερικά πολύ 

ενδιαφέροντα ερωτήματα στα οποία έχει ιδιαίτερη σημασία να παρατηρήσουμε τι 

απάντησαν 158 διοικητές που διοίκησαν και διοικούν τα Ελληνικά δημόσια 

νοσοκομεία. Στην εικόνα 4.22, παρατηρούμε ότι ένα ποσοστό 56,33% διαφωνεί 

με την τοποθέτηση ότι οι δαπάνες για την υγεία μπορούν να μειωθούν και άλλο 

ενώ αντίθετα ένα ποσοστό 31,02% εκτιμά ότι οι δαπάνες για την υγεία μπορούν 

να μειωθούν και άλλο. Το εύρημα αυτό ήταν ένα στοιχείο για περαιτέρω ανάλυση 
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και διερεύνηση του κατά πόσο  υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις 

απαντήσεις, ανάλογα με το αν ο ερωτώμενος είναι πρώην ή νυν διοικητής, ή αν 

είναι κάτοχος μεταπτυχιακού με ειδίκευση στην διοίκηση μονάδων υγείας.  

 

Εικόνα 4-22: Οι απαντήσεις των διοικητών στις τρεις διερευνητικές 
ερωτήσεις σχετικά με τις δαπάνες στον χώρο της υγείας. 
 

Στο ερώτημα αν θα πρέπει ο ασθενής να καταβάλει ένα μικρό ποσό για την 

επίσκεψη στα ΤΕΙ του νοσοκομείου, ένα 52,5 % συμφωνεί με την διατύπωση ενώ 

αντίστοιχα ένα 36,71% διαφωνεί. Και αυτό το ερώτημα, όπως και το προηγούμενο, 

κέντρισε το ενδιαφέρον για περαιτέρω διερεύνησή και στατιστική ανάλυση. Στο 

ερώτημα αν ενδεχόμενη αύξηση των ορίων δαπανών θα επιφέρει αντίστοιχη 

αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν τα δημόσια νοσοκομεία 

είναι σημαντικό το ποσοστό του 27,85% που ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν με 

αυτή την διατύπωση και ένα μεγάλο ποσοστό 53,8% συμφωνεί ότι η αύξηση του 

ορίου δαπανών των νοσοκομείων θα βελτιώσει αντίστοιχα την ποιότητα της 

παρεχόμενης υγείας στα νοσοκομεία.  

Το τελευταίο ερώτημα που τέθηκε σε αυτή την ενότητα του ερωτηματολογίου είναι 

η άποψη των διοικητών για τις πιθανές πολιτικές υγείας που θα οδηγούσαν σε 
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μείωση των νοσοκομειακών δαπανών. Οι διοικητές μπορούσαν να επιλέξουν 

μέχρι και τρεις (3) απαντήσεις από τις εννιά (9)  προτεινόμενες πολιτικές που 

θεωρητικά θα οδηγούσαν σε μείωση των νοσοκομειακών δαπανών. Από τα 

αποτελέσματα της εικόνας 4.23 παρατηρούμε ότι τρείς επιλογές ξεχώρισαν. Η 

αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των δαπανών (70,25%), η εγκατάσταση 

πληροφοριακού συστήματος για την συγκέντρωση αξιόπιστων στοιχείων (69, 

62%) και η ανάγκη για περισσότερη διαφάνεια στις προμήθειες του συστήματος 

υγείας (64,56%).   

 

Εικόνα 4-23: Τα αποτελέσματα των απαντήσεων ως προς το ερώτημα 
«ποιες πολιτικές θεωρείτε κατάλληλες ώστε να οδηγήσουν σε μείωση 
νοσοκομειακών δαπανών». 
 

4.1.6 Εμπόδια αποτελεσματικής λειτουργίας του Δ.Σ. του νοσοκομείου 

Το Διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) του νοσοκομείου, όπως αναφέρθηκε και στο 

πρώτο Κεφάλαιο είναι το εκείνο το ανώτατο συλλογικό όργανο του νοσοκομείου 

που επικυρώνει, εγκρίνει ή απορρίπτει τις αποφάσεις του διοικητή και των 

διοικητικών υπηρεσιών του νοσοκομείου. Στην βιβλιογραφία, όπως αναλυτικά 

περιεγράφηκαν στο δεύτερο (2ο)  Κεφάλαιο, έχουν καταγραφεί κάποια από τα 

σημαντικότερα εμπόδια που δημιουργούν προβλήματα στην άσκηση της 

διοίκησης ενός νοσοκομείου, και πιο συγκεκριμένα ενός ελληνικού δημόσιου 

νοσοκομείου,  και επι αυτών έγινε η κατάρτιση των ερωτήσεων.   
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Οι διοικητές στην αναγνώριση των εμποδίων «συμφώνησαν» σε ένα ποσοστό 

66,5% ότι οι κακές σχέσεις του διοικητή με τα μέλη του ΔΣ αποτελεί εμπόδιο στην 

αποτελεσματική διοίκηση του νοσοκομείου. Σε αυτή την ενότητα του 

ερωτηματολογίου οι νυν και πρώην διοικητές κλήθηκαν να απαντήσουν για το πιο 

εμπόδιο είναι αυτό που δυσχεραίνει πιο πολύ την αποτελεσματική λειτουργία του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου και είχαν την δυνατότητα να επιλέξουν 

μέχρι και δυο εμπόδια που θεωρούν τα πιο σημαντικά. Από τα αποτελέσματα στην 

εικόνα 4.24 παρατηρούμε ότι το 44,3% πιστεύει ότι σημαντικότερο εμπόδιο στην 

αποτελεσματικότητα της διοίκησης είναι το παλιό διοικητικό μοντέλο του ΔΣ.  

 

 

Εικόνα 4-24: Τα αποτελέσματα των απαντήσεων ως προς το ερώτημα «ποιο 
είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην αποτελεσματική λειτουργία του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου» 
 

4.2  Αποτελέσματα ανάλυσης συσχετίσεων  
 

Μετά την περιγραφική ανάλυση πραγματοποιήθηκαν μη παραμετρικοί έλεγχοι (2 

και Κ- Ανεξάρτητων Δειγμάτων – Mann Whitney και Kruskal Wallis) ώστε να 

διερευνηθεί η τυχόν επίδραση ορισμένων χαρακτηριστικών, όπως το φύλο, η 

εκπαίδευση, η ηλικία και το αν είναι ενεργεία διοικητής ή πρώην διοικητής στις 

απαντήσεις που δόθηκαν ως προς την αναγνώριση των εμποδίων.  
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4.2.1 Έλεγχος κανονικότητας 
 
Η υπόθεση της κανονικότητας απορρίπτεται καθώς από τον πίνακα 4.1 και από 

την στήλη Kolmogorov-Smirnov (επειδή Ν>50) Sig. παρατηρήσαμε ότι η κρίσιμη 

πιθανότητα (p-value) για όλες τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν 

μικρότερες από το 0,05 (5%) και το συμπέρασμα που εξήχθη είναι ότι η υπόθεση 

ότι τα δύο δείγματα προέρχονται από πληθυσμούς που περιγράφονται 

ικανοποιητικά από την κανονική κατανομή μπορεί να απορριφθεί. Επομένως 

επιλέξαμε μη παραμετρικό έλεγχο για την συνέχεια της ανάλυσης. Στον πίνακα 4.1 

μπορούμε να δούμε αναλυτικά τα αποτελέσματα για κάθε εμπόδιο.  

 

Πίνακας 4-1:  Έλεγχος κανονικότητας 
 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
15. Οι απαιτήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας  0,267 158 0 0,849 158 0 
16. Η κατάσταση της Παγκόσμιας Οικονομίας  0,251 158 0 0,877 158 0 
17. Το μεταναστευτικό και οι μετανάστες που φιλοξενεί 
η Ελλάδα  

0,294 158 0 0,864 158 0 

19.  Ένας  χαμηλός προϋπολογισμός  0,308 158 0 0,782 158 0 
20. Η κακή κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας  0,344 158 0 0,778 158 0 
21. Οι πολιτικές εξαγγελίες της Κυβέρνησης για το 
προσωπικό των Νοσοκομείων (ασφαλιστικό, 
εργασιακό, κτλ )  

0,23 158 0 0,885 158 0 

22. Οι αλλαγές στο μισθολόγιο του προσωπικού 
των  Νοσοκομείων  

0,242 158 0 0,881 158 0 

23. Οι συχνές εναλλαγές της πολιτικής ηγεσίας του 
Υπουργείου Υγείας  

0,303 158 0 0,812 158 0 

24. Η απουσία Εθνικού Χάρτη Υγείας  0,296 158 0 0,796 158 0 
25. Οι πολιτικές Υγείας που ακολουθεί η Κυβέρνηση  0,201 158 0 0,897 158 0 
26. Το σύντομο χρονικό διάστημα θητείας ενός 
Διοικητή  

0,288 158 0 0,765 158 0 

27. Οι παρεμβάσεις της Υγειονομικής Περιφέρειας  0,201 158 0 0,905 158 0 
28. Οι διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις του 
Διοικητή και της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπ. Υγείας  

0,239 158 0 0,894 158 0 

29. Η προεκλογική περίοδος πριν από Εθνικές 
εκλογές αποτελεί  

0,24 158 0 0,895 158 0 

30. Η καθυστέρηση στα υπηρεσιακά συμβούλια 
κρίσεων Διευθυντών-Προϊσταμένων τμημάτων  

0,323 158 0 0,783 158 0 

31. Η  γεωγραφική θέση του Νοσοκομείου  ( π.χ. Νησί, 
Αστικό Κέντρο, Παραμεθόριος κτλ.)  

0,228 158 0 0,878 158 0 

32. Οι παρεμβάσεις των Τοπικών Αρχών  (π.χ. 
Περιφέρεια, Δήμος, Κοινότητα, Εκκλησία, τοπικοί 
Βουλευτές)  

0,291 158 0 0,863 158 0 

33. Οι  σχέσεις ενός διοικητή με την τοπική Κοινωνία  0,314 158 0 0,846 158 0 
34. Η  έλλειψη θεσμοθετημένου συστήματος 
επιβράβευσης του προσωπικού  

0,348 158 0 0,77 158 0 

35.  Η μονιμότητα στον δημόσιο τομέα  0,211 158 0 0,894 158 0 
36.  Η έλλειψη προσωπικού (Διοικητικού, Γιατρών, 
Νοσηλευτών κ.τ.λ)  

0,3 158 0 0,678 158 0 

37.  Η έλλειψη προγράμματος συνεχούς εκπαίδευσης 
προσωπικού (Διοικητικού, Γιατρών, Νοσηλευτών κ.τ.λ)  

0,305 158 0 0,806 158 0 
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38. Η ανομοιογένεια  των  πληροφοριακών 
συστημάτων του Νοσοκομείου  

0,296 158 0 0,739 158 0 

39.  Οι αποφάσεις της προηγούμενης διοίκησης του 
Νοσοκομείου  

0,178 158 0 0,903 158 0 

40.  Η γραφειοκρατία  0,274 158 0 0,751 158 0 
41.  Οι μακροχρόνιες σχέσεις που έχουν διαμορφωθεί 
μεταξύ  των υπαλλήλων του Νοσοκομείου  

0,253 158 0 0,885 158 0 

42. Δείκτες αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας  0,286 158 0 0,736 158 0 
43. Οι κακές  σχέσεις του Διοικητή και του Αν. Διοικητή 
σε ένα Νοσοκομείο  

0,276 158 0 0,72 158 0 

44. Ο  Διοικητής εκ του νόμου ασκεί και τον πειθαρχικό 
έλεγχο στο Νοσοκομείο 

0,36 158 0 0,765 158 0 

45.  Οι κακές σχέσεις του Διοικητή με τα μέλη του Δ.Σ. 
του Νοσοκομείου  

0,335 158 0 0,72 158 0 

 

Επίσης, στον πίνακα 4.2 παραθέτουμε τα συνολικά περιγραφικά χαρακτηριστικά 

για κάθε ερώτημα που τέθηκε στους διοικητές που συμμετείχαν στο 

ερωτηματολόγιο. Με έντονη γραφή και γαλάζιο φόντο επισημαίνουμε τους τις 

ερωτήσεις που είχαν υψηλό (>4) μέσο όρο, που σημαίνει την μεγαλύτερη 

αναγνώριση ως εμπόδιο από τους διοικητές, κάτι που δείξαμε αναλυτικά με 

ποσοστά στην εικόνα 4.14 προηγούμενα στο ίδιο κεφάλαιο.  

