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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

 

1.1 Γεληθό Πιαίζην  

 

Η πγεία απνηειεί έλα ζεκειηψδεο θνηλσληθφ αγαζφ θαη ε πξφζβαζε ζηελ πεξίζαιςε 

ζπληζηά αλζξψπηλν δηθαίσκα. Οη ππεξεζίεο πγείαο έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ 

πνηφηεηα δσήο ησλ αλζξψπσλ, αθνχ απνηεινχλ ηελ πην θξίζηκε θαη εμαηνκηθεπκέλε 

ππεξεζία πνπ κπνξεί λα αγνξαζηεί (Dagger et al., 2007).  

Η Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο (ΠΦΤ) πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή βαζηθψλ θαη 

νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηνπο πνιίηεο (πξφιεςε, δηάγλσζε, ζεξαπεία) θαη 

απνηειεί ηελ πξψηε επαθή ηνπ πνιίηε, ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλφηεηαο κε ην 

ζχζηεκα πγείαο (Rohde et al., 2008; Κνληηάδεο θαη νπιηψηεο, 2005). Η Γηαθήξπμε 

ηεο Άικα- Άηα ην 1978 απνηειεί ζεκείν- ζηαζκφ γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα 

Τγείαο, αθνχ ηελ αλέδεημε σο κέζν γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο ζε παγθφζκηα θιίκαθα 

θη σο θνκβηθφ θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο (Alma- Ata Declaration, 

1978). Ωζηφζν, ζήκεξα ηα Κέληξα Τγείαο, ηα νπνία ππάγνληαη ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Φξνληίδα Τγείαο, θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ θαη λα 

επηβηψζνπλ κέζα ζε έλα δπζκελέο πεξηβάιινλ, επηβαξπκέλν απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε 

(Oikonomidou et al., 2010). 

Μέζα ζε απηφ ην θνηλσληθφ πιαίζην είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα παξνρή ππεξεζηψλ 

πςειήο πνηφηεηαο απφ ηηο κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη θπξίσο απφ ηηο 

κνλάδεο πνπ παξέρνπλ πξσηνβάζκηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, δειαδή απφ ηα Κέληξα 

Τγείαο θαη ηηο ινηπέο κνλάδεο. Μφλν κε απηφ ηνλ ηξφπν νη πφξνη κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά ψζηε λα ππάξμεη βειηίσζε. Οη 

πεξηθνπέο ησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ πγεία, νη νπνίεο αληαλαθιψληαη ζηηο 

κεηψζεηο πξνζσπηθνχ θαη εμνπιηζκνχ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία θαη θαζηζηνχλ ηνπο 

ηδησηηθνχο θνξείο πγείαο σο ηζρπξνχο αληαγσληζηέο, νδεγεί ηε δηνίθεζε λα 

επηθεληξσζεί ζε ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ηθαλνπνήζεη ηνπο πειάηεο ηεο πην 

νηθνλνκηθά. Η παξνρή θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ απφ ηηο κνλάδεο πγείαο είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε κε ηε δηαξθή κέηξεζε θαη απνηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπο (Berry and 

Bendapudi, 2007).  
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1.2 θνπόο θαη πλεηζθνξά ηεο Δξγαζίαο 

 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κε ηίηιν «Απνηίκεζε ηεο Πνηφηεηαο ησλ Τπεξεζηψλ 

ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο» έρεη σο θχξην ζηφρν ηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηα Κέληξα Τγείαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

αζζελψλ απφ απηέο, αμηνινγψληαο ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, εξεπλψληαη νη πξνζδνθίεο ησλ αζζελψλ απφ ηηο ππεξεζίεο ελφο 

Κέληξνπ Τγείαο πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπζνχλ ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζεσξνχλ 

απαξαίηεηα απφ ηηο ππεξεζίεο πγείαο. Δπηπιένλ, κεηξψληαη νη αληηιήςεηο ησλ αζζελψλ 

απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξαγκαηηθά ηνπο παξαζρέζεθαλ απφ ην Κέληξν Τγείαο. Η 

αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα πξνθχπηεη απφ ηε δηαθνξά/ ράζκα κεηαμχ αληηιήςεσλ θαη 

πξνζδνθηψλ.  Έλαο επηπιένλ εξεπλεηηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα 

εμαθξηβσζεί εάλ ππάξρεη επίδξαζε ηνπ θχινπ, ηεο ειηθίαο, ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ 

θαη ηεο ζπρλφηεηαο επίζθεςεο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο ζηελ αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα, 

θαζψο θαη αλ ε κε ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζδνθηψλ ζε κία δηάζηαζε πνηφηεηαο επεξεάδεη 

θαη ηηο ππφινηπεο. 

πλνπηηθά δειαδή, νη ππν-ζθνπνί ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη νη εμήο: 

1. Έξεπζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ αζζελψλ απφ ηηο ππεξεζίεο ησλ Κέληξσλ Τγείαο 

2. Έξεπζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ αζζελψλ απφ ηηο ππεξεζίεο ησλ Κέληξσλ Τγείαο 

3. Απνηίκεζε ηεο αληηιακβαλφκελεο απφ ηνπο αζζελείο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ 

ησλ Κέληξσλ Τγείαο σο δηαθνξά κεηαμχ αληηιήςεσλ θαη πξνζδνθηψλ 

4. Αμηνιφγεζε ηεο θάζε δηάζηαζεο πνηφηεηαο  

5. Μειέηε ηεο χπαξμεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ ραζκάησλ θάζε δηάζηαζεο 

6. Μειέηε ηεο επηξξνήο ηνπ θχινπ, ηεο ειηθίαο, ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη ηεο 

ζπρλφηεηαο επίζθεςεο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο ζηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο 

Απψηεξνο ζθνπφο είλαη λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα ψζηε λα αλαδεηρζνχλ ιχζεηο πνπ 

ζα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο. 

Η ζπλεηζθνξά ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έγθεηαη ζηελ θάιπςε ηνπ βηβιηνγξαθηθνχ θαη 

εξεπλεηηθνχ θελνχ πνπ παξαηεξείηαη φζνλ αθνξά ζηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 



Αποτίμηςη τησ Ποιότητασ Υπηρεςιών ςτον Τομέα τησ Πρωτοβάθμιασ Φροντίδασ Υγείασ 
 

3 
 

ππεξεζηψλ απφ ηα Κέληξα Τγείαο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ επέθηαζε ηεο ππάξρνπζαο 

βηβιηνγξαθίαο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Δλψ δειαδή νη έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηελ 

πνηφηεηα ππεξεζηψλ ησλ Ννζνθνκείσλ είλαη αξθεηέο, έρεη παξαηεξεζεί έιιεηςε 

εξεπλψλ ζρεηηθέο κε ηα Κέληξα Τγείαο. Όπσο φκσο ηνλίζηεθε παξαπάλσ ε ζεκαζία 

παξνρήο πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο κέζα ζην παξφλ θνηλσληθφ πιαίζην είλαη κεγάιε 

θαη εηδηθά απφ ηνπο θνξείο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο. Με άιια ιφγηα, ε αλάγθε 

γηα κειέηε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ησλ Κέληξσλ Τγείαο είλαη ζηε δεδνκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή κεγαιχηεξε απφ πνηέ θαζψο νη πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο Κέληξσλ 

Τγείαο θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ απφ απηέο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ζπλνιηθά ζε έλα πην πγηέο Δζληθφ χζηεκα Τγείαο.  

Λακβάλνληαο ινηπφλ ππφςηλ ηα παξαπάλσ αλαδεηθλχεηαη ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ην νπνίν έγθεηηαη ζην φηη επηρεηξεί λα ξίμεη θσο ζηε κέηξεζε 

ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ησλ Κέληξσλ Τγείαο. Έηζη, απηφ πνπ θαζηζηά ηελ 

παξνχζα εξγαζία ελδηαθέξνπζα είλαη φηη απνηειεί ηελ αξρή γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζην 

πεδίν ηεο πνηφηεηαο ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο, ην νπνίν είλαη ζρεηηθά 

αλεμεξεχλεην. 

1.3 Γνκή ηεο Δξγαζίαο 

 

Η εξγαζία απνηειείηαη απφ πέληε θεθάιαηα: ηελ εηζαγσγή, ηε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε, ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, ηα απνηειέζκαηα θαη ηέινο, ηα 

ζπκπεξάζκαηα.  

Σν παξφλ θεθάιαην ζπληζηά ην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο θαη έρεη σο ζηφρν λα 

εηζάγεη ηνλ αλαγλψζηε ζην ζέκα ηεο πνηφηεηαο ηεο πγείαο ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Φξνληίδα Τγείαο, παξνπζηάδνληαο ην γεληθφ πιαίζην, ελψ ζηε ζπλέρεηα εμεγνχληαη νη 

ζηφρνη ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαζψο θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν 

θαη ζηελ ηειεπηαία ελφηεηα ε δνκή ηεο εξγαζίαο. 

Σν δεχηεξν θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηελ αλαζθφπεζε ηεο παγθφζκηαο βηβιηνγξαθίαο 

αλαθνξηθά κε ζέκαηα πνηφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη ηθαλνπνίεζεο αζζελνχο θαη 

εμεγεί ηηο έλλνηεο θαη ζεσξίεο πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε ε παξνχζα έξεπλα. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ, κεηά απφ κηα ζχληνκε εηζαγσγή γηα ηηο 

ελφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, νξίδεηαη ε έλλνηα ηεο 

πνηφηεηαο γεληθά αιιά θαη εηδηθφηεξα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. Αθνινπζεί ε αλάιπζε ηνπ 

ξφινπ ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη 
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έπεηηα αλαιχεηαη ην SERVQUAL, ην νπνίν απνηειεί ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηε κέηξεζε 

ηεο πνηφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, θαζψο θαη νη θξηηηθέο πνπ θαηά θαηξνχο ηνπ έρνπλ 

αζθεζεί απφ άιινπο εξεπλεηέο. Πξνρσξψληαο, κειεηάηαη ε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία 

ζρεηηθά κε δεκνγξαθηθνχο θαη άιινπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε 

ελφο αζζελνχο απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο. Δηδηθφηεξα, κειεηάηαη ε επηξξνή 

ηνπ θχινπ, ηεο ειηθίαο, ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη ηεο ζπρλφηεηαο επίζθεςεο ελφο 

θνξέα πγείαο ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αζζελνχο απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπ 

παξαζρέζεθαλ, φπσο απηή έρεη δηακνξθσζεί κέζα απφ άιιεο έξεπλεο. ην ηέινο ηνπ 

πξψηνπ θεθαιαίνπ παξαηίζεηαη ε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, παξνπζηάδνληαο ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (ΔΤ) θαη ησλ Κέληξσλ 

Τγείαο θαη ην θεθάιαην θιείλεη κε ηελ παξνπζίαζε εξεπλψλ ζρεηηθέο κε ηελ πνηφηεηα 

κνλάδσλ πγείαο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα ρξεζηκνπνηψληαο σο 

εξγαιείν ην SERVQUAL. ην ηέινο, ε ζχλνςε παξνπζηάδεη πεξηιεπηηθά ηα 

ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο. 

Σν ηξίην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεη ηε κεζνδνινγία έξεπλαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε. ηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ αλαιχεηαη ν ζθνπφο δηεμαγσγήο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, θαζψο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα νπνία ζα γίλεη 

πξνζπάζεηα λα απαληεζνχλ. ηε ζπλέρεηα δίλνληαη νξηζκέλα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην 

Κέληξν Τγείαο Αιεμάλδξεηαο, ηηο ππεξεζίεο ηνπ νπνίνπ αθνξά ε παξνχζα έξεπλα. 

Έπεηηα πεξηγξάθεηαη ην SERVQUAL, δειαδή ην εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, 

παξνπζηάδνληαο ην είδνο ησλ εξσηήζεσλ πνπ απηφ πεξηιακβάλεη. Καηφπηλ, 

πεξηγξάθεηαη ην δείγκα ηεο έξεπλαο θαη ε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ.  

Σν ηέηαξην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Αξρηθά, δίλνληαη 

δηαγξακκαηηθά θαη πεξηγξαθηθά ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ (θχιν, 

ειηθία, κνξθσηηθφ επίπεδν) θαη ε ζπρλφηεηα επίζθεςεο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο ηνπο 

ηειεπηαίνπο 3 κήλεο. Σν επφκελν βήκα είλαη ε έξεπζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ 

αληηιήςεσλ θαη πξνζδνθηψλ, απφ ην νπνίν ζα πξνθχςεη ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ην αλ νη αζζελείο ηθαλνπνηήζεθαλ ή φρη απφ απηέο. Αθνινπζεί ν 

έιεγρνο αμηνπηζηίαο πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε αμηνπηζηία ησλ επξεκάησλ. Έπεηηα 

έιαβε ρψξα έιεγρνο ζπζρέηηζεο ησλ ραζκάησλ θάζε δηάζηαζεο κε ηα ράζκαηα ησλ 

ππφινηπσλ δηαζηάζεσλ, αιιά θαη έιεγρνο ζπζρέηηζεο ησλ ραζκάησλ κε ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ηε ζπρλφηεηα επίζθεςεο, ρξεζηκνπνηψληαο αλάιπζε t-test 

θαη αλάιπζε δηαθχκαλζεο (ANOVA) σο πξνο έλαλ παξάγνληα. Σν θεθάιαην ηειεηψλεη 
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κε ηε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ, φπνπ ζρνιηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα, 

επηρεηξψληαο λα αηηηνινγεζνχλ θαη λα βξεζεί ε ζρέζε κε επξήκαηα άιισλ ζρεηηθψλ 

εξεπλψλ ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο. 

Σν πέκπην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο. ηελ αξρή ηνπ 

δίλνληαη νξηζκέλα γεληθά ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, ελψ ζηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδνληαη νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαη νξηζκέλεο πξνηάζεηο γηα κειινληηθή 

έξεπλα. Σέινο, πξνηείλνληαη νξηζκέλεο δηνηθεηηθέο ππνδείμεηο πξνο ηε Γηνίθεζε ησλ 

Κέληξσλ Τγείαο.  

Η εξγαζία θιείλεη παξαζέηνληαο ηε βηβιηνγξαθία πνπ κειεηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηεμαγσγήο ηεο κειέηεο θαη ην παξάξηεκα, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην εξσηεκαηνιφγην 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην εξεπλεηηθφ κέξνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ 

 

 

2.1 Δηζαγσγή 

 

Η πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ έρεη ππάξμεη ζέκα πνπ απαζρνιεί ηνπο θνξείο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο, αιιά θαη επίθεληξν επηζηεκνληθήο έξεπλαο, αθνχ ζπκβάιιεη ζηε 

ζπλνιηθή επηηπρία ησλ κνλάδσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Σν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ 

γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο απνδεηθλχεηαη απφ ην πιήζνο κειεηψλ πνπ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θπξίσο ζε δηεζλέο, αιιά θαη ζε εζληθφ επίπεδν.  

ην θεθάιαην απηφ ιακβάλεη ρψξα βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πνηφηεηα ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ζην 

εξγαιείν κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ην SERVQUAL. πλνπηηθά, 

ηα ζέκαηα πνπ ζα αλαιπζνχλ κε βάζε ηε δηαζέζηκε αξζξνγξαθία είλαη ηα εμήο: 

 Η έλλνηα ηεο πνηφηεηαο γεληθά, αιιά θαη ζηηο ππεξεζίεο πγείαο εηδηθφηεξα 

 Ο ξφινο ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ζηε δηακφξθσζε ηεο 

αληηιακβαλφκελεο πνηφηεηαο θαη ε ζεσξία δηάςεπζεο ησλ πξνζδνθηψλ 

 Σν SERVQUAL σο εξγαιείν κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο, θαζψο θαη ε θξηηηθή πνπ 

ηνπ έρεη αζθεζεί 

 Γεκνγξαθηθνί (θχιν, ειηθία, κνξθσηηθφ επίπεδν) θαη άιινη παξάγνληεο 

(ζπρλφηεηα επίζθεςεο κνλάδαο) πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ 

απφ ηηο ππεξεζίεο πγείαο πνπ ηνπο παξαζρέζεθαλ 

 Οη ππεξεζίεο πγείαο ζηελ Διιάδα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (ΔΤ), ηα Κέληξα Τγείαο ζηελ Διιάδα θαη 

έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηελ πνηφηεηα ηεο πγείαο ζηελ Διιάδα κε εξγαιείν 

ην SERVQUAL 

Σα παξαπάλσ ζέκαηα επηιέρζεθαλ δηφηη πξνζθέξνπλ ην απαξαίηεην ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν πάλσ ζην νπνίν βαζίδεηαη ε παξνχζα εξγαζία θαη εμνηθεηψλνπλ ηνλ 

αλαγλψζηε κε έλλνηεο θαη ζεσξίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην εξεπλεηηθφ κέξνο. 

Αθφκα, ε παξνπζίαζε ηνπ νξγάλνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 



Αποτίμηςη τησ Ποιότητασ Υπηρεςιών ςτον Τομέα τησ Πρωτοβάθμιασ Φροντίδασ Υγείασ 
 

7 
 

παξνχζαο έξεπλαο, ηνπ SERVQUAL θξίλεηαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα εμεγεζεί 

ν ηξφπνο ρεηξηζκνχ ηνπ εξεπλεηηθνχ κέξνπο.   

Αμίδεη, αθφκα, λα αλαθεξζεί φηη ε πεξηγξαθή ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

ζπκβάιιεη ζην λα γίλεη θαηαλνεηφ ην γεληθφηεξν θνηλσληθφ πιαίζην, ηα 

πξνβιήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη άξα ε αλάγθε γηα κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο. Αθφκα, 

κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πξνθχπηεη ε δηαηχπσζε ησλ ππνζέζεσλ 

ηεο έξεπλαο, ε εγθπξφηεηα ησλ νπνίσλ ειέγρεηαη ζην εξεπλεηηθφ κέξνο. 

Σέινο, έρνληαο παξνπζηάζεη ζηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε αληίζηνηρεο έξεπλεο 

ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαζίζηαηαη εθηθηή ε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνχζα έξεπλα. 

 

2.2 Η Έλλνηα ηεο Πνηόηεηαο 

 

Η έλλνηα ηεο πνηφηεηαο είλαη πνιπζχλζεηε θαη ν νξηζκφο ηεο δχζθνινο εμαηηίαο ηεο 

ππνθεηκεληθήο ηεο θχζεο. Αλακθίβνια φκσο ε πνηφηεηα θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, 

ηφζν ζηα πιηθά αγαζά φζν θαη ζηα άπια, δειαδή ζηηο ππεξεζίεο. χκθσλα κε έξεπλεο 

ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε θαιχηεξα νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα, δηαηήξεζε πειαηνινγίνπ, πςειφηεξν κεξίδην αγνξάο θαη κε άιιεο 

κνξθέο ηεο απφδνζεο κηαο επηρείξεζεο (Devlin θαη Dong, 1994; Elia et al., 2014). 

Πξψηεο αλαθνξέο ζηελ πνηφηεηα ζπλαληψληαη ζηελ Ιαπσληθή θηινζνθία. Ο Crosby 

(1979) φξηζε ηελ πνηφηεηα σο κεδέλ ειιαησκαηηθά, ν Juran (1980) σο ζπκκφξθσζε 

ζηηο πξνδηαγξαθέο, ελψ άιινη ππνιφγηζαλ ηελ πνηφηεηα κεηξψληαο εζσηεξηθέο θαη 

εμσηεξηθέο αζηνρίεο (Garvin, 1983). Ωζηφζν, απηνί νη νξηζκνί αξκφδνπλ πεξηζζφηεξν 

ζε θαηαζθεπαζηηθνχο ηνκείο, αθνχ ε πνηφηεηα ησλ πιηθψλ αγαζψλ κπνξεί λα κεηξεζεί 

αληηθεηκεληθά ρξεζηκνπνηψληαο δείθηεο, φπσο ν αξηζκφο ησλ ειαηησκαηηθψλ θαη ε 

αλζεθηηθφηεηα ηνπ πξντφληνο, νη νπνίνη δε κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ ζε πεξηβάιινληα 

ππεξεζηψλ (Parasuraman et al., 1988).  

Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη ππεξεζίεο παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηα νπνία ηηο δηαθνξνπνηνχλ απφ ηα πξντφληα (Γνχλαξεο, 2012). Σν βαζηθφηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ππεξεζηψλ είλαη ε άπιε θχζε ηνπο, δειαδή ε απνπζία πιηθήο 

ππφζηαζεο. Γεχηεξνλ, νη ππεξεζίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ αδηαηξεηφηεηα, δειαδή απφ 
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αδπλακία δηαρσξηζκνχ ηεο παξαγσγήο ηνπο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ θαηαλαισηή, ν 

νπνίνο ζπλ-δεκηνπξγεί ηελ ππεξεζία. Σέινο, έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηαθξίλεη 

ηηο ππεξεζίεο απφ ηα πιηθά αγαζά είλαη ε εηεξνγέλεηά ηνπο, δειαδή ε αδπλακία ηεο 

επηρείξεζεο λα ζπζηεκαηνπνηήζεη ην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη απμεκέλν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ην ζέκα 

ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ θη απηφ απνδίδεηαη ζηελ πξνθαλή ζρέζε ηεο κε ην θφζηνο 

(Crosby, 1979; Elia et al., 2014), κε ηελ απνδνηηθφηεηα (Swaminathan et al., 2014), κε 

ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε (Bolton θαη Drew, 1991; Bansal and Taylor, 2015), κε ηε 

δηαηήξεζε πειαηψλ (Fullerton, 2014) θαη κε ζεηηθφ word-of-mouth (Ferguson et al., 

2010). Η πνηφηεηα ππεξεζηψλ ζεσξείηαη επξέσο σο θηλεηήξηνο δχλακε ηνπ εηαηξηθνχ 

κάξθεηηλγθ θαη ηεο νηθνλνκηθήο απφδνζεο κηαο επηρείξεζεο (Buttle, 1996; 

Swaminathan, 2014). Όζνλ αθνξά ηε ζρέζε ηεο πνηφηεηαο κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

πειάηε, έλα κεγάιν εχξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο ζπκθσλεί φηη ε πνηφηεηα ππεξεζηψλ θαη ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ είλαη δχν δηαθνξεηηθέο έλλνηεο, αιιά πνιχ ζηελά 

ζπλδεδεκέλεο, κε ηελ πνηφηεηα λα πξνεγείηαη ηεο ηθαλνπνίεζεο (Parasuraman et al., 

1994). 

Η πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ έρεη εμειηρζεί ζε βαζηθφ ζέκα θαη ηεο δηνίθεζεο ηα 

ηειεπηαία 20 ρξφληα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ν παξαδνζηαθφο παζεηηθφο θαη κε 

κηθξή δχλακε θαη επηξξνή απνδέθηεο ηεο ππεξεζίαο κεηαηξάπεθε ζε ηζρπξφ πειάηε 

(Donnelly et al., 1995). Απνηέιεζκα απηνχ ήηαλ ε ζπλερήο δήηεζε ησλ πειαηψλ γηα 

πςειφηεξε πνηφηεηα ππεξεζηψλ, ε φπνηα θαη‟ επέθηαζε αζθεί πίεζε ζηηο επηρεηξήζεηο 

παξνρήο ππεξεζηψλ ψζηε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ηνπο, θαζψο 

εηδάιισο νη πάξνρνη ππεξεζηψλ δε ζα είλαη ηθαλνί λα δηαηεξήζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε 

ησλ πειαηψλ ηνπο.  

Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ησλ ζεκεξηλψλ θαηαλαισηψλ ηνπο θαζηζηνχλ πεξηζζφηεξν 

ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο θαη κε κεγάιε ηάζε λα επηιέγνπλ ηηο πην θαηάιιειεο θαη 

απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο κέζα απφ έλα ζχλνιν ππεξεζηψλ (Munthiu et al., 2014). 

Δπνκέλσο, πξνθεηκέλνπ κηα επηρείξεζε λα δηαηεξήζεη ην πιενλέθηεκα απέλαληη ζηνπο 

αληηπάινπο ηεο θαη λα επηθξαηήζεη ζην πεξηβάιινλ έληνλνπ αληαγσληζκνχ πνπ 

επηθξαηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζα πξέπεη λα παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηεο πςειή πνηφηεηα 

ππεξεζηψλ (Martins et al., 2015). 
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2.3 Η Πνηόηεηα ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο 

 

Η πνηφηεηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο εμππεξεηεί κηα πξαγκαηηθή θαη δηαρξνληθή αλάγθε 

ηνπ αλζξψπνπ, σο κηα πξνζπάζεηα ζπλνιηθήο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο. Καηά 

ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, ε πνηφηεηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο έρεη 

αλαδεηρζεί σο πςειή πξνηεξαηφηεηα ηεο πγεηνλνκηθήο πνιηηηθήο (Κπξηφπνπινο θαη 

ζπλ., 2003). Ο ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ηαρχηεξα 

αλαπηπζζφκελνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ησλ ππεξεζηψλ (Dagger et al., 2007). 

Σαπηφρξνλα, ν ξφινο ηνπο ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αλζξψπσλ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφο, αθνχ απνηεινχλ ηελ πην θξίζηκε θαη εμαηνκηθεπκέλε ππεξεζία πνπ κπνξεί 

λα αγνξαζηεί (Berry θαη Bendapudi, 2007). χκθσλα κε ηνλ Seiders (2009), ε βαζηθή 

δηαθνξά ησλ ππεξεζηψλ πγείαο κε ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο είλαη φηη βαζίδνληαη ζηελ 

αλάγθε θη φρη ζηελ επηζπκία. 

