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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Η ραγδαία  εξέλιξη της τεχνολογίας πάνω στον τοµέα  υγείας επηρεάζει 

αναµφίβολα τις εφαρµοζόµενες πρακτικές και οδηγεί στη διαρκή µεταβολή των 

δεδοµένων. Η ελεύθερη πρόσβαση στην τρέχουσα γνώση και η  ευρεία διάδοση της 

επιστηµονικής και ιατρικής πληροφορίας, οδήγησαν αναπόφευκτα στην αυξηµένη 

εγρήγορση του κοινού πάνω σε θέµατα υγείας και ευεξίας. 

  Πλέον, οι καταναλωτές έχουν υψηλές προσδοκίες και δεν αρκούνται στη 

θεραπεία τους, που άλλωστε τη θεωρούν δεδοµένη , αλλά αναµένουν η θεραπευτική 

διαδικασία να σέβεται την προσωπικότητα και τις ανάγκες τους, να επιτρέπει τη 

συµµετοχή τους σε αυτήν, να εξασφαλίζει κάποιες ανέσεις και να αφήνει την 

καλύτερη δυνατή εντύπωση. 

 ∆εδοµένου του έντονου ανταγωνισµού στον τοµέα των υγειονοµικών 

υπηρεσιών, η βιωσιµότητα ενός νοσοκοµείου συνδέεται άρρηκτα µε την παροχή 

υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που επιτυγχάνουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

έναντι άλλων νοσοκοµείων. 

  Σκοπός της διπλωµατικής εργασίας είναι η ανάδειξη της σηµασίας που δίνει 

το Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου στην ικανοποίηση των πελατών 

του, καθώς και η καταγραφή των παραγόντων στους οποίους δίνει βαρύτητα η 

∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου, προκειµένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός. 

 Ακολουθήθηκε η µέθοδος της µελέτης περίπτωσης, που συνδυάστηκε µε 

συνέντευξη µε τη ∆ιεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου του Νοσοκοµείου, για την άντληση 

πρωτογενών δεδοµένων. Η συλλογή των δευτερογενών στοιχείων, πραγµατοποιήθηκε 

µέσω του ιστότοπου, καθώς και των εντύπων του Νοσοκοµείου. 

 Από τα ευρήµατα της µελέτης προκύπτει πως το Νοσοκοµείο, επιδιώκοντας 

να υλοποιήσει το όραµά του για παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών,  έχει 

κατορθώσει να κερδίσει την εκτίµηση του κοινού, συνεχίζοντας ωστόσο τις 

προσπάθειες για το καλύτερο. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Το ασταθές, απαιτητικό και ευµετάβλητο περιβάλλον λειτουργίας των 

σύγχρονων οργανισµών επιβάλλει την προσαρµογή στα νέα δεδοµένα και τις 

τρέχουσες εξελίξεις, ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα, η ανταγωνιστικότητα και 

η αποτελεσµατικότητα αυτών.  

 Η κατανόηση της σπουδαιότητας της ικανοποίησης των πελατών αποτελεί 

κριτικής σηµασίας εργαλείο στα χέρια της εκάστοτε ∆ιοίκησης, η αποτελεσµατική 

χρήση του οποίου µπορεί να συµβάλει στην αναγνώριση και ενίσχυση των δυνατών 

σηµείων του φορέα αυτού, ώστε να διασφαλιστεί η πολυπόθητη ικανοποίηση και η 

διατήρηση των ευχαριστηµένων πελατών διαχρονικά, ταυτόχρονα µε την 

προσέλκυση νέων. 

 Ο χώρος της υγείας είναι διαφορετικός και  ιδιαίτερος σε σχέση µε τους 

υπόλοιπους τοµείς παροχής υπηρεσιών, ωστόσο, δεν παύει να διέπεται από την ίδια 

φιλοσοφία και  να υπόκειται στους ίδιους νόµους προσφοράς και ζήτησης. 

 Ο πρωταρχικός λόγος ύπαρξης ενός νοσοκοµείου είναι ουσιαστικά η 

εξυπηρέτηση των ασθενών/ «πελατών» του και η ικανοποίηση των αναγκών και των 

απαιτήσεων των «πελατών» αυτών. Επιπλέον, η ενσωµάτωση της γνώµης και των 

αναγκών των ασθενών στη λήψη αποφάσεων και τη χάραξη πολιτικών, καθώς και η 

υιοθέτηση πελατοκεντρικής κουλτούρας αποτελεί ζωτικής σηµασίας στρατηγική για 

την αποτελεσµατική και αποδοτική λειτουργία των οργανισµών παροχής υπηρεσιών 

υγείας.  

 Άλλωστε, σύµφωνα µε τον Τούντα (2008), οι ίδιοι οι ασθενείς 

διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη λειτουργία των νοσοκοµείων και είναι 

περισσότερο πληροφορηµένοι και απαιτητικοί από παλαιότερα. Εποµένως, τα 

νοσοκοµεία οφείλουν να διερευνούν τη γνώµη και τις επιθυµίες τους µε τακτικές 

έρευνες ικανοποίησης, στα πλαίσια βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών τους. 

 Σκοπός της διπλωµατικής εργασίας είναι η καταγραφή της σηµασίας που δίνει 

το Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου στην ικανοποίηση των ασθενών από τις υπηρεσίες υγείας 

που παρέχονται στο χώρο του, καθώς επίσης και η διερεύνηση των παραγόντων 

ικανοποίησης στους οποίους δίνει βαρύτητα το συγκεκριµένο Νοσοκοµείο.
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 Στο πρώτο κεφάλαιο  της εργασίας επιχειρείται η θεωρητική προσέγγιση της 

έννοιας της ικανοποίησης των ασθενών/καταναλωτών υπηρεσιών υγείας. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται συγκεκριµένοι παράγοντες που επηρεάζουν τη 

συµπεριφορά των καταναλωτών, µια σύνοψη θεωριών σχετικών µε την ικανοποίηση 

των ασθενών από τις υγειονοµικές υπηρεσίες και οι βασικές διαστάσεις της ποιότητας 

στον χώρο της φροντίδας υγείας. Επιπλέον, επιχειρείται η εννοιολογική διάκριση των 

όρων «ικανοποίηση» και «εµπειρία» των ασθενών, καθώς και ο τρόπος συσχέτισης 

των εννοιών «ικανοποίηση» και «ποιότητα» στο χώρο της παροχής υγειονοµικών 

υπηρεσιών. 

 

 Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαµβάνει την ανάλυση των κυριότερων 

παραγόντων που επηρεάζουν το βαθµό ικανοποίησης των ασθενών από τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας, καθώς και τους παράγοντες που δύνανται να 

επηρεάσουν δυσµενώς το συνολικό βαθµό ικανοποίησης αυτών. Ειδική µνεία γίνεται  

στις σηµαντικότερες  ανάγκες και τις προσδοκίες των ασθενών/ χρηστών υπηρεσιών 

υγείας. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται η σηµασία της ικανοποίησης των 

ασθενών για ένα νοσοκοµείο, η αναγκαιότητα διασφάλισης της ικανοποίησης των 

ασθενών/πελατών, καθώς και τα οφέλη που απορρέουν από την ικανοποίηση αυτή.

 

  Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται ο σκοπός, τα εργαλεία µέτρησης, καθώς 

και οι πιθανές δυσχέρειες και τα προβλήµατα κατά τη διαδικασία µέτρησης της 

ικανοποίησης των ασθενών από τις προσφερόµενες υπηρεσίες. Ακόµη, γίνεται 

προσπάθεια διάκρισης των παραπάνω περιορισµών σε περιορισµούς που αφορούν 

τους ασθενείς και σε περιορισµούς που προέρχονται από τα εργαλεία µέτρησης της 

ικανοποίησης. 

 Το πέµπτο κεφάλαιο εστιάζει στην ανασκόπηση µελετών σχετικά µε τη 

µέτρηση της ικανοποίησης, καθώς και την αναγνώριση των παραγόντων 

ικανοποίησης των ασθενών αναφορικά µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας σε 

νοσοκοµεία και λοιπούς υγειονοµικούς φορείς στην Ελλάδα και την Κύπρο.
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 Το έκτο κεφάλαιο αφορά στη µελέτη περίπτωσης του Γενικού Νοσοκοµείου 

Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου. Περιλαµβάνει το σκοπό  της εργασίας και τη 

µεθοδολογία έρευνας που ακολουθήθηκε για τη συλλογή των δεδοµένων. Επίσης, 

περιλαµβάνει την ερµηνεία των ευρηµάτων που προέκυψαν, καθώς και την εξαγωγή 

συµπερασµάτων και προτάσεων για  µελλοντική έρευνα. 

 Η χρησιµότητα της παρούσας διπλωµατικής εργασίας έγκειται στο γεγονός ότι 

θα ήταν ενδιαφέρον να µελετηθεί πώς ένα νοσοκοµείο αντιλαµβάνεται και εφαρµόζει 

στην καθηµερινή πρακτική την ικανοποίηση των ασθενών/καταναλωτών που 

επιλέγουν τις υπηρεσίες του, καθώς στο χώρο της Υγείας η ικανοποίηση των πελατών 

παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, σε σχέση µε οποιοδήποτε άλλο χώρο παροχής 

υπηρεσιών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται η αποσαφήνιση της έννοιας της ικανοποίησης των 

ασθενών/καταναλωτών υπηρεσιών υγείας, η παρουσίαση των παραγόντων που 

επηρεάζουν τη συµπεριφορά των καταναλωτών, καθώς και των βασικών διαστάσεων 

της ποιότητας στο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας. Επίσης, επιχειρείται η 

διάκριση των εννοιών «ικανοποίηση» και «εµπειρία» του ασθενή, η ανάδειξη της 

σχέσης µεταξύ ικανοποίησης και ποιότητας και µια σύνοψη των θεωριών αναφορικά 

µε την ικανοποίηση των ασθενών από τις υγειονοµικές υπηρεσίες. 

1.1.   Η ΕΝΝΟΙΑΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 Σε γενικές γραµµές, η ικανοποίηση µπορεί να αποδοθεί ως τα προσωπικά 

συναισθήµατα ευχαρίστησης ή απογοήτευσης, τα οποία πηγάζουν από τη σύγκριση 

ανάµεσα στην αντιλαµβανόµενη απόδοση (ή αποτέλεσµα) ενός προϊόντος και στις 

προσδοκίες του ατόµου. Εάν η απόδοση διαψεύσει τις προσδοκίες του, τότε ο 

καταναλωτής θα νιώσει απογοήτευση. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν η απόδοση είναι 

αντάξια των προσδοκιών, τότε ο καταναλωτής θα νιώσει ικανοποίηση.  

 Σε περίπτωση δε, που η απόδοση υπερβαίνει τις όποιες προσδοκίες, το 

αναµενόµενο αποτέλεσµα είναι ο υψηλός βαθµός ικανοποίησης ή ο ενθουσιασµός 

του καταναλωτή. Οι προσδοκίες πηγάζουν από προηγούµενες καταναλωτικές 

εµπειρίες, από τις απόψεις και τις συµβουλές του στενού οικογενειακού και φιλικού 

περιβάλλοντος, όπως επίσης και από τις πληροφορίες και τις υποσχέσεις των 

οργανισµών, καθώς και του ανταγωνισµού αυτών. 

 Η αξιολόγηση της απόδοσης των διαφόρων προϊόντων εκ µέρους των 

καταναλωτών, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και κυρίως από το βαθµό 

αφοσίωσης και εµπιστοσύνης του καταναλωτή προς την εταιρεία/προϊόν. Συχνά οι 

καταναλωτές διαµορφώνουν µια πιο ευνοϊκή εικόνα για προϊόντα µιας εταιρίας για 

την οποία έχουν ήδη σχηµατίσει θετική γνώµη.  
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  Ένας πολύ ικανοποιηµένος πελάτης γενικά παραµένει αφοσιωµένος για 

µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, επιλέγει περισσότερα από τα καινούργια και 

αναβαθµισµένα προϊόντα, µιλάει θετικά για την εταιρεία και τα προϊόντα της στον 

κοινωνικό του περίγυρο, δίνει µικρότερη σηµασία σε ανταγωνιστικές εταιρείες και 

εµφανίζει χαµηλότερη ευαισθησία στις τιµές, προσφέρει ιδέες για τα προϊόντα ή την 

εξυπηρέτηση και εντέλει η διατήρησή του ως πελάτη κοστίζει πολύ λιγότερο απ’ ότι 

η απόκτηση ενός καινούργιου, εφόσον η συναλλαγή µαζί του αποτελεί ρουτίνα 

(Kotler και Keller, 2012). 

 Οι «έξυπνες» εταιρείες µετρούν σε τακτική βάση την ικανοποίηση των 

καταναλωτών, ακριβώς επειδή αυτό αποτελεί το κλειδί για τη διατήρηση των 

πελατών και την αναγνώριση των παραγόντων εκείνων που διαµορφώνουν την 

ικανοποίηση, µεταβάλλοντας τις οργανωτικές και λειτουργικές διαδικασίες, εφόσον 

απαιτείται. Για τις εταιρείες µε πελατο-κεντρικό χαρακτήρα, η ικανοποίηση των 

πελατών αποτελεί ταυτόχρονα σκοπό και εργαλείο µάρκετινγκ, λαµβάνοντας υπόψη 

πως η ικανοποίηση αυτή συνδέεται άρρηκτα µε την ποιότητα των προϊόντων και 

υπηρεσιών και την κερδοφορία µιας επιχείρησης. 

 Σε αντίθεση µε την ικανοποίηση από τα υλικά αγαθά, η ικανοποίηση του 

καταναλωτή από τη χρήση υπηρεσιών, και δη υπηρεσιών υγείας, αποτελεί µια 

καθαρά υποκειµενική έννοια που είναι δύσκολο να προσδιοριστεί µε ακρίβεια και να 

εκτιµηθεί στο σύνολό της. Μπορεί ωστόσο να συνδυαστεί εννοιολογικά µε τις 

προηγούµενες εµπειρίες του ασθενούς, τις προσωπικές του ανάγκες και τις 

προσδοκίες του.  

 Η ικανοποίηση των ασθενών αποτελεί µια ιδιαίτερη κατηγορία µετρήσεων, µε 

εργαλεία µέτρησης ειδικά ερωτηµατολόγια για τη διερεύνηση των απόψεων, των 

παρατηρήσεων και των προτάσεων των ασθενών σχετικά µε τη νοσηλεία τους, κατά 

την έξοδό τους από το νοσοκοµείο ή µετά από αυτήν. Σύµφωνα µε τον Σιγάλα 

(1999)[στο: Τούντας(2008)] εκτός των βασικών τοµέων αξιολόγησης όπως η 

πρόσβαση, η ανταποκρισιµότητα και το κόστος, τα τελευταία χρόνια 

συµπεριλαµβάνονται και τοµείς όπως το επίπεδο των διαπροσωπικών σχέσεων µε 

τους επαγγελµατίες υγείας, οι συνθήκες διαµονής, ο σεβασµός της προσωπικότητας 

και των δικαιωµάτων των ασθενών κλπ. 
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  Η ικανοποίηση επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων, όπως οι 

διαπροσωπικές σχέσεις µεταξύ ασθενούς και προσωπικού του νοσοκοµείου (ιατρικό, 

νοσηλευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό), οι προσωπικές προτιµήσεις, το 

περιβάλλον του νοσοκοµείου, η επαγγελµατική επάρκεια, οι ικανότητες και η τεχνική 

δεξιότητα των επαγγελµατιών υγείας, η παροχή εκπαίδευσης και πληροφοριών στον 

ασθενή, η ποιότητα του φαγητού, τα γεγονότα και οι τυχόν συγκρίσεις µε 

προηγούµενες εµπειρίες (Πιερράκος και συν.,2013). 

 Οι Abramowitz και συν. (1987) [στο :Χάρλα (2014)] έχουν αναγνωρίσει 10 

περιοχές ικανοποίησης, που περιλαµβάνουν (1) την ιατρική φροντίδα, (2) το 

νοσηλευτικό προσωπικό, (3)  το βοηθητικό προσωπικό, (4) την ενηµέρωση και την 

επάρκεια επεξηγήσεων και οδηγιών από το προσωπικό για τις θεραπευτικές 

διαδικασίες, (5) τα επίπεδα θορύβου, (6) την καθαριότητα, (7) την ποιότητα 

γευµάτων, (8) τις συνθήκες διαµονής και τις υπηρεσίες συνοδών για τους ασθενείς, 

(9) τα επίπεδα συνολικής ποιότητας (προσδοκίες για την ποιότητα και το είδος των 

υπηρεσιών) και τέλος (10) την αίσθηση ασφάλειας. 

 

 Οι Βενιού και Τεντολούρης (2013) αναφέρουν πως, ουσιαστικά, η ικανοποίηση 

καθορίζεται από  δύο κύριους παράγοντες, (α) τα οργανωτικά και λειτουργικά 

χαρακτηριστικά των υπηρεσιών υγείας, όπως η  παροχή πρώτων βοηθειών( χρόνος 

εισαγωγής, λήψη ιατρικού ιστορικού, γραφειοκρατικές διαδικασίες κλπ), η 

διαδικασία εισαγωγής, η ιατρική φροντίδα και  η φροντίδα στο θάλαµο νοσηλείας 

(εργαστηριακές εξετάσεις, προετοιµασία για τη διενέργεια χειρουργικών επεµβάσεων 

κλπ), η διαδικασία της αναχώρησης ( ιατρικές οδηγίες και συνταγογράφηση)και η 

ρύθµιση των οικονοµικών εκκρεµοτήτων και ολοκλήρωση συµπλήρωσης των 

απαραίτητων εγγράφων και (β) τις  σχέσεις µεταξύ ασθενούς και επαγγελµατιών 

υγείας. 

 Σε µετα-ανάλυση 221 µελετών των Hall και Dornan (1998),[  όπως αναφέρουν 

οι Sixma, Kerssens και συν. (1998)],  για τη διερεύνηση της ικανοποίησης των 

ασθενών από την ιατρική φροντίδα , βρέθηκαν 11 περιοχές ικανοποίησης, µεταξύ των 

οποίων περιλαµβάνονται (1) η ανθρωπιά (humanness), (2) η παροχή πληροφόρησης 

(informativeness), (3) η συνολική ποιότητα της φροντίδας (overall quality), (4) η 

τεχνική επάρκεια (overall technical competence), (5) οι γραφειοκρατικές διαδικασίες 
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(beaurocratic procedures), (6) η προσβασιµότητα/διαθεσιµότητα των υπηρεσιών 

(access), (7) το κόστος θεραπείας και η ευελιξία στο µηχανισµό πληρωµής (cost), (8) 

η άνεση των καθισµάτων, οι ελκυστικοί χώροι αναµονής, η ησυχία, η ευκρινής 

σήµανση πινακίδων και οι ξεκάθαρες οδηγίες (physical facilities) στο, (9) η συνέχεια 

της φροντίδας (continuity), (10) το αποτέλεσµα της υγειονοµικής φροντίδας 

αναφορικά µε τη χρησιµότητα ή την αποτελεσµατικότητα (outcomes) και (11) η 

αφιέρωση προσοχής στα ψυχο-κοινωνικά προβλήµατα των ασθενών(handling of non-

medical problems) . 

 Ο Carr-Hill (1992) [στους Drosos και συν. (2015)] αναφέρει 7 διαστάσεις της 

ικανοποίησης ασθενών και αυτές είναι (1) η προσβασιµότητα (access), (2) η 

δυνατότητα επιλογής (choice), (3) η παροχή πληροφοριών (information), (4) η 

ετοιµότητα (readiness), (5) η ασφάλεια (safety), (6) οι υπηρεσίες αντάξιες του 

κόστους (value for money) και (7) η ισότητα (equity).  

 Όσον αφορά το ιατρικό προσωπικό, διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς επιδιώκουν 

την επικοινωνία µε τον ιατρό και µεταξύ άλλων αναζητούν την ψυχολογική του 

υποστήριξη µε κάθε τρόπο (οδηγίες για τρόπο ζωής, λήψη φαρµάκων κλπ) και 

εκτιµούν δεόντως την ευγένεια και τη διάθεση για επικοινωνία (κάτι που αποτελεί 

σηµαντικό δείκτη στην συνολική ικανοποίηση του ασθενούς) και ειδικότερα την 

καλή διάθεση του ιατρού, τη φιλικότητα και την κοινωνική συζήτηση. 

  Επίσης η ενηµέρωση του ασθενούς για τη νόσο και τη θεραπεία επηρεάζει 

θετικά την ικανοποίηση του ασθενή. Ο ασθενής αισθάνεται περισσότερο 

ικανοποιηµένος όταν µπορεί να εµπιστευτεί το γιατρό του και έχουν αναπτύξει 

ουσιαστική σχέση  επικοινωνίας.  

 Όσον αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό, η ικανοποίηση του ασθενούς 

επηρεάζεται σηµαντικά από τις νοσηλευτικές υπηρεσίες. Το νοσηλευτικό προσωπικό 

έχει συνεχή τριβή και άµεση επαφή µε τον ασθενή και αλληλεπιδρά σε καθηµερινή 

βάση και σε µεγαλύτερο βαθµό µαζί του, καθώς είναι υπεύθυνο για την καθηµερινή 

του σωµατική φροντίδα, την ψυχολογική του υποστήριξη, τη χορήγηση της 

νοσηλείας και την παρακολούθηση της κατάστασής του. 

  Οι νοσηλευτές λειτουργούν ως πρεσβευτές καλής διάθεσης και ως 

εκπρόσωποι πρώτης γραµµής για τα νοσοκοµεία.  Έτσι, η ικανοποίηση του ασθενή 



5 
 

είναι άµεσα  συνυφασµένη µε τις νοσηλευτικές υπηρεσίες. Η ανθρώπινη προσέγγιση, 

η ευγένεια και η επικοινωνία διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στη γενικότερη 

αντίληψη του ασθενή. 

 Όσον αφορά τις διοικητικές υπηρεσίες, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και τα 

διάφορα οργανωτικά προβλήµατα έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στη χαµηλότερη 

αξιολόγηση των διοικητικών υπηρεσιών και συνακόλουθα στη συνολική εικόνα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών. Τα νοσοκοµεία (δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια 

περίθαλψη) καλούνται να καλύψουν το κενό της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας , µε 

αποτέλεσµα να επιβαρύνεται η λειτουργία τους πολλές φορές πέρα από τα όρια 

αντοχής τους, προκαλώντας την δικαιολογηµένη ταλαιπωρία (µακρές λίστες 

αναµονής κλπ) και δυσαρέσκεια των ασθενών (Πιερράκος και συν.,2013). 

 Σύµφωνα µε τους Bond  και Thomas (1992) [στο: Κοτσαγιώργη και Γκέκα 

(2010)] οι ασθενείς είναι ικανοποιηµένοι όταν εκπληρώνονται οι εσωτερικές ανάγκες 

τους, όπως η ανάγκη για διαπροσωπικές σχέσεις , για αναγνώριση και η ανάγκη 

συµµετοχής στη λήψη αποφάσεων. 

 Η εκπλήρωση των αναγκών των ασθενών µπορεί επίσης να προσδιοριστεί ως 

ο βαθµός ικανοποίησης των προσδοκιών σε σχέση µε παλαιότερες προσωπικές 

εµπειρίες. Το ιδανικό βέβαια είναι οι προσδοκίες των ασθενών να ταυτίζονται µε 

αυτές των επαγγελµατιών υγείας, µε απώτερο σκοπό την επίτευξη αποτελεσµατικής 

συνεργασίας και την παροχή υψηλής ποιότητας φροντίδας (Αντεριώτη και Αντωνίου, 

2011). 

 Σύµφωνα µε τον Avedis Donabedian (1988), η ικανοποίηση του ασθενή  δεν 

αποτελεί µόνο αντικειµενικό σκοπό και αποτέλεσµα, αλλά επίσης συνεισφέρει και σε 

άλλους παράγοντες. Για παράδειγµα, όταν ο ασθενής είναι ικανοποιηµένος από την 

προσφερόµενη ποιότητα των υγειονοµικών υπηρεσιών, επιτυγχάνεται ταχύτερη 

ανάρρωση και συνεπώς µειώνεται η απαιτούµενη διάρκεια και το κόστος νοσηλείας. 

Ουσιαστικά, παρατηρείται κάποιο είδος αυτοθεραπείας µε ευνοϊκή επίδραση στον 

ασθενή. 

 Επιπρόσθετα, κατά τους Cleary και McNeil (1988) η ταχύτερη ανάρρωση ενός 

ικανοποιηµένου ασθενή µπορεί να αποδοθεί στη σχέση εµπιστοσύνης που έχει 

αναπτυχθεί ανάµεσα στον ασθενή και στο προσωπικό του νοσοκοµείου. 
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 Η ικανοποίηση είναι µια υποκειµενική αντίληψη από την πλευρά του 

ασθενούς , η οποία ωστόσο πρέπει να αντιµετωπίζεται από τους επαγγελµατίες υγείας 

ως πραγµατικότητα, ανεξάρτητα από το αν οι απόψεις των ασθενών είναι έγκυρες ή 

όχι και ανεξάρτητα από το εάν είναι αντίθετες µε τις απόψεις των επαγγελµατιών 

υγείας (Κοτσαγιώργη και Γκέκα, 2010). 

 Η ικανοποίηση των ασθενών εξαρτάται άµεσα από το βαθµό στον οποίο 

επαληθεύονται οι προσδοκίες τους από την παροχή υγειονοµικής φροντίδας και 

σύµφωνα µε τους Parasuraman και συν. (1988) ορίζεται ως η διαφορά ανάµεσα σε 

εκείνο που προσδοκούν και σε αυτό που τελικώς απολαµβάνουν.  

 Αυτή η διαφορά µεταξύ προσδοκίας και πραγµατικής αντίληψης των ασθενών 

οφείλεται (α) στη διαφορά µεταξύ των προσδοκιών των ασθενών και των υπηρεσιών 

που προσφέρει το νοσοκοµείο και αντανακλά την αδυναµία του νοσοκοµείου να 

προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες επειδή δεν γνωρίζει τις προσδοκίες και τις ανάγκες 

των ασθενών, µε αποτέλεσµα οι παρεχόµενες υπηρεσίες να είναι υποδεέστερες των 

προσδοκιών τους και (β) στη διαφορά µεταξύ των προσδοκιών των ασθενών και των 

προδιαγραφών του νοσοκοµείου. Η διαφορά αυτή αντανακλά την αδυναµία του 

νοσοκοµείου να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες γιατί αποτυγχάνει να µεταφράσει τις 

προσδοκίες των ασθενών σε συγκεκριµένες προδιαγραφές, εξαιτίας παραµέτρων 

όπως η έλλειψη διάθεσης εκ µέρους των ανωτέρων και ανώτατων στελεχών του 

νοσοκοµείου να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες και να δεσµευτούν έµπρακτα. 

 Το χάσµα µεταξύ προσδοκίας και ρεαλιστικής εµπειρίας οφείλεται επίσης (γ) 

στη διαφορά µεταξύ των υπηρεσιών που προσφέρει το νοσοκοµείο και των προτύπων 

παροχής υπηρεσιών και εξυπηρέτησης ασθενών που έχει θέσει και αντανακλά την 

αδυναµία του νοσοκοµείου να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, επειδή δεν τηρεί τα 

κατάλληλα πρότυπα εξυπηρέτησης που είχε προκαθορίσει, για διάφορους λόγους, 

όπως η αδυναµία των εργαζοµένων να αντεπεξέλθουν στις προδιαγραφές και η 

αδυναµία ικανοποίησης της ζήτησης.  

 Τέλος, ευθύνεται και (δ) η διαφορά µεταξύ των υπηρεσιών τις οποίες 

υπόσχεται το νοσοκοµείο στους ασθενείς και των υπηρεσιών που τελικά προσφέρει. 

Η εν λόγω διαφορά αντανακλά την αδυναµία του νοσοκοµείου να προσφέρει 

ποιοτικές υπηρεσίες, επειδή δεν τηρεί τις υποσχέσεις που δίνει στους ασθενείς 
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σχετικά µε το τι θα πρέπει να αναµένουν από αυτήν, αυξάνοντας υπέρµετρα τις 

προσδοκίες τους, οι οποίες στη συνέχεια δεν ικανοποιούνται. 

 Οι προσπάθειες αντιµετώπισης των  παραπάνω αιτιών δηµιουργίας  χάσµατος 

οφείλουν να περιλαµβάνουν τη συλλογή και αξιοποίηση των πληροφοριών σχετικά 

µε τις ανάγκες και προσδοκίες των ασθενών (έρευνες αγοράς, ανάλυση και 

αξιολόγηση παραπόνων, ποιοτική έρευνα), την τµηµατοποίηση της αγοράς µε την 

ταυτόχρονη εφαρµογή σχέσεων µάρκετινγκ, τον προσεκτικό σχεδιασµό του 

επικοινωνιακού δικτύου του νοσοκοµείου, την επαναδραστηριοποίηση των ανώτερων 

στελεχών και την αλλαγή της φιλοσοφίας τους (για παράδειγµα µέσω σεµιναρίων 

ηγεσίας) µε ευθυγράµµιση της ποιότητας των υπηρεσιών και των προσδοκιών των 

ασθενών, τη διασφάλιση ελέγχου διαδικασιών παροχής υπηρεσιών και την 

αναγνώριση της έννοιας και της σηµασίας των εργαζοµένων, καθώς και τη 

συνεργασία µεταξύ τµηµάτων µάρκετινγκ και εξυπηρέτησης πελατών, ώστε η 

διαδικασία παροχής υπηρεσιών να αντανακλά τις υποσχέσεις του νοσοκοµείου προς 

τους ασθενείς (Καλογεροπούλου, 2011). 
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1.2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

 ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ   

 

 Σύµφωνα µε τους Kotler και Keller (2012), η  καταναλωτική συµπεριφορά 

µελετά τον τρόπο µε τον οποίο τα άτοµα, οι οµάδες και οι οργανισµοί επιλέγουν, 

αγοράζουν, χρησιµοποιούν και διαθέτουν αγαθά, υπηρεσίες, ιδέες ή εµπειρίες µε 

σκοπό την ικανοποίηση αναγκών και επιθυµιών. Μπορεί να επηρεαστεί από 

πολιτισµικούς, κοινωνικούς και προσωπικούς παράγοντες. 

 Όσον αφορά στους πολιτισµικούς παράγοντες, η κοινωνική τάξη και η 

κουλτούρα επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό την καταναλωτική συµπεριφορά. Ιδιαίτερα 

η κουλτούρα ως θεµελιώδης καθοριστικός παράγοντας των επιθυµιών και της 

συµπεριφοράς των ατόµων, ενσταλάζει αξίες, απόψεις και πιστεύω. 

 Ως κοινωνικοί παράγοντες νοούνται το οικογενειακό περιβάλλον, οι 

κοινωνικοί ρόλοι, οι στάσεις και οι οµάδες αναφοράς (φιλικό και εργασιακό 

περιβάλλον, γείτονες, θρησκευτικές και επαγγελµατικές οµάδες, διάφορα σωµατεία) 

και δύνανται να επηρεάσουν τα µέλη τους µε τρόπους όπως (α) η έκθεση των ατόµων  

σε καινούργιες συµπεριφορές και τρόπο ζωής, (β) η επιρροή των ατοµικών  

χαρακτηριστικών και της αυτό-εικόνας και (γ) η άσκηση πίεσης για συµµόρφωση, 

που µπορεί να επηρεάσει την επιλογή προϊόντων ή  οργανισµών και την υιοθέτηση 

συγκεκριµένης συµπεριφοράς. 

 Τέλος, οι προσωπικοί παράγοντες αφορούν την ηλικία και το στάδιο του 

κύκλου ζωής, το επάγγελµα και τις οικονοµικές συνθήκες, την προσωπικότητα και 

την αυτό-εικόνα, τον τρόπο ζωής και τις προσωπικές αξίες.  
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1.3.  ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ «ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΚΑΙ 

 «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ 

 

  Στο σηµείο αυτό πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ των εννοιών «ικανοποίηση 

ασθενούς» και «εµπειρία ασθενούς» και να τονιστούν οι διαφορές µεταξύ τους. 

 Η έννοια της  ικανοποίησης περιλαµβάνει τις ιδιαίτερες, προσωπικές 

προτιµήσεις  και προσδοκίες του ασθενή, την αντίληψη για την ποιότητα της 

παρεχόµενης φροντίδας, την  ανταποκρισιµότητα που επηρεάζεται από προσωπικά 

χαρακτηριστικά, την πιθανότητα παραπλανητικής βαθµολόγησης όσον αφορά στη 

συνολική ικανοποίηση και τη συνολική αξιολόγηση των διαφόρων παραµέτρων της 

ικανοποίησης. 

 Ακόµη περιλαµβάνει την αξιολόγηση από τους ασθενείς αναφορικά µε 

γεγονότα που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, την παραδοχή ότι η 

γενική αξιολόγηση της φροντίδας τείνει να ευνοεί τη θετική βαθµολόγηση και τον 

περιορισµό αναφορικά µε το γεγονός ότι η αξιολόγηση µιας κατηγορίας ως 

«επαρκούς» ή «πολύ χαµηλής» δεν µπορεί να προσφέρει ιδέες στους µάνατζερ ή τους 

επαγγελµατίες υγείας για το τι οφείλουν να κάνουν ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα 

της παρεχόµενης φροντίδας. 

 Η συνολική εµπειρία που σχηµατίζει ο ασθενής περιλαµβάνει τις εµπειρίες 

που αποκόµισε από κάποια συγκεκριµένη υπηρεσία, από κάποιο επεισόδιο που 

συνέβη κατά την παραµονή του στο νοσοκοµείο ή από το εργαζόµενο προσωπικό. 

Εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις επαγγελµατικές δεξιότητες του ιατρικού 

προσωπικού, από την αντιµετώπιση του ασθενή µε τη δέουσα αξιοπρέπεια και 

σεβασµό και από παράγοντες όπως η προσβασιµότητα και οι χρόνοι αναµονής.  

 Για την αποτελεσµατική αξιοποίηση και αξιολόγηση της εµπειρίας αυτής 

απαιτούνται ερωτήσεις  ειδικά σχεδιασµένες ώστε να εκµαιεύουν τεκµηριωµένες 

απαντήσεις σχετικά µε γεγονότα και περιστάσεις που προέκυψαν, καθώς και 

συνεκτίµηση όλων των πιθανών προβληµατισµών που µπορούν να προσδιοριστούν 

ποσοτικά και να οδηγήσουν σε ανάληψη συγκεκριµένων δράσεων από την ανώτερη 

∆ιοίκηση (Devkaran, 2014). 
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1.4.  ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

 ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

  

  Οι «θεωρίες διαφοράς και υπέρβασης» των Fox και Storm(1981) 

υποστήριζαν πως εφόσον διαφέρουν η προοπτική των ασθενών  αναφορικά µε  τις 

υπηρεσίες υγείας και τις συνθήκες παροχής των υπηρεσιών αυτών, στην περίπτωση 

που η προσδοκία του ασθενούς και οι παρεχόµενες υπηρεσίες ταυτίζονται, τότε οι 

ασθενείς είναι ικανοποιηµένοι, εάν όχι, τότε είναι δυσαρεστηµένοι. 

  Η  «Θεωρία προσδοκίας-αξίας» της Linder-Pelz (1982) υποστήριζε ότι η 

ικανοποίηση διαµορφώνεται από τα προσωπικά πιστεύω και τις αξίες σχετικά µε τη 

φροντίδα, εξίσου µε τις προσδοκίες του ασθενή από τη φροντίδα του. Οι ερευνητές 

αποκάλυψαν τη σηµαντική σχέση µεταξύ των προσδοκιών και  του βαθµού 

ικανοποίησης και επιχείρησαν έναν προσδιορισµό για την ικανοποίηση των ασθενών 

ως «θετικές αξιολογήσεις των διαφορετικών διαστάσεων της φροντίδας υγείας». 

  Η «Θεωρία των καθοριστικών παραγόντων και των συνιστωσών» του Ware 

και συν. (1983) προέβαλε την ικανοποίηση των ασθενών  απλά ως µια λειτουργία που 

απορρέει από τις αντικειµενικές αντιδράσεις του ασθενούς προς τις βιωθείσες 

εµπειρίες, «φιλτραρισµένων» µέσω των προσωπικών του επιθυµιών και προσδοκιών, 

ενώ η «Θεωρία των πολλαπλών µοντέλων» των Fitzpatrick και Hopkins (1983) 

υποστήριζε πως οι προσδοκίες διαµορφώνονται από το κοινωνικό περιβάλλον, 

αντικατοπτρίζοντας τους στόχους υγείας του ασθενούς και το βαθµό στον οποίο η 

ασθένεια και η φροντίδα υγείας παραβιάζουν την προσωπική αυτοεικόνα του 

ασθενούς. 

  Η «Θεωρία περί ποιότητας στη φροντίδα υγείας» του A. Donabedian  (1980) 

ανέφερε πως η ικανοποίηση είναι το πρωταρχικό αποτέλεσµα της διαπροσωπικής 

διαδικασίας της φροντίδας. Ο Donabedian ισχυρίστηκε ότι η ικανοποίηση ή µη-

ικανοποίηση αποτελεί  προσωπική κρίση του ασθενούς όσον αφορά την ποιότητα της 

φροντίδας σε όλες της τις εκφάνσεις , και ιδιαίτερα σε σχέση µε το διαπροσωπικό 

στοιχείο της φροντίδας (Gill και White, 2009). 
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1.5.  ΣΧΕΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 

 ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 Σε αντίθεση µε το χώρο της βιοµηχανίας όπου η έννοια της ποιότητας είναι 

ξεκάθαρη, στο χώρο των υπηρεσιών υγείας παρατηρείται πολυπλοκότητα των 

ορισµών της ικανοποίησης και της ποιότητας, κάτι που τονίζεται συχνά από 

ερευνητές όπως οι Πιερράκος και συν. (2013), Μπαλάσκα και συν. (2015) και 

Τούντας (2003,2008).  

 Η  βιοµηχανική έννοια του «µηδενικού ελαττώµατος» (zero defect) στον 

τοµέα της υγείας µπορεί να αποδοθεί ως η παροχή υπηρεσιών στους ασθενείς 

σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις επιθυµίες τους. Η ελαχιστοποίηση των 

αποκλίσεων/ελαττωµάτων στο χώρο της υγείας ουσιαστικά σηµαίνει τη βελτίωση ή 

την εξάλειψη των «κακών» πρακτικών και την ενθάρρυνση και υιοθέτηση των 

«καλών». Η εξασφάλιση της καταλληλότερης και πλέον επιθυµητής θεραπευτικής 

αγωγής αποτελεί κατά τον Τούντα (2003) ένα πολύ δυσκολότερο εγχείρηµα 

συγκριτικά µε την επίτευξη µηδενικών ελαττωµάτων /αποκλίσεων στο βιοµηχανικό 

χώρο.  

 Ενώ βασικός και πρωταρχικός σκοπός της Ιατρικής υπήρξε η θεραπεία του 

ασθενούς και η ανακούφιση του πόνου και των συµπτωµάτων της ασθένειας, στις 

αρχές του 20ου αιώνα το ενδιαφέρον της ιατρικής επιστήµης στράφηκε εξίσου και 

στην έννοια της αξιολόγησης της παρεχόµενης ιατρικής φροντίδας και της 

ικανοποίησης από την φροντίδα αυτή. Ακολούθως, η ικανοποίηση συνδέθηκε 

αναπόσπαστα µε την έννοια της ποιότητας των παρεχόµενων υγειονοµικών 

υπηρεσιών και, όπως ήταν αναµενόµενο, αποτέλεσε βασική συνιστώσα της 

αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών αυτών (Πιερράκος και συν.,2013). 

 Οι υπηρεσίες υγείας αποτελούν µια ιδιάζουσα µορφή προσωπικών υπηρεσιών, 

των οποίων ο αποδέκτης-χρήστης έχει πολύ µεγαλύτερες απαιτήσεις από ότι σε 

οποιαδήποτε άλλη προσωπική υπηρεσία. Πέρα από την ετοιµότητα παροχής, την 

προσβασιµότητα, την καταλληλότητα και την αξιοπιστία, οι ασθενείς-«πελάτες» 

δίνουν µεγάλη βαρύτητα και σε παράγοντες όπως η έγκαιρη και σωστή διάγνωση, η 
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αποτελεσµατική ιατρική παρέµβαση, η άψογη επαγγελµατική συµπεριφορά, καθώς 

και οι υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας (Τούντας, 2008).  

 Σύµφωνα µε τον Donabedian (1988), η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας 

ορίζεται ως «η µεγιστοποίηση της ικανοποίησης του ασθενή, λαµβάνοντας υπόψη τα 

κέρδη και τις ζηµίες που υπάρχουν στην διαδικασία της περίθαλψης». 

 Ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας σηµαίνει την παροχή της καλύτερης 

διαθέσιµης περίθαλψης στον ασθενή, δηλαδή σύµφωνα µε το Department of 

Health(UK)[όπως αναφέρεται στους Παπακωστίδη και Τσουκαλά (2012)] «η 

πραγµατοποίηση αυτού που χρειάζεται, στον κατάλληλο χρόνο, µε το σωστό τρόπο, 

στο άτοµο που το έχει ανάγκη». Η ποιότητα επιτυγχάνεται όταν οι διαδικασίες και οι 

δράσεις ενός οργανισµού είναι σχεδιασµένες µε τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται 

διαρκώς, αρχικά στις ανάγκες και ακολούθως στις απαιτήσεις των εσωτερικών και 

των εξωτερικών πελατών. 

 Όσον αφορά στην αξιολόγηση της ποιότητας στον τοµέα της Υγείας, αυτή 

πρέπει να περιλαµβάνει σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο µια διαδικασία κατά την 

οποία τα εµπλεκόµενα µέρη θα πρέπει να αξιολογούνται µε βάση τις αιτιολογικές 

σχέσεις τους. Με τον όρο «αξιολόγηση» νοείται η εκτίµηση µε συστηµατικό τρόπο 

του βαθµού επίτευξης των προκαθορισµένων σκοπών και στόχων, σε µια 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Λαµβάνονται υπόψη παράµετροι όπως η 

αποδοτικότητα, η αποτελεσµατικότητα, η επάρκεια, η επιστηµονική και τεχνολογική 

ποιότητα, η επίδραση, η επίπτωση και η οικονοµική διάσταση. 

 Το Ινστιτούτο Ιατρικής της Αµερικανικής Ακαδηµίας Επιστηµών [όπως 

αναφέρει ο Τούντας (2003)] ορίζει την ποιότητα ως το βαθµό στον οποίο οι 

υπηρεσίες υγείας αυξάνουν την πιθανότητα των επιθυµητών αποτελεσµάτων στην 

υγεία ατόµων και πληθυσµών και είναι συµβατές µε την υπάρχουσα επιστηµονική 

γνώση. 

 Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (1993), η ποιότητα αποτελεί 

«παροχή διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων, ικανών να διασφαλίσουν το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα στον τοµέα της υγείας, µέσα στο πλαίσιο των 

δυνατοτήτων της σύγχρονης ιατρικής επιστήµης, η οποία οφείλει να στοχεύει στο 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα µε τον ελάχιστο ιατρογενή κίνδυνο, καθώς και στη 
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µέγιστη δυνατή ικανοποίηση του ασθενούς από πλευράς διαδικασιών, 

αποτελεσµάτων και ανθρώπινης επαφής» (Τούντας, 2003). 

 Η σχέση ποιότητας υπηρεσιών υγείας και ικανοποίησης αναγκών των 

ασθενών είναι αλληλοεπιδρώµενη. Συνεπώς, οποιαδήποτε προσπάθεια  αξιολόγησης 

της ποιότητας χωρίς την άποψη των ασθενών είναι ελλιπής. 

 Σύµφωνα µε την άποψη του Hannu Vuori (1999) [στο: Κοτσαγιώργη και 

Γκέκα (2010)] η ικανοποίηση του ασθενή αποτελεί ταυτόχρονα (α) σηµαντική 

συνιστώσα της ποιότητας της φροντίδας και ένα αναγνωρισµένο και επιθυµητό 

αποτέλεσµα, (β) δείκτη της ποιότητας της φροντίδας, που εκφράζει την άποψη των 

ασθενών για την ποιότητα της φροντίδας και (γ) προαπαιτούµενη και αναγκαία 

συνθήκη για την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας.  

 Αντίστοιχα, οι Zarei και συν.(2015) υποστηρίζουν ότι η ικανοποίηση των 

ασθενών αλληλεπιδρά σε σηµαντικό βαθµό µε τη σχέση µεταξύ αντιλαµβανόµενης 

αξίας-ποιότητας διάδρασης-ποιότητας διαδικασιών  και πρόθεσης συµπεριφοράς 

µελλοντικά. Η σπουδαιότητα του ρόλου της ικανοποίησης ασθενών µπορεί να 

εξηγηθεί βάσει του θεωρητικού πλαισίου που περιγράφεται στο οµώνυµο µοντέλο 

από  τους Bagozzi  και συν.(1992): γνωστική αξιολόγηση( ποιότητα υπηρεσίας και 

αντιλαµβανόµενη αξία) → συναισθηµατική απόκριση(ικανοποίηση ασθενούς) → 

δράση (πρόθεση εκδήλωσης συµπεριφοράς).  

 

 Με βάση τους παραπάνω ορισµούς, γίνεται ξεκάθαρο ότι η ποιότητα στον 

χώρο της υγείας ταυτίζεται µε την ικανοποίηση των ασθενών, µε την παροχή των 

αναγκαίων και πιο αποτελεσµατικών υπηρεσιών ταυτόχρονα µε την προσπάθεια 

συγκράτησης του κόστους.  

 ∆εν αφορά µόνο στην εκτέλεση του ιατρικού έργου, αλλά επεκτείνεται σε ένα 

ευρύτερο φάσµα υπηρεσιών και παροχής φροντίδας. Για το λόγο αυτό τα τελευταία 

χρόνια, η ποιότητα δεν αποσκοπεί µόνο στην ικανοποίηση του ασθενούς, αλλά όλων 

των «πελατών» των υπηρεσιών, στους οποίους περιλαµβάνονται πέραν των ασθενών, 

όλοι οι συγγενείς τους και οι επισκέπτες. 
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  Οι εργαζόµενοι επίσης, κατά τον Τούντα (2003,2008) θα πρέπει να 

θεωρούνται ως οι «εσωτερικοί» πελάτες των υπηρεσιών αυτών. Εκτός από την 

ικανοποίηση των ασθενών, ιδιαίτερα βαρύνουσα σηµασία κατέχει και  η 

επαγγελµατική ικανοποίηση των επαγγελµατιών υγείας.  

 Τα νοσοκοµεία θεωρούνται χώροι εντάσεως εργασίας και η απόδοσή τους 

είναι άµεσα συνυφασµένη µε το ανθρώπινο δυναµικό τους, η διατήρηση  της 

παραγωγικότητας του οποίου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη σωστή επιλογή του, 

την ένταξή του σε αποτελεσµατικά οργανωτικά σχήµατα και από την ικανοποίηση 

που νιώθει από την εργασία του. Η ικανοποίηση αυτή επηρεάζεται σηµαντικά από τις 

οικονοµικές απολαβές, τις συνθήκες που επικρατούν στο εργασιακό περιβάλλον, την 

αίσθηση ασφάλειας, τις ευκαιρίες για επαγγελµατική εξέλιξη, τη συµπεριφορά της 

διοίκησης, τις ευκαιρίες κατάρτισης και εκπαίδευσης, τις διαπροσωπικές σχέσεις, την 

απόσταση και τη µεταφορά από τον τόπο κατοικίας κλπ. 

 Βελτιώνοντας την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, ενδυναµώνοντας 

τις διαπροσωπικές σχέσεις και τη θετική αλληλεπίδραση µεταξύ προµηθευτών 

υπηρεσιών υγείας και ασθενών και δηµιουργώντας αξία, είναι µερικές 

αποτελεσµατικές στρατηγικές  για τη διαφοροποίηση του νοσοκοµείου από τον 

ανταγωνισµό και την επίτευξη ικανοποίησης του ασθενούς, όσο και ανάπτυξη σχέσης 

εµπιστοσύνης µαζί του. 

 Βασισµένοι στα ευρήµατα της µελέτης τους σχετικά µε την κατανόηση της 

συµπεριφοράς των ασθενών, οι Zarei και συν. (2014) πρότειναν µεταξύ άλλων ως 

αποτελεσµατικών πρακτικών (1)τη συνεχή παρακολούθηση και τον έλεγχο της 

ποιότητας των υγειονοµικών υπηρεσιών σε όλα τα στάδια της παροχής των 

υπηρεσιών, ώστε να διευκολύνεται η ανίχνευση ελαττωµάτων και η κατανοµή των 

πόρων στις περιοχές αυτές, µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και (2) την εστίαση 

στις σηµαντικές διαστάσεις της παροχής υπηρεσιών και στην απλοποίηση των 

διαδικασιών εισαγωγής και εξόδου ασθενών, πληρωµής, πραγµατοποίησης ραντεβού, 

µε στόχο την αποφυγή σπατάλης χρόνου και εξάλειψης καθυστερήσεων στη 

διαδικασία φροντίδας των ασθενών. 

