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Περίληψη 

Οι δημόσιες σχέσεις είναι ένα σημαντικό εργαλείο επικοινωνίας στα Νοσοκομεία, καθώς 

συμβάλλουν στη δημιουργία επωφελών και αμοιβαίων σχέσεων μεταξύ του Νοσοκομείου 

και των ενδιαφερομένων μερών, αλλά και στη βελτίωση της φήμης των οργανισμών. Ο 

σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να καταγραφεί ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται 

και εφαρμόζουν τις δημόσιες σχέσεις τα Νοσοκομεία  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Η σημασία της έρευνας αυτής είναι ότι δεν έχει διεξαχθεί στο παρελθόν σε αυτήν την 

Περιφερειακή Ενότητα. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική 

μέθοδος, με ημιδομημένες συνεντεύξεις και συμπληρωματικά στοιχεία από δευτερογενείς 

πηγές, κυρίως το διαδίκτυο. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στους Διοικητές ή τα 

στελέχη που έχουν επιληφθεί με το αντικείμενο των δημοσίων σχέσεων των έξι 

Νοσοκομείων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι οι δημόσιες σχέσεις είναι ένα σημαντικό 

εργαλείο επικοινωνίας στα Νοσοκομεία, καθώς συμβάλλουν στη δημιουργία επωφελών και 

αμοιβαίων σχέσεων μεταξύ του Νοσοκομείου και των ενδιαφερομένων μερών, καθώς και 

στην αμφίδρομη επικοινωνία. Επίσης, θεωρούνται πολύ σημαντικές οι σχέσεις που 

αναπτύσσουν τα Νοσοκομεία με τα κοινά στα οποία απευθύνονται, όπως (α) με τους 

εργαζομένους, διότι αποτελούν μέρος της ταυτότητας και της εικόνας ενός Νοσοκομείου,(β) 

με τους καταναλωτές υγείας, (ε) με την τοπική κοινωνία, τους κρατικούς φορείς και με άλλα 

Νοσοκομεία ,  (στ) με τα ΜΜΕ, με τα οποία όμως η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

διατηρεί τυπική και περιορισμένη σχέση σε ενημερωτικό επίπεδο. Τέλος, τα αποτελέσματα 

της έρευνα καταδεικνύουν ότι κανένα Νοσοκομείο δε διαθέτει τμήμα δημοσίων σχέσεων 

και δεν γίνεται συστηματική έρευνα κοινού. Παρόλα αυτά, χρησιμοποιούνται αρκετά από τα 

εργαλεία δημοσίων σχέσεων, όπως η διοργάνωση σεμιναρίων για το κοινό, η έκδοση 

δελτίων τύπου, ενημερωτικές συνεντεύξεις, η αξιοποίηση της τεχνολογίας, με τη συχνή 

ενημέρωση της ιστοσελίδας του Νοσοκομείου.  

Λέξεις κλειδιά: Νοσοκομεία  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στρατηγικός 

σχεδιασμός δημοσίων σχέσεων, εργαλεία δημοσίων σχέσεων  
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Εισαγωγή 

Οι δημόσιες σχέσεις αποτελούν στρατηγικό εργαλείο κάθε οργανισμού που επιδιώκει να 

χτίσει και να διατηρήσει μακροχρόνιες σχέσεις με το ευρύ και το εσωτερικό κοινό του. 

Λειτουργώντας σε δύο επίπεδα, οι δημόσιες σχέσεις έρχονται σε επαφή με το εξωτερικό 

κοινό του οργανισμού και παρέχουν πληροφορίες στην Διοίκηση για την εταιρική εικόνα 

και, στη συνέχεια, γίνονται το μέσο με το οποίο ο οργανισμός έρχεται σε επαφή τόσο με το 

εξωτερικό κοινό, όσο και με τους εργαζόμενους σε αυτόν. Επομένως, ο σκοπός των 

δημοσίων σχέσεων είναι να δημιουργήσουν μία θετική εικόνα για τον οργανισμό, 

χρησιμοποιώντας με ειλικρίνεια όλα τα στοιχεία που έχουν απήχηση στην ψυχολογία του 

εξωτερικού κοινού (Goel et.al., 2014).  

Το σημαντικότερο στοιχείο των δημοσίων σχέσεων είναι οι σχέσεις καθευατές, οι οποίες 

περιλαμβάνουν τη δημιουργία και διατήρηση της θετικής εικόνας του οργανισμού προς 

όφελος των ενδιαφερομένων μερών και του δημοσίου συμφέροντος. Παρόλο που πολλοί 

συγχέουν τις δημόσιες σχέσεις με τη διαφήμιση και το μάρκετινγκ, υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στον στόχο της κάθε δραστηριότητας. Οι δημόσιες 

σχέσεις δίνουν έμφαση στην εικόνα του οργανισμού και στην αποτελεσματική διαχείριση 

των σχέσεων, προκειμένου να εδραιωθεί και να ενισχυθεί η εταιρική εικόνα και φήμη. 

Αντιθέτως, τόσο η διαφήμιση όσο και το μάρκετινγκ απευθύνονται στοχευμένα και 

αποκλειστικά στους καταναλωτές, αποσκοπώντας στην αύξηση των πωλήσεων. 

Ιδιαίτερα σε οργανισμούς εντάσεως εργασίας, όπως είναι τα Νοσοκομεία, οι δημόσιες 

σχέσεις και η φήμη του Νοσοκομείου διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εμπιστοσύνη 

που δείχνουν οι καταναλωτές υγείας στο Νοσοκομείο. Τα Νοσοκομεία  χρειάζονται τις 

δημόσιες σχέσεις προκειμένου να επικοινωνήσουν αμφίδρομα με το κοινό και να 

ενισχύσουν την εικόνα και τη φήμη τους. Ως αποτέλεσμα, η ικανοποίηση του κοινού 

βελτιώνει ακόμα περισσότερο τις παρεχόμενες υπηρεσίες φροντίδας και περίθαλψης, 

ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την εικόνα του Νοσοκομείου στην συνείδηση των 

καταναλωτών υγείας. (Kirdar, 2007).  
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Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να μελετήσει τη σημασία και την εφαρμογή των δημοσίων 

σχέσεων στα Νοσοκομεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δεδομένης της 

έλλειψης ενός μοναδικού ορισμού των δημοσίων σχέσεων, είναι επιτακτική τόσο η 

κατανόησή τους, όσο και το πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώνονται και εφαρμόζονται. 

Εμβαθύνοντας σε έννοιες όπως η δημόσια εικόνα, γίνεται αντιληπτό ότι οι δημόσιες σχέσεις 

έχουν την ικανότητα να βελτιώσουν την επικοινωνία των Νοσοκομείων  με το ευρύ κοινό 

μέσα από τα διάφορα μέσα δημοσίων σχέσεων και να εδραιώσουν μία θετική δημόσια 

εικόνα, ικανή να προσελκύσει νέους καταναλωτές υγείας, αλλά και εργαζόμενους. 

Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστώσει τον βαθμό που οι δημόσιες 

σχέσεις εφαρμόζονται στα δημόσια Νοσοκομεία  στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα επιχειρεί να εξακριβώσει πώς αντιλαμβάνονται και νοούν τις 

δημόσιες σχέσεις οι Διοικήσεις των συγκεκριμένων Νοσοκομείων , πόσο σημαντικές είναι 

για την αποστολή τους, ποιος τις εφαρμόζει, εάν εφαρμόζονται στρατηγικά, σε ποιες ομάδες 

κοινού απευθύνονται, και ποιες ενέργειες κάνουν να αναπτύξουν σχέσεις με αυτές.  

 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Η έρευνα βασίζεται κυρίως στη συλλογή πρωτογενών στοιχείων υπό τη μορφή 

ημιδομημένων συνεντεύξεων, και συμπληρωματικά με τη χρήση δευτερογενών πηγών, 

όπως το διαδίκτυο, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός που οι δημόσιες σχέσεις 

εφαρμόζονται στα Νοσοκομεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ποια είναι τα 

αποτελέσματα στην εικόνα και τη φήμη τους. Οι ημιδομημένες συνεντεύξεις της έρευνας 

αποτελούνται από 16 ερωτήσεις αναφορικά με την υλοποίηση των αποτελεσμάτων των 

δημοσίων σχέσεων στα συγκεκριμένα  Νοσοκομεία , τον ρόλο των δημοσίων σχέσεων στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του 

κοινού και τον τρόπο που λειτουργούν οι δημόσιες σχέσεις στο εσωτερικό των 

Νοσοκομείων. Οι ερωτήσεις απαντώνται από τους Διοικητές ή τα στελέχη που έχουν 

επιληφθεί με το αντικείμενο των δημοσίων σχέσεων των έξι Νοσοκομείων  της Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, στο διάστημα Φεβρουάριος 2017 – Μάρτιος 2017. 
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Οι ερωτήσεις παρουσιάζονται στο Παράρτημα της εργασίας.   

Σε αντίθεση με τις δομημένες συνεντεύξεις, οι οποίες είναι λιγότερο ευέλικτες καθώς 

αποτελούνται από προκαθορισμένες κλειστές ερωτήσεις, οι ημιδομημένες συνεντεύξεις 

περιέχουν ανοικτές ερωτήσεις, οι οποίες τείνουν να απαντήσουν στο γιατί συμβαίνει το 

θέμα προς διερεύνηση (David and Sutton, 2004:87). Με τον τρόπο αυτόν, παρέχουν μία 

καλύτερη κατανόηση του ερευνητικού προβλήματος 

Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου συνοψίζονται ως εξής: 

 Η σειρά με την οποία εξετάζονται τα διάφορα θέματα και η διατύπωση των 

ερωτημάτων αφήνονται στη διακριτική ευχέρεια του ερευνητή. 

 Μέσα σε κάθε θέμα, ο ερευνητής είναι ελεύθερος να καθοδηγεί την συνομιλία, όπως 

ο ίδιος κρίνει σκόπιμο, να επαναδιατυπώσει τις ερωτήσεις, και να ζητήσει 

διευκρινίσεις, εάν η απάντηση δεν είναι σαφής. 

 Είναι εφικτό να τεθούν πρόσθετες ερωτήσεις, οι οποίες μπορεί να μην είχαν 

προβλεφθεί στην αρχή της συνέντευξης, δίνοντας την ευκαιρία στον ερευνητή να 

εξετάσει ένα ευρύτερο πλαίσιο αναφορικά με το θέμα που διερευνά (Gray, 2004: 

217; Corbetta, 2003: 270). 

Επομένως, η μέθοδος των ημιδομημένων συνεντεύξεων επιλέχθηκε διότι δεν διερευνά μία 

συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά παρέχει μία λίστα με βασικά ζητήματα που πρέπει να 

διερευνηθούν. Επομένως, το εύρος των ερωτήσεων μας επιτρέπει να καλύψουμε το θέμα 

των δημοσίων σχέσεων στα συγκεκριμένα Νοσοκομεία και να εξάγουμε αξιόπιστα 

συμπεράσματα.  

 

Πρωτοτυπία της έρευνας και συμβολή 

στην επιστήμη 

Δεδομένου του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα των υπηρεσιών υγείας, ο μακροπρόθεσμος 

στρατηγικός σχεδιασμός των δημοσίων σχέσεων έχει πρωτεύουσα σημασία. Μετά την 
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εξέταση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η διερεύνηση του 

ρόλου των δημοσίων σχέσεων στα δημόσια Νοσοκομεία, καθώς και η εξέταση της 

επίπτωσης του σχεδιασμού τους στη δημόσια εικόνα των Νοσοκομείων  και τη φήμη τους 

και την άποψη που έχουν οι καταναλωτές υγείας, αλλά και οι εργαζόμενοι για αυτά. 

Επιπλέον, στην Ελλάδα δεν υπάρχει  έρευνα για τις δημόσιες σχέσεις στα Νοσοκομεία  με 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, και ειδικά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε την έρευνα των Ηλιόπουλου και Πριπόρα (2011) αναφορικά με την επίπτωση 

του εσωτερικού μάρκετινγκ στην εργασιακή ικανοποίηση στα Νοσοκομεία  της Βορείου 

Ελλάδος (Iliopoulos and Priporas, 2011). Γενικότερα όμως, οι έρευνες που έχουν γίνει για 

τα ελληνικά δημόσια Νοσοκομεία  αναφέρονται στην βελτίωση του δημόσιου συστήματος 

υγείας (Economou and Girono, 2009), στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα υγείας στην 

Ελλάδα (Tountas et.al., 2005), στις ανεπίσημες πληρωμές (Liaropoulos et.at., 2008; 

Kaitelidou et.al., 2013) ή στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών (Kondilis et.al., 

2011). 

 

Δομή της έρευνας 

Η έρευνα είναι δομημένη σε δύο μέρη.  

Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει το κεφάλαιο 1, το οποίο εξοικειώνει τον αναγνώστη με 

το πλαίσιο των ορισμών των δημοσίων σχέσεων, τις διαστάσεις και τη σημασία τους, ενώ 

επιχειρεί και έναν διαχωρισμό από το μάρκετινγκ, το κεφάλαιο 2, το οποίο αναφέρει την 

εξέλιξη των δημοσίων σχέσεων στην Ελλάδα και εστιάζει στις δημόσιες σχέσεις στους 

οργανισμούς υγείας, το κεφάλαιο 3, που επεξηγεί την σημασία του στρατηγικού σχεδιασμού 

των δημοσίων σχέσεων και το κεφάλαιο 4, που παρουσιάζει τα μέσα των δημοσίων 

σχέσεων. 

Το ερευνητικό μέρος περιλαμβάνει το κεφάλαιο 5, το οποίο κάνει μία σύντομη παρουσίαση 

των Νοσοκομείων που εξετάζονται, το κεφάλαιο 6, που παρουσιάζει τα ευρήματα της 

ποιοτικής έρευνας μέσω των συνεντεύξεων, και το κεφάλαιο 7, που συζητά τα ευρήματα 

της έρευνας. 
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Η διπλωματική ολοκληρώνεται με την παράθεση των συμπερασμάτων, ενώ αναφέρονται 

περιορισμοί και προτάσεις για μελλοντική έρευνα.   
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Ενότητα 1: 
Επισκόπηση της Βιβλιογραφίας 

 

Κεφάλαιο 1: Οι Δημόσιες Σχέσεις 
1.1  Ορισμός των δημοσίων σχέσεων 

Σήμερα, στη βιβλιογραφία υπάρχουν εκατοντάδες ορισμοί των δημοσίων σχέσεων. Πολλά 

ιδρύματα, ινστιτούτα, συγγραφείς και ερευνητές έχουν δικούς τους ορισμούς. Ανεξάρτητα 

όμως, από τον αριθμό αυτών των ορισμών, όλοι έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά 

(Tomic et.al. 2010). 

Η Διεθνής Ένωση Δημοσίων Σχέσεων (International Public Relations Association, IPRA) 

ορίζει τις δημόσιες σχέσεις ως «μία προγραμματισμένη και συνεχή προσπάθεια για τη 

δημιουργία και διατήρηση καλής θέλησης και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ ενός οργανισμού 

και του κοινού του» (IPRA, 2017). Στο ίδιο πλαίσιο, η Καναδική Εταιρεία Δημοσίων 

Σχέσεων (Canadian Public Relations Society, CPRS) θεωρεί ότι «οι δημόσιες σχέσεις είναι η 

στρατηγική διαχείριση των σχέσεων μεταξύ του οργανισμού και του ποικίλου κοινού του, 

προκειμένου να επιτευχθεί αμοιβαία κατανόηση, η συνειδητοποίηση των οργανωτικών 

στόχων, και να εξυπηρετηθεί το δημόσιο συμφέρον» (Flynn et.al., 2008). Η στρατηγική 

διάσταση των δημοσίων σχέσεων τονίζεται και από την Αμερικανική Εταιρεία Δημοσίων 

Σχέσεων (Public Relations Society of America, PRSA), η οποία ορίζει τις δημόσιες σχέσεις 

ως «μία στρατηγική διαδικασία επικοινωνίας που χτίζει αμοιβαία επωφελείς σχέσεις μεταξύ 

των οργανισμών και του κοινού τους» (PRSA, 2017).Η παράμετρος της φήμης τονίζεται 

στον ορισμό των δημοσίων σχέσεων από το Πιστοποιημένο Ινστιτούτο Δημοσίων Σχέσεων 

(Chartered Institute of Public Relations, CIPR), όπου «οι δημόσιες σχέσεις σχετίζονται με τη 

φήμη, είναι αποτέλεσμα του τι κάνουμε, τι λέμε, και τι λένε οι άλλοι για εμάς. [Επομένως], οι 

δημόσιες σχέσεις είναι η ειδικότητα που στοχεύει στην φήμη με σκοπό να κερδίσει την 

κατανόηση και την υποστήριξη και να επηρεάσει τη γνώμη και τη συμπεριφορά μέσα από μία 
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προμελετημένη, προδιαγεγραμμένη και συστηματική προσπάθεια για τη δημιουργία και 

διατήρηση αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ ενός οργανισμού και του κοινού του» (CIPR, 2017).  

Εξετάζοντας τους ορισμούς των δημοσίων σχέσεων μέσα από μια λεπτομερή οπτική, 

διαπιστώνουμε ότι οι δημόσιες σχέσεις ασχολούνται με την επικοινωνία και την δημιουργία 

μακροπρόθεσμων σχέσεων με το εξωτερικό και το εσωτερικό κοινό, προκειμένου να 

επιτευχθεί η αμοιβαία κατανόηση και υλοποίηση των κοινών συμφερόντων. Στο πλαίσιο 

αυτό, οι δημόσιες σχέσεις είναι η διαδικασία της επικοινωνίας κατά την οποία, o διάλογος 

που επιτυγχάνεται οδηγεί σε υψηλότερες ανταμοιβές για τον οργανισμό υπό την μορφή της 

αυξημένης υποστήριξης του κοινού, της βελτίωσης της εταιρικής εικόνας και φήμης, και 

της μειωμένης κρατικής παρέμβασης. Για το κοινό, ο διάλογος μπορεί να σημαίνει 

αυξημένη συμμετοχή στις οργανωτικές λειτουργίες, υψηλότερες ευθύνες προς τον 

οργανισμό, και αύξηση της δημόσιας ικανοποίησης (KentκαιTaylor, 2002). 

Ο πρωταρχικός στόχος των δημοσίων σχέσεων είναι να δημιουργήσουν μία καλή εικόνα για 

τον οργανισμό, ειδικότερα στις περιπτώσεις που αντιμετωπίζει αρνητική διάθεση από το 

κοινό. Έχοντας ως βάση την ειλικρίνεια, οι δημόσιες σχέσεις καλούνται να αντιστρέψουν το 

κλίμα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον κατανόησης ή/και συμπάθειας για τον οργανισμό. 

Συνοπτικά, οι στόχοι των δημοσίων σχέσεων είναι οι εξής: 

 Η διατήρηση και ενίσχυση της θετικής εικόνας του οργανισμού. 

 Η μετατροπή αρνητικών καταστάσεων (προκατάληψη, απάθεια, εχθρότητα) σε 

θετικές για τον οργανισμό (συμπάθεια, αποδοχή, ενδιαφέρον). 

 Η διατήρηση και ενίσχυση της καλής φήμης του οργανισμού. 

 Η ευρεία αποδοχή των προϊόντων ή υπηρεσιών του οργανισμού. 

 Η προώθηση σωστών εργασιακών σχέσεων (εσωτερικό κοινό). 

 Η ενημέρωση της Διοίκησης του οργανισμού για την άποψη του εξωτερικού κοινού 

(Παπαλεξανδρή, 2001). 

Ως εργαλείο, το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην μετεξέλιξη της εικόνας ενός οργανισμού 

σε φήμη μέσω της δημιουργίας επωφελών σχέσεων για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι 

δημόσιες σχέσεις αντιπροσωπεύουν την ανταλλαγή ή μεταβίβαση πληροφοριών, ενέργειας 

ή πόρων. Τα χαρακτηριστικά των ανταλλαγής ή της μεταβίβασης καθορίζουν το είδος και 
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την ποιότητα της σχέσης. Στο επίπεδο των σχέσεων του οργανισμού με το δημόσιο 

σύστημα, τα χαρακτηριστικά των δεσμών μεταξύ των συμμετεχόντων περιγράφουν τη δομή 

του συστήματος μέσα στο οποίο η δημιουργία των σχέσεων είναι αποτέλεσμα κοινών 

αντιλήψεων και προσδοκιών των μερών, ανάγκης των μερών για πόρους, ανάγκης των 

μερών για προστασία από απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος, ή/και νομικής ή 

εθελοντικής ανάγκης για σύνδεση. Στο πλαίσιο αυτό, οι σχέσεις μπορεί να οδηγήσουν τόσο 

στην επίτευξη του στόχου μέσω θεσμοθετημένης συμπεριφοράς, όσο και σε απώλεια 

αυτονομίας κάποιου από τα μέρη (Broom et.al., 1997). 

Επιπλέον, η εταιρική εικόνα είναι σημαντικό κομμάτι της επικοινωνίας του οργανισμού με 

το εξωτερικό κοινό. Ιδιαίτερα, στην σύγχρονη εποχή, όπου η χρήση του διαδικτύου μπορεί 

άμεσα να μεταφέρει την εικόνα ενός οργανισμού στους καταναλωτές, εάν η εταιρική εικόνα 

είναι αρνητική έστω για κάποια τμήματα καταναλωτών, είναι πολύ εύκολο αυτό να διαδοθεί 

σε όλο το εύρος των καταναλωτών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η χρήση των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπει στους οργανισμούς να έχουν άμεση επικοινωνία με 

το κοινό και να εργάζονται πάνω σε συνεργατικά έργα, φέρνοντας κοντά τις ομάδες κοινού 

για να συζητήσουν ακόμα και τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα 

(Kaplan και Haenlein, 2010). Επομένως, η ιστοσελίδα ενός οργανισμού θα πρέπει να 

ικανοποιεί το ευρύ κοινό με την παροχή σημαντικού, αξιόπιστου και σαφούς περιεχομένου, 

προκειμένου να επιτύχει έναν βρόχο διαλόγου, διατηρώντας τους υπάρχοντες επισκέπτες, 

αλλά ταυτόχρονα κινητοποιώντας την επίσκεψη νέων καταναλωτών (Kent and Taylor, 

1998). 

Συνολικά, τονίζεται η σημασία των δημοσίων σχέσεων από μέρους των Νοσοκομείων. 

Εμπειρική μελέτη σε Νοσοκομεία της Νιγηρίας διαπιστώνει ότι οι δραστηριότητες των 

δημοσίων σχέσεων έχουν θετική επίπτωση στον τρόπο που οι καταναλωτές υγείας 

αντιλαμβάνονται τον ρόλο των Νοσοκομείων  και στην αύξηση του κρατικού 

προϋπολογισμού για τα Νοσοκομεία  ως αποτέλεσμα της καλής φήμης (Gbadeyan, 2010). 

Μελέτη σε δημόσια και ιδιωτικά Νοσοκομεία  της Ρουμανίας διαπιστώνει ότι η χρήση των 

δημοσίων σχέσεων είναι σημαντική γιατί συμβάλλει στο να μπορέσουν τα Νοσοκομεία  να 

έχουν απήχηση στην κοινή γνώμη (Topan, 2012). Επιπλέον, ο μακροχρόνιος σχεδιασμός 

των δημοσίων σχέσεων μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του Νοσοκομείου. 
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Παρόλο που μόνο το ένα από τα έξι εξεταζόμενα Νοσοκομεία  σκοπεύει να αναπτύξει 

τμήμα δημοσίων σχέσεων, μελέτες αποδεικνύουν ότι η επίπτωση των δημοσίων σχέσεων 

στην ανάπτυξη εμπιστοσύνης, δέσμευσης και ικανοποίησης είναι πολύ σημαντικός (O'Neil, 

2009). Μελέτη σε ασθενείς αναφορικά με την άποψή τους για τις επικοινωνιακές 

στρατηγικές των Νοσοκομείων  συμπεραίνει ότι οι δημόσιες σχέσεις είναι ένα βασικό 

εργαλείο επικοινωνίας με τους ασθενείς και επηρεάζει την δημόσια εικόνα του 

Νοσοκομείου και τον τρόπο που οι καταναλωτές υγείας αντιλαμβάνονται τον ρόλο του 

(Mukherjee και Nathawat, 2015). 

Ιδιαίτερα η εμπιστοσύνη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος μίας αποτελεσματικής σχέσης του 

Νοσοκομείου με τους ασθενείς και σε προσωπικό επίπεδο του γιατρού με τον ασθενή. 