Η θαζηέξσζε ελφο επξέσο απνδεθηνχ νξηζκνχ γηα ηελ πνηφηεηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο 

είλαη κηα πξφθιεζε, θαζψο ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο είλαη πνιπδηάζηαηε. χκθσλα κε 

ηνλ Avedis Donabedian (1980), ν νπνίνο ήηαλ απφ ηνπο  πξψηνπο πνπ επηθέληξσζαλ 

ηελ πξνζνρή ηνπο ζε ζέκαηα πνηφηεηαο ζην ρψξν ηεο πγείαο, σο πνηφηεηα ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο νξίδεηαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ αζζελή, ιακβάλνληαο 

ππόςε ηα θέξδε θαη ηηο δεκηέο πνπ ππάξρνπλ ζε κηα δηαδηθαζία πεξίζαιςεο. 

Γεδνκέλνπ φηη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ αθνζίσζή ηνπ 

(loyalty) (Picon et al., 2014), γίλεηαη πξνθαλέο φηη ε εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ζα πξέπεη 

λα ηίζεηαη σο πξνηεξαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. πλεπψο, ε 

θαηαλφεζε θαη ε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ απφ ηελ νπηηθή ησλ αζζελψλ 

είλαη επηηαθηηθή, αθνχ είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ παξνρή θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ 

ζηνπο πειάηεο (Berry and Bendapudi, 2007; McLelland et al., 2014). Βέβαηα ην 

εγρείξεκα απηφ δελ είλαη δηφινπ εχθνιν, κηαο θαη εθηφο απφ ηα γεληθφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ πνπ θαζηζηνχλ ηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ζηηο 

ππεξεζίεο πην δχζθνιε απφ απηή ζηα θαηαλαισηηθά αγαζά, νη ππεξεζίεο πγείαο είλαη 

απνηέιεζκα πνιιαπιψλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ δηαθφξσλ ππνζπζηεκάησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηνπ εμνπιηζκνχ, ηνπ ηαηξηθνχ, 

λνζειεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, κε ηα νπνία νη αζζελείο δελ είλαη 

εμνηθεησκέλνη, γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πνηφηεηαο (Gruber and Frugone, 2011). 
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Πέξα απφ ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζεκεξηλψλ θαηαλαισηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ, εηδηθά γηα ηνπο ρξήζηεο ππεξεζηψλ πγείαο κία αθφκε αιιαγή ππήξμε ην 

γεγνλφο φηη πιένλ θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία ηνπο (πνηφ 

λνζνθνκείν θαη πνηφ γηαηξφ ζα επηζθεθζνχλ, πνηφ είδνο ζεξαπείαο ζα αθνινπζήζνπλ) 

ην εχξνο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ επηινγψλ έρεη απμεζεί ζεκαληηθά, ηδηαίηεξα κε ηε 

δηάδνζε δεδνκέλσλ κέζσ Ίληεξλεη (Larson and Bock, 2016). 

 

2.4 Πξνζδνθίεο θαη Αληηιήςεηο 

 

Δθφζνλ, φπσο ηνλίζηεθε παξαπάλσ, ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ είλαη ζεκαληηθή γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ηνπ βέιηηζηνπ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ κηαο επηρείξεζεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, ηφηε ην εξψηεκα πνπ ζα πξέπεη λα ιπζεί είλαη πψο κπνξεί 

λα κεηξεζεί απηή ε πνηφηεηα. Μηα πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο απηνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

επξέσο γηα ηελ απνηίκεζε ηεο πνηφηεηαο είλαη ν εληνπηζκφο δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ ή 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ππεξεζίαο πνπ νη αζζελείο ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά γηα λα 

αμηνινγήζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο πνπ ηνπο παξαζρέζεθε (Asubonteng et al., 

1996; Landhari, 2009). 

Οξηζκέλνη εξεπλεηέο, φπσο νη Parasuraman, Berry θαη Zeithaml (1985), πξνηείλνπλ φηη 

ε δηεξεχλεζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ πειαηψλ κηαο ππεξεζίαο είλαη ζηνηρείν-θιεηδί φηαλ 

κειεηάηαη ε πνηφηεηα κηαο ππεξεζίαο. Έλαο επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελνο νξηζκφο φζνλ 

αθνξά ηηο πξνζδνθίεο είλαη φηη απνηεινχλ «κεξνιεπηηθέο πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε έλα 

πξνïφλ/ ππεξεζία, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο πξφηππν ή ζεκείν αλαθνξάο κε βάζε ην 

νπνίν ην πξντφλ/ ππεξεζία θξίλεηαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο ηνπ» (Zeithaml et al., 1993). 

χκθσλα κάιηζηα κε ηνπο ίδηνπο εξεπλεηέο, νη πξνζδνθίεο ιεηηνπξγνχλ σο πξφηππα κε 

ηα νπνία ζπγθξίλνληαη νη εκπεηξίεο/ αληηιήςεηο, θαηαιήγνληαο έηζη ζε αμηνινγήζεηο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ πνηφηεηα. Οη πξνζδνθίεο ζχκθσλα κε ηνπο 

Zeithaml et al. (1993) πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ, απφ ηελ 

πξνεγνχκελή ηνπο εκπεηξία κε ην πξντφλ/ ππεξεζία, απφ ηελ word-of-mouth 

επηθνηλσλία, θαζψο θαη απφ ηελ επηθνηλσλία ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηνλ πειάηε. 

Η θπξίαξρε ζεψξεζε ζηελ έξεπλα ηεο ηθαλνπνίεζεο βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ηεο 

δηάςεπζεο ησλ πξνζδνθηψλ (disconfirmation of expectations) ηνπ Oliver (1977). 

χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε δηακνξθψλεηαη απφ ηε 
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ζχγθξηζε ηεο αληηιακβαλφκελεο απνδνηηθφηεηαο θαη ησλ πξνζδνθηψλ πνπ ππήξραλ 

πξηλ ηελ αγνξά/ ρξήζε ηνπ πξντφληνο/ ππεξεζίαο. Δπαιήζεπζε ησλ πξνζδνθηψλ 

ζπλεπάγεηαη φηη ε πξαγκαηηθή εκπεηξία είλαη κεγαιχηεξε ησλ πξνζδνθηψλ θαη νδεγεί 

ζε ηθαλνπνίεζε ηνπ θαηαλαισηή. Αληίζεηα, δηάςεπζε ησλ πξνζδνθηψλ ζεκαίλεη φηη ε 

απνδνηηθφηεηα ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο ήηαλ θαηψηεξε ησλ πξνζδνθηψλ, άξα ν 

θαηαλαισηήο είλαη δπζαξεζηεκέλνο θαη ε δπζαξέζθεηά ηνπ απμάλεηαη φζν κεγαιχηεξε 

είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ πξνζδνθηψλ θαη πξαγκαηηθήο εκπεηξίαο (Oliver, 1977). ηελ 

πεξίπησζε φπνπ ε πξαγκαηηθφηεηα ππεξβαίλεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θαηαλαισηή ζε έλαλ 

κε αλακελφκελν βαζκφ πνπ λα ηνπ πξνθαιεί έθπιεμε γίλεηαη ιφγνο γηα έλζνπζηαζκφ 

ηνπ πειάηε/ θαηαλαισηή (customer delight) (Rust and Oliver, 2000). 

Παξά ην γεγνλφο φηη νη πειάηεο έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαη ζαθείο πξνζδνθίεο απφ ηελ 

ππεξεζία πγείαο πνπ ζα ηνπο παξαζρεζεί, ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ζπρλά δε γλσξίδεη ηηο 

πξνζδνθίεο απηέο κε απνηέιεζκα λα απνηπγράλεη λα ηηο αλαγλσξίζεη ή λα ηηο 

ηθαλνπνηήζεη ζην 18-42% ησλ πεξηπηψζεσλ (Jackson et al., 2001). Οη αληθαλνπνίεηεο 

απηέο πξνζδνθίεο είλαη πηζαλφ λα έρνπλ ζνβαξέο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ζηελ 

επηρείξεζε.  

Όζνλ αθνξά ηηο αληηιήςεηο, απηέο δηακνξθψλνληαη θαηά ηηο επνλνκαδφκελεο ζηηγκέο 

ηεο αιήζεηαο (moments of truth), δειαδή θαηά θάζε επαθή ηνπ πειάηε κε νπνηαδήπνηε 

δηάζηαζε ηεο ππεξεζίαο. Οη αληηιήςεηο ζρεκαηίδνληαη κε γλψκνλα ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ηνπο παξαζρέζεθε ε ππεξεζία (Pakdil and Harwood, 2005).  

 

2.5 Σν SERVQUAL σο Δξγαιείν Μέηξεζεο ηεο Πνηόηεηαο ζηνλ Σνκέα ηεο Τγείαο 

 

Σν SERVQUAL αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Parasuraman, Berry θαη Zeithaml (1985) γηα ηε 

κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ζε έλα κεγάιν εχξνο ππεξεζηψλ, φπσο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, 

ηειεθσληθέο ππεξεζίεο θαη ιηαλεκπφξην (Parasuraman et.al, 1988). Σν κνληέιν απηφ 

ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία δηάςεπζεο ησλ πξνζδνθηψλ πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ θαη 

κεηξά ην ράζκα πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ θαηαλαισηή απφ ηελ 

ππεξεζία πνπ κηα επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ κπνξεί λα ηνπ πξνζθέξεη 

(expectations) θαη ζηελ ππεξεζία πνπ ηνπ παξεζρέζεθε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

(perceptions), ψζηε λα αμηνινγήζεη ηελ πνηφηεηα, φπσο απηή γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνλ 

πειάηε (Δηθφλα 1). 
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Σν µνληέιν SERVQUAL απνηειείηαη απφ δχν µέξε: 22 εξσηήζεηο πνπ µεηξνχλ ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη 22 πνπ µεηξνχλ απηφ πνπ απηνί ηειηθά 

αληηιαµβάλνληαη αθφηνπ ηνπο παξαζρέζεθε ε ππεξεζία. Καη ηα δχν µέξε 

θαηαγξάθνληαη ζε µία επηαβάζκηα θιίµαθα Likert απφ «πµθσλψ απφιπηα» µέρξη 

«Γηαθσλψ απφιπηα». 

ηελ αξρηθή µειέηε ηνπ 1985, ε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην κνληέιν 

SERVQUAL πξνέθππηε κεηξψληαο δέθα δηαζηάζεηο: αμηνπηζηία, αληαπφθξηζε, 

ηθαλφηεηα εξγαδνκέλσλ, επγέλεηα θαηά ηελ εμππεξέηεζε, δηαζθάιηζε, 

πξνζβαζηκφηεηα, θεξεγγπφηεηα, θαηαλφεζε ηνπ πειάηε, επηθνηλσλία θαη απηά 

ζηνηρεία. ηηο αξρέο φκσο ηεο δεθαεηίαο ηνπ „90 νη δεκηνπξγνί ηνπ κνληέινπ 

ζπλφςηζαλ ζηηο εμήο πέληε βαζηθέο δηαζηάζεηο (Chan et al., 2001): 

 Αμηνπηζηία (Reliability), δειαδή ε ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα παξέρεη ζηνλ 

πειάηε ηεο απηφ πνπ ηνπ έρεη ππνζρεζεί, κε αθξίβεηα θαη ρσξίο ιάζε. 

 Αληαπόθξηζε (Responsiveness), δειαδή ε ηθαλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο 

επηρείξεζεο λα εμππεξεηνχλ άκεζα, απνηειεζκαηηθά θαη κε πξνζπκία ηνπο 

πειάηεο.  

 Γηαζθάιηζε (Assurance), δειαδή ε ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα εκπλέεη 

εκπηζηνζχλε θαη αζθάιεηα ζηνπο πειάηεο ηεο, ψζηε λα αηζζάλνληαη φηη 

βξίζθνληαη «ζε θαιά ρέξηα». 

 Δλζπλαίζζεζε (Empathy), δειαδή ε παξνρή εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο 

ηνπο πειάηεο, αλάινγα κε ηηο μερσξηζηέο αλάγθεο, απαηηήζεηο θαη επηζπκίεο 

ηνπο. 

 Απηά ηνηρεία (Tangibles), δειαδή ηα ρεηξνπηαζηά εθείλα ζηνηρεία πνπ 

πιαηζηψλνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηελ επηρείξεζε, φπσο νη 

εγθαηαζηάζεηο ηεο, ν εμνπιηζκφο θαη ε εκθάληζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 
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Δηθόλα 1 Μνληέιν Αληηιακβαλόκελεο Πνηόηεηαο Τπεξεζηώλ (Parasuraman et al., 1985) 

 

 

Σν κνληέιν SERVQUAL αλαγλσξίδεη ηελ χπαξμε πέληε ραζκάησλ (gaps), ηα νπνία 

επζχλνληαη γηα ηελ αδπλακία ησλ επηρεηξήζεσλ λα παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο ηηο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζδνθνχλ (Δηθφλα 2) (Γνχλαξεο, 2012).  
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Δηθόλα 2 Σν Μνληέιν SERVQUAL (Parasuraman, Zeithaml, Berry 1985) 

 

 GAP 1- Άγλνηα γηα ηηο πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε. Σν πξψην θελφ πξνθχπηεη φηαλ νη 

επηρεηξήζεηο αγλννχλ πιήξσο ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο. 

Δθφζνλ ινηπφλ δε γλσξίδνπλ ηί είλαη απηφ πνπ νη πειάηεο πξνζδνθνχλ, δε 

κπνξνχλ θαη λα ηνπο ηθαλνπνηήζνπλ. πλήζσο δεκηνπξγείηαη φηαλ απφ ηελ 

επηρείξεζε απνπζηάδνπλ νη έξεπλεο αγνξάο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηαιεχθαλζε 

ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ. Αθφκα, ην πξψην απηφ ράζκα είλαη πηζαλφ λα 

νθείιεηαη ζηελ αλεπαξθή επηθνηλσλία κεηαμχ δηνίθεζεο θαη εξγαδνκέλσλ πνπ 

έξρνληαη ζπρλφηεξα ζε επαθή κε ηνλ πειάηε. Δπνκέλσο γηα ηελ εμάιεηςε απηνχ 

ηνπ ράζκαηνο πξνηείλεηαη βειηίσζε ηεο έξεπλαο αγνξάο θαη ηεο επηθνλσλίαο 

κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 GAP 2- Λαλζαζκέλε κεηαηξνπή ησλ πξνζδνθηώλ ζε πξνδηαγξαθέο. ηελ 

πεξίπησζε ηνπ δεχηεξνπ ράζκαηνο ε επηρείξεζε γλσξίδεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ 

πειάηε αιιά αδπλαηεί λα ηηο κεηαηξέςεη ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο ψζηε 

ε παξερφκελε ππεξεζία λα ηθαλνπνηεί ηηο πξνζδνθίεο. πλήζεο αηηία εκθάληζεο 
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απηνχ ηνπ θελνχ είλαη ε έιιεηςε ηεο πξαγκαηηθήο πξνζήισζεο ηεο εγεζίαο 

ζηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ, νπφηε γηα λα εμαιεηθζεί απηφ ην 

θελφ απαηηείηαη αιιαγή ηεο λννηξνπίαο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο θαη 

πξνζαλαηνιηζκφο ηεο πξνο ηελ πνηφηεηα. 

 GAP 3- Με ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθώλ πνηόηεηαο από ηελ πξνζθεξόκελε 

ππεξεζία. Σν ηξίην απηφ ράζκα εκθαλίδεηαη φηαλ ε ππεξεζία πνπ παξέρεηαη 

ζηνλ πειάηε είλαη έμσ απφ ηα πξφηππα πνπ έρεη ζέζεη ε επηρείξεζε. Απηφ 

θπξίσο ζπκβαίλεη ιφγσ αδπλακίαο ησλ εξγαδνκέλσλ λα θέξνπλ εηο πέξαο ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο, ην νπνίν κε ηε 

ζεηξά ηνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε επηινγή κε θαηάιιεισλ αλζξψπσλ γηα θάζε 

ζέζε, ζε κε επαξθή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ζε αφξηζηεο πεξηγξαθέο 

ζέζεσλ εξγαζίαο ή ζε έιιεηςε νκαδηθφηεηαο.  

 GAP 4- Με ηθαλνπνίεζε ησλ ππνζρέζεσλ από ηελ πξνζθεξόκελε ππεξεζία. Με 

άιια ιφγηα, ην ράζκα απηφ εκθαλίδεηαη φηαλ ε επηρείξεζε δελ ηθαλνπνηεί απηά 

πνπ έρεη ππνζρεζεί ζηνπο πειάηεο ηεο κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο. Απηφ ζπκβαίλεη 

δηφηη ζπρλά ε επηρείξεζε γηα λα θπξηαξρήζεη ηνπ αληαγσληζκνχ θαη λα 

πξνζειθχζεη πειάηεο δίλεη ππνζρέζεηο ηηο νπνίεο αξγφηεξα δπζθνιεχεηαη λα 

ηεξήζεη. Οη ππνζρέζεηο απηέο είλαη δπλαηφ λα δίλνληαη είηε κέζσ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο (πσιεηέο, πξνζσπηθφ εμππεξέηεζεο), είηε κέζσ ηεο 

επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο ηεο επηρείξεζεο. Δπνκέλσο, γηα λα απνθεπρζεί ε 

εκθάληζε απηνχ ηνπ θελνχ ζα πξέπεη ε επηρείξεζε λα ζέηεη ξεαιηζηηθφηεξεο 

ππνζρέζεηο ψζηε λα κε δεκηνπξγεί πξνζδνθίεο πνπ δε ζα ηθαλνπνηήζεη. 

 GAP 5- Με ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζδνθηώλ ησλ πειαηώλ από ηελ 

αληηιακβαλόκελε εμππεξέηεζε. Σν θελφ απηφ πεξηγξάθεη φηη ε ππεξεζία πνπ ελ 

ηέιεη αληηιακβάλεηαη ν πειάηεο δελ είλαη απηή πνπ πξνζδνθνχζε, αιιά είλαη 

ρακειφηεξεο πνηφηεηαο. ηελ νπζία ην πέκπην ράζκα δεκηνπξγείηαη σο 

απνηέιεζκα φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ, επνκέλσο γηα λα απνθεπρζεί ζα πξέπεη 

λα επηιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθάιεζαλ ηα ηέζζεξα πξνεγνχκελα 

ράζκαηα. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ην SERVQUAL δελ αλαπηχρζεθε ζπγθεθξηκέλα γηα ηε κέηξεζε 

ηεο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, πξνζαξκφζηεθε πξνθεηκέλνπ λα ηαηξηάδεη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λνζνθνκεηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη απνδείρζεθε αμηφπηζην γηα 

ρξήζε ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ (Babakus and Mangold, 1992; Edura and 

Kamaruzaman, 2009). Σν SERVQUAL έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο γηα ηε κέηξεζε ηεο 
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πνηφηεηαο ζηελ πγεία θπξίσο ζηηο ΗΠΑ (ελδεηθηηθά Anderson, 1995; Larson and Bock, 

2016), ζηελ Δπξψπε (ελδεηθηηθά Sargeant Kaehler, 1998; Curry and Sinclair, 2002; 

Taner and Anthony, 2006) θαη ζηελ Απζηξαιία (ελδεηθηηθά Chan et al., 2003).  

Απφ ηηο πξψηεο ρξήζεηο ηνπ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο είλαη εθείλε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ην 1996 απφ ηνπο Anderson θαη Zwelling, νη νπνίνη ρξεζηκνπνίεζαλ ην SERVQUAL 

γηα λα αμηνινγήζνπλ ηελ πνηφηεηα ζε ηέζζεξηο θιηληθέο ελφο αληηθαξθηληθνχ 

λνζνθνκείνπ ζην Σέμαο. Βξίζθνληαο ην ράζκα κεηαμχ πξνζδνθφκελσλ θαη 

αληηιακβαλφκελσλ ππεξεζηψλ θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ππήξρε πεξηζψξην 

βειηίσζεο θαη ζηηο ηέζζεξηο θιηληθέο πνπ κειεηήζεθαλ θαη ηφληζαλ ηε ζεκαζία ησλ 

πξνζδνθηψλ ζηελ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηα ππεξεζηψλ κηαο επηρείξεζεο. 

 Αλάινγεο κειέηεο γηα ηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ρξεζηκνπνηψληαο σο εξγαιείν ην 

SERVQUAL έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζηελ Διιάδα (Christoglou et al., 2006) 

(Karassavidou et al., 2009) (βιέπε ελφηεηα «Μειέηεο Πνηφηεηαο Τγείαο 

ρξεζηκνπνηψληαο SERVQUAL ζηελ Διιάδα»).  

Ο ζθνπφο ησλ εξεπλψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ σο εξγαιείν κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο ζηελ 

πγεία ην SERVQUAL πνηθίιιεη. Οξηζκέλεο κειέηεο επηθεληξψλνληαη ζηε κέηξεζε ηνπ 

επηπέδνπ πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ (φισλ ή ζπγθεθξηκέλσλ) πνπ παξέρνληαη ζε έλα 

λνζνθνκείν (Sewell, 1997; Mostafa, 2006). πρλά, κειέηεο έρνπλ σο ζηφρν λα 

ζπγθξίλνπλ ηελ πνηφηεηα ζην δεκφζην ηνκέα θαη ζηνλ ηδησηηθφ (Taner and Antony, 

2006). Άιιεο κειέηεο εξεπλνχλ ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο κηαο 

ππεξεζίαο θαη άιισλ κεηαβιεηψλ, φπσο ην ζηπι εγεζίαο ή ε πξνζπκία αζζελψλ πνπ 

έρνπλ επηζθεθζεί ην λνζνθνκείν λα ην πξνηείλνπλ ζηνπο θίινπο ηνπο (Reidenbach and 

Sandifer-Smallwood, 1990). Έλα αθφκε ζχλεζεο εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ θαινχληαη 

λα επηιχζνπλ άιιεο κειέηεο είλαη ε εχξεζε ησλ δηαζηάζεσλ πνηφηεηαο πνπ ζεσξνχλ νη 

αζζελείο ζεκαληηθφηεξεο, έηζη ψζηε λα γλσξίδνπλ νη αξκφδηνη ζε πνηέο απφ απηέο 

αμίδεη λα επηθεληξσζνχλ. Σέινο, ππάξρνπλ κειέηεο πνπ ζηφρν έρνπλ λα ξίμνπλ θσο 

ζηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ γηα ηελ πνηφηεηα νη εζσηεξηθνί πειάηεο (εξγαδφκελνη) θαη λα 

δηεπξελήζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο (Lee and Yom, 2007).  

Οξηζκέλεο πξφζθαηεο κειέηεο καδί κε ην ζηφρν θαη ηα επξήκαηά ηνπο δίλνληαη 

παξαθάησ ζηνλ Πίλαθα 1. 
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Πίλαθαο 1 Έξεπλεο κε SERVQUAL ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο 

Δξεπλεηήο ηφρνο Έξεπλαο Δπξήκαηα 

Taner and Antony, 2006 χγθξηζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ κεηαμχ 

δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ 

λνζνθνκείνπ  

Οη αζζελείο ησλ ηδησηηθψλ 

λνζνθνκείσλ είλαη πην 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο 

ζπγθξηηηθά κε απηνχο ησλ 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ  

Lee and Yom, 2007 χγθξηζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ παξερφκελσλ απφ 

λνζνθνκεία ππεξεζηψλ θαη 

ηεο ηθαλνπνίεζεο κεηαμχ 

αζζελψλ θαη λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ 

Οη πξνζδνθίεο θαη νη αληηιήςεηο 

ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ήηαλ πςειφηεξεο απφ απηέο ησλ 

αζζελψλ, ελψ ε ζπλνιηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ ήηαλ 

πςειφηεξε απφ απηή ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

Butt and de Run, 2010  Αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ζηα ηδησηηθά 

λνζνθνκεία  

Διαθξψο αξλεηηθφ ζπλνιηθφ  

ράζκα (-0.29), κε ηε δηάζηαζε 

ηεο αμηνπηζηίαο λα ζεκεηψλεη ην 

κεγαιχηεξν ράζκα θαη ηε 

δηάζηαζε ηεο δηαζθάιηζεο ην 

κηθξφηεξν  

Garrard and Narayan, 

2013 

 

Αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ θαη ηεο 

ηθαλνπνίεζεο αζζελψλ 

καηεπηεξίσλ 

Διαθξψο αξλεηηθφ ζπλνιηθφ 

ράζκα 

   

Behdioglu S. et al., 2017 Αμηνιφγεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ 

λνζειεπκέλσλ αζζελψλ 

απφ ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο θέληξσλ 

απνθαηάζηαζεο  

Αξλεηηθφ ράζκα ζε φιεο ηηο 

δηαζηάζεηο πνηφηεηαο, δειαδή 

γεληθή κε ηθαλνπνίεζε απφ ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο. Σν 

κεγαιχηεξν ράζκα ζεκεηψζεθε 

ζηελ απηή δηάζηαζε ελψ ην 

κηθξφηεξν ζηε δηάζηαζε ηεο 

ελζπλαίζζεζεο 

 

http://www.emeraldinsight.com/author/Garrard%2C+Francesca
http://www.emeraldinsight.com/author/Narayan%2C+Harini
http://www.emeraldinsight.com/author/Narayan%2C+Harini
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2.5.1 Κξηηηθή ζην Μνληέιν SERVQUAL 

 

Σν κνληέιν SERVQUAL είρε νξηζκέλνπο επηθξηηέο, νη νπνίνη άζθεζαλ ζνβαξή θξηηηθή 

φζνλ αθνξά ζηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ νξγάλνπ απηνχ γηα ηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ ππεξεζηψλ.  

Η θπξηφηεξε έλζηαζε αθνξά ηηο δηαζηάζεηο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ αξηζκφ ηνπο θαη 

ηε ζηαζεξφηεηά ηνπο ζε θάζε πιαίζην πνπ κειεηάηαη. Ο Carman (1990) ππνζηεξίδεη φηη 

νη δηαζηάζεηο πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ δελ είλαη ίδηεο γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο. 