 Ακόµη, οι προτάσεις τους συµπεριλαµβάνουν τη (3) βελτίωση και ενίσχυση 

των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού µε το 

κοινό, και κυρίως της ανταποκρισιµότητας, της παροχής επαρκούς προσοχής στον 
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ασθενή, της κατανόησης των αναγκών και των ανησυχιών των ασθενών και της 

θετικής συµπεριφοράς προς τους ασθενείς, καθώς και (4) τον καθορισµό λογικότερων 

τιµών, την παροχή λεπτοµερούς και κατανοητού λογαριασµού στους ασθενείς και την 

παροχή εξηγήσεων σχετικά µε το κόστος που δεν δείχνει δίκαιο και λογικό. 
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1.6.  ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 

 ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 Η ποιότητα ορίζεται µε βάση δύο διαστάσεις, αυτή του πελάτη-χρήστη των 

υπηρεσιών και αυτή του παραγωγού των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Σύµφωνα µε 

την οπτική του πελάτη, η ποιότητα συνδέεται άµεσα µε τις προσδοκίες και το βαθµό 

ικανοποίησης που αποκοµίζει αυτός, ενώ όσον αφορά στην οπτική του παραγωγού, η 

ποιότητα συνδέεται µε την ποιότητα σχεδιασµού και την επάρκεια και ικανότητα της 

παραγωγικής διαδικασίας ώστε να ανταποκριθεί στις προδιαγραφές που τέθηκαν στη 

φάση του σχεδιασµού των υπηρεσιών. 

 Σύµφωνα µε στοιχεία του OECD (2004), ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας είναι 

«ο βαθµός στον οποίο οι υπηρεσίες υγείας κατορθώνουν να αυξήσουν την 

πιθανότητα εµφάνισης των επιθυµητών αποτελεσµάτων υγείας και είναι ανάλογες και 

συνεπείς µε τη σύγχρονη επιστηµονική γνώση» (Καϊτελίδου, 2010). 

 

 Κατά την Committee on Quality of Healthcare in America(2001) , [όπως 

αναφέρεται στους Παπακωστίδη και Τσουκαλά (2012)], στρατηγικοί στόχοι 

ποιότητας για έναν οργανισµό  είναι πρωτίστως (1) η αποτελεσµατικότητα 

(effectiveness), η αποδοτικότητα (efficiency) και η τεχνική επάρκεια (technical 

competence). Η ποιότητα µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσα από κατάλληλες και ορθές 

διαδικασίες, ταυτόχρονα µε την προσπάθεια εξοικονόµησης πόρων.  

 

 Η σπατάλη και η άσκοπη επανάληψη θα πρέπει να εξαλειφθούν , καθώς 

αυξάνονται οι απαιτήσεις για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας σε ένα περιβάλλον 

περιορισµένων διαθέσιµων πόρων. Κάτι τέτοιο µπορεί να επιτευχθεί µέσω 

τεκµηριωµένης στοχοθέτησης και κατάλληλης εκπαίδευσης των επαγγελµατιών 

υγείας, οι οποίοι καλούνται να παρέχουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες και να 

ανταποκρίνονται στις καθηµερινές προκλήσεις, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των 

ασθενών της κοινότητας. 

 

 Ακολουθούν (2) η ασφάλεια (safety), όπου πέρα από τον προφανή και µη 

αποδεκτό κίνδυνο ατυχηµάτων, τη σωµατική ή ψυχική βλάβη των ασθενών µε τις 
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επακόλουθες µηνύσεις  και τυχόν δικαστικές αντιδικίες, η έλλειψη ασφάλειας 

αποδεικνύεται αντιπαραγωγική , καθώς χρόνος, χρήµα και λοιποί πόροι δεσµεύονται 

και αφιερώνονται στην αντιµετώπιση των συνεπειών (µηνύσεις, παράπονα, 

χρηµατικές απαιτήσεις, αντιµετώπιση σωµατικών βλαβών), ενώ ταυτόχρονα 

πλήττεται το κύρος και η φήµη του οργανισµού και διακυβεύεται η εµπιστοσύνη των 

καταναλωτών και (3) η προσβασιµότητα των υπηρεσιών (accessibility) και η 

λειτουργία τους µε επίκεντρο τον ασθενή (patient-centered).  

 

 Η έννοια της προσβασιµότητας των υπηρεσιών περιλαµβάνει την οικονοµική, 

την πνευµατική και την κοινωνικοπολιτισµική διάσταση. Το σύστηµα υγείας οφείλει 

να βρίσκεται κοντά στον πολίτη αδιακρίτως. Ο ασθενής βρίσκεται στο επίκεντρο των 

υπηρεσιών υγείας και αξίζει φροντίδα που σέβεται την προσωπικότητά του και 

ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, τις ανάγκες, τις αξίες και τις ιδιαιτερότητές του. 

 

 Επιπλέον στρατηγικό στόχο ποιότητας αποτελεί (4) η συνέχεια της φροντίδας 

(continuity). Η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας προϋποθέτει µια συνεχή διαδικασία 

αξιολόγησης, βελτίωσης και διαρκούς ελέγχου ακόµη και µετά το πέρας της 

θεραπευτικής διαδικασίας. Επίσης, η συνέχεια των υπηρεσιών αφορά στη µετάβαση 

του ασθενή από το ένα τµήµα στο επόµενο, ανεξάρτητα από τον χρόνο ή τον τόπο.  

 

 Σε κατακερµατισµένα και αποδιοργανωµένα συστήµατα υγείας είναι 

αδύνατον να επιτευχθούν οι στόχοι ποιότητας. Πολύ σηµαντικές επίσης κρίνονται και 

(5) οι διαπροσωπικές σχέσεις (interpersonal relations). Η διατήρηση καλών 

διαπροσωπικών σχέσεων και η αρµονική συνεργασία µε το προσωπικό είναι 

απαραίτητες συνθήκες για το συντονισµό των δράσεων και την επίτευξη της 

ποιότητας (Παπακωστίδη και Τσουκαλάς, 2012). 

 

 Μεταξύ των σηµαντικότερων παραγόντων που προσδιορίζουν την ποιότητα 

υγείας συγκαταλέγονται (1) η συµπεριφορά του ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού απέναντι στους ασθενείς, (2) η ταχύτητα επίλυσης των προβληµάτων 

υγείας, (3) η επάρκεια του υγειονοµικού προσωπικού, (4) η  δυνατότητα παροχής 

υγειονοµικών υπηρεσιών ανά πάσα χρονική στιγµή, (5) οι γνώσεις, η εµπειρία και οι 

δεξιότητες των επαγγελµατιών υγείας, (6) η  συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού, 

(7) η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή, (8) η υποστήριξη του ασθενούς και µετά την 
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παροχή των υπηρεσιών, (9) η επάρκεια της υλικοτεχνικής υποδοµής, (10) ο 

προσεκτικός κτιριακός σχεδιασµός των νοσοκοµείων, (11) η χρήση σύγχρονου 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού, (12) η αξιοπιστία των διοικητικών υπηρεσιών και η 

ορθή λειτουργία των υπηρεσιών υγείας, (13) η  πρόληψη των νοσοκοµειακών 

λοιµώξεων και (14) η διασφάλιση της ποιότητας µε το µικρότερο δυνατό κόστος. 

 

 Επίσης, απαραίτητα χαρακτηριστικά της ποιότητας στο χώρο των υπηρεσιών 

υγείας αποτελούν η βραχεία διάρκεια των διαγνωστικών και θεραπευτικών 

διαδικασιών, η ακρίβεια χρόνου, η ευγένεια του εργαζόµενου προσωπικού, ο βαθµός 

ολοκλήρωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών, η συνέπεια, η προσβασιµότητα στο 

χώρο του νοσοκοµείου και στις υπηρεσίες υγείες, η ακρίβεια στις διαδικασίες και η 

ανταποκρισιµότητα (Μπαλάσκα και Μπιτσώρη, 2015). 

 Ο Α. Donabedian(1988), θεωρείται από πολλούς ως ο πατέρας του όρου 

«ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας», ο οποίος µετά από καταγραφή και ανάλυση όλων 

των προηγούµενων µελετών, διαµόρφωσε το πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας στο 

τρίπτυχο «σωστές δοµές-ορθές διαδικασίες-κατάλληλα αποτελέσµατα» (Ρίκος, 2015). 

Σύµφωνα µε τη θεωρία του, η ποιότητα της φροντίδας µπορεί να ταξινοµηθεί σε τρεις 

βασικές κατηγορίες που είναι (1) η ποιότητα σχετικά µε τη δοµή (Structure), δηλαδή 

τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος όπου παρέχεται η φροντίδα αυτή.  

 Περιλαµβάνει τα χαρακτηριστικά των υλικών πόρων ( όπως κτιριακές 

εγκαταστάσεις, εξοπλισµός και κόστος), του ανθρώπινου δυναµικού (µέγεθος και 

προσόντα του απασχολούµενου προσωπικού) και της οργανωσιακής δοµής 

(οργάνωση του ιατρικού προσωπικού, χρήση συγκριτικών µεθόδων και µεθόδων 

αποζηµίωσης), (2) ποιότητα σχετικά µε τις διαδικασίες (Process), δηλαδή όλα όσα 

συµβαίνουν κατά τη διαδικασία παροχής και λήψης φροντίδας.  

 Περιλαµβάνει τις ενέργειες του ασθενή κατά τη διαδικασία αναζήτησης 

φροντίδας και τις δραστηριότητες των ιατρών κατά τη διατύπωση διαγνώσεων και τη 

σύσταση ή εκτέλεση της θεραπείας, και τέλος, (3) η ποιότητα του αποτελέσµατος 

(Outcome), που περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα της φροντίδας στο επίπεδο υγείας 

των ασθενών και του πληθυσµού. Ο βαθµός ικανοποίησης των ασθενών σχετικά µε 

τη φροντίδα που λαµβάνουν είναι ανάλογος µε το βαθµό βελτίωσης στο επίπεδο 
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υγείας τους, κυρίως λόγω αλλαγής στις συνήθειες υγιεινής και αυξηµένης 

επαγρύπνησης.  

 Η προσέγγιση της ποιότητας µε το παραπάνω µοντέλο  είναι εφικτή µόνο 

επειδή η  καλή και ενδεδειγµένη δοµή αυξάνει την πιθανότητα εφαρµογής καλών 

διαδικασιών, που µε τη σειρά τους ενισχύουν την πιθανότητα επίτευξης ενός καλού 

αποτελέσµατος (Donabedian, 1988). 

  Παρόµοια µε τον Donabedian, για τον Grönroos (1990) [στο: Alrubaiee και 

Al’kaaida (2011)] η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας είναι τρισδιάστατη και 

περιλαµβάνει (α) την τεχνική διάσταση της ποιότητας (Technical quality of outcome), 

που αναφέρεται στην ποιότητα του τελικού αποτελέσµατος από τη χρήση µιας 

υπηρεσίας και αφορά τη διαθεσιµότητα, την έγκαιρη παροχή της υπηρεσίας κλπ), (β) 

τη λειτουργική διάσταση της υπηρεσίας (Functional quality), η οποία αναφέρεται 

στην αλληλεπίδραση µεταξύ προµηθευτών, χρηστών και περιβάλλοντος και 

περιλαµβάνει υποκειµενικά  χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε το περιβάλλον 

παροχής της υπηρεσίας, την επάρκεια πληροφόρησης από πλευράς του χρήστη, την 

αµοιβαία προσπάθεια για διατήρηση της επικοινωνίας και (γ) η συνολική εικόνα 

(Corporate image), που αναφέρεται στη συνολική εντύπωση που αποκοµίζει ο 

χρήστης και εξαρτάται από την τεχνική και τη λειτουργική διάσταση της υπηρεσίας, 

όπως επίσης και από το κόστος, την τοποθεσία του οργανισµού και τη γενική 

συµπεριφορά του προσωπικού. 

 Επίσης, οι Lehtinen και  Lehtinen (1991) [στο: Alrubaiee και Al’kaaida 

(2011)] διαχωρίζοντας την ποιότητα σε ποιότητα διαδικασίας και ποιότητα έκβασης, 

αναγνωρίζουν 3 διαστάσεις ποιότητας που αφορούν (1) την ποιότητα του φυσικού 

περιβάλλοντος (Environmental quality) που αναφέρεται στη γενικότερη κατάσταση 

και επάρκεια της κτιριακής υποδοµής και του τεχνολογικού εξοπλισµού, (2) τη 

διαδραστική ποιότητα (Interactive quality) που αναφέρεται στη διαδικασία 

αλληλεπίδρασης µεταξύ προµηθευτών και χρηστών των υπηρεσιών και ,τέλος, (3) τη 

συνολική εικόνα (Corporate image), που αφορά τη γενική εικόνα και το προφίλ του 

οργανισµού. 
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 Οι συνιστώσες ενός συστήµατος υγείας που µπορούν να διασφαλίσουν την 

ποιότητα κατά τον Donabedian (1990) [στο: Οικονοµοπούλου (2005)] είναι 7, τις 

οποίες ονοµάζει «επτά πυλώνες της ποιότητας» και αφορούν χαρακτηριστικά που 

οφείλει να πληροί ένα σύστηµα υγείας, προκειµένου να χαρακτηριστεί ως ποιοτικό. 

Τέτοια χαρακτηριστικά είναι η (1) αποτελεσµατικότητα (efficacy), δηλαδή η  

βελτίωση του επιπέδου υγείας και ευεξίας του ασθενή, ως αποτέλεσµα της 

παρεχόµενης φροντίδας, (2) η αποδοτικότητα (efficiency), δηλαδή η επίτευξη του 

µεγαλύτερου δυνατού οφέλους µε το µικρότερο δυνατό κόστος και (3) η 

βελτιστοποίηση (optimality) που αφορά την εξισορρόπηση ανάµεσα στο κόστος που 

συνεπάγεται η φροντίδα υγείας και στο τελικό όφελος που αποκοµίζει ο ασθενής. 

 Επίσης, σηµαντικές παράµετροι διασφάλισης της ποιότητας αποτελούν (4) η 

αποδοχή (acceptability), δηλαδή ο σεβασµός στις ανάγκες , προσδοκίες και επιθυµίες 

του ασθενή, (5) η νοµιµότητα (legitimacy) µε την παροχή φροντίδας νοµικά 

κατοχυρωµένης και  αποδεκτής από το κοινωνικό σύνολο, (6) η ισότητα (equity), που 

αφορά την ισότιµη παροχή των υπηρεσιών υγείας στο σύνολο του πληθυσµού και (7) 

το κόστος (cost) που πρέπει να περιλαµβάνει τη διαρκή προσπάθεια ορθολογικής 

διαχείρισης των πόρων και επιτυχούς µεγιστοποίησης του δείκτη κόστους-οφέλους. 

 Για τον Maxwell (1993) , [όπως αναφέρεται στην Οικονοµοπούλου (2015)], η 

ποιότητα των υπηρεσιών χαρακτηρίζεται από 6 παραµέτρους, που περιλαµβάνουν (1) 

την προσπελασιµότητα, δηλαδή την υπερπήδηση ποικίλων εµποδίων (γεωγραφικών, 

οικονοµικών, γλωσσικών), προκειµένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση στις υπηρεσίες 

υγείας, (2) την ισότητα, µε την παροχή υπηρεσιών που εξυπηρετούν το σύνολο του 

πληθυσµού, (3) την κοινωνική αποδοχή, που αφορά τη θετική γνώµη των πελατών 

όσον αφορά στην αξιολόγηση των προσφερόµενων υπηρεσιών, (4) τη σχετικότητα ως 

προς τις ανάγκες, δηλαδή τη συµφωνία ανάµεσα στις ανάγκες και τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες, (5) την αποδοτικότητα, δηλαδή την εξασφάλιση του επιθυµητού 

αποτελέσµατος µε το λιγότερο δυνατό κόστος και, τέλος, (6) την τεχνική 

αποτελεσµατικότητα, µε την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος στο 

επίπεδο υγείας του ασθενούς.  

 Η Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization, στηριγµένη 

στη φιλοσοφία των δέκα διαστάσεων των Zeithaml και συν. [στο: Παπακωστίδη και 

Τσουκαλάς (2012)] αναγνωρίζει 7 διαστάσεις της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας, 
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που αποτελούνται από (1) την ανταποκρισιµότητα, (2) την επαγγελµατική ικανότητα 

και τις δεξιότητες του προσωπικού, (3) την ευκολία πρόσβασης, (4) την ευγένεια, (5) 

την επικοινωνία, (6) την ασφάλεια και (7) την κατανόηση. 

 Οµοίως, σύµφωνα µε τους Parasuraman, Zeithaml και Berry (1985) υπάρχουν 

10 διαστάσεις της ποιότητας και αφορούν (1) την αξιοπιστία (reliability), που 

αναφέρεται στην ικανότητα παροχής των υπηρεσιών µε τρόπο έγκυρο, ακριβή και 

αξιόπιστο. Επίσης, τονίζεται η υποχρέωση του οργανισµού να τηρεί τις υποσχέσεις 

του (ακρίβεια στη διαδικασία χρεώσεων, σωστή τήρηση ιατρικών αρχείων, εκτέλεση 

των υπηρεσιών στον προγραµµατισµένο χρόνο) και (2) την ανταποκρισιµότητα 

(responsiveness), που αναφέρεται στην προθυµία και ετοιµότητα των εργαζοµένων να 

παρέχουν ορθές υπηρεσίες. Εµπεριέχει επίσης  την έγκαιρη εξυπηρέτηση όσον αφορά 

στην ταχυδροµική ή τηλεφωνική απάντηση, είτε στην ταχύτητα προγραµµατισµού 

των ραντεβού. 

 Ακολουθούν (3) η επαγγελµατική επάρκεια (competence) που αφορά στην 

κατοχή των απαιτούµενων δεξιοτήτων και γνώσεων για την εκτέλεση των υπηρεσιών 

και περιλαµβάνει τις επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες του συνόλου του 

προσωπικού ενός οργανισµού, (4) η προσβασιµότητα (access) που αφορά στην 

προσβασιµότητα και την ευκολία προσέγγισης του οργανισµού και περιλαµβάνει την 

εύκολη τηλεφωνική πρόσβαση, το µειωµένο χρόνο αναµονής για την εκτέλεση των 

υπηρεσιών, το βολικό ωράριο εξυπηρέτησης, τη βολική γεωγραφική τοποθεσία του 

οργανισµού και (5) η ευγένεια (courtesy), που αφορά την επίδειξη της απαιτούµενης 

ευγένειας, διακριτικότητας, σεβασµού και φιλικότητας του προσωπικού προς τους 

πελάτες και επίσης την αρµόζουσα εµφάνιση του προσωπικού. 

 Ακόµη, (6) η επικοινωνία (communication) που αφορά την παροχή όλων των 

απαραίτητων πληροφοριών στον πελάτη, µε τρόπο κατανοητό και απλό (και 

κατάλληλα προσαρµοζόµενη γλώσσα, ανάλογα µε το µορφωτικό επίπεδο και την 

αντίληψη) και την ικανότητα ενεργητικής ακρόασης, (7) η αξιοπιστία (credibility) 

που περιλαµβάνει την εµπιστοσύνη, την πιστότητα, την τιµιότητα και επίσης τη 

συνεκτίµηση του προσωπικού  οφέλους του πελάτη και η οποία επηρεάζεται από το 

όνοµα και τη φήµη της εταιρίας, τα προσωπικά χαρακτηριστικά του εργαζόµενου 

προσωπικού κλπ. 
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 Τέλος, ανάµεσα στις παραπάνω διαστάσεις της ποιότητας περιλαµβάνονται 

και (8) η ασφάλεια (security) που αφορά στην απουσία κινδύνου, ρίσκου και 

αµφιβολίας και περιλαµβάνει τη σωµατική και την οικονοµική ασφάλεια, όσο και την 

εχεµύθεια, (9) η κατανόηση και γνώση του πελάτη (Understanding/knowing the 

customer) που αφορά την ικανότητα διάκρισης των προσωπικών και 

εξατοµικευµένων αναγκών των πελατών και τη δυνατότητα ικανοποίησής τους, όπως 

επίσης και την αναγνώριση των τακτικών πελατών, και επίσης (10) τα ορατά 

χαρακτηριστικά (tangibles) που περιλαµβάνουν τις συνθήκες παροχής των 

υπηρεσιών, τις κτιριακές εγκαταστάσεις, την εµφάνιση του νοσοκοµείου όσο και του 

προσωπικού που απασχολεί, τον περιβάλλοντα χώρο, την κατάσταση του 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού, την παρατήρηση των υπολοίπων πελατών του 

οργανισµού κλπ.(Amin και Nasharuddin, 2013). 

  

 Επίσης, κατά τον John Ovretveit (1995) [στο: Ρίκος (2015)] τα κύρια 

χαρακτηριστικά της ποιότητας είναι (1) η καταλληλότητα, δηλαδή η προϋπόθεση η 

παρεχόµενη φροντίδα να είναι η κατάλληλη για τις κλινικές ανάγκες του ασθενή, µε 

δεδοµένη την παρούσα γνώση, (2) η διαθεσιµότητα της κατάλληλης φροντίδας που 

να ικανοποιεί τις ανάγκες του ασθενή, (3) η συνέχεια, δηλαδή η διασφάλιση της 

φροντίδας του ασθενή µε εξασφάλιση του συντονισµού διαχρονικά, ανάµεσα στους 

επαγγελµατίες υγείας και τους οργανισµούς παροχής φροντίδας υγείας και (4) η 

αποτελεσµατικότητα, δηλαδή η παροχή της φροντίδας µε τον πλέον ενδεδειγµένο 

τρόπο αξιοποιώντας την παρούσα γνώση και στοχεύοντας στο καλύτερο δυνατό 

κλινικό αποτέλεσµα για τον ασθενή. 

 

 Επιπλέον χαρακτηριστικά της ποιότητας είναι (5) η δραστικότητα, δηλαδή η 

ανάγκη παροχής φροντίδας βασισµένης σε βέλτιστες πρακτικές που εξασφαλίζουν 

την επίτευξη των επιθυµητών αποτελεσµάτων, (6) η αποδοτικότητα, που αφορά στην 

τήρηση µιας ενδεδειγµένης αναλογίας µεταξύ των παρεχόµενων πόρων που 

«δαπανώνται» για την περίθαλψη του ασθενή και των επιτυχών παρεµβάσεων για τη 

φροντίδα του, (7) ο σεβασµός και η φροντίδα, δηλαδή η παροχή της δυνατότητας 

στον ασθενή να συµµετάσχει στις αποφάσεις που αφορούν στη φροντίδα του και 

παράλληλα η παροχή της υγειονοµικής φροντίδας µε τον απαιτούµενο σεβασµό στις 

προσωπικές ανάγκες, ιδιαιτερότητες και επιθυµίες του και τέλος (8) η ασφάλεια, 
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δηλαδή η εξασφάλιση της πρόσβασης στη φροντίδα οποιαδήποτε στιγµή την 

χρειαστεί ο ασθενής. 

 Σύµφωνα µε το Advisory Council on Health Research [στο: Χάρλα (2014)] 

αναγνωρίζονται 26 διαστάσεις της ποιότητας της φροντίδας υγείας από την οπτική 

των ασθενών. Αυτές αφορούν (1) την αποτελεσµατικότητα, (2) την επαγγελµατική 

επάρκεια, (3) τη διορατικότητα των επαγγελµατιών υγείας, (4) την καταλληλότητα 

της φροντίδας, (5) την ασφάλεια, (6) την ακρίβεια, (7) την ανθρωπιά, (8) την παροχή 

πληροφόρησης, (9) την εχεµύθεια, (10) τη συνεργασία, (11) την υπευθυνότητα των 

επαγγελµατιών υγείας, (12) τη συνέχεια της φροντίδας, (13) τη διαθεσιµότητα, (14) 

την αποδοτικότητα, (15) την ολοκληρωµένη φροντίδα, (16) την προσβασιµότητα, 

(17) την ικανοποίηση των ασθενών, (18) την οικονοµική δυνατότητα πρόσβασης στη 

φροντίδα, (19) την υποδοχή, (20) την προστασία των προσωπικών δεδοµένων, (21) 

την υγιεινή και πρόληψη µετάδοσης ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων, (22) την 

ποιότητα φαγητού, (23) την ενσυναίσθηση, (24) τον αντίκτυπο της φροντίδας στη 

συνολική λειτουργικότητα του ασθενή, (25) την αυτονοµία του ασθενή και (26) την 

αποφυγή της περιττής φροντίδας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΑΣΘΕΝΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ 

Το κεφάλαιο περιλαµβάνει τους σηµαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν το 

βαθµό ικανοποίησης από τις παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας, καθώς επίσης και τους 

παράγοντες εκείνους που δύνανται να επηρεάσουν δυσµενώς την ικανοποίηση αυτή. 

Ακόµη, περιλαµβάνει περιγραφή των βασικών αναγκών, αλλά και των προσδοκιών 

που έχουν οι ασθενείς από τις υπηρεσίες υγείας. 

 

2.1.  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΒΑΘΜΟ 

 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 ΥΓΕΙΑΣ 

 Η βαρύτητα της ασθένειας. Όσο σοβαρότερη είναι η νόσος , τόσο πιο 

πιεσµένος ψυχολογικά και αγχωµένος είναι ο ασθενής και εποµένως και λιγότερο 

ικανοποιηµένος. Οι Zolnierek και DiMatteo (2009) υποστηρίζουν ότι  οι χρονίως 

πάσχοντες ασθενείς τείνουν να βαθµολογούν τις υγειονοµικές υπηρεσίες µάλλον 

αρνητικά. 

 

  Όταν η ασθένεια είναι λιγότερο σοβαρή, οι επικοινωνιακές δεξιότητες του 

ιατρού µπορούν να επηρεάσουν ευνοϊκότερα τη συµµόρφωση του ασθενή µε τη 

θεραπεία, ενώ παλαιότερες έρευνες υποστήριζαν ότι οι βαρέως πάσχοντες ασθενείς 

έχουν την τάση να δυσκολεύονται να συµµορφωθούν (Sixma και συν.,1988). 

 

  Οι Matis και συν. (2009), Adamakidou (2009) και Giese-Davis και συν. 

(2011) [στο: Pini και συν. (2014)] τονίζουν ότι η  σοβαρότητα της ασθένειας (πχ σε 

καρκινοπαθείς ασθενείς) προκαλεί την εκδήλωση συναισθηµάτων άρνησης, φόβου, 

αγωνίας, θυµού και αβεβαιότητας για την αποτελεσµατικότητα της θεραπείας και 

οδηγεί σε συµπτώµατα κατάθλιψης όπως δυσαρέσκεια, θλίψη και απαισιοδοξία για 

την κατάστασή υγείας τους. 
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 Οι ασθενείς που αντιµετωπίζουν απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες και 

ειδικά οι ογκολογικοί ασθενείς  αποτελούν µια ειδική οµάδα ασθενών που χρήζουν 

παροχής εξειδικευµένης φροντίδας, που πρέπει να περιλαµβάνει ψυχολογική 

υποστήριξη και  οι οποίοι έχουν αυξηµένες προσδοκίες και  απαιτήσεις από το 

σύστηµα παροχής υγείας, κάτι που προβάλει την αναγκαιότητα διεξαγωγής 

περαιτέρω έρευνας εστιασµένης στην αναγνώριση και ικανοποίηση των προσδοκιών 

τους (Pini και συν., 2014). 

 

 

 Η διάρκεια της νοσηλείας επίσης επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό το επίπεδο 

ικανοποίησης, ωστόσο προς το παρόν έχει επιβεβαιωθεί από µικρό αριθµό ερευνητών 

όπως οι Findik και συν. (2010)[στο: Devkaran (2014)] που ισχυρίζονται ότι οι 

ασθενείς είναι περισσότερο ικανοποιηµένοι µε την παρατεταµένη διάρκεια 

νοσηλείας, ωστόσο όταν αυτή δεν ξεπερνά τον ένα µήνα. 

 

 Κατά τους Crow, Gage και συν. (2002) µεγαλύτερη ικανοποίηση επέφεραν η 

προσωπική επιλογή του νοσοκοµείου από τον ίδιο τον ασθενή, η νοσηλεία σε 

µονόκλινο δωµάτιο και σύµφωνα µε τους Nguyen και συν., (2002)  η παραµονή στην 

κλινική για λιγότερο από µία εβδοµάδα, σε αντίθεση µε το παραπάνω εύρηµα των 

Findik και συν.(2010). 

 

 Το φύλο. Στην έρευνα των Alrubaiee και Alkaa’ida (2011) έχει βρεθεί ότι οι 

γυναίκες δείχνουν µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στους επαγγελµατίες υγείας. Πλήθος 

µελετητών, µεταξύ των οποίων και οι Aharony και Strasser (1993),Al-Assaf (2009), 

Amin και Nasharuddin (2013), Matis και συν.(2009) ,Ware και Snyder (1975), 

αναφέρουν ότι οι γυναίκες είναι περισσότερο ικανοποιηµένες σε σχέση µε τους 

άντρες, ενώ άλλες µελέτες όπως του Sitzia (1999) δεν επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο.  

 

 Σε αντίθεση µε το εύρηµα αυτό, άλλοι ερευνητές όπως οι Crow, Gage και συν. 

(2002) και οι  Danielsen και συν. (2007)  διαπίστωσαν ότι οι άνδρες ήταν αυτοί που 

σηµείωσαν µεγαλύτερα ποσοστά ικανοποίησης συγκριτικά µε τις γυναίκες, γεγονός 

που επιβεβαιώνεται από τα ευρήµατα µελετών των Ahmad και Alasad (2004), Mohan 

και  Kumar (2011), Nguyen-Thi και συν. (2002) και Quintana και συν. (2006). 
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 Αυτό επιβεβαιώνεται και από την Pini και συν. (2014), που βρήκαν ότι οι 

γυναίκες εµφανίζουν σηµαντικά χαµηλότερη βαθµολογία όσον αφορά στις 

παρεχόµενες υπηρεσίες και ικανοποίηση από τις ιατρικές και χειρουργικές 

διαδικασίες σε απογευµατινά χειρουργικά τµήµατα και έχουν την τάση, κατά τους 

Nguyen-Thi και συν. (2002)  να παραπονούνται περισσότερο. 

 

  Σε άλλες µελέτες όπως των Drosos και συν. (2015) και  Merkouris και συν. 

(2013) δε βρέθηκε καµία συσχέτιση µεταξύ φύλου και ικανοποίησης. Ωστόσο, οι 

Alrubaiee και Alkaa’ida (2011) βρήκαν ότι, σε αντίθεση µε άλλους µελετητές, οι 

άνδρες είναι λιγότερο ικανοποιηµένοι, και αυτό πιθανολογούν ότι οφείλεται στο ότι 

παραπονούνται συχνότερα και επειδή έχουν µεγαλύτερες απαιτήσεις από τις γυναίκες 

και επίσης έχουν διαφορετικές εµπειρίες. Όµως, εφόσον η µελέτη πραγµατοποιήθηκε 

σε ανδροκρατούµενη χώρα (Ιορδανία), φαντάζει λογικό το εύρηµα αφού οι άνδρες 

λαµβάνουν και τις αποφάσεις, τις σχετικές µε την υγεία και την περίθαλψη. 

 

 Η ηλικία. Είναι έως ένα βαθµό αναµενόµενο ότι όσο αυξάνεται η ηλικία, 

τόσο περισσότερο ευπαθής είναι ο ασθενής και τόσο περισσότερο πιθανό είναι να 

χρειάζεται σε µεγαλύτερο βαθµό τις υπηρεσίες του νοσοκοµείου ,είτε για εισαγωγή 

είτε για παρακολούθηση, ενώ συνυπάρχει έντονα και ο φόβος του θανάτου.  

 

 Σε γενικές γραµµές,  οι ηλικιωµένοι ασθενείς τείνουν να αναφέρουν 

υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης σχετικά µε τη νοσηλευτική φροντίδα, εύρηµα που 

επιβεβαιώνεται από πλήθος  µελετών, συµπεριλαµβανοµένων των Aharony και 

Strasser (1993), Al-Assaf (2009), Alrubaiee και Alkaa’ida (2011) ,Bleich και συν. 

(2009), Cleary και McNeil (1988) ,Crow και συν. (2002) ,Nguyen-Thi και συν. (2002) 

,Quintana και συν. (2006) ,Schoenfelder και συν. (2011) και  Xiao και Barber (2008). 

 

  Οι Hall και Dornan (1990), Nguyen-Thi και συν. (2002),  Jackson και 

συν.(2001),  Bleich και συν. (2009), Matis και συν. (2009), Danielsen και συν. (2007)  

επιβεβαιώνουν τη θετική συσχέτιση µεταξύ µεγαλύτερης ηλικίας και υψηλότερου 

βαθµού ικανοποίησης και γενικότερης θετικής εµπειρίας από τη νοσηλεία. Στον 

αντίποδα, η έρευνα των Ahmad και Alasad (2004) και των Otani και συν. (2009) 

έδειξε υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης σχετικά µε τη νοσηλευτική φροντίδα στους 

νεότερους ασθενείς. 
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 Άλλοι µελετητές ωστόσο όπως οι  Kincey και συν. (1975),Αλετράς και συν. 

(2009), Merkouris και συν. (2013) δεν βρήκαν κάποια συσχέτιση µεταξύ ηλικίας και 

ικανοποίησης. Ωστόσο, οι Matis και συν. (2009) αναφέρουν ότι τα υψηλά επίπεδα 

ικανοποίησης στους ηλικιωµένους ασθενείς µετά την ηλικία των 80 ετών 

παρουσιάζουν πτωτική τάση.  

 

 Η οικογενειακή κατάσταση. Το µεγαλύτερο ποσοστό των µελετών όπως των 

Γαβριήλ και συν. (2012), Al-Assaf (2009), Nguyen-Thi και συν. (2002) και  Xiao και 

Barber (2008) αποδεικνύει ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση µεταξύ παντρεµένων 

ασθενών και ικανοποίησης. Ωστόσο, η µελέτη των Chari και συν. (2016) έδειξε ότι οι 

χήροι και οι παντρεµένοι ασθενείς εµφάνισαν υψηλότερα ποσοστά συνολικής 

ικανοποίησης σχετικά µε την εµπειρία τους από τη νοσηλεία τους στο νοσοκοµείο. 

 

 Από τη µελέτη των Drosos, Tsotsolas και συν. (2015) ανιχνεύθηκε µικρή µόνο 

επίδραση στην ικανοποίηση στους παντρεµένους χωρίς παιδιά ασθενείς, οι οποίοι 

ήταν λιγότερο ικανοποιηµένοι από τους υπόλοιπους ασθενείς όσον αφορά την 

εξυπηρέτηση που έλαβαν. 

 

 Οι Park και Seo (2014) και οι Quintana και συν. (2006) ωστόσο 

αποκαλύπτουν άλλα δεδοµένα,  µε τους άνδρες και ειδικά τους 

άγαµους/διαζευγµένους να είναι σε πολύ υψηλότερο ποσοστό ικανοποιηµένοι. 

Οµοίως, σύµφωνα µε τους Καµπάνταη και Νιάκα (2004), οι διαζευγµένοι δήλωναν 

µεγαλύτερη ικανοποίηση, ενώ οι ανύπαντροι τη χαµηλότερη. 
 

 Οι προσδοκίες του ασθενή. Οι ασθενείς έχουν την τάση να εµφανίζονται 

περισσότερο ικανοποιηµένοι µε τη φροντίδα τους εάν η συµπεριφορά των 

επαγγελµατιών υγείας που τους εξυπηρετούν  ταυτίζεται µε τις προσδοκίες που έχουν 

οι ίδιοι από αυτούς, όπως αναφέρουν οι Cleary και McNeil (1988) και όταν 

αναγνωρίζουν σε αυτούς χαρακτηριστικά που και οι ίδιοι οι ασθενείς διαθέτουν.  

 

 Σύµφωνα µε τους Sixma και συν. (1998) ασθενείς µε χαµηλές προσδοκίες και 

περιορισµένη γνώση για εναλλακτικές µορφές θεραπείας είναι περισσότερο 

ικανοποιηµένοι από τη νοσηλευτική φροντίδα που δέχονται. Η ύπαρξη των 
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προσδοκιών αµφισβητήθηκε από τον Williams και συν. (1998) που σχολίασε ότι 

µερικές φορές οι ασθενείς θεωρούν δεδοµένες τις υπηρεσίες υγείας, κάτι που µπορεί 

να αποδοθεί είτε σε απουσία προσδοκιών και/είτε σαν µια αντανακλαστική υιοθέτηση 

ενός παθητικού ρόλου από τους ασθενείς. 

 

 Επιπλέον, οι προσδοκίες τείνουν να µεταβάλλονται µε την πάροδο του χρόνου 

εξαιτίας προηγούµενων εµπειριών, επίδρασης από προηγούµενες αναµνήσεις ή 

γνωσιακό χάσµα. Οι Cleary McNeil (1988) ωστόσο πιστεύουν ότι οι ασθενείς µε 

χαµηλές προσδοκίες είναι σε γενικές γραµµές λιγότερο ικανοποιηµένοι από τις 

υπηρεσίες που λαµβάνουν. 

 

 

 Το επίπεδο υγείας. Έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει τη γενική βαθµολογία 

ικανοποίησης. Σύµφωνα µε τους Cleary και McNeil (1988) και την  Pini και συν. 

(2014), ασθενείς µε καλό επίπεδο υγείας αναφέρουν, πριν την έξοδο από το 

νοσοκοµείο, µεγαλύτερη ικανοποίηση από ότι οι ασθενείς µε χαµηλό επίπεδο υγείας. 

Αυτό επιβεβαιώνεται από την πλειοψηφία  των µελετητών, όπως οι Αλετράς, 

Παπαδόπουλος και Νιάκας (2006), Αλετράς και συν.(2009) ,Γαβριήλ και συν. (2012) 

,Aharony και Strasser (1993) , Bleich και συν.(2009), Chang και συν. (2006)  ,Chari 

και συν. (2016), Cheng και συν. (2003) ,Fenton (2012),  Jackson και συν. (2001), Matis 

και συν. (2009), Nguyen-Thi και συν. (2002), Paul και συν. (2016),Xiao και Barber 

(2008) και  Zarei και συν. (2015). Επίσης, οι Κωνσταντίνου και Μητρόπουλος (2012) 

αναφέρουν ότι ασθενείς που  δηλώνουν καλή και µέτρια κατάσταση υγείας, 

παρουσιάζουν σηµαντικά χαµηλότερο ποσοστό δυσαρέσκειας και, αντίστοιχα, 

υψηλότερο ποσοστό ικανοποίησης από την επίσκεψή τους. 

 

 Αντίστοιχα, οι Da Costa και συν. (1999) και η Commission for Health 

Improvement (2004)[στο: Devkaran (2014)]  επιβεβαιώνουν ότι οι ασθενείς µε 

χαµηλό επίπεδο υγείας είναι λιγότερο ικανοποιηµένοι µε την ιατρική φροντίδα που 

έλαβαν. Σε αυτό συνηγορούν και τα ευρήµατα ερευνητών όπως οι Crow και συν. 

(2002), Schoenfelder και συν. (2011), Sixma και συν.  (1998), καθώς και οι   Westaway 

και συν. (2003). 

 

  



29 
 

 Το µορφωτικό επίπεδο. Οι Sixma και  συν. (1998) διατείνονται πως οι 

ασθενείς χαµηλότερου µορφωτικού επιπέδου φαίνεται να είναι περισσότερο 

ικανοποιηµένοι από την φροντίδα τους, εύρηµα που απαντάται σε πολλές µελέτες, 

µεταξύ των οποίων και των Οικονοµοπούλου (2005),Al-Assaf (2009),Alrubaiee και 

Alkaa’ida (2011) ,Bleich και συν. (2009),Niakas και συν. (2004),Paul και συν. (2016), 

Quintana και συν. (2006),Xiao και Barber (2008), Zolnierek και DiMatteo (2009).Το 

εύρηµα αυτό επιβεβαιώνουν και οι Καµπάνταη και Νιάκας (2004), αναφέροντας ότι 

όσο χαµηλότερο είναι  το επίπεδο εκπαίδευσης, τόσο αυξάνει ο βαθµός ικανοποίησης 

για τις ιατρονοσηλευτικές, αλλά και για τις διοικητικές υπηρεσίες που λαµβάνουν οι 

ασθενείς. 

 

 Σε αντίθετα αποτελέσµατα κατέληξαν η Pini και συν. (2014). Όντας µη 

αναµενόµενο το εύρηµα, η µελέτη τους αποκάλυψε ότι ασθενείς αγράµµατοι και 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης βαθµολογούν χαµηλότερα τις υπηρεσίες που δέχονται και 

είναι λιγότερο ικανοποιηµένοι από αυτές. 

 

 Η οικονοµική κατάσταση. Είναι γνωστό ότι οι ευκατάστατοι ασθενείς 

λαµβάνουν συνήθως καλύτερη φροντίδα υγείας και εποµένως εµφανίζονται 

περισσότερο ικανοποιηµένοι  µε τις υπηρεσίες υγείας, όπως επιβεβαιώνεται από 

µελετητές όπως οι Alrubaiee και Alkaa’ida (2011), Bleich και συν. (2009) και Naidu 

(2009). Ως γνωστόν, το κόστος νοσηλείας στα ιδιωτικά νοσοκοµεία είναι πολύ 

υψηλότερο από αυτό των δηµοσίων, κάτι που δρα απαγορευτικά για τα χαµηλά 

κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα, ωθώντας τους ασθενείς να επιλέξουν για τη 

νοσηλεία τους ένα δηµόσιο νοσοκοµείο (Tahir και συν.,2012). Αυτή η επιλογή από 

ανάγκη δρα αρνητικά στην ικανοποίηση του ασθενή. Σύµφωνα µε τον Fitzpatrick 

(1991) ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες ικανοποίησης είναι και η 

οικονοµική προσιτότητα των υπηρεσιών υγείας, ταυτόχρονα µε τη διαθεσιµότητα και 

τη συνέχεια της φροντίδας. 

 

 Σύµφωνα µε τους Xiao και συν. (2008), µεγαλύτερη ικανοποίηση εµφανίζουν 

οι ασθενείς που έχουν υψηλότερο εισόδηµα και ευρεία υγειονοµική κάλυψη. Σε 

µελέτη τους η Chari και συν. (2016) αποκάλυψαν ότι οι ασθενείς που δηλώνουν πολύ 

καλή οικονοµική κατάσταση, επιλέγουν συχνότερα τα ιδιωτικά νοσοκοµεία για τη 

νοσηλεία τους, όπως και εκείνοι που έχουν ιδιωτική ασφάλιση. 
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 Σε αντίθετο αποτέλεσµα κατέληξε η µελέτη των Drosos, Tsotsolas και συν. 

(2015), όπου βρέθηκε αρνητική συσχέτιση ανάµεσα στο ετήσιο εισόδηµα και στο 

επίπεδο ικανοποίησης. Επίσης, ως παράγοντας διαφοροποίησης της ικανοποίησης 

είναι και το επίπεδο 
ασφαλιστικής κάλυψης κατά τους Paul και συν. (2016) και Zarei 

και συν.(2015), µε τους ασφαλισµένους να δηλώνουν µεγαλύτερη ικανοποίηση από 

τους ανασφάλιστους ασθενείς, όπως ήταν αναµενόµενο. 

 Οι προηγούµενες εµπειρίες.  Οι Ware και συν. (1975) αναφέρουν ότι η 

συχνότερη χρήση των υπηρεσιών υγείας σχετίζεται µε µεγαλύτερη ικανοποίηση, 

γεγονός που επισηµαίνει και ο Sitzia (1999). Σηµαντικό βαθµό υποστήριξης στον 

ισχυρισµό αυτό παρέχει η τοποθέτηση του Pascoe ότι οι συχνότερες επισκέψεις στις 

υπηρεσίες υγείας συνεπάγονται και υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης, όπως 

ισχυρίζονται και µελετητές όπως οι Ahmad και συν. (2011), Al-Assaf (2009) ,  Sixma 

και συν. (1998). 

 

 Σύµφωνα µε τους Sixma και συν. (1998) και τους Drosos και συν. (2015) ένας 

από τους καλύτερους προβλεπτικούς παράγοντες της ικανοποίησης είναι η 

αποκόµιση θετικής εµπειρίας στο παρελθόν. Μελέτη των Chari , Jelastopoulou και 

συν. (2016) σχετικά µε την ικανοποίηση ασθενών σε δηµόσια και ιδιωτικά 

νοσοκοµεία της Κύπρου, κατέδειξε ότι ασθενείς που είχαν νοσηλευθεί και 

παλαιότερα σε κάποιο δηµόσιο νοσοκοµείο, επιλέγουν συχνότερα τη νοσηλεία σε 

ιδιωτικά νοσοκοµεία. 

 

  Επιπλέον σύµφωνα µε τα ευρήµατά τους, τα επίπεδα ικανοποίησης σχετικά 

µε τη νοσηλεία σε ιδιωτικά νοσοκοµεία ήταν αυξηµένα, συγκρινόµενα  µε τα 

αντίστοιχα επίπεδα που αφορούσαν τα δηµόσια νοσοκοµεία, ενώ το ακριβώς αντίθετο 

βρέθηκε στη µελέτη των Bleich και συν. (2009),  όπου οι ασθενείς  που επισκέφθηκαν 

ιδιωτικό νοσοκοµείο ήταν λιγότερο πιθανό να δηλώσουν υψηλά ποσοστά 

ικανοποίησης, συγκριτικά µε τους νοσηλευθέντες σε έναν δηµόσιο φορέα. 

 

 Οι Matis και συν. (2009) βρήκαν ότι η συχνότητα των προηγούµενων 

νοσηλειών σε νοσοκοµείο συσχετίζεται θετικά µε το βαθµό ικανοποίησης, σε 

συµφωνία µε τα ευρήµατα των Ahmad και Alasad (2004) και των Bidaut-Russell και 

συν.(2002)  όσον αφορά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και µάλιστα, όσο 
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µεγαλύτερος ο αριθµός των προηγούµενων εισαγωγών, τόσο πιο µεγάλη και η 

ικανοποίηση. 

 

  Μάλιστα, αναφέρουν ότι οι ασθενείς αυτοί, παρά την αναµενόµενη τριβή µε 

τις υπηρεσίες και το προσωπικό των νοσοκοµείων, δεν ήταν απαιτητικοί (Matis και 

συν.,2009), σε αντίθεση µε άλλες µελέτες όπως των Quintana και συν. (2006), που 

βρέθηκε ότι όσοι είχαν ξανανοσηλευθεί στο παρελθόν, ήταν γενικά περισσότερο 

απαιτητικοί και επικριτικοί και ήταν εντέλει λιγότερο ικανοποιηµένοι. Επιπλέον, σε 

µελέτη των Bleich και συν. (2009) βρέθηκε ότι οι ασθενείς που είχαν νοσηλευθεί σε 

κλινική του νοσοκοµείου, ήταν περισσότερο ικανοποιηµένοι από τους επισκέπτες των 

εξωτερικών ιατρείων του νοσοκοµείου, δηλαδή ως εξωτερικοί ασθενείς. 

 

 Οι σχέσεις µεταξύ ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και ασθενή. Μελετητές 

όπως οι Aharony και Strasser (1993),Chang και συν. (2006),Cleary και McNeil 

(1988), Johnson (2015) ,Otani και συν. (2003,2009), Pini και συν. (2014),Van 

Campen και συν. (1995) ,Zarei και συν. (2014) έχουν τεκµηριώσει ότι τον ισχυρότερο 

αντίκτυπο στην ικανοποίηση του ασθενή έχει η αλληλεπίδρασή του µε  τους 

επαγγελµατίες υγείας. Ιδιαίτερα η ικανοποίηση µε τους γιατρούς, οδηγεί σε  

υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης, σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα ποσοστά του 

νοσηλευτικού προσωπικού. Αυτό επιβεβαιώνεται από µελετητές όπως οι Πιερράκος 

και συν. (2013), Ahmad και συν. (2011), Al-Assaf (2009), Crow και συν. (2002) και 

Ware και Snyder (1975). 

 

  Άλλες µελέτες αντίθετα, όπως των Al-Abri και Al-Balushi (2014) ,Ervin 

(2006) και Van de Ven (2014) 
υπογραµµίζουν τη σπουδαιότητα της νοσηλευτικής 

φροντίδας ως το σηµαντικότερο δείκτη της ικανοποίησης του ασθενή. Βέβαια, 

σύµφωνα µε τους Πιερράκο και συν.(2013) και τους Ahmad και Alasad(2004), πρέπει 

να τονιστεί το γεγονός ότι οι ασθενείς βαθµολογούν υψηλότερα τους γιατρούς, συχνά 

επειδή δεν κατανοούν πλήρως τις ιατρικές υπηρεσίες και δεν διαθέτουν τις 

απαραίτητες γνώσεις για να τις αξιολογήσουν και να τις κρίνουν.  

 

 Ταυτόχρονα, οι Matis και συν.(2009) καθώς και οι Μερκούρης και συν.(2013) 

υποστηρίζουν πως η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού επηρεάζει σηµαντικά τις 
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βαθµολογήσεις τους, δηλώνοντας λιγότερο ικανοποιηµένοι από τις υπηρεσίες του 

νοσηλευτικού προσωπικού. 

 

 Σύµφωνα µε τους Williams, Weinman και Dale (1998) η παροχή πληροφοριών 

και ενηµέρωσης, και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της εξέτασης, σχετίζεται θετικά µε 

την ικανοποίηση των ασθενών και µάλιστα όσο εκτενέστερη είναι η παροχή 

πληροφόρησης, τόσο µεγαλύτερη είναι η ικανοποίηση. Η παροχή πληροφοριών 

αποδεικνύεται σηµαντικός παράγοντας ικανοποίησης και από ερευνητές όπως οι 

Ahmad και Alasad (2004),Cleary και McNeil (1988) και  Kincey και συν. (1975). 

 

  Επιπλέον, η επιστηµονική και γνωστική επάρκεια 
κατά τους Aliman και 

Mohamad (2016) και τους Ware και Snyder (1975) ,οι επικοινωνιακές δεξιότητες 

κατά τους Aharony και Strasser (1993), Ahmad και συν. (2011), Bidaut-Russell και 

συν.(2002) , καθώς και τους Cheng και συν. (2003), η επάρκεια του χρόνου που 

αφιερώνουν οι γιατροί στους ασθενείς (Κωνσταντίνου και Μητρόπουλος,2012), τα έτη 

εµπειρίας του ιατρού (Tahir και συν.,2012) , καθώς επίσης και η εµπιστοσύνη που 

εµπνέουν στον ασθενή σύµφωνα µε τους Πιερράκος και συν. (2013)  και τους Aliman 

και Mohamad (2016) 
βαθµολογούνται πολύ θετικά. 