 

Πίνακας 4-2:  Περιγραφικά στατιστικά 
 

 Πλήθος Mean Std. D Ελαχ. Μεγ. 
15. Οι απαιτήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας  158 2,13 0,78 1 4 
16. Η κατάσταση της Παγκόσμιας Οικονομίας  158 3,16 1,02 1 5 
17. Το μεταναστευτικό και οι μετανάστες που 
φιλοξενεί η Ελλάδα  

158 2,42 0,97 1 5 

19.  Ένας  χαμηλός προϋπολογισμός  158 4,10 0,76 2 5 
20. Η κακή κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας  158 3,97 0,85 1 5 
21. Οι πολιτικές εξαγγελίες της Κυβέρνησης για το 
προσωπικό των Νοσοκομείων (ασφαλιστικό, 
εργασιακό, κτλ )  

158 3,04 1,05 1 5 

22. Οι αλλαγές στο μισθολόγιο του προσωπικού 
των  Νοσοκομείων  

158 3,12 1,02 1 5 

23. Οι συχνές εναλλαγές της πολιτικής ηγεσίας του 
Υπουργείου Υγείας  

158 3,99 0,94 1 5 

24. Η απουσία Εθνικού Χάρτη Υγείας  158 4,08 0,83 2 5 
25. Οι πολιτικές Υγείας που ακολουθεί η Κυβέρνηση  158 2,90 1,32 1 5 
26. Το σύντομο χρονικό διάστημα θητείας ενός 
Διοικητή  

158 4,06 1,02 2 5 

27. Οι παρεμβάσεις της Υγειονομικής Περιφέρειας  158 3,14 1,00 1 5 
28. Οι διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις του 
Διοικητή και της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπ. Υγείας  

158 2,78 1,08 1 5 

29. Η προεκλογική περίοδος πριν από Εθνικές 
εκλογές αποτελεί  

158 3,29 1,05 1 5 

30. Η καθυστέρηση στα υπηρεσιακά συμβούλια 
κρίσεων Διευθυντών-Προϊσταμένων τμημάτων  

158 4,04 0,83 1 5 

31. Η  γεωγραφική θέση του Νοσοκομείου  ( π.χ. 
Νησί, Αστικό Κέντρο, Παραμεθόριος κτλ.)  

158 3,22 0,99 1 5 



 

Σελίδα | 71		
 

32. Οι παρεμβάσεις των Τοπικών Αρχών  (π.χ. 
Περιφέρεια, Δήμος, Κοινότητα, Εκκλησία, τοπικοί 
Βουλευτές)  

158 3,37 1,07 1 5 

33. Οι  σχέσεις ενός διοικητή με την τοπική Κοινωνία 
επηρεάζουν το έργο του διοικητή Νοσοκομείου. 

158 3,57 0,99 1 5 

34. Η  έλλειψη θεσμοθετημένου συστήματος 
επιβράβευσης του προσωπικού  

158 3,96 0,93 1 5 

35.  Η μονιμότητα στον δημόσιο τομέα  158 3,55 1,14 1 5 
36.  Η έλλειψη προσωπικού (Διοικητικού, Γιατρών, 
Νοσηλευτών κ.τ.λ)  

158 4,44 0,60 1 5 

37.  Η έλλειψη προγράμματος συνεχούς εκπαίδευσης 
προσωπικού (Διοικητικού, Γιατρών, Νοσηλευτών 
κ.τ.λ)  

158 4,04 0,83 1 5 

38. Η ανομοιογένεια  των  πληροφοριακών 
συστημάτων του Νοσοκομείου  

158 4,39 0,70 1 5 

39.  Οι αποφάσεις της προηγούμενης διοίκησης του 
Νοσοκομείου  

158 3,08 0,99 1 5 

40.  Η γραφειοκρατία  158 4,25 0,72 2 5 
41.  Οι μακροχρόνιες σχέσεις που έχουν διαμορφωθεί 
μεταξύ  των υπαλλήλων του Νοσοκομείου  

158 3,56 0,93 1 5 

42. Δείκτες αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας  158 4,25 0,81 1 5 
43. Οι κακές  σχέσεις του Διοικητή και του Αν. 
Διοικητή σε ένα Νοσοκομείο  

158 4,33 0,67 1 5 

44. Ο  Διοικητής εκ του νόμου ασκεί και τον 
πειθαρχικό έλεγχο στο Νοσοκομείο 

158 2,20 0,88 1 5 

45.  Οι κακές σχέσεις του Διοικητή με τα μέλη του Δ.Σ. 
του Νοσοκομείου 

158 4,13 0,64 1 5 

*Επίπεδο σηµαντικότητας 0.05 

 

4.2.2 Νυν και πρώην Διοικητές   

Όπως αποτυπώνεται στον πίνακα 4.3  που ακολουθεί, το αν είναι κάποιος εν 

ενεργεία διοικητής ή όχι διαφοροποιεί τις απαντήσεις που δόθηκαν σε κάποιες 

από τις ερωτήσεις.  Στον πίνακα με έντονα γράμματα και γαλάζιο φόντο είναι οι 

ερωτήσεις εκείνες των οποίων ο έλεγχος της αρχική υπόθεσης Ho απορρίφθηκε 

κατά τον έλεγχο της υπόθεσης από το μη παραμετρικό Mann-Whitney U. 

Παρατηρούμε ότι σε έντεκα (11) απο τις τριάντα (30) ερωτήσεις υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφοροποίηση (p<0,05) στις απαντήσεις που δίνουν οι νυν και οι 

πρώην Διοικητές. 

 

Πίνακας 4-3:  Έλεγχος Mann-Whitney U 
 

Grouping Variable: Είστε εν 
ενεργεία  Διοικητής ή Αν. Διοικητής; 

     

 Μ Whitney  Wilcoxon 
W 

Z Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

 

15. Οι απαιτήσεις του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας  

3058 5833 -0,189 0,85 Αποδοχή 
υπόθεσης Ho 

16. Η κατάσταση της Παγκόσμιας 
Οικονομίας  

2391 5166 -2,629 0,009 Απόρριψη  
υπόθεσης Ho 
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17. Το μεταναστευτικό και οι μετανάστες 
που φιλοξενεί η Ελλάδα  

1791 5361 -4,922 0 Απόρριψη  
υπόθεσης Ho 

19.  Ένας  χαμηλός προϋπολογισμός  2928 6498 -0,706 0,48 Αποδοχή 
υπόθεσης Ho 

20. Η κακή κατάσταση της Ελληνικής 
οικονομίας  

2999 6569 -0,431 0,666 Αποδοχή 
υπόθεσης Ho 

21. Οι πολιτικές εξαγγελίες της 
Κυβέρνησης για το προσωπικό των 
Νοσοκομείων (ασφαλιστικό, εργασιακό, 
κτλ )  

1264 4834 -6,717 0 Απόρριψη  
υπόθεσης Ho 

22. Οι αλλαγές στο μισθολόγιο του 
προσωπικού των  Νοσοκομείων  

2183 5753 -3,382 0,001 Απόρριψη  
υπόθεσης Ho 

23. Οι συχνές εναλλαγές της πολιτικής 
ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας  

2260 5830 -3,205 0,001 Απόρριψη  
υπόθεσης Ho 

24. Η απουσία Εθνικού Χάρτη Υγείας  2504,5 6074,5 -2,312 0,021 Απόρριψη  
υπόθεσης Ho 

25. Οι πολιτικές Υγείας που ακολουθεί η 
Κυβέρνηση  

977,5 4547,5 -7,607 0 Απόρριψη  
υπόθεσης Ho 

26. Το σύντομο χρονικό διάστημα 
θητείας ενός Διοικητή  

2415,5 5985,5 -2,597 0,009 Απόρριψη  
υπόθεσης Ho 

27. Οι παρεμβάσεις της Υγειονομικής 
Περιφέρειας  

1769,5 5339,5 -4,87 0 Απόρριψη  
υπόθεσης Ho 

28. Οι διαφορετικές πολιτικές 
πεποιθήσεις του Διοικητή και της 
Πολιτικής Ηγεσίας του Υπ. Υγείας  

2812 6382 -1,077 0,281 Αποδοχή 
υπόθεσης Ho 

29. Η προεκλογική περίοδος πριν από 
Εθνικές εκλογές αποτελεί  

2939,5 6509,5 -0,615 0,539 Αποδοχή 
υπόθεσης Ho 

30. Η καθυστέρηση στα υπηρεσιακά 
συμβούλια κρίσεων Διευθυντών-
Προϊσταμένων τμημάτων  

2740,5 5515,5 -1,437 0,151 Αποδοχή 
υπόθεσης Ho 

31. Η  γεωγραφική θέση του 
Νοσοκομείου  ( π.χ. Νησί, Αστικό 
Κέντρο, Παραμεθόριος κτλ.)  

3018,5 6588,5 -0,327 0,744 Αποδοχή 
υπόθεσης Ho 

32. Οι παρεμβάσεις των Τοπικών 
Αρχών  (π.χ. Περιφέρεια, Δήμος, 
Κοινότητα, Εκκλησία, τοπικοί 
Βουλευτές)  

2684 6254 -1,572 0,116 Αποδοχή 
υπόθεσης Ho 

33. Οι  σχέσεις ενός διοικητή με την 
τοπική Κοινωνία επηρεάζουν το έργο 
του διοικητή Νοσοκομείου. 

2840,5 5615,5 -1,009 0,313 Αποδοχή 
υπόθεσης Ho 

34. Η  έλλειψη θεσμοθετημένου 
συστήματος επιβράβευσης του 
προσωπικού  

3033,5 6603,5 -0,292 0,771 Αποδοχή 
υπόθεσης Ho 

35.  Η μονιμότητα στον δημόσιο τομέα  1983 5553 -4,054 0 Απόρριψη  
υπόθεσης Ho 

36.  Η έλλειψη προσωπικού 
(Διοικητικού, Γιατρών, Νοσηλευτών 
κ.τ.λ)  

2737 6307 -1,475 0,14 Αποδοχή 
υπόθεσης Ho 

37.  Η έλλειψη προγράμματος συνεχούς 
εκπαίδευσης προσωπικού (Διοικητικού, 
Γιατρών, Νοσηλευτών κ.τ.λ)  

2795 6365 -1,205 0,228 Αποδοχή 
υπόθεσης Ho 

38. Η 
ανομοιογένεια  των  πληροφοριακών 
συστημάτων του Νοσοκομείου  

2991 6561 -0,455 0,649 Αποδοχή 
υπόθεσης Ho 

39.  Οι αποφάσεις της προηγούμενης 
διοίκησης του Νοσοκομείου  

2282,5 5057,5 -3,001 0,003 Απόρριψη  
υπόθεσης Ho 

40.  Η γραφειοκρατία  2909 5684 -0,778 0,437 Αποδοχή 
υπόθεσης Ho 

41.  Οι μακροχρόνιες σχέσεις που έχουν 
διαμορφωθεί μεταξύ  των υπαλλήλων 
του Νοσοκομείου  

2801 6371 -1,133 0,257 Αποδοχή 
υπόθεσης Ho 

42. Δείκτες αποδοτικότητας και 
αποτελεσματικότητας  

2878 6448 -0,891 0,373 Αποδοχή 
υπόθεσης Ho 

43. Οι κακές  σχέσεις του Διοικητή και 
του Αν. Διοικητή σε ένα Νοσοκομείο  

2815,5 6385,5 -1,154 0,249 Αποδοχή 
υπόθεσης Ho 
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44. Ο  Διοικητής εκ του νόμου ασκεί και 
τον πειθαρχικό έλεγχο στο Νοσοκομείο 

2827 5602 -1,127 0,26 Αποδοχή 
υπόθεσης Ho 

45.  Οι κακές σχέσεις του Διοικητή με τα 
μέλη του Δ.Σ. του Νοσοκομείου  

3077,5 6647,5 -0,128 0,898 Αποδοχή 
υπόθεσης Ho 

*Επίπεδο σηµαντικότητας 0.05 

 
 
 
 
 
 
4.2.3 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Διοίκηση Μονάδων Υγείας 
 

Ο έλεγχος με το  μη παραμετρικό Mann-Whitney U πραγματοποιήθηκε και για τον 

έλεγχο την υπόθεσης αν είναι κάποιος από τους διοικητές κάτοχος μεταπτυχιακού 

τίτλους σπουδών στην διοίκηση μονάδων υγείας διαφοροποιεί τις απαντήσεις που 

δόθηκαν σε κάποιες από τις ερωτήσεις.  Στον πίνακα 4.4  με έντονα γράμματα και 

γαλάζιο φόντο είναι οι ερωτήσεις εκείνες των οποίων ο έλεγχος της αρχική 

υπόθεσης Ho απορρίφθηκε κατά τον έλεγχο της υπόθεσης από το μη παραμετρικό 

Mann-Whitney U. Παρατηρούμε ότι σε έξι (6) απο τις τριάντα (30) ερωτήσεις 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση (p<0,05) στις απαντήσεις που 

δίνουν  αυτοί που  έχουν μεταπτυχιακό στην διοίκηση μονάδων υγείας και αυτοί 

που δεν έχουν.   