Δπνκέλσο, δελ είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηεο θιίκαθαο απηνχζηαο ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο, 

αιιά απαηηείηαη πξνζαξκνγή γηαηί ην πιήζνο θαη ην είδνο ησλ δηαζηάζεσλ πνηφηεηαο 

κηαο ππεξεζίαο αιιάδεη αλάινγα κε ην είδνο ηεο ίδηαο ηεο ππεξεζίαο.  

Μάιηζηα, έρνπλ δηαηππσζεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο αξθεηέο ελαιιαθηηθέο δηαζηάζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ππεξεζηψλ, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2. Ο 

Avedis Donabedian (1980), παηέξαο ηνπ φξνπ πνηφηεηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, 

αλαγλψξηζε 3 δηαζηάζεηο ζηελ παξνρή θξνληίδαο: ην ηερληθφ κέξνο (technical, science 

of medicine), ην δηαπξνζσπηθφ κέξνο (interpersonal) θαη ηελ μελνδνρεηαθή ππνδνκή 

(amenities). Σν ηερληθφ κέξνο αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη 

ηερλνινγίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο πγείαο ηνπ αζζελή. Σν 

δηαπξνζσπηθφ κέξνο αλαθέξεηαη ζηελ αλζξψπηλε δηάζηαζε αληηκεηψπηζεο ηνπ αζζελή 

απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. Σέινο, ε μελνδνρεηαθή ππνδνκή έρεη λα θάλεη κε ην 

ρψξν, ην πεξηβάιινλ θαη ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο πξνζθέξεηαη ε ππεξεζία. 

Ο Grönroos (1984), ν νπνίνο επίζεο 

ππνζηεξίδεη ηε ζεσξία δηάςεπζεο ησλ 

πξνζδνθηψλ επηρεηξψληαο λα 

πεξηγξάςεη ηνπο παξάγνληεο πνηφηεηαο 

ησλ ππεξεζηψλ ρψξηζε ηελ πνηφηεηα ζε 

δχν θαηεγνξίεο: ηελ ηερληθή (technical 

quality) θαη ηε ιεηηνπξγηθή (functional 

quality) πνηφηεηα (Δηθφλα 3). Η 

ηερληθή πνηφηεηα ζρεηίδεηαη κε ην ηί 

ιακβάλεη ν πειάηεο θαηά ηε δηάξθεηα Εικόνα 3 Μοντέλο Ποιότητασ Υπηρεςιών (Gronroos, 1984) 
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ηεο δηαδηθαζίαο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, ελψ ε ιεηηνπξγηθή πνηφηεηα αλαθέξεηαη ζην 

πώο παξέρεηαη ε ππεξεζία. Σν κνληέιν ηνπ Grönroos πεξηιακβάλεη θαη ηελ έλλνηα ηεο 

εηθφλαο (image), ε νπνία δηακνξθψλεηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπγθαηαιέγνληαη 

ζηα δχν είδε πνηφηεηαο πνπ αλαθέξζεθαλ. Η εηθφλα απηή ινηπφλ ηνπ θαηαλαισηή 

επεξεάδεη ηελ αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηε ζχγθξηζε κεηαμχ 

πξνζδνθψκελεο ππεξεζίαο θαη αληηιακβαλφκελεο ππεξεζίαο. 

 

Πίλαθαο 2 Γηαζηάζεηο Πνηόηεηαο ζηελ Τγεία ζύκθσλα κε δηάθνξνπο εξεπλεηέο 

Δξεπλεηήο Γηαζηάζεηο Πνηφηεηαο ζηελ Τγεία 

  

Donabedian (1980) Σερληθφ κέξνο, Γηαπξνζσπηθφ κέξνο, Ξελνδνρεηαθή 

ππνδνκή 

 

Grönroos (1984) Σερληθή πνηφηεηα, Λεηηνπξγηθή πνηφηεηα, Δηθφλα 

 

Hedvall θαη Paltschik (1984) Πξνζπκία θαη ηθαλφηεηα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, 

Φπζηθή θαη ςπρνινγηθή πξφζβαζε 

 

Parasuraman et al. (1985) Αμηνπηζηία, Αληαπφθξηζε, Ιθαλφηεηα εξγαδνκέλσλ, 

Δπγέλεηα θαηά ηελ εμππεξέηεζε, Γηαζθάιηζε, 

Πξνζβαζηκφηεηα, Φεξεγγπφηεηα, Καηαλφεζε ηνπ 

πειάηε, Δπηθνηλσλία θαη Απηά ζηνηρεία 

Parasuraman et al. (1988) Αμηνπηζηία, Αληαπφθξηζε, Γηαζθάιηζε, Δλζπλαίζζεζε, 

Απηφηεηα 

 

Leblanc θαη Nguyen (1988) Δηαηξηθή εηθφλα, Δζσηεξηθφο νξγαληζκφο, Φπζηθή 

ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο ππεξεζίαο, 

Αιιειεπίδξαζε πξνζσπηθνχ θαη πειάηε, Δπίπεδν 

ηθαλνπνίεζεο πειάηε 

 

Reidenbach θαη Sandifer- 

Smallwood (1990) 

 

Απηνπεπνίζεζε αζζελνχο, Δλζπλαίζζεζε, Υξφλνο 

αλακνλήο, Φπζηθή εκθάληζε, πζηήκαηα ππνζηήξημεο, 

Δπηρείξεζε 

 

Tomes θαη Ng (1995) Δλζπλαίζζεζε, Καηαλφεζε ηεο αζζέλεηαο, εβαζκφο, 

Θξεζθεπηηθέο αλάγθεο, Αμηνπξέπεηα, Φαγεηφ, Φπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

 

Gross θαη Nirel (1998) Πξνζβαζηκφηεηα, Τπνδνκή, Αηκφζθαηξα, Πξνζσπηθή 

επαθή 

 

Andaleeb (1998) Δπηθνηλσλία, Κφζηνο, Δγθαηαζηάζεηο, Ιθαλφηεηα, 

πκπεξηθνξά 
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Carman (2000) Σερληθή δηάζηαζε (επαγγεικαηηθή θξνληίδα), Γηακνλή 

(θαγεηφ, ζφξπβνο, ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, 

θαζαξηφηεηα, ηδησηηθφηεηα, parking) 

 

Walters and Jones (2001) Αζθάιεηα, Απφδνζε, Aesthetics, Βνιηθφηεηα, 

Οηθνλνκία, Αμηνπηζηία 

 

 

 

  

Μία άιιε θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζην κνληέιν SERVQUAL είλαη φηη νη δηαζηάζεηο ηνπ 

παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο απφ ρψξα ζε ρψξα, επνκέλσο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ 

θνπιηνχξα ησλ πειαηψλ κίαο ππεξεζίαο (Athanasopoulos et al., 2001). Δπηπιένλ, 

νξηζκέλνη ζπγγξαθείο ζεσξνχλ πηζαλφ ηνλ θίλδπλν νξηζκέλνη αζζελείο λα 

κεγαινπνηήζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, θαηαιήγνληαο έηζη ζε έλα κεγαιχηεξν ράζκα 

(gap) κεηαμχ πξνζδνθηψλ θαη αληηιήςεσλ (Clow θαη Vorhies, 1993). 

Δπηπξφζζεηα, νη Cronin θαη Taylor (1992) εμέθξαζαλ ηελ ακθηβνιία ηνπο σο πξνο ηελ 

εθαξκνζηκφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα ηεο ζεσξίαο δηάςεπζεο ησλ πξνζδνθηψλ ζηελ 

νπνία ζηεξίδεηαη ην SERVQUAL. Οη ζπγθεθξηκέλνη ζπγγξαθείο ακθηζβήηεζαλ ην 

γεγνλφο φηη νη ρξήζηεο κηαο ππεξεζίαο αμηνινγνχλ ηελ πνηφηεηα ζπγθξίλνληαο ηηο 

πξνζδνθίεο κε ηελ αληηιακβαλφκελε εμππεξέηεζε. Αληίζεηα, ζεσξνχλ φηη ε πνηφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ επεξεάδεηαη άκεζα κφλν απφ ηηο αληηιήςεηο. Γηα ην ιφγν απηφ 

πξφηεηλαλ  ην κνληέιν SERVPERF (Service Performance), ην νπνίν κεηξά κφλν ηηο 

αληηιήςεηο ησλ πειαηψλ. 

Σέινο, αληηθείκελν θξηηηθήο απνηέιεζε θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εξγαιείνπ, κε νξηζκέλνπο εξεπλεηέο λα ην ζεσξνχλ δχζρξεζην γηα ηε κέηξεζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη κία επηρείξεζε (Cronin θαη Taylor, 1994). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο κέζσ ηνπ SERVQUAL πξνυπνζέηεη δχν 

κεηξήζεηο: ε πξψηε ζρεηηθή κε ηελ πξνζδνθία ηνπ πειάηε θαη ε δεχηεξε ζρεηηθή κε ην 

επίπεδν ηεο πνηφηεηαο πνπ έιαβε  ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Καηά ζπλέπεηα, νη δηπιέο 

κεηξήζεηο ζπλεπάγνληαη κεγαιχηεξα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπρλά εθιακβάλνληαη σο 

θνπξαζηηθά απφ ηνπο εξσηψκελνπο (ηαζαθφπνπινο, 1999). 

Παξά ηηο αδπλακίεο ηνπ κνληέινπ θαη ηηο θξηηηθέο πνπ ηνπ αζθήζεθαλ, ην SERVQUAL 

παξακέλεη έλα αμηφπηζην εξγαιείν γηα ηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο. πγθεθξηκέλα γηα ηηο 

ππεξεζίεο πγείαο, ε έξεπλα ησλ Babakus θαη Mangold (1992), αιιά θαη άιισλ 
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εξεπλεηψλ (Taner and Antony, 2006), ππνζηεξίδεη ηα εχξεκαηα ησλ δεκηνπξγψλ ηνπ 

κνληέινπ Parasuraman et al. (1985), κε απνηέιεζκα ην SERVQUAL λα παξακέλεη απφ 

ηα πην δεκνθηιή εξγαιεία κέηξεζεο πνηφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη ζε 

λνζνθνκεηαθά πεξηβάιινληα, παξά ην γεγνλφο φηη νξηζκέλνη ζπγγξαθείο φπσο νη Butler 

et al. (1996) έρνπλ ακθηζβεηήζεη ηελ εθαξκνζηκφηεηά ηνπ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο.  

Υσξίο ακθηβνιία σζηφζν, απαηηείηαη πξνζαξκνγή ηνπ SERVQUAL ζηνλ θιάδν πνπ 

κειεηάηαη, απνξξίπηνληαο ή πξνζζέηνληαο δηαζηάζεηο ή εξσηήκαηα (Fowdar, 2005). 

Μάιηζηα νη ίδηνη νη δεκηνπξγoί ηνπ έρνπλ δειψζεη φηη ην SERVQUAL παξέρεη έλα 

βαζηθφ ζθειεηφ, πεξηιακβάλνληαο ζπγθεθξηκέλεο δειψζεηο γηα θάζε κηα απφ ηηο 

δηαζηάζεηο πνηφηεηαο (αμηνπηζηία, αληαπφθξηζε, δηαζθάιηζε, ελζπλαίζζεζε, απηά 

ζηνηρεία). Ωζηφζν, φηαλ ρξεηάδεηαη, ν ζθειεηφο απηφο κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ή λα 

εκπινπηηζηεί πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη ηηο εξεπλεηηθέο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε 

έξεπλαο (Parasuraman et al., 1988). 

Μάιηζηα, ε δχλακε ηνπ εξγαιείνπ απηνχ έγθεηηαη ζην φηη φρη κφλν επηηξέπεη ηε 

κέηξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε- αζζελνχο, αιιά επηπιένλ 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εληνπηζηνχλ νη δηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ε ππεξεζία πνπ 

παξαζρέζεθε ππεξβαίλεη ηηο πξνζδνθίεο (ηθαλνπνηεκέλνη πειάηεο), θαζψο θαη ηηο 

δηαζηάζεηο φπνπ νη πξνζδνθίεο δελ ηθαλνπνηνχληαη (κε ηθαλνπνηεκέλνη πειάηεο). ηε 

δεχηεξε πεξίπησζε ινηπφλ, αλαγλσξίδνληαο απηά ηα θελά γίλνληαη γλσζηέο νη 

δηαζηάζεηο νη νπνίεο ρξήδνπλ βειηίσζεο θαη νη ιφγνη δπζαξέζθεηαο ησλ πειαηψλ. Έηζη, 

ε δηνίθεζε κπνξεί λα πξνβεί ζε ζπγθεθξηκέλεο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

απμεζεί ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

2.6 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ Ιθαλνπνίεζε ησλ Αζζελώλ 

 

Σν επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ απφ ηελ παξνρή κηαο ππεξεζίαο δελ είλαη ίδην 

γηα φινπο ηνπο αζζελείο αιιά παξνπζηάδεη δηαθνξνπνηήζεηο. Δπξήκαηα απνδεηθλχνπλ 

φηη δηαθνξεηηθνί αζζελείο έρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζδνθίεο, θαζψο επίζεο θαη φηη 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο αζζελψλ είλαη πηζαλφ λα ζεσξνχλ νξηζκέλεο δηαζηάζεηο 

ζεκαληηθφηεξεο ζε ζρέζε κε θάπνηεο άιιεο νκάδεο, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ηελ 

αληίιεςε απφ ηελ ππεξεζία πνπ ηνπο παξαζρέζεθε θαη ηειηθά ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο 

(Reidenbach θαη Sandifer-Smallwood, 1990; Naidu, 2009).  
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2.6.1 Γεκνγξαθηθνί Παξάγνληεο  

 

Πιεζψξα κειεηψλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ησλ θνηλσληθφ- 

δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αζζελψλ ζηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηηο 

ππεξεζίεο πγείαο πνπ ηνπο παξαζρέζεθαλ. 

2.6.1.1 Ηιηθία Αζζελώλ 

 

πρλφ αληηθείκελν κειέηεο είλαη ε ειηθία ησλ αζζελψλ, κε ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ησλ εξεπλψλ λα θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία αζζελείο είλαη 

πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη ζε ζρέζε κε ηνπο λεφηεξνπο. Δλδεθηηθά αλαθέξεηαη ε 

έξεπλα ηνπ Tucker (2002), ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ειηθίαο θαη ηθαλνπνίεζεο αζζελψλ. Μάιηζηα ν Cohen (1996) απνδίδεη απηφ ην 

απνηέιεζκα ζην φηη νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία άλζξσπνη ζπλήζσο ελδηαθέξνληαη 

ιηγφηεξν γηα ιεπηνκέξεηεο θαη δελ έρνπλ ηελ ηάζε λα επηδεηνχλ πεξηζζφηεξεο 

απαληήζεηο ή λα ακθηζβεηνχλ απηά πνπ άθνπζαλ απφ ηνπο γηαηξνχο ηνπο ζε ζρέζε κε 

ηνπο κηθξφηεξνπο ζε ειηθία αζζελείο. Μία άιιε πηζαλή εμήγεζε ζχκθσλα κε ηνλ ίδην 

εξεπλεηή είλαη φηη είλαη ζπρλφ θαηλφκελν νη ειηθησκέλνη λα αηζζάλνληαη φηη 

επηβαξχλνπλ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη ηελ θνηλσλία, επνκέλσο λα αηζζάλνληαη φηη δελ 

αμίδνπλ κεγάιε πξνζνρή θαη θξνληίδα (Cohen, 1996).  

Δμαίξεζε ζηα επξήκαηα απηά ζρεηηθά κε ηε ζρέζε κεηαμχ ειηθίαο θαη ηθαλνπνίεζεο 

αζζελψλ απνηειεί ε κειέηε ησλ Mummalaneni θαη Gopalakrishna (1995), νη νπνίνη 

κειέηεζαλ έλα κεγάιν αξηζκφ θνηλσληθν- δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (θχιν, 

εηζφδεκα, ειηθία, επάγγεικα, εθπαίδεπζε θαη θαηάζηαζε απαζρφιεζεο) θαη θαηέιεμαλ 

ζην ζπκπέξαζκα φηη κφλν ην εηζφδεκα επεξεάδεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ απφ ην 

λνζνθνκείν ην νπνίν επηζθέθζεθαλ, κε ηνπο αζζελείο κε πςειφηεξν εηζφδεκα λα είλαη 

ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ δηαζέηνπλ ρακειφηεξν. Δπηπιένλ, 

παξαηήξεζαλ φηη νη αζζελείο κε πςειφηεξν εηζφδεκα ελδηαθέξνληαλ πεξηζζφηεξν γηα 

ηελ εμαηνκηθεπκέλε θξνληίδα θαη γηα ηελ επίιπζε εξσηεκάησλ θαη απνξηψλ απφ ην 

αξκφδην πξνζσπηθφ, ελψ νη αζζελείο ρακειφηεξνπ εηζνδήκαηνο επηθεληξψζεθαλ 

πεξηζζφηεξν ζην θφζηνο ηεο δηαδηθαζίαο (Mummalaneni θαη Gopalakrishna, 1995). 
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2.6.1.2 Φύιν Αζζελώλ 

 

Όζνλ αθνξά ζην θχιν ησλ αζζελψλ, ηα κέρξη ηψξα δεδνκέλα είλαη αζαθή θαη 

αληηθαηηθά, κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη δχζθνιε ε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ κειέηεο νη νπνίεο θαηαιήγνπλ ζην φηη νη γπλαίθεο είλαη 

ζπλήζσο ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλεο απφ ηελ ππεξεζία πνπ ηνπο πξφζθεξε ζπγθεθξηκέλν 

λνζνθνκείν ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο (Weisman, 2004). Σαπηφρξνλα άιιεο έξεπλεο 

θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη θάπνηα ζρέζε ζπζρέηηζεο κεηαμχ θχινπ 

θαη ηθαλνπνίεζεο (Hall θαη Dornan, 1990; Tucker, 2002). Δπνκέλσο, δε κπνξεί λα 

εμαρζεί έλα γεληθφ ζπκπέξαζκα γηα ην αλ επεξεάδεη ην θχιν ηνπ αζζελνχο ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ, θαζψο ην εξψηεκα ρξήδεη πεξαηηέξσ έξεπλαο. 

 

2.6.1.3 Μνξθσηηθό Δπίπεδν Αζζελώλ 

 

Αλαθνξηθά κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ζπκθσλνχλ φηη νη 

αζζελείο κε ρακειφηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο είλαη θαη πην ηθαλνπνηεκέλνη (Hall θαη 

Dornan, 1990; Tucker, 2002), ρσξίο βέβαηα απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ θαη 

αληίζεηεο απφςεηο φπσο απηή ησλ Mummalaneni θαη Gopalakrishna (1995), νη νπνίνη 

δελ αλαγλσξίδνπλ θάπνηα επηξξνή ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ αζζελνχο ζηελ ηθαλνπνίεζή 

ηνπ. Οη Papanikolaou θαη Zygiaris (2014), νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ επίζεο ηελ άπνςε φηη 

νη αζζελείο ρακειφηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηείλνπλ λα είλαη πην ηθαλνπνηεκέλνη, 

απνδίδνπλ απηή ηε δηαθνξά κεηαμχ αζζελψλ πςεινχ θαη αζζελψλ ρακεινχ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ζην γεγνλφο φηη ζπρλά νη κνξθσκέλνη άλζξσπνη αηζζάλνληαη 

πεξηζζφηεξν επηηπρεκέλνη θαη θαη‟ επέθηαζε ζέηνπλ απζηεξφηεξα πξφηππα επηπέδνπ 

πνηφηεηαο ηα νπνία ζεσξνχλ σο ηθαλνπνεηηθά. Αθφκα, νη άλζξσπνη απηνί είλαη πηζαλφ 

λα αηζζάλνληαη φηη δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα ψζηε λα αμηνινγήζνπλ ηελ 

ππεξεζία πνπ ηνπο παξαζρέζεθε, ζε αληίζεζε κε ηνπο αλζξψπνπο ρακειφηεξνπ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, νη νπνίνη κπνξεί λα δηζηάδνπλ λα θξίλνπλ απζηεξά κηα ππεξεζία 

πνπ ηνπο παξαζρέζεθε απφ άηνκα πςειφηεξνπ κνξθσηηθνχ ππνβάζξνπ απφ φηη νη ίδηνη 

(Papanikolaou θαη Zygiaris, 2014).  
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2.6.1.4 Άιινη Γεκνγξαθηθνί Παξάγνληεο 

 

Άιια θνηλσληθν- δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ κειεηήζεθαλ γηα ηελ πηζαλή ζρέζε 

ηνπο κε ηελ ηθαλνπνίεζε είλαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ε θπιή θαη ε θνηλσληθή 

ηάμε. Ωζηφζν, επεηδή ηα απνηειέζκαηα είλαη ζπρλά αληηθξνπφκελα δελ κπνξεί λα 

εμαρζεί έλα γεληθφ ζπκπέξαζκα (Tucker, 2002). 

 

2.6.2 πρλόηεηα Δπίζθεςεο Μνλάδαο Τγείαο 

 

Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε έλαλ αξηζκφ εξεπλψλ, ε ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ πνπ 

επηζθέθζεθαλ θάπνηα κνλάδα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο δηαθέξεη αλάινγα κε ηε 

ζπρλφηεηα επίζθεςήο ηεο. Ωζηφζν, δελ ππάξρεη ηαχηηζε απφςεσλ ζε φιεο ηη ζρεηηθέο 

έξεπλεο. Οξηζκέλεο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζρέζε είλαη ηειείσο γξακκηθή, φπσο νη 

Pascoe θαη Attkinson (1983), νη νπνίνη  ζηελ έξεπλά ηνπο απέδεημαλ φηη φζν πην ζπρλέο 

είλαη νη επηζθέςεηο ζε κία κνλάδα πγείαο, ηφζν πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη νη 

αζζελείο. Απηφ αηηηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη αζζελείο δελ 

ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εμππεξέηεζή ηνπο ζα αλαδεηνχζαλ κία άιιε κνλάδα 

πγείαο ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα ρξεηαδφηαλ (Lee and Yom, 2007). Ωζηφζν άιιεο 

έξεπλεο, γηα παξάδεηγκα ε έξεπλα ησλ Cho et al. (2004) δε βξήθαλ γξακκηθή ζρέζε 

κεηαμχ ηθαλνπνίεζεο θαη ζπρλφηεηαο επίζθεςεο ηεο κνλάδαο. ηελ πεξίπησζε ηεο 

δεχηεξεο έξεπλαο, ε νπνία έιαβε ρψξα ζε εμσηεξηθνχο αζζελείο γεληθψλ λνζνθνκείσλ, 

βξέζεθε φηη νη αζζελείο πνπ ήηαλ πεξηζζφηεξν επραξηζηεκέλνη ήηαλ είηε εθείλνη πνπ 

επηζθέθζεθαλ κία θνξά ην Ννζνθνκείν είηε εθείλνη πνπ ην επηζθέθζεθαλ πεξηζζφηεξεο 

απφ έμη θνξέο. Άιιεο πάιη κειέηεο παξνπζηάδνπλ απνδείμεηο γηα κηα αληίζηξνθε ζρέζε 

κεηαμχ ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο ζπρλφηεηαο επίζθεςεο κηαο κνλάδαο πγείαο (Lin θαη 

Kelly, 1995). χκθσλα κε απηνχο ηνπο εξεπλεηέο, θαζψο νη αζζελείο απνθηνχλ 

εκπεηξία θαη θαζψο ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο αιιάδεη, είλαη πηζαλφ λα 

κεηαβάιινληαη θαη νη πξνζδνθίεο ηνπο.  
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2.7 Η Διιεληθή Πξαγκαηηθόηεηα 

 

2.7.1 Σν Διιεληθό ύζηεκα Τγείαο 

 

Σν Διιεληθφ Δζληθφ χζηεκα Τγείαο (ΔΤ) ζεζπίζηεθε ην 1983 κε απψηεξν ζηφρν 

ηελ παξνρή πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο γηα φιν ηνλ πιεζπζκφ κε 

ρακειφ θφζηνο θαη ηε γεληθφηεξε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. ην ζχζηεκα 

πγείαο ηεο Διιάδαο εληνπίδνληαη ηξεηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο: ν θξαηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο (γεληθή θνξνινγία), ε θνηλσληθή αζθάιηζε (ηακεία πγείαο) θαη νη 

ηδησηηθέο πιεξσκέο (δηαζέζηκν αηνκηθφ εηζφδεκα ή ηδησηηθή αζθάιηζε). Ο δεκφζηνο 

θαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο ζπλεηζθέξνπλ ζρεδφλ ηζφηηκα ζηε ρξεκαηνδφηεζε, θαζηζηψληαο 

ην Διιεληθφ χζηεκα Τγείαο έλα απφ ηα πιεφλ ηδησηηθνπνηεκέλα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (Karassavidou et al., 2009). Όζνλ αθνξά ηε δνκή ηνπ ζπλππάξρνπλ ν ηδησηηθφο 

θαη ν δεκφζηνο ηνκέαο. Η πξσηνβάζκηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε παξέρεηαη απφ ηα 

Κέληξα Τγείαο θαη ηα πεξηθεξεηαθά ηνπο ηαηξεία, απφ ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ 

Ννζνθνκείσλ θαη απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο. Σα Ννζνθνκεία ππάγνληαη ζηε 

δεπηεξνβάζκηα ή ηξηηνβάζκηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Οη ππεξεζίεο ησλ λνζνθνκείσλ 

θαη ησλ θέληξσλ πγείαο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.  