 

  Επίσης, το µέγεθος των πληροφοριών που δίνουν οι ασθενείς στον ιατρό κατά 

τη λήψη του ιστορικού και παράλληλα η προσεκτική ακρόαση από αυτόν, σχετίζεται 

επίσης µε µεγαλύτερη ικανοποίηση, ενώ αντίθετα η παρατεταµένη συζήτηση έχει 

µάλλον  αρνητικό αντίκτυπο στη συνολική ικανοποίηση (Williams και συν., 1988). 

 

 Η ευγένεια εκ µέρους του ιατρού αυξάνει την ικανοποίηση των ασθενών, 

σύµφωνα µε τους Κωνσταντίνου και Μητρόπουλο (2012),Ahmad και συν. 

(2011),Aliman και Mohamad (2016), Schoenfelder και συν. (2011) και τους Van 

Campen και συν.(1995) . Επίσης, οι τρόποι του ιατρού (Jackson και συν.,2001), η 

επίδειξη της ανθρώπινης πλευράς του (Ware και Snyder, 1975), 
η φιλικότητα 

(Fitzpatrick, 1991 και Westaway και συν., 2003), η ενθάρρυνση, η χρήση «ανοικτών» 

ερωτήσεων, η επίδειξη ενσυναίσθησης (Cleary και McNeil, 1988 και Ramez, 2012)  , 

η θετική οµιλία, η κοινωνική συζήτηση (Cleary και McNeil, 1988), ο ήρεµος τόνος 

οµιλίας σχετίζονται επίσης θετικά µε την ικανοποίηση, ενώ στον αντίποδα, η επίδειξη 
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ανταγωνισµού εκ µέρους του ιατρού κατά τη φυσική εξέταση ή κατά την παροχή 

συµβουλών σχετίζεται αρνητικά µε την ικανοποίηση (Williams και συν.,1988). 

 

  Εξίσου αρνητική συσχέτιση µε την ικανοποίηση των ασθενών, φαίνεται πως 

έχει και η εξέφραση θυµού ή διαφωνίας από το γιατρό, η εµφάνιση ανησυχίας ή 

νευρικότητας από τον ασθενή και η αύξηση του τόνου της φωνής του ιατρού. Ωστόσο 

οι Williams και συν. (1998)  υπογράµµισαν ότι ο αυστηρός τόνος της φωνής που όµως 

συνοδεύεται µε θετική λεκτική εκφορά, µεταφράζεται θετικά από τους ασθενείς και 

εκλαµβάνεται ως σοβαρότητα και ενδιαφέρον από την πλευρά του ιατρού. Ευρήµατα 

επίσης υποστηρίζουν ότι η συµπάθεια προς το πρόσωπο και το χαρακτήρα του ιατρού 

µε την ταυτόχρονη ύπαρξη σχέσης εµπιστοσύνης συσχετίζονται θετικά µε την 

ικανοποίηση των ασθενών (Williams και συν.,1988, Cleary και McNeil, 1988). 

 

 Σύµφωνα µε τους Zolnierek και DiMatteo (2009) και τους Τσούνη και Σαράφη 

(2014) η αποτελεσµατική επικοινωνία ιατρού-ασθενή συνδέεται εµπειρικά µε θετικά 

αποτελέσµατα από τη φροντίδα υγείας στην ικανοποίηση του ασθενή, στο επίπεδο 

της υγείας του, στην ανάκληση πληροφοριών και στη συµµόρφωση µε τη θεραπεία. 

Επίσης, η επικοινωνία αυτή συνεισφέρει στην κατανόηση από την πλευρά του ασθενή 

της νόσου και των κινδύνων και ωφελειών που συνεπάγεται η προτεινόµενη 

θεραπεία.  

 

 Υπάρχει ξεκάθαρη σχέση ανάµεσα στην ικανοποίηση από την ιατρική 

φροντίδα και συµπεριφορά και στη συµµόρφωση του ασθενή µε τη θεραπεία. Όταν ο 

ασθενής είναι απογοητευµένος µε τις ιατρικές συµβουλές, είναι λιγότερο πιθανό να 

συνεργαστεί, σύµφωνα µε το Naidu (2009). Έχει τεκµηριωθεί από  µελέτες όπως των 

Browne και συν. (2010) και των Zolnierek και DiMatteo (2009) ότι η ικανοποίηση του 

ασθενή από τη φροντίδα του συνδέεται άµεσα µε τη συµµόρφωσή του µε τις ιατρικές 

οδηγίες και τη φαρµακευτική αγωγή. 

 Η συµµόρφωση δύναται να ενισχυθεί επιπλέον µε µηχανισµούς όπως (1) η 

κοινωνική υποστήριξη, (2) η ενσυναίσθηση, (3) η κατανόηση, (4) η συνεργατικότητα 

και (5) η διενέργεια συνέντευξης µε επίκεντρο τον ασθενή.  
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 Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας(WHO) τονίζει ότι οι παράγοντες που 

επηρεάζουν τη συµµόρφωση του ασθενή µε την ιατρική θεραπεία και τις οδηγίες 

είναι (α) το σύστηµα παροχής υπηρεσιών υγείας ή η σχέση µεταξύ ασθενή και φορέα 

παροχής υπηρεσιών υγείας, (β) το είδος της ασθένειας, (γ) το είδος της θεραπείας, (δ) 

τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ασθενή και (ε) κοινωνικοοικονοµικοί παράγοντες. 

 

 Οι Zolnierek και DiMatteo (2009) σε µετα-ανάλυση ερευνών σχετικά µε τη 

συσχέτιση µεταξύ επικοινωνίας ιατρού και ασθενή και συµµόρφωσης του δεύτερου 

µε τη θεραπεία, υπογραµµίζουν ότι η επικοινωνία κατά την παροχή ιατρικής 

φροντίδας συσχετίζεται ισχυρά µε την καλύτερη συµµόρφωση του ασθενή. Βρήκαν 

επιπλέον ότι ο κίνδυνος µη συµµόρφωσης µε τη θεραπεία είναι αυξηµένος κατά 19% 

όταν η επικοινωνία µεταξύ ασθενή-ιατρού είναι ανεπαρκής ή προβληµατική. 

 

 Τονίζουν επίσης ότι η απόκτηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων από τους 

ιατρούς έχει ουσιαστική και σηµαντική επίδραση στη συµµόρφωση του ασθενούς στη 

θεραπεία, καθώς αυξάνει το βαθµό συµµόρφωσης κατά  1,62 φορές περισσότερο, σε 

σχέση µε την έλλειψη επικοινωνιακών δεξιοτήτων από τους ιατρούς, που 

συνεπάγεται 12% µεγαλύτερο κίνδυνο µη συµµόρφωσης µε τις ιατρικές και 

θεραπευτικές οδηγίες. 

 

 Αυτές οι δεξιότητες αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιµες σε παιδιατρικούς 

ασθενείς, καθώς οι παιδίατροι πρέπει να επικοινωνήσουν αποτελεσµατικά τόσο µε το 

παιδί, όσο και µε τους γονείς του και να βεβαιωθούν ότι αµφότεροι έχουν κατανοήσει 

τις πληροφορίες και τις ιατρικές οδηγίες που δίνουν (Zolnierek και DiMatteo,2009). 

 Επιπλέον, ιδιαίτερα στη περίπτωση των χρόνιων νοσηµάτων, είναι αδύνατον 

για τους επαγγελµατίες υγείας να επιτύχουν θετική έκβαση της νόσου χωρίς την 

απαιτούµενη δέσµευση και δράση από τους χρονίως πάσχοντες ασθενείς. Οι 

ικανοποιηµένοι ασθενείς είναι πιθανότερο να συνεργαστούν και να αποδεχθoύν την 

ιατρική περίθαλψη, να έχουν ενεργό ρόλο στη θεραπεία τους και να συνεχίσουν να 

εµπιστεύονται τις υγειονοµικές υπηρεσίες, σύµφωνα µε τους Αντεριώτη και Αντωνίου 

(2014), Browne και συν. (2010)  και τον  Donabedian (1988). 
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 Επιπλέον, για τους Arab, Tabatabaei και συν. (2012) οι ασθενείς είναι πολύ 

πιο πιθανό να συστήσουν το νοσοκοµείο που επισκέφτηκαν στον οικογενειακό και 

φιλικό τους περίγυρο, και επίσης έχουν ισχυρότερες προθέσεις να ξαναεπιλέξουν 

µελλοντικά το ίδιο νοσοκοµείο έναντι κάποιου άλλου. 

 Η βελτίωση  των  διαπροσωπικών δεξιοτήτων των ιατρών και  του 

προσωπικού είναι ένας τρόπος να αυξηθεί η αντιλαµβανόµενη αξία εκ µέρους του 

ασθενή, η ικανοποίηση και εντέλει να ενισχυθεί η εµπιστοσύνη του ασθενή, κατά 

τους Zarei και συν. (2014)  και τους Zolnierek και DiMatteo (2009). 

 

 Σε µελέτη των Gray και συν. (1980)[στο: Sixma και συν., (1998)]  βρέθηκε 

σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της αρχικής ικανοποίησης µε τις ιατρικές υπηρεσίες και 

του βαθµού ικανοποίησης που παρατηρήθηκε ένα έτος αργότερα. Ιδιαίτερα η 

ανάπτυξη σχέσεων εµπιστοσύνης µε το ιατρικό προσωπικό εµφανίζει  πολύ υψηλούς 

βαθµούς ικανοποίησης σύµφωνα µε τους Cleary και McNeil (1988). 

 

 Αυτή η άποψη επιβεβαιώνεται και από την Pini και συν.(2014), που τονίζει ότι 

η πολύ υψηλή ικανοποίηση όσον αφορά τον ιατρικό κλάδο (στο σύνολο των ιατρικών 

διαδικασιών, δηλαδή διάγνωση, θεραπεία και παροχή ιατρικών οδηγιών), τη 

συµπεριφορά και την επιστηµονική τους επάρκεια, µπορεί να εξηγηθεί εν µέρει. 

∆εδοµένης της παρακολούθησης των ογκολογικών ασθενών σε τακτική βάση από 

έναν συγκεκριµένο ιατρό που γνωρίζει καλά το ιστορικό τους, θεώρησαν φυσικό 

επακόλουθο την ανάπτυξη µιας ιδιαίτερης σχέσης εµπιστοσύνης  µε τον ιατρό. Αυτή 

η εµπιστοσύνη  αντανακλάται στα αναφερόµενα υψηλά ποσοστά ικανοποίησης. 

 

 Η εµπιστοσύνη στο ιατρικό σύστηµα φροντίδας επηρεάζει θετικά την 

ικανοποίηση. Η συνέχεια της φροντίδας ,µε την υγειονοµική φροντίδα να παρέχεται 

από τον ίδιο φορέα και σε τακτική βάση, συσχετίζεται µε εξίσου υψηλά ποσοστά 

ικανοποίησης
 
σύµφωνα µε τους Cleary και McNeil (1988) και τους Sixma και συν. 

(1998) ,ωστόσο αυτή η θετική συσχέτιση µπορεί ίσως να εξηγηθεί κατά τους 

Πιερράκο και συν.(2013) µε την απόκτηση οικειότητας, ενώ επίσης, µια εναλλακτική 

εξήγηση θα µπορούσε να είναι ότι η συσχέτιση είναι υψηλή επειδή απλώς οι 

δυσαρεστηµένοι ασθενείς έχουν αποσυρθεί. 
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 Οι συνθήκες διενέργειας της εξέτασης. Στην έρευνα των Αλετρά, 

Παπαδόπουλου και Νιάκα (2006) αποδείχθηκε πως η συνολική ικανοποίηση των 

ασθενών είχε την υψηλότερη συσχέτιση µε παραµέτρους όπως τη διενέργεια της 

ιατρικής εξέτασης και την εµπειρία από τις εργαστηριακές διαδικασίες. Η Pini και 

συν. (2014) σε µελέτη σχετικά µε την ικανοποίηση ασθενών από την εξυπηρέτηση σε 

πρωινά και απογευµατινά εξωτερικά ιατρεία, βρήκε πως οι ασθενείς ανέφεραν 

προβλήµατα που αφορούσαν τα πρωινά ραντεβού, προφανώς λόγω µεγαλύτερου 

συνωστισµού των ασθενών και του µεγαλύτερου χρόνου αναµονής συγκριτικά µε τα 

απογευµατινά ραντεβού.  

 

 Μεταξύ άλλων, παράγοντες που επηρέασαν την υψηλότερη ικανοποίηση 

σχετικά µε τα απογευµατινά ραντεβού ήταν η ταχύτητα εξυπηρέτησης, η ταχύτητα 

της κλινικής εξέτασης και η συµπεριφορά των ιατρών, η καθαριότητα και η άνεση 

(µεγαλύτερη ευκολία εύρεσης καθίσµατος)  στους χώρους αναµονής, προφανώς λόγω 

αποσυµφόρησης συγκριτικά µε τις πρωινές βάρδιες, όπου οι ασθενείς είχαν την 

εντύπωση ότι οι εξεταστικές αίθουσες ήταν στενές και τους έλειπε η άνεση.   

 

 Ένας ακόµη σηµαντικός λόγος υψηλής ικανοποίησης ήταν η µεγαλύτερη 

διάρκεια της εξέτασης από τους ιατρούς των απογευµατινών ιατρείων (11-20 λεπτά 

έως 21-30 λεπτά, σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα 6-10 λεπτά έως 11-20 λεπτά των 

πρωινών ωραρίων), δηλαδή ουσιαστικά οι ιατροί των απογευµατινών ιατρείων 

αφιέρωσαν το διπλάσιο χρόνο στην εξέταση των ασθενών τους.  

 

 Αν και λιγότερο στατιστικά σηµαντικό, οι επισκέπτες των απογευµατινών 

ιατρείων βαθµολόγησαν υψηλότερα τις δεξιότητες και τη φροντίδα των ιατρών. 

Αξίζει  να αναφερθεί ότι το σύνολο των απογευµατινών επισκεπτών (100%) ήταν 

απόλυτα ικανοποιηµένοι µε τη διάγνωση, την αντιµετώπιση και την επιστηµονική 

επάρκεια των ιατρών και εκτός των άλλων, ήταν «απόλυτα ικανοποιηµένοι» ή 

αντίστοιχα «ικανοποιηµένοι» µε την εξυπηρέτηση που έλαβαν στα απογευµατινά 

ιατρεία. 
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2.2. ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

 

 Η εκτίµηση των αναγκών των νοσηλευόµενων ασθενών θα έπρεπε να 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της θεραπευτικής διαδικασίας και του προγράµµατος 

εκπαίδευσης των νοσηλευτών. Επιπλέον, η διαδικασία αυτή πρέπει να ξεκινάει πολύ 

νωρίς και να διαρκεί  από το διαγνωστικό στάδιο µέχρι και την έξοδο του ασθενούς 

από το νοσοκοµείο. 

 

 Η πλειοψηφία των ερευνητικών µελετών έχει δείξει ότι οι κυριότερες ανάγκες 

των νοσηλευόµενων ασθενών είναι η ανάγκη για εµπιστοσύνη, για ενηµέρωση, για 

επικοινωνία, για  εκπαίδευση, για υποστήριξη και για αυτοφροντίδα. 

 

 Οι ανάγκες αυτές αποτελούν µια δυναµική και µεταβαλλόµενη έννοια,  

ανάλογα µε τη διάρκεια και την εξέλιξη της νόσου. Επίσης µια κοινή άποψη είναι ότι 

οι ανάγκες αυτές ποικίλουν ανάλογα µε την πνευµατικότητα και τις πολιτισµικές 

καταβολές του ασθενή. Η υποβάθµιση ή η µη ενίσχυση των αναγκών αυτών επιδρά 

αρνητικά στην τελική έκβαση της νόσου και επιβαρύνει σηµαντικά το εθνικό 

σύστηµα υγείας κάθε χώρας (Πολυκανδριώτη και Κουτελέκος, 2013). 

 Κατά την θεωρία του Abraham Maslow [όπως αναφέρουν οι Αντεριώτη και 

Αντωνίου (2014)] σχετικά µε την ιεράρχηση των αναγκών, µόνο ανάγκες που δεν 

έχουν ικανοποιηθεί αποτελούν παράγοντες υποκίνησης. Οι ανάγκες αυτές είναι 

ιεραρχηµένες σε πέντε κατηγορίες: (1)τις φυσιολογικές ανάγκες, δηλαδή τις βασικές 

ανάγκες επιβίωσης, η εκπλήρωση των οποίων διατηρεί το άτοµο στη ζωή, (2) την 

ανάγκη για ασφάλεια., που απορρέει από τα συναισθήµατα  αυτοσυντήρησης, (3)τις 

κοινωνικές ανάγκες, όπως η ανάγκη για αγάπη, για σύνδεση µε τους άλλους, η 

ανάγκη ένταξης σε οµάδες και η ανάγκη για σύναψη φιλικών δεσµών.  

 Ακολουθούν (4) η ανάγκη για αυτοεκτίµηση και αναγνώριση από τον 

κοινωνικό περίγυρο (φήµη, κύρος, εκτίµηση, σεβασµός), καθώς και (5) η ανάγκη για 

αυτοολοκλήρωση, αυτενέργεια και αυτοανάπτυξη. 

 Το παραπάνω µοντέλο του Maslow δεν παραµένει σταθερό, αλλά 

µεταβάλλεται και εξελίσσεται  συνεχώς και µπορεί να επηρεαστεί από διάφορους 
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παράγοντες, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται ο πολιτισµός, η τεχνολογική 

εξέλιξη, η ανάπτυξη και η µεταβολή των κοινωνικών συνθηκών. 

 

 Η ανάγκη για εµπιστοσύνη και επικοινωνία κρίνεται απαραίτητη για την 

αρµονική σχέση µεταξύ ασθενών και επαγγελµατιών υγείας. Η επίτευξη 

αποτελεσµατικής επικοινωνίας, ξεκινώντας από τη λήψη του ιατρικού ιστορικού του 

ασθενή µειώνει το άγχος του δεύτερου και εξασφαλίζει τη συνεργασία του. Έτσι 

επιτυγχάνεται µεγαλύτερη ακρίβεια στην άσκηση του κλινικού έργου και 

αποτελεσµατικότερη θεραπευτική παρέµβαση, που σύµφωνα µε µελέτες επιδρά 

ευνοϊκά στην εξέλιξη της νόσου. Επιπλέον, µέσω της αποτελεσµατικής επικοινωνίας 

εξασφαλίζεται από πλευράς των ασθενών  η καλύτερη κατανόηση των ιατρικών 

οδηγιών, η αποδοχή της κλινικής κατάστασης και η συµµόρφωση µε τη θεραπεία. 

 

  Ωστόσο, ορισµένοι παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην αποτελεσµατική 

επικοινωνία είναι το άγχος που βιώνουν οι ασθενείς κατά τη διάρκεια της παραµονής 

τους στο νοσοκοµείο, το άγχος και η εξουθένωση που βιώνουν οι επαγγελµατίες 

υγείας λόγω υψηλού φόρτου εργασίας, το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο των ασθενών, η 

µειωµένη ικανότητα αντίληψης, η µεγάλη διάρκεια νοσηλείας και οι προηγούµενες 

εµπειρίες του ασθενή (Πολυκανδριώτη και Κουτελέκος, 2013). 

 

 Κατά την Οικονοµοπούλου (2005),η χρήση των κατάλληλων τεχνικών και 

εργαλείων επικοινωνίας συνεισφέρει στη διατήρηση και  βελτίωση της θεραπευτικής 

σχέσης ασθενούς-ιατρού, µε σηµαντικά οφέλη, τόσο σε ατοµικό όσο και σε ευρύτερο 

κοινωνικό επίπεδο (βελτίωση υπηρεσιών υγείας και υγειονοµικού συστήµατος). 

 
Σύµφωνα µε τους Williams και συν. (1998)[στο: Τσούνης και Σαράφης 

(2014)] η αποφυγή υπερφόρτωσης του ασθενούς µε υπερβολικές ή άχρηστες 

πληροφορίες , η χρήση απλής και κατανοητής γλώσσας, η ενθάρρυνση στη 

διατύπωση ερωτήσεων και η χρήση ανατροφοδότησης µε την επαναδιατύπωση από 

τον ασθενή των όσων λέχθηκαν από τον ιατρό, διασφαλίζουν την πολύτιµη  

επικοινωνία ιατρού-ασθενή. 

 Ο ασθενής λόγω της συναισθηµατικής αυτής σχέσης που έχει αναπτυχθεί, 

αντιλαµβάνεται ότι ο ιατρός µπορεί να κατανοήσει και να συµµεριστεί τα 
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προβλήµατά του και αυτός από µόνος του είναι ο λόγος για τον οποίο πολύ συχνά 

χαρακτηρίζεται κάποιος ιατρός ως «καλός» (Βενιού και Τεντολούρης, 2013). 

 Η ανάγκη για πληροφόρηση και ενηµέρωση αφορά το δικαίωµα του ασθενή 

για ξεκάθαρη ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση της υγείας του, την επιθυµία του 

για περισσότερη αυτονοµία και πιο ενεργή συµµετοχή  στις αποφάσεις που αφορούν 

στη θεραπεία του, την παροχή συµβουλευτικής για πρακτικά προβλήµατα όπως η 

καθηµερινή δραστηριότητα ή οικονοµικά θέµατα και την ταυτόχρονη πληροφόρηση 

του οικογενειακού περιβάλλοντος του ασθενή (Πολυκανδριώτη και Κουτελέκος, 

2013). 

 Η παροχή ιατρικών συµβουλών είναι µια σηµαντική ανάγκη που συνήθως 

αγνοείται από την πλειονότητα των ιατρών. Επίσης συχνό φαινόµενο είναι και η 

περιορισµένη παροχή πληροφοριών που αφορούν την υγεία, τη φαρµακευτική αγωγή 

και τις λοιπές ιατρικές συστάσεις. Όµως είναι απαραίτητο οι προσδοκίες των 

ασθενών να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη από τους ιατρούς.  

 Το πιο πιθανό είναι οι ιατροί να επικεντρώνονται περισσότερο στην κλινική 

εξέταση και τη διατύπωση διαγνώσεων και να περιορίζονται στην εκτέλεση των 

ιατρικών συνταγών, πιστεύοντας πως µε την παροχή της γραπτής συνταγής έχουν 

κάνει και το καθήκον τους ως γιατροί. Έτσι δυστυχώς αµελούν να παρέχουν στον 

ασθενή άλλες πολύτιµες πληροφορίες όπως συµβουλές διατροφής, πληροφορίες για 

την επόµενη επίσκεψη, πληροφορίες σχετικές µε την πρόληψη και τη διατήρηση της 

υγείας, οδηγίες για τη λήψη των φαρµάκων κλπ, ενώ οι ασθενείς περιµένουν πολύ 

περισσότερα και συνεπώς µένουν ανικανοποίητοι.  

 Ωστόσο, αρκετά συχνά οι ιατροί επαναπαύονται λόγω του γεγονότος ότι οι 

ασθενείς αποφεύγουν να διατυπώνουν ερωτήσεις, θεωρώντας λανθασµένα ότι δεν 

υπάρχουν απορίες από πλευράς τους. Παραγνωρίζουν το γεγονός ότι οι ασθενείς 

ντρέπονται ή διστάζουν  να εκφράσουν τις όποιες απορίες τους από φόβο µήπως 

παρεξηγηθούν από το γιατρό. Επίσης, συχνά οι ασθενείς νιώθουν άβολα να 

δηλώσουν την άγνοιά τους για πληροφορίες που δεν κατανόησαν.  

 Επιπλέον, πολλές φορές οι ιατροί µπορεί εσφαλµένα να εκλάβουν ερωτήσεις 

που αφορούν στην εµπειρία τους αναφορικά µε λεπτοµέρειες για κάποιο ιατρικό 

πρόβληµα, εναλλακτική θεραπευτική παρέµβαση κλπ ως προσβολή των ικανοτήτων, 
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της πείρας και των γνώσεών τους, µε αποτέλεσµα την απροθυµία τους για περαιτέρω 

συνέχιση ή διακοπή της συνοµιλίας  µε τον ασθενή.  

 Επιπρόσθετα, η αδυναµία ενεργητικής ακρόασης από τον ιατρό και η συχνή 

διακοπή του ειρµού του ασθενή όταν εκφράζει τη γνώµη και τις απορίες του, οδηγούν 

σε δυσαρέσκεια, σε µη συµµόρφωση και διακοπή της θεραπείας µε επιδείνωση του 

επιπέδου υγείας του ασθενή (Βενιού και Τεντολούρης, 2013). 

 Ένα ακόµη παρατηρούµενο πρόβληµα σύµφωνα µε την Οικονοµοπούλου 

(2005), αφορά και στον τρόπο διατύπωσης της διάγνωσης και των ιατρικών οδηγιών, 

που χαρακτηρίζονται από δυσνόητη συχνά ορολογία. Είναι απαραίτητη η αποφυγή 

εξεζητηµένης ορολογίας για λόγους εντυπωσιασµού .Το ζητούµενο είναι η 

κατανόηση των ιατρικών οδηγιών και των λοιπών διατυπώσεων από τους ασθενείς 

και η εγκατάσταση σχέσης ειλικρίνειας και εµπιστοσύνης ανάµεσα στις δύο πλευρές. 

 Όσον αφορά στην ανάγκη για εκπαίδευση, ο σκοπός της παροχής ενός 

αποτελεσµατικού εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι η αλλαγή της συµπεριφοράς 

των ασθενών προς την απόκτηση υψηλότερου βαθµού αυτοελέγχου, περισσότερης 

ενεργού συµµετοχής στη λήψη αποφάσεων και ανάπτυξης υψηλότερου επιπέδου 

αυτοφροντίδας, η αξιολόγηση παραγόντων υψηλού κινδύνου, η θέσπιση ρεαλιστικών 

στόχων και προσδοκιών και σε γενικές γραµµές η αποτελεσµατικότερη διαχείριση 

της υγείας και της ποιότητας ζωής εκ µέρους του ασθενή. 

 

 

  Ένα τέτοιο πρόγραµµα όµως, για να είναι αποτελεσµατικό, θα πρέπει να 

λαµβάνει υπόψη και τις προσωπικές ανάγκες του κάθε ασθενή, τις προσωπικές του 

απόψεις, την ικανότητα αντίληψης και τους στόχους του. Μόνο έτσι µπορεί να 

επιτευχθεί αυξηµένη ικανοποίηση του ασθενή, µειωµένα επίπεδα άγχους και 

κατάθλιψης, υψηλό επίπεδο συµµόρφωσης µε τη θεραπεία και βελτίωση του επιπέδου 

ζωής, τόσο για τον ασθενή, όσο και για το υποστηρικτικό του περιβάλλον.  

 

 Οπωσδήποτε, για την µακροχρόνια εξασφάλιση και διατήρηση των ωφελειών 

του εκπαιδευτικού προγράµµατος, αυτό επιβάλλεται να είναι συνεχιζόµενο , καθώς 

έχει συσχετιστεί στατιστικά µε σηµαντική µείωση της θνητότητας, της θνησιµότητας, 

των επανεισαγωγών σε νοσοκοµεία και του κόστους περίθαλψης. 
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 Σχετικά µε την ανάγκη για αυτοφροντίδα, η παροχή ποιοτικής φροντίδας 

απαιτεί τη διερεύνηση και την αύξηση του βαθµού συµµετοχής των ασθενών στην 

θεραπευτική διαδικασία, µε απώτερο στόχο τη βελτίωση της πρόγνωσης και της 

ποιότητας ζωής. Η προσπάθεια ενίσχυσης της συµµετοχής του ασθενή και του 

βαθµού αυτοφροντίδας του απαιτεί στρατηγικές που κινητοποιούν, ενδυναµώνουν 

και ενθαρρύνουν τον ασθενή να αναλάβει την ευθύνη για τη φροντίδα του. Επιπλέον, 

η συµµετοχή στην αλλαγή της καθηµερινής ρουτίνας  που επιβάλλει η ασθένεια 

πρέπει να είναι συνεχιζόµενη, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό θεραπευτικό 

αποτέλεσµα. 

 

 Εξίσου σηµαντική είναι και η ανάγκη για υποστήριξη. Η ξαφνική ανάγκη για 

νοσηλεία και οι συχνές επανεισαγωγές σε νοσοκοµεία είναι εξαιρετικά στρεσσογόνες 

καταστάσεις για τον ασθενή, ο οποίος χρειάζεται την υποστήριξη της οικογένειάς του 

αλλά και των επαγγελµατιών υγείας, ώστε να διαχειριστεί την ασθένεια. Πολλοί 

ασθενείς βιώνουν ποικίλα προβλήµατα, ιδίως µετά την έξοδο από το νοσοκοµείο και 

χρειάζονται βοήθεια και υποστήριξη. Το µέγεθος των προβληµάτων αυτών σχετίζεται 

µε το βαθµό προσαρµογής στις σωµατικές,  συναισθηµατικές και ψυχολογικές 

επιπτώσεις της νόσου και επιπλέον µε την απροθυµία του ασθενή να αποδεχτεί τους 

καινούργιους περιορισµούς στον τρόπο ζωής που επιβάλλει η νόσος και την απώλεια 

της αυτοφροντίδας. 

 

  Πολύ συχνά, µόλις οι ασθενείς συνειδητοποιήσουν την αδυναµία τους να 

διατηρήσουν τις δραστηριότητές τους, τις προηγούµενες σχέσεις τους και τους 

λειτουργικούς τους ρόλους, βαθµιαία οδηγούνται σε κοινωνικό αποκλεισµό. Το 

γεγονός αυτό σε συνάρτηση µε την αλλαγή στην αυτοεικόνα και τη χαµηλή 

αυτοεκτίµηση που συχνά βιώνουν, υποσκάπτει τη συναισθηµατική τους ισορροπία  

και την πνευµατική τους υγεία. 

 

  Ένας ολοένα αυξανόµενος αριθµός µελετών επιβεβαιώνει τη σηµασία της 

πρόληψης του κοινωνικού αποκλεισµού µέσω της διατήρησης της επικοινωνίας και 

της παροχής υποστήριξης, που µε τη σειρά τους συµβάλλουν ευνοϊκά στη 

θεραπευτική διαδικασία και στην έκβαση της νόσου.  
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 Η ικανοποίηση των θρησκευτικών αναγκών είναι εξίσου σηµαντική.  Η 

θρησκευτική πίστη έχει ενταχθεί από το 1992 στο DSM-IV( Diagnostic Statistic 

Manual) , προκειµένου να ευαισθητοποιήσει τους επαγγελµατίες υγείας ως προς τη 

διερεύνηση και αξιολόγηση των πολιτισµικών χαρακτηριστικών.  

 

 Η πνευµατική τοποθέτηση του ατόµου συνεπάγεται µεγαλύτερη αίσθηση 

ελπίδας, η οποία θεωρείται ουσιαστική για τη ζωή, όπως επίσης και µεγαλύτερη 

ικανότητα να ξεπερνά τυχόν δυσκολίες και προβλήµατα και να ζει µε νόηµα. Η 

θρησκεία προάγει την υγεία και βοηθά στην αντιµετώπιση της νόσου µέσω της 

κοινωνικής υποστήριξης και της ανάπτυξης θετικής αυτοεικόνας. Εξάλλου, η σχέση 

µε τη θρησκεία πιθανότατα δρα ανασταλτικά στην υιοθέτηση επιβλαβών συνηθειών 

όπως το κάπνισµα ή η χρήση ναρκωτικών ουσιών.  

 

 Η τάση του πιστού να επικαλείται µια ανώτερη δύναµη και ιδίως σε δύσκολες 

και κρίσιµες καταστάσεις είναι βαθειά ριζωµένη µέσα του και εποµένως, η βαθύτερη 

αυτή ανάγκη πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και να ικανοποιείται. Εξίσου σηµαντική 

θεωρείται η παρουσία ιερέα στο χώρο του νοσοκοµείου, καθώς και εκκλησίας. Οι 

επαγγελµατίες υγείας που διαθέτουν ισχυρά πνευµατικά πιστεύω είναι καλύτερα 

εφοδιασµένοι για να ικανοποιήσουν τις θρησκευτικές ανάγκες των ασθενών 

(Πολυκανδριώτη και Κουτελέκος, 2013). 

 

 

 Η κατανόηση της σπουδαιότητας της σωστής αξιολόγησης και ικανοποίησης 

των αναγκών  των νοσηλευόµενων ασθενών µπορεί να ευαισθητοποιήσει και να 

παρακινήσει τους επαγγελµατίες υγείας να προσφέρουν ολιστική, επαρκή και 

εξειδικευµένη φροντίδα στους ασθενείς. ∆υστυχώς οι επαγγελµατίες υγείας έχουν την 

τάση να παρέχουν τη φροντίδα και τις υπηρεσίες τους µε τρόπο που οι ίδιοι κρίνουν 

κατάλληλο και µε βάση το τι οι ίδιοι πιστεύουν ότι είναι καλύτερο για τον ασθενή, 

ενεργώντας µε γνώµονα το τι θεωρούν οι ίδιοι ότι πρέπει να παρέχουν στους ασθενείς 

τους.  

 Ωστόσο παρατηρείται µια αλλαγή στη συγκεκριµένη συµπεριφορά και οι 

επαγγελµατίες υγείας επικεντρώνονται στις ανάγκες και επιθυµίες των ασθενών, 
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δίνοντας τους την ευκαιρία να αποκτήσουν ενεργητικό ρόλο στη φροντίδα τους και 

να  συµµετάσχουν σε αυτήν λαµβάνοντας οι ίδιοι τις αποφάσεις. Κρίνεται 

απαραίτητο για τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, να καταφέρουν να 

ισορροπήσουν µεταξύ των απαιτήσεων των εργαζοµένων και των ασθενών και να 

διατηρήσουν αρµονικές σχέσεις µε αµφοτέρους (Amin και Nasharuddin, 2013). 
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2.3.  ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

 Η ικανοποίηση του ασθενούς επηρεάζεται σηµαντικά από τις προσδοκίες του. 

Σύµφωνα µε τους  Ο’Connor και συν. (2000) [όπως αναφέρεται από τους Πιερράκο, 

Σαρρή και συν. (2013)] υπάρχουν δύο τύποι προσδοκιών του ασθενούς, σχετικά µε 

(α) τις πιθανές υπηρεσίες που τελικά  θα λάβει και (β) τις υπηρεσίες που θα 

επιθυµούσε να λάβει. Κάθε προσδοκία που παραµένει ανεκπλήρωτη αποτελεί 

παράγοντα χαµηλής ικανοποίησης από τις υγειονοµικές υπηρεσίες. 

 Οι προσδοκίες του χρήστη για την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών 

υγείας διαµορφώνονται από ένα συνδυασµό χαρακτηριστικών και παραγόντων, που 

περιλαµβάνει (α) τις προηγούµενες εµπειρίες του χρήστη από τις υπηρεσίες, (β) τυχόν 

υποδείξεις τρίτων (ιατροί, συγγενείς και φίλοι), (γ) παράγοντες σχετικούς µε την 

επικοινωνία µεταξύ χρήστη-υπηρεσίας, (δ) παράγοντες που αφορούν το δηµόσιο ή µη 

χαρακτήρα των υπηρεσιών, (ε) τις προσωπικές ανάγκες και αξίες του χρήστη, (στ) τα 

δηµογραφικά και κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά του χρήστη, καθώς και (ζ) τη 

συνολική στάση του χρήστη προς την κεντρική εξουσία (Κωσταγιόλας και 

συν.,2006). 

 Οι διαστάσεις των προσδοκιών είναι πολλές. Παρά τις όποιες κοινωνικές και 

δηµογραφικές διαφορές, οι προσδοκίες των ασθενών έχουν σχεδόν πανοµοιότυπα 

χαρακτηριστικά που αφορούν (α) την παροχή επεξηγήσεων και καθησυχαστικής 

συµπεριφοράς, (β) τη συναισθηµατική υποστήριξη και (γ) τη διαδικασία διερεύνησης 

και θεραπείας. 

 Η δυσαρέσκεια των ασθενών πηγάζει από ανεκπλήρωτες προσδοκίες. Σχεδόν 

όλοι οι ασθενείς καταφεύγουν στον ιατρό έχοντας συγκεκριµένες αντιλήψεις, 

παλαιότερες εµπειρίες και γνώσεις. Η πιο σηµαντική ωστόσο υποχρέωση του ιατρού 

είναι να κατανοήσει και να ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες και τις προσδοκίες των 

ασθενών. 

 Μελέτη των Absar και Rahman (2008)  αναφέρει πως σε γενικές γραµµές, οι 

προσδοκίες των ασθενών από τους γιατρούς περιλαµβάνουν την καλή συµπεριφορά, 

την επίδειξη εγκαρδιότητας και  συµπάθειας, την παροχή συµβουλών (µεταξύ των 

οποίων και συστάσεις σχετικά µε τη διατροφή και την πρόληψη),τη  διαθεσιµότητα 

του γιατρού όταν παραστεί ανάγκη, την επίδειξη ενδιαφέροντος, την κατάλληλη 



45 
 

λήψη ιατρικού ιστορικού και κλινικής εξέτασης, τη σωστή διάγνωση και θεραπεία, 

τις ιατρικές γνώσεις και δεξιότητες, το κατάλληλο και εύκολα προσβάσιµο τµήµα 

επειγόντων περιστατικών, την παροχή πληροφοριών για την ασθένεια, την 

εµπιστοσύνη, τη χαµηλού κόστους θεραπεία και τη δυνατότητα συµµετοχής στη 

λήψη αποφάσεων. 

 Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της παραπάνω µελέτης των Absar και Rahman 

(2008), οι ασθενείς διατύπωσαν τα κριτήρια που κατατάσσουν κάποιον ως καλό ιατρό 

και τις επιθυµητές παροχές στους χώρους αναµονής ενός νοσοκοµείου. 

 Όσον αφορά στα κριτήρια που χαρακτηρίζουν έναν ιατρό ως καλό (όπως τα 

εξέφρασαν οι ίδιοι οι ασθενείς), αυτά  περιλαµβάνουν (1) τη σωστή συµπεριφορά, (2) 

την τιµιότητα, (3) την ευγένεια, (4) την κατοχή υψηλότερου τίτλου σπουδών, (5) το 

χαµηλό κόστος της προτεινόµενης θεραπείας, (6) την επίδειξη συµπάθειας, (7) την 

άµεση διαθεσιµότητα του ιατρού, (8) την παροχή ορθών συµβουλών, (9) την 

αφιέρωση ικανού χρόνου στους ασθενείς, (10) την ορθή διάγνωση, (11) τις 

επαγγελµατικές δεξιότητες, (12) την εγκαρδιότητα, (13) την κατάλληλη κλινική 

εξέταση, (14) την ακρίβεια όσον αφορά στη διάγνωση, (15) την προϋπόθεση ο ιατρός 

να είναι µη καπνιστής, (16) τη µεγάλη εµπειρία του ιατρού, (17) την ισότιµη παροχή 

προσοχής και φροντίδας σε κάθε ασθενή  και (18) τη φιλική συµπεριφορά.  

 Επιθυµητές παροχές στους χώρους αναµονής, που εκτιµώνται ιδιαίτερα από 

τους ασθενείς είναι (1) η καθαριότητα, (2) η άνετη διάταξη των καθισµάτων, (3) η 

ύπαρξη χώρων υγιεινής/τουαλέτας, (4) ο επαρκής φωτισµός, (5) η ύπαρξη τραπεζιού 

και (6) τηλεόρασης, (7) η επάρκεια χώρου, (8) ο καλός αερισµός και (9) ο 

κλιµατισµός/θέρµανση του χώρου, (10) το διαθέσιµο πόσιµο νερό και  (11) διάφορα 

περιοδικά/εφηµερίδες, (12) η διαθέσιµη υπηρεσία βοηθών/συνοδών για τους  

ασθενείς, (13) τα διαθέσιµα παιδικά παιχνίδια και (14) τηλέφωνο στον χώρο 

αναµονής, (15) η ύπαρξη κυλικείου, (16) η ησυχία, (17) η διαθεσιµότητα κλίνης για 

τα σοβαρότερα περιστατικά και (18) διαθέσιµα ερµάρια µε λουκέτο. 
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2.4. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ∆ΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ 

 ∆ΥΣΜΕΝΩΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

 ΑΣΘΕΝΩΝ/ΠΕΛΑΤΩΝ  ΑΠΟ ΤΙΣ  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 Όσον αφορά στα παράπονα που εγείρουν οι καταναλωτές, έχει βρεθεί ότι 

πελάτες των οποίων τα παράπονα επιλύθηκαν σε ικανοποιητικό βαθµό, γνωστοποιούν 

σε περίπου 5 γνωστούς τους την ικανοποίησή τους από την καλή αντιµετώπιση που 

έλαβαν. Ο µέσος δυσαρεστηµένος πελάτης, ωστόσο, θα παραπονεθεί σε τουλάχιστον 

11 ανθρώπους. Αν κάποιοι από αυτούς συνεχίσουν να διαδίδουν για αυτό σε άλλα 

άτοµα, το µέγεθος της δυσφήµισης ενδέχεται να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. 

 Σύµφωνα µε τους Kotler και Keller (2012), ανεξάρτητα από το πόσο καλά 

σχεδιασµένο και εφαρµοζόµενο είναι ένα πρόγραµµα µάρκετινγκ, λάθη θα 

συµβαίνουν. Το καλύτερο που µπορεί να κάνει µια επιχείρηση είναι να διευκολύνει 

τους πελάτες της να εκφράσουν τα παράπονά τους. Τηλεφωνικές γραµµές χωρίς 

χρέωση, έντυπα παραπόνων και προτάσεων, ιστοσελίδες και ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις  επιτρέπουν και διευκολύνουν τη γρήγορη και αµφίδροµη επικοινωνία. 

Μεγάλο ποσοστό της βελτίωσης προϊόντων και υπηρεσιών µπορεί να προκύψει από 

ιδέες προερχόµενες µετά από ακρόαση των παραπόνων των καταναλωτών. 

 Είναι λογικό και αναµενόµενο ότι πάντα θα υπάρχουν παράπονα λόγω 

στρεβλώσεων, παραπληροφόρησης, δυσλειτουργιών και αυθαιρεσιών του 

συστήµατος  ή εξαιτίας αυξηµένης ευαισθησίας και συναισθηµατικής φόρτισης των 

ασθενών ή και συνδυασµού τους.  

 Τα παράπονα στον υγειονοµικό τοµέα απορρέουν από τη δυσαρέσκεια των 

χρηστών όταν οι εµπειρίες από την παρεχόµενη φροντίδα υπολείπονται των 

προσδοκιών που είχαν οι χρήστες πριν λάβουν τη φροντίδα αυτή. Οφείλονται δηλαδή 

στο χάσµα που προκύπτει και το οποίο µπορεί να οφείλεται σε υπερβολικές 

προσδοκίες ή σε προηγούµενες καλύτερες εµπειρίες, σε προβληµατική επικοινωνία 

µεταξύ χρηστών-επαγγελµατιών υγείας, στην ανεπαρκή πληροφόρηση σχετικά µε τις 

διαδικασίες κλπ. 
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 Οι ασθενείς είναι ικανοποιηµένοι όταν καλύπτονται εσωτερικοί παράγοντες, 

όπως οι διαπροσωπικές σχέσεις µε τους επαγγελµατίες υγείας ,η αναγνώριση, η 

πληροφόρηση και η δυνατότητα συµµετοχής στη διαδικασία λήψεις αποφάσεων 

(Μινάκη και συν.,2013). 

 Είναι ευνόητο ότι η εκάστοτε διοίκηση του νοσοκοµείου θα πρέπει να 

στοχεύει όχι µόνο στην καταπολέµηση και εξάλειψη  των αιτιών δυσαρέσκειας, αλλά 

και στην προσπάθεια ενίσχυσης και διατήρησης των παραγόντων εκείνων που 

αποδεδειγµένα συµβάλλουν στην ικανοποίηση των ασθενών.  

 Οι  δυσαρεστηµένοι ασθενείς από τη στιγµή που θα θεωρήσουν ότι δεν 

έλαβαν τις υπηρεσίες ή τη φροντίδα που άξιζαν, µπορούν είτε να αδιαφορήσουν και 

να αποσιωπήσουν το συµβάν, είτε να αναλάβουν δράση. ∆υστυχώς στην Ελλάδα οι 

ασθενείς συνήθως καταφεύγουν στην πρώτη λύση. Αυτό όµως ίσως οφείλεται στην 

αναξιόπιστη και αναποτελεσµατική λειτουργία του σχετικού µηχανισµού υποδοχής 

και διαχείρισης παραπόνων, κάτι που ενδεχοµένως αποτρέπει τους ενδιαφερόµενους 

να υποβάλουν παράπονα όταν πιστεύουν ότι δεν θα λάβουν απάντηση, ότι δεν θα 

δικαιωθούν ή ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι.  

  Στη δεύτερη περίπτωση η δράση του ασθενή µπορεί να λάβει τη µορφή 

υποβολής επίσηµου (µε αριθµό πρωτοκόλλου) γραπτού παραπόνου, είτε απευθείας 

προς τη διοίκηση του υγειονοµικού φορέα µέσω δηµόσιων ή ανεξάρτητων οργάνων, 

είτε και µέσω δικαστικών αρχών. Σύµφωνα µε τον Leebov (1988)[όπως αναφέρεται 

στους Μινάκη και συν.,(2013)] η δυνατότητα των ασθενών να εκφράσουν τα 

παράπονα τους  στην πραγµατικότητα αντιπροσωπεύει µια δεύτερη ευκαιρία να 

γίνουν τα πράγµατα σωστά. 

  Επιβάλλεται η ύπαρξη και οµαλή λειτουργία ενός κατάλληλου µηχανισµού 

υποδοχής και αποτελεσµατικής διαχείρισης των παραπόνων για την όσο το δυνατόν 

καλύτερη αξιοποίησή τους (Μινάκη και συν.,2013). Οι πληροφορίες που συλλέγονται 

από τα παράπονα µπορούν να συµβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας και της 

λειτουργίας του νοσοκοµείου, εάν αξιοποιηθούν σωστά. 

 Κάποια από τα συχνότερα προβλήµατα που οδηγούν σε διατύπωση 

παραπόνων αποτελούν και τα παρακάτω: 
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 Οι µεγάλοι χρόνοι αναµονής. Κατά τους Αλετρά, Παπαδόπουλο και Νιάκα 

(2006), Μινάκη και συν (2013) και τους Παπαγιαννοπούλου και συν.(2008) αποτελεί 

σηµαντικό παράγοντα δυσαρέσκειας η υποχρέωση του ασθενούς σε παρατεταµένη 

αναµονή για την πραγµατοποίηση ενός ραντεβού µε ιατρό (Γαβριήλ και συν.,2012), το 

κλείσιµο των ραντεβού την τελευταία στιγµή, η έλλειψη ευελιξίας στη διαδικασία 

προγραµµατισµού των ραντεβού (Αλετράς και συν.,2006)  και ,φυσικά, η µεγάλη 

καθυστέρηση πριν την εκτέλεση της προγραµµατισµένης ιατρικής εξέτασης ή η 

αργοπορία στην εκτέλεση προγραµµατισµένων ή µη εργαστηριακών εξετάσεων 

(Πολύζος και συν.,2005), γεγονός συχνότατο δυστυχώς για τα ελληνικά δεδοµένα. 

 

 Στην έρευνά της για την ικανοποίηση από τις παρεχόµενες υπηρεσίες σε 

πρωινά και απογευµατινά εξωτερικά ιατρεία, η Pini και συν. (2014) αναφέρουν ότι 

λόγω φόρτου εργασίας στα ιατρικά εργαστήρια κατά τις πρωινές ώρες, πολλοί 

ασθενείς παραπονέθηκαν για το µεγάλο χρόνο παραµονής στην αίθουσα αναµονής, 

κάτι που δεν απασχόλησε τους επισκέπτες των απογευµατινών ιατρείων και επίσης 

λόγω του συνωστισµού ο χρόνος αναµονής τους φάνηκε µεγαλύτερος. 

 

 

 Οι συνθήκες κατά τη διενέργεια της ιατρικής εξέτασης και κατά τη 

διάρκεια της αναµονής. Οι Αλετράς και συν. (2006) σε έρευνα σχεδιασµού και 

προκαταρκτικής επικύρωσης ενός ελληνόγλωσσου ερωτηµατολογίου µέτρησης της 

ικανοποίησης από τις παρεχόµενες υπηρεσίες σε εξωτερικά ιατρεία, βρήκαν πως το 

χαµηλότερο επίπεδο ικανοποίησης αφορούσε µεταξύ άλλων και στην έλλειψη άνεσης 

στο χώρο των εξωτερικών ιατρείων. Ακόµη, έχει τονιστεί από την Pini και συν. 

(2014) ότι οι επισκέπτες των απογευµατινών ιατρείων είναι πιο ικανοποιηµένοι µε τη 

µεγαλύτερη διάρκεια και τις συνθήκες της εξέτασης. Μια πηγή δυσαρέσκειας για 

τους πρωινούς επισκέπτες των χειρουργικών εξωτερικών ιατρείων ήταν ο 

περιορισµένος χώρος και η έλλειψη ιδιωτικότητας και κατάλληλης αποµόνωσης κατά 

τη διάρκεια της εξέτασης.  