Εμπειρική μελέτη σε καταναλωτές υγείας ανέδειξε ότι 8 στους 10 ασθενείς θέλουν να έχουν 

έναν γιατρό που να τους ακούει, 7 στους 10 ασθενείς είναι διατεθειμένοι να ακούσουν τον 

κίνδυνο της θεραπείας εάν εμπιστεύονται τον γιατρό τους, ενώ 9 στους 10 θέλουν να 

νιώθουν ότι βρίσκονται με τον γιατρό στην ίδια ομάδα. Ωστόσο, μόνο 4 στους 10 νιώθουν 

ότι αυτό ουσιαστικά συμβαίνει. Η έρευνα συμπεραίνει ότι οι ασθενείς που είναι δεμένοι με 

τον γιατρό τους έχουν καλύτερη νοσηλευτική εμπειρία και είναι 3 με 5 φορές πιο 

ευχαριστημένοι με τους παρόχους υγείας  (Alston et.al., 2012). Η ανάγκη των ασθενών να 

αναπτύξουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τον γιατρό τους και το Νοσοκομείο πηγάζει από την 

αδυναμία και την ευαλωτότητα που νιώθουν λόγω της ασθένειάς τους, αλλά κα το γεγονός 

ότι δεν έχουν τον ίδιο βαθμό γνώσης με τον γιατρό για την εξέλιξη της ασθένειας 

(ασύμμετρη πληροφόρηση) και, επομένως, εξαρτώνται από τον γιατρό και την ικανότητά 

του να τους θεραπεύσει (Rowe and Calnan, 2006). 

Σημαντική είναι επίσης και η σχέση που δημιουργείται μέσω των δημοσίων σχέσεων με 

τους εργαζομένους. Μελέτη σε τμήματα εντατικής θεραπείας διαπιστώνει ισχυρή συσχέτιση 

ανάμεσα στις εσωτερικές δημόσιες σχέσεις και την θετική προδιάθεση των εργαζομένων, 

ενώ στην αντίθετη περίπτωση της απουσίας στρατηγικής δημοσίων σχέσεων παρατηρήθηκε 

αρνητική στάση, αντισυμβατική συμπεριφορά και τοξική οργανωσιακή κουλτούρα (Seltzer 

et.al., 2012). Εμπειρική έρευνα σε 87 Νοσοκομεία  της Κίνας διαπιστώνει ότι όταν η 

οργανωσιακή κουλτούρα διέπεται από κανόνες που ενδυναμώνουν την εργασιακή 

ικανοποίηση είναι πιθανότερο να αυξηθεί και η ικανοποίηση των ασθενών από τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες (Zhou et. al., 2011). 



10 
 

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, οι δημόσιες σχέσεις σχετίζονται με το μάρκετινγκ, την διαχείριση 

του ανθρώπινου δυναμικού και τους δημοσιογράφους. Πιο συγκεκριμένα: 

Μάρκετινγκ και δημόσιες σχέσεις 

Αναμφίβολα, οι δημόσιες σχέσεις συνεργάζονται με το μάρκετινγκ. Το Πιστοποιημένο 

Ινστιτούτο Μάρκετινγκ (Chartered Institute for Marketing, CIM) ορίζει το μάρκετινγκ «ως 

τη διοικητική διαδικασία, η οποία αποσκοπεί στον εντοπισμό των ανθρώπινων αναγκών και 

υπηρεσιών που θα ικανοποιήσουν αυτές τις ανάγκες με τρόπο κερδοφόρο για την επιχείρηση» 

(CIM, 2015).Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Αγοράς (American Market Association, 

AMA), το μάρκετινγκ είναι η δραστηριότητα, το σύνολο θεσμών και οι διαδικασίες που 

απαιτούνται για τη δημιουργία, τη μετάδοση, την αποστολή και την ανταλλαγή προσφορών, 

οι οποίες έχουν αξία για τους πελάτες, τους συνεργάτες, και την κοινωνία γενικότερα 

(AMA, 2013). 

Οι Belch και Belch (2001) δίνουν έναν ορισμό των δημοσίων σχέσεων, σύμφωνα με τον 

οποίον, «οι δημόσιες σχέσεις είναι η διοικητική λειτουργία που αποτιμά τις συμπεριφορές του 

κοινού και προσδιορίζει τις πολιτικές και τα προγράμματα δράσης ενός οργανισμού, 

προκειμένου να κερδίσει την κατανόηση και αποδοχή της κοινής γνώμης» (Belch and Belch, 

2001:10). Παρόλο που δεν αναφέρουν στοιχεία κερδοφορίας, αντιμετωπίζουν τις δημόσιες 

σχέσεις από την πλευρά του μάρκετινγκ, ως μία διοικητική διαδικασία για την αποδοχή της 

κοινής γνώμης και την προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών του οργανισμού. Επιπλέον, 

οι δημόσιες σχέσεις εμπεριέχουν το στοιχείο της επικοινωνίας. Με την βοήθεια του 

μάρκετινγκ, οι επαγγελματίες των δημοσίων σχέσεων μπορούν να υλοποιήσουν το 

πρόγραμμα τους αποτελεσματικά μέσω της υποστήριξης δραστηριοτήτων που προωθούν 

την θετική εικόνα του οργανισμού (Σκλαβούνης, 1999). 

Επομένως, οι δημόσιες σχέσεις είναι μία ξεχωριστή και ανεξάρτητη οντότητα από τη 

λειτουργία του μάρκετινγκ δεδομένου ότι δεν αποσκοπεί στο κέρδος, αλλά στην προβολή 

της εικόνας του οργανισμού και στην εδραίωση της καλής φήμης. Φυσικά, και τα δύο αυτά 

στοιχεία συμβάλλουν έμμεσα στην κερδοφορία του οργανισμού, εφόσον οι καταναλωτές 

εμπιστευθούν τον οργανισμό και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του ως αποτέλεσμα της καλής 

εταιρικής εικόνας και φήμης. 



11 
 

Η βασική διαφορά των δημοσίων σχέσεων και του μάρκετινγκ είναι ότι το μάρκετινγκ 

παράγει μηνύματα που απευθύνονται στους καταναλωτές μέσω των μέσων μαζικής 

επικοινωνίας, αποσκοπώντας στην αύξηση της κατανάλωσης συγκεκριμένων προϊόντων 

ή/και υπηρεσιών και συνεπώς της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Αντιθέτως, οι δημόσιες 

σχέσεις διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα τρόπων επικοινωνίας με το κοινό όπως τα δελτία τύπου, 

οι συνεντεύξεις τύπου, τα εταιρικά περιοδικά, οι ετήσιες αναφορές κ.α., τα οποία στοχεύουν 

αποκλειστικά σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αποσκοπώντας σε αμοιβαία κατανόηση, 

σχέσεις εμπιστοσύνης, ειλικρίνεια και σχέσεις που θα διατηρήσουν την καλή εικόνα σε 

βάθος χρόνου (Παπατριανταφύλλου, 2011). 

Επιπλέον, η λειτουργία του μάρκετινγκ είναι «η επικοινωνία της αγοράς με τα προϊόντα και 

τις υπηρεσίες της επιχείρησης, ενώ οι δημόσιες σχέσεις ασχολούνται με τα είδη του κοινού με 

στόχο την εδραίωση καλών σχέσεων προκειμένου να εκπληρώσει ο οργανισμός την αποστολή 

του»(Wilcox et.al. 2004:11). Επομένως, η σημαντικότερη διαφορά των δημοσίων σχέσεων 

και του μάρκετινγκ έγκειται στο γεγονός ότι ο ιδανικός σκοπός των δημοσίων σχέσεων 

είναι μέσω του διαλόγου, της αμοιβαίας κατανόησης και της συνεργασίας να επιτευχθεί το 

επιθυμητό αποτέλεσμα. Αντιθέτως, το μάρκετινγκ προσπαθεί να προσελκύσει το κοινό  

στοχευμένα, προκειμένου να αγοράσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του οργανισμού. 

Επιπλέον, οι δημόσιες σχέσεις διακρίνονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής, 

όπως αυτός συγγράφηκε και υπογράφηκε στο παγκόσμιο συνέδριο της IPRA (International 

Public Relations Association) στην Αθήνα το 1965 (IPRA, 2011). Στο πλαίσιο αυτό, οι 

δημόσιες σχέσεις δεν παραποιούν την εικόνα του οργανισμού, ούτε υιοθετούν στοχευμένες 

εκστρατείες προώθησης όπως κάνει το μάρκετινγκ, αλλά επιχειρούν να εξανθρωπίσουν τις 

επιχειρήσεις και να αφαιρέσουν από αυτές έννοιες όπως η ανειλικρίνεια, η ασυνέπεια και η 

αδιαφάνεια.  

Διαχείριση ανθρώπινων πόρων και δημόσιες σχέσεις  

Ο ρόλος που διαδραματίζουν οι δημόσιες σχέσεις μέσα στον οργανισμό είναι εξίσου 

σημαντικός, διότι παρέχουν κίνητρα στους εργαζόμενους προκειμένου να αυξήσουν την 

παραγωγικότητά τους και να παρέχουν υψηλής ποιότητας προϊόντα ή υπηρεσίες. Το 

εσωτερικό κοινό είναι εκείνο που θα ασπαστεί  το όραμα του οργανισμού και θα 
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εμπιστευτεί την Διοίκηση, οδηγώντας τον οργανισμό σε αύξηση πωλήσεων και 

κερδοφορίας. Για τον λόγο αυτόν, οι δημόσιες σχέσεις οφείλουν να ακολουθούν μια 

ειλικρινή πολιτική. Η συμβολή των δημοσίων σχέσεων στην διαχείριση ανθρώπινου 

δυναμικού συνοψίζεται ως εξής:  

 Προσφέρουν οικονομικά και ηθικά κίνητρα στο ανθρώπινο δυναμικό. 

 Παρέχουν ειδικά κίνητρα σε κατηγορίες του προσωπικού, όπως οι εργαζόμενες 

γυναίκες με μικρά παιδιά. 

 Συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των αιτημάτων του προσωπικού του οργανισμού. 

 Διοργανώνουν εκδηλώσεις και δραστηριότητες για την ψυχαγωγία των 

εργαζομένων. 

 Μεριμνούν για την εμφάνιση και την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων της 

επιχείρησης (Σκλαβούνης, 1999). 

Δημοσιογράφοι και δημόσιες σχέσεις 

Οι δημόσιες σχέσεις συγχέονται συχνά με την δημοσιογραφία. Αυτό συμβαίνει διότι και οι 

δύο επαγγελματικές δραστηριότητες χρησιμοποιούν συγγραφή κειμένων, άρθρων και 

συνεντεύξεων. Παρόλο που πρόκειται για διαφορετικά πεδία, είναι γεγονός ότι οι 

επαγγελματίες των δημοσίων σχέσεων χρησιμοποιούν τεχνικές της δημοσιογραφίας, 

προκειμένου να επικοινωνήσουν με τα διάφορα είδη κοινού. Ωστόσο, ακόμα σημαντικότερη 

είναι η σχέση των δημοσίων σχέσεων ενός οργανισμού με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

Στην πραγματικότητα, οι δημόσιες σχέσεις συνεργάζονται με τον οργανισμό για την 

ανεύρεση της στρατηγικής και των μηνυμάτων που ταιριάζουν στην εταιρική εικόνα και 

μεταφέρουν το μήνυμα στους δημοσιογράφους με σκοπό να δημιουργήσουν καλή φήμη για 

τον οργανισμό στο εξωτερικό κοινό. Η σχέση των δημοσίων σχέσεων με τους 

δημοσιογράφους συνοψίζεται στα εξής: 

 Hδιαφήμιση του οργανισμού από τα MME δημιουργεί θετική εικόνα και παροτρύνει 

τους καταναλωτές να αποκτήσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του οργανισμού. 

 Μέσω της παρουσίασης ειδήσεων από τα MME για τον οργανισμό εδραιώνεται η 

εικόνα του οργανισμού στην αντίληψη των καταναλωτών. 
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 Η καταχώρηση άρθρων στον Τύπο για καινούργια προϊόντα ή υπηρεσίες του 

οργανισμού δίνει ώθηση στις πωλήσεις.(Wilcox et.al. 2004).  

 

1.2 Οι «διαστάσεις» των δημοσίων 

σχέσεων 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της συμφιλίωσης του μεγάλου καταλόγου των 

ορισμών των δημοσίων σχέσεων, είναι ότι δεν έχει διερευνηθεί αρκετά, ποιες θα μπορούσαν 

να είναι οι θεμελιώδεις διαστάσεις των δημοσίων σχέσεων. Ωστόσο, η υπάρχουσα 

ακαδημαϊκή θεωρία καταλήγει σε τρεις διαστάσεις, οι οποίες είναι πιθανότερο να εξηγούν 

τις ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των κατευθύνσεων ή ορισμών των δημοσίων σχέσεων. 

Χάριν απλότητας, οι διαστάσεις αναφέρονται ως τα “3 I’s”: ενδιαφέρον (interest), 

πρωτοβουλία (initiative) και εικόνα (image).  

H πρώτη διάσταση, ενδιαφέρον (interest)είναι ανάλογη με την «ισορροπία των 

επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων» (balance of intended effects) που προτάθηκε από τους 

Grunig και Hunt (1984, από Laskin, 2009:43). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, τα μοντέλα των 

δημοσίων σχέσεων που παράγονται είναι αποτέλεσμα συνδυασμού δύο διχοτομικών 

διαστάσεων: της κατεύθυνσης (μονόδρομης ή αμφίδρομης) και της ισορροπίας των 

επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων (ασύμμετρης ή συμμετρικής). Ειδικότερα η διάσταση της 

κατεύθυνση της επικοινωνίας κυμαίνεται συνεχώς από την μονόδρομη στην αμφίδρομη, 

ενώ η διάσταση των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων διαχωρίζεται σε  σκοπό-συμμετρική 

επικοινωνία και σκοπό-ασύμμετρη επικοινωνία (Rhee, 2002). Η θεωρία τελειοποιήθηκε από 

τους Cancel et.al. (1997), οι οποίοι έθεσαν τις δημόσιες σχέσεις σε μία πιο ρεαλιστική βάση, 

περιγράφοντας τον τρόπο που εφαρμόζονται στους οργανισμούς, πώς οι οργανισμοί ασκούν 

μια ποικιλία από διαφορετικούς τρόπους  δημοσίων σχέσεων την ίδια στιγμή, πώς αυτοί οι 

τρόποι μπορούν να εναλλάσσονται  γρήγορα, και τι επηρεάζει αυτές τις εναλλαγές 

(Cancelet.al. 1997). 

H διάσταση ενδιαφέρον απαντά στην ερώτηση: «Σε ποιο βαθμό η λειτουργία των δημοσίων 

σχέσεων επικεντρώνεται στα συμφέροντα του πελάτη έναντι του δημοσίου συμφέροντος;» Στο 
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ένα άκρο βρίσκεται η φιλοσοφία του «καταδικασμένου δημοσίου συμφέροντος» (the public 

be damned), ενώ στο άλλο άκρο βρίσκεται η πεποίθηση ότι το δημόσιο συμφέρον θα πρέπει 

να υπερισχύσει του συμφέροντος του πελάτη / οργανισμού, χωρίς, ωστόσο να αποκλείει την 

πιθανότητα ότι θα ωφεληθεί και ο οργανισμός από την ευεργεσία του δημοσίου 

συμφέροντος (Hutton, 1999:204).  

Η δεύτερη διάσταση, πρωτοβουλία (initiative), απαντά στην ερώτηση: «Σε ποιο βαθμό η 

λειτουργία των δημοσίων σχέσεων είναι αντιδραστική αντί προληπτική;». Αυτό το θέμα 

μπορεί να αφορά σχεδόν κάθε επαγγελματία, ως προς ένα μεγάλο βαθμό δραστηριοτήτων 

των δημοσίων σχέσεων που αφορούν στον σχεδιασμό οργανωτικών θεμάτων. Ενδεικτικές 

δραστηριότητες πρόληψης είναι οι έρευνες των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders), ο 

σχεδιασμός αντιμετώπισης των κρίσεων, θέματα μάνατζμεντ, και ο στρατηγικός σχεδιασμός 

των επικοινωνιών(Hutton, 1999:204). 

Η τρίτη διάσταση, «εικόνα» (image), απαντά στο ερώτημα: «Σε ποιο βαθμό ο οργανισμός 

επικεντρώνεται στην αντίληψη έναντι της πραγματικότητας (ή εικόνα έναντι ουσίας);» 

Σίγουρα τα δύο άκρα της κλίμακας δεν αλληλοαποκλείονται, αλλά η διάσταση αυτή 

αντιπροσωπεύει το επίκεντρο της φιλοσοφίας των σκέψεων και των ενεργειών ενός 

οργανισμού ή ατόμου. Η νουθεσία του Richard Nixon, κατά τη διάρκεια του σκανδάλου 

Watergate, “Let’s PR it” μπορεί να αντιπροσωπεύει το ένα άκρο, ενώ ένα ανώνυμο εταιρικό 

δώρο σε μια φιλανθρωπική οργάνωση θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει το άλλο άκρο 

(Hutton, 1999:204). 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μια δεδομένη λειτουργία δημοσίων σχέσεων μπορεί να 

καλύψει ένα ευρύ φάσμα κάθε μεμονωμένης διάστασης, δεδομένης της αλληλεξαρτώμενης 

φύσης των πρακτικών των δημοσίων σχέσεων. Για παράδειγμα, ενδέχεται οι 

δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων ενός οργανισμού να είναι ταυτόχρονα προληπτικές και 

αντιδραστικές, προσανατολισμένες προς την εικόνα και την ουσία, επικεντρωμένες και στον 

δημόσιο συμφέρον και στο συμφέρον του πελάτη. Επιπλέον, ενδέχεται μία τέταρτη 

διάσταση όπως, για παράδειγμα η διαδραστικότητα για τον εντοπισμό μονόδρομης έναντι 

αμφίδρομης επικοινωνίας, να παρέχει επιπλέον διορατικότητα στο μοντέλο, ακόμα και αν 
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κατέστρεφε την ικανότητα απεικόνισης του μοντέλου σε  σχετικά απλή γραφική 

μορφή(Hutton, 1999:205). 

 

1.3 Πλαίσιο για τους ορισμούς των 

δημοσίων σχέσεων 

Το τρισδιάστατο μοντέλο που προκύπτει από τα “3I’s”παρέχει ένα πλαίσιο, στο οποίο 

μπορούν να αναλυθούν διάφοροι ορισμοί των δημοσίων σχέσεων. Κατά την ανάλυση του 

πλαισίου, παρουσιάζονται έξι  διακριτές κατευθύνσεις ή μοντέλα πρακτικής των δημοσίων 

σχέσεων (Hutton, 1999:205). 

1. Πειθώ (persuasion) 

Ως πειθώ ορίζεται το σύνολο των μεθόδων που χρησιμοποιούνται προκειμένου να 

επηρεαστούν οι στάσεις (attitudes), και να ευαισθητοποιηθούν ή να εκπαιδευτούν οι 

συμπεριφορές (Messina, 2007). Η πειθώ συχνά συνδέεται με την ρητορική, την υπεράσπιση, 

την προπαγάνδα, τον καταναγκασμό και τη διαφήμιση. Για τον λόγο αυτόν, πολλοί 

πιστεύουν ότι οι πρώτοι επαγγελματίες δημοσίων σχέσεων ήταν οι αρχαίοι Έλληνες, 

γνωστοί ως σοφιστές και ρήτορες, οι οποίοι κέρδιζαν χρήματα επιχειρηματολογώντας 

δημοσίως προκειμένου να επηρεάσουν την κοινή γνώμη σε θέματα δημοσίου συμφέροντος 

(Edgett, 2002). 

Σύμφωνα με τον Hutton (1999), η πειθώ περιλαμβάνει τις προληπτικές φιλοσοφίες των 

δημοσίων σχέσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο να πείσουν το κοινό να σκεφτεί ή να δράσει 

με τρόπους που ωφελούν τον πελάτη, ο οποίος μπορεί να είναι ένα άτομο, μία ομάδα ή ένας 

οργανισμός. Στο πλαίσιο αυτό, τα προγράμματα ή οι προωθητικές ενέργειες που 

επικεντρώνονται στην προπαγάνδα ή στην «μηχανική της συναίνεσης» (engineering of 

consent) εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή και διαχωρίζονται μεταξύ τους κυρίως από τη την 

επιλογή της στρατηγικής τους, παρά από το βασικό σκοπό τους (Hutton, 1999:205). Για 

παράδειγμα, μια διαφημιστική εκστρατεία που χρησιμοποιεί τη δημοσιότητα των μέσων 

ενημέρωσης και την τοποθέτηση προϊόντων σε ταινίες, ενδέχεται να χρησιμοποιεί ένα 
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πρόγραμμα πειθούς προσπαθώντας να τοποθετήσει το προϊόν του οργανισμού στην 

ψυχοσύνθεση των καταναλωτών, με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης και, τελικά, 

των πωλήσεων. Αντιθέτως, μια προληπτική στρατηγική μπορεί να χρησιμοποιεί 

προπαγάνδα, όπως η «δαιμονοποίηση» των αντιπάλων, παραθέτοντας μόνο την οπτική του 

οργανισμού, δημιουργώντας ή παραποιώντας σύμβολα και απηχώντας σε συναισθήματα, 

προκειμένου να επηρεαστεί η κοινή γνώμη και να έχει ως αποτέλεσμα μια νομοθεσία 

ευνοϊκή προς τον οργανισμό.  

Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι η πειθώ ανάγεται σε επιστήμες όπως η κοινωνιολογία, η 

κοινωνική ψυχολογία, η πειραματική ψυχολογία, η γνωστική ψυχολογία, η επικοινωνία και 

το μάρκετινγκ, είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της 

λειτουργίας των δημοσίων σχέσεων με σημαντικό ρόλο στις σχέσεις με την κοινότητα, με 

τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και άλλα καθήκοντα δημοσίων σχέσεων. 

2. Υπεράσπιση (advocacy) 

Η θεωρία της υπεύθυνης υπεράσπισης αποτελεί σημαντικό βήμα προς την δημιουργία μιας 

διεθνώς αποδεκτής φιλοσοφίας επί της οποίας θα μπορούσαν να βασίζονται τα πρότυπα 

ηθικής πρακτικής δημοσίων σχέσεων. Αυτό συμβαίνει διότι η υπεύθυνη υπεράσπιση έχει ως 

στόχο να ενώσει την ηθική ταυτότητα του επαγγελματία των δημοσίων σχέσεων με τον 

ρόλο του συνηγόρου της κοινωνικής συνείδησης, δηλαδή δύο ρόλους που είναι αντίθετοι. 

Πρωτίστως, θα πρέπει να ασκείται υπεύθυνος έλεγχος από τον οργανισμό προκειμένου να 

επιτευχθεί η υγεία, η ασφάλεια και οι περιβαλλοντικές ανησυχίες του κοινού. Διαφορετικά, 

οι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι δημόσιες πολιτικές συζητήσεις θα εξακολουθούν να 

τροφοδοτούνται, θέτοντας σε αμφισβήτηση την αξιοπιστία του οργανισμού (Palenchar and 

Heath, 2006). 

Σύμφωνα με το Hutton (1999), η υπεράσπιση είναι παρόμοια με την πειθώ ως προς την 

πρόθεση, δεδομένου ότι προσπαθεί να πείσει το κοινό να σκεφτεί ή να δράσει με τρόπους 

που ωφελούν τον πελάτη-οργανισμό. Ωστόσο, διαφέρει σημαντικά στο επίπεδο ανάληψης 

πρωτοβουλίας και στο γεγονός ότι είναι αποτέλεσμα αμφισβήτησης ή ενεργής αντίστασης 

(Hutton, 1999:207). Η ύπαρξη αμφισβήτησης ή ενεργούς αντίστασης υπαγορεύει τον τύπο 

της στρατηγικής που χρησιμοποιείται. Έτσι, η αντιδραστική φύση του μοντέλου 
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υπεράσπισης των δημοσίων σχέσεων απαιτεί την ύπαρξη κρίσης ή άλλης μεταβλητής 

προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο δημόσιος συνήγορος. Επιπλέον, η στρατηγική 

επικεντρώνεται στο να πείσει το ενδιαφερόμενο κοινό να μην σκέφτεται ή ενεργεί με 

συγκεκριμένους τρόπους. 

3. Δημόσια Πληροφόρηση (public information) 

Η δημόσια πληροφόρηση αναφέρεται στο είδος των δημοσίων σχέσεων, με το οποίο ένας 

πελάτης-οργανισμός αναλαμβάνει τον ρόλο του εκπαιδευτή και του γραφείου ανταλλαγής 

πληροφοριών. Τυπικά παραδείγματα περιλαμβάνουν εμπορικές ενώσεις βιομηχανιών και 

άλλες ενώσεις παροχής υπηρεσιών, καθώς και κυβερνητικές υπηρεσίες που εκτελούν 

παρόμοιες λειτουργίες.  

4. Δημόσιες σχέσεις για κάποιον σκοπό  (cause-related)  

Οι δημόσιες σχέσεις για κάποιον σκοπό(cause-related)μοιάζουν με την πειθώ ως προς την 

πρόθεση να πείσουν το κοινό να σκεφτεί ή να δράσει με συγκεκριμένους τρόπους καθώς και 

με το επίπεδο της πρωτοβουλίας, η οποία είναι συνήθως προληπτική. Ωστόσο, υπάρχουν 

διαφορές ως προς το γεγονός ότι ο σκοπός μπορεί να μην εξυπηρετεί καθαυτά τα 

συμφέροντα του οργανισμού, αλλά να στοχεύει στη ευημερία των πολιτών (Hutton 

1999:207). Επιπλέον, μοιάζουν με την υπεράσπιση υπό την έννοια ότι ενεργοποιούνται από 

ένα δημόσιο γεγονός και λειτουργούν συμπληρωματικά στο μέτρο που ο σκοπός τείνει να 

εξυπηρετεί το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον και όχι κάποια ομάδα ή άτομο ειδικού 

ενδιαφέροντος.  