Απνηέιεζκα απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κε ηελ έληνλε ηδησηηθνπνίεζε είλαη ε 

εκθάληζε έληνλσλ θαηλνκέλσλ θνηλσληθήο αληζφηεηαο, ρακειήο απνδνηηθφηεηαο θαη 

πξνζβαζηκφηεηαο, θησρήο ζε πνηφηεηα πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο θαη δηαθζνξάο ζην 

πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο (Karassavidou et al., 2009). Σα ραξαθηεξηζηηθά 

απηά ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο απμάλνπλ ηε δπζαξέζθεηα ησλ ειιήλσλ πνιηηψλ θαη 

θαζηζηνχλ ηελ αλάγθε γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο επηηαθηηθή. Μάιηζηα, ζε έξεπλα πνπ δηεμήρζε γηα ηελ θαηάηαμε ησλ 

ζπζηεκάησλ πγείαο ζηελ Δπξψπε ην 2015, ην πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο 

βξέζεθε ζηελ 28
ε
 ζέζε αλάκεζα ζε 35 επξσπατθέο ρψξεο φζνλ αθνξά ζηελ 

απνδνηηθφηεηά ηνπ γηα ηνπο ρξήζηεο πγείαο (Kathimerini.gr, 2016) (Δηθφλα 4). Η 

αξλεηηθή εηθφλα πνπ έρνπλ νη Έιιελεο γηα ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαζψο θαη ε 

επηθπιαθηηθφηεηά ηνπο απέλαληη ζε απηφ εθδειψλνληαη κε ηελ πξνηίκεζε ησλ 

θεληξηθψλ Ννζνθνκείσλ ζε ζρέζε κε ηα επαξρηαθά, κε ηελ επηινγή Ννζνθνκείσλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ θαζψο θαη κε ηελ πξνηίκεζή ηνπο ζηελ ηδησηηθή παξνρή πγείαο. 

Δμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 2008 ν θιάδνο ηεο πγείαο ζηελ Διιάδα 

νδεγήζεθε ζε αιιαγέο θαη αλαδηνξγαλψζεηο, νη νπνίεο είραλ σο ζπλέπεηα αξθεηέο 
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απνιχζεηο θαη πεξηθνπέο ρξεκάησλ. Έηζη, ηα δεκφζηα λνζνθνκεία επεξεάζηεθαλ 

ζεκαληηθά απφ ηελ θξίζε, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νη δηνηθήζεηο ησλ λνζνθνκείσλ ζα 

πξέπεη λα δψζνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηνπο, νη νπνίνη 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο βξίζθνληαη ζε δχζθνιε ζέζε (Vassiliadis et al., 2014). 

 

 

Δηθόλα 4 Καηάηαμε πζηεκάησλ Τγείαο ζηελ Δπξώπε ην 2015 (Πεγή: Kathimerini.gr) 

 

2.7.2 Σα Κέληξα Τγείαο ζηελ Διιάδα 

 

Σα Κέληξα Τγείαο, ηα νπνία ζα καο απαζρνιήζνπλ ζηελ παξνχζα έξεπλα, απνηεινχλ 

κηθξέο κνλάδεο λνζειείαο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο θαη εμππεξεηνχλ ηνπο θαηνίθνπο 

ησλ θσκνπφιεσλ θαη ησλ ρσξηψλ, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ απνζπκθφξεζε ησλ 

λνζνθνκείσλ ησλ πφιεσλ. πγθξηηηθά κε ηα λνζνθνκεία απνζρνινχλ κηθξφ αξηζκφ 

ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη πξνζθέξνπλ λνζειεία κηθξήο δηάξθεηαο. Η εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπο πξνυπνζέηεη ηελ θαιή νξγάλσζε θαη επηθνηλσλία κε ηε Γεπηεξνβάζκηα 

θαη Σξηηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο (Ννζνθνκεία) (Αδακαθίδνπ θαη Καινθαηξηλνχ- 

Αλαγλσζηνπνχινπ, 2008 ). Οη ζηφρνη ησλ Κέληξσλ Τγείαο είλαη νη εμήο (Vrachatis and 

Papadopoulos, 2012): 

 Παξνρή ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο φπνπ βξίζθνληαη, 

θαζψο θαη ζε φζνπο δηακέλνπλ πξνζσξηλά ζηελ πεξηνρή απηή 
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 Ννζειεία θαη παξαθνινχζεζε αζζελψλ νη νπνίνη έρνπλ εμέιζεη απφ ην 

Ννζνθνκείν ή βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο αλάξξσζεο 

 Πξψηεο βνήζεηεο θαη λνζειεία ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο 

 Μεηαθνξά ησλ αζζελψλ ζηα Ννζνθνκεία 

 Πξσηνβάζκηα Οδνληηαηξηθή Πεξίζαιςε 

 Παξνρή ππεξεζηψλ ζρνιηθήο πγηεηλήο 

 Δλεκέξσζε ζε ζέκαηα νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ 

 Παξνρή ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο 

Ο ξφινο ησλ Κέληξσλ Τγείαο ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο ζα κπνξνχζε λα είλαη 

θνκβηθφο αλ ε ιεηηνπξγία ηνπο ήηαλ νκαιή. Κη απηφ γηαηί ζα κπνξνχζαλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο θίιηξν ησλ αζζελψλ πνπ πξνζέξρνληαη ζηα Ννζνθνκεία, 

εκπνδίδνληαο έηζη ηε ζπαηάιε ησλ δαπαλψλ γηα λνζνθνκεηαθή θξνληίδα πνπ ζπλήζσο 

είλαη πην αθξηβή ιφγσ ησλ πην εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ (Θενδψξνπ θαη ζπλ., 2001).   

Ωζηφζν, απηφ ζπλήζσο δε ζπκβαίλεη ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ θαινχληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ ηα Κέληξα Τγείαο. Βαζηθφ πξφβιεκα απνηειεί ε έιιεηςε ηεο 

απαξαίηεηεο ππνδνκήο θαη λέαο ηερλνινγίαο πξνθεηκέλνπ λα έξζεη εηο πέξαο ην έξγν 

ηνπ ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, κε απνηέιεζκα ην εχξνο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ λα πεξηνξίδεηαη. Γεχηεξνλ, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο πξνζσπηθνχ 

θαζψο θαη άληζε θαηαλνκή ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ, νδεγψληαο ζε ειιηπή 

ζηειέρσζε θπξίσο ησλ Κέληξσλ Τγείαο ηεο πεξηθέξεηαο (Oikonomidou et al., 2010). 

Δπηπιένλ, ε πιενςεθία ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ δελ είλαη εμεηδηθεπκέλε ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο θαη έλα κέξνο απηνχ ζηεξείηαη θαηάξηηζεο θαη 

εκπεηξίαο κε ζπλέπεηα λα κελ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο πξφιεςεο, ζεξαπείαο θαη 

απνθαηάζηαζεο πνπ ζα έπξεπε άιια ν ξφινο ηνπ πξνζσπηθνχ λα πεξηνξίδεηαη ζηε 

ζπληαγνγξαθία. Γελ πξνθαιεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη δελ ιακβάλεη ρψξα θακία 

αμηνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, νχηε θάπνηα κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

αζζελψλ ησλ Κέληξσλ Τγείαο.  

Σα Κέληξα Τγείαο έρνπλ επεξεαζηεί ζεκαληηθά απφ ηελ πεξηθνπή ησλ δαπαλψλ γηα ηελ 

πγεία, παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθέο ειιείςεηο. Δπηπιένλ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

πφξσλ γηα ηελ πγεία πξνζθέξεηαη γηα ηηο αλάγθεο ησλ λνζνθνκείσλ, απνδεηθλχνληαο 

φηη ε ππνζηήξημε ησλ λνζνθνκείσλ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ηεο πνιηηηθήο πγείαο θη φηη 

ε αλαβάζκηζε ηεο Πξσηνγελνχο Τγείαο έξρεηαη ζε δεχηεξε κνίξα (Αδακαθίδνπ θαη 

Καινθαηξηλνχ- Αλαγλσζηνπνχινπ, 2008). πγθεθξηκέλα, ζηε λνζνθνκεηαθή 
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πεξίζαιςε πεξηέξρεηαη πεξίπνπ ην 42% ησλ δηαηηζέκελσλ γηα ηελ πγεία πφξσλ, ελψ ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηελ Πξσηνγελή Φξνληίδα Τγείαο αλέξρεηαη ζην 30% 

(Κπξηφπνπινο, 2017). Με άιια ιφγηα, νη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη ζηα Κέληξα Τγείαο 

είλαη πεξηνξηζκέλνη.  

Όια ηα παξαπάλσ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

Κέληξσλ Τγείαο είλαη επηηαθηηθή. Γίλνληαο βαξχηεηα ζηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ θαη βειηηψλνληάο ηελ ηα Κέληξα Τγείαο ζα κπνξνχζαλ λα εμνηθνλνκήζνπλ 

πνιχηηκνπο πφξνπο, αθνχ ζχκθσλα κε ην Νηάθα (2003) ε πνηφηεηα απνθέξεη 

νηθνλνκηθά νθέιε ζηηο κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, θαζψο ζπλδέεηαη κε ηελ 

απνθπγή πεξηηηψλ εμεηάζεσλ ή ζεξαπεηψλ, κε ηε κείσζε ησλ ζπαηαιψλ, ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ, ησλ άζθνπσλ επαλαιήςεσλ θαζψο θαη κε ηελ απνθπγή ιαζψλ. Έηζη, 

ε αλάγθε βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο γεληθφηεξα ζην ζχλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο 

Διιάδαο, αιιά θαη εηδηθφηεξα ζηα Κέληξα Τγείαο, θαζίζηαηαη επηηαθηηθή. 

 

2.7.3 Μειέηεο Πνηόηεηαο Τγείαο ρξεζηκνπνηώληαο SERVQUAL ζηελ Διιάδα 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην SERVQUAL έρεη απνδεηρζεί ρξήζηκν εξγαιείν ζηε κειέηε 

ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πνηφηεηα ζηελ πγεία, ην νπνίν πνιινί εξεπλεηέο απφ φιν ηνλ 

θφζκν έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα βξνπλ απαληήζεηο ζε πνιπάξηζκα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα.  

ηελ Διιάδα ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ πνηφηεηα ζηελ πγεία άξγεζε λα εθθξαζηεί. 

χκθσλα κε έξεπλα ησλ Theodorakioglou θαη Tsiotras (2000), ηελ πεξίνδν ηεο έξεπλαο 

(1998) ηα Διιεληθά δεκφζηα λνζνθνκεία θαη θέληξα πγείαο δελ αθνινπζνχζαλ ηελ 

παγθφζκηα ηφηε ηάζε πηνζέηεζεο αξρψλ πνηφηεηαο, γεγνλφο πνπ πξνθαινχζε 

πνιπάξηζκα εκπφδηα ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο. Σα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ φηη νη πξσηνβνπιίεο πνηφηεηαο ζηα λνζνθνκεία απηά ήηαλ 

ειάρηζηεο, ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ην πξφβιεκα μεθηλνχζε απφ ηελ εγεζία, ε νπνία 

ζηεξνχληαλ βαζηθψλ γλψζεσλ πνηφηεηαο. 

ηελ έξεπλα ηνπο ιίγα ρξφληα αξγφηεξα, νη Chaniotakis θαη Lymperopoulos (2009) 

ππνζηεξίδνπλ φηη ζηελ Διιάδα πξφζθαηα παξαηεξήζεθε απμεκέλν ελδηαθέξνλ ηφζν 

απφ αθαδεκατθνχο φζν θαη απφ ηαηξηθφ πξνζσπηθφ γηα κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ηφζν 

ζηα δεκφζηα φζν θαη ζηα ηδσηηθά λνζνθνκεία. Οη ίδηνη, κέζα απφ ηελ έξεπλά ηνπο 
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κειέηεζαλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ ζε καηεπηήξηα ηεο Διιάδαο ρξεζηκνπνηψληαο 

σο εξγαιείν ην  SERVQUAL θαη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε δηάζηαζε 

πνηφηεηαο πνπ αληηιάκβαλνληαη σο πην ζεκαληηθή νη κεηέξεο είλαη απηή ηεο 

ελζπλαίζζεζεο. Μάιηζηα, απηφ παξαηήξεζαλ είλαη φηη ε δηάζηαζε ηεο ελζπλαίζζεζεο 

ζπλδέεηαη άξξεθηα θαη κε ην word-of-mouth, αθνχ φζν απμεκέλε ήηαλ ε αληίιεςή 

ηνπο γηα ηε δηάζηαζε ηεο ελζπλαίζζεζεο, ηφζν πην πηζαλφ ήηαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ζεηηθφ word-of-mouth, ζπζηήλσληαο ην λνζνθνκείν ζηνλ θχθιν ηνπο. 

ε κηα άιιε έξεπλα νη Karassavidou et al. (2009) ρξεζηκνπνίεζαλ ην εξσηεκαηνιφγην 

ηνπ SERVQUAL γηα λα κειεηήζνπλ ηελ πνηφηεηα ζε έμη δεκφζηα λνζνθνκεία ηεο 

Βφξεηαο Διιάδαο. Απηφ πνπ βξήθαλ είλαη φηη ππήξραλ ράζκαηα κεηαμχ πξνζδνθηψλ 

θαη αληηιήςεσλ ησλ αζζελψλ ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο πνηφηεηαο, γεγνλφο πνπ 

απνδεηθλχεη φηη ππάξρεη ρψξνο γηα βειηίσζε ζε θάζε κηα απφ απηέο ηηο δηαζηάζεηο. 

Σέινο, νη Papanikolaou θαη Zygiaris (2014) ρξεζηκνπνηήζαλ πάιη ην SERVQUAL γηα 

κειέηε ηεο πνηφηεηαο ζε θέληξα Πξσηνβάζκηαο Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο θαη 

εληφπηζαλ ην κεγαιχηεξν ράζκα ζηε δηάζηαζε ηεο ελζπλαίζζεζεο. Δπηπξφζζεηα, 

ζπκπέξαλαλ φηη ππήξραλ δηαθνξέο ζηελ αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα αλάινγα κε ηελ 

ειηθία θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ αζζελψλ. πγθεθξηκέλα, έθζαζαλ ζην 

ζπκπέξαζκαηα φηη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία αζζελείο θαη κε ρακειφηεξν κνξθσηηθφ 

επίπεδν ηείλνπλ λα αληηιακβάλνληαη σο πςειφηεξεο πνηφηεηαο ηελ παξερφκελε 

ππεξεζία θαη επνκέλσο είλαη πην επραξηζηεκέλνη. Αθφκα, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

απνδεηθλχεη φηη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο δηαθνξεηηθήο ειηθίαο θαη 

δηαθνξεηηθνχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ νθείινληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο πνπ έρνπλ 

σο πξνο ηελ ππεξεζία πνπ ηνπο παξαζρέζεθε θη φρη ζε δηαθνξεηηθέο πξνζδνθίεο απφ 

ηελ ππεξεζία απηή. 

 

2.8 ύλνςε 

  

Έρνληαο αλαιχζεη δηάθνξεο έλλνηεο θαη ζεσξίεο αμίδεη λα παξνπζηάζνπκε ζπλνπηηθά ηα 

ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο. 

Η έλλνηα ηεο πνηφηεηαο είλαη πνιπζχλζεηε θαη εηδηθά ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ είλαη 

δχζθνιν λα κεηξεζεί. Ωζηφζν, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε πνηφηεηα ζηηο ππεξεζίεο 

πγείαο έρεη αλαδεηρζεί σο πςειήο ζεκαζίαο, αθνχ επεξεάδεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 
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αζζελψλ, θαη ε κέηξεζή ηεο απαξαίηεηε. χκθσλα κε ηνπο Parasuraman, Berry θαη 

Zeithaml (1985) απαξαίηεηε γηα ηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο είλαη ε κέηξεζε ησλ 

πξνζδνθηψλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ ρξεζηψλ ηεο ππεξεζίαο, δειαδή ησλ αζζελψλ 

ζηελ πεξίπησζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Οη εξεπλεηέο απηνί πξφηεηλαλ ην κνληέιν 

SERVQUAL σο εξγαιείν γηα ηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 22 

δεχγε εξσηήζεσλ θαη κεηξά ην ράζκα κεηαμχ πξνζδνθηψλ θαη αληηιήςεσλ ησλ 

αζζελψλ. Αλ ην ράζκα απηφ είλαη ζεηηθφ ηφηε νη αζζελείο έκεηλαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ 

ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπο παξαζρέζεθαλ, ελψ αλ είλαη αξλεηηθφ νη αζζελείο δελ είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ππεξεζίεο. Σν SERVQUAL κειεηά ηηο πέληε δηαζηάζεηο ηεο 

πνηφηεηαο: απηά ζηνηρεία, αμηνπηζηία, αληαπφθξηζε, δηαζθάιηζε θαη ελζπλαίζζεζε. Οη 

έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ρξεζηκνπνηψληαο SERVQUAL είλαη πνιπάξηζκεο 

θαη νη εξεπλεηηθνί ζηφρνη πνηθίιινπλ. Παξά ηηο αξθεηέο θξηηηθέο πνπ θαηά θαηξνχο ηνπ 

αζθήζεθαλ, ην SERVQUAL απνδείρζεθε αμηφπηζην εξγαιείν γηα κέηξεζε ηεο 

πνηφηεηαο, ηφζν γεληθφηεξα ζηηο ππεξεζίεο φζν θαη εηδηθφηεξα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο.  

Πνιιέο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ επεξεάδεηαη απφ 

δεκνγξαθηθνχο θαη άιινπο παξάγνληεο. πγθεθξηκέλα, ε πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ 

ζπκθσλεί φηη ε ηθαλνπνίεζε επεξεάδεηαη απφ ηελ ειηθία ησλ αζζελψλ, κε ηνπο 

κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία λα εκθαλίδνληαη πην ηθαλνπνηεκέλνη θαη απφ ην κνξθσηηθφ 

ηνπο επίπεδν, κε ηα άηνκα πςειφηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ λα παξνπζηάδνπλ 

κηθξφηεξε ηθαλνπνίεζε. Όζνλ αθνξά ην θχιν, νη κέρξη ηψξα έξεπλεο δε ζπκθσλνχλ 

κεηαμχ ηνπο γηα ην αλ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ θχινπ θαη ηθαλνπνίεζεο. Σέινο, έλαο 

αθφκε παξάγνληαο πνπ βξέζεθε φηη επεξεάδεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ είλαη ε 

ζπρλφηεηα επίζθεςεο ηεο κνλάδαο πγείαο, σζηφζν ε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία δε 

ζπκθσλεί σο πξνο ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν (ζεηηθή ή αξλεηηθή επίδξαζε). 

Σν Δζληθφ χζηεκα Τγείαο (ΔΤ) αληηκεησπίδεη πιεζψξα πξνβιεκάησλ, κε 

απνηέιεζκα ηε δπζαξέζθεηα ησλ ρξεζηψλ ηνπ. Δηδηθά ηα Κέληξα Τγείαο, ηα νπνία 

ππάγνληαη ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα έιιεηςεο 

ππνδνκψλ θαη λέαο ηερλνινγίαο, ειιηπνχο ζηειέρσζεο, θαζψο θαη έιιεηςεο θαηάξηηζεο 

πξνζσπηθνχ. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ηα Κέληξα Τγείαο λα κελ κπνξνχλ λα 

επηηειέζνπλ απνηειεζκαηηθά ην ξφιν ηνπο σο θίιηξν ησλ αζζελψλ πνπ πξνζέξρνληαη 

ζηα Ννζνθνκεία, ψζηε λα εμνηθνλνκήζνπλ ηηο δαπάλεο ηεο λνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο. 

Απηφ απνδεηθλχεη ηελ αλάγθε γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ησλ Κέληξσλ 

Τγείαο. Σέινο, δελ απνπζηάδνπλ νη κειέηεο πνηφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ σο εξγαιείν 

ην SERVQUAL ζηελ Διιάδα αλ θαη ην ελδηαθέξνλ άξγεζε λα εθθξαζηεί, κε εξεπλεηέο 



Αποτίμηςη τησ Ποιότητασ Υπηρεςιών ςτον Τομέα τησ Πρωτοβάθμιασ Φροντίδασ Υγείασ 
 

31 
 

λα ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα κειέηε ηεο πνηφηεηαο είηε ζε ηδησηηθά, είηε ζε δεκφζηα 

λνζνθνκεία. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

3.1 θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα κειεηεζεί ε πνηφηεηα ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Τγεηνλνκηθή Πεξίζαιςε. ηελ ειιεληθή αιιά θαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, αλ θαη 

έρνπλ γίλεη αξθεηέο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, νη 

πεξηζζφηεξεο επηθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηα λνζνθνκεία, κειεηψληαο ηελ 

παξερφκελε πνηφηεηα ππεξεζηψλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ πνπ επηζθέθζεθαλ 

θάπνην λνζνθνκείν. Έηζη, ε παξνχζα έξεπλα επηζπκεί λα ξίμεη θσο ζε έλα ιηγφηεξν 

κειεηεκέλν θνκκάηη ηεο πνηφηεηαο ηεο πγείαο, δειαδή ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 

ησλ Κέληξσλ Τγείαο. 

Μέζα απφ ηελ έξεπλα απηή γίλεηαη πξνζπάζεηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ ηα Κέληξα Τγείαο θαη θαηά ζπλέπεηα ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

αζζελψλ πνπ ηα έρνπλ επηζθεθζεί. Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα 

αλαδείμνπλ πνηέο δηαζηάζεηο πνηφηεηαο παξνπζηάδνπλ ηπρφλ αδπλακίεο. Απηή ε 

πιεξνθνξία ζα κπνξέζεη λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηε Γηνίθεζε έηζη ψζηε λα πξνβεί ζε 

ζπγθεθξηκέλεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζεη απηή ηε δπζαξέζθεηα. 

Δπηπξφζζεηα, ζα εξεπλεζεί εάλ ε αδπλακία ηθαλνπνίεζεο ησλ πξνζδνθηψλ ζε κία 

δηάζηαζε ζα επεξεάζεη θαη ηηο ππφινηπεο δηαζηάζεηο. Αθφκα, ζα κειεηεζεί  ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν νξηζκέλα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπγθεθξηκέλα ε ειηθία, ην 

θχιν θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν, επηδξνχλ ζηελ αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα απφ ηελ 

παξνρή ηεο ππεξεζίαο θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε/ αζζελνχο. Σέινο, ζα 

κειεηεζεί αλ ε ζπρλφηεηα επίζθεςεο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο έρεη θάπνηα επίδξαζε ζηελ 

ηθαλνπνίεζε πνπ βηψλεη ν αζζελήο. 

πλνπηηθά δειαδή, ζα δνζνχλ απαληήζεηο ζηα εμήο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

o Πσο αληηιακβάλνληαη νη αζζελείο ησλ Κέληξσλ Τγείαο ηελ πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ; 

o Πνηέο είλαη νη πξνζδνθίεο ηνπο απφ ηηο ππεξεζίεο ησλ Κέληξσλ Τγείαο; 
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o Πνηέο είλαη νη αληηιήςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπο παξεζρέζεθαλ 

απφ ηα Κέληξα Τγείαο; 

o Πψο αμηνινγνχλ νη αζζελείο ησλ Κέληξσλ Τγείαο ηελ θάζε κία απφ ηηο 

δηαζηάζεηο πνηφηεηαο; 

o Η κε ηθαλνπνίεζε απφ κία δηάζηαζε πνηφηεηα επεξεάδεη θαη ηηο ππφινηπεο; 

o Δπεξεάδεηαη ε πνηφηεηα θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ ησλ Κέληξσλ Τγείαο 

απφ ην θχιν, ηελ ειηθία, ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ηε ζπρλφηεηα επίζθεςεο; 

3.2 Κέληξν Τγείαο Αιεμάλδξεηαο 

 

Σν Κέληξν Τγείαο Αιεμάλδξεηαο απνηειεί έλα απφ ηα 205 Κέληξα Τγείαο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα θαη εμππεξεηεί ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ Αιεμάλδξεηαο, 

δειαδή εμππεξεηεί πεξίπνπ 40.000 θαηνίθνπο. Γηαζέηεη ηξία εξγαζηήξηα: 

κηθξνβηνινγηθφ, αθηηλνινγηθφ θαη θπζηνζεξαπεπηήξην, πέληε ηαηξεία: παζνινγηθφ- 

γεληθήο ηαηξηθήο, παηδηαηξηθφ, νδνληηαηξηθφ, καηεπηηθφ θαη επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ 

θαη δχν επηζθέπηεο ηαηξνχο: ςπρίαηξν θαη αθηηλνιφγν. Σν κφληκν πξνζσπηθφ ηνπ 

αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 40 άηνκα, ελψ δηαζέηεη δχν δσκάηηα ησλ ηεζζάξσλ θιηλψλ. 

 

3.3 Δξγαιείν Μέηξεζεο Πνηόηεηαο 

 

Η ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ έξεπλα δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ. Η δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ βαζίζηεθε ζην δηεζλέο κνληέιν 

κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ SERVQUAL (Parasuraman et al., 1985). Σν 

εξσηεκαηνιφγην απηφ απνηειείηαη απφ 22 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ 

αζζελνχο απφ ηελ εμππεξέηεζε ζε έλα Κέληξν Τγείαο θαη απφ 22 εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηηο αληηιήςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία πνπ ηνπ πξνζθέξζεθε απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν Κέληξν Τγείαο. Κάζε κία απφ απηέο ηηο εξσηήζεηο αληηπξνζσπεχεη κία 

απφ ηηο πέληε δηαζηάζεηο πνηφηεηαο: απηά ζηνηρεία, αμηνπηζηία, αληαπφθξηζε, 

δηαζθάιηζε, ελζπλαίζζεζε. Έηζη: 

 Εξσηήζεηο 1-4: Απηά ζηνηρεία 

Οη εξσηήζεηο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Κέληξνπ Τγείαο, κε ηηο θπζηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, κε ηελ εκθάληζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ην πξνζσπηθφ. 
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 Εξσηήζεηο 5-9: Αμηνπηζηία 

Οη εξσηήζεηο πνπ εξεπλνχλ ηηο πξνζδνθίεο/ αληηιήςεηο ζρεηηθέο κε ηελ αμηνπηζηία 

ζρεηίδνληαη κε ην αλ ην Κέληξν Τγείαο παξέρεη ηηο ππεξεζίεο κε ηνλ ηξφπν πνπ 

ππνζρέζεθε, ζην ρξφλν πνπ ππνζρέζεθε θαη κε ην αλ νη εξγαδφκελνη δείρλνπλ 

πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ. 