 
Πίνακας 4-4:  Έλεγχος Mann-Whitney U 
 

Grouping Variable: Είστε κάτοχος 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με 
αντικείμενο σχετικό με την Διοίκηση 
Μονάδων Υγείας; 

     

 Μ Whitney Wilcoxo
n W 

Z Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

 

15. Οι απαιτήσεις του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας  

2999,5 6485,5 -0,426 0,67 Αποδοχή Ho 

16. Η κατάσταση της Παγκόσμιας 
Οικονομίας  

2412,5 5898,5 -2,565 0,01 Απόρριψη 
Ho 

17. Το μεταναστευτικό και οι μετανάστες 
που φιλοξενεί η Ελλάδα  

3104 5954 -0,032 0,975 Αποδοχή Ho 

19.  Ένας  χαμηλός προϋπολογισμός  2960,5 6446,5 -0,596 0,551 Αποδοχή Ho 
20. Η κακή κατάσταση της Ελληνικής 
οικονομίας  

2754,5 6240,5 -1,415 0,157 Αποδοχή Ho 

21. Οι πολιτικές εξαγγελίες της 
Κυβέρνησης για το προσωπικό των 
Νοσοκομείων (ασφαλιστικό, εργασιακό, 
κτλ )  

2786 6272 -1,189 0,235 Αποδοχή Ho 

22. Οι αλλαγές στο μισθολόγιο του 
προσωπικού των  Νοσοκομείων  

2871 6357 -0,882 0,378 Αποδοχή Ho 

23. Οι συχνές εναλλαγές της πολιτικής 
ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας  

2830,5 6316,5 -1,065 0,287 Αποδοχή Ho 
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24. Η απουσία Εθνικού Χάρτη Υγείας  3052,5 5902,5 -0,23 0,818 Αποδοχή Ho 
25. Οι πολιτικές Υγείας που ακολουθεί η 
Κυβέρνηση  

3068,5 6554,5 -0,157 0,875 Αποδοχή Ho 

26. Το σύντομο χρονικό διάστημα θητείας 
ενός Διοικητή  

2858 6344 -0,954 0,34 Αποδοχή Ho 

27. Οι παρεμβάσεις της Υγειονομικής 
Περιφέρειας  

2938,5 6424,5 -0,633 0,527 Αποδοχή Ho 

28. Οι διαφορετικές πολιτικές 
πεποιθήσεις του Διοικητή και της 
Πολιτικής Ηγεσίας του Υπ. Υγείας  

2755,5 6241,5 -1,298 0,194 Αποδοχή Ho 

29. Η προεκλογική περίοδος πριν από 
Εθνικές εκλογές αποτελεί  

2259 5745 -3,111 0,002 Απόρριψη 
Ho 

30. Η καθυστέρηση στα υπηρεσιακά 
συμβούλια κρίσεων Διευθυντών-
Προϊσταμένων τμημάτων  

2843 6329 -1,053 0,292 Αποδοχή Ho 

31. Η  γεωγραφική θέση του 
Νοσοκομείου  ( π.χ. Νησί, Αστικό Κέντρο, 
Παραμεθόριος κτλ.)  

2765,5 5615,5 -1,265 0,206 Αποδοχή Ho 

32. Οι παρεμβάσεις των Τοπικών 
Αρχών  (π.χ. Περιφέρεια, Δήμος, 
Κοινότητα, Εκκλησία, τοπικοί Βουλευτές)  

2605 6091 -1,88 0,06 Αποδοχή Ho 

33. Οι  σχέσεις ενός διοικητή με την 
τοπική Κοινωνία επηρεάζουν το έργο του 
διοικητή Νοσοκομείου. 

2861 6347 -0,948 0,343 Αποδοχή Ho 

34. Η  έλλειψη θεσμοθετημένου 
συστήματος επιβράβευσης του 
προσωπικού  

3061 5911 -0,202 0,84 Αποδοχή Ho 

35.  Η μονιμότητα στον δημόσιο τομέα  2835,5 6321,5 -0,997 0,319 Αποδοχή Ho 
36.  Η έλλειψη προσωπικού (Διοικητικού, 
Γιατρών, Νοσηλευτών κ.τ.λ)  

3099 5949 -0,054 0,957 Αποδοχή Ho 

37.  Η έλλειψη προγράμματος συνεχούς 
εκπαίδευσης προσωπικού (Διοικητικού, 
Γιατρών, Νοσηλευτών κ.τ.λ)  

2667 6153 -1,713 0,087 Αποδοχή Ho 

38. Η  
ανομοιογένεια  των  πληροφοριακών 
συστημάτων του Νοσοκομείου 

2599 6085 -1,994 0,046 Απόρριψη 
Ho 

39.  Οι αποφάσεις της προηγούμενης 
διοίκησης του Νοσοκομείου  

2468 5954 -2,341 0,019 Απόρριψη 
Ho 

40.  Η γραφειοκρατία  2843,5 5693,5 -1,051 0,293 Αποδοχή Ho 
41.  Οι μακροχρόνιες σχέσεις που 
έχουν διαμορφωθεί μεταξύ  των 
υπαλλήλων του Νοσοκομείου  

2221,5 5707,5 -3,287 0,001 Απόρριψη 
Ho 

42. Δείκτες αποδοτικότητας και 
αποτελεσματικότητας  

2872 6358 -0,931 0,352 Αποδοχή Ho 

43. Οι κακές  σχέσεις του Διοικητή και 
του Αν. Διοικητή σε ένα Νοσοκομείο  

2426,5 5912,5 -2,704 0,007 Απόρριψη 
Ho 

44. Ο  Διοικητής εκ του νόμου ασκεί και 
τον πειθαρχικό έλεγχο στο Νοσοκομείο 

3095,5 5945,5 -0,068 0,946 Αποδοχή Ho 

45.  Οι κακές σχέσεις του Διοικητή με τα 
μέλη του Δ.Σ. του Νοσοκομείου  

3002 6488 -0,463 0,644 Αποδοχή Ho 

*Επίπεδο σηµαντικότητας 0.05 

 
4.2.4 Φύλο των ερωτηθέντων  
 

Ο έλεγχος με το  μη παραμετρικό Mann-Whitney U πραγματοποιήθηκε και για τον 

έλεγχο την υπόθεσης το διαφορετικό φύλο των διοικητών που απάντησαν  

διαφοροποιεί τις απαντήσεις που δόθηκαν σε κάποιες από τις ερωτήσεις.  Στον 

πίνακα 4.5 με έντονα γράμματα και γαλάζιο φόντο είναι οι ερωτήσεις εκείνες των 
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οποίων ο έλεγχος της αρχική υπόθεσης Ho απορρίφθηκε κατά τον έλεγχο της 

υπόθεσης από το μη παραμετρικό Mann-Whitney U. Παρατηρούμε ότι σε δέκα 

(10) απο τις τριάντα (30) ερωτήσεις υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση 

(p<0,05) στις απαντήσεις που δίνουν οι διοικητές ανάλογα με το φύλο τους.  

 
Πίνακας 4-5:  Έλεγχος Mann-Whitney U 
 

Grouping Variable: Φύλο      
 Μ Whitney Wilcoxo

n W 
Z Asymp. 

Sig. (2-
tailed) 

 

15. Οι απαιτήσεις του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας  

2109,5 8325,5 -2,055 0,04 Απόρριψη 
Ηο 

16. Η κατάσταση της Παγκόσμιας 
Οικονομίας  

2056,5 8272,5 -2,209 0,027 Απόρριψη 
Ηο 

17. Το μεταναστευτικό και οι 
μετανάστες που φιλοξενεί η Ελλάδα  

1798 8014 -3,306 0,001 Απόρριψη 
Ηο 

19.  Ένας  χαμηλός προϋπολογισμός  2026,5 8242,5 -2,491 0,013 Απόρριψη 
Ηο 

20. Η κακή κατάσταση της Ελληνικής 
οικονομίας  

2224 8440 -1,661 0,097 Αποδοχή Ηο 

21. Οι πολιτικές εξαγγελίες της 
Κυβέρνησης για το προσωπικό των 
Νοσοκομείων (ασφαλιστικό, 
εργασιακό, κτλ )  

1853,5 8069,5 -3,002 0,003 Απόρριψη 
Ηο 

22. Οι αλλαγές στο μισθολόγιο του 
προσωπικού των  Νοσοκομείων  

2380,5 8596,5 -0,91 0,363 Αποδοχή Ηο 

23. Οι συχνές εναλλαγές της πολιτικής 
ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας  

2484,5 8700,5 -0,512 0,609 Αποδοχή Ηο 

24. Η απουσία Εθνικού Χάρτη Υγείας  2248,5 8464,5 -1,505 0,132 Αποδοχή Ηο 
25. Οι πολιτικές Υγείας που ακολουθεί η 
Κυβέρνηση  

2113 8329 -1,931 0,053 Αποδοχή Ηο 

26. Το σύντομο χρονικό διάστημα θητείας 
ενός Διοικητή  

2350 8566 -1,058 0,29 Αποδοχή Ηο 

27. Οι παρεμβάσεις της Υγειονομικής 
Περιφέρειας  

2284,5 8500,5 -1,287 0,198 Αποδοχή Ηο 

28. Οι διαφορετικές πολιτικές 
πεποιθήσεις του Διοικητή και της 
Πολιτικής Ηγεσίας του Υπ. Υγείας  

1921 8137 -2,731 0,006 Απόρριψη 
Ηο 

29. Η προεκλογική περίοδος πριν από 
Εθνικές εκλογές αποτελεί  

2286 8502 -1,284 0,199 Αποδοχή Ηο 

30. Η καθυστέρηση στα υπηρεσιακά 
συμβούλια κρίσεων Διευθυντών-
Προϊσταμένων τμημάτων  

2604,5 8820,5 -0,017 0,986 Αποδοχή Ηο 

31. Η  γεωγραφική θέση του 
Νοσοκομείου  ( π.χ. Νησί, Αστικό 
Κέντρο, Παραμεθόριος κτλ.)  

1909,5 8125,5 -2,784 0,005 Απόρριψη 
Ηο 

32. Οι παρεμβάσεις των Τοπικών 
Αρχών  (π.χ. Περιφέρεια, Δήμος, 
Κοινότητα, Εκκλησία, τοπικοί 
Βουλευτές)  

1986 8202 -2,518 0,012 Απόρριψη 
Ηο 

33. Οι  σχέσεις ενός διοικητή με την 
τοπική Κοινωνία επηρεάζουν το έργο του 
διοικητή Νοσοκομείου. 

2458,5 8674,5 -0,618 0,537 Αποδοχή Ηο 

34. Η  έλλειψη θεσμοθετημένου 
συστήματος επιβράβευσης του 
προσωπικού  

2485,5 3613,5 -0,526 0,599 Αποδοχή Ηο 

35. Η μονιμότητα στον δημόσιο τομέα  2364,5 8580,5 -0,96 0,337 Αποδοχή Ηο 
36. Η έλλειψη προσωπικού (Διοικητικού, 
Γιατρών, Νοσηλευτών κ.τ.λ)  

2586 3714 -0,098 0,922 Αποδοχή Ηο 



 

Σελίδα | 76		
 

37.  Η έλλειψη προγράμματος συνεχούς 
εκπαίδευσης προσωπικού (Διοικητικού, 
Γιατρών, Νοσηλευτών κ.τ.λ)  

2309 8525 -1,258 0,208 Αποδοχή Ηο 

38. Η  
ανομοιογένεια  των  πληροφοριακών 
συστημάτων του Νοσοκομείου 

2208 8424 -1,699 0,089 Αποδοχή Ηο 

39. Οι αποφάσεις της προηγούμενης 
διοίκησης του Νοσοκομείου  

2087,5 8303,5 -2,068 0,039 Απόρριψη 
Ηο 

40.  Η γραφειοκρατία  2552,5 3680,5 -0,239 0,811 Αποδοχή Ηο 
41.  Οι μακροχρόνιες σχέσεις που 
έχουν διαμορφωθεί μεταξύ  των 
υπαλλήλων του Νοσοκομείου  

1827,5 8043,5 -3,147 0,002 Απόρριψη 
Ηο 

42. Δείκτες αποδοτικότητας και 
αποτελεσματικότητας  

2605 8821 -0,015 0,988 Αποδοχή Ηο 

43. Οι κακές  σχέσεις του Διοικητή και του 
Αν. Διοικητή σε ένα Νοσοκομείο  

2306,5 8522,5 -1,301 0,193 Αποδοχή Ηο 

44. Ο  Διοικητής εκ του νόμου ασκεί και 
τον πειθαρχικό έλεγχο στο Νοσοκομείο 

2377 8593 -1,014 0,311 Αποδοχή Ηο 

45.  Οι κακές σχέσεις του Διοικητή με τα 
μέλη του Δ.Σ. του Νοσοκομείου  

2384 8600 -1,027 0,304 Αποδοχή Ηο 

*Επίπεδο σηµαντικότητας 0.05 

 

 

4.2.5 Η ηλικία των ερωτώμενων όταν διοίκησαν το τελευταίο νοσοκομείο  
 

Ο έλεγχος με το  μη παραμετρικό Kruskal Wallis Test πραγματοποιήθηκε και για 

τον έλεγχο την υπόθεσης αν η ηλικία των διοικητών όταν διοίκησαν το τελευταίο 

νοσοκομείο διαφοροποιεί τις απαντήσεις που δόθηκαν σε κάποιες από τις 

ερωτήσεις. Η ηλικία όπως δείξαμε και προηγούμενα μετρήθηκε σε κλίμακα με 

πέντε (5) επιλογές: 25-35, 36-45, 46-55, 56-65,65+ για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε 

το μη παραμετρικό Kruskal Wallis Test (>2 παραμέτρους). Στον πίνακα 4.6 με 

έντονα γράμματα και γαλάζιο φόντο είναι οι ερωτήσεις εκείνες των οποίων ο 

έλεγχος της αρχική υπόθεσης Ho απορρίφθηκε κατά τον έλεγχο της υπόθεσης 

από το μη παραμετρικό Kruskal Wallis Test. Παρατηρούμε ότι σε δεκατέσσερις  

(14) από τις τριάντα (30) ερωτήσεις υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση 

(p<0,05) στις απαντήσεις που δίνουν οι διοικητές ανάλογα  με την ηλικία τους.  

 

Πίνακας 4-6:  Έλεγχος Kruskal Wallis Test 
 

Kruskal Wallis Test  
Grouping Variable: 3.  Η ηλικία σας 
όταν διοικήσατε/διοικείτε το τελευταίο 
Νοσοκομείο 

    

 Chi-Square df Asymp. 
Sig. 