Αναφορικά με την στρατηγική, οι δημόσιες σχέσεις για κάποιον σκοπό χαρακτηρίζονται 

από την ανάγκη να συγκεντρώσουν ισχυρό, αλλά ανοργάνωτο κοινό, και την υποστήριξη 

των μέσων ενημέρωσης μέσω ομάδων συμφερόντων. Παραδείγματα ομάδων ή οργανώσεων 

που ασκούν δημόσιες σχέσεις για κάποιον σκοπό είναι ο Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός 

(American Red Cross),η Αμερικανική Ένωση Καρδιάς (American Heart Association), η 

Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία (American Cancer Society), καθώς και 

αυτοαποκαλούμενες δημόσιες ομάδες συμφερόντων όπως η Ένωση Καταναλωτών 

(Consumers Union)και η Διεθνής Αμνηστία (Amnesty International). 
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5. Διαχείριση εικόνας / φήμης (image/reputation management) 

Η φήμη είναι ένα άυλο αγαθό, το οποίο αντιπροσωπεύει τις πράξεις ενός οργανισμού στο 

παρελθόν και την ικανότητα να παραδίδει άξια αποτελέσματα στα ενδιαφερόμενα μέρη 

(Mahon, 2002).Δεδομένου ότι η φήμη είναι παράγωγο των δράσεων και συμπεριφορών του 

οργανισμού, είναι δύσκολο να διαχωρίσει κανείς τις μεταβλητές που επηρεάζουν την 

αντίληψη του κοινού σε μεγαλύτερο βαθμό από άλλες σε όλο το φάσμα των 

ενδιαφερόμενων μερών (Schultz et.al., 2006).Συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

για την εταιρική φήμη σε τελικό δείγμα 54 άρθρων και ενός βιβλίου συμπεραίνει ότι (1) η 

φήμη μπορεί να έχει  διαφορετικές διαστάσεις και να είναι συγκεκριμένη για ένα θέμα και 

(2) διαφορετικές ομάδες ενδιαφερομένων μερών μπορεί να έχουν διαφορετικές αντιλήψεις 

για την εταιρική φήμη (Walker, 2010). Επιπλέον, η εταιρική φήμη συνδέεται με την 

δημόσια αποτίμηση των δραστηριοτήτων του οργανισμού και περιλαμβάνει στοιχεία 

εμπιστοσύνης, υπευθυνότητας και αξιοπιστίας (Gibson et.al., 2006).Εμπειρική έρευνα στην 

Κίνα έδειξε ότι η εταιρική φήμη της έχει θετική επίδραση στην εμπιστοσύνη των πελατών 

και στη ταυτοποίηση με διαμεσολαβητή την πίστη των πελατών (Heanand Yi, 2009).  

Σύμφωνα με τον Hutton (1999), η διαχείριση της φήμης ή της εικόνας του οργανισμού 

αποτιμάται με την δημοτικότητά ή την αξία του ως προμηθευτή, αγοραστή, συνεργάτη, 

εργοδότη, δανειστή, πολίτη ή επενδυτή (Hutton, 1999:208). Παρόλο που με την πάροδο των 

ετών έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία, οι ρίζες του μοντέλου διαχείρισης εικόνας 

βρίσκονται στις πρακτικές του δημοσιογράφου Άιβη Λή, ο οποίος εισήγαγε την έννοια των 

δημοσίων σχέσεων το 1903. Θα μπορούσε να γίνει διάκριση μεταξύ της διαχείρισης της 

εικόνας και της φήμης, στο βαθμό που η φήμη θα μπορούσε να θεωρηθεί λιγότερο 

επιφανειακή από την εικόνα, με αντίστοιχα μεγαλύτερη έμφαση στην ευυπόληπτη 

συμπεριφορά ως το θεμέλιο μιας καλής φήμης.  

6. Διαχείριση σχέσεων (relationship management) 

H διαχείριση των σχέσεων αναφέρεται στην πρακτική των δημοσίων σχέσεων ως άσκησης 

εντοπισμού αμοιβαίων συμφερόντων, αξιών και οφέλους μεταξύ του οργανισμού και του 

κοινού του (Hutton, 1999:208). Ενώ, κατά κύριο λόγο, η διαχείριση των σχέσεων δρα για 

λογαριασμό του πελάτη, ταυτόχρονα επιδιώκει ο πελάτης να λειτουργεί με υπευθυνότητα 
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και να συμμορφώνεται με  το δημόσιο συμφέρον με την πεποίθηση ότι η δημόσια στήριξη 

και συναίνεση είναι ζωτικής σημασίας για τον οργανισμό στην επίτευξη των 

μακροπρόθεσμων στόχων του. Η έμφαση δίνεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, το 

συμβιβασμό, τη συνεργασία, και όποτε είναι δυνατόν, σε καταστάσεις επωφελείς για όλους.  

Οι Ledingham et.al. (1999) προσδιόρισαν τον χρόνο σαν σημαντική παράμετρο για τις 

αντιλήψεις και τη συμπεριφορά των καταναλωτών, με ιδιαίτερη έμφαση στις έννοιες της 

επένδυσης, της δέσμευσης, της εμπιστοσύνης και της άνεσης (Ledingham et.al., 

1999).Εμπειρική έρευνα σε 384 τυχαία επιλεγμένους καταναλωτές αναφορικά με τον 

πάροχο τηλεφωνικής σύνδεσης έδειξε ότι μεταβλητές όπως η εμπιστοσύνη, η διαφάνεια, η 

συμμετοχή, οι επενδύσεις και η δέσμευση διαφοροποιούν τους ερωτηθέντες που δήλωσαν 

ότι θα παραμείνουν με τον υπάρχοντα πάροχο από εκείνους που  θα άλλαζαν πάροχο 

(Ledingham and Bruning, 1998).Μελέτη για την διερεύνηση της έννοιας του διαλόγου και 

των τρόπων με τους οποίους οι σχέσεις και o διάλογος μπορούν να επηρεάσουν θετικά 

σημαντικές δημόσιες αξιολογήσεις και την συμπεριφορική πρόθεση του κοινού έδειξε ότι 

τόσο οι σχέσεις όσο και ο διάλογος επηρεάζουν θετικά τις αξιολογήσεις του κοινού και την 

συμπεριφορά προς τον οργανισμό (Bruning et. al., 2008).Επομένως, οι οργανισμοί μπορούν 

να αποκτήσουν στρατηγικό πλεονέκτημα από την διαχείριση των προσδοκιών του κοινού, 

εμβαθύνοντας στην διαχείριση της επικοινωνίας. Αυτό συμβαίνει διότι η διαχείριση των 

προσδοκιών και, συνεπώς, και των σχέσεων με το κοινό αυξάνει την κατανόηση του 

οργανισμού και την ευαισθητοποίησή του προς τις ανάγκες του κοινού και τις ανησυχίες 

του (Olkkonen and Luoma-aho, 2014). Στο πλαίσιο της ικανοποίησης των ενδιαφερόμενων 

μερών, οι οργανισμοί παρουσιάζουν διαφορετικά επίπεδα ετοιμότητας για την εφαρμογή 

στρατηγικών διαχείρισης των σχέσεων. Αφενός, απαιτείται η ανάπτυξη εξελιγμένων 

τεχνικών χαρτογράφησης, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη 

προληπτικών στρατηγικών και αφετέρου, απαιτείται η χρήση τεχνικών, οι οποίες οδηγούν 

στην μεθοδική κατανόηση των προσδοκιών του κοινού (Bourne, 2009). 
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1.4 Η σημασία των δημοσίων σχέσεων 

Στη σημερινή εποχή, η αποστολή των δημοσίων σχέσεων έχει όλα τα χαρακτηριστικά των 

δράσεων που οδηγούν στην επικοινωνία των ανθρώπων. Σε έναν κόσμο που οι επιχειρήσεις 

παρουσιάζουν έναν έντονα ανταγωνιστικό και συχνά «πολεμικό» χαρακτήρα στα πλαίσια 

της υλοποίησης των στόχων τους, οι δημόσιες σχέσεις συμβάλουν καθοριστικά στον 

εξανθρωπισμό των σχέσεων. Με τη σειρά του, ο εξανθρωπισμός των σχέσεων συμβάλει 

στην παρακίνηση των ατόμων να εργαστούν σε ένα περιβάλλον, όπου επικρατεί σεβασμός 

προς όλους, και, κατά συνέπεια, οδηγεί στην αύξηση της παραγωγικότητας 

(Παπατριανταφύλλου, 2008). 

Οι δημόσιες σχέσεις έχουν ως αποστολή να εξασφαλίσουν τη καλύτερη δυνατή  

επικοινωνία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών με την κοινή γνώμη. Συχνά, η επικοινωνία 

και οι δημόσιες σχέσεις είναι έννοιες συνυφασμένες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

εναλλάξ (Henderson, 2005). Στο πλαίσιο της επικοινωνίας, οι δημόσιες σχέσεις χαράσσουν 

κοινωνική πολιτική μέσω της επικοινωνίας με οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, οι επαγγελματίες των δημοσίων σχέσεων δημιουργούν 

μία ελκυστική εικόνα και μία καλή φήμη για τον οργανισμό και τα πρόσωπα αυτού, χωρίς 

να εξωραΐζουν τις καταστάσεις ή να ψεύδονται. Για την ακρίβεια, υπάρχουν 46 

διαφορετικοί ορισμοί για την φήμη (Barnett et.al.,2006), οι οποίοι μπορούν ευρέως να 

καταταχθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες:  

[1] Σε αυτούς που επικεντρώνονται στην αποτίμηση της ικανότητας του οργανισμού 

να ικανοποιήσει τις προσδοκίες του κοινού. 

[2] Σε αυτούς που θεωρούν τη φήμη ως μια ανταλλαγή κοινωνικής εκτίμησης από μία 

ομάδα. 

[3] Σε αυτούς που δίνουν έμφαση στις γνωστικές αναπαραστάσεις του κοινού με βάση 

την οργανωτική συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά του οργανισμού στο 

παρελθόν (Yang, 2007). 
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Παρά την εντύπωση που επικρατεί ότι οι δημόσιες σχέσεις είναι διαφήμιση για τον 

οργανισμό, η πραγματικότητα είναι ότι η διαφήμιση έχει ως απώτερο στόχο να 

δημιουργήσει επιπλέον πωλήσεις για τον οργανισμό άμεσα και στοχευμένα. Αυτό σημαίνει 

ότι, γνωρίζοντας τις προτιμήσεις των καταναλωτών, τους προσφέρει το προϊόν ή την 

υπηρεσία που χρειάζονται ή θέλουν, δίχως να εμπεριέχεται προσωπική επικοινωνία. 

Αντιθέτως, οι δημόσιες σχέσεις εστιάζουν στην συνολική εταιρική εικόνα και απευθύνονται 

σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, από το κράτος μέχρι τον μεμονωμένο καταναλωτή, με 

στόχο την δημιουργία καλών και διαχρονικών σχέσεων μέσω διαφορετικών τρόπων 

επικοινωνίας (Tengku and Jamilah, 2015). 

Επιπλέον, οι δημόσιες σχέσεις είναι σημαντικές και στα κυβερνητικά σχήματα, 

συντελώντας στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών, της κυβέρνηση και των 

στελεχών της, καθώς και της συναλλαγής και συνεργασίας του πολίτη με το δημόσιο τομέα 

(Oliver, 2002). Τέλος, οι δημόσιες σχέσεις μπορούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον 

ελκυστικό προς τους επενδυτές με την διαχείριση της εταιρικής εικόνας μέσω του 

διαδικτύου και των εταιρικών ιστοσελίδων ως εργαλεία δημοσίων σχέσεων και εργαλείων 

προσέγγισης και επικοινωνίας με το κοινό. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης είναι σημαντικός (Capriotti and Moreno, 2007). 

Συνοψίζοντας, συμπεραίνουμε ότι οι δημόσιες σχέσεις χαράσσουν την κοινωνική πολιτική 

της επιχείρησης, μελετούν συνδυαστικά τις κοινωνικές επιστήμες ώστε να δίνουν λύσεις 

στα ζητήματα των επιχειρήσεων, δημιουργούν καλή φήμη και διαχειρίζονται την δημόσια 

εικόνα προς την κατεύθυνση της επίτευξης συνεργασίας μεταξύ των κοινού και της 

επιχείρησης. Επιπλέον, δημιουργούν αρμονικές σχέσεις με τους εργαζόμενους της 

επιχείρησης, την κοινωνία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους εξωτερικούς συνεργάτες και 

επενδυτές και όλες τις κατηγορίες κοινού στις οποίες απευθύνονται, αποφέροντας οφέλη και 

κέρδη στον οργανισμό (Παπατριανταφύλλου, 2008).  
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Κεφάλαιο 2: Οι Δημόσιες Σχέσεις στην 
Ελλάδα και τους Οργανισμούς Υγείας 

 

2.1 Οι δημόσιες σχέσεις στην Ελλάδα 

Οι δημόσιες σχέσεις, στη σύγχρονη μορφή τους, εμφανίστηκαν στην Ελλάδα το 1951, στα 

πλαίσια του εορτασμού της 1900ης επετείου από την ίδρυση της Ορθόδοξης Χριστιανικής 

Εκκλησίας, σε συνεργασία της Εκκλησίας, του Κράτους, ανωτάτων πνευματικών 

ιδρυμάτων και διάφορων επιστημονικών φορέων. Κατά το ίδιο έτος, ο Ελληνικός 

Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) χρησιμοποίησε Αμερικανούς επαγγελματίες και εφάρμοσε 

ένα πρόγραμμα δημοσίων σχέσεων και προβολής του ελληνικού τουρισμού και του φυσικού 

περιβάλλοντος στο εξωτερικό (Μαγκλιβέρας, 1997). 

Οι πρώτες επιχειρήσεις που εφάρμοσαν τις αρχές των δημοσίων σχέσεων κατά τα επόμενα 

έτη ήταν οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις και μεγάλες ελληνικές οικονομικές μονάδες, 

οι οποίες είχαν αντιληφθεί τη σημασία ανάπτυξης των δημοσίων σχέσεων, αλλά διέθεταν 

και την οικονομική δυνατότητα υλοποίησης των προγραμμάτων. Παράλληλα, από τον χώρο 

της Δημόσιας Διοίκησης μόνον οι Ένοπλες Δυνάμεις, έδειξαν ενδιαφέρον για τις δημόσιες 

σχέσεις, οι οποίες συχνά συγχέονταν με πρακτικές προπαγάνδας. Εκτός από τις 

στρατιωτικές μονάδες, αυτοτελή γραφεία δημοσίων σχέσεων δημιουργήθηκαν στην Εθνική 

Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ), ενώ ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, και το ΕΛΚΕΠΑ 

(Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας), εφάρμοσαν πρώτες προγράμματα δημόσιων σχέσεων 

(Λύτρας, 1998).  

Tα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά το αρχικό στάδιο εφαρμογής των δημοσίων 

σχέσεων στην Ελλάδα συνοψίζονται στα εξής:  

1. Έλλειψη ειδικευμένων επαγγελματιών δημοσίων σχέσεων: το κενό καλύφθηκε από 

στελέχη συναφών επαγγελμάτων, όπως η διαφήμιση και η δημοσιογραφία, όμως 

αυτή η αντιμετώπιση διεύρυνε την σύγχυση που υπήρχε ως προς τον καθορισμό του 

αντικείμενου των δημοσίων σχέσεων.      
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2. Έλλειψη επιστημονικής εκπαίδευσης: το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με την 

διοργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης και δημιουργία αντίστοιχης βιβλιογραφίας.  

3. Δεν αναγνωρίστηκε ως επίσημο επάγγελμα: προκειμένου να καθοριστεί με σαφήνεια 

το  πλαίσιο της δραστηριότητας των επαγγελματιών δημοσίων σχέσεων, 

καθιερώθηκε κώδικας δεοντολογίας, τον οποίο θέσπισαν διεθνή συλλογικά όργανα.   

4. Έλλειψη επαγγελματικού σωματείου: το 1960 ιδρύθηκε η Ελληνική Εταιρεία 

Δημοσίων Σχέσεων (ΕΕΔΣ), ενώ το 1997 ιδρύθηκε η Ένωση Εταιρειών Δημοσίων 

Σχέσεων Ελλάδος (ΕΕΔΕ) (Κουτούπης, 2004). 

 

Από το 2000 μέχρι σήμερα, οι υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται 

από αυξημένο επαγγελματισμό. Όσον αφορά το προφίλ των επαγγελματιών δημοσίων 

σχέσεων στην Ελλάδα, μελέτες αποκαλύπτουν μερικά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά, όπως 

η ηλικία τους (ως επί το πλείστον 41-45), το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο (περίπου 41% με 

πανεπιστημιακό πτυχίο) και η διάρκεια της επαγγελματικής εμπειρίας (66,7% με έξι ή 

περισσότερα χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας). Αναφορικά με την γεωγραφική 

διασπορά των εταιρειών δημοσίων σχέσεων στην Ελλάδα, 82% βρίσκονται στην Αθήνα, 

ενώ ένα ποσοστό περίπου 14% βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, μεγάλες ελληνικές 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται και στο εξωτερικό, διαθέτουν ενσωματωμένο τμήμα 

δημοσίων σχέσεων μέσα στην επιχείρηση (Deligiaouri and Yannas, 2012). 

Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην ελληνική αγορά δημοσίων σχέσεων είναι 

πολύπλευρη. Από τη μία πλευρά, οι προϋπολογισμοί των δημοσίων σχέσεων στην Ελλάδα 

μειώθηκαν περίπου 30%, ενώ η ζήτηση για υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και εταιρικής 

κοινωνικής επικοινωνίας αυξήθηκε. Η βιομηχανία δημοσίων σχέσεων χρειάστηκε να 

προσαρμόσει τις τακτικές της στην γενικότερη κοινωνική κατάσταση και την ύφεση, 

επιλέγοντας ένα πιο προσγειωμένο προφίλ. Ταυτόχρονα, μεγάλες ελληνικές εταιρείες 

έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων κατά τη 

διάρκεια της κρίσης, υιοθετώντας μία μακροπρόθεσμη προοπτική στα σχέδια 

επιχειρηματικής στρατηγικής και επικοινωνίας. Ταυτόχρονα, το σχετικά μικρό μέγεθος της 

ελληνικής αγοράς επέτρεψε στους επαγγελματίες δημοσίων σχέσεων να επεκτείνουν τις 

στρατηγικές δημόσιες σχέσεις στα ΜΜΕ και τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, 
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επιτυγχάνοντας έτσι καλύτερα αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις. Πρόσφατη έρευνα 

αποδεικνύει την αναδυόμενη σημασία της χρήσης των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης  στις 

στρατηγικές δημόσιες σχέσεις και δείχνει ότι πολλοί ειδικοί αποκαλούν τα social media ως 

«επέκταση των υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων» (Πολυμερίδου, 2012). 

 

2.2 Οι δημόσιες σχέσεις σε οργανισμούς 

υγείας 

Κατά κάποιο τρόπο, οι δημόσιες σχέσεις στον τομέα της υγείας δεν διαφέρουν ιδιαίτερα από 

τις δημόσιες σχέσεις σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο παραγωγής, δεδομένου ότι ο γενικός 

στόχος τους παραμένει η διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων και η διαχείριση της εταιρικής 

φήμης (Traynowicz-Hetherington et.al., 2001).Ωστόσο, ο τομέας της υγείας αποτελεί έναν 

μοναδικό οργανισμό λόγω της σχέσης με τη ζωή, τον θάνατο και την ανάρρωση, των 

ταχέων και ριζικών αλλαγών στο σύστημα υγείας και της επικοινωνίας μεταξύ του πελάτη 

(ασθενή) και των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης στα πλαίσια ενός καθορισμένου 

συστήματος. Επομένως, το κίνητρο για τη βελτίωση των παροχών υγείας και κατά συνέπεια 

και της εικόνας του οργανισμού (Νοσοκομείου) δεν εξαρτάται μόνο από τη μείωση του 

κόστους, αλλά και από την βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης. 

Στην δεκαετία του 1950, οι επαγγελματίες των δημοσίων σχέσεων στον τομέα της υγείας 

δεν αισθάνονταν ιδιαίτερη ανάγκη να ευαισθητοποιήσουν το κοινό, δεδομένου ότι το κοινό 

είχε εμπιστοσύνη στους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης. Από τη δεκαετία του 1970 

μέχρι και τα τελευταία χρόνια, το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι οργανισμοί 

υγειονομικής περίθαλψης γίνεται ολοένα πιο δυναμικό και σύνθετο, παρουσιάζοντας νέες 

ευκαιρίες και προκλήσεις. Η δεκαετία 1970-1980 αποτέλεσε για τις ΗΠΑ ένα διάστημα 

οικονομικών δυσκολιών ως προς την παραδοσιακή στελέχωση των τμημάτων των δημόσιων 

σχέσεων. Η συνεχής πίεση ανάγκασε τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων  να αναζητήσουν 

επαγγελματίες των δημοσίων σχέσεων, προκειμένου να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η 

αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των Νοσοκομείων  ή οργανισμών υγείας με το κοινό τους. 

Για τον λόγο αυτόν, οι δημόσιες σχέσεις σήμερα απευθύνονται τόσο στην δημιουργία της 
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καλής εικόνας όσο και στον στρατηγικό σχεδιασμό (Guy et.al., 2007). Στο πλαίσιο της 

μετεξέλιξης της εικόνας του οργανισμού υγείας σε καλή εταιρική φήμη και ανάπτυξη 

ωφέλιμων σχέσεων, οι αρχές της αμοιβαιότητας, της ισότητας, του σεβασμού και της πίστης 

αποκτούν νέο νόημα. Με τον ασθενή στο επίκεντρο, γιατροί, φαρμακευτικές εταιρείες, 

εταιρείες διαχείρισης και εταιρείες αποζημίωσης συνθέτουν το πάζλ των δημοσίων 

σχέσεων, όπου μεγαλύτερη σημασία έχει να ακούν τον ασθενή, αντί να μεταδίδουν το 

μήνυμα (Baines et.al., 2004). 

Παρόλο που οι προσδοκίες των ασθενών για βελτιωμένες παροχές υγείας έχουν αυξηθεί, οι 

δημόσιες σχέσεις στον τομέα της υγείας συνεχίζουν να επικεντρώνονται στην εσωτερική και 

εξωτερική επικοινωνία και σε δραστηριότητες οικοδόμησης της εταιρικής εικόνας. Οι 

επικεφαλής των Νοσοκομείων  αντιλαμβάνονται ότι η σωστή διαχείριση της εικόνας του 

Νοσοκομείου και η αποτελεσματική επικοινωνία με το κοινό αποφέρει στρατηγικά 

πλεονεκτήματα και δημιουργεί μακροχρόνιες σχέσεις με τους ασθενείς, τους εργαζομένους 

και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (Meath, 2006). Εμπειρική μελέτη των Berkowitz και 

Flexner (1981) εντοπίζει τέσσερις παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις των 

καταναλωτών ως προς την επιλογή του Νοσοκομείου: την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, 

την καθαριότητα των εγκαταστάσεων, τις στάσεις και συμπεριφορές του προσωπικού, και 

τη φήμη και την εικόνα του Νοσοκομείου (Berkowitz και Flexner, 1981, από Ghosh, 2015). 

Οι Boscarino και Steiber (1982) εξέλιξαν την έρευνα εντοπίζοντας δέκα παράγοντες 

επιλογής ενός Νοσοκομείου: (1) την απόσταση του Νοσοκομείου από την κατοικία του 

ασθενή, (2)τη σύσταση από το γιατρό, (3) τη διαθεσιμότητα της τεχνολογίας, (4) τη 

διαθεσιμότητα ειδικών γιατρών, (5) την αντιληπτή ποιότητα των εγκαταστάσεων, (6) την 

εξοικείωση ή ικανοποίηση από το προσωπικό, (7) την προηγούμενη εμπειρία με το 

προσωπικό, (8)το κόστος της ιατρικής περίθαλψης, (9)το μέγεθος του Νοσοκομείου και(10) 

τις θρησκευτικές πεποιθήσεις. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι οι παράγοντες επιλογής του 

Νοσοκομείου ποικίλλουν ανάλογα την ανάγκη των ασθενών για το είδος της παρεχόμενης 

υπηρεσίας: Γενικό Νοσοκομείο, Ειδικό Νοσοκομείο, υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών 

(Boscarino and Steiber, 1982, από Al-Aminet.al, 2011).Έρευνα σε Νοσοκομεία  της Ινδίας 

συμπεραίνει ότι η ποιότητα της θεραπείας, οι συστάσεις, η ευκολία μεταφοράς, το κόστος, η 

ασφάλεια και οι  παρεχόμενες υπηρεσίες είναι καθοριστικοί παράγοντες στην επιλογή του 

Νοσοκομείου (Ghosh, 2015), ενώ η στρατηγική διαχείριση των υπηρεσιών υγείας σε 
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συνδυασμό με τους πόρους του Νοσοκομείου, τη  δέσμευση της Διοίκησης, τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του Νοσοκομείου, το θεσμικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί, και τους 

παράγοντες της εγχώριας βιομηχανίας υγείας καθορίζουν την ανταγωνιστικότητα του 

Νοσοκομείου στην προσέλκυση ασθενών από άλλες χώρες (Al‐Amin et.al., 2011). 