 Εξσηήζεηο 10-13: Αληαπόθξηζε 

Οη εξσηήζεηο πνπ εξεπλνχλ ηηο πξνζδνθίεο/ αληηιήςεηο ζρεηηθέο κε ηελ αληαπφθξηζε 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεκέξσζε ησλ αζζελψλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Κέληξνπ Τγείαο, κε 

ηελ πξνζπκία ηνπ πξνζσπηθνχ γηα εμππεξέηεζε, κε ηελ άκεζε εμππεξέηεζε ηνπ 

αζζελνχο, θαζψο θαη κε ηελ αληαπφθξηζε ζηα αηηήκαηά ηνπ. 

 Εξσηήζεηο 14-17: Δηαζθάιηζε 

Οη εξσηήζεηο πνπ εξεπλνχλ ηηο πξνζδνθίεο/ αληηιήςεηο ζρεηηθέο κε ηελ δηαζθάιηζε 

επηθεληξψλνληαη ζην αίζζεκα εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο πνπ εκπλέεη ην πξνζσπηθφ 

ηνπ Κέληξνπ Τγείαο ζηνπο αζζελείο, θαζψο θαη ζηελ επγέλεηα θαη ζηε ζπλέπεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ. 

 Εξσηήζεηο 18-22: Ελζπλαίζζεζε 

Οη εξσηήζεηο πνπ εξεπλνχλ ηηο πξνζδνθίεο/ αληηιήςεηο ζρεηηθέο κε ηελ δηαζθάιηζε 

ζρεηίδνληαη κε ηε γλψζε θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Κέληξνπ Τγείαο γηα 

ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ θάζε αζζελνχο, κε ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ 

αζζελνχο θαη κε ηηο βνιηθέο ψξεο ιεηηνπξγίαο. 

Οη αζζελείο βαζκνιφγεζαλ θάζε εξψηεζε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επηαβάζκηα θιίκαθα 

Likert, φπνπ ην 1 αληηζηνηρεί ζην «Γηαθσλψ Απφιπηα», ην 7 ζην «πκθσλψ Απφιπηα» 

θαη ην 4 ζην «Οχηε πκθσλψ/ Οχηε Γηαθσλψ». 

 Οη παξαπάλσ εξσηήζεηο απνηεινχλ ην πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Δθηφο απφ 

απηέο ην εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη θαη απφ ην δεχηεξν κέξνο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

ηξεηο εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ αζζελνχο (θχιν, ειηθία, 

κνξθσηηθφ επίπεδν), θαζψο θαη κία εξψηεζε ζρεηηθά κε ηε ζπρλφηεηα επίζθεςεο ηνπ 

Κέληξνπ Τγείαο. 
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Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα IBM SPSS 

Statistics, αθνχ πξψηα ηα δεδνκέλα θσδηθνπνηήζεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Microsoft Excel. 

 

3.4 Γείγκα Έξεπλαο 

 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο επηιέρζεθε κέζα απφ δεηγκαηνιεςία θξίζεο (judgment sample). 

Σν εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψζεθε απφ άηνκα πνπ ήηαλ άκεζα πξνζβάζηκα θαη 

πξφζπκα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα. Σν δείγκα απνηειείηαη απφ άηνκα πνπ 

επηζθέθζεθαλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο ην Κέληξν Τγείαο 

Αιεμάλδξεηαο. Η επηινγή κφλν φζσλ αηφκσλ επηζθέθζεθαλ πξφζθαηα ην 

ζπγθεθξηκέλν Κέληξν Τγείαο έγηλε δηφηη ζεσξήζεθε φηη κφλν φζνη έρνπλ πξφζθαηε ηελ 

εκπεηξία επίζθεςεο κπνξνχλ λα δψζνπλ απαληήζεηο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

αληηιήςεηο. Έηζη, θαηά ηε δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίνπ ζηνπο εξσηψκελνπο ε 

εξεπλήηξηα ηνπο ξσηνχζε πξψηα αλ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηα επίζθεςε ζην 

Κέληξν Τγείαο ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο, ψζηε λα απνθιείζεη απφ ην δείγκα φζνπο 

απαληνχζαλ αξλεηηθά.  

Δπηπξφζζεηα, επεηδή ηα άηνκα πνπ επηζθέπηνληαη ζπλήζσο ηα Κέληξα Τγείαο πεξλνχλ 

ιίγν ρξφλν εθεί θαη είλαη βηαζηηθά, ζεσξήζεθε φηη ε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζην ρψξν ηνπ Κέληξνπ Τγείαο ζα πξνθαινχζε ελφριεζε ή ζα 

θαζπζηεξνχζε ηνπο αζζελείο. Δπνκέλσο, ηα εξσηεκαηνιφγηα δηακνηξάζηεθαλ ζε 

ρψξνπο εθηφο Κέληξνπ Τγείαο, φπσο ζε θαθεηέξηεο, ζε Κέληξα Αλνηρηήο Πξνζηαζίαο 

Ηιηθησκέλσλ (ΚΑΠΗ) θαη ζηηο θαηνηθίεο ησλ εξσηψκελσλ. Πξνηηκήζεθε ε πξνζσπηθή 

κέζνδνο δηαλνκήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, κε ηελ εξεπλήηξηα λα ρνξεγεί ε ίδηα ην 

εξσηεκαηνιφγην ζηνλ εξσηψκελν, θαζψο έηζη ζα κπνξνχζε λα επηιχζεη απνξίεο ή λα 

δψζεη δηεπθξηλίζεηο. Αθφκα, επηιέρζεθε απηή ε κέζνδνο επεηδή εμαζθαιίδεη 

κεγαιχηεξν βαζκφ αληαπφθξηζεο, κε απνηέιεζκα λα επηζηξέθεηαη κεγαιχηεξνο 

αξηζκφο ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ (ηψκθνο θαη Μαχξνο, 2008).  

Πξηλ κνηξαζηεί ην εξσηεκαηνιφγην ζην ζχλνιν ησλ εξσηψκελσλ, κνηξάζηεθε πηινηηθά 

ζε πέληε άηνκα πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζεί ν βαζκφο θαηαλφεζεο ησλ εξσηήζεψλ ηνπ 

απφ ηνπο εξσηψκελνπο θαη λα εληνπηζηνχλ ζεκεία πνπ ελδερνκέλσο λα ηνπο 

κπεξδέπνπλ. Απφ ην πηινηηθφ απηφ εξσηεκαηνιφγην θάλεθε φηη ζα έπξεπε λα εμεγεζεί 
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πεξαηηέξσ ε επηαβάζκηα θιίκαθα θαη νη αληηζηνηρίεο ηεο (φπσο φηη ν αξηζκφο 7 

αληηζηνηρεί ζην «πκθσλψ Απφιπηα»). Δπηπιένλ, έλα άιιν ζεκείν πνπ έρξηδε 

δηεπθξίληζεο ήηαλ ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ πξνζδνθηψλ γεληθά απφ έλα Κέληξν 

Τγείαο θαη ησλ αληηιήςεσλ φζνλ αθνξά ηελ ππεξεζία πνπ ηνπο παξαζρέζεθε απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν Κέληξν Τγείαο. 

Όηαλ ην εξσηεκαηνιφγην κνηξάζηεθε ζην θαλνληθφ δείγκα, ζε πξψηε θάζε ε 

εξεπλήηξηα εμήγεζε ζηνπο εξσηψκελνπο ην πιαίζην θαη ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηνπο πεξηέγξαςε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί, δίλνληαο 

έκθαζε ζηελ εμήγεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο επηαβάζκηαο θιίκαθαο θαη ζηελ 

απνζαθήληζε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ  ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο 

απφ έλα Κέληξν Τγείαο θαη ησλ αληηιήςεσλ πνπ απνθφκηζαλ απφ ηελ εμππεξέηεζε ζην 

Κέληξν Τγείαο Αιεμάλδξεηαο. Οη ζπκκεηέρνληεο δηαβεβαηψζεθαλ γηα ηελ αλσλπκία 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη γηα ηελ απξφζσπε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. ηε 

ζπλέρεηα, δφζεθε ζηνπο εξσηψκελνπο ιίγνο ρξφλνο γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ην 

εξσηεκαηνιφγην (κέζνο ρξφλνο ζπκπιήξσζεο πεξίπνπ 10 ιεπηά), ελψ ε εξεπλήηξηα 

βξηζθφληαλ θνληά ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ απνξίεο. Παξαηεξήζεθε φηη νη 

κεγαιχηεξνη ζε ειηθία άλζξσπνη είραλ αξθεηέο απνξίεο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα 

εμεγεζεί απφ ηελ έιιεηςε εκπεηξίαο ηνπο ζε αληίζηνηρεο κειέηεο. Σν ζπλνιηθφ δείγκα 

απνηειείηαη απφ 175 έγθπξα εξσηεκαηνιφγηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

 

4.1 Γεκνγξαθηθά ηνηρεία θαη πρλόηεηα Δπίζθεςεο πκκεηερόλησλ  

 

Πξνηνχ πξνρσξήζνπκε ζηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο 

αμίδεη λα παξνπζηαζηεί ην πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, δειαδή νη 

απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζρεηηθά κε νξηζκέλα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηψκελσλ θαη κε ηε ζπρλφηεηα επίζθεςεο. 

Όζνλ αθνξά ην θχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη γπλαίθεο απνηέιεζαλ ην 56,6% ησλ 

εξσηψκελσλ, ελψ νη άλδξεο ην 43,4% (Γξάθεκα 1). 

 

Γξάθεκα 1 Φύιν πκκεηερόλησλ 

ρεηηθά κε ηελ ειηθία ησλ εξσηψκελσλ, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ απαληήζεσλ δφζεθε 

απφ άηνκα ειηθίαο 45-64 εηψλ (42,9%), ελψ αθνινπζνχλ ηα άηνκα ειηθίαο 18-44 εηψλ 

(39,4%) θαη ηέινο ηα άηνκα άλσ ησλ 65 εηψλ (17,7%) (Γξάθεκα 2). 

Φύιν πκκεηερόλησλ 

Άλδξεο 

Γπλαίθεο 

56,6% 43,4% 
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Γξάθεκα 2 Ηιηθία πκκεηερόλησλ 

Πξνρσξψληαο ζην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εξσηψκελσλ, ε πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα είλαη απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (43,4%), 

αθνινπζνχλ κε κηθξή δηαθνξά νη απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (42,9%) θαη 

ηέινο βξίζθνληαη νη απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (13,7%) (Γξάθεκα 3). 

 

Γξάθεκα 3 Μνξθσηηθό Δπίπεδν πκκεηερόλησλ 

 

Ηιηθία πκκεηερόλησλ 

18-44

45-64

>65

39,4% 

42,9% 

Μνξθσηηθό Δπίπεδν πκκεηερόλησλ 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

43,4% 

13,7% 

42,9% 

17,7 % 
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Σέινο, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ (76,6%) έρεη επηζθεθζεί ην Κέληξν Τγείαο 

Αιεμάλδξεηαο κία θνξά ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο, ζεκαληηθά κηθξφηεξν πνζνζηφ 

ην επηζθέθζεθε απφ δχν έσο έμη θνξέο (21,1%), ελψ ειάρηζηνη ήηαλ εθείλνη πνπ ην 

επηζθέθζεθαλ πεξηζζφηεξεο απφ έμη θνξέο (2,3%) (Γξάθεκα 4). 

 

 

Γξάθεκα 4 πρλόηεηα Δπίζθεςεο Κέληξνπ Τγείαο 

 

πλνπηηθά, ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα δίλνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 3): 

 

 

 

 

 

 

 

πρλόηεηα Δπίζθεςεο Κέληξνπ Τγείαο 

Αιεμάλδξεηαο (ην ηειεπηαίν 3κελν) 

1 θνξά 

2-6 θνξέο 

>6 θνξέο 

21,1% 

76,6% 

2,3% 
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Πίλαθαο 3 Γεκνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά θαη πρλόηεηα Δπίζθεςεο πκκεηερόλησλ 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ Σηκή N % 

Φχιν Άλδξαο 76 43,4 

 Γπλαίθα 99 56,6 

Ηιηθία 18-44 69 39,4 

 45-64 75 42,9 

 >65 31 17,7 

Δθπαίδεπζε Πξσηνβάζκηα 24 13,7 

 Γεπηεξνβάζκηα 75 42,9 

 Σξηηνβάζκηα 76 43,4 

πρλφηεηα Δπίζθεςεο 1 θνξά 134 76,6 

 2-6 θνξέο 37 21,1 

 >6 θνξέο 4 2,3 

χλνιν 

 

 
 

 

 

175 100 

  

 

 
 

       

 

4.2 Έξεπζε ηνπ ράζκαηνο 

 

Σν επφκελν βήκα ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη ε εχξεζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ 

πξνζδνθηψλ απφ ηηο ππεξεζίεο ησλ Κέληξσλ Τγείαο θαη αληηιήςεσλ απφ ηελ ππεξεζία 

πνπ παξαζρέζεθε απφ ην Κέληξν Τγείαο Αιεμάλδξεηαο. Απηφ πξνθχπηεη απφ ηε 

δηαθνξά κεηαμχ αληηιήςεσλ θαη πξνζδνθηψλ γηα θάζε δηάζηαζε. Έπεηηα, ζα πξέπεη λα 

ππνινγηζηεί ην ζπλνιηθφ ράζκα, απφ ην νπνίν ζα θξηζεί ε ζπλνιηθή αληηιακβαλφκελε 

πνηφηεηα γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο. Αξλεηηθή ηηκή γηα ην ράζκα ππνδειψλεη 

φηη ε πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ πξνζδνθψκελε, ελψ ζεηηθή 

ηηκή ράζκαηνο ππνδειψλεη πςειφηεξε πνηφηεηα ππεξεζηψλ απφ ηελ πξνζδνθψκελε. 

ηνλ Πίλαθα 4 δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζδνθηψλ, ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ 

ραζκάησλ γηα θάζε εξψηεζε, νη κέζεο ηηκέο γηα θάζε δηάζηαζε θαη ην ζπλνιηθφ ράζκα. 
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Πίλαθαο 4 Απνηειέζκαηα Πξνζδνθηώλ, Αληηιήςεσλ θαη Υαζκάησλ γηα θάζε Γηάζηαζε Πνηόηεηαο 

Γηάζηαζε Δξψηεζε Αληηιακβαλφκελε 

Τπεξεζία 

Πξνζδνθψκελε 

Τπεξεζία 

Υάζκα (Gap) 

 

Απηφηεηα 

1 

2 

3 

4 

3,98 

3,8 

5,42 

5,16 

6,4 

6 

6,36 

6,27 

-2,42 

-2,2 

-0,94 

-1,11 

Μέζν Υάζκα Απηόηεηαο 4,59 6,25 -1,66 

 

 

Αμηνπηζηία 

5 

6 

7 

8 

9 

5,36 

5,34 

4,81 

5,19 

5,5 

6,67 

6,59 

6,81 

6,53 

6,44 

-1,31 

-1,25 

-2 

-1,34 

-0,94 

Μέζν Υάζκα Αμηνπηζηίαο 5,24 6,6 -1,36 

 

 

Αληαπφθξηζε 

10 

11 

12 

13 

5,24 

5,03 

5,3 

4,95 

6,61 

6,8 

6,33 

6,61 

-1,37 

-1,77 

-1,03 

-1,66 

Μέζν Υάζκα Αληαπόθξηζεο 5,13 6,58 -1,45 

 

Γηαζθάιηζε 

14 

15 

16 

17 

4,96 

4,69 

4,88 

4,98 

6,76 

6,57 

6,42 

6,48 

-1,8 

-1,88 

-1,54 

-1,5 

Μέζν Υάζκα Γηαζθάιηζεο 4,87 6,55 -1,68 

 

 

Δλζπλαίζζεζε 

18 

19 

20 

21 

22 

5,37 

5,21 

5,13 

4,88 

4,97 

6,52 

6,34 

6,53 

6,54 

6,75 

-1,15 

-1,13 

-1,4 

-1,66 

-1,78 

Μέζν Υάζκα Δλζπλαίζζεζεο 5,11 6,53 -1,42 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΑΜΑ -1,514 
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Παξαηεξψληαο ινηπφλ ηνλ Πίλαθα 4 πξνθχπηεη φηη ππάξρνπλ θελά θαη ζηηο πέληε 

δηαζηάζεηο πνηφηεηαο, δειαδή φηη θαηά γεληθή νκνινγία νη πξνζδνθίεο ησλ αζζελψλ 

πνπ επηζθέπηνληαη ην Κέληξν Τγείαο Αιεμάλδξεηαο είλαη πςειφηεξεο απφ ηελ ππεξεζία 

πνπ ηειηθά ηνπο παξέρεηαη γηα θάζε δηάζηαζε πνηφηεηαο. Όπσο ινηπφλ είλαη θπζηθφ ην 

ζπλνιηθφ ράζκα είλαη αξλεηηθφ (-1,514), ππνδειψλνληαο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ρακειφηεξεο πνηφηεηαο απφ ην πξνζδνθψκελν, θάηη πνπ ζα νδεγήζεη ζε απνγνήηεπζε 

ησλ αζζελψλ. Μάιηζηα, απηφ πνπ έρεη ελδηαθέξνλ είλαη ην γεγνλφο φηη ζε θακία απφ ηηο 

εξσηήζεηο νπνηαζδήπνηε δηάζηαζεο δε ζεκεηψζεθε ζεηηθφ ράζκα, γεγνλφο πνπ δειψλεη 

κηα γεληθφηεξε αδπλακία ηθαλνπνίεζεο ησλ πξνζδνθηψλ ζε φια ηα επίπεδα. 

Πξνρσξψληαο ζε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, παξαηεξείηαη φηη ε δηάζηαζε πνπ 

παξνπζηάδεη ην κεγαιχηεξν ράζκα είλαη απηή ηεο δηαζθάιηζεο, αθνινπζνχκελε κε 

κηθξή δηαθνξά απφ ηε δηάζηαζε ηεο απηφηεηαο. Οη δηαζηάζεηο απηέο είλαη πνπ 

ζεκεηψλνπλ θαη ηε κηθξφηεξε αληηιακβαλφκελε ππεξεζία. Αληίζεηα, ε δηάζηαζε κε ην 

κηθξφηεξν αξλεηηθφ ράζκα, δειαδή εθείλε πνπ νη πξνζδνθίεο ησλ αζζελψλ 

ππεξέβεζαλ ιηγφηεξν ηηο αληηιήςεηο ηνπο είλαη ε αμηνπηζηία, ε νπνία είλαη θαη ε 

δηάζηαζε κε ην πςειφηεξν ζθνξ ζηελ αληίιεςε. 

Όζνλ αθνξά ηηο πξνζδνθίεο ησλ αζζελψλ, θαίλεηαη φηη νη πςειφηεξεο πξνζδνθίεο 

αθνξνχλ ηε δηάζηαζε ηεο αμηνπηζηίαο (6,6) θαη αθνινπζνχλ κε ηε ζεηξά νη δηαζηάζεηο 

ηεο αληαπφθξηζεο (6,58), ηεο δηαζθάιηζεο (6,55), ηεο ελζπλαίζζεζεο (6,53) θαη ηέινο 

ηεο απηφηεηαο (6,25).  

Αμίδεη λα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθφηεξα νη εξσηήζεηο πνπ βαζκνινγήζεθαλ κε ηα 

κεγαιχηεξα ζθνξ ζηηο πξνζδνθίεο, κηαο θαη απνηεινχλ ηα ζηνηρεία απφ ηα νπνία νη 

αζζελείο πεξηκέλνπλ πεξηζζφηεξα θαη θξίλνπλ πην ζεκαληηθά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πνηφηεηαο. Οη εξσηήζεηο θαη ηα ζθνξ ηνπο δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 5. 
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Πίλαθαο 5 Οη 5 Δξσηήζεηο κε ηε Μεγαιύηεξε Σηκή Πξνζδνθίαο 

Δξώηεζε        Πξνζδνθία 

7. Σα Κέληξα Τγείαο ζα πξέπεη λα είλαη αμηφπηζηα θαη λα παξέρνπλ απφ ηελ αξρή 

πάληα ζσζηέο ππεξεζίεο 

6,81 

11. Σν πξνζσπηθφ ησλ Κέληξσλ Τγείαο ζα πξέπεη λα παξέρεη γξήγνξεο ππεξεζίεο 

ζηνπο αζζελείο 

6,8 

14. Η ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ Κέληξσλ Τγείαο, πξέπεη λα εκπλέεη 

εκπηζηνζχλε ζηνπο αζζελείο 

6,76 

22. Οη αζζελείο πξέπεη λα ληψζνπλ αζθαιείο ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο ησλ Κέληξσλ Τγείαο 

6,75 

5. Όηαλ ην πξνζσπηθφ ησλ Κέληξσλ Τγείαο ππφζρεηαη λα θάλεη θάηη ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή, ζα πξέπεη λα ην θάλεη 

6,67 

 

Φαίλεηαη ινηπφλ φηη νη αζζελείο ησλ Κέληξσλ Τγείαο απνδίδνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ 

παξνρή ησλ ζσζηψλ θαη γξήγνξσλ ππεξεζηψλ, ζην αίζζεκα εκπηζηνζχλεο πνπ ηνπο 

εκπλένπλ νη εξγαδφκελνη ηνπ Κέληξνπ Τγείαο θαη ζην αίζζεκα αζθάιεηαο πνπ ηνπο 

απνπλέεη, ελψ ηέινο ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθφ λα ηεξνχληαη νη ππνζρέζεηο πνπ 

δφζεθαλ. 

Αληίζηνηρα, νη εξσηήζεηο πνπ ζεκείσζαλ ηηο ρακειφηεξεο πξνζδνθίεο θαη ηα ζθνξ ηνπο 

δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 6. 

Πίλαθαο 6 Οη 5 Δξσηήζεηο κε ηε Μηθξόηεξε Σηκή Πξνζδνθίαο 

Δξώηεζε        Πξνζδνθία 

2. Οη θπζηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ Κέληξσλ Τγείαο (π.ρ. ρψξνο αλακνλήο, Ιαηξεία, 

Θάιακνη λνζειείαο, ηνπαιέηεο) ζα πξέπεη λα είλαη νπηηθά ειθπζηηθέο 

6 

4. Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε, πξέπεη λα 

είλαη πάληα ηαθηνπνηεκέλα θαη θαζαξά 

12. Σν πξνζσπηθφ ησλ Κέληξσλ Τγείαο ζα πξέπεη λα είλαη πάληα πξφζπκν λα 

βνεζήζεη ηνπο αζζελείο ηνπ 

19. Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Τγείαο πξέπεη λα ηαηξηάδνπλ ζε φινπο ηνπο 

αζζελείο 

6,27 

 

6,33 

 

6,34 

3. Οη εξγαδφκελνη ησλ Κέληξσλ Τγείαο ζα πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθα ληπκέλνη θαη 

θαζαξνί 

6,36 
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χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ Πίλαθα 6, θαίλεηαη φηη νη αζζελείο ησλ Κέληξσλ Τγείαο έρνπλ 

ρακειφηεξεο πξνζδνθίεο απφ ηελ εκθάληζε ησλ θπζηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ 

εξγαιείσλ, ηελ πξνζπκία ηνπ πξνζσπηθνχ, ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο 

αιιά θαη ηελ ελδπκαζία ηνπ πξνζσπηθνχ. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ζηνλ 

πίλαθα κε ηηο εξσηήζεηο πνπ ζεκείσζαλ ην ρακειφηεξν ζθνξ πξνζδνθηψλ βξίζθνληαη 

νη ηξεηο απφ ηηο ηέζζεξηο εξσηήζεηο ηεο απηήο δηάζηαζεο. Με άιια ιφγηα, νη αζζελείο 

δελ έρνπλ πςειέο πξνζδνθίεο απφ ηα πιηθά ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπ 

Κέληξνπ Τγείαο. Δληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη νη ζπκκεηέρνληεο βαζκνιφγεζαλ 

ζπγθξηηηθά κε ρακειφηεξν βαζκφ ηελ πξνζδνθία ζρεηηθά κε ηελ πξνζπκία ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Απηφ πηζαλφλ λα ζπλέβε επεηδή γλσξίδνληαο ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο 

νπνίεο ιεηηνπξγεί ην Κέληξν Τγείαο (πεξηνξηζκέλνη πφξνη, κεησκέλν πξνζσπηθφ) νη 

αζζελείο δελ πεξηκέλνπλ ηφζν ηελ πξνζπκία ηνπ πξνζσπηθνχ, φζν ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ απ‟ φηη θάλεθε θαη απφ ηνλ Πίλαθα 5 κε ηηο πςειφηεξεο 

πξνζδνθίεο. 

Πξνρσξψληαο ζηηο αληηιήςεηο, κειεηψληαο ηηο εξσηήζεηο νη νπνίεο ζεκείσζαλ ην 

κεγαιχηεξν ζθνξ είλαη δπλαηφ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηα δπλαηά 

ζεκεία ηνπ Κέληξνπ Τγείαο ή ηνπιάρηζηνλ κε ηα ζεκεία ζηα νπνία ε θαηάζηαζε ήηαλ 

θαιχηεξε (Πίλαθαο 7). 