 

15. Οι απαιτήσεις του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας  

4,286 4 0,369 Αποδοχή Ηο 



 

Σελίδα | 77		
 

16. Η κατάσταση της Παγκόσμιας 
Οικονομίας  

3,226 4 0,521 Αποδοχή Ηο 

17. Το μεταναστευτικό και οι 
μετανάστες που φιλοξενεί η Ελλάδα  

14,981 4 0,005 Απόρριψη Ηο 

19.  Ένας  χαμηλός προϋπολογισμός  8,739 4 0,068 Αποδοχή Ηο 
20. Η κακή κατάσταση της Ελληνικής 
οικονομίας  

4,019 4 0,403 Αποδοχή Ηο 

21. Οι πολιτικές εξαγγελίες της 
Κυβέρνησης για το προσωπικό των 
Νοσοκομείων (ασφαλιστικό, 
εργασιακό, κτλ )  

14,352 4 0,006 Απόρριψη Ηο 

22. Οι αλλαγές στο μισθολόγιο του 
προσωπικού των  Νοσοκομείων  

8,791 4 0,067 Αποδοχή Ηο 

23. Οι συχνές εναλλαγές της πολιτικής 
ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας  

5,2 4 0,267 Αποδοχή Ηο 

24. Η απουσία Εθνικού Χάρτη Υγείας  18,059 4 0,001 Απόρριψη Ηο 
25. Οι πολιτικές Υγείας που ακολουθεί 
η Κυβέρνηση  

12,804 4 0,012 Απόρριψη Ηο 

26. Το σύντομο χρονικό διάστημα θητείας 
ενός Διοικητή  

1,968 4 0,742 Αποδοχή Ηο 

27. Οι παρεμβάσεις της Υγειονομικής 
Περιφέρειας  

3,381 4 0,496 Αποδοχή Ηο 

28. Οι διαφορετικές πολιτικές 
πεποιθήσεις του Διοικητή και της 
Πολιτικής Ηγεσίας του Υπ. Υγείας  

8,638 4 0,071 Αποδοχή Ηο 

29. Η προεκλογική περίοδος πριν από 
Εθνικές εκλογές αποτελεί  

12,654 4 0,013 Απόρριψη Ηο 

30. Η καθυστέρηση στα υπηρεσιακά 
συμβούλια κρίσεων Διευθυντών-
Προϊσταμένων τμημάτων  

6,231 4 0,183 Αποδοχή Ηο 

31. Η  γεωγραφική θέση του 
Νοσοκομείου  ( π.χ. Νησί, Αστικό 
Κέντρο, Παραμεθόριος κτλ.)  

14,698 4 0,005 Απόρριψη Ηο 

32. Οι παρεμβάσεις των Τοπικών 
Αρχών  (π.χ. Περιφέρεια, Δήμος, 
Κοινότητα, Εκκλησία, τοπικοί 
Βουλευτές)  

11,289 4 0,024 Απόρριψη Ηο 

33. Οι  σχέσεις ενός διοικητή με την 
τοπική Κοινωνία επηρεάζουν το έργο του 
διοικητή Νοσοκομείου. 

2,709 4 0,608 Αποδοχή Ηο 

34. Η  έλλειψη θεσμοθετημένου 
συστήματος επιβράβευσης του 
προσωπικού  

5,117 4 0,275 Αποδοχή Ηο 

35. Η μονιμότητα στον δημόσιο τομέα  17,63 4 0,001 Απόρριψη Ηο 
36. Η έλλειψη προσωπικού 
(Διοικητικού, Γιατρών, Νοσηλευτών 
κ.τ.λ)  

10,365 4 0,035 Απόρριψη Ηο 

37.  Η έλλειψη προγράμματος 
συνεχούς εκπαίδευσης προσωπικού 
(Διοικητικού, Γιατρών, Νοσηλευτών 
κ.τ.λ)  

10,528 4 0,032 Απόρριψη Ηο 

38. Η  
ανομοιογένεια  των  πληροφοριακών 
συστημάτων του Νοσοκομείου 

10,563 4 0,032 Απόρριψη Ηο 

39. Οι αποφάσεις της προηγούμενης 
διοίκησης του Νοσοκομείου  

7,671 4 0,104 Αποδοχή Ηο 

40.  Η γραφειοκρατία  10,942 4 0,027 Απόρριψη Ηο 
41.  Οι μακροχρόνιες σχέσεις που 
έχουν διαμορφωθεί μεταξύ  των 
υπαλλήλων του Νοσοκομείου  

12,531 4 0,014 Απόρριψη Ηο 

42. Δείκτες αποδοτικότητας και 
αποτελεσματικότητας  

15,024 4 0,005 Απόρριψη Ηο 

43. Οι κακές  σχέσεις του Διοικητή και του 
Αν. Διοικητή σε ένα Νοσοκομείο  

6,616 4 0,158 Αποδοχή Ηο 
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44. Ο  Διοικητής εκ του νόμου ασκεί και 
τον πειθαρχικό έλεγχο στο Νοσοκομείο 

3,312 4 0,507 Αποδοχή Ηο 

45.  Οι κακές σχέσεις του Διοικητή με τα 
μέλη του Δ.Σ. του Νοσοκομείου  

6,515 4 0,164 Αποδοχή Ηο 

*Επίπεδο σηµαντικότητας 0.05 

 

4.2.6   Η άποψη των διοικητών για τις νοσοκομειακές δαπάνες 

Μια από τις υποθέσεις που είχε ενδιαφέρον να ελέγξουμε είναι η άποψη των 

διοικητών γύρω από τις νοσοκομειακές δαπάνες. Όπως αναφέραμε και στο 

Κεφάλαιο 3, οι διοικητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε τρείς ερωτήσεις για το αν οι 

νοσοκομειακές δαπάνες μπορούν να μειωθούν περαιτέρω, αν συμφωνούν ή 

διαφωνούν με την άποψη ότι ο ασθενής πρέπει να καταβάλει ένα μικρό ποσό κατά 

την επίσκεψη του στα ΤΕΙ του νοσοκομείου και αν επίσης  συμφωνούν ή 

διαφωνούν ότι μια ενδεχόμενη αύξηση των δαπανών στο νοσοκομείο θα επέφερε 

αντίστοιχη αύξηση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας από τα 

δημόσια νοσοκομεία.  Οι ερωτήσεις ήταν διαμορφωμένες στην κλίμακα Likert:  

Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα 

 

Ενώ στην τέταρτη ερώτηση ζητήθηκε ή άποψη των διοικητών στο ποια πολιτική 

υγείας, από τις προτεινόμενες που τους δόθηκαν, είναι η καταλληλότερη να 

οδηγήσει σε μείωση νοσοκομειακών δαπανών. Αναλυτικά οι ερωτήσεις 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.4 στο 3ο Κεφάλαιο της μελέτης.  

 

Ο Πίνακας 4.7  που ακολουθεί, παρουσιάζει συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα του 

ελέγχου με το μη παραμετρικό Mann-Whitney U ως προς το αν ο ερωτώμενος 

είναι κάτοχος ή όχι μεταπτυχιακού στην διοίκηση μονάδων υγείας, αν είναι 

ενέργεια διοικητής ή όχι, αν είναι άνδρας η γυναίκα και αν η ηλικία του όταν 

διοίκησε το τελευταίο νοσοκομείο διαφοροποιούν  τις απαντήσεις που δόθηκαν 

σε κάποιες από τις ερωτήσεις.  Στον Πίνακα 4.7  με έντονα γράμματα και γαλάζιο 

φόντο είναι οι ερωτήσεις εκείνες των οποίων ο έλεγχος της αρχική υπόθεσης Ho 

απορρίφθηκε κατά τον έλεγχο της υπόθεσης από το μη παραμετρικό Mann-

Whitney U.  
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Παρατηρούμε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση (p<0,05) στις 

απαντήσεις που δίνουν οι άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες ως προς το αν 

ενδεχόμενη αύξηση του ορίου δαπανών των προϋπολογισμών των νοσοκομείων 

επιφέρει αντίστοιχη αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας 

από τα δημόσια νοσοκομεία. Θα χαρακτηρίζαμε πιο «αισιόδοξες» τις γυναίκες που 

απάντησαν σε αυτό το ερώτημα αν παρατηρήσουμε και ότι η μέση τιμή των 

απαντήσεων των γυναικών (3,7) είναι υψηλότερη από τη μέση τιμή των συνολικών 

απαντήσεων (3,38)  και πολύ υψηλότερη των απαντήσεων των ανδρών (3,25).  

 

Παρατηρούμε επίσης ότι οι απαντήσεις διαφέρουν ως προς το αν είναι ενεργεία ο 

διοικητής ή όχι, στο ερώτημα αν θα πρέπει ο ασθενής να καταβάλει έστω ένα μικρό 

ποσό στα ΤΕΙ του νοσοκομείου (Πίνακας 4.7). Και εδώ παρατηρούμε στον Πίνακα 

4.7β και ότι η μέση τιμή των απαντήσεων των πρώην διοικητών (3,97) είναι πολύ 

υψηλότερη από τη μέση τιμή των συνολικών απαντήσεων (3,25)  και πολύ 

υψηλότερη των απαντήσεων των νυν διοικητών (2,36). 

 

Παρατηρούμε επίσης ότι το αν ο διοικητής είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στην 

διοίκηση μονάδων υγείας ή όχι δεν διαφοροποιεί τις απαντήσεις στις τρείς 

ερωτήσεις (Πίνακας 4.7).  

 

Πίνακας 4-7:  Έλεγχος Mann-Whitney U 
 

	Grouping Variable	

  Mann-
Whitney 

U 

Wilcoxon 
W 

Z Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

1.	Φύλο	

46. Οι νοσοκομειακές δαπάνες της Υγείας  μπορούν 
να μειωθούν περαιτέρω. 

2380,5 3508,5 -0,904 0,366 

47. Ο ασθενής πρέπει να καταβάλλει έστω ένα μικρό 
πόσο για την επίσκεψη στα Τακτικά Εξωτερικά 
Ιατρεία (ΤΕΙ) του Νοσοκομείου. 

2243 8459 -1,438 0,15 

48. Ενδεχόμενη  αύξηση των ορίων δαπανών 
των νοσοκομείων θα επιφέρει και αντίστοιχη 
αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας 
από τα Δημόσια Νοσοκομεία. 

1974,5 8190,5 -2,582 0,01 

6.	Είστε	εν	
ενεργεία		Διοικητής	ή	Αν.	

Διοικητής;	

46. Οι νοσοκομειακές δαπάνες της Υγείας  μπορούν 
να μειωθούν περαιτέρω. 

3014 5789 -0,341 0,733 

47. Ο ασθενής πρέπει να καταβάλλει έστω ένα 
μικρό πόσο για την επίσκεψη στα Τακτικά 
Εξωτερικά Ιατρεία (ΤΕΙ) του Νοσοκομείου. 

1155,5 4725,5 -7,037 0 

48. Ενδεχόμενη  αύξηση των ορίων δαπανών των 
νοσοκομείων θα επιφέρει και αντίστοιχη αύξηση της 
ποιότητας των υπηρεσιών υγείας από τα Δημόσια 
Νοσοκομεία. 

2850,5 5625,5 -0,961 0,337 

13.	Είστε	κάτοχος	
μεταπτυχιακού	τίτλου	

σπουδών	με	αντικείμενο	
σχετικό	με	την	Διοίκηση	

Μονάδων	Υγείας;	

46. Οι νοσοκομειακές δαπάνες της Υγείας  μπορούν 
να μειωθούν περαιτέρω. 

2817,5 6303,5 -1,07 0,284 

47. Ο ασθενής πρέπει να καταβάλλει έστω ένα μικρό 
πόσο για την επίσκεψη στα Τακτικά Εξωτερικά 
Ιατρεία (ΤΕΙ) του Νοσοκομείου. 

2720 5570 -1,414 0,157 
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48. Ενδεχόμενη  αύξηση των ορίων δαπανών των 
νοσοκομείων θα επιφέρει και αντίστοιχη αύξηση της 
ποιότητας των υπηρεσιών υγείας από τα Δημόσια 
Νοσοκομεία. 

3045 6531 -0,252 0,801 

*Επίπεδο σηµαντικότητας 0.05 

 

 
Πίνακας 4-7α: Σύγκριση μέσω τιμών των δυο φύλων ως προς την ερώτηση 
αν αύξηση του ορίου δαπανών επιφέρει αντίστοιχη αύξηση ποιότητας  
 

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

     
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Γυναίκα  47 3,702 0,8053 0,1175 3,466 3,939 
Άνδρας  111 3,252 0,9767 0,0927 3,069 3,436 
Total 158 3,386 0,9492 0,0755 3,237 3,535 

 

 

Πίνακας 4-7β: Σύγκριση μέσω τιμών των νυν και πρώην διοικητών  ως προς 
την ερώτηση αν ο ασθενής πρέπει να πληρώνει έστω ένα μικρό πόσο για 
την επίσκεψη στα ΤΕΙ 
 

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

     
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Πρώην 
Διοικητές 74 3,973 0,9359 0,1088 3,756 4,19 
Νυν 
Διοικητές  84 2,369 1,3334 0,1455 2,08 2,658 
Total 158 3,12 1,4113 0,1123 2,898 3,342 

 

 

Ο έλεγχος με το  μη παραμετρικό Kruskal Wallis Test πραγματοποιήθηκε και για 

τον έλεγχο την υπόθεσης αν η ηλικία των διοικητών όταν διοίκησαν το τελευταίο 

νοσοκομείο διαφοροποιεί τις απαντήσεις που δόθηκαν στις τρείς ερωτήσεις. Η 

ηλικία όπως δείξαμε και προηγούμενα μετρήθηκε σε κλίμακα με πέντε (5) 

επιλογές: 25-35, 36-45, 46-55, 56-65,65+ για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε το μη 

παραμετρικό Kruskal Wallis Test (>2 παραμέτρους). 