Σημαντικοί παράγοντες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που παρέχει ένα 

γενικό Νοσοκομείο, είναι η πρόσβαση από την κατοικία / η ευκολία, χρήση / σύσταση του 

γιατρού, η εμπειρία του παρελθόντος από το Νοσοκομείο, εάν είναι εξοικειωμένοι με το 

προσωπικό του Νοσοκομείου, και η ποιότητα και εμφάνιση της εγκατάστασης. Παράγοντες 

που σχετίζονται με την ανάγκη για εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας υγείαςπου παρέχει ένα 

ειδικό Νοσοκομείο, είναι η διαθεσιμότητα ειδικευμένων ειδικών γιατρών, η σύσταση του 

γιατρού και η τεχνολογία, και η πρόσβαση από την κατοικία του καταναλωτή. Παράγοντες 

που αφορούν τις περιπτώσεις παροχής υγειονομικών υπηρεσιών επειγόντων περιστατικών 

είναι η απόσταση από την κατοικία, οι εμπειρίες του παρελθόντος από το Νοσοκομείο, η 

σύσταση του γιατρού, εάν είναι εξοικειωμένοι και ευχαριστημένοι με το προσωπικό του 

Νοσοκομείου, και η διαθεσιμότητα της τεχνολογίας. Oι Lane και Lindquist (1994) 

επέκτειναν τα κριτήρια επιλογής ενός Νοσοκομείου σε 14 παράγοντες: (1) την ποιότητα του 

ιατρικού προσωπικού, (2) την ποιότητα των υπηρεσιών επειγόντων περιστατικών, (3) την 

ποιότητα της νοσηλευτικής φροντίδας, (4) τη διαθεσιμότητα του συνόλου των υπηρεσιών, 

(5) τις συστάσεις του γιατρού, (6) την πρόσβαση σε σύγχρονο εξοπλισμό, (7) το ευγενικό 

προσωπικό, (8) τις καλές περιβαλλοντικές και φυσικές συνθήκες, (9) την προηγούμενη 

χρήση του Νοσοκομείου, (10) το κόστος της περίθαλψης, (11) την οικογένεια που το 

συνέστησε, (12) την απόσταση από  την κατοικία τους, (13) τη διαθεσιμότητα ιδιωτικών 

δωματίων, και (14) τις συστάσεις των φίλων (Lane and Lindquist, 1994, από Tengilimoglu 

et.al., 2007). 

Σύγχρονες μελέτες έδειξαν ότι η φήμη του Νοσοκομείου ως αποτέλεσμα της παροχής 

υπηρεσιών είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στην επιλογή των υπηρεσιών υγειονομικής 

περίθαλψης. Δεδομένου ότι τα Νοσοκομεία αναλαμβάνουν την ευθύνη να διασφαλίσουν 

την φυσική και ψυχολογική ευημερία του ασθενούς, οι δημόσιες σχέσεις επικεντρώνονται 

στην ανάπτυξη σχέσεων που βασίζονται στην αμοιβαία συνεργασία και την αποδοχή, τον 

σεβασμό, την αγάπη και τη συμπάθεια του κοινού καθώς και στην θέσπιση μιας θετικής 
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δημόσιας εικόνας (Geçikli, 2014).Έρευνα σε Νοσοκομεία  της Αγγλίας συμπεραίνει ότι η 

αποτελεσματικότητα του προσωπικού είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας στην επιλογή του 

Νοσοκομείου καθώς και η καθαριότητα και ο εξοπλισμός του Νοσοκομείου (King 

et.al.,2015). Μελέτησε Νοσοκομεία  της Ισπανίας διαπιστώνει ισχυρή θετική συσχέτιση 

μεταξύ της αντίληψης των ασθενών ή των συγγενών τους για την αποτελεσματικότητα του 

προσωπικού και της ασφάλειας του ασθενή με άμεση συνέπεια την θετική φήμη του 

Νοσοκομείου (Miraet.al.,2014).Εμπειρική έρευνα σε Νοσοκομεία  της Αμερικής 

συμπεραίνει ότι η εμπειρία του ασθενή σχετίζεται αποκλειστικά με την ασφάλειά του και 

την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας (Cathal et.al., 2013), ενώ έρευνα σε ασθενείς με 

ορθοπεδικά προβλήματα στην Αμερική συμπεραίνει ότι οι ασθενείς προτιμούν να 

γνωρίζουν τον χειρουργό τους, ακόμα και αν πρέπει να περιμένουν μεγαλύτερο διάστημα 

μέχρι να χειρουργηθούν, διότι έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότητα 

της υπηρεσίας (Conner-Spady et.al., 2014).Αντιθέτως, ενδεχόμενες επιπλοκές στο 

χειρουργείο ή χαμηλής ποιότητας παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας συσχετίζονται με την  

αρνητική εντύπωση του ασθενή για το Νοσοκομείο και την άρνησή του να το συστήσει 

(Gurland et.al., 2013). 

Από την μελέτη της βιβλιογραφίας γίνεται αντιληπτό ότι, εάν οι καταναλωτές υγείας 

μείνουν ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που παρέχονται, θα επηρεαστεί και η  

μελλοντική τους συμπεριφορά και η επιστροφή τους στο Νοσοκομείο για συνεχή φροντίδα. 

Η γνώση των προτιμήσεων των καταναλωτών επιτρέπει την καλή επικοινωνία και 

πληροφόρηση σε σχέση με τη θεραπεία, τονίζοντας το ρόλο του καταναλωτή/ασθενούς στη 

διαδικασία της θεραπείας. Αυτό καθιστά αναγκαίο να λειτουργούν τα τμήματα δημοσίων 

σχέσεων ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του ασθενούς, του Νοσοκομείου και του 

προσωπικού (Tengilimoglu et.al., 2007).Τα τμήματα δημοσίων σχέσεων πρέπει να 

παραμένουν ευέλικτα και ανοικτά στην αλλαγή, καθώς εκτελούν τα καθήκοντά τους σε μια 

έντονα ανταγωνιστική αγορά όπου κάθε οργανισμός υγειονομικής περίθαλψης έχει 

εμπορευματική αξία για τις υπηρεσίες που προσφέρει. Παράλληλα οι οργανισμοί θα πρέπει 

να επικεντρώνονται στη συνολική προσοχή στην κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των 

ΜΜΕ, των ιατρικών επαγγελματικών ενώσεων, των κανονιστικών ρυθμίσεων και της 

χάραξης της κυβερνητικής πολιτικής, καθώς των ομάδων κοινωνικής δράσης. Τέλος, ο 

ρόλος της Διοίκησης είναι σημαντικός στην βελτίωση των υπηρεσιών του Νοσοκομείου. 
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Ειδικότερα, σε Νοσοκομεία  όπου τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου συνεργάζονται 

αρμονικά μεταξύ τους και συμφωνούν στη σημασία της αντίληψης του κοινού στην 

αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η αποδοτικότητα του Νοσοκομείου βελτιώνεται 

(Büchner et.al., 2014).  
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Κεφάλαιο 3: Στρατηγικός σχεδιασμός 
δημοσίων σχέσεων 

 

Οι δημόσιες σχέσεις έχουν σημαντική συμβολή στην στρατηγική διαχείριση του 

οργανισμού και εξαρτώνται άμεσα από την εμπειρία και την ικανότητα του επαγγελματία να 

επιλύσει τα στρατηγικά  προβλήματα του οργανισμού με τον κατάλληλο σχεδιασμό. Ο 

ισχυρισμός αυτός ενσωματώνει τη μακροχρόνια συσσώρευση τεχνογνωσίας και την 

εμπειρία στο μοντέλο των δύο κατευθύνσεων (two-way model) (Plowman, 2005).  

Το μοντέλο των δύο κατευθύνσεων είναι το κυρίαρχο στρατηγικό μοντέλο των δημοσίων 

σχέσεων και περιλαμβάνει την επικοινωνία, τον διάλογο και τις σχέσεις μεταξύ του 

οργανισμού και του ποικίλου κοινού με την συμμετοχή εννοιών όπως η ικανοποίηση, η 

εμπιστοσύνη και η αμοιβαιότητα ελέγχου (Macnamara, 2016). Επιπλέον, η αξία του 

στρατηγικού σχεδιασμού έγκειται στο γεγονός ότι προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 

συμβάλλοντας στην αποδοτικότερη Διοίκηση των οργανισμών και την καλύτερη 

αξιοποίηση των πόρων, ιδιαίτερα στην σύγχρονη εποχή, η οποία χαρακτηρίζεται από 

αβεβαιότητα, έντονο ανταγωνισμό και πολυπλοκότητα. (Τούντας, 2006). Ωστόσο, η 

στρατηγική διαχείριση θα πρέπει να αναφέρεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων του 

οργανισμού. Εμπειρική μελέτη σε 323 οργανισμούς συμπεραίνει ότι η ανάμιξη των 

δημοσίων σχέσεων στην στρατηγική διαχείριση συμβάλλει περισσότερο στην συνολική 

αποτελεσματικότητα του οργανισμού και λιγότερο στα επιμέρους τμήματα, ειδικότερα 

εκείνα που έχουν μέτριες αποδόσεις (Grunig and Grunig, 2000). 

Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού, οι δημόσιες σχέσεις βασίζονται σε μία κυκλική 

διαδικασία, η οποία εμπεριέχει τα στάδια της έρευνας κοινού και ανάλυσης περιβάλλοντος, 

της διαμόρφωσης στρατηγικής, του προγραμματισμού, της επικοινωνίας και της ανάδρασης 

(Wilcox and Cameron, 2009). Όπως φαίνεται από το παρακάτω διάγραμμα, (Διάγραμμα 1) 

υπάρχουν τέσσερα βήματα: η ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, η 

διαμόρφωση των αντικειμενικών σκοπών, ο προσδιορισμός των ομάδων κοινού και η 
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εφαρμογή μέσω των εργαλείων των δημοσίων σχέσεων και ο έλεγχος και αξιολόγηση της 

προσπάθειας. 

  

Διάγραμμα 1 Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός των Δημοσίων Σχέσεων 
Προσαρμογή από: Wilcox and Cameron, 2009: 31 

Αφετηρία του στρατηγικού σχεδιασμού των δημοσίων σχέσεων ενός Νοσοκομείου αποτελεί 

το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον και οι παράγοντες που επηρεάζουν την ικανότητα 

του οργανισμού να επιτύχει τους στόχους του. Για παράδειγμα, ένα Νοσοκομείο σκοπεύει 

να ανοίξει μία νέα πτέρυγα για να μπορεί να εξυπηρετεί την αυξημένη ζήτηση για παροχή 

ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών. Ωστόσο, προκειμένου να αποφύγει το ενδεχόμενο η 

κίνηση αυτή να θεωρηθεί από το ευρύ κοινό ως απληστία και εκμετάλλευση του 

ανθρώπινου πόνου, η Διοίκηση του Νοσοκομείου διοργανώνει μία συνέντευξη τύπου για να 

Έρευνα κοινού και 
ανάλυση περιβάλλοντος

Αντικειμενικοί σκοποί 
και έρευνα στρατηγικής

Προσδιορισμός ομάδων 
κοινού

Ενέργειες  δημοσίων 
σχέσεων

Αξιολόγηση του 
προγράμματος και 

προσαρμογή 
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εξηγήσει γιατί το Νοσοκομείο χρειάζεται τη νέα πτέρυγα και πώς σκοπεύει να την 

αξιοποιήσει. Επομένως, ο στρατηγικός σχεδιασμός αποβλέπει στην εκπλήρωση του στόχου 

και χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μέσα για να τον πετύχει (Weintraub Austin and Pinkleton, 

2015). Σύμφωνα με τους Kotler και Clarke (1987), όσο πιο ταραχώδες είναι το εξωτερικό 

περιβάλλον, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη για ένα Νοσοκομείο να εφαρμόσει 

στρατηγικό σχεδιασμό (Kotler and Clarke, 1987, από Kim et.al., 2008).Για παράδειγμα, ένα 

Νοσοκομείο, το οποίο έχει να αντιμετωπίσει μία αρνητική αναφορά από τα ΜΜΕ για 

υψηλά ποσοστά θνησιμότητας των ασθενών, θα σχεδιάσει στρατηγικά μία συνέντευξη 

τύπου, προκειμένου να εξηγήσει τους λόγους που συμβαίνει αυτό. Μπορεί οι ασθενείς να 

είχαν βεβαρυμμένο ιστορικό ή να ήταν μεγάλοι σε ηλικία ή να έτυχε να συσσωρευθούν 

πολλά τέτοια περιστατικά με αποτέλεσμα να επιβαρυνθούν οι στατιστικές του 

Νοσοκομείου. Με την στρατηγική προσέγγιση στα ΜΜΕ, το Νοσοκομείο μπορεί να 

αντιστρέψει την αρνητική εικόνα. ο στρατηγικός σχεδιασμός λαμβάνει υπόψιν τόσο τα 

εσωτερικά πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του οργανισμού, όσο και στην εταιρική εικόνα 

και φήμη (Smith, 2013). 

 

3.1 Έρευνα δημοσίων σχέσεων – 

ανάλυση της παρούσας κατάστασης 

Η έρευνα για την κατανόηση της κοινής γνώμης είναι ένα σημαντικό κομμάτι της 

διαδικασίας των δημοσίων σχέσεων. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της έρευνας 

και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων χρησιμεύουν στον στρατηγικό σχεδιασμό και των 

προγραμματισμό των ενεργειών των δημοσίων σχέσεων. Οι τεχνικές έρευνας των δημοσίων 

σχέσεων περιλαμβάνουν τόσο επίσημες όσο και ανεπίσημες μεθόδους. Σε κάθε περίπτωση, 

η έρευνα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν τις μεμονωμένες απόψεις των ατόμων που ανήκουν 

στο δείγμα της έρευνας και όχι το σύνολο των απόψεων του δείγματος. Αυτό συμβαίνει 

διότι το αποτέλεσμα της έρευνας και η χρήση των αποτελεσμάτων στον στρατηγικό 

σχεδιασμό των δημοσίων σχέσεων πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν κάθε μία άποψη που 

συλλέγεται από το δείγμα.  
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Αποτελεσματικές μέθοδοι έρευνας για τον στρατηγικό σχεδιασμό των δημοσίων σχέσεων 

είναι ο κοινωνικός έλεγχος, ο επικοινωνιακός έλεγχος και η παρακολούθηση του 

κοινωνικού περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την έρευνα προβλέπουν 

με τρόπο λογικό τις μελλοντικές ανάγκες, βοηθούν στην ανάπτυξη στρατηγικής πολιτικής 

και επηρεάζουν τις αποφάσεις της Διοίκησης (Baskin et.al., 2001).Έτσι, δεδομένου ότι 

υπάρχει η δυνατότητα επηρεασμού της κοινής γνώμης, το θέμα της κοινωνικής 

υπευθυνότητας αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Στο πλαίσιο των δημοσίων σχέσεων και «οι 

άνθρωποι των δημοσίων σχέσεων θα πρέπει να ενεργούν πάντοτε έχοντας υπόψη τους το 

μεγαλύτερο δυνατό συμφέρον της κοινωνίας…» (Ξύγγη, 2006). Επιπλέον, ο τρόπος με τον 

οποίο τα διάφορα είδη κοινού βλέπουν τη δραστηριότητα του οργανισμού είναι σημαντικός 

για την μακροπρόθεσμη επίτευξη των οργανωτικών σκοπών. Οι οργανισμοί υγείας 

αντιμετωπίζουν μία μεγαλύτερη ευαισθησία του κοινού αναφορικά με τις πρακτικές επειδή 

το βασικό τους προϊόν είναι οι υπηρεσίες υγείας. Για τον λόγιο αυτόν, οι επαγγελματίες των 

δημοσίων σχέσεων στα Νοσοκομεία  χρησιμοποιούν μία σειρά από μεταβλητές (Πίνακας 

1), οι οποίες είναι ικανές να προβλέψουν την αντίδραση του κοινού στις πρακτικές του 

Νοσοκομείου(Cancel et. al., 1997: 60-63). 

Πίνακας 1Εξωτερικές και εσωτερικές μεταβλητές που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες 

των δημοσίων σχέσεων στα Νοσοκομεία  

Εξωτερικές μεταβλητές 

Απειλές 

Αντιδικίες 

Κυβερνητικοί Κανονισμοί 

Δυνητικά επιβλαβής δημοσιότητα 

Προβλήματα στη φήμη της εταιρείας στην επιχειρηματική κοινότητα και στο ευρύ 

κοινό  

Νομιμοποίηση  αξιώσεων ακτιβιστών  

Περιβάλλον του οργανισμού 

Αλλαγή (δυναμική) ή στατική 

Αλλαγή ανταγωνιστών ή επιπέδου του ανταγωνισμού 

Πλούτος ή περιορισμός των πόρων στο περιβάλλον 
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Πολιτικοκοινωνικό περιβάλλον / εξωτερική κουλτούρα  (Επίπεδο περιορισμού / 

αβεβαιότητας) 

Βαθμός πολιτικής στήριξης των οργανισμών υγείας 

Βαθμός κοινωνικής στήριξης των οργανισμών υγείας 

Το εξωτερικό κοινό (ομάδες, άτομα, κλπ.) 

Μέγεθος και / ή  αριθμός των μελών 

Βαθμός της πηγή της αξιοπιστίας / ισχυρά μέλη ή διασυνδέσεις 

Παλαιότερες επιτυχίες ή αποτυχίες των ομάδων στην πρόκληση αλλαγής 

Βαθμός της υπεράσπισης που ασκείται από τον οργανισμό 

Επίπεδο δέσμευσης / συμμετοχή των μελών 

Εάν  η ομάδα έχει συμβούλους δημοσίων σχέσεων ή όχι 

Η αντίληψη του κοινού για την ομάδα: λογική ή ριζοσπαστική 

Επίπεδο κάλυψης ΜΜΕ που έχει λάβει το κοινό στο παρελθόν 

Εάν οι εκπρόσωποι του  κοινού γνωρίζουν ή συμπαθούν  τους εκπροσώπους του 

οργανισμού 

Εάν οι εκπρόσωποι του  οργανισμού γνωρίζουν ή συμπαθούν  τους εκπροσώπους 

του κοινού 

Προθυμία του κοινού να ακυρώσει την αιτία, το αίτημα ή τη διεκδίκηση του  

Κινήσεις και αντιπράξεις 

Σχετική δύναμη του οργανισμού 

Σχετική δύναμη του κοινού  

Το θέμα υπό αμφισβήτηση 

Μέγεθος 

Εταίροι 

Πολυπλοκότητα 

 Εσωτερικές μεταβλητές 

Χαρακτηριστικά οργανισμού 

Ανοικτή ή κλειστή κουλτούρα 

Ευρεία γεωγραφική διασπορά ή συγκεντρωμένη 

Επίπεδο τεχνολογίας για την παραγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών/ 

πολυπλοκότητα 
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Ομοιογένεια ή ετερογένεια του ανθρώπινου δυναμικού 

Έτη δραστηριοποίησης / αξία που αποδίδεται στην παράδοση 

Ταχύτητα ανάπτυξης του επιπέδου γνώσεων 

Οικονομική σταθερότητα του οργανισμού 

Ύπαρξη ή μη θεμάτων διαχείρισης προσωπικού 

Εμπειρίες του οργανισμού με ανταγωνιστικούς οργανισμούς, στο παρελθόν: 

θετικές ή αρνητικές  

Κατανομή της εξουσίας λήψης αποφάσεων 

Τυποποίηση: Αριθμός κανόνων ή κωδικών καθορισμού και περιορισμού της 

περιγραφής απασχόλησης  

Ιεραρχία των θέσεων 

Ύπαρξη ή επιρροή του νομικού τμήματος του οργανισμού 

Προβολή του οργανισμού (μείγμα προϊόντων και μείγμα πελατών) 

Κουλτούρα του οργανισμού  

Χαρακτηριστικά του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων 

Συνολικός αριθμός των επαγγελματιών και ο αριθμός των πτυχιούχων 

Επαγγελματίες των δημοσίων σχέσεων ή πρώην δημοσιογράφοι, επαγγελματίες του 

μάρκετινγκ κλπ. 

Θέση του τμήματος δημοσίων σχέσεων στην ιεραρχία: ανεξάρτητο ή κάτω από το 

μάρκετινγκ 

Εκπροσώπηση στον κυρίαρχο συνασπισμό  

Εμπειρία των επαγγελματιών των δημοσίων σχέσεων στην αντιμετώπιση των 

συγκρούσεων 

Γενική επικοινωνιακή ικανότητα του τμήματος 

Αυτονομία του τμήματος 

Φυσική τοποθέτηση του τμήματος στον οργανισμό (κοντά στον ΔΣ και τα υπόλοιπα 

κέντρα αποφάσεων) 

Προσωπικό εκπαιδευμένο στις μεθόδους έρευνας 

Διαθέσιμη χρηματοδότηση  για την αντιμετώπιση του εξωτερικού κοινού 

Επιτρεπόμενος χρόνος ενασχόλησης με το εξωτερικό κοινό 

Φύλο: ποσοστό γυναικείου προσωπικού σε υψηλές ιεραρχικά θέσεις   
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Δυνατότητες του τμήματος για την πρακτική διαφόρων μοντέλων των δημοσίων 

σχέσεων 

Χαρακτηριστικά της ανώτατης Διοίκησης 

Πολιτικές αξίες: συντηρητική ή φιλελεύθερη / ανοικτή  ή κλειστή στην αλλαγή 

Στυλ Διοίκησης: αυταρχικό ή χαλαρό 

Γενικό επίπεδο αλτρουισμού 

Υποστήριξη και κατανόηση των δημοσίων σχέσεων 

Συχνότητα εξωτερικής επαφής με το κοινό  

Αντίληψη του εξωτερικού περιβάλλοντος του οργανισμού 

Υπολογισμός των πιθανών ανταμοιβών ή ζημιών από διαφορετικές στρατηγικές με 

το εξωτερικό κοινό 

Βαθμός συμμετοχής της Διοίκησης στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων 

Εσωτερικές απειλές (πόσο διακυβεύεται η κατάσταση) 

Οικονομική ζημία (δυνητική ζημία έναντι στο δυνητικό κέρδος από την εφαρμογή διαφόρων 

στρατηγικών) 

Διαστρέβλωση της αντίληψης του οργανισμού από τους εργαζομένους ή τους μετόχους  

Αλλοίωση της φήμης  από τους φορείς  λήψης αποφάσεων (αντίληψη  εργαζομένων και 

εξωτερικού κοινού) 

Ατομικά χαρακτηριστικά (Επαγγελματίες δημοσίων σχέσεων) 

Κατάρτιση στις δημόσιες σχέσεις, το μάρκετινγκ, τη δημοσιογραφία κλπ. 

Προσωπική ηθική 

Ανοχή ή ικανότητα ενασχόλησης με την αβεβαιότητα 

Επίπεδο ανοχής  με τις συγκρούσεις ή διαφωνίες 

Επίπεδο ανοχής στην αλλαγή 

Δυνατότητα αναγνώρισης ενδεχόμενων και υφιστάμενων προβλημάτων  

Βαθμός στον οποίο η αντίληψή τους για την πραγματικότητα είναι ανοιχτή στην 

καινοτομία 

Έκταση σύλληψης  της κοσμοθεωρίας των άλλων  

Προσωπικότητα: δογματική ή αυταρχική 

Επικοινωνιακή ικανότητα  

Γνωστική πολυπλοκότητα: ικανότητα χειρισμού πολύπλοκων προβλημάτων 
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Προδιάθεση προς διαπραγμάτευση 

Προδιάθεση προς τον αλτρουισμό 

Πώς λαμβάνουν, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν την πληροφόρηση και την 

επιρροή 

Εάν γνωρίζουν ή είναι εξοικειωμένοι με το εξωτερικό κοινό ή τους εκπροσώπους 

αυτού 

Εάν τους αρέσει το εξωτερικό κοινό ή οι εκπρόσωποι αυτού 

Φύλο: γυναίκες έναντι των ανδρών 

Χαρακτηριστικά σχέσης 

Επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ του οργανισμού και εξωτερικού κοινού 

Εξάρτηση των εμπλεκόμενων μερών  

Ιδεολογικοί φραγμοί μεταξύ του οργανισμού και του κοινού  

Πηγή: Cancel et.al., 1997:60-63 

 

3.2 Διαμόρφωση αντικειμενικών 

σκοπών 

Οι επαγγελματίες των δημοσίων σχέσεων συμβάλλουν στη δημιουργία ενός θετικού 

εργασιακού περιβάλλοντος κάνοντας χρήση των μηνυμάτων που λαμβάνουν από την 

έρευνα και πείθοντας τις Διοικήσεις των οργανισμών να συμπεριλάβουν τη σημασία των 

μηνυμάτων αυτών στις επιχειρηματικές αποφάσεις. Ειδικότερα, στο πλαίσιο των 

οργανισμών υγείας, ο στρατηγικός σχεδιασμός πρέπει να λαμβάνει υπόψιν τους εξής 

παράγοντες: 

1. Το περιβάλλον του οργανισμού με τις ιδιαιτερότητες και τις αδυναμίες του 

2. Τον σκοπό του και, 

3. Την απόσταση από το πού βρίσκεται και που θέλει να πάει. 