 

Πίλαθαο 7 Οη 5 Δξσηήζεηο κε ηε Μεγαιύηεξε Σηκή Αληίιεςεο 

Δξώηεζε        Αληίιεςε 

9. Σν Κέληξν Τγείαο Αιεμάλδξεηαο δηαηεξεί ηα αξρεία ηνπ ζσζηά (π.ρ. Ιαηξηθφο 

Φάθεινο, Ραληεβνχ, θιπ) 

5,5 

3. Οη εξγαδφκελνη ηνπ Κέληξνπ Τγείαο Αιεμάλδξεηαο είλαη νκνηφκνξθα ληπκέλνη θαη 

θαζαξνί 

5,42 

18. Οη εξγαδφκελνη ηνπ Κέληξνπ Τγείαο Αιεμάλδξεηαο δίλνπλ μερσξηζηή πξνζνρή 

ζηνλ θάζε αζζελή 

5,37 

5. Όηαλ ην πξνζσπηθφ ηνπ Κέληξνπ Τγείαο Αιεμάλδξεηαο, ππφζρεηαη λα θάλεη θάηη ζε 

κηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή, ην θάλεη 

5,36 

6. Όηαλ έρσ έλα πξφβιεκα, ην πξνζσπηθφ ηνπ Κέληξνπ Τγείαο Αιεμάλδξεηαο, δείρλεη 

πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ λα ην ιχζεη 

5,34 
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Οη αζζελείο ινηπφλ βαζκνιφγεζαλ κε πςειφηεξε βαζκνινγία ηνλ ηξφπν πνπ ην Κέληξν 

Τγείαο δηαηεξεί ηα αξρεία ηνπ, ηελ ελδπκαζία ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ παξνρή 

εμαηνκηθεπκέλεο θξνληίδαο, ηελ ηήξεζε ησλ ππνζρέζεσλ απφ ην πξνζσπηθφ θαη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ. Οη ηξεηο απφ ηηο πέληε απηέο εξσηήζεηο αλήθνπλ ζηε δηάζηαζε ηεο 

αμηνπηζηίαο, ε νπνία εκθαλίδεη ην ιηγφηεξν αξλεηηθφ ζπλνιηθφ ράζκα ζε ζρέζε κε ηηο 

ππφινηπεο. Μάιηζηα, ε εξψηεζε 5 πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηήξεζε ησλ ππνζρέζεσλ 

αλήθεη ζηηο εξσηήζεηο πνπ νη αζζελείο έρνπλ κεγαιχηεξεο πξνζδνθίεο θαη ζεσξνχλ 

ζεκαληηθφηεξεο. Βέβαηα ε εξψηεζε απηή πάιη εκθαλίδεη αξλεηηθφ ράζκα αιιά ην 

γεγνλφο φηη βαζκνινγήζεθε πςειφηεξα ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο 

απνηξέπεη ηε δεκηνπξγία ελφο κεγαιχηεξνπ ράζκαηνο. Οη εξσηήζεηο 3 θαη 9 πνπ 

ζεκεηψλνπλ ηελ πςειφηεξε αληηιακβαλφκελε ππεξεζία, ζεκεηψλνπλ επίζεο ην 

κηθξφηεξν θαη κάιηζηα είλαη νη κφλεο δχν εξσηήζεηο κε ράζκα κηθξφηεξν ηεο κνλάδαο 

(-0,94). 

ηνλ Πίλαθα 8 παξνπζηάδνληαη νη εξσηήζεηο πνπ ζεκείσζαλ ην ρακειφηεξν ζθνξ ζην 

θνκκάηη ησλ αληηιήςεσλ. 

Πίλαθαο 8 Οη 5 Δξσηήζεηο κε ηε Μηθξόηεξε Σηκή Αληίιεςεο 

Δξώηεζε        Αληίιεςε 

2. Οη θπζηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο Αιεμάλδξεηαο πνπ επηζθέπηνκαη 

(π.ρ. ρψξνο αλακνλήο, Ιαηξεία, Θάιακνη λνζειείαο ηνπαιέηεο), είλαη νπηηθά 

ειθπζηηθέο 

3,8 

1. Σν Κέληξν Τγείαο Αιεμάλδξεηαο έρεη ζχγρξνλν εμνπιηζκφ 3,98 

15. Νηψζσ αζθαιήο ζηηο ζπλαιιαγέο κνπ κε ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο 

Αιεμάλδξεηαο 

4,69 

7. Σν Κέληξν Τγείαο Αιεμάλδξεηαο είλαη αμηφπηζην θαη παξέρεη απφ ηελ αξρή πάληα 

ζσζηέο ππεξεζίεο 

4,81 

16. Οη εξγαδφκελνη ζην Κέληξν Τγείαο Αιεμάλδξεηαο είλαη πάληα ζπλεπείο θαη 

επγεληθνί 

21. Σν Κέληξν Τγείαο Αιεμάλδξεηαο έρεη ηα ζπκθέξνληα ησλ αζζελψλ ηνπ θαηά λνπ 

4,88 

 

4,88 

 

Απφ ηελ πξαγκαηηθή εκπεηξία ινηπφλ ησλ αζζελψλ ζην Κέληξν Τγείαο, νη αζζελείο 

έκεηλαλ ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο θπζηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκφ 

ηνπ, απφ ην αίζζεκα αζθάιεηαο θαη αμηνπηζηίαο πνπ ηνπο ελέπλεπζε ην πξνζσπηθφ, απφ 

ηε ζπλέπεηα θαη ηελ επγέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη απφ ην ελδηαθέξνλ ηνπ 
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Κέληξνπ Τγείαο γηα ην ζπκθέξνλ ησλ αζζελψλ. Οη εξσηήζεηο 1 θαη 2 πνπ ζεκείσζαλ 

ηδαίηεξα ρακειή βαζκνινγία ζεκεηψλνπλ επίζεο θαη ρακειφ ζθνξ ζηηο πξνζδνθίεο, 

δειαδή νη θπζηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ν εμνπιηζκφο δε ζεσξνχληαη ηφζν ζεκαληηθά 

ζηνηρεία πνηφηεηαο ζε ζρέζε κε άιια, απνηξέπνληαο έηζη ηε δεκηνπξγία κεγαιχηεξνπ 

ράκζαηνο κεηαμχ πξνζδνθηψλ θαη αληηιήςεσλ. Βέβαηα ην ράζκα είλαη ήδε κεγάιν θαη 

νη δχν απηέο εξσηήζεηο απνηεινχλ ηηο εξσηήζεηο κε ην κεγαιχηεξν ράζκα απφ ην 

ζχλνιν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, αιιά απηφ ην ράζκα ζα κπνξνχζε λα ήηαλ κεγαιχηεξν 

εαλ νη πξνζδνθίεο ήηαλ κεγαιχηεξεο. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη κε ηελ εξψηεζε 7 πνπ 

αθνξά ζηελ αμηνπηζηία ηνπ Κέληξνπ Τγείαο θαη ζηελ παξνρή ζσζηψλ ππεξεζηψλ. ηελ 

πεξίπησζε απηή ε αληίιεςε είλαη ρακειή, ελψ νη πξνζδνθίεο είλαη πςειφηεξεο απφ 

φιεο ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θαζηζηψληαο ηελ ηε 

ζεκαληηθφηεξε παξάκεηξν πνηφηεηαο γηα ηνπο αζζελείο. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ηε 

δεκνπξγία ελφο κεγάινπ θελνχ γηα απηήλ ηελ εξψηεζε. 

4.3 Έιεγρνο Αμηνπηζηίαο Δζσηεξηθήο πλνρήο 

 

Ο έιεγρνο αμηνπηζηίαο είλαη απαξαίηεηνο πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί αλ ε θιίκαθα ηνπ 

εξσκαηνινγίνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δίλεη ίδηα απνηειέζκαηα θάησ απφ ίδηεο ζπλζήθεο 

θαη επνκέλσο αλ ηα απνηειέζκαηα είλαη αθξηβή (Αλαζηαζηάδνπ, 2012). Ο έιεγρνο 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ζπληειεζηή Cronbach Alpha. Η εζσηεξηθή ζπλνρή κεηξήζεθε 

γηα θάζε δηάζηαζε πνηφηεηαο (απηή δηάζηαζε, αμηνπηζηία, αληαπφθξηζε, δηαζθάιηζε, 

ελζπλαίζζεζε) ππνινγίδνληαο ην ζπληειεζηή Cronbach α μερσξηζηά γηα θάζε 

δηάζηαζε. Ο ζπληειεζηήο παίξλεη ηηκέο απφ 0 έσο 1 αιιά, γεληθά, ζεσξείηαη φηη γηα λα 

είλαη απνδεθηή ε ηηκή ηνπ α ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 0,7 (Αλαζηαζηάδνπ, 

2012). 

ηνλ Πίλαθα 9 δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα γηα ην ζπληειεζηή α. Φαίλεηαη φηη γηα ηηο 

πέληε δηαζηάζεηο ησλ πξνζδνθηψλ ν ζπληειεζηήο α έρεη ηθαλνπνηεηηθέο έσο πςειέο 

ηηκέο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ε θιίκαθα είλαη αμηφπηζηε. Απφ ηελ άιιε κεξηά νη 

ζπληειεζηέο α γηα ηηο αληηιήςεηο παίξλνπλ ρακειέο ηηκέο. Απηφ είλαη θάηη πνπ έρεη 

παξαηεξεζεί θαη ζε άιιεο έξεπλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην SERVQUAL σο εξγαιείν 

κέηξεζεο (Babakus and Mangold, 1992; Berry and Bendapudi, 2007). Γηα ηέηνηεο 

έξεπλεο ινηπφλ ηηκέο ηνπ α απφ 0,8 θαη πάλσ ζεσξνχληαη πςειέο, ηηκέο κεηαμχ 0,55 θαη 

0,79 ζεσξνχληαη κέηξηεο, ελψ ηηκέο θάησ απφ 0,54 ζεσξνχληαη ρακειέο (Papanikolaou 

and Zygiaris, 2014). ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε φινη νη ζπληειεζηέο α είλαη 
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κεγαιχηεξνη απφ 0,54, επνκέλσο ζεσξνχληαη απνδεθηνί θαη ε αμηνπηζηία ηεο θιίκαθαο 

είλαη ηθαλνπνηεηηθή.  

 

 

Πίλαθαο 9 πληειεζηήο Αμηνπηζηίαο Cronbach α θαη Μέζνο Όξνο γηα θάζε Γηάζηαζε 

 Πξνζδνθίεο Αληηιήςεηο  

 Cronbach α Μέζνο φξνο Cronbach α Μέζνο Όξνο Αληηιήςεηο- 

Πξνζδνθίεο 

Απηή Γηάζηαζε 0.76 6.25 0.55 4.59 -1.66 

Αμηνπηζηία 0.912        6.6 0.64 5.24 -1.36 

Αληαπφθξηζε 0.799 6.58 0.62 5.13 -1.45 

Γηαζθάιηζε 0.854 6.55 0.547 4.87 -1.68 

Δλζπλαίζζεζε 0.862 6.53 0.683 5.11 -1.42 

 

 

4.4 Αλάιπζε πζρεηίζεσλ Υαζκάησλ 

 

Δθφζνλ βξέζεθε φηη ππάξρνπλ ράζκαηα ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ζα είρε ελδηαθέξνλ λα 

εξεπλεζεί αλ ην ράζκα ζε κία δηάζηαζε ζπζρεηίδεηαη κε ράζκα θαη ζε θάπνηα άιιε. 

Απηφ ζα θαλεί κε αλάιπζε ζπζρέηηζεο ησλ ραζκάησλ θάζε δηάζηαζεο κε ηα ράζκαηα 

ησλ ππνινίπσλ δηαζηάζεσλ. Η αλάιπζε ζπζρέηηζεο ειέγρεη ηε ζρέζε κεηαμχ δχν 

κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson. O ζπληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson ιακβάλεη ηηκέο κεηαμχ -1 θαη 1 θαη κπνξεί λα ππνδείμεη ηφζν 

ην βαζκφ εμάξηεζεο ηεο κίαο κεηαβιεηήο απφ ηελ άιιε, φζν θαη ην αλ ππάξρεη ζεηηθή ή 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε (ηψκθνο θαη Μαχξνο, 2008).  Όηαλ ν ζπληειεζηήο παίξλεη ηηκέο 

απφ -1 έσο 0, ηφηε ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ είλαη αξλεηηθή, φηαλ 

παίξλεη ηηκέο απφ 0 έσο 1 ηφηε ε ζπζρέηηζε είλαη ζεηηθή, ελψ φηαλ ηζνχηαη κε ην 0 ηφηε 

δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ (ηψκθνο θαη Μαχξνο, 2008).  

Σα απνηειέζκαηα απφ ηνλ έιεγρν ζπζρέηηζεο δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 10. 
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Πίλαθαο 10 Απνηειέζκαηα Διέγρνπ πζρέηηζεο 

 

 Αμηνπηζηία Αληαπφθξηζε Γηαζθάιηζε Δλζπλαίζζεζε Απηφηεηα 

Αμηνπηζηία 

Pearson 

Correlation 
1 ,909

**
 ,836

**
 ,822

**
 ,698

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 175 175 175 175 175 

      

Αληαπφθξηζε 

Pearson 

Correlation 
,909

**
 1 ,859

**
 ,832

**
 ,664

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 

N 175 175 175 175 175 

Γηαζθάιηζε 

Pearson 

Correlation 
,836

**
 ,859

**
 1 ,707

**
 ,672

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 

N 175 175 175 175 175 

      

Δλζπλαίζζεζε 

Pearson 

Correlation 
,822

**
 ,832

**
 ,707

**
 1 ,531

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 

N 175 175 175 175 175 

      

Απηφηεηα 

Pearson 

Correlation 
,698

**
 ,664

**
 ,672

**
 ,531

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 175 175 175 175 175 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 10 νη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ηνπ  Pearson είλαη αξθεηά 

πςειέο, ππνδειψληαο ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ραζκάησλ ησλ πέληε δηαζηάζεσλ 

πνηφηεηαο. πγθεθξηκέλα, κε εμαίξεζε ηελ απηή δηάζηαζε, ε νπνία παξνπζηάδεη κέζε 

γξακκηθή ζπζρέηηζε κε ηηο ππφινηπεο δηαζηάζεηο, νη ηέζζεξηο άιιεο δηαζηάζεηο 
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εκθαλίδνπλ είηε ηζρπξή είηε πνιχ ηζρπξή ζπζρέηηζε. Ιδηαίηεξα ηζρπξή είλαη ε 

ζπζρέηηζε κεηαμχ αμηνπηζηίαο θαη αληαπφθξηζεο (r=0,909). Αξθεηά ηζρπξή είλαη επίζεο 

ε γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ αμηνπηζηίαο θαη δηαζθάιηζεο (0,836), αμηνπηζηίαο θαη 

ελζπλαίζζεζεο (0,822), αληαπφθξηζεο θαη δηαζθάιηζεο (0,859) θαη αληαπφθξηζεο θαη 

ελζπλαίζζεζεο (0,832). Απφ ηα επξήκαηα απηά ινηπφλ, κπνξεί θαλείο λα ζπκπεξάλεη κε 

αζθάιεηα φηη ε κε ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζδνθηψλ ζε κία δηάζηαζε κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη κε ηθαλνπνίεζε θαη ζε άιιεο δηαζηάζεηο, ηδηαίηεξα αλ ν ζπληειεζηήο ηνπ 

Pearson κεηαμχ ησλ δχν απηψλ δηαζηάζεσλ έρεη πνιχ πςειή ηηκή.  

 

4.5 πζρέηηζε ραζκάησλ κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ηε ζπρλόηεηα επίζθεςεο 

 

Δθφζνλ εμαθξηβψζεθε ε αμηνπηζηία ηεο θιίκαθαο, ην επφκελν βήκα είλαη λα βξεζεί αλ 

ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ραζκάησλ πνπ παξαηεξήζεθαλ θαη ησλ δεκνγξαθηθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα.  

Οη κεδεληθέο ππνζέζεηο νξίδνληαη σο εμήο: 

Γηα ην θχιν: Η0 : Γελ ππάξρεη δηαθνξά ζην ράζκα αληηιήςεσλ- πξνζδνθηψλ αλάκεζα 

ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο. 

Γηα ηελ ειηθία: Η0 : Γελ ππάξρεη δηαθνξά ζην ράζκα αληηιήςεσλ- πξνζδνθηψλ 

αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο. 

Γηα ην κνξθσηηθφ επίπεδν: Η0 : Γελ ππάξρεη δηαθνξά ζην ράζκα αληηιήςεσλ- 

πξνζδνθηψλ αλάκεζα ζηα άηνκα δηαθνξεηηθνχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ. 

Γηα ηε ζπρλφηεηα επίζθεςεο: Η0 : Γελ ππάξρεη δηαθνξά ζην ράζκα αληηιήςεσλ- 

πξνζδνθηψλ αλάκεζα ζηα άηνκα πνπ επηζθέθζεθαλ κε δηαθνξεηηθή ζπρλφηεηα ην 

Κέληξν Τγείαο. 

Γηα λα κειεηεζνχλ νη παξαπάλσ ππνζέζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν είδε ειέγρνπ: ην  t-

test θαη ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο ANOVA σο πξνο έλαλ παξάγνληα (one-way 

ANOVA).  

Σν t-test ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή είλαη δηρνηνκηθή, έρεη δειαδή 

δχν επίπεδα θαη εξεπλάηαη ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο ζηα δχν 

επίπεδα ηεο αλεμάξηεηεο (ηψκθνο θαη Μαχξνο, 2008). ηελ παξνχζα έξεπλα ε 
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εμαξηεκέλε κεηαβιεηή είλαη ην ράζκα κεηαμχ πξνζδνθηψλ θαη αληηιήςεσλ θαη ε 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή είλαη ην θχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ δηαζέηεη δχν επίπεδα 

(άλδξαο θαη γπλαίθα). Δπνκέλσο, ην t-test ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

ππφζεζεο ηνπ θχινπ («Γελ ππάξρεη δηαθνξά ζην ράζκα αληηιήςεσλ- πξνζδνθηψλ 

αλάκεζα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο»), αθνχ ην θχιν είλαη δηρνηνκηθή κεηαβιεηή θαη ελψ 

πξψηα ειέγρζεθε φηη ππάξρεη θαλνληθή θαηαλνκή ζηηο δχν νκάδεο (άλδξαο, γπλαίθα). 

Όζνλ αθνξά ηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο (ANOVA), ε ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη 

φηαλ ειέγρεηαη εάλ έλαο ππφ κειέηε παξάγνληαο ζπκβάιιεη ζηε κεηαβιεηφηεηα ηνπ 

δείγκαηνο (Αλαζηαζηάδνπ, 2012). Υξεζηκνπνηείηαη φηαλ ππάξρεη κία εμαξηεκέλε 

ζπλερήο κεηαβιεηή θαη κία αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ε νπνία δηαζέηεη πεξηζζφηεξα απφ 

δχν επίπεδα. ην ζεκείν απηφ εληνπίδεηαη θαη ε βαζηθφηεξε δηαθνξά κε ην t-test, αθνχ 

ην δεχηεξν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν δηαθνξψλ αλάκεζα ζε δχν νκάδεο, ελψ ε 

αλάιπζε δηαθχκαλζεο ειέγρεη δηαθνξέο αλάκεζα ζε πεξηζζφηεξεο απφ δχν νκάδεο 

(ηψκθνο θαη Μαχξνο, 2008).  

Γηα ηνλ έιεγρν ANOVA πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή είλαη ην 

ράζκα κεηαμχ αληηιήςεσλ θαη πξνζδνθηψλ γηα θάζε δηάζηαζε, ελψ νη αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο είλαη ε ειηθία (κε ηξία επίπεδα: 18-44, 45-64, πάλσ απφ 65), ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν (κε ηξία επίπεδα: πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα, ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε) θαη ε 

ζπρλφηεηα επίζθεςεο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο (κε ηξία επίπεδα: 

κία θνξά, απφ δχν έσο έμη θνξέο, πεξηζζφηεξεο απφ έμη θνξέο). 

Δπεηδή νη έιεγρνη t-test θαη ANOVA ειέγρνπλ αλ δηαθέξνπλ νη κέζεο ηηκέο κηαο 

πνζνηηθήο κεηαβιεηήο (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηνπ ράζκαηνο) αλάκεζα ζηα 

επίπεδα/ θαηεγνξίεο κηαο πνηνηηθήο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη κέζεο ηηκέο ησλ ραζκάησλ 

γηα θάζε δηάζηαζε. Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ t-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ γηα ην 

θχιν θαη one-way ANOVA γηα ηελ ειηθία, ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ηε ζπρλφηεηα 

επίζθεςεο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο εκθαλίδνληαη ζηνπο πίλαθεο 11, 12, 13 θαη 14 

αληίζηνηρα. 
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Πίλαθαο 11 Μέζεο Σηκέο Υάζκαηνο Πξνζδνθηώλ- Αληηιήςεσλ ζε ζρέζε κε ην Φύιν κε t-test 

 Άλδξεο (Ν= 76) Γπλαίθεο (Ν=99)   

 Μέζνο Όξνο Υάζκαηνο Μέζνο Όξνο Υάζκαηνο d.f. Sig. (2-tailed) 

Απηή Γηάζηαζε -1.77 -1.6 174 0.128 

Αμηνπηζηία -1.38 -1.35 174 0.769 

Αληαπφθξηζε -1.5 -1.41 174 0.359 

Γηαζθάιηζε -1.72 -1.65 174 0.605 

Δλζπλαίζζεζε -1.44 -1.41 174 0.759 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηε ζηήιε Sig. (2-tailed) ηνπ Πίλαθα 11, ην επίπεδν ζηαηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο γηα φιεο ηηο δηαζηάζεηο είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0,05 θαη δε κπνξεί λα 

απνξξηθζεί ε κεδεληθή ππφζεζε, δειαδή ηζρχεη φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζην ράζκα αληηιήςεσλ- πξνζδνθηψλ αλάκεζα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο. Απηφ 

νπζηαζηηθά ζεκαίλεη φηη δε δηθαηνινγείηαη θάπνηα ζπζρέηηζε κεηαμχ θχινπ θαη 

ράζκαηνο πξνζδνθηψλ- αληηιήςεσλ, επνκέλσο ην ράζκα ηεο αληηιακβαλφκελεο 

πνηφηεηαο δε δηαθέξεη αλάκεζα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο. 

 

Πίλαθαο 12 Μέζεο Σηκέο Υάζκαηνο Πξνζδνθηώλ- Αληηιήςεσλ ζε ζρέζε κε ηελ Ηιηθία κε ANOVA 

 17-44 (Ν=69) 45-64 (Ν= 75) >65 (Ν=31)    

 Μέζνο Όξνο 

Υάζκαηνο 

Μέζνο Όξνο 

Υάζκαηνο 

Μέζνο Όξνο 

Υάζκαηνο 

d.f. F Sig. 

Απηή Γηάζηαζε 

Αμηνπηζηία 

Αληαπφθξηζε 

Γηαζθάιηζε 

Δλζπλαίζζεζε 

-1.88 

-1.72 

-1.72 

-2.03 

-1.64 

-1.78 

-1.51 

-1.64 

-1.92 

-1.68 

-0.95 

-0.22 

-0.41 

-0.34 

-0.3 

174 

174 

174 

174 

174 

 22,459 

143,917 

111,242 

129,842 

 82,051 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

 

  

      

Όζνλ αθνξά ηελ ειηθία, απφ ηνλ Πίλαθα 12 θαλεξψλεηαη φηη ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ειηθίαο θαη κέζεο ηηκήο ράζκαηνο. Παξαηεξείηαη φηη ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο είλαη 

.000< 0,05, επνκέλσο απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε, δειαδή απνξξίπηεηαη φηη δελ 

ππάξρεη δηαθνξά ζην ράζκα αληηιήςεσλ- πξνζδνθηψλ αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο 



Αποτίμηςη τησ Ποιότητασ Υπηρεςιών ςτον Τομέα τησ Πρωτοβάθμιασ Φροντίδασ Υγείασ 
 

52 
 

ειηθηαθέο νκάδεο. Δπνκέλσο ην ράζκα φλησο παξνπζηάδεη δηαθνξνπνηήζεηο αλάινγα κε 

ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, θαίλεηαη φηη ε κηθξφηεξε ειηθηαθή νκάδα (17-44) παξνπζηάδεη 

κεγαιχηεξν ράζκα ζρεδφλ ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο απφ ηηο άιιεο δχν ειηθηαθέο νκάδεο. 

Αθνινπζεί ε νκάδα ησλ αηφκσλ ειηθίαο 45-65 εηψλ, ελψ ν κηθξφηεξνο κέζνο φξνο 

ράζκαηνο ζεκεηψλεηαη ζηα άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο (άλσ ησλ 65 εηψλ). Δμαίξεζε 

απνηειεί ε δηάζηαζε ηεο ελζπλαίζζεζεο αθνχ ν κεγαιχηεξνο κέζνο φξνο ράζκαηνο δελ 

παξαηεξείηαη ζηα λεφηεξα άηνκα αιιά ζηα άηνκα ειηθίαο απφ 45 έσο 64 εηψλ. 

πκπεξαζκαηηθά, ηα άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο ηείλνπλ λα έρνπλ κηθξφηεξν ράζκα 

κεηαμχ πξνζδνθηψλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο θαη εκπεηξηψλ απφ ηελ 

εμππεξέηεζε ζην Κέληξν Τγείαο Αιεμάλδξεηαο, επνκέλσο λα είλαη θαη πεξηζζφηεξν 

ηθαλνπνηεκέλνη ζχκθσλα κε ηε ζεσξία επηβεβαίσζεο ησλ πξνζδνθηψλ, ζε αληίζεζε κε 

ηνπο λεφηεξνπο νη νπνίνη είλαη απηνί πνπ εκθαλίδνπλ ην κεγαιχηεξν ράζκα. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ν κέζνο φξνο ράζκαηνο ησλ κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία αηφκσλ είλαη αξθεηά 

κηθξφηεξνο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν νκάδεο, νη νπνίεο θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ 

πεξηζζφηεξν φζνλ αθνξά ζηελ αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο πνπ ηνπο 

παξαζρέζεθε. Απηφ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηα ηέζη πνιιαπιψλ ζπγθξίζεσλ (Post Hoc 

Testing/ Multiple Comparisons), ηα νπνία επηβεβαίσζαλ κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηξίηεο ειηθηαθήο νκάδαο θαη ησλ άιισλ δχν. 