 

 Έχοντας ως δεδοµένο ότι οι πρωινές και οι απογευµατινές κλινικές 

λειτουργούν στον ίδιο χώρο, αντιλαµβάνεται κανείς ότι αυτή η διαφορά στην 

αντίληψη περί εγκαταστάσεων και διακριτικότητας εκ µέρους των ιατρών µπορεί να 

αποδοθεί στη µεγαλύτερη κινητικότητα κατά τις πρωινές ώρες και το µεγαλύτερο 
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αριθµό του εργαζόµενου προσωπικού, που δίνει την αίσθηση συνωστισµένου και 

ελλιπούς χώρου.  

 

 Και άλλοι µελετητές, όπως οι Tahir και συν.(2012) αναφέρουν ως παράγοντες 

δυσαρέσκειας το χαµηλό βαθµό ιδιωτικότητας κατά τη διάρκεια της 

εξέτασης/θεραπείας, την οποία διέκοπταν συχνά οι άλλοι ασθενείς και οι συνοδοί 

τους. 

 

 Η δυσαρέσκεια από τους επαγγελµατίες υγείας. Οι Πολύζος και συν. (2005) 

και οι Μερκούρης και συν. (2013) αναφέρουν ότι πολλοί ασθενείς είναι 

δυσαρεστηµένοι µε το χρόνο που τους αφιέρωσε ο γιατρός κατά την επίσκεψη , όπως 

επίσης και µε τις εξηγήσεις και τις οδηγίες που τους έδωσε, καθώς τις θεώρησαν 

ανεπαρκείς, ενώ κατά τους Ahmad και Alasad (2004) η παροχή ανεπαρκούς 

πληροφόρησης σχετικά µε παραµέτρους της ασθένειας και λεπτοµερειών αναφορικά 

µε τη θεραπεία έχει επίσης αρνητικό αντίκτυπο στη συνολική ικανοποίηση των 

ασθενών. 

 

 Σε µελέτη των Leino-Kilpi και συν. (1992) σχετικά µε την  ικανοποίηση από 

τις παρεχόµενες υπηρεσίες 6 δηµόσιων νοσοκοµείων, βρέθηκε ότι η πλειοψηφία των 

ασθενών ήταν δυσαρεστηµένοι από την ενηµέρωση  που τους παρείχε το νοσοκοµείο 

σχετικά µε το πρόβληµα υγείας, τη διάγνωση και τη θεραπεία. Επιπλέον, η 

Καλογεροπούλου (2011) αναφέρει παραβίαση των δικαιωµάτων λήψης συγκατάθεσης 

για τη διενέργεια διαγνωστικών και θεραπευτικών παρεµβάσεων και επίσης, 

παραβιάσεις του ιατρικού απορρήτου. 

 

 Απογοήτευση επίσης προκύπτει από την έλλειψη προθυµίας εκ µέρους των 

νοσηλευτών να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να διαλευκάνουν απορίες (Γαβριήλ και 

συν.,2012), την ανάρµοστη συµπεριφορά του προσωπικού, την ελλιπή επικοινωνία µε 

το νοσοκοµείο και την ανεπαρκή ιατρονοσηλευτική περίθαλψη (Μινάκη και 

συν.,2013). 

 

 Οι συνθήκες διαµονής. Οι Γαβριήλ, Θεοδώρου και συν. (2012) στη µελέτη 

τους για τη διερεύνηση της ικανοποίησης ασθενών από τις υπηρεσίες εξωτερικών 

ιατρείων σε ένα δηµόσιο νοσοκοµείο αναφέρουν ότι ανάµεσα στους παράγοντες 
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δυσαρέσκειας συγκαταλέγεται και η ελλιπής καθαριότητα στις τουαλέτες, κάτι που 

επισηµαίνουν και οι Tahir και συν. (2012). Σε συγκριτική µελέτη  των Πολύζου 

,Μπαρτσώκα και συν. (2005) αναφορικά µε την ικανοποίηση ασθενών σε νοσοκοµεία 

της Αττικής, αναφέρεται ότι σχετικά µε την ησυχία, ο βαθµός ικανοποίησης 

κυµάνθηκε σε χαµηλά επίπεδα. Οι ασθενείς παραπονέθηκαν συχνά είτε για οχλήσεις 

από το νοσηλευτικό προσωπικό, είτε λόγω θορύβου από τη λεωφόρο που βρισκόταν 

δίπλα από το νοσοκοµείο.  

 

 Επίσης, σύµφωνα µε τους Πολύζο και συν. (2005) και τους Μερκούρη και συν. 

(2013) ένα ποσοστό των ασθενών θεώρησε κακή την ποιότητα του φαγητού. Αυτό 

αποδείχτηκε ότι οφειλόταν στο γεγονός ότι η παρασκευή του φαγητού είχε ανατεθεί 

σε εξωτερική υπηρεσία (όχι εντός του νοσοκοµείο) από υπηρεσίες catering. Ωστόσο, 

µε αφορµή το παράπονο αυτό, η διοίκηση του νοσοκοµείου µετέβαλε τον τρόπο 

παρασκευής του φαγητού, το οποίο αποφασίστηκε να ετοιµάζεται εντός του χώρου 

του νοσοκοµείου.  

 

 Σε άλλη µελέτη των Νιάκα και Γναρδέλλη (2000)[στο: Γιαννακοπούλου και 

Ζυγά, 2013) για την ικανοποίηση από τις παρεχόµενες ιατρικές, νοσηλευτικές και 

ξενοδοχειακές υπηρεσίες, βρέθηκε ότι οι χρήστες των υπηρεσιών υγείας ήταν σε 

πολύ µικρότερο βαθµό ( συγκριτικά µε τις ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες) 

ικανοποιηµένοι από τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες που προσέφερε το νοσοκοµείο. 

 

 Σύµφωνα µε τις Γιαννακοπούλου και Ζυγά (2013) σχετικά µε την αξιολόγηση 

της ικανοποίησης από τα δηµόσια νοσοκοµεία,  βρέθηκε χαµηλός δείκτης 

ικανοποίησης σε βασικές λειτουργίες του νοσοκοµείου όπως η κατάσταση των 

θαλάµων νοσηλείας, η καθαριότητα και η διατροφή. Αυτό παρατηρείται και στη 

µελέτη των Leino-Kilpi και συν. (1992)  στην οποία η συντριπτική πλειοψηφία των 

ασθενών (82,7%) ανέφεραν παράπονα σχετικά µε το περιβάλλον του νοσοκοµείου 

και τις συνθήκες καθαριότητας, διαµονής καθώς και την ποιότητα του φαγητού. 

 

 Στη µελέτη των Αλετρά και συν.(2009) για την ανάπτυξη ερωτηµατολογίου 

µέτρησης της ικανοποίησης νοσηλευθέντων ασθενών, βρέθηκε ότι υπάρχουν µεγάλα 

περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά στην ησυχία του θαλάµου, στην καθαριότητα των 

χώρων του νοσοκοµείου και στην ασφάλεια των προσωπικών αντικειµένων των 
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ασθενών στο θάλαµο. Επίσης, σύµφωνα µε τους Tahir και συν. (2012) πέρα από τις 

κακές συνθήκες υγιεινής, συµβάλλουν αρνητικά στη συνολική ικανοποίηση, ο  κακός 

εξαερισµός  και η κακή χωροταξία των καθισµάτων στις αίθουσες αναµονής. 

 

 

 Η δυσκολία πρόσβασης στο νοσοκοµείο. Η ικανοποίηση συσχετίζεται 

θετικά µε την προσβασιµότητα, τη διαθεσιµότητα και την άνεση  αναφορικά µε τη 

νοσοκοµειακή φροντίδα. Η ευκολία πρόσβασης δε, αποδείχθηκε από µελέτες όπως 

των Cleary και McNeil (1988) ότι συγκαταλέγεται ανάµεσα στους σπουδαιότερους 

παράγοντες ικανοποίησης των ασθενών. 

  Επίσης δυσαρέσκεια προκαλεί και η ύπαρξη προβληµάτων σχετικά µε την 

πρόσβαση στο χώρο του νοσοκοµείου. Ορισµένοι µελετητές όπως οι Cleary και 

McNeil (1988) απέδωσαν την αιτία αυτού του παράγοντα δυσαρέσκειας στην 

εκλαµβανόµενη από τον ασθενή δυσκολία στην πρόσβαση στο νοσοκοµείο, όπως 

συµβαίνει για παράδειγµα σε κατοίκους µη αστικών περιοχών. 

 

 Η δυσκολία πρόσβασης στο νοσοκοµείο λοιπόν αποτέλεσε έναν επιπλέον 

παράγοντα δυσαρέσκειας και στη  µελέτη των Γαβριήλ και συν. (2012) σχετικά µε την 

ικανοποίηση από τις υπηρεσίες εξωτερικών ιατρείων ενός δηµόσιου νοσοκοµείου 
και 

µάλιστα, ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες πρόκλησης δυσαρέσκειας ήταν 

και η δυσκολία εύρεσης θέσης για στάθµευση. 

 
 

 Η δυσαρέσκεια από τις διοικητικές υπηρεσίες. Οι Πιερράκος και συν. 

(2013) βρήκαν ότι οι ασθενείς δήλωσαν χαµηλότερη ικανοποίηση από τις διοικητικές 

υπηρεσίες (σε σύγκριση µε τις ιατρικές και νοσηλευτικές). Οι γραφειοκρατικές 

διαδικασίες ,σε συνάρτηση µε τα προβλήµατα στην οργάνωση, έχουν σηµαντικό 

αντίκτυπο στη χαµηλότερη αξιολόγηση της διοικητικής υπηρεσίας. Η πολυπλοκότητα 

των διαδικασιών και οι ελλείψεις στο συντονισµό επηρεάζουν τη γνώµη των ασθενών 

για τις διοικητικές υπηρεσίες, καθώς και για τη συνολική εικόνα των παρεχόµενων 

υπηρεσιών. 

 

 Παρόµοια παράπονα ανιχνεύτηκαν και στη µελέτη των Αλετρά και συν. (2007) 

σχετικά µε την ικανοποίηση των επισκεπτών των εξωτερικών ιατρείων 
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οφθαλµολογικής κλινικής, όπου οι τοµείς που φάνηκε να υστερούν είναι τα ζητήµατα 

της ευκολίας και της ταχύτητας κλεισίµατος ραντεβού στη γραµµατεία και των 

µεγάλων χρόνων αναµονής έως την πραγµατοποίηση της επίσκεψης. Επίσης οι 

χρονοβόρες διαδικασίες πληρωµής/θεώρησης είναι  ένας ακόµη παράγων 

δυσαρέσκειας, κατά τους Γαβριήλ και συν. (2012). 

 

 Η Μινάκη και συν. (2013) σε µελέτη σχετικά µε τα παράπονα σε τρία δηµόσια 

νοσοκοµεία στην Ελλάδα, βρήκε ότι κυριότερες πηγές πρόκλησης δυσαρέσκειας, που 

οδηγεί στην υποβολή παραπόνων, αποτέλεσαν µεταξύ άλλων και το 

αναποτελεσµατικό πλαίσιο λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών, η ελλιπής 

επικοινωνία ανάµεσα στο νοσοκοµείο και τους πολίτες και ο υπερβολικός χρόνος 

αναµονής. 

 

 Το υψηλό κόστος των υπηρεσιών. Ο τρόπος οργάνωσης και κοστολόγησης 

της φροντίδας φαίνεται πως σχετίζεται επίσης µε την ικανοποίηση των ασθενών. Οι 

Mohan και Kumar (2011) σε µελέτη τους για την ικανοποίηση των ασθενών σχετικά 

µε τις υπηρεσίες των νοσοκοµείων, βρήκαν ότι όσο υψηλότερο είναι το κόστος 

υπηρεσιών υγείας και των χειρουργικών επεµβάσεων, και όσο υψηλότερες οι 

χρεώσεις των φαρµάκων , τόσο πιο χαµηλό εµφανίζεται και το επίπεδο ικανοποίησης 

των ασθενών.  

 

 Σε άλλη µελέτη των Tahir και συν. (2012) σχετικά µε τις αντιλήψεις, 

προσδοκίες και την ικανοποίηση των νοσηλευόµενων ασθενών από τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες σε τριτοβάθµια νοσοκοµεία, βρέθηκε ότι οι ασθενείς ήταν ικανοποιηµένοι 

µε την ποιότητα των φαρµάκων που ωστόσο τους χορηγήθηκαν δωρεάν από το 

νοσοκοµείο. 

 

 Ασθενείς που συµµετέχουν σε προπληρωµένα προγράµµατα υγείας, σύµφωνα 

µε τους Cleary και McNeil (1988), τείνουν να εµφανίζουν υψηλότερα ποσοστά 

ικανοποίησης όσον αφορά την οικονοµική διάσταση της φροντίδας υγείας. Ωστόσο 

αυτό δεν ισχύει αναφορικά µε τις αµειβόµενες κατά πράξη υπηρεσίες. Επιπλέον, οι 

ασθενείς µε υψηλότερο εισόδηµα είναι κατά κανόνα λιγότερο ικανοποιηµένοι µε τα 

προπληρωµένα προγράµµατα υγείας. Σε άλλη µελέτη των Ahmad και συν. (2011) 
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αναφέρεται ότι το υψηλό κόστος αποτέλεσε πρόβληµά, καθώς οι ασθενείς ανέµεναν 

να πληρώσουν πολύ λιγότερα.  

 Οι Μινάκη, Σαµόλη και Θεοδώρου (2013) εκπόνησαν µελέτη σχετικά µε τα 

παράπονα των ασθενών σε τρία δηµόσια νοσοκοµεία της Ελλάδας. Μεταξύ άλλων 

σηµειώνουν πως (1) η αναλογία παραπόνων προς ασθενείς ήταν 0,1 παράπονα ανά 

1.000 ασθενείς, (2) το 51,4% των παραπόνων υποβλήθηκε από τους ίδιους τους 

ασθενείς και το υπόλοιπο 48,6% από τους συγγενείς/συνοδούς τους, (3) τα 4 στα 10 

υποβληθέντα παράπονα [40,4%] προέρχονταν από επισκέπτες των εξωτερικών 

ιατρείων, ενώ σχετικά υψηλό ποσοστό των παραπόνων προέρχονταν από την 

παθολογική κλινική [16,4%] και το τµήµα των επειγόντων περιστατικών [9,6%] και 

(4) κατά µέσο όρο αντιστοιχούσαν 1,2 παράπονα ανά εξεταζόµενη περίπτωση. 

 Ακόµη, (5) τα σηµαντικότερα προβλήµατα για τα οποία έγινε καταγγελία  

ήταν το αναποτελεσµατικό πλαίσιο λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών [32,1%], 

η ανάρµοστη συµπεριφορά του προσωπικού [24,7%], η ανεπαρκής ή ακατάλληλη 

ιατρονοσηλευτική περίθαλψη των ασθενών [21,8%], η ελλιπής ή λανθασµένη 

επικοινωνία του νοσοκοµείου µε τους πολίτες [20,6%] και ο υπερβολικός χρόνος 

αναµονής [19%].  

 Επιπλέον, (6) οι παραπονούµενοι επιδίωκαν κυρίως τη γνωστοποίηση του 

συµβάντος σε Ανώτερο επίπεδο ∆ιοίκησης [46,6%] και την αποκατάσταση του 

αισθήµατος δικαίου [30,5%] και (7) τα κύρια αιτήµατά τους αποτελούσαν η 

πληροφόρηση για τη λήψη µέτρων [56,9%] προς επίλυση των προβληµάτων ή η 

τιµωρία των παραβατών και η εξήγηση/απολογία του νοσοκοµείου για το συµβάν 

[42,2%]. Ωστόσο, (8) αξιοσηµείωτο ήταν το γεγονός ότι µόνο ένα από τα 105 άτοµα 

ζήτησε οικονοµική αποζηµίωση. 

 Από αυτά, (9) απάντηση δόθηκε στην πλειοψηφία των παραπόνων [74,3%] µε 

µέσο χρόνο αναµονής τις 34 ηµέρες και  (10) στις περισσότερες περιπτώσεις [44,9%] 

απάντησε στον παραπονούµενο απευθείας η τριµελής επιτροπή, ενώ σε εξίσου υψηλό 

ποσοστό [41%] οι απαντήσεις διαβιβάζονταν από τον ίδιο το ∆ιοικητή ή τον 

Υποδιοικητή του νοσοκοµείου. Μάλιστα, (11) στις µισές [50%] από τις απαντήσεις 

στα παράπονα αναγνωρίστηκε το δίκαιο του αιτήµατος και έγινε σε κάποιο βαθµό 

αποδοχή της υπαιτιότητας, πλήρης [5,1%] ή µερική [37,2%], ενώ άµεση λύση στο 

πρόβληµα δόθηκε µόνο σε 6 [7,7%] περιπτώσεις. 
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 Ωστόσο, (12) η πρόθεση δράσης της ∆ιοίκησης σχετικά µε το αντικείµενο της 

καταγγελίας διατυπώθηκε µόλις σε ποσοστό 26,9% των απαντήσεων, ενώ (13) µε 

αφορµή ορισµένα παράπονα έγιναν διορθωτικές κινήσεις και παρεµβάσεις που 

βελτίωσαν προσωρινά τη λειτουργία του νοσοκοµείου προς το συµφέρον των 

ασθενών, όµως δεν υπήρξε η βούληση για τη δηµιουργία κατάλληλων µηχανισµών 

πρόληψης παρόµοιων περιστατικών στο µέλλον (Μινάκη και συν.,2013). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΑΣΘΕΝΩΝ/ΠΕΛΑΤΩΝ 

Το τρίτο κεφάλαιο της διπλωµατικής εργασίας πραγµατεύεται τη σηµασία της 

ικανοποίησης των ασθενών για ένα νοσοκοµείο ή φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας, 

τα οφέλη που απορρέουν από την ικανοποίηση των ασθενών, καθώς και την 

αναγκαιότητα της διασφάλισης ενός υψηλού επιπέδου ικανοποίησης των 

ασθενών/πελατών. 

3.1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ 

 ΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ/ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΥΓΕΙΑΣ 

 Ο ολοένα και αυξανόµενος αριθµός µελετών πάνω στην ικανοποίηση των 

ασθενών αποκαλύπτει ότι η βελτίωση της ποιότητας απασχολεί σοβαρά τους φορείς 

υπηρεσιών υγείας. Επιπλέον έχει αναγνωριστεί η σπουδαιότητα της προσωπικά 

εκλαµβανόµενης ποιότητας της φροντίδας 
και έχει αναγνωριστεί η σηµαντική 

συµβολή της στην αύξηση της ικανοποίησης, όπως και η επιρροή της στην επιλογή 

φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας (Alrubaiee και Alkaa’ida,2011 και Nguyen-Thi και 

συν., 2002). 

 Η σύµπλευση µε τις σύγχρονες τάσεις στην υγειονοµική περίθαλψη προστάζει 

µεταξύ άλλων και την ανάπτυξη «πελατο-κεντρικής» προσέγγισης των ασθενών 

(Λαµπίρης και Νιάκας, 2005), µε ενεργό συµµετοχή των πολιτών στην ανάπτυξη των 

υγειονοµικών υπηρεσιών και την ενσωµάτωση της γνώµης τους στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων, κάτι αρκετά δύσκολο να επιτευχθεί καθώς απαιτεί ουσιαστική 

δέσµευση, χρόνο και πολιτιστικές µεταρρυθµίσεις, ωστόσο παρέχει εχέγγυα για τη 

διατήρηση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και ικανοποίησης των χρηστών. 

 Η ικανοποίηση των ασθενών ενισχύει το κύρος και την εικόνα του 

νοσοκοµείου µε πολλούς τρόπους. Οι ικανοποιηµένοι ασθενείς είναι πολύ πιθανότερο 

να επιλέξουν ξανά στο µέλλον το ίδιο νοσοκοµείο, να εκθειάσουν τις υπηρεσίες του 
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και να το προτείνουν σε τρίτους, συµπεριλαµβανοµένου του οικογενειακού και του 

φιλικού περιβάλλοντός τους. 

 Μέσα από τη µέτρηση και αξιολόγηση των επιπέδων ικανοποίησης των 

ασθενών, αναγνωρίζονται τα δυνατά σηµεία του εκάστοτε οργανισµού, µε σκοπό την 

προσπάθεια διατήρησης και ενίσχυσής τους, αλλά και οι αδυναµίες του, µε απώτερο 

στόχο την αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους και την αναβάθµιση των παρεχόµενων 

υπηρεσιών.  

 Κατά τις Κοτσαγιώργη και Γκέκα (2010) και µόνο η συµµετοχή των ασθενών 

σε έρευνες ικανοποίησης επιδρά θετικά στην αντίληψή τους, εφόσον έχει αποδειχθεί 

πως συµβάλλει στην αύξηση της ικανοποίησης από µέρους τους και ενθαρρύνει την 

ενεργό συµµετοχή τους. 

 Επειδή οι ασθενείς συχνά αδυνατούν να αξιολογήσουν επακριβώς την τεχνική 

ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών, η λειτουργική ποιότητα αποδεικνύεται ως ο 

πρωταρχικός καθοριστικός παράγοντας που επηρεάζει την αντίληψη των ασθενών 

σχετικά µε την ποιότητα. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι αυτή η αντιλαµβανόµενη 

ποιότητα αποτελεί τη µοναδική και πιο σηµαντική συνιστώσα που επηρεάζει την 

αντιλαµβανόµενη αξία εκ µέρους του ασθενή και συνεπακόλουθα και την πρόθεσή 

του να χρησιµοποιήσει τελικά συγκεκριµένες υπηρεσίες (Sohail, 2003). 

 Η µέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών χρησιµοποιείται κυρίως για την 

αξιολόγηση της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών. Οι πληροφορίες που 

δίνουν οι ασθενείς, αν αξιοποιηθούν σωστά, µπορούν να συµβάλουν στην 

αναβάθµιση των υγειονοµικών υπηρεσιών. Ειδικότερα η εκτίµηση της ικανοποίησης 

των αναγκών των ασθενών, όπως την αντιλαµβάνονται οι ίδιοι µπορεί να συµβάλει τα 

µέγιστα στο σκοπό αυτό. Η αντίληψη των ασθενών για την κατάσταση της υγείας 

τους ολοένα και αποκτά σηµαίνοντα ρόλο στην έκβαση της νόσου και την 

αποτελεσµατικότητα της ιατρικής θεραπείας (Κοτσαγιώργη και Γκέκα, 2010). 

 Οι συνήθεις χρησιµοποιούµενοι τύποι αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας 

και της αποδοτικότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών υγείας είναι η Ανάλυση 

Κόστους-Οφέλους (Cost-Benefit Analysis), η Ανάλυση Κόστους-

Αποτελεσµατικότητας (Cost-Effectiveness Analysis), η Ανάλυση Κόστους-

Χρησιµότητας (Cost-Utility Analysis), η Ανάλυση Ελαχιστοποίησης Κόστους (Cost-



57 
 

Minimization Analysis), η Ανάλυση Κόστους-Ασθένειας (Cost of Illness) και η 

Ανάλυση της Ποιότητας Ζωής(Analysis of Quality of Life). 

 Τα  κυριότερα εργαλεία που χρησιµοποιούνται στη διαδικασία αξιολόγησης 

των υπηρεσιών υγείας για την ανάλυση των επιµέρους στοιχείων, καθώς και για την 

εξαγωγή συµπερασµάτων είναι οι ∆είκτες Αξιολόγησης (∆Α), οι βασικότεροι από 

τους οποίους ταξινοµούνται σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (ΠΟΥ) 

σε πέντε κατηγορίες και αφορούν (1) ∆είκτες υγειονοµικής πολιτικής, (2) 

κοινωνικοοικονοµικούς δείκτες, (3) ∆είκτες επιπέδου υγείας πληθυσµού, (4)∆είκτες 

παροχής υπηρεσιών υγείας και (5) ∆είκτες κάλυψης της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας 

Υγείας. 

 Η ∆ιασφάλιση της Ποιότητας (Quality Assurance) περιλαµβάνει όλες εκείνες 

τις ενέργειες που στοχεύουν στη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου παροχής 

υπηρεσιών υγείας. Στη διαδικασία αυτή εµπλέκονται πολλοί παράγοντες όπως 

οικονοµικοί, κοινωνικοί, πολιτικοί και επαγγελµατικοί. Η έννοια της ∆ιασφάλισης 

της Ποιότητας περιλαµβάνει το σχεδιασµό, την ανάπτυξη των στόχων, τον καθορισµό 

και την επιλογή των προτύπων, αλλά και τον τελικό έλεγχο, χρησιµοποιώντας δείκτες 

αξιολόγησης. Πιο απλά, αναφέρεται στις συστηµατικές και οργανωµένες ενέργειες 

που απαιτούνται προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι ένα προϊόν ή µια υπηρεσία είναι 

ικανή να ανταποκριθεί σε ποιοτικές απαιτήσεις.  

 Για την επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών της διασφάλισης ποιότητας 

λαµβάνονται υπόψη  παράµετροι όπως (α) η  επαγγελµατική απόδοση, (β) η  ορθή 

χρησιµοποίηση των διατιθέµενων πόρων, (γ) η  διαχείριση  κινδύνων σχετικά µε τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες, και (δ) η ικανοποίηση των ασθενών. 

 Συνοψίζοντας τα παραπάνω, οι αντικειµενικοί σκοποί της ποιοτικής 

διασφάλισης είναι (1) η εξασφάλιση ότι κάθε ασθενής απολαµβάνει τις απαραίτητες 

και καταλληλότερες παρεµβάσεις, προκειµένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσµα, (2) η επίτευξη του αποτελέσµατος αυτού µε την ελάχιστη δυνατή 

χρησιµοποίηση πόρων, (3) η ελαχιστοποίηση του κινδύνου τραυµατισµού ή 

πρόκλησης αναπηρίας από τη θεραπευτική διαδικασία και τέλος (4) η ικανοποίηση 

του ασθενή από τη φροντίδα της υγείας του.  
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 Οι στρατηγικές που στοχεύουν στη διασφάλιση της ποιότητας περιλαµβάνουν  

(α) τη ∆ιαχείριση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management/TQM), (β) τις 

πρωτοβουλίες για την ποιότητα (Quality Initiatives), (γ) την επιλογή προτύπων ως 

σηµεία αναφοράς (Benchmarking), (δ) τις διαδικασίες διαπίστευσης (Accreditation), 

και (ε) την  Τεκµηριωµένη Φροντίδα Υγείας (Evidence-Based Care)(Ρίκος,2015). 

 
Σύµφωνα µε τον Τούντα (2003), οι σηµαντικότεροι παράγοντες για την 

επιτυχία ενός προγράµµατος βελτίωσης ποιότητας είναι (1) η χαρισµατική ηγεσία, (2) 

η δέσµευση και προσήλωση στο στόχο, (3) η επικέντρωση στους ασθενείς, τους 

χρήστες των υπηρεσιών και τους προµηθευτές, (4) η προσπάθεια για τη διαρκή 

βελτίωση των διαδικασιών, µε στόχο τα ολοένα και καλύτερα αποτελέσµατα, (5) η 

ενδυνάµωση των εργαζοµένων, που αποτελούν τους «εσωτερικούς» πελάτες, (6) οι 

προληπτικές βελτιώσεις έναντι της «διαχείρισης κρίσεων», (7) η τεκµηριωµένη λήψη 

αποφάσεων, (8) η ενθάρρυνση της οµαδικής εργασίας καθώς και (9) η συνεχιζόµενη 

εκπαίδευση και επιβράβευση του εργαζόµενου προσωπικού. 
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3.2. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

 

 Ένα σηµαντικό πρόβληµα για την εκάστοτε κυβέρνηση και τη διοίκηση των 

οργανισµών αποτελούν  µεταξύ άλλων και οι περιορισµένοι διαθέσιµοι οικονοµικοί 

πόροι. Εποµένως, είναι επιβεβληµένη η «έξυπνη» διαχείριση των πόρων αυτών και η 

ορθή αξιοποίησή τους, δεδοµένου και του διαρκώς αυξανόµενου κόστους των 

υγειονοµικών υπηρεσιών.  

 Μεγάλος αριθµός µελετητών όπως οι Alrubaiee και Alkaa’ida(2011) και ο 

Sohail (2003) έχουν επιβεβαιώσει ότι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας 

συνδέεται άµεσα µε αύξηση του κέρδους, του µεριδίου αγοράς και της 

εξοικονόµησης κεφαλαίων, όπως επίσης και µε άλλους οικονοµικούς δείκτες όπως 

εµπιστοσύνη και διατήρηση των ασθενών, µείωση κινδύνου ιατρικής αµέλειας και 

υψηλό βαθµό ικανοποίησης των εργαζοµένων. Πραγµατικά, σύµφωνα µε τους 

Browne και συν. (2010), βρέθηκε ότι οι αντιλήψεις των ασθενών για την ποιότητα 

εξήγησαν περίπου το 30% της διακύµανσης στην οικονοµική απόδοση των 

νοσοκοµείων. 

 

 Οι ικανοποιηµένοι πελάτες που επιλέγουν συχνά τις υπηρεσίες ενός 

νοσοκοµείου συµβάλλουν ευνοϊκά στη µακροχρόνια ευηµερία του. Η µέτρηση του 

βαθµού ικανοποίησης µπορεί να διευκολύνει τη διαχείριση και την παροχή των 

υπηρεσιών, όπως και την αύξηση και διατήρηση της ποιότητας των παρεχόµενων 

υπηρεσιών. Η εκλαµβανόµενη ποιότητα από την πλευρά των ασθενών αποδεδειγµένα 

αποτελεί το 17-27% της διακύµανσης στα οικονοµικά έσοδα ενός νοσοκοµείου, τα 

καθαρά έσοδα και την επιστροφή ενεργητικού κεφαλαίου 
 

  Σύµφωνα µε το Naidu (2009), η αρνητική δυσφήµιση δύναται να κοστίσει στο 

νοσοκοµείο 6.000$-400.000$ απώλεια εσόδων, υπολογιζόµενα ως απώλεια καθ’ όλη 

τη διάρκεια ζωής ενός ασθενούς. Επιπλέον, κατά τους Alrubaiee και Alkaa’ida(2011) 

υπολογίστηκε ότι το ετήσιο κόστος από τη µη-ικανοποίηση µε τις υπηρεσίες υγείας 

για ένα νοσοκοµείο µε 5.000 εξιτήρια ανά έτος ανέρχεται σε περισσότερο από 

750.000$. 
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 Κατά τους Αντεριώτη και Αντωνίου (2014),η µέτρηση της ικανοποίησης 

µπορεί να χρησιµεύσει στη διοίκηση του προσωπικού, στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, στην αξιολόγηση οργανωτικών αλλαγών και στην προώθηση των 

υπηρεσιών υγείας µετά από ενδελεχή µελέτη των συνθηκών της αγοράς.  

 Σύµφωνα µε το Naidu (2009)[στο: Ρίκος (2015)] η µελέτη της ικανοποίησης 

των ασθενών αποτελεί µια κρίσιµη πτυχή για τη βελτίωση  της  ποιότητας  της  

υγειονοµικής  φροντίδας (εκτίµηση, σχεδιασµός, βελτίωση και διαχείριση των 

διαδικασιών στην παροχή υγειονοµικής φροντίδας). 

 Η µέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών µπορεί να αξιοποιηθεί για πολλούς 

σκοπούς, όπως για (1) την αξιολόγηση της προσφερόµενης ποιότητας των υπηρεσιών, 

(2) τη λήψη διοικητικών αποφάσεων, (3) τις αλλαγές στην οργάνωση της διοίκησης 

και του προσωπικού, (4) την προσέλκυση νέων πελατών-ασθενών (αύξηση/ 

διατήρηση κύρους και φήµης), (5) τη θέσπιση καινούργιων στόχων και (6) τη 

συλλογή πληροφοριών που αναδεικνύουν τα υπάρχοντα προβλήµατα στο σύστηµα 

παροχής υπηρεσιών υγείας, µε στόχο την αντιµετώπισή τους. 

 Επίσης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για (7) τη βελτίωση της συνολικής 

προσφερόµενης ποιότητας, (8) την αξιολόγηση της ορθής ή µη αξιοποίησης των 

διαθέσιµων πόρων, (9) την προσφορά στοιχείων/δεδοµένων στη διοίκηση για την 

εκτίµηση της αποδοτικότητας του προσωπικού (αξιολόγηση/επιβράβευση/εκτίµηση 

του έργου των εργαζοµένων), (10) την ενίσχυση της ταχύτερης ανάρρωσης των 

νοσηλευοµένων ασθενών (έχει αποδειχθεί πως οι ικανοποιηµένοι ασθενείς 

αναρρώνουν ταχύτερα) και (11) την απόδοση συγκριτικού πλεονεκτήµατος σε έναν 

οργανισµό/ νοσοκοµείο. 

 Σύµφωνα µε τους Friesner και συν.(2009)[στο:Alrubaiee και Alkaa’ida 

(2011)], είναι απαραίτητη η µέτρηση της ικανοποίησης εφόσον (α) τα υψηλά 

ποσοστά ικανοποίησης ασθενών από τις υπηρεσίες υγείας, µειώνουν το κόστος που 

απαιτείται για την απόκτηση καινούργιων ασθενών-πελατών, (β) οι ικανοποιηµένοι 

ασθενείς µπορούν να «διατηρηθούν» ευκολότερα και επιπλέον, η αξία ενός 

ικανοποιηµένου υπάρχοντος ασθενή συνήθως αυξάνει µε το χρόνο και ως 

αποτέλεσµα, η ικανοποίηση των ασθενών αποτελεί οδηγό δείκτη για τη µελλοντική 

οικονοµική απόδοση του οργανισµού, και (γ) η ποιότητα της φροντίδας των ασθενών 

µπορεί να βελτιωθεί µόνο όταν οι φορείς παροχής της φροντίδας γνωρίζουν το αν και 
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πόσο καλά εφαρµόζουν συγκεκριµένα κριτήρια-κλειδιά για την ικανοποίηση των 

ασθενών. 
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3.3. ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

 

 Τα οφέλη που προκύπτουν από την αξιολόγηση της ικανοποίησης των 

ασθενών αφορούν τόσο τους ίδιους τους ασθενείς (υγειονοµικά, ψυχολογικά, 

οικονοµικά) όσο και τους επαγγελµατίες υγείας (επιβράβευση του έργου τους, 

σεβασµός και εµπιστοσύνη εκ µέρους των ασθενών)(Μπαλάσκα και Μπιτσώρη,2015, 

Πιερράκος και συν.,2013). 

 Αναζητώντας τα οφέλη της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας, διαπιστώνεται 

ότι αυτά καθορίζονται µε διαφορετικό τρόπο για τους χρήστες των υπηρεσιών αυτών 

και το   οικογενειακό τους περιβάλλον, για τους επαγγελµατίες υγείας και για το 

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Είναι σηµαντικό το γεγονός ότι η ποιότητα των 

υπηρεσιών υγείας στο βαθµό που ικανοποιεί όλους όσοι εµπλέκονται σε αυτήν, είναι 

αντικρουόµενη αναφορικά µε τις ανάγκες και τις προσδοκίες των εµπλεκοµένων 

µερών. 

 Τα οφέλη για τον ασθενή περιλαµβάνουν τα (α) υγειονοµικά οφέλη, που 

αφορούν την έγκαιρη διάγνωση και αντιµετώπιση των προβληµάτων υγείας του 

ασθενή παράλληλα µε την αποτροπή πιθανών επιπλοκών, (β) ψυχολογικά οφέλη που 

σχετίζονται µε τις συνθήκες του περιβάλλοντος όπου θα παρασχεθεί η φροντίδα (έχει 

επιβεβαιωθεί ότι η καλή ψυχολογική κατάσταση του ασθενή συµβάλλει στη θετική 

έκβαση της θεραπευτικής αγωγής) και (γ)  οικονοµικά οφέλη. Η βελτίωση των 

υγειονοµικών υπηρεσιών, µε την έγκαιρη διάγνωση και αντιµετώπιση ,ταυτόχρονα µε 

τη βραχύτερη διάρκεια νοσηλείας, επιφέρει µικρότερη οικονοµική επιβάρυνση του 

ασθενή και της οικογένειάς του. 

 

 Τα οφέλη για τους επαγγελµατίες υγείας περιλαµβάνουν την 

αποτελεσµατικότητα του παρεχόµενου έργου τους, τη νοµική κατοχύρωση και 

ασφάλεια του έργου αυτού, την ικανοποίηση από την εργασία τους, το σεβασµό και 

την εµπιστοσύνη από την πλευρά των ασθενών και του οικογενειακού τους 

περιβάλλοντος, την απαλλαγή από αδικαιολόγητο εκνευρισµό και άγχος και την 

κοινωνική ανοχή σε τυχόν λάθη που παρουσιάζονται. 
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 Σηµαντικά οφέλη για τις υγειονοµικές υπηρεσίες αποτελούν η µείωση του 

λειτουργικού κόστους λόγω της έγκαιρης και αποτελεσµατικής θεραπείας του 

ασθενή, τα λειτουργικά οφέλη από τον εξορθολογισµό των δαπανών και την 

αναγνώριση, καθώς η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών υγείας ενισχύει τη φήµη και το 

κύρος του οργανισµού.  

 

 Τα οφέλη για τα ασφαλιστικά ταµεία περιλαµβάνουν τα (α) υγειονοµικά 

οφέλη που επιτυγχάνονται µε την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προβληµάτων 

υγείας των ασφαλισµένων ασθενών, (β) οικονοµικά οφέλη , εφόσον η βελτιωµένη 

ποιότητα των υπηρεσιών υγείας συντελεί στον περιορισµό του κόστους των δαπανών 

και των καταβολών επιδοµάτων ασθενείας στους ασφαλισµένους ασθενείς, (γ) 

κοινωνικά οφέλη στους ασφαλισµένους πολίτες, οι οποίοι εµφανίζονται περισσότερο 

ικανοποιηµένοι µε τις βελτιωµένες υπηρεσίες υγείας, και (δ) ικανοποίηση των 

εργαζοµένων λόγω της αίσθησης εκπλήρωσης του κοινωνικού τους καθήκοντος. 

 

 Τέλος, τα οφέλη για το κράτος και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο 

περιλαµβάνουν (α) οικονοµικά οφέλη λόγω της µείωσης των δαπανών και της 

διάρκειας παραµονής των ασθενών στο νοσοκοµείο, µε την επακόλουθη µειωµένη 

διάρκεια απουσίας από την εργασία τους, (β) υγειονοµικά οφέλη που σχετίζονται µε 

την αύξηση της παραγωγικότητας, λόγω της αύξησης της αποδοτικότητας των 

µονάδων παροχής υγειονοµικής φροντίδας και το µειωµένο απαιτούµενο χρόνο 

αναµονής για την επίλυση υγειονοµικών προβληµάτων, (δ) ενίσχυση της κοινωνικής 

συνοχής και του αισθήµατος ασφάλειας, και (ε) ανάδειξη του κοινωνικού κράτους 

τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο (Ρίκος, 2015). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ∆ΥΣΧΕΡΕΙΕΣ 

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται ο σκοπός και ο τρόπος µέτρησης της ικανοποίησης 

των ασθενών, αλλά και της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας, κάποια 

βασικά εργαλεία µέτρησης της ικανοποίησης, καθώς και οι πιθανοί 

περιορισµοί/δυσχέρειες που αφορούν στη διαδικασία µέτρησης της ικανοποίησης 

αυτής και χωρίζονται σε περιορισµούς που αφορούν στους ασθενείς και σε 

περιορισµούς που προέρχονται από τα εργαλεία µέτρησης. 

 

4.1.    ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ 

 ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΥΓΕΙΑΣ 

 

 Οι ολοένα και αυξανόµενες δαπάνες στον υγειονοµικό τοµέα, τα χαµηλά 

ποσοστά ικανοποίησης του πληθυσµού από τις υπηρεσίες υγείας, οι παρατηρούµενες 

ανισότητες στην παροχή υγειονοµικών υπηρεσιών και η αυξηµένη συχνότητα 

ιατρονοσηλευτικών λαθών καθιστούν αναγκαία τη λήψη µέτρων αξιολόγησης των 

αποτελεσµάτων της υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης 

φροντίδας υγείας (Καίτελίδου,2010). 

 Η αποτύπωση της γνώµης των ασθενών για τις υπηρεσίες που λαµβάνουν, 

αποδεδειγµένα αποτελεί ουσιαστικό δείκτη ποιότητας της παρεχόµενης υγειονοµικής 

φροντίδας και µάλιστα περισσότερο ακριβή από τα αντίστοιχα κριτήρια και πρότυπα,  

που αφορούν στην ίδια την παροχή των υπηρεσιών. Επιπλέον, η µέτρηση και 

αξιολόγηση της γνώµης των ασθενών αποτελεί παράµετρο που συµπεριλαµβάνεται 

στην καθηµερινή ατζέντα των προηγµένων συστηµάτων υγείας (Πέππας και 

Κοράκη,2013). 
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 Παρόλο που σε άλλες χώρες η µέτρηση της ποιότητας και η αξιολόγηση της 

ικανοποίησης από τις παρεχόµενες υπηρεσίες επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα και αποτελεί κοινή πρακτική, στην Ελλάδα δυστυχώς, δεν είναι 

ικανοποιητικός ο βαθµός στον οποίο επιχειρείται κάτι τέτοιο (Καµπάνταη και 

Νιάκας,2004),και µάλιστα, παρατηρείται µία εµµονή στη µέτρηση απλά της 

αποτελεσµατικότητας, βάσει των δεικτών της θνησιµότητας, της θνητότητας και της 

νοσηρότητας. 

 Σύµφωνα µε τον Donabedian (1988), η ποιότητα είναι απτή και µπορεί να 

µετρηθεί. Στη συστηµική θεωρία του αναφέρει ότι στις υπηρεσίες υγείας µπορούν να 

διακριθούν τρία κύρια στοιχεία, δηλαδή (α) η δοµή (ανθρώπινοι πόροι και 

εγκαταστάσεις-υποδοµές), (β) οι διαδικασίες (οργάνωση και λειτουργία του 

οργανισµού και παροχή υπηρεσιών υγείας) και (γ) τα αποτελέσµατα (των δράσεων 

και των υπηρεσιών). 

 Σε καθεµία από αυτές τις κατηγορίες υπάρχουν ποσοτικά χαρακτηριστικά που 

µπορούν να µετρηθούν, όπως η εκπαίδευση και τα έτη εµπειρίας των ιατρών, οι 

χρόνοι αναµονής των ασθενών, η ακρίβεια των µηχανηµάτων, ο βαθµός 

ικανοποίησης των ασθενών, τα ποσοστά επιτυχίας των θεραπευτικών παρεµβάσεων 

κλπ. Αρκεί να εντοπιστούν τα κρίσιµα σηµεία ενδιαφέροντος στις υπηρεσίες υγείας 

και στη συνέχεια να οριστούν τα πρότυπα και οι βέλτιστες πρακτικές, οι δείκτες 

αξιολόγησης και οι δράσεις συµµόρφωσης (Παπακωστίδη και Τσουκαλάς,2012). 

 Η µέτρηση της ποιότητας επιτυγχάνεται µε συγκεκριµένα, αντικειµενικά και 

σαφώς µετρήσιµα κριτήρια όπως οι δείκτες. Όπως περιέγραψε ο Donabedian [στο: 

Καϊτελίδου,2010)]στο µοντέλο των διαστάσεων ποιότητας, αυτή  περιλαµβάνει (α) 

δείκτες δοµής όπως οικονοµικοί πόροι, πληροφοριακά συστήµατα, απασχολούµενο 

προσωπικό, εξοπλισµός, εγκαταστάσεις, (β) δείκτες διαδικασίας όπως προληπτική 

φροντίδα, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση, ενηµέρωση, εκπαίδευση και (γ) 

δείκτες αποτελέσµατος όπως κατάσταση υγείας, αποτελέσµατα φροντίδας, καλό 

επίπεδο υγείας ασθενή, ικανοποίηση του ασθενή, αποδοτικότητα χρήσης πόρων.  

 Κατά τους Πέππα και Κοράκη (2013), η µέτρηση της ποιότητας στο χώρο της 

υγείας πρέπει να ακολουθεί τους γενικούς κανόνες µέτρησης της ποιότητας, δηλαδή 

να περιλαµβάνει (α) το χρόνο, δηλαδή τη διάρκεια ολοκλήρωσης της υπηρεσίας, (β) 

την ακρίβεια του χρόνου, δηλαδή την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας στον 
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προκαθορισµένο χρόνο, (γ) την ευγένεια του προσωπικού, (δ) το βαθµό 

ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας, δηλαδή το αν η υπηρεσία παρασχέθηκε εν 

µέρει ή στο σύνολό της, (ε) τη συνέπεια, δηλαδή την παροχή της υπηρεσίας κατά τον 

ίδιο τρόπο διαχρονικά, (στ) την προσβασιµότητα και ευκολία, δηλαδή το βαθµό 

ευκολίας απόκτησης της υπηρεσίας, (ζ) την ακρίβεια, δηλαδή την ορθή εκτέλεση της 

υπηρεσίας «µε την πρώτη φορά» και (η) την ανταποκρισιµότητα, δηλαδή την ευκολία 

παροχής της υπηρεσίας όταν αυτή ζητηθεί, ακόµα και σε µη προγραµµατισµένες 

καταστάσεις. 

 Η διερεύνηση της ικανοποίησης των ασθενών µπορεί να ποσοτικοποιηθεί µε 

εργαλεία τα ερωτηµατολόγια ικανοποίησης, τα οποία απευθύνονται στους ασθενείς 

και τους συνοδούς τους και επιχειρούν µε ένα δοµηµένο τρόπο να εκφράσουν τη 

γνώµη τους για µια σειρά από εκδοχές της φροντίδας που λαµβάνουν ως χρήστες  

υπηρεσιών. 

 Πέρα από τη µέτρηση της ικανοποίησης µέσω συγκεκριµένων 

ερωτηµατολογίων που διανέµονται στους ασθενείς, ένα άλλο εργαλείο για τη 

διασφάλιση της ποιότητας είναι και η σύγκριση µε οµοειδείς οργανισµούς 

(benchmarking), δηλαδή η συνεχής και συστηµατική προσπάθεια σύγκρισης µε την 

αποδοτικότητα, τις ακολουθούµενες πρακτικές και τις δράσεις που έχουν 

αναγνωριστεί ως βέλτιστες πρακτικές.  

 Η διαδικασία αυτή µπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιµη για τη διοίκηση του  

οργανισµού, τη µείωση του κόστους, το σχεδιασµό επιχειρησιακών στρατηγικών, τη 

µείωση του χρόνου εκτέλεσης των υπηρεσιών και την εξασφάλιση της βελτίωσης των 

υπηρεσιών (Drosos και συν.,2015). 

 Κατά τον Τούντα (2003), η υιοθέτηση της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι 

εξαιρετικής σηµασίας στρατηγική επιλογή από την Ανώτερη ∆ιοίκηση. Η επιλογή 

αυτή µεταφράζεται ως ένας νέος τρόπος συµπεριφοράς και λειτουργίας µε 

µακροχρόνιες συνέπειες για όλα τα τµήµατα και τις δραστηριότητες και για όλους 

τους εργαζόµενους. Η ∆ΟΠ διακρίνεται για το δυναµικό χαρακτήρα της, που 

συνεπάγεται τη συνεχή εκπαίδευση και εκµάθηση νέων τεχνικών, τη διαρκή 

ανάπτυξη των εργαζοµένων ως ατόµων και την επιµονή στη συνεχή βελτίωση 

προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών. 



67 
 

 Τα οφέλη που µπορεί να αποκοµίσει ένας οργανισµός υγείας από την 

υιοθέτηση ενός προγράµµατος ∆ΟΠ είναι πολλά, µε σηµαντικότερα (α) τη βελτίωση 

της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, (β) την αύξηση της ικανοποίησης των  

εσωτερικών και των εξωτερικών πελατών, (γ) την αύξηση της ανταγωνιστικότητας 

των παραγόµενων υπηρεσιών ή προϊόντων, (δ) την αύξηση της παραγωγικότητας των 

εργαζοµένων, σε όλες τις βαθµίδες, (ε) τη µείωση του κόστους εργασιών και την 

επίτευξη του καλύτερου ποιοτικού αποτελέσµατος µε όσο το δυνατόν µικρότερο 

κόστος, καθώς επίσης και (στ) την ανάπτυξη αποτελεσµατικής επικοινωνίας και 

ενίσχυση των σχέσεων µεταξύ  των εργαζοµένων και (ζ) την παροχή της φροντίδας 

στο σωστό χρόνο (Μαλάµου,2016). 

 Μέσω της ∆ΟΠ επιχειρείται η αναζήτηση λύσεων στα προβλήµατα που έχουν 

σχέση, όχι µόνο µε τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας, αλλά και µε την 

οργάνωση των ίδιων των µονάδων παραγωγής, τη διανοµή τους, την 

αποτελεσµατικότητά τους, τη συγκράτηση του κόστους λειτουργίας τους κλπ.  

 Τα οφέλη από την ανάπτυξη των συστηµάτων ποιότητας είναι πολλά και 

εκτός από τη βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών, σύµφωνα µε τον Τούντα (2003), 

υπολογίζεται ότι χάρη στα συστήµατα αυτά επιτυγχάνεται µείωση των οικονοµικών 

λειτουργικών εξόδων  κατά 30-50%. 
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4.2.  ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 

 ΑΣΘΕΝΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ 

 

 Ένα από τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για τη µέτρηση της 

ικανοποίησης είναι το Patient Satisfaction Questionnaire(PSQ) (1976). Μελετητές 

όπως οι Grogan και συν.(2000) επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα και την εσωτερική 

αξιοπιστία του οργάνου για την αξιολόγηση της ικανοποίησης αναφορικά µε τις 

ιατρικές υπηρεσίες. Σχεδιάστηκε από τους Ware, Snyder και Wright και 

αποτελούνταν από 80 στοιχεία.  