Η σημασία του περιβάλλοντος είναι ιδιαιτέρως σημαντική επειδή η διαμόρφωση των 

αντικειμενικών σκοπών αποσκοπεί στο να διευκολύνει έναν οργανισμό υγείας να 
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αναπτυχθεί με τρόπο αρμονικό σε σχέση με το δυναμικό εξωτερικό περιβάλλον και να 

μείνει βιώσιμος μακροπρόθεσμα. 

H διαμόρφωση των αντικειμενικών σκοπών των δημοσίων σχέσεων βασίζονται:  

1. Σε ένα ρεαλιστικό όραμα για το μέλλον του οργανισμού 

2. Στη διασφάλιση της σαφήνειας των αρχών του οργανισμού 

3. Στην κατανόηση των κινητηρίων δυνάμεων της αλλαγής στο εξωτερικό περιβάλλον 

4. Στην μεθοδολογία υλοποίησης του οράματος με αποτελεσματική διαχείριση των 

πόρων, και, 

5. Στη τελική διαδικασία αξιολόγηση των αποτελεσμάτων (Τούντας, 2006:75). 

 
 

3.3 Προσδιορισμός και προσέγγιση 

διαφορετικών κοινών 

Το πρώτο και πλέον καθοριστικό καθήκον των δημοσίων σχέσεων είναι να καθορίσει το 

κοινό (public) στο οποίο απευθύνεται. Η πρώιμη χρήση της λέξης ήταν να αναγνωρίσει τις 

δύο βασικές έννοιες: η μία αναφέρεται στην γενική διαθεσιμότητα, διαφάνεια και 

προσβασιμότητα στους ανθρώπους, όσον αφορά τη δημόσια θέση και η δεύτερη σχετίζεται 

με θέματα γενικού ενδιαφέροντος ή με επίσημες και δημόσιες υποθέσεις. Παρόλο που το 

κοινό έχει πολλούς ορισμούς, ο επικρατέστερος το περιγράφει σαν «ένα μωσαϊκό από 

διαφορετικές ηθικές, φυλετικές, θρησκευτικές, πολιτικές, γεωγραφικές, επαγγελματικές, 

κοινωνικές και άλλες ομάδες, καθεμία από τις οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη» (Cutlip 

et.al., 2006:38). Ο Kotler ορίζει ως κοινό «τους δυνητικούς αγοραστές των προϊόντων της 

εταιρείας, τρέχοντες χρήστες, και άτομα που παίρνουν ή που επηρεάζουν αποφάσεις. Το κοινό 

μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άτομα, ομάδες ατόμων ή της κοινωνίας υπό μια ευρύτερη 

έννοια.» (Kotler, 1994, από Tomic, et.al, 2010: 26). 
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1. Το εξωτερικό κοινό  

Ο όρος εξωτερικό κοινό αναφέρεται πρωτίστως στο καταναλωτικό-αγοραστικό κοινό και τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης, που αποτελούν τους κύριους διαμορφωτές της κοινής γνώμης 

και έχουν τη δύναμη να επηρεάσουν το κοινό, θετικά ή αρνητικά απέναντι στον οργανισμό 

και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του. Επιπλέον, ο όρος περιλαμβάνει την τοπική κοινωνία, 

την τοπική αυτοδιοίκηση, τοπικούς οργανισμούς υγείας, πανεπιστήμια κλπ. Λόγω της 

ευρύτητας του όρου, οι δημόσιες σχέσεις αναλαμβάνουν να ανταποκρίνονται στα παράπονα 

των καταναλωτών και τα προβλήματα που αναφύονται, προωθώντας τις πωλήσεις των 

προϊόντων της εταιρίας.  

α) Καταναλωτές υγείας: oι καταναλωτές αγοράζουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των 

οργανισμών. Αυτό συνεπάγεται ότι τα αποτελέσματα των οργανισμών είναι άμεσα 

συνδεδεμένα με την κάλυψη των αναγκών και των απαιτήσεων των καταναλωτών. Ωστόσο, 

η βιωσιμότητα του οργανισμού, σημασία δεν έχει μόνο η απόκτηση νέων καταναλωτών, 

αλλά και η διατήρηση στενών δεσμών με αυτούς (Τζωρτζάκης και Τζωρτζάκη, 2002). 

Ειδικά στην περίπτωση των οργανισμών υγείας, η καλή σχέση του Νοσοκομείου με τους 

καταναλωτές υγείας (πολίτες-ασθενείς) βασίζεται στην εντύπωση των ασθενών για τις 

υπηρεσίες του Νοσοκομείου και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Εάν οι ασθενείς 

μείνουν ικανοποιημένοι από την παροχή ιατρικής φροντίδας και περίθαλψης, θα έχουν και 

καλή γνώμη για το Νοσοκομείο. Επιπλέον, η ανοικτή πολιτική του Νοσοκομείου που 

επιτρέπει την κριτική και τα παράπονα των ασθενών, προκειμένου να βελτιώσει τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες, συμβάλλει θετικά στην εδραίωση μίας θετικής εικόνας του 

Νοσοκομείου στην συνείδηση των καταναλωτών υγείας. 

γ)Τοπική κοινωνία:  Η σχέση του Νοσοκομείου με την τοπική κοινωνία είναι εξίσου 

σημαντική. Με τον κατάλληλο στρατηγικό σχεδιασμό, το Νοσοκομείο μπορεί να 

προσεγγίσει την κοινότητα και να δημιουργήσει έναν δίαυλο αμφίδρομης επικοινωνίας με 

οφέλη τόσο για τον οργανισμό όσο και για την κοινότητα. Επιπλέον, δείχνοντας την 

διάθεση να υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον, το Νοσοκομείο εδραιώνει την θετική 

εικόνα του στην τοπική κοινωνία. 
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δ) Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας: η επιτυχία των δημοσίων σχέσεων εξαρτάται από τις καλές 

και δημιουργικές σχέσεις που έχουν οι επαγγελματίες των δημοσίων σχέσεων με τα μέσα 

μαζικής επικοινωνίας, τα οποία περιλαμβάνουν  εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση και την 

διαδικτυακή πληροφόρηση. Σκοπός των σχέσεων με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας είναι να 

δημιουργηθεί αμοιβαία εμπιστοσύνη και η καλύτερη δυνατή επικοινωνία, έτσι ώστε η 

δημόσια εικόνα του οργανισμού να εδραιωθεί και να αποτυπωθεί θετικά στην συνείδηση 

των καταναλωτών. Η σχέση των δημοσίων σχέσεων με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας είναι 

εξαιρετικά σημαντική. Ειδικότερα, τα δημόσια Νοσοκομεία  έχουν ανάγκη τα ΜΜΕ για την 

επίτευξη μίας ενεργής επικοινωνίας με το εξωτερικό κοινό και τους ανθρώπους που 

έρχονται σε επαφή με το Νοσοκομείο. Η επίπτωση των δημοσίων σχέσεων στην εταιρική 

φήμη και την οικονομική απόδοση σχετίζεται άμεσα με την ειδησεογραφική κάλυψη των 

μέσων επικοινωνίας και την κοινή γνώμη (Kiousis et.al., 2007).Επιπλέον, οι δημόσιες 

σχέσεις λαμβάνουν υπόψιν το μεταβαλλόμενο περιβάλλον των μέσων επικοινωνίας και 

προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους, μετατοπίζοντας την δράση τους από τα παραδοσιακά 

μέσα (π.χ. δελτίο ειδήσεων, διανομή τύπου κλπ.) σε πρακτικές που είναι πιο σχετικές με το 

κοινωνικό περιβάλλον των μέσων επικοινωνίας (Waters, 2010). 

ε) Κράτος: Οι οργανισμοί υγείας, όπως κάθε οργανισμός, έχουν ανάγκη από την 

επικοινωνία με το κράτος για την προώθηση θεμάτων που άπτονται των δραστηριοτήτων 

τους. Οι σχέσεις με την κυβέρνηση και το κράτος έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ευελιξία και 

την ικανότητα Διοίκησης. Για παράδειγμα, η φορολογία ή αλλαγές στους νόμους του 

εργατικού δικαίου, θα επηρεάσουν άμεσα τον τρόπο που οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων  

θα λάβουν τις μελλοντικές αποφάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος των δημοσίων σχέσεων 

γίνεται εξαιρετικά σημαντικός.  

στ) Προμηθευτές και Χρηματοοικονομική Κοινότητα: Σημαντικό ρόλο για έναν οργανισμό 

έχουν και οι σχέσεις με τους προμηθευτές του. Η επιτυχημένη συνεργασία βασίζεται στη 

σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται μεταξύ των συνεργατών για την ομαλή ροή της 

εργασίας και την άμβλυνση των όποιων προβλημάτων αναφύονται. Ιδιαίτερα στον χώρο της 

υγείας, η συνεργασία μεταξύ του οργανισμού υγείας και των προμηθευτών του είναι 

πρωτεύουσας σημασίας, δεδομένης της ανθρωποκεντρικής φύσης των παρεχόμενων 
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υπηρεσιών και της λεπτότητας των καταστάσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι 

οργανισμοί υγείας (Παπαλεξανδρή, 2001). 

Το χρηματοοικονομικό κοινό ενός οργανισμού είναι οι τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται, 

για την μισθοδοσία και εξόφληση των προμηθευτών, καθώς και οι μέτοχοι και επενδυτές. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι δημόσιες σχέσεις οφείλουν να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν μία 

θετική εικόνα του οργανισμού, προκειμένου να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των προμηθευτών 

και επενδυτών και να εξακολουθούν να συνεργάζονται και να επενδύουν στον οργανισμό. 

Μία πάγια τακτική των δημοσίων σχέσεων είναι η ταχεία διάχυση των ειδήσεων του 

οργανισμού που είναι σημαντικές για τη χρηματοοικονομική κοινότητα (Ξύγγη, 2006). 

Ο διαχωρισμός του εξωτερικού και εσωτερικού κοινού μας βοηθά να κατανοήσουμε 

καλύτερα τις έννοιες της υγείας και των δημοσίων σχέσεων, αλλά και τη σύνδεσή τους σε 

ένα «νέο ορισμό». Υπό αυτή την οπτική, οι δημόσιες σχέσεις εστιάζουν στη διαδικασία της 

επικοινωνίας των ιδρυμάτων υγείας (Νοσοκομεία , φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, 

κλπ.), με το εξωτερικό και εσωτερικό κοινό για την επίτευξη αμοιβαίου σεβασμού, 

κατανόησης και συμφερόντων  (Tomic, et.al., 2010). 

2. Εσωτερικό κοινό  

Διοίκηση και εργαζόμενοι: Βασική προϋπόθεση για την εδραίωση και τη βιωσιμότητα ενός 

οργανισμού είναι η αποτελεσματική επικοινωνία ανάμεσα στους εργαζομένους και τη 

Διοίκηση. Η εξομάλυνση των εργασιακών σχέσεων είναι επιτακτική. Όσο πιο ευχάριστο 

είναι το εργασιακό περιβάλλον τόσο μεγαλύτερη είναι η εργασιακή ικανοποίηση και, κατά 

συνέπεια, και η απόδοση των εργαζομένων. Ειδικότερα, στον χώρο της υγείας που είναι 

οργανισμός εντάσεως εργασίας, η αποτελεσματική επικοινωνία με το εσωτερικό κοινό 

ενισχύει το ηθικό και την απόδοση, και συνεπώς και τις παρεχόμενες φροντίδες υγείας. 

Εμπειρική μελέτη σε 73 εργαζόμενους σε δημόσια Νοσοκομεία  στο Πακιστάν, ανώτατης 

εκπαίδευσης έδειξε ότι η εργασιακή ικανοποίηση συνδέεται άμεσα με την αποδοτικότητα 

του ανθρώπινου δυναμικού και την πρόθεσή τους να αναλάβουν επιπλέον αρμοδιότητες 

(Ramesh et.al., 2013). Έρευνα σε 2.220 εργαζόμενους στον χώρο της υγείας από την 

Τανζανία, το Μαλάουι και την Νότιο Αφρική έδειξε ισχυρή θετική συσχέτιση ανάμεσα στην 

εργασιακή ικανοποίηση και την πρόθεση παραμονής στο Νοσοκομείο (Blaauw et.al., 2013). 
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Κεφάλαιο 4: Μέσα εφαρμογής των 
δημοσίων σχέσεων 

 

Η διαχείριση της ταυτότητας και της εικόνας του οργανισμού αποτελούν βασική μέριμνα σε 

ένα πρόγραμμα δημοσίων σχέσεων στο χώρο της υγείας. Η ταυτότητα του οργανισμού έχει 

φυσική υπόσταση και συμβολίζει την οργανωσιακή κουλτούρα και τις αξίες που υπηρετεί ο 

συγκεκριμένος οργανισμός. Παραδείγματα θετικής οργανωσιακής κουλτούρας είναι η 

ανθρωποκεντρική προσέγγιση, ο σεβασμός στην προσωπικότητα του ασθενή, η ποιοτική 

παροχή υπηρεσιών, η διαρκής τεχνολογική αναβάθμιση, η «δια βίου» επιμόρφωση του 

ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και  η κοινωνική διάσταση των δραστηριοτήτων 

του οργανισμού στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης  (Baskin et.al., 2001:207). 

Αναφορικά με τους οργανισμούς υγείας, η εικόνα του οργανισμού μπορεί να βελτιωθεί με 

την εφαρμογή των δημοσίων σχέσεων, όπως για παράδειγμα η παροχή προγραμμάτων 

χορηγιών με κοινωνική διάσταση, η παροχή δωρεάν ιατρικών εξετάσεων για ορισμένες 

κατηγορίες ή ομάδες του πληθυσμού (πχ ακριτικών περιοχών), διανομή ενημερωτικών 

εντύπων για συγκεκριμένες ασθένειες και ειδικές παθήσεις και τον τρόπο πρόληψης ή 

κατασταλτικής αντιμετώπισής τους, εσωτερικές εκδόσεις για προσωπικό, ετήσιος 

απολογισμός, έντυπα για μετόχους κλπ. 

Άλλες ενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν ξενάγηση και παρουσίαση των δραστηριοτήτων 

του οργανισμού σε διαμορφωτές γνώμης, ανάπτυξη σχέσεων με τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης, οργάνωση ομιλιών και συνεδρίων επιστημονικού ενδιαφέροντος με 

διακεκριμένους επισκέπτες ομιλητές, τακτικές ομιλίες στο ευρύτερο κοινό και σε τέως 

ασθενείς για συγκεκριμένες παθήσεις, χρήση σελίδων στο διαδίκτυο για μόνιμη ενημέρωση 

περί των επιστημονικών δραστηριοτήτων οργανισμού και δημιουργία ιδρύματος για 

προώθηση επιστημονικών ή κοινωνικών σκοπών.  

Όλες οι παραπάνω ενέργειες μπορούν να αναληφθούν τόσο από ιδιωτικά όσο και από 

δημόσια Νοσοκομεία, προκειμένου να διατηρήσουν μία θετική δημόσια εικόνα. Ωστόσο, το 

αυξημένο ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται τα ιδιωτικά 
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Νοσοκομεία  επιβάλλει την ανάληψη των παραπάνω ενεργειών συχνότερα από τον δημόσιο 

τομέα της υγείας. Για τον λόγο αυτόν, η ικανοποίηση των καταναλωτών υγείας και των 

συγγενών τους σχετίζεται άμεσα με την δημόσια εικόνα του Νοσοκομείου και την πρόθεση 

για επανάληψη χρήσης της υπηρεσίας (Park et.al., 2015). 

Υπάρχουν πολλά εργαλεία δημοσίων σχέσεων, μερικά από τα οποία είναι τα παρακάτω:  

 

4.1  Δελτίο τύπου 

Το δελτίο τύπου είναι ένα κείμενο που δημοσιεύει ο οργανισμός προκειμένου να 

ενημερωθεί το κοινό και στέλνεται στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Ο δημοσιογράφος 

κρίνει το δελτίο ως προς το ενδιαφέρον και την καταλληλότητά του για το συγκεκριμένο 

μέσο και αναλόγως το διαχέει στο ευρύ κοινό ή όχι. Για τον λόγο αυτόν, τα δελτία τύπου 

πρέπει να περιλαμβάνουν ενημέρωση που να είναι άξια προς δημοσίευση και να είναι 

γραμμένα με απλότητα και σαφήνεια προκειμένου να επηρεάσει την κοινή γνώμη χωρίς να 

κατευθύνει τον αναγνώστη σε συγκεκριμένο (προκατασκευασμένο) συμπέρασμα 

(Michaelson και Stacks, 2010). 

 

4.2  Συνέντευξη τύπου 

Η συνέντευξη τύπου είναι η συνάντηση δημοσιογράφων από διάφορα μέσα μαζικής 

επικοινωνίας με σκοπό την ενημέρωση από τον κεντρικό ομιλητή για ένα συγκεκριμένο 

θέμα. Σε αντίθεση με το δελτίο τύπου, η συνέντευξη τύπου απαιτεί αμφίδρομη επικοινωνία 

υπό τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων σε ένα κλίμα θετικό, δημιουργικό και αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης. Επιπλέον, μία συνέντευξη τύπου μπορεί να είναι αυθόρμητη και όχι 

προγραμματισμένη. Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητο να επιλέγονται θέματα που να 

αφορούν το ευρύ κοινό, δεδομένου ότι βρίσκονται παρόντες πολλοί και σημαντικοί 

δημοσιογράφοι από όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας (Theaker, 2001). 
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4.3 Ομιλίες 

Η Ομιλία διαρκεί συνήθως περίπου 20 λεπτά και συνοψίζει ένα έως δυο θέματα, τα οποία 

αναπτύσσονται με ακρίβεια και σαφήνεια. Για παράδειγμα, μία ομιλία είκοσι λεπτών μπορεί 

να σημάνει την έναρξη ενός επίσημου γεύματος. Η ομιλία παρουσιάζει τα βασικά σημεία 

πληροφόρησης, παραθέτει επιχειρήματα και στο τέλος διατυπώνεται το θέμα. Η συγγραφή 

ομιλιών αποτελεί μια ιδιαίτερα εξειδικευμένη εργασία (Michaelson και Stacks, 2010) 

 

4.4 Εκδηλώσεις 

Συχνά, τα Νοσοκομεία  διοργανώνουν εκδηλώσεις κατά τις οποίες ενημερώνουν τα ΜΜΕ 

για τις δραστηριότητές τους, νέες θεραπείες που αναλαμβάνουν, την πρόσληψη κάποιου 

νέου γιατρού κλπ. Μία πολύ συνηθισμένη μορφή εκδήλωσης είναι η δεξίωση τύπου, όπου 

συγκεντρώνονται δημοσιογράφοι από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου να 

ενημερωθούν για ένα συγκεκριμένο θέμα.  Σε αντίθεση με τη συνέντευξη τύπου, η δεξίωση 

τύπου είναι πάντοτε προγραμματισμένη δεδομένου ότι πρόκειται  για εκτενή παρουσίαση 

ιδεών και γεγονότων με κύριο σκοπό την δημιουργία και διατήρηση καλών σχέσεων με τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στο τέλος της δεξίωσης τύπου, οι δημοσιογράφοι λαμβάνουν 

ενημερωτικά φυλλάδια, προκειμένου να τους υπενθυμίσουν τι ειπώθηκε στη δεξίωση και να 

γίνει το σχετικό ρεπορτάζ για την ενημέρωση του κοινού. Άλλη μία ενδιαφέρουσα 

επικοινωνιακή πολιτική είναι οι ημερίδες για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις υπό την μορφή 

ομιλιών ή συμποσίων με στόχο την ανακούφιση ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων και την 

υποστήριξη κοινωφελών ιδρυμάτων/οργανισμών. Με τον τρόπο αυτό, οι δημόσιες σχέσεις 

φέρνουν πιο κοντά το Νοσοκομείο με το ευρύ κοινό  στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης (Theaker, 2001; Michaelson και Stacks, 2010). 

4.5 Internet 

Στην σύγχρονη εποχή, η χρήση του διαδικτύου, ως μέσο των δημοσίων σχέσεων, είναι 

αρκετά διαδεδομένη. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η ανάπτυξη της τεχνολογίας της 
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επικοινωνίας έχει αλλάξει την δυναμική των δημοσίων σχέσεων, οι οποίες ακολουθούν ένα 

νέο πρότυπο ενημέρωσης του κοινού με κυρίαρχο μέσο την αλληλεπίδραση και την 

διαδραστικότητα (Smith, 2010). Στην Ελλάδα, τα γραφεία δημοσίων σχέσεων 

ανταποκρίνονται στις εξελίξεις της εποχής, ενσωματώνοντας στις πρακτικές τους τις 

πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδες, και εκστρατείες ιογενούς μάρκετινγκ 

(Triantafillidou and Yannas, 2014). Επιπλέον, ο σύγχρονος στρατηγικός σχεδιασμός των 

δημοσίων σχέσεων επιβάλλει την βελτιστοποίηση στις μηχανές αναζήτησης (SEO), το 

μάρκετινγκ περιεχομένου (content marketing) και την διαγώνια προώθηση των 

δραστηριοτήτων (cross promotion), προκειμένου να δώσουν ώθηση στο περιεχόμενο που 

αναρτάται στο διαδίκτυο για το Νοσοκομείο και να προσεγγίσουν δομημένα το κοινό με 

σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση της εταιρικής φήμης. 

 

4.6 Ετήσια αναφορά 

Η ετήσια αναφορά περιλαμβάνει την ιστορία του οργανισμού, τις δραστηριότητές του, την 

εταιρική κοινωνική ευθύνη  και τα οικονομικά αποτέλεσμα με σκοπό την πρόκληση 

ενδιαφέροντος των μετόχων και πιθανών επενδυτών, αλλά και την προσέλκυση νέων 

εργαζομένων. Επομένως, μέσα από την ετήσια αναφορά γίνεται και η προβολή της 

εταιρικής κουλτούρας (Michaelson και Stacks, 2010). 

 

4.7 Ενέργειες κοινωνικού περιεχομένου 

Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης πολλά Νοσοκομεία προβαίνουν σε 

δραστηριότητες κοινωνικής προσφοράς, προκειμένου να βοηθήσουν ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες, να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια σε τοπικό και διεθνές επίπεδο και, 

παράλληλα, να προωθήσουν την φήμη τους. Τέτοιες ενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν 

ενέργειες εθελοντισμού για παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένους ή μικρά παιδιά, τη 

δημιουργία πνευματικών κέντρων, τη συγκομιδή σκουπιδιών από τις παραλίες ή 

δενδροφυτεύσεις, παροχή δωρεάν υγειονομικής περίθαλψης σε ανάδοχες μητέρες και παιδιά 

σε βρεφοκομεία ή παιδοπόλεις που δεν διαθέτουν τους πόρους για υγειονομική, ιατρική και 
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νοσοκομειακή κάλυψη, δραστηριότητες αιμοδοσίας, και παροχή φαγητού που περισσεύει σε 

άπορους και στην Τράπεζα Τροφίμων (Theaker, 2001). 

 

4.8 Ειδικές εκδόσεις 

Στην κατηγορία αυτήν ανήκουν τα ενημερωτικά φυλλάδια που εκδίδουν τα Νοσοκομεία  

προκειμένου να ενημερώσουν τους πολίτες για διάφορες ασθένειες, για καθημερινές 

πρακτικές όπως τη σημασία του πλυσίματος των χεριών στον περιορισμό της μετάδοσης 

των μικροβίων και μολυσματικών ασθενειών ή για τις επιπτώσεις των ναρκωτικών στην 

ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον, στις ειδικές εκδόσεις των Νοσοκομείων ανήκουν και τα 

εταιρικά περιοδικά, τα οποία απευθύνονται στους πελάτες και τους μετόχους του 

οργανισμού, αλλά και στο εσωτερικό κοινό. Με τον τρόπο αυτόν, η Διοίκηση του 

Νοσοκομείου επιχειρεί την συναισθηματική ικανοποίηση των εργαζομένων, τις άριστες 

εργασιακές σχέσεις, αλλά και την βελτίωση της απόδοσής τους, έτσι ώστε να βελτιωθεί και 

η δημόσια εικόνα του Νοσοκομείου (Theaker, 2001). 