 

Πίλαθαο 13 Μέζεο Σηκέο Υάζκαηνο Πξνζδνθηώλ- Αληηιήςεσλ ζε ζρέζε κε ην Μνξθσηηθό Δπίπεδν κε 

ANOVA 

 Πξσηνβάζκηα 

(Ν=24) 

Γεπηεξνβάζκηα 

(Ν= 75) 

Σξηηνβάζκηα 

(Ν=76) 

   

 Μέζνο Όξνο 

Υάζκαηνο 

Μέζνο Όξνο 

Υάζκαηνο 

Μέζνο Όξνο 

Υάζκαηνο 

d.f. F Sig. 

Απηή Γηάζηαζε 

Αμηνπηζηία 

Αληαπφθξηζε 

Γηαζθάιηζε 

Δλζπλαίζζεζε 

-0.63 

-0.29 

-0.48 

-0.52 

-0.48 

-1.45 

-1.2 

-1.34 

-1.57 

-1.35 

-2.22 

-1.87 

-1.88 

-2.16 

-1.42 

174 

174 

174 

174 

174 

107,607 

133,204 

 90,219 

 71,011 

 41,960 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 
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Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 13, ππάξρεη δηαθνξά ηνπ ράζκαηνο αλάκεζα ζηηο ηξεηο 

νκάδεο δηαθνξεηηθνχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ. Με ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο λα είλαη 

.000< 0,05 απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε, αθνχ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζην ράζκα αληηιήςεσλ- πξνζδνθηψλ αλάκεζα ζηα άηνκα δηαθνξεηηθνχ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ. πλεπψο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ηα άηνκα δηαθνξεηηθνχ κνξθσηηθνχ 

ππνβάζξνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξά ζην ράζκα κεηαμχ πξνζδνθηψλ θαη αληηιήςεσλ θαη 

θαηά ζπλέπεηα παξνπζηάδνπλ δηαθνξά ζηελ αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα θαη ζηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηελ παξερφκελε εμππεξέηεζε ζην Κέληξν Τγείαο. 

 πγθεθξηκέλα, ε νκάδα κε ην κεγαιχηεξν ράζκα ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο είλαη εθείλε 

πνπ πεξηιακβάλεη ηα άηνκα πνπ έρνπλ πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ελψ 

αθνινπζνχλ ηα άηνκα δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηέινο ηα άηνκα πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Με άιια ιφγηα, φζν πςειφηεξν είλαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηφζν 

κεγαιχηεξν είλαη θαη ην ράζκα πξνζδνθηψλ- αληηιήςεσλ θαη άξα ηφζν κηθξφηεξε ε 

αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ αζζελή. Μάιηζηα, ηα ηεζη 

πνιιαπιψλ ζπγθξίζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη αληρλεχνπλ κεηαμχ πνηψλ νκάδσλ 

ππάξρεη ε δηαθνξά, απέδεημαλ φηη ππάξρεη κηα ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά ζην 

ράζκα  θαη ησλ ηξηψλ νκάδσλ. 

 

Πίλαθαο 14 Μέζεο Σηκέο Υάζκαηνο Πξνζδνθηώλ- Αληηιήςεσλ ζε ζρέζε κε ηε πρλόηεηα Δπίζθεςεο κε 

ANOVA 

 1 θνξά (Ν=134) 2 έσο 6 (Ν= 37) >6 (Ν=4)    

 Μέζνο Όξνο 

Υάζκαηνο 

Μέζνο Όξνο 

Υάζκαηνο 

Μέζνο Όξνο 

Υάζκαηνο 

d.f. F Sig. 

Απηή Γηάζηαζε 

Αμηνπηζηία 

Αληαπφθξηζε 

Γηαζθάιηζε 

Δλζπλαίζζεζε 

-1.83 

-1.53 

-1.62 

-1.93 

-1.6 

-1.03 

-0.91 

-1 

-0.98 

-0.98 

-0.5 

 0.25 

 0 

 0.25 

 0.3 

174 

174 

174 

174 

174 

 33,748 

 31,814 

 33,062 

 49,876 

 26,926 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

       

Απφ ηνλ Πίλαθα 14 θαίλεηαη φηη ην ράζκα πξνζδνθηψλ- αληηιήςεσλ δηαθέξεη αλάκεζα 

ζηηο ηξεηο νκάδεο κε δηαθνξεηηθή ζπρλφηεηα επίζθεςεο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο. Σν 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο είλαη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε κηθξφηεξν ηνπ 0,05, 

επνκέλσο απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε, δειαδή απνξξίπηεηαη ην φηη δελ ππάξρεη 



Αποτίμηςη τησ Ποιότητασ Υπηρεςιών ςτον Τομέα τησ Πρωτοβάθμιασ Φροντίδασ Υγείασ 
 

54 
 

δηαθνξά ζην ράζκα αληηιήςεσλ- πξνζδνθηψλ αλάκεζα ζηα άηνκα πνπ επηζθέθζεθαλ 

κε δηαθνξεηηθή ζπρλφηεηα ην Κέληξν Τγείαο. Σν γεγνλφο απηφ επηζεκαίλεη κηα 

δηαθνξά ζηελ αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα κεηαμχ αηφκσλ πνπ έρνπλ επηζθεθζεί ην 

Κέληξν Τγείαο δηαθνξεηηθφ αξηζκφ θνξψλ, δειαδή απνδεηθλχεη φηη ε αληηιακβαλφκελε 

πνηφηεηα θαη θαη‟ επέθηαζε ε ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ εμαξηάηαη απφ ηε ζπρλφηεηα 

επίζθεςεο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο. χκθσλα κε ηα ηεζη πνιιαπψλ ζπγθξίζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά ζην ράζκα θαη ησλ 

ηξηψλ νκάδσλ. 

Γηα ηελ αθξίβεηα, φζνη επηζθέθζεθαλ ην Κέληξν Τγείαο κφλν κία θνξά ηνπο 

ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο εκθαλίδνπλ ην κεγαιχηεξν κέζν φξν ράζκαηνο, αθνινπζνχλ 

φζνη ην επηζθέθζεθαλ απφ 2 έσο 6 θνξέο, ελψ ην κηθξφηεξν ράζκα ην εκθαλίδνπλ φζνη 

ην επηζθέθζεθαλ πεξηζζφηεξεο απφ 6 θνξέο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί κάιηζηα φηη ζηα 

άηνκα πνπ επηζθέθζεθαλ ην Κέληξν Τγείαο πεξηζζφηεξεο απφ 6 θνξέο θαίλεηαη φηη ην 

Κέληξν Τγείαο Αιεμάλδξεηαο έρεη ηθαλνπνηήζεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο ζε φιεο ηηο 

δηαζηάζεηο πνηφηεηα εθηφο απφ ηελ απηή δηάζηαζε. Μάιηζηα, ζηε δηάζηαζε ηεο 

δηαζθάιηζεο ε εκπεηξία ήηαλ αθξηβψο απηή πνπ νη αζζελείο πξνζδνθνχζαλ θαη ζηηο 

δηαζηάζεηο ηεο αμηνπηζηίαο, ηεο δηαζθάιηζεο θαη ηεο ελζπλαίζζεζεο έγηλε ππέξβαζε 

ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο. Η πεξίπησζε ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ επηζθεθζεί ην Κέληξν 

Τγείαο πεξηζζφηεξεο απφ έμη θνξέο είλαη θαη ε κνλαδηθή ζηελ νπνία παξαηεξείηαη 

ζεηηθφ ράζκα, κε ηηο αληηιήςεηο λα μεπεξλνχλ ηηο εκπεηξίεο ζηηο ηέζζεξηο απφ ηηο πέληε 

δηαζηάζεηο θαη ζπλεπψο κε ηνπο αζζελείο απηνχο λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ 

ππεξεζία πνπ ηνπο παξαζρέζεθε. Αληίζεηα, φζνη επηζθέθζεθαλ ην Κέληξν Τγείαο 

ιηγφηεξεο απφ έμη θνξέο θαίλεηαη λα κελ έρνπλ ηθαλνπνηεζεί, κε ηα άηνκα πνπ ην 

επηθέθζεθαλ κφλν κία θνξά λα είλαη νη ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη. 

 

4.6  πδήηεζε Απνηειεζκάησλ 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ινηπφλ πξνθχπηεη φηη ε πνηφηεηα ζην Κέληξν Τγείαο 

Αιεμάλδξεηαο είλαη ρακειή θαη φηη νη αζζελείο έρνπλ πςειφηεξεο πξνζδνθίεο απφ ηηο 

ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηηο ππεξεζίεο πνπ ιακβάλνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Απφ ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ αζζελψλ πνπ επηζθέθζεθαλ 

πξφζθαηα ην Κέληξν Τγείαο κε ηε ρξήζε ηνπ SERVQUAL έγηλε θαλεξφ φηη 

ζεκεηψλεηαη ράζκα ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο πνηφηεηαο θαη κάιηζηα ην πλνιηθφ Υάζκα 

είλαη -1,514, ηηκή ηδηαίηεξα κεγάιε.  
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Μάιηζηα, ε ηηκή απηή ηνπ ζπλνιηθνχ ράζκαηνο είλαη πςειή ζε ζρέζε κε άιιεο πνπ 

έρνπλ θαηαγξαθεί ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ζηελ 

Πξσηνγελή Τγεία ζηελ Διιάδα. πγθεθξηκέλα, νη Papanikolaou θαη Zygiaris (2014) 

πνπ κειέηεζαλ επίζεο ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ζηελ Πξσηνγελή 

Φξνληίδα Τγείαο ζηελ Διιάδα βξήθαλ ην ζπλνιηθφ ράζκα -0,88. Απφ ηελ άιιε, νη 

Karassavidou et al. (2009) νη νπνίνη κειέηεζαλ ηελ παξερφκελε πνηφηεηα ππεξεζηψλ ζε 

λνζνθνκεία ηεο Βνξείνπ Διιάδνο βξήθαλ πεξίπνπ ίδηα ηηκή ζπλνιηθνχ ράζκαηνο κε 

ηελ παξνχζα έξεπλα (-1,516). Σα επξήκαηα απηά επηβεβαηψλνπλ ηελ επηηαθηηθή αλάγθε 

γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δεκφζηαο πγείαο ζηελ Διιάδα πξνθεηκέλνπ λα 

επηβηψζεη θάησ απφ ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο πνπ αληηκεησπίδεη. 

Όζνλ αθνξά ηηο δηαζηάζεηο πνπ ζεκεηψλνπλ ηα κεγαιχηεξν ράζκα, απηέο δηαθέξνπλ 

απφ έξεπλα ζε έξεπλα θαη απφ ηε κία κνλάδα πγείαο ζηελ άιιε. Έηζη, ελψ ζηελ 

παξνχζα έξεπλα βξέζεθε φηη ε δηάζηαζε πνπ ζεκεηψλεη ην κεγαιχηεξν ράζκα είλαη ε 

δηαζθάιηζε (-1,68), αθνινπζνχκελε κε κηθξή δηαθνξά απφ ηελ απηή δηάζηαζε (-1,66), 

άιιεο έξεπλεο ζηελ Διιάδα παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά επξήκαηα. Έηζη, νη 

Papanikolaou θαη Zygiaris (2014) βξήθαλ ην κεγαιχηεξν ράζκα ζηε δηάζηαζε ηεο 

ελζπλαίζζεζεο θαη ζε δεχηεξε ζέζε ζηε δηάζηαζε ηεο απηφηεηαο, ελψ νη Karassavidou 

et al. (2009) ζπκθψλεζαλ ζηε ρακειή πνηφηεηα ηεο απηήο δηάζηαζεο, ππνγξακκίδνληαο 

φηη νη Διιεληθνί Γεκφζηνη Οξγαληζκνί Τγείαο είλαη γλσζηφ φηη δηαζέηνπλ ρακειήο 

πνηφηεηαο εγθαηαζηάζεηο. Οη Oikonomidou et al. (2010) επίζεο αλέδεημαλ ηελ έιιεηςε 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη λέαο ηερλνινγίαο ζε έλα απφ ηα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα Κέληξα Τγείαο. Η νκφθσλε άπνςε φισλ ησλ επξεκάησλ 

ζρεηηθά κε ηηο αδπλακίεο ζηελ απηή δηάζηαζε ησλ κνλάδσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο 

ζηελ Διιάδα, δειαδή ρακειή πνηφηεηα εμνπιηζκνχ, κε νπηηθά ειθπζηηθνχο ρψξνπο, 

θαθή θαηάζηαζε ππνδνκψλ ή έιιεηςε θαζαξηφηεηαο, ζεκαίλεη φηη ην πξνβιήκαηα είλαη 

γεληθφ θη φρη φηη παξαηεξείηαη κφλν ζε ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο. Απηφ βέβαηα είλαη 

ινγηθφ αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ν εμνπιηζκφο θαη νη εγθαηαζηάζεηο ζπλδένληαη πην 

άκεζα απφ φιεο ηηο ππφινηπεο δηαζηάζεηο πνηφηεηαο κε ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, νη 

νπνίνη ζηε δεκφζηα πγεία είλαη πεξηνξηζκέλνη. Όζνλ αθνξά ζηε δηαθνξά σο πξνο ην 

πνηά δηάζηαζε είλαη εθείλε πνπ ζεκεηψλεη ηε ρακειφηεξε πνηφηεηα, απηή κπνξεί λα 

απνδνζεί ζην γεγνλφο φηη νη δηαζηάζεηο ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο δηαζθάιηζεο 

εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα, δειαδή απφ ην 

πξνζσπηθφ πνπ παξέρεη ηελ ππεξεζία,  επνκέλσο είλαη θπζηνινγηθφ νη αληηιήςεηο ησλ 
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αζζελψλ πνπ εμππεξεηήζεθαλ απφ δηαθνξεηηθέο κνλάδεο πγείαο λα είλαη δηαθνξεηηθέο 

αθνχ ην πξνζσπηθφ δελ είλαη ίδην.  

Έλα εχξεκα ζην νπνίν αμίδεη λα δνζεί πεξαηηέξσ εμήγεζε είλαη νη αξθεηά πςειέο 

πξνζδνθίεο πνπ εθθξάζηεθαλ απφ ηνπο αζζελείο πνπ επηζθέθζεθαλ ην Κέληξν Τγείαο. 

Πξάγκαηη, νη πξνζδνθίεο ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο μεπέξαζαλ ην 6, γεγνλφο πνπ 

ππνδειψλεηο ηηο πςειέο απαηηήζεηο ησλ αζζελψλ. Απηφ ην πςειφ ζθνξ πξνζδνθηψλ 

απνηειεί έλα αλακελφκελν ζηνηρείν ηεο έξεπλαο θαη βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε 

επξήκαηα άιισλ εξεπλεηψλ (Taner and Anthony, 2006). Οη πςειέο απηέο πξνζδνθίεο 

κπνξνχλ λα αηηηνινγεζνχλ απφ ηελ ηδηαίηεξε θαη πεξίπινθε θχζε ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο, απφ ηηο νπνίεο ππάξρεη κεδεληθή αλνρή ιάζνπο ζε ζχγθξηζε κε άιιεο 

ππεξεζίεο, αθνχ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο ην θφζηνο ιάζνπο είλαη ηεξάζηην, δεδνκέλνπ φηη 

δηαθπβεχνληαη αλζξψπηλεο δσέο. 

Δπηπιένλ, έλα απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο αθνξά ηελ πςειή ζπζρέηηζε ησλ 

ραζκάησλ ησλ πέληε δηαζηάζεσλ πνηφηεηαο κεηαμχ ηνπο. Απηφ ζηελ νπζία ζεκαίλεη φηη 

ε κε ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ ζε κία απφ ηηο δηαζηάζεηο κπνξεί λα επεξεάζεη φιεο ηη 

ππφινηπεο, θαηαιήγνληαο ζε ρακειή αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα απφ ηνλ αζζελή. Η 

ηφζε πςειή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ (κε εμαίξεζε ηελ απηή δηάζηαζε, φπνπ 

ε γξακκηθή ζπζρέηηζε είλαη κέηξηα) πηζαλφ λα πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη γηα ηνπο 

εξσηψκελνπο αξθεηέο εξσηήζεηο κνηάδνπλ κεηαμχ ηνπο επεηδή νξηζκέλνη φξνη είλαη 

θνληά ελλνηνινγηθά (φπσο νη έλλνηεο ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο πξνζπκίαο). Απηφο 

είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ε απηή δηάζηαζε παξνπζηάδεη κέηξηα γξακκηθή ζπζρέηηζε κε ηηο 

ππφινηπεο, αθνχ νη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηα ρεηξνπηαζηά ζηνηρεία ηνπ Κέληξνπ Τγείαο 

είλαη πην θαηαλνεηέο θαη εχθνιν λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηηο ππφινηπεο. 

Πξνρσξψληαο ζηε ζπζρέηηζε πνπ κειεηήζεθε κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηνπ ράζκαηνο πνηφηεηαο, ην νπνίν θαη‟ 

επέθηαζε ππνδειψλεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο, βξέζεθε φηη ην θχιν δελ επεξεάδεη ηελ 

αληίιεςε ηεο πνηφηεηαο, εχξεκα ην νπνίν ζηεξίδεηαη θαη απφ άιιεο κειέηεο (Tucker, 

2002). Η παξνχζα κειέηε δειαδή απνξξίπηεη ην ζπκπέξαζκα άιισλ εξεπλψλ πνπ 

αληρλεχνπλ ζπζρέηηζε κεηαμχ ράζκαηνο θαη θχινπ θαη ζέινπλ είηε ηνπο άλδξεο είηε ηηο 

γπλαίθεο λα εθδειψλνπλ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ππεξεζίεο πγείαο πνπ ηνπο 

παξαζρέζεθαλ.  

Ωζηφζν, ζηελ παξνχζα έξεπλα βξέζεθε φηη ε ειηθία θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν αζθνχλ 

επηξξνή ζηελ αληίιεςε ηεο πνηφηεηαο απφ ηνπο αζζελείο θαη ζπγθεθξηκέλα φηη ηα 
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άηνκα άλσ ησλ 65 εηψλ θαη ηα άηνκα πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη κφλν ηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ηείλνπλ λα αληηιακβάλνληαη σο πςειφηεξεο πνηφηεηαο ηηο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρεη ην Κέληξν Τγείαο Αιεμάλδξεηαο. Η κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ αηφκσλ 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη θαηψηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ζπλάδεη κε ηελ ππάξρνπζα 

βηβιηνγξαθία (Cohen, 1996; Tucker, 2002; Naidu, 2009). χκθσλα κε ηνλ Cohen 

(1996), ν ιφγνο γηα ηε κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ αηφκσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο είλαη 

ε πεξηνξηζκέλε ηάζε απηψλ γηα ακθηζβήηεζε θαη γηα αλαδήηεζε απαληήζεσλ. Όζνλ 

αθνξά ηα άηνκα θαηψηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, φπσο αλαιχζεθε θαη ζηελ ελφηεηα 

2.6.1.3, ην κηθξφηεξν ράζκα πνπ παξαηεξήζεθε πηζαλφ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

ζέηνπλ ρακειφηεξα πξφηππα πνηφηεηαο ιφγσ ηνπ αηζζήκαηνο κε θαηαμίσζεο 

ζπγθξηηηθά κε ην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ηνπο παξέρεη ηελ ππεξεζία. 

Δθηφο απφ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία (ειηθία, κνξθσηηθφ επίπεδν) πνπ επεξεάδνπλ ην 

ράζκα αληηιήςεσλ- πξνζδνθηψλ θαη ζπλεπψο ηελ αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα θαη 

ηθαλνπνίεζε, βξέζεθε φηη θαη ε ζπρλφηεηα επίζθεςεο αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή. 

πγθεθξηκέλα, ην αξλεηηθφ ράζκα κεηψλεηαη φζν απμάλνληαη νη θνξέο επίζθεςεο ηνπ 

Κέληξνπ Τγείαο θαη κάιηζηα, ζηα άηνκα πνπ ην επηζθέθζεθαλ πεξηζζφηεξεο απφ 6 

θνξέο βξέζεθε φηη ην Κέληξν Τγείαο ππεξέβε ηηο πξνζδνθίεο, αθήλνληαο ηνπο αζζελείο 

απηνχο ηθαλνπνηεκέλνπο ζηηο ηέζζεξηο απφ ηηο πέληε δηαζηάζεηο πνηφηεηαο. Με άιια 

ιφγηα ε ζρέζε πνπ βξέζεθε κεηαμχ ζπρλφηεηαο επίζθεςεο θαη ηθαλνπνίεζεο είλαη 

γξακκηθή, δειαδή φζν απμάλεηαη ε ζπρλφηεηα επίζθεςεο ηφζν απμάλεηαη θαη ε 

ηθαλνπνίεζε, δηαθσλψληαο κε ηα επξήκαηα ησλ Cho et al. (2004), νη νπνίνη βξήθαλ κελ 

ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν παξαγφλησλ αιιά φρη γξακκηθή. Η ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ 

πνπ επηζθέπηνληαη ζπρλά ην Κέληξν Τγείαο θαίλεηαη ινγηθή, κηαο θαη ζε πεξίπησζε 

πνπ δελ ηθαλνπνηνχληαλ νη πξνζδνθίεο ηνπο ζα πξνηηκνχζαλ θάπνηα άιιε κνλάδα 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγεηαο (Lee and Yom, 2007). Σέινο, απηφ ην εχξεκα ζρεηηθά κε ηε 

ζπρλφηεηα επίζθεςεο ησλ Κέληξσλ Τγείαο απνξξίπηεη ηελ άπνςε εξεπλψλ φπσο απηή 

ησλ Lin θαη Kelly (1995) πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηθαλνπνίεζεο θαη ζπρλφηεηαο επίζθεςεο κηαο κνλάδαο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 

5.1 πλνπηηθά Απνηειέζκαηα θαη Γεληθά πκπεξάζκαηα 

 

Η παξνχζα έξεπλα απνηειεί κηα πξνζπάζεηα κειέηεο ηεο πνηφηεηαο ησλ Κέληξσλ 

Τγείαο, γηα ηα νπνία ε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία είλαη πεξηνξηζκέλε. Αξρηθά, αμίδεη λα 

αλαθεξζεί φηη ε έξεπλα ηθαλνπνίεζε ηνλ θχξην ζηφρν ηεο, δειαδή ηε κέηξεζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ απφ ηα Κέληξα Τγείαο. πγθεθξηκέλα, κέζα απφ ηα 

απνηειέζκαηα πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ έγηλε γλσζηφ φηη νη αζζελείο ηνπ Κέληξνπ 

Τγείαο Αιεμάλδξεηαο αληηιακβάλνληαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηνπο 

παξέρνληαη σο ρακειή, αθνχ ε αληηιακβαλφκελε ππεξεζία δελ θαηαθέξλεη λα 

ηθαλνπνηήζεη ή λα ππεξβεί ηηο πξνζδνθίεο ησλ αζζελψλ. Σν εχξεκα απηφ πεξί κε 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πξνζδνθηψλ ησλ αζζελψλ είλαη θάηη πνπ ζπκθσλεί κε ηελ 

ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία. Ωζηφζν, αμίδεη λα ππνγξακκηζηεί φηη ε ππάξρνπζα 

βηβιηνγξαθία πεξηιακβάλεη σο επί ην πιείζηνλ Ννζνθνκεία θη φρη κνλάδεο παξνρήο 

Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο. 

Η έξεπλα θαηάθεξε λα ηθαλνπνηήζεη θαη ηνπο ππν-ζθνπνχο πνπ είραλ ηεζεί θαη 

παξνπζηάζηεθαλ αλαιπηηθφηεξα ζηελ Δλφηεηα 1.3 «θνπφο θαη πλεηζθνξά ηεο 

Δξγαζίαο». Αλαιπηηθφηεξα, επηηεχρζεθε ε εχξεζε ηφζν ησλ αληηιήςεσλ φζν θαη ησλ 

πξνζδνθηψλ ησλ αζζελψλ απφ ην Κέληξν Τγείαο. Μάιηζηα, ν πςειφο κέζνο φξνο 

πξνζδνθηψλ πνπ παξαηεξήζεθε είλαη εχξεκα πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ παξνχζα 

βηβιηνγξαθία. Η αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα πξνέθπςε σο ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

αληηιήςεσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ. Δπηπιένλ, νη κέζεο ηηκέο ησλ ραζκάησλ ησλ αζζελψλ 

απφ θάζε δηάζηαζε πνηφηεηαο μερσξηζηά δίλνπλ απάληεζε ζην εξεπλεηηθφ εξψηεκα 

ζρεηηθά κε ην πσο αμηνινγνχληαη νη δηάθνξεο δηαζηάζεηο ψζηε λα εμαθξηβσζεί ζε πνηέο 

απφ ηηο δηαζηάζεηο πνηφηεηαο ππάξρεη ρψξνο γηα βειηίσζε. Έηζη, βξέζεθε φηη νη 

δηαζηάζεηο ηεο δηαζθάιηζεο θαη ηεο απηφηεηαο είλαη εθείλεο πνπ έρνπλ ηε κεγαιχηεξε 

αδπλακία, κε ηελ απηή δηάζηαζε λα είλαη εθείλε πνπ ζπλαληάηαη ζπρλά ζηε 

βηβιηνγξαθία σο πξνβιεκαηηθή. 
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Αθφκα, κε ηνλ έιεγρν ζπζρέηηζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε βξέζεθε φηη ππάξρεη 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ραζκάησλ, ελψ κε ηνπο ειέγρνπο t-test θαη ANOVA βξέζεθε φηη 

ην ράζκα αληηιήςεσλ θαη πξνζδνθηψλ, δειαδή ε πνηφηεηα φπσο ηελ αληηιακβάλεηαη ν 

αζζελήο επεξεάδεηαη απφ ηελ ειηθία, ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ηε ζπρλφηεηα 

επίζθεςεο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο, κε ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία, ρακειφηεξνπ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ αλζξψπνπο πνπ επηζθέπηνληαη ην Κέληξν Τγείαο ζπρλφηεξα λα 

είλαη εθείλνη πνπ αληηιακβάλνληαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο σο πςειφηεξεο 

πνηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο νκάδεο αζζελψλ. Σν θχιν ηνπ αζζελνχο θάλεθε 

λα κελ επεξεάδεη ηελ αληίιεςε γηα ηελ πνηφηεηα. Σα επξήκαηα απηά ζπλάδνπλ σο επί 

ην πιείζηνλ κε ηε βηβιηνγξαθία πνπ κειεηήζεθε. 