 Αργότερα, αναπτύχθηκε το  PSQ-ΙΙΙ ως µια πιο σύγχρονη εκδοχή του αρχικού 

µοντέλου και περιελάµβανε 50 στοιχεία, αντιπροσωπευτικά της ικανοποίησης από τις 

ιατρικές υπηρεσίες, καθώς και της ικανοποίησης σχετικά µε 6 συνιστώσες της 

φροντίδας, όπως τεχνική ποιότητα, διαπροσωπικές σχέσεις, επικοινωνία, οικονοµική 

πλευρά της φροντίδας , χρόνος που αφιερώθηκε από τον ιατρό και προσβασιµότητα 

της φροντίδας.  

 

 Το PSQ-18 αποτελεί τη σύντοµη µορφή του παραπάνω εργαλείου και 

περιλαµβάνει 18 στοιχεία που αντιπροσωπεύουν καθεµία από τις 7 διαστάσεις της 

ικανοποίησης από την ιατρική φροντίδα (µετρηµένες µε τη χρήση της κλίµακας  

PSQ-ΙΙΙ) : συνολική ικανοποίηση, τεχνική ποιότητα, διαπροσωπικές σχέσεις, 

επικοινωνία, οικονοµικά στοιχεία, χρόνος που αφιερώθηκε από το ιατρικό 

προσωπικό, προσβασιµότητα και άνεση.  

 

 Κατά τους Marshall και Hays(1994),η µέτρηση των υποοµάδων αυτών 

αποδείχθηκε ότι εµφανίζει ικανοποιητικά επίπεδα εσωτερικής συνοχής και 

αξιοπιστίας και το µέγεθος της συσχέτισης της υποκλίµακας  PSQ-18 είναι σε υψηλό 

βαθµό παρόµοιο µε της κλίµακας PSQ-ΙΙΙ, γεγονός που υποστηρίζει την εναλλακτική 

χρήση της κλίµακας αυτής. 

 

 Το Client/Patient Satisfaction Questionnaire(CSQ) (1979) σχεδιάστηκε και 

αναπτύχθηκε εµπειρικά από τους Larsen, Attkisson, Hargreaves και Nguyen, λόγω 

διαφόρων προβληµάτων και θεµάτων που σκίαζαν τη µέτρηση και αξιολόγηση της 
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ικανοποίησης των καταναλωτών υπηρεσιών υγείας και των συστηµάτων παροχής 

φροντίδας.  

 

 Το Patient Satisfaction Scale (1986) σχεδιάστηκε και εφαρµόστηκε από τους 

LaMonica, Oberst και συν. (1986) για τη µέτρηση της ικανοποίησης των 

νοσηλευόµενων ασθενών σχετικά µε τη νοσηλευτική φροντίδα. Αποδείχθηκε ότι 

διαθέτει σε κάποιο βαθµό εγκυρότητα περιεχοµένου, εσωτερική συνοχή και 

αξιοπιστία. 

 

 Το Quality of Care from the Patient’s Perspective (QCPP)(1983) 

χρησιµοποιήθηκε για την εκτίµηση του βαθµού ικανοποίησης των χρονίως 

πασχόντων ασθενών,  που λόγω της χρονιότητας της νόσου και του βαθµού τριβής µε 

τις υπηρεσίες υγείας, θεωρήθηκαν ως «ειδικοί» και πιο κατάλληλοι να αξιολογήσουν 

τις υγειονοµικές υπηρεσίες.  

 

 Ωστόσο, κατά τους Van Campen και συν.(1995) το συγκεκριµένο εργαλείο 

µέτρησης παρουσίαζε τρία κύρια προβλήµατα που αφορούσαν την ανεπάρκεια 

θεωρητικού υπόβαθρου, τη µεθοδολογική αδυναµία µέτρησης της εγκυρότητας και 

της αξιοπιστίας των αξιολογούµενων υπο-διαστάσεων και τη χαµηλή ειδικότητα 

αποτελεσµάτων για την περαιτέρω εφαρµογή του. 

 

 Το GAP 5(1985)σχεδιάστηκε από τους Parasuraman, Zeithaml και Berry για 

την εκτίµηση της   ποιότητας (όχι όµως και της ικανοποίησης) υπηρεσιών όπως την 

αντιλαµβάνονται οι ασθενείς.  Σύµφωνα µε τη θεωρία των µελετητών, που βασίζεται 

στο χάσµα/διαφορά ανάµεσα στις προσδοκίες και στις τελικές εµπειρίες των 

ασθενών, το µέγεθος και η κατεύθυνση του χάσµατος µεταξύ των αναµενόµενων και 

των αντιλαµβανόµενων υπηρεσιών εξαρτάται από (1) τις προσδοκίες του ασθενούς 

και τις αντιλήψεις της διοίκησης σχετικά µε αυτές τις προσδοκίες, (2) τις αντιλήψεις 

της διοίκησης για τις προσδοκίες και τις προδιαγραφές της ποιότητας των υπηρεσιών, 

(3) τις  προδιαγραφές της ποιότητας των υπηρεσιών και της τελικής εξυπηρέτησης 

και (4) της τελικής εξυπηρέτησης και των υποσχόµενων υπηρεσιών (Parasuraman και 

συν.,1985/1988). 
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 Οι αποκλίσεις ποιότητας προκύπτουν είτε όταν η υπηρεσία δεν είναι αυτή που 

περιµένει ο χρήστης να συναντήσει, είτε  όταν η υπηρεσία δεν ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες του. Η  «ζώνη αποκλίσεων» διακρίνεται σε θετική ( οι προσδοκίες ξεπερνούν 

σηµαντικά τις αντιλήψεις των χρηστών), σε ενδιάµεση ( δεν παρατηρούνται µεγάλες 

διαφορές µεταξύ προσδοκιών και αντιλήψεων) και σε αρνητική ( οι προσδοκίες 

υπολείπονται των αντιλήψεων των χρηστών). Η ενδιάµεση ζώνη έχει ιδιαίτερη 

σηµασία, επειδή αφορά σε υπηρεσίες υγείας που είναι συνολικά αποδεκτές από τους 

χρήστες ( ούτε ικανοποιούν ούτε δυσαρεστούν) και ονοµάζεται «ζώνη ανοχής» ( zone 

of tolerance)(Κωσταγιόλας και συν.,2006). 

 

 Ακολούθως, το SERVQUAL   ( 1988) δηµιουργήθηκε από τους  Parasuraman 

και συν. (1988). Εστίαζε στην αξιολόγηση των προσδοκιών και των απόψεων των 

πελατών σχετικά µε την ποιότητα υπηρεσιών. Η ποιότητα των υπηρεσιών µετριέται 

συγκρίνοντας τις αντιλήψεις (perceptions) µε τις προσδοκίες (expectations) και 

ορίζεται ως η διαφορά µεταξύ αντιλήψεων και προσδοκιών των χρηστών. 

Περιλαµβάνει στοιχεία αναφορικά µε 22 διαστάσεις  της ποιότητας υπηρεσιών 

(ορατά στοιχεία, αξιοπιστία, ενσυναίσθηση, ανταποκρισιµότητα και ασφάλεια). 

 

 Θεωρείται από τα πλέον αξιόπιστα εργαλεία µέτρησης της ποιότητας και έχει 

χρησιµοποιηθεί ευρύτατα και στην αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας, κατά τους 

Κωσταγιόλα και συν.(2006). Όµως, σύµφωνα µε τους Sixma, Kerssens  και 

συν.(1998), αντί να εστιάζει στην ικανοποίηση ή τη µη-ικανοποίηση, επικεντρώνεται 

µόνο στις προσδοκίες και τις εµπειρίες των χρηστών.  

 

 Το Patient Judgment of Hospital Quality (1990) αποδείχθηκε ως το µοναδικό 

που πρόσφερε µια µέθοδο γενίκευσης των επιµέρους στοιχείων, που 

αντιπροσωπεύουν απευθείας τις απόψεις των ασθενών. 

 

 Το Service Performance(SERVPERF)(1992)σχεδιάστηκε από τους  Cronin και 

Taylor (1992) που υποστήριξαν ότι το τρίπτυχο «απόδοση-µείον-προσδοκίες» 

αποτελεί µια ακατάλληλη βάση για τη µέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών. 

Εισήγαγαν λοιπόν την «Κλίµακα Βάσει Απόδοσης» που αποτελούνταν από 5 

διαστάσεις (απτά στοιχεία, αξιοπιστία, ανταποκρισιµότητα, ασφάλεια, ενσυναίσθηση 

και στην πορεία προστέθηκε και το κόστος)  που περιελάµβαναν 22 στοιχεία για την 
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ποιότητα των υπηρεσιών.  Βασίζεται στην προσέγγιση της «απόδοσης της υπηρεσίας» 

που θεωρεί ότι η ποιότητα είναι ισοδύναµη µε την αντιλαµβανόµενη από το χρήστη 

απόδοση της υπηρεσίας (service quality=perceived performance)( Κωσταγιόλας και 

συν.,2006). 

 

 Ο Ευρωπαϊκός ∆είκτης Ικανοποίησης Χρηστών Υπηρεσιών/European Study of 

Satisfaction Index(ECSI) αφορά µια ευρέως διαδεδοµένη µέθοδο για τη µέτρηση της 

ικανοποίησης των πελατών και των χρηστών υπηρεσιών ή προϊόντων. Ο σχεδιασµός 

και η ανάπτυξη του εργαλείου το 1997 πραγµατοποιήθηκε από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισµό Ποιότητας (European Organization for Quality) και στην ουσία αποτελεί 

εργαλείο µάρκετινγκ για τη λήψη αποφάσεων και τη χάραξη πολιτικών και 

στρατηγικών στόχων και επίσης, εργαλείο µέτρησης και αξιολόγησης της 

ανταγωνιστικότητας οργανισµών και επιχειρήσεων, καθώς και αναγνώρισης καλών 

πρακτικών και προτύπων λειτουργίας. 
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4.3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ∆ΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 

 ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

 

 Παρά τα οφέλη από τη µέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών, υπάρχουν 

πολλές διαφωνίες σχετικά µε τη χρησιµότητα της µέτρησης ως δείκτη ποιότητας των 

υπηρεσιών υγείας, µε επακόλουθο να αµφισβητείται η αξία της µέτρησης 

ικανοποίησης των ασθενών ως δείκτης ποιότητας, θεωρούµενη περιορισµένης 

εγκυρότητας (Αντεριώτη και Αντωνίου,2014). 

 Οι σηµαντικότερες δυσκολίες κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της ποιότητας 

αφορούν (α) τον καθορισµό της υπό αξιολόγησης διάστασης, (β) την ανάπτυξη 

έγκυρων και αξιόπιστων δεικτών στους οποίους θα βασίζεται η αξιολόγηση και 

επίσης (γ) τη δυσκολία συλλογής αξιόπιστων και συγκρίσιµων πρωτογενών 

δεδοµένων (Καϊτελίδου,2010). 

 Οι Parasuraman, Zeithaml και Berry (1985) επεσήµαναν τρία θεµελιώδη 

στοιχεία που διέπουν  την ποιότητα των υπηρεσιών και δυσχεραίνουν τη διαδικασία 

αξιολόγησής της. Αναφέρουν πως (α) είναι πολύ δυσκολότερο για τον καταναλωτή 

να αξιολογήσει την ποιότητα µιας υπηρεσίας, αντίθετα µε την ποιότητα ενός 

προϊόντος, (β) η αντίληψη για την ποιότητα υπηρεσιών πηγάζει από τη σύγκριση 

µεταξύ των προσδοκιών του καταναλωτή και της τελικής εµπειρίας που αυτός 

αποκοµίζει και, τέλος, (γ) η αξιολόγηση της ποιότητας δεν αφορά  αποκλειστικά το 

τελικό αποτέλεσµα µιας υπηρεσίας, αλλά περιλαµβάνει επιπλέον και την αξιολόγηση 

της διαδικασίας παροχής της. 

 Κατά τους Μπαλάσκα και Μπιτσώρη (2015) και τους Παπαγιαννοπούλου και 

συν (2008), οι ασθενείς ενδέχεται να είναι απρόθυµοι να εκφράσουν µε ειλικρίνεια τη 

γνώµη τους. Αυτή η δυσκολία κατά τον Τούντα (2003) πιθανότατα απορρέει από 

άλλα βαθύτερα αίτια όπως η αίσθηση εξάρτησης από τον ιατρό, η αδυναµία 

κατανόησης των ιατρικών οδηγιών και της ορολογίας, η ελλιπής ενηµέρωση για τις 

ιατρικές οδηγίες, η αδυναµία αποδοχής της νόσου και των περιορισµών που αυτή 

επιφέρει, άλλα συνυπάρχοντα ή χρόνια νοσήµατα και η βαρύτητα της νόσου.  
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 Το πιο πιθανό σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η χαµηλή αξιολόγηση της 

ποιότητας ζωής από τους ασθενείς και η απροθυµία έκφρασης των βαθύτερων 

αναγκών τους. Ωστόσο, αυτή η δυσκολία διατύπωσης ίσως οφείλεται στην τάση για 

κοινωνική συµµόρφωση ή ακόµη στην εξάρτηση από τους επαγγελµατίες υγείας 

(Κοτσαγιώργη και Γκέκα, 2010). 

 Συχνά η απροθυµία αυτή των ασθενών πηγάζει από το φόβο τους για δυσµενή 

µεταχείρισή τους από τους επαγγελµατίες υγείας. Οι επαγγελµατίες υγείας θα πρέπει 

να αναγνωρίζουν έγκαιρα συµπεριφορές των ασθενών που υποδηλώνουν έµµεσα 

δυσαρέσκεια, όπως η έκφραση παραπόνων, η πρόωρη διακοπή της θεραπείας, η µη 

συµµόρφωση µε τη θεραπευτική αγωγή, η διακοπή της συµµετοχής από ένα 

πρόγραµµα θεραπείας και η αναζήτηση ιατρικής φροντίδας εκτός του προγράµµατος 

θεραπείας. 

 Ο Vuori (1999) [στο: Κοτσαγιώργη και Γκέκα (2010)] επιχείρησε µια 

διερεύνηση των παραγόντων εκείνων που εγείρουν αµφιβολία σχετικά µε την 

εγκυρότητα των µετρήσεων ικανοποίησης, επισηµαίνοντας µεταξύ άλλων, πως (1) οι 

ασθενείς στερούνται επιστηµονικών και τεχνικών γνώσεων ώστε να µπορούν να 

αξιολογήσουν την ποιότητα της παρεχόµενης φροντίδας, (2) η φυσική και 

ψυχολογική κατάσταση των ασθενών µπορεί να µην επιτρέπει την έκφραση 

αντικειµενικών απόψεων και (3) η ταχύτατη εναλλαγή των παρεµβάσεων, των 

διαγνωστικών εξετάσεων και των λοιπών µετρήσεων δεν επιτρέπει στους ασθενείς να 

σχηµατίσουν ολοκληρωµένη και αντικειµενική εικόνα για τα τεκταινόµενα γεγονότα. 

 Ακόµη, τόνισε πως (4) οι επαγγελµατίες υγείας και οι ασθενείς είναι πολύ 

πιθανό να έχουν διαφορετικούς στόχους και πως (5) η έννοια της ποιότητας 

εξαρτάται από τις εκάστοτε πολιτισµικές συνήθειες. Επίσης, εξαρτάται από 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά των ασθενών, όπως η ηλικία, το µορφωτικό επίπεδο, 

το φύλο, η κοινωνική τάξη και το επίπεδο υγείας των ασθενών. Επιπλέον, όπως 

τονίστηκε νωρίτερα, πολλοί ασθενείς αδυνατούν να εκφράσουν τις απόψεις τους µε 

ειλικρίνεια, µε αποτέλεσµα τη µείωση της εγκυρότητας των µετρήσεων. 
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4.4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

 Πλήθος µελετητών έχουν εφιστήσει την προσοχή τόσο στην απουσία 

συστηµατικής µέτρησης της ικανοποίησης των αναγκών των ασθενών, όσο και στην 

έλλειψη ικανού αριθµού συγκριτικών µελετών. Επίσης, έχει αµφισβητηθεί η άποψη 

ότι η ικανοποίηση των ασθενών αποτελεί έγκυρο δείκτη της ποιοτικής φροντίδας. 

Επιπλέον, έχει τονιστεί ότι διαφορετικά επίπεδα ικανοποίησης αποκαλύπτουν 

διαφορετικές απόψεις για την ποιότητα της νοσηλευτικής φροντίδας και όχι 

αναγκαστικά διαφορετικά επίπεδα ικανοποίησης από τη νοσηλευτική φροντίδα. 

 Παρά την τεκµηριωµένη σχετική αξία των εργαλείων µέτρησης της 

ικανοποίησης  στις διάφορες µελέτες, τα εργαλεία που έχουν κατά καιρούς 

χρησιµοποιηθεί είναι πολύ πιθανό να αδυνατούν να ανιχνεύσουν τις ιδιαίτερες 

ανάγκες των ασθενών εις βάθος. 

 Οποιοδήποτε περιεκτικό µοντέλο είναι απαραίτητο να περιλαµβάνει τόσο τις 

ανάγκες όσο και την εκτίµηση των αποτελεσµάτων, έτσι ώστε να αξιολογηθεί 

σφαιρικά ολόκληρη η διαδικασία της φροντίδας, σε ατοµικό αλλά και σε 

πληθυσµιακό επίπεδο. Η βέλτιστη προσέγγιση, ίσως, θα µπορούσε να αποτελεί έναν 

επιδέξιο συνδυασµό αναγκών και εκπλήρωσης, σε εξατοµικευµένο επίπεδο 

(Κοτσαγιώργη και Γκέκα, 2010). 

 Έρευνα του John Sitzia (1999) αναφορικά µε τη διερεύνηση της εγκυρότητας 

και της αξιοπιστίας των δεδοµένων σε ένα σύνολο 195 µελετών, κατέληξε σε πολύ 

ενδιαφέροντα συµπεράσµατα, όπως ότι (1) µε ελάχιστες εξαιρέσεις, τα όργανα 

µέτρησης που χρησιµοποιήθηκαν στις µελέτες αυτές εµφανίζουν πολύ µικρό βαθµό 

αξιοπιστίας και εγκυρότητας. Επιπλέον, φαίνεται πως οι µελετητές απέτυχαν να 

κατανοήσουν τη σπουδαιότητα αυτών των ιδιοτήτων στην αξιολόγηση της 

ικανοποίησης. Εποµένως, είναι λογικό να εγείρονται αµφιβολίες σχετικά  µε την 

αξιοπιστία  των ευρηµάτων περί ικανοποίησης. 

 Επίσης, (2) η συλλογή των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε  βάσει 

αυτοαξιολογούµενου ερωτηµατολογίου σε 125 µελέτες [64%], βάσει δοµηµένης 
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συνέντευξης ή µε διενέργεια ερωτήσεων πρόσωπο µε πρόσωπο σε 55 µελέτες [28%], 

µε τη βοήθεια µη δοµηµένης ή ηµι-δοµηµένης συνέντευξης σε 9 µελέτες [5%], ενώ 6 

µελέτες δεν ανέφεραν τη µέθοδο που χρησιµοποιήθηκε για τη συλλογή των 

δεδοµένων και (3) τα δεδοµένα ικανοποίησης ήταν κατά βάση ποσοτικά σε 181 

µελέτες [93%], ενώ κατά βάση ποιοτικά στις υπόλοιπες 14 µελέτες [7%]. 

 Ακόµη, (4) σε 158 µελέτες [81%] του δείγµατος αξιολογήθηκε ο βαθµός 

ικανοποίησης χρησιµοποιώντας ένα καινούργιο εργαλείο µέτρησης, 17 µελέτες [9%] 

χρησιµοποίησαν ένα παλαιό-µη τροποποιηµένο εργαλείο και οι υπόλοιπες 20 µελέτες 

[10%] έκαναν χρήση ενός παλαιού-τροποποιηµένου εργαλείου µέτρησης, ενώ (5) 

αναφορικά µε την εγκυρότητα περιεχοµένου, ένας σχετικός βαθµός εγκυρότητας 

αναφέρθηκε σε 76 µελέτες. 39 εξ αυτών [49%] ανέφεραν τουλάχιστον µία µέθοδο 

σχεδιασµού των στοιχείων και ελέγχου περιεχοµένου, (6) σχετικά µε την εγκυρότητα 

κριτηρίου, η κοινή προσέγγιση αφορούσε τη συσχέτιση µεταξύ δείκτη ικανοποίησης 

και την πρόθεση του ασθενή να ξαναχρησιµοποιήσει τις υπηρεσίες και (7) όσον 

αφορά την εγκυρότητα σχεδιασµού, καµία µελέτη δεν παρείχε δεδοµένα για καµία 

παράµετρο του ελέγχου της εγκυρότητας σχεδιασµού. 

 Όσον αφορά σε (8) διαθέσιµα δεδοµένα εσωτερικής συνοχής βρέθηκαν µόνο 

στις 34 µελέτες [38% από µελέτες µε ανάλυση δεδοµένων και 19% από ποσοτικές 

µελέτες]. Ο έλεγχος πραγµατοποιήθηκε µε ανάλυση του Cronbach’s α σε 31 µελέτες, 

ενώ στις 26 [84%] από αυτές βρέθηκε συντελεστής ≥ 0.80, ενώ (9) 9 µελέτες [9% 

µελέτες µε ανάλυση δεδοµένων και 4% ποσοτικές] ανέφεραν αξιοπιστία ελέγχου-

επανελέγχου, µετά από χρήση συσχέτισης σε 6 από αυτές, ενώ οι υπόλοιπες 3 

χρησιµοποίησαν το στατιστικό k και επίσης, (10) συνολικά, το ελάχιστο απαιτούµενο 

επίπεδο εγκυρότητας περιεχοµένου βρέθηκε σε 37 µελέτες, της εγκυρότητας 

κριτηρίου ή σχεδιασµού σε 16 µελέτες, ενώ αξιοπιστία σε 37 µελέτες. 11 µελέτες [6% 

από τις 181 ποσοτικές] πληρούν το κριτήριο συνολικού ελάχιστου επιπέδου. Εξ 

αυτών,3 µελέτες χρησιµοποίησαν ένα καινούργιο εργαλείο µέτρησης, 7 

χρησιµοποίησαν ένα παλαιό-µη τροποποιηµένο εργαλείο και 1 µελέτη χρησιµοποίησε 

µια τροποποιηµένη εκδοχή ενός υπάρχοντος εργαλείου µέτρησης. 

 Επιπλέον, (11) όσον αφορά στη χώρα στην οποία εκπονήθηκαν οι µελέτες και 

βρέθηκαν ότι πληρούν κάποια κριτήρια,  69% αφορούσε τον Καναδά, σε σύγκριση µε 

το  43% που αφορούσε το Ηνωµένο Βασίλειο, 48% τις ΗΠΑ, 40% την υπόλοιπη 



76 
 

Ευρώπη, 50% την Αυστραλία/ Νέα Ζηλανδία και το 11% τις υπόλοιπες χώρες και 

(12) όσον αφορά στο κλινικό περιεχόµενο, 67% των µελετών που αφορούσαν 

µονάδες µητρότητας και  63% που αφορούσε µονάδες ψυχικής υγείας πρόσφεραν 

κάποια αξιόπιστα δεδοµένα, σε σύγκριση µε το 13% των µελετών που αφορούσαν 

χειρουργικές και ιατρικές διαδικασίες. 

 Επίσης, (13) βρέθηκε ότι τα καινούργια ή τα τροποποιηµένα εργαλεία 

µέτρησης έχουν πολύ µικρότερη πιθανότητα από τα µη-τροποποιηµένα να επιδείξουν 

εγκυρότητα και αξιοπιστία, σηµειώθηκε πως (14) είναι κοινά αποδεκτό ότι η 

τροποποίηση ενός ήδη υπάρχοντος εργαλείου µέτρησης επηρεάζει την εγκυρότητα 

και/ ή την αξιοπιστία του εργαλείου µέτρησης, ενώ (15) τονίστηκε ιδιαίτερα ότι στο 

60% των µελετών όπου χρησιµοποιήθηκε ένα νέο εργαλείο µέτρησης, δεν 

αναφερόταν τίποτα απολύτως για αξιοπιστία ή εγκυρότητα και αυτό σαφώς συνιστά 

απαράδεκτη ερευνητική πρακτική, κατά τον συγγραφέα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 

ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 

 Όσον αφορά το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, οι Έλληνες πολίτες είναι οι πλέον 

απογοητευµένοι µε το σύστηµα περίθαλψης, σύµφωνα µε µελετητές όπως οι 

Λαµπίρης και Νιάκας(2005) και οι Νιάκας και συν.(2004). ∆εδοµένα σχετικά µε τη 

µετακίνηση ελλήνων ασθενών σε άλλες χώρες για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους 

για µια καταλληλότερη νοσοκοµειακή περίθαλψη (χαρακτηριστικό φαινόµενο του 

ελληνικού δηµόσιου συστήµατος περίθαλψης έως και τις αρχές του 1990) δείχνουν 

την σχεδόν εξάλειψή του. Αντικρουόµενα στοιχεία µελετών πιθανόν να οφείλονται σε 

παραπληροφόρηση του κοινού από εκπροσώπους του πολιτικού συστήµατος και από 

τα ΜΜΕ σχετικά µε την απαξίωση των δηµοσίων νοσοκοµείων και τη χαµηλή 

ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών σε αυτά. 

  Ωστόσο, σύµφωνα µε µελετητές όπως οι Λαµπίρης και Νιάκας (2005), οι 

Matis και συν. (2009) και οι Νιάκας και Γναρδέλλης (2004), οι κατηγορίες αυτές δεν 

ευσταθούν και οι παραπάνω ισχυρισµοί δεν µπορούν να υποστηριχθούν από τα 

ευρήµατα πλήθους ελληνικών και διεθνών µελετών. Τα µελανά σηµεία του εθνικού 

συστήµατος περίθαλψης θα µπορούσαν να αποδοθούν σε δοµικά και οργανωτικά 

προβλήµατα του συστήµατος υγείας, τις οικονοµικές µεθόδους που ακολουθήθηκαν 

και την κακοδιαχείριση, την έλλειψη γενικών ιατρών, την αποσπασµατική και φτωχά 

οργανωµένη πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, τις υψηλές ιδιωτικές δαπάνες, την 

έλλειψη συντονισµού και συνέχειας της φροντίδας και άλλα.  

 Σε γενικές γραµµές, οι έρευνες ικανοποίησης στην Ελλάδα και την Κύπρο 

αποκαλύπτουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από τις παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας 

σε δηµόσια και ιδιωτικά νοσοκοµεία. ∆υστυχώς όµως, σε αντίθεση µε το εξωτερικό 

όπου αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της καθηµερινής πρακτικής, στην Ελλάδα δεν 
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συµβαίνει κάτι τέτοιο σε ανάλογο βαθµό, κάτι που τονίζεται από τους Αλετρά και 

συν.(2007). 

 Οι Αλετράς, Παπαδόπουλος και Νιάκας (2006) διεξήγαν µελέτη για το 

σχεδιασµό ενός αξιόπιστου και έγκυρου ελληνόγλωσσου ερωτηµατολογίου µέτρησης 

της ικανοποίησης ασθενών από τις παρεχόµενες υπηρεσίες στα εξωτερικά ιατρεία δύο 

νοσοκοµείων της Μακεδονίας (Σερρών και Βέροιας). Η µελέτη αφορά στην πρωινή 

λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων των συχνότερα επισκέψιµων κλινικών όπως η 

καρδιολογική, η οφθαλµολογική, η ορθοπεδική, η ουρολογική, η παθολογική και η 

χειρουργική, καθώς και του ακτινολογικού και του εργαστηριακού τµήµατος. 

Μάλιστα, ένας εκ των µελετητών είχε προσφάτως επισκεφθεί ιατρό της παθολογικής 

κλινικής, ώστε να έχει τη δυνατότητα να παρατηρήσει την όλη διαδικασία µέσα από 

τα µάτια των ασθενών. 

 Η έρευνα συµπεραίνει ότι (1) το εργαλείο µέτρησης αποδεικνύεται αξιόπιστο 

και έγκυρο όσον αφορά στην αξιολόγηση της εµπειρίας των ασθενών στα εξωτερικά 

ιατρεία, ωστόσο απαιτείται η χρήση µεγαλύτερου δείγµατος συµµετεχόντων, 

προκειµένου να επιβεβαιωθούν οι φαινοµενικές ψυχοµετρικές ιδιότητες της 

συµπληρωµατικής συνιστώσας που αφορά τη διαδικασίες του ακτινολογικού και του 

εργαστηριακού ελέγχου, (2) η ανάγκη σχεδιασµού και ελέγχου ενός νέου 

ερωτηµατολογίου µέτρησης της ικανοποίησης, έναντι της χρήσης ενός άλλου 

υπάρχοντος, πηγάζει από την «ιδιοσυγκρασιακή» φύση της εξωνοσοκοµειακής 

φροντίδας που παρέχεται στα εξωτερικά ιατρεία ανά την χώρα, ταυτόχρονα µε την 

έλλειψη κατάλληλων εργαλείων, επαρκώς δοκιµασµένων πάνω σε αυτές τις 

συγκεκριµένες υποδοµές. Ο λόγος λοιπόν που επιλέχθηκε ένα νέο ερωτηµατολόγιο 

δεν ήταν τόσο το ότι οι ασθενείς της χώρας διαφέρουν σηµαντικά από άλλους 

επισκέπτες εξωνοσοκοµειακών δοµών, όσο το γεγονός ότι η οργάνωση των 

εξωτερικών ιατρείων ποικίλλει, (3) για το σχεδιασµό του ερωτηµατολογίου 

επιλέχθηκαν στοιχεία από την ανασκόπηση της ανάλογης βιβλιογραφίας, 

πραγµατοποιήθηκαν επισκέψεις των µελετητών στα υπό µελέτη νοσοκοµεία και 

διενεργήθηκε ποιοτική ανάλυση κατά το στάδιο του προελέγχου. 

 Ακολούθως, (4) η ποιοτική ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε δύο γύρους 

συνεντεύξεων πρόσωπο µε πρόσωπο µε δύο προϊσταµένους νοσηλευτές, δύο ιατρούς, 

δύο υπαλλήλους γραφείου και έναν διοικητικό υπάλληλο, ενώ ο δεύτερος γύρος 
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συνεντεύξεων πραγµατοποιήθηκε ύστερα από εκτεταµένη αναθεώρηση του 

ερωτηµατολογίου, µε σκοπό την περαιτέρω βελτίωση του αρχικού οργάνου 

µέτρησης. Για την εξασφάλιση της εγκυρότητας περιεχοµένου, ζητήθηκε από τους 

συµµετέχοντες υγειονοµικούς υπαλλήλους να δηλώσουν τυχόν ελλείψεις και ατέλειες 

στο περιεχόµενο του ερωτηµατολογίου, πιθανούς λοιπούς παράγοντες ικανοποίησης 

και τη σηµασία που απέδωσαν στα µεµονωµένα στοιχεία. 

 Στην πορεία, (5) διενεργήθηκε ο προέλεγχος του ερωτηµατολογίου σε 12 

άτοµα και των δύο φύλων, διαφορετικής ηλικίας και µορφωτικού επιπέδου και 

εργαζοµένων σε διαφορετικές κλινικές, µερικοί από τους οποίους είχαν υποβληθεί 

προηγουµένως σε ακτινολογικές και εργαστηριακές δοκιµασίες και τους ζητήθηκε να 

εκφράσουν τη γνώµη τους σχετικά µε τα στοιχεία του ερωτηµατολογίου και να 

ξεχωρίσουν τα στοιχεία που θεωρούσαν πιο σηµαντικά σχετικά µε την ικανοποίηση 

από τις υπηρεσίες των εξωτερικών ιατρείων, συµπεριλαµβάνοντας ως εκ τούτου τα 

στοιχεία αυτά στο ερωτηµατολόγιο. Ο προέλεγχος επαναλήφθηκε τρεις φορές σε ένα 

σύνολο 36 διαφορετικών ασθενών, ωσότου καµία περαιτέρω βελτίωση να είναι 

εφικτή, εφόσον εξασφαλίστηκε η αποφυγή µεροληπτικών ή ασαφών ερωτήσεων, 

διπλών αρνητικών ερωτήσεων κλπ. 

 Επιπλέον, (6) επιβεβαιώθηκε ότι ο χρόνος συµπλήρωσης του 

ερωτηµατολογίου δεν υπερβαίνει τα 12-15 λεπτά για να εξασφαλιστεί η αποδοχή του 

και στο ερωτηµατολόγιο συµπεριλήφθηκαν ερωτήσεις κλειστού τύπου, οι 

περισσότερες εκ των οποίων περιελάµβαναν µια πεντάβαθµη κλίµακα και 

συνοδεύονταν από την επιλογή «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ», καθώς και διχοτοµικές 

ερωτήσεις, καθώς και ερωτήσεις σχετικές µε τα προσωπικά και δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά, ενώ (7) µε το φιλτράρισµα των ερωτήσεων εξασφαλίστηκε ότι οι 

συµµετέχοντες θα ήταν ενήλικες που δεν εισήχθησαν στο νοσοκοµείο µετά την 

επίσκεψή τους στα εξωτερικά ιατρεία, για την αποφυγή της αλλοίωσης των αρχικών 

εντυπώσεων και του επιπέδου ικανοποίησης και της σύγχυσης των τελικών 

ευρηµάτων της έρευνας. 

 Όσον αφορά (8) στη συλλογή των δεδοµένων, αυτή πραγµατοποιήθηκε µε τη 

χρήση δοµηµένου ερωτηµατολογίου που απαντήθηκε µέσω τηλεφωνικής 

συνέντευξης µε τις προγραµµατισµένες κλήσεις να πραγµατοποιούνται τις 

καθηµερινές 1800-2130, τα Σάββατα στις 1000-1400 και 1800-2100 και τις Κυριακές στις 
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1100-1300 και στις 1800-2100, εκτός αργιών και διακοπών και σε περίπτωση που ο 

καλούµενος δεν απαντούσε ή σε περίπτωση διακοπής µιας σηµαντικής 

δραστηριότητας, ο καλών δοκίµαζε εκ νέου µια άλλη µέρα. Αποκλείστηκαν από τη 

συνέντευξη άτοµα που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία µαζί τους µετά από τρεις 

συνεχόµενες προσπάθειες, καθώς και άτοµα µε σοβαρά προβλήµατα ακοής ή ανίκανα 

να µιλήσουν επαρκώς στην ελληνική. 

 Εν τέλει, (9) οι τελικές αθροιστικές κλίµακες που προέκυψαν ονοµάστηκαν 

«ιατρική εξέταση», «νοσοκοµειακό περιβάλλον», «άνεση», «χρόνος 

πραγµατοποίησης ραντεβού», καθώς και «χρόνος πραγµατοποίησης εργαστηριακών 

εξετάσεων» και «εµπειρία από τις εργαστηριακές εξετάσεις». Αναφορικά µε τα 

αποτελέσµατα, (10) το εργαλείο µέτρησης απέδειξε αξιόπιστη εσωτερική συνοχή, 

ενθαρρυντικά αποτελέσµατα αξιοπιστίας επαναληπτικών µετρήσεων, πολύ καλά 

επίπεδα αξιοπιστίας, υψηλά επίπεδα εσωτερικής συνοχής (ωστόσο µε οριακή τιµή για  

τη συνιστώσα «νοσοκοµειακό περιβάλλον») και, τέλος, στοιχειώδη συγκλίνουσα 

εγκυρότητα. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα των ψυχοµετρικών του ιδιοτήτων είναι 

ενθαρρυντικά για τη µέτρηση της ικανοποίησης των εξωτερικών ασθενών στα 

ελληνικά νοσοκοµεία του ΕΣΥ. 

 Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, (11) όσον αφορά στο ένα εκ των 

δύο νοσοκοµείων (Βέροια) φαίνεται πως υπάρχουν αρκετά περιθώρια για βελτίωση 

όσον αφορά στη δυνατότητα των ασθενών να συµµετάσχουν στον προγραµµατισµό 

ραντεβού για µια επίσκεψη στα εξωτερικά ιατρεία ή για τη διενέργεια εργαστηριακών 

εξετάσεων, όπως επίσης και όσον αφορά στο διάστηµα ανάµεσα στον 

προγραµµατισµό του ραντεβού και του χρόνου πραγµατοποίησης της επίσκεψης. 

Ακόµη, τα επίπεδα ικανοποίησης είναι χαµηλότερα αναφορικά µε την αισθητική και 

το µέγεθος των χώρων αναµονής έξω από τα γραφεία των ιατρών, καθώς και µε τη 

διαθεσιµότητα καθισµάτων ώστε να εξασφαλίζεται κάποια άνεση κατά τη διάρκεια 

αναµονής για την ιατρική εξέταση. 

 Όσον αφορά τα επίπεδα ικανοποίησης, (12) γίνεται φανερό ότι (α) η ηλικία 

συσχετίζεται θετικά µε τη διάσταση της άνεσης των εξωτερικών ιατρείων και την 

άποψη σχετικά µε την εµπειρία από τις εργαστηριακές διαδικασίες, ενώ δε δείχνει να 

σχετίζεται µε τις υπόλοιπες δοµές, (β) το καλύτερο επίπεδο υγείας συσχετίζεται µε 

υψηλά επίπεδα ικανοποίησης αναφορικά µε όλες τις διαστάσεις που αφορούν καθαρά 
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στις υπηρεσίες των εξωτερικών ιατρείων, ενώ δεν φαίνεται να ισχύει η συσχέτιση 

αυτή όσον αφορά την κλίµακα των ακτινολογικών και των εργαστηριακών 

διαδικασιών, (γ) όπως ήταν αναµενόµενο, η συνολική ικανοποίηση συσχετίζεται 

θετικά µε όλες τις αθροιστικές κλίµακες. Η υψηλότερη συσχέτιση παρουσιάζεται 

όσον αφορά την «ιατρική εξέταση» και την «εµπειρία από τις εργαστηριακές 

εξετάσεις» ,ενώ τη χαµηλότερη συσχέτιση παρουσιάζει ο «χρόνος πραγµατοποίησης 

ραντεβού» τόσο για την επίσκεψη στα εξωτερικά ιατρεία, όσο και για τη διαδικασία 

διενέργειας των ακτινολογικών και των εργαστηριακών εξετάσεων.  

 Επίσης, (δ) φαίνεται πως σε γενικές γραµµές οι επισκέπτες του νοσοκοµείου 

είναι ευχαριστηµένοι, ωστόσο όχι τόσο  ικανοποιηµένοι µε τις υπηρεσίες που 

παρέχονται στα εξωτερικά ιατρεία και, τέλος, (ε) η βαθµολογία ικανοποίησης είναι 

υψηλότερη για τους παράγοντες που σχετίζονται µε την ιατρική εξέταση, για το 

νοσοκοµειακό περιβάλλον και τη συνολική εµπειρία από τις ακτινολογικές και τις 

εργαστηριακές εξετάσεις, ενώ αντίθετα (στ) το επίπεδο ικανοποίησης είναι 

χαµηλότερο σχετικά µε την άνεση στο χώρο των εξωτερικών ιατρείων και το χρόνο 

προγραµµατισµού των ραντεβού για µια επίσκεψη στα εξωτερικά ιατρεία ή για την 

εκτέλεση ακτινολογικών και εργαστηριακών εξετάσεων. 

 Έρευνα των Μερκούρη και Ανδρεάδου(2011,2013) σχετικά µε την αξιολόγηση 

της µεθοδολογίας ερευνών σχετικά µε την ικανοποίηση ασθενών από τις 

νοσηλευτικές υπηρεσίες σε παθολογικά και χειρουργικά τµήµατα σε νοσοκοµεία της 

Κύπρου, κατέδειξε ότι υπάρχει (1) γενικά υψηλός βαθµός ικανοποίησης από τη 

νοσηλευτική φροντίδα στην πλειοψηφία των µελετών, (2) µικρότερος βαθµός 

ικανοποίησης από το περιβάλλον του νοσοκοµείου, (3) συσχέτιση της ικανοποίησης 

µε δηµογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών, και συγκεκριµένα µε την ηλικία 

(θετική), το φύλο ( οι άνδρες αποδείχθηκαν περισσότερο ικανοποιηµένοι) και το 

µορφωτικό επίπεδο (θετική), (4) θετική συσχέτιση της ικανοποίησης µε την 

εξατοµικευµένη φροντίδα, τις αναφορές των ασθενών γενικά για την ποιότητα της 

φροντίδας, την εµπειρία  και το εκπαιδευτικό επίπεδο των νοσηλευτών, (5) µη 

ύπαρξη συσχέτισης µεταξύ του ηθικού του προσωπικού και της οργάνωσης της 

νοσηλευτικής φροντίδας µε την ικανοποίηση των ασθενών, καθώς και (6) 

αλληλεπίδραση ανάµεσα στην ικανοποίηση των ασθενών (ως ανεξάρτητη 

µεταβλητή), τα αντιλαµβανόµενα οφέλη και τη συµµόρφωση µε τη θεραπευτική 

αγωγή. 
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 Στην έρευνα των Σουλιώτη και συν.(2002) σχετικά µε την αξιολόγηση της 

ικανοποίησης των ασθενών από την παρεχόµενη νοσοκοµειακή φροντίδα στην 

Ελλάδα, βρέθηκε ότι η ικανοποίηση από τα νοσοκοµεία του ΕΣΥ κυµαίνεται σε 

σχετικά υψηλά επίπεδα, παρά τα υπάρχοντα προβλήµατα σχετικά µε την 

ξενοδοχειακή υποδοµή, την έλλειψη προσωπικού, την καθαριότητα των χώρων και τη 

συµπεριφορά των επαγγελµατιών υγείας.  

 Οι Καµπάνταη και Νιάκας (2004) σε έρευνα για την ικανοποίηση από τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες σε ένα κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας µέτρησαν την 

ικανοποίηση χρησιµοποιώντας τρεις διαστάσεις, την υποδοµή και τις διοικητικο-

διαχειριστικές διαδικασίες, τις ιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες και το 

αποτέλεσµα της θεραπευτικής παρέµβασης, όπως αυτό γίνεται αντιληπτό από τους 

χρήστες. Βρέθηκε ότι η ικανοποίηση των χρηστών ήταν υψηλή, όσον αφορά στους 

τοµείς της υποδοµής και των παρεχόµενων διοικητικών υπηρεσιών και ακόµη 

υψηλότερη όσον αφορά στην παροχή του κλινικού έργου. Οι ασθενείς µε χαµηλότερο 

επίπεδο εκπαίδευσης εµφάνιζαν υψηλότερο βαθµό ικανοποίησης. Επίσης, η 

ικανοποίηση από το κλινικό έργο φαίνεται πως έχει θετική συσχέτιση µε το 

αποτέλεσµα στην υγεία, όπως το αντιλαµβάνονται οι ίδιοι οι ασθενείς. 

 Η έρευνα που πραγµατοποίησαν οι Πιερράκος, Σαρρής και συν. (2013) 

αφορούσε τη συγκριτική ανάλυση δύο µελετών ικανοποίησης από τις υπηρεσίες 

εξωτερικών ιατρείων σε φορείς της πρωτοβάθµιας περίθαλψης. Οι ασθενείς δήλωσαν 

χαµηλότερη ικανοποίηση από τις διοικητικές υπηρεσίες, σε σύγκριση µε τις ιατρικές 

και τις νοσηλευτικές. 

  Γενικά και από τις δύο έρευνες προέκυψε ότι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, 

όπως και κάποια προβλήµατα στην οργάνωση, έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στη 

χαµηλότερη αξιολόγηση της διοικητικής υπηρεσίας. Η πολυπλοκότητα των 

διαδικασιών και οι ελλείψεις στο συντονισµό επηρεάζουν τη γνώµη των ασθενών όχι 

µόνο για τις διοικητικές υπηρεσίες, αλλά και για τη συνολική εικόνα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών. Επίσης, φάνηκε ότι υπάρχει εµπιστοσύνη στις ιατρικές 

ικανότητες. 

 Ακόµη, οι Παπαγιαννοπούλου, Πιερράκος, Σαρρής και συν. (2008) µέτρησαν 

την ικανοποίηση από τις παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας σε ένα Παιδιατρικό 

Νοσοκοµείο της Αθήνας. Οι συνοδοί των παιδιών κλήθηκαν να υποδείξουν την 
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ικανοποίησή τους, αφενός από την ποιότητα των διαδικασιών εισαγωγής των 

ασθενών στο νοσοκοµείο και αφετέρου, από το προσωπικό (ιατρικό, νοσηλευτικό και 

διοικητικό) του νοσοκοµείου. Συνολικά, το 45,2% των συνοδών έµεινε πολύ έως 

απόλυτα ικανοποιηµένο από την ενηµέρωση και το 49% των συνοδών δήλωσε πολύ 

ικανοποιηµένο από την ταχύτητα στις διαδικασίες εισαγωγής, ενώ συνολικά 150 

συνοδοί δεν έµειναν καθόλου ικανοποιηµένοι από αυτήν. 

 Το 54,3% των συνοδών εµφανίστηκε πολύ έως απόλυτα ικανοποιηµένο από 

την ευγένεια του προσωπικού, ενώ µόλις το 2,1% είχε παράπονα από τη γενικότερη 

συµπεριφορά του. Επίσης, το 33,4% των συνοδών δήλωσε πολύ ικανοποιηµένο από 

την ευγένεια, το 32,8% από την κατανόηση και το 32,1% από την εξυπηρέτηση του 

διοικητικού προσωπικού.   

 Η συνολική αξιολόγηση των υπηρεσιών του νοσοκοµείου αποδεικνύει ότι οι 

συνοδοί έµειναν τελικά περισσότερο ικανοποιηµένοι από όσο προσδοκούσαν. Το 

εργαζόµενο προσωπικό (ειδικά στις ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες) αξιολογείται µε 

αρκετά υψηλό βαθµό, ενώ αντίθετα οι υποδοµές του νοσοκοµείου επηρεάζουν 

αρνητικά την ικανοποίηση των χρηστών. 

 Επιπλέον, οι Πολύζος, Μπαρτσώκας και συν. (2005) διενήργησαν συγκριτική 

ανάλυση ικανοποίησης σε δύο νοσοκοµεία της Αθήνας. Παρατηρήθηκε ότι ο βαθµός 

ικανοποίησης των ασθενών και στα δύο νοσοκοµεία ήταν σχετικά µεγάλος. Οι 

θετικές εντυπώσεις για τη νοσηλεία κυµάνθηκαν στο 71,3-92,7%, οι θετικές 

εντυπώσεις για το ιατρικό προσωπικό κυµάνθηκαν στο 71,3-91,1% και για το 

νοσηλευτικό προσωπικό στο 84,4-92,7%. Γενικά αποδεικνύεται ότι η ικανοποίηση 

των ασθενών είναι υψηλή και ότι υπάρχει σχέση ανάµεσα στη χρήση του συστήµατος 

διαχείρισης ποιότητας και της ικανοποίησης των ασθενών. 

 Μελέτη των Chary, Jelastopoulou και συν. (2016) σχετικά µε την 

ικανοποίηση ασθενών από τη νοσηλεία τους σε δηµόσια και ιδιωτικά νοσοκοµεία της 

Κύπρου, κατέδειξε υψηλό επίπεδο ικανοποίησης στον υπό µελέτη πληθυσµό, µε µόνη 

εξαίρεση ένα ελαφρά χαµηλότερο επίπεδο ικανοποίησης όσον αφορά στην ποιότητα 

του παρεχόµενου φαγητού και την ευκολία επικοινωνίας µε τους επαγγελµατίες 

υγείας. 
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 Επίσης, γίνεται φανερό από τη µελέτη ότι οι ασθενείς που νοσηλεύθηκαν σε 

ιδιωτικά νοσοκοµεία, εµφάνισαν συνολικά υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης σε όλες 

τις αξιολογούµενες διαστάσεις, συγκριτικά µε τους ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε 

δηµόσια νοσοκοµεία. Μάλιστα, οι ασθενείς που είχαν νοσηλευθεί στο παρελθόν σε 

κάποιο δηµόσιο νοσοκοµείο, επέλεγαν πιο συχνά ένα ιδιωτικό νοσοκοµείο. 

 Το 86% των ασθενών ανέφεραν ότι θα επέλεγαν το ίδιο νοσοκοµείο ξανά σε 

µελλοντική πιθανή ανάγκη για νοσηλεία και το 82.6% ισχυρίστηκαν ότι θα πρότειναν 

το ίδιο νοσοκοµείο σε κάποιον φίλο ή συγγενή τους. Ωστόσο, στην παραπάνω µελέτη 

ασθενείς µε αναφερόµενο πολύ καλό οικονοµικό επίπεδο επέλεγαν συχνότερα ένα 

ιδιωτικό νοσοκοµείο, συγκριτικά µε τους ασθενείς µε χαµηλό οικονοµικό επίπεδο. 

Από τους ασθενείς που ανέφεραν πολύ καλή οικονοµική κατάσταση, το 80% εξ 

αυτών είχαν νοσηλευθεί σε ιδιωτικό νοσοκοµείο. 

 Οι Κωνσταντίνου και Μητρόπουλος (2012), στη µελέτη τους αναφορικά µε τα 

επίπεδα ικανοποίησης ασθενών-χρηστών στα κρατικά Κέντρα Πρωτοβάθµιας 

Φροντίδας Υγείας στην Κύπρο, αποκάλυψαν ότι υψηλότερο βαθµό ικανοποίησης 

συγκέντρωσαν τα θέµατα που συνδέονται µε τους επαγγελµατίες υγείας, όπως η 

ευγένεια, οι γνώσεις, καθώς και ο χρόνος που αφιέρωσαν στον ασθενή.  

 Βρέθηκε ότι τα Κέντρα Υγείας στην Κύπρο παρουσιάζουν υψηλό δείκτη 

ικανοποίησης, αλλά και προβλήµατα που αφορούν στον τρόπο οργάνωσης και 

λειτουργίας, παρά στην ίδια την ιατρική επίσκεψη και την κλινική εξέταση. 