 

Στον Πίνακα 4.8, παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφοροποίηση (p<0,05) στις απαντήσεις που δίνουν οι διοικητές στην ερώτηση 

αν ενδεχόμενη  αύξηση των ορίων δαπανών των νοσοκομείων θα επιφέρει και 
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αντίστοιχη αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας από τα δημόσια 

νοσοκομεία ανάλογα με την ηλικία τους όταν διοίκησαν τελευταία φορά.  

 
Πίνακας 4-8:  Kruskal Wallis Test 
 

*Επίπεδο σηµαντικότητας 0.05 

 
Πίνακας 4-9: Συγκεντρωτικά οι ερωτήσεις όπου παρατηρήθηκε στατιστικά 
σημαντική διαφορά απο τον μη παραμετρικό έλεγχο 
 

  

 Είστε εν 
ενεργεία  Διοικητής 

ή Αν. Διοικητής; 

  Είστε κάτοχος 
μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών με 
αντικείμενο σχετικό με 

την Διοίκηση 
Μονάδων Υγείας; 

 Φύλο 

Η ηλικία σας όταν 
διοικήσατε/διοικείτε 

το τελευταίο 
Νοσοκομείο 

15. Οι απαιτήσεις του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας      x   

16. Η κατάσταση της Παγκόσμιας 
Οικονομίας  x x x   

17. Το μεταναστευτικό και οι 
μετανάστες που φιλοξενεί η Ελλάδα  x   x x 

19.  Ένας  χαμηλός 
προϋπολογισμός      x   

20. Η κακή κατάσταση της 
Ελληνικής οικονομίας          

21. Οι πολιτικές εξαγγελίες της 
Κυβέρνησης για το προσωπικό των 
Νοσοκομείων (ασφαλιστικό, 
εργασιακό, κτλ )  

x   x x 

22. Οι αλλαγές στο μισθολόγιο του 
προσωπικού των  Νοσοκομείων  x       

23. Οι συχνές εναλλαγές της 
πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου 
Υγείας  

x       

24. Η απουσία Εθνικού Χάρτη 
Υγείας  x     x 

25. Οι πολιτικές Υγείας που 
ακολουθεί η Κυβέρνηση  x     x 

26. Το σύντομο χρονικό διάστημα 
θητείας ενός Διοικητή  x       

27. Οι παρεμβάσεις της 
Υγειονομικής Περιφέρειας  x       

28. Οι διαφορετικές πολιτικές 
πεποιθήσεις του Διοικητή και της 
Πολιτικής Ηγεσίας του Υπ. Υγείας  

    x   

29. Η προεκλογική περίοδος πριν 
από Εθνικές εκλογές    x   x 

30. Η καθυστέρηση στα υπηρεσιακά 
συμβούλια κρίσεων Διευθυντών-
Προϊσταμένων τμημάτων  

        

a. Kruskal Wallis Test b. Grouping Variable: 
3.  Η ηλικία σας όταν διοικήσατε/διοικείτε το 

τελευταίο Νοσοκομείο 
Chi-Square df Asymp. Sig. 

46. Οι νοσοκομειακές δαπάνες της 
Υγείας  μπορούν να μειωθούν περαιτέρω. 9,398 4 0,052 

47. Ο ασθενής πρέπει να καταβάλλει έστω ένα 
μικρό πόσο για την επίσκεψη στα Τακτικά 
Εξωτερικά Ιατρεία (ΤΕΙ) του Νοσοκομείου. 

4,831 4 0,305 

48. Ενδεχόμενη  αύξηση των ορίων δαπανών 
των νοσοκομείων θα επιφέρει και αντίστοιχη 
αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας 
από τα Δημόσια Νοσοκομεία. 

7,064 4 0,133 
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31. Η  γεωγραφική θέση του 
Νοσοκομείου  ( π.χ. Νησί, Αστικό 
Κέντρο, Παραμεθόριος κτλ.)  

    x x 

32. Οι παρεμβάσεις των Τοπικών 
Αρχών  (π.χ. Περιφέρεια, Δήμος, 
Κοινότητα, Εκκλησία, τοπικοί 
Βουλευτές)  

    x x 

33. Οι  σχέσεις ενός διοικητή με την 
τοπική         

34. Η  έλλειψη θεσμοθετημένου 
συστήματος επιβράβευσης του 
προσωπικού  

        

35.  Η μονιμότητα στον δημόσιο 
τομέα  x     x 

36.  Η έλλειψη προσωπικού 
(Διοικητικού, Γιατρών, Νοσηλευτών 
κ.τ.λ)  

      x 

37.  Η έλλειψη προγράμματος 
συνεχούς εκπαίδευσης προσωπικού 
(Διοικητικού, Γιατρών, Νοσηλευτών 
κ.τ.λ)  

      x 

38. Η 
ανομοιογένεια  των  πληροφοριακών 
συστημάτων του Νοσοκομείου  

  x   x 

39.  Οι αποφάσεις της 
προηγούμενης διοίκησης του 
Νοσοκομείου  

x x x   

40.  Η γραφειοκρατία        x 
41.  Οι μακροχρόνιες σχέσεις που 
έχουν διαμορφωθεί μεταξύ  των 
υπαλλήλων του Νοσοκομείου  

  x x x 

42. Δείκτες αποδοτικότητας και 
αποτελεσματικότητας        x 

43. Οι κακές  σχέσεις του Διοικητή 
και του Αν. Διοικητή σε ένα 
Νοσοκομείο  

  x     

44. Ο  Διοικητής εκ του νόμου ασκεί 
και τον πειθαρχικό έλεγχο στο 
Νοσοκομείο 

        

45.  Οι κακές σχέσεις του Διοικητή 
με τα μέλη του Δ.Σ. του 
Νοσοκομείου  

        

 

4.2.7   Παραγοντική Ανάλυση  

Η παραγοντική ανάλυση έχει προταθεί και έχει χρησιμοποιηθεί στην βιβλιογραφία 

(Αλετράς και συν. 2006, Αλετράς και συν. 2009) ως μια τεχνική μείωσης του 

μεγάλου αριθμού μεταβλητών που ενδεχομένως έχει ένα ερωτηματολόγιο και σαν 

μια τεχνική ομαδοποίησης των μεταβλητών ανάλογα με τις συσχετίσεις που έχουν 

μεταξύ τους οι μεταβλητές. Τελικός σκοπός της παραγοντικής ανάλυσης είναι να 

ερμηνευθεί το μεγαλύτερο δυνατό μέρος της μεταβλητότητας των μεταβλητών 

(αρχικών) από έναν μικρότερο αριθμό εξ αυτών.  Η παραγοντική ανάλυση 

πραγματοποιήθηκε στις 30 ερωτήσεις μεταβλητές του ερωτηματολογίου για το 

είναι σύμφωνος ή όχι ο διοικητής ότι είναι κάποιο από τα προτεινόμενα εμπόδιο 

είναι όντως εμπόδιο στην διοίκηση του νοσοκομείου.  Από την ανάλυση 

συσχετίσεων που έγινε επιμέρους μεταξύ των ερωτήσεων παρατηρήθηκαν σε 

κάποιες περιπτώσεις στατιστικά σημαντικές διαφορές. Για τον λόγο αυτό είχε 

ενδιαφέρον να εντοπίσουμε μέσα από την παραγοντική ανάλυση ερωτήσεις με 
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υψηλές συσχετίσεις και να ομαδοποιηθούν σε νέες κλίμακες.  Ένα από τα 

αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης ήταν ότι οι τελικές ομαδοποιήσεις δεν 

συμφωνούσαν με την αρχική προτεινόμενη ομαδοποίηση που έγινε στο τρίτο (3ο) 

Κεφάλαιο, και προέκυψε ότι κάποιες ερωτήσεις δεν είχαν και τόσο συσχέτισή 

μεταξύ τους.   

Πίνακας 4-10:  Συνολική διακύμανση που εξηγείται από τους παράγοντες 
 

 Αρχικές Ιδιοτιμές 
Άθροισμα τετραγώνων των 

επιβαρύνσεων 
μετά την περιστροφή 

Συνιστώσα 
Ποσοστό 

διακύμανσης % 
Αθροιστικό 
ποσοστό % Σύνολο 

Ποσοστό 
διακύμανσης % 

Αθροιστικό 
ποσοστό % Σύνολo 

1 5,805 19,351 19,351 3,186 10,618 10,618 

2 3,285 10,949 30,3 2,836 9,452 20,07 
3 2,468 8,228 38,528 2,607 8,692 28,762 

4 1,885 6,284 44,812 2,451 8,17 36,932 

5 1,576 5,254 50,066 2,104 7,012 43,944 

6 1,359 4,531 54,598 1,765 5,884 49,828 

7 1,218 4,061 58,659 1,685 5,615 55,443 

8 1,167 3,889 62,548 1,615 5,385 60,828 

9 1,048 3,494 66,043 1,564 5,215 66,043 

10 0,922 3,075 69,117    

11 0,877 2,924 72,041    

12 0,803 2,675 74,717    

13 0,783 2,611 77,327    

14 0,738 2,461 79,789    

15 0,677 2,257 82,046    

16 0,594 1,979 84,025    

17 0,558 1,861 85,885    

18 0,54 1,801 87,686    

19 0,468 1,558 89,244    

20 0,447 1,49 90,734    

21 0,422 1,405 92,14    

22 0,379 1,263 93,403    

23 0,342 1,141 94,544    

24 0,303 1,009 95,553    

25 0,271 0,902 96,455    

26 0,253 0,844 97,299    

27 0,23 0,768 98,067    

28 0,219 0,729 98,796    

29 0,197 0,655 99,451    

30 0,165 0,549 100    
  
												*Μέθοδος εξαγωγής των παραγόντων:  ανάλυση κυρίων συνιστωσών 
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Παρατηρούμε ότι  το 38,52 % των παρατηρήσεων ερμηνεύονται από τους τρείς 

πρώτους παράγοντας (Πίνακας 4.10). Η περιστροφή των παραγόντων έχει 

χρησιμοποιηθεί για να  είναι  πιο ερμηνεύσιμοι οι 9 παράγοντες που εξάγονται. Το 

διάγραμμά ιδιοτιμών (Εικόνα 4.25) δείχνει και τους λόγους επιλογής των 9 

παραγόντων.  

 

 
Εικόνα 4-25: Διάγραμμα Ιδιοτιμών 
 

Τα μέτρα διάγνωσης της καταλληλόλητας της εφαρμογής της ανάλυσης κυρίων 

συνιστωσών στα υπό μελέτη δεδομένα Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) και Bartlett’s 

test of sphericity δίνουν ικανοποιητικά αποτελέσματα (KMO=0,724 και x2=1784,53 

P<0,01) για τη σφαιρικότητα του πίνακα συσχετίσεων. Ο λόγος που έγινε ο 

παραπάνω έλεγχός είναι για να διερευνηθεί αν τα δεδομένα είναι κατάλληλα 

προκειμένου να εφαρμοσθεί η παραγοντική ανάλυση. Όταν οι τιμές της 

συνάρτησης ελέγχου είναι κοντά στο 0 τότε ότι η παραγοντική ανάλυση δεν είναι 

εφαρμόσιμη, ενώ τιμές κοντά στο 1 υποδηλώνουν την καταλληλόλητα των 

δεδομένων. Στα δικά μας δεδομένα η τιμή του ελέγχου υπολογίστηκε ίση με 0,724, 

συνεπώς η παραγοντική ανάλυση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ερμηνεύσιμα 

αποτελέσματα. 
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Πίνακας 4-11:  Ανάλυση κυρίων συνιστωσών 
 

  Κύριες Συνιστώσες 
Ερωτήσεις 1η 2η 3η 4η 5η 

15. Οι απαιτήσεις του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας  0,18 -0,043 0,485 -0,038 0,215 

16. Η κατάσταση της Παγκόσμιας 
Οικονομίας  -0,182 0,01 0,698 0,17 0,212 

17. Το μεταναστευτικό και οι 
μετανάστες που φιλοξενεί η Ελλάδα  0,685 -0,012 0,222 0,007 0,069 

19.  Ένας  χαμηλός 
προϋπολογισμός  0,26 -0,018 0,623 -0,205 0,17 

20. Η κακή κατάσταση της 
Ελληνικής οικονομίας  0,165 0,008 0,79 0,13 -0,13 

21. Οι πολιτικές εξαγγελίες της 
Κυβέρνησης για το προσωπικό των 
Νοσοκομείων (ασφαλιστικό, 
εργασιακό, κτλ )  

0,663 0,213 0,226 -0,02 0,226 

22. Οι αλλαγές στο μισθολόγιο του 
προσωπικού των  Νοσοκομείων  0,385 0,346 0,095 -0,009 0,083 

23. Οι συχνές εναλλαγές της 
πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου 
Υγείας  

0,261 0,61 -0,123 0,284 -0,034 

24. Η απουσία Εθνικού Χάρτη 
Υγείας  -0,002 0,783 -0,013 -0,139 0,079 

25. Οι πολιτικές Υγείας που 
ακολουθεί η Κυβέρνηση  0,838 0,076 0,03 -0,061 -0,013 

26. Το σύντομο χρονικό διάστημα 
θητείας ενός Διοικητή  0,232 0,584 -0,011 0,236 -0,02 

27. Οι παρεμβάσεις της 
Υγειονομικής Περιφέρειας  0,772 -0,145 -0,014 0,051 0,04 

28. Οι διαφορετικές πολιτικές 
πεποιθήσεις του Διοικητή και της 
Πολιτικής Ηγεσίας του Υπ. Υγείας  

0,062 0,104 0,05 -0,013 0,766 

29. Η προεκλογική περίοδος πριν 
από Εθνικές εκλογές  0,224 0,138 0,286 0,315 0,275 

30. Η καθυστέρηση στα υπηρεσιακά 
συμβούλια κρίσεων Διευθυντών-
Προϊσταμένων τμημάτων  

-0,12 0,284 0,145 0,225 0,103 

31. Η  γεωγραφική θέση του 
Νοσοκομείου  ( π.χ. Νησί, Αστικό 
Κέντρο, Παραμεθόριος κτλ.)  