 

4.9 Άλλα μέσα 

Εκτός από όλες τις παραπάνω πρακτικές, τα Νοσοκομεία  είναι συχνά χορηγοί πολιτιστικών 

κέντρων ή φιλανθρωπικών εκδηλώσεων με δωρεές σε ιδρύματα απόρων και ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων. Επιπλέον, είναι χρήσιμο να παρέχουν μία ανοικτή γραμμή 

επικοινωνίας με τους πολίτες προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν παράπονα ή για να 

διευκολύνουν την άμεση επικοινωνία του ασθενούς με το Νοσοκομείο. Τέλος, η διαχείριση 

παραπόνων είναι πολύ σημαντική διότι, εάν το Νοσοκομείο ανταποκριθεί αποτελεσματικά 

στα παράπονα των πολιτών, θα αυξήσει την εταιρική φήμη και θα προωθήσει μία θετική 

δημόσια εικόνα (Theaker, 2001). 
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Ενότητα 2: 
Εμπειρική έρευνα 

Τα Νοσοκομεία  της Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης 

 

Κεφάλαιο 5: Σύντομη παρουσίαση των 
Νοσοκομείων 

 

5.1 Εισαγωγή 

Το Νοσοκομείο αποτελεί έναν οργανισμό με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στοιχεία, ο 

οποίος βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με το εξωτερικό περιβάλλον. Τα Γενικά 

Νοσοκομεία, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες του εξωτερικού, αποτελούν τον πιο 

διαδεδομένο τύπο Νοσοκομείων, καθώς προορίζονται για την αντιμετώπιση πολλών και 

διαφορετικών ασθενειών και τραυμάτων, ενώ διαθέτουν και μονάδα αντιμετώπισης άμεσων 

απειλών της υγείας, καθώς και μονάδες παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως 

Κέντρα Ψυχικής Υγείας και Εξωτερικά Ιατρεία. Στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, 

το Γενικό Νοσοκομείο αποτελεί το κύριο νοσηλευτικό ίδρυμα με καθορισμένο αριθμό 

κλινών για εντατική, βραχυχρόνια ή μακροχρόνια θεραπεία και εξειδικευμένες 

εγκαταστάσεις χειρουργείων, ιατρείων, ακτινολογικών, και μικροβιολογικών εργαστηρίων. 

Τα Γενικά Νοσοκομεία  της χώρας ιδρύθηκαν κατά το παρελθόν με γεωγραφικά, κοινωνικά 

και δημογραφικά κριτήρια, προκειμένου να ανταποκριθούν στην κάλυψη των αναγκών της 

περιοχής στην οποία ανήκουν (Οικονόμου, 2012). 

Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται τα Νοσοκομεία  της Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης, με σκοπό να προσδιοριστεί ο τρόπος που αντιλαμβάνονται τις δημόσιες σχέσεις οι 

Διοικήσεις των συγκεκριμένων Νοσοκομείων , σε ποιες ομάδες κοινού απευθύνονται, και 
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ποιες ενέργειες κάνουν προς την ανάπτυξη των σχέσεων του Νοσοκομείου με τα ΜΜΕ, την 

τοπική κοινωνία, άλλα Νοσοκομεία , τους κρατικούς φορείς, τους εργαζόμενους και τους 

καταναλωτές υγείας. Τα Νοσοκομεία  που εξετάζονται είναι το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, 

το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, το Γενικό Νοσοκομείο 

Ξάνθης,  και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου - Φορέας Αλεξανδρούπολης 

και Φορέας Διδυμότειχου.  

Ακολουθεί η σύντομη παρουσίαση των έξι εξεταζόμενων Νοσοκομείων  Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης. 

 

5.2 Γενικό Νοσοκομείο Δράμας 

 

 

1. Ταυτότητα του Νοσοκομείου 

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας παρέχει πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη στους 

κατοίκους του νομού, εξυπηρετώντας έναν πληθυσμό ο οποίος ανέρχεται σε 140.000 

κατοίκους. Η δυναμικότητα του Νοσοκομείου ανέρχεται σε 278οργανικές κλίνες, ενώ στην 

διοικητική του υπηρεσία υπάγονται και τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου. 
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Το Νοσοκομείο διαθέτει επίσης Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Μονάδα Εμφραγμάτων, 

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), εργαστήρια, διατομεακά τμήματα (Τ.Ε.Ι, Τ.ΕΠ.), 

διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες. Διοικητικά, το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας υπάγεται 

στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια (4η ΔΥΠΕ) Μακεδονίας και Θράκης (Γ.Ν. Δράμας, 

2014). 

 

2. Σύντομο ιστορικό του Νοσοκομείου 

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας ιδρύθηκε το 1935 με αφορμή την εγκατάσταση χιλιάδων 

προσφύγων και τα λοιμώδη νοσήματα από την Σπερχειάδα λίμνη, η οποία αποξηράθηκε το 

1937. Ο πρώτος Οργανισμός του Νοσοκομείου δημοσιεύθηκε το 1956 και προέβλεπε 

Μαιευτική, Οφθαλμολογική, Παθολογική, Χειρουργική και Ωτορινολαρυγγολογική κλινική, 

καθώς και Μικροβιολογικό και Ακτινολογικό εργαστήριο, με δυναμικότητα 75 κλίνες(Γ.Ν. 

Δράμας, 2017). 

Από το 2005 έως και σήμερα, το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας λειτουργεί ως Νομικό 

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ), σύμφωνα με τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/4-4-2005) 

«Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», ενώ οι 

ανεπτυγμένες κλίνες του Νοσοκομείου ανέρχονται σε 278, οι οποίες κατανέμονται 131 στον 

Παθολογικό τομέα και 147 στον Χειρουργικό τομέα. Στο Ψυχιατρικό τομέα προβλέπονται 

20 κλίνες, αλλά δεν λειτουργούν, ενώ η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας διαθέτει 7 κλίνες, 

αλλά λειτουργούν μόνο οι 3 λόγω έλλειψης προσωπικού. Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας 

βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της πόλης σε κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικού 

εμβαδού 24.440,72 τ.μ.(Γ.Ν. Δράμας, 2017). 
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5.3 Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας 

 

 

1. Ταυτότητα του Νοσοκομείου 

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας είναι μία από τις μεγαλύτερες νοσηλευτικές μονάδες στην 

Βόρεια Ελλάδα με καταγεγραμμένη προσφορά υψηλού επιπέδου ιατρικής φροντίδας και 

υπηρεσιών υγείας δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης. Το Γενικό Νοσοκομείο 

Καβάλας διαθέτει προσωπικό που ανέρχεται συνολικά σε 943 άτομα (Γ.Ν. Καβάλας, 2017). 

Η δυναμικότητα του Νοσοκομείου ανέρχεται σε 395 ανεπτυγμένες κλίνες, οι οποίες 

ανήκουν στους τομείς Γυναικολογικό-Μαιευτικό, Καρδιολογικό, Νευρολογικό, 

Νευροχειρουργικό, Νεφρολογικό, Ογκολογικό, Ορθοπεδικό, Ουρολογικό, Οφθαλμολογικό, 

Παθολογικό, Παιδιατρικό, Πνευμονολογικό, Ρευματολογικό, Χειρουργικό, Ψυχιατρικό, και 

ΩΡΛ, ενώ διαθέτει Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), Μονάδα Μεσογειακής 

Αναιμίας, Μονάδα Πρόωρων Νεογνών, και Μονάδα Τεχνητού Νεφρού. Στα πλαίσια του 

κοινοτικού επιχειρησιακού προγράμματος "Ψυχαργώς" Α’ φάση, το Νοσοκομείο εργάζεται 

προς την ένταξη και επανένταξη ατόμων με ψυχικές ασθένειες στην αγορά εργασίας με 



50 
 

ξενώνα δέκα τροφίμων καθώς και Μέση Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων, διετούς φοίτησης. 

Διοικητικά, το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας υπάγεται στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια (4η 

ΔΥΠΕ) Μακεδονίας και Θράκης (Γ.Ν. Καβάλας, 2014). 

 

2. Σύντομο ιστορικό του Νοσοκομείου 

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας ιδρύθηκε το 1900 με απόφαση της Δημογεροντίας 

Καβάλας και έξοδα δαπάνης από τον Σπύρο Α. Σεκερτζή. Το 2010, ολοκληρώθηκαν οι 

διαδικασίες ανέγερσης του νέο Νοσοκομείου Καβάλας  στην περιοχή Βασιλάκη του Αγ. 

Σίλα Καβάλας. Το νέο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας περιλαμβάνει δύο κτίρια, τα οποία 

συνδέονται μεταξύ τους κεντρικά με ένα τρίτο κτίριο διαφορετικών υψών, συνδεδεμένα 

μεταξύ τους κεντρικά με ένα κτίριο που περιλαμβάνει τον κύριο κόμβο κατακόρυφων 

επικοινωνιών μέσω των ανελκυστήρων κοινού και προσωπικού σε συνολική επιφάνεια 

60,338τ.μ. Η πρόσβαση στο Νοσοκομείο γίνεται από την Νέα Εγνατία Οδό Θεσσαλονίκης-

Αλεξανδρούπολης και από την περιφερειακή οδό που οδηγεί στην πόλη της Καβάλας (Γ.Ν. 

Καβάλας, 2017). 
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5.4 Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής 

 

 

1. Ταυτότητα του Νοσοκομείου 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο», είναι δυναμικότητας 200 οργανικών 

κλινών, που κατανέμονται σε τρεις τομείς, τον Παθολογικό (100 κλίνες), τον Χειρουργικό 

(100 κλίνες) και τον Εργαστηριακό, καθώς και τα διατομεακά τμήματα Επειγόντων 

Περιστατικών και Ημερήσιας Νοσηλείας. Επιπλέον, το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και 

Αποκατάστασης(ΚΕΦΙΑΠ) της Κομοτηνής βρίσκεται σε άμεση επιστημονική, 

νοσηλευτική, εκπαιδευτική και λειτουργική σύνδεση με το Γ.Ν. Κομοτηνής 

«Σισμανόγλειο», στο οποίο υπάγεται οργανικά και διοικητικά. Συγκεκριμένα, το ΚΕΦΙΑΠ 

είναι η μόνη δομή παροχής φροντίδας σε άτομα με αναπηρίες και ενημέρωσης του 

οικογενειακού περιβάλλοντος προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ιατρικής 

και φυσικής αποκατάστασης με αποτελεσματικό τρόπο μέσω ψυχολογικής και κοινωνικής 

στήριξης και συμβουλευτικής. Επιπλέον, το ΚΕΦΙΑΠ συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες με στόχο την λειτουργική 

αποκατάσταση, αλλά και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας προς τα άτομα με αναπηρία, 

έτσι ώστε να αυξηθεί η προσπελασιμότητα στους κοινούς χώρους, αλλά κυρίως να αλλάξει 
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η νοοτροπία απέναντι στους ανθρώπους αυτούς. Η πρόσβαση στο Γ.Ν. Κομοτηνής γίνεται 

από την Εγνατία οδό που συνδέει τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και καλείται να 

εξυπηρετήσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Κομοτηνής που προήλθε από 

επαναπατρισμό πολιτικών προσφύγων και παλιννοστούντων Ποντίων. Διοικητικά, το 

Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» υπάγεται στις διατάξεις του Ν.Δ. 2592/53 

«Περί οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254/Α΄/53) και αποτελεί Νομικό 

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας (4η ΔΥΠΕ) 

Μακεδονίας και Θράκης (Γ.Ν. Κομοτηνής, 2014). 

 

2. Σύντομο ιστορικό του Νοσοκομείου 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» ξεκίνησε να λειτουργεί το 1937 με 

δωρεά  26.000.000 δραχμών του Κωνσταντίνου Σισμάνογλου σε κτίριο εμβαδού 

1.379,52τ.μ. όπου στεγαζόταν η παλιά πτέρυγα του Νοσοκομείου που προοριζόταν για τους 

απόρους. Αρχικά το Νοσοκομείο κάλυπτε τις ανάγκες του πληθυσμού στον νομό Ροδόπης 

ως Δημόσιο Νοσοκομείο, αλλά αργότερα αναπτύχθηκε και βελτίωσε τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες υγείας με αποτέλεσμα να είναι ευθέως ανταγωνιστικό με τις πέντε ιδιωτικές 

κλινικές της Κομοτηνής, τρεις Χειρουργικές και δύο Μαιευτικές – Γυναικολογικές (Γ.N. 

Κομοτηνής, 2017). 

Στα επόμενα χρόνια, ο ρόλος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής αναπτύχθηκε και το 

Νοσοκομείο έγινε ο βασικός πάροχος υγειονομικής φροντίδας και περίθαλψης λόγω της 

στρατηγικής του θέσης στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης – Τουρκίας που του επέτρεπε να 

εξυπηρετεί άριστα όλα τα προσερχόμενα περιστατικά τόσο για Έλληνες όσο και ξένους 

ασθενείς. Επιπλέον, το σταδιακό κλείσιμο των τεσσάρων από τις πέντε ιδιωτικές κλινικές 

της πόλης και η συνεχόμενη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας οδήγησε στην 

προβολή του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής έξω από τα σύνορα του νομού (Γ.Ν. 

Κομοτηνής, 2014). 
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5.5 Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης 

 

 

1. Ταυτότητα του Νοσοκομείου 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης παρέχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στους κατοίκους του 

νομού, αλλά και σε όμορους και μη νομούς διαθέτοντας 240 ανεπτυγμένες κλίνες για 

εντατική, βραχυχρόνια ή μακροχρόνια θεραπεία και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις 

χειρουργείων, ιατρείων, ακτινολογικών, και μικροβιολογικών εργαστηρίων. Επιπλέον, 

διαθέτει Κέντρο Ψυχικής Υγείας και Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης 

(ΚΕΦΙΑΠ), το οποίο παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας 

υγείας. Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης αποτελεί τη μοναδική δομή παροχής 

δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στο νομό Ξάνθης, ο οποίος αριθμεί 111.000 κατοίκους, 

αλλά και στους όμορους και μη νομούς αναφορικά με απλές και εξειδικευμένες υπηρεσίες, 

όπως ουρολογικές, ορθοπεδικές, και χειρουργικής μαστού (Γ.Ν. Ξάνθης, 2017). 

Το Νοσοκομείο εδρεύει στον οικισμό Νεάπολη, 3 χλμ. έξω από το κέντρο της πόλης και 

αποτελείται από κτιριακό συγκρότημα 11 κτιρίων και ελικοδρομίου για την εξυπηρέτηση 

επείγουσας μεταφοράς ασθενών. Λόγω του δικτύου συχνής αστικής συγκοινωνίας, η 

πρόσβαση στο Γ.Ν. Ξάνθης είναι εύκολη και άμεση, ενώ περιφερειακά εξυπηρετεί ο 
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κάθετος άξονας της Εγνατίας Οδού από τη Βουλγαρία. Διοικητικά, το Γενικό Νοσοκομείο 

Ξάνθης υπάγεται στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια (4η ΔΥΠΕ) Μακεδονίας και Θράκης 

(Γ.Ν. Ξάνθης, 2013). 

 

2. Σύντομο ιστορικό του Νοσοκομείου 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ιδρύθηκε το 1902 με απόφαση της Δημογεροντίας της 

Ξάνθης να ιδρύσει Νοσοκομείο της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Ξάνθης. Έως το 

1935, το Νοσοκομείο στεγάστηκε και λειτούργησε στη θέση που βρίσκεται σήμερα το 3ο 

Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης. Το 2013, με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. ΦΕΚ 

B΄3496/31-12-2012 ΚΥΑ, ο Οργανισμός του Νοσοκομείου αναμορφώθηκε με σύνολο 240 

κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας (Γ.Ν. 

Ξάνθης, 2017). 
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5.6 Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 

Έβρου – Φορέας Αλεξανδρούπολης 

 

ΠΗΓΗ: Γενικό Νοσοκομείο Έβρου, Φορέας Αλεξανδρούπολης http://pgna.gr/ 

 

1. Ταυτότητα του Νοσοκομείου 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης εδρεύει στην θέση Δραγάνα 

αγροκτήματος Ν. Μάκρης Αλεξανδρούπολης και είναι δυναμικότητας 637 κλινών.Η 

πρόσβαση στο Νοσοκομείο είναι άμεση και εύκολη, λόγω της συχνής αστικής 

συγκοινωνίας, ενώ η απόσταση από το κέντρο της πόλης είναι περίπου 6χλμ. Το Π.Γ.Ν. 

Αλεξανδρούπολης στεγάζεται σε ενεργειακά σχεδιασμένο κτιριακό συγκρότημα συνολικού 

εμβαδού 93.544 τ.μ. και αποτελεί την μεγαλύτερη νοσοκομειακή μονάδα της χώρας με 

σκοπό να καλύψει τις ανάγκες πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, αλλά και τριτοβάθμιας 

ιατρικής φροντίδας και περίθαλψης της ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης. Στην δικαιοδοσία του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης ανήκει και η 

Νοσηλευτική Σχολή ΤΕΕ Α’ Κύκλου Νοσηλευτικής. Διοικητικά, το Πανεπιστημιακό 

Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης ανήκει στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια (4η ΔΥΠΕ) 
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Μακεδονίας και Θράκης(Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Έβρου – Φορέας Αλεξανδρούπολης, 

2017). 

Επιπλέον, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης παρέχει δυνατότητες 

εκπαίδευση στους φοιτητές των ιατρικών τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Θράκης, καθώς και των φοιτητών άλλων συναφών τμημάτων με στόχο την επιμόρφωση 

γιατρών, νοσηλευτών και λειτουργών άλλων επαγγελμάτων υγείας και την προαγωγή της 

έρευνας στον τομέα της υγείας. Στα πλαίσια της έρευνας, στο Νοσοκομείο εφαρμόζονται 

ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με κρατικούς φορείς, διεθνείς οργανισμούς, καθώς 

και επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα με στόχο την ανεύρεση και εφαρμογή νέων 

μεθόδων και μορφών περίθαλψης και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας 

στους καταναλωτές υγείας. Το Π.Γ.Ν Αλεξανδρούπολης διατηρεί στενή συνεργασία και με 

τα υπόλοιπα Νοσοκομεία  με στόχο την νοσηλευτική, επιστημονική, εκπαιδευτική και 

λειτουργική διασύνδεση όλων των ενδιαφερόμενων φορέων (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 

Έβρου – Φορέας Αλεξανδρούπολης, 2014). 

 

2. Σύντομο ιστορικό του Νοσοκομείου 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης ιδρύθηκε το 1939 ως Κρατικό 

Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και ο Οργανισμός λειτουργίας του προέβλεπε δύο βασικές 

υπηρεσίες, την Ιατρική με τις κλινικές, τα εξωτερικά ιατρεία, την νοσηλευτική υπηρεσία και 

το φαρμακείο και την Διοικητική με την Διοίκηση και τις οικονομικές υπηρεσίες. Με το 

ΦΕΚ 3499/Β/31-12-2012 τα λειτουργούντα υπό ενιαία Διοίκηση διασυνδεόμενα 

Νοσοκομεία  του ΕΣΥ: α) Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και β) 

Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου αποτελούν εφεξής αυτοτελές και ενιαίο Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου και φέρει την επωνυμία  «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου» 

(Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Έβρου – Φορέας Αλεξανδρούπολης, 2017). 
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5.7 Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 

Έβρου – Φορέας Διδυμότειχου 

 

 

1. Ταυτότητα του Νοσοκομείου 

Το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμότειχου αποτελεί την μοναδική δομή εξυπηρέτησης υγείας 

δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στο Βόρειο Έβρο, δεδομένου ότι τα αστικά 

κέντρα Ορεστιάδας και Σουφλίου βρίσκονται σε απόσταση 20χλμ,ενώ το Π.Γ.Ν. 

Αλεξανδρούπολης βρίσκεται σε απόσταση 90χλμ. Το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμότειχου 

εξυπηρετεί πληθυσμό 100.000 κατοίκων καθώς και τις ανάγκες ιατρικής περίθαλψης του 

στρατιωτικού προσωπικού της περιοχής, ενώ το ακρότατο σημείοπου εξυπηρετεί είναι στο 

Ορμένιο στα σύνορα με τη Βουλγαρία και απόσταση 65χλμ από το Διδυμότειχο. Η 

πρόσβαση στο Νοσοκομείο είναι άμεση, λόγω της συχνής αστικής συγκοινωνίας που 

υπάρχει, ενώ το κτιριακό συγκρότημα είναι συνολικού εμβαδού 7.500 τ.μ. Στον ίδιο χώρο 

λειτουργεί και το Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμότειχου είναι 

δυναμικότητας 113 ανεπτυγμένων κλινών, ενώ διαθέτει συνολικά 136 κλίνες, οι οποίες 

κατανέμονται στους τομείς Παθολογικό και Χειρουργικό, ενώ υπάρχουν ακόμα 

Εργαστηριακά  και διατομεακά τμήματα. Τα διατομεακά τμήματα περιλαμβάνουν 
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Γυναικολογικό, Καρδιολογικό, Νευρολογικό, Νεφρολογικό, Οδοντιατρικό, Ορθοπεδικό, 

Ουρολογικό, Παθολογικό, Παιδιατρικό, Πνευμονολογικό, Χειρουργικό, Ψυχιατρικό και 

Ω.Ρ.Λ. Στην αρμοδιότητα του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμότειχου ανήκουν το Κέντρο 

Ψυχικής Υγείας Ορεστιάδας, το  Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) 

Ορεστιάδας και το Διασυνοριακό Κέντρο Δημόσιας Υγείας (ΔΙΚΕΔΥ).Διοικητικά, το 

Γενικό Νοσοκομείο Διδυμότειχου ανήκει στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια (4η ΔΥΠΕ) 

Μακεδονίας και Θράκης (Γ.Ν Διδυμότειχου, 2017). 

 

2. Σύντομο ιστορικό του Νοσοκομείου 

Το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου ιδρύθηκε το 1946 με την ονομασία Προσωρινό 

Κρατικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου και δυναμικότητα 40 κλινών με σκοπό την παροχή 

ιατρικής φροντίδας και περίθαλψης στους απόρους πολίτες της επαρχίας Διδυμοτείχου. Το 

2012 η δύναμη των κλινών ορίστηκε σε 130.Δεδομένου του πληθυσμιακού μεγέθους και 

έκτασης της περιοχής, αλλά κυρίως της γεωγραφικής απόστασης από τα κοντινότερα 

μεγάλα αστικά κέντρα Ορεστιάδας και Σουφλίου και της εγγύτητας με την Τουρκία και τη 

Βουλγαρία, η ανάπτυξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Γενικού 

Νοσοκομείου Διδυμότειχου είναι επιτακτική (Γ.Ν Διδυμότειχου, 2017). 
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Κεφάλαιο 6: Ευρήματα της έρευνας 
 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας όπως συλλέχθηκαν από τις 

απαντήσεις των ημιδομημένων συνεντεύξεων. Οι συνεντεύξεις σε όλα τα Νοσοκομεία  

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έγιναν κατόπιν εγκρίσεων από τα Επιστημονικά 

Συμβούλια και τα Διοικητικά Συμβούλια των Νοσοκομείων.  

 

6.1  Έννοια και σημασία των δημοσίων 

σχέσεων 

Οι Διοικήσεις και των έξι εξεταζόμενων Νοσοκομείων αντιλαμβάνονται τις δημόσιες 

σχέσεις ως ένα σημαντικό εργαλείο επικοινωνίας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Πιο 

συγκεκριμένα, οι δημόσιες σχέσεις αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την υποστήριξη 

και προβολή της διοργάνωσης εξειδικευμένων συνεδρίων / σεμιναρίων / εκστρατειών 

ενημέρωσης του κοινού, για την προβολή της ερευνητικής και εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας, καθώς και των επιστημονικών και νοσηλευτικών επιτευγμάτων του 

Νοσοκομείου, καθώς και για την επαφή με το κοινό για διάφορα αιτήματα του ή για 

την υποβολή παραπόνων και καταγγελιών. Επίσης, οι δημόσιες σχέσεις είναι ένα σημαντικό 

εργαλείο επικοινωνίας όχι μόνο με τους καταναλωτές υγείας και την τοπική κοινωνία, αλλά 

και τους εργαζομένους στο Νοσοκομείο. Σε αυτό το πλαίσιο, οι δημόσιες σχέσεις αφορούν 

την επικοινωνία μεταξύ των προϊσταμένων, των διευθυντών και της Διοίκησης. Επιπλέον, οι 

δημόσιες σχέσεις λειτουργούν και ως εργαλείο επικοινωνίας του Νοσοκομείου με άλλους 

φορείς του δημοσίου. 

Εκτός των παραπάνω, οι δημόσιες σχέσεις αποτελούν σκόπιμες ενέργειες με στόχο την 

επικοινωνία με τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και η παρακολούθηση του έντυπου και 

ηλεκτρονικού Τύπου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στις δημόσιες σχέσεις 

εντάσσεται επίσης και η επιμέλεια έκδοσης των ενημερωτικών εντύπων και φωτογραφιών 

του  Νοσοκομείου, και η συστηματική ενημέρωση της ιστοσελίδας του.  
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Χαρακτηριστική ως προς τη λειτουργία των δημοσίων σχέσεων ήταν η απάντηση ενός από 

τους συμμετέχοντες στην έρευνα, ο οποίος δήλωσε ότι «οι δημόσιες σχέσεις αποτελούν έναν 

τομέα δράσης που έχει ως αντικειμενικό του σκοπό τη βελτίωση της εικόνας του Νοσοκομείου 

στην κοινή γνώμη, καθώς και την επικοινωνία μηνυμάτων στην ευρύτερη κοινωνία, με 

απώτερο στόχο στη δημιουργία σχέσεων αμοιβαίου επηρεασμού, ούτως ώστε να παρέχονται 

καλύτερες υπηρεσίες». 