Παρατηρήθηκε υψηλός µέσος δείκτης ικανοποίησης σχετικά µε την ευγένεια των 

επαγγελµατιών υγείας, την καθαριότητα, τη διευθέτηση των ραντεβού, καθώς και τα 

θέµατα τα σχετικά µε τις διαγνωστικές εξετάσεις. 

 Επίσης, οι Γαβριήλ, Θεοδώρου και Middleton (2012) εκπόνησαν µελέτη 

σχετικά µε την ικανοποίηση ασθενών από τις υπηρεσίες των εξωτερικών ιατρείων 

στα δηµόσια νοσοκοµεία της Κύπρου. Οι υπηρεσίες των εξωτερικών ιατρείων 

άφησαν ικανοποιηµένο το 61.8% των χρηστών. Μεγαλύτερη ικανοποίηση 

παρατηρήθηκε όσο αυξανόταν η ηλικία και όσο πιο καλή δηλωνόταν η κατάσταση 

υγείας. Σηµαντικές παράµετροι ικανοποίησης ήταν η ευγένεια και ο επαγγελµατισµός 

του εργαζόµενου προσωπικού, αλλά και η καθαριότητα των χώρων.  
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 Η υψηλότερη θετική αξιολόγηση συσχετιζόταν µε το σεβασµό του ιατρού 

προς τους ασθενείς, ενώ τα προβληµατικά σηµεία  της επίσκεψης αφορούσαν στην 

ανταπόκριση και τη δυσκολία πρόσβασης στις υπηρεσίες των εξωτερικών ιατρείων. 

Ο χαµηλότερος βαθµός ικανοποίησης αφορούσε στη δυσκολία εύρεσης θέσης 

στάθµευσης και στο µεγάλο χρόνο αναµονής µέχρι την πραγµατοποίηση της 

επίσκεψης στο ιατρείο. 

 Σε γενικές γραµµές, η συνολική αξιολόγηση των υπηρεσιών των εξωτερικών 

ιατρείων των τεσσάρων υπό µελέτη νοσοκοµείων ήταν αρκετά καλή. Ωστόσο, 

αναδείχθηκαν προβλήµατα που χρήζουν αντιµετώπισης, ώστε οι παρεχόµενες 

υπηρεσίες να χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

 

Εικόνα 1 

Πηγή: https://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.papageorgiou-hospital.gr 

 

Το κεφάλαιο περιλαµβάνει το σκοπό και τους επιµέρους στόχους της διπλωµατικής 

εργασίας, τη µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη συλλογή των απαραίτητων 

πρωτογενών και δευτερογενών δεδοµένων, καθώς και την ανάλυση των δεδοµένων 

αυτών και την ερµηνεία των ευρηµάτων της ανάλυσης. 

 Επιπλέον, επιχειρείται η ανάδειξη της σηµασίας που δίνει η ∆ιοίκηση του 

Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου στην ικανοποίηση των ασθενών/πελατών του, 

παρουσιάζονται κάποια γενικά στοιχεία για το Νοσοκοµείο και αναλύονται οι 

ενέργειες και η πολιτική του Νοσοκοµείου για τη διασφάλιση της ικανοποίησης των 

ασθενών του, καθώς επίσης και τα τυχόν προβλήµατα που αντιµετωπίζει στην 

προσπάθεια επίτευξης και διατήρησης της ικανοποίησης αυτής σε υψηλά επίπεδα. 
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6.1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ 

 ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 Η παρούσα διπλωµατική εργασία αφορά στη διερεύνηση των παραγόντων 

ικανοποίησης των καταναλωτών από τις προσφερόµενες υπηρεσίες υγείας στο Γενικό 

Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου. Επίσης, αφορά στην αναγνώριση και την 

ανάδειξη της σηµασίας της ικανοποίησης αυτής, έτσι όπως την αντιλαµβάνεται η 

∆ιοίκηση του εν λόγω Νοσοκοµείου. 

  

 Οι επιµέρους στόχοι αφορούν στην ανάδειξη της σηµασίας που δίνει η 

∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου στην ικανοποίηση των 

ασθενών/καταναλωτών από τις υπηρεσίες υγείας που προσφέρει, η διερεύνηση των 

σηµαντικότερων παραγόντων ικανοποίησης, καθώς και των προβληµάτων που 

παρουσιάζονται στην προσπάθεια επίτευξης ενός υψηλού επιπέδου ικανοποίησης των 

ασθενών του Νοσοκοµείου. 
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6.2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 Η µέθοδος που χρησιµοποιείται είναι αυτή της µελέτης περίπτωσης (case 

study), που συνδυάζεται µε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές συλλογής 

δεδοµένων. Η µελέτη περίπτωσης που εντάσσεται στις ποιοτικές µεθόδους, (α) 

επιτρέπει την εξερεύνηση εις βάθος καθώς και τη συστηµατική ανάλυση του υπό 

µελέτη φαινοµένου, προκειµένου να γίνουν γενικεύσεις για το ευρύτερο σύνολο, στο 

οποίο ανήκει το υπό παρατήρηση υποκείµενο/ µονάδα., (β) τα αποτελέσµατα της 

µελέτης µπορούν να αποτελέσουν µια δεξαµενή υλικού που µπορεί να επιδεχθεί 

µεταγενέστερη ερµηνεία και  (γ) επιτρέπει την πολύπλευρη εξέταση ενός φαινοµένου. 

 Επίσης, (δ) επιτρέπει τη µελέτη σε βάθος που µπορεί να αποκαλύψει και να 

εξετάσει λεπτοµερώς απόψεις, στάσεις και συµπεριφορές, (ε) ασχολείται κυρίως µε 

τις διαπροσωπικές σχέσεις και την αλληλεπίδραση µεταξύ γεγονότων και 

καταστάσεων, (στ) επιτρέπει στον ερευνητή να ερευνήσει τις διάφορες διαδικασίες 

αλληλεπίδρασης που λαµβάνουν χώρα και (ζ) είναι δυνατόν µετά την ανάλυση των 

δεδοµένων να προκύψουν µία ή και περισσότερες υποθέσεις, που χρήζουν περαιτέρω 

διερεύνησης µε άλλες ερευνητικές µεθόδους. 

 Κάποια µειονεκτήµατα της µεθόδου αποτελούν (α) η έλλειψη της 

δυνατότητας γενίκευσης των αποτελεσµάτων της µελέτης, εφόσον δεν αποτελούν 

αντιπροσωπευτικό δείγµα ώστε να εξαχθούν κάποια ασφαλή γενικά συµπεράσµατα, 

(β) η αδυναµία αναπαραγωγής µε ακρίβεια των παρατηρούµενων χαρακτηριστικών 

και (γ) ο κίνδυνος διαστρέβλωσης των ευρηµάτων λόγω προκατάληψης των 

ερευνητών. Επίσης, (δ) αµφισβητείται η αξία της µελέτης µεµονωµένων γεγονότων 

και τονίζεται η δυσκολία διασταύρωσης των πληροφοριών από τους ερευνητές 

(Bell,2007). 

 Για την εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας εξασφαλίστηκε η απαραίτητη 

έγκριση από την επιτροπή του  Επιστηµονικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου, 

κατόπιν υποβολής της ανάλογης αίτησης προς αυτήν.   

 Η συλλογή των πρωτογενών στοιχείων πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση ηµι-

δοµηµένης συνέντευξης µε τη ∆ιεύθυνση  της Υπηρεσίας Ποιοτικού Ελέγχου του 
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Νοσοκοµείου, που περιελάµβανε µεταξύ άλλων και τις ερωτήσεις που βρίσκονται 

στο Παράρτηµα. 

 Η δευτερογενής έρευνα περιλαµβάνει στοιχεία που συλλέχθηκαν από τον 

ιστότοπο του Νοσοκοµείου , καθώς και τα έντυπα ετήσιου απολογισµού του 

Νοσοκοµείου.  
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ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ  ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

6.3.  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

 

 

Εικόνα 2 

Πηγή: https://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.papageorgiou-hospital.gr 

 

 Το Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου είναι ένα σύγχρονο 

Τριτοβάθµιο Νοσοκοµείο δυναµικότητας 800 κλινών, µε ενεργές τις 744 κλίνες. 

Βρίσκεται στα δυτικά του νοµού, στην περιφερειακή οδό Ν. Ευκαρπίας και καλύπτει 

έκταση 74.000 τετραγωνικών µέτρων. Την ανέγερσή του ανέλαβε το Ίδρυµα 

Παπαγεωργίου έχοντας ως αρχικό σκοπό τη δηµιουργία ενός σύγχρονου νοσοκοµείου 

στη Θεσσαλονίκη, εφάµιλλου των νοσοκοµείων της Ευρώπης.  

 Ξεκίνησε να λειτουργεί το 1999 µε καθεστώς λειτουργίας Νοµικών 

Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου (ΝΠΙ∆), µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα , είναι πλήρως 

ενταγµένο στο Ελληνικό Σύστηµα Υγείας και εφηµερεύει σύµφωνα µε το πρόγραµµα 

εφηµεριών  των Νοσοκοµείων της Θεσσαλονίκης. 

 Απασχολεί συνολικά 1502 υπαλλήλους, εκ των οποίων οι 484 ανήκουν στο 

ιατρικό προσωπικό , οι 681 στο νοσηλευτικό προσωπικό και οι υπόλοιποι 337 σε 
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προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων (διοικητικό, παραϊατρικό, βοηθητικό, τεχνικό 

προσωπικό) και προσφέρει υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και 

αποκατάστασης. Η Ιατρική Υπηρεσία  περιλαµβάνει 3 τοµείς, 9 διατοµεακά τµήµατα, 

188 εξωτερικά ιατρεία, 10 εργαστήρια και 30 κλινικές. 

 Στα πλαίσια της φροντίδας υγείας περιλαµβάνονται  η προληπτική ιατρική, η 

έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση, οι πρωτοποριακές υπηρεσίες και λειτουργίες για την 

εξυπηρέτηση του πολίτη, η εισαγωγή καινοτόµων ιατρικών πρακτικών και επίσης, η 

βελτίωση και ο εκσυγχρονισµός του ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού. 

 Ανάµεσα στις στρατηγικές λειτουργίας του Νοσοκοµείου περιλαµβάνονται η 

συνεχής υιοθέτηση µέτρων και πρακτικών για τη βελτίωση της εσωτερικής ποιότητας 

των υπηρεσιών παροχής υγείας και η αύξηση της παραγωγικότητας, τόσο της 

ποιοτικής όσο και της ποσοτικής.  

 Επίσης, συµπεριλαµβάνονται η προώθηση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής 

δραστηριότητας, η εκπαίδευση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του εργαζόµενου 

προσωπικού, η µείωση του χρόνου νοσηλείας των ασθενών, καθώς και η βελτίωση 

της χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας του. 

 Το Νοσοκοµείο λειτουργεί βάσει διεθνών προτύπων όσον αφορά στην 

οικονοµική διαχείριση στον τοµέα της υγείας, στοχεύει στην αναζήτηση καλών 

πρακτικών κατάρτισης προϋπολογισµού και προβλέψεων στο χώρο της υγείας και 

εφαρµόζει επιτυχώς ένα σύνολο καλών πρακτικών οι οποίες εφαρµόζονται και σε 

νοσοκοµεία του εξωτερικού, κάτι που θα µπορούσε να το χαρακτηρίσει ως 

αντιπροσωπευτικό παράδειγµα «best practice» για τα υπόλοιπα νοσοκοµεία της 

χώρας. 
 

 Κάποιες «καλές πρακτικές» που εφαρµόζονται από το Νοσοκοµείο είναι και η 

ενσωµάτωση δεδοµένων των ασθενών για την πραγµατοποίηση προβλέψεων, η 

χρήση στατιστικών προσεγγίσεων-σεναρίων What-if, η προώθηση της 

διατµηµατικής συνεργασίας, η βελτίωση της ανατροφοδότησης και ο 

προγραµµατισµός σε µακροχρόνιο ορίζοντα (www.papageorgiou-hospital.gr). 
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6.4. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 

 ΑΣΘΕΝΩΝ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  

 

 Στόχος του Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου είναι να αποτελεί το πιο σύγχρονο 

νοσοκοµείο της Ελλάδας, διατηρώντας την ξεχωριστή θέση που έχει κερδίσει στον 

Τοµέα της Υγείας ,στα 17 και πλέον επιτυχηµένα έτη λειτουργίας του και να 

συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των ασθενών και των εργαζοµένων µε 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι αξίες που διέπουν τη λειτουργία του είναι η αγάπη 

και ο σεβασµός στον άνθρωπο, η ακεραιότητα, η ποιότητα και η καινοτοµία. 

 Όραµα του Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου αποτελεί η λειτουργία ενός 

σύγχρονου νοσοκοµείου, αντίστοιχου πρότυπων νοσοκοµείων του εξωτερικού, το 

οποίο να προσφέρει υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας(www.papageorgiou-

hospital.gr). Σύµφωνα µε τον Τούντα (2008), το όραµα ενός οργανισµού, µαζί µε την 

αποστολή του, διαµορφώνει το πλαίσιο χάραξης της στρατηγικής, το οποίο αποτελεί 

και το γενικό σχέδιο πορείας και ανάπτυξης του οργανισµού.  

 Όπως έχει αναφερθεί, ο ολοένα αυξανόµενος αριθµός µελετών πάνω στην 

ικανοποίηση των ασθενών αποκαλύπτει ότι η βελτίωση της ποιότητας απασχολεί 

σοβαρά τους φορείς υπηρεσιών υγείας, κάτι που απασχολεί έντονα και το 

Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου και που αποτελεί άλλωστε φιλοσοφία του, από την 

πρώτη στιγµή της λειτουργίας του. 

 Ανάµεσα στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα που έχει να επιδείξει  το 

Νοσοκοµείο, περιλαµβάνονται οι σύγχρονες υποδοµές, η άρτια επιστηµονική 

κατάρτιση του προσωπικού, η εµπειρία και η τεχνογνωσία, καθώς και ο συγκριτικά 

µικρός µέσος όρος ηλικίας (46 έτη) του εργαζόµενου προσωπικού.  

 Επίσης, το Νοσοκοµείο έχει να επιδείξει και το υψηλό µορφωτικό επίπεδο του 

ανθρώπινου δυναµικού του, καθώς από το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό 82 

εργαζόµενοι είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ενώ 25 είναι κάτοχοι 

διδακτορικού και αντίστοιχα, από το ιατρικό προσωπικό 29 εργαζόµενοι είναι 
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κάτοχοι µεταπτυχιακού και 141 εργαζόµενοι είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου 

σπουδών. 

 Το Νοσοκοµείο αντιλαµβάνεται την ικανοποίηση των ασθενών/πελατών του 

ως σηµαντικότατο και αναπόσπαστο στοιχείο για τη βελτίωση των παρεχόµενων 

υπηρεσιών υγείας και επίσης ως αφορµή για διορθωτικές παρεµβάσεις, όπου 

χρειάζονται, ώστε να αντιµετωπιστούν επιτυχώς τυχόν προβλήµατα και να 

αποφευχθεί η δηµιουργία πηγών δυσαρέσκειας, στο βαθµό που  αυτό είναι εφικτό.   

 Όπως είναι αναµενόµενο, σηµαντική διάσταση της ποιότητας αποτελεί ο 

βαθµός ικανοποίησης των ασθενών. Σε γενικές γραµµές, η ικανοποίηση των πελατών 

έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς ενώ αποτελεί πρωταρχική επιδίωξη κάθε οργανισµού, έχει 

αποδειχθεί ότι η απόκτηση ενός νέου πελάτη είναι πέντε φορές πιο δαπανηρή σε 

σύγκριση µε τη διατήρηση ενός ήδη υπάρχοντος πελάτη (Τούντας, 2008). Σηµαντικό 

ρόλο στη λειτουργία των νοσοκοµείων παίζουν και οι ίδιοι οι ασθενείς, οι οποίοι 

είναι όλο και πιο ενηµερωµένοι, πιο απαιτητικοί, αλλά και περισσότερο 

αποφασισµένοι να συµµετάσχουν στις αποφάσεις που αφορούν στην υγεία τους. 

 Η µέτρηση της ικανοποίησης έγκειται στη διερεύνηση ποικίλων πτυχών του 

τοµέα υγείας , που µεταξύ άλλων σχετίζονται µε την προσβασιµότητα, την 

αποτελεσµατικότητα και τη διαθεσιµότητα των υπηρεσιών υγείας, καθώς επίσης και 

µε την ποιότητα του ανθρώπινου δυναµικού, όσο και του φυσικού περιβάλλοντος.  

 Πιο συγκεκριµένα, η καθαριότητα και η διαµόρφωση των χώρων του 

νοσοκοµείου, η ποιότητα και η διαθεσιµότητα του τεχνολογικού εξοπλισµού, οι 

συνθήκες νοσηλείας ( ησυχία, αερισµός, θερµοκρασία, άνεση), η ποιότητα του 

φαγητού, η παρεχόµενη ενηµέρωση, ο χρόνος αναµονής, τα υψηλά ποσοστά 

διαγνωστικής επιτυχίας, η συµπεριφορά και η εµφάνιση του υγειονοµικού 

προσωπικού, ο σεβασµός της προσωπικότητας και η διασφάλιση του απορρήτου είναι 

µερικές από τις αξιολογούµενες παραµέτρους για την αποτίµηση της ικανοποίησης 

από τις υγειονοµικές υπηρεσίες (Καλογεροπούλου,2011). 

 Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το βαθµό ικανοποίησης των 

ασθενών από τη συνολική εικόνα του νοσοκοµείου περιλαµβάνουν τις συνθήκες 

στέγασης, σίτισης και υγιεινής. Οι χρήστες των υπηρεσιών υγείας έχουν ανάγκη 

παροχής εξειδικευµένης και πελατοκεντρικής φροντίδας και σεβασµού ορισµένων 
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θεµελιωδών δικαιωµάτων, όπως η ενηµέρωση και η λήψη συγκατάθεσης πριν από 

οποιαδήποτε ιατρική πράξη και φυσικά ο σεβασµός της προσωπικότητάς τους. Σε 

γενικές γραµµές αξιολογείται µε ιδιαίτερη βαρύτητα η κατανόηση, η ευγένεια και η 

εξειδικευµένη επαγγελµατική γνώση και κατάρτιση των επαγγελµατιών υγείας 

(Αντεριώτη και Αντωνίου,2014, Καλογεροπούλου,2011). 

 Για την εκτίµηση των απόψεων και των επιθυµιών των ασθενών, κάθε 

νοσοκοµείο οφείλει να διενεργεί σε τακτική βάση «µετρήσεις ικανοποίησης των 

ασθενών στο πλαίσιο της βελτίωσης της ποιότητας» (Τούντας, 2008). Η συνεχής 

µέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών, ενταγµένη σε ένα ευρύτερο πρόγραµµα 

βελτίωσης της ποιότητας του νοσοκοµείου, οικοδοµεί σύµφωνα µε τον Τούντα 

(2008) σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους «πελάτες» του και αυξάνει το κύρος και την 

αξιοπιστία του οργανισµού. 

  Ταυτόχρονα, αποτελεί τη βάση για έρευνα αγοράς και για τον εντοπισµό 

προβληµάτων, βελτιώνει τη δυνατότητα διαχείρισης κινδύνου, ενισχύει το ηθικό του 

προσωπικού, διευκολύνει την τεκµηρίωση των αποτελεσµάτων και των επιπέδων 

απόδοσης. 

 Το Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου διενεργεί σε µηνιαία βάση µέτρηση της 

ικανοποίησης των ασθενών, καθώς και των συνοδών τους, αλλά  και των επισκεπτών 

στο χώρο του. Με τις µετρήσεις αυτές αποτυπώνεται το ποσοστό ικανοποίησης των 

νοσηλευθέντων ασθενών (εσωτερικοί ασθενείς), των επισκεπτών στους χώρους των 

εξωτερικών ιατρείων (εξωτερικοί ασθενείς), αλλά και το ποσοστό ικανοποίησης και 

εµπιστοσύνης αναφορικά µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας στο χώρο των 

εξωτερικών ιατρείων. 

 Πρότυπο σύγκρισης που ακολουθεί το Νοσοκοµείο αποτελεί ο βαθµός 

ικανοποίησης πρότυπων νοσοκοµείων του εξωτερικού όπως αυτός προκύπτει από τη 

βιβλιογραφία, όπως επίσης και το ίδιο το νοσοκοµείο που αξιολογεί τα ευρήµατα 

συγκριτικά µε τις προηγούµενες περιόδους.  

 Στο βαθµό που αυτό είναι εφικτό και ωφέλιµο για τη λειτουργία του 

Νοσοκοµείου, λαµβάνεται µέριµνα για διορθωτικές παρεµβάσεις µε αφορµή τα 

παράπονα των ασθενών και των συνοδών τους. 
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 Βασική επιδίωξη του Νοσοκοµείου είναι η λειτουργία του µε αίσθηµα 

ευθύνης και συνέπειας απέναντι στους ασθενείς, παρέχοντας µεταξύ άλλων ειδικά 

έντυπα παραπόνων και ερωτηµατολόγια ικανοποίησης σε όλες τις κλινικές και τα 

εξωτερικά ιατρεία, στα πλαίσια της προσπάθειας για τη βελτίωση των 

προσφερόµενων υπηρεσιών, για την επισήµανση τυχόν υποδείξεων, προτάσεων και 

τυχόν παραπόνων, αλλά και των θετικών σηµείων της εµπειρίας που αποκοµίζουν οι 

ασθενείς από τη συνολική εµπειρία διαµονής τους στο Νοσοκοµείο. 

 Η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των ερωτηµατολογίων 

πραγµατοποιείται από τους εργαζοµένους της ∆ιεύθυνσης Ποιοτικού Ελέγχου. Η 

συλλογή των ανώνυµων ή ενυπόγραφων ερωτηµατολογίων, τα οποία περιλαµβάνουν 

υποδείξεις, προτάσεις, παράπονα και θετικά σχόλια των ασθενών και των συνοδών 

τους, πραγµατοποιείται συστηµατικά µε ευθύνη της ∆ιεύθυνσης Ποιοτικού ελέγχου.  

 Ακολουθεί στατιστική επεξεργασία και αντίστοιχη ενηµέρωση της Γενικής 

∆ιεύθυνσης, καθώς και της Επιτροπής Προάσπισης ∆ικαιωµάτων του Πολίτη. Τα 

ευρήµατα µελετώνται και διερευνώνται αναλόγως, επιδιώκοντας τηλεφωνική 

επικοινωνία µε τους ασθενείς/συνοδούς που είχαν κάποιο παράπονο, διάχυση των 

καλών αποτελεσµάτων και υλοποίηση των κατάλληλων µέτρων, µε στόχο τη συνεχή 

βελτίωση της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών υγείας(www.papageorgiou-

hospital.gr). 

 Η ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου φροντίζει συνεχώς να κοινοποιεί στα επιµέρους 

τµήµατα και τις κλινικές τις ευχαριστήριες επιστολές ασθενών και συνοδών που 

επισκέπτονται το Νοσοκοµείο και θέλουν να εκφράσουν την ευγνωµοσύνη τους για 

τη συµπεριφορά και τις υπηρεσίες που έλαβαν από το εργαζόµενο προσωπικό.  

 Έτσι, αναγνωρίζεται η προσφορά και το έργο των εργαζοµένων, 

επιβραβεύονται οι κόποι τους, ενισχύεται το ηθικό τους και παρακινούνται να 

συνεχίσουν να προσφέρουν µε τον ίδιο τρόπο το δύσκολο έργο τους. 

 Στα πλαίσια βελτίωσης της ποιότητας το Νοσοκοµείο, πέρα από την τακτική 

µέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών και των συνοδών τους,  χρησιµοποιεί 

µεθόδους όπως συγκριτική αξιολόγηση, οµαδική επίλυση προβληµάτων µε εργαλείο 

τους «κύκλους ποιότητας», παρακολούθηση δεικτών συχνότητας ανεπιθύµητων 

συµβάντων και επιθυµητών αποτελεσµάτων, εκθέσεις συµβάντων που αφορούν στα 
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παράπονα των ασθενών, ενώ προσφάτως γίνεται προσπάθεια για την ένταξη του 

εργαλείου Balanced Scorecard (BSC)/κάρτα εξισορροπηµένων επιδόσεων.  

 

 Φιλοσοφία της BSC αποτελεί η επέκταση των στρατηγικών ενός οργανισµού 

σε τέσσερις βασικούς επιχειρησιακούς τοµείς, όπως οι οικονοµικοί στόχοι, οι 

απαιτήσεις των πελατών, η οργανωτική απόδοση, η καινοτοµία και η µάθηση 

(Τούντας,2008). 

 Η επικοινωνιακή πολιτική µάρκετινγκ που ακολουθεί το Νοσοκοµείο εστιάζει 

τις προσπάθειές της στην προβολή του έργου και των επιτευγµάτων του, των 

εφαρµοζόµενων καινοτοµιών και πρωτοποριακών µεθόδων, καθώς και των 

πεπραγµένων του Νοσοκοµείου.  

 Ακολουθώντας την άποψη πως «ό,τι µπορεί να µετρηθεί, µπορεί και να 

βελτιωθεί»,  το Νοσοκοµείο προχωρά κάθε χρόνο στην έκδοση των πεπραγµένων 

του, µε τη µορφή του «Ετήσιου Απολογισµού», στον οποίο δεν περιορίζεται απλώς 

στην παρουσίαση και ανάλυση των επιµέρους οικονοµικών στοιχείων και την 

αναλυτική έκθεση της µέτρησης της αποδοτικότητας, της αποτελεσµατικότητας και 

λοιπών δεικτών χρήσης(www.papageorgiou-hospital.gr). 

 Επιπρόσθετα, αποτελεί ένα αποτελεσµατικό επικοινωνιακό εργαλείο, που 

διαχέει τις αξίες και την κουλτούρα του οργανισµού στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, 

διευκολύνει τη µετάδοση των «βέλτιστων πρακτικών» που εφαρµόζει, προάγει τη 

διαφάνεια στην παροχή των υπηρεσιών του, προβάλλει το έργο και την κοινωνική 

ευθύνη που αποτελεί βασική συνιστώσα της φιλοσοφίας του Νοσοκοµείου 

Παπαγεωργίου και που οφείλει κάθε νοσοκοµείο να αναλαµβάνει ταυτόχρονα µε το 

βασικό λειτουργικό ρόλο του. 

 Κατά τον Τούντα (2008), στο µέλλον, οι οργανισµοί θα πρέπει να υποβάλουν 

απολογισµούς για τις επιδόσεις τους στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και για την 

κοινωνική τους ευθύνη. Επίσης, το νοσοκοµείο, όπως και κάθε οργανισµός, πέρα από 

τις οικονοµικές, έχει και κοινωνικές ευθύνες, που αφορούν στη συµµετοχή του στην 

αντιµετώπιση ποικίλων κοινωνικών προβληµάτων.  

 Το Νοσοκοµείο, πέρα από την έκδοση των ετήσιων απολογισµών του, 

προχωρά στην τριµηνιαία έκδοση του περιοδικού «Χρέος Ζωής», στο οποίο 
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ενθαρρύνεται η ενεργός συµµετοχή των εργαζοµένων στην έκδοσή του, 

προβάλλονται επιστηµονικά άρθρα και θέµατα ποικίλου ενδιαφέροντος, 

περιλαµβάνονται τα νέα του Νοσοκοµείου, η παρουσίαση διαφόρων εκδηλώσεων, 

δραστηριοτήτων και επιτευγµάτων και  το οποίο διανέµεται δωρεάν στους 

εργαζοµένους, αλλά και τους ασθενείς και τους επισκέπτες του Νοσοκοµείου. 

 Επιπρόσθετα, τα νοσοκοµεία, ως οργανισµοί, οφείλουν να προβλέπουν τα 

µελλοντικά κοινωνικά προβλήµατα και να διαθέτουν ορισµένους από τους πόρους 

τους για την αντιµετώπισή τους. Οι τοµείς κοινωνικού ενδιαφέροντος που 

απασχολούν κατά προτεραιότητα τους νοσοκοµειακούς οργανισµούς τα τελευταία 

τριάντα περίπου χρόνια σύµφωνα µε τους Montana and Charnov (2002)[στο: Τούντας 

(2008)], συνδέονται µε την ατµοσφαιρική ρύπανση, τη ρύπανση των υδάτων, τη 

ρύπανση από στερεά απόβλητα, την ηχορρύπανση, την αισθητική όχληση, τις 

µειονότητες, την ασφάλεια των εργαζοµένων, την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας, τη 

δηµιουργία δεσµών µε την κοινότητα, κ.α. 

 Στο πλαίσιο αυτών των ευθυνών του, το νοσοκοµείο οφείλει να αναγνωρίζει 

το ρόλο των κοινωνικών οργανώσεων όπως τα συνδικάτα και να διευκολύνει τους 

εργαζοµένους να συµµετέχουν σε αυτές. 

 Το Σωµατείο των Εργαζοµένων του Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου ιδρύθηκε το 

1999 από τους εργαζόµενους του Νοσοκοµείου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Α.Κ. 

και τους ειδικούς για τα σωµατεία νόµους, συγκροτείται από εργαζόµενους όλων των 

υπηρεσιών και συµµετέχει σε ποικίλες δραστηριότητες και αποφάσεις του 

Νοσοκοµείου. 

 

 Εξίσου σηµαντική µε την ικανοποίηση των ασθενών στην επιτυχία των 

δράσεων ποιότητας, αποδεικνύεται σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Ποιότητας 

του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για τη ∆ιοίκηση Ποιότητας (European Foundation for 

Quality Management/EFQM, 1999) και η ικανοποίηση των εργαζοµένων στους 

χώρους παροχής υγείας. Το Νοσοκοµείο έχει προβεί  σε παρόµοια µέτρηση και είναι 

στα µελλοντικά του σχέδια η εκ νέου µέτρησή της.  

 Επίσης, η γνώµη των εργαζοµένων λαµβάνεται σοβαρά υπόψη ως προς τη 

βελτίωση των διαδικασιών που ακολουθούνται. Η ∆ιοίκηση είναι ανοιχτή σε 

απόψεις, παράπονα, ιδέες και προτάσεις των εργαζοµένων. Υποστηρίζεται η ανοιχτή 
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επικοινωνία και επιβραβεύονται διαδικασίες και τεχνικές που αποσκοπούν στη 

βελτίωση της λειτουργίας του Νοσοκοµείου.  

 Μάλιστα, υπάρχει ειδικό  κυτίο υποβολής ιδεών και προτάσεων των 

εργαζοµένων, οι οποίοι µπορούν επώνυµα ή ανώνυµα να καταθέσουν προτάσεις, 

απόψεις ή ερωτήµατα.  

 Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας (open door policy) 

για όλους τους εργαζόµενους µε τις αντίστοιχες ∆ιευθύνσεις, ώστε να επιτυγχάνεται η 

ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων για την εργασία τους. Μηνιαίες συναντήσεις 

πραγµατοποιούνται µεταξύ της ∆ιοίκησης και των στελεχών ανά υπηρεσία, ώστε να 

διευκολύνεται η ενηµέρωση και  η συζήτηση των προβληµάτων που προκύπτουν, 

καθώς και οι εναλλακτικές λύσεις τους(www.papageorgiou-hospital.gr). 

 Μια ιδιαίτερη µορφή παρέµβασης για τη βελτίωση της ποιότητας αποτελεί και 

η πιστοποίηση (accreditation), η οποία αποτελεί την αναγνώριση/αξιολόγηση από 

έναν ειδικό εξωτερικό φορέα πιστοποίησης ότι ένας οργανισµός ικανοποιεί 

συγκεκριµένα κριτήρια ή πρότυπα που έχει θέσει ο ίδιος ο φορέας πιστοποίησης. 

 Η διαδικασία πιστοποίησης διαφέρει από αυτή της αδειοδότησης στο γεγονός 

ότι τα κριτήρια ή πρότυπα που θέτει αφορούν στην οικονοµική ευρωστία, την 

οργανωτική επάρκεια, την καταλληλότητα του εργαζόµενου προσωπικού, τη 

λειτουργική αποτελεσµατικότητα, την ποιότητα κλπ και σε καµία περίπτωση δεν 

αφορά νοµικές προδιαγραφές. Επίσης, διαφέρει όσον αφορά τον εθελοντικό και 

προαιρετικό χαρακτήρα της διαδικασίας. 

 Η διαδικασία πιστοποίησης αξιολογεί το βαθµό συµµόρφωσης πάνω σε 

προσυµφωνηµένους τοµείς και βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων ή προτύπων. Τα 

κριτήρια αυτά ταξινοµούνται συνήθως σε τρεις κατηγορίες, δηλαδή σε κριτήρια 

υποδοµής, σε κριτήρια διαδικασιών και σε κριτήρια αποτελέσµατος. 

 Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται είτε µε περιοδικούς ελέγχους, είτε υπό 

µορφήν συνεχούς παρακολούθησης. Οι περιοδικοί έλεγχοι πραγµατοποιούνται 

συνήθως κάθε δύο µε τρία έτη, ενώ η µέθοδος της συνεχούς παρακολούθησης 

εφαρµόζεται µε τη χρήση συνεχών κλινικών µετρήσεων και µε τη συνεχή καταγραφή 

και παρακολούθηση συγκεκριµένων δεικτών (Τούντας,2003). 
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 Κάτι τέτοιο φαντάζει ιδιαίτερα σηµαντικό, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 

σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα των Θεοδωρακιόγλου και Τσιότρα (2000) [όπως 

αναφέρεται στο: Τούντας (2003)] σχετικά µε την αναγκαιότητα εισαγωγής της 

διαχείρισης ποιότητας στον υγειονοµικό τοµέα στην Ελλάδα, φάνηκε πως το 91.7% 

των ελληνικών δηµόσιων νοσοκοµείων δεν έχει θέσει την ποιότητα των παρεχόµενων 

υπηρεσιών του ως συγκεκριµένο και διακριτό στόχο αλλά ούτε και σαν ανεξάρτητο 

χρηµατοδοτούµενο σκοπό και επίσης µόνο το 16.6% των ∆ιοικήσεων εφαρµόζει 

κάποια εργαλεία διαχείρισης της ποιότητας, ενώ το 41.7% αρκείται µόνο σε 

εµπειρική προσέγγιση. 

 Το Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου, αντίθετα, έχοντας θέσει την ποιότητα ως 

πρωταρχικό µέληµα, φέρει πιστοποιήσεις για την εξασφάλιση ορθών διοικητικών 

πρακτικών, σύµφωνα µε το Πρότυπο ISO 9001 (2008) σε τµήµατα όπως η 

Νεφρολογική Κλινική/Μονάδα Εξωνεφρικής Κάθαρσης, η Νοσηλευτική Υπηρεσία, 

το τµήµα Ιατρικής φυσικής – Ακτινοφυσικής, το Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών 

(ΤΕΠ), το Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο, η Πανεπιστηµιακή Κλινική Παθολογικής 

Ογκολογίας, η Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας, καθώς επίσης και η Μονάδα Ιατρικώς 

Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής & η Τράπεζα Κρυοσυντήρησης. 

 Επιπλέον, το Νοσοκοµείο  έχει ήδη πιστοποιήσει τα συστήµατα διαχείρισης 

ποιότητας που έχουν αναπτυχθεί σε πέντε διαφορετικά τµήµατά του έως σήµερα. Οι 

εξωτερικές επιθεωρήσεις του διαπιστευµένου φορέα TUV Hellas επιβεβαιώνουν την 

ικανοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2008 στα επιµέρους τµήµατα, 

που αφορούν ενδεικτικά τοµείς, όπως η παρακολούθηση του ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισµού (τήρηση log books, προγραµµατισµός και υλοποίηση προληπτικής 

συντήρησης, διακριβώσεις µετρητικού εξοπλισµού), η παρακολούθηση της 

εκπαίδευσης του προσωπικού (ανίχνευση αναγκών, προγραµµατισµός, υλοποίηση, 

αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων), η παρακολούθηση δεικτών 

(προσδιορισµός στόχων και έλεγχος επίτευξης αυτών) και η καταγραφή αστοχιών, 

λήψη µέτρων (διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες, αξιολόγηση). 

 Το Νοσοκοµείο, επιπρόσθετα, έχει αποσπάσει βραβεύσεις σε τµήµατα όπως η 

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, η Οµάδα Συνεχούς Βελτίωσης, η Οικονοµική 

υπηρεσία, η ∆ιεύθυνση  Πληροφορικής, το Αιµατολογικό Τµήµα και το Ανοσολογικό 

Εργαστήριο-Ιστοσυµβατότητας(www.papageorgiou-hospital.gr). 
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 ∆ιαπιστευµένες κλινικές αποτελούν αυτές  της Μαιευτικής-Γυναικολογικής 

Κλινικής ΑΠΘ (EBCOG-UEMS,2005) µε πιστοποίηση ως Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Εκπαίδευσης και ως Κέντρο Εκπαίδευσης στην Ανδρολογία, της Πανεπιστηµιακής 

Πλαστικής Χειρουργικής Κλινικής (EBOPRAS,2014) ως Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Εκπαίδευσης στην Πλαστική Χειρουργική ,καθώς και του Ερευνητικού-

Πειραµατικού Κέντρου ως εγκεκριµένης εγκατάστασης εκτροφής, προµήθειας και 

χρήσης ζωικών προτύπων. 

 

 Πιστοποιηµένα συστήµατα διαχείρισης εφαρµόζονται επίσης για τη µέτρηση 

της ικανοποίησης των εξυπηρετούµενων ασθενών και των συνοδών τους, για τη 

συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, για τον έλεγχο 

εγγράφων και αρχείων, καθώς και στις προγραµµατισµένες εσωτερικές επιθεωρήσεις. 

 Τα συστήµατα εφαρµόζονται από το προσωπικό των τµηµάτων κατά 

περίπτωση, ενώ οι ∆ιοικήσεις των τµηµάτων έχουν δεσµευτεί για τη συνεχή 

βελτίωσή τους. Η ∆ιεύθυνση Ποιότητας του Νοσοκοµείου αναλαµβάνει 

κατευθυντήριο, συµβουλευτικό και συντονιστικό ρόλο τόσο στο σχεδιασµό των 

συστηµάτων, όσο και στις εσωτερικές επιθεωρήσεις τους, καθώς και στην 

εκπαίδευση και ενεργό συµµετοχή του εµπλεκόµενου 

προσωπικού(www.papageorgiou-hospital.gr). 

 
Ένα νοσοκοµείο που διαθέτει σύστηµα διασφάλισης και βελτίωσης της 

ποιότητας δύναται να αυξήσει την παραγωγικότητά του, εξοικονοµώντας πόρους από 

την αποφυγή σφαλµάτων και λανθασµένων χειρισµών. Ακόµη και µια µικρή αύξηση 

της παραγωγικότητας µπορεί να απελευθερώσει σηµαντικό αριθµό ανθρώπινων και 

οικονοµικών πόρων, ώστε να διατεθούν σε άλλους τοµείς και δραστηριότητες. 

 Επιπλέον, επιτυγχάνεται αύξηση των εσόδων καθώς και προσέλκυση 

περισσότερων ικανοποιηµένων πελατών που λαµβάνουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, 

ταυτόχρονα µε τη µείωση του κόστους παραγωγής, εφόσον αποφεύγεται η σπατάλη 

υλικών πόρων ή πολύτιµου χρόνου εργασίας για διόρθωση ενεργειών ή επανάληψη 

διαδικασιών που δεν έγιναν σωστά µε την πρώτη φορά. 

 Εξίσου σηµαντικό όφελος αφορά στα κέρδη από τη µείωση της συχνότητας 

ιατρικών λαθών, καθώς δεν είναι µόνο επικίνδυνα για την υγεία των ασθενών, αλλά 
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επίσης είναι επιζήµια και για το ίδιο το νοσοκοµείο και τους ιατρούς, καθώς συνήθως 

συνεπάγονται ποινικές διώξεις µε δυσάρεστες πολλές φορές συνέπειες. 

  Το Νοσοκοµείο υποστηρίζει την  εφαρµογή αρχών εταιρικής διακυβέρνησης 

µε µέσα τη χρηστή και υπεύθυνη ∆ιοίκηση και τη ∆ιαφάνεια των πληροφοριών και 

µε στόχο τη διασφάλιση ενός διαφανούς περιβάλλοντος µετρήσιµης αποδοτικότητας 

και κατ’ επέκταση τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, καθώς 

και τη διασφάλιση των ορθών πρακτικών λειτουργίας, από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης Εφαρµογής Κανονισµών. 

 

 Το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Νοσοκοµείου, περιλαµβάνει τη 

λειτουργία του τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο λειτουργεί ανεξάρτητα και 

συµβουλευτικά προς τη ∆ιοίκηση. Η εφαρµογή ενός συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου, σε συνδυασµό µε τη χρηστή και υπεύθυνη διοίκηση του οργανισµού, 

αποτελεί µέσο αποτελεσµατικής εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία διασφαλίζει την 

αποδοτική λειτουργία του Νοσοκοµείου και τη διαφάνεια των πεπραγµένων της 

∆ιοίκησης. 

 

 Ανάµεσα στις καινοτόµες διατµηµατικές οµάδες που υπάρχουν στο 

Νοσοκοµείο συγκαταλέγονται (1) η Οµάδα Εργασίας Πρόληψης και Αγωγής Υγείας, 

η οποία αποτελείται από 4 εργαζόµενους του Νοσοκοµείου και λειτουργεί 

υποστηρικτικά στον ιατρό εργασίας. Έργο της είναι ο σχεδιασµός, η οργάνωση, η 

υλοποίηση και η αξιολόγηση προγραµµάτων και έγκαιρης ανίχνευσης νόσου στο 

προσωπικό του Νοσοκοµείου, (2) η Οµάδα Συνεχούς Βελτίωσης, που αποτελείται 

από τους αναπληρωτές ∆ιευθυντές όλων των υπηρεσιών του Νοσοκοµείου και τον 

εσωτερικό ελεγκτή.  

 

 Απώτερος στόχος της οµάδας είναι η επίλυση σύνθετων διατοµεακών 

προβληµάτων, η διατύπωση προτάσεων για βελτίωση της καθηµερινής λειτουργίας 

του Νοσοκοµείου  και η παρακολούθηση της υλοποίησής τους. 

 

 Επίσης, υπάρχει (3) η Οµάδα Παρακολούθησης και εφαρµογής των 

κανονισµών λειτουργίας των επιµέρους τµηµάτων, µε σκοπό τη διαπίστωση 

προβληµάτων εφαρµογής και την υποβολή προτάσεων βελτίωσης. Στελεχώνεται από 
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εκπροσώπους όλων των υπηρεσιών και αναφέρεται στη ∆ιοίκηση, (4) η Οµάδα 

∆ιαχείρισης Έργου, που αποτελείται από τους ∆ιευθυντές Ιατρικής, Νοσηλευτικής 

και ∆ιοικητικής Υπηρεσίας.  

 

 Στόχος της είναι η συνεργασία και η συµµετοχή σε όλα τα στάδια ανάπτυξης, 

εφαρµογής, ελέγχου και αναθεώρησης της λειτουργίας των Εξωτερικών Ιατρείων και 

του Τµήµατος Επειγόντων Περιστατικών. Τέλος, υπάρχει (5) η Επιτροπή Οµάδας 

Θηλασµού που απαρτίζεται από 2 µέλη, εργαζόµενους του Νοσοκοµείου. Είναι 

υπεύθυνη για το συντονισµό δράσεων και προϋποθέσεων, καθώς και για το 

σχεδιασµό και εφαρµογή των βηµάτων και των πρωτοκόλλων που ορίζει η Εθνική 

Επιτροπή Θηλασµού. 

 

 Ταυτόχρονα, λειτουργεί και η Οµάδα Έργου ∆ηµιουργίας Συστήµατος 

Εξισορροπηµένων Επιδόσεων-Balanced Scorecard (BSC), αποτελούµενη από 45 

στελέχη όλων των υπηρεσιών του Νοσοκοµείου που είναι απόφοιτοι µεταπτυχιακών 

σπουδών και έχουν εκπονήσει διπλωµατικές εργασίες σχετικές µε το Μάνατζµεντ 

επιχειρήσεων και οργανισµών, περιλαµβανοµένου και του κλάδου Υγείας. Η οµάδα 

εκπαιδεύτηκε στις αρχές της ∆ιοίκησης Έργου και τη µεθοδολογία της BSC και έχει 

ως αντικείµενο την εκπόνηση ενιαίου συστήµατος επίτευξης στόχων, αποσκοπώντας 

στην καλύτερη υλοποίηση της στρατηγικής του Νοσοκοµείου και την αναβάθµιση 

της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητάς του στους κρίσιµους τοµείς 

λειτουργίας τους. 

 

 Ανάµεσα στις απαιτούµενες αλλαγές για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

και της αποδοτικότητας των σύγχρονων νοσοκοµείων, σύµφωνα µε τον Τούντα 

(2008) περιλαµβάνεται και η χρήση σύγχρονων µορφών χρηµατοδότησης, µε τη 

µορφή των σφαιρικών προϋπολογισµών, καθώς και την αξιοποίηση των 

διαγνωστικών κατηγοριών (Diagnostic Related Groups/ DRG’S). 

 

 Έτσι, το Νοσοκοµείο διατηρεί καινοτόµο συνεργασία µε το Ελληνικό 

Ινστιτούτο DRG. Το Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου επιλέχθηκε ως συνεργάτης της 

ΕΣΑΝ ΑΕ, για το υπό δηµιουργία ελληνικό σύστηµα GR-DRG, ώστε να 

διασφαλιστεί ο έλεγχος της επιστηµονικής ορθότητας της χρησιµοποιούµενης 

ορολογίας, ως προς τις νέες ταξινοµήσεις νόσων και ιατρικών πράξεων. 
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 Τέλος, σχετικά µε τους ∆είκτες αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας, 

όσον αφορά το 2016 και σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία, οι εσωτερικοί ασθενείς 

ανήλθαν σε 71.367, οι εξωτερικοί ασθενείς (ΤΕΙ-ΤΕΠ- Απογευµατινά ιατρεία) σε 

317.706 , εκ των οποίων οι 189.032 ήταν εξετασθέντες στα εξωτερικά ιατρεία, οι 

100.875 ήταν εξετασθέντες στα ΤΕΠ και οι 27.799 ήταν εξετασθέντες στα 

απογευµατινά ιατρεία. Μάλιστα, το 2016 παρασχέθηκε περίθαλψη σε 2.726 

πρόσφυγες. Οι ηµέρες νοσηλείας ανήλθαν σε 221.174, µε µέση διάρκεια νοσηλείας 

τις 3.10 ηµέρες, η µέση ηµερήσια επισκεψιµότητα έφθασε τις 5.000 και 

πραγµατοποιήθηκαν 19.978 χειρουργικές επεµβάσεις(www.papageorgiou-

hospital.gr). 
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6.5. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ 

 ΤΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 

 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ/ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥ 

 

 Καθόλη τη διάρκεια των 17 και πλέον ετών λειτουργίας του, το Γενικό 

Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου  επιδεικνύει  διαχρονικά αποτελεσµατική λειτουργία και 

προσφορά υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, εξυπηρετώντας ασθενείς από όλη τη Βόρεια 

Ελλάδα αλλά και τα Βαλκάνια ,γεγονός που το καθιστά υπόδειγµα λειτουργίας. 

 Ανάµεσα στις βασικές λειτουργίες που επιτελεί ένα σύγχρονο νοσοκοµείο, ως 

θεσµό στις προηγµένες κοινωνίες, περιλαµβάνονται πέρα από την παροχή υπηρεσιών 

υγείας, η παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, η διοίκηση, η προαγωγή της 

εκπαίδευσης, καθώς και η επένδυση στην έρευνα (Τούντας, 2008). 

 Όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναµικό του, στόχος του Νοσοκοµείου 

Παπαγεωργίου είναι η συνεχής προσαρµογή των γνώσεων και των δεξιοτήτων των 

εργαζοµένων στις διαρκώς εξελισσόµενες απαιτήσεις της θέσης εργασίας τους, καθώς  

και στις ανάγκες των σύγχρονων υπηρεσιών υγείας. 

 Σύµφωνα µε τον Τούντα (2008), η ορθή αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των 

ικανοτήτων του εργαζόµενου προσωπικού σε ένα νοσοκοµείο κρίνεται απολύτως 

απαραίτητη για τη διασφάλιση της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών, όσο 

και για την ενίσχυση του ηθικού και των δυνατοτήτων του, αλλά αυτή µπορεί να 

επιτευχθεί µόνο µέσω της σωστής οργάνωσης του νοσοκοµείου.  

 Άλλωστε, ένας παράγοντας ικανοποίησης των ασθενών είναι και οι 

κατάλληλες δεξιότητες και η επαγγελµατική επάρκεια των επαγγελµατιών υγείας. 

Εποµένως, αποτελεί σηµαντική παράµετρο στην αποτελεσµατική λειτουργία ενός 

νοσοκοµείου η συνεχιζόµενη εκπαίδευση τόσο του ιατρονοσηλευτικού όσο και του 

υπόλοιπου απασχολούµενου προσωπικού του. 

 Επίσης είναι απαραίτητη η λειτουργία ενός άρτια οργανωµένου Γραφείου 

Εκπαίδευσης, το οποίο να είναι επιφορτισµένο µε το σχεδιασµό, την οργάνωση και 

την αξιολόγηση της συνεχούς επιµόρφωσης του εργαζόµενου προσωπικού µέσω 

ειδικών σεµιναρίων, ηµερίδων και µαθηµάτων, ανάλογα πάντα µε τις ανάγκες του 
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προσωπικού αυτού, οι οποίες θα πρέπει να ανιχνεύονται µετά από συστηµατική 

έρευνα και να καλύπτονται µέσα από εκπαιδευτικά προγράµµατα προσαρµοσµένα 

στις ανάγκες του προσωπικού και τις απαιτήσεις της εργασιακής θέσης του. 