0,123 0,027 0,536 0,037 0,014 

32. Οι παρεμβάσεις των Τοπικών 
Αρχών  (π.χ. Περιφέρεια, Δήμος, 
Κοινότητα, Εκκλησία, τοπικοί 
Βουλευτές)  

0,232 0,204 0,028 0,002 0,383 

33. Οι  σχέσεις ενός διοικητή με την 
τοπική Κοινωνία. -0,034 0,122 0,127 0,196 -0,042 

34. Η  έλλειψη θεσμοθετημένου 
συστήματος επιβράβευσης του 
προσωπικού  

-0,059 0,63 0,054 0,152 0,052 

35.  Η μονιμότητα στον δημόσιο 
τομέα  0,517 0,262 -0,028 -0,026 0,232 

36.  Η έλλειψη προσωπικού 
(Διοικητικού, Γιατρών, Νοσηλευτών 
κ.τ.λ)  

0,097 0,188 0,413 0,45 -0,137 

37.  Η έλλειψη προγράμματος 
συνεχούς εκπαίδευσης προσωπικού 
(Διοικητικού, Γιατρών, Νοσηλευτών 
κ.τ.λ)  

-0,158 0,735 0,131 0,306 0,033 

38. Η  
ανομοιογένεια  των  πληροφοριακών 
συστημάτων του Νοσοκομείου 

0,032 0,221 -0,029 0,548 -0,009 
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39.  Οι αποφάσεις της 
προηγούμενης διοίκησης του 
Νοσοκομείου  

-0,123 -0,023 0,088 0,13 0,672 

40.  Η γραφειοκρατία  0,11 -0,006 0,158 0,017 0,162 
41.  Οι μακροχρόνιες σχέσεις που 
έχουν διαμορφωθεί μεταξύ  των 
υπαλλήλων του Νοσοκομείου  

0,257 -0,022 0,051 0,109 0,669 

42. Δείκτες αποδοτικότητας και 
αποτελεσματικότητας  0,063 0,127 -0,057 0,286 -0,096 

43. Οι κακές  σχέσεις του Διοικητή 
και του Αν. Διοικητή σε ένα 
Νοσοκομείο  

-0,04 0,196 -0,064 0,842 0,124 

44. Ο  Διοικητής εκ του νόμου ασκεί 
και τον πειθαρχικό έλεγχο στο 
Νοσοκομείο 

0,05 -0,017 0,168 -0,082 0,192 

45.  Οι κακές σχέσεις του Διοικητή 
με τα μέλη του Δ.Σ. του 
Νοσοκομείου  

-0,063 0,029 0,273 0,75 0,091 

            
           *				Οι	αρχικές	συνιστώσες	ελήφθησαν	με	την	παραγοντική	ανάλυση	κυρίων		συνιστωσών	
																			**				Η	στρέψη	των	αξόνων	έγινε	με	τη	μέθοδο	Varimax	with	Kaiser	Normalization.μετά	από	9	διαδοχικές	προσεγγίσεις	
	

 

Μετά και από την παραγοντική ανάλυση, προέκυψαν 9 κύριες συνιστώσες, που 

ερμηνεύουν ποσοστό 66,063% της αρχικής συνολικής διακύμανσης και τα 

αποτελέσματα βρίσκονται στον πίνακα 4.10. Ποσοστό μεταβλητότητας συνήθως 

πάνω από 50% θεωρείται ικανοποιητικό. Χρησιμοποιώντας την παραγοντική 

ανάλυση με μέθοδο εκτίμησης τη μέθοδο των κυρίων συνιστωσών και με Varimax 

μέθοδο περιστροφής παίρνουμε τα αποτελέσματα που παρατίθενται  στον πίνακα 

4.11. Προκειμένου να κατηγοριοποιηθεί κάποια από τις 30 ερωτήσεις σε κάποια 

από τις αθροιστικές κλίμακες έπρεπε να έχει όριο φόρτισης μεγαλύτερο από 0,5 . 

Αυτές που κατηγοριοποιήθηκαν έχουν σημανθεί με μπλε φόντο και έντονη γραφή 

στον πίνακα 4.11. Από τις εννιά (9) κατηγορίες, προέκυψαν πέντε κατηγορίες (5) 

στις οποίες κατηγοριοποιήθηκαν 21 από τις 30 ερωτήσεις αναγνώρισής των 

εμποδίων όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 4.12  

 
Πίνακας 4-12: Αξιοπιστία εσωτερικής συνάφειας και μέσοι όροι 
ικανοποίησης στοιχείων. 
 
 

 Συντελεστής 
Cronbach 

Cronbach's 
Alpha χωρίς την 

ερώτηση  

Mean 

ΚΛΙΜΑΚΑ Α 0,792     

21.Οι πολιτικές εξαγγελίες της Κυβέρνησης για το προσωπικό 
των Νοσοκομείων (ασφαλιστικό, εργασιακό, κτλ ).  

  0,736 3,044 

17. Το μεταναστευτικό και οι μετανάστες που φιλοξενεί η 
Ελλάδα.  

  0,747 2,418 

25.Οι πολιτικές Υγείας που ακολουθεί η Κυβέρνηση.    0,705 2,899 
27. Οι παρεμβάσεις της Υγειονομικής Περιφέρειας.    0,773 3,139 

35. Η μονιμότητα στον δημόσιο τομέα.    0,791 3,551 
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ΚΛΙΜΑΚΑ  Β 0,754     

23. Οι συχνές εναλλαγές της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου 
Υγείας. 

  0,708 3,987 

24. Η απουσία Εθνικού Χάρτη Υγείας.   0,71 4,082 
26. Το σύντομο χρονικό διάστημα θητείας ενός Διοικητή.    0,744 4,057 
34. Η  έλλειψη θεσμοθετημένου συστήματος επιβράβευσης του 
προσωπικού. 

  0,705 3,956 

37.  Η έλλειψη προγράμματος συνεχούς εκπαίδευσης 
προσωπικού (Διοικητικού, Γιατρών, Νοσηλευτών κ.τ.λ). 

  0,687 4,038 

        

ΚΛΙΜΑΚΑ  Γ 0,701     

15. Οι απαιτήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.   0,673 2,127 
16. Η κατάσταση της Παγκόσμιας Οικονομίας.   0,669 3,158 
19.  Ένας  χαμηλός προϋπολογισμός.   0,636 4,101 
20. Η κακή κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας.   0,596 3,968 
31. Η  γεωγραφική θέση του Νοσοκομείου  ( π.χ. Νησί, Αστικό 
Κέντρο, Παραμεθόριος κτλ.). 

  0,685 3,222 

        

ΚΛΙΜΑΚΑ  Δ 0,734     

38. Η ανομοιογένεια  των  πληροφοριακών συστημάτων του 
Νοσοκομείου. 

  0,733 4,386 

43. Οι κακές  σχέσεις του Διοικητή και του Αν. Διοικητή σε ένα 
Νοσοκομείο. 

  0,565 4,329 

45.  Οι κακές σχέσεις του Διοικητή με τα μέλη του Δ.Σ. του 
Νοσοκομείου. 

  0,64 4,133 

        

ΚΛΙΜΑΚΑ  Ε 0,643     

28. Οι διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις του Διοικητή και της 
Πολιτικής Ηγεσίας του Υπ. Υγείας. 

  0,538 2,778 

39.  Οι αποφάσεις της προηγούμενης διοίκησης του 
Νοσοκομείου. 

  0,482 3,076 

41.  Οι μακροχρόνιες σχέσεις που έχουν διαμορφωθεί 
μεταξύ  των υπαλλήλων του Νοσοκομείου. 

  0,607 3,557 

 
 
Στα δεδομένα πραγματοποιήθηκε έλεγχος αξιοπιστίας και εγκυρότητας (internal 

consistency reliability) προκειμένου να αξιολογηθούν οι κλίμακες που 

δημιουργήθηκαν. Εκτιμά δηλαδή σε ποιο βαθμό τα στοιχεία μιας αθροιστικής 

κλίμακας μετρούν το ίδιο πράγμα. Όταν οι τιμές του συντελεστή Cronbach είναι 

μεγαλύτερες από 0,80 τότε υπάρχει η πεποίθηση ότι τα στοιχεία ανήκουν 

πραγματικά στην νέα κλίμακα που δημιουργήθηκε. Προτείνετε στην βιβλιογραφία, 

όταν ο συντελεστής Cronbach είναι μικρότερος από 0,7 να απαλειφθεί κάποιο 

στοιχείο της κλίμακας. Η αξιοπιστία εσωτερικής συνάφειας αναλύεται και οι μέσοι 

όροι ικανοποίησης παρουσιάζονται στον πίνακα 4.12. Παρατηρούμε ότι και οι 

πέντε κλίμακες έχουν ικανοποιητικούς βαθμούς αξιοπιστίας εσωτερικής 

συνάφειας. 
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Σημαντικό κριτήριο στην επιλογή του αριθμού των παραγόντων, πέρα απο το 

διάγραμμα των ιδιοτιμών (εικόνα 4.25) και από το ποσοστό της αρχικής συνολικής 

διακύμανσης (66,063%) είναι να μπορούμε να ερμηνεύσουμε τις  κλίμακες  που 

έχουν κατασκευαστεί.  Τελικώς, επιλέξαμε τις κλίμακες που μπορούν να 

ερμηνεύσουν κάτι σύμφωνα με τις μεταβλητές που εγγράφτηκαν σε αυτές. Έτσι 

κατασκευάστηκε ο πίνακας 4.13 αφού εξαλείφθηκαν κάποιες μεταβλητές λόγο της 

συνάφειας με τις υπόλοιπες και δόθηκαν ονομασίες στις νέες κλίμακες. Οι κλίμακες 

ερμηνεύονται ως κατηγορίες που περιλαμβάνουν εμπόδια και δημιουργούν 

προβλήματα στους διοικητές προκειμένου να διοικήσουν το νοσοκομείο από 

«Κυβερνητικές πολιτικές υγείας», από «Έλλειψη Θεσμοθετημένων 

Μεταρρυθμίσεων», από το «Οικονομικό Περιβάλλον» και από τις «Σχέσεις 

Διοικητή» . Η κλίμακα Ε που είχε δημιουργηθεί στην αρχή, καταργήθηκε διότι οι 

δυο μεταβλητές που απέμειναν δεν μπορούσαν να στοιχειοθετήσουν μια 

καινούρια κατηγορία, παρά το ότι ο συντελεστής Cronbach ήταν αρκετά υψηλός.  

 
 
Πίνακας 4-13: Τελικός πίνακας αξιοπιστίας εσωτερικής συνάφειας και μέσοι 
όροι ικανοποίησης στοιχείων 
 

 Συντελεστής 
Cronbach 

Cronbach's 
Alpha χωρίς την 

ερώτηση  

Mean 

“Κυβερνητικές Πολιτικές Υγείας” 0,791     
21. Οι πολιτικές εξαγγελίες της Κυβέρνησης για το προσωπικό των 
Νοσοκομείων (ασφαλιστικό, εργασιακό, κτλ )    0,745 3,044 

17. Το μεταναστευτικό και οι μετανάστες που φιλοξενεί η Ελλάδα    0,744 2,418 
25. Οι πολιτικές Υγείας που ακολουθεί η Κυβέρνηση    0,685 2,899 
27. Οι παρεμβάσεις της Υγειονομικής Περιφέρειας    0,771 3,139 
        

 
“Έλλειψη Θεσμοθετημένων Μεταρρυθμίσεων” 

 
0,744 	 	 

23. Οι συχνές εναλλαγές της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου 
Υγείας   0,719 3,987 

24. Η απουσία Εθνικού Χάρτη Υγείας    0,688 4,082 
34. Η  έλλειψη θεσμοθετημένου συστήματος επιβράβευσης του 
προσωπικού    0,685 3,956 

37.  Η έλλειψη προγράμματος συνεχούς εκπαίδευσης προσωπικού 
(Διοικητικού, Γιατρών, Νοσηλευτών κ.τ.λ)    0,65 4,038 

        
 

“Οικονομικό Περιβάλλον” 0,685   
  

15. Οι απαιτήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας    0,652 2,127 
16. Η κατάσταση της Παγκόσμιας Οικονομίας    0,662 3,158 
19.  Ένας  χαμηλός προϋπολογισμός    0,604 4,101 
20. Η κακή κατάσταση της   0,561 3,968 
        

 
“Σχέσεις Διοικητή” 0,733     
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43. Οι κακές  σχέσεις του Διοικητή και του Αν. Διοικητή σε ένα 
Νοσοκομείο    . 4,329 

45.  Οι κακές σχέσεις του Διοικητή με τα μέλη του Δ.Σ. του 
Νοσοκομείου    . 4,133 

 
 

Αυτό που είναι σημαντικό και δόθηκε βαρύτητα είναι το κατά πόσο μια αθροιστική 

κλίμακα που κατασκευάστηκε πραγματικά μπορεί να εκφράσει και το θεωρητικό 

κατασκεύασμα, το οποίο και στην συνέχεια πρέπει να μετρά.  Παρατηρούμε στον 

πίνακα 4.14, ότι οι αθροιστικές κλίμακες και τα στοιχεία που ανήκουν σε αυτές 

συσχετίζονται υψηλά, με βαθμούς συσχέτισης που κυμαίνονται από 0,42 έως 

0,71, οι οποίοι χαρακτηρίζονται αρκετά ικανοποιητικοί και δείχνουν εσωτερική 

συνοχή της αθροιστικής κλίμακας.   Επίσης παρατηρείται ότι οι συσχετίσεις αυτές 

είναι πολύ κατά πολύ μεγαλύτερες από τις συσχετίσεις των στοιχείων με τις 

αθροιστικές κλίμακες που δεν ανήκουν.  