Αναφορικά με την σημαντικότητα των δημοσίων σχέσεων για το Νοσοκομείο, η 

πλειοψηφία των υπευθύνων των Διοικήσεων θεωρούν ότι οι δημόσιες σχέσεις είναι 

εξαιρετικά σημαντικές. Όπως δήλωσε ένας από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, «η 

σημαντικότητα των δημοσίων σχέσεων είναι ακόμα μεγαλύτερη στην περίπτωση που το 

Νοσοκομείο βρίσκεται στην επαρχία, όπου η ψυχοσύνθεση των ατόμων αλλά και σχέσεις 

μεταξύ τους διαφέρουν από την αντίστοιχη των ατόμων σε μία μεγάλη πόλη». Η 

σημαντικότητα των δημοσίων σχέσεων, σύμφωνα με έναν από τους συμμετέχοντες στην 

έρευνα, έγκειται στο ότι «αποτελούν σημαντική δράση και προϋπόθεση για την  

αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών υγείας, μέσα από την αντίληψη και την προδιάθεση των 

χρηστών του Νοσοκομείου, αλλά και τη διάθεση συνεργασίας τους, όπως διαμορφώνονται και 

επηρεάζονται από τις δημόσιες σχέσεις του Νοσοκομείου». Σε αυτό το πλαίσιο, επίσης, οι 

δημόσιες σχέσεις αποτελούν ένα εργαλείο παροχής ανατροφοδότησης στο Νοσοκομείο από 

την ευρύτερη κοινωνία και τα ενδιαφερόμενα μέρη, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται με τον 

τρόπο αυτό και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Συνολικά, επομένως, μέσα από τις 

συναντήσεις, τις συζητήσεις και την επικοινωνία με το προσωπικό, τους ασθενείς, τους 

πολίτες και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, δημιουργούνται σχέσεις και συνεργασίες που 

έχουν όφελος τόσο για το Νοσοκομείο, όσο και για τους καταναλωτές υγείας. 

Επίσης, ένας από τους συμμετέχοντες ανέφερε ότι «οι δημόσιες σχέσεις έχουν συγκεκριμένη 

αξία αλλά δεν είναι το παν», ενώ ένας άλλος συμμετέχων αναφέρθηκε στο ότι οι δημόσιες 

σχέσεις «δεν προβλέπονται στους Οργανισμούς των Νοσοκομείων». Αυτό οδηγεί στη 

συζήτηση περί των αρμοδίων φορέων για την άσκηση των καθηκόντων των δημοσίων 

σχέσεων. 
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Άσκηση  των καθηκόντων των δημοσίων σχέσεων 

Σε κανένα από τα εξεταζόμενα Νοσοκομεία δεν υπάρχει γραφείο δημοσίων σχέσεων 

παρόλο που και τα έξι Νοσοκομεία  απευθύνονται στο σύνολο της κοινωνίας και της κοινής 

γνώμης, συμπεριλαμβανομένων των αιμοδοτών και εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού, τους 

συνεργάτες, προμηθευτές, εργαζόμενους και εκπαιδευόμενους, στελέχη του Υπουργείου 

Υγείας και της ΥΠΕ, κρατικούς φορείς, στελέχη συλλόγων κ.α. Δεδομένης της έλλειψης 

γραφείου δημοσίων σχέσεων, οι δημόσιες σχέσεις ασκούνται σε ορισμένα από τα 

Νοσοκομεία  από τον Διοικητή και τους Διευθυντές του Νοσοκομείου, δηλαδή τον 

Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, τον Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και τον 

Διευθυντή της Διοικητικής Υπηρεσίας, ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνεται, δηλαδή 

ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας με τους ασθενείς και τα εκπαιδευτικά θέματα σε 

συνεργασία με τον Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ο Διοικητικός Διευθυντής με 

τους εργαζομένους και ο Διοικητής με το γενικό περίβλημα όλων αυτών και την τοπική 

κοινωνία και λοιπούς φορείς γενικότερα.  

Σε ένα άλλο Νοσοκομείο, η άσκηση των καθηκόντων των δημοσίων σχέσεων γίνονται από 

τον Διοικητή και του Διευθυντές, αλλά κυρίως από τους ίδιους τους εργαζομένους. 

Χαρακτηριστικά ανέφερε πως «όταν η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου 

λειτουργεί άψογα, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι της Μονάδας είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές που 

διαχέουν την καλή εικόνα προς τα έξω, μέσω των δημόσιων συζητήσεων τους, του διαλόγου 

και της επικοινωνίας τους με το εξωτερικό κοινό».  Σύμφωνα με έναν άλλον υπεύθυνο, «οι 

δημόσιες σχέσεις ασκούνται από την Κοινωνική Υπηρεσία και το Γραφείο Εξυπηρέτησης του 

Πολίτη». Τέλος, υπάρχει και η περίπτωση όπου οι δημόσιες σχέσεις ασκούνται από την 

εκάστοτε Διοίκηση του Νοσοκομείου, ή ακόμα και από άτομα που έχουν το χάρισμα της 

εξωστρέφειας και την ικανότητα της επικοινωνίας.  
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6.2 Στρατηγικός Σχεδιασμός δημοσίων 

σχέσεων 

Ομάδες κοινού  

Όλα τα Νοσοκομεία  που συμμετείχαν στην έρευνα απευθύνονται στο σύνολο της κοινωνίας 

και της κοινής γνώμης. Συγκεκριμένα: 

i. Στο εξωτερικό κοινό 

Καταναλωτές υγείας: Εξαιτίας της φύσης των παρεχομένων υπηρεσιών από το Νοσοκομείο, 

η σχέση μεταξύ Νοσοκομείου και καταναλωτών υγείας κρίνεται ως η πλέον σημαντική από 

όλους τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Η σχέση αυτή αναπτύσσεται μέσα από την 

καθημερινή λειτουργία του Νοσοκομείου, όπως δήλωσαν χαρακτηριστικά τρεις από τους 

συμμετέχοντες στην έρευνα. Ένας εξ αυτών ανέφερε ότι η σχέση αυτή αναπτύσσεται τόσο 

σε διαπροσωπικό επίπεδο, μεταξύ προσωπικού (ιατρικού, διοικητικού, νοσηλευτικού), 

διοίκησης και των καταναλωτών υγείας, όσο και σε επίσημο επίπεδο, μέσω ανακοινώσεων 

της διοίκησης και μέσω των ΜΜΕ. Επιπρόσθετα, ενώ ένας από τους ερωτηθέντες ανέφερε 

ότι «η διοίκηση επισκέπτεται στους ασθενείς», ένας άλλος αναφέρθηκε στο ότι «η σχέση 

Νοσοκομείου και ασθενών αναπτύσσεται από την Ιατρική και Νοσηλευτική Υπηρεσία». 

Επίσης, τα Νοσοκομεία  απευθύνονται εκτός από τους ασθενείς που νοσηλεύονται και τις 

οικογένειές τους, και σε ειδικές κατηγορίες ασθενών, όπως τους νεφροπαθείς, αιμοδότες, 

τους πολίτες που επισκέπτονται τα εξωτερικά ιατρεία και τα ΤΕΠ. 

Τοπική κοινωνία: Οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι οι σχέσεις με την τοπική 

κοινωνία είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς τα Νοσοκομεία  υπηρετούν την τοπική 

κοινωνία. Ένας από τους συμμετέχοντες τόνισε ότι αυτή «η σχέση είναι ακόμα πιο 

σημαντική σήμερα, εξαιτίας της κρίσης που βιώνουμε, και για το λόγο αυτό το Νοσοκομείο 

επικοινωνεί με το Δήμο και τους φορείς της περιοχής, προκειμένου να γνωστοποιηθεί κάποιο 

πρόβλημα». Ένας ακόμη ερωτηθείς δήλωσε ότι «η σχέση με την τοπική κοινωνία είναι 

αμφίδρομη, καθώς και το Νοσοκομείο ενημερώνεται σχετικά με τις απόψεις των πολιτών, 

μέσα από το Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη το οποίο λειτουργεί στο Νοσοκομείο». Αυτή η 

επικοινωνία διευκολύνει έτσι το έργο του Νοσοκομείου, ενώ παράλληλα «συμβάλει στην 

ικανοποίηση για την ανάγκη για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας», σύμφωνα με την άποψη ενός 
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από τους ερωτηθέντες. Η επικοινωνία με τις τοπικές κοινότητες στη βάση της 

αμοιβαιότητας και της αλληλεπίδρασης, αλλά και με διάφορες υπηρεσίες και συλλόγους 

(προκειμένου να προσφέρουν προληπτική ιατρική όπως ενημέρωση των μαθητών στα 

σχολεία για την προληπτική οδοντιατρική, ή βοήθεια κατ’ οίκον), τονίστηκε από δύο ακόμη 

συμμετέχοντες. Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι το Νοσοκομείο δημιουργεί σχέσεις με την 

τοπική κοινότητα μέσα από την καθημερινή του λειτουργία και τη συμπεριφορά του 

προσωπικού σε όσους έρχονται σε επαφή μαζί τους, ένα από τα Νοσοκομεία  ανέφερε ότι 

«το προσωπικό παρακολουθεί σεμινάρια που διοργανώνονται κατά διαστήματα, όπως πχ  για 

τη διασυνοριακή περίθαλψη». 

Κρατικοί φορείς: Η σχέση του Νοσοκομείου με τους κρατικούς φορείς θεωρείται σημαντική 

από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, καθώς «διευκολύνεται το έργο του Νοσοκομείου από 

τις ενδεχόμενες συνεργασίες, ενώ παράλληλα επιλύονται με τον πλέον εύκολο και γρήγορο 

τρόπο διάφορα θέματα της κοινωνίας», όπως ανέφερε ένας από τους συμμετέχοντες στην 

έρευνα. Η συνεργασία αυτή κρίνεται σημαντική, δεδομένου ότι όλοι αποσκοπούν σε έναν 

κοινό στόχο: την εξυπηρέτηση του πολίτη. Συνήθως στενή σχέση, με συνεργασίες ιεραρχίας 

οι οποίες λειτουργούν αυτομάτως και αυτοδικαίως, υπάρχει με την Υγειονομική 

Περιφέρεια. Άλλα δύο Νοσοκομεία  έχουν αναπτύξει συνεργασίες με τους Δήμους του 

Νομού, με Κοινωνικές Υπηρεσίες, την Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας, τις 

Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ, το ΙΚΑ, αλλά και δικαστικούς φορείς. Αναφορικά με την 

περιφέρεια, το ένα εκ των δύο αυτών Νοσοκομείων  ανέφερε ότι υπάρχει επαφή στις 

περιπτώσεις έκτακτων καιρικών φαινομένων και πραγματοποιείται μέσω τηλεφωνικής 

επικοινωνίας και προσωπικών συναντήσεων. Εκτός των παραπάνω, ένας από τους 

συμμετέχοντες στην έρευνα τόνισε ότι υπάρχουν σχέσεις με τους λοιπούς κρατικούς φορείς, 

τόσο σε τοπικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες ξεκινούν από παροχή στατιστικών 

στοιχείων ή την παροχή αρωγής για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων προβλημάτων και 

φτάνουν μέχρι την συμμετοχή στην εκτέλεση της οικονομικής πολιτικής της κεντρικής 

κυβέρνησης. Οι σχέσεις αυτές, όπως τονίστηκε, αναπτύσσονται κυρίως σε επίπεδο 

υπηρεσιών, χωρίς όμως να αποκλείονται και οι προσωπικές σχέσεις σε επίπεδο διοίκησης. 

Τέλος, ένας από τους ερωτηθέντες ανέφερε ότι «οι σχέσεις του Νοσοκομείου με τους 

κρατικούς φορείς είναι υπηρεσιακοί και επαγγελματικοί».  
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Άλλα Νοσοκομεία : Οι σχέσεις με άλλα Νοσοκομεία  επίσης θεωρούνται σημαντικές, με 

βάση τα όσα αναφέρθηκαν από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, καθώς διευκολύνεται το 

έργο του κάθε Νοσοκομείου σε επίπεδο λειτουργίας, οικονομικών δεδομένων, αλλά και της 

παροχής υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς. Οι συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ 

των Νοσοκομείων αφορούν ζητήματα που εμπίπτουν στο επίπεδο της εκπαίδευσης του 

προσωπικού, της κοινής αντιμετώπισης διοικητικών θεμάτων, των διακομιδών ασθενών, 

των συναντήσεων με  στελέχη των άλλων Νοσοκομείων, της διεξαγωγής συνεδρίων, αλλά 

και της εφαρμογής καινοτομιών (π.χ. νέος θεσμός εφαρμογής της λίστας χειρουργείων αλλά 

και αναγκών). Όπως ανέφερε ένας από τους συμμετέχοντες, «η συνεργασία αυτή είναι 

ιδιαίτερα σημαντική στην περίπτωση μίας πολυπολιτισμικής κοινότητας, όπου θα ακούγονται 

όλα τα προβλήματα, σε μία προσπάθεια επίλυσής τους από τα Νοσοκομεία». Επίσης, «η 

συνεργασία αυτή είναι σημαντική σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία αντιμετώπισης των 

ιατρικών αναγκών των ασθενών από ένα Νοσοκομείο, καθώς διασφαλίζει την άμεση 

ικανοποίηση αυτών των αναγκών από άλλο Νοσοκομείο». Ωστόσο, δε φαίνεται να διατηρούν 

όλα τα Νοσοκομεία  μεταξύ τους καλές σχέσεις. Ένας από τους συμμετέχοντες δήλωσε ότι 

«υπάρχει περιστασιακή συνεργασία, με σχέσεις που συνήθως σχετίζονται με θέματα 

προσωπικού, μέσω της Υγειονομικής Περιφέρειας ή με θέματα ασθενών για διακομιδές, αν 

και θα ήταν επιθυμητή η συνεργασία σε ένα συντονισμένο επίπεδο δημοσίων σχέσεων». 

ΜΜΕ: Όπως ανέφερε ένας από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, «η σχέση με τα ΜΜΕ 

θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, λόγω της αμοιβαιότητας που δημιουργείται, μεταξύ της  

κοινής γνώμης και της Διοίκησης του Νοσοκομείου, με γνώμονα την όσο το δυνατόν καλύτερη 

παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες και την αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτων αναγκών και 

προβλημάτων.» Παρ’ όλο που και οι άλλοι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται ότι η σχέση 

αυτή είναι σημαντική, διατηρούν τυπική και περιορισμένη σε ενημερωτικό επίπεδο. 

Σύμφωνα με την απάντηση ενός από τους συμμετέχοντες, η περιορισμένη σχέση που 

διατηρεί με τα ΜΜΕ της επαρχίας οφείλεται στο ότι «ασχολούνται κατά κύριο λόγο με 

μικροπολιτικά θέματα και δεν συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίλυση των προβλημάτων της 

καθημερινότητας». Βάσει της απάντησης που έδωσε ένας άλλος υπεύθυνος, «τα ΜΜΕ, αν 

και είναι σημαντικό μέσο των δημοσίων σχέσεων διότι έχουν την δυνατότητα να μεταφέρουν 

μηνύματα του Νοσοκομείου στο μεγάλο μέρος του κοινού που απευθύνεται, ταυτόχρονα 

διέπονται από περιορισμούς και προκαλούν στρεβλώσεις, καθώς εξυπηρετούν δικές τους 
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σκοπιμότητες, με αποτέλεσμα να χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής». Ένας ακόμη συμμετέχων 

ανέφερε ότι δεν υπερτονίζει αυτή τη σχέση, καθώς συνεργάζεται μόνον όταν πρέπει να 

μεταφέρει πληροφόρηση στην κοινωνία, αλλά χωρίς υπερβολές και όχι κατά τρόπο που να 

επηρεάζεται η λειτουργία και η Διοίκηση του Νοσοκομείου. Τέλος, ένας από τους 

συμμετέχοντες δήλωσε ότι το Νοσοκομείο διατηρεί μια τυπική και ενημερωτική σχέση με 

τα ΜΜΕ, χωρίς να τη θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική.  

ii. Στο εσωτερικό κοινό 

Εργαζόμενοι: Όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα τόνισαν τη σημαντικότητα της σχέσης με 

τους εργαζομένους, καθώς οι εργαζόμενοι αποτελούν  κρίσιμο παράγοντα στην παροχή των 

υπηρεσιών των Νοσοκομείων. Σε δύο από τα Νοσοκομεία  υπάρχει συνεχής προσπάθεια για 

ενθάρρυνση και διεύρυνση των σχέσεων με το προσωπικό  όπως συμβολή στις προσπάθειες 

για θεατρική, ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά και συμμετοχής σε διάφορες ετήσιες εκδηλώσεις, 

ενώ σε ένα άλλο υπάρχουν μακροχρόνιες φιλικές και οικογενειακές σχέσεις μεταξύ του 

προσωπικού, εξαιτίας του μικρού μεγέθους της κοινωνίας εντός της οποίας λειτουργεί το 

Νοσοκομείο. Σε ένα τρίτο Νοσοκομείο γίνεται προσπάθεια ανάπτυξης σχέσεων μέσα από 

τον εθελοντισμό (π.χ. σύλλογος αιμοδοτών εργαζομένων ή πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι ή 

επαφή με τα σχολεία), αλλά και μέσα από το σωματείο εργαζομένων. Η συνεργασία με το 

σωματείο εργαζομένων αναφέρθηκε από δύο ακόμη συμμετέχοντες. Επίσης, δύο υπεύθυνοι 

Νοσοκομείων  αναφέρθηκαν στην ισοτιμία και τη διαφάνεια στις σχέσεις των εργαζομένων 

εντός του Νοσοκομείου. Η καλή σχέση μεταξύ υπαλλήλων, Προϊσταμένων και Διοίκησης, 

που να στηρίζεται στην καλή  συνεργασία, στο αίσθημα ευθύνης και στην συλλογική 

προσπάθεια για την ποιοτική εικόνα του Νοσοκομείου σε επίπεδο προσφερόμενων 

υπηρεσιών, τονίστηκε από έναν συμμετέχοντα. Συνολικά, επομένως, ο ανθρώπινος 

παράγοντας σε ένα Νοσοκομείο κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικός, με επιπτώσεις στην υγεία 

των ασθενών και για το λόγο αυτό τα Νοσοκομεία  προσπαθούν να δημιουργήσουν σχέσεις 

μέσω των συνδικαλιστικών οργάνων, αλλά και των διαπροσωπικών σχέσεων. 

 

Μακροχρόνιο σχέδιο δημοσίων σχέσεων 

Και τα έξι εξεταζόμενα Νοσοκομεία  δηλώνουν ότι δεν υπάρχει μακροχρόνιο σχέδιο 

δημοσίων σχέσεων αν και θεωρούν ότι θα έπρεπε να υπάρχει. Ωστόσο αυτό δεν είναι 
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εφικτό, λόγω της έλλειψης στον οργανισμό του Νοσοκομείου ενός γραφείου δημοσίων 

σχέσεων, στελεχωμένο με ικανό και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Επιπρόσθετα, 

ένας από τους συμμετέχοντες εκτιμά ότι «ο μακροχρόνιος σχεδιασμός των δημοσίων 

σχέσεων επικεντρώνεται στο πρόσωπο του Διοικητή», ενώ ένας άλλος θεωρεί ότι «ο 

μακροχρόνιος σχεδιασμός των Δημοσίων Σχέσεων απαιτεί σταθερές διοικήσεις, καθώς και 

οικονομική αυτάρκεια», και τονίζει ότι η δημόσια διοίκηση, παρά τα τελευταία βήματα προς 

αυτή την κατεύθυνση, δεν έχει επιτύχει τους στόχους αυτούς, γεγονός που αποτελεί 

τροχοπέδη στον μακροχρόνιο σχεδιασμό δημοσίων σχέσεων. Επίσης, αναφέρθηκε από έναν 

συμμετέχοντα ότι ο σχεδιασμός αυτός πραγματοποιείται από το Υπουργείο Υγείας και ότι 

αυτός ο φορέας, σε συνεργασία με τις διοικήσεις των Νοσοκομείων, δεν έχουν ασχοληθεί 

ιδιαίτερα με το θέμα, λόγω μεγάλων και σοβαρότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζονται 

σήμερα στα Νοσοκομεία  και που έχουν επιδεινωθεί από η κοινωνική και οικονομική κρίση. 

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως μόνο ένας από τους συμμετέχοντες στην έρευνα 

δήλωσε ότι έχει σκοπό να εντάξει την άσκηση των καθηκόντων των δημοσίων σχέσεων σε 

νέο τμήμα που σχεδιάζει να αναπτύξει, το οποίο θα ασχολείται με τα προγράμματα του 

ΕΣΠΑ του Νοσοκομείου και σκοπεύει να το στελεχώσει με προσωπικό που θα μπορεί να 

ανταποκριθεί και στην άσκηση των δημοσίων σχέσεων του Νοσοκομείου. Αντίθετα, οι 

υπόλοιποι ερωτηθέντες θεωρούν ότι θα έπρεπε να υπάρχει μακροχρόνιος σχεδιασμός των 

δημοσίων σχέσεων στα Νοσοκομεία  τους, ωστόσο το Υπουργείο Υγείας δεν έχει 

προχωρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. 

 

Έρευνα κοινού 

Παρά την σημαντικότητα των δημοσίων σχέσεων, μόνο δύο από τους συμμετέχοντες 

δήλωσαν πως διεξάγουν έρευνα κοινού. Πιο αναλυτικά, σε ένα Νοσοκομείο διεξάγεται 

έρευνα μέσω ερωτηματολογίων για την ικανοποίηση ασθενών, τα οποία δεν είναι γενικά 

αλλά στοχευμένα, όπως για παράδειγμα έρευνα για τα εξωτερικά ιατρεία ή τη Μονάδα 

Τεχνητού Νεφρού. Τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται, γίνονται ενέργειες και έχουν βοηθήσει  

στην βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας. Αντίθετα, δύο από τους συμμετέχοντες 

ανέφεραν ότι θα ήταν επιθυμητή η διεξαγωγή έρευνας κοινού, αλλά αυτή τη στιγμή δεν 

υπάρχει τέτοια δραστηριότητα από μέρους του Νοσοκομείου. 
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Τέλος, οι υπόλοιποι ανέφεραν ότι η έρευνα κοινού γίνεται περιστασιακά, κατά περίπτωση ή 

υπό τη μορφή παραπόνων. Πιο συγκεκριμένα, σε ένα Νοσοκομείο υπάρχουν και 

κυκλοφορούν έντυπα του Νοσοκομείου, στα οποία οι εξυπηρετούμενοι πολίτες, μπορούν να  

εκφράσουν κάθε πρόταση που θα τους διευκόλυνε στην εξυπηρέτησή τους και κάθε 

παράπονο για όσα θεωρούν κακώς κείμενα. Σε ένα άλλο Νοσοκομείο γίνεται εμπειρική και 

τα περίπτωση  καταγραφή των αναγκών και των επιθυμιών του κοινού, κάτι το οποίο δεν 

οδηγεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις ανάγκες όλων των κοινωνικών 

ομάδων. Σε ένα άλλο Νοσοκομείο γίνονται περιστασιακά έρευνες, οι οποίες 

πραγματοποιούνται σε διάφορα επίπεδα (κλινικής, τμήματος, υπηρεσίας).  

 

6.3 Μέσα εφαρμογής δημοσίων 

σχέσεων 

Δελτία τύπου – Συνεντεύξεις τύπου 

Σε όλα τα Νοσοκομεία  η σχέση με τα ΜΜΕ αναπτύσσεται μέσω δελτίων τύπου και 

ενημερωτικών συνεντεύξεων.  

Εκδηλώσεις 

Οι Διοικήσεις των πέντε από τα έξι εξεταζόμενα Νοσοκομεία  διοργανώνουν συνέδρια και 

ομιλίες για την ενημέρωση του κοινού με θέματα όπως Παιδιατρική, Γενική Ιατρική, 

Αιμοδοσία, ομιλίες για νεφροπαθείς κ.α., ενώ στο άλλο Νοσοκομείο τα συνέδρια δεν 

πραγματοποιούνται στο ευρύτερο κοινό, αλλά οργανώνονται διημερίδες επιστημονικού 

ενδιαφέροντος σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.  

Internet 

Και τα έξι Νοσοκομεία  διαθέτουν ιστοσελίδα, ωστόσο στα πέντε από αυτά είναι 

επικαιροποιημένα με ανακοινώσεις για τις δραστηριότητες του Νοσοκομείου  που 

απευθύνονται στο κοινό (π.χ. ενημέρωση σχετικά με τον ελεγκτή ιατρό του Νοσοκομείου), 

ενώ στο έκτο Νοσοκομείο αναρτώνται μόνο θέματα σχετικά με προμήθειες λόγω έλλειψης 

τεχνικής υποστήριξης.  
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Ενέργειες κοινωνικού περιεχομένου 

Στις ενέργειες κοινωνικού περιεχομένου εντάσσεται η συμμετοχή ενός Νοσοκομείου σε 

επίσημες ενημερώσεις (καμπάνιες) που διενεργούνται σε κεντρικό επίπεδο από το αρμόδιο 

Υπουργείο ή άλλους επίσημους φορείς (π.χ. ΚΕΕΛΠΝΟ), αλλά και η ενημέρωση των 

ασθενών/πολιτών, συνοδών και εργαζομένων για την ενημέρωση τους αναφορικά με την 

πρόληψη ασθενειών και μολύνσεων μέσω του προσωπικού, ή μέσω εντύπων ενημερώσεων 

(σταθερές πινακίδες, ανακοινώσεις στις κλινικές κ.α). Επίσης, ένα Νοσοκομείο διοργανώνει 

ομιλίες σε συνεργασία με άλλους φορείς ή σχολεία. 

Ειδικές εκδόσεις 

Κανένα από τα εξεταζόμενα Νοσοκομεία  δεν εκδίδει ενημερωτικά φυλλάδια για τρόπους 

πρόληψης ασθενειών ή παροχές υγείας που προσφέρονται στα Νοσοκομεία. Το κοινό 

ενημερώνεται με ανοιχτές εκδηλώσεις, με έντυπα που εκδίδονται από το Κέντρο Ελέγχου 

και Πρόληψης Νοσημάτων  (ΚΕΕΛΠΝΟ) για τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης 

ασθενειών ή με δελτία τύπου και ραδιοφωνικές συνεντεύξεις των Διοικητών.  

Διαχείριση  διαφόρων θεμάτων 

Μάλιστα, αναφορικά με την διαχείριση θεμάτων που προκύπτουν στο Νοσοκομείο και 

γίνονται αντικείμενο επικοινωνίας με το κοινό, οι Διοικήσεις και των έξι εξεταζόμενων 

Νοσοκομείων  αντιμετωπίζουν το περιστατικό με διαφάνεια, ειλικρίνεια και αμεσότητα. 

Επίσης, ένας από τους ερωτηθέντες τόνισε ότι «γίνεται μία παράλληλη προσπάθεια 

διαφύλαξης του κύρους του Νοσοκομείου», ενώ ένας άλλος αναφέρθηκε στο ότι «οι ενέργειες 

που εμπίπτουν σε αυτό το πεδίο εμπίπτουν στη δεοντολογία του Νοσοκομείου». Η ενημέρωση 

του κοινού γίνεται μέσω ανακοινώσεων και δηλώσεων στον τύπο. 

Ένας από τους συμμετέχοντες στην έρευνα αναφέρθηκε στη διαδικασία που ακολουθείται 

σε αυτήν την περίπτωση: «αρχικά ελέγχεται η ορθότητα του συμβάντος με τις παραμέτρους, 

δίνονται εξηγήσεις εκατέρωθεν, ώστε να διαλευκανθεί η υπόθεση και στην συνέχεια 

παίρνονται τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή επανάληψης του προβλήματος. Όσον αφορά 

την δημοσιότητα, αντιμετωπίζεται αναλόγως με το θέμα, με μια προσεκτική και περιληπτική 

δήλωση, εξηγήσεων, καθησυχασμού και διαβεβαίωσης ότι το συμβάν θεωρείται λήξαν και δεν 

θα επαναληφθεί». Σε άλλο Νοσοκομείο ο υπεύθυνος ανέφερε ότι «αρχικά συλλέγονται όλες 
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οι πληροφορίες. Στην περίπτωση που υπάρχει ανακρίβεια και διαρροή από το εσωτερικό του 

Νοσοκομείου, καλούνται οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν, ενώ γίνεται ανακοίνωση από τον 

Διοικητή. Αντίθετα, στην περίπτωση που πρόκειται για καλή πρακτική, τότε το Νοσοκομείο 

προχωρά σε ενέργειες δημοσιοποίησης». Τέλος, στην περίπτωση ενός από τα Νοσοκομεία , 

γίνεται και η επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς, ενώ υπάρχει και πολύ προσεκτική 

αντίδραση (απάντηση) σε τυχόν επικρίσεις. Όπως τόνισε ένας από τους συμμετέχοντες, «οι 

πολίτες έχουν το δικαίωμα της ενημέρωσης για τα τεκταινόμενα και τα τυχόν προβλήματα 

εντός του Νοσοκομείου, αλλά και το πώς αυτά αντιμετωπίζονται από τη Διοίκηση». 
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Κεφάλαιο 7: Συζήτηση των ευρημάτων 
 

Σημασία των δημοσίων σχέσεων 

Βάσει των απαντήσεων που δόθηκαν από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, οι δημόσιες 

σχέσεις είναι ένα σημαντικό εργαλείο επικοινωνίας στα Νοσοκομεία , καθώς συμβάλλουν 

στη δημιουργία επωφελών και αμοιβαίων σχέσεων μεταξύ του Νοσοκομείου και των 

ενδιαφερομένων μερών, καθώς και στην αμφίδρομη επικοινωνία, όπως αναφέρεται και στη 

θεωρία των δημοσίων σχέσεων.(Παπατριανταφύλλου, 2011; Wilcox et.al., 2004; 

Henderson, 2005; Flynn et.al., 2008; Tengku και Jamilah, 2015; PRSA, 2017; CIPR, 2017). 

Η σημαντικότητα αυτή απορρέει από το γεγονός ότι οι δημόσιες σχέσεις συμβάλλουν στη 

δημιουργία σχέσεων με τους καταναλωτές υγείας, όπως αναφέρεται και από τη 

βιβλιογραφία (O'Neil, 2009; Moliner, 2009; Gbadeyan, 2010; Topan, 2012). Η σχέση αυτή 

είναι σημαντική, καθώς οι καταναλωτές υγείας θα πρέπει να γνωρίζουν τα τεκταινόμενα σε 

ένα Νοσοκομείο, όπως αναφέρθηκε από έναν συμμετέχοντα στην έρευνα. Με τον τρόπο 

αυτό μπορεί να δημιουργηθεί αυξημένη εμπιστοσύνη από μέρους των πολιτών προς το 

Νοσοκομείο, με θετικά αποτελέσματα ως προς την έκβαση της ασθένειάς τους και την 

ικανοποίησή τους από τον τρόπο λειτουργίας του Νοσοκομείου. Επιπρόσθετα, οι δημόσιες 

σχέσεις και η σχέση συνεργασίας μεταξύ καταναλωτών υγείας και Νοσοκομείου οδηγεί και 

σε μία ανατροφοδότηση στο Νοσοκομείο, η οποία συμβάλλει στη βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, με θετικά και πάλι αποτελέσματα στην ικανοποίηση των 

ασθενών. Τα παραπάνω δεν έρχονται σε αντίθεση με τα ευρήματα άλλων ερευνών  (Kent 

και Taylor, 2002; Kent και Taylor, 2002; Baines et.al., 2004; Rowe and Calnan, 2006; 

Kirdar, 2007; Alston et.al., 2012). Πράγματι, αρκετοί μελετητές (Plowman, 2005; 

Macnamara, 2016) αναφέρονται στο μοντέλο των δύο κατευθύνσεων των δημοσίων 

σχέσεων. Επίσης, βρέθηκε ότι συμβάλλει και στη βελτίωση της εταιρικής φήμης των 

οργανισμών, όπως αναφέρεται και από άλλους μελετητές (Hutton, 1999; Traynowicz-

Hetherington et. al., 2001; Kent και Taylor, 2002; Heanand Yi, 2009; Gbadeyan, 2010; Goel 

et.al., 2014;Mukherjee και Nathawat, 2015).  
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Εκτός από την σημαντικότητα της σχέσης με τους καταναλωτές υγείας, εξίσου σημαντική 

είναι και η σχέση με τους εργαζομένους στο Νοσοκομείο, όπως αποτυπώνεται και στα 

ευρήματα της παρούσας έρευνας και τονίζεται από τον Σκλαβούνη (1999) και τους 

Tengilimoglu et.al(2007). Εξαιτίας του ότι τα Νοσοκομεία  είναι εντάσεως εργασίας, ο 

ρόλος των εργαζομένων είναι κρίσιμος, στην παροχή φροντίδας προς τους ασθενείς,  αλλά 

και στην ικανοποίηση των τελευταίων από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Επιπρόσθετα, 

οι εργαζόμενοι αποτελούν μέρος της ταυτότητας και της εικόνας ενός Νοσοκομείου. 

Εξαιτίας της σημαντικότητας των εργαζομένων, οι διοικήσεις των Νοσοκομείων  που 

συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρθηκαν στην εφαρμογή διαφόρων ενεργειών, που στόχο 

έχουν να συμβάλλουν στη δημιουργία πιο στενών διαπροσωπικών σχέσεων τόσο μεταξύ 

των εργαζομένων, όσο και μεταξύ εργαζομένων και προϊσταμένων / διοίκησης. Τα 

ευρήματα αυτά συνάδουν με τα όσα αναφέρονται στη βιβλιογραφία (Meath, 2006; Zhou 

et.al., 2011; Seltzer et.al., 2012) σχετικά με τη σημασία των δημοσίων σχέσεων στη 

δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας με τους εργαζομένους των 

Νοσοκομείων. Για το λόγο αυτό, αρκετά από τα Νοσοκομεία  προβαίνουν σε εκπαίδευση 

του προσωπικού, κάτι το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη παροχή υπηρεσιών 

υγείας, όπως τονίζεται από κάποιους μελετητές (Tomasone et.al., 2014; Li et.al., 2016). 

Εκτός των παραπάνω, οι δημόσιες σχέσεις συμβάλλουν και στη γνωστοποίηση διαφόρων 

συμβάντων από μέρους των Νοσοκομείων, όπως βρέθηκε μέσα από την έρευνα που 

διεξήχθη. Η δημοσιοποίηση των όσων συμβαίνουν σε ένα Νοσοκομείο χαρακτηρίστηκε ως 

δικαίωμα των πολιτών, ενώ παράλληλα τονίστηκε και η ανάγκη διαφύλαξης της εικόνας και 

του κύρους του Νοσοκομείου, μέσα από τη διαδικασία αυτή. Πράγματι, η εικόνα του 

Νοσοκομείου στην συνείδηση των καταναλωτών υγείας καθορίζει και την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και την πίστη στις πρακτικές του Νοσοκομείου τόσο με 

άμεσο όσο και με έμμεσο τρόπο (Wu, 2011). Ειδικότερα στις περιπτώσεις διαχείρισης 

κρίσεων, η σχέση του Νοσοκομείου με τα ΜΜΕ πρέπει να είναι άριστη, προκειμένου να 

μεταβιβασθεί σωστά το μήνυμα στο σύνολο της κοινής γνώμης ως προς τον τρόπο 

διαχείρισης του συμβάντος. Σε αντίθετη περίπτωση, τα ΜΜΕ μπορούν να επηρεάσουν 

αρνητικά την κοινή γνώμη για τις πρακτικές του Νοσοκομείου, βλάπτοντας την εικόνα του. 

Από την άλλη πλευρά, κάθε οργανισμός, συμπεριλαμβανομένων και των Νοσοκομείων, έχει 

την ανάγκη να δημοσιοποιήσει καλές πρακτικές ή να διοχετεύσει πληροφορίες αναφορικά 
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με το πώς και το γιατί ξεκίνησε η κρίση με στόχο να επηρεάσει την κοινή γνώμη και να 

ενισχύσει θετικά την εικόνα του μέσω της άτυπης διαφήμισης και επικοινωνίας από στόμα 

σε στόμα (FisherLiu et.al.,2013). 

Επιπρόσθετα, η παρούσα έρευνα έδειξε ότι η σχέση των Νοσοκομείων  με τους κρατικούς 

φορείς ή και με άλλα Νοσοκομεία  είναι ιδιαίτερα σημαντική, προκειμένου να βελτιωθούν 

οι παρεχόμενες υπηρεσίες στους καταναλωτές υγείας. Η συνδρομή των κρατικών φορέων 

είναι απαραίτητη, για παράδειγμα, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες υποδομές 

πρακτικής εξάσκησης των νοσηλευτών, όπως αναφέρεται και από τους Li et.al. (2016). 

Συνολικά, οι σχέσεις αυτές συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία των Νοσοκομείων , 

όπως αναφέρεται και από τον Oliver(2002). 

Τέλος, μέσα από την έρευνα που διεξήχθη διαπιστώθηκε και η σημασία της σχέσης των 

Νοσοκομείων με τα ΜΜΕ, όπως αναφέρεται και από προηγούμενες έρευνες (Kiousis et.al., 

2007; Waters, 2010). Τα ΜΜΕ μπορούν να απευθυνθούν σε ένα πολύ μεγάλο κοινό και 

αυτό αιτιολογεί σε μεγάλο βαθμό τη σημασία τους. Ωστόσο, μέσα από την έρευνα βρέθηκε 

επίσης ότι ορισμένες φορές τα ΜΜΕ δεν ανταποκρίνονται με αποτελεσματικότητα στο ρόλο 

τους, καθώς ασχολούνται με μικροπολιτικά θέματα και ως εκ τούτου δε συμβάλλουν 

ουσιαστικά στην επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας και στην ικανοποίηση 

των αναγκών των πολιτών. 

Μέσα εφαρμογής δημοσίων σχέσεων 

Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα της παρούσας έρευνας αφορά την πρακτική εφαρμογή των 

δημοσίων σχέσεων από μέρους των Νοσοκομείων . Κανένα  Νοσοκομείο δε διαθέτει κάποιο 

ειδικό τμήμα διαχείρισης των δημοσίων σχέσεων. Αυτό οφείλεται τόσο στην έλλειψη 

καταρτισμένου προσωπικού, κάτι που αναφέρεται και από τον Κουτούπη (2004), όσο και 

στο γεγονός ότι τόσο το Υπουργείο Υγείας, όσο και οι διοικήσεις των Νοσοκομείων  

καλούνται να αντιμετωπίσουν σημαντικότερα θέματα, στο πλαίσιο της σημερινής 

οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Επιπρόσθετα, δε γίνεται συστηματική έρευνα κοινού, 

που θα αποτελούσε σημαντικό μέσο συλλογής δεδομένων σχετικά με τις ανάγκες, επιθυμίες 

και παρατηρήσεις των πολιτών, όπως αναφέρεται και από τους Wilcox και Cameron(2009).  

Η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων και ετήσιων εκθέσεων είναι σημαντική για την 

ενημέρωση του κοινού και την πρόληψη των ασθενειών και την επικοινωνία των 
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πεπραγμένων του Νοσοκομείου αντίστοιχα. Παρ’ όλα αυτά, τα Νοσοκομεία  δεν 

προχωρούν σε αυτές τις ενέργειες. Αντίθετα, τα Νοσοκομεία  που συμμετείχαν στην έρευνα 

διοργανώνουν σεμινάρια για το κοινό, εκδηλώσεις για τους εργαζομένους, συμμετέχουν σε 

επίσημες ενημερώσεις (καμπάνιες) που διενεργούνται σε κεντρικό επίπεδο, ενώ τέλος 

προβαίνουν σε δελτία τύπου και ενημερωτικές συνεντεύξεις. Συνολικά, επομένως, 

παρατηρούμε ότι τα Νοσοκομεία  που συμμετείχαν στην έρευνα κάνουν χρήση αρκετών 

από τα εργαλεία δημοσίων σχέσεων που αναφέρονται από άλλους μελετητές (Theaker, 

2001; Michaelson και Stacks, 2010). 

Τέλος, αξίζει να τονιστεί πως ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των δημοσίων σχέσεων των 

Νοσοκομείων  αποδίδεται στην διαδικτυακή επικοινωνία με το κοινό, εξαιτίας της εξέλιξης 

της τεχνολογίας και της διείσδυσης των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας 

στην καθημερινή ζωή των ατόμων. Η αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών, όπως είναι η 

ιστοσελίδα των Νοσοκομείων , για τη δημιουργία σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά 

και επικοινωνίας με αυτά, αναφέρεται και από τους Kaplan και Haenlein (2010), ενώ και η 

Πολυμερίδου (2012) αναφέρεται στη σημαντικότητα των νέων τεχνολογιών στο πεδίο των 

δημοσίων σχέσεων. Στην εποχή της κοινωνικής δικτύωσης, τα Νοσοκομεία  έρχονται σε 

άμεση επαφή με την τοπική κοινωνία, αλλά και με το σύνολο των καταναλωτών υγείας, 

προκειμένου να τους ενημερώσουν για θέματα υγείας, πρόληψης και αντιμετώπισης 

ασθενειών, συμβάλλοντας έτσι στην βελτίωση των αποτελεσμάτων υγείας (Moorhead et.al., 

2013).Συνολικά, αρκετοί μελετητές (Πολυμερίδου, 2012; Smith, 2010; Kaplan και 

Haenlein, 2010; Triantafillidou και Yannas, 2014) αναφέρονται στη σημασία του διαδικτύου 

στο πλαίσιο εφαρμογής των δημοσίων σχέσεων από μέρους των οργανισμών.  
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Συμπεράσματα και προτάσεις για 
μελλοντική έρευνα 

 

Συμπεράσματα της έρευνας 

Οι δημόσιες σχέσεις είναι, αναμφίβολα, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο επικοινωνίας στα 

Νοσοκομεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο επιτρέπει την λειτουργική 

διασύνδεση της Διοίκησης του Νοσοκομείου με τους κρατικούς φορείς, τους καταναλωτές 

υγείας, τους εργαζόμενους και τα ΜΜΕ. Ο στόχος των δημοσίων σχέσεων είναι η προβολή 

των επιστημονικών και νοσηλευτικών επιτευγμάτων του Νοσοκομείου καθώς και της 

ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας της μονάδας που συμβάλλουν στην 

βελτίωση των αποτελεσμάτων υγείας. Επιπλέον, οι δημόσιες σχέσεις επιτρέπουν στα 

Νοσοκομεία  να διαχειρίζονται με αμεσότητα, διαφάνεια και ειλικρίνεια οποιοδήποτε θέμα 

ανακύπτει και μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση στην εικόνα του Νοσοκομείου και στην 

συνείδηση των καταναλωτών υγείας για τις πρακτικές του. 

Συχνά, οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

χρησιμοποιούν τις δημόσιες σχέσεις ως μέσο επαφής με το κοινό για την διαχείριση και 

διεκπεραίωση παραπόνων και καταγγελιών, προκειμένου να επηρεάσουν την κοινή γνώμη 

και να βελτιώσουν την εικόνα του Νοσοκομείου. Η επιτυχία των δημοσίων σχέσεων είναι 

άμεσα συνδεδεμένη με τις καλές και αποτελεσματικές σχέσεις που έχουν οι Διοικήσεις των 

Νοσοκομείων  με τα ΜΜΕ, ενώ ο ρόλος των ΜΜΕ είναι σημαντικός στην δημιουργία 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της μέγιστης δυνατής επικοινωνίας, έτσι ώστε η δημόσια 

εικόνα του Νοσοκομείου να εδραιωθεί θετικά στην συνείδηση των πολιτών/ασθενών. 

Εξίσου σημαντική είναι η σχέση με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς είναι τα 

άτομα που έρχονται σε άμεση επαφή με τους ασθενείς και είναι υπεύθυνα για την βελτίωση 

της υγείας του ασθενούς και την αποτελεσματική περίθαλψη. Επιπλέον, εάν η εργασιακή 

ικανοποίηση του ιατρικού, αλλά κυρίως του νοσηλευτικού προσωπικού είναι υψηλή, τότε 

είναι και βελτιωμένες οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στους ασθενείς (Castaneda and 
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Scanlan, 2014). Οι μεγάλες βάρδιες στις νοσοκόμες σχετίζονται ισχυρά και θετικά με υψηλά 

επίπεδα κούρασης και μεγαλύτερο κίνδυνο για την ασφάλεια των ασθενών (Dall'Ora, et.al., 

2015).  

Η συνεργασία με άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα και τους κρατικούς φορείς της υγειονομικής 

περιφέρειας μπορεί να συμβάλλει στην συνολική  αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

υγείας με την εφαρμογή εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και 

προγραμμάτων μελέτης και αξιολόγησης θεμάτων υγείας Στο ίδιο πλαίσιο, συνέδρια, 

σεμινάρια και  συνέδρια και ομιλίες μπορούν να συμβάλλουν στην ενημέρωση της τοπικής 

κοινωνίας, προκειμένου να λειτουργεί αποτελεσματικά η προληπτική ιατρική και να 

αποφεύγονται επιδημίες και κρούσματα σοβαρών ασθενειών. 

Εκτός από την σημαντικότητα της διαδικτυακής επικοινωνίας του Νοσοκομείου με το κοινό 

που επιτρέπει την άμεση επίλυση αποριών, παραπόνων ή και καταγγελιών, η εμπιστοσύνη 

των καταναλωτών υγείας είναι το πλέον σημαντικό στοιχείο των επιτυχημένων δημοσίων 

σχέσεων. Προς αυτήν την κατεύθυνση, τα Νοσοκομεία της Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης φροντίζουν να επιλύουν οποιοδήποτε συμβάν με αμεσότητα και διαφάνεια, 

ενημερώνοντας το κοινό για τις αιτίες και τον τρόπο αντιμετώπισης του συμβάντος, ενώ 

ταυτόχρονα εκπαιδεύουν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, προκειμένου να μπορεί να 

παρέχει βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας. Η θετική εικόνα του Νοσοκομείου στο σύνολο της 

κοινής γνώμης είναι αυτή που τελικά προσελκύει περισσότερους ασθενείς στο Νοσοκομείο, 

οι οποίοι με τη σειρά τους προβάλουν το Νοσοκομείο και τις παροχές περίθαλψης και 

υγείας με την από στόμα σε στόμα διαφήμιση, η οποία, συχνά, είναι η μεγαλύτερη 

πιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

Περιορισμοί και προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα 

Η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε αποκλειστικά στα έξι Νοσοκομεία της Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης. Αποτυπώθηκε τι κάνουν τα συγκεκριμένα Νοσοκομεία, βάσει των 

απόψεων έξι στελεχών από την πλευρά της Διοίκησης. Ως εκ τούτου, σε μία μελλοντική 

έρευνα θα ήταν ενδιαφέρον να μελετηθεί η αποτελεσματικότητα των Νοσοκομείων της 
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Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από την πλευρά των ομάδων κοινού. Επίσης, θα 

μπορούσε να διεξαχθεί και μία παράλληλη έρευνα σε Νοσοκομεία άλλων περιφερειών, 

προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το σύνολο της χώρας.  
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Παράρτημα 
Ερωτήσεις της συνέντευξης 

 

1. Πως αντιλαμβάνεστε τις δημόσιες σχέσεις στο Νοσοκομείο σας;   

2. Πόσο σημαντικές είναι οι δημόσιες σχέσεις στο Νοσοκομείο σας; 

3. Ποιος ασκεί τα καθήκοντα των δημοσίων σχέσεων;  

4. Έχετε κάποιο μακροχρόνιο σχέδιο δημοσίων σχέσεων;  

5. Σε ποιες ομάδες κοινού απευθύνεστε;  

6. Γίνεται έρευνα κοινού; Θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο να κατανοήσετε τις ανάγκες 
και επιθυμίες των διάφορων ομάδων κοινού;   

7. Πόσο σημαντική θεωρείτε τη σχέση σας με τα ΜΜΕ και πως την αναπτύσσετε;  

8. Πόσο σημαντική θεωρείτε τη σχέση σας με την τοπική κοινωνία και πως την 
αναπτύσσετε;   

9. Πόσο σημαντική θεωρείτε τη σχέση σας με τα άλλα Νοσοκομεία  και πως την 
αναπτύσσετε;   

10. Πόσο σημαντική θεωρείτε τη σχέση σας με τους κρατικούς φορείς και πως την 
αναπτύσσετε;  

11. Πόσο σημαντική θεωρείτε τη σχέση σας με τους εργαζομένους και πως την 
αναπτύσσετε;  

12. Πόσο σημαντική θεωρείτε τη σχέση σας με τους καταναλωτές υγείας και πως την 
αναπτύσσετε; 

13. Εκδίδετε ενημερωτικά έντυπα ή ενημερώνετε με κάποιον άλλο τρόπο το κοινό για 
τρόπους πρόληψης ασθενειών, θέματα που αφορούν συγκεκριμένες ασθένειες ή 
παροχές υγείας που προσφέρετε;     

14. Διοργανώνετε ομιλίες στο ευρύτερο κοινό και συνέδρια επιστημονικού 
ενδιαφέροντος;  

15. Έχει το Νοσοκομείο σας ιστοσελίδα στο διαδίκτυο; Αν ναι, περιλαμβάνει μόνιμη 
ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητες του Νοσοκομείου; 

16. Πως διαχειρίζεστε θέματα που προκύπτουν στο Νοσοκομείο σας και βλέπουν το φως 
της δημοσιότητας; 