 Το Γραφείο Προσωπικού επίσης, θα πρέπει να µεριµνά ώστε κάθε 

νεοπροσλαµβανόµενος υπάλληλος, πριν την έναρξη της εργασιακής σχέσης του µε το 

νοσοκοµείο, να λαµβάνει εκτενή ενηµέρωση σχετικά µε το γενικό πνεύµα του 

νοσοκοµείου, τις προσφερόµενες υπηρεσίες και τα διαθέσιµα τµήµατα, τον τρόπο 

διοίκησης και λειτουργίας, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του που υπάγονται 

στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας, την περιγραφή της θέσης εργασίας και των 

καθηκόντων του, αλλά και κάθε επιπλέον απαραίτητης πληροφορίας (Τούντας,2008). 

Τα παραπάνω υλοποιούνται µέσω του Προγράµµατος Προσανατολισµού των νέων 

υπαλλήλων, το οποίο και οφείλει να εφαρµόζει κάθε σύγχρονο νοσοκοµείο.  

 Έτσι και στο Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου, προκειµένου να εξασφαλιστεί 

οµαλά και αποτελεσµατικά η ένταξη κάθε νεοπροσληφθέντος υπαλλήλου στο 

δυναµικό του Νοσοκοµείου, ακολουθούνται συγκεκριµένες στρατηγικές που 

περιλαµβάνουν τη διενέργεια συνεντεύξεων µε το νεοπροσλαµβανόµενο προσωπικό, 

καθώς και την επαρκή και κατάλληλη εκπαίδευση αυτού στο τµήµα που θα 

αποφασιστεί να τοποθετηθεί. 

  Επιπλέον, µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης του 

προσωπικού, διενεργείται ξενάγηση στους χώρους του Νοσοκοµείου και µετά τη 

συµπλήρωση ενός µήνα από την πρόσληψη, πραγµατοποιείται πρόγραµµα 

ενηµέρωσης και προσανατολισµού σε όλους τους χώρους του Νοσοκοµείου, το οποίο 

διαρκεί µία εβδοµάδα. 

 Το Νοσοκοµείο προωθώντας την δια βίου εκπαίδευση, την επιµόρφωση και 

την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του εργαζόµενου προσωπικού, διενεργεί σε ετήσια 

βάση πλήθος συνεδρίων, συµποσίων και εκπαιδευτικών ηµερίδων, στα οποία µπορεί 

να συµµετέχει το εργαζόµενο προσωπικό ελεύθερα. Για το σκοπό αυτό διαθέτει 

Συνεδριακό Κέντρο, ιδανικό για τη διεξαγωγή ιατρικών συνεδρίων υψηλών 

απαιτήσεων, συµποσίων, διαλέξεων, εκπαιδευτικών ηµερίδων, σεµιναρίων και 

λοιπών εκδηλώσεων. ∆ιαθέτει επίσης ένα αµφιθέατρο χωρητικότητας 325 ατόµων, 

µία αίθουσα διδασκαλίας 50 ατόµων, δύο αίθουσες διδασκαλίας 25 ατόµων και 10 

αίθουσες συνεδριάσεων κλινικών χωρητικότητας 20 ατόµων.  
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 Μάλιστα, υπάρχει η δυνατότητα on-line σύνδεσης του Αµφιθεάτρου του 

Νοσοκοµείου µε τις χειρουργικές αίθουσες, µε σκοπό την παροχή εξειδικευµένης 

ενηµέρωσης τελευταίας τεχνολογίας. Επίσης, το Νοσοκοµείο διαθέτει Ερευνητικό και 

Πειραµατικό Κέντρο µε µοναδικό κτιριακό σχεδιασµό και άρτια επιστηµονική και 

υλικοτεχνική υποδοµή. 

  Το 2016 διοργανώθηκαν µε επιτυχία 87 ιατρικά συνέδρια, κλινικά σεµινάρια 

και φροντιστήρια µε πρακτική άσκηση και συµµετοχές, εντός και εκτός Ελλάδας. 

 Το Νοσοκοµείο διαθέτει σύγχρονη κεντρική δανειστική βιβλιοθήκη που είναι 

µέλος του Εθνικού ∆ικτύου Επιστηµονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών 

(Ε∆ΕΤΕΒ) του Εθνικού κέντρου Τεκµηρίωσης ,µε δυνατότητα on-line παραγγελίας 

πλήρους κειµένου επιστηµονικών δηµοσιεύσεων. Στη βιβλιοθήκη έχουν δωρεάν 

πρόσβαση όλοι οι εργαζόµενοι, οι φοιτητές και οι ερευνητές. 

 Στα πλαίσια της κοινωνικής του ευθύνης , η φροντίδα για το εργαζόµενο 

προσωπικό περιλαµβάνει την εκπαίδευση, την ανάπτυξη, καθώς και την υποκίνηση-

ισορροπία επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής. 

 Για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου  των εργαζοµένων, το Σωµατείο των 

Εργαζοµένων µε τη συµπαράσταση της ∆ιοίκησης και του Ιδρύµατος Παπαγεωργίου, 

προσφέρει τη δυνατότητα δωρεάν συµµετοχής σε διάφορα µαθήµατα, όπως 

παραδοσιακών χορών, ζωγραφικής, φωτογραφίας, θεάτρου, γυµναστικής-

ενδυνάµωσης, µπάσκετ και ποδοσφαίρου και  µαθήµατα ξένων γλωσσών (αγγλικά 

και ιταλικά), τα οποία µπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι εργαζόµενοι, µετά το 

πέρας του εργασιακού ωραρίου. Επιπλέον, σε τακτικά χρονικά διαστήµατα 

διοργανώνονται σε συνεργασία µε το Σωµατείο των Εργαζοµένων εκδροµές και 

δραστηριότητες εντός και εκτός Ελλάδας(www.papageorgiou-hospital.gr). 

 Η πρωτοβουλία αυτή σίγουρα δεν συνιστά κοινή εφαρµοζόµενη πρακτική στα 

νοσοκοµεία του Ελλαδικού χώρου και αποδεικνύει έµπρακτα το ενδιαφέρον του 

Νοσοκοµείο προς το προσωπικό του, γεγονός που το καθιστά ξεχωριστό. 

 Μια επιπλέον παροχή του Νοσοκοµείου προς τους εργαζοµένους αποτελεί και 

η ύπαρξη και λειτουργία στον εξωτερικό χώρο του Νοσοκοµείου, σύγχρονου 

βρεφονηπιακού σταθµού  από το 2004, άρτια εξοπλισµένου, που εξυπηρετεί παιδιά 

των εργαζοµένων, 2,5 ως 5 ετών και αναµφισβήτητα αποτελεί µεγάλη διευκόλυνση 
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για τους εργαζοµένους, ιδιαίτερα του πρωινού ωραρίου, σαν εναλλακτική λύση 

φύλαξης των τέκνων τους. 

 Ακόµη, το Νοσοκοµείο συνεχίζει σταθερά το θεσµό της βράβευσης των 

εργαζοµένων υπαλλήλων του, που ξεχωρίζουν για το ενδιαφέρον και τη συνεισφορά 

τους στην προσπάθεια βελτίωσης της λειτουργίας του Νοσοκοµείου. Οι βραβεύσεις 

πραγµατοποιούνται σε εορταστική εκδήλωση µαζί µε την ετήσια κοπή της 

βασιλόπιτας και περιλαµβάνουν τιµητική πλακέτα, χρηµατικό ποσό µε την ευγενική 

χορηγία του Ιδρύµατος Παπαγεωργίου, αλλά και ανάρτηση των ονοµάτων των 

βραβευµένων εργαζοµένων σε ειδικό σηµείο στην κεντρική είσοδο του Νοσοκοµείου. 

Ταυτόχρονα, απονέµονται τιµητικές διακρίσεις στους εργαζόµενους που 

συνταξιοδοτούνται. 

 

 Θεσµό επίσης για το Νοσοκοµείο αποτελεί και η χορήγηση σε ετήσια βάση 

µιας υποτροφίας πλήρους φοίτησης σε αριστούχο µαθητή/παιδί εργαζόµενου στο 

Νοσοκοµείο, κατόπιν επιλογής βάσει ειδικών κριτηρίων, καλύπτοντας εξ ολοκλήρου 

τα δίδακτρα φοίτησης σε ιδιωτικό σχολείο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

Θεσσαλονίκης. 

 

 Η ετήσια Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά των εργαζοµένων του 

Νοσοκοµείου, όπως επίσης και για τους µικρούς ασθενείς που νοσηλεύονται, 

πραγµατοποιείται κάθε χρόνο µε την ευγενική χορηγία του Ιδρύµατος Παπαγεωργίου. 

Την ηµέρα αυτή ο κεντρικός χώρος υποδοχής του Νοσοκοµείου µεταµορφώνεται σε 

παιδότοπο, διοργανώνονται ποικίλες εκδηλώσεις και υπό τους ήχους 

χριστουγεννιάτικης µουσικής µοιράζονται δώρα στα παιδιά. Μάλιστα, τα τελευταία 

χρόνια συµµετέχουν και παιδιά από Ιδρύµατα της Θεσσαλονίκης όπως τα «Παιδικό 

Χωριό SOS», «Μέλισσα» κλπ. 
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Εικόνα 3 

Πηγή: http://www.papageorgiou-hospital.gr/c1/images/pdf/xreos_zohs/XREOS_ZOHS_37.pdf 

 

 Το Νοσοκοµείο δίνει µεγάλη βαρύτητα στην εικόνα που παρουσιάζει προς το 

κοινωνικό σύνολο και ενδιαφέρεται για την προβολή και την ανάδειξη του έργου του. 

Για το σκοπό αυτό διαθέτει Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων, επιφορτισµένο µε τη 

δηµιουργία και την ενίσχυση της θετικής εικόνας του Νοσοκοµείου, µε την ανάληψη 

πρωτοβουλιών για την αναγνώριση και την κατανόηση του προσφερόµενου έργου 

του, αποτελώντας µια καινοτόµο προσθήκη στις υπηρεσίες του Νοσοκοµείου, για τον 

προγραµµατισµό και την οργάνωση της προβολής του. 

 

 Το εν λόγω γραφείο µεριµνά για την καλλιέργεια, ανάπτυξη και οργάνωση 

των δηµοσίων σχέσεων του Νοσοκοµείου, την οργάνωση και διεξαγωγή διαλέξεων, 

συνεδρίων, τελετών, πολιτιστικών και φιλανθρωπικών εκδηλώσεων, την προβολή του 

έργου του Νοσοκοµείου, την παρακολούθηση των µέσων ενηµέρωσης σε θέµατα που 

αφορούν το Νοσοκοµείο, τη διαχείριση και ενηµέρωση των κοινωνικών δικτύων του 

Νοσοκοµείου, τη συνεργασία για την έκδοση του περιοδικού «Χρέος Ζωής», το 

συντονισµό και την οργάνωση διαφηµιστικών και ενηµερωτικών εκστρατειών και το 

συντονισµό των προγραµµάτων εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών, δωρεών, 

χορηγιών κλπ. 

 

 Το ευχάριστο περιβάλλον διαµονής αποτελεί αναµφισβήτητα σηµαντικότατο 

παράγοντα ικανοποίησης των ασθενών και των επισκεπτών σε ένα νοσοκοµείο. 

Έχοντας επίγνωση του γεγονότος αυτού και όντας υπέρµαχος των πολιτιστικών 

εκδηλώσεων και των καλλιτεχνικών δρώµενων, το Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου 

υποστηρίζει και διοργανώνει εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας και γλυπτικής, 
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µουσικές, χορευτικές και θεατρικές παραστάσεις κλπ για την αναβάθµιση της 

αισθητικής των χώρων του  και για την παροχή στους ασθενείς µιας ευχάριστης 

απόδρασης από την καθηµερινότητα και τα προβλήµατα υγείας που αντιµετωπίζουν. 

 

 

Εικόνα 4 

Πηγή: http://www.papageorgiou-hospital.gr/c1/images/pdf/xreos_zohs/XREOS_ZOHS_34.pdf 

 

 

 Η τέχνη και ο πολιτισµός επιδρούν θετικά σε όλους τους νοσηλευόµενους και 

ιδιαίτερα στα παιδιά. Ο Τοµέας Εικαστικών Παρεµβάσεων και Εφαρµογών του 

Γενικού Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου (ΤΕΠΕ) αποσκοπεί, πέρα από την ψυχολογική 

στήριξη στους νοσηλευόµενους, στην αισθητική αναβάθµιση και ιδιαίτερα των 

χώρων υποδοχής του Νοσοκοµείου µε τη δηµιουργία ενός ζωγραφικού έργου που 

αποτελείται από 10 γιγαντιαίες τοιχογραφίες (συνολικής έκτασης 130 τ.µ.) µε 

διαχρονικό θέµα «Η εικαστική πορεία της Ιατρικής από την αρχαιότητα µέχρι και τον 

20ο µ.Χ. αιώνα»(www.papageorgiou-hospital.gr). 
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Εικόνα 5 

 

Πηγή: https://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.papageorgiou-hospital.gr 

 

 Επιπλέον, ολοκληρώθηκαν οι τέσσερις πρώτες τοιχογραφίες µε τίτλους 

«Ασκληπιός», «Όµηρος», «Ιπποκράτης» και «Αραβική Ιατρική» και οι τρεις πρώτες 

έχουν ήδη αναρτηθεί στους χώρους υποδοχής του Νοσοκοµείου. Το 2016 ξεκίνησε η 

εκπόνηση της πέµπτης µετώπης µε τίτλο «Αιγυπτιακή Ιατρική». 

 

 Κατά τη διάρκεια του 2016 ο ΤΕΠΕ, που απαριθµεί 31 εγγεγραµµένους 

εθελοντές µέλη, προχώρησε στην παρουσίαση µαθηµάτων Ιστορίας της Τέχνης σε 640 

µαθητές δηµοτικών, γυµνασίων και λυκείων του Νοµού Θεσσαλονίκης. Την ίδια 

χρονιά, πραγµατοποιήθηκε η 3η Έκθεση του ΤΕΠΕ µε θέµα «Περιβάλλον/ 

Άνθρωπος/ Έρωτας», µε συµµετοχή 15 εικαστικών.  

 

 Επίσης, διοργανώθηκε bazaar µε έργα των εθελοντών του ΤΕΠΕ στους 

χώρους υποδοχής του Γ.Ν. Παπαγεωργίου, για την ενίσχυση των δράσεών του και 

την ενηµέρωση του κοινού για τη λειτουργία και τους στόχους του Τοµέα. 
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 Σε ετήσια βάση, µετά το πέρας των µαθηµάτων ζωγραφικής, 

πραγµατοποιείται έκθεση ζωγραφικής που περιλαµβάνει τα έργα που έχει δηµιουργήσει 

το εργαζόµενο προσωπικό του Νοσοκοµείου και µάλιστα τα καλύτερα από αυτά 

επιλέγονται µέσω ψηφοφορίας για να κοσµήσουν τους χώρους του Νοσοκοµείου. Το 

ίδιο συµβαίνει και µε την έκθεση φωτογραφίας που περιλαµβάνει έργα των 

εργαζοµένων, τα βραβευθέντα εκ των οποίων επίσης κοσµούν διάφορα σηµεία του 

Νοσοκοµείου. 

 

 Αυτές οι εκθέσεις των ζωγραφικών και φωτογραφικών έργων των 

εργαζοµένων λαµβάνουν χώρα στην κεντρική είσοδο του Νοσοκοµείου, 

προσφέροντας την ευκαιρία στο εργαζόµενο προσωπικό, τους ασθενείς, αλλά και 

τους επισκέπτες του Νοσοκοµείου να ξεφύγουν για λίγο από τα όποια προβλήµατα 

υγείας τους απασχολούν. 

 Το Νοσοκοµείο ως υπέρµαχος των καινοτόµων υπηρεσιών, προσφέρει στους 

επισκέπτες του ψηφιακές υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας όπως δωρεάν Wi-fi internet, 

για την αξιοποίηση µε πιο ευχάριστο τρόπο της παραµονής τους στο χώρο του 

Νοσοκοµείου. Μάλιστα, σύµφωνα µε µετρήσεις, το 99,24% των ασθενών και 

επισκεπτών του Νοσοκοµείου χρησιµοποιούν το παρεχόµενο wi-fi internet. 

 Αξίζει να τονιστεί ότι η εγκατάσταση του έργου ψηφιακής σύγκλισης (2014) 

για τους ασθενείς και τους εργαζοµένους του νοσοκοµείου, είναι κάτι που 

εφαρµόζεται για πρώτη φορά σε δηµόσιο νοσοκοµείο στη χώρα. 

 Πέραν των άλλων παροχών, ακούγεται απαλή µουσική στους κοινόχρηστους 

χώρους, γεγονός που συµβάλλει στην ευχάριστη παραµονή ασθενών και επισκεπτών 

στους χώρους του Νοσοκοµείου. 

 Επιπλέον, υπάρχουν οθόνες αφής στις κλίνες νοσηλείας για την ψυχαγωγία και 

τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των νοσηλευοµένων ασθενών, µε αποτέλεσµα να 

περνούν πιο δηµιουργικά το χρόνο τους µέσα στο νοσοκοµείο, καθώς και τη 

διευκόλυνση της παρακολούθησης των ιατρικών φακέλων από το προσωπικό του 

Νοσοκοµείου(www.papageorgiou-hospital.gr). 
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Εικόνα 6 

Πηγή: https://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.papageorgiou-hospital.gr 

 

 Πρόσθετες υπηρεσίες που προσφέρονται στο χώρο του Νοσοκοµείου είναι  

κυλικείο, εστιατόριο, κοµµωτήριο, εµπορικό κατάστηµα µε είδη πρώτης ανάγκης και 

ορθοπεδικά είδη, υποκατάστηµα τράπεζας Πειραιώς, Ιερός Ναός στον προαύλιο χώρο 

του κυλικείου, γραφείο απολεσθέντων, ειδικά διαµορφωµένος χώρος βρεφικής 

φροντίδας και θηλασµού στο ισόγειο του Νοσοκοµείου, καθώς και µια πρωτότυπη 

ανοικτή δανειστική βιβλιοθήκη «Think Tank» στον προαύλιο χώρο του κυλικείου του 

Νοσοκοµείου,  για τους ασθενείς και τους πολίτες, που επιθυµούν να περάσουν λίγο 

από το ν ελεύθερο χρόνο τους διαβάζοντας κάποιο βιβλίο. 
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                   Εικόνα 7                                                Εικόνα 8 

Πηγή: http://www.papageorgiou-hospital.gr/c1/images/pdf/xreos_zohs/XREOS_ZOHS_37.pdf 

 

 Ταυτόχρονα µε την προσπάθεια επίτευξης µιας ευχάριστης διαµονής για τους 

ασθενείς του, το Νοσοκοµείο δίνει βαρύτητα και στην ευχάριστη και άνετη παραµονή 

στις αίθουσες αναµονής έως τη διενέργεια των προγραµµατισµένων εξετάσεων. Όπως  

έχει αναφερθεί από τους Γαβριήλ και συν.(2012), η καθαριότητα των κοινόχρηστων 

χώρων, των χώρων υγιεινής και των εξεταστηρίων, καθώς και οι ελκυστικοί, άνετοι 

χώροι αναµονής (Sixma και συν.,1998) και η ευκρινής επιτοίχια και επιδαπέδια 

σήµανση µε πινακίδες επηρεάζουν θετικά τον τελικό βαθµό ικανοποίησης των 

χρηστών υπηρεσιών υγείας 

 

 Η καθαριότητα του Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου είναι υποδειγµατική τόσο 

στους θαλάµους νοσηλείας των ασθενών, όσο και σε όλους τους κοινόχρηστους 

χώρους και πραγµατοποιείται σε τακτικά χρονικά διαστήµατα καθόλη τη διάρκεια 

του εικοσιτετραώρου. Επιπλέον, οι χώροι αναµονής είναι µεγάλοι, ευήλιοι και άνετοι 

(µε εύκολη πρόσβαση σε µικρούς υπαίθριους χώρους) µε άνετα καθίσµατα, 

τραπεζάκια µε περιοδικά και κοινόχρηστα τηλέφωνα και επίσης διατίθενται οι 

µεγάλοι χώροι (στεγασµένος και υπαίθριος) του κυλικείου για την παραµονή των 

ασθενών και των επισκεπτών τους. 
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 Σε όλους τους χώρους του Νοσοκοµείου υπάρχουν επιτοίχιες ευανάγνωστες 

πινακίδες κατευθύνσεων, ευκρινής σήµανση των επιµέρους γραφείων, καθώς και των 

γραφείων των ιατρών, σήµανση για τα ασανσέρ και τις σκάλες του Νοσοκοµείου, 

σήµανση κατεύθυνσης προς τη Νοσηλευτική και τις ∆ιοικητικές υπηρεσίες και 

ευκρινής σήµανση προς τους χώρους των Εξωτερικών Ιατρείων και του Τµήµατος 

Επειγόντων Περιστατικών.  

 

 Επίσης, υπάρχουν κοντά στην κεντρική είσοδο του Νοσοκοµείου, στρατηγικά 

τοποθετηµένες κοντά στο γραφείο πληροφοριών, µεγάλες επιδαπέδιες πινακίδες 

κατευθύνσεων προς όλες τις κλινικές του Νοσοκοµείου µαζί µε ειδικά βέλη που 

υποδεικνύουν την κατάλληλη κατεύθυνση του κοινού για την πρόσβαση στις κλινικές 

αυτές. 

 

 Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες ως επί το πλείστον συνιστούν αρνητικό 

παράγοντα ικανοποίησης και πηγή ταλαιπωρίας για µεγάλη µερίδα του κοινού και 

δικαίως. Το Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου στοχεύοντας στη µείωση του αρνητικού 

αντίκτυπου στην ικανοποίηση των ασθενών του, έχει προβεί σε σειρά ενεργειών για 

τη µείωση της περιττής γραφειοκρατίας και ταλαιπωρίας και την ταχύτητα 

εξυπηρέτησης. 

 

 Επίσης, ανάµεσα στις σύγχρονες παροχές του περιλαµβάνονται µεγάλες και 

ευκρινείς οθόνες πληροφόρησης στο χώρο των εξωτερικών ιατρείων για τη χρονική 

παρακολούθηση των διαδικασιών και την ενηµέρωση σχετικά µε την πορεία των 

ραντεβού, ώστε οι ασθενείς να ενηµερώνονται για τους χρόνους αναµονής, αλλά  και 

έξω από το χώρο των χειρουργείων, ώστε οι συγγενείς/συνοδοί των ασθενών να 

ενηµερώνονται για την εξέλιξη των χειρουργείων των συγγενών τους. 

 

 Ακόµη, υπάρχουν 4 INFO-KIOSK /  ψηφιακοί  οδηγοί, τοποθετηµένοι σε 

κεντρικά σηµεία του Νοσοκοµείου, όπως στην κεντρική είσοδο, στο Τµήµα 

Επειγόντων Περιστατικών, στο χώρο των Εξωτερικών Ιατρείων και του κυλικείου για 

την παροχή χρήσιµων πληροφοριών στους ασθενείς και τους επισκέπτες του 

Νοσοκοµείου. 
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 Ταυτόχρονα υποστηρίζεται η ηλεκτρονική υπηρεσία Go live, η οποία αποτελεί 

µια πρωτοποριακή διαδικτυακή πλατφόρµα για την απεικόνιση σε πραγµατικό χρόνο 

των χρόνων αναµονής ανά ιατρική ειδικότητα στο Τµήµα των Επειγόντων 

Περιστατικών του Νοσοκοµείου, που συνεισφέρει στη µείωση της ταλαιπωρίας των 

ασθενών. Μάλιστα, υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης της αντίστοιχης εφαρµογής 

και µέσω του Google Play για τηλεφωνικές συσκευές  Android.  

 

 Ακόµη, υποστηρίζεται η εφαρµογή διαδικτυακών υπηρεσιών για τον 

προγραµµατισµό ραντεβού καθόλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου (gnpap.gr). 

Χάρη στην εφαρµογή αυτή, πέρα από τον ηλεκτρονικό προγραµµατισµό ραντεβού 

για τα Εξωτερικά Ιατρεία και τα εργαστήρια του Νοσοκοµείου, οι ασθενείς έχουν τη 

δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηµα στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του 

Πολίτη για αποστολή εγγράφων που τους αφορούν και να πληροφορηθούν για τις εν 

δυνάµει παροχές του Νοσοκοµείου µε την Υπηρεσία Αιτήσεων Εγγράφων που 

επιτρέπει τη διαδικτυακή αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικών και εγγράφων, χωρίς 

να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία τους στο χώρο του Νοσοκοµείου, γεγονός 

που µειώνει κατακόρυφα την άσκοπη ταλαιπωρία του κοινού για την ανάκτηση 

κάποιου εγγράφου. 

 Για τη διευκόλυνση των ασθενών και των συνοδών τους, υπάρχει αρµόδιο 

Γραφείο πληροφοριών στο χώρο εισόδου του Νοσοκοµείου, καθώς επίσης και 

Γραφείο εξυπηρέτησης πολίτη µε το καινοτόµο One Stop Shop, που προσφέρει τη 

δυνατότητα παραλαβής των αποτελεσµάτων των εργαστηριακών εξετάσεων, την 

πρωτοκόλληση ιατρικών γνωµατεύσεων, την παραλαβή εργαστηριακών εξετάσεων 

και πορισµάτων αιµοδυναµικού εργαστηρίου κλπ.  

 Κάτι τέτοιο αναµφισβήτητα αποτελεί ένα καινοτόµο βήµα προς τη δηµιουργία 

ενός σύγχρονου µοντέλου εξυπηρέτησης, που λειτουργεί µε επίκεντρο τον πολίτη και 

µειώνει όσο το δυνατόν περισσότερο την περιττή γραφειοκρατία. Βασικός στόχος του 

γραφείου είναι η αποτελεσµατική εσωτερική διακίνηση των εγγράφων και η εξάλειψη 

της ανάγκης µετακίνησης των πολιτών από τµήµα σε τµήµα. 

 Επιπλέον, το Νοσοκοµείο παρέχει σε όλους τους επισκέπτες του ειδικά 

έντυπα οδηγιών, όπως ο Οδηγός Πολιτών για την ενηµέρωση των ασθενών σχετικά 

µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους και  Φυλλάδια των Κλινικών, για την 



117 
 

παροχή πληροφοριών σχετικά µε τη διαδικασία εισαγωγής των ασθενών στις 

διάφορες κλινικές του Νοσοκοµείου µαζί µε χρήσιµες πληροφορίες.  

 Ακόµη, το Νοσοκοµείο διαθέτει 1.300 θέσεις δωρεάν στάθµευσης των 

οχηµάτων του προσωπικού, των ασθενών και των επισκεπτών του Νοσοκοµείου, 

µειώνοντας την επιπλέον ταλαιπωρία κατά τη διαδικασία εξόδου από το Νοσοκοµείο, 

ενώ επιπλέον υπάρχει και χώρος σταθµεύσεως ταξί, ως εναλλακτική λύση στη χρήση 

των δύο  λεωφορειακών γραµµών που εξυπηρετούν του επισκέπτες του 

Νοσοκοµείου. 

 Το Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου επενδύει διαχρονικά σε νέες τεχνολογίες και 

εφαρµογές πληροφορικής, µε σκοπό τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών του, 

την αύξηση της παραγωγικότητας, τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων, 

τον περιορισµό της γραφειοκρατίας και το σταθερό προσανατολισµό στην 

πρωτοπορία. 

 Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, συνεπικουρείται από µια οµάδα υψηλά 

καταρτισµένων µηχανικών πληροφορικής που µεταξύ άλλων διαχειρίζονται και 

συντηρούν τα υφιστάµενα πληροφοριακά συστήµατα και αναπτύσσουν διαρκώς νέες 

εφαρµογές σε συνεργασία µε τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Νοσοκοµείου. 

 Ένα εξίσου πρωτοποριακό πρόγραµµα που συνεισφέρει στην αυτοµατοποίηση 

των διαδικασιών και στην ταχύτερη διεκπεραίωσή τους, αποτελεί η εφαρµογή e-lab, 

δηλαδή το σύστηµα ηλεκτρονικής παραγγελίας εργαστηριακών εξετάσεων. Πρόκειται 

για µια ανεξάρτητη πλατφόρµα που συνεργάζεται µε τα υφιστάµενα πληροφοριακά 

συστήµατα (SAP-LIS) του Νοσοκοµείου, που αναπτύχθηκε από τη ∆ιεύθυνση 

Πληροφορικής του Νοσοκοµείου και εφαρµόζεται από το 2013.  

 Επετεύχθη η τυποποίηση της παραγγελίας εξετάσεων ρουτίνας, η ταχύτερη 

διεκπεραίωση των διαδικασιών, η ελαχιστοποίηση σφαλµάτων κατά  την 

καταχώρηση των ιατρικών εξετάσεων και ο περιορισµός του κόστους των 

εργαστηριακών εξετάσεων. Η εφαρµογή Bloodlab είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα 

διαχείρισης του Τµήµατος Αιµοδοσίας του Νοσοκοµείου και ηλεκτρονικής 

παραγγελίας µονάδων αίµατος και παραγώγων του και αποτελεί υποσύστηµα που έχει 

επίσης αναπτυχθεί από την ∆ιεύθυνση Πληροφορικής(www.papageorgiou-

hospital.gr). 
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 Η ασφάλεια των ασθενών θεωρείται υψίστης σηµασίας ζήτηµα για τα 

νοσοκοµεία και η ενίσχυση του αισθήµατος ασφάλειας συσχετίζεται θετικά µε τα 

υψηλά επίπεδα ικανοποίησης. Το Νοσοκοµείο υποστηρίζει RFID/ ασύρµατο σύστηµα 

παρακολούθησης του πάγιου εξοπλισµού, καθώς και εκσυγχρονισµένο ασύρµατο  και 

τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Σε συνδυασµό µε την υπηρεσία security του Νοσοκοµείου, 

που λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση και συµβάλλει στη διατήρηση της τάξης και 

της εύρυθµης λειτουργίας του Νοσοκοµείου, ενισχύεται το αίσθηµα ασφάλειας από 

πλευράς των ασθενών και επισκεπτών του Νοσοκοµείου. 

  Στο πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας, ένα από τα εφαρµοζόµενα 

προγράµµατα στο Νοσοκοµείο είναι και το πρόγραµµα PATH , δηλαδή ένα 

πρόγραµµα για την αξιολόγηση της απόδοσης και τη βελτίωση της ποιότητας στα 

νοσοκοµεία. Το 2003, το Περιφερειακό Ευρωπαϊκό Γραφείο του Παγκόσµιου 

Οργανισµού Υγείας ανέπτυξε και έθεσε σε εφαρµογή το πρόγραµµα PATH- 

Performance Assessment Tool for quality Improvement in Hospitals, µε στόχο τη 

δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου νοσοκοµείων προώθησης της κουλτούρας 

αυτοβελτίωσης της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.  

 Με βάση το πρόγραµµα PATH εκδίδονται εκθέσεις ποιότητας, που αποτελούν 

και το βασικό υλικό του προγράµµατος. Οι εκθέσεις αυτές επιτρέπουν τη σύγκριση 

της απόδοσης του νοσοκοµείου µε άλλα νοσοκοµεία, καθώς και τον εντοπισµό των 

αδύναµων σηµείων και των προβληµατικών περιοχών (Τούντας,2008). 

 Το πρόγραµµα αναγνωρίζει πως βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση των 

παρεχόµενων υπηρεσιών είναι η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης µέσω της 

συλλογής δεδοµένων. Η συλλογή και η µελέτη των δεδοµένων από όλους όσοι 

εµπλέκονται στις ανάλογες διεργασίες, αποτελούν άλλωστε την αφετηρία των 

προσπαθειών συνεχούς βελτίωσης.  

 Βασικό εργαλείο του προγράµµατος αποτελεί η Λίστα Ελέγχου Χειρουργικής 

Ασφάλειας. Από το φθινόπωρο του 2013, συµπληρωµατικά των προϋπαρχόντων 

εγγράφων, η Λίστα Ελέγχου Χειρουργικής Ασφάλειας χρησιµοποιείται για όλα τα 
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χειρουργικά περιστατικά, ενισχύοντας το δίχτυ ασφαλείας για τους χειρουργικούς 

ασθενείς. 

 Το Γ.Ν. Παπαγεωργίου συµµετέχει ενεργά στο δίκτυο PATH, αποτελώντας 

ένα από τα πρώτα Νοσοκοµεία της χώρας που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους στην 

κατεύθυνση των µετρήσεων. Στο Νοσοκοµείο έχουν ήδη συσταθεί αντίστοιχες 

οµάδες εργασίας µε αρχικό σκοπό τη συλλογή δεδοµένων για κάθε δείκτη. Η 

∆ιεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου έχει εξαρχής αναλάβει το συντονιστικό ρόλο 

συνδέσµου του Νοσοκοµείου µε τον εθνικό συντονιστή του προγράµµατος PATH, 

ενώ το ενδιαφέρον της εστιάζεται στην υλοποίηση και παρακολούθηση των µέτρων 

συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

 
Το Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου ελέγχει και παρακολουθεί δείκτες PATH όπως 

(1) η απόδοση Χειρουργείου, (2) ο Αποκλειστικός θηλασµός, (3) οι ασθενείς µε οξύ 

έµφραγµα του µυοκαρδίου στους οποίους χορηγείται ασπιρίνη κατά την έξοδό τους 

από το Νοσοκοµείο, (4) η διάρκεια της νοσηλείας, (5) η θνητότητα από εγκεφαλικό 

επεισόδιο, καθώς και (6) η θνητότητα από οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου. 

 Επίσης, παρακολουθούνται ως δείκτες (7) ο έλεγχος απαγόρευσης 

καπνίσµατος, (8) η εµφάνιση µετεγχειρητικής πνευµονικής εµβολής, (9) το ποσοστό 

των καισαρικών τοµών, (10) το ποσοστό χειρουργικών ηµερών, (11) η προφυλακτική 

χρήση αντιβιοτικών, (12) η συχνότητα τραυµατισµού από βελόνα και (13) η χρήση 

των συστατικών του αίµατος. 

 Ακόµη, υπάρχουν 9 ενεργές οµάδες νοσηλευτών, επιφορτισµένες µε 

καθήκοντα όπως η πρόληψη και η φροντίδα κατακλίσεων, η επαγρύπνηση για τη 

µείωση πτώσεων, η ασφαλής µετάγγιση, η διασυνδετική ψυχιατρική-ψυχοσωµατική, 

η οµάδα διαλογής-triage περιστατικών στα ΤΕΠ, η ψυχοπροφύλαξη των µελλουσών 

µητέρων και η προώθηση του µητρικού θηλασµού µε στόχο ένα νοσοκοµείο φιλικό 

προς τα βρέφη, ο ορθός χειρισµός  φλεβοκαθετήρων κλπ. Επιπλέον, υπάρχουν 

καινοτόµες διατµηµατικές οµάδες όπως η οµάδα συνεχούς βελτίωσης και η οµάδα 

διαχείρισης έργου. 

 

 Η υιοθέτηση δράσεων φιλανθρωπικού χαρακτήρα δρα ευνοϊκά στη 

δηµιουργία θετικής εικόνας και άποψης για έναν οργανισµό, πόσω µάλλον για έναν 
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οργανισµό παροχής υπηρεσιών υγείας. Θεσµό αποτελεί για το Νοσοκοµείο και η 

φιλανθρωπική δράση, µε την οικονοµική υποστήριξη φιλανθρωπικών δράσεων και 

οργανώσεων, όπως το «Χαµόγελο του Παιδιού», «Make A Wish», «Πηγή Ζωής» και 

«ΙΑΝΟΣ». Ειδικά για το «Χαµόγελο του Παιδιού» και τη δράση «Make A Wish», 

κάθε χρόνο πριν από τα Χριστούγεννα και το Πάσχα διενεργούνται bazaar πώλησης 

ειδών για την ενίσχυση των δράσεών τους, καθώς και την ενηµέρωση του κοινού για 

τη λειτουργία και τους στόχους των οργανισµών αυτών. 

 

Εικόνα 9 

Πηγή: http://www.papageorgiou-hospital.gr/c1/images/pdf/xreos_zohs/XREOS_ZOHS_39.pdf 

 

 Στον ισόγειο χώρο του Νοσοκοµείου, φιλοξενείται ο εθελοντικός Σύλλογος 

Φίλων Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου «Η Αντηρίδα». Στην κεντρική είσοδο, στις 

γραµµατείες κλινικών, στους χώρους αναµονής, τους χώρους αιµοκάθαρσης, το 

ακτινολογικό εργαστήριο, δίπλα σε ασθενείς που είναι µόνοι ή σε παιδιά που 

χρειάζονται βοήθεια, οι εθελοντές του Συλλόγου σπεύδουν να προσφέρουν τη 

βοήθειά τους, όποτε τους ζητηθεί.  

 

 Σε συνεργασία µε τους εργαζόµενους, τη ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου, αλλά 

και φορείς της τοπικής κοινωνίας και άλλες εθελοντικές οµάδες και σωµατεία, τα 

µέλη της Αντηρίδας ενώνουν συχνά τις δυνάµεις τους σε διάφορες δράσεις 

προσφοράς και δηµιουργίας, διοργανώνοντας επιµορφωτικές οµιλίες, πολιτιστικές 

εκδηλώσεις (συµµετοχή σε εθελοντικούς µαραθωνίους για τη συγκέντρωση 

χρηµάτων για φιλανθρωπικούς οργανισµούς), οικολογικές δράσεις(όπως 

δενδροφυτεύσεις και καθαρισµό παραλίων ακτών από σκουπίδια) , εκπαιδευτικά 

σεµινάρια και πολλά άλλα. 

 

 Μέσα στο 2016, οι εγγεγραµµένοι εθελοντές και τα µέλη του συλλόγου 

έφθασαν τους 380, προσφέρθηκαν περισσότερες από 3.400 ώρες εθελοντικής 
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εργασίας, περισσότερες από 100 τσάντες µε τρόφιµα µοιράστηκαν σε ασθενείς και 

συνοδούς, περισσότεροι από 200 ασθενείς και συνοδοί έλαβαν ρουχισµό και λοιπά 

βοηθήµατα και περισσότεροι από 2.100 ασθενείς εξυπηρετήθηκαν στις µετακινήσεις 

τους µε αναπηρικά αµαξίδια του Συλλόγου. 

 

 Το Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου, µεταξύ άλλων χαίρει ιδιαίτερης εκτίµησης 

και λόγω του πλήθους κοινωνικών δράσεων πρόληψης και προαγωγής της υγείας που 

αναλαµβάνει και εφαρµόζει επιτυχώς. Η κοινωνική ευθύνη που φέρει το Νοσοκοµείο 

εκφράζεται σταθερά µε ποικίλες δράσεις προς την κοινότητα. Σε ετήσια βάση 

διεξάγονται σεµινάρια Καρδιοπνευµονικής Αναζωογόνησης  και εκπαίδευσης στην 

Αυτόµατη Εξωτερική Απινίδωση (ΚΑΡ.Π.Α και Α.Ε.Α.), στο πλαίσιο της µάχης για τη 

µείωση της θνητότητας λόγω καρδιακής ανακοπής, παρέχοντας ένα πολύτιµο 

βοήθηµα στα χέρια συνανθρώπων µας για την έγκαιρη και αποτελεσµατική 

αντιµετώπιση παρόµοιων περιστατικών µελλοντικά. Στα σεµινάρια αυτά µπορούν 

ελεύθερα να συµµετάσχουν πολίτες ύστερα από αίτηση συµµετοχής µέσω του 

ιστότοπου του Νοσοκοµείου. 

 

  Ενδεικτικά, για το 2016, η Νοσηλευτική Υπηρεσία, στα πλαίσια της πρόληψης 

και της ενηµέρωσης της κοινότητας υλοποίησε δράσεις όπως οι Ηµέρες 

Σταδιοδροµίας, που αφορούν τον επαγγελµατικό προσανατολισµό σε µαθητές 

Γυµνασίου και Λυκείου, την ενηµέρωση σε θέµατα υγείας και την ξενάγηση στους 

χώρους του Νοσοκοµείου. Επιπλέον, υποστηρίχθηκε η δράση του Τµήµατος 

Προετοιµασίας για τη Μητρότητα, του οποίου τους κύκλους µαθηµάτων 

παρακολούθησαν 257 γυναίκες, µε σκοπό την ενηµέρωση, εκπαίδευση και 

ενθάρρυνση της µέλλουσας µητέρας, αλλά και των υπολοίπων µελών της οικογένειας 

για τη φυσιολογική εγκυµοσύνη και τον τοκετό. 

 

 Επίσης, πραγµατοποιήθηκε η διεξαγωγή σεµιναρίων για την προαγωγή της 

σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε 550 µαθητές Γυµνασίων και Λυκείων του νοµού 

Θεσσαλονίκης. Οι µαθητές παρακολούθησαν την καινοτόµα εκπαιδευτική εµπειρία 

που αφορά στις ψυχοσωµατικές αλλαγές που βιώνουν σε αυτή την περίοδο της ζωής 

τους, τις ανθρώπινες σχέσεις και ενηµερώθηκαν για την προστασία τους από 

σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα, καθώς και για θέµατα αντισύλληψης. Τα 
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σεµινάρια αυτά πάνω στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση καλύπτουν ένα µεγάλο 

εκπαιδευτικό και κοινωνικό κενό σε θέµατα εφηβικής υγείας. 

 

  Η θεαµατική απήχηση της εκδήλωσης αυτής στους µαθητές και τους 

καθηγητές τους αποτελεί την αρχή της θεσµοθέτησης αυτών των εκπαιδευτικών 

σεµιναρίων. Το εξειδικευµένο επιτελείο του Ιατρείου Παιδικής και Εφηβικής 

Γυναικολογίας της Α’ Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. και οι µόνιµοι 

συνεργάτες (Ψυχολόγος, Παιδοψυχίατρος, Ενδοκρινολόγος) καλύπτουν όλο το 

φάσµα φροντίδας παιδιών και εφήβων σε θέµατα σωµατικής ανάπτυξης, σεξουαλικής 

υγείας και συµπεριφοράς. 

 

 Η εθελοντική αιµοδοσία από τους εργαζοµένους του Νοσοκοµείου αποτελεί 

θεσµό τα τελευταία χρόνια και οργανώνεται από το Σωµατείο εργαζοµένων ΓΝΘ 

Παπαγεωργίου. Η πρωτοβουλία του Νοσοκοµείου για την αιµοδοσία ξεκίνησε το 

2001 και συνεχίζει να διοργανώνεται ανελλιπώς σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Μέχρι 

το 2016 έχουν συλλεχθεί 2.078 µονάδες αίµα. 

 Μεταξύ άλλων υπηρεσιών, υπάρχει συµβουλευτικό γραφείο διατροφής, που  

λειτουργεί από το 2011 και καλύπτει όλες τις κλινικές καταστάσεις που χρήζουν 

διαιτολογικής θεραπείας όπως για παράδειγµα η δυσλιπιδαιµία, η υπέρταση, η 

οστεοπόρωση, ο σακχαρώδης διαβήτης κλπ, µονάδα ΟΚΑΝΑ εγκατεστηµένη στο 

χώρο πλησίον της εισόδου του Νοσοκοµείου, Ιατρείο διακοπής καπνίσµατος στο 

Πνευµονολογικό τµήµα και ειδικό Κέντρο εφαρµογής κετογονικής δίαιτας για την 

αντιµετώπιση της ανθεκτικής επιληψίας, το οποίο αποτελεί το µοναδικό οργανωµένο 

κέντρο αναφοράς στα Βαλκάνια. 

 Στο Νοσοκοµείο, ακόµη, παρέχεται ένα πρωτότυπο και καινοτόµο για τα 

ελληνικά δεδοµένα ειδικό Πρόγραµµα Θεραπευτικής Γυµναστικής σε ασθενείς που 

πάσχουν από Πολλαπλή Σκλήρυνση Κατά Πλάκας από το 2012. Το πρόγραµµα 

προσφέρεται χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση σε µια ευαίσθητη οµάδα χρονίως 

πασχόντων ασθενών και πραγµατοποιείται δύο φορές την εβδοµάδα σε αίθουσα του 

Νοσοκοµείου, κατάλληλα διαµορφωµένη και εξοπλισµένη µε ειδικά όργανα 

γυµναστικής. Επίσης, στο Τµήµα Φυσικής Ιατρικής παρέχονται εξειδικευµένα 

προγράµµατα φυσικοθεραπείας, στα οποία γίνονται δεκτοί ασθενείς από όλα τα 

ασφαλιστικά ταµεία. 
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 Το Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου είναι από τα ελάχιστα νοσοκοµεία της χώρας 

και σίγουρα το µοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα που διαθέτει σύγχρονο ελικοδρόµιο. Η 

λειτουργία ελικοδροµίου σε νοσηλευτικά ιδρύµατα και υγειονοµικές µονάδες έχει 

αποδειχθεί σωτήρια και εξαιρετικά χρήσιµη για ασθενείς και τραυµατίες σε διεθνές 

αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

                                                  Εικόνα 10 

Πηγή: http://www.papageorgiou-hospital.gr/c1/images/pdf/xreos_zohs/XREOS_ZOHS_32.pdf 

 

 Η αεροδιακοµιδή περιστατικών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 

περίθαλψη και την παροχή ιατρικής βοήθειας σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης, 

ιδιαίτερα όταν και η παραµικρή χρονική καθυστέρηση µπορεί να αποβεί µοιραία για 

τη ζωή. Ο χώρος απογείωσης/προσγείωσης του ελικοδροµίου βρίσκεται στρατηγικά 

τοποθετηµένος απέναντι από το Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών και καλύπτει 

έκταση 1000 τ.µ.. 

 Ανάµεσα στους παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τη γνώµη και την 

ικανοποίηση του κοινού αναφορικά µε τις υπηρεσίες υγείας σύµφωνα µε τους Amin 

και  Nasharuddin 92013) είναι και οι σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις, η 

ελκυστική εµφάνιση του νοσοκοµείου και του περιβάλλοντος χώρου, όπως επίσης και 

ο σύγχρονος ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός.  

 

 Η οικολογική ευαισθησία του Νοσοκοµείου είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένη. Το 

Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου, µε βιοκλιµατικό αρχιτεκτονικό σχεδιασµό καταναλώνει 

30% λιγότερη ενέργεια συγκριτικά µε ένα συµβατικής σχεδίασης νοσοκοµείο. Με τον 
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τρόπο αυτό µειώνει δραστικά τα λειτουργικά του έξοδα και προσφέρει ένα κτιριακό 

συγκρότηµα ευχάριστο, άνετο και φιλικό στους χρήστες και το περιβάλλον.  

 Αξίζει να αναφερθεί ότι το Νοσοκοµείο είναι χτισµένο βάσει βιοκλιµατικού 

σχεδιασµού, µε τρόπο που εκµεταλλεύεται το φυσικό φως και τον προσανατολισµό 

Βορρά-Νότου. Επίσης, έχει γίνει πρόβλεψη για την ύπαρξη σκιάστρων και θολωτών 

γυάλινων αίθριων σε πολλά σηµεία της οροφής του κτιρίου. 

 

Εικόνα 11 

Πηγή: https://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.papageorgiou-hospital.gr 

 

  Η ύπαρξη σιντριβανιών σε διάφορα σηµεία του περιβάλλοντος χώρου 

συνεισφέρει στη διατήρηση του µικροκλίµατος, ενώ οι µεγάλες δενδροφυτευµένες 

εκτάσεις και η ύπαρξη πρασίνου στους κοινόχρηστους χώρους, µέσα και έξω από το 

Νοσοκοµείο αναβαθµίζουν το επίπεδο ποιότητας όσον αφορά τη διαµονή και την 

παραµονή των ασθενών και  επισκεπτών στο χώρο του Νοσοκοµείου. 
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  Εικόνα 12                                      Εικόνα 13 

Πηγή: https://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.papageorgiou-hospital.gr 

 

 

 Το Νοσοκοµείο αναλαµβάνει δράσεις µε κεντρικό στόχο τη µείωση του 

ενεργειακού αποτυπώµατός του στο περιβάλλον, µε καθηµερινές πρακτικές 

ανακύκλωσης και εξοικονόµησης ενέργειας που εφαρµόζονται στο χώρο εργασίας. 

Αυτές αφορούν στην εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων, τις ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες και διαδικασίες για την εξοικονόµηση χαρτιού, µελανιού, χρόνου, καθώς 

και στην ανακύκλωση συσκευασιών.  

 

 Κάδοι ανακύκλωσης βρίσκονται σε όλα τα τµήµατα του Νοσοκοµείου, καθώς 

και στους κοινόχρηστους χώρους. Ενδεικτικά το 2016 ανακυκλώθηκαν 126.770 κιλά 

χαρτί, 440 κιλά ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, 379 κιλά φορητοί 

ηλεκτρικοί συσσωρευτές (µπαταρίες), 30.930 κιλά  πλαστικό και 1.570 κιλά 

απόβλητα έλαια και λίπη. 

 

 Ανάµεσα στις δράσεις του Νοσοκοµείου για το περιβάλλον συγκαταλέγεται 

και η Eco Week, µια εβδοµαδιαία δράση αφιερωµένη στο περιβάλλον και την 

προστασία του, που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης, µε 

πρωτοβουλία της Οµάδας Συνεχούς Βελτίωσης και µε χορηγία του Ιδρύµατος 

Παπαγεωργίου.  
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 Στόχος της είναι η ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων, των ασθενών και των 

επισκεπτών του Νοσοκοµείου, ώστε να σκέφτονται πιο συνειδητά και πιο οικολογικά. 