Πίνακας 4-14: Ανάλυση πολλαπλών χαρακτηριστικών 
 

     
Κλίμακες  

 
  

  
“Κυβερνητικές 

Πολιτικές 
Υγείας” 

“Έλλειψη 
Θεσμοθετημένων 
Μεταρρυθμίσεων” 

 

“Οικονομικό 
Περιβάλλον” 

“Σχέσεις 
Διοικητή” 

Κλίμακες και περιγραφή των 
ερωτήσεων           

“Κυβερνητικές Πολιτικές Υγείας”           
21. Οι πολιτικές εξαγγελίες της 
Κυβέρνησης για το προσωπικό των 
Νοσοκομείων (ασφαλιστικό, εργασιακό, 
κτλ  

  

0,59* 0,17 0,25 -0,02 

17. Το μεταναστευτικό και οι μετανάστες 
που φιλοξενεί η Ελλάδα  

  0,60* 0,06 0,22 0,07 

25. Οι πολιτικές Υγείας που ακολουθεί η 
Κυβέρνηση  

  0,71* 0,07 0,11 -0,04 

27. Οι παρεμβάσεις της Υγειονομικής 
Περιφέρειας  

  0,56* -0,04 0,17 -0,04 

            
“Έλλειψη Θεσμοθετημένων 

Μεταρρυθμίσεων” 
  

      
  

23. Οι συχνές εναλλαγές της πολιτικής 
ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας    0,25 0,48* 0,042 0,26 

24. Η απουσία Εθνικού Χάρτη Υγείας   0,13 0,54* -0,02 0,17 
34. Η  έλλειψη θεσμοθετημένου 
συστήματος επιβράβευσης του 
προσωπικού  

  0,01 0,54* 0,058 0,35 

37.  Η έλλειψη προγράμματος συνεχούς 
εκπαίδευσης προσωπικού (Διοικητικού, 
Γιατρών, Νοσηλευτών κ.τ.λ)  

  -0,01 0,61* 0,063 0,37 

            
“Οικονομικό Περιβάλλον”           

15. Οι απαιτήσεις του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας  

  0,18 -0,01 0,42* 0,02 

16. Η κατάσταση της Παγκόσμιας 
Οικονομίας  

  -0,03 -0,02 0,43* 0,12 

19.  Ένας  χαμηλός προϋπολογισμός    0,32 0,01 0,50* 0,13 
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20. Η κακή κατάσταση της Ελληνικής 
οικονομίας  

  0,29 0,09 0,56* 0,13 

            
“Σχέσεις Διοικητή”           

43. Οι κακές  σχέσεις του Διοικητή και 
του Αν. Διοικητή σε ένα Νοσοκομείο 
εμποδίζουν μια διοίκηση να παράγει 
έργο. 

  

-0,02 0,43 0,05 0,58* 

45.  Οι κακές σχέσεις του Διοικητή με τα 
μέλη του Δ.Σ. του Νοσοκομείου 
αποτελούν εμπόδιο στο έργο του. 

  
0,01 0,24 0,25 0,58* 

            
*Οι συντελεστές έχουν διορθωθεί για τις επικαλύψεις ερώτησης –κλίμακας  

 

Στον πίνακα 4.15 που ακολουθεί παρατηρούμε τις μέσες τιμές των νέων 

αθροιστικών κλιμάκων που κατασκευάστηκαν καθώς και τις τυπικές τους 

αποκλίσεις.  Η νέα κλίμακα «Σχέσεις Διοικητή» έχει τον υψηλότερο μέσο όρο (4,23) 

αναγνώρισης εμποδίων ενώ κλίμακα με υψηλό μέσο ορό αναγνώρισης εμποδίων 

είναι η «Έλλειψη Θεσμοθετημένων Μεταρρυθμίσεων» (4,01). 

Πίνακας 4-15:  Μέσες τιμές νέων αθροιστικών κλιμάκων 
 

 Mean Std. Deviation 
   
“Κυβερνητικές Πολιτικές Υγείας” 2,875 0,857 
“Έλλειψη Θεσμοθετημένων 
Μεταρρυθμίσεων” 4,016 0,663 

“Οικονομικό Περιβάλλον” 3,339 0,615 
“Σχέσεις Διοικητή” 4,231 0,582 

 
 
Πίνακας 4-16: Έλεγχος Mann-Whitney U και Kruskal Wallis Test στις νέες 
αθροιστικές κλίμακες 
 

  Mann-
Whitney U 

Wilcoxon 
W Z 

Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

Φύλο 

“Κυβερνητικές Πολιτικές 
Υγείας” 1848,5 8064,5 -2,904 0,004 

“Έλλειψη Θεσμοθετημένων 
Μεταρρυθμίσεων” 2406,5 8622,5 -0,777 0,437 

“Οικονομικό Περιβάλλον” 1745,5 7961,5 -3,312 0,001 
“Σχέσεις Διοικητή” 2202 8418 -1,653 0,098 

Είστε εν 
ενεργεία  Διοικητής 

ή Αν. Διοικητής; 

“Κυβερνητικές Πολιτικές 
Υγείας” 914 4484 -7,681 0,000 

“Έλλειψη Θεσμοθετημένων 
Μεταρρυθμίσεων” 2634 6204 -1,67 0,095 

“Οικονομικό Περιβάλλον” 2958,5 5733,5 -0,526 0,599 
“Σχέσεις Διοικητή” 2894,5 6464,5 -0,795 0,426 

Είστε κάτοχος 
μεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών με 
αντικείμενο σχετικό 

“Κυβερνητικές Πολιτικές 
Υγείας” 2908,5 6394,5 -0,714 0,475 

“Έλλειψη Θεσμοθετημένων 
Μεταρρυθμίσεων” 2807,5 6293,5 -1,074 0,283 
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με την Διοίκηση 
Μονάδων Υγείας; 

“Οικονομικό Περιβάλλον” 2447,5 5933,5 -2,337 0,019 
“Σχέσεις Διοικητή” 2627,5 6113,5 -1,806 0,071 

  Kruskal Wallis Test 

  Chi-
Square df Asymp. 

Sig.  

Η ηλικία σας όταν 
διοικήσατε/διοικείτε 

το τελευταίο 
Νοσοκομείο 

“Κυβερνητικές Πολιτικές 
Υγείας” 16,604 4 0,002  

“Έλλειψη Θεσμοθετημένων 
Μεταρρυθμίσεων” 10,978 4 0,027  

“Οικονομικό Περιβάλλον” 5,386 4 0,25  
“Σχέσεις Διοικητή” 8,521 4 0,074  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ   

 

5.1 Σύνοψη και Συμπεράσματα  

Η παρούσα εργασία σκοπό είχε τη δημιουργία ενός ερωτηματολογίου ποσοτικής 

αποτύπωσης των εμποδίων τα οποία βρίσκει κατά την διάρκεια της θητεία του 

ένας διοικητής νοσοκομείου και είναι αφορμές για νέα προβλήματα ή οι λόγοι για 

τους οποίους δεν μπορεί να διοικήσει αποτελεσματικά και να επιλύσει 

προβλήματα.  

 
Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 158 πρώην (74) και νυν (84) διοικητές  

Ελληνικών δημόσιων νοσοκομείων και δεν υπάρχει αντίστοιχη μελέτη, 

τουλάχιστον στην Ελληνική βιβλιογραφία,  όπου να έχει καταγραφεί η άποψη των 

διοικητών ως προς τα εμπόδια που συναντούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 

τους μέσα στα νοσοκομεία.  

 

Οι βασικές υποθέσεις που εξετάσθηκαν στην παρούσα εργασία είναι: Α: Ποια είναι 

τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διοικητές κατά την άσκηση 

της διοίκησης.  Β: Σε ποιες από τις προτεινόμενες κατηγορίες προβλημάτων της 

βιβλιογραφίας εντόπισαν τα σημαντικότερα προβλήματα.  Γ: Ποια η άποψη τους 

για τον τρόπο επίλυσης των νοσοκομειακών οικονομικών προβλημάτων και κατά 

πόσο η άποψη αυτή επηρεάζεται από το αν είναι ο διοικητής που απάντησε εν 

ενεργεία ή όχι. Δ: Το κατά πόσο επηρεάζει το τρόπο που αξιολογεί το 

προτεινόμενο εμπόδιο το φύλο, η ηλικία, το εκπαιδευτικό επίπεδο και το αν είναι 

κάποιος εν ενεργεία διοικητής ή όχι. 

 

Το ερωτηματολόγιο περιελάβανε πέντε ενότητες, όπου στην πρώτη ενότητα 

υπήρχαν δημογραφικές και προσωπικές ερωτήσεις, στην δεύτερη ενότητα 30 

εμπόδια σε καταφατική διατύπωση όπου ο ερωτώμενος είχε να επιλέξει μια 

απάντηση της πενταβάθμιας κλίμακας Likert, στην τρίτη ενότητα υπήρχε μια 

αρχική κατηγοριοποίηση  των εμποδίων και οι διοικητές οφείλαν  να επιλέξουν το 

σημαντικότερο εμπόδιο σε κάθε κατηγορία, στην τέταρτη ενότητα όπου ο διοικητής 

είχε να επιλέξει ποια από τις προτεινόμενες κατηγορίες εμποδίων, όπως αυτές 
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κατηγοριοποιούνται στην βιβλιογραφία, ήταν η σημαντικότερη και στην πέμπτη 

ενότητα όπου ζητήθηκε η άποψη των νυν και πρώην διοικητών σχετικά με τις 

νοσοκομειακές δαπάνες.  

 

Τα βασικά δημογραφικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στην παράγραφο 4.1.1 

του τέταρτου Κεφαλαίου, όπου παρατηρήσαμε ότι το 60% της ηλικία των 

ερωτηθέντων είναι από 36-55 ετών, ενώ όταν ανέλαβαν την διοίκηση για πρώτη 

φορά ένα 56% κυμάνθηκε στο ίδιο διάστημα. Παρατηρήθηκε επίσης ότι στους 

ερωτηθέντες η μεγάλη πλειοψηφία (87%) είναι ηλικίας από 36-65 έτη. Επίσης 

παρατηρήθηκε επίσης ότι το ποσοστό ανδρών στο δείγμα ήταν 70%  και των 

γυναικών διοικητών 30%.  Ακόμα ένα εύρημα ήταν ότι υπήρχε μια ομοιόμορφη 

κατανομή στην προέλευση του είδους του νοσοκομείου που διοίκησαν τελευταία 

φορά ή διοικούν σήμερα οι ερωτώμενοι (Εικόνα 4.4), καθώς και ότι η κατανομή 

της προέλευσης του νοσοκομείου των συμμετεχόντων πλησιάζει την κατανομή 

των νοσοκομείο της χώρας (Εικόνα 4.5). Ικανοποιητικό είναι και το εύρημα ότι ένα 

μεγάλο ποσοστό 79,7%  είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών και 

ένα ποσοστό 47,5% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με αντικείμενο 

σχετικό με την διοίκηση μονάδων υγείας.  

 

Στην ενότητα 4.1.2 παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσματα των ερωτήσεων ως προς 

το κατά πόσο διαφωνούν ή συμφωνούν οι διοικητές με το εάν ένα από τα 

προτεινόμενα εμπόδια αποτελεί πραγματικά εμπόδιο στην άσκηση καθηκόντων 

ενός διοικητή νοσοκομείου. Τα αποτελέσματα παρουσιάσθηκαν αναλυτικά στις 

Εικόνες 4.8-4.13β.  Παρατηρήσαμε ότι αθροίζοντας τα ποσοστά των απαντήσεων 

«Συμφωνώ» και «Συμφωνώ Απόλυτα» που έδωσαν οι διοικητές στις 30 ερωτήσεις 

για την αναγνώριση των εμποδίων, το εμπόδιο με το μεγαλύτερο αθροιστικό 

ποσοστό (97,47%) είναι η έλλειψη προσωπικού του νοσοκομείου, 
συμπεριλαμβανομένου και του ιατρικού προσωπικού. Αντίθετα, 

παρατηρήσαμε ότι το εμπόδιο με το μεγαλύτερο αθροιστικό ποσοστό (77%) 
διαφωνίας ως προς αν αποτελεί εμπόδιο είναι  ο πειθαρχικός έλεγχος που ασκεί 
ο διοικητής του νοσοκομείου. 
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Παρατηρήσαμε, στην Εικόνα 4.17,στα αποτελέσματα της τρίτης ενότητας του 

ερωτηματολογίου όπου ο διοικητής είχε να επιλέξει το σημαντικότερο από τα 

εμπόδια σε κάθε κατηγορία όπως αυτές προτάθηκαν αρχικά, ότι η κατάσταση της 
Ελληνικής οικονομίας επιλέχθηκε ως το πιο σημαντικό εμπόδιο στην 
κατηγορίας «Εξωτερικό Περιβάλλον σε Εθνικό  επίπεδο» με ποσοστό 76% 

και η έλλειψη προσωπικού (Διοικητικού, Γιατρών, Νοσηλευτών κ.τ.λ) απο την 
κατηγορία «Νοσοκομείο και εμπόδια εντός» με ποσοστό 53%.  