Η ζπκθσλία ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο κε απηά ηεο βηβιηνγξαθίαο, παξφιν πνπ ε 

ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία αθνξά θπξίσο ππεξεζίεο λνζνθνκείσλ, απνδεηθλχεη φηη νη 

πξνζδνθίεο θαη νη αληηιήςεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο είλαη ίδηεο ζηελ 

Πξσηνβάζκηα θαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα ή Σξηηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο. 

πλνιηθά ινηπφλ ε έξεπλα έρεη ηθαλνπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, αθνχ απαληά ζην 

ζχλνιν ησλ εξεπλεηηθψλ ζηφρσλ πνπ είραλ ηεζεί. 

 

5.2 Πεξηνξηζκνί Έξεπλαο θαη Πξνηάζεηο γηα Μειινληηθή Έξεπλα 

 

Όπσο είλαη θπζηθφ ζην πιαίζην κέζα ζην νπνίν δηελεξγήζεθε ε έξεπλα ππήξραλ 

αξθεηνί πεξηνξηζκνί. Αξρηθά, ην δείγκα ην νπνίν ζπιιέρζεθε δελ είλαη επαξθέο ψζηε 

λα γεληθεπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο. Ο αξηζκφο ησλ 175 απαληήζεσλ πνπ 

ζπιιέρζεθαλ δελ θαζηζηά ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αληηπξνζσπεπηηθά γηα ην 

ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. Δπνκέλσο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ ηα απνηειέζκαηα θαη 

λα εμαρζνχλ γεληθά ζπκπεξάζκαηα είλαη επηηαθηηθή αλάγθε ε ζπιινγή κεγαιχηεξνπ 

δείγκαηνο. ηελ αδπλακία γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ θπζηθά ζπληειεί θαη ην 

γεγνλφο φηη ε έξεπλα πεξηνξίζηεθε κφλν ζηελ πεξηνρή ηεο Αιεμάλδξεηαο Ηκαζίαο, 

κειεηψληαο κφλν ην ζπγθεθξηκέλν Κέληξν Τγείαο. Έρνληαο κειεηήζεη έλα Κέληξν 

Τγείαο κίαο πεξηνρήο είλαη αδχλαην λα γλσξίδνπκε ηελ θαηάζηαζε ζε νιφθιεξε ηελ 

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο, παξά κφλν ηελ θαηάζηαζε ζην ζπγθεξηκέλν Κέληξν 

Τγείαο. 
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Δπηπξφζζεηα, φπσο αλαθέξζεθε ζηελ αληίζηνηρε ελφηεηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 

δείγκαηνο (82,3%) είλαη άηνκα θάησ ησλ 65 εηψλ. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα 

αιινηψλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο πνηφηεηαο αθνχ ζην δείγκα πεξηιακβάλνληαη ιίγα 

άηνκα ηεο ειηθηαθήο νκάδαο πνπ είλαη αλακελφκελν λα ρξεζηκνπνηεί πεξηζζφηεξν ηα 

Κέληξα Τγείαο. Μάιηζηα, ην ράζκα πξνζδνθηψλ θαη αληηιήςεσλ κπνξεί λα πξνθχπηεη 

ηειηθά ηφζν κεγάιν επεηδή ζπκκεηέρεη κηθξφ πνζνζηφ αηφκσλ άλσ ησλ 65 εηψλ, νη 

νπνίνη, φπσο βξέζεθε, αληηιακβάλνληαη σο πςειφηεξε ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ παξαζρέζεθαλ. 

Βέβαηα ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη πεπνηζήζεηο, νη πξνζδνθίεο θαη νη αληηιήςεηο ησλ 

αζζελψλ δε κπνξνχλ λα απνηππσζνχλ πιήξσο ζε έλα εξσηεκαηνιφγην. Γηα ην ιφγν 

απηφ, ε ρξήζε πνζνηηθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε πνηνηηθέο κεζφδνπο ζε κειινληηθέο κειέηεο 

κπνξεί λα ξίμεη πεξηζζφηεξν θσο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πνιχπινθνπ δεηήκαηνο ηεο 

πνηφηεηαο ζηελ ηνκέα ηεο πγείαο. 

ηελ παξνχζα κειέηε ζεσξήζεθε φηη θάζε δηάζηαζε ζεσξείηαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηηο 

ππφινηπεο ζηε δηακφξθσζε ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ αληηιήςεσλ θαη άξα ηνπ 

ράζκαηνο, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ θαζνξίδεη ηελ πνηφηεηα. Πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ 

πην αμηφπηζηα απνηειέζκαηα ζα κπνξνχζε λα ιεθζεί ππφςηλ ν βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο 

θάζε δηάζηαζεο γηα ηνλ θάζε εξσηψκελν. Έηζη, ζην εξσηεκαηνιφγην ζα ππήξρεη έλα 

κέξνο φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζα ζπκπιήξσλαλ ην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο πνπ 

απνδίδνπλ ζε θάζε δηάζηαζε φηαλ αμηνινγνχλ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Κέληξνπ Τγείαο, κε ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ λα είλαη 100 θαη δίλνληαο πςειφηεξε 

βαζκνινγία ζηηο δηαζηάζεηο πνπ ζεσξνχλ πην ζεκαληηθέο.  

Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε κειέηε ηεο Πξσηνβάζκηαο Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο ζα 

είρε ε ζπιινγή δεδνκέλσλ ηφζν απφ Κέληξα Τγείαο, φζν θαη απφ εμσηεξηθά ηαηξεία θαη 

αζθαιηζηηθνχο θνξείο. Έηζη, ε κειέηε γηα ηελ πνηφηεηα ηεο πξσηνβάζκηαο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζα ήηαλ πην νινθιεξσκέλε. 

 

5.3 Γηνηθεηηθέο Τπνδείμεηο 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ αθνξά ζηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ απφ ην Κέληξν Τγείαο ππεξεζηψλ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ γηα ηε 
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δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ κηα ρξήζηκε πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηψλ πνπ ζα 

ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζή ηνπ. 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα, ζεκεηψζεθαλ αξλεηηθά ράζκαηα πνηφηεηαο ζε φιεο ηηο 

δηαζηάζεηο πνηφηεηαο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο θαη ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ππνδειψλνληαο φηη ππάξρεη ρψξνο γηα βειηίσζε ζε φιεο ηηο 

δηαζηάζεηο θαη ππνγξακκίδνληαο ηελ αλάγθε γηα βειηίσζε ηνπ Κέληξνπ Τγείαο ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο. 

ε πξψην ζηάδην ε Γηνίθεζε ζα πξέπεη λα δψζεη πξνζνρή ζηα ζεκεία εθείλα απφ ηα 

νπνία νη αζζελείο θάλεθε λα έρνπλ ηηο κεγαιχηεξεο πξνζδνθίεο. πγθεθξηκέλα, εθφζνλ 

βξέζεθε φηη νη αζζελείο απνδίδνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ αμηνπηζηία ηνπ Κέληξνπ 

Τγείαο πξνζδνθψληαο απφ απηφ απνηειεζκαηηθέο θαη ζσζηέο ππεξεζίεο, θαζψο θαη 

ηήξεζε ησλ ππνζρέζεσλ πνπ έρεη δψζεη, ζα πξέπεη λα ζεκεησζνχλ βειηηψζεηο ζε απηφ 

ηνλ ηνκέα. Βαζηθφο ηξφπνο ψζηε λα εληζρπζεί ε αμηνπηζηία ησλ Κέληξσλ Τγείαο είλαη ε 

ελδπλάκσζε ηνπ πξνζσπηθνχ πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα παξέρεη απνηειεζκαηηθά, 

ρσξίο ιάζε ή θαζπζηεξήζεηο ηηο ππεξεζίεο ηνπ. Γεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα ππεξεζία 

πγείαο, φπνπ νη θίλδπλνη απφ ηε κε ζσζηή παξνρή ηεο ππεξεζίαο είλαη πνιινί, ζα 

πξέπεη λα δνζεί κεγάιε πξνζνρή ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Η 

δηεπηζηεκνληθή επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Φξνληίδαο Τγείαο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ κέζα απφ ηελ 

αληαιιαγή γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ. 

ε φηη αθνξά ζηε δηάζηαζε ηεο αληαπφθξηζεο, απφ ηελ νπνία ππάξρνπλ επίζεο πςειέο 

πξνζδνθίεο, απηφ πνπ θάλεθε φηη ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε δνπιεηά είλαη ε ηαρχηεηα 

παξνρήο ηεο ππεξεζίαο θαη ε άκεζε αληαπφθξηζε ζηα αηηήκαηα ησλ αζζελψλ. Πηζαλφλ 

βέβαηα απηά ηα πξνβιήκαηα λα νθείινληαη ζην κε επαξθή αξηζκφ εξγαδνκέλσλ, 

πξφβιεκα ην νπνίν πιήηηεη νιφθιεξε ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο 

(Oikonomidou et al. 2010). Ωζηφζν, θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε εθπαίδεπζε θαη ε 

θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ δηεθπεξαίσζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ ηαρχηεξα. 

Δπηπιένλ, απνδεηθλχεηαη πςίζηεο ζεκαζίαο ε ελίζρπζε ηεο δηάζηαζεο ηεο δηαζθάιηζεο 

πξνθεηκέλνπ νη αζζελείο λα κπνξνχλ λα εκπηζηεπζνχλ ην πξνζσπηθφ ηνπ Κέληξνπ 

Τγείαο. Απφ φηη θάλεθε απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο νη αζζελείο δελ 

αηζζάλνληαη αζθάιεηα ζηα ρέξηα ηνπ πξνζσπηθνχ. Πξνθεηκέλνπ ε θαηάζηαζε απηή λα 

αιιάμεη επηβάιιεηαη ε ζπλερήο εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ έηζη ψζηε λα 
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επηθαηξνπνηνχληαη νη γλψζεηο ηνπ. Σν πξνζσπηθφ κε ζπλερή θαηάξηηζε θαη  ελ βάζνο 

γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ είλαη απηφ πνπ ζα απνπλεχζνπλ εκπηζηνζχλε ζηνπο 

αζζελείο. 

Πξνρσξψληαο ζηε δηάζηαζε ηεο ελζπλαίζζεζεο, ην ράζκα κεηαμχ πξνζδνθηψλ θαη 

αληηιήςεσλ ππνδειψλεη φηη νη αζζελείο αηζζάλνληαη φηη νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο δελ 

είλαη γλσζηέο θαη φηη ην ζπκθέξνλ ηνπο δελ είλαη ζην επίθεληξν. Γηα λα ιπζεί απηφ 

απαηηείηαη πξαγκαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ θαηαλφεζε ησλ αζζελψλ, κε εθηελείο 

ζπδεηήζεηο ψζηε λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη αλάγθεο ησλ αζζελψλ, αιιά θαη κε 

δηεμαγσγή εξεπλψλ, φπσο ε παξνχζα, γηα ηελ απνηίκεζε ηεο ηθαλνπνίεζήο ηνπο. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ζηελ απηή δηάζηαζε, ε νπνία ζεκείσζε επίζεο πνιχ κεγάιν ράζκα, 

ππάξρεη ρψξνο γηα πνιιέο βειηηψζεηο. Πξσηίζησο, ν εμνπιηζκφο βξέζεθε φηη απνηειεί 

πεγή απνγνήηεπζεο γηα ηνπο αζζελείο. Βέβαηα ε πιήξεο αληηθαηάζηαζή ηνπ δελ 

απνηειεί κηα ξεαιηζηηθή πξφηαζε ιακβάλνληαο ππφςηλ ηνπο πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο 

ησλ Κέληξσλ Τγείαο. Δπνκέλσο, πηζαλέο ιχζεηο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ε 

αληηθαηάζηαζε κφλν ελφο κέξνπο ηνπ ή ε κεγαιχηεξε θξνληίδα, ε θαιχηεξε 

ζπληήξεζε θαη ε ζσζηή ρξήζε ηνπ έηζη ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη θζνξέο. Δπηπιένλ, 

πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε άπνςε ησλ αζζελψλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ απηψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ Κέληξνπ Τγείαο απαηηείηαη θαη βειηίσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο 

φπσο βξέζεθε δε ζεσξνχληαη θαζφινπ ειθπζηηθέο. Δμάιινπ, ην επράξηζην πεξηβάιινλ 

ηεο κνλάδαο πγείαο επηδξά ζεηηθά ζηε δηάζεζε θαη ζην εζηθφ ηνπ αζζελνχο (Fottler et. 

al, 2002). Ναη κελ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ππάξρεη ην νηθνλνκηθφ εκπφδην, σζηφζν 

ππάξρνπλ θαη απιέο ελέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη λα αλαλεψζνπλ 

ηελ εηθφλα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη λα ηηο θάλνπλ πεξηζζφηεξν ειθπζηηθέο γηα ηνπο 

αζζελείο. 

Η βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ δελ είλαη έλα εχθνιν 

εγρείξεκα, ηδίσο φηαλ απηή αθνξά φιεο ηηο δηαζηάζεηο πνηφηεηαο θαη φηαλ νη πφξνη πνπ 

δηαηίζεληαη είλαη πεξηνξηζκέλνη. Βέβαηα, εθφζνλ βξέζεθε φηη ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ησλ ραζκάησλ φισλ ησλ δηαζηάζεσλ πνηφηεηαο, νη βειηηψζεηο ζε κηα δηάζηαζε κπνξεί 

λα επεξεάζνπλ ηηο ππφινηπεο, νδεγψληαο έηζη ζε κηθξφηεξν ζπλνιηθφ ράζκα, επνκέλσο 

ζε πςειφηεξε πνηφηεηα φπσο ηελ αληηιακβάλεηαη ν αζζελήο. Έηζη, ππάξρνπλ 

νξηζκέλεο ελέξγεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνθέξνπλ απνηειέζκαηα ρσξίο κεγάιν 

θφζηνο. Γηα παξάδεηγκα, ην πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα δίλεη πεξηζζφηεξε πξνζνρή ζηα 

ζρφιηα θαη ζηηο παξαηεξήζεηο ησλ αζζελψλ ψζηε λα γλσξίδεη ηελ πεγή ηεο 
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δπζαξέζθεηαο. Δπηπιένλ, επεηδή νη πξνζδνθίεο θαη νη αληηιήςεηο κεηαβάιινληαη, ζα 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα έξεπλεο κε ζθνπφ λα 

γίλνπλ θαηαλνεηέο νη αλάγθεο ησλ πειαηψλ. Σέινο, ε κειέηε ησλ ηαθηηθψλ άιισλ 

νξγαληζκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο πνπ ζεσξνχληαη επηηπρεκέλνη ζα κπνξνχζε λα 

νδεγήζεη ζηελ αλαθάιπςε κεζφδσλ πνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ.  

Βέβαηα θακία πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ Κέληξσλ Τγείαο δε ζα 

απνθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ρσξίο ηε δέζκεπζε θαη ηελ πξνζήισζε ηεο δηνίθεζεο ζε 

κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα. Υσξίο γλήζην πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ πνηφηεηα θαη ζηνλ αζζελή 

θακία αιιαγή δε ζα είλαη επηηπρεκέλε. Όια απηά πξνυπνζέηνπλ ηελ αιιαγή ηεο 

θαηεζηεκέλεο λννηξνπίαο πνπ επηθξαηεί ζην δεκφζην ηνκέα, πξάγκα πνπ κπνξεί κελ λα 

είλαη δχζθνιν αιιά φρη θαη αδχλαην. 

Οη παξαπάλσ πξνηάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ην πξψην βήκα κηαο γεληθήο 

αιιαγήο ζην ζχζηεκα πγείαο. Η εθαξκνγή αλάινγσλ παξεκβάζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ 

ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ Κέληξσλ Τγείαο θαη θαηά 

ζπλέπεηα ζε αλαβάζκηζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο. Έρνληαο εμαζθαιηζηεί 

ε εχξπζκε θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηεο Πξσηνγελνχο Φξνληίδαο, ε νπνία ζα θαζηζηά 

απνηειεζκαηηθφηεξε ηε δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη ηελ παξνρή ελφο 

κεγάινπ θάζκαηνο ππεξεζηψλ πγείαο, ζα είλαη πην εθηθηή ε εγθαζίδξπζε ελφο πην 

πγηνχο ζην ζχλνιφ ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο. Έηζη, ε ζεκαζία ηεο βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο ησλ Κέληξσλ Τγείαο έγθεηηαη ζην φηη ε Πξσηνγελήο Φξνληίδα Τγείαο ζα 

κπνξνχζε λα παξέρεη κηα αθέξαηε βάζε γηα ηελ νηθνδφκεζε ελφο εχξσζηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Τγείαο. 
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ΠΡΟΓΟΚΙΔ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ 

Παξαθαιψ απαληήζηε κε βάζε πνηα ραξαθηεξηζηηθά 

ζεσξείηε φηη «πξέπεη λα δηαζέηεη» έλα Κέληξν Τγείαο 

ψζηε λα ζεσξείηε φηη παξέρεη πνηνηηθέο ππεξεζίεο. 
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Απφιπηα) έσο 7 («πκθσλψ Απφιπηα»). Σν 4 

αληηπξνζσπεχεη κία κέζε θαηάζηαζε («Οχηε 

πκθσλψ/ Οχηε Γηαθσλψ»). 

 

Παξαθαιψ απαληήζηε κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή εκπεηξία πνπ 

απνθνκίζαηε απφ ην Κέληξν Τγείαο Αιεμάλδξεηαο. 

Βαζκνινγείζηε ζε θιίκαθα απφ 1 («Γηαθσλψ Απφιπηα) έσο 7 

(«πκθσλψ Απφιπηα»). Σν 4 αληηπξνζσπεχεη κία κέζε 

θαηάζηαζε («Οχηε πκθσλψ/ Οχηε Γηαθσλψ»). 
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(ex1). Σα Κέληξα Τγείαο ζα πξέπεη λα έρνπλ 

ζχγρξνλν εμνπιηζκφ. 
  (pe1). Σν Κέληξν Τγείαο Αιεμάλδξεηαο έρεη 

ζχγρξνλν εμνπιηζκφ. 
  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7  

(ex2). Οη θπζηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ Κέληξσλ 

Τγείαο (π.ρ. ρψξνο αλακνλήο, Ιαηξεία, 

Θάιακνη λνζειείαο, ηνπαιέηεο) ζα πξέπεη λα 

είλαη νπηηθά ειθπζηηθέο. 

  (pe2). Οη θπζηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Κέληξνπ 

Τγείαο Αιεμάλδξεηαο πνπ επηζθέπηνκαη (π.ρ. 

ρψξνο αλακνλήο, Ιαηξεία, Θάιακνη λνζειείαο 
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(ex3). Οη εξγαδφκελνη ησλ Κέληξσλ Τγείαο ζα 

πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθα ληπκέλνη θαη 

θαζαξνί. 

  (pe3). Οη εξγαδφκελνη ηνπ Κέληξνπ Τγείαο 
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(ex5). Όηαλ ην πξνζσπηθφ ησλ Κέληξσλ 

Τγείαο ππφζρεηαη λα θάλεη θάηη ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή, ζα πξέπεη λα ην θάλεη. 
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δείρλεη πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ λα ην ιχζεη. 

  (pe6). Όηαλ έρσ έλα πξφβιεκα, ην πξνζσπηθφ 
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αμηφπηζηα θαη λα παξέρνπλ απφ ηελ αξρή 
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(ex8). Σα Κέληξα Τγείαο ζα πξέπεη λα 

παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ηε ζηηγκή πνπ 

ππνζρέζεθαλ λα ην θάλνπλ. 

  (pe8). Σν Κέληξν Τγείαο Αιεμάλδξεηαο παξέρεη 
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δηαηεξνχλ ηα αξρεία ηνπο ζσζηά (π.ρ. 

Ιαηξηθφο Φάθεινο, Ραληεβνχ, θιπ) 
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(ex11). Σν πξνζσπηθφ ησλ Κέληξσλ Τγείαο 

ζα πξέπεη λα παξέρεη γξήγνξεο ππεξεζίεο 

ζηνπο αζζελείο. 

  (pe11). Σν πξνζσπηθφ ηνπ Κέληξνπ Τγείαο 

Αιεμάλδξεηαο παξέρεη γξήγνξεο ππεξεζίεο 

ζηνπο αζζελείο. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   

(ex12). Σν πξνζσπηθφ ησλ Κέληξσλ Τγείαο 

ζα πξέπεη λα είλαη πάληα πξφζπκν λα 

βνεζήζεη ηνπο αζζελείο ηνπ. 

  (pe12). Σν πξνζσπηθφ ηνπ Κέληξνπ Τγείαο 

Αιεμάλδξεηαο είλαη πάληα πξφζπκν λα βνεζήζεη 

ηνπο αζζελείο ηνπ. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   

(ex13). Σν πξνζσπηθφ ησλ Κέληξσλ Τγείαο 

πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη πάληα ζηα αηηήκαηα 

ησλ αζζελψλ, φζν απαζρνιεκέλν θαη λα είλαη.  

 (pe13). Σν πξνζσπηθφ ηνπ Κέληξνπ Τγείαο 

Αιεμάλδξεηαο αληαπνθξίλεηαη πάληα ζηα 

αηηήκαηα ησλ αζζελψλ, φζν απαζρνιεκέλν θαη 

λα είλαη. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   

(ex14). Η ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ 

Κέληξσλ Τγείαο, πξέπεη λα εκπλέεη 

εκπηζηνζχλε ζηνπο αζζελείο. 

  (pe14). Η ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ 

Κέληξνπ Τγείαο Αιεμάλδξεηαο εκπλέεη 

εκπηζηνζχλε ζηνπο αζζελείο. 
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(ex15). Οη αζζελείο πξέπεη λα ληψζνπλ 

αζθαιείο ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο ησλ Κέληξσλ Τγείαο. 

  (pe15). Νηψζσ αζθαιήο ζηηο ζπλαιιαγέο κνπ κε 

ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο 

Αιεμάλδξεηαο. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   

(ex16). Οη εξγαδφκελνη ησλ Κέληξσλ Τγείαο 

πξέπεη λα είλαη ζπλεπείο θαη επγεληθνί κε ηνπο 

αζζελείο. 

  (pe16). Οη εξγαδφκελνη ζην Κέληξν Τγείαο 

Αιεμάλδξεηαο είλαη πάληα ζπλεπείο θαη 

επγεληθνί. 
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(ex17). Οη εξγαδφκελνη ησλ Κέληξσλ Τγείαο 

πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηελ αλάινγε 

ππνζηήξημε ψζηε λα θάλνπλ θαιά ηε δνπιεηά 

ηνπο. 

  (pe17). Οη εξγαδφκελνη ζην Κέληξν Τγείαο 

Αιεμάλδξεηαο ιακβάλνπλ ηελ αλάινγε 

ππνζηήξημε ψζηε λα θάλνπλ θαιά ηε δνπιεηά 

ηνπο. 
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(ex18). Οη εξγαδφκελνη ησλ Κέληξσλ Τγείαο 

πξέπεη λα δίλνπλ μερσξηζηή πξνζνρή ζηνλ 

θάζε αζζελή. 

  (pe18). Οη εξγαδφκελνη ηνπ Κέληξνπ Τγείαο 

Αιεμάλδξεηαο δίλνπλ μερσξηζηή πξνζνρή ζηνλ 

θάζε αζζελή. 
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Γηαθσλψ                                                       πκθσλψ        Γηαθσλψ                                                       πκθσλψ 

Απφιπηα                                                        Απφιπηα        Απφιπηα                                                         Απφιπηα 
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(ex19). Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ 

Τγείαο πξέπεη λα ηαηξηάδνπλ ζε φινπο ηνπο 

αζζελείο. 

  (pe19). Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο 

Αιεμάλδξεηαο ηαηξηάδνπλ ζε φινπο ηνπο αζζελείο. 
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(ex20). Οη ππάιιεινη ησλ Κέληξσλ Τγείαο 

πξέπεη λα θαηαιαβαίλνπλ θαη λα γλσξίδνπλ ηηο 

αλάγθεο ησλ αζζελψλ.  

  (pe20). Οη ππάιιεινη ηνπ Κέληξνπ Τγείαο 

Αιεμάλδξεηαο θαηαιαβαίλνπλ θαη γλσξίδνπλ ηηο 

αλάγθεο ησλ αζζελψλ. 
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(ex21). Σα Κέληξα Τγείαο πξέπεη λα έρνπλ ηα 

ζπκθέξνληα ησλ αζζελψλ ηνπο θαηά λνπ. 
  (pe21). Σν Κέληξν Τγείαο Αιεμάλδξεηαο έρεη ηα 

ζπκθέξνληα ησλ αζζελψλ ηνπ θαηά λνπ. 
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(ex22). Σν πξνζσπηθφ ησλ Κέληξσλ Τγείαο 

πξέπεη λα αληηιακβάλεηαη ηηο εηδηθέο αλάγθεο 

ησλ αζζελψλ ηνπ.. 

  (pe22). Σν πξνζσπηθφ ηνπ Κέληξνπ Τγείαο 

Αιεμάλδξεηαο αληηιακβάλεηαη ηηο εηδηθέο αλάγθεο 

ησλ αζζελψλ ηνπ. 
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