Στη διάρκεια της εβδοµάδας αυτής πέρυσι, παρουσιάστηκε το περιβαλλοντικό προφίλ 

του Νοσοκοµείου σε συνδυασµό µε διαδραστικές και δηµιουργικές δράσεις που 

παρουσιάστηκαν σε συνεργασία µε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς.  

 Εντάσσοντας τη βιώσιµη ανάπτυξη στην καθηµερινή λειτουργία του, το 

Νοσοκοµείο χρησιµοποιεί διαδικασίες που προωθούν την εξοικονόµηση ενέργειας. Το 

2013 ξεκίνησε η εγκατάσταση της Μονάδας Συµπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

και Θερµότητας (ΣΗΘΥΑ), που αφορά ουσιαστικά την τριπαραγωγή ηλεκτρισµού, 

θέρµανσης και ψύξης, µε στόχο την αυτόνοµη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος από 

φυσικό αέριο, µε αποτέλεσµα την εξοικονόµηση σηµαντικών πόρων ετησίως. Είναι 

το πρώτο νοσοκοµείο στη χώρα µε σχεδόν ενεργειακή αυτονοµία( τα 2/3 της 

ηλεκτρικής ενέργειας καλύπτονται από τη µονάδα ΣΗΘΥΑ και µόνο το 1/3 από τη 

∆ΕΗ). 

 Στόχος του Νοσοκοµείου είναι να λειτουργεί όσο το δυνατόν ως Paperless 

Hospital, ώστε να περιοριστεί η σπατάλη των φυσικών πόρων µέσω της 

αυτοµατοποίησης-ηλεκτρονικοποίησης των συµβατικών διαδικασιών. Στο πλαίσιο 

αυτό η ∆ιεύθυνση Πληροφορικής του Νοσοκοµείου έχει αναπτύξει µια σειρά 

εφαρµογών όπως το Intranet (ενδοδικτυακή πύλη εσωτερικής πληροφόρησης), το 

Medical Records (καταγραφή και εύρεση φακέλων ασθενών του ιατρικού αρχείου) 

και το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Εγγράφων (ψηφιοποίηση, διαχείριση, ανάκτηση 

εγγράφων). 

 
Ακόµη, χρησιµοποιείται το Σύστηµα Απεικόνισης Ιατρικών Εικόνων (Picture 

Archiving and Communication System/PACS) που προσφέρει οικονοµική διαχείριση, 

αποθήκευση και αποτελεσµατική πρόσβαση στις ιατρικές εικόνες από όλες τις 

απεικονιστικές µεθόδους(µαγνητικές/αξονικές τοµογραφίες κλπ)του 

Ακτινοδιαγνωστικού Εργαστηρίου. 

  Υποστηρίζεται η ψηφιακή µετάδοση των ηλεκτρονικών εικόνων στα 

ενδιαφερόµενα µέρη, η οποία εξαλείφει την ανάγκη χειροκίνητης αρχειοθέτησης και 

ανάκτησης των εξετάσεων. Επίσης, χάρη στο σύστηµα αυτό έχει εξαλειφθεί η µέχρι 

πρότινος χρήση φιλµ για την απεικόνιση των εξετάσεων. 
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 Το Νοσοκοµείο συνεχίζει σταθερά να παρακολουθεί τις τρέχουσες 

τεχνολογικές εξελίξεις και να επενδύει σε νέες και πρωτοποριακές τεχνολογίες, ώστε να 

είναι σε θέση να προσφέρει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών υγείας και υπηρεσίες 

προστιθέµενης αξίας στους πελάτες του, διαθέτοντας 456 σύγχρονα µηχανήµατα 

κύριου ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού.  

 Οι υπηρεσίες και οι παροχές τελευταίας τεχνολογίας σε µεγάλο βαθµό 

εξαλείφουν παλαιότερες χρονοβόρες, κοστοβόρες, αµφιβόλου αποτελεσµατικότητας 

και υψηλής γραφειοκρατίας διαδικασίες, παρέχοντας ασφαλείς, λιγότερο επεµβατικές 

και φιλικές προς τον ασθενή διαδικασίες. 

 Το 2015 έλαβε χώρα η εγκατάσταση του συστήµατος PET/CT στο Εργαστήριο 

Πυρηνικής Φυσικής ΑΠΘ , το οποίο αποτελεί µια σύγχρονη µέθοδο ογκολογικής 

απεικόνισης, που συµβάλλει στον πρωϊµότερο και ακριβέστερο χαρακτηρισµό 

νεοπλασµατικών εστιών, καθώς και στην αξιολόγηση σε σχέση µε τη θεραπεία τους.  

 

                                                  Εικόνα 14 

Πηγή: http://www.papageorgiou-hospital.gr/c1/images/pdf/xreos_zohs/XREOS_ZOHS_32.pdf 
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 Πρόκειται για το µοναδικό µηχάνηµα στη Β. Ελλάδα που δύναται να 

εξαλείψει την ταλαιπωρία µετάβασης των ασθενών στην Αθήνα ή σε γειτονικές 

χώρες της αλλοδαπής, που µέχρι πρόσφατα αποτελούσε και τη µοναδική εναλλακτική 

λύση. Η εγκατάστασή του ολοκλήρωσε την ήδη εξέχουσα θέση του Νοσοκοµείου 

στην αντιµετώπιση των ογκολογικών περιστατικών και κάλυψε το σοβαρό κενό που 

υπήρχε στο νοµό. Επιπλέον, το Νοσοκοµείο διαθέτει µηχάνηµα µέτρησης οστικής 

πυκνότητας, κατάλληλο και για παιδιατρικές εξετάσεις, καθώς και σύγχρονο 

συγκρότηµα γραµµικού επιταχυντή στο Τµήµα Ακτινοθεραπείας. 

 Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εξαετίας, το Νοσοκοµείο έχει προβεί, µεταξύ 

άλλων, στην εγκατάσταση µαγνητικού τοµογράφου υπερσύγχρονης τεχνολογίας (3 

TESLA,2012),που επιτυγχάνει την πλήρη αυτοµατοποίηση στη διαδικασία της 

εξέτασης, µε αποτέλεσµα την ταχύτατη ολοκλήρωση µιας υψηλής ποιοτικά εξέτασης 

µε εξαιρετικής ποιότητας εικόνα και διαγνωστική αξία και η οποία κατατάσσει το 

Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου ανάµεσα στα είκοσι νοσοκοµεία σε παγκόσµια κλίµακα 

που διαθέτουν την ανάλογη τεχνολογία. 

 Ανάµεσα στις πρωτοποριακές τεχνικές που εφαρµόζονται στο Νοσοκοµείο, 

αξίζει να αναφερθούν και η επιτυχής εφαρµογή της πρωτοποριακής µεθόδου 

διακαθετηριακής εµφύτευσης αορτικής βαλβίδας από το επιστηµονικό προσωπικό 

του αιµοδυναµικού εργαστηρίου(2016), η τεχνική biochips για την ανίχνευση 

αυτοαντισωµάτων και η εργαστηριακή επεξεργασία της θεραπευτικής αγωγής PRPs 

(αυτόλογα ενεργοποιηµένα αιµοπετάλια) από το Ανοσολογικό Εργαστήριο. 

 Επίσης, έλαβε χώρα η εγκατάσταση θροµβοελαστογράφου στο χώρο των 

κεντρικών χειρουργείων για την καλύτερη δυναµική παρακολούθηση της αιµόστασης 

των ασθενών µε αιµορραγία και τη βέλτιστη θεραπευτική προσέγγιση για τη 

µετάγγιση αίµατος και παραγώγων (Αιµατολογικό Εργαστήριο) και η εφαρµογή της 

τεχνικής Western Blot σε συνεργασία µε το τµήµα Μοριακής Βιολογίας, για τη 

διάγνωση των αυτοάνοσων ποµφολυγωδών νοσηµάτων, γεγονός που αποτελεί την 

πρώτη εφαρµογή για τη συγκεκριµένη οµάδα νοσηµάτων στον Ελληνικό χώρο (Β’ 

∆ερµατολογική Κλινική). 

 Ακόµη, πραγµατοποιήθηκε από την Α’ Παθολογική Κλινική η εθελοντική 

διενέργεια Ελαστογραφίας ήπατος, τεχνική που αντικαθιστά αναίµακτα την βιοψία 

ήπατος, σε συνεργασία µε τον σύλλογο ασθενών ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, σε µηνιαία βάση.  
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 Τέλος, από την Α’ Χειρουργική Κλινική πραγµατοποιήθηκε η εφαρµογή (1) 

µοσχευµάτων τύπου Chimney στις νεφρικές αρτηρίες για την αντιµετώπιση 

παρανεφρικών ανευρυσµάτων της κοιλιακής αορτής, (2) ενδοµοσχευµάτων µε χρήση 

πολυµερούς για την αντιµετώπιση ανευρυσµάτων της κοιλιακής αορτής και (3) 

«µπαλονιών» επικαλυµένων µε κυτταροστατικό φάρµακο σε αγγειοπλαστικές 

επεµβάσεις της µηριαίας και των κνηµιαίων αρτηριών, καθώς και η αντιµετώπιση µε 

ενδαγγειακή τεχνική αορτοβρογχικού συριγγίου(www.papageorgiou-hospital.gr). 
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6.6. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΟ 

 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 

 ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 

 ΑΣΘΕΝΩΝ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΟΥ 

 

 Όσον αφορά στις συνήθεις αρνητικές κριτικές και τα παράπονα εκ µέρους των 

ασθενών και των επισκεπτών του Νοσοκοµείου, αυτά αφορούν τους µεγάλους 

χρόνους αναµονής για την εξυπηρέτηση στις προσφερόµενες υπηρεσίες.  

 Η διαχείριση και η επεξεργασία των παραπόνων πραγµατοποιείται από τη 

∆ιεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου µε µέσο το δελτίο αξιολόγησης που δίνεται σε όλους 

τους ασθενείς και τους συνοδούς τους  και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων 

διενεργείται σε µηνιαία βάση. Ωστόσο οι αρµόδιοι  συνεργάζονται µε τους 

υπευθύνους της Γενικής ∆ιεύθυνσης και το Νοµικό Σύµβουλο του Νοσοκοµείου. Ως 

γενικός στόχος του Νοσοκοµείου είναι να µην µετατραπεί το παράπονο σε µήνυση.  

 Τα παράπονα στην πλειοψηφία τους εκφράζονται από τους ίδιους τους 

νοσηλευθέντες και σε µικρότερο βαθµό από τους γονείς ή τους συγγενείς τους. 

Επιφορτισµένο µε την απάντηση στα παράπονα είναι σχεδόν αποκλειστικά (99% των 

περιπτώσεων) το γραφείο Ποιοτικού Ελέγχου. Η επεξεργασία των «επίσηµων» 

παραπόνων  που αφορούν ιατρικά σφάλµατα και προσφυγή στη ∆ικαιοσύνη, είναι 

αρµοδιότητα των εργαζοµένων της  Γενικής ∆ιεύθυνσης. Απάντηση δίνεται στο 

σύνολο των επιστολών παραπόνων, µε µέση διάρκεια απάντησης τις 50 ηµέρες. 

 
Όσον αφορά το 2016, εκφράστηκαν 158 προφορικά παράπονα, 37 

καταγγελίες, 4 παράπονα για τα οποία επενέβη Συνήγορος του Πολίτη, 76 παράπονα 

µε ανοιχτό κείµενο σχολίων και 70 παράπονα-καταγγελίες µε ειδικό αντικείµενο (για 

4 εξ αυτών έγινε προσφυγή στο Συνήγορο του Πολίτη). 

 Ένα σοβαρό πρόβληµα που αντιµετωπίζει το Νοσοκοµείο είναι και η 

σηµαντική υποστελέχωσή του ιδιαίτερα σε νοσηλευτικό προσωπικό, µε αποτέλεσµα 

να παραµένουν κενές και ανενεργές απαραίτητες κλίνες, όπως στη Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας, στη ΜΕΘ-Καρδιοχειρουργική κλινική, καθώς και στη Μονάδα 
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Αυξηµένης Φροντίδας, αχρησιµοποίητος καινούργιος ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός, 

καθώς και αχρησιµοποίητες ολόκληρες κλινικές στο Νοσοκοµείο.  

 Το πρόβληµα αυτό προς το παρόν αντιµετωπίζεται αποσπασµατικά µε 

περιοδικές προσλήψεις/ συµβάσεις εποχικού νοσηλευτικού προσωπικού µέσω του 

Κέντρου Ελέγχου Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), του ΟΑΕ∆ ή µέσω της 

Υγειονοµικής Περιφέρειας του νοµού. 

  Ωστόσο, αν και πρόσκαιρα χρήσιµο, το µέτρο αυτό δεν µπορεί να 

υποκαταστήσει αποτελεσµατικά την πρόσληψη µόνιµου προσωπικού πλήρους 

απασχόλησης, που κρίνεται απαραίτητη για την οµαλή και αποτελεσµατική 

λειτουργία του Νοσοκοµείου.  

 Σε πρόσφατη έρευνα της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 

του Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου (ΕΥΑΕ) για την αποτύπωση τυχόν επιβάρυνσης του 

προσωπικού από τον αυξηµένο όγκο εργασίας, διαφάνηκε ότι ικανό ποσοστό των 

εργαζοµένων νιώθει συναισθηµατική εξάντληση και επαγγελµατική εξουθένωση και 

θα σκεφτόταν να παραιτηθεί και να αναζητήσει εργασία στο εξωτερικό ή αλλού, 

λόγω της εντατικοποίησης της εργασίας και των χαµηλών αµοιβών. 

 Ανάµεσα στους παράγοντες που συµβάλλουν σηµαντικά τόσο στη σωµατική, 

όσο και στην ψυχική κόπωση των εργαζοµένων, βρέθηκαν να συµπεριλαµβάνονται ο 

έντονος φόρτος εργασίας, η έλλειψη αναγνώρισης του επιτελούµενου έργου, η συχνή 

εναλλαγή των βαρδιών στους εργαζοµένους µε κυκλικό ωράριο, η ίδια η φύση της 

εργασίας και η επαναληψιµότητα των καθηκόντων. 

 Σκοπός της Επιτροπής ήταν η πρόταση παρεµβάσεων που δύνανται να 

καταστήσουν τον εργασιακό βίο ασφαλέστερο και ευχερέστερο, ώστε να διαφυλαχθεί 

η επαγγελµατική υγεία των εργαζοµένων, προς όφελος και των χρηστών των 

υπηρεσιών του Νοσοκοµείου.  

 Τα στοιχεία έδειξαν σαφέστατα υψηλή συναισθηµατική εξάντληση σε 

ποσοστό 47% και υψηλή αποπροσωποποίηση σε ποσοστό 51%, ενώ βρέθηκε ότι 3 

στους 4 συµµετέχοντες έχει επαγγελµατική εξουθένωση και επίσης, ότι 1 στους 5 

εργαζόµενους και µάλιστα στα «ελαφριά» τµήµατα ήδη πάσχει από σύνδροµο 

burnout. 
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 Επιπλέον, παρατηρήθηκε επαγγελµατική εξουθένωση σε ποσοστό 22% των 

εργαζοµένων, που όµως εκτιµήθηκε ως ιδιαίτερα υψηλό, δεδοµένου ότι το 90% του 

δείγµατος προερχόταν από τµήµατα που θεωρούνται «ελαφριά» και δεν έχουν πλήρες 

κυκλικό ωράριο, ενώ µάλιστα το 30% των ερωτηθέντων ανήκε στο διοικητικό 

προσωπικό!  

 Μάλιστα, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε πως η καθηµερινότητά 

τους, συµπεριλαµβανοµένης της οικογενειακής και της κοινωνικής τους ζωής, 

επηρεάζεται αρνητικά µετά το πέρας του εργασιακού τους ωραρίου. 

 Κάποιες παροχές που, δεδοµένων των γενικότερων συνθηκών, ενδεχοµένως 

να ικανοποιούσαν αντισταθµιστικά το εργαζόµενο προσωπικό, φάνηκε πως ήταν η 

αύξηση του ύψους των αµοιβών, καθώς και η παροχή επιπλέον χρόνου αδείας και 

λοιπών διευκολύνσεων. 

 Ο φόρτος εργασίας θεωρείται µακράν η κύρια επιβάρυνση, και τη στιγµή που 

η ανάλυση των οικονοµικών στοιχείων του Νοσοκοµείου όσον αφορά τους δείκτες 

αποδοτικότητας και αποδοτικότητας δείχνει στοιχεία «ευηµερίας», οι εργαζόµενοι 

αισθάνονται πως δεν αναγνωρίζονται οι προσπάθειες και ο κόπος που καταβάλλουν 

και το γεγονός αυτό ενδεχοµένως να συνεισφέρει σε υψηλό βαθµό στην 

παρατηρούµενη ψυχική κόπωση και την επαγγελµατική εξουθένωση. 

 Η επιβάρυνση που υφίστανται οι εργαζόµενοι δυνητικά µπορεί να επηρεάσει 

την υγεία τους, αλλά και να επιφέρει επιπτώσεις στο επίπεδο των προσφερόµενων 

υπηρεσιών, ενώ τα αποτελέσµατα και οι συνέπειες της νοσηρότητας είναι δύσκολα 

υπολογίσιµα, καθώς η ανάγκη για αναρρωτική άδεια και η  απουσία από την εργασία 

είναι σχεδόν καθηµερινό φαινόµενο. 

 Επιπρόσθετα, φάνηκε πως, παρόλο που η Ανώτερη ∆ιοίκηση είναι προσιτή 

και ανοιχτή προς το προσωπικό, η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζοµένων, 

κρίνοντας από την προσωπική τους εµπειρία, θεωρούν πως η Νοσηλευτική Υπηρεσία 

δεν έχει ανταποκριθεί θετικά σε αιτήµατα που έχουν διατυπώσει και τα οποία 

ενδεχοµένως να βελτίωναν το αίσθηµα αναγνώρισης για τους εργαζοµένους. 

 Η έλλειψη χρόνου από το προσωπικό, που συνιστά παράγοντα δυσαρέσκειας 

εκ µέρους των ασθενών, οφείλεται κατά βάση στη µείωση του απασχολούµενου 

προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, παραίτησης κλπ και στη µη αντικατάστασή του 
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µε καινούργιο, κάτι που αφορά γενικότερο πρόβληµα στον τοµέα των υγειονοµικών 

υπηρεσιών γενικότερα, ωστόσο στο Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου γίνεται εντονότερο 

δεδοµένου του υψηλού ποσοστού της µέσης ηµερήσιας επισκεψιµότητας και της 

συχνότατης επιλογής του από τους ασθενείς. 

 Επιπρόσθετα, το απασχολούµενο νοσηλευτικό προσωπικό, ιδιαίτερα σε 

συγκεκριµένες κλινικές, είναι αναγκασµένο να «καλύπτει» τις ανάγκες άλλων 

τµηµάτων του Νοσοκοµείου, πέραν του τµήµατος όπου εργάζεται, και µάλιστα σε 

τακτική βάση.  

 Η πρακτική αυτή δεν µπορεί παρά να δρα αρνητικά στην απόδοση, καθώς και 

στην αποτελεσµατικότητα του προσωπικού, ενώ ταυτόχρονα συνεισφέρει σε µεγάλο 

βαθµό και στο αίσθηµα επαγγελµατικής ανασφάλειας, ανεπάρκειας, σύγχυσης 

καθηκόντων και δυσαρέσκειας, µε τις αναµενόµενες συνέπειες στην ικανοποίηση των 

ασθενών, αλλά και των ίδιων των «εσωτερικών» πελατών, των εργαζοµένων. 

 Αξίζει να αναφερθεί ότι στο Νοσοκοµείο δεν υποστηρίζονται υπηρεσίες 

συνοδών/αποκλειστικών νοσηλευτών όπως συµβαίνει σε άλλα νοσηλευτικά 

ιδρύµατα, κάτι που ίσως να βοηθούσε λίγο την υπάρχουσα κατάσταση, δεδοµένης της 

µη διενέργειας προσλήψεων προσωπικού. 

 Ανάµεσα στις στρατηγικές λειτουργίας του Νοσοκοµείου βρίσκεται η δια βίου 

εκπαίδευση και ανάπτυξη του εργαζόµενου προσωπικού και µάλιστα, αποτελεί µέρος 

της κουλτούρας του. Ωστόσο, δεν έχουν όλοι οι εργαζόµενοι σε όλα τα νοσηλευτικά 

τµήµατα του Νοσοκοµείου ίσες ευκαιρίες παρακολούθησης ιατρικών και 

νοσηλευτικών συνεδρίων, ιδιαίτερα όσα διοργανώνονται εκτός νοµού είτε σε διεθνές 

επίπεδο. Επίσης, όσον αφορά στα Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών, τα οποία 

επιδοτούνται από το Νοσοκοµείο, και πάλι παρατηρείται ανισότητα στην πρόσβαση 

από όλους τους εργαζόµενους. 

 Το Νοσοκοµείο επίσης, υστερεί ως προς τη χρηµατοδότηση από τον κρατικό 

προϋπολογισµό, λόγω της καθυστέρησης στην καταβολή των οφειλόµενων νοσηλίων 

από πλευράς του ΕΟΠΥΥ. Οι προτεινόµενες λύσεις της ∆ιοίκησης αφορούν την ίση 

µεταχείριση του ιδρύµατος µε τα άλλα νοσοκοµεία στον τοµέα της χρηµατοδότησης, 

αλλά  και της πρόσληψης προσωπικού. 
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 Σταθερό παράπονο των ασθενών διαχρονικά παραµένει ο αυξηµένος χρόνος 

αναµονής, λόγω του συνεχούς αυξανόµενου όγκου ζήτησης των υπηρεσιών υγείας 

του Νοσοκοµείου. 

 Η ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου επί σειρά ετών καταθέτει σε ετήσια βάση τις 

προτάσεις της προς την πολιτεία σχετικά µε τους πιθανούς τρόπους για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και τους τρόπους µείωσης των µακροσκελών 

λιστών αναµονής. Επίσης, ανάµεσα στις πρόσφατες προτάσεις που κατατέθηκαν  

υπήρχε και η αίτηση της άδειας για τη λειτουργία των χειρουργικών αιθουσών και τα 

απογεύµατα, έτσι ώστε να µειωθεί κατακόρυφα ο χρόνος αναµονής για τα 

χειρουργικά περιστατικά. 

 Ωστόσο, και πάλι το µέτρο αυτό δεν µπορεί να αποδειχθεί αποτελεσµατικό 

χωρίς την προηγούµενη, απαραίτητη πρόσληψη ικανού αριθµού τόσο νοσηλευτικού, 

ιατρικού, όσο και βοηθητικού προσωπικού. 
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6.7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 Σύµφωνα µε τους Πιερράκο και συν. (2012) και τον Τούντα (2008), το υψηλό 

επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων µε τους επαγγελµατίες υγείας επηρεάζει ιδιαίτερα 

ευνοϊκά τη συνολική ικανοποίηση των ασθενών και των χρηστών των υπηρεσιών 

υγείας. 

 Επίσης, τονίζονται ως πολύ σηµαντικοί παράγοντες ικανοποίησης από τους  

Κωνσταντίνου και Μητρόπουλο (2012), καθώς και τους Γαβριήλ και συν. (2012) η 

ευγένεια του εργαζόµενου προσωπικού, η ενηµέρωση και η παροχή πληροφόρησης 

από τους επαγγελµατίες υγείας (Abramowitz και συν.,1987), η ποιότητα του 

ανθρώπινου δυναµικού (Καλογεροπούλου, 2011),η κατάσταση του 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού (Amin και Nasharuddin, 2013), η καθαριότητα των 

χώρων του νοσοκοµείου (Γαβριήλ  και συν., 2012), καθώς και η ποιότητα των 

νοσοκοµειακών γευµάτων (Πιερράκος και συν., 2013). 

 Συγκριτικά µε τα ευρήµατα διεθνών και εγχώριων µελετών ικανοποίησης, 

στοιχεία που αφορούν εξίσου σηµαντικούς παράγοντες  ικανοποίησης και στο 

Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου είναι η επίδειξη ευγένειας από το εργαζόµενο 

προσωπικό, ο επαγγελµατισµός και η προθυµία εξυπηρέτησης, η ποιότητα στην 

παροχή της νοσηλευτικής φροντίδας, καθώς και η πρόθυµη και λεπτοµερής παροχή 

πληροφόρησης, τόσο από το ιατρικό όσο και από το νοσηλευτικό προσωπικό. 

 Ακόµη, εκτιµάται ιδιαιτέρως η εµπιστοσύνη που εµπνέουν οι ιατρικές 

ικανότητες, η ύπαρξη  σύγχρονου και αξιόπιστου ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού, η 

καθαριότητα των χώρων αναµονής, των κοινόχρηστων χώρων, των θαλάµων 

νοσηλείας καθώς και των εξεταστικών χώρων και ακόµη, η ποιότητα των 

παρεχόµενων γευµάτων. 

 Οι υπηρεσίες που παρουσιάζουν διαχρονικά  τα υψηλότερα επίπεδα 

ικανοποίησης είναι αυτές που προκύπτουν από τη χρήση των αρχιτεκτονικών 

υποδοµών και του τεχνολογικού εξοπλισµού, όπως επίσης και η ορθή επαγγελµατική 

συµπεριφορά του προσωπικού. 
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 Αναφορικά µε τους εσωτερικούς/νοσηλευθέντες ασθενείς του Νοσοκοµείου, 

οι σηµαντικότεροι παράγοντες ικανοποίησης περιλαµβάνουν την πολύ καλή 

κατάσταση των θαλάµων νοσηλείας, την καλή ποιότητα διατροφής στις κλινικές, 

καθώς και την τήρηση των κανόνων κοινής ησυχίας, που συµβάλλουν στη 

δηµιουργία ενός ευχάριστου κλίµατος διαµονής. Μεγάλης εκτίµησης από τους 

ασθενείς χαίρει ο επαρκής χρόνος ενηµέρωσης από το ιατρικό προσωπικό σχετικά µε 

το υπάρχον πρόβληµα υγείας και η πολύ καλή συµπεριφορά του ιατρικού αλλά και 

του νοσηλευτικού προσωπικού. 

 Η ικανοποίηση από την επαφή και την εξυπηρέτηση από το διοικητικό 

προσωπικό βαθµολογείται ως ικανοποιητική, ενώ η πλειοψηφία των ασθενών 

επικροτούν την καθαριότητα των χώρων του Νοσοκοµείου και βαθµολογούν πολύ 

θετικά τη συνολική ικανοποίηση από τις υπηρεσίες που τους παρασχέθηκαν στο 

Νοσοκοµείο. 

 Όσον αφορά στους επισκέπτες των Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκοµείου, ο 

χρόνος αναµονής µέχρι τη διενέργεια των εξετάσεων θεωρείται σε γενικές γραµµές 

µεγάλος, µε τους περισσότερους ασθενείς να περιµένουν µισή έως µία ώρα στην 

αίθουσα αναµονής, ενώ η πρόσβαση στο Νοσοκοµείο θεωρείται ιδιαίτερα ευχερής, µε 

µέσο χρόνο πρόσβασης τα 15-30 λεπτά της ώρας. 

 Η συµπεριφορά τόσο του ιατρονοσηλευτικού, όσο και του διοικητικού 

προσωπικού κρίνεται ως πολύ καλή, η ικανοποίηση από την καθαριότητα στους 

χώρους αναµονής και τις εξεταστικές αίθουσες είναι πολύ µεγάλη, η εµπιστοσύνη 

των ασθενών προς τις υπηρεσίες που παρέχει το Νοσοκοµείο για µια εξέταση είναι 

πολύ υψηλή, ενώ επίσης είναι πολύ υψηλή και η συνολική ικανοποίηση από τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας. 

 Πλήθος ευχαριστήριων επιστολών κάνουν λόγο για τις υποδειγµατικές 

ιατρικές υπηρεσίες που προσφέρθηκαν, για την άριστη συµπεριφορά των 

υγειονοµικών υπαλλήλων, καθώς και για τον επαγγελµατισµό και την ευγένεια που 

διακρίνει το εργαζόµενο προσωπικό.  

 Επίσης, εκτιµάται ιδιαιτέρως η υψηλή επιστηµονική κατάρτιση του ιατρικού 

προσωπικού (σηµαντικός παράγοντας ικανοποίησης κατά τις Μπαλάσκα και 

Μπιτσώρη, 2015 και από τον Τούντα, 2008), η φροντίδα και η αγάπη µε την οποία 
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αντιµετωπίζονται οι ασθενείς, το χαµόγελο, το προσωπικό ενδιαφέρον και η αµέριστη 

συµπαράσταση που επιδεικνύει το εργαζόµενο προσωπικό του Νοσοκοµείου 

απέναντι στους ασθενείς και τους συνοδούς τους. 

 Επιπλέον, άριστη εντύπωση αφήνει και η ενηµέρωση από τους ιατρούς καθώς 

και τους νοσηλευτές, η αναλυτική και σε απλή γλώσσα επεξήγηση και παροχή 

πληροφοριών για την κατάσταση του ασθενούς και για το είδος της θεραπείας που θα 

ακολουθηθεί από τον θεράποντα ιατρό, ώστε ο ασθενής να γνωρίζει από τι ακριβώς 

πάσχει, σε τι κατάσταση βρίσκεται η υγεία του και τι µπορεί να αναµένει στην πορεία 

της νοσηλείας του. 

 Το φιλικό περιβάλλον, ο άψογος επαγγελµατισµός του νοσηλευτικού και του 

διοικητικού προσωπικού και η ανθρώπινη ευαισθησία που επιδεικνύουν, έχει 

πολλάκις τονιστεί και αναγνωριστεί σε πολλές ευχαριστήριες επιστολές. Ακόµη, η 

άψογη οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών και η άνευ χρονοτριβής διεκπεραίωση 

των γραφειοκρατικών διαδικασιών τυγχάνουν ιδιαίτερης εκτίµησης από τους 

ασθενείς και τους συνοδούς τους. 

 Σταθερό σηµείο θαυµασµού αποτελούν διαχρονικά οι σύγχρονες 

νοσοκοµειακές εγκαταστάσεις, η υποδειγµατική καθαριότητα των χώρων και η τάξη,  

που εµπνέουν το σεβασµό για το χώρο του Νοσοκοµείου και για τους εργαζοµένους 

καθώς και η διατήρηση του πρασίνου σε όλους τους χώρους του συγκροτήµατος. 

 Παροχές όπως η ευκολία πρόσβασης στο χώρο του νοσοκοµείου, η 

δυνατότητα στάθµευσης των οχηµάτων ασθενών και επισκεπτών, η ύπαρξη 

υπαλλήλων security στην πύλη εισόδου του Νοσοκοµείου, στο χώρο των Τ.Ε.Π., 

αλλά και σε άλλα σηµεία του Νοσοκοµείου, η συνεχής ασύρµατη  παρακολούθηση 

των χώρων και όλων των σηµείων εισόδου και εξόδου του κτιρίου, ο κλιµατισµός, τα 

µειωµένα επίπεδα θορύβου, η ευκρινής επιδαπέδια και επιτοίχια σήµανση των 

χώρων, οι ευχάριστοι και άνετοι χώροι αναµονής, τα περιοδικά στους χώρους 

αναµονής, η διακόσµηση όλων των κοινόχρηστων χώρων του Νοσοκοµείου µε 

πίνακες ζωγραφικής και φωτογραφίας βαθµολογούνται πολύ θετικά και εκτιµώνται 

ιδιαίτερα από τους ασθενείς. 

 Επίσης, η εύκολη πρόσβαση για άτοµα περιορισµένης κινητικότητας, η 

όµορφη θέα, , οι µεγάλοι, άνετοι χώροι του κυλικείου και του εστιατορίου που 
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διαθέτουν εσωτερικούς, αλλά και εξωτερικούς  χώρους παραµονής, η ύπαρξη 

κοµµωτηρίου και χώρου περιποίησης, καθώς και καταστήµατος µε είδη πρώτης 

ανάγκης, ορθοπεδικά είδη, λογοτεχνικά βιβλία και περιοδικά, δωράκια για παιδιά και 

ευχετήριες κάρτες, συντελούν στη δηµιουργία θετικής εικόνας για τις υπηρεσίες του 

Νοσοκοµείου. 

 Στον ακόλουθο πίνακα, που διαµορφώθηκε µε βάση τα έντυπα του ετήσιου 

απολογισµού του Νοσοκοµείου, παρουσιάζονται τα ποσοστά ικανοποίησης των 

ασθενών/καταναλωτών από τις υπηρεσίες υγείας που  παρέχονται στο Νοσοκοµείο: 

 Ποσοστά 
ικανοποιηµένων 
ασθενών από τις 
υπηρεσίες που 
έλαβαν στο 
νοσοκοµείο 
(νοσηλευόµενοι 
ασθενείς) 

Ποσοστό 
ικανοποιηµένων 
ασθενών από τις 
υπηρεσίες που 
έλαβαν στο 
νοσοκοµείο 
(εξωτερικά ιατρεία) 

Ποσοστά όσων 
εµπιστεύονται τις 
υπηρεσίες που 
παρέχει το 
νοσοκοµείο για µια 
εξέταση (εξωτερικά 
ιατρεία ) 

2008 78% 80% 66% 

2009 81% 78% 64% 

2010 85% 88% 84% 

2011 82% 85% 825 

2012 87% 89% 83% 

2013 88% 92% 87% 

2014 85% 87% 85% 

2015 91% 80% 85% 

2016 92% 81% 85% 

 

 Όπως προκύπτει από τις επιµέρους αναλύσεις και αξιολογήσεις της 

συγκριτικής µελέτης των ποσοστών ικανοποίησης της χρονικής περιόδου 2008-2016, 

αυτά δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες διακυµάνσεις και κινούνται στα ίδια γενικά υψηλά  

επίπεδα.  

 Ωστόσο, η παρατηρούµενη διακύµανση στο βαθµό της ικανοποίησης από τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες στα εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκοµείου πιθανότατα 

αντανακλά τις δυσχέρειες που υπάρχουν αναφορικά µε τους µεγάλους χρόνους 

αναµονής, λόγω της µεγάλης ζήτησης των υπηρεσιών αυτών, είτε οφείλεται στις 

ελλείψεις σε προσωπικό και ειδικά σε νοσηλευτικό και διοικητικό. 
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 Τα επίπεδα ικανοποίησης των εσωτερικών, δηλαδή των νοσηλευθέντων στις 

κλινικές ασθενών ακολουθούν µια σταθερά υψηλή πορεία, µε άνοδο το 2016 του 

ποσοστού ικανοποίησης στο 92%, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι πράγµατι το επίπεδο 

φροντίδας και των παρεχόµενων υπηρεσιών παραµένει υψηλό, παρά τις όποιες 

αντιξοότητες. 

 Επίσης, το ποσοστό των ασθενών που δηλώνουν ότι εµπιστεύονται τις 

υπηρεσίες που παρέχονται στο Νοσοκοµείο έχει αυξηθεί σηµαντικά κατά τη διάρκεια 

των 9 αυτών τελευταίων ετών και έχει σταθεροποιηθεί σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο 

της τάξης του 85%. 

 Αυτό αποδεικνύει, αν µη τι άλλο ότι οι ιατροί, οι νοσηλευτές καθώς και το 

υπόλοιπο προσωπικό του Νοσοκοµείου εκτελούν πολύ καλά το έργο τους και 

φροντίζουν διαρκώς να διατηρούν το ποιοτικό χαρακτήρα των υπηρεσιών που 

προσφέρουν, γεγονός εξάλλου που αποδεικνύεται και από τη σταθερά υψηλή 

επισκεψιµότητα στις δοµές του για αναζήτηση διάγνωσης, θεραπείας ή νοσηλείας. 
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6.8.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Οι ασθενείς δικαιούνται τη βέλτιστη φροντίδα και όλα αυτά, βασισµένα στην 

τρέχουσα επιστηµονική γνώση και τους διαθέσιµους πόρους. Από τη στιγµή που οι 

ασθενείς για τα συστήµατα υγείας βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ο 

ρόλος της διοίκησης της ποιότητας καθίσταται επιτακτική ανάγκη. Φυσικά δεν 

µπορεί να υπάρξει βελτίωση της ποιότητας χωρίς µέτρηση της απόδοσης. 

  Εκτιµάται ότι τα σηµαντικότερα προβλήµατα των ελληνικών νοσοκοµείων 

από άποψη ποιότητας έγκεινται στην έλλειψη ικανοποίησης των βασικών αναγκών  

των ασθενών ,όπως η υγιεινή, η σίτιση και η στέγαση. Οι ασθενείς θεωρούν ότι οι 

άσχηµες συνθήκες διαµονής και σίτισης, η έλλειψη καθαριότητας και ο 

πεπαλαιωµένος ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός αποτελούν τις πιο σηµαντικές 

ελλείψεις των νοσοκοµείων στο ελληνικό σύστηµα υγείας.  

 Η σύγχρονη προσέγγιση στον υγειονοµικό τοµέα επιδιώκει τη συµµετοχή των 

ασθενών και πολιτών στην ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας. Βέβαια όλα αυτά 

προϋποθέτουν χρόνο, δέσµευση, πολιτιστική µεταρρύθµιση και πολιτική υποστήριξη. 

Οι επαγγελµατίες υγείας καλούνται να δεχτούν την πρόκληση για την παροχή  

ολοκληρωµένων υπηρεσιών υγείας µε τρόπο αποτελεσµατικό,  που θα παρέχει τη 

βέλτιστη δυνατή φροντίδα  και  ικανοποίηση µε ταυτόχρονη προσπάθεια περιορισµού 

του κόστους. 

 Όσον αφορά στο Γενικό Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου, είναι ευρεία η 

αναγνώριση του κοινού σχετικά µε την υψηλή ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών 

του. Το Γ.Ν. Παπαγεωργίου έχει καταφέρει να καθιερωθεί στη συνείδηση των 

πολιτών ως το καλύτερο στον Ελλαδικό χώρο, τόσο από άποψη ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών, όσο και από άποψη παραγωγικότητας σε σχέση µε τα 

επιτευχθέντα οικονοµικά αποτελέσµατα.  

 Μεγάλος αριθµός ασθενών που έχουν µείνει ικανοποιηµένοι στο παρελθόν 

από τις υπηρεσίες του Νοσοκοµείου, το επισκέπτονται και το προτιµούν ξανά και 

ξανά, ακόµη και σε περιπτώσεις που εφηµερεύει κάποιο άλλο νοσοκοµείο, ή ακόµη 
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και αν οι ασθενείς αυτοί διαµένουν σε πολύ αποµακρυσµένες περιοχές κοντά στις 

οποίες υπάρχουν άλλα νοσοκοµεία ή επίσης και ασθενείς από άλλους νοµούς.  

 Αυτή η προτίµηση σαφέστατα αντανακλά τον υψηλό βαθµό ικανοποίησης των 

ασθενών, καθώς και την αναγνώριση των επιµέρους παροχών και των δράσεων του 

Νοσοκοµείου να επιτύχει την πολυπόθητη αυτή ικανοποίηση. 

 Η συνολική εικόνα του Νοσοκοµείου αποπνέει την αίσθηση της τάξης και της 

εµπιστοσύνης, ενώ η παραµονή σε αυτό συγκρίνεται από πολλούς ασθενείς µε την 

παραµονή σε ξενοδοχείο, λόγω της υποδειγµατικής περιποίησης, της υψηλής 

ποιότητας του προσφερόµενου φαγητού, καθώς και της ευγένειας τόσο του ιατρικού 

όσο και του παραϊατρικού προσωπικού. 

 Μάλιστα, πολλοί χαρακτηρίζουν το Νοσοκοµείο ως «στολίδι στο χώρο της 

υγείας» και ιδιαίτερα ασθενείς που κατοικούν µόνιµα στο εξωτερικό, σε χώρες όπως 

οι ΗΠΑ, το Ηνωµένο Βασίλειο ή ο Καναδάς, τολµούν να το συγκρίνουν µε 

νοσοκοµεία των χωρών αυτών, τονίζοντας επιπλέον ότι υπερτερεί έναντι πολλών εξ 

αυτών! 

 Αποδεικνύεται ξεκάθαρα πως οι ενέργειες και οι επιµέρους δράσεις του 

Νοσοκοµείου µε σκοπό την  επίτευξη, καθώς και τη διατήρηση της ικανοποίησης των 

ασθενών και των επισκεπτών του, τυγχάνουν ευρείας αναγνώρισης και εκτίµησης από 

το κοινό, το οποίο επιβραβεύει το Νοσοκοµείο µε τη σταθερή προτίµηση των 

υπηρεσιών υγείας που προσφέρει. 

 Το Νοσοκοµείο, έχοντας πλήρη επίγνωση των απαιτήσεων του σύγχρονου 

περιβάλλοντος, στο οποίο υφίσταται και λειτουργεί και ακολουθώντας πιστά το 

όραµα που έθεσε ως οδηγό κατά την ίδρυσή του, επιδεικνύει σταθερά αξιοζήλευτα 

αποτελέσµατα λειτουργίας, επενδύει µε ζήλο στη σύγχρονη τεχνολογία, στη συνεχή  

αναζήτηση και υιοθέτηση καλών πρακτικών που προάγουν την ποιότητα των 

υπηρεσιών, στην ανάπτυξη της διοίκησης ολικής ποιότητας και στην επένδυση στο 

έµψυχο δυναµικό του, επιτυγχάνοντας την οµαλή προσαρµογή του στις διαρκώς 

µεταβαλλόµενες συνθήκες και απαιτήσεις. 

 Ωστόσο, για την απρόσκοπτη και εύρυθµη λειτουργία του και για τη συνέχιση 

του αποδεδειγµένα υψηλής ποιότητας έργου που προσφέρει καθόλη τη διάρκεια των 
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ετών λειτουργίας του κρίνεται σκόπιµο και επιτακτικό να επιλυθούν θέµατα όπως 

αυτό της υποστελέχωσης σε προσωπικό και δη, νοσηλευτικό.  

 Επιπλέον, η ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου θα ήταν καλό να λάβει υπόψη πως τα 

διαφαινόµενα υψηλά επίπεδα επιβάρυνσης του προσωπικού, καθώς και η σηµαντική 

πρόθεση παραίτησης-µετανάστευσης απαιτούν αποτελεσµατική επίλυση µε τη 

διαφύλαξη της εργασιακής ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων, την 

ικανοποίηση των αιτηµάτων τους σε ατοµικό όσο και συλλογικό επίπεδο, την 

αναγνώριση του βαρύ φορτίου που επωµίζονται στον «αγώνα» για την εξυπηρέτηση 

και την ικανοποίηση του κοινού, την παροχή ενδεχοµένως κάποιων διευκολύνσεων, 

την περιοδική µέτρηση και αξιολόγηση της ικανοποίησης του εργαζόµενου 

προσωπικού, µε τη λήψη των κατάλληλων µέτρων όταν αυτό απαιτείται. 

 Αποτελεί τιµή για το προσωπικό να εργάζεται σε ένα σύγχρονο και εξέχον 

νοσηλευτικό ίδρυµα όπως το Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου, ωστόσο ταυτόχρονα µε τη 

διαρκή προσπάθεια ικανοποίησης των ασθενών και των επισκεπτών, θα ήταν 

ωφέλιµο να δοθεί ισάξιο βάρος και στην προσπάθεια διατήρησης των «εσωτερικών» 

πελατών, δηλαδή του ανθρώπινου δυναµικού, ικανοποιηµένων, καθώς η υψηλή 

ικανοποίηση των «εσωτερικών» πελατών νοµοτελειακά και µε µαθηµατική ακρίβεια 

οδηγεί στην ικανοποίηση και των «εξωτερικών» πελατών. 
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6.9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 

 ΕΡΕΥΝΑ 

 Η µελέτη εστιάζει µεταξύ άλλων στα αποτελέσµατα των ερευνών 

ικανοποίησης που διεξάγει τακτικά το Νοσοκοµείο, τα οποία κοινοποιούνται σε 

ετήσια βάση µε τη µορφή της έκδοσης  πεπραγµένων/ετήσιου απολογισµού του 

Νοσοκοµείου. Λαµβάνονται υπόψη τα συνολικά ποσοστά ικανοποίησης των ασθενών 

(εσωτερικών και εξωτερικών) και των συνοδών τους όσον αφορά το σύνολο των 

υπηρεσιών και κλινικών του Νοσοκοµείου, χωρίς να εστιάζεται το ενδιαφέρον σε 

συγκεκριµένες κλινικές ή µεµονωµένες παρεχόµενες υπηρεσίες.  

 Τα συµπεράσµατα της µελέτης αφορούν αποκλειστικά στον τρόπο 

λειτουργίας του Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου και, ως εκ τούτου, δεν µπορούν να 

γενικευθούν και σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύµατα. Επίσης, οι πληροφορίες που 

παρουσιάζονται αφορούν µόνο στις ενέργειες που κάνει το Νοσοκοµείο για την 

επίτευξη και διατήρηση της ικανοποίησης των ασθενών του σε υψηλά επίπεδα, χωρίς 

να εστιάζονται στο πώς τις αντιλαµβάνονται οι ίδιοι οι καταναλωτές των 

παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας. Εποµένως, δεν είναι δυνατή η ανάδειξη της 

σφαιρικής αντίληψης των ασθενών/πελατών αναφορικά µε την αναγνώριση των 

προσπαθειών αυτών του Νοσοκοµείου. 

 Ακόµη, τα ευρήµατα της πρωτογενούς έρευνας βασίζονται σε καθοριστικό 

βαθµό στα λεγόµενα και τις απόψεις του συνεντευξιαζόµενου, οπότε έχουν καθαρά 

υποκειµενικό χαρακτήρα και εγείρονται ενδεχοµένως προβλήµατα αξιοπιστίας. 

 Εποµένως, κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω έρευνα ανάδειξης των παραγόντων 

ικανοποίησης στο συγκεκριµένο Νοσοκοµείο µε τη χρήση περισσότερων εργαλείων 

µέτρησης της ικανοποίησης, πέραν αυτών που επεξεργάζονται και αξιολογούνται από 

το αρµόδιο Γραφείο Ποιοτικού Ελέγχου, ώστε να µελετηθεί διεξοδικά και η διάσταση 

των καταναλωτών των υπηρεσιών υγείας που προσφέρει το Νοσοκοµείο και να 

αναδειχθούν επιπλέον στοιχεία που πιθανόν αγνοήθηκαν στην παρούσα µελέτη.  

 Επιπλέον, τα ευρήµατα της παρούσας διπλωµατικής εργασίας θα µπορούσαν 

να χρησιµοποιηθούν και σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύµατα και να αποτελέσουν βάση 

για περαιτέρω µελέτη και έρευνα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

1) Τι πρότυπα ποιότητας ακολουθεί το Νοσοκοµείο; Τι πιστοποιήσεις φέρει 

και σε ποιους τοµείς; 

2) ∆ιενεργείται συγκριτική αξιολόγηση µε άλλα νοσοκοµεία για τον 

εντοπισµό βέλτιστων πρακτικών; 

3) Το πρόγραµµα βελτίωσης της ποιότητας που ακολουθεί το Νοσοκοµείο τι 

δράσεις περιλαµβάνει; 

4) Είναι σταθερά τα αποτελέσµατα της µέτρησης της ικανοποίησης των 

ασθενών /χρηστών των υπηρεσιών του Νοσοκοµείου; 

5) Υπάρχει κάποια ανοδική ή καθοδική τάση στη διάρκεια των τελευταίων 

ετών; 

6) Ποιοι τοµείς (ή και κλινικές/τµήµατα) εµφανίζουν τα υψηλότερα 

ποσοστά ικανοποίησης; 

7) Αντίστοιχα, ποιοι τοµείς εµφανίζουν τα χαµηλότερα ποσοστά; 

8) Τι ευθύνεται για αυτό; Έχουν ερευνηθεί οι αιτίες που συνεισφέρουν στα 

ποσοστά αυτά; 

9) Τι διορθωτικές ενέργειες/ µέτρα έχουν ληφθεί; 

10) Οι προτάσεις βελτίωσης/ παρατηρήσεις, όπως καταγράφονται από τους 

ασθενείς/συνοδούς στο ερωτηµατολόγιο ικανοποίησης, τι αφορούν 

συνήθως; 

11) Σε τι βαθµό λαµβάνονται αυτές υπόψη στη διαδικασία σχεδιασµού της 

στρατηγικής/ πολιτικής του Νοσοκοµείου; 

12) ∆ράσεις/ παρεµβάσεις για τη βελτίωση/διατήρηση της ποιότητας κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων ετών; 

13) Έχει προβεί το Νοσοκοµείο σε µέτρηση της ικανοποίησης των 

εργαζοµένων του; Εάν όχι, είναι στα µελλοντικά του σχέδια; 

14) Όσον αφορά τα παράπονα των ασθενών, ποια είναι τα συχνότερα 

παρατηρούµενα; 

15) Τα «επίσηµα» παράπονα/ καταγγελίες τι αφορούν συνήθως; Τι ποσοστό 

του συνόλου των παραπόνων καταλαµβάνουν; 



xii 
 

16) Ποια είναι η διαδικασία διαχείρισης/ επεξεργασίας των παραπόνων; 

Ποιος είναι υπεύθυνος για την αξιολόγησή τους; 

17) Σε τι αναλογία το Νοσοκοµείο δίνει απάντηση στις επιστολές παραπόνων 

των πολιτών; 

18) Από ποιον αρµόδιο δίνονται οι απαντήσεις στις επιστολές αυτές; 

19) Γίνονται διορθωτικές παρεµβάσεις µε αφορµή τα παράπονα αυτά; 

20) Λαµβάνεται µέριµνα για την πρόληψη/ εξάλειψη παρόµοιων 

περιστατικών; 

21) Οι ευχαριστήριες επιστολές των ασθενών/ συνοδών τι αφορούν συνήθως; 