Στο ερώτημα που τέθηκε στους διοικητές ποιο από τα 25 καθημερινά εμπόδια που 

μπορεί να συναντήσει ο διοικητής του νοσοκομείου ασκώντας διοίκηση είναι το πιο 

σημαντικό, η «γραφειοκρατία» επιλέχθηκε από  96/158 διοικητές και ο «μη 

ικανοποιητικός ελλιπής προϋπολογισμός από 93/158 διοικητές. Αναλυτικά η 

κατάταξη των εμποδίων παρουσιάζεται στην Εικόνα 4.18.  

Στην ενότητα 4.1.4 παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσματα από  τις απαντήσεις των 

διοικητών σε ποια  από τα επίπεδά διοίκησης ή τις λειτουργίες του νοσοκομείου 

εντόπισαν τα περισσότερα εμπόδια. Οι διοικητές απάντησαν με ποσοστό 56% ότι 

στο λειτουργικό επίπεδο του νοσοκομείου εντοπίζουν τα περισσότερα εμπόδια 

(Εικόνα 4.19), ότι με ποσοστό 37% εντοπίζουν τα περισσότερα εμπόδια στην 

διάσταση λειτουργίας του νοσοκομείου όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό του 

νοσοκομείου (Εικόνα 4.20)  και ότι από όλες τις διαχειρίσεις του νοσοκομείου τα 

περισσότερα εμπόδια τα εντόπισαν στην διαχείριση του προϋπολογισμού με 

ποσοστό 34% (Εικόνα 4.21).  

Στην συνέχεια, στην παράγραφο 4.1.5, παρουσιάσθηκαν οι απαντήσεις των 

διοικητών στα τέσσερα ερωτήματα που τους τέθηκαν σχετικά με τις νοσοκομειακές 

δαπάνες. Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι ένα 56,33% αθροιστικά διαφωνεί με την 

διατύπωση ότι οι νοσοκομειακές δαπάνες μπορούν να μειωθούν περαιτέρω, ένα 

ποσοστό 52,5% αθροιστικά συμφωνεί με το ότι ο ασθενείς πρέπει να καταβάλει 

έστω ένα μικρό ποσοστό κατά την επίσκεψη στου στα ΤΕΙ του νοσοκομείου και 

ένα 53,8% αθροιστικά συμφωνεί ότι η αύξηση του ορίου δαπανών των 

νοσοκομείων θα βελτιώσει αντίστοιχα την ποιότητα της παρεχόμενης υγείας στα 

νοσοκομεία (Εικόνα 4.22).  Τέλος, στην ίδια παράγραφο, παρουσιάσθηκαν οι 

απαντήσεις από τις εννιά (9) προτεινόμενες πολιτικές που θεωρητικά θα 
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μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση των νοσοκομειακών δαπανών. Η αλλαγή 

του τρόπου υπολογισμού των δαπανών (70,25%) και η εγκατάσταση ενός 

αξιόπιστου πληροφοριακού συστήματος (69,62%) συγκέντρωσαν τις προτιμήσεις 

των διοικητών, οι οποίες παρουσιάσθηκαν αναλυτικά στον πίνακα 4.23.   

Τα εμπόδια της εύρυθμης λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου του 

νοσοκομείου που επιλέχθηκαν από τους διοικητές παρουσιάσθηκαν στην 

παράγραφο 4.1.6. Από τα αποτελέσματα  (Εικόνα 4.24) παρατηρήσαμε ότι το 

44,3% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι σημαντικότερο εμπόδιο στην 

αποτελεσματικότητα της διοίκησης είναι το παλιό διοικητικό μοντέλο του Δ.Σ.  

Στην παράγραφο 4.2 και μετά την περιγραφική ανάλυση πραγματοποιήθηκαν μη 

παραμετρικοί έλεγχοι (2 και Κ- Ανεξάρτητων Δειγμάτων – Mann Whitney και 

Kruskal Wallis) ώστε να διερευνηθεί η τυχόν επίδραση ορισμένων 

χαρακτηριστικών, όπως το φύλο, η εκπαίδευση, η ηλικία και το αν είναι ενεργεία 

διοικητής ή πρώην διοικητής στις απαντήσεις που δόθηκαν ως προς την 

αναγνώριση των εμποδίων.  Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το αν είναι ενεργεία ο 

διοικητής που απάντησε ή όχι, το αν έχει μεταπτυχιακό στην διοίκηση μονάδων 

υγείας, η ηλικία και το φύλο, διαφοροποιούν στατιστικά σημαντικά (p<0,05) 

κάποιες από τις απαντήσεις που δόθηκαν. Στον Πίνακα 4.9 παρουσιάσθηκαν 

συγκεντρωτικά οι ερωτήσεις που εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

από τον μη παραμετρικό έλεγχο.  

 

Στο Πίνακα 4.7 και 4.7β, παρατηρήθηκαν δυο σημαντικές διαφοροποιήσεις, 

ανάμεσα στους νυν και πρώην διοικητές και στις απαντήσεις που δόθηκαν στην 

ερώτηση αν ο ασθενής πρέπει να πληρώνει έστω ένα μικρό πόσο για την 

επίσκεψη στα ΤΕΙ. Πιο συγκεκριμένα απο τον Πίνακα 4.7β, συμπεραίναμε ότι οι 

πρώην διοικητές συμφωνούν με το ενδεχόμενο ο ασθενής να πληρώσει ένα μικρό 

ποσό στα ΤΕΙ έναντι των νυν διοικητών που διαφωνούν με το ενδεχόμενο αυτό.  

  

Στην συνέχεια, προχωρήσαμε σε παραγοντική ανάλυση σαν μια τεχνική 

ομαδοποίησης των ερωτήσεων ανάλογα με τις συσχετίσεις που έχουν μεταξύ τους 

οι ερωτήσεις. Η στατιστική ανάλυση κυρίων συνιστωσών ανέδειξε τελικά τέσσερις 
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αθροιστικές κλίμακες, οι οποίες φαίνεται να διακρίνονται για την αξιοπιστία και την 

εγκυρότητά τους (Πίνακας 4.13).  Παρατηρήθηκε ότι οι αθροιστικές κλίμακες και τα 

στοιχεία που ανήκουν σε αυτές συσχετίζονται με ικανοποιητικούς βαθμούς 

συσχέτισης (0,42-0,7). Η νέα κλίμακα «Σχέσεις Διοικητή» έχει τον υψηλότερο μέσο 

όρο (4,23) αναγνώρισης εμποδίων ενώ κλίμακα με υψηλό μέσο ορό αναγνώρισης 

εμποδίων είναι η «Έλλειψη Θεσμοθετημένων Μεταρρυθμίσεων» (4,01).  

Στον μη παραμετρικό έλεγχο (2 και Κ- Ανεξάρτητων Δειγμάτων – Mann Whitney 

και Kruskal Wallis) που πραγματοποιήθηκε ώστε να διερευνηθεί η τυχόν επίδραση 

ορισμένων χαρακτηριστικών, όπως το φύλο, η εκπαίδευση, η ηλικία και το αν είναι 

ενεργεία διοικητής ή πρώην διοικητής στις απαντήσεις στις τέσσερις νέες κλίμακες 

«Κυβερνητικές Πολιτικές Υγείας», «Έλλειψη Θεσμοθετημένων Μεταρρυθμίσεων», 

«Οικονομικό Περιβάλλον» και «Σχέσεις Διοικητή», διαπιστώθηκε ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση σε κάποιες από αυτές (Πίνακας 4.16). Η πιο 

ενδιαφέρουσα είναι ότι το αν ο διοικητής που απάντησε  ήταν ενεργεία διοικητής ή 

όχι  είχε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ως προς τις απαντήσεις που 

δόθηκαν τις ερωτήσεις της κλίμακας Κυβερνητικές Πολιτικές Υγείας” 

(p=0,00<0,05).  

Το δείγμα της έρευνας κρίνεται ικανοποιητικό, αν αναλογιστούμε ότι το 

ερωτηματολόγιο απεστάλη σε 235 νυν και πρώην διοικητές ηλεκτρονικά, καθώς 

δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα, και απαντήθηκε από 158 (67% ποσοστό 

ανταπόκρισης)  

Το μητρώο νυν και πρώην διοικητών που κατασκευάστηκε, με τα πλήρη και 

επικαιροποιημένα στοιχεία, μπορεί να αποτελέσει την βάση για περαιτέρω έρευνα 

σε κάποια από τις νέες αθροιστικές κλίμακες που προέκυψαν.  

Σαν συνολικό συμπέρασμα προκύπτει ότι η διοίκηση ενός νοσοκομείου είναι μια 

πολυσύνθετη διαδικασία και υπάρχουν πολλά εμπόδια που δυσχεραίνουν το έργο 

ενός διοικητή. Κάποια από αυτά είναι εύκολα αναγνωρίσιμα, όπως για παράδειγμα 

ή έλλειψη προσωπικού, όμως αυτό το εμπόδιο δεν μπορεί να το ξεπεράσει ο 

διοικητής. Δεν μπορεί να κάνει πρόσληψη, πάρα μόνο να διαχειριστεί αυτό το 

πρόβλημα. Για αυτό παρατηρήσαμε ότι οι διοικητές εντόπισαν στην λειτουργική 

διάσταση του νοσοκομείου τα περισσότερα εμπόδια.  
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Πολλά είναι εκείνα τα εμπόδια που προέρχονται από χρόνιες παθογένειες του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα, και όχι μόνο του τομέα της υγείας. Η γραφειοκρατία 

είναι ένα από τα εμπόδια που επέλεξαν ως σημαντικότερο και από έναν ελλιπή 

προϋπολογισμό.  Δεν είναι λίγες οι φορές που η γραφειοκρατία μπορεί να 

δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε όλες τις διαχειρίσεις ενός νοσοκομείου. 

Λίγες είναι οι δυνατότητες που δίνονται σε έναν διοικητή να επιλύσει 

γραφειοκρατικά εμπόδια.  

Ένα απο τα ευρήματα που μας έκανε εντύπωση ήταν η επιλογή των «μη 

ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων» ως ένα σημαντικό εμπόδιο κατά 

την διοικητική τους καριέρα. Τα νοσοκομεία παρόλο που διαθέτουν πλέον πολλά 

πληροφοριακά συστήματα, δεν παρέχουν τα κατάλληλα υποστηρικτικά συστήματα 

διαχείρισης των πολλών δεδομένων. Η ενοποίηση των συστημάτων αυτών και 

διαλειτουργικότητα τους σε Εθνικό επίπεδο θα δώσει άλλες δυνατότητες στους 

διοικητές των νοσοκομείων. Τα «φίλτρα» στις εργαστηριακές εξετάσεις και  

«ηλεκτρονικές» λίστες χειρουργείων θα ήταν ένα σημαντικό υποστηρικτικό 

σύστημα στην λήψη αποφάσεων του διοικητή του για την δραστική αντιμετώπιση 

των φαινομένων προκλητής ζήτησης, σπατάλης και διαφθοράς.  

 
5.2 Όρια και περιορισμοί της έρευνας 
 
 
Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται μια τέτοια έρευνα στο χώρο της υγείας. 

Ένα από τα μειονεκτήματα της έρευνας ήταν η χρονοβόρα διαδικασία  εντοπισμού 

των πρώην διοικητών, ειδικά αυτών που υπηρετήσαν πριν από το 2008.   

 

Μειονέκτημα επίσης είναι το ότι δεν υπήρχε κάποια άλλη αντίστοιχη έρευνα όπου 

να έχουν μελετηθεί τόσα πολλά πιθανά εμπόδια ή λειτουργικές διαδικασίες με τα 

σημαντικότερα εμπόδια,  ώστε να συγκριθούν τα αποτελέσματα και κάποια από 

τα αποτελέσματα να χρίζουν περαιτέρω διερεύνησης.  

 

Τέλος, κάποια από τα εμπόδια που συναντούν οι διοικητές στα Ελληνικά δημόσια 

νοσοκομεία προέρχονται από την παθογένεια του ΕΣΥ και ήταν δύσκολο να 

αντληθούν πληροφορίες για το αν υπάρχουν τέτοια εμπόδια σε άλλα συστήματα 
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υγείας, όπως για παράδειγμα οι παρεμβάσεις των τοπικών αρχών στον διοικητή 

του νοσοκομείου  ή η καθυστέρηση στα υπηρεσιακά συμβούλια κρίσεων.  

 
 
5.3 Μελλοντικές Επεκτάσεις 

 
 

Μελλοντικά θα μπορούσαν να διερευνηθούν οι λόγοι και οι παράγοντες που 

κρύβονται πίσω από κάθε εμπόδιο ή τα από τα σημαντικότερα, να εξεταστεί αν 

ενδεχομένως έχουν κοινές ρίζες με άλλο δημόσιο τομέα και να γίνει μια 

προσπάθεια στοχευμένων παρεμβάσεων προς την επίλυση κατηγοριών 

εμποδίων.  
